
HAL KIN GÔZO 

HALKIN KU LAGı 

HALKI N O l L 1 

Bu sabahki 
haberler 

&merlkada 
levkalAde 
lktısadl 

tedbirler 
Ruzveltin kongreye 
yolladığı mesaj 

Harb masrafı günde 
100 milyon doları 

bu!uyor 

Yuı isleri telefonu: 20203 SALI 28 NiSAN 1942 

iki kişilik Japon 
denir.altı fan 

- Hedef clnnoda tic.a.rd 
~mikrirıden deui1e bt 
n.lohlrt d~ni:ı:altı )'8.'\'f\l· 
lan 

ı - fki ldUU1ı: de:nb:altıfu -
d.ıı biri 
A - Torpido koTantıın 
C - Siibay perifkoµ 
k,md. 
D - Batv,"lar 
E - Elelıtrı& motoru 
oli çalıftıl'l\n mübendi, 
f - T"ı.ytk .ttlmiı ha 
Vaft~ 

3 - Deni'L!Jtı f&\'l"Mllnun 
nonnal hüyülclükte blr 
deoiz.&t~ n~ mukayoeeti 

mühim blr rol oynıyan 
denizaltıları 

Almanlar . . . 
Batb'ı lagılız 

bombaladı, tayya•ele•I 
insanca Rostok, 
zayiat Beinkel ve 

çok lazla Dtlnke•ke 
blcamettl 

Yüksek infilakh 
bombalar büyük 

hasarat yaptl 

Londra '7 CA.A.) - Jlavn na-ıırhğı 
tebliği: 

Dlin gece Rostok ve llelnkel fnb. 
rika.1arı dördimcli defa olmak uı~re 
bomb3 tayyıırelerlmfzden mürrkkeb 
knweili bir teŞkll tarafından t.aar • 
mu nğTamı ır, W1 n cvvellrl • 
kmlıır esnasında pıkıırılan yanım. 

lar ilk ~)are oraya \ardığı sırada. 
hi.lll ya.nm kt& tdl. Tayyare fahri. 

Ankara 
bele diye 

Meclisinin 
gtlzel bir 
kararı 

Şehrin en gi ze1 
sahasına ismet Paşa 

parkı adı verildi 
339 d ı An karanın 
merkezi hükumet 
olmasını Milli Şef 

teklif etmişti 

Ankara 27 CA.A.) - Ankara belediye 
meollsl bugün vnli ve bclccJiye relsl Nev. 
zad 'hndoğa.nın reisliğinde yaptığı blr 
t.oplantıda ('ilzel kararluından b!rlnl 
venniş., başşehrin en hiklm ve en rü. 
zel sııh~ını OUmburttlsl l\lilli Şef inö. 
niinün tarlhi ad!Arlle şereClendlrnılstlr. 

(Devamı 5 inci sayfada) ---o---

Üç Şeblr 
Maçları 
Dtin Bitti 

İstanbul muhteliti, 
dün nkarayı 
2 - O yendi İngiltere doğusunda 

kışla ve fabrika:ar da 
bombalandı 

BerUn 27 (A.A.) - Re mi tebliğ: 

kıı?a.rnda atır bombaların lnfllllk et. 
(Devamı 5 inci sayfada) Ankara, 27 (Telefonla} - Hu . 

"- J şusi surette gönderdiğimiz nrkadn-
Hafif savaş tayyareleri, inıllterenln 

doğu cenubunda kışlalara ve blr fab • 
rlkaya ı:ünduz tam lsahf'tler ka3dehnel'e 
mu,·affak olmuşlardır. 

"---------·---..J gımızdan: 
1. ·ııı·zıer Rostock'a Üç şehir kupaııı. rnnçlarlnln so _ n g nuncusu bugün 19 Mayıs stadında, • 

8 00 ton bomba <Devamı 5 
inci aayfada> 

izUinda ularında bir karakol gemisi 

ba.tırı lmıst.u". 
Sll\'llŞ tayyarelcrlnden murekkep kuv. 

\"eUI teşJdllcr dün ıeee lngll!ereye 1>arşı 
atttlar Eyabde 

bir aile iyt görü' şartları ile mukabele bücnm.. Londra. 28 (A.A.) - lngiliz 
Jarı yapını lardır. Ba.th ehri çok tesirli tayyareleri Bahıktaki Roştock iL 
surette bombalanmıstır. k • d. k el . 

b 
•~ arelerl 27 ~I man1na arşl şlm ıye ar atmıt 

Bazı inglll'l bom a .-.YY • • • 
. Rosto'· -hrlnln il.aınetıah oldukları ibombalar 800 tona baliğ 

san gecesı " ·~ 

(Devamı 5 inci sayfada) olmuştur. 

Dünyanın gittiği yol 
Üniversite rektörü, dün akşam Halkevinde 

şayanı dikkat bir konferans verdi 

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

Kocaaı taraluıdan yaralanan 
kadın: ((Kocam bu münase • 

beti biliyordu» diyor 

Evvelki gece, Eyübde bir aile 
faciası olmuş, aldatılan bir koca 
karısını ıbıçak la yaralamış, a§ıkıni 
da öldürmüştür: 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
---ıo---

Suikast davası 
Şehrimizdeki şahidler 
dün Ankaraya gitti!er 

Dünyaya gelmenin 
sırrı 

Yazan: Meliha Avni 
Bu un 3 uncu ayfam zda 

bulacaksınız. 

idare itleri tclefonıaı 20203 Fiab 5 k:.urq 

Münakalat Vekili 
beyanatta bulundu 

----····----
Deniz ve kara nakliyatında 

yolcu adedini artıran 
tenzilatlı tarifeler kaldırıldı 
Avrupa ile tren mü~·~kalatının Haziranın 

ilk günlerinde başlaması bekleniyor 
Ar.kara, 26 (Hususi) -

Münakalat Velcilı nmital Fnh. 
ri E.ngin gazetecilere aşağıda. 
ıki beyanatta bulunmuştur: 

«Devlet Demiryollnrı ve De. 
nızy.oilarının ihtiyacı olan 
malzeme ve aletlerin tedarik 

imkanlarını tetkik etmek üze
Te Almnnyayn göndermit ol • 
duğumuz heyet tetkiklerine de
vnm etmekte ve mukavele 
projelerini süratle ikmal eyle. 
mekle meşgul bulunmaktadır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Talebe yurdları 
bugün ne halde? 
; 

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

muessese 
Röportajı yapan: Nusret Safa Coıkun 

aAnadolu Talebe Yurdun ndakl g"nçlerd•n 

-'1- :renler bu un.ıb 1 r , l kr-oıruıııy ım 
Geçen giın bir talebe yurdanu gncr. 

kcn helva hlk yesin! hatırlamış, bunu 
ela ynzunın an~ın ıkıştırmış'.ını nun 
de Şehzadeba.şınd ki cAn~dolu Talebe 
Yurdu ı nu dolaşırken tıkabası Ccl efe do 
ıu bir Bektaşi hikayesi a~ltm:ı gel. 
dl. Pek m:ılüm bir şeydir nmmı. bllnıi. 

ley .)Ok, m1hhuh '\'uK ınirlf' uo 

Bckta l dedt'SI efkarlı.. &>er n n ken ı 
rına o!urrnuş, camurlnrı .ı.-urund;ı • 

sı. 
kıp tkı' dlz')or. ormu 1 r: 

cı- Rrcnle~ ne , apıyoM;uıı! .. 
(1- in an yapıJorum: 

(Devamı 6 ncı ~ayfada) 
~----~-~---~-----~----~ 

( Çocuk haftasının s.n gür l 3i1) 

Şthr1m zde lıU' ük bir nes'e 
içinde gnçmek•c olan C,:oruk Jlaf. 
tasının b ncl r:tınü mlİn ebetl. 
le dun <le muhtf'llf yr1 lerde di'. 
lencl'ler terUb olanmu tur. Jhlk. 
e-\·leri , c okullar.:la t.ııçtı\ çoruk. 

lar tnrarınd:ın mıi ımer,•lrr vl' • 
rllml , ~lrlcr okunmu~ ur, :\Iu • 

.-umM"elerde rocuklanı. lıeıl' l elrr 
<lağılılmı .ır. Çocuk Hafla ı eg. 
lencelerln" buı:iın \"C \arın da 
clr' tm cdllerektlr. Br roz • Anaı'lo1,.hf rınıh cmruk bıv. 

Beykoz • Anndoluhlsnrındıı ramı: Nutuk o' 11> en bir 'ıo:nı ,.,. ın111i 
çocuk bayramı knarrtıerle minimini kıı:.lar 

ZS NI an co u't ba)'r;ı.mı ne~ koıd:ı ra Anldoluka\'ağındıı. Boğuz komutanı 
çok parlak \e n 'el rrlte knvm kam zhnret rollml ve tnrmar da blr do. 
. ·an İlter \e Anadoluhl arı nahiye mu lasmıı>ı muteıklb Kmalıa.dnya varıl 

durii Haldun Osm n 1 nteşeoğlu ile D nil t.. grnt Bot; zlçlndr 3 4 
Çocuk Es r:eme Kurumu başkanı enal aatl b g-ezlntı yapılmı tır. l'aııuıtia 
Kızıl nan trşebbus ve lııali)'ct le. o f uklarn ~emek \erllml , hediyeler d:ı_ 
glin b r \'apur kiralanmıs bıitiin ls elr. ğ tı' ır. le gun rok neş'eli g~m\.s 

1 rd n 200 çocuk ıılın rak Berkou • ı \Tu hem eğ1endlrilmls, henı St,,, 

dfun1v ı;e toren )ll:pılmı tır, Burnd:ııı so lr. 



aya 

Hergün 
Her Hitl~;·
Yen i nutkunu 
Niçin Söyledi ? 

"- Ekrem Uıaklıgll _.J 
Yeni bir savaşın arifesin.deyiz. 
BeJıkı bır, belki ıkı, be1lti üç 

hafta sonra Rus toprakları tarihın 
kaydettıği dövüş erm en genış ve 
~ kanlısına sahne olacak. 
Boyıe bır zamanda i.kı orduyu 

idare eden .başlar, son hazırlıklan 
tamam1amnkla mc gul !arzedili. 
yor. 

Halbuki ıbu ikı ordudan .birinin 
kumanda mes'uliyet.ni üzerine aL. 
mış olan Her Hıtlcr böyle bır dn. 
k kada cepheden kalkıp Berl ne 
gelıyor, Rayıh1ştağ. toplantı) a çağı 
rarak bir saate yakın bir zaman 
suren uzun lbir SÖjlcv ver·~or. 

= Mu va/fakı yet şartı = c:= 

------

-

'Bir milletin vnrlığı veya yoklu. 
ğu kararlarının doğruluğu ile im. Jler}Jnngi bir iş ile mcscuı olursanız olunuz, o :lşJ 'bnşan ile blUrmrnlzln uk işe karşı gösterilen alli.ka iio beş de:ta oeab. konularak ısıtılan yemı.'t kabına 
.klanlarının ~n · ığine bağlı. bır &artı 0 işe karşı azami bir Uı:l cöstermek ve ba flılyl f$1n bittiği zamana benzemez, ilki bir defa a.teşlnden ka7bettl mi, ne kndAr tstenlllrse istenilsin 
adamın 'bu tarzda hareket etmesi kadar muh faza et.mrkUr. ariık dirilmez, öhnüş sıcyılır. 

:.;.~~::~:~~::~:~~:~~~ -~,·-··~·~··~··~··;··;··;··:--;·;·~-~--~-:··:··:·-;;;::::::;=::::;:::::~~=~==::~-.::::~~~~;:;;:;::;::,;;,:;::::::~::::::;;;;l;:"'=.===ı====~:::.::;ı:a:::::::::::.= .. :·;-:--;--;:::·:::-:-:-;-;;;::-J'-.-

