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"H1rb Türklerle 
Bulgarları 

birbırlerine çok 
y aklaştlrmıştır,, 

Bir .Eu1gar generalinin 
Bulgar gazetelerinden 
binne verdiği beyanat 

S dya 4 (A.A.) Domei - Emek 
Ji Bulga r generatlerinden Lukof Zo
ra gazetesi ne verd ığ. beyanatta 
ıunla rı sö,Alem i şt i r: 

- Şimd i ye kadar Tüırıld!Ye ve 
Bulgar istan daima itıhbirlerjne kar
§ 1 yabancı devtetler tarafından kış.. 
kırt ı lmışlardhr. Türkle·r ve Bulgar
lar son harblerdenheri birbirleıine 
r iayet ebmeği öğrenmi'llerd ir. 

Dünya harbi bu iki komşu ve 
d'ost memleketi b irbirlerine daha 
fazla yaklaştırm ı~ır. 

Bugün bu iki kom~unun münase
betleri samim idir. Bulgaristanın ce_ 
nubda hiç bir isteği yokıtuır. 

M~terdc dostluk taahhüdü bu 
iki memleketi birbirlerine daha 
fuda bağlaml~tlr. ---·-o---
Hind müslümanları 

henüz karar 
vermediler 

1

Amerikan tayyareleri 
Hindistan müdafaası

na iştirak ediyorlar 

Londra., ~ (A.A.) - Yen! Dclhiden ~ 
lına.ı.ı habere göre Nehru ve Azad'ın ya 
pacakl:ın görüşmeletıde General Wa.vel 
d~ bulunacaıktır. \Vavel'in 1,.oplantılara 

iştira.ki manidar addedilmektedir, 

Anlaqldıtma göre anlaşmanın başlı. 

)l().'l manileıriııden biri de müdafaa. me 
selesidir. :\füslüman Partisi lideri AÜ 
Clnna İngilizlere verlecek · evab ha.kkın 
da parlı-inin henüz bir ~ara1·a v:ırmadı 
tını bildirmlştir. • 

Amerikan tayyareleri 
Londr:ı. 4 (A.A.) - Uzakşarktan dün 

&'ece alman en mühim haber Amerikan 
ta~·yarelerinln Hindistanı müdafaa.ya baş 
ladıklarını bildrren telı:-rartır. 

l:'cnJ Delhide ne~redilen ilk · Amerikan 
~blir;: i dün Amerikan tayyarelerinin Ja 
Ponlııı· tararından işgal edilmiş olan An 
daman ada.larındakl limanlarda bulunan 
Jaılon .ıre-milerinc muvaffakıyetli taanuz 
lar Yaı>mtş olduklarmı bild!ı·mektedir. 

Rozveltin mümessili Hlndistanda 
. Yeni Defhi 4 (AA.) - RuzveL 

tı n şahsi mü.mes<Jili dün öğlederı 
sonra buraya vasıl oRmuştur. 

---0---

Şark cephesinde 
Alman taarruzları 
~ittikçe sıklaşıyor 

.. Berlin 4 (A.A.) - D. N. B. dün 
ku Alman l1esmi tebliği hakıkında 
fU malumatı vermektedir: 

Cepheden alınan kısa haberler 
Alman taanuz te•ebb·· ı . . k 1 ' usıerının sı _ 
aşmaı.ta olduğunu gösıtemıektedir. 

Sovyetter taarruzlarının mu~· ff 
ı_ • ~ • d .• a a _ 
ıs. l yet'ıerın :en artık bah$•!bniyorlar. 
Cenubda Kırım ve Kerç mıntaka _ 
larına mebzut miktarda kar yağ _ 

roaktad ı r. T ayya relerim iz Sovyct 
hat1ar ı gerilerin i şiddetle bonıb3la. 
ma1k tadırla r. 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
::\fosk«l\':l, 4 (A.A. ) - Bu sabahki 

S-Ovyet resmi tt-bliğl: 
Dün cephelerde taarruzi muharebeler 

devam elmiş \'l' bir takım meskün ma. 
ha.Her cert aluımıştır. 

Yazı i,kri telefonuı 20203 CUMARTESi 4 NiSAN 1942 idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Bomba hidisesinde 
zabıta ilk ipucunu 
nasıl ele geçirdi? 

• 
lnfilllk günü Atatürk 

Gandi, kütüphaneslr>de mi'li kongre katibine bir kararı dikte ettlrlyOI' • Bulvarında olub bitenler .. 
Cripps'e 
tam bir 

serbestlik 
verildi 

• 
lngillzler 

Birmanyada 
geri 

çekildiler 

Bu akşam general Japonlar Akyab'a 
Wavell ile Hind asker çı~ar dılarmı? 

patlıyan nedir? Ömer neden bunu kullanamadı, 
Üzerinde neden bir de tabanca taşıyordu? .. 

r············································, . 
i Dinlenecek 1 Muhakeme, Çarşamba 
1 

olan amme 1 glal meraklı 
şa~i~lerini'! 1 salbalar arzedecek 
huvıgetlerı 

liderleri görüşüyor yeni Dehlide neşre- Ankara 3 (Hususi) - Bom.. 
dilen bir tebliğde ba hadisesinin ikinci dLıırufDlaaı 1 

Çarşamba günü yapılacaktır. An. 

