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Bu sabahki 
haberler 

BazveltlD 
din gece 
radroda 
sörledlil 

na tak 
"Mihverciler artık 

zef er um.idi 

Yazı itleri telefonu ı 20203 ÇARŞAMBA 29 NİSAN 1942 

Suikasd davasına bu 
sabah devam edildi 

• 
lstanbuldan giden bir şahidin 

şayanı dikkat ifşaatı 
Begoğlundaki Yardım apartımanı kapıcısı, 

suikasdda ölen Ömer Tokadın Kornilof u 
evinde zigar.et ettiğini söyledi 

İfadeler türk!çe bilmiyen mnz • 
nu1ara tercüme edildi. Kornilofa 
bu son ifade hakkında bir dıyeceği 

lda'l'e i,leri telefonu: 20203 Fiatı S tunı' 

"ismet Paşa oarBı,, 
, .................................................................................................. . , ~ 

j Ankara belediyesi, verdiği l 
= kararla, yalnız Ankaranın : 
J değil, bütün yurdun şükran 
~ borcunu ödemiştir 
\ ................................... ~ .... 6-.2.l .. ~ ................ ~ ................. - . .,,; 

besliyemez,, 
.A.n'kara. 29 (Hususi) - Ağırccza haret tanımadığını söyledi. Diğer 

mahkemesinde suikasd teşebbüsıi maznunlar da kendisıne gösterildi. 
ma.znunlarının muhakemelerine Reis - O gün ras~e!<l1ğmiz 3 
devam edildi. Birinci amme şahidi J kişinin arasında bunlardan biri 
olarak infilak hfıdisesi günü arka. var mı idi? 

olup olmadığı soruldu. Kornilof lfi, 
:?.~ .. ::!~!; .. ~~~~~.~~ .. ~.:~:~.~ .. ~.ix.~:: ~ 

daşı Bigün ile beraber Atatürk - Bu üç kişiye iyice dikkat et.. 
Ruzvelt Akdenizde bulıvarında Kavaklıde;_reye dogru mi§ değildim. Bunlar mı idi, değil 

Amerı"kan harb gemi- gezintiye çı!kan ve hadıse _sırasın. miydi. bilmiyorum. 
da raralanan Mefharet Koruner . • . . 

1 . b 1 d .... dinlendi. Mefharet, 20 yaşında oL .~a~dıd M} afdha,.ret,d malıh.dvl.akzıre.tı 
erı U un ugunu ~ Kadı!kö ~nde ot.urduj:;runu musaı oma ıgın an ııa ı ı Jçın 

dugunu. ~ b 'L_ k .. .. söyle:ii - lediıkten sonra maznunları ta.. uraya geıme uzere yaptıgı mas-

nsoı!.adığını sövledi ve doğruyu rafların ödenmesini İstedi. Mahke. 
Vasington, 29 (Radyo, saat '" J 

7.30>'- Cümhurreiai Ruzvelt. d~n söylliyeceğine yemin etti. rne bu hu~u&ta karar .. nre.ceğini .V.e 
gece radyoda bir nutuk aöylemıvur. Hadisede yaralanan genç ~uraf~ar ısı_anb~r. ~u~deıu?'umıh. 
Ruzvelt: Amerikanın harbde oyna- .. , • , gıne gondenlecegını eoyledı. 
ına~ta ~ıduğu roıü~ büyüklüğünü kızm soy .edıklerı Kapıcı Kirkor neler 
b.elırtmıı ve muhtel.f ~ıırb aa.hnele. Bildiklerıni şöy1e anlattı: • . 
Tindeki vaziyeti gö~d~n . geçı.re1 r1ek,, Ben arkadaşımın ı;ağ tarafın. söyledı? 
Amerikan kuvvetlerJnln ıımalı r an - .. .. d k 13 
d d A 1 da Yeni Zel&nda. da oduğu:m !halde yuruyor u · Bilahare Yardım apartımanı !tapı 
/a ay, kvuıtraktya v; cenubi Afrika., kişiye tesadüf ett?'k. Bize baktılar. 1 cııı Kirkor dinlendi. Kirkor 303 do 

, a ınşar a . .. rd 
da mevki almıı olduklarını föyle- Btgun SO u: ğumlu ve Malltaralıdı1. Maznunlar 
miştir. . - Kimdi: bunlar? k~ndisine göaterildi. Her birinin yU 

Mareşal Von 
Der Gozlt'un 

hatırası 
Dün Alman 

sefarethanesin
de tören y:apıldı 

J- Ruzvelt nutkunda, Amer .kan Tanm:ıadıgım ıçın ehemmıyet züne ayrı ayrı baktı. Kornilofu eli 
harb gemilednih halen Akdenızde v~runedım. Bu sırada yanımızdan 1 . t d k. Büyük elçi v on Papen 
ve Pas· fikte faaliyette bulundukla. siy.ah renkte bir otomobil geçti. e ıg.arMe .. e ~reK · .1 f d' 

. A 1 G '1 be ı..- d .. thiş .lo<jr - osyo orn ı o 'l tanırım ı. wıe ge e l K lk rını ifşa etmıı. vuıtura yayı ve eQllle51 e ra~r e mu ..., . w • • • '. v ~ fQ l iŞ 
Yeni Zclandayı tehdid eden Japon infilak oldu Bigı.µı· Me~ t...eiil 'lanai. D d K.a ;;1 .. -r. • 
tehlikesinin a.zalmıı olduiunu, bu dedi, tayyare ba5Kını ga~ba~. o yem·n ettırı&dı .• s., üatuae ef .. n.. 1t1t rl!Mpr soyleJiier 
ülkelere Amerikan yardımı sevke. yere yattı. ben şaşkına dondu~. dimi Doiruyu aöyliyeceiım, yemin Ankara Z8 (A.A.) - Al-n7a MlJ'iik 
dildiğıni, AvustTalyanın Japonyaya Reis - Bu sırada Alına? sefiı;1; ed~yorumhı Dedi. etelsl Ton Papea t.arafmılan bqiia, Türk 
karşı yapılacak olan mü~takbel ~~r~ refiik?sı yanını,zclan ge~ışler, O)- Korniofun Madam Ojeni AbduW 9t'4111JDDa pek eski amaıılardaaberi hla.. 
kat için bir ileri üs teşkıl edecegını le mı? lahln daireainde kiracı olduğunu, met et.Dil olan AJ-a veya Prııaya H. 

.. ı j tr Mefharet - Evet, Fon Papen ve b · r müddet refik asile beraber kal. bra71armıa ralmlerinllen mill'Pllkelt •la.. 

iman kararlqan Ankara kaltııfnln önündtltl tartht •abua bir bakıs 
Geeen pn Ankara belediye mccllsl 

tarlbi bir ıün 1-.adı ve larlhi bir karar 
ftrdf. Tarihi blr sahaya. tarihe rr:trnls 
blr insanın aclmı vermekle Ankara ~le. 
diye meclisi, hakikaten bir şükran bor('ll 
ödemif'lr. Bu borç, 1alnız Aııkaranın 

11~1. bütün Tür1dyenln eda etUil bir 
borvtur. Ankara1ı, sadece b~ilncii sınıf 

bir vUlyet me.ıllednden batteıılr plyt. 
._!ne r.flbelten :mana lçlncle bn sWıran 
borcunu mütalea etml"k yanlıs olur. An. 
karayı Türk diinyasının ki.besi, lhUlal 
~nd&i ıdünyanın hmur, eınnlyet Ttı 

ha~ mihrakı haline ret.tren ilk adınıın 
hareket noktası ismet lnönilnün 1339 
ı1a, Millet Meclisine verdikleri bir tak_ 

Bucunü dünaen rort'n b\r dehanın e. 
seri önündeyiz. Bupnkü ahval muva _ 
cehesinde. şu son Mr buçuk :rıı lçlnclt 
olan hidlselere bak.alım. Bu kil$ b:ıkış;ı 

rörüşten tik alacatunıı intiba bükümet 
merkeslnln Ankara1a, yurdu~ ort.a.,uaa 
n&k~ Jılabetl t~dirdli', 

Buriinkli harb şekll16'L maldneala, 
motöriiD, azameti en cesur dlifüııcelerin 
yanına en korlnmç HıUm&Ucrl n kn 
lara klUlt \'ald1nde alınması rerct~ 
tedblrl«i katmaktadır. Siyaset, askerlik 

ve basiret no•dal nau.nndan bu tedbir. 
ler bir kokunun delil, bllüls uutı ırör. 
menin, e.mnlyeün, IUmadm te..ı.ürüilr. 

~. ~ _... -tııır ..._,~ AnkaN ka1e9lae 7ulanan mistalrW 
Anupanm en .....,... ,.Wlnl ;rara&malı ,..1 ............ -'- :lnlai me:r. 
Tllrk yapacıhtmm, Ttlrk meTtdntn, Törlı danlara raühlnfn lamlnden claba mllaa.> 
ener,JWnln bir .-bolilıMb'. Falıat •u Abl bahuıamalldL Dedltfmb 6'bl, Anlı•. 
mana ile de, Anllıal'anm 1Nıtıtehlr .ıa. ra belecll7e fnecllal, Ankaranın delil. INl.. 
tundakl lııabeU. bü)'ilklülii halı ede.. tün Tilrld7enla şükran borcanu öicle • 
mey Is. nıdştir. 

soy em ş . A 'k ~ d • i . rlar nk büyük ı ilik blou d ha Ruzvelt. bundlln sonra m~rı an ref''kası aşagıya ogru nıyo - dığı refikasının Rusyaycı döndüğü. e f ın a sırlanmış 
tayyarelerinin Fransız müst~mlekc;- dı. İn<filaık hadisesi Yeşil apartıma. nü, kendisinin bir müddet daha kal olan \arU.i muzeyi &çmak VKUeslle bir vaıı·nı·n beyanatı 
ı . korumak husuıundakı faalı- na yaıkın bir yeroe vukua ıgeldı ve d k ld w lı&bul r•lni yapılmıltır. Türk onluıı erin . .. .. .. . d" ı tan sonra ayrı lgln! ve apartı. ,,.._ 

JI ·nı ibelirterek Amerıkan uçan hatta onumuze bır et parçası uş.. d L. k 1c 1 ı.. kt namına .,....neraı Hüsnli Kılkış ile renel yeD erı • it . 1 b ,, w b man a uır çocu aryo ası ;olra ı. ka be ıreialerind ---
kalelerınin yakında Avrupa ıt as;n tü. Ben heye<:an a a5ırmaga aş. w .. • rmay 111 en &Jba1 HUml 

w l '-)arını bildır. l d gını eoyledı. Bundan •onra ıunları Oray bu töttnıle hasır bulunmıı·'ardır ''B k k e v • e 
da da sayıca çoga acalll a 1'ID· • • • .,. • u t 

Reis - İnfilak Fon Prrpenle re- Jlave ettı: . Alman ordusu namma ela Umıı1ni Harb iŞ çe ıgımız 
ınişCtu~~m· hurreı's' , Lavale bir ihtarda f'k .. terinde mi oldu arka. - Havalar açınca bu 'karyolayı (Devamı 5 lftcl sayfada) 

ı asın,ın o?n • Mr.cnrıö Korniloıfa götürecektim. 

::~~:;~;c•ikh:.~:;~~: .• '.°F:~:~.0~:r ıar•nd~r~;~nnd• olduğunu ••hmin ~~;:;.~:;~~.~~~~ ~~~~: Akden-izde batırılan mahrukat sıkıntısı 
kının azim ekser' vetinin emo ra. ediyorum. 
alere sempati besledığini V"'- ancak - Ne kadar mesafe vardı? baŞka ne bildiği soruldu. Kimlerin .h 1 k 
demokrasilerin zaferile hür ~ransa- _ İnfir.ak kendilerinden 35.'40 Komilofu rziyaret ettiğini şöyle mı ver gemi eri te erru••r etmı•yecek,, 
nın yeniden doğacağına kanı bulun metre :kadar ayrıklıktan sonra \'U. anlattı: 
duğunu söylemişt r. . fTGc k b ld g~u - Bazı günler misafiri gelirdi. Lonclra. 28 (AA) - lngiltere 

R 
velt bilahare sözlerini Çin • Oma geldi. In 1 a ın vu u u u Bir gün lbir ıgenç kendisilc beraber amlraHık dairesi tebliği: 

J 
uz h 'Lı'ne 

1
· ntı'kal ettirerek, n_,..ı.A ı'le Fon Papen arasında ne o · ı ı Du"" n akşam tekrar An karaya · d L"' tfi apon aro . ld Ul\.'14 tahln' apartımana geldi. Hava soğuktu. enrza tı arımız yeniden Akde. gı en U 

Bahamada v.a:z.iyetin ıehlikelı o u. ikadar mesafe olduğunu ın e. Sobalarını yaktım, kendilerinden nizdeki düıman malzeme gemileri. Kırdar. mahrukat icinin tamamen halled1·1 .. 
ğunu ve Çin munakalesin'7 ;e~il- demem. Anca'k biz Fon Pa;e; ~e ayrıldım. Onlar da çok oturmadan ne ltayı\>ıar verdinniılerdir. Büyük ' Y 

mek tehdidi karşısında bu u~ ~gu- rcfikasından da~a. zi~a~ .ze e enıp çıktılar. • bir malzeme gemisi toTPiDenmif diğini, ekmeklerin iyi çıkmasına bilhassa 
nu anlatmı~ fak.at müetakbel ınkıtaf yaralandığımız ıçın ı~fılak nokta. Mahkeme lfotoğraf albümünden ve bat~~ı~ııtır. Bu gemi a.ğır eu • 
ne olursa o)şun. düıman t~rafından sına daha yakın oldugumuzu tah- Ömer Tdkadın fotoğrafını 'kendisi- Tette .Y~k!u bulunuyordu. lçınde. çı. dikkat olunacağını söyledi 
ist'la ed'len butün tilkelerın . t~lcr~r min kabildir. .. . . .... " .. kan ınfılaldara bakılırse, gemınin 
hurr yete kavuşacaklarını b ldırınıı Bundan sonra Mefharete Ömer ne ,göst~'i. Kırlcor gozluğunu ta. mühimmat taşıdığı tahmi;. edile • (Yazıaını 6 ncı aaylamu.Ja bulacakaın1Z) 

. Tokadın resmi gösterildi ve bu karak diMkatle resme baktı .• Evet bilir. Ahnan bayrağı tagıyan silahlı ·--:=------------.---:----::-----..:..... ___ _ 
eh. Rus - Alman lı.ar'bıne hsa o gün gezinti zamanında te. tan.ıdım, o gün Kornilofa gelen mi- bir petrol gemisine top ateıile ha- ''Para,, pı·yesı· nden çıkan 
s e m ş ve Sovy~tlı:.rın Al. :üf edip etmedikleri soruldu, Mef safır fbudur beyim!, dedi. §arılı lbir taarruz yapılmış ve gemi 

o du un mdirdiklerı aglr, da.r. §İddetle yanar halde bıraltllml§tT, 

• L fe~e~;d~re~.csl:nmb·~~::~~~~~ .-- Askeri vazıret :J ~:~ü;::i:kt~~:;~::.~a:k~a~~~ı!~~ dava aynı· hararetle 
yet nde olmad klarını te aruz et r- 1- mtılardır. 

--~t>----

B i r m ;-n yada İngiliz - Alman hava Köylerde devam ediyor 
son vaziyet il k f öğretim -

A) Japon du·· e osu ve şar se erı· Dün Necib Fazıl iki saat söz söyledi, Peya~i 
ıa;en~~.e~ıi~;n~.y~lü ~z~!~~: . kursları Safa da muhatririn diğer eserlerindeki 

hun bir şehır olan a A k • ı·h il · d k mu "rümcktedirler. Burada n ara, 28 (Hususi) - Köy ın 1 a erı mey ana . Çl aracağını iddia etti 
d tttuf kkrın mukavemet edecek.. ll~ak şarktaki son hadiseltre ve muhtemel öğretmen okutlafJ kanunun muvak. 
mu 'ddetl muharebeler olaca- cat encümeninde müzakeresi ıler -
len ve ş. .

1 
ktedir neticelerine toplu bir bakış lemi§tir. Kanun hükumleııne göre 

ğ t hının edı mc A h ıl 6 b' i 1 ı a ki Birmanyada .~- E kli a er y Yaıını ıt rm 1 o an veya 
Japon uça an ... ssüne toplu oir Yazan: me eneral K. O. ilkokulu biurdikten sonra daha :rük 

mer kan ta)) arc du ll Japon tay: sek okullara devam etmeyenlerden 
hücum yapmışla:. 1~: 

1 
_ özaikdoğuda: lları ıile birlikte endı~li tcfs rlt-rl 16 ya~ını tamamlamamış olanlar 

j are düsürühnuş.tur. N' ın on dokuzunda B'rleşik devam etmektedir. Birle k AmerL me ~ek kurslarına devam edecekler 
Almanyadan kaç~n A ısa~a tayyarclerı tarafından kalıların bu hususta b r tebliğ d r. Mecbuı:i ğretim kurslarına de • 

l T~en ile c vaıındakı Jkt şehre neşretmemclde istıhdaf ctt:klerı vam etmeyen her çocuk için Veli. 
Fransız genera 1 k 0 yo apılın ş olan hava +aarruzu gayenin Japonlarda, bu hava taar. sinden günde 150 kurus alınacak • 

(A.A) - A man)a a~k yda Birleşık Amerıka resmi ruzunun gaı'.bdcn, yani Çın veya tır. Devamsızlık bir y:l ç'nde 30 
Londra, 2~ 

1 
· vm tsvıçreden haak:~arı hala biT tebliğ neşret _ Sovyct Rusya arazisinden gelmiş günü geçerse çocuğu velis l 5gün. 

dan kaçan ve e y~'ld'rilen Fran- m işlerdir ve Japonların bun , oldu u zannını husule ~etirmek den 6 aya kadar hnpıs cezasına 
uzaklaşmış 0 duğu t ·uere~e u- mem "tevellid hayret ve merak. (Devamı 6 ncı sayfada) çaTpttrılacaktır. 
sız gener~li Gıraud .• ngı ktadır dan mu 
!aşmak çarelerini araştırma 

«Para» piye.9i 
nin doğurduğu 
Peyami Safa • 
Necib Fazıl da 
vasına asliye 2 
:ıcı ceza ınahke. 
nıesinde dün de 
devam edilmiş • 

salonu hıncahınç dolduran büyült 
b~r kalabalık takib etmiştir. 

Celse açılıyor 
Celsenin açılmasını ınu"t k '-p . . . ea lr 

« ara» plyesının müellifi 
Fazıl Kıaakürek so~ 
derece heyecanlı bir 1 
saatten fazla konuşa 

tir. Celse dün de fa tarafından serd 
zd'hnmın önü. cevab '\ermiştir. 

ıe geçmek ınak. Payaml Safa cev hına PeYi'..,,l.b"' t 
dil 1 

. . w a--ıU er 
sa e ıncı agırcezanın geniş aa. zuu o n 
lonunda açılmış 'e znbrtacn tedbi lıy r k, Jll•••••••• 
ler alınmıştır, Davayl gene bütün 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli lll&kaleı := Her şeyden evvel igi niyet = 

B. Hiileri~·-
1 Nutkundan çıkarılan 
iki türlü nıana 

\. Ekrem UpkJıılJ _J 
lman. devlet re :.ınin nutku 
da.ı;.'1lanları arasında bekle. 

nebılecck bır tepki yaptı. 
Arnerfkada bjr gazeteciler top • 

lant.snıda haricıye nazırından bu 
ôy.ev hakkında mütaleasmı soru. 

yorlar. 
Cordel H ull: 
- Alma n.Jlanın ü midsiz bir va • 

zıyette 'bulunduğunu gôı;terir1 dı • 
yor. Bu kısa cümlen n içinde Al • 
man devlet reisi tarafından söyle. 
nen son nutkun Alman düşmanları 
arasında yapmış olduğu tepkinin 
tam bır hülasasını bulabiliriz. 