lev nde olduğu gib1 bu sonuncu. -

sunda da güttuğü ilk hedef üç yıl.. Vali LOlfi Kırdar al· · · t. d dil 
danöeri bütün dünyayı kas·p ka. ının rıyase ın e o 
~~~a~!:!!fe~er::~r/ki kuv. iaşe müdürile 
d•:~~~l:!h~:'.:::~ ::~~r•ft• Ankaraya gidiyor · yapılan toplantılar 

- cİn,gilterenin siyaseti Avrupa Vali ve Belediye .keisi Dr. Lutfi 

Sadeyağın şehri
mizdeki satış fiatı 

tesbit edildi 
kıt'asını devamlı surette ihtilaf Kırdar ve bölge İaşe müdürü Müm. Mah_. _u:c.at ofisinin teşkili hazırlıkları gözden 
halinde tutmaktan ibarettir. taz Rek lbugün Ankaraya gidecek-cİngilterc dünyanın ticnret in. lerdir. Ankarada yap.lacak olan te. geçırılaı ve iyi ekmek çıkarılnıası işi görüşüldü F1a.ı mllnıka.be komisyonu dün. 

hisarını elinde lbulundurmcıya ca. maSlarqa şehTimizin ia~e vaziyeti bö]&"e iaşe müdürlüğünde t.>ıılanarak 
l~n bir ti<:aret şirketinden başka ve mahrukat ıhtiyacı etrafile görü. Dün Vilayette Vali ve Be1cdiye • amıştır. ~ ve Yai satıa fia.tla.nnı ~ö. 
bir şey değild:r. şülecektir. Vah ve bölge fıışe mü. Rc:isi Dr. Uıtfi Kınların Tiyasetio.. Öğleden sonra gene Valinlın ri. rüşmüştilr. Topla.nhlla sade yağın 

cİn;giltere Avrupayı ikiye böl. dürü Ankarnda, yeni kurulacak o.
1 
de l:ıir.i öğleden ~vvel diğeri öğle • yasetinde Vali muavini, iktısad Vckli~ tnrafından tesblt edilen ve 

meık .için ckuvvet müvazencsia ad. lan ba1k t>irılilcleri için de a~akadar. den sonra o:'!nak üzer~ iki mühim müdürü, T opiak Ofis müdürü ve lstths:ıl ımahallln<leld .u:ıa.liyete göre 
lı bir s:.Stem icad etmiştir, bundan lardan yent direktiner alacaklar _ ıtıoplantı yapı.:lmış:tır. Vali muavini mıntaka iaşe mih:lürünün iştırak et- hcsa.bla.nan flaUarının istanbul ııl. 
ma.k:sad Avrupa milletler:.Oln bir. dır. Ahmed Kmık. mıntaka liman ıeİsj, tiği ikincı doplantıdn şehrin bütün yasasına. ne $eldlcJe abcdecetı ka. 
leşmelerine anani olmaktır. ---o belediye ikıtısad müdürü ve odun 1 fırınlarında ekmeklerin ayni kali - rarlaştı.rlhnışhr. İstilısal yerleri orta 

cİngiltere. bu sıyaseti uğurunda Matbu~t teknisiyenlerinin ~vüteahhidlerin~n iştirak ettikleri tede ç~arılmaaını temin için alın - Anadolu, Trabzon ve \iars hnvaıısı 
Avrupa kıi asma geçıp orada kan ogleden evvdkı toplantıda lstanbu. ması ıcab eden tedbirler etrafında olmü ih:ere üı;e ayrılmq ve her 
do1uneye b~!ayınca .ıçık vereceği teşekkürü lun odun ve kömür ihtiyacını te _ görüfiilmüştür. Bundan başka mah. mınt:ı.kad&n şerfmi:r;e ndar yıqıılan 
şüph~izdi. lllk sarsıntı Napolyon m · n için kurulması ~arar:a tırılan rukat ofisi teşkili hazırlıklnrı etTB _ masrafları ve toııt.ancı lçin ·~ 5, Pi'. 

zamanında baş gösterdi. Türk matbuat teknisyenleri bidi. mahrukat ofisinin teşkiline ad ha. fındaki çalışmalara da devam olun raken~cl için ~ lO kar goıönünde 
1 "lt · 'I... •• h · 'h bl ği PazaT günü ak§am ı, birlik men • J1 kla f d ) tutularak sa.tıs fiatları tt'Sbit edil c ngı ere ouur aroın esa <:- f in Ş h" . . zır.ıl r etTa ın a gönı u mü~tür. muş ve mahruka~ tacirleri dinlen _ • 

nnda da yanılmış, zira kuvvet A- aat e. e ı~ Kom_edı Tıyatrosun. Toplantıda şe'hre lc.ülliyC'tli mik.tar - m'stir.. mlştlr. Bu rlatlar bu,ün !Lin edlll". 
mer~,·anın nline gcr.rniş Sı ! da da ıter.tih edLlen mu merede ver - d d ,_.. .. . ·ı ek .. B k k Ank .,., cektlr. .a. '" Yo·- • r - . l . . . . . a o un ve go;omur get T m uzere u a şam te rar araya eıae. 
hili sebcl>lerden do ayı yıkılan Al. dık erı konser ve temıtıl ıçın hıç • nakil vas•talarına. konulan m""k 1 k 1 V li B 1 d" R . . KomL<;yon odun ve kömür ısı için 

b
. ·· :t..._ b S f" ·ı u c - ce o an a ve e e ıye eısı b 1 manyanın yerme de Japonya yük. ır ~ere~ aıımlyan ay.an A 8 ıye 1 e, lefiyet kararının tatb"kı şekli de gÖ- Dr. Lwft Kırdar dünkü toplanıtılaT. rled ye.de ra.allye&.te bulunan komi. 

selmiştir. Ş:_hır Tıyatr~ san atkarictlından rlişülmüşıtür. Vali ve Belediye Re". dn teSh"t edilen esaslar hakkında tenn fiat h usunda.ki b'r teklifini 
el Eylfıl 939 da İngıltereye sulh ~an~ı.!11' ı_Vaafıh~~~ ve Pden"hanairve e toplant <da buhınnnlnrın Ankara. alakadar makamlara . zahet verecek de tetkik etmiş, faka.t. bo mrselede 

teklif ettim, rcdd Uiler. 1uınııge x:at'!lı . ı....,_ır yar ımı .. e~ - - yn arzedilhnek üzere mütalealarını 'tir. kat'i karar gell"cek toplantıY!l bırn. 
• tık ihathe im(Itereyi Yahudiler geme~·e~ Şehır Tıyat~osu. mAuduru. -------------------- kıhnış'ır. 

sokmuştur. Amerikayı menfaatine ne, l>ııllik hakk1nds sıtayışknr neş - Terzil"k l t fk• • • k b • \.. ay'kırı olarak harl>e sokanlnr da riyaltn bulunan muharrirlere leşek ~ evazıma ının ıncı partı erza u __________ __, 
Yahudilerdir. Geçen harbde Vıı. ' ,k=ü=·r=e=tm=ek:t=ed=ir=. ====== tevzii bekleniyor .günlerde dağıtılacak Frenleri tutmıyan bir 
son ideolojisine ınan~rak sillıhla- ğu da ce~e q-mıldaııdığı zaman "'·' h l.f b 1 k 1 T k ka O d ·ıd· b• ..... Al IYIU te 1 ya ancı meme et er - opra Mahsulleri ve Ticaret my n evrı J, ır 
rını bırakmış olan Almanyanın go""rülecektir. _ı • "Lm" 1 · Of" ı aldanmasından mes'ul olanlar da cıen geUrl iŞ o an manifatura e~ - lif eri taıafından halka tevzi olu ölü Var 
onlardır.• Sivil şehirlere karşı hava taar. yası ve bu arada terzilik levazımı 'nacak ikinci parti erzak dağıtımı 

Alman dev'et reisi tarihin sav. ruzuna lngJtere ba~ladı, bir müd. manifatuu•:lar ithalat birl"ğin"n bazırl k!ları sona ermL.tir. Hangi mü Dün sabah saat 4 de Yeşilkölle 

f 
,_ d k kt det sabreUım, bu, z:Lumdan Her! ermine verilmişt.i. Bu mallar b:r ıbu. essese ve lba:k.kallam ne mi.k4ar er- Bahrköy arasında bir ki<>inin ölü. 

alön ara ın an ~ı ·tı an sonra gelmı"yordu, egver İngı"ltere 1..aşla- k d 'b • " yakın geçm!şe geliyor. ru - çu ay an erı beklemekte ve ha - zak tevzi edileceğlne daiır listeler mile neticelenen feci bir kamyon ka 
Yakın geçmiş Lehistandan ba}- dı.ğına devam ederse pişman ola. len tevzi edilememektedir. Tevzi hazırlanmıştır. Bu ııeferk i .tevziatta zası olmu~ur. 

hyarak Norveçten. FeJcmenkten, ca.ktır-> * yapılamaması yüzünden terzilerin evvela hastane, mek.teblt-r ve diğer Edimeden şehrimize gelmekte 

B 
t>,."k d Fr d ek imalatıta .ku'Dand1kları bazı madde. müesseselerin ihtiyaçları temin o • .olan uTatas 42n plakalı şoför Meh. 

e..,.' a an. ansa an geçer Alman dev1ct reı"sı· her so··"'levı"nı· , ,,_ ·ı,..,_ l 
R d 

b;..,. zafer silsile J ler piyasada kalmam!"- mevcudla. ıunacak. ul füıare mutcmcd bakkal. medin idaresind.eki kamyon tan. 
usyaya ayanan ... - ya yenı· bir hareket arı"f0cı·ndı" onu "' · ·a· · manda da kış har '""' rLn İse el alt:.ndan ç.ok yükscg-e sa. kallara tevziat yapılacaktır. bula 14 kilometre kala Baruthane 

sı ır, aynı za - b<>b r vennetk, yahud da ıı...·r :ı..are-bidir. "' -u Jı tıkt•J...Jjarı ~örülmüş!ür. Mcsr-la rcs _ Denizyolları ve Belediye koope.. çayırı mevkiinde hayırı tırmnnır -
_ cSıfırın a'tında 47 derec de ket sonunda yaptığının netice~ini mi fiatı 180.200 kuru~ arasında o. ratifine de mühim miktar.da piıinç. ken şoför vites deği:-tirmek istemiş. 

haıibetmen"n ne demek olduğunu izah C'tme<k i~in söy:cmiştır. Hal. lan lüke di'boti terziler 500 kuruşa bulgur, fasulye, yağ ve peynir ve- tir. Fakat, fren tutmamış ve fren -
görmeyen b"lmez. 1912 de Frans z bu:~aptığı~:~uz~~ incclC'meden ikedar ahnağa mecbur olduklatlnl ırilecektir. iaşe müdürlüğü tarafın. lerin kırı'lmış olduiunu anlamı;:tır. 
ordularını mahveden şartlara da- a.:1 

1 
.m;t ~ ac "k~ uz~re ttsonunh~u roylemekıteditler. ithalat fbirliğini.n dan mahallelerdeki mutemed hak - Bu sırada kamyon bayır aşağı geri 

yamnak 1cab ed.yordu. Bu zorluk- ~Y. ev n e u 1 ı vazıye en ıç elinde olan manarın biran evvel kall:arın da sayısı artırılacaktl'r. geri gitmeğe ba§}amış ve biroenbi. 
}ar ıbelirince adımı ordunun akı. bm ~'t>kf:Ur. . tevzii fçin teşebbüı;c girişilmiştir. it. Erzak dağıtım'na bugünlerde 'le büyük bir gürültü He sağ taraf -
b ti ne birleşt"rmeyi vazife say. Her Hrtler Rav~a~a ne yenı bi.r lıalatçılar, ~e'hrimzde bulunmakta lbaş1aoacakıttr. taki hen.değe yuvarlanmıştır. Şoföı 
dım. Her.kes kendine düşen işi haber. ne. ~e ~enı bır hesab ven. olan Fiat Mürakabe Umum Müdü. muavini 1 7 ya§tndn Satılmış hen. 
yaptı. Ben şahsan pek az vaziyet. vor. İ~ıği b·lhassa •• suçlul.ara ~- TÜ Mahmud Seydoyı ziyaret ederek Kağıd ve manifatura tevziatı değe düşerek knmyond" bulunan 
ı d m·· d '-a e etmek iht:yacını l!ır ~eza ar vermek i~ın yem snla. bu !hususta izahat vermişlt!rdir. yakında başlıyor darı çuvaHarının altında kalmış ve 
dC:~um~ fakat bu ihtiyncı duydu- hiwtlPrd:r. ~at bu s~la"'ivetler Manifatura ithalat hiTliğin · n e • Birkaç gün evvel manifatura ve feci şekilde öhnüstür. 
ğum zaman son derece sert <lav. har1> lhnlmcle bır devletm hem re. lindeki maUar arasında muhtelif ikağıd tevzi listelerini götürmek ü _ Vak'ayı müteakıb kazayı haber 
randım • ~i, ;e~ ddc başkumnn~anı sıfa~ıl~ cins astar, dibet, lü1's dibet tela. zere A.nkaraya gitıniş olan birlik • alan Bakırköy jandarması hadise -

İcab ederse bundan sonra da en ısın e esasen YO.it muy u · vesaire vardır. Ten:"lerc malzeme ler umumi kfıtlhj Salllhaadin iki den adliyr-yt de haberdar etmiş, 
srrt davranacağım ve Alman hn. Bıze oyle gchyor ki bu talcb bir veren masrafçıların elinde bulunan güne kadar şe-hrimİ7e dönecek ve nöbtrtçi müddeiumumi Edib ile ad. 
kimleri arns nda fazla yumuşak vesileden ibarettir. Asıl hedef te mal'ar da, alakadarlardan emir ge,. önümüzdeki nafta kağı.d ve mani - liye tabibi Enver Karan kaza mıı. • 
davrananlar olursa bunlnn azl~e- kış 'harbı esnasında nasıl \korkunç Hr gelmez ıtevzi edilecektir. Satura tevziatına başlanacııktır. halline gitmişlerdir. 
<:eğim. bir ~ehlilte fle !karşılnşılnu~ ve bu Vak'a mahallinde yapılan keşif 

Ordudan izin kaldırılmıştır. İzin tehlıkeden nnsıl kurtulun~uş ol- ""' neticesinde hadisede oförün ted -
usulünün tekrar konulması ancak duğunu Alınan milletine anlat- 1 STER 1 NAN, biıısizliği ve mcs'uliyeti te!lbit edil. 
ileride dü.şünülebili'r. mak, ayni zama~ da köt'Ümserli- imiştir. Şoförün 2.5 tonluk-kamyona 

Simdi lklş geçmiştir, ve eğer fe- ğe düşmcmdk iÇm Italyan usulünü 1 STER 1 NAN M A 1 4 ion hamule yüklemek fillretile 
Uikı .. devam edecek olursa gelecek kabul ederek muharebenin daha f.ren,erin kıdmasınn sebeh oldu • 
ikış bizi büsbütün başka şartlar aL uzun müddet surebileceği ıhtıma. Tr.ıbzonda eıkan <ıllnlb lsim.ll KJı.Jk.tı cameklnlardan. gvu anla•ılmı•ır. 

'"nl i 1" • kai 1 sok ak B f gilıılilk gazetenin bir sayftısınd:ı ııGti. (Pasta) y ~ 
tında bulacaktır, geçen ~ er n ını a arn m tır. u ırs:ıt. nün bubnac~n• başlılı altında eu Rengine, ıeı:utlne, Satıbnl§ln ce3edin! muayene e -
hangi taraf için fazla zararlı oldu- tan istifade ederek ordudan mezu. kıt'alıırı gördük: den adliye tabibi Enver Karan def 

niyetleri kaldırmanın pe'.k hoşa Basreillk, (lekmeldeya, nine nıhsat venni" •oför nez.aret 

TAKVİM Nisan 
gidecek ıbir tedbir olmamasına Bana büyük bir yardım. Yüzünü cörmek lefn, "' ... 
rağmen medburi olduğunu söyle- E!m<ık lsiersen der, llep dua ctme~lz. alt1na al:nmışt1r. 

Rumi ıea. 

18ii8 -Niaan 
lfi 

c.UNEŞ 

b. D. 
& 04 

10 08 

Ôkle 
b v. 

• mektir ve demek oluyor ki bu nu- Günlük hlssceJğ~nilen, 
Arabi 1tno tuk yalnız iç memlekete hitab et- Elli gramını ver. 
~ miştir. 

28 
Salı 

Rumi Hae 
1942 

R. ahır 

12 
llcl!idi Aham 

~ . ..ı. .). D . 

Ko11ın 
1'72 

lM:SAK 

* Söylevin tarih kısmına gelince, 
tarafsız kalmak şartile bu kısımda 
halcikate ~ uyıgun veya az uy. 
gun lbirçok noktalar bulabiliriz. 
İngilterenin son üç asır içinde 

Alvrupnda bir müvazene siy.aseti 
y abı - takib ettiğini her tarih öğretmeni 

D. 

10 

JO 

i. 

' oa 

Bir YJUnanlar en biiyiik, 

Derdlere dem bulan, 
Bu&'iln fınneüard:ın, 
Dayak ,.tyip Jıovulan. 

Xasıl ayırdı felek, 
Bizi o ta.tlı yardan, 

O nedir ki şimdilik, 

1 
talebesine :an1atır. 14 üncü Luiye, 

~. u. biticni Napolyona ve en nihayet 
11 ' 2 j 2 inci Giyoma karşı açmış olduğu 

l!=:aı:i:::ır:ıı:!=~cıı:::::::J:ı::.ıb~=1:::k:4=2dl l dövüşler meydandadır, fak at İn-
( Devamı 6 ncı -.fada) 

E, 18 12 
v. 5 12 

17 01 ~o 01 
il 01 lll -

(Ekme.l) 

(Para) 

(Tere yağı) 
O nedir ki wkille, 
Simet. ddfüli blle, 
Şhndl sa.hah akşam o, 
Her sof'rnda taam o. 

Bazı klmsrclklerl, 
7..engln ederim diye, 
Başını kaidırniren, 

Hop .. gitti Cnriiltliye. 

(Fasulya) 

(Thtiklr) 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Dünkü yangınlar 
Dün. Galatada Necatibey cadde. 

.si.nde 7 4 numaralı Adolfa aid kas
k.et imalfıt4ııınesinden yangın çık -
mış, binanın ahşab kısmı yandık • 
tan eonra itfaiye tarafından 8Öndü. 
;rülmüŞtür. 

Jrrnıtathane 2000 liraya sigortalı 
olduğundan ateşin ne suretle çık • 
tı,ğı araştırılmaktadır. 

BundaT! ba ka fatihte St1impasa 
caddesinde Mehmed Emine ald 12 
numara1ı üç katlı ah ab evden de 
yangın çıkmı~ büyümeden bastı • 
rı1mtotır. 

Harb terbiyeci midir 
Sadece yıkıcı nııdır? 

\. Burhan Cahid-~ 

H arlı, dayak gibi cenneten çıkma 
bir terbiye aletidir, deiJer. AhdJ 

atlka göre Zel"k ve safaya d ılmış ceına. 
a.tlerln başına ya semıı.vi bir afet Kellr, 
ya zorlu bir dıışman baskınına uğrar, 

mahvolurla.rınış. Ahdi eedid ayni minval 
üzere dcum ediyor. Balta girmemi or. 
manlarda, kervan geÇJDemlş cöllerdc ya_ 
rı çıplalt hemcinslerini mitral) özh• ter. 
b!ye eden medeni insanlar &imdi t:ıni 
\"C tayyarelerle birtt. !erini yola gl"tlr. 
meğe callşıyorlar. Göğü kabartan snrı'a,. 
tı, medeniyeti, Umi ile artık Jn nlık 
aleminin ke-maJ dC\TC lnl" oıirdlğlnl ilan 
ooen A\TUpa bagun zekasının C'7.a ını 
çekiyor. 

Bahardan yaza geçerken vaüyet şu_ 
dur: 

Baltıkta.n \'olgaya kad.:ır dünyanın en 
ku\"\'Mli iki kara ordusu birblrinln uze. 
r.ine a.tılmak üzeredir. Şöyle böyle on 
beş milyon insan birbirini yenm~ için 
kan dökeceklerdlr. 