Ömer Tokat üzeri örtülü maddeyi nereden 
kollarına alarak çıktı ? 

Gripps ve Nehru 
da top:antıda 
bulunacaklar 

asker çıkarıldığı : karada bulunan amme ıuhidle -

haberi. te..:z· ı·b edııı·yor i .. rine hu.gün tebligat yapılarak o 
•• &'ün öğleden .onra mahkemede 
-- 1 hazır bulunmaları bikl irHmittir. 

Çudking 3 (AA.) - Birman • ! Tebligat yapılarak davet e • 
yada Si ttang vadisinde çarpışan : dilen ~hidler 9unlardır: 
Çin kuvvetleri 29 Martta Turıgunun ~ (Devaml 5 inci sayfada) 
2 O ''l . I" d b l K • J mı· ş.ıma ı n e u unan yugon 111,, ........................... , ... 11 ............ . 

Ankara 3 <Bas11.11) - Sulkaacl ı~eb_ 
biisü maımllDlan prbi Slblr7a.lı Gorlı.1 

PayJof ve aritadaelannın muha&emele. 
ril].e &ıümüa.dekl 0al'1anlba clinü devam 
dıliıecek ve atırceza mahkemesi salonu 
o ıün da.vanın meraklı safhalarına şa. 
hld olacaktır. Ö(leden evvelki celsede 
bu dava. l~n tam:bn edilen ondan fazla 

dosyanın içinde yer alan muhte • 
llf vesikah.r Ye raporlar chemmiyd.tne 
ve JüzumWlA &'öre sıra ile okunacak 
DllLZllunlar dinlenecektir. 

Amıne ıabidleri kimlerdir? 
Öğleden sonr~ki oel<ıede amme ~ah1d1 

olarak da.vet edilen 13 ~:ıhlcl 'ördük 

(Devam9 5 inci sayfada) Çan - Kay - Şekin 
mektubu hava meydanını ieri almışlardır. ---------------------------------------

Tungu bölgesinde Çinliler sahada 5 
biınden fazla Japon ölüıü bu1lmuş -

NevYork 3 (A.A.) - Yeni DclWden lardır. 

Amerikan ajan.sıarma. bildirili)or: Bundan ba~ka Yedduhe' nin ce. 
Yeni Delhideki İn&llz mahfe!Jerne &'e. nubu.nıda ilerleyen Çin kuvvetleri 

len haberlere &'Öl'e İng-iliz harb kabinesi Tungu'nun 95 nü! 'imal inde bir Ja_ 
Hindli şeflerle ı l'lrişUtl miııalrerelerde pon taburunu yok etmişlerdir. 
Crippse ta.m bir ı;erbestllk vcrmilerdir. Japonlar Akyab'a asker 
Çünkü Akya.ba Japon a.skerlernin çıka.. çıkannamı,lar 

rılması derhal Hiodistanda seferberlik Yeni Delhh 3 (A.A.) _ Neşre.. 

yapılması zaruretini doturmuştur. dilen bir tebliğde -}Öyle denilmek -
Ayni mahlellerde söylendijine göre, tedir: (Devamı 5 inci sayfada) 

Cı'1ppse müna.sib ıöreoeii şekilde bir ---o---
anla.şma ya.pma.k salahiyeti verilmiştir. 
Cripps Hind kongresi şeflerine görüşünü 
imkan nisbefoıde koncrenin göı·üşleriııe 

uydurmağa çalışacağını söylemiştir. 

Karar henüz bildirilmedi 
Yeni Delhl 3 (A.A.) - Crlpps teklif_ 

leri büyük Hiır.ı siyasi partilerinin icra 

komitelerinde münakaşa mevzuu olma. 
ta deva.m etmektedir. Hlnd birliil kon_ 
gresinin icra komitesi bueün 90 dakika 
süren bir topıa.ntı yapmış ve celseyi ya. 
rına. ta.ilk etmiştir. Liberal iederasyon ü. 
yeteri ve Allaha.ba.ddan bildirildiiine 
göre, l\lüslüına.n cemiyeti icra komitesi 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Mısır basınının 
Türkiye 
hakkında 
yazıları 

Kahire, 3 (A.A.) - Mısır ga. 
zetelori, yıeni Türk elçisi Numan 
Tahirin tayinini memnuniyetle kar
şılamakıtadırlar. 