• • I y ı · 
• NiYET 

Hüküm doğru, yahud yanlış o.. 
lalb lir. H ak.kati bırkaç ay sonra öğ 
Tencceğiz, fa.ırn t kabul edelim k i 
Fü'hrerin nu~unda Alman düş ~ 
manlannın böyle düşünmeleri, ya.. 
hud lbö)le düşlınduklerini söyle • 
meleri ıçin ibirçok sebebler vardır: 

Ameıikada Ba."Nrd tlnlvcrsltesl profesörlerinden cWillam Jamesı> e 1cnl te. 
sis eıdUesı blr ticaret. evine alınacak me urlann vasıflan hakkında fikir sor 
~= • 

Bir bısanc!a Jeten 4otmA IJI nI1d ı..ıuıım::ı1aca olursa ellne aldığı her iş 

J&vaş ,.nvaş soJatu kurar, onwı oyoachtı rol müsbet değll, tamamen men. 

- Zd:I. tahsfl cörmüş, konıqıma bilir olmasını araya.bUlrsiıık. Fakat ba -... 
mianb.n evvel eden bir başta temel şartı 1anlız: iyt nl;ret sahibi olmasına 
bakuuız, demiş. 

İyi ~ sahibi b1r mtıtevassıt !HA, orta kablliyd.tc bir m iJ'l niyet sa. 

'Kış beklendiğ'nden ~abuk geldi, 
beklenebıleceğınden şiddetli oldu. 
Rus dayankısı da tahmin ~dilebıle. 

hlbl olmayan çok zeki 'le Jtn.blllyeWre her vakit üstün görülür. ............ ............. 
cegın çok ustünde çıktı. 

Bu vaziyette •Sinırlerin tutma • 
anaya lbaş adığı, itaatin suya <lüş. 
tuğü, vaz.fe b1lgisinin eksildiği 

( 

L Şehir Daberleri ] 
yerler oldu. şıddetlı tedbirler a _ Azgın bir horoz 
lındı.> 

işi~~o~z~ikati Hit1ern d"linden bir baba ile og~lu 
.Mman devlet reisi hakimlerin B "b 

en büyük canilere karşı bile ço'k fena halde gagaladı eyannameye ta i kazanç vergisj mükel-
merhamctlı davran.makta olmala. leflerinden alınan yüzde beş yardım parası 
rından 'li • •etçidir. Hak.imler de 
da'hil olmak üzere vazıfelerindc en T , .. l b yüzde ona çıkarıldı 
küçfilt gevşedclık gösterenleri ma • aarnıza «. » agrayan ar " 
zi<ie yapmış oldukları hizmetleri husuıta •abıluuı olan horoz· Umumi Meclis 500 liradan 2000 liraya lerine yardım tah 
n olursa olsun şereflerinden mah. dan davacı oldularsa da aahi- dü\?ğl:de~ son - •lsatı hakkında 
rom ebnck ha~mın kendisine ' ra 1 ınc ı reı s ve. kadar gayri safi iradı bütçe, kavanin ve 

Asker ailelerine yardım Zeytinyağı satışla~ 
hakkında vilayetin 
~eşrettiği tebliğ 
VilA1etln tctıliğl: 

A - 25/3/9t2 t:ırlhll vflayet teb. 

Nia.ao 29 

ı 
Sebahtıın SPbaha: 

Şiir, resim, mus."k i 
lçi,1de bomba 

'- Burhan Cahid _ 

elki karşı tarafın prop:ıgand.asuhr. 

ıtaJya itılıı bir ı;ullıt.a.n ı.ahsedıll 

YOT. Rh-ayete göre Almanya Ru ) J içle: 
rinde b ün kuvveUle utra ırlte.ıı llal)a 
barış tfyecekmlş. 

İşin siyasi tarafını lntelemekte arrle) e 
lÜ7.Um yok. Fa.kat l talya J eylncc hatıra 
gclc.n .kavgada.o zl>ır.de .;ükimeı. toptan 
ziyade musiki, luhçtan farla ka lem ,.e 
fırçadır. Dıinyanın banl'l tAralmdıın bir 
beynclınllcl şergl aı;.ılsa İl<ı.IY"H tem il 
eden Slmbolc. zarif gondolda kibra ta. 
lan bir g'eoçle Dantcden p;u""plar oku. 
yan ~l kızdan ibaret bir aşk. musik i 
ve n'at lerlıasulır. Ve !blya \olka n 
lar, kayalıklar memlekeU oldutu hald; 
ita)Jıın halkı yaşamak, :r. \ketmeıt il. 
mini b'l lowramı bir ccııı.:uı.Ur, J!ele 
İt:ılyn.ıı ma.\'t s:ıhlll denen e Frıln l kı. 
yıları.rıa kadar devam eden ır.ırçııs: ile 
1-'loransa vllayeıt dünkil ve buchnkü 

:n'1ıt. &iiııelllk dünyasının .)eşitı sa:-ılır, 

Musikide Maso:ıgni, Puctilnl, Donlscı. 
U, Ro ini, Verdf g dunya san'atkir. 
ları, resimde Leonanl de '\'l.ncl 'IOC em • 
sal! üstadlar, edeblyaUa, felsefede, şiir. 

ae adları san'at. ansiklopcdllctjnl doldu_ 
ra.n yüksek hısanlar yetiştiren bu mil. 
1eUıı muhakfmk ki en z hU t ettiği meş. 
caıe sll~rlukt'lır. Geril İtalyan lııJn. 
ifil> tarihi lhUlil cem.lyetlerfnden, Gari. 
baldl gibi ka.lır:ırnanlal'dan b1hseder. 
Fakat !taban hddnl kuran lhtilitlci. 
leıin sllAhı detti, de\Tlnln en zeki dlı>. 

lomatlanndan olan Cavour'un :rPki.s1 ol. 
dutu mohakkaktır. 

Eski Romayı ta.mamtle tarihe göme. 
mı meyd!lna ~ yeni İtalya 1" e biy. 
le h.a.lkı zarif ve san'a.tkar, lhilml yumu. 
şak ve füstınkir, manzarası Jıocı \·e "a. 
zibedar bir ülke olarak tanınmıştır. Ona 
en çok ynkışaıı eski Legionbn;ı keskin 
balta.lan değfl, san'aUtlrlıınnm kalemi, 
fırcası ve mn::mbı ola.blllr. verılmes'nı isti~~r. bi de mücazat olarak hayvanı kili ~bd~lka?iı I I d d .iktısad encümen. 

Bu olayla bu lüzumu yeni öğre- kestiğinden suçlu «!» Kara~urselın rı - 0 an ar a yar im parası lerinin müşterek 
niyoruz, öğrenir öğrenmez .<le dü. yakalanamadı yasetındc topllan • ve. eceı<ler m:lzbatası oltun • 
şunüyoruz: ~iş. geçen ce seye mu§tur. Bu mazba 

1 - Kara kışın en ş:ddetli bir r- ' nı.d ~a~ıt okunara~ aynen .kabul e- tada muhtaç asker ailc:lerinc yar • 

Ilğt ile beyana tabi tutulan Te ioptan 
satışları meııcdflen her türlü uyttn 
yat ve pamuk yallanndan: 
1 - Azami % I,5 asldll ek-stra 
ekstra 9e')ilnyağlar, 

2 - Azami %> 2,5 asidll ekstra 

Ba b:llıandan İtalyayı dinde kılıç 1e. 
rlne defne dalı De günnek ln.'t<\nll',ı ve 

1 san'u.t besa.bma en s:ımlml dilek ola. 
blllr. 

guniinde çıkanlmış olan bir Rus k:.. ~ dılmlştir. , dım için beyannameye tabi ka • 
tebliği ccephenin b ir kesimini mu.. Müteakıben Meclia İçtima müd • mnç vergısı mükelleflerinin 
haf aza eden Alman kıt'ası orasında det.inin 1 Mayı an hı baren J 5 gün buhran, fevkalade zam ve mü. 
b r çözu~ hareketi görüldüğü • uzatıldığına dair riyaset makamının dafaa vergiieri dahil ohnak ü. 
nu> ka; det.mişti. Demek doğruy. tezkeresı okunarak k bul edilmi~ zere 194 l mali yılı kazanç vergı . 
du? ruznamedeki diğer maddeler de a _ lerı Üzerin.den alınan o/o 5 yardım 

2 - Vazüede .gev·şeklik gi)steren lakadar encümenlere havale 'Olun • parası tahakkukatına gene 941 mali 
bır er ise cezalandınhnası için muŞtur. Müteak1ben fırınlara oto. yılı için o/o 5 daha ilavesile yardım 
mıilet meclisinden salahiyet iste - matıı k elek konulması mecburiyeti parası nisbetinin '7o 1 O a ibliı.ğ ı , 
m lmesi bah meVLUU Qlamaz. hakkındaki mülkiye encümeni mnz. gayri.safi irad esası üzerinden ka • 
Hatb h1alınde buh.ınan bir ordunun batası ok.unmuş ve kabul edilmig • zanç. ve.fl! İsİne tabi rniıketleflerden 
ber kıta 'kumandanında derece de. tir. Mülkiye encümeni bu mazb t gayrısafı ıradları 500 liradan 2000 
re<:e ceza vermek sa!fthiye~i . var - eında dünya vaziyeti dolay•sile 

11 

0

8

: tiroya .kadar mükeDeflere buhra~ 
du-, ceza vermek saliıhıyl?tını dev. tomatik elek temin ed ı lm i .. fe,.ikalade zam ve müdafad dahıl 
lcl reisı millet meclisinden istedı. kün olmadığını ilerı sürer;~~ mum ohnak üzere 1941 mali yılı kazanç 
ğ ne ıgöre demek vazüe eksikliği b ı· ti' • dil ' k d ~ mec vergilerinin % 1 O nisbetinde yar-

k 
··k k k 1 l ed ur ye n şım ı sa ece yenı açı. d _jl_ • • ço yu. se ma am arı ışga en- la k fı 

1 1 .• lm ım parası taıını, ve bu iki vergi 
}er arasında da görüldü, yahud gö. Dün Beşiktıışta ofdukça gnrib bir ca d rf n a~a ~~u bo 

1 
:~ını . ve §ekUnden 1942 mali yılı için de 

rülmck ihtimali belirdi? vak'a cereyan etmiş, a~ın bir ho • me~u ırın ar lçln e e iye rJya.. % 8 nisıbetinde yardım parası tar. 
işte Alman düşrnanlannın Al - roz bi:r ~oculda babasını gagıılıya • ıset~ taraf:nd.an g~rülecek l~zum Ü- hı isteniyordu. 

man -durumunu ümidsız bulmak, nJc ynralamı§llr. z~rıne ıtcmd ıd e~ılmek şart.ıle bel~- Encümen mazbatası Üzerinde be. 
yahud ümidsiz göstermek .jçjn Hit: Beşiktaşta Patamahal1C9İnde Çc§ dıyddzat't~sı. t~lımatnames~n~ bır l lediye reis muavini R ifnt Genal 
lenn nutikun<lan çıkarabilecdklerı me sokağında oturan lbrahimln 4 ma e '<esını kabul et.nuştır. ve 'hesab i§leri müdürü Muhtar A -
başlıca sebeb'ler bunlardır. '- ınd kı' ....!:.l Al' d- l . . Ruznamedeki diğer maddeler mü car izahat verdikten sonra mazbata 

k b
. d f d d 1 yaşmr a · ~·U ı un ev erının k d ' ld..ik k .1 'hn' . Fa at ır e a a ma a yanın .. .. d ki d k k za ere e ı ten sonra as er aı e. kabuq edı ı:tır. 

ters tara!ından bakalım ve orada onun e usa a oynar en, omşu. 
gôrdük'lerimizi de sayalım: larından_ Hasana aid horozun hücu- Maniiatura eşyası Müı;eyyen Senar clün 

1 - Kış seferi bütün güçlükle- muna ugramı~ır. 
nnc ve bütün tehlikelerine rağ • Azgın horoz önüne kattığı yav • satanlar beya .1name Heybeli sanatoryo· 

zeytln,-atfan, 

S - Azami % 3,5 asidll Ye 111 
kokulu birl~l ~eklik ı.eytinyat. 

buia, 
f - % 4,5 asldll 1'e iyi kokulu 

ikincı yemeklik ıı:eytfnyağluın mev. 
zu ftatıar dahilinde top!an \"e pcra_ 
~mü satıştan serbesUlr. 

B - A fıkrasıncb C.ışı aer~t 

bara ılım Y11ilarm btr tenekeden faz.. 
b (bir teneke dahil) tı.,larmda alı. 

nacak faturaların birer &ureU ma. 
halli Sanayi ve Tlcar~ odalarm:ı, 

mahalli oda ıbulunımı.dJğı takdirde 
doğrudan dotnıla Vllü)'et Sanayi ve 
Ticaret odasına gönderilecckUr. 

C - Ecnebi maddesi % yarımı 

geçml1eıı la.mpant, '1ı 5 asldll ve a. 
za.mi % 1 eaıebl maddeli birinci sı. 
ra malı ~ 5 ~ laıı:la asldU di~er 
rıeytlnyailar % 8 P dli sabunluk 
yaf:la.r rallne zeyt.in)•ağ"lan ile ııa • 
muk ve pirina yağlarının y~nl blr 
tebliğe Udu toptan ve )>('rakeode 
sa.tısia.n memnudur. 

. aşa müdürü 
Ankaraya gitti 

m n geçmiş ve Alınan hatlarını e. rucağı arsada bir müddet kovala • k · d k snslı no'ktalarmoa tam olarak bı- dık4an eonra üzerine atılmıo. ba~ı- verece er mun a onser verdi Bö1'Ke iaşe müdürü Mümtaz Rek 
ralmuştır. nı gagalamağa ba§lamıştır. Alinin Şehrimizde hazır elbise, gömlek Se.n'atkar Müzeyyen Senar tara • dün akşamki. tren!e Ankaraya hare. 

2 - Kış ibaşlangı.cında Alman feryadına koşan b&bası İbrahim, oğ vesair tuhafiye ve manifatura eş ., fından hastahanelerde verilmekte ket .etmiştir. iaşe müdü~ü devlet m~r 
ordu.sunun tehlı1cc ıle karşılaştı • !unu 'horozun elinden kurtarmak is- yası antan pernkendec ler bu akşa. olan konserlerin üçüncüsü dün, ıkezınde alakadarlarla lstaırbulun ı. 
ğından ~cr:ke~ şıiph_: etti. fakat terken, bu defa hayvan lbrahımin ı' ma kadar ithalat birlikleri umumi H~yıbeliada aana.<toryomunda nril.. ~ ihtiyacı etrafında bazı temas • 
tc;hl:lten n buyuııtlu~nU, tehlıke üstüne saldırmış onu da bagından kattbli.ğine birer beyanname vere. mıştir. lar yapacaktır. Bu temasların, bil -
g~ikten sonra ve bızzat Atman • .. 1 k . A f r tl . . . Saz beyetirf Salahaddın Pınar bassa yeni kurulacak <Jlnn hnik da. 

d 1 
t .

5 
n ·n dılindcn ôğreniyo. gagahyarak yıaralamt§ttr. :G~lle re tıc rı aa ıye erının merkezi ıt- N . T k • .. b C 1• • tm tb. tikl . . k lm 1 t ev c re l . . . h . d '- 1 . titta2 ettikleri erleı.in adreslerini ecatı o yay ve cuın u~u ema .c: a ır erının ·uru ne . e • ruz. Bu, Alman devlet reısının ge- orozun el n en ;ır;Urtulan brabım . . y . . darbukacı Hasan Tahsin teşkil et - rafında cereyan ede.ceğı tahmın e -

rc!k ordusuna. gerek millet"ne ne oğlunu da beraberine alarak z.nbı • ve lıarıgı tarı~'le?berı hu ı:Ie meşgul mek.te idi. d ilmokıtedir. 
kadar büyük b r it:mad bağladığı. taya müracaat etm=tı. hayvanın sa. oldukları •t bıld.ıreccklerdır. Yapı • Müzeyyen Senar konıser progra. ----------
n. gösterir. . • . hibinden davacı olduğunu söyle • lacak olan tevzıatta hu malumat e- mın~aki şar1t:lar1 okuduktan sonra 1 Asi. erlik işleri 1 

3 _ Alıman devlet reısının nut.. mi~tir. sas tutulacaktır. lıastalardan arzularını ııormuı ve jş.. • _ 

ı. da RuQ'\. a ıle bır anlaşmaya. ki · · · · · · L· ,.~n . ~.; k ak Bu müracaat üzerine yapılan tah .te erini yerine getırmıştır. n..onscr Y 
biıkiileml en . k~l~ dostÇ~ S1 ~ kİ:kat neticesinde bu horozun ayni o 1un narhl kaldırıldı hastalar Üzerinde büyük tesir bırak.. okla HJya g:t oiyen 
isteğinin lbelird5ğine delalet e e.I k'kle .rk w mış ve koMeri müteakıh bir hasta 
cck tek ketime yoktur. Bunun ak.. ~ .r k hı l 8J 5ocu~u t:a gag;lı- Fi.at Müraknbe Komisyonu odun tarafından san'atkar:ı tqekkür edi- yedek SÜb.lyİar 
sine olarak, Rusyanın parçalana • yara yama ıgı an aşı 1,ştır. a • 11arkının İpkasına lüzum kalmadı. lerek bir buket verilmiştir. Hasta -
cağı zamana kadar savaşın devam kat lbu azgın horozun aahıbi . H~ : ğ :nı görerek dünden itibaren narkı !arın konserin teknrını rica etme-

Beyoğlu Yerıl As. Şubesinden: 

- .l e<• . ..;.;.,.rlenm~ir bu da Alınan san. bayvanlnln bu son marıfetını k ld M l .. .,.,_.. .. k ) · .. · • kA b t~uc.'C "' ":': • .._.. ~ '-ile .. w • ... • .a ırmıştır. anga MJınıuru nar ·ı eri uzefllnc ses 1San at ·arı u. a.r • 
d det reısının :zafen eld7 ed.eu • de ogrenw- ogrenmez fena halde sı. ise bu karardan hariç tutulmuttur. zuyu memnuniyetle kabul etmıotır. 
cegrnc olan ·nancından tııç hır şey niılenmi1t büyük bir itina ile yıl. 
kaybetmcclığ'n anlatır. latıdıT bakıp beslediği horozu yatı. (. 

4 - A "'nan milleti savaşın kısa rıp bir güzel kesmi§tir. 1 S TER 1 NAN, 
INANMAI 

Dev.mı• 4/1 de) 1b -'-'-·1 vı A)' d'' d'' 
~=~~~;;;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;~ d-IL...~=ırlu:.:nog u I'\ ı un a ı ı ye 1 S T E R 
:ır QID;O .. ~- muayene edilmiı)er-

T AKVİM 4 Nisan dir. 
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1sa1 -Kaum 
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Merkez vu-,,..--....;,.-..:.---ı 

ia ftmlrl ve Alr~am 
ıemurln ~e ioLJJ, 

Yııt.ı 

aı. "· 
pıayan isteklllerln evrıı • .Sl ,r; 
e:bhnek tneı'e T ldl'dai" ~.ı 43 

---o--
Yük&ek Deniz Ticaret 
mekfebinde merasim 

Deniz Ticaret mektebbıdcn 

bu yıl mezun -01.an talebeler için bDC'ÜD 

sa:..t 15 te metdebcle mera im yapılacak. 

tır. 

Karadeniz seferleri arttırıldı 
Bir müddettenberl haftada btr olarak 

)"a.IJılan Ka.radcniz haLtl sererlet'l dünden 

reıı yaz blrifes1nln tatblk!Je hartnda 

)'a çıkanlıaJ$bı'. 

Bir cırkadaşunızı.n fıkrasında cıku • 
dıık: 

c- Çörçll'l Churchlll, Ruzvell.'1 
Boooevelt, 1nrmak Iazım!lır, diyorlar. 
Bunun cerekpesl de şudur: 

- Bunhr özel idmlerdlr. Onlar, 
kendi dillerinde, kendi lnıHUacına ı:ö. 
re nasıl )-azılırsa biz de o türlü r.ız.. 
ma.k zorundayız. Bir lıarfinl bne de • 
ğlstlremeylz. 

Bn .iddiayı haklı bulabiliriz. Fa.. 

ka.t bu sayv yalnız yabancı lııı!Alara 

mıdır? 