Bu anub alın teri, göz nuru, el cmPği 

ile blrlkıUıilırıfş ser-retler su gibi aka. 
caktır. 

Bo kara botusması deva.m ederken 
artık hızını almış görünen İngiliz, Ame. 
rikan ha.va orduları da Almanya üzerine 
ateş J'lltdmıea:k, A\Ttıpanm bu eh taze 
medentyetlnJ kül, kömur haline g-etirt•. 
cdlı !erdir. 

Bu neticeyi bugünün ilk b:ırcl\etJDrfn. 
elen anlıyoruz. İiıgfllz bava kuvvrUerl. 
nln Çekoslovıı.k7aya. kadar geleM meş. 
bur S oda fabrikalarını ateşe ennrlerl, 
esti ve yeni Alman şehirlerini yakıp l ık. 
maları yaz muharebelerinin bir ba lan. 
gıcı sayılablllr. 

İn&illz ablukasına karşı Alma.O> anın 
tuttun den17.a.ftı müc.adelesf iki yıl için. 
de :rirml milyon ton tu•annda geınlyf 

denizin dlblnc lndinnlşt.lr. Ve bu deniz 
ıllalıının daha kızgın bir lnUkam hırsı 

ile lşllyeceğj muhakJuıı..-t.ır. 

Bütün bu batan, yanan. yıkılan t.rvd 
ve medeniyet bir karınca ga)TeUle bl. 
rlkilrilmiş meydana getlrilınş insan e. 
meklerldlr. Bunlann ilttrintJe r;ÖM:D 

ranb.r ve ocaklar he:r mllleUn r-n gurbÜ• 
ve ep verlmll unsurlarıdlt". UöTiişmr ça • 
tına. gelme.si için bir gence n emrkler 

verilir. Onan kaybı yalnız verilen emel:l 
delil, ond n cenl et ve medeniyet için 
~kienen ümidlerl de siler piirür. 

Bu baklkatlM"f düşününce lıarbln fa • 
ı:iletlnden, terbiyeci vnsfından bahsl'den. 
lere kızmamak vcynhud gfilmemek 
mfiınkfin değfl! 

cJJ ı.t.I! h aı'f. Cahid ......................................•............. 
RADYO 1 

SALI, 28/4/1942 

7 .30: saaı ..,.an, 7 .33: Hafif program 
(Pl.), 'J.45: Ajans ha.bcrleri, 8: .,.enfo. 
nl1t parçalar (Pi), 8.30: Evln aa.tt, 
12.30: Saat ayan, 12.33: Türkce PlAk. 
lar, 12.45: Ajans haberleri. 13: Türkçe 
pliklar, 13.30:Konuşma, 18: Saat aya. 
n , 18.03: Radyo salon orkestrası. 18.45: 
Zlnıa.t takvim!, 18.55: Ra.dyo çocnlc 
klübll, 19.15: Fasd heyeti, 19.30: saat 
ayarı ve ajans haberleri, 19.45: (Kitab 
&aa.Ul, 19.55: Fasıl programının tklncl 
kısmı, 20.15: Radyo gazetesi, 20.4!>: Vf.. 
olonsel &Oloları (Pi.). 21.15: Konuşma, 

2uo: orkestra eserleri crı.ı. ıı.45ı 

'Kli.slk Tilrk mlh:lğl, 2.30: Sa.at ayarı. 

a)3ns hn.i>N'lerl ve bors:ılllr. 

'stan bul borsası 
27/4/942 açılış • kaııa.nış fiatlan 

Aç•ll.$ ve lu.ıu ıı.!$ 

'.ondra 1 Sterlin li.2-& 
"'ew.York 100 Dobr 130.70 

enevrc LOO :L..-lçre F". S0.365 
:Uadrld 100 l'eçeta 12.93-:'i 
,tokholm 100 isvcç K.r. 31.lG 

Bir altın lira 35.00 
24 ayarlık bir '1'l1lll 
külçe altın 480 

Esham ve Tahvil&t 

l\Ierltez Bank ı 180.-
İş Bııtıka.'iı Nama 14.-
ittı"lıad D<-tlrtıM'llcllilı: 28.50 

\.~-------' 

Bir tasarruf bonosu 
almakla hem kendi 
menlaatir.i:r.e, hem 
yurt müdalaasına 
h i z m c t etmi 

olur unuz. 
.4859 

\ ,,J 
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~==~~cu~k~h~d~ta~~~d~-~on~ce~le~ri~~~ünya~a 

M em 1 ek eff e has la ~~~~:.~~~·:;,bd. ~~~~~ş~ .. ~~:~~~~daş kuramanh. 

Gelmenin Sırrı 

k a Sa 1 a rl kurmalı y 1 z E::E~:~~·:~: ~~!;: tü~? ::::.:~~· OOyle dövüş • y!~~~::!i~Yiı~~~ ;:;: 
larla ç<>k. muhıteşem. - Köyümdeki kiraz dalı çiçek aldım, ölmedim. 

Yemek sal.onununun duvar bo _ açmı.ş 'halile gözler!me görüııd~. Alinin sözünü kesen bir asıker 

D . Ç •• J kf Sadz• lrmak yuoca uzarunı~ genış penceresin - - Ya sen Ali? şunları sıraladı: Yazan: rro, esor ao or den Ana.dolu sahilini.n rüya dolu Bacağında, kolunda ve göğt>Ün.. - Dağın otları koktu, sabaıh gü-
• ·. • .. .. , elerin-J a.yıl.ik veya yıllıık . ö?er .. veyeıh~ Biııde ~ grupa. me~ub olanların bir parçasını görüyoruz. Yllşa te. dek: '·aralaI';.n yerlerini gijsıteren n~i doğıdu, bayırlar çiçeklen. tt.> _ J çltıma~ .t~sanüd mue~1 ··dır maaş.ıının ve gelirının yu:zıde bır sayı& ihmal edilemıyecek kadar pesinin üstünden goke doğru ~·ü- Ali küikredi: peler çimenleri ile gö-Lürru:ie tüttü 

den bırısı de has-ta kasa a~ı · rrikitarını verir. Buna mukabil ka- QOk dl6a gere!ktir. rüyen ay .bu gece- sevdalı g:bi. Ta - Derenin sesini duyduk EmL Anam yanıma geldi, anam bana 
Bu
1
li kasalar Avr~kab~e ~t'k.:~a sa.ıun angaje eıt.ıtiği dokıtıoclar tara. Ac.aıba bu kasaların kurulması rife sığmaz bir şekli ve rertgi var. ne. Ayse, Fatma köyün kızları hep ddkundu. 

e alltmı.ş seneli> ır mazıye ~ ......... _.i...,_ teda.vi ediür .,ıtikü .. d .. ,, K~ uçmaz, kervan geçmez bir orada idiler. Çamaşır çitileyip tür. Vuruştum,· dövüş.tüm onlar için. 
Liıktır Tü~ ve İsl3.nı an'anesinde fıuwu• meoca.nen ptınJ h ·mu n mu ur. diyardayız sanlki. Önümüzdeki sa- kü sövlüvıonlardı. Tür'külerile bizi Anam övünsün diye, otlar koksun 
ka iılklı rdmun, hele hastalara i1.laQları meccanen ya. ır, as.. Birçok'.l.arı servet seoviyemize ba. hil boyundan saatlerdir geçen yok. arıvtt. köyün erkeklerıni çağırı - diye. ırmaklar çağlasın, güneşler 
hi~~etin r:b~i olm~ı hekimleri - tane tedavisi icab edı~orsa bu da karaik bellki ş~pheye ~üşecekler- Biz.im S'" f erimize Mesarburnur.a )~rlardı. Onları ba~alarına ibıra. doğsun diye. 
mi · hastan le uclı.in çok de. meccanen yapılır: Hekim bak~ dir. Fakat asııl Lşte zenıgtn olm::ıdı- çarpan ve şaha kalkan dalgaiarın kır mıydım? Köyümün sofrasında <Dt>vamı 4/2 del 
f ~ın v_-e faık~ [arlkı gözetmek- dan da böyle bir. k~nın bı~ ğmuz için ıböyle kasalara muM.a - sesleri kar~ıyor. Deniz aı..gın, hava 
~ ze~ v~ ır 1 · iyilikleri varıdır. Bır kere muayene cız. Çünkü zen.ain carabasını dağ_ 
sızı1 ucret512 tı~-ta kabul etıme erı ·-· açmaktan kur "' . . duPgun, biz bir zafer geces:ni ya. 
giıbi seıbebler belki hasta kasalan. etıtıgı hastaya avuç .d b' fi : dan ~nr ... Her aıle sıhhatl· oldu- c:ar gibi ne.ş'eliyiz. 
n k .lmasmıdıaki zarureıtın bii- tulım~ olur. ~asaya; aı 1' ır Kşı ğu müdd.et>~e gelirinin cüz'i bir Ev sah;bi, binıbir renklı bir fU?ek 
.~ uru _. •-·'" -.ıı. dold"'...,,ın lkasa ıdares.ne 'fQ .ar. a kınmını OO'~ıe •bir kasaya verebilir. tün ... ,.,.ı,.,ı.,.ıi-ıle ortaya çı~:u.ı.'1<>ına nw - "",f' •• • h •-=- · ·· t' ,,. · b' .:.:n. t 1 d lgala~ı · "er uef . -..-."6 .. nkü i ti - sa bunun uzerıne e?Ui!~ıı.n ucı e ı. Başla.ngrçta bu ücreti küçükten gı ı gW\e a ı an a • ' J ' J 

nt ?Lı:nu:ştur. Fa.kat bu.-gu ~. n: bankadaki hesabı carısıne hava.- tutımaık mümlkündıür. Yavaş yavaş yeşillikleri gecede bile belli Yuşa 
m.aı durumumuıula bu kasa nm i Bö ı gayri şahsi bir te.. . .. tepesini. ibo1 yıldızlı ~kü işaret e-
kurulıması dddl bir ihtiyaç olarak le eder. .. ıy eced ' r kasaJıar lku!V'Vetlenıdı!kçe bu mues_ derek söv1üyor; 
k ıbn iktadır diye W>Uiu mey ana ge ır. . seseler hususi hasta.rıeler, san.ator-
a;;:: ç a h~nelerimiı:i11 Bazı kasalar. mu~yy~n. hbe'kiml - vamılar açaıbilirleT, kendilerine ay. - Bize ooğan ay başka ay, bL 

-..ıedi .ı...~Jlk~{~1 A b ·~ıita elvc- ıer angaje etıtı~rı gıbı, ' ~ aı;ı m:a hekim yeti~ireıbilirler. zim deni?Jlerin dalgaları başka de-
"'ll • vı;- ı u•• a u ...,,,..... t da h~tayı h&cim ve h~e ınt.. B h k tıtıe d .. .. nizlere berıızemiyor, bizm1 nava • 

·.şli hale gelmemlş olabilir. Faka h •bınıda serfbesıt bırakırlar. Bu ikin .u .. ae ~ ~u~~ve7 zı;:- mı:zıd:aki !koku, biz.im dünyamızın 
gene hekim ve hastane 5ayıs~~~ ~şek}~ tabii texih edilir. rerAın oo;:y 't () ıbl emr. ır e. rerılkleri nerede? Elle işlen.m ş şu 
<,.'<>ğaimasıına :hasta kasalar-ını-n u. cı B·......nılr hasta kasaları ayni za • se ~,- ~~ ua .!Tle'OOUetl ,_;rıh, ~uah ım tepelerin, şu rüyalı yulların önün.. 
vii.k t"""ı·n· 01..,,.a;ı....ır. ıı~ lara k.a da sı'gorta ler 11\.eıa.u cemıy. eruw.e. ırer a3-
J - .... ,,. \!. ...... •I\.~ __ ,;ı~ kaza rşı '-· b ı 1 deki denize bakınız! Onun bu ge. 

Şimdiki halde bütün l™'murla- m;ıı;ıııı..ııcı .. sel -1.:- Teda . ~la !kasası şubesı .ı<..'Ulra• ı ır ı>r. Ya. 
.-.~ ve ha11k.ın fakir ol.an ekseriye. yapan mues;e leı'-Lll. k tyıdye va:ş yav~ bu hareket kıöylüyc k:ı.- ceki ihtişamı baş dÖiıldürmüyor 
••u .....,en ~ ... hı<:ın ça ışına µv ve ın d . ....ı. .. .. b. · d b .. tü. mu? 
ti.n tedavisi ;.....;..,; yalınız baş~a rab"" ~.., h t 1_,1_1 _r ve kaza. -ar ınert::'A ~?Un ıı:~ e u n 
de rl t "zerın' e ~lcla büyük bır arıza bıraıkan . as aıtWUClb. t . t vatanıdasları ıçı~ alabı:lır Vf> al - Pırıl pırıl üç yıldn:lı, yakasın • 

'IJ e u 1 rdan sonra bır ren. ır a.zmına; ııd T b .. d. k' daki ateş rengi yüzüne vurmuş 
yük altıa:ıdad1r Diğer birçı:>k dev- a . l b rent hazan daimi mal ır. a il ır ı aza sayısı ço - genıç yüıJb~ı atılıyor: 
let işleri aras~da böl~ülen dev - v~rır er ve 11! de öd . ~ahlıikça ücretler U{!U21]ryac.:ıktır. - Sade denizin bu geceki ihıt.i • 
let bütçesi.nıden sı!hhi hiıımetııere bır ma~ş rk 'l~ıml:~r~uHstimal Heıkhrı sayısı, şimdilik böyle bü- şamı mı? Başımızı dön<lüı1meyen, 
ayrıla.bil-en para .mahdud kalmak V~ıa d u {yor Hatta renıt al - yük çapta harekete be·1'ki müsaid canımıza can katımıya:n bir karış 
z~ruretin:dooir. Onun için sıhhi ıe~ ederıil.~~ e ouv:ulann. ı sakat·ııv"nPar değildir. Fakat unutmamalı iki b"-..:ı ? K d . 

... h .. ·un mak ıçın u:z . . "" !l , • .1 'f t .. ::b·d· topraık var mı tcue. ara enız, 
kilatıJ'lliZlıTl, s~'hhi' servı:ncnmı A bir nevi ranıt nevrozuna müp cmarıfe.t ı ıtı a a "" ı ır-.. Nkıdeniz, Marmara, 
daha çabulk gelişmesi de hasta ka. h~~ta 1 lar görü1rnii$Ür. Fakat Kasalar hekimlere kafi derecede Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakar. 
'->alarınıın kurulmasına bağlıdı;r: te.'.a 0 anenin go .. rdüğü ·büyük içtL iş ve lkazanıç temin ettikçe bu 

B ·· b·u..... rta servetlı ve muesses · · ·· 1 w • t' b d ekl · ya. . Uıgun ı.11oos:>a o bir mai hizmet kar9ısında bu nevı pu- mes ege ıın; ısa- .. c A ec enn sayısı Kozan dağı, Erciyeş, Ilgaz hep • 
gehrli sınııtlta aıl.ede çııkac~k cL .. 1 ıbüvük bir mahzur sayıla • arıt.ar. Thasen hukurnet Anikarada 'nd büyü var 
ki hastalık vak' ası büyük bır ma ruz fr • ikind bir tıb fakültesi kurmakta sı D:ğ deniz ·ova ırmak· hepsi 

di sarsıntıyı mucib olmaktadır. maz ar· * dır. İlki falkülte kuvvetli bir '.kad'ro b' . b: .. ··ı '. ' 
t 1 n.. cih tten hasta ka ~ _ __,,,.ıı. ti' hek' i.h.t· .zı u:y u emış. 

Ve hası 1ıer e 1 Hasta kasalarının bizıde en bü - ile IIııt:ııuı~l\.e n ım 1!~cını t~leri~e en yaşlı olan subay sö.. 
sa~~ıı:ınıın kuru1ıması zamanı ge - yüı.k faydası, maddi zaruretler yü. kısa ~~r zam~a _ka~ıJıyab~!ı:_le:,. ze başlamasa idi ateş kesil~ genç 

!1$tlr. zünden hastahklarını ihmal eden Tabu teferruat uzerınde duşunu yü~başı ta sa•baiha kadar söyliye -* . h k .... il. tedavi safhada ik-2n he- leceık pe'k ço'k meseleler vardır. kıt' 
~ neclir" Bir nevı as ve . aıu ı f'lcr' ·ıı w.... be . mekte ceı ı. 

H~ sası .. · bir kasaya kime baş vurm.ıyan vatandaşların~~. 1' ı mı e~ . nımae - Evet .. dağ, deniz, ova; ırmak 
ta sıgortasııdır. Böyle n bir tedavisine yol a~ı ol:~.~.a~~ ~~ 2°'.!..n~a_ıI~z_m.!_~ddur. h i !bizi büyülemiş. Kaç defa, 
a?? va7ı]an vatandaş m~yze- .- - -- -A"'~......,.~~w.vwr..-...r•w,,..rwr.......w'~ e'pS 
~ ....... --..-,V4V..W.V4F..W.V4T ............ 

( "Son Posta,,nın bulmacası : 12 - ıuı \.. ______________________________ , 
Bunlardan 30 t ane&ini halleflerek bir arada vnllrvan h• 

okuyucumuza bir 1-..Jiye takd im edeceğiz 
:Solda.in sağa: 

1 - Bir 
l2). 

renk 

2 - iskambilde 
bir ıı:atui i2l, za. 
ma.n (2) . 

3 - Bir Kara._ 
deniz 
(4) • 

vilayr~imiz 

ol - Yemek~n 

emir (2). Arabca. 5 
da nefi eda.tı (2). 

5 ·- o\Sker, er • 6 
lı:ek (2). 

6 - Bir ha.rfl. 7 
mizin okun"QŞll 

Ct) . 
'7 -

yuvası (21. 
nidası (2). 

8 - Göz bebe. (J 
ğlmiz (ol), 

l 2 3 

9 - İşaret ed.aotı (2). Bo1un aksi (2). 

10 - Bir ha.yvan (2). 

Yukarıdan a..,atıya.: 

ı - İQt.iğiın.iz <2l. 

2 - Hicaob ve haya. 121, ATkaclaş UJ). 
3 - Bir Rum lısmi (4). 

4 - Nota (2l, Frengin ,,ft&4110 ı lal. 

4 5 6 7 

5 - Ruzgara em1.r (:?.). 

6 - Nota (2). 

9 11 

'J - Bir uzvwnuz (2), Hakanı& nJ • 
dası (2). 

8 - Boş toprak ( 4). 

9 - So?U edatı (2), Bir ıula ...._ 
desi (!). 

10 - Bir SPor (2), 



.GO , .... _ 

((Sem Polta>l nın tarihi tefrikası: 87 

mMı11.lll PATRONA HAL il-.. 
Çeneleri çarpa çarpa Hcrlcd., .ızaklaştı, hareme çeıkil:p ken<li ha geçmiş; saat dokuz o1muŞtu. 

üçuncü Ahme<lın eleğmi ôpereh:' ~_urumunu düşünmeğe başladı: Güneş en çok üç saate kadar bir 
gen geri çekılıp gozlerini yerel Usküdarda gizlice görüştüğü ckö- kaç mızrak boyu yükselecekti. 
ınclircıi: se adam,. ın söylediklerine hak ve- Kızlar ağası gelince meraklı mc-

- Eşkiya cemiyeti b,r şirzem- riyor<lu. Bir defa sabah olup güneş raklı sordu: 
meı kaı..cdir padı§a:um, hemen çıktıktan sonra yeni~rilcr de kar. - Orta ·kapıya sancagı şerif di. 
sancağı şerıf ç.karılsun. İstanbul şı yakadan İstanbula akın etmeğe !kildi mi? 
haııkı can ve baş ile 3arayı hüma. başlarlarsa, vaziyet çok kötüleşe. Beşir ağa ellerini oğuşturdu: 
yuna şitaban olurlar! cek, ıbel'ki de şehzade Mchmedi de - Gı!afı ~erifinden ç:karıldı, fa 

Sultan Ahmed ıhtiyar şeyhisia- padişahlığa gcçiriverip işi kestir- kat gün doğar iken dık~lecek pa. 
rna döndü: me tarafından halletmeğe savaşa- dişahıım. 

Bulmacalarımız 
ı··-................................ ;·················· .. ···· .. ·······--·-··········· ............. , 
~ Son Postanın edebi telrikaıı: 125 J 

s 9- u·UdiK' •11 ~-__ ! 1== 
Sekizinci devre bulmacalarını j ~ _ f ~ _ 1 
doğru halledip hediye kaza- ~ 

nan okuyucularımızın isimleri ~ Nakleden : ltluazzez Tahsin Bcrkand f 
; - Hallbuki ben aramzda kat'iı - Hayır, o bir şey yapmadı. Bı-~ Birer roman kazananlar b. c ~ ır şe~in teessüs _et.r:niş _ol~uğunu lakis ... ~üti.ın kabahat bendedlr. : 

(Dünkü nüshadan devam) :zannedıyordllıill. l'. anı, nıkahlı ol. - Nerımancık kusursuz denecek: 
156 - Sivas, cer aie1Yesl, tekııik oku. ~duğunuz halde birbiriniz için mev. bir kızdır: 1 

lu sitajyeri Gallb Öwem.ir, ~cud olmayacaksınız, daima ayrı _ Ben de bunun öyle olduğunu! 
157 - Ankara, Yeni~hir, ~eyran yo. E yaşayacaksınız,. a:a!1ı_zdaki• rabıta zannediyorum. İ 