Bu münasebetle El A!hram gaı.e.. 
(Devamı 5 inci sayfada) 

Fon Papen tayyare 
il0 dün Berlinden 
şehrimize döndü 

.ıre ile 

Bas yada 
Alman 

makabli 
taarraza 

Stalino bölgesinde 
başhyan hareket 

devam ediyor 
Bükreş Rusların 

geri çekildiklerini 
· bildiriyor 

Bükreş 3 (A.A.) - Stallno bölıeainde 
31 Martta. ba~lıyan hareket, müsıald sıı.. 

retıte deva.m etmektedir. İlk riln ve 2 
Nisan gecesi muka.vemetlcrl zayıf olan 
Ruslar, bugün l\liuss'un yukarı mecra. 

sına dotru ı;ıekilmlşlerdir. Simdi bu ı:ev. 
rede saV3.$lar ohnaldadır • 

(Devamı 5 inci sayfada) 
--o-

Tasarrul 
bonoları 

Yeniden 25 milyon 
liralık bono çıkarıl
masına dair kanun 
dün kabul edildi 

Ankara, 3 (A.A.) - Büyük 
Mi ilet Meciisi bugün Şemsettin Gü
naltayın reiı;ıliğinde yaptığı toplan. 
tıd& Ankara Dil ve Tarih • Coğ • 
rafya F akülteaine bağlı Türk İnkı -
lab tarih i Enstitüsü kurulması hak. 
kındaki kanun layihasının bir mad
de~İ encümene tevdi ve d iğer 
maddelerini kabul etmiştir. 

Macaristan!a Türk iye arasında 
mevcud ticaret anlaşmasına merbut 
A ve A-1 l i stesind~ yazı lı kon -
tenjanlar !haricinde olarak mübadele 
edilecek. demir ve çelikler tıakkın. 
da Macaristan hükumetile, Türıki • 

-~Dev':_tlll 5 inci sayfada) 

Unu olanlar ekmek 
karnesi mukabilinde 

bunları alıkoyabilecekler 
Az maaşlı memur ve ağır işçi sayılmıyan 
işçilere 500 gram ekmek verilmesi 

etrafındaki tetkikler ilerliyor 

Vilayet, lbir müddet evvel elle - ne suretle a.l ı nacağl kararlaştırt! • 
rinde wı ve buğday bulunan'ludan, mıştır. 
bunların mikıtarlnl gösterir birer Verilen karara göre ellerinde bir 
beyanname istem itti. Elinde beş ki- çuvaldan az un bulunanlar diledik. 
lodan fazla un bulunan vatandaş. leri takdi rde, bu unları ekmek &car. 
1arın vilayete verd ikler: beyanna - tına göre hesab ederek, ellerindeki 
meler ıtaan.if olunmuş ve bu unların (De•amı 2 ncl sayfada) 

Mimarlar arasında açtığımız anket 

(Anıt,. Kabir) projelerini 
beyenmiyenler haklı mı? 
''Jüri de Atatürke Layik bir eser 
bulamadığı k~naatindedir,, 

Yüksek mimar İhsan 
Kutar ve Şekure 
Niltunanın fikirleri 

Ankara.dan yüksek mimar İhsa.n Kıı.. 
tar ya:ı:ıyor : 

«Ciazetenhde anıl.kabir mus:ıba~ası 

için açılın~ olan ankete iştirak rden ar_ 

kadaşlann fiklrlerlııl sc,·gl ile okudum. 

Bu hususta Türk mimarlığının da 

duygularını söylemek imkanını veren 
kıymeLll p.%Ctcnlu t.eşe.kkur etmeği b ir 

borç bilirim. 

Diğer me.slckdaşlanm cibi kaza nan. 
lar arasında bir Türk nıim.annın da bu. 

lunmuş olması bidert ~ok sevindircli. 
istanbuldaki meslekdaşlardan ankell. 

Şekiırl" Niltıın ıı 

nize iştirak ~.'!enler ' 'c blllıassa mulıte. gtyi tam:ımlle tet.ik t-lmedi tl 'l'e :ralnıs 