Dfin t tanbu14a cıkan f~sızca 
cazetelert &'ifaden geçirlyordam. Bıı • 
Taı:la en bıiyüğümtiıün adını . yadır • 
,.ayarak - r6rdüm. Çünkü inönil, ba 
sütunlanb lneunu ~klin~ sokulma$. 
tu. Çankaya kelimesi Tchank.aya, 
Fev-LI Çakm:ık adı Fenl Tebakma.k, 
11asan Aıı Yücel, · nas:ın .&U Yu<lJe.1, 
Asmı Us, ~lm Ous olmuştu.o 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAl 

~------------------------------J 

15 Şubat 1942 tarihinde başlayan ve 
15 Mart 942 tarlhlncle hitam bulıı.n şn. 

bemiz<'e k:ayıdlı Td. Sb. ve .&!. Me. lar. 
Un Joklamaya ceimlfeııleriD 11CDelik 
yoklamaları yapılmak Uzerc a.cele şu • 
beye m üraoaa.tlal'l Ub .hın ur_ 

Şubeye davet 
Beyoğ'lu Yeril As. Şub~inden: 
Aşafıda künyeleri yaıılı ıoı.ibayların a. 

cele şubeJ·e müracaat.lan ilin olunur. 
Yd. P. Atğm. Srlim Oğ'. f m;Ul 

(40895) tst. 825. 
Yel. T.bb. Ydı. Ahmed Oğ. Ali 

(38UG) Nabl 310. 
(5?06/6111) 

Bcyoğ'ln Yeril As. Şubesinden : 

l"d. Demlryoln Atğm. Ali Jtıı.a Oğ. 

B n Bayri K~adelen (S9991!) in acele 
iUbcfe müracaatı ilin olunur. (65SG) 

Jkılar1töy As. Şubes!nden: 

Yd. P. Tltm. Abmed Oğ, Jluscyln 
Hııy4a.rın (2409ti) aeele ~eye mura • 
caac.t. 

filletlerin bir rf:ı.li ruha ft iç hayatı 
v:ınl ki h'larc Ddamlan bunu kesfetm~ 
lldfrler. Bu mir.\ ~nacak he eean 
kütleyi yıı şablandınr, hn.)'ftt veril'! ha. 
rtkalar yarata, yahud fırtına.y:ı tutahmıs 
btr narin kelebek glb! kolonu, kanadını 

kırar. 

T~fsde ha.ta tar~tn a.ffetml) eceli 
günahtır. 

.................................................... 
1 RADYO 1 

ÇARŞAMBA, 29/4/1942 
'7.30: ~ aJ rı, '7.33: ltadJ'o saloıı 

ottte&trası, '1.45: Aj:ms babel'lc.ri, il 
Rad,yıo aalon orkestrası. 8.30: ETlıı aaau. 
12.30: Sıaat ayan, l!.33: Şan1 \e tıir. 
küler, 1!.45: Ajans babeTlerl. 13: Şarlı.t 
~ türküler programının devamı, 13.31. 
Konuşm:ı, 18: ~ ayvı, 18.tı: 1tad1• 
dans orkestrası, 18.45~ Zlnut taııvhd. 
18.55: lton11flU&, 19.18: RadJo eoeuk 
k'lübü, 19.80: saat ayan ve ajans .... 
berlcri, 19.45: ~rb6t 5 c!aldb. 19.50 • 
F'nsıl he eU. to.15: B.a:lyo pzetesl, 
21.45: Bir ha& tiiıtdisil öiftAl1ona. 
21: ( ağlık saa.tll. 21.15: Ş.Vln •e tir. 
küler. 21A5: Ri,.ae'lciimbur bancloe• 
22.30: Saat ayarı, ajans ~len ye 

' istanbu1 borsası 
21/4/9U açılış • kapanış I!allan 

ÇEKLER 
Açılış ve k.ıp.ı ı:ş 

CJndra 
\ w.York 

ı Sterlin 
100 Dolar 

eneyro 100 tsvlçrc ır-. 
! wrıd 100 l'eçela 

kholm 100 İsveç ıu. 

B1r altın llra 
H ayarlık bir gram kül,e 
altın 

F.sbam "'" T:ııhr'l.i& 

s.2ı 

132.20 
30.365 

lU' 
31.lG 
35.00 

ikra.mi.> eli ç0 5 933 
1941 Dnnlryolu 1 

Erpni %3.15 
19.lt 

\, 

Osmanlı Bankasından: 

- iLAN -

J 

Bahar Ba ı mu betile, Osmaa. 
lı B3ııkasının G ıata ıcnea ile l'enl,. 
camı \'e BeJoihı Şubeleri, 1 ~ıs C.. 
ma ve 2 19U Cuınariesl cünleri 
kapalı bnlunlk:aktır. 

Bugünkü ta arruluna:ı. 
yarınki rahatrnıulır. 

Üçüncü tertip ta.MJTTal 
bonolarından atın 

almakla bunu temin 
eclebilir•ini.z. 

(4855) 
J 
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S O N P O S T A _ _ . Sayfa 3/1' 
29 Nisan • 

r ,-~Da~hten-sayı~ıi~ 
Gandi, Hindistanın Padişah k rı 

"Lenin,, i ise, Nehru da Amerikalı bir 
n 

iZ 
·"T roçki,, sidir 1 a·~~~ık::t~;;ıJ~~~;~~,;~~~~:~~~~:~;~;~ r.~1-:·,~'.·t~~v~~:; 

Jb hl H • durulmamııtı; büyük Avrupa dev. artıyordu. ümid ahı verişi yap•yorlardı. 
Çeviren : ra m Ogl !etleri bu iht'lalln aleyhinde cephe Gemide ba,lta yolcular ve bun- Güzel bir yaz günü, güzel bir ha. 

ylrlıenle koııcre adeta ismi var cismi yok/na yoldaşlık etti. alm:şlardı; bir kısmı henüz silaha lar arastnda genç kız ve kadınlar veda makaralar i~ledi; yelkenler 
bir ~ül mesa.besinde idi. Motlla.1, Ba.ba oğul doklill ııene bera.ber oalıştı.. sarılmamakla beraber her tarafta da vardı; k«lyonun kıç altındaki (Devamı 4/1 ıle) 

uğul NehruDUD kesenkes be~nmedls-ı. fik-r_llar, birlikte mücadele etiUer. MoWaJ bu aleyhdarl ğı açığa vurmaktan -- - -------

3 

Nelırunun bab.tSı Mot.llal Ol nnu cJeNL·-•· y ·· ı be b h -"- da a.namad Ha •-• dı b" .. ı_ d · · ·· 1 k 'ı l pek !erine ortak çıkm:ldıit bir maka.le ya..ıhap!s e azami kola.ylıjl gôrm~kle b~r.ı.. çekinm'yorilardı. bunların araı:n- r,"" "Sun Posta,,nın bulmacası ·.13 -~tJ) 
. Yaşlı 11mca, ı.........u, <ı a.zm &uze, r, u :ı,y- y ı. .,.....,;ın .·da uyu.w;. en zcı ve mustem e ec 

21
Y3de ııesiri alımda btrakuıış:a 0 \baba. Bele i.nc4lisler pek beğenecek!.• 1930 yılmda. artı~ köturümh.•ı;mi:ı-U. Fa.~devlet olan İng:ltere de vardı; 

ba.ba.ııın dipdiri, diollmlk bir n, ·diye onunla adetıa alay et4L Motilal fı-na kat <dbirden ayap kalk1p yun1rutwıu Fransız gemileri Atla'I Okyanosun. 
gu.uıı da. aşırı derecede haı;Sas ~ va.r. balıle kızdı. Faıka.t ne ile ols:ı. Mo~lla.:in mıı.sa.ya vurarak, artlk kötıirüın olm.ık da serbest dolaııam •yorardı. 
hk ol.c.uını.nu 1h4ününek b~ bıç şaş. lşl, inctlh poll.tı.kast De salh:.ı, süküna istemlyorumıı demesine raı:rrnen <<1ııald. Bu sırada Nant şehr' ndeki ma. 
ınayrz. liirçooık miiblaı şaJısıy-eUerin ta.. ıJg.yanı.yordu. n!'Sl.ni.n yağı tükenmişti,, ve köşesinde nast!r mekte-binden bir genç kıza, 
nb e buyüık n.ı.ın bır.ı.lun~ anaları v<J.t. ~ Ga.ndhl ortaya çıktı, ve meş_ ölüm derecesinde yaralı bir kocıı aslan Amerikada, Mar!in'k ada~·ndaki 
dır, Fa.ka.L blr ıt~b.l.Dın bın;ok ~etle. bur «ademi lşU.rak• nümayişi baş \erdi. ve bütün cismani ku.vvr.t ve kudreti til. aile'Jİnİn yan•na dönme1<. istiyordu; 
rini oılıma verit! her zamanki olağallıNebru derha.1 bu cereya~ k~tıldL Bab:ı kenmiş olanıl'. takat &'i"nl! de aslan gibi, oradan senelerce evvel gelm!ıtti; 
işl~rııeıı değildir. Şöyle bir .b~e ~uı;~ ~ıotllal rema bal.de saşırdL Yeni yeni hüiemduane bir heybeUe ,lturdu dUl'. Fransada okumu~u~ ih-tilalc'ler din 
bıli.rı.z: Ncb.ru a.ilesi her ftu yon.ie :\r:tm -ve tekl.lf16e kanacak bır f.abiatte oı ıhı. i lerini artık kanun dışına atmı lar
vazifeslni ya.pm1'ar • .Jawah~rlal ~~=~mayan Motilal skU ltaatslzıi.tin muvaJ. Aradan blr müddf't r:eçtllı.W-O sonr Jı; papaslar•n ve manutırların esıki 
b b.ssuun ttzer:nde bir ı.esır . b fak olıacetına ııunmaror. ve sevgili ol. Gandhl, dostunıın %iyare-t!ne g-eldi. Mo. İt.barları kalmamıştı: ortalı kıta ga. 
kadar, otuı da )»..b:ı.suıın ay~t tesirln. tunun pplslerde çüriiyee.etlnden t.ııs:ı.. tHa.! ona: veıt dalgalı. kanlı b" r hava esiyot"du. 
den kurtıılama.mış'ır. • • taıııYordu. Baba ile otuhuı arasındaki - Yakında buradan gidlyonım Ma. Henüz on döııt yaşındaki genç kızın 

Bunlardan 30 taneaini lıalleti~relı bir orada yollrvan 
okuyucanau%a bir lı•diye takdim edeceğia 

Babı ile otulıın bikiyesl, bır~lrleriııe aaıapıaıd• biiJiidÜ.qıe büyüdü. Nelaru hatmaJı. ben Swanı.Jı röremfyeceğim. memleketıne dönmek i teyışinde bu 

Soldan sata: 
1 - İs anbuda 

denis kenarında 

meşhur bir sem& 
(lt). 

2 - Kaba ku., 2 
maş 13), Ozan 14), • 

3 - Bayram 
(2). 4 

C - Göğüse ta. 
kılır ('1). 5 

5 - '3ersem (t), karşı o'an sev&"iier1, araJa.rıud:ıkı anla.ş bu anlan fÖyle tuvfr edlyor: Faka4 blliyerum ki siz bu d:ıv YI daha vaziyetin büyük tesİrİ varoı. 
nıazlıklu, blrbirJ«lnl ta.nunak loln duY. _Baba.mis ben birbirimize elimizden şimdiden kazandınız, dedt ve 1931 yılı. Atlas Ol.yanosunda, he?e Fran. Cakalı (5). 
dul'1:ırı açlıkl:ı..r, sonunda ayni fikir et. etditl kadar sıay&"ı :cistermege !Wışır. nm baş'larmds eh baya.ta röıderlnl ka. n·n bu deniz k yı ındak.i l'man- 6 - Dınimiz.de 

( 

rafında. bir vlicud. bir dima.l' gibi ~irle,i ~ık. oecelB* yalnıs başı~ dışıınlarda adı. krından çık.an iemUer . çin emniye~ ::1:...ı:!im (:lı~ ı;:; 7 
meleri NehruJ\Ull mes~~ ~(Kerıdı·a~e dolaşırdım. f'e!ıru ve Gandhi olmayınca Akdeniz l manlıu~nın ,bı 
tercıüm i» kilaıb·nda biıtwı teferrü J)erken, Nehru ba.basımn :lıtıcleri yer. li . d n yola ç kmak laz mgel yorau. mevsim (3). b 
anl:ı.tılmıştır. MotilaJ Kanın kadar ze~. d~e ya ıp saba.hlııdıgını anlı.. Nehru.ııun Ga.ııdhi ile olan münase • Gr n kı oraya kadar epeyce zah. '1 - Sonuna bir 

d "Km b11ıde, ~- be... . "_,_..., .. "d k ı enç z 9 gin bir adam:h Jşl ba.şm ıwı a., M--le ı,Uıdur: '"• bi.r m ....... n murşı ıne arŞt o an tl" b'ı araba yolculuğu yaptı\ , . - !ilerin ~-or. ....., - . . .. t me ı r . . 
a.vuk.ı tı "' vaUtoon, ıunuruı va ..,,~, o"'lu Jıapse gkıUrı taıidırde, muııasebetinden da.ha 1<.\.rı.şık ır. Du)gu b kl d" n sonra "b l' geml bula-, L Nehru.. Mo....-. li e e ı ve e 

vlceroy) ın ııanıfmi dostu ld eler! enk kuru tıaııt.a üıe.rlnde ya., ve flkir bakımmdsn iki kutub halinde b. ld. 
nun ıfadeslle Mbt1la.I clayguLıl'ı kuv. ~:en o: duyacakt .. ?. bte bunu anla. yijkBelen bu l1d lider btrblrler ~e öyle . ~;z n ism' Eme . d ; vaktile Mar. 
vem, 'hliraslari kesitin, müthiş ıun:: arak ıı;.emiftir" !candan bağhılırlar ki, ~eta bir sı ~te tin ık adasına hiçret ederek . o~da 
ve bÜnık bir irade kunet ve kudreti - O yılın lc'ucle-, Motllal ta.ma.mile ot. lıisinl tamaDa.r denirse biç te mubalaia erleşmiş ıolan Dö p veri a les ne 
lan bit insandı. Ki".abda Mot.Ualln ba~a.. lu01m tarafına. ,.eçU. Ga.ndhl ile bir ol. sa.yılmaz. Son zamanlarda ıı.ra.larının ~erısubdu; bu :de gerek F ran ada 
hk ,-a.ta.nseverl.lk, ve tnsan taraflan h&. d - t•••taizliğl teşvik etı.ı. Bu, Allaha. açıldı.tına dair çıkan ş.ayl.ıla.r b:ı.ştanba. rek Amerikada "ıyi tanının ş.. 

' ,_, ,_.,,, Nehru u "' - l"d. :s h ve ge 
rl.ku':i.de bir ~ide ç-lm'9-· ... ..L1~""'I ~ evinden, se"eündeo, şa hayal ve yabn ma.bsu u ur .• e ru, 'ld'. b'"tün as"l a leler gibl on 

nst C'ı sıralarda .,...._.. .... ünı'A" Hl d h lk tı, ası ı, u 
henüz yirmi yaşJann& ı mesl:etbıden. ııatti. btrçok dostlarından, Ga.nd.u.osls yapcunaıı, ç 11 n ıı m lar da çocuklarına F ransada tahsil 
isyana. mülritçll11'e . dolt'U kaymaya,~ bir neslin Hindli ve inl'lllz poli. siiriHtleyf'b•Iecek bhicllı. adam G3.ndhl. ettiriyorlardı. Eme gerçekten zeki 
....,_,,._._ a"- ................ Motual oğlunun .. _ ... l __ ..., __ olmak· altmış ya. ılir. Ga.nd.b\nin Nehruya ihtiyacı vardır. k tL ·1· 1· 'd'. .. d ve yüzü 
•ouwı...,.nm.,. .. - ruUslnf tıııaeı ahv ... ar........ • . ve a:oı !ye.ti ı ı ı, vucu u 
bu temayüllerin\ anla.maya ve ke "fit mda yenl ba.ştıan bir ha1a\ kurmak zırıa, Nehra. Mahaıfmanm k.en•. slnd gibi ince bir ruhu vardı; güzel konu 

hşe'ten deıbiete dii.fllr.eıl ba mu r~ :!lllllCML Ve çok ceomeden ihtiyar Mo. sonra. selen diamu sa.nl müfarıkn ka.. şuyor· o yaşta ve o mevkide bh 
ce1'eyanlarduı emı önlemel'e utı.;:rea C8a1 bu yeni cereyanın aslanı kesllclt. ma.nda.n'ldır, _ d ~enç 'kız içtn !az1m olan şeylerin 

(esnalarda. M.ot11al waaıot. ı:dat 0 de • .Nehl'll h&p&e a.tılıblı zaman baba. ıla o. Devamt 4/2 e) hepsini biliyor; klavsin ve ham ça. 
lkongre üyeHlt etaıelde lılL 

l 2 3 

(2), le., 

4 s 6 7 8 9 10-

• 5 - Yunan mitolojisinde blr kahra. 
man ttl, Mwemmel (3). 

6 - Odalan ısrtan bir cihaz (8). 

'J - Hendesede bir ıstılah (Z), B&. 
tışlama (Z) , Kan (3). 

8 - Sım'8' (Z). Sonuna bir et. Ol. • 

veısıl halinde fena.om zıddı olur ~Z}, Hl,. 
~ Dldaa (Z).• 

9 - Saha (4.) 1 Bir h&rfln olrg= ... 

(1). 

ıt - Düınıa (1). GWermlk (1). 
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«Son Poıla» nın tarihi tefrikası: Kayıp Aranıyor 

A 
Balkan harbi eı;nasında Eıtirnede ltu_ 

ra.diye mahallesinde Kocakarı oC"lu Mus_ 
tafa ani bir hastalığı muı.e:ı.:ub vefat 
etmiş. Kızı Rüküş ve oğlu Şiiltriı yal_ 
nızlıkta.n mm1lkkaten blur ailen.in ya_ 

- Tanuruz sult3nım. 1 Arabm ardından uzun uzun baktı. lc-ci> noksanım şndi telafi eyli. nma verilmiş. Bunla.rda.n Rüku:~ Edirne • N aklcden ı Muazzez T tıluin Ber ~a nJ 
- Ya K.me:.nese :.ezd:ım!:den Daha ibugün, akşama kadar koca )"e'b:J.dük. Vakit geç oldu. Floryaya Xüşürü Bacı Al.i Beyle.re wrlldill sua. ! Ömerin yüzü kızardı. Kendisine ale) h ona yaklaşmak iç n sizın ana; 

anı bunda davet cdebilür müsüz? 1 üs.manalı devletine lıfı!üm. olup varasıyacldc :kandeyse sabah olup da. kardel}i Şükrüyü kaybetmış. Balkan ?yabancı olan bu yaşlı kadına en ka.b.nızın gCh>--ıerccegı )O.dan yu_; 
- Bız~rıı .gitmemiz i!Üphc uyan. padişahın körpe kızını a!tm .. ş yıllık güneş doğar. Ferman buyurur harbinin doturduğu fecaa.tıerden bu .ild ;samimi ve mahn:ını hislerini söy. rümeğe, s1zın tav!;ıye ve nasıhc1 t.E 

d rır pad şa:ıım, müezzinbaşı S;:ı. kart göğsü üzerine bastının şen musuz, vakit gecikti demeyip va. kardeş birbirlerine rasila.ma.mış. Ri.ıküş ilemeık mecıburiyetinde kaldıgına lerınız dairesinde hareket c tmeg~ 
hh efendı mi.inasibdir. yüzlü ve kbar durumlu ad.:ım pek rabm mı? h'3.len Samsunda Deımlrcller F~U$UDda Eüzü.lpy-0rtnu§ gibj bir .$aniye önün mubta-cım. i 

Beş:r ağanın t(.Yklifi üçüncü Ah. yalnız ve kimsesiz kaldığını h:sse. İbrahim P~a ha.la kuvvet ve Gn.ot'lu sokağında No. 3/A da c;len. ;baktı ve nihayet, büyük bir cesa. Nezihe hanım mendilin in ucile: 
med.n hoşuna g:tt ği için Aıabm diyordu. Ah .. şu hengô.me:ri bir kudretin kendisinde olduğunu miş olup kaıı:leşlnl arıyor. Bilen ve tanı. !retle: gözünü sildi. öıncrin bü)tık b ir: 
çenes'.ni okşadı: J atlatabilseydi! zevki çok derin bir l1ırs ile anla~ yanların yukarı adrese insaııiyet namı. S - Evet. .. dedi. B~lki de beni samimiyet ve teessürle :söylcd ıg~ 