lu İncesu, numara 19 Türkin Buduner, ;bozulmadan bırbırınıze ~ abancı _ Zan değil, hakikati severse~ 
158 - Bandırma, İhsa.niye mahallesi Eka~~cakı~ını~.; Şartlarınız bunlar niz buna inanmalısınız. f 

8 E ter ,._ ... n ara. 2n Nec:mı·.,e :degıl roıydi. "k d. y. . . N : 
v so........ um v, ~ : _ E t b gu·· k d b"" 1 .d. - Ha!kı atj sev ıgım ıçın... e-: Aygen, • ve. u ne a ar oye ı .. d·~· . . . • 

dikmezler? : - Şimdi bir değişiklik mi oldu? riı:ıanı sev ıgıım ıçın. ınanıyo:_um: 
kimesneler 159 - İspa.rla, doktor Şevket Ton. : _s.. Maalesef. Ihtiyar ıhanımcfendı k?l.tu~~n-: 

Ya siz ne dcrsüz benim bu. caklardı. Sonra köse ~dam iht!laL - Ya şimdiden neye 
cilerin yalnız İlbrahim Paşadan şi- - Zulmeti leylde bam 

! ... 
Üçüncü Ahmed öflke!i öücli ye. 

n!çeri ağası Hasan ağaya baktı: 
- Siz ne dersüz ağa? 
Hasan ağa şu karışmalıkta ve. 

zirlik yakalayıp İbrahim Paşar.m 
~külahmı:. kapmak fm;atım elde 
edebilmek için, sadrazamı küçük 
<luşürmek istedı: 

- Tasradan sarayı hümayun1 
kimesne~ gelmediğ. surette nesne
ye müfid olmaz padişahım. 

Diye başını eğdi. 
İbrahim P~a öfke içinde ken.. 

dini ka)~hetti: 
- Ağa kulunuz her karda miJ.ş.. 

ıkülpesen<bj!r padişahım. Sancağı 

şerif ihraç cd.:rni:;ı te ltangı zaman 
i.lrmneti Muhammed sayes:ne ş:tab 
eylememiş! 

Paclişa.'1 dalgın dalgın etrafına 
bakındı: 

- Ya ne dersüz imdi? İhraç e. 
delim mi? 
-! ... 
Üçüncü Aıhmed bir aynğ.nı yere 

vurup bağırdı: 
- Hem edelim dersüz, hem sü. 

kut edersüz! 
- Sadrazam hemen atılıp ayak

lanna kapandı: 
- Benim saadetltı ~fendim, ke. 

rem eyleylip ferman buyurun, 
sancağı şer:f orta kapı üstüne, di. 
kildikte camme> seğirtüp gelecek 
ve havfından cşkiyanın zühresi 
cak o!acaktır. Hemen fonnan ey~ 
len, sarayı hümayunda bunca şer. 
betçi ve helvacı Yardır, anlardan 
dahı serdengeçti> [l] tahr"rine 
müba~eret 'kılınsın_ 

Sultan Ahmed başını sallıyarak 

kiıyetleri olduğunu da temin et. göremez deyu. 
mişti. Şu halde? - Doğru. [Pad:.şah yerinden 

Üçüncü Ahmed blr şe:ve karar\ kalkıp Arabın yanına sokuldu] 
veremiyıordu. Kızlar ağası Beşir Baka Beş;r, A:yarofya Şt'yhi Espri. 
ağayı çağırttı. Aradan bir saat da- zadeyi tanur musuz? {Arkası var) 

Devlet Uemiryo"ia~ı İşletm9 U. M. de;ı: 

----------------------------------------------------------= 28.5.1942 tarihindln itibaren: 
1 - Sa.msıın • Ç~ba ha!tuıda kamyonla nakliyata a.id S. 3/5 
2 - l\lersln istasyonunda tahmil ve ihr.ıç Ü(.'re~ine ai:I D. D/508. 
3 - Haydarpaşa. • Sap.ı.nca kısmında. suda. yolcu taşıyan n;ık.il vasLt.ı.laruıa :;ld 

D. D/258 No. ıu tarifeler lağvedilmiştir. Faz.la tafsilat için i.ostasyonla.r:ı 

müracaa.t edilmelidir. l2978) (49:J8) 

Muhammen bedeli (25()0l lira olan 100 ton kuru ıürcen odunu (18.5.1942) 
Pazartesi günü saat (14) on dörtte Hayda.rpaşa.da G:ır binası daJıilindckı ko. 
misyon ta.rafından açık eksiltme usuli e .sa.~ın alınacaktır. 

Bu işe girmek islt"yenlerin (187) lira 150) kuruşluk muvakka.t teminat ve 
kanunun tayiıı e't.lği ve;;J.ikle btrli:>te eksllfıme günü saatine kadar komsyo_ 

guç kızı Ayten Tonguç, ~ _ Beni korkutuyorsunuz beye- da doğruldu, dikkatle mısafırınl 
160 - Ankara, Cebeci Keskin sokak : rendi. Ncrirnana. bir şey mi oldu? baktı. : 

numara 4, Behzad Ak.bulut, i _ Hayır... - Sözlerinizi ciddi o!ara'k mı: 
161 - Tıb Fakültesi 4 lineü sınıf ~ - Ondan ne zaman ayrı1<lını;..? telakki etmellym? ~ 

3450 Azmi Çormniu, : - Annemin cenaze meras!mini - Gayet ciddi ve ,:;amimi söylü.i 
162 - iznüt Kozlu numara 6 Sentha, E müteakıb. .• yorum hanımefendi. Birkaç gün~ 

~ - Doğru ... Felaketinizi Nrri. evvel Nerimanı ilk defa gördüm.: 
Emanm mektubundan öğrendim. Benim karım olduğunu bi1miyor~ 

163 - Çapa, Selçuk sa.ıı·aı. kız enst.J. :Yavrucuk pek meyustu. Allah size dum; çünkü böyle harikulade bir~ 
tüsü talebesinden 208 Vildan Gı.ireU:. EÖmür versin. başka keder göster. şeyi hayalimden geçirE'mezdim~ 

Birer losyon ka.za11anlar 

164 _ Beylerbeyi, Kiiplüce yolu 68 :mesin. Ne yapalım, takdhi ilahi'. Birkaç sene evvel Anadolunun birj 
numara Latife Tomaç, : - Neriman si.ze ne zaman ya7- köşesin<lctki bir nikah dairesinde: 

IC5 - İstanbul Aksaray, B:ıbalı:ısan ~mış? iki üç dakika karşılaştığım acayi~ 
: - Mektubunu dün aluırn. mahlukla bu latif ve cazib genç:.· mahallesi Toprak so'.<ak numara 1. Z~h • 
E - Benden bahsAediyor mu? . . kadın arasında bir yakınlık tasav..E 
: . - Pek az ..• Laf arasında ıkı , etmek imkansızdı. AnnF>mii 

6 edebi;) at. • ·· k l" \ur • 
rıç e ırne ... k ı· 1 d ~- "? kaylbctmek fela'keti içinde ez:ıen: 
: - Fena e ıme er e~ıl mı. k lb' döiktü.Wm \!ac::larla kızaJ 

'Biiyükpanr12kkapı, • N' · f lsun? Neriman a une, 0 J ' • :h. b"· ıçın ena h? 'k. · h kk ran gözlerime rağmen, bu zarir: 

ra l\terdoğlu, 

166 - Kandilli kız lisesi 
ta.n liua.tıa. 

167 - İstanbul 

Leman YesarioğJu L ıç /r za~a~ ve.'. ı{ ıms~ fa ·ın- kadın. tatlı sesi, ve karlı tavırları,: 
na mü.ra.caa.Uan lizımdır. 168 - İstanbul Laleli ~lesihpaşa so. ~.ıa ena sıoz_ r ~y ememış ır.k k naz:ık ve tel"biyeli halleri ve niha.! 

Bu işe a.ld ~11r:ııame!er kom·syond:m parasız olara.k dağıtılmaktadır. (4980) ka.k numara 9 Rezan, : Sdbebı. va~· Ben ona ço a- yet güzellıği ve caziıbesile nanrı: 

:\Iuhammeıı b~deli (l0719l lira (8Cı) kuruş olan cem'an 112.840 l\l'ı rnubtc. 
ne eb'a, ta 190 aded Çanı kalas \'e 5130 aded Çam Tahta (12.5.19t2> Salı g;;. 
nü saat (15,30) on beş ;,uçukta. IIayda ·ı>aşad.ı G.ı.r binası dahillnde:.i kom:S. 
yon _tarafından kaı>alı urf usu!lle satın alınacaktır. 

Bu işe glrmrık ist'yenler:n (8u:l) Ura (99) kuruşluk rnuvakka.t 14;'miııat ve ka 
nunun tayin ettiği ı;cs!kalarla t.ekllflerinl muhtevi zarflarını aynı ı:ün saat 
(14,30) on dört otuza ttaaar komrsyon reisliğine vermeleri 13.z.und•r. 

Bu işe aid ı,;arln:ıme~er kom'syoııdan parasız olarak dağ1t1lmakta.dır. C49~2) 

lstı:-ıbu~ De rterdarlığı ndan: 
Üsküdar adliye binasında yaptınlacak: 66«.42 Jim k~if bede!Ji tamir b.ii 

Milli Emlak i\-lüdürlüğilnde müteşekkil komL-ıyoiıda. 1.5.942 Cuma güuü saat 
15 de açık eksiltme il~ Uıale edilerektlr. Mukavele, eksiltme, b"n ındırlık iş. 

Ieri genel hususi TC fenni şartnameleri bwıa müteierrI diğir evrak ::\Iilli Enı. 

lak Jliidürlüğünde ırörülebilir. hteklllerin en az bir tnahhüdde «4000 ı liralık 

bu işe benzer iş yaptıtJna dalr ld:\rderlrulen alınmış vesika.lanı müsteniden 
İstanbul vilayetine mürae.utıa ek:aıllbne tar"hinden tatil günleri lıarlç .,3 .. l'ÜD 

evvel alınmış ehliyet ve 942 yıma ald Tir.n-et Odası V'5İka.la.nnı ibraz etme. 

169 - isl.anbul, Beyazıd, NahiY'I! '.\Iü. :ba muamele ettım. d:~katimi celbetti. Sonradan o ha.: 
dürlüğü yanında numara l, Sevim C.:ıfl. ~ - Vaktile öyle. y~prnıştınız. Bu- riku1ade kadının benim karım ol-~ 
sever. ·nu unutJmak kabıldır. ] ~ ··~ . ne hale <l'irdigvi : ! . . . .. c ugunu ogrenınce b • -: 

170 ıı.·eşı'lko"y Orhan ... ~zı c'dd-"' • - Va:ktıle degıl, son gunler... . . ed . . B:....ıı.. : 
- ı. • .... Q =·· : N ·· r· ? s· · ·b· mı ta'hmın ersmız. u.J"aç gece-: 

numara 33 Hüsniye Eker, Et "b· ~-soy ul_o~.unu~. ,ızın g ı denberi uyku uyuyamıyorum. Ne.: 
nı - Beyoğlu, Tarlab.ı.şı, Ceviz ı.o. : er ıye ı, naz ır a am. r·manı kaba sözlerim ve tavırla.! 

: - Onu tanıyamamıştım. Çok, 1 
• • •v· • • • ir: 

kak numara 4 Sona. :çok ağır sözl€r sarfettim nrnila ıneıttıgımı, onun ıgıbı b : 
172 - Y"""'ilköy, Hürriyet raddesi nu : . • • kadına hakaret ettiğimi düşündük.; ·~ : Bu kelımelerı o kadar mC'vus < • • : 

maıra 4 Ha.tice Vang. ~bir tavırla söylemişti ki Nez.ihe çe aklım başımdan .gıdıyor-. Hele! 
173 - Fatih, Fevıipaşa ca.ddesl nu. Ehanunın öfke ile kaşları a~ıldı, yli. onunla ara~a geçılmez ~bır uçu.i 

mara 15 Taylan Karsan, : !Ü merhametle tatlılaştı. rum soktugumu hatırladıgun za-: 
174 - Ka.rtal, J.Ialiye varidat mııa. E - Oüımleler arkasında gizlene. manlar... .. .. ? . • ~ 

vini Süleyman Güler kızı Saltibe Güler, ;cek yerde bana lbu vak'ayı mufas. -. N.e ~?J'.'!u!.·orsunuz. Cıddı __ vei 
175 - Hayriye lisesi numara 315 Se :salan anlatınız çocuğum. Görüyo. samımı gıorunuyorsunuz... Sozle1 vim Tura, :rum ki Neriman da, siz de kendi. rinize bakılırsa, ilk bakışta kan-: 
176 - Beylerbeyi, Küplü~e. Süreyya Enizi müŞk.ül vaziyetlere S()kacak nıza 3.şık olduğunuza hilkmedilei 

kızı Jale, E~ekil<le hareket etmekte pek ma. cdk. i 
177 - İstanbul Beyazıd, Tavşantaşı füirsiniz. (Arkası var) : 
~---·· ....... -·--··········.., 
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4/1 Sayfa 
SON POSTA 

r GÜREŞ MUSABABELERi :::J 
Yürük Alinin macerası 
Osmanlı imparatorluğu:ıun başp~hlivan1, yuz kırk okkalık 

... u" b makarnac1, ancak seksen okka gelen bir narr.ag l .1 • .? 
idam mahkumuna nası yenı mışb 

Yazan: M. Sami Karagel 
. okkalJk peblinnlarclı. Fa.kat pok mahir huzurwıda üç buçuk saa.tllk bir aiireş_ 

~elıorman, ko<'a Balkanlara ~~ ve~-'ı . . bir vücuda malik ol:hıtwı. tal sonra. bir iç tırpanlle kıçüs.tü açık 
mıyen Turk diyarının serhaddı idi. Bıt ve çelıik gibi ıka diişiirüp matlôb e-tmiftl, i,ıe l>öyle bir 
Yattitler m::~•-rı'b vA •mni .. e-t,le yaşayan da.n onu meydandan kimse ç ra.nıa. 

......., " .. ..., Makarnacı Hüseybı idi bu .. 
bu .Yakanın yiglt Tıirk çocıı'..ları, T~ m~~.. · zamanda cü:ıel saz Kel Aliço, tam )İrml altı sene ve elli 
hridltTlnin ana va.taın bekçileri ve Turk l'.uruk Ali, aym nil ba~·e 

l.._. g~aı ..... ma er yapıp ..... - altı yaşına kadar namağlüb olarak Tür. 
Peiı.livant* bab ·ğ'iul& uı.raıiniJı kuv ça _ .. ı. ~ • 
~ titn ve ayı ıudi. Pe-bllva.nlıktakl me:hareti kadaz kiye imparatorluğu 3aŞJ>ehlivanlığmı 

D li san ldlls-. d kala ince nııııu bir halk şa.1.ri idi. 1 Koca YIL'IUf ve Ada.lıla.r devrine kadar 
fllık e orman, bugiin yiıdellıer e b"t.: Yürük Ali dağa çıkarak Bulgar ko_ ü:ı:et"inı1e taşımış Dellorm:ıııh bir baba. 
• , at ınilli ve dini taassubunu o.; ·~ıerhıin' ba:basına, anasına ve kar. yiğ+'.tlr 
ın anesı.~ yaşayan bir tarih pa.rı;as ır. ın~ . "'rdükler' mezıı.lim.ln in. . 

I> ı· . baba.yijft er dl$erıne reva go 1 Ma.ka.rna.cı Hüseyinln padişah buzu. 
. e ıornıan, öyle pdılıvan • . . . ii:ı: ın1s11 ile .ıldı. Nihayet ya. r-·~·•- , .. 6ndl""i adam şo"vlc bö•·le bir ~ı.. 

~tişti.tnıiştıir ki ~manh hnpara..orla. tiokaDJtnı ' . l k. o'a ~ ,,.. !I • ~ ~ 
t ' bile k la.n.d ve idam ceza.';ına ına ı um ' • ıwı..1 değilıli. Gögsüne kadar pehlivan 

]{
unun en son lnktra:ı: devirleri.ııde a. 

1
:. hap'shaneslne kondu. Ölüınü. 

Oea Yusurıa.rile cihan pcb1ivanı Kara. ra1t V • .. ın · oğlu pehlivandı. 
• • ı .. bekli ordu i •-- --'- ....... "k 
"h?nedlerile, Kurdderelill"rtle, Adalı la_ nu Y b'.. ·ük bir sünnet düğünü Yürük AJ' bun.._ın yanıuua .. uçucu 
HlJui~ h ıd)aı-ile Avnıl>a. Rusçukta. u~ kalırdı. Nihaye<t seksen okkalık bir a... 
da ...... A• .Kn~cıklı MT

1 
.. ~1 ı.ndar kuvvetli> oldu. Bu, dU&ünler evvelce her y~:de damdL Fa.kat, çelik bir yay, fevkalade 

·~ merıkada u urıı - ı. iva.n ve -raf ç.oc!lkiarını sun_ 
da.ı-b ffak ol ya.pılırd r1.J ...., maJıir ve zeki bir pehliva.n oldutundan 

tmeıselini yaıp.tma.ğa nlll''"• - .... +:rl-'erken köylen:len, k;ıSabalardan 
ınusıarthr net .,..... 0 .. t t onu ma.tliib etmek kaoU detildi. Ondan 

.. • • '"'4tlik ........ __ ,,,ukJarını M>plıya.ra.k sunne <' • im -• k neli unil kendi 
Turıtün, ölme-ı; ve ebedı bıtba.yı~'. ';-:-'~ ,.....~lca hediyeler vererek gönül. k oyun .. ırsa c rf e 

tuhunun, bütün sarsıntılara ve değ·,ş:m. tı.r:r~r. ederdi İşlıe Rusçukt.ıl böyle mağlıib olurd1L TÜrtc yal ~de lcad 
lt>re ...,..._ ·-~dd • ica-bıJtda. şııb. len )l.oş ed · .. • ettiği oywılann sayısı yirml)·i geçer, 

........ en .ı-_.,...ıgı ve .. .. u"nnet dölünü yapılıyordu. Tork a.. , _.._. d ,...Jd. ,... 
landığı tarih boyunca ıöriilmöstur. bir E _ ...... :.. .:.~-e :tıcrllese dibleri kırını_ Bir klsmının ta: biki t-l eı;ı ır. v .. n. 

de'1 lJllU.U6u ,._,. kü nev'i şahsına münhuır ıa:re<t ince * zı Jllumlar göndermişlerdi. Bu, mumla.c ve hassas oyunlardır. 
l»ksa.n üç :Moskof seferinden evvel. davet.iye i$a.l'eti idi. 

* dl. Mit&t P~. Tuna valisi, Müşir Sev. n;;..,.•nlerde .büyük pehlivan güreıilerl 
k... Paşa, Tıı"" s6rdarı b"lunııyordıı. ..., .. 6 ..... hl. •- Makarnacı Hüseyin!, Sultan A-ıls: "" ...... ~ .. l zamanın en ileri pe ıvanwrı 
Oll k ı •·oc-a B;ı.I kuru ur, k - llii-......;ın Paşa! 

u köy Bulgn tsyan an " r· da.veıt olunur, yüzlerce a.\tın \'e ~ısra ,,.;;;,, 
kanların sa.r havasını bomıalıı. ve De 

1
- }tediye verilirdi. nu sebeııle Jtıısçaga en 

onnaııın emniyet ve istira.hitini zehir. ~ pehlivanlar toplanmıştı. Rusçuk 
lem.eğe başlamıştı. De'liormllıllın yiğitleri na r])e:lionna.n içi olduğundan pehll. 

elde siliı.h, ırz ve namuslanııı korumak ,~ana:l"~ldu. Düğiinü, serdarı ckrem şev. 

Dlye ç.a.ğırır ve yiıdederd!. Padişah, 

HıiseylnJ çok severdi ve z.a.manında eli. 
ni tutacak J><'hlivan :ııek azdı. İşt.e bu, 
Maka.rna.cı Rusçuk rüreşine gelip dayan. 
mı.ştı. Ağala.r, MaJ<amacının geldiğini 

gÖrÜ.nee saşırdıla.r. Başa a'Üfeş olmaya_ 
cakıı. Çünkıi Makanıacı.va klmse çıka. 
mazdL YanJ cür~ln tadı bozolmuş.tn. 
Şt':ll'ket Paşa, tşln lçyüzünü a.nl&)"Dl(:.a 
ağa.lan çağırıp sordu: 

loçiıı newuhür bası:nıia.nna mukal>elcde · d ket paşa hima-ye e-:lıyor u. 
bwunulO!'\ıu'dı. d d"-' .__ un·· Güreşler ba.şla.tna an .., • ..,.., g 

Babası, an.nesi ve kal'deşlt:ri Bulgar el RUSÇuka Makan>acı llöseyin peh. 
konu•--"e"' •--~·-.ııan döl<iılcn ve ya. r:vv n•.n· Hus" b •in ......,., """"" ., ,,__..... livan çıkage'ldl. M-na.cı •l , ,,_ 
raıa.naaı Yünik Ali. ~ almak lç.İJJ kırk okkalı ibh' devdi. Ya.lnız a.ya.ğına 
dağa çıkmıştı. giydiği klsbet kırk okka geliyorduliv. i.\nlia. 

Yürük Ati. Suİtan .Azi:ıln başpelıll_ kama.cı, Stılta.n Azizin ba.şpeh a a. - Yahu. bu adamı 7enecek !Hlior. 