rem meslekdaşım Sedad Çetlnta~ litr • (Devamı 6 ncı •ayfada), 





4 Nisan 
- ------~ • ----- ~_,,,.. #-.- ·- - Sayfa 3/1 

~~~------------------~~,......~ 

iktisadi vatanperverlik EDEBİT.A.T 

Vatanperverliğin yeni İki şiir .ve iki nesil 
dev 1 etçilik D ~ lis:.~~.~!!,~~~r!~ç ~!~~L~sa~.!!.1!~ş?.,!n altında gör-

v . Ah d LJ d • B işUyen, ~le, ikafıyeye ze baHa sallam.ayorlar mı'! Şüphe- meğc al~ık olduğum bazı genç 
.l QZQn : me nam l QŞQT ~~~ veren, ferdı, maşe-ri her siz ki evveLkilerın cemıyet<' zararı şaıılerın de, gün gelip, aksak ve 

manası ve 
• tüclu d~ıgı:.ıanıu garabete kaç. var, ikincilerin de öz ve berrak çarpık san'at görüşlerine saplanan I ~ı~di vatanperverlik mevz:uu,nız .k.endi çıkarlarını dü~nerek'dünyuı, milletler araeında da b~ ~an düzg~n ve ~heııkli bir dille san' ata ... Neticede, hesab hanesi' bir tak:ıım arkadaşları gibı, ~i r di.. 

~.ermd.e sayın °"uyucula.rım.. hardcet otımekri vataapcrverlik duy1yi.iık farlda.r yaratmıt: dünya r.engın ifade ~en bır nesıl vardı. gene zararla Q{apanıyor. Amma o ye a-c:ayibl5klcr yazmağa kalkına. 
la bu &Ütuofaıııda yapuğ.m haSo'bıhal. gularına aYl;Lrl olmayıp, hilalde bu ve fakir, efendi ve köle miUet1e<re B~n de bir nesil var: ekser;si taraf için değ l de, bu taraf için. larıd.r. Ha!buki böyle değerler n 
lerd~ .< 1) insanın hem l.:t:ndi men.. hareket<Jcde vatan ve bütün monfa. ayrıhnıştl'I'. İki insanı, iki mineti hecemn muayyen kalıblarma sığa. miş, ne çıkar? Mesele es:ısta ... O. öyle değersiz gösterişlere hiç ıh
faarını, ~~1 .de vatan .. ~.c b~n~ ati d-e tcmİT\ ed1Lmi1 olacağı kabul1~Lstça b"ro•r:ne bağlanmııitt~~ ma~ mayan, serbest nazımla en basit na baikmal ! tiyacı ~~<.tur. O halde, neden ken. 
menfaatını hır .uada duşunmeaı guç1o1unur. «Femdkre fa}.dalı olan va.rum ed bu ılı bugunku Jnunı adıerikten mahrum altalta sıralan.. Benim en ziyade yandı~ı:m. ım. diler:ni bu tesirlere kaptı.rırlar? 
hiğund~ ba.h•otmİ1tİm. 1.deal İnlian taIMl ve bUtüne d~ faydalıdırıı ~ren)fe?ak~i:. ha~ı~: n' "e ihtrtillerin ffiJLŞ keHme yığı:rılar.nı yer tutan, zasını haJdkatE>n ince, hal.ik:ıten (Devamı 4/1 de) 
her ıkı~..nı bırl~ırebıle~ adnmdıT.!mi lib~alizmin te.ı:neli uyılır. Şu'bat sebebidir. ferdi, maşeri her türlü du~gu:arı. 
Her tarın d-evrınde bu tıp -adam ya. haMe 'Bbeıra1 prensıplerc göre biri L"L l J ~ L l . yaptıöı nı b:lhas:;a garahet~e ifadeyı hü-

fn ı_ • • - ı_ h .. 1 d L • 1 ıucra Cl'CVlr yltd l)Or, .. 
ratı ~u. ıçın u~~§lnnlş, er reııın, a am .,.enıdı çıkarına uygun bir itle fenalık!lardan cl'otayı y~kıJıyor. D.ın. nerverlık sayan bir gençl:k züm. 
her dın bunun ıçın çalıtm.ftlT. Re. me~l oludten, aynı zamanda v•-ya h ~"-'l'" hl•'-• .L dı"ı d nt ve ıesi. .. 

( "S Jn Post ı., nın bul n ıc ısı : 18 
\... -

• (9) ) 
· I . . d . er ~ u a aıo, ·ae , D. 
ıım or, bi'r' ta~ım ana wpr~ıplor_e t~na ve m~lete e hıan~t etmek.le- fikri vatlklarını boyle yalnız menf~ uniküler arasında, zayıflar ve 
day.uılll'. Bunların d.oiurdueu hır dır. lktıead1 "'atanperverlık para ka-'at ve para İçi hareket eden yenicl arası.ra beliren gösterışçiler, haki. 
ah'il. anlamı ":ardır. Her ahlakın r.anmakt.an, bunun için dumıadan've maddi temnele aayaınış otın.anın ki Ju)nı-ctler arasm<la silinip g"di. 

bunlardan 30 tanesini halledt-rek bir arada yollrvan ha 