- Baka Beşir, görelim seni, Sırtını Hırkaişerif dairesi önün. makta geciıkmedi. Henüz ikt:dar na bildirmelerini rica ed<'rim. ~gülünç bulacaksınız, belki de bir sözler cidden dokunakh id.. E 
kcndünüzden hareket edermi~ gL deki sütunlardan birinı= verip taze elinde iken <iüşmemek 'için eli erip Eş.i: Sami l)eınirdlş :ıı.se talebesi kadar tecrübesiz ve - Size elimden gelen m ua'.·enct: 
b. Salili efendiye söylen. Espriza. traş başını soğuk taşa dayadı, göz.. gücü yetehile<=eği her ş.?yi yapmak Ehey~anlı olduğuma h·iikmedecek.. yapacağım oglum. Esasen b n her: 
de;, i dahi biz deglil, sen davet ey. !erini yumdu, derin V<! dal.om dü- d H · f·•anbul Kadastro H'"ı.ım1ıgın~· •• isiniz, fakat hakikat budur. Onu zaman Neriman için kurtuluş w:.· 

b lazım geldiğini anlıyor u. er şeyı ..... aa • 
lcmiş gibi davran ursun. Anın eş.. şünürken 'kulağına ;alınan kahn yapacak, muvaffak olamayıp yere den: igörür görmez cBu kadınla mes·ud saadet yolunun sizinle muşterek~ 
k .. ya ile münasebeti söylenür. bir ses kar~ısınd.a birdenbire sıç. :olabilirim, ıbunu sevebilir ve onun bir hayatta olacağını düşünmüş.: 

- Hililf değülsüz benim efen. ra<iı. Padişahın ccelladıı gönderdi. ~:ri~~a~;c~~~i:~~~e;! a~~~ Hoe:apaşa msha!Jaıfnln Orhanlre soka. :tarafından sevilmekle s3adet du. tüm. O namuslu ve temiz bir yu..a 
dim. İbrahim Paşa ile yıllanmış ğini sanmıştı: • k iındA eski: 44. yeni '!3 No. lu karglr frarım> demiştim. vada yaşamağa layık bir kadındır~ 

sadrazamlık azametini takınara 
münazaaları var idi. - Benden ne istersüz? diye göz.. sert sert çııkıştl: dükkan mıts.<ıeda.rla.rından l\.Iehmed kızı E - Neden gülün.ç ola.cakmı-=sı. Şimdi sizi diıili~rwn. E 
Padişah başını salladı: lerini devirlıp bağırdı. Karşısında d Dllr .. ba. Ba, 1 1 k' . :nız? B:ıakis ... Fikrimce Neriman Koltuğuna iyke yerle.~Lkten: 
- Bi.lürüz, cihak> harfinin tec. yerlere kapaktanan bostanc başıyı - Dalha durur musnz? O ~ amı u ve )an • e e e. foir erkeği, ilk görüşte, tes:ıir ede. sonra gözlüği,inü taktı ve OmerinE 

\·id ıle kıranti meGelesi yüzürLden görünce 'boğazına kadar kızararak elden ka-cırırsanız başınızı yerür. Hoca.paşa mahallesinde Orhıınlye so. ~1Jilecek :kadar cazib bir kad,ndır. anlatacağı ihiilı:ayeyi dinlemeğe ha-: 
idi! utanaı, :zorla gülümsemeye sa. süz ibostancıbaşı ağa. kağmda ıcski 44, yenı 23 No. ıu cfükkan :ona b:raz yaklaş.tıktan sonra ise zırlandı. Genç adamın yüzü. 'PCm-: 

Ara:b gözlerini açıp kırmızı ka. vaştı: Bostanc:başı tib:edi: hlssedarların:lan İzzet of;lu Servet la.ra_ bnu sevmemek kabil değildir. Bi. cere<len giren ışıkla tamamile ay-E 
lın dudaklı ağzını yaydı: - Siz mis"z bostancıbaşı ağa? Kürek çekecek hamleci yoğ fından :tınıliye Hazinesi Evkaf Müdürlü_ ~naenalcyıh onu tanıyınca sevmeni. dınJıkta idi. O konuşurken yüzüne: 

_.:.. Barek.kel!iıh padişahım, unut. Bostancıba~ı eğilip eteğ•ni. öptü: !di. iii n aleyhinize açılan men'i müdahale ;zi fben .çok tabii buluyorum. akseden manalardan hak~. ve .~a-~ 
mamışsız! - Beli sultanım, bizüz, üç cham (Aıkası var) t h'"' k ... d:a d d 1 ı : - Fakat vaziyetimin müşküllü. mimi ftıislerini okumak muınkun-: 

1 
"' ·} ed l -k .. el"• ___________ __:. __________________ \'e as u,. ay.. vasın an o lYl ~-._ .. ben" k k . a·· b. 1 1.. N "h h • 

Su tan .ııı nn gurura o sur u: . ;'{11 ı or utuyor. Nerımanı, ya. u, ınaena eyııı ezı e anıım o.; 
- İmdi vah.-it geçirmen, müez.. İstanbul fiat Mürakabe Komisyonundan: 1 taııbul Kackt tro mah'.ten1eslnde ean Eni tanımadığım, kim olduğunu biL nun üzüntüsünü. ıztırab ve aCJsını! 

zinbaşıyı -çabukça irsal eylen. muhakemede: İka.mel.gahınızm meçhul ~'llediğim bir hanımı beğendim am. açıkça görüyordu. : 
Beşir ağa acele acele çıktı. Mü.. h'aııbal eehri dahilinde odun için Fi ı.t Mürakabe Komisyonunca tesbit, c. 'bulunduğu usulen tesbit t'dlJerek daveti. ı:."rna karıma karşı çok kaba. ha.re. Hele, _.anne~inin mektubu ale,. nen:.= 

ak . . dilmi.ı. !baluna.n narhw ?'l'.4.942 wihintlen itibaren kaldınlmış bulundııktı ti.in 1 b "· d . d k 1 ı. d 
ezzinbaşıyı ru-:am ıçın saray m~ ...... ye varakası Jlanen tebliğ edilmiş ve mu. j :'{ı:-tte ulundunı, onu tahkır ettım. OKUn ugu esna a ansı a e_yııı .n e: 
cıdi yanındaki odaya girerken Ih.. olunll!". «

5629" .. d hk _ 1 . 
1 

: - Biraz evvel de dedi.;;.1·m ~·bı" söy:ediği kelimeleri tekrarlarken: 
ayyen ı:-un e ma eoıeJ'" ~e memış o • • """' • ,.,. , . 1 • 

r. • ım Paşa ile kar-=ılaştı. Sadra- •• d . :O ,.ak'avı fr>ütün tafsilatile dinle o derece meyus bır tavır a mıştı; 
L' · ·ı A E p Komı·syonun an. ducunwıdan nıllha«eme ceısesınde cıy•b • .; - . k k bu d ~·ıa· . zam sarı leke g·bi mermer leş ara ı n . verSJ e . • • • :ıne'k istivo.rum. Bakalım siz b=raz k· ona acımama ·a egı ı. : 

"uran fanus ıs klan altında çok ;.b Fakültesi klinlklttl için kum;ışı tl'nlv~tn nrilmek üzere bther kannnın dahi ilanen tl'bHğTne ve mu. ~mübalağ~ etımiyor musunuz? Cün. ömer:n hikayesi bitince Nezihe! 
rlu gun \C dii:kü•1 :{ÖrÜınivordu. adedi ISO liurWıt.an 57' ..:te-d hasta aba,1 d2d.;ir1bn!'Si ı14/\'/l9C Perşem.1'e hakemenin 21/Mııyı.;/9U tarihine mü_ akü son mektubunda sizden bahse.hanım bir iki saniye düşündılkteni 
Beş:r ağa gcçc:rken durdu. Paşa gijTın nat ıs ete Re'ktönükte açık ek ,iltme ııe ıilıal.e t>dileı.-ekUr. sıuldr Perşembe günü saat ııoı ona ta_ ~den satırları pek öfkeli değildi. sonra. cevab verdi: . . ~ 
agır ağır gr di, Arab.n dini tu·tu: istl'!kliler sartn:tme:vl Rel<!örliıkte gör~bilirlet'. <c502h ilkine karu \'erilml, olduğun.dan yevm • - Hanımefendi, ben size olanı - Işler maalesef benım tahmını 

- Nasılsız lkarında~ım bazrt;tle. ,.e ,·aktı mt"dı:ıirda mahkemede blzz:ı-t jb'teni bütün açıJ<lığile anlataca. ettiğimden daha ehemmiyetli. i 
ri, şe,fketlfı efendimiz yatuılar İıı:tar.l.:-u' Mıntıka Liman Reislig"inden: . :~ım.Bunamuktl'bilsiz<len de bana - Evet... ! 
mı? diye kekel"yerek sordu. bulmıauadıgınız ''eya tarafınızdan bir iNerimanın mektubunu gÖ6terme. - Nerimanm size gücenmeğcl 
Beşir aaa İ"iııden: cEre kC'ca Ayakıspı ka.yık iskell"si cıh-a.nnd1 ba.tılc Nüınıınel llaml)"l.'t torp!ciosunun par. vekil göndermediğiniz ta. dird~ hakkı • : 0 :z· . d b . ffed . . d . da:ba ~ hakkı var ı 

,.., -. . d : • ı rıca e ersem cnı a er mı. şım ı Y""'" • j 
dışlenk puze\'Cnk, başın sık ~.nca ca'an.ır.ı:. lht'acı ameliTesine Daşla.naeab ve bu iş 30.4.9-12 Perşembe güniın en nızdakl nıuha.keme)·e cıya.bınızda b:ıkı. :siniz? Onun samimi I'.is ve düşü - Siz onu herkesten iyi tanıdı~a 

k d ı. retleri dPrs1·n it!'-A~ 20 ~;11 devam ... f"r.er.i cihetle o civardan gl'~cek merakiblıı dikkatli • . • 1. b" ~·arın aş,ın "lıaz • - ' ...,n.. .,.. "'" " lacab ve muha.lı:mıeye bir dalu Jtabııl :~e'erini öğrenmeğe büyük bir ih- ğmıza göre bu sözlerınız uana ır: 
muk.addemınce: Surat asıp -c.:ğa tıuhm l.ıuı. ilin olunur. dSZb edUemdJeoceflni'li malüm ol.nWt ~ Etiyacım var. Birtkaç ~ünden beri ne idam karan kadar kat'i g{irüuüyor.s 
hazretleri der idin, imdi .karında. hukuk usutii muhakemeleri kanununun iyapacağımı bilmiyecek kadar şa~. - O her zaman sizden ;intikam; 
şın mı 0

1
duk? .. dedi, p~anın yü~ İstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel .. , Eıun bir haldeyim. almak arzusunu izhar ederdi. ·ı 

zünc her zamandan z:yade güldü: Hı n mu.ealdb ırus.:ldcleıine tevfikan : z ll k' Ey 1. H ~-ı "d" 

t 1 1 U M ··d ·· 1 •• w •• d . . . : - ava ı yavrucu . ger e ıın.. - a.11. ı ı ı. : 
- SaadetJfı efendimiz hareır-de Ş etme eri mum U ur ugun CD: te-blit makamın& kaim olnıa.k uzere ılan ;df>n gelirse size yardım edeceğime _ Fakat sizin lehinize şehadeti 

olup gün doğmadan çıkmayacak.. ı.ı Sllahtarafa Elektrik Fa.bt"lkası H~in W.lJurl:ı.rla Halice relen kömürlerin, olunur. (2H4) !mz Yeriynrum. eden bir nokta var. ! 
larını söylerler idi. Sili.htarağaya naklinde a.ullanılmak üzere asrari bir sene müddete romrokör : - Ben esasen sizin muaveneti.. - Fazla müsamahakarsınız ha.i 

Dedi, sadra-zamın yanın<l::ın kiralana.ca.kiır. ZATI - Nütas kii'ıdıaıla askeri ~si. inizi rica etrnelk idn buraya geldim. nımefendi. ! 
süratle ayrıldı. z.ı Al.i'ltdacların teklif edPcekleri romorkörlttln cer- kabllJ)etlerile dlter va_ kamı r.ıayi eyledim. Yeni.sini çıkaraca • :siz onu herkesten iyi tanıyorsu_ - Hayır. Fikrimce siz birkaç: 

tbra'him Paşa, fanus ~e,·kleri ""'....ıan eskisinin Jıii'lı:mu yoktur. ~nuz, onun bütün hayatına, en sa. sene evvel de, bugün de fazla mü-i d"rekl sıfönı ve bugünkü duruırıları lıakkmcla mu/assa.! maliıma.fı hını l.ekllnerl T'e ...... 
idndeki memıer 1 er arasın. ki- şartlarını •n gt>ft A/5/942 Pazartesi ıünü saat 1'7 1e kadar idareye ~vdl Alemdar Yerebata.n numara G% fD"m. Smimi hislerine vakıfsınız. Binaen.. balağa ediıyorsınıuz. (Arkası var)! 
dan kara ve ince uzun bir gölge ... "' ~,, , ~ 

d ~ ~ · d etmeleri nan olunv. •t913ıı tia ıte7.&'ihtal" All Yal~m '- .,._. .. •• " , -·------ -·--.................. _., gibi Babussüadeye ogru segır en 



4/1 Sayfa SON POSTA Nisan 29 - - ....... 

fZ&';jlliSA?.Et+W1:8 Tarihten sayfalar: Padişah karısı Amerikalı kız 
ftz mı borçlanml!ll çok mu' . ~B~ı 3/1 de) ıladılar; bir iki ehemmiyetsiz çar-ı Birinci Abdülhamid çabuk öLızadeden bir ana olacal.. kada b··-
~ i1 J 111 açıld~ ve gemı .~undan çıktı; bu- pl~~dan sonra Cezay rlıler gemiye müştü; üçüncı.i Selim Avrupayı tak. yük değildir. Daha başka ve b.rbu 

ı
nu bııvobar_ı b~tun ~ey~hat .hakkın hakım oldular; onu da içındekilerı dir eden, onu taklide özenen b r hu rin· tek.zıh eden noktalar d d -

Çf! l .,·.ren.· lsm et Hu.~u ... sı· da hay.rl.ı bır fal telakkı eltiler. de Cezayhe götürdüler kümdardı· 8lU8'-" Fran 1 k" ı··· . B . "b 1 k d b a var r. :ı. Fak k d f k L . • • • • • .,a s z u ~uru u Ilı ara yu arı an erı yaı:d.klu. 
. ; . . .. at:' ge~nıe _on u u ~a.rar. .. Cezaytr dayısı. esırle.r a.rastnda gırıyordu; Nak,,:dil bu hava ıçinde ırım:zı hakiki tarih olarak değ 1 bir 

~Banka ırnüdü...::, pe~ne'1 .,.fi ile bir -y, h.aystyet meseles.ı. ... Şımd, dı • gok kararaı' deruz. kabardı; ae- guzel kız:lardan hır VC}'a bırkaçını memleketinin kokuııurıu Luluyordu b."ıka·ye la k k b 1 t • ı· 
·~ ·~ T- ..-- b"I' . . k .. ··ı. b" k iıbi ll • ta.nb . . o ra a u e meı;; aı. m 

uşurken pek hiddet!; idi: dedıal ipnize ni'hayet vere 1 ırım. !:1_ı l udçu~f ı:ıtır te ne gAf &ak ~a1ga ~sd . ~l~hhe~tye ~lara!:. gön.denneK Üçüncü Selim öldüriildu; ~ehLade gelir. Kadlrcan Kalı. 
b - Bu nedir azizim? Bankamda - Evet efendim hakkınız. oa§la ı;_ 1 ına onu. rı_a ~ıyıa. a ~~·nı .. ı ~ar.etmiyordu. Hilal k~ş Mahmud ancak. b;r kadının feda-ı---------------

en büyle ıbir memurun bulunduğu~ - Evet hakkım, sarih hekkım, rtna dogru ~tıy;ordu, an.sızın hır ıı_.. ın goz.1u, bımz ~-J~~k y~naklı, k~- lci.rlığı sayeı9"nde, bacadan dama Hergu·· n 
'1\1 istemem. Gerçi siz, v.ızifer:izı ninmaam.ede sarih olarak yazılı sarsı.ntı oldu' ~.r çatJ rdı. duyuldu; ~lr. burunlu ve kuçuk agı~lı, za~~ f kaçarak lrurtuldu; Alemdar l\1usıa. 
Yapnn~. Sicil'itı<ie ahvali hu$\lslye bir .hak. Amma kartnl:r. varmı,, ço- g~ı su ahnaga bzı.~adL, yolcular ~~r ~ız ~an ~e d~ b~n~ layık go. fa paşa yetişmeseydi o da öldurü. (8.aftarafı 2 nci aayfaJa) 
lı::~·nın 'borçlantr mı? sualine borç lcuğunuz vaımış. Şu varmıt. bu var. guvert~!.e fırıladıla:.. ruldu; bır gemıye bındırıldı ve yola lec:ekti. Bu •Irada ıaray kadınları süre<:eğine inanmış ve inand gı iç'n 
tu -olduğu cevabını yazmı~ınız. fa. mı aefi'l o~klarnıış. Bunların Delıgı tık.~.~ ~ın harıcaa~n. e: çıkuıldı: .. büyük ö!çüde İhtilale karı~mışlardt; de sefer uzun sürünce ha.) al kı • 
ht hu lifi değil. Kend;silc ~onu - ~a aidiyeti yok. Aklınız var, ken.. meldter bo~ gHtı, ııuvertede bır ıkı Am~~alı guzel Franaız kızı N- dördüncü Mu.ı:ıfayı tahta çıkar- rıkLğına dı.işmil§ olabiPr. A man 
tac.akt:'ll:~. llatti buna da pek lü -1 dinüz evveklen dü~ünecekıtiniz. sal yapı:nag": ~ı:~yorl~rdı; Sanda~ r~~a. ıyı karşılandı. Kon~ş~ası, rrıak İçin üçüncü Selimin öldürülme. devlet reisi ş!mdi hesabın ) anlış 
:z~1l'l Yoktu. Yap:lacak gizn bir tah-ı ""dür 'be... ~ d_enız: ındı:ıtı,-orou; Halhukı hı~~ ça~ı.~1ma~ı .koşa gıttı. ~7'&İne yardım et:m;,lerdi, Alemdar ç:ıktJğını ve sa\ aşın ge1ec k kış da 
lcıl:<il.CJtae 90!Ma borç}..ı oJ.duiu haki. - F~kat mu y ı~d~ dag ve bıraı. •on.ra uçurum n~ ls~m dınını ve ı111lam ~~tlerını yetifince bu ltadınlardan on tanesi sürebileceğini söylüyor, bu da AL 
k•ten dt_ •• d .. ha~a ile - P1şm&nlık fayda e~ez.. ~-- halını alan !bu korkunç dalgalar ara ögrettı,er; a.d.ını da Nakpdıl koy. kayıklara kondu. Kı-'- l · •'-] man devlet reıs· in.n m"htema} ha. 
d "U:"Deyyun e enı- 1 .ınıd. ba l d gıl b" 1 d l .. d • z.ıı.u esı aç;,ıı; a. l.C ._. 

eıbaJ ~lifiğini ke~cektiniz. Siz hcıız fi 1 ~ınıza ge ıyor .... e •Slnda, ır sa .veya san a ıçm e dular. . rında denize atıld:; Nakşid 1 !ultan yal k.ırıJdılklarının önüne geçmek 
de lbili~ni K vet yiır~ ıni, .borç ederken ° zaman du~n - sağ kalmanın ımk.inJ yok'tu; bunun Na.Jc,idil çok ür:ü)üyordu; Martı. bütün facialara şahid oldu Tiiyl d için en doğru yolu şimdi buldu • 
>'cdi &en zı·,·ı. aç senc::.:..~nuz. Banka mediniz. Busün hM.ırınza eetırme.. la beraber başka bir teY de yapı. nik adasın.da1ci hür ve güz.d hayat ür.peıdi ve ruhun<laki hüzÜn c:witt~k.. gu· nu ve millefnde daima uzun za. 

e ıı;. menıu.- J" • lamaıd d N • k" k .., 
tneınu-u borçta s··yte bir iti. uınız. ı. yatıın a ant ta ı manutır me te.. çe ağırlaştı. Yaııı k:rka yaklaşıyor. man savaşa dayanmak kudreUnin 
~dt sezifıldi mi nm.;:~ı d:şarı edilir. - Affedin müdür bey. . . ı Lak.in eın ümidaLz za.man<Lı.):ıir bi hay~tını. pek s:kıcı bulmuftU; du. İkind Mahmud çocukluğunda bulunduğuna inandığını belırtır. 
Şırrııdi siz bu adamı acete bana gön.. - Ai mı, af ne deme1c.l Sızı gemi göründü~ OiUa.re yaklaştı; gü. fak.at şJmdı o me~teb hayatını o \tondio!ıinden büyük feyiz aldı~ı bu 5 - Miiyonlardan terekkt'ıb e. 
derin. affetmem. feı:ı.a bir misal olur, fena ve.rtede çılgın gibi çJrpınan yahud ıka<lar arayordu lc.ı... kadını e.ki ta raydan yeni ııaraya [den ortlutarın ve milletlerin avni 

Pc:sonel şefi müdürün yanın • bir ömek. Hayır hayır. Borçlu me-
1
haç çıkararak. Alili.ha )'alvaran yoL Fakat ötmek istemiyordu; _be":-ı a.layla getirtti; kapıda11 kars•ladı. s"nir kuvvetine malik ins.aııları ·ih-

dan ç·ltıık.!an bir kaç dakika a.onJ ur İ$lemem. Bu iş bu kadar. ş;m_ cula.ıı güçlük.lie aldı; fırtına yavaş.. bir gün gene ora}a . ka\·uşabılırd_ı; Faka~ Nakşidil sükC.n hulmu) or- liva etmesi istenilemez. Sa\·aşa gi_ 
ır~ ~apı vurutdu. İçeri giren. temi'ZI~ ş()yleyin. ll:xw;unuzun mi-ktarı ne. ladı, h.atıta. dindi ve gemi yoluna,bunun içın. muhlle ıntıbak ~trr.egc 1 du; vakit vakit bayılıyordu. :<Kara ren. bir.millet ~~in m~hiır:1 ohm, il~ 
gı'.Yhııniş, itina ile tra{I oknuş otuz dir, tıopu topu kaç lira. devam etil.!. k~ra7 verdı; zaten bu~a . . 1sy.~n.~n sevdaııya ~tul~':ş.tu. Hekımba~ı sınır za.t:ını goste.renı kim olursa 
oıtuı 'b~ ya~aırinda ilıir memurıdu. Memur dilerini oğuı,tıırdu: Kafa. Fakat bu U:lih ~k ~ü~edi; aL hıç:hır faydası olm.adıgı g;bı buyuk Mu!a Ef~ndı vwe ıkı Rum doktor o. ol!Sun. de~a~ t~ı~ ve t~cziye et. 