ıneyda.na hildm olmuş bulunuyordu. 
Deıtten ağa.lantan biri: 

- Paşa.m! Makarnacı.ya karşı koya. 
cak vardır. Faka.t Vidln .tıa.plshaneslnde 

idama mahkiundur. İsml de Yürük A.. 
lidir. 

Dedi. Paşa, derhal \1dlne eıalr verdi. 
Yürk Aliyi Rusçub ~etirdile:r. Şevket 

J>aş:a, Yüruğii görünce iakisari hayale 
uğradı. Çünkü Makarna.cınuı ya.rısı ka. 
dardı. zavallı Yürük, a.n.cail gur~ günü 
J'Ol'&'un artın Busçut& :ıcefüibulşU. 

* Yiirk Ali, hapishane kahrı Vt'! yol yor. 
gu.nluj"unu.n verdlti ıztırabla.rla soyundu, 
Makama<'Jnm karşısına. -;lklı. Atalar, 
Yiiriik Al1nin ne olduğunu biliyorlardı. 
Bu sebeble ümidvar idiler. Fakat Şf'v. 

lı:et ~ ümi:Isl1ldJ. 
Yürük AU, dev cüsseli hasmını üçün. 

cü elde ba&tırıp altma aldL Makarnacı 
tam yanm sa&t uğraştı, hasmmııı pcn. 
çesinden ve meharetlnden kurtulup aya_ 

b kalkamadı. 

Ya.rlDl saa.t sonu Yürıik Ali, birden. 
bire güreşi bıraktı. Davul ?.Jrna!an sus. 
turdu. Paşa.ya yerden temenna ederek: 

- Paşam! Hapishane ve yol yorgun. 
luğu var. Emir buyurursanız bugün gu, 
güreşi burada bır:ı.kalım. !\liisaa.ilcnizle 
bu.gün ve bu g-ece ylyip ice~lm, uyuya. 
yun. Bu, ;)arım saat güreş bana ldmın 
~erine de ıeçmiş oldu. 'l'ann :ı,kşam 
iist.üne doğru Makarnacı ile tutuşalım. 
Allah ne yamı ise anlımı:ıa o vakit gö. 

rürsünüz. 
Dedi, bunun ü-ıerlne paşa, güreşi dur. 

durdu. Zaten Makarnacı a.\t.ta idi. Paşa 
da, Yüriiğiin bir jeyler yapa.cağını sez. 

m1$l. 

'* Yiiırök Ali, yedi, içti, bolca uyudu. 

Biraz kendine &'elmlşti. Makarnacı ile 
kvşı karşı..va. geldiler. ICOC'a. Ma.karna<'ı 
Ue bir ç.ocuk gibi oyruı.dı. ?\lhayet bir 
çapraıı t-Oplayıp altına aldı. Yiız kırk ok. 
kalık ba.smını künde ile .ı.şırıp yendi. 

YUrük Ali, ŞC'vkd P~m gözüne 
girmlşti. paşa, Yürüğü ha.plsha.neye yol. 
J.amadı. Telgrafla Sultan ..llize vak'ayı 
bildirdi ve idamdan aCfinI ta.1-cb etti. 
SuH.a.n Mh. S<'lt..c;erı okkalık Yüriii'ün, 
:&ıakanıa.cıyı matlüb eCitlnl haber a. 
ıınea derhal af iradesini te:bllğ etti. 

İ.şte bundan sonradır ki, Yuriik Ali, 
Sultan A'Zhin bıışpchllvıı.nı olmuştur. 

M. Sami Karay..r 

va.nla.rından ~e na.ma.ğlüb Türk yiğitle. rındandı. Daha. 0 zamanlar Yiiriik Ali, marula. ildmse yok mu? 
tinden biridir. Yürük A.ll, Türk pebli. AtaJar, ceva.b verdiler: .... Doktor l. Zati 0§11 t pa.dl<p.ha. intisal> etmemi$ti. ,,,-
\'anlık ve """r ia.rlhinin en çeth1, en usa in ..ı· _ Bu, adamla boy ölçüşecek Delior. 1 .... ~ Maka.mıı.cı Hüsey • DPıormanın ye_ , ~ledlye tcarşunndakl muayens. 
te ma.ıur pehllva.ıtlazın.dandır. t!ŞUrolii en namdar pehlmmlarından manda kimse yoktur paşam.. banr.ainde öğl~:ien aonra hasta-

Yürtik Ali iri yarı dev cüsaell bir a. biridir ve nama.ğliiblarındandır. 1\leşhur P~. .slnlrlenmlşti. Makarnacı, mu_ &.._ 

daarı. değildi.' Aıı4'.ak seksen okka gelirdi. ve ..,...,a~Jüb Kel .ı\Uçoyu, Sultan Mi.zln aaffer bir ~umandaa i'İW &ek b&pDa ~--- lanıu ka.bUl eder. 
------~0nUll.-1'Jl.ldı.ı.... ırk, ~~"~_ot_uz~~-~~~""'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Niıan 28 

M emur alınacaktlr 
Dev:et kitapları müt~Javil sermayesi 

mü .iür~iiğünden: 
Kadromuzda. münhal bulunan mcmu ryetlerc lise ve orta meldeb mf'zun. 

lannda.n, aslrerhkle ilişiği bulunnıamaA şa.r'..Ile 3656 sa.yılı b:u-cm kanununa 
gii°ı'e ücret VeTİlmek iızere müsıb.ık.l ile memur alınaeak'ır. ~lusabaka 11/V/ 
1942 Pazartesi gönü r.ıa.A. 10 d:ı Şultanahmed l\f:ı.a.rif :\la.C.ba.ası d'\.hiliııdekl 

müdürlük binasında icra. c:lilC<'eğinden isle';lilerin 9/V /1942 tarihine k:tdar 
ve&i.ka.ları Ue mür~aa.tla.n. Ticaret meklebi m~unu ola.nlar tercih f'dile(•kat1r • 

ıc494jlJ 

İstanbul Liseler Alım Satım KomisyoJu 
Reisliğinden : 

Komisyonumuza batlı G yatılı lisenin 1942 Mayıs sonuna kada.r lh'lyaçlan 

olan 11000 kilo sığır ve 6500 k.ilo karam.an etleri umum tul.arı olan 24050 Jra 
t&bmıbı bedelle kapalı ı.a.rf usulıle ek.s.iltmeye konmuştur. İlk teminatı 1804 li. 

radır. Eksil.me 12/V/1912 Salı günü s:u.t 15 de istanbulda Liseler Alını Satım 
komisyonuncla. yapılacaktır. İst.eklilerln tekliflerini havi yeni yıl Ticaret Odası 
vesikasile ilk teminat, ııuü;buı.brile b'r1ilı:t.e 2490 sayılı artırma. ~e eksiltme ka. 
nwıunwı t.arlfa.tı dairesinde hazırlıya.caklan b.pa.lı zarflarını bcll! gün ve saat. 

t.en bir saat evveline kadar sö:r;il geçen komisyon relsllğihe makbuı mukabılinde 
\"ermeleri. Postada olacak ıedkıneler kabul edilmez. Şartname Gala.tas:ıray 
Jilsesindedir. (4646) 

Karar H :.:ıasasıdır: 
c. 42/762 

Milli Koruma kanununa. muhalefetten Emlnönü Kömurcüler sokağında ıs 
No. da yağcılık ticaret.ile meşgul Ila.run oğlu l\IJL-;tafa hakkında IsLarıbul as. 
liye ikinci ceu mahkemeslwie cereyan eden maJıkmesie neticesinde suçlu. 
nun fiili s:ıbit oldutonda.n milli korunma kanununun 31 ve 59 uncu mad • 
deleri mucibince 20 lira 80 kıırus pa.ra cezası ödemesine ve yedi gıin miı:I • 
detle dükkanının kapahlmasına vt. Jıukıim ka.t'ileştlğinde ücreti ısurluya a.id 
olmalı: ü:r:ere karar hüli.sasımn Son Post.a. ga.zeteslnde neşredilmesine 18.12.!141 
iaribirıde karar verildi. a4957 u 

ihtikar 
42..20 

Karar Hülasasıdır: 

Milli Koruma kanunun.J\ muhalefetten Taksimde Yenlşehlr Tevfillctendi 80 
kak 58 nımıa.rada. oturur Şerif oğlu Ramiz ha.kkında İstanbul l.klnol. Uıtık~ 
m&hkcmesindc cereyan cdl"ıı ma.bkemesl neticesinde suçlunWl fiill sabit oldu. 
ğundan milli koruma k.uıununun 31.59 uncu maddeleri mucibince beş Ura 
para. cezası öedmeslne, yedi gıin ıJraretten mcn'ine \e hüküm k!IA.'ileştigiııde 
ücreti suçluya ald olmak üure karar hü.asasının Son Posta eazeteslnde neş~. 
dilmesine 6.4.!H2 tarihinde karar verildi, «4946,, 

Karar Hülasasıdır: 
c. 42/1055 

l\lilli Korunma. kanununa muhalefetten Küçükpazarda Sabunhane so .. agın 
0

da ambalaj sarulıkçılıgı füa.retll~ me~uı Bodos oğlu Yani De,ell;)adls hak • 
kında h1anbuJ asliye ikinci ce:ıa mahkemesinde cereyan eden mu: 
ha.kem.esi neticesinde ııuçluuun fiili sabit olduğundan mılli ko. 
runına. kanununun 32.59 cu maddeleri muctblnce kırk bir lira 60 

kuruş para ce23Sı ödemesine v" on bt'ş giın müddetle de dükkanının kapatıl 
masına ve yedi gıin ba.PSine ve Jıükiım ka.t'ileıı-1.iğinde ücreti suçluya ald olmak 
üzere karar hüli.sasının S. Posta ıa:ıet.esinde neşredilmesine 8/ 12/9il ta.ri • 

hinde kara.r Vt:rllcU. d950» 
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Memleket Haberleri Dünyaya ge -

~······ .. ···································· ..... 
l : 

i izmir erkek : 

• 
menın sırrı 

(Baı tarafı 3/1 de) 1 Piyasaya kalp 
para sürmeğe 

yeıtenen kalpazan 

. . 
J liselerinin adları ! Bir manda bir cinayete ıebeb 
i deg'"' aş• tı·r:Jdı· i oldu, bir köylü tabanca 

Kısa cümlelerle ~iir okur g11::>~ 
dıövüşmelerinin sebebi sayanlar 
arasıınıda hiç konu.şmıyacakmış gi. 
bi ıhareketsız duran <ISkere sor -
dum: Serezli İsmail ağa, Ahmedin ha. 

yatını iyi !bildiği içın Pomak Deli 
Murad merhumdan oldukça geniş 
malumat alabildim. Ahmedirı, baş... 

biliyor .. Pomaık Deli Murad, bun.. 
dan otuz beş sene evvel bana Ah 
med. ıha.klkın.da şunları. .naklet -
mişti: 

j n i kurıunlarile öldürüldü 
! . ~ İ:mnir (Hususi) - Ödemiş ka. 

zabıtcuı bu lralpazanı' : Birinci erk.lr liusi Ata· ! zaaının Birgi nahiyesine bağlı Bez-

- Sen Hasan, sen niçin? 
Hasan ağır ve mağrur cevab ye. 

rine sual sordu. 
- Dünyaya gelmenin sırrı ne. altı ve başpehlivanlık devirlerine 

aid mal!fımatı buJmak !kolaydır. 
Ve, o, deVTi yaşıyan ihtiyarları -
rmz ıhamdolsun çokçaclır. Hatta, 
ben, •bile vanm... Ben de Kara 
Af:ıaned devrine yetişm.iş bir ihti. 
yarım. 

""dd t ·· h · d f! ı·· it ·1r· · d Jn·· ·· :ıdegüıme 'köyünde bir cinayet oıt • 
uzun mu e gaz apsın el: rw ' 1

• ın~ e ona ~ mUJtur. Bu !köy halkından ·MU8tafa 
tuttuktan ıonra yakaiadı 1 lı.aı oldu : Çolak. kendi ekin ıtarlasına giren 

- l 1" · . 4 i ve mahsulüne zarar veren bir man-
İzmir, (Hususi) - Gümüıs yüz: ~lzmrr (~IMtMI~ .-. HabCQ" a~ : elayı yaıkalıyar.ak teıMim eylemek ü. 

ve SU kuTUıtlukları imal edere'- pi : dıg~:z~ gore, bır~.ncı ~rık~k lı. ~'zere köy beyetine götürdüğü sırada 
ya.saya süren bir ... - i eetı n:'<n 18:'1 .<Ataturk l~esı) ne : yolda mandanın sahibi olan Kışla 
kalpazanın İzmir ·• · ·ı·· 1 t~vıl ed.İ'~ış ve keyfı!e~ yo. ~'köylü Omtan Sev;m ile karşılaşmış 
zabıtasıoca ya~a .: i kcl1etten ataicadarlara hüdırıi - : t:ır. Osmaın Sevim hayvanı bırakma 
lanaığ · nı yaz -

1~ E mlftlr. E sını Muetafa Çolaktan i8teyince 

~
nı:şt : k. . ·· ı .·=: ~iHi. Şef. !~ön.ünün ~iri ~/Mustafa Ço!ak buna razı e>bmamış: 

Yurdun bazı te,rıflerınde ık.ıncı er.kek lıse. : - Bu benim tarlamda zarara 
yt"r'iN ı nrle son .. , ···· ~ sine yük.sek ve tarihi isimleri - ~ se'beb oldu. Hayvanı ihtiyar heye. 
avlarda p iyasa . • i nin tlı4ıfuna mütMadeleri yal.ıva.. Etine teslim e<leceğiml 

\ d~n ~oplanan bu ı i dmı~ı. Şef de bunu kah~l_.bu~ E/ Demi~rr. 03man Sevim., büyü. 
( paralar •n evvela : ~r.mu~a1: ~.e .. bu .sur.etle ıkıncı : yen münakaşa sonunda tabancası. 
( Bal · bı ı ıd.-, . bi - lıse de (lnonu) Iisesı adını al. : nı çıkararak ate~ etmiş, çıkan kur-
( Mıhare de lstan.· m:~ır. .. ! 1şun Mu'!!ltafanın beynine isabet et. 

bulda ;mal ediL Kalpazl\n Hasan : Haber aldığımıza gore her :'mt!ptİr. ZavaHı adam aldığı yaranın 
• d ı ğ zannedilir - Börekçi . iki mekıtebte yeni levhalar d_er. !'tesirile lbi<raz 90nra ölmüştür. Suçlu 

ken İzmir zabıtası, me<tl-mr sE .b : kalı i hal hazırlanacak ve meruım :/tutularak ad'tiyeye teslim ed ilmi!' 
kaLpaı:anı!.aTdan Mani;,al ı 1 la~an Bö. ~ yapllHak ka~ı1arı~a a~ılacakıtır. Eve ha'k~ında ad1iyece tevkif karar: 
rekç nin vaziyetind.-n !!Üphl" etmiş E Böylece, l21nırde şımdıye ka<lar =/verilmişth. 
ve uzun müddet göz hapsİ!lde bu -ıE birçok genç kıymetler yetit • : ----o----
lunduruLmuş.tur. · E tirmiş ()lan ilki lisemiz, ta~ihi - E Merzifon izcilerinin and içme 

H B.. k · lk "ı b h e • mizin iki büyUk ~efinin isım]e. : t" • a.san ore çı evve sa a - : . . '- k : orenı 
· d k · ·ı L k rJnı anıca tir. vın en ç: :nca mv! ınemu:-rar en. • : Merzifon, (Hususi) 

dısin i takibe ba!!la~ı, ~e çarşı İ • \., ................................................ konukların karşısında Merzifon 
ç inde sürmek iste_? ı ğj b:~ kalp . SO Menemende Biirek avları orta dkul talebeleri ve izcileri mu. 
kuruşluk mukabilındc bı.r. ~ayıden Menemen (Hususi) - Kazamız vaffakıyeıt'li bir geçid 1'€6mi yap. 
tütün satın alırken kendısın~ yaka- l Jd""b'.. . d k""""' tanı mıslar<lır 
1 Kal H 1 •. e avcı ar U' u )an arma . vuuU " • k .... ~mı~:r.. pa~n .. asan n_ uz • ve dl~ er birçok zeva•tın da iştiraki Bundan sonra okul dire t~ru. 
rınde bır menı:lı] ıçınde ıkı aded ~ .. .. B 

1 
nün heyecanlı ve inan~lı bir hıta. 

"k lp - 0 k _, k b 1 . sureıtiJ.e Hasanlar k.öyuned c en, .
1 

. d . ., d t a J uru~u u ununca evı a - ;fk Gö ı~ ed besi .genç i:zıcı en an ıçmege ave 
ranmı,ıır. Evinde de t ı rtılları gay - ~~} ıran, . r~ ve ~ ere e1ımi.ş. gruplar halinde usulüne 
rimun.ta~m Atatürkün büstünü ha. koyleri avcclanle yapılan sarek a. uygun olarak tıören :.;ona erdiril. 
vi z 3 aded gümüş 5 O kuruşluk, 6 vın~a _8 .~muz,. 2 c_an.avar, 4 çakal, miştir. 
aded İnönünün büstünii havi birer 2 tılkı ıtlaf edılmLŞtır. Davetlilere okul idaresi tarafın. 
l i ralık bulunmuş., para . b~smağa .. Bn~.hare Hasanlar ~?y~n7. d~- dan verilen çay ziyafeti, çalışkan 
mahsus alet'ler de ele geçmiştir. nu1mu.ş. !kaymakam koylunun dı. ve vaziiesever talebelenn yaptık. 

Ka~azanlıktan 939 y ı lında İz - le}< ve ihtiyaçlarını dinlemiş, ekim ları misafirperver hiZ'metlerinin 
mirde yakalanarak mahkum edilen işlerine fazla ehemmiyet vermele- yarattığı. memnuniyet ve - geleceğe 
Haı1an 2 ay evvel hapishaneden rini !bildirmiştir. güven havası içinde .geçmiştir. 
çıkmıştı. İfadesinde piyasaya yal - Sıtıma mücadele hekimi Bay Or. Çayın sonunda gençlerin voley. 
nız 38 liralık para sürdüğünii söy. han da köyün sağlık işleri ile ala. bol müsabakaları alfıka ile takib 
?emiş ve bu İ>aralar:n bulunması i _ kadar olmuştur. Davul, zurna ça- edilerek da:ı-et~ilerin teşekkür ve 
çin ha.rekete geçilmiştir. Suçlu tev. lın.mı.ş, milli oyunlar oynanmı~. iyi temennılerı~e ~m. -;amımı top. 
!cif ediJmiştir, İVi ve favrlalı bir gün geç:rilmi ir. ı~nt•v:l .son Vf'rılımıstır. 

d. ? 
ır. 

- Ahanedi, Serez.de görmüştüm. 
On sekiz yaşlarında vardı. İsmail 
ağanın hanında ... 

Ben, sormuştum: 
- Serez güreşinde mi? 
- Han:gi .güreşinde!. 

Bütün sofrada bulunanlar aya. 
ğa k.alık.tı:k, kadehlerimizi kaldır • 
ddk. Saıııki Hasan kar~ımıula ve 
sadci gene bu sualı .;oruyormuş 
gilbi hepimiz •birden cevab VE.rdik: 

- Dünya'Ya gelmenin sırrı_ mem 
lak.ete hiımettir. 

ASker, 
Sivil. 
Kadın, 
Etik.ek her Türk, her zaman bu 

suali böyle cevablar: 

Faıkat Afıımedin ilik devirlerine 
aid malı1matı Pomak Deli Mura. 
da medyunuz. Poma:k Deli Murad, 
Sultan Aziz devri baş.pehlivanla -
rıındandır. Seken yaşında vefat 
etti. Vefat edeli otuz sene kadar 
vardlıI". 

- Kara:kaçanla güreştiği zamaa 
mı? 

- Yoo .•. Ondan sonra" çünkii 
o, 'her vakit İsmail ağaya gelir, ay 
l'arca misafir kalır besıenırdi. İsma 
il ağa ondan hiQbir ~Y sakınmaz. 
dı. Evlıadı gibi severdi. 

- Dünyaya gelmenin sırrı vatan 
için ölımeıkti.r. Meliha Avni 

Zeytinyağ aatıtları ba§ladı 

Murad ağa, seksen yaşında ol -
duğu halde demir gıbi idi. Zava11ı 
faıkrü zaruretten sürünerek vefat 
etmiş... Allah rahmet eylesin! 

- Ne ayarda 'bir çocuktu? 
- İri yarı bir deliıkaıılı idi. En 

sesi kalındı. Başpehlivan olabile. 
cek tipte idi. 

Dün sabah Ticaret Vekaletinden 
Vilayete gelen bir emirde zeytin -
yağ saıtıŞbırıriın &erbe&t bırakıldığı 
bildirillmiştir. Bu emir üzerine ya -
rm, bir buçuk, iki buçuk ve dört 
aaidli zeyti.nyağla.rının Fiat Müra.. 
.k.abe Komi.yonu tarafından tesbit 