okuyucumuza bir lı•diye takdim ecJ,.eeğiz 

gayeı11 d'C. c~ıy~tte ferd ve büti'n ve her çareye ba~ V'l.lraTek çalı<>_ hatasını acı acı ek yor. Otuz yaş:. yurdu. Bugunki.ıler arasında ıse Soldan s:ıta: 
mi.ına-,ebcıt1e~nı b•~irlerilc ahenktı ma.k'tan, her türlü müeadelderc, re-jna yal..laşan bi 1uıhran "e intikal haJdki kıymetler, ekseriyetin tam. 1 - n:r ll'ıwl 
yapnıak:tan. ınsana kendt hareket- kabeflere göğüs genııekte-n ibarettir.

1
devri iç" ndclki r harbler. buhranlar posu.zluığu ve acayibl.ğile güst... ş l!d rı !5). t:uk. 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 i l 1') 

kr nd~ baıkala.r.nı zarara aolanıya., L.beora.l devir bugün turihe k.a-ve ihtitar. ~L. • eti k•Tıeı ve merakı arasında farl{ed.lemez ha:e şarkta bir .ıd.ı \4). 
k 11 .. _, '- "b · O .er gı:.oı cenuy n g ı· G · 1 · d ~ 1 l · 2 ca Y~ ar go,..,ermeıdon J rettJr. rı'§ltı~ nun ibu iktısadi "\atançer.y.k.cı ha.rekctl~ri bu g"ırı."\'Ü t~.i,ye e ıyor. enç şaır crın eger · erı 2 - Tavır, h:ı,. 
Bıl~.yoru~ k.ı ~v~upalı .. ~lf'lleır1ve~l_ık a.\ist.uıru~u ~imdı d.oğru mu için yap:tı,-r. Buglin:...J büyl:.k fcla. için büyü:k bir talıhsi:ôit teşk 1 c. reket (3), Yar4 

son yu~ e~li lleile ıçınde huırıyet ve1deıııl m~ dıye ıııccl~ehıl•rıı. Görü. ket>lerden eonra eğer yeni ve -rahat den bu vaziyet, daha ne kadar d~- dımcı (G). 3 
ıe~est.ı nız-:mı yaoa?Jlar: Bun~n ı.s.y.oruz k;ı ~v.rupa .m Llodeırı bu pren. bir deV'feye kavuflllalc i.tİyOT ak, vam edecek? Ne zaman ::;an'at.n, 3 - Bir frktlı 4 
nune libera)1'2l!lı denır. Lıhe:alıı.mın sıp aayeeıDde çoıt zengin dmu§lar, bunun 'ba.şlıca yolu fesıd', m;lılet Ye b:r hokıkabaz kut~u gibi içinden i.<mıı (51, Bir mrY. 
eııa!tlartndan bıri heır ferdın kendi vatanlarıaıı kuvvetlendiırıniflerdir. diiJYya ölçw.tinde maddenin ve men binbir çeşıd, birbirin:ı tutmaz ö.e. va (3). - ----=·ı-ı-ı 

-•=.ı-ı-menfaa.tİone en uygun gömüğü i~ler.IFaht ayni zam!lnda ferd1ere men. faatin beı1had c:Uiğt, hayranlal'!'tırdı. ben ç.ıtan b:r el çabukluğu mari.. ' - Bir hııy\"an 5 
d.e seıbe9tçe çalışması, hükumetle. faat getir~ hor :ti vatana ve mirle.1ğı ctıki, liberal ve makine in~n ye- fet o~adığı hakikati, bu cyeni- (2). Habcşlerde 6 rın ve baflcalarının ıbu i,leore karış.. tc uygun dıye görın'*ten de bu m"l rine, hem kendinin hem de bütünün er:t, csüı~·ealıstler. ve hatta csur. bir Unvan 13 >. 
mamasıd tr.Ben bir İ§ tutacak, bir ti-1e!ler çok.. :ıarar sörmü lcr: bu g~) e ç karlarını bir arada gören hak.iki natüreller• tarafından anla~ılabi. Kötü (31. ? .• 
::aret yapa<:ak, yahud bir fabr:ka ~rurı~~ in.sanlar ve. 1:1 ',lot1er bır _ve ahlaklı İn&an yaratmaktır. Bu ya lecek? Geçen Büyük Harb sJmın.. 5 - Meşhur b1r ,, ____ _ 
işletecek oılurnm, bunları s•rf bana•bırlerlm yemek, her ışı ve her yük. rat t ş liberal rcıim yerbe, yeni b r da bir aral ~ Avrupa cdebiya ın.. ka.nlLI <SJ. 
~addi fayda veren lf dıye düşünÜ-sdk duyguyu para }le ölçm~k biçiı:n~- düzen, ve onun an pren"İpl•ri ve dım da h r ka::; rga gıbı geçen ve G - Komşu bir 

rwn.Bun>ar v~~ana ve bliiüne fayda-ı~e sok~~k: Benci .:~. (le1e~e.re bırr.hlakı yel'lemnekl müml.."Ün olur. ş'.ımdi yalnız tebe~i.ımle karşıla- ml'm'eket t•>. 