- Beni emretmi~iniz müdür d b~la g"bi idi... Söyle. çak güverteli, ılci dı.:reJc.l. bır ka.dır.,zararJ vardı; muh!te uymıyanlara rı.u tedaviye ugra,tılar, fr.yda ver. mektır, ta kı.zfil hır zeytın. agı le-
b~. eın k 8 . . {

0
r c;saret" edemiyor ga göründ.ü. Vardiya tela~la hay- karşı saray ruh~nun as!a müsam~ medi; 181 7 seneslil"lde öldü. kesı g.bı genişledilkçe .genişleme • 

Pel'.90nel şefi gönderdi değ öl m~j :~~~~~r a kırdı . j ba ~öst~nn~dı.~ıne pek çabuk. mı.. B.ir rivaye~e 5öre .ölmeden e~el si;t. Obür lharbde • Al.~anya i~k 
mi~ g . k" d' i _ Bir Cez.ayir gemisi yolumuzu ..aller 1tonnuştu. padışahtan b1r katolık papas ıste- zafı ka.rşılayamad.Jğı. ı.çın zaferın 

E . - Bo.rç . eıtmıye 5~ ın~e 1:tl lt_esiyorl ı Na:k~idil birinci Sultan Hamidin rrüş ikinci Mahmud onun kıramlya. eşığınde çözüldü, Fran5a Ciu dÔVÜŞ. 
vet efendım. Ö de,. şi.mdı mıktarın_ı soy emıye Güvertede bir kay·na,ma oldu; hotuna ıittl; bu pad!ı,ıah tefkatli ve rak Aleksi Darra ad•nda bir ~apu. mekten imtina eder k cep •• yi bı-

h Müdiir gözl\iğünü düzeiıti. çekı.ı:ııyol'9tın.uz~ . • küpeşteye daya.narak donizi ae} re. iyı katoli bır ad~n:ıdı; genç ktzln sin rah"bini saraya getırtm~tir; kl\. rakan bütün bir kıfayı kur·a u • 
11

öncleki kağ:d.a bak.tı. Kaşları ça - - Efendım ~ftmış hın lıra. denler, ka.ma.ralarında öile uykusu hayallnt Öğrendığı uman alaka dtn onunla bir müddet ba başa kal sulü ıle kurşuna dizdiği içın zafere 
tıktı. F"M:at biT kat daha çattı. _ Ne d«linız~ kestirenler ealonda konuşan veya göst.ercli; lak.in sar.ıya bir defa gi. mışıtır. · · ulaştı. Alman devlet reısinin nut-

Kaç se-nel k memursunuz~ _ Att.mış ıbiu lira •. yanlış mı an~ k.itab olı:u~anlar yerlerinden fırla. tren, hele padişah.:ı ho~na ?iden j Bu k!fd!ın hakkında cbha birçok ku bu hakikati çok iyi bild:ğini ve 
- Dörıt. lıyorom. Attmış bin lıra ml? dılar; güvertedeki kalabalık ve kay bit ~enç ~ızı~ or~dan başka bır .. ye. rivayetler olm~ş.. hakkında roman bildı~i ~çi_n_ de o:ıa göre hareket e-
- Döııt sene evvel l,ankaya gİ. _ Altmlf bin lir-a ha. n~a ça:bucak arttı. Kaptan dii. re gıtme~e ı.ı:U'a.n yokt.u; boyle ye fantazi şeklınde eserler yazıhnı, decegmı ilan ecliyor. 

'~rken, imzaladığınız ka.ğı.d.larl'll sL E eıt atteessüf. men kırdı; çünkü bunlar korsanlar. bir şey kımsenlırı aklın.ı. bıle gelme. tir. Alıman madalyasının iki tarafın. 
21 bir takım taahhüdler ahına koy. - v ::~. .. .. ··zı i dört dı; eğer ele geçerler&e hepsi ıbirden meliydi. Mezarı Fatihtedir; mezarının üs. da görülenden hangisi doğ'ru? 
touş ()lcluğunu bilmiyor musunuz~ Banka a· urunu~i gotı;lı:a1ları esir ol'aeaklardı. Nakşidil sırasile gözde, ikbal V& tüne padişahın eınrile Haz.reti Pey. Muharebenin ilk günlerinde SO-

- Biliyorum efendim. . . açılmı~ı. .. ı~z eve l ç~· .. . Cezayir gemisi ~ıtlacak derece. has.eki oidu; padi§ahın kadınlaıı gamberin kızı Hazreti Fatma."1'1n kak parmaklıklarını toplıyan, der. 
- Bankamız memurları hıç bır $:1.üzekh. Yuzunde tat 1 ır giili:ımıe de çabuk manevra yapıyordu: kaç. ara~na giJICli. O sırada on y~l&rın:- gömleği örtülmiiştür. hal vesika usulü tatbik eden Al • 

•d:>eıble booçlanm.ıyacaklaroır. Ha - me peyda o&mu~· . ma teşebbüslerinin neticesiz olduğu da olan şehzade Mahmudun annesı Fransada ve Amerikada bu Mev manya hem demirsiz, hem aç sa • 
~la~tnız değil mD .. _ AJımıt bin hra ha.·· A.ffe- daha oafl;angıçta iÖ~e çarpıyordu; ölmüştü; sarayda adet old~ğ? üze. zuda eserleT yazılmı, olmasına. i~- nıJ.id.1, görüklü k~ bu, fena iht.mal • 

. Mı.idürün sesi perd~ ~~rde yük - dereiaıiz a~akta kalmayın bu~n. çığiıkJar, ağlamalar, inlemeler, yaL re öksüz ıeh.zadenin anneliğını ~a~- dia?arda bulunulmasına mukabil bı. leri kaTŞJ.la.mıya matuf bir ihtiyat 
ac<Üyor<iu. ~İ~eri ise ~kınıyor. Teak Hayır bay!T o san_tla}y~ ~ıl. §_ll vaJIS'Dalıar l>i.ıt>irine karıştı. ınak .v~z.iEes! genç . kadına verıldı. zim tarihleriJni:_de Nakşidil ~ulta. tedb ri?ir. Nitekim, petrol diyarı 
'en ?'enge gJTıyıordu. koltu~a !buyrun. Bır çıgara }ÇOF mı. _ Keş.ki fırtına devam etseydi! Nak>şıdıl bunu se'\'1nçle karşıladı: nın Fransız odugu hakkında hır kay ve zaıhıre ambarı olan Amerika 

- Evet müdiir bey iı&tn(ıyo - ahı.iz? Buynın buynm. Keşki hoiU1ıeaydık ı zira bir işdi Ye teselli olacaktı. ~~ tesadüf edilemi} or. Zevk a!ıınlar bile bu.gün ayni vol ~~erindPcl.ir. 
rı.nn. ~ Müdür ayağa kalkmış, çııara Diyenler hile vardı. Şdızad.e Mahmud ondan uzak ıçın en heyecanlı ve meraklı b r To. Ale".)"hte ve lehte gorunenlerı top 
la ~ ?yleyse nı: hak &tmege borç. kutu6lJnU memura uzatıyordu. Me Fransız gem.i6İ hirkaç top attı; memleketlerin .~~kay.derini di.ı~İ- man olan tarihten iste bir yap. lamıva çalıştl~·-_T~razinin hangi 

Tıd.n.:z} . · lb" · a ııldL. Müd6r alelace. Cezayir gemİ1'l bu zahmete katlan. yor, ~o.k. fCyler ogreniyordu; §ehza. rakl... tarafa ımeylett•gını üç ay sonra 
- Affediniz efendim. naSli an .. kilbı~ .cıga~tı madı ve aborda olur olmaz dar c.ep de bu genç kadına kalbinde aittik. Birçokları ikinci ~ultan Mahmu. göreceğiz. 

laıt~yını mecburiyet. • fit,. le rıtR.1 ça. J • • buyrun. ben d~ k.enii, koca küliifı?ı palabıyıkJı, ya. çe aı::ta.n hürmet ve ~vgi hlslerile dun annesi d.iy,. Naksid:ı sultanı & / '7 ı / 
L' - ıca eoel"lm le dl .. ...& f b"" "'d.. .. t • I H 'iL k" b '- clı eh kttllflJ U,.raklıai.l - Meıd:ıuriyet ne deme••·• . . ·z ndıats1z olmayın. nık. yüı:lü ven er guveı.µ;ye iT- uyu u. gos enr er. al'Oıı · ı u ll<l n o ş T 7 

B!oırda -'- b •'- .ı_• ıeY çtTkln yakartm. sı .- . - --- --- - -- -nm- u~t_w _vır • - · · __,. 
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Memleket Haberleri 
Tokatta. 

/ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ," 1 . 
. . . . . 

Havzada. 
hastahanesi faydalı!: 

çall§malaruıa devam ed~yor, 

Ege bölliesinde 
l<ışhk ve yazhk 

zer'iyat müken1 nal 

16 yaıında bir genç av tüfeği 
ile 32 yerinden vurularak 

öldürüldii i~inde muvaffakıyetli 
itler ba~arıldı 

Tokad, lHıısnsı) - :\leınklcet:ınizde 

bın uk b r Jııtıyat:a ce\ ıı.b \\.'1' n 
k t ı.u,.;ınesı uıetodlu blr 

ı ı.1 !Mrına de. 

mrmlc •. 

ıı;ekildel 

~ 

Orterıtör S dad 
-ıf . ":,.. l i salah 'F.rnı n 

ı ::;;,a d:ı hn i e tabu-tu t'd ld·. Bu 
\·iı oJ' vol'kl'nııte ıl6 ll'.l!-.la 

t eL:., bt n'arın mtı ~ene VP te_ 

Konya mıntakasından her 
hafta lzmfr ve civarına 
yüzlerce amele geliyor 

izmlr 16 lHUBusi muhabirimiz. • 
den) - Y11pıla.n tetldklcre gore 
Ege bölgesinde yazlık ve kış.lılt zer'i. 
y,:ıt çok mükemmel .neticeler vere. 

cek bir seviyededir. Ek.ill5 itibarile 
yazlık 7X'T'iyat Egede, geçen seneye 
nı:.bPU .. yüzde 2;,U dir, Kışlik zer'i. 
ya.t yü7.dc 150 tahmin edilmektedir. 

F,geııin olcdenberi ekilmiş saha • 
larırulı bu sene tek katış e1Umemiş 
toprak k'alma.mıştır. Bu ltibarl:l tar. 

l:ı.'a.rda a.mele J'f!Vıniyesl geçen sene 
bu me~irnde 1'?0 kuruşu anc.'\k bu. 

Havza (Hususi) - Şehr mize 
bağıı Lerduge kuyünde fecı bır ci. 

inayet i~lenm.ştir. 

1 
Kadır oğıu .\1.usa Şahin isminde, 

16 yaşlarında bır genç meçhul şa -
hıslar tarafından av Lüfeğ le göğ • 

1sünün 32 yerinden yaralanmak su-

lretile öldürülmüştür. 
Köylüler ((Es.kıcikıı mevkii de • 

nilcn da~da kanlar İçinde kalmış 
oJ;an bu gencin cesed:ni bulmuşıar 
,ve hadiseden mi,!ddeiuınumiliğı ha -
iıer<lar etrn. şlerd.:r. Vak'a mahalli
ne gtd.en Cümhuriyet Müddeiumu • 
misi Kad.ri Karapakoğlu tahkıkata 
başlamış, katiller henüz bulunarna-
1mıştır. Taltkikat devam etmekte • 
dir, Cinayetin aydınlanması •ıe ka -
tilın bu.gün, yarın meydana çıka • 
rılınası ıhtimali pek kuvvetlidir. 

lurkcn bu sene 250, 325 kuruş ara. ı· ' d k ykırı ~ ıe~ v ıı.ıldı. GtM' 1.ıa ınıid et ıcinde zmır e anuna a 
sıııda.dır. Konya ınınlıakasındıı.n ht•r h k d l 

u~n:b 911 idrar, 34 kan, ::ı ırrıı. are et e en er 
\tllt' i yapıldı. Rontgeıı ı .bura. haf,a İzmir ve civarına )tizler1..~ tar. İzmır, (Hu:;usı) - Keçccılerde 

'!il8 h tanın r d:voı::nr 

ı ıi muıJi l'nelcri lltıual di.di. Ha. 

.-v· nılc 144 !>IJy k \Ul ):ı.t. 'H' 

la amelesi gelmekkdil'. Ege b r be. hırda\ atçı Ernem. oğlu Pol Pertu. 
reket ;yılına kavuşmak ilzereıllr. ci ve Refaelin mağazalarında oto 

Bu sl'vindlricl vazlyete mukabil mobi tastiklerini yapıstırmaga 
bu sene maalesef don yüzünden ın. mahsus lkaynaK bulunduğu halde 
clr ve ze;ytln ağaçl:ırile üzüm kütük. !satmak istemeJ'klerinden, Bcrga. 

ı li mat al tl ıkhr ıı::ı. red · 'I' lcıinin müh'm bir kısmı zarar gor. : mada fabrikalor Hilimi.ı ınaz, 

~ 
n t 'b k eri dı. l > '9 h ,;1 ııın d.ı mü$ \-C kurumuş-tur. incir mahsulü : mevcud tohuwJuk p.:ımuk ç kır. 

ilk tahmine na1.aran geçen sened n E d k erıni satışa arz tmed.~ nden, 
ı yuule 40 ııl b tinde, üzuın yüzdl' 10 E Hi.ısey:n Ku gö:z buldu~u ·k; e~-

ı · bl"t nde ılaha az olacaktır. E mck !karne inı 50 kuruş mukabı.. 
ı ı l'l r· ı r b ılav ten ~ ,l inde att ğmaa.n mnhkt meye ve. 

1 h 1 "''·············································· • ı ul n n· ı, mu •ss ı . sa • j r'lmişlerd'r. .. .. 
1 

\ ·' r nı : s tJ.) ı edildi. p:ı.v on ın;;.ı. ed1 f ve bu p:n7onun ön Be .. ,aımada Narhca ko) u~~e 
Bu s J ıle 4 yaı .ı• h blr clotum ı. gu u ı mı muntazam bit m salar! aYn Sah:h Ak$ t, MC'hmed Anta-ş, Rus. 

, <'ı b r n iv k a' 1 .ı:vrı 0 opsi ve gusülh:ıneye tahsis edildi. tem Kuı•han ve Nazmı Mal kaz to. 
ve g ırrıt i malzem,.ler ı~iıı dihli, nun.

1 

Arka kısım geniş bir kömur llt'po.:;u 'e humluk olarak k:ndi'erine .~.;,~:~~~ 
1 bl ..... -ı bır de kurtaJ odı:oı t sis e. d ğer dördüncü kısım ıla etüv dairesi mll'ır dm-ısını dPg rmend" ogu tuı. 

111 <L p 1 'kllnik ı.ısnıın:h bu şiar k 1n h.ı.l 11 kondu. 941 ~ılı için konulan GOO 1- n tutulmu~'ardır. 
IJ r l r ayr lınJJ tır. 9-11 yılınd.ı bu ..,er. Ur:ı.hk uııs alla ıı tanenin zl"min ka. lzmirde hazırlanan sapan ve 

tmrla buluııa.ıı eski yemek pişirme 31eri demirler 
l.anı:ı.men tadil eflerek alh gözlıi bula. İzmir (Hususi) - Şehrimi:ıdekl im:\ 

11 t:meıı.in 940 seııe i bu ~e-.inin fev_ ~ık lınst.a.l.ıl<la.r,, m:ıhsus mıınt:ı;ı;:ım bir lathanelerde imal ed ll"n s.1p:ı11 llÇ de • 
k la.de kısmına konulan ı;;co lira.lılc tah. boks yapıldı ve bu kısmm teshlni tc. mlrlerlııden bir kızın Zira.a.t Velıdletin. 
s!Hz.tla ve 941 scn!'Si bü çeeiııe ila\'l•ten mln edildi, Ila~tanenln önündeki bahçe den gelen emir uzenne M:ınis:ı.yıı gön. 
koııula.n 1000 Uraiık tabsis:ı.t e~ra.fııı.a tahta pa.rmaklık çevril.mek ı.u.. dt'.rilecek ve o civa.rlardaki oiftçllere 

uııtıı:ı:.ım tarhlar y;ı,pılılı. rasız dağıttlac:ıMtır, 

A.syan1.n içyti.zii 
(Bat tarafı 3/ 1 de) ı kültüre münevverlik borçlusu olduğunu l rek daımamacasuıa kendilılDe bham,. 

:Sehru, Gandhı ile ilk def.\ olarak ~ a. ıı.ı>:tçt.t it'ra.r «Ier. 1\leozuniyct a'd~ za. larda bulımmWı:iadırlv. 
.. ı.ndıuı ,aııı<;~ıtı uıın:ın o.ıun zım.ıııtı j ınanlar dosdoı:-ru İngiltcreye gider. İng'llWer Nebru,tu çok bea ,M nııe,. 
\'C ~a\aıj ~'3V3.'1 sos .ılizme dogru füiııe. Bir'.ı:a!,l mütekai::I albay «Bllnıps» 11) ıer rak ediyorlar, Gandlıiy1 herU& ~ 
ceğıııl santlı. Yıll:ır ~e~ti ve ?'\ebru ha. mıis~na, ne de ingfözlcr Nclınıd:ı.n falm.t pek azı Nelı.ruyu bllir. Mesel& 

l...:ı:;mı anladı. Bununla berıbcr derin bir llE"fret edi>rler. F'akat onllaD müthiş su_ şimdllı:l İnglllz umumi vallal (Ticeroy) 
tas:ıyn diış ü. Zira <'ebir \'C ~iddete inan_ rette korkarlar. İngilizlerin Nehru ve 1938 yılı sonuna kadar Nekl'a Ue bir 
mayan, buna muarız bulun.ı.a Mahal_ kere konuşmuş değildi. naıbllkl lllndl.J.. 