edik-n fiattar dahilinde serbest sa. 
tlflna be.şlanmtftlr. 

Ticaret Vekaleti rafine, prine ve 
pamuk yağlaTI nı n serheet satışına 
şimdilik müsaade edilmediğini bil. 
dirmiştir. 

Ahmedin Serez güreşinden son 
ra ne yaptığım bilmiyoruz. Yalnız 
Kavalada ;bir, Selaniık:te bir olırnak 
üzere iki ıküçük orta güreşini bi -
liyoruz. Bir de Kırkpınarcla gti -
rüyaruz. 

Alhmed. Selanikte, Beşçınarda 
yapılan muazzam güreşlere iştirak 
etmişti. O vaıkitler küçük ortanın 
en iyi pehlivanları meyanında idi. 

Pomak Deli Murad, Ahmedin 
küçüklüğünü taım~r. Yani Serez. 
den soma ve Serezdeki zamanını 

Üniversite A. E. P. Komisyonnndan 
Jlaeekl Hastanesi tedavi ı>aviyonunda yapt&nlaeak 6017.M Ura keşini ta. 

ınirat 11.5.942 Pazartesi ~ünü saat 15 de ~liilde a(lılı: ekaiUme Ue ihale 
eılileoelttir. 

İa '.ekliler şartname, keşif ve mukavele projelerini rektörltilı.te PftıbWrler. 

d8'4• 
~·--~~~~~~~~~~~~~~-

F eledi ye su_lar idaresinden: 
1 _ İdaremizce sarı madenden 6'75 aded muhtelif lı:llhırda niimwıesl gibi 

boru bi.lezitl döktürillecektir. 

% - SIU'l maden hurdası lılarece verilecektir 
3 - Dökült'cek bilft.ikier idarenin ateıyesfnde OJieneeetlnden yahıız döküm 

için fia.t verilecektir. 

4 - Blleslk nümun&ri jdaremlz levazan dairesinde berıiln cörtile4'l1ir. 
5 - Bu döküm işini üzerine almak istiyenlerln 5.Ma.yıs.9-tı Salı günü saaı 

12 ye kadaı- bir mektu.bLı. fiatlaruu Taksim Sırasenilerdeltl idare merkezinde 
mumeli.t dalreeine cöndenneleri (4978) 

- O vakit ustası var mıydı? 
- Hayır yoktu. · 
- Kimden öğrenmiş güreşi?. 
- Orasını bibmiyorum.. Yalnız 

çok iyi güreşi~rdu. Hemalde ona 
güreşi öğreten olmuştu. 

- Nasıl talbiatte bir delikanlı 
idi? 

- Doğrusunu söylemek lazım. 
gelirse Ahmed, çapkındı. Kadına 
düŞkündü. O deviroeki Serezin 
çingene 'kızlarının peşinde dolaşır 
dı. Hatta İsmail ağa, bu sebeble 
onu birkaç kere benim yanımda 
pay tadı. 

- İsmail ağayı dinlerdi demek! 
-Bir baba gi:bi itaat eder ve, 

dinlerdi. Ağa, payladığı zaman kıp 
kırmızı olur önüne bakardı. Tek 
mukabelede bulunmazdı. 

- Alhmedin küçük ortaya oJan 
hangi ·güreşlerini bili~rsun? 

- Ben, onun iki üç küçük ~rta 
güreşinde bulundum. Ve. begen.. 
dim. 

- Hangi güreşleri.. 
- Birisi Selani.kte Beşçınarda •. 

öte'ki de Kavalada .. işittiğime na.. -
zaran bir de Dramada güreşmiş.. 
Kırkpınarda da küçük orta güre. 
şini seyrettim. 

.(Arkas.1 vs) .. 
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Bitlerin jM.:ttet:k1er No~v~çil 

11Utka D asıl işgal edeceklermış! ri::~~~:r~ai~yr:t 11 b!~~~,~~ i~:!~~a 1 ı)J~~ ÇI A~kLT r ~1N;> c)b 
) zayıat çok fazla .::. =~~-.. ··=·· .~.~ . ....:.=. =-t:=..:.ı_ -~.:..:..:.. 1 ..:.::;...:::;.. 

telslr 
edili1or'I 

Çünk:i buraya yapıla· 
cak taarruz daha 

çok muvafık o:urmuş 

Şimal t <13ef&aral• ı tS1Ci .,.rada> Her Hıtıerın yanı ıarına karşı. yapılan misillem~ler 
.ah:ıllelcrinc tckr:ır khı1iJ hac:unlan l d • . geçe_n . mevsımde Coventry Jngılız 

C~pbesı•nde J'apmışl:ırdır. t:ıh·il alı<tU t:ah:ı b:ışka k& nU kUOa aır şehr nın uğrad·ğ feci ve müessif '*" J'Jb*arıl utram~. Şimdiye kııdar alı y b' "J.. • h. d. d , l akıbet n tekerrür e•mck istidadında • a ır mll'll m a ı .. e en e\ • d y •• k · 
ll&U ha.b~·lcıe eore clıi8m:ulm il~ bomba v r h d d b k d o ugunu gosterme ted r. Maarna • 

B 1 
e , ya u :ı lT o a ar f h Al d I • . . 

Ds ar tayyaresi d:i.,arulm:işiur. ehem.m'yc:.lı muvaffakıyeti miıte • man_ ev et re sın n sözler v~ Z1 t.&.A.l - oıoti•: . 
ın Jiliz matbuatı 
dahili cephede 

gevşekUk gö;Uyor 

Askeri mutebassıslann fikrince, mıi.t. 

tefikler tar.ıfıııda.n Norveçın işgaline U!. 

şebbtıs edilmesi şlintli Fransa., Selç ka. VI!' 

ya. Holanda.ya ~ır taarruz eŞt"bl>üsi111d:> 
dllba sJya:le mahtemel bulunm.ı.ktadır. 

Balh ıehrine hücum akıb minet huzur..ında izahat \.e • a:as nda b r takım. nı?ktalar vardır 
v yi t LeJHha 27 (A.A.) - D:ıbflı r.mnlyd rip hcsablaşmak ıt'yadında bulu kı Almanyanın yeni hır mevs m ba. 

aglft za a a ve la.ava D~R'tterbrln t~":Jll~: nan Alman devlet re'si, evvelk' ş nda b,r varlık mücaddet
0

ne atıL 
& J>azartesi sabahı erkenden Alman t3Y gün, g~ne böyle b•r muhasebe yap. madan e\'vel bunlar n hal ve tasf. 

V d 1 y~rcleri İ.1l3"U:ere~ln. b:ı.tı t::r::fl:ınn:la.ld t~. Bu münasebelle Rayhiştağ medı. yesine lüzum. göst.ermişti~. ~u nok-

FUbaldka, Maıış ve Şimal dt>nh;ı kıy:_ 
Ja.rma bir ıaarruz ya.pm.ık içlıı e1ılc bu.. 

ugra 1 ar ~ır ~-bre ~dd~ ltir ta.arnu. yapmış - Si toplantıya. çağırıldı ve ~u miisa. talar, topyek1 
n _hır harbın c~ı o. 

l:ı.rd.r. Şimdiye .:a.dıır "1uıan Jıaberlerc habe o meclı's huzurunda ıcra ed !. l .. rak aL r.m:ısı laz• r.1 ~elen kat i ka.. 
na.zaran öleıMerin ,.cırtçe yük»ek olması di. rarlarda bazı mahkemelerin gÖ6 • R.us!ar, Hitlerin ilk- ımaan tuntıııer uıı değildir. nu kın·. 

veUerin Amert'J&n kıt'alarilc takviyesi 
bahar taarruzuna Ut.'DJJıU de 1o1ttar, ılra tn::ılteredc tah. 

Finler Stalin k l muht.enıeltllr. Yils&: l.nfiliklı bomb&. Her Hitlerin nutukları daıma t:rd h.ler' yumuşak! k ve uzun b'r 
a.:ıa ın- ~:ıa Y-.ClD bomb~l'J !ô~birde """~ bJ. 1heyecan11 ve kavrayıcıd ır. Bu sefer. ade +ı net' cesi bazı kimxlerin 

Alıua,1yaya karşı baş- şld ecıııen, ı\Dlfflkan )luv,·.,{.ll·,miıı sayıı.ı 

l 
aylar g~en ıuçekrn önemli bir 

lan yapı 'an bir ~·ük b:ı."'lıtar ya.ımı:ştır. ı.ıısmerJı:uı ce ki de gene öyle idi. Bu nutuklar h:ıke.m ş oldukhr·nı sandıkları me 

h 
nıli> ba.11.iilld:ı .e7a Jta.lıatnıliL bulanan ayni zamanda geçmişe a'd had't:e- zt.n.yetler meselesid"r. Her H'tler 

adığınl SÖyiuyotlat nlsbe'te olaıJiAS. Öte '3r:ırtaıı, Almaıılar 
için :sorveel .müd11faa etmek. Frans:ı \e 

-CUlU\I ptiskürttü.er dıger şehirlerdeki zııca.rlu ıı:ılirl.ir. hiç lerin lısa, uzun, yer'ne göre bıT bu yumuşa\c. karar'ara muarız oldu. 
bir öliı ve yar.ıh yoktur. tarihçes'ni ihtiva ederler. B'lhassa ~unu bevan ettiğ g'bi müetem'ren 

Va . - · d• ? ya Holandayı müdafaa etmekten çok da Berli.n 27 (A.A.) _Alman or. 
İnsanca zayiat fa~a harbin zuhwu mes'uliyeti üzerinde ıfbaş nda bulunmuş olman111 ver .. 

Londra 21 l.ı\.A.) - Düıı ırece Alman de uzun boYlu durmak tiyaqında. d i!:i ... ı·h 'e~le bo kahiı mezuniyet 
tayyareleri Bath şehrini ıcnc ba1lıc:. d 1 r. taleblerin · n tervici ne de muhalefet 

~ıngton ne ıyor b~· -rdur. Bunun *bebi N'orv""le olan d ı .L ..ı. 1 Y' .. ,.., ., u arı Dato'umaudan ığ•nın tebli • 

1 
~11' Z7 (KHJo ıaı.eusiı - Uli • müna.kale ıaaıUanıun szunluğudur. gı: 

trın, diin Ba.y~da seyledlti nu ... 0-
batta iıqanda ea milllim ıl;rasi elayı •• - --- Doğu cephesinde mevzii hücum. 

~ e&eaeldedir. Diller .nu&kımıh· ez.. Uç şehir maçları ve çaıpltnıahar olmuıtur. OÜfınanın 

heder tutmuşlallihr Taamı-ı hm.en he • Bu defa da gene değişmez bir etmektecr r. Net ek m bu gib' ahıtal 
men iki saa.t sıinniqıür. İn~nea ka,-ıbın ısrarla i:cmas edilen hu mevzuun de İ!llted'ği hakim' değ'ıptinnek ve 
çGk oJıwesoıd:ın kortıulayol'. ha k b .ı iz'nler bahsind"- vaz t'n ı'cabına 

'Unıle .. , ......... uın yeal ..w.l>"et. 1 bir çok hücumları ve Heri hareket.. 
prk cephesi re atının a~amak 

Salahi)'e'W l>ir lıaynak~n ha.btt n. üzere oulunduğu §U aıtalaıda orta- göre hareket etmelt !alahiyetirıİ . s.. 
ler fstelllılt ve boalar ıt&llakla. 1ı;eıullaiDe d ·• b"tt• h•ri püs1di'?ltülmü~ür. Laponya'da 
VerJinıipır, Ull 1 Alman ve Fın kıt'aları oldu_kça şid_ 

rilditine l"ittt Bath sehrfne yapılan bu ya kıonulması herhangi bh meçhulü temesi ve a1mas!. bu hususa "erdi-
hücwn bir evvelki rece :o.apılaıı hucum . · 
dan çe&: dalı:& ufak mlkJ'asb. olnuqlur. a)"dınlatmlt o-lımadı. Fakat Ahnan ğ" ehemmiyetin deTt>eesin; FÖ•ter • 
B&lh'dan 9aş1r11 blı~~ 1

ehfr daha ıfün ı devlet reisini•n değİ'1tleZ kanaatini rt-lrtedir. fngiliz hava borrhıırdı -
L f _ı t k la ld ,.... manlarının mislile mukab,.\e "ör • 

fttf Alman tayyareleri !arafından bom ou 9C er ae c ıtr m~ş o u. uene 

Bu ulihlyetlıere ıire BWer •tblden detli sava~ar esnaaında Sovyetlerİ11 
itil.--- _ _. ı' ıy••ak (e.,tarafı 1 inci sayfada) daha bafka taamızlarını püskürt • 

_.......,. kanunla mllk•~.JY- • 81 - , la b" "k lak "st I d' -h4ll' isledi ebiJeeeldJr. An • bu oy~ ra . u~u .. a . a go eren müş eıı ır. Düşman agır ve kanlı 
laş••~- ti eesaıı yer .. _ Iağan geniş hır seyırcı kutlesı kartısında kayıblara uğıemıştır. Birçok tank 

L tuL .. b t'l ı_.. mesi tabi' d' r. Şark ııeferinin ııı·mdi. 
balanmıştır. Bu tayyuelerde,ı üçü tah.. ou nu " munase e ı e fU noıua 
rib eclilmi~ daha başka. blr takım tana.. anlaşıldı iti Her Hitler barbin de. ye kadar def atla tekrarlanan he • 
reler hasara utratılmıeıır. va.mı bahsinde herlıang; bir müsa.. deflerinde de meçhul kalmıc bh 

.,.... ,._ va-eti ıcab et .... en o · 1..1 ,_ • ·ı · · • iıstıü ltelıl yapımı!. ltanrıb edı mıftjr. Aıman savaş tay-
Nusetk ert valrdır. .ili~ ·-·.ih•dı" Maçı, lzmirti hakem Ferid idare yareleri bava ıııavaşları esnasında 

un, ngl z llaaUlıa- uı-- ... Mo n.ıc it · · d d" 9 
akisler !)i):vle biliaa "~: etti- urma .. eaı~ı?b e ~~an~ 

---o malıayı aklından geçirmemektedir. nok:ta voktur. Bundan ao1av dır k.' 

lng·ııı·zıer Rostok He"ınkel Bilha91!1a şark seferi olanca ,· ddetile Her Hitlerin nutkunu. yeni V" mü • 
ve kat'i neticeye kadar devam ede. h' m b' r te<>ebbüsün arifesinde ya • . Deyıı Ekspres diy• ki: IUlimla kai.. Takın&r fU ~kiMe idi: davil t~yyhi~~~kı ta brı ~mıştır. len. 

ve Dünk~rks hücum etti cek, İngiliz hava bombarrllmanları p•lmış bir omhaY"Ue deği1, dah'tı 
ayni kuvvetle mukabele görecekt'r. cepheyi daha ziyade kuvvetlendir -

lındenberı ıtaybştat böyle •iilÖDI lllr Anltaııa: Bedri,. Şevket, Ahmed, erı ~ır ayı a ugra~ış ar -
ka.ı.r vermcmlş'ir. Vaiıdet. Nusret. lsmail._ Teşri, Aziz. dır. 

llatll'Iarda.dır ki, Rböm hl.;bir molla.. Yaşar, Salahaddin; Fethi. Ham~i. . . F"m teblfii 
ketneye talri tutuıınada.n, Billeri.n emrile l.tanbul. Osman. Faruk, Salım, Hel:sınkı 2 7 (A.A.) - Bugün -
kaıteıllJmlş ve Bitler bili.hare buna Muzaffer, Enver, Esad; Fikret; A- kü Finla:rııcliya tebliğinde ezcümle 

. (Batta.rafı l inci sayfada) ı Netekim aon birkaç gündenberi AL mtye matuf Cilnh bir tedıbir say • 
Ulı:lerl l"öriilmDŞ \'C burala.tda yenıden 'h d'l h h" ı_ dah d d 

1
_ ık ........... manyaya tevc <. 1 en ava ucum. nra;ıı; a oğru ur - ** 

lta.ybştap bildirmiştir. rif, Metllı; Gündüz; Kadir. deniliyor ki: 
Deyli Meyl diyor ki: Bitlere verile• İki takım arasındaki oyunun ne Doğu cephesinde küçük bir düş.. 

l&li.hlyet bir nümayiş ve temizleme ba. ticesi kupanın akıbetini tayin ede • man ıteşkili Poventze §İmalinde Sta 
retetntn başla.ııcıcldıı'. _. ' i i hemmi,.tlı id;. Daha 'lin kanalında hatlarımızı yarmağa 

Deyıı Mlror diyor Jı:I: Memleketin tç ~~g·'. i ç n ~a talihsizliğile bu tur _ J teşebbüs etmiş, piyademlz tarafın
durunıunda doğru gıitmlyen bir st'Y ,-ar. ırı:ı ~a~ idini kaybetmiş olan dan püskürtülmüştür. Ayni zaman. 
~il', 1ıMl kaıvlar 1"11l• inlemek için a.. bt:rılbı7uı ~ımı, Ankara maçının da topçumuz bu i~ ~eşkili ~~kib e-
llllnıştır. 8 i . dakikasında Enverin aakatla. den daha kuvveth bır teşkili tah • 

Dlier taraflan Londra radyosu bul_ ne~ k ·ı b" b''t" .. rib etmiştir Lovni bölgesınde diiş -
carca. neşriyaıiında nııt'ku nıevzuubahs nk~~l lş~ı rı tçt 

1 -~~s;ıe Ausk u u~a~~~ manin zırhİı arabalarl:ı desteklenen 
eiere1ı: b Al yada geniıt blr menı u vaz ye e ~ar.a . n ara • l l k hl l .. · '- .. 

' .unu, ~~ .. . . • 15 d k 'ka devam eden bu b~uk.. hücum art kan ı ayı ar a pu-ur -
lltlnlyef"8ıı.iiğıl.n büküm sürdüjiine ali. ~ ~faıd . . k --'ıttı F~at tülmüttür. Dünkü savaşlarda düt • 
cıet. sa7maktadll'. lta.n illll e ıçLD ço ~ · man 800 ötı.i vermiıtir. Ayrıca 4 

Mıoııkowa ra.:lyosu ise eiyll' diyor: Hit muvaffak olamadı. ~en Ankara zırlılı araba tahrib edıhniftir. 
Jer i1k1ıabar tıı.arna&una ba4lamışta. F:ı. takımı, bir sün evvelkı oyunu da So---& .__ L-..Lı 

ık - ... va_ 1 •• _. "ıv.-du Müsavt kuvvetle - ... ..,._ .._..,.are _,., 
1-t h taarrus Ahnaft bA ıaa ......... " lgo .... erem ,,.,. · · • v - B li 27 (A.A.} Ş mel' k rin çarıptpasınden iti ZOThıga do - er n - ı ıye a 
~.... . ı azetesi.. ken Ankara ile çok .erbellt oynadığı dar alınan haberlere göre. bolıte -

Loodra "I (A..\.) - . Ta~m :;ı'1 eni l. . .L kem Ankara taıkımı aleyhine Tikler doğu cephe.inde evvelk: &ÜD 
nla aiJas· y,barrlri uıUena J ıçın na O k ık ytb . _ı d' B l acıı· ı· hı ·~'-'en ba)ı.Sederek şöyle di.. devamlı surette favul vermeğe mec.. 4 uça . : etmı"..'.~~ ır. d ud~.a~ın 

ı sa a .J"-""" b ld 37 taaeaı uava aav"'9'arın a utJ1 • ur o u. 
Y~ emaete muktıeclir ela.mJYaD Bunuala beraber hakemin oyunu rü'lmüştür. 

)'angın_..r ç ar ..... oq~lıl'. Bomba tayyare 
lerimi:akn biri Şimal deniz( 

0

fizerlnd; 
bir d8'man ,,.., ta)7&1"e5iııi !alırfb e-tmiş. 
Ur. DiinJıelı: doklan bombalıuınıq ve 
diitım&n ınalanna mayn dökölmilftör. Ge 
ce avcılannuz ve Biryük Britanyııdaid 
ııça.ksa•a.r toplan faallye~te bul11nmuş. 

lar ve Felemenk ile f ra.nsadakt düşman 

hava alanları savaı: ve bomb.ı. servisle. 
rine me~ob tayyartler tararından hır. 
palanm1ŞlanlU'. 

Geee d0rt bomba ta:n-tesl tahrl!t e. 
~ n c11111a Mr mUı:w Wn1'e ha _ 
.... ~1,1'. Da•lmaria nlllll a 
Nnlda dnrt,.e arnron bir lhıllen ta:r: 
18rest bil' diişman mabıeme ,_... 
.......... 1111f Ye J1Ul&I' 1ıılr ita.Ne IDn,. 
IJlllkr. B&tün ini lıarebtkmlen lılr ay 
ff ~ ltomh ta;nareııl ~ c16DIDemlş. 
tir. 

Oatand ve Lme•de 
l.ondra 27 lA.A.) - tn~ıtere 11:1n 

neı.aMl tt-1ılltt: 

Ankara belediye meclisinin kararı 
lBet,tarafı 1 lnci aaytada) me\ 1De1'keı,imi1.in ası! vuhtına yeni bir 

lJsak -ve yakm tarihlerin bi~\.ır mrn Şt:Cef kM&n ve onu ebedilqtlren adlan 
k.ibe5ini okuyan Ankara ka1~slnln oniin. ü~~"'!lil" bı&yN.·aııh l"4bürlcr }'apılm1'. 

deki geniş. ~l, yemyeşil Sl&lıa. "bu~iın. tır. 