h m·.dır, <legıl midir, buntarla hiç ınosan tıpınm yer Y\J'.ZU~e ha:kıın ol. Şimdı ç ndc bulunduğumuz buh. n.an bUti.ıın o .kübıun, dadaiz.vn, fü. y t.m.aktan emri 

1 ~ ıL_ K l _ıt ı d 1 1 türızme cereyanların,.ian bugün hazır (8). 
~~u Olm~ ~ndi çıllcarını tenıin mas'na yor. verm 'er ır: . nsan arı ra~ ":e in.tı . .k.al dcvirlcnnde, lıbezal 
ıçrn yapacagım her harekette eetbulyahıız şaMıl menfaatler: çın harf'kt-. reı ım.n yerlınc her rnenı.1cılcetıte dev- ortada ne kaldı? Saf ve öz ş'i~ te- 7 - A 'kf'r 

--~ l d 1·1.ı.· · t htı ı. ,_ d Ka::Im dl'ğll C31. 
tmı. Bu surotle liberalizm «Bencİ»ıte sokan bu libcrn görüş sonun a letç ida:rolcr kurulmaktadır. Devlet a,..,,..ısı gene a na U\Uruiaııa ı 
bir ahla1t temeline clay&1'Ul'llf _zengin ile fa'kiri, patronla İK0Yi. ç"1 ğin henüz h'çbir menıl~et\e e- nu? O ha!de bizim bu~ünıkti şiırı. 8 - Londradakl meşhur Nazi (,), 
tir. Acaba Jiheral!er hiç va.tanıpcr.serınayochırla prolateryayı karşı karbedi ve i!t"r bir cemiyet n zam •ek mizdekı bu annrşi, bu hıs ve fikır Yazı <«>. 

v nl ed' ? ı· 1 mi b 9 - Bir renk (!), Muvafık, 
verlıği kabul etmiyorlar mı) BQylei'Ya geti-mn."trtir. lmıanhr birbırinelin<:le tat'bakatmı yaratamamış ol-du. perışa ıgı n lr. çerı e a an 

l1i (3), 

biT hüküm veriiemez: çür&ü ahlaki dü,man e ınıflara ayrılm:ş, kavga, ğımu görüyoruz. B r buhran devre j manalı ~ır şeyl~r SO)loı:t1ek ıst • ~O ~·ilrt (S), Nota (!), 
emeli 01.ruyan •hiçbir rej:m ne do.jh.le ve madde alemi butün "nsani fi nm zaruri bır net0cesı g•bi gorunen yenler" bıle, Re.!ık H~! ?1n oon Pa: 
~abılır, ne de yaııyabillı. Onlara kirleri ve yübıek ah1a'k teme_Der:ni devletçTk hı la.ki!! f beııat tarih hal. zar. ~usaba~es !:de ıd.Knl) et ehtt1 .ğkı 

.. · ] bö ı ..ı· • ı ıt·· - · B" ·u · nd k n<:l d.ü g bı ıçtımaı mue:ne e ere, a a 
uogru ur;;, .tern:.z ık, ve a. e a ar. gl yenı cem ye nıznm r. nun u . .. . 

'l'ııkandMl ~ı: 

ı - Habeş kralı (6), Kör o~U (3). 
% - rfta bk- ıstıla.b ( 4) , e'ııJ 

' - U1ak (4), Bir flevi ka.yık 
5 - Derüs (5), Blr renk (!). 

6 - Aded (f), Nota m. 
7 - Pcncere1e takıhr (S), 

('). 

(l). 

8 - Da'V'a vekili (6), Beraber ııı. 

9 - Pasa.porlb.ra yaptbn <•>, SaW 
(4). 

gore ınsan arım ··y-ıe mi.ıııyetçı, ya-~~' ~st 1-~ştır .. 1 ır mfı e't f dçık. e w ası ~n sotnrat . n)aındın yOaşıyacba. an'~1e1erine bi'l" balta sallaTak 

(1) 80 11ISl1a.r C"Qetemidn 11, 21 "' ik gibi her türlü ince du"guları s .gün kimseye semp t'k gelmiyen bn)
1
çm mı :ıır babçesıne uluorta atı. fransı7.C3 <

4>. 
~::~~=:~~=:~~,l~l~.Y~~~b~(~~-~n(2),&~k~).~ 



nıua~ u 

4 Nisa~ SON POSTA Sayfa 3/2 

«Son Posta» nın tarihi tefrikası: 63 !
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!~~ınlı11PAT!ı0NA HALil. 
i Son Poıtanın edebi telrikıuı: 10~ 

1.i ~ l\ücüK' 
Mektebler kır • U 

SPOR -
~.enç hoca Abdülgani efendiyi gö. I di bocalarla elrnştikten soru-a pala 
rur gormez kapıyı ıyacc açıp gerL bıyılklı adama döndu: 
ye ç.:!ki <li: - Deli Mustafa ağa mısız? 

- Buyurun, buyurun. Pala bııyılklı ccvab vermeden 
Gani efendi kendıntlcn evvel ho::alarm üçü birden: 

Patronayı içerıj e soktu. Eli şanı- - Deli Musatafa ağadır. 
danlı haf z beli palalı delikanlıyı Dediler, Gani efendiye ~edirde 
gortir gormez ~t'n Şt'n gülü:Ir.s1ed : yer ,gösterdiler. Patrona Halil, alt 

- Yoldaş ağa bızden ımidir? ba.~a. döşmeler üzerine diz çö:ktü. 