Gan:dıhi hakkıntl.ı besledikleri kana.at ve 
nı.anm şkldet temeli ıireriııe kuru'm!Ji tanda ise ismi en çok a.ğızl.ıı.nlA dola~ 
ola.ıı bir sistemi, ka.pil.alizıııl tutuşunu düşiinccyi öğt'enmek f-aydalıdır. Dllru. biç ~ yok ki Nehruclur. Nereye g(,, 

aklı almıyordu. Bugün de N'chm, Gand. mu ayduıbttn:ıaya yarar. İngilizlerden ıkneDk gidiniz ka.rşılaşacağ'uın ilk si. 
Iılyi bu konuda yola c-elmc.ı:, ifllh bul. pek azı arttk Gandhinin ürkm~te, enu yıaQ soru sudur: 
nıaz diye s:ıym:ıktaılır. bir 1asa ko0nu.sıı olarak saym&ktadır. .J&waharial Neliruyu Könliiniiz mü? .. 

Kesin söylemek tazım gclirısc, :-;c:bru Fıüt.aıt Nehrudan ciddi bit- surette çekin. Naaıl bir adamclıır?. Neler )apıyor? Ga. 
millı kougredeıki solcula.ruı lideri dcı;-ll. ınekte, onun mUUclllk ınaı.kesi altında ye8i mıdir?. 
dir. Kongrede kend!islııileıı dı1.hıl ıa.ı:l:l. sosyalistlik g-a.yesl g-üttüğiinü ileri süre. Ga,.esinin ne oldutu. muatfakcyellt 
wl.l ıuiM~mıı.yıl ü~·cler vardll'. ıı.ıltfı bir sonanç a.lamaya.n Crippsin tekUflerlle 
işl.n d:ıha pribi, Nehru konı;:-rc ı;o,,,yallst (1) Alba.y Blimps me!ihur İnglll7. kA. bulbl bir kere daha. ınlaşılmı.şlll'. Tek.. 
ı.>Mt:siıı.ıle de aza. deglldir. Deııcbi.llr ki rikatiirlsti Lwun yarattığı pos bıyıklı, a.. raıiıyalnn: 
Nehrunuu kon.gl'ede sol merkezi bir rlu. şırı derecede müteassıb bir askeri ku • - IDndistanı öz Hindli ldatt et~. 
rwnu va.roır. Ga.ndhlnin de sağ merke. ına.ııdan ti'ııldir. Jiıdir... İbmbim Ho)i 
zı dıırumu oldu.i:'u gibi. Koıı::renln genç 

uyelui, isUıJ•balde Nehrunuıı, Gandbiııiıı İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
l..E"niolil:'tne muk:J.blJ, hir •.rroçki ola(a_ 

t•nı s:ın~urlar. Nehrunun kendisi de 
g-unUll birinde öz kongre arkada.şiarı 
t.a.rahnd:uı ipe çcltll~t'iıni clddiyrtle 

ı;ôylemektedlr. 

Nehru, iiderı Gandhinin .• :Mlenıi şid. 
Jet.» slyasci.iıııi her zaman kabul cdr. 
miyeçeği kana.a.tindcdir. nu yolun si~nsı 
değerini kabul ve 1a5dik eylemekle bera. 
ber uademi şiddet,, politik.asmı.ı Hind's. 
ta.nı a.uı~cına eriş!lrecek blrictk yol ol. 

ınıı.dığı inancını besleml'kt.edir. Bütun 
bu aynllkla.ra rannen 'Sehru. Gaıulhl_ 
ı 11 çok şeyk-r öğrendiğini, ona ~uk·~n 
borç:\Lw old~unu, soylemekte; ı;efıııın 
hıı.IJ• u:ı:crbı.deki derin nüfuz ve kndre. 
tini, hıısr te d'Cf°er ve .ıdeıa kan;ısmda 
d9.ya.ııılması giı" sllırini, m!ln vi kuv. 
\et.inin tük.:nmeyeıı h-ıdne b ım ı-:ır. 
Lık kel.ml'lcrle r slmlenı ıtedır. :'li Iıru, 
i\I lntm:ı.yı, bir «rcakSl) on er ı dl.} e ad. 

lımilırau sosyal tere ka.r ı şidd ti mu. 
dafaı. etmekte ve şö3 le dem"kl.<'d r: 

«İs~er reaksiyoner, isler ihtilalci ul. 
un Ga.ndhl Blnd'sl.anda vcçhes ni değiş_ 
_frm"ş. nı.ane\"lyatı bozulmus ve çökmfuJ 
b!r ba.lka sec!)c ve gurur vermiş, a~,la. 
nıış kütleler arasmda ını•t,uıctı ve şuu. 
ru ;ar.ıt.mış ve Hind meselrıılni bir dün. 

meselesi haline reUrmlştir.» 

Nehru ve tngilizler 
Nehru ingilizlerden nefret etmez. O 

inıiliz emperya.llzmiıulen, ve İngilizle. 
rin isUsınarcılı.ğından nefreL eder. Jıo'a. 

tı:.a.t. İogiliz kül~ürile yetiştliini. v~ bu. 

ilin No. 163 

'l'de.a.ret Vekiletinln 21.-1.942 tarih ve 16/11593 sa.yılı enılrlerl ııııuclbinct 
muhtelif Up ''e nıenteli s:uleyail:ı.rm istauıbul şehri dahilindeki toptan Ye ~
rakende azami satış fiyatları, Istanbul riyat Mürak:ı.be Konı.syonuuc.ı aş;lel'I. 

dak.i şekilde l.esbit edilmiştir. Bilumum perakende sa.taşlarda :ı.za.mi sdış fi) '· 
tını gösteren e!iketlerde yağın mt-nşeiııln ?e De'r'i.nin a.çtlt olarak &"österilme~i 
mecburldll'. Hilafına hareket "dt1ller h:ı.lııkında milli korunma kanonuna gôre 

taklba.t ya.pılac:lğı ilan olunur. 

~ 5 toptan. 
cı karı ua. 
ve ile i tan. 

l\fenşe tıyatı bul toptan 
ırno ıtıım. satış f latL 

S1:leyağın menşei ve nev'i 

En az % 98 sütyağını ve en çok % 3 

asidı ih rn. etlen tortusuz, :..abiı rmk \C • l&O..
'kokuda Urf-.t çiçek yağı ınulldili eritilmiş 
ve süzulmüş yağ. 

En az % 98 süt.yağını ve en çok % 7 
asi.dl ihth'll eden t:ıblı renK ve ko•uda 
yab:tncı ınaddedl'. fı.rl bl.rl.11cl Diyarbakır 
muadili erltilmş ve üzülınti$ yağ. 

f,n az 'C 98 siltyağını ve en çok c.;, '7 
as di ihtha eden tabii renk ve ko~rnda 

yn.bancı ~ddedcn iri Kars ve Ardaha.n 
menşeli eritilml'> \•e süzülmıış ) ağ 

En az ~~ 80 sütyağmı, en .çolt % S a.sidl 
ve % 7 ayranı 1h iva eden kokusuz tabii 
tat renk \'C kokuda halis frabzoıı yağt 

muadili erllilnunlş )lli" 
En az % 80 sütyağını, eıı ~ok % 8 asidi 
~e <;lı 7 ayranı ihtiva. eden kokusuz tabii 
ta.t ı-euk ve ko\tuda ha.lis Vakfık<'blr ya. 

tı erlıtlme~ 

155-

130.-

135.-

190 57 

185.3Z 

188.47 

153.82 

159.07 

% 11 pera,. 
ı-endeci kan 
ılavesile is. 
1 anbul pcra. 
l<ende satıt 

zıo.-

zoı.-

lit.-

1'75.

.sua. 



.. SOR POST~ 

~elgraS, Telefon Ve Telsiz berle:ri 
1 Mareşal Von Der llngiliz-AlmanlÇrv; 

.. 

DDnkD 
Parti 

JGrupu 
Golt'un habrası hava düellosu : 
(Battarafı ı rnci sayfada) Bu ns!~;ten istflUe ..ınet ıaer tki Din d8 DUnyanın gidişi miiatekar bir ortalama hayat ıuL 

....... Tim ... u ıhı lalzmeı el_ mille~ telleri isme& laiaJ ve Aıi8lf .. 1'-:S1 bulmıya ve bunu dnam ettir. 

Başv lkı·ı Anıt mit ola• General Gwr Berliuea nreU Bltlerta iDti:nde et:ilrim.» mabtelll G - seçdlııçe. daha b~ln •• ,bilye •anelnılı cörüniiyor Maama. 
J ,• · mahsuaada ıelaek"suretile merasime if. General Hüsnü Kılluı'ın sözler! lan m::!i ~ bl! mahiyet ._ flb Amerika Cümbbrrelalnin böyle 

K b 
• ı,. k' d tfrak etmiıJtir. Bunclaıı b~ Mareşal Ba nutuktan soma General Hüıınü lar bu e w bUtün dünya kaynak. l>lr esaırn kurulmasını istemekte a ir 

1
,a KID l "9 ... cw... ... ııil&ll ubdatla. J[ıJktt da aeatldaki ...,.e Tiril...... ,eblrle• nu:: .. 1 ~ seferber bale ko. hakkı olduğu .,ıkirc11r. ş.yec1 1aa. 

naıkn Geaer&I PerieT Demirhan n Ge 1111111ma lllllkaltelede blllwu.,tv: .~ at ed nı kicab ettiriyor. Ba da "- yat pahald.ljana maanen bir fren 

l•zalıat vaJ·dı• meral Belet Bele ile eski M.llll Müdafaa Burada h~ını y6c1 içın toplandı • IJ IJ 1 fatlyenl:.. I el~ betl-k llanu konalmıyac:ak ola...., milyonlarca 
Vflldll 8alf9' .Anba, ...... lairliii f'eısl tımız bürik asker lisla jpa o1Uia k&.. om a andı del lr; amma müca.. llliUllD zaruri lbtlyaçları ihmal e.. 

• Bolu __. .... Falflı RatJu Atay, m:ıt • ~r biırıler, ~fa te ula Te merltk larlhi. kl:li..:r'lne ve -~~ına ~ dllmlı. olacak, buna mukabil mab. 
Diink.. . .. .. ll9llı& w ajans ..... möclürlel'i, sehri. mıse malolmuş bir 6liidör. Keıulisl son dir i.r onlarca mümkün deıılL dud bir llntf ın menfaatleri himaye 
I U toplantıda Mıllı Mutia mı.le bulunan Türk ye .'1J.nıa.ıı gazete. uır askerlik ta.rihlmhln parlak "Ve im.. 1 la..:ı,I ~ Amerlkanm Avrupa ec:ll.mlı bulunacaktır. Maamaflh a. 
QQ ve Münakalat Vf!killeri de elleri de ten:Jlde baar INhmnaaşlardır. renilir ~ aa)'falannı ~ ltıal ngilizler Kolonyaya, ti ~ ~~ale •tmeüle vazlye. bmnaaı zaruri ve baldı olan bu ted 

beyanatta bulundular eder. Almanlar N • h d~--J.:...,. v~ aulbl ı bir aurette ~lrler aruında ifrat ile tefriti çok 
An • Von Papen'nin nutku Von der Golta'mı Türk ordua11Dda ilk orw1c ~~· UIDWDI r inanç ballne l)'I tefrik o:mek elzemdir Verıi 

p M Jc..re. 28 (A.A.) .- c.- H. DaveWıer IMiYiik salona :ıet.ıtiıitteıa ıon vaa:ıreırı aklıtı tarlhkn ötümiine ıı:adar cebrine cı.ddet~ı· b. aelmittl. Amerlkanan miic:Meleye yolu laa.zlne için kolay bir ~elir .s. eelis ...... umwn> heye". ...... -· ...... eıoı.ı ... - ... ..... ...... ...... ........... .. .. .. ,. • ırer =--llDI Japon ..ıı.ı.ı.ı..ı .... ludur. Fobı ... yoldu. rq.ı.ı.!:t 
itili 28/ .. / l 9 .. 2 ~at 1) te reli ve. pj'ıdMi nutku ile bil~ faka&. ~k keti lrfa.nıanzın sell!Jmffl bakım~ akın y~pblar lk ifna edince dünyanın en llbe. mıyacak oluna bir atin tıkanmu 
"'• T'.ab~?" m•h usu Ha .. n Soko. - _.. ..... .....ı.ı ,_.._ ,_ ,.._,,.leri - ,... - ..._ ~~ı...ı ol~lne oohib ı..ı....., Ye art.k .,...,.,. ,...ı...........ı ~ 

Creıslı~ınde toplandı: hr: ,.lama'k uzan olur. iktnct vaUıı ecUn. uıeıuu=recle oldqu aibl Yeni Dünya mali vardır. Suyu olmıyan -'lr ya. 
la.nt·eısen.1n açılma~:~ı ve geçen top «lifli' &ene oldutu cilti bu sene de e. ctttı bu memleket orduuncıa. aldiı ı.er Norveç ve Fransadaki da c1a ~ bır iktıaadın ...ı.rı tatı kuruyacaiı ıtbı tllihaali ohnı. 

·Ya aıd zabıt hulasasının ok~n • beıdi Mareşal von der Go1tz'un hatıra. va.zir~ öz vulfra ile eşit tut.tutunu üslere de hücum edı"td"ı kurulma!' )~zııunu duyubsMya bafla. yan bir memleketin hazinesi de blL 
~•nı müteak:b aıznameye geçıle • smı lh7• e4mek üere lnırada toıılanımı4 nurlu ve ateşli mesaisinin ha- safhasın.. dı. Buaünkü barb bududsuz lmaa bibi bot kalmıya lllllhkümclur Ş:;k. Ko•ya meb"uou D<. ~· ..,_ - Türi< ......... m• do ömK _. ....,. ,., h>il•hk ... ...,..,...., todını .lcab elmelde koL Mı.ter Roooevelt'ln lfad..h.. p.. 
. i kı Uludağ"ın, Ebedi Şef ~taturk Dlf8111Uerhü INl sene de burada selim • yefMlırl*la çahştıtmı söylemek ,.,w.-. .. mıyor, ayni wnancla uclı, arkaı re Amerikanın harb maaraffarı 
~ n Yap:lacak olan anıt..kabır ha~- lamak .,erellne nall oldutumudan dola. Usun ve faaliyetle dotu bir imrön .&ki tarafın aebnlyen mütemadi malzeme auil. aünde JÜz milyon doları bulmakta 
taln~a. nqrolunan jüri rapoı:una .daır 11 babtJ,.ruı:. K&lblerlmla a.rnl zallllLIMU busun hak b.sanuuıt son ıünlerbı11'1le Jatile bütün içtimai ve lkbacli ba.. lmlt- 1942 aommdan nvel hu mlk. 
..1_~rırıne Bll.fVekil ~r. Refık Say • mbmeC.le «Wllll1ur. Ankara ınev..u komu.. canı kadar se1llllif Türk onlasund& P. S& W i&tl kıyeyl baltahyor. . Nitekim birkaç darın iki miallnl bulması beldeni. 
'"41111 tara.f ından vorı~ı:. cevab. u. • Mı.nı General ...a Kılk•'. '" pael ~te can atarak bu utunla eaınnı J ayll~. bir zaman lçıncle Amerika Sİ· YOl'llUlf. 
~unıi heyetin müttefıkan tasvıbıle kurm&7 I~ &ultesl reıal albay BD ftftllf9l ve Ttift ordusunun vdadı.r a. - bl dünya servetinin en büyük par. İıuan muhayyilesine dargunı.k 
81"f1 1andı. . . illi 0r&.71 Jnırada seli.mlamaktl. bahtı • tuşmıda ıöderml ıliin,.a:ra kapamuı bu Lendra z.a CA.A.) - ın.-llteıe ı.B.a ÇMI~ ~!~~bir i.lem dav••· veren bu rakamlar brfisencla alı. 
~uznamenin diier ~addelerı~ ,....... ~ umanM Wse Hdn teref batlıbtm uametbıe en DÜ1iik belc~lr. nwe&a telıUll: 81 

aüttüiii bir ıhteme muvakkaten nan bu mUbafaza teclblrlerinl hatıi 
jet1'~1 .eden, M~~isa ~eh u~u Refık veren Tüdt ord1111UDun eski measublarını Bu sebeble Tüırk orılusllnmı Tlodanm. .~.SahJra baji17an dila. •oık v~ ederek tarihin "":ydettlil en az~ blle lizımdtr. Fakat gL 

1

nce nın, askerlıge muteallık kanun ela aelimla•alda ~ ıla ?e ı.at.ırannık dalma yaŞQan w ha."41&, ~ bir Mmba ueak t.eeklli büyik taaarnıf teclblrleriae batvU- dit oyle bir hızla de-nme dl,.. ki 
i:yibal~r:nın ~~eri .O~dan ııeçiri. Allman ~ lıııuJkonmta.nhb da. ,qayaeak oba ltu bfi1D ve un ili ... ...,.. ft Bltenanie'nJn llllfka taraf. ruyor. Amerika C~eisl Rooae: ~ bu gayretlere njmen m8'et.. 
l~. geçırılrnedıgıne daır ~~n tak • ıeçıeıı b.UINle Tiirkl1e De y.ın yana bar. niin ,.trml aıtmeı )'dfinibnüllti Tin er. larmdalr.i ~ taanıu ~Ur. ile. velt'ln •-- tabaı, serek umumı lerin ne zaman n nerede tuhnlabl • 
.. trıne Milli Müdafaa Vekılı ve Ka,.. 1'edea sM&yJ.anltln 1nır&Ya blrlslıı.I gön_ dua uma hürmet ~ rallmeüe m • Wlts' ~ca a)'ll'd edllnut •e ••- kanınçları tahclld mekaadlle kon. lecelderinl kestirebilmek mümlriin 
~ri meb'usu Suad Hayri O_rgüblü • ---- k_...... alwam•,&ır. Gene. nm. ~er .. ~ Wlrik :rancınW uWutu si. ~Dl btediil aıkı !'a:vtdları b.,ka değildir. - ** 
nün, vapur inıaatımtzl temın ede • raı Guk ba kadar eene H1Va eski .Ulh Be kadısi ..We:rl tiıltbe alan -.eken.. riile 5.lir. türlü waı ı..ı. edebılmek kabildir? ____ _.;...:....:..::___ _____ _ 

cek çalışma ve programa dair tak-~ı ,....le mes'ud eiacaJWr. dlleri de TOft 4tır Gelh clM 1Mı ........ N~ ~- v•llen rekamlar doiru ile cu·· mhurı· at M k liı-in.e dt- MünakaJ:it Vekili tarafın. Bü7A e~Wttmnln askeri a.ta-1 . ...ıe eıık1 eaw:ltWlannıian elan saJ111 ~neral ...._ 1ti7iik bir 1laft "4ldll .. ~lkaaıa harbe alrdiii cünden y er ez 
dan verilen cevablarla bu mevzular bir menuı:mze lNl&iinii tes"iıl etmek ve. Gallr'u h mnbabllet ft ,ıa.JSI llo! sc • 'l'Nnılhelım. l'jolıi'111a bir .\bu.a i5dM .,...... IAıdar umumi laayatında B k 
ÜZerinde söz dan batibleri11 mütalc- 111ee1Je w ,m.-u 1'lr p)'fttle Tlrk UinlM' ve kenAllne «mWlekeU~ hot taarras ............. Be taarru ae&IONIDia 7ibde on bet nJabdlnde bir yiilqe. an ası umumi 
aları dinlendikten 90ftra •at 17 de ••ıanna lıhmeUerlnl eslr&'eınlyeıı ?ras ıeldhıfs» det1m. bir miıNet ....,. llftnllmeaı JBiimkln Ilı "*7dedllmitllr. Bu tereffüiin za.. 
top.lant:)'ll ~ ~erildi. ,. w:e Alau erd.ı.nna ....... sevaha Nutaldar tett:llne eitJılll'e• .-ra Al ör. - ....... çok daha biiyiik bir tekilde heyetı• toplanıyor 

renaıntal lnllm._. Myllk Frlf'llrl~ ... n ataıer'Htert 0-eral .. lale, siıııel Fransacla artmuı tabiidir. Cümlaurrelaiala 