den tiba~n dı.ınet Paşa parkı• adını Ankara&UU. hükinnel merkezi olup 
almıştll'. b:ıkkın4a Türkil"e Büyük Millet Meell.. 
Neınad Tandoğan, lJelMlpe meclltJtae sinill 13 illıl~D U39 1.al"ibli ı.a • 

sanduta w buaiht elı9BU telr~, ranm. k _.. ıına&ıan fti.Tdalaaanlt 

.Anbnnm MilU -~ tarlı.taıliııld _._ JUllll"94b"aıru: 
lı:abl'amml ft a lldller ......._... eaıe. •.&Dkara pbrinln Türlı:IJ'e devi~ 
•BewUnnelı: io1n Bö7tik Mıll°' Mecllal • ma&an'ı ldarea olmuı bakkmclakl Ma. 
ahı ldncl ._..... ııeftMfncle MabiJ'a ~a. meb'Dlll t.me& Pata huretlerfnla 
melı'ma e1a11 ı.-t P11ı1anJn ıs tlk&et. ıııa numan.b ıeklln tananfst therhle 
lfn ıHt tarUıll UDmı taHfteri tberine uamuı e.ııaai eocümenlDoe tanslnı olw 
.Anlraranm mu.&alO ft .tene Ttirklye nan lt/10/3311 tarihU mazbata IS/lf/ 
cfbnbarlyeotbıln ebedi ı1nlet merlrnt el. 119 ta.rib.H 35 lnei lçUmam llı:bıei m. 
mak sereflni uzanclıtmı ba.krtatıaıltan ae.lnııle lıilluraa ~nen ta.bul edlhnl, ft 
sonı:a, tezkeresini 111 ctiın!eler1e bltlrl _ Ankara tebrlnia Tih'Jı:lye :tevletlni11 ma • 

Bltle.r 1 !'euerine daha batka bir e. sertliğe müsaade eden hafi eeyiıci- Sovyet teblli• 
....__ml·~ı _ _., __ ... le .a.ruu telall et • )er "-rafından •iddetle prot. e.aıto e.. Moekova. 27 (A.A.) - Reu .. Av~ bu&'l.n :renlıten şimali ._ ..,. .... _ .. ..-.-.. - .... "' ı b Pranaa tırerfne akın ve taarruz J'&pmış 1ordu: 
-.ete çalışıyer. Bitler ln&ill• müdara;ı.. dildi. Müdafi Faruk ve Sa ımlın 1- ter: So Janlll'. Bombalar tqıyan B•on n Bur. Ankara kalesinin linıindcld tıu-lbi ~e. --------------

kam lıdareel olmuı ek!lerlY9U azhne ile 
ıaaıniir etmftUr.11 

-

.. ft ....... fakat. banwı lohı blra.z le bücumlarda iekaaı olan stMJ • Gece yarısı nep-edilen vyet. nloı. sahavo imar kararını a1m1t olan "t•••••••••••••1ııııı. ı .ınc-- ebrv· rfean n~ltlan 1nı hareketlere tşt.irak el. .. .,. • 
~ ıeçeceilDl tahmin ediyor. _ bul takımı her hususta daha üstün- t ıgı: mlş'enlir. Lllle ve Ostente'cbln hedeflere mecHslnlsln bu lmaı' sahUınm, nammı I BDDL 

BMler Rusyacla. )larbeden Fransız ro. dü. ()yun tesadüfi bir netic~y~ bağ. 26 Ni.-.nd~ cep~.e~e. kayda de - ve diişman han alanlanna taarrmlar ebediyete kadar 7a.şatacak olan Reısl • AB 
biillilerlnden baJıseC.menalş ,,ıması ili! lı ollcluğu İçin hücumlar da ıkı tera. ğer mühım lbır degıııklık ohn1.ımJ;,. yapıhmşıtD'. lhlllla.ra ald raporlar bentn eümhurumm. Milli Şefbn!z .ı\Jlkara 
L&vaı veya PetaiD )llıldunia ~lr telime fın fınıat kaçırmamasına ra~en 36 tır. . . tamam detfl, ııttft 9 a avmlarımn ye meb'un bmet inönünün An1ıara.yı dev ÇARPIŞIRKEN 
Wle IÖylıemftlllt buı.an-a.sı tliltka.te 4e.. ncı dakikada Ankara k91esıne ~e • 25 Nisanda 21 Alman tayyaresi biri Belton 1'omba aealı:Janmız tarafın. let ınerilesl ,..pmak için Büyük 1'1ttliıle 
hr aoJı&ıdardır. Bit.. lilh ve Giindüziia miifterelten ıska tahrib ed' lmi,tir. 1 O Sovyet tayya • dan olmalı: here ıe dü~ nem tab., ıund1*la1'1 tarihteki tekllfierlnln taşldıtı ı &urkçe IQalii 

Nll&kun en eh~riB nettuı kaklı geçmeleri mutlak, eayının IÇ,aç.muı. resi kayılbdır. . rtb f'dlhlftf anlarshn1'f.ır. Bomba uçak.. isimleri.De tsakten ve o hatll'a71 tf'bellt-n 
lerin, mahkemelerin yerine ~ 

1 
lııi ı na selbe.'b oldu. Sıkı bir riiz4rir alıtın.. Barentıa: denizınde gemilerimiz Janmmılan l1dcl ve avcılanmısdan 9 11 Lımet p ... parkı adı verilmesi ıuret.lie 

1 
Güzel&ii hiç bir filmle ölç'ile. 

olma.k. üzere ..W 1&li.1ıı,.tler ı.teıl t da çıok defa hücum ve fevkalade bir dütma.n. deniza~tısınl 1::-aumııt • no'{san:lr. llC!reflen4irilmeslnl an ve tekDf e.lerlm. mez. C.örenlerı hauet ve tak. 
ifade ec1erı ınımudır. bir müdafaa yapan latan.bul takımı lardır. Vali ve belıedlye relalnhı bu tekHfl bü., di'r içinde bırakacak film 

Dally Telegra.Ph balJma.lı:alesinılc ~'- eol açıkları yiaünden kaçırıeNdarı M k 'Af V k" . be . tün aaanm PkJe4.U wı sürekli alk:ıflarlle pheaerı 
~~:esmı ....::--:: .,:1::.. fı;sa!ludan aoma devre sıfır sıfıra Rusyanın Tokyo ona a. e 1 l yananı ka.rşıl&ınme ve M111i Şefin •6zel hilkft. ,.. __ Pek Yakında 
...... '1.__ Jükl etıı,er b1ttı. . . bulundu ------------------------
dlcl olmak iiıMft te . • lldınci devre İetanbul takımı ıçın 1 • • 3 d f 'D--•-- ,. a... 

News cı.ronlcle ıaae-tesa de bapazı.. iltihar edilecek kadar iyi başladı. e ÇiSi ay ır v .... zi e- (~af• 1 inci sayfada) ...- ~ 
sada ıulan 7U170I': .,....,. Denuılı hiicumlarlaa Ankara kale • Malıim oldumğu veçh 'le son sene s u-• B B 1 Hiüenı ---11& &eli eevü ....ı:.ı- çed>er içine atan l.tanbul ~- s·ıne do··nmu··y ş zariıncla yollcu nakl'yat. gerek De -: u AKŞAM s NEMASI 
ı.,u ...... b'fieıller'l ı.anrmıtaa k 11 ieci dakıbda Takti gel~ :rmu miryoftarı ve gereks.: Denizyolları i 
rilmetlte ..... ..,, .. -a ...._ ..... _. ~ lan ·• eolü Melihin tütü ite . vasıtalarında ikinci plancl bırakıL Modem gençlik .. yaşamak zevki... Hareket ... Beklemneyen vak. 
lal'r ...... ft Jt'rllen4k'1 v' BılD.. IDlf 0 iki ~rafı lr.aınç layan bu sa. ~o~o, 27 (A.A.) - D N B mışt.ır. Her iki idaıede, günün en alar •.. His ve heyecan Jibi kuvveı!li bir mevzuda olan ve 

dan ....-. ...... ~::..::;yaptı. a iilıtiilıliiii muhafaza e.. J:I~şı. Şımbun gazetesi Sov1:etler Bir mühim meselesinı tetkil eden kö. JOEL MAC-CREA .. ANDREA LEEDS 
_... tıulT9 Jıımt*lana ,.ıya C:::,uı ı.k.ı biiyük bir ener. ~gını.n hareket hattına daır yazdı. mür, hububat, ve malzeme nakliyat 
&e tAsımılll' ti J tlJ ~ft laftıiı ~e her hususta gı lbıT makalede diyor ki: . ile meşguldür. Bütün nakliyat pro-

Dıly DIJPftllS ~ ,. e • Jl e ~-tün i"DCelikJerini götoter _ - Japonya, aylardanberi Moe - gramilarımız çok ziyade artmıı 0 _ 

:>..-: yerecek ıı:av m:~sure~le umumi tak.diıi kazan.. k~~a b~~n Sovyet hüyük ~~ lan bu nakliyatı karııltya~ak şe _ 
Artık )IWerhı Almuıhl'~ O. IDd .ı 1dt t recld-d etmiyıoruz.: çisinin vazıfeaı ha,ına dönmesınl kilde tanz:m edüniş bulunmakt 

Wıt llicl -~· ftlUeT A}ma • l <leme ~ ~L U d t••' veyahud yerine ba,k:ı bir.sinin ta - tadtr. Eğer eskiden oJduğu gibi yol 
ıtnden ahnllj ve G .. reıl hucunu .. rtn evarn et ıgı · · · ·...... l' _ı· ı.tinln biitiiD baklarmı e u M lib k f ·ı yınını ı,,.eme ıuır. cu na.kliyat:nı bir' nci p'ana alacak 

111 
te yem 1ıir kl!J ba.rMne ıı.uırlau •bir komerd~ 30dnra 'k'e . a1 .~ de B:taraflık •İyaseti icablar:na gö. olursak eşya nakliyatını başara.ma. 

ile Holivudun en 

DELi 
güzel kadınları taıafından çok güzel 
bir tarzda yaratılan 

GENÇLiK 
emsalsiz fılm' nl takdim ediyor. 

Bu akşam bütün şeh · r h:ılk ı bu güzel filımi göımeğe kopcaktıT . ~ .. e -rektl.tfnl anta.tmışhT. 22 nci dakıka a ı L~ncı g~ u e re iki memleketin tam bir t..rafııı:ı- mak vaziyetinıde kalıı.cağız. Bu se. 
._ .,.. i .. ·-' nutkıı ı ·-rhul takım• -r-.ısınan ar. 1 k . . k'b d-L') l ... N rk z7 tAA) - H .. p .. ,n •. attı. l8UI . •• :. l A .it 1 s:yaseti ta ı• e eoı .ne er! Jçln, bcıhdcn denizde ve ka:ada yol::u ...... 

evylbo ,Alma.DY& ha.rbl kaybet.ti!?~ tık teıınamıle sonmuş do anı r ·~- • Sovyetler Birliğinin daha faal dav. ı nak.!iyatını aı'ttııan tmzıl-li ve fuar '1'1•••••••••••••••••••••••••••1111' 
ve b assa '< ıması l l t oyunda evamell Jlı".le ""- __ ..ı H "- k." 1.a . . . ...... :1

1 
d b nun Abn1'-111"inm yo 0 ra ı ar ser t_ b I 'l'llnmamul uu.ımaır. W.•uu l ınos.. tarrfelerın, muva-ldr.aten taıt:bik mev 

- " e u .::...e d yuna gec;en ı.stan u ta • l .. d _L • T k 1 ')j . _u "-' d taeai haJdı:ındaki kı51m uı- • oyun an o ka 'Ova, uç ay aauerı o yo e ÇI • kıinoen kaj.Qfrmak mecbUTİyet'nde 
~ o ı ı~e bulunan Nevyork Ti. kımı fazla eaYI yapNOadı. Fa. t ğini başaız bırakmııtır. kald k. 
._de tefs r ınv v f la ağmen rok o•- d M · - ·· · · 
llles zetesi şöyle aı,.or: •kaçıTCiıgl ırsat ra r v lu w • Ar a ve enç kopriilcrınin ln -

ca bi fatihin, ı.enılisiai ıa.t.lh h "s'tÜn dlcluğu h~ ya~tıg• top . )arını yapamaJıcı Jçkı takımı çok patı program muc'bince devam et.. 
Bu ~emeç, r illete ya.,aeaiı iemef; ha uk .ııe aöstennekten bıran geri talihsiz. addetmek lizımd r. mektedir. Bunların Haz ran b.ıı•na 

telikkı eden blr m • are eu • 1 k" ük s- -1c b' h"k · · • d 1:m d 35 inci dak boa JÇ uyu r a mıyet çın e yap· kadar ikmal ed']ere\ Avropa j} .. 
dıetlldlr. d ki son ftırafmdan Fk~ı.. a. ı. ..,., • ı fevkalad"' şüt di - tığı oyundan ancak 2.0 ga)ib olarak münaltalitın haşhyah lmes' kuvvet 

lliUerin nufkun a rl ııı;ret.m • .,. g t • b l L f..t nıb 1 t k -.:L • 
v - 1 ııunal ettfli '"er. w elmem'ş ofsayd ' ISlan u yo.. çııı;an a u • ımı, eeaeeıı taun.- le um d ediliyor.11 
_,ahud soylmıd 

111 
no ,.ı.na ol. rece g ) cakt r Dak•kalar ·- aiz olarak devam eu ii maçjta ku. ---------

den çıkara.ca~ıı tese Me!!•· Bitle. )U'Il:ı~~tımK ıe: fırsa.tlar da o de. payı hak etmemiş olan rakibine Coktor Hafiz Cemal 
Sb, haya.le lı;:.a.pılaına~:.aerın e1Jnt1i d:l. ler1 1 ~e aça A kara muhteliti gol avaraiı ile verdı. Maç.tan aonıa 
rlu eBnıle 1JaJ.,..n ku alla 1111 zayıf el. yece ç~lıyoJ.ı~· :ek. 'bir de•ece. yapılan merae'mıde Hariciye Vekili (Lokman Hekim) 
h. mı kundll, ,,o1rııa a .....anı1tl, 11tit de tesaduf ~Qıh~J kalıyordu. Şükrü Saraçıoilu kupayı An.karalı- °"&DJohında 104 No. ela berıün 
dwtmnı lt"mNıu defildll' . ..,. ' d aönük bir aıue 1 b' d" tt' lıuta kabul eder. ı., ed ekleri tek si. e bürük fınaUarını 7a • an ızzat kY ı e ı. 

lk mftle'lerln taklb ec n Mtln kllY Giiıaün ~et, letanhuklaki vuruıı- O..- 8-lm Telefon: 21044-23398 

Tab•atın en güzel b r renk cenneti ••• 

San·aıın en müstesna biT eseri ••• 

GEORGES BRENT"in BEVERLY ROBERT'in 
en son zaferi en be yük. muvaffakıyeti 01-

Başta, başa renkli 

Kadın Hakim~yeti 
PERŞEMBE 
AKŞAMI 

LA.LE sINEr.lASINDA 



Talebe yurdları 
bugün na hılde? 

(Ba,larafı 1 ınci aayfada) 
«- Aman aecıe efendi çamurdan lns.an 

E yobde bir aile 
faciası oldu 

. (Bqtarafı 1 inci sayfada) 
Bır muhardrimizin hu kanlı facia 

olur mu?"ıt b f d h 
R kl.aşlnin ymuıüe kesıkln blr istihu, c ra ~in a ~disc yerinde edindiği 

ce\.&b da şu: malumata gore c.nayetin sebebi ve 
cereyan tarzı ıudur· 

«- Neye olmasın? Rızkınl verme E "bd · 
diklen svnra yap yap salıver!» • h yu e, Gü~Ü§&uyunda Zeyneb~ 

Hwil~i teşfbl;ı.s.erl, h~ bir yerden k a~und mahaHesmde Hüsameddin 90 
yardım ve a.ıa.:tı ronniyen oµbsi ıayret cagı~ a 12 nu?1arah evde oturan 
Ye çalupnaları aUuşlılmak lstlyorum . .f'a. r emı .adı~a ~ır sen-:ar &atıcı. Gü. 
kat birı;ok yvrcUar, Jıalemlme bu im • ~za~ ı~ınl~~kı karıııle 14 sene -
kinı hemen hemen biç vermlyoriar. i .. te .en) 3erı e~ ~dır ve karı kocanın bi. 

"KAL 
'' SABUNLARI 

Çapa ma.rkah aKAL• pirina sa.bunu 

ucmluk, randJman ve kalite ltlba. 

rlle &a4r pirina. sabunlarlDa faiktir 

ve BEYAZ SABUN YERİNE KUL. 

LA.~n.m. Siz de tecrübe ediniz, 

nıeannun kalınnnıs, 

Nian 2S 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten ıonra aiinde 3 defa diıleripizi 

" rı yaıınıo k k d'w · 9 
bir ta.nesi de Anadolu ralebe Yurdu... ınd . ~ er ~ • lgerı ya -
Genç blr vat.andı.ş Sttmaye bulmuş, bl 1 f Ka kız 1.kı evlidlarJ vardır. 

ToJ'bn ... ren: İetanbultla. 

HMll' itltelesl.nde FU'ln sokak 

No. H • ar:aına ve çocukla ı k b w 
na bulmuş, kar) ola bulmu~ mau, ta 1 l C .1 b r na 90 ag. 
bak, çanak, biLnl~. ca al, ~ık bulm..;. . 1• 

0
• an. emı • undan 1 1 ay evvel &, 

fakat, Belda,sl dedesinin bmabı~ Netice ı 11~~~~ ıcabı ta~raya gitmiıı, \JZUn '11111..,. ................ , 

miısbet otmad•tan butün bunlar bir m~ et orada kalmıştır. Fakat bu 
ihtiyaca ütünkeru' de olsa &ek:ıbüJ et. muddet zarfı~a Gülizar rahat dur. c T J \' A T B O LA B) 
medikten sonra neye yarac! mamJ§. Yemlfte sandalcılık yapan _ _ 

ünlversUe kuLubhanes:Oln 10rtta ura. Mehmed adında birilc münasebet l Mayıe Cumadan itibaren 
fına di&şen sokaktaki Anadolu Taltbe peyda etmİ§tir. Bir iddiaya göre de Muhlis Sahahaddin Opereti 

Yurdun·- hl"' de f•na denUemı'yecek Gülizar bunun?a da kalmamı•, E • 1 T,..,.. C l"l S" • ' l k'I -· "' ~ · bd k 1 " · ..,.o, e a urun ı.,t ra ı e 
ki.ıir bir <binası var. Dört ka.ih, 20 oda, yü e i ev erini terkederek Meh - Şehir tiya.trosu komedi kısmında 
aydınhk, kullanışlı bir bina. Fa.k:ıt, lçl rnedle birlikte bir müddet Beşiktaş. devamlı operet temsilleri 
çok modern sahne)·e kurulmuş iptidai, t~ ve Halıcıoğlunda kiraladıkları lik operet: 
ıayrl muntazam b'r dekor ıullııde .. Ka.,bır evde karı koca hayatı yaşamış.. lardır. (KADINLARIN BEGENDİGI) 
pldan içeri rlrdlgl.mlz zaman, iperb;inl s~ .. ' 
b'ir duman ha.ilnde yemek ~ok11s•1 b11Ii 1 ulun bu lfTcrdc;ı habersiz olan Yazan: Mahmud Yesari 
etmişti. Yerler toz, toprak içinde .. Ze. C:e~il ZO g~ evvel taşradan şeh • Beste:: Muhite Sabahaddin 
mln katta, mobllyesi kuçu bir masa nmıze ge!mış, çocuklarile karısının kişe fıerıgün 14 ten eonra açık'tır 
ile blr radyodan tba;et bir odllya gir_ evde olmad : ğını görünce kend'le - ................................................... . 

dllt. Ya müdür, ya kabul odaSı .. İki 1.1an_ ~nı araştı~ıp soru~turmağ' baş.. Sor Poı•a Matbauı: 
dal~e r;eUr:IUer. Birine yordun müessis rn.ıştır. N hayet. dört gün evvel 

Çocuk F.Srreme Kurumuna batlı Ba • 
kr\öy ıclotumevt tarafından 

Taksim Belediye gazinosunda 
2 Mayıs 942 Cumartesi 

Saat 
2. 8 kadar 

Giittl numaralar • ~ncln piyan&o 
hediyeler; bluzluk, rophık ipek.il ku • 
maşlar, mendiller, l.'Or&bla.r, ktymetl! 
mas .. i>rtıülerl vesaire. 

\e müduru Husnu otllfıdu diterine de Emme ad:nda bır kadın vasıtasile Neşriyat Mudürii: Clhaıt Baban 
ben itiştim. Gençlerde, otu~cak yer ol. karıs_ını • lmlmağa muvaffak olan SAHİHi: A Ekrem USAKLIOtL 

madlfl çln, etra.lımız.ı kuşaı.tılar. C::emıl, lb~~ ~lcrr.~basının ne~dine il - ----------------------.:....:=-=======:.. 
l\lüessls ve müclurün ttrditl bnhsta tıca e1!tlgını 90y)cyen Gül zarla ço. D •• 