- Beli og.wrn, biz<lendir. Efen- .. Pala bıyıik hafız gümi.i~ bir tep.>i 

di lhazretler1 nez<lı Ş€rıflerınde ıçınde kahve getirdi. Aya.sofya 
k mlc:r var? şeylhi E~irizade Ahmed efendı 

IIafı:l. ıka.p.j ı yavaşça kapadı: Patrona Ha il:ı dikkatli di1:ikatlı 
- Müderr.s Velı İbrabim efen- süzüyordu. Patronanın gözleri göz

di lhaz.retleri, Abdullah hoca efen<lı lerine ilişin<:e gt"ılüm:;edi: 
hazretleri an:dad.r. [Az duraladık- - On yed;nıci cortalu, d~ğül 
tan sonra] Be}tü1malcihkten mi.!- müsfrz oğlum? 
tekaid Veli .Mustafa ağa dahı var. - Beli efendi buba, on yed:ınin 

- Ya, Zül'fı i Hasan efendı haz- orta1U5U11ldanuz. 
retleri? - Ya, buraya ne için geldiğinL 

Hafızm yüzü sapsan kes:ldi. zi bilür rnüsü.z? 
Çek'ngen .çekingen etrafına bakın- Patrona Abdülgani eiendiyt> 
dıtlctan som-a boğuık ve tiüek bir baktı. Ce\'abı gö71i.iklü köse adam 
sesle cevab ver.di: verdi: 

- AcajlJ, bilmez roüsüz? Zülali - Beli efendi hazretleri. Bilür 
efendi 'bugün badel'asır cFlorya··· - Güzel. Bu ağa oğlumuz dahi 
ya ib'ad o1unmuş! cdairei onahremiyete> girdiler de. 

Gani efond~ gözlerini açtı: mek olur. 
- Flıoryaya mı? -! ... 
- Beli. Vczirıazam İbrahım - Ya deli Mustafa ağa iie ta. 

Pcı~a fewnanile. nı..şılkl ikları var mıdır? 
İlfüvar adaım Patrona Halil.rı - Yd!Ctu.r. 

ko uınu tuttu: Espırizade başını eğip sakalıırıı 
- Vezir anın içi-n Üsküdard-.r. tutamlııyara:k uzun uzun düşün. 

As taneye g c .ış demek!.. d Yf' dükt('!l sonra başını kaldırdı: 
ba sallad . Demek İbrahim Pa- - Baka oğlum Halil ağa, {Deli 

el kans nı be bad Mustafayı gfuterdi] ışte size akil 
• nbul kad1s1nın in- ve ·müdebbir b"r yoldaş. Bu .emri 

t \;.un ı.dan korku~yordu. Abdi.ılga- tın.yır. da inşallah dcğerfü b;r a
n· efendi C'lma ) an k ı i" süz nıoL ya1ct~mız olur. İmdi benim oğlum 
lan n !kulağına doğru eg di: yarın gece Bey:ızıd hamammda 

- Ol vara'kayı İb al-ıim Paşa intizar ey'leyü.p verilecek talimatı 
s rayı 'kahve cağ•na bıraktırmış icraya hazır mısız? 
mı idin"z? Patrona ayağa kalktı: 

Hafız göz'c,.ini yarı kapadı: - K~rı görülecek vezir İbrahim 
- Bugün ö~Ieden evvel. Paşadan gayrisi ise kusura bak.. 
- Demek pa~a anı da görıcl.ü! man, biz anda yoğuz! 
Yavaş yavaş merdivenleri cık.. Dedi. Espirizade, Abdi.ilganı e-

maha başlad 'ar. fen.diye b'r göz işareti çakınca, 
Büyük \'e geniş bir sofadaki se- Gani efendi hemen araya ,girdi: 

d"rde üç ak sakallı hoca vaı1dı. - Ba'ka Halil yanlış aularsüz. 
Yerde. k~ük bir şilte üzerinde de Bumda ne vezirin ne gayrın ha
pala brvık\ı ve beli silahlr'klı biri yatı meıvzuuil:lahs değil. Anın Ribi 
ot :-ruıvordu: bir zalim cebbarın suikasd ile ka. 

- Buyurun, buyurun efendi nma girmek dahi savab ise de a. 
hazretleri. nı diqüııımen. Bir vezirin gitmesi 

D)ye kalktılar, Abdülgani efen. i'le de bu alem d'üzelmez. Bunda 

bu ~vleti aliyeyi zalimler ve ceb
barlar elinden külliyen halas ey
lemek var. Sen bu işe önayak olur 
isen indellah ve inderrasul mak
bul ve yarın ahiretin dahi mamur 
olur. 

Patrona an~ıyamadı: 
- Benim bubam, sizinle salt 

vezk üzerine söylemiş idik! 
- Beli, doğru söylersüz. İbra

him Pa~a üzerine söyleşilmiş idi. 
Lakin maslahat kül halinde olup 
b r) ötelki.nden ayrılamaz dereceae 
girift bulunur. Zalim \'e ırz düş. 