AlmaD 
we 11M1ta.DNM1anbert Ud ordunun ne suretle btr bltalteie lnlhmmal ft meram.& ae. ~ daldan -re •~ lePll ~~kın1 l~ecliil kararları. hem .bbra il (Buswıu _ Ciimharl,et 
W ltenl>er ve dostane çatvt.ıklanm ıör • tıtdan 89Dl'a me'ft1111 resimler bakkmda ~mlalııl &oınklanla buluna.o. hava a. l»öyle it~ yüluellşln önô alımnıt o. Mnes Ba1*aaJ hlsaedarlar maaml he. 

mek baldkaıten dllidtate değer bir hadi. cta:wlBlere ayn &1ft tnhat. ft~tir. lanlan da bomlıalanmış -ve dtitman aula. lacak, hem de istihsal kaynaklarının Jeti 31 Nisan l'eJ1embe nntı toplana 

So-et ııedlr. Gm!ftl Bohde'nin bize göstere • Due'lll~. bnnCl&n sonn. huırlanını~ rma .. marnler dikübnüşter. ~ ohnı~nlvından bqkaları, cakt ... t:ıa.re mecllai raporuna bu _..; 
W ~ cetı Jrelle'Jslyena 9'yredfnen bunun h•r olan biiffde isas fdihnf$1er n büyüt ,ı_ Bütün bu bal'ekeU« sonunda 17 uça. kamllen, muca.dt:.le gayesine tahılı beh~r hiS6efe net olank 1Mişer lira 

· tkt enlnn mu'-cleki aAMt a~ı çtye. ~"nı GWtr"a. e1~ JtroWa ye a_ iımııı nelısanclır. edllecelallr. AJnt;rlka. bu ıuretle tenitnl teklif e1lemeideclir, 

telJll•ııe~ r d0!'1-.i"uıu te,Uı -vet1ıe .ıaeatma iafeınWtıer Genen.1 Rohie'ye ~küT Ilı!'& ....Wne .-nsult ltiı Butaon u. 1iiiiiiiiiiiilmİİİİİİİillİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiliiiliİİİllİİİİİiliİİiliİİİİİİİiiliiiiliiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliı: 
.-. oha. elt, ha ...,.. a.ynlmışlartır. ratıo .._tmub lrum acıtwcıa ltir diit.. 1 

...., .................... e._..wıe Şimdi,.e 1&ad-ı hiç b.iı jJiıe mli)-eeeer obaayaa 

Rusların ol '.ukç1 Alkarada mesken /Alma11yadan kaçan - --:.:;..... .... 
kuvvafi hocumları sıkın1ısı:1a kal'ŞI esir Fransız gang- :;-:E:":!::.-B;:-:,E: 

püskürtüldl tedbirler 1lındı rali isviçr:den geçti ?E$.' =..::::. ~ 
Bedin 28 (A.A.) - Alınan or. AallM-a ZI (a..ı) - B•Mddnle Beni il (AA.) - Oft: ti B .... ek'tlaki J&Nıaı.r laili ..._ 

cluları ba'fk.umandanl:ğ:nın tebliği: ........ ln*nlama JaalllJetmek Je.ID JUl ~ &eJcral aJ..,nıw ilrenıliiine ~ .... . 
Doğu cepheainin merkez ve ti• kbıet. ~lr ~1' 1tuJıu:wet&.adır. B• sil'e. _. ... o:ank ~ k Alman tebllii 

mal k~erinde tarafımızdan ya. &e6ire c•e bupa ıauaw ~ ald a. 1llDllai1I s-n•r'c ~ aea ıiiD.. Beriin il (A.A.) - 8-.i tellllt: 
pılan hareketler mevzii muvaffa • ...-:w ve evJere J'Slelmll Jtulam lılllde ..,_ Frw• ceaenll Olnnlıi MmYn ilanı kunetleriae .._.Mi,. 
kiyeıt:Ier k.~ııtır. MubteliI ke • bul resmi dafreler lap.lan tamamlan.. 'Hmr ldr ..-.ae 11 Maada t.nıJıre.Je 16 ~r. Malta adassmlall askeri 

eimlerde dü~nın bir nokbaya tev aıt olan muanea iMie& da~ ........ BhJeti WB ... ....._ ........ Jııeılel1ere karsı 78P&*lan iaarrulan •e 
cih ediJmiı oldukça kuvıvetli tur • .-ı.ı~ ... ~aakliD• h11bka "*" lllklmlerlne t.e.,._ JO • .,.. ~. V~cla kqlalaNa 
ıuzları düpıan için hissedilir ka - Ma.~ b•ı'en.....ıdir. Yenqelailr'dıı ild ı-•eftllll ellu'K">e ...... e .._1' ..e w laee ......... "71k ı.llriWer l'•. 
..ıı ı' ".L··rt··ı ·· t'" Tek b"ır ~ ...... .._ Xlnalrall.t VeU. ... ~ .......,_etea .... -•--·· pdm .. . Yru ara puuu u mut ur. eılDee - "'- - _,,._.......... +kl 

mahalde düfDlll.Dln 13 hücum ara. fıetl AManı pın elwwwanh .... .., .... .ıta4a VMID,ba l&lall 
l>a ı tah 'ilb editmiıdr t' =· eapn·.... or- -- J 8 k•ı• • imal ilımainde, hıilia Jaa.•.ı lurnetlerl, 

Alma: savaş ta,..,.areleri, gGn - ııatlıiıtrlua: ltıldm -- aUlr\Mtl. ap9n aşve 1 ının ......... .ıaar--. ........... uoak 
düz. Lenincrad"da 'H Azalt denizi 9"IM D ,..,..Han ..... .wıtQil _.,.. Ye lıllıbri1'e tewabnaıa laallyeU 

rajbet •• m..affaldyet rekoru 

Allias• llabasara&1 
(rtlRKÇE SôZLO) 

.,...m • mulatetem harikalar taheseri kazandı. 
C6renıiyenleı ve tekrar görmek İsteyenlerin arzularJCll yerine 

getirmek emelile 

ÇEMBERLiTAŞ SiNEIASINDA 
Bugün Matineler .;el ltii"a•en 
ı laafta daha gösterilecektir. Ayr1e&: 

Se:ri.JOCileri m~rak ve heyecan içinde b rakacak hir filim 
Aniulueal cınayedere mevzu tetkil eden bir dram 

KORKUNÇ GECC 
LOLA IUTEL ve JASPAR O_hTZEN 

FAClAU AŞKLAR ve CASUSLUK FiLMi 
Yer bulmak için l6tfen tam ıean. •atlerinde tettif ediniz 

1ahilinde dütman aemilerini bom• ToPnk ............ Ofisi. llUll f'Qup yanı• beyJnatı _.elfNe, ıt tanare b~. 
b 1 

·-Lrd ıllıl m..nm ılalrelenle VekiletJer .... 17/21 NlMn feMSl, Alman ıııwq &et. 
a am.pa ır. ............ ....... ,......._ ldDed. 

~·.!:.~·ıı::.-::ı.::::t: =~ ...=.-::-,,.; .::..· ::.'!i:.!.; ~--'":': '::"..:::::. .::-~ ALEM DAR B .. 1 Mı· LL"tJ 
den 5 Sovyet bomba tayyarrsınJD ........ ~tr mlcl&b' ki: . ,.aacm ~lar4ar. ~-.. ugun 
hepsi tahTih edilmJftiT. Ayrıca Har _..... teWr -1 · Bu harlıl bıa-ntı1slıyıa. Sise ıuma K = ~~~~ ianarelerl • .. •• ,llırıı. 
~icane +.:•i S avcJ tayyaresi de dii.. u J o..J ..... _.___ .,1 _.__._ • ya --.... - askeri olmı. 
,Urulmü.illr. • Bir çoban· r a. ;:.-~ ;~"::· .ı!~ yan lıeddleriae ~ .. ~~lr. Si. TA y R o N p o w E R,ln 

Hava akınları leU "wil U. arumda ili " J'lral• ftl'tbr. 

Bedin 2& (A.A.) - Alman bat kö 1 • ..19 bı•r illia 11a1ük1 iMi- sattaml* ımw.anı •- Blr'9k nlel', ~. 'tt.imai ıanııa •i 

zoirirn· if iiiTi Jtumandanl 8 nln bı)riıd. ğine göre, y erın 1J laeaıktr. Bu aa8aaya .._ 1llr hlrJlk )la. eweeeıled tallrıllt olUDJIUlf ve haeara ut. 

Alman hava kuvvetleri dün prk k 1 Jlade ~ ..._..,.. .......W. 
cepMeia n merkez keeimiade düt • ap an yavrusunu ~ İDlil&ere)'e w ~ Tell tıqau llOBll 'lıılr lnıtUı t.a11aresi, 
manin beton sığ naklarına ve müa • ~ -..W.Jedne ~ _..... 41ar el'IRllri Almlınıa ft Blma7~ ara.isi'"-
tahkem mevk.ılerine biıbirlerini ko- yakaladı ................ lleriD • eMieeJe •il. rinde * ıqwatmı llf111• ~8'. 
valayan dalgalar halinde hücumlar fiirmlll'k. bctUa ban ord•u, dU.n ~pi altın • Ay Tlca 1 

y,apmıtlıardır. t-ır il tB....a> - t;danna Xmıl.. Gewal T•Je h )ıU'te'eri ialri1I .& dl*! ansı De Abnaa aruisl ilsertnile D 
0n beııon sığınak ve bir top mev ballfe aa1aı11• charJllda ıecııerbd .at. •em•. ~ ....... emaaı.ndaki savaşlarda Bette aro· s ve Henry Fonda 

2 1 tahr b ediımiştır. ~ olan Çalı&• &almll wr bplum _, .... lhleriae tl1le -- ....... en u 38 
tanare kaybetmiştir. •• nın lahuti eıeri: . 

Moskova 28 (A.A.) - Reuter: oradan ,eoutlnl slrerek Wdb eWt" tir: ~il (A.A.) - Ban aeure&Jalıı o 
w. ektir· Merkezde ana pplanul bml...-a4ıiı mrada ille 1..- .meu, ........... " AmerlA W.Utı. ı • A it ~~V_Ylet tkeblı~~e ' d Aİmanlar U- _.__., )lir kaplasa 7a.n&IUDU alıp lrafa'. .... tmet.leıriıdn J"lkılmnlle Milel. 1'11• !\....... Seeeel •itmaa UM ,____ mıyen ş . 

WIDD enıt ce.,...ea n e ' 111 .. -- Jna'l'f'l!llled Baat •- ıta•... .... •. .-a1. ..... Ü. ..ı. · 11 · himayesinde ıtf.ır letlmesl preten bil1'lr 'Wr lw'1te ıbtt.. ...,..., - _. ,.... .... "' ça~ 'Ye tank ~e.,.ı erı mı )ardır. m ~ bPlan , • .,.,..nıı Jtilltlr par_ .,ur. aerilll1e taanaıslannı Mıbif etmişltiıllr. 1•••••••••••••••••llİİİ••••••• 
~ut~dd ~ hucbu~ u::.~r ~iiJma. a yiı llra.Y• saimtFll'. ÖoUmi 1*1 lllM._ ~\minin 1lii7I' AllD&ll mı l'lLD&rlardaa ıenle iıotde b&t. 1 
uu gun suren u uc . ' .. , sarat ft ltirook ölü tt 79rah oldutu an 
na ai:r kay blar verd.irılerek puı - 1 A L bık maııası olaeaktsr. Cbkil "h setılm 1-ı..lıtadır. Bhk~ 1&JlSU1 oılunıef.lr: 
lı.ürtülmiiftüı. Biode03 .~a~ Alman 1 R T H memleteıh lribıJeıdınl Jı:svnUemllrecek LW1ra ıs (AA.) - ll&n nezareti 
ıubay ve er öidürühn~•tur. Rusla • Er,ı · afından merhum Hilmi "" k Mn&le harb pıretJerlne .. vana Wlihbw: 
ıın eline bir .ın~ktar eaır ve mahe - BudO-::~ erızı, merhu~ Mutafa etmek bııık&nı Jlld olaeaktır. A• •faı\lanma baıiinU Salı slntl .. 
nıe de geçmııtız. K imi pqanın selini Tıcaret Oda- 1ılllu lld9l ~-Emer Ye biri itlf'den 

Kalinin kesiminde .b~r ~vye~o •• e~flerinden Budıaaettin Çe~erlıa Dumlupınar Pirede ..... Kale cewaı1 iılerlade olarak Fran. 
lu. 20 blokbaus ve S ıstıbkaını • e i ikbal Çetinel' dün gece danya7 sa tmallne ~ la:sb ha-.a akı•ı ppmış . 
ri;b etmiş ve 200 den fazla Alm~n 1 gözleı"n" kapaınıtt r. Cenazesi A&iD il (AA.) - Tldı Dllmlll,PIDM' ~-
askeri öldürmüştür. Ayni cephenlD ~na.. U]elide Ordu caddesi 21 O :ıillLtil .,..,.. •in Pire7e ıelmlt*. Balk Anıca rarbrma bombalar atılmı$lır. 
diğer 'b;r kesiminde Sovyet kuvvet- ugun h Budo Apt. dan kaldırıta..I.,._.. t.fıMuH• allMelif Jlıeeekle Sakıi..Oım«"e Pıtalau Udncl t.aanuab 
leri b::-' k{iyü :raptetmek için yapı.,. nu:ı!:ndi namazı Beyazıd camiin--~ ~ •laa n 71Je. •ıı.man avcıbrDe "blreok earpıtmalar ol 
lan çarpıpnalar esnasında 3SO AL ra ı:ııı dıktan 110nra Edirnelr.aptda. ellıler Yunan mUledDe ent6nalJ•aal 11111$ Ye 'bunbrcl:ın tiril dü,iirü1mll$tii1'. 

· to. de n .. ilecektir. Km..., ~ ......_-ıa,ıacbr. Avcılanmıı4an altısı noban4ır. 

Yann akşam SABA y Sineması 
Bü,ak rejbör ALEKSANDt:R KORDA nın 
MAWk Bol ve .. leUerde pulayaıı otlZEL DANSÖZLltaiN 11ek Ye ha.Tat... 

11ırma t1a1romrdill 

VARYETE KIZLARI 
~il' aerimll ve muııhıill filmini talıdhn edetıekUr. 

Baş rollerde 

Patricia Ellis ve Jacques Hulbert 
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KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütiln ağrıları·derhal keser. 

Sıhhiye V•aletinin nıhlatını haizdir. İcabında günde 3 kaıe alınabilir. 
ile sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra günd·e 3 defa cİiılerinizi muntazaman fırçalayınız. 

C: Askeri vaziyet 1 '·Para,, piyesinden 
çıkan dava ayni ha· 
raretle devam ediyor 

(s.,taniı 1 inci aayfada) den ehemmiyetli bir surette takvi
olduğu anlaşılır, gibi olmakta ve ye eyledtltle-ri kuvvetlerile İngiliz 
bu hususta en ehemmiyetli bir de. imparatorluk - Çin kuvvetlerini 
lili, Japon ıkarşı koyıma ateş ve wnuani heyetleri ile şarka veya şi-
tedbirlerin.den kurtulan tayyare • mali şarki~ atarak Hindist:ından (Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Valinin 
beyanatı 

lerden birinin Sovyet Rusya sa - ayıracak veÇhile devam etmekte- fikir adamına, yani kendisine adi 
hillerine giderek iltizaımi bir tarz... dir. Hindistanıda bulunmakta olan esnaflara mahsus reldamcılLk isnad Dün öğleden evvel Vilayette Va. 
da yere inmiş olması teşkil e;yle - İnıgiliz ~mparatorluk kuvvetlerinin etmek, «Oro Para» ile «Para » ara- Ji ve Belediye reisi Dr. Liitf i Kır _ 
mektedir. daha ziyade bir müdafaa kuvveti sında 16 lbenrzerlik bulduğunu ileri darın riyasetinde, Vali muavını 

Birl~ı.k Amerikahların, Sov- ollduk1arı ve bunılarla Hindistan sürmekte ve nihayet apaçık inti • Ahmed Kınık, bölge iaşe müdürü 
yet Rusyanın Anglo-Sakson alemi şark hududundan Birmanyada hal iddiasında bulunmak ve gerek Mümtaz Rek, Belediye lktısad Mü. 
ile müttef~k oJınası dolayısile bu harbetımekte olan İngiliz _ Çin kendi'9İnin, kerekse Muhsin Ertuğ • dürü ve diğer alakadarların iştira
tayyarenin bu suretle Rusya sa _ kuvvetlerine 'bh yardım hareketi rulun böyle bir fiili! müstaid ol<l.uk kite bir tpplantı yapılmış, Mahnı
hillcrinde yere inmiş olmasını mü icrasının pek de bahis mevzuu oL larına ihsas etımek gibi, µç cihetten kat Ofisi teşkili hazırlıkları, muhte
sama!ha ile geçiştireceğini ve Ja- madığı o havalideki olayların inki_ hakarete maruz kaldtğını söylemiş.. lif ia~ işleni görüşülmüştür. 
ponları endişeye düşüren zc..nnı te- şaf ışeWillerile b;rlkte Genera1 tir. Ve sözlerine devamla, demiştir Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
yid eyliyeceğıni tahmin etmiş ol- Wave'llin son b€yanatnıdan anla - ki: Kırdar ve Mıntaka İaşe Müdürü 
dukları hissedilmektedir. Fakat, .şılımalktadır. «- Birinci madde üzerinde ko. Mümtaz Rek dün akşamki eks • 
Sovyet Rusya hükümeti Japonlar- 2 - Batı ve doğu Avrupada: nuşmağa asla lüzum yok. Beni ta - pr~sle Ankaraya gitmişlerdir. 
la arasını bozacağı aşHci.r olan bu Al.manya ve müttefikleri ile nıyan ve tanımayan herkes; üç c!ld Vali ve Belediye Reisi ha.reketin 

• Taşra mtı.şt-erllerlm1z için pırlantalı \'e elmaslı saa.tlerln 1e:ıl modelleri gel_ 
mlştlr. Emsal! gibi 15 sene teminatlıdır. Taşradan sipariş etmeıc: iı&~lere 
kataloğ gönderilir. Mcktubla <İstantıul posta. kutusu 184) adresi.ne müracaat. 