ıöre, yunt bu yıl açumışhr. Mevcudu cuklarını alarak tekrar Eyübdeki ev. ·unyanın gı• ttı• g"' ı• yol 
60 kişi .• Talebe girerken 5 •ıra depozit, lerine dön.rnü~ür. 
2 lira kaydiye vt"rlyor, a.yhk 26 ııra .. sa. Fakat bazı dostltıt1. kendisi taş. 
bah kahvaltısa, ötle ve aksam yemek • rada iken karıaı Gülizarın bir ta • (BaJtarafı 1 inci sayfada) 1 savaş cızıezı'.ııyen bir bant o<ablllrı> de. 

kim uyg h k ti d b 1 yap.anlann durumuna ıöredir, barıslar, ..,.;.,, scn:ieri111• ..nyıe bi'lrmıG"r.· 
leri verlllyor. ayda iki deb. da çama • unsuz are e er c u un • --. .,.. • ~ .. 

dugwunu hatt• t" .. M h d verllen prl.l&ra ıore uzun, kısa olmu,ş. ~- Harbı' ,,. __ ed .. nler b"'-"·'"- bir sa 
fll'lan ylkanlyor. Eskiden ~vhk 2t lira • a mo orcu e me a- ....... • ........ imiş, artırımulj, fakat bu aı:tışlıı btraber dın~a bh.i ile -tanls!tğın1 c~mile ııöy tur, raıcı..t. müddetsiz olamamıştır. in - va.şa vannıyacak şekilde uyuş~bllirlers; 
de banyo hakkı yok oluvennls. Karyola JemıŞlerdır. sanhğı barışa ve savaşa. ~i>türt>n dünya beşel'İJ'et o \-aldt keİıdilenne minnettar 

f .... e b su ıl 
1
• 

1
• L .. "k b' yolları bu asrın başına kadar kara ve de olabilir. ~ilerine vere,. .. "'iml• lıu'ku'm 

Y11l'd lclaresi tarafından veclllyor talebe ~ u re e Ç ne cuyu ır ...... • ;....latını k.~ndi ıetlnnete m~bu:. l'~.phe dü~cn .. ~edhnh~ koca evvelki nlz yollarıchr. Bu y~llar barş zamanında diinya yo unu ıotüreceklcri yolun isti • , 

Yemekhıne dar, masaların iazerl te. gun ~arıaıv~~lızar~ bır kaç gece e-:'e insanlar, mllletler ve devletler anamda ka.me4İM röre &ayin edlllr.ıt 
mi-z sayılmu. 'Koru fasulye, plliv ve gelmıyccegını, ticaret maksadıle münaaebet, dostt*, tlc.aret yolla.n, sa.. ----o---
a. ........ cıa ilıant remetl keyfiyet U.lbarile yakın kazalardan b:rinc gideceğini vaş zamanında da bofaşma, lstili. h. Hergu·· n 
.... .,.. n .. 1 · ._ · k hı.r ve ölüm yollanıbr. 
azunsanmaı.n bile mUıtar itibarile bana soy emiş ve ıoır at çarnaşlr alarak 
az gorünchi. Nitekim talebelerin bir kıs. evden ~yrılmıştır. Biz Tiifale.r bu iıki yolun da ezeli ve (Baftarafı 2 nci aayfada) 

1 
C ıl lk' ·· h k ebedı i.şıklarl ve kahrama.nl.ınyız.ı> 1 ml una yakıla cloymaclık1arından bah. em evvc ı gun ava ararın. gı tere bu dövüşlen kıt'aya hakim 

~. Yunlclakl 60 talebe-den baş\ca, caya kadar şurada burada. dolaş - Rektör bundan sonra .:skl devirlerde olmak için değıl, kıt'a devletlerin-
i ibı' · d k · • k f TürklerJn kara 'ft deniz ,oi.larında yap. d b dışarıda sadece yt>mek yiyen ta1ebelt>r de m ş. r f şe e ra ı Jçıp n ayı en ırınden fazla büyüyerek bü-

vamuş. Halbuki yemekhane ZO kişlllk, dumanla~ı~tan sonra_ gece s~aı 22 &ıklan kahramanlıklar ,;e felihıtte işa. tün Avrupaya hakim olnuısınm ve 
d 1 b 1 d - k - 1 rol etm;ş, TWtUlerin Asya, A~ ve d 

yunl. çatalı. tabağı kaç adeddlr bllml. ~ e.v erının u un ugu sc aga ge. gı ercık denız üstunlliğimü de ele 
ı<>+ı A\'rupaya ya.phk.ları .seferlt.'Ti nnlatmıs. · 

vorum amma, şimdilik sadece 18 aded m •;.,. r. geç.nncsınm önunü almak için · ı B d ~' • d · 'ır. Rektör sonraları ya.pllan harblerde 
bankta ma.Ll:k, bunların da. Uina ile ura a . 'o. r evin uvarın1 "'ıpe. r yapmış ve bu siyaseti ana politika 

1 k d d C ı. elde edilen ~ bulunan yerlerin paylaşıl. 
v•a.nmamıs oldukları derhal gözüme a ara evını tara su e en emı yapınca tehdide uğraynn her kil-
,, b' "dd · b b' dı.ğuu soylemi!I, bilhassa kara ~c deniz " k d l 
...... rptı. Mutfak, yemek !el'zi yeti. par.- r ~:1 ~ı s.~~~ ev .. ıne .Y. a ancı ır çu ev ete yardım etmeye naJıc:_ ,,... k - d - b 1 yoliaruıda dunyayı bu yulara ba.ğlıya.n İ ı< ır 
ht' det\! s:ıdece zevkle \'C dikkati~ dÜ • er vegın g r glnl gormuş U ~n - mıştır. ngıltere bu polıtikudan Ö. 
ze11vcrecek b!r vaüyette .. tuna ve titlı. dugu yerde yarım saat kadar aaha önemli ola)lardan bahselmlştlr. vünç duyabılir. Bır başkası ıse bu 

b ı.n d'kl h 1 k k ReJdur cİ.ştlha yedikçe arlarıt diyerek ı· k 
tik ı.ter, \>ek ııayri mun\.!ı.za.m. Bu~ün ü eıK:ıe J ten eonra ana tar a so a po ıtı adan dünyaya ha'kimiy-ct 
-rıtıar muvaeeheslnde, daha l>:i :>eme'' kapısını açarak eve dahıl olmuş - bu de\Tin sonunda her devletin lştlha - iddıası çıkarabılir, her şey telak. 
.,-

1 
Slm.n çok arttı.tını. buyuk devtetıerln k · .. ~~-

ve~nln lınUnsmıtı mlinııka.ş3 edi1l'. ur. ii9temlck ı ld ettikleri ı " ı ıye ve gonış n~tasına bakar. 
bilir Fakat bir temklik k1Ulrosu mev. Sessizce merdivenlerclen yukarı m e er e e n soy e • Yahuaı meselesine .gelince, 
cllll .ohluıı....." göre, bunbı'm etrall mat kata çıkan bedbaht koca, yatak o. mlş. 1914 harbine temasla bu h~r~n Öbur harbin son sailhasında AL 

•- d k .. ısebeblttlnl lnsaıilıtın birlncl BU>iik So 
liib vaz\yette tutabilmeleri lşl, hiç de .~sının apısını açar aç~~~ moto;- manyayı sysal.Demokratlar ida. 
maa:Si fedilo'kirlı.i'a lüzum ııöstermez. Ya. cu Meıhmedle karısı Gulızarı hır Harbcle 11 milyon ölü ~erdiğini, harb re ettı. Sos) al.Demokratların ara. 
ta1ı21a.nel.erde az y•k baılumnasl, bu 'lakı masası baıında karşı karşıya sonlarında ~rlkadan :uz.el sesler du. sıııda Yahudi unsurun büyük bir 
ınanlan dipnerlnden lehinde olarak ay. buhnuştur. yuldutunu. dımyanın bir cennet ve in_ rol oynamış olduğu görüldü. Bu 
;....lfl bir huswıf'Jet .. Faka.t. yatakha • Bu ımanz.ara karşısında büyük bir sanların melek haline getirilmek. ısten. muhakkak, fakat SosyaLDemo'k.. 

1 
çok cıatınık. yerler de ~k tozlu .. asabiyete kapılan Cemil, cebinden dliinJ. laka.t bu esaalann katul üzerin. ratların tesiri olmasaydı Almanya 

ne er \ d b•,. .. w ını çıka 1 M hm d' .. de lıaldıtını, büyük dünya lelakeUnden ~""'\'L>J°'ek mıyd·? B , t . 
kemodlnltt k.iiçük ve bazl ta. ebeye e . ,.....g rm ~· e.. e ın uz~. - b~r··-. ~"' ı. u nOK a ıs. 

nmemı. 
60 
~ rurclda 4 ıa,-abo rıne atılarak onu vucudunun uç sonra ddedllen clünya nizamının tın. bat edilmıiş değildir. 

'Wfll' • h ı · f · d w sanhta bekledltl baht.iyarhtı ıetıre • B h b ucı· sa,ba.laleyln ylkanmak. t.ıaş ol. mu le ı yerın en agır e:urette ya • u ar e takaddüm eden sene. 
anevc • I N w d w medli'lm an~lr. 1 · d ___._ •Aln ı~rin ne 1radar sara bek • ıra amıştır. eye ugra ıgını şaşınn er ıçin e bütün dünya Yahudile. 
•- -v Meh ed .. ) v Cemil Dilsel müteakiben ııözü bqünkü · · Al • leıııltlerinl Allah bllk'. Mütalea odası m , e.glr !arö an~~s:na ra~- rının manya içın dost, hayırhah 
kiıfÜ· Rardt buna. 'bbıada bundan bil. men evden sokaga kendısını atabıL harbe ln'lkal eMlrml.ş, harbln bıııün bir unsur olduklarını, harb çıktık.. 

• oda olmaYJflD&. b&llfllyahm. zaten mişse de yüz metre kadar kottuk.. 960 ncı ıtınünde bulun.dotwnıızu. yer tan sonra da doM ve hayırhah 
~iiı6ıiin ,.1l1'Cllılrcla .,.,ıwıa. deni bu. Genç. tan eonra olduğu yere düıüp ölmüş.. yüztinclekl inanların ı mllrar 116 mil. :kaldı'k1arını ileri sürmek hatırı. 
kırin ctlleldert. bunian eneı ıeatitlm tür. ronu buldutunu. bunan ıoo milyonu • mızdan geçmez, fakat bütün dün
>'•nll&Naldlerin imar ettikleri ana • Cemil l>u defa karısı Güliz.ara da nan ~ d~.: kaldıt~', di~erierl~ ya Yahudilerini Almanyaya düş.. 
tana beaaen llNM!ll aıDL. Bepsl oalıp. hücum etmiş, onu da yaralamı;tır .. rblrl bo._.utuna SOY em 1 ve e. man yapan siyasete mutlak bir lü-
.... ~ __. ~ yerler oı. K.ıati1 koca bundan .anra Ey.üb za - mlt,ür Ilı: zum var mıydı ve o siyaseti güt.. 
~ ...,...,a. bıtaslna gid~rek :~ıl' m olmu~. ~a. - CeheDMm aleti a4bl bir a.le,le clıin mek Almanyanın lehinde bir ha. 

Yani• slrle pııe 1e""'9t Buaı&n ka.. musunu tcmı:zJed ~W toylemı~ır. ~· >'~n ba ifa heratin dflib; ılra.. reket olmuş mudur? Bu Ik! sualin 
,. .atam 
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.:...,.. Jilsaıawıa kanilm. Cinayet ıahkikatrna el Jioyan ra w hava ro1li..,.._ lltim Al'(mak.bılll'. cev.ablan da alın~ değildir. 

~ " fenp.ie hUB' old•ldarınl. müd'-deiumumi Necatı Ktitükçüoğlu Bh bilkıne'Umhln Malrefi Ue ba ,...._ A1ıman devlet reisinin son söyle. 
lfaie et.tiler. Bf!P9l burada btr dün Eyüb Emniyet amirliği.nde suç.. ımm d~•. Fakat talrt d~a de. vi münasebetile bize muhakkak 
ıe,ıti talebe wıd ve ..,.ıı bu. lu ~ocanın sorgusunu yapmıştır. ıtll:ıı:. Dilnya ya.ncınının önünde elbette görünen tek noktayı kaydedelim: 
taama.sına ııacı. ~rl, geç relen, ıa. Cemil müddeiumumiye verdiği i .. bl:ıı:!m de ~ olma.zııa kavuru«'o tesiri Alman ordusu tasavvur edilc-mi
W.1an çek erken ka.lkan ia.lebenhı ar. fadede: uzaktan hl•efım~1ı1ltlmb kabtl deill yecek kadar büyük bir tehlike ile 
1ıı9ılaıtlannı r..ııa.tsu ett~nl ıW)ylüyor•ar. cı- 14 eenelik karım nihaye.ı: ılir. karşılaştı ve lbu tehlikeden kurtt.11-
Talebentn ı.nthama lbti~ı va.ı'dır. Ge. katil dlmama sebebiyet verdi. On. Büyük cehennf'Dl ateşinin ortasında maya da muvaffak oldu. Şimdi 

e uman ıeıllrse ıetstn, kendisini !arı lbir arada görünce kendimi tu • memlekeUe l&tUoillte ve vurı-uncııluh zor, yıpratıcı, eritici, çok büyük 
ce n ··- _ ..ı b · · ı kaltul eden blr yurcl, talebeye caalh ıi. 'tıarml'Olm, u ışı yaptım n kaJk1Pn1M' varsa. onlar bakkmclı\ hü • bir işin kar.şısındadır, bu işi başa-
rıindrlltr. Fakat ta.hsilkıc, bayatında.ki 0"1ni t'r. kmetln hükmü aooa.k clotrudur. rabilecek mi, başaramavacak mı? 
intizama mlnl olur. Bu "artlar alhnda j Vücudunun muhtel' f yerlerinde Hf'ıılm1z bôvle günlerde. sn-asın d:ı. Tarh elde edilen neticeye göre 
da buraya. «YUrdıt detll, ,pansiyon dt>. hafif iki b•çak yarası bulunan Gü. ha şlddetlenmete c1ölTu ıc\tll~nl buırün yazılır, İngilterenin Avrupa poli. 
melt ic.ab eder. l'zar da: lerde terettüb tden en bilvill< borç mmı tıkası, diın) a politikası, harbin 

Yaumln ı,aşmda ela 1şartt tttitim t:i. «-Mehmed1e olan mooasehatımı tsfl'ln birfii1niı duyar.\lk 'kommaktılr. mes'u}lyeti bahsi ve Yahudı rnese-
1'i, yurdun delil toı>1ıı, :a.rdın1ı1t bir bl. kocam Cemil bil'yordu. Evvelki Rük&me«n vaz1le<!lnl her ahada gurur. lesi gelecek günlerin konularıdır. 
nası ,;ar. :tdarecflerl biraz himmet e • gün de loocam M"hmedden ıboTÇ pa b kolavtadınlnlrz.l> Bugün dunva muadelesinin tek 
elerlerse, yuniları yüksek tahs11 talebe. ra istemiş, Mehmed de bu parayı ge Rektör bundan sonra boırlinkü dünya meçhulü var: Onun adına Rusya 
sine liylk bir $('kle pek çabuk celeblllr. timıek üzere bizim eve gelmişti. savaşının naStl biteceği ınenuıına te. seferı dhoruz. 

Aksi halde. Bekt&şbıln camımlan fn. Onunla fena bir vaziyette bulun • ma.ııla, Milli Şellmiı.ln &'~en yıI Meellsln > I z I I l 
san yapışl Ue, btna ve ttarroladan lba. rnuyorıdub açılışında, bütün dünyanın bııklediğl ve ........ '::..!~'!.~::.~ ....... ~'!..~.~==~.~.~ ... . 
ret bir yurd kurmMc ara.ınnda h 1ç blr Demi11tir. muh~ olduğu barlşın bir g-ijn Türkiye. Fiat Mürakabe Umum 
far1< yoktur. Yurı:lun cenç müt'S!lt<ı ve Dün aksam ge$( vakt~ kadar nhı delaletlle tahakkuk '-'Clebllmesl lm. Müdürünün tetlekleri 
müdürunden bu bUsnü ntyeıı bt"ldeme. Müdde'umumi had se yerinde ıtet. k!inından bıı.hsctt.Hderinl :;örlemlş ve de. 
memlz için de hiç bir sebeb bulaınıyo. kiklerine devam etm'ş.t'r. Katil ko. m1şttr ki: Birkaç gündenberı şehrimizde bu 
rıun. canın bugün adl'yeyc ver'lmesi ,_Eğer mukadderse, dünya yolunun lunmakra olan F'nt Mürakabe U • 

Nusrf:t ~a.raCoşkun muiııtemelıcli-r. sa,ııştan başka bir yola ,:Umesl Tiırkt_lmum Müdürü Mahmud Sayda dün 

Tekirdağ Vilayetinden: 
Merkez ve kazalar iaşe teşkllitmda bir dOOıt ve a6» 85 Ura aylık ilcretıl 

iaşe amiri ve 72 Ura aylık ücretli d» iaşe manuru imtihanla alınac:ıktır. 
Memurin ve f.eaclül \a.nunlannclald evsafl hıa!z ve 8*erllkle aü.ka ı bulun. 

aayan Wettllılerin evraln li.ıdmesile 4.Ma.J•.Mıı ~inde lmtAhanla.rı Lera. 
_..imek tilıere Teldl'lllai' la.te mticlilritllilne minoaat Ql9meler ilin olunur. .... 

yenin taklb e'Utı yoldan Uha.m alınarak umum ithalatçılar müdürlüğünde 
o1hanın önünde bir ideal ntarak açıtı • meşgul olmuştur. Bu arada, T caret 
blilrse bundan en büyük irtlharı Türk Vekaleti tarafından, birliklerin fa. 
mitle-ti du)·acaJctır.n aliye'ti kontrol vazifes' le tavzif edi. 
emıU Bilse1 bundan sonra bugün len birlik mürakıhlarının i~İTak et. 

harbi idare eden~rin hepsinin bir hak ıtiği bir toplantı yapılmıştır. Umum 
uğunında harbettiklerfni sövll'.dlkiNlnl müdür öğleden sonra bölge ieşe 
hah f!t8"' ve ~ eltt bu shler clofru ise müdünlıüğünde tetkikler yapmıştır, 
)'M'll1lll bar111ı hie olma-• aıbsıncla Bu akfam Ankaraya dönecektir, 

\ 

t 
Fen Memuru Ve Ressam 

Aranıyor 
Anadoluda bir İn§aat mahallinde çalı§abilecek makine 
kullanabilir tecrübeli bir fen memuru ile insaat resimleri 
çizebilecek bir ressama ihtiyaç vardır. Talihlerin her
gün ıaat 17 den ıonra Galatada Büyük Tünel hanında 
6 numaraya müracaatları. 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak benı kesenize ve hem de 

sahhatlniae 
faydalıdır. BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 

Ya.slılk. yorva.nlan da pek ucusdu.r. adree: 1.stanbul Ç:ıl..-ma.k~ılar. San. 
dal.yacılar soka:C Ömer Balıotıu Kuıış Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 

Türkiye Cümhuriy eta 

ZiRAA T BANKASI 
Kanahlıl ıarlbl: HU 

100.000.000 Türk Lirası 
.. be ........... ,. 

... " ....... ~ u9I ..... -·mck:i'-1 

PARA BiRiKTiRENl.Er<E 28.BUU 
LiRA iKRAMiYE VEiiiYOR 

Ziraat Bankasında llumbarah ve lbbanuı tasarral besablafllMla • 
.. H Jlruı bulunaııla..a MDede ' clefa eekilecek kur'a ile ...... aclald 
plllıa ıöre Uı.saml1e datıtılacaktn. 

4 Aded 1 000 Liralık 4 000 Lir& 
4 ,, 500 )t 2,000 ,, 
4 )) 250 » 1,000 ,)) 

40 » tOO » 4,000 
100 J) 50 :n 5,000 ,, 
120 )) 40 • 4,800 ,, 
ı 60 )) 20 ,, 3,200 )l 

Dikkat: Besab1arındakl paralar bir tıene içinde 5t llraclaa apts 
dQnılyenlere lkralllİ)'e çtk&ılı tallcllrde .,r, 20 laalaslle nrlJecekUr. 

Kur'alar senede • clefa, 11 Matı, il Baalran, 11 Brlil. 11 Birfnd 
Unun tarihlerinde çeailM"ekttr. 