.----T 0 L İ N---111111ııı. 
Ki TAP VE MECMUA EVİ 

Türiı:ç.e ve İngilizce her nevi klta.b v~ mecma İngilizce: Roman. 
eserler ve bilhassa tıbba a.iııl 

Kitaplar Kira ile Verilir. 
En yeni Vog"Ue, Queen ve dl('er bütün A:vru]J& mecmuaları satışa. ilıkarkıl • 
mıştır. Kl.ta.b siparişi kabul edilir. Mimıw Veda:! caddesi :So. 19 

Sirkeci _ İstanbul 

SERMAYELi 
Kantin idarecisi aranıyor 

Anadoluda SOO ila 700 İşç,_;si ole.n ve bir iki sene devam ede. 
bilecek bir inşaat mahallinde kendi hesabına öğleyin ve alcpm ye. 
ınek.leri verebilecek ve bir kantin kurabilecek semlayeÜ kİDl8ele. 
re acele ihtiyaç vardır. Taliplerin hergün 1 7 den sonra Galatada 
Büyük Tünel hanında 6 numaraya müracaaıtları. 

hadise karşısında mevcud ~itaraf- Sovyet Rusya arasında yt::n'den şiir, üç cild fikir eseri, beş cild pi. den evvel kendisile görüşen bir mu 
lık paktının hükümlerine uygun baı;l'.!tya-crlk muazzam· boğu<Şınanın yes vermi~ bir kalem sahibinin, bir harririmize son Ankara seyahati 
Jbir hareket tarzı ihtiyar etmiş, ye- peık ziyade yaklaştığına dair olan J ~ark: 1 · kahve veya meyhane sc.ıhi'bi mahrukat ve iaşe meseleleri etra _ 
re inen Arneri!ka tayyaresi ile mü- alametler gün geçtikçe artmakta- ayarında reklamcılıkla alakası o • fında şu beyanatta bulunmuştur: 
rettebatını nezaret altına almakla ıdır. A:ımaplara, A;vrupa garibine lamıyacağını hemen kestireceğine «- Ankara seyahatimin esas 
Birıleşik Amerikalıların bu tah - büyilc bir I~ili'Z - Amerikan çıkar göre; bu aıtelıade ve gün g~bi aşi - ~aksadı evvelce de yazdığınız gi. 
minlerini boşa çıkarmış, Japonlara ması. yapılacağı zannını vererek kar hakaretin cezasını yüksek v ic - bi İstanbulun mahalli ihtiyaçlarının 
oldukça geniş bir nefes aldırımıştır 20-25, ihatta mümkün olursa daha danınız ıdmıhal t!lyİn edece~ir, temini için alınacak tedb irler etra. 
ve Birle.şik Amerika halkı arasın- fazla Alman tümenini batı Avrupa ~uhterem hak~ ... ~kinc~si, ise. ten. j fında alakadar makamlarla temas
da iıJhar edilen infial hisleri bile mıntakasında tutmak vı: bu ara~.a , kıd :"'~ m.a~a.le su~u verılm~k . lste • larda bulunmaktır. Geçen kış içe • 
Sovyet Rusyayı, velev zahiri dahi Ahnan hava lkuvvetlermden mu- ı nen ıkın<:ışı 'lee, hır yalan, ıftıra ve risinde çekilen sıkıntıların tekerrü.. 
olsa, bu meselede takib eylediği hiım bir kısmını da kezalik batı halkı gafil avlama teşebbüsüdür k i, rüne meydan vermemek azminde _ 
y.oldan çevirememiştir. Avı:uP3: '~~elerine .bağ.lamak mak I hakaretlerin. tıakaretini . ve suçların yiz ve bunların başında da tehrin 

Sovyet Rusyanın bu hareket tar sadıle Ingıli~ler~ şım?.ı~.e .~a~ar suçunu. teşkıl etmektedır ... .> mahrukat ihtiyacı gelmektedir. Is. ~::::::::::::::::::::::::::::~ 
zının Japonlara geniş bir nefes al- yaptıkları 'bınnı~oo kuçuk olçude Necıb Fazıl, bundan sonra ben - tanbulun ifhtiyaçları üzerinde Anka- .411 1 
dırnuş olduğunu söylemekle hata hava 'hareketlerıle baskın te.şeb - zerl ik o'duğu ileri sürülen iki eser rada batta sayın Başvekilimiz Dr. F M \I R 
etmemiş oldu~ınuz kanaatinde büsleri y:rine S?n ~irkaç 'günden-ı al'a.Slndaki 20 benzeyiş üzer~delRefik Saydam olmak üzere bütün en emuru we essam 
y.iız. Zira Japon hü.kürtıetinin. bu b~ri ~art~ı ve şımalı ~manya şe- dQrmuş, 1bunları teke.~ teker ız. ah ı Veka~etler.in gösterd j kleri yakın a-
yfüıden Japon hallkının telaşa ka- hn1erıle ışgal al'tındakı ~.a~~a ~.a- ederek her eserde muşterek umu • laka ve ıhıçbir yardımır. esirgenme- Aranıyor 
pılıması ~ maneviyatının sarsıl • h.~larına tkar~ı. oldtı:kça buyuk ol- ~i tefe!rüaıttan oldu~larını ve kaldı 

1 
mesi, ~alı,malarımıztn muvaffakiye. -

Anadoluda bir intaat mahallinde çalııabilecek makine 
kullanabilir tecrübeli bir fen memuru ile insaa t resimleri 
çizebilecek bir resaama ihtiyaç vardır. Talihlerin her
gün ıaat 17 den ıonra Galatada Büyük Tünel hanında 
6 numaraya müracaatlan. 

ması hususundanci endişesinin her çu<le ve ç~ şıddetıı nava taı.ırruz kı hakıkatte benzeyışler de bulun- tini temin edecek imkanl.uı hazır. 
ha.lde küçük o1ımadı.ğı meydanda- ve 'hücumları icrasına ve umumi .madığını, manaların tahrif edilme- tamış bulunmaktayız. Bu temaslar _ ı 
dır ve iıki ıüç gün evvel 'l'oky-0 ci • bir surette büyük z~.rarla: ikam.a i si~e ?u iddiaya varıldığını .beyan et..

1 
da geçen senenin bir kısım mahru-I 

varında bir yerde enkazı bulunan b~aınnşlartlır. Bu hucum1:ır netı. ~.ıştır._ ~u ~ra~a ~aşar Çımen ter. rn.İyet-lerir:ı sebebleri ince-lenmiş 1 

biT tayyarenin üzerindeki '._şaret - cesmd~ ?anları çok. ya.nan Alman- cumesın.m ılk ı:'mı «Yalnız adam» ve İcab eden tedbirler müştereken 
lerden ve ayrıca mol6rünün kena- ların ıttihaz ede<:ekıerı ve e.tm~~- 1 olduğu halde bılihare bunun altına oüşünülerek alınma9l lazım gelen 
rinıdaki yazılardan Amerikan tayya te dloduJdan mu.kaoole b:lmısıl, «yahud paran g:bi bir ikinci isim karaıilaT \üzerinde mutabakat te -
resi olduğu a.nlaşıl'dı/tının halka ted'b:rleri dola~il~ ..;.e bir miktar ilave edildiğini ve bunun da kasda min edihniştir. Cekilen mahrukat ~--••••••••••••••••••••••••••• ... 
ilin ve bu tayıyare enkazının ayrı- kara kuvveti~. bırl.ıkte Alman ha~' makrun olduğunu söylemiştir. Ni - ,noksanlığı yalnız kışın uzun ve şid. 
ca teŞhir edilıdıiğini b!lairen 26 va kuv:vetıeı:nın ~m kısmrnm şark hayet gere~ c~Or~ ~uron nun, ge - detli olmasından ileri gelmiş olma • 
Nisan tarffi bir Tokyo telgrafı ceJ?lıesıne gıdemıyer~.k buralara l rekse kendı eserının mevz~larını yıp kafi miktarda stok yapılama -
bu hus\l.9ta 'lınıvvetli bir delil ola, bağlanacaklarına da. -?UP~: y~ktu_:. anlatmış, «Paraıı nın basit bır fa.n- mış olmasının da bundan müteessir 
raık ileri sürülebilir. Bu hal, ba:hsetımek ıstedığ~mız ala- tazi ve komedyadan ibaret olan olduğu neticesine varılmış ve önü • 

Japon umumi efkarını çok ilgi- metlerin rlk kısmını teşkıl eder. ltalyan piyesile hiçb ir alakası ola-1 müzdeki sene için bilhassa bunun 
lendireıı:ı bu mesele haklkrnda Ja- Y~lnız, acaba İngili:z.Jeri.? bu. ted .- mıy~cağını, fik~r ve tez itibarile ikı j temini ~zerinde d.uru.lmuştur. İstan
pon anava.tanı.nda bu .~~i~.de ~ef- !birler .A'.lıtnanya ve muttefık1erı- esenn tamamıle ayrı olduklarını bula gehr gelmez ılk ışim hemen bu 
sirler ve ıtahıllirller yurutulme.cte nin şaı:ık taarruzlarını durdunnak' tebarüz ettirmiştir. mesele üzerinde çalışmalara başla_ 
~ bu tartıda tedbil'ler alınmakta d~~' hatta lüzu~undan ~k clah.a Peyami Safa konuıuyor . mak ollmuştur. Dünkü toplantıla _ 

Hemşire aranıyor 
İşletmemiz hastahanesi tein Kızıla,. cemiyetinin Hemşire mektebinden 

diplomalı ve t..meliy•thanelerde cahşmış tecrübeU bir h~lreye ih!ly31) 
vardır. Ta.llb olanlann diploma suretl; ly1 buy vesikası. evvelce çalıştıklan 
yerlerıden aldıkları bonservisler ve üt aclei folotrafla lstiyecelderi up.ri 
ücret mlktermı. 

(Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi İşletme Direktörlüğü - M:tden) 
adresine &'öndenneleri Uan o;unur. 

'91 .................................. ıl'._ 
"'üflis Bigah Halil iflas [daresinden: 942-2 

o1ıduğu bir sırada Birleşik AmerL az bır 'ku~etle ıcra e~ebı1me~erı- . MütfJakıben. muharrir Peıyamı rımızın mevzuu bu idi. Şehre odun 
'kalılar Avustralyanın şark çevre- ne ols~n. ~ır sebeb reŞk;l edebıle - Safa söz abmış ve b~ ~~lse~e da"'.a: ve kömü.r getirt~n l;>ütün tüccarlaı 
sinde yeni bir hareket ve hamle cek mıdır: • cın:n geçen ceisedekı sozlerıne, b.ıla davet edılerek şımdıdeıı hemen işe 
okrıak üzere Yeni Kaledonya ada- ~u ~u~lı~ cevabını ... bu a.ıamet.. hare de buy~ü~k~. ~ylediklerıne girişmeleri temin edilmiş, kendile
lal'tnl işgal eylemişlerdir. Yeni Ka_ lerın ilkıncı .ve dah~ on;m'I! kıs • cevab verecegını soylıyerek, ben • rine yardtm için istedikleri idari 
ledonya adaları 1774 senesinde keş mından, }anı ~ay H'.ıtlerın ~u kere zeyişler 'bahsine .avd~t etmiş ve ? koılaylıklar üzerinde görüşülmüş ve Müflisin Biga ve Gönandakl mallan için Jstenilen verg'lnln verilmesi ve 1a. 

:fıdlunmuştur. 1853 senesındenberi Rayıhştagda soyleml§ oldugu nut- da ayni benzerlıkletıı teker teker ı- hususi teşebbüslere yapılabilecek pıla.ca.i: işler hakkinda. lcab eden kararlar verilmek mere ala.caklılann 8/5/942 

de FraniSızların idareleri altında k~n saı~:rl~n a.rasın.dan çıkarn;ı.ak zah ederek. iki eserde böyle ~? yardımlar tesbit edilmiştir. Bununla Cuma &'ünü sa.at 11 de İflas dairesinde hazır bulunma.lan Hin olunur. (2048) 
'bulu!llnaktad.ır. Yalnız, 1940 ya - guç degıldır. Fılhakıka, Bay Hıt - benzerlik bulunmasının asla tesaduf beraber bu sene İstanbulun mahru ...................... - ................................................................................ .. 
zında Fransa hükumeti yıkıldıktan !erin birç~k im~ ve. ihsaslar~ ara- ve tevarüd olamıyacağında ısrar kat ihtiya-cının teminı yalnız hıra • na gelince, peyderpey piyasaya yeni 1 o/0 9S e çıkarılmış bulunmakta • 
sonra bu adalar de Golcü Fran ~ smda alrlıgı yenı sal.ahı~et1~rıı:; .de, etmiştir. Peyami Safa, bu arada de. kılmayacak, hükumet ve vilayet mallar verilmekte olduğunu bili • dır. 

) 
sı:ııJlara iltihak etmiştir. Niıfusu 51 ba~lıya<!aık olan ba?ırenın Ingılız - miş~ir ki: • muntazam bir unsur olarak piyasa- yorsunuz. Bu mallar şimdilik bir Çok sayın Basvekilimiz lstanbu. 
•bin kişiden ibaret olan bu adalarda lerın Avrupa ga~~ı.:1-d.?n .. yap.tıklan · «- Ben, muharririn gazetesi du ya girecektir. kısım bakkallara verilerek halka tev lun iaşe işleri ve bilumum ih.tiyaç • 
büyük ormanlar ve vasi kahvelik- ve yapacaıklany butün gost;;ış .ha -

1 
rurken. ,bizi zırtı zırt mahkemeye ı Bunu söylerken hemen ilave e • zi edilmektedir. lnti.hab edilen bak-, ları üzer,nde gösterdikleri yüksek 

}erle nikel madenleri vardır. An- r~etlerine ra.gmen en .kt .. ı .~ır a7 çekmesini ve burada konuşmasını deyim ki, hükumetin buradaki ;rolü kallar Bakka.llar Cemiyetinin verdi. haeısasiyeti -devamlı takib ve ibzal 
cak ·bu adaların bugünkü harb du- zım ile sonuna kadai: yü~tüe~: tenkid etmiştim. Ha>~.u~'.v~' ?.e~~m ı her'.h~n~İ bir tüccar rekabet olma.. ği isimler üzerinden. v.e mahalli .k.ay buyuTduk~arı her türlü müzahareti 
ramu baıkı:mmdan ehemmi~tleri arzusun~n l:>~Şka b ga_ "! . 

1 
7 d.efa mahkemeye duştuguI?~ &~Y- yıp ıhtıyacın noksanlarını tamam • makamla~ın da ~etkıkmd~rı geçırı ; lburada bılhassa şükranla kaydede. 

da'ha ziyade sev'külceyşi sahada .. tıuf. olaı~~lımesıne çok az ıhtıma ledı. Ben bu davalara kendı ıhtı • lamak ve piyasada nazım b.ir rol lerek tayın edılmektedır. Vakıa rim.» 
dır. Gerçokten, Yeni l{aledonya a.. verılebılır. K. D. yarım'la gelmedim, ge~irilrnedim.Bu ıoynamaktan ibaret olacaktır. Bu bu şekil diğer bir kısım bakkalla - --------------
daları, Yeni Gine adasile Avus - r "" gibi fikir münakaşalartnın yeri ke}"fiyet mahrukat tacirlerine sara - Tln şikayetlerini mucib olmakta ve F R E N G 1 
tralya şartk sahilleri ve Yeni Ze _ \ T 1 'f AT R O LA R J adliye değil, gazete sayfalarıdır.> haten anlatılmıştır. Geçen sene ma. halka tevzi inde tam bir müsavat 
landa adaları arasında çok esaslı '- Peyami. daha bir çok meşhur • alesef bu imkana malik değildik. teminine kafi gelmemektedir. An -
bi'l' muvasala ımerkezi olmakla be- 1 Mayıs Cumadan itibaren lar:n evvelce İntihal iddiasile kar• Vilayet veya belediyeni,rı mevcud cak bu tevzi tarzı muvakkattir. la. 
rııber Avustralyaya şarktan taar • Muhlis Saıbahaddin Opereti şıla~ıklarını, fakat adliyeye asla mevduatla therhangi bir ticari işe şenin tevzi teşkilatı kurulmak ü -
ruz için ço'k müsaid bir sıçrama l. Toto, Celal Süruri İştirakile müracaat etmedikler!ni ilave etmiş.. girişmesine imkan y.oktu.Bu nokıta zeredir. Bu teşkilatın işe başlaması 
l:X>\gesi halindedir. Bu hususi~.et- Şdıir tiyatrosu komedi kısmında tir. Ankarada tetkik edilerek kabul e - ile beraber bu mahzurlar kendili • 
leri dolayısile bu adalann bugun- devamlı operet temsilleri Sonra, kendisinden İstenen 1 O dihniş, koordinasyon heyetinin ha- ğinden ortadan b.lkacaktır 
lerde Japonların. ellerine geçebil . İlk operet: 'bin lira tazminat talebine temas et. iz olduğu salahiyetlere dayanarak Ekmek İşine gelinci!, belediyemi 

ve 

Belsoguklugu 
·na tutulmam1k için 

E"S h.1 i.LAC: 

Protejindir. 

mesi, Aıvustıralyaya karşı olan Ja~ (KADINLARIN BEGENDİGİ) miş ve: çalışmak esası kabul edilmiştir. Bu- zin bütün teftiş ve mürakabe teşkİ-
pon tehdidini çok artıracağı . _v~ Yazaın: Mahmud Yesari «- Para muhaııriri bunu avu • nun için de bir Mahrukat Ofisi teş. !atı ekmek işi üzerinde çalıştırılmak Orhangazi Hukuk Haklrnllğln • 
Alı\rustralyanın müdafaası ışın~ Be9rte: Muhlıs Sabahaddin .katına izafe ediyor. Halbuki. ben kili kararlaştırılmıştır. Bu Ofis em- ta, vezinde ve rütub~t v-: pişkin - den: 

deru
hde ebmiş olan Birleşik Ame- kişe 'heııgün 14 ten sonTa açıkltır avukat llMan Mukbil Ben'i tanırım. ıfoe hükumet 500 hin lira tahsis ,likıte yapıla·n suİi8tim.aller der.hal ve 

1 b d 1 k d U Orhanga.zinln Yenikoyunden Rah1m 

r ·ı·kn1 11ıarı da çıok .müşkül bir duru- - • • ı Mesleki k.abitiyeti kadar ne • etmiş. ayrıca Ofise belediyeye bağ- şiddete tecrü e e ı me te ır. n-"" 1 Ok U Uk 8 1 h l d h ı· nezdinde mukim Hıiseyln kur.ı Ye Hasan 
ma dÜ"ÜreceiYi meydanda idi.. şte ~ s r ve ronş111 zahat ve rııez.aketile de meşhurdur. lı müeseesattan 2 milyon liraya ka- larln alita arı_ a. c em_~iyet 1 su . • 

"' I'> - .-- ld - d L 1 kansı Hab'lbeınin 1'ooosı Yenl$!hiri.n 
bu sefer a"~kgö7.llülüğü Ame:ikalı- ı T u R A L Müvekkfönderı habersiz böyle bir dar ikrazlar yapılması takarrür et- rette ıslah edılmış o ugun an ol -" 1 d k k ki Mahmudiye kö) ünden tlıiseyln otlu 
lar göstermişler ve J~ponlarm her talebd~ lbulunac~ğını sanmam.» miştir. Ofisin ~adrosunu ~azırla - h.assa son ~ün .. er e ~.ı .~n e me e • Hasa.o aleyhine açtığı boşanma dıııvası. 
ha 

.... c:ı 1· 'bir tA<:&>bbüslerıne mahal ve 1 
1 

Demııştir. Necıb t:'azılın geçen cel maktayız. Hükumete arzedıp tas • r1n nefaseti gozle gorulecek kadar "'o -"<'" k 1 d d h b nm yapılan duruşma ı onunda medeni 
meydan b1rakımadan dö Golcülerle Komprimeleri derhal k~er. 1 s~de Peya~i ~af~nın eserlerinin in vib aldıktan sonra hemen İşe. ~aş- açıktır. ~azı mınta a a.r a a a e- kanunun 132 ve 138 incı maddf':leri mu. 
anlaşarak bu adalara asker çıkar- Her ecza.nede kut11Su 3S kuruştur. tıhal oldugu ıddıasına da dokuna- lamak kararındayız. Bu teşkılatla yaz ve hır kısmında nısbeten esmer dbince tarafların birbirlennllen boşan. 
mııŞlardıT ve Vişi hükum:tinin bu \ı , . rak İspata davet etmiş, kendisini.n İstanb~l mahruk~t ibt~y~clnln yarı . • ekmekler çıkarıl~~"'ı fırıncıl.arın. ku maıs.nna karar verllml oldotundan ika. 
işgale karşı yapmış oldugu pro - jhu işden dolayı mahkemeye de git sını bızzat kendı elımızle tem~rı suru olmaktan ?egıl de tevzıy edılen met.ırahı meçhul bulunan :lanlınm tem. 
te~to da şimdilik semeresiz kalmJ.Ş DER M o J E N , meyeceğini söylemiştir. Ancak, ken etmiş bulunacağız.Bu suretle hem ıh unların muhtelıf mıntaka bugdayla. yiz hakkını kull.ınma 1 için hüküm bil. 
g~bidir. ,,. 1 disi de onun intihallerini gösterir. tiyaç t~mamen ~arşılan~cak .• hem r:ndan müı:ekkeb. olmas.ınd.an ve un las~ı Uiinen tebliğ olunur. 

B:rmanyada'ki Japon taarruzuna 1 ANIK ÇATLAK EKZEl\IA ise, dava açmamasını §art kocşmu~ • de normal şartlar ıçinde fıat nazım- ların hususıyetlerınclen ılerı gelmek- ................................................... . 
ctelince: Bu da bundan evvelıki ya. Y ' ' , ' . tur. lığı yapılabilecektir. Artık bu vazİ- tedir. Yani bazı buğdaylardan daha 
"' . h l . ld p. CiLD YARALARINA ievkali.de iJ'l N . d d h 'k' .. k d 1" b b' kı ı d d h Son Posta Matbaası: zılanmızda ıza ey em~ş o u,,,u -;- etıce e, uruşma er ı 'l tara. yete gore nar ın evamına uzum eyaz ve ır sm rı an a. a es • 
muz tarroa. vani Japonlar İravadı gelir. Derinin tazelenmesine ve fın iddia ve müdafaalarını yazılı o- kalmadığından natk da kaldırıla - mer un al ı nması buna sebeb yet ver 
v~rH~i da'hili~den ilerletm~kte ol- yenilenmesine hizmet eder, ma.hkeme:ıı:e tevdi etmeleri caktır. mektedir. Hakikatte verilen unlar - Neşriyat :Müdilru: Cihad Babaa 