manı, ımüsrif ve sefih yalnız o 01-
mayuıp hempaları dahi vardır. 

Müderris Deli İbrahim burada 
Gani eicnd min sözüııü kesti. 

j Nalıleden ı lluarzez Tah6i.n Bcrluı .. J 
koşusu birincilig""i Ek ~ Haırı.r, yanlrş anlıyorsunuz, laşıı;ken, mımıtaz:ım ve bah.-n!ıl 

~b~~ ~m ıçın. ··. _Onun: «N: bti'.}'ük bağda_ geze.11ken, bir yandan ço ı 

Pazar gu .. OÜ ta adalık etmışı.m!. Bu kız başka. cuklu.gunun en mes'ud geçen se~ :-.r:n ;n ~~1~a ç~~ı? ve fena de - nelerıni hatırlıyor, bir yanöan dal 

1 k 
Egı -~ ıye > mesı. ıçın .. ~ annesinin Olüımüırıün hayatında! 

Yapı aca :bi - Om~.n kalbınde bır nedamet,, yaptığı kapanmaz boşluğu düşü-i 
: r te_essuf yaratmak istiyorsun. ııüyordu. 

İstanbul me~teblerinin sent'llk kır ~:u; 'hır sevgı başlangıcı değil mi- Adıımları onu bahçenin denize; 
k~usu şampiyonası 5 Nisan Pazar günü : •r · . bakan bir köşesine göf" .. +·· 
sa.at 10.39 ıh Mecidiyrttby'limle Y•l'lt:t : . - Kat'ıyen! Bu hissimi ekin• Burada aııkasmı L-iı· ç muı1!'._.ş.u. 

• :dıye tar r etmek dalı d - l ' u a .. g cına 
car.tır. 4009 mrlrellk bn yarışa en yedi : ~- .. a ogru o ur dayadı, ıkollarını kavuşturdu ve 
m~b ıı,ttmk ed~tlr. Her mek\eb 10 :Onuın yuzune bakıp alay f'l.mek, göbl.crı uızaklara da1arken anne~ııl1 
~tk ta.'kımla. yarışa girecek, birden, :onu hayatımdan uzaklara fırlat P d~ndü. Onu görmek ellerine sa
yedind,·e IDldar derece alsn atltUerdflı e~ak,. velhasıl onun.. ~ururunu rılarak ona: cAnne, b~ vash etna 
en az sarı alıa.n elı.ip mektebi~ klt f'" gneyıp .geçmek, ne buyuk saadet ıne'-·i nirin yazdın? N;c1·n h. , t : . ·olUTdu' J "t • • n~ a 1-. 
koşUSll şampıyonlağunu k:ıza.nmış e • : · . . • . mı yeniden altüst ettin?-. d:.ve sor-
lacaktır. L - .Ama.n Yaıa~bı! Yegen:ıınHı ma:k istıyıordu. . • • 

Çocuk 
Kurunıu 

Mü&aıbabdan sonra M11aUlm .ate. :karısı ne J aman b•r kızmış! Sen. Evet dünyadak· l · : 
Esirgeme h'nae Mr çay drafet; nrilecektJr. ~E:'"ll korlkıtuım Neri'Illan! ıyisi "~ .. .,.fi~· a1nne erın 0en. 

21 d 
E - Yanıhyorsunuz, ben yaman ·ı en. mu~_.. ı o an o, ne .. en· 

yaşın a Bu hafta yapılacak lig maçları Ebir kız dC'ğilim. Rahat etmek ·st". og.una ":'.az.felerın l'.n ağırım yuk-: 

(Arkası var) 

y el ·· H -1.. "·- • 
1 1 lem€ik lu~uımuınu hıssetm· t ., N" • 

ur ıı:n en oııem meselelerinden o. .lbi. Fu...,.,ı Aja.nhtuulan: :vorum. Ben onu aramayorum 0 . ış · · 
1
-: 

lan ~euk cl&vaslll.ln lnkişlh i~in uğn_ ·.:da -beni arayıp sorm"sın, dah' a ın bu ~ad.a_ r zalimleşımişti? Bunca:. 
5/1'itıan/14Z Paııar giinü yapılacak " s · l k ı.taS1 Çocuk Esirgeme Kıınımu bu sene Ui m~ları ~doğrusu serbest bıraksın! Dünva .ene sungunc_e. almasının h::kiki~ 

yirmi birinci senesini lirak etmiştir. ·~ 'b"' "kt"' B' • manasını mçın anlıyamamıstı • 
Kurum Genel Merkez bıı yıl il& 23 Fenerbahçe stadı: Saa.t 12 UnkaJ>• E .ıurydu bur. ır ucub~l?a o, bir Yahud bövle görünmüştü'> BütÜ~: ~l d - : M:wı"a a en ya.şava ırim - · : 

Sisan ltayn.mı ve ha-t'tasının ,..e ... an se. nı •. em ar, saat 14. 1.'aksim - Süley : ML'O...,h b' t. l .. '.: olan biten .şeylere rag·men hala: .. ""' - nl. : - ....... ur ır a a ar sozu var· .. • ·: 
nelet:l.eıı 4aha ıeniş ve ~iimnllü ve Ç(I. ma :ı:e, saa.t 16 Vefa - Fenerbah~e. =Dağ da. a .kavu . . . o kad nJa muşterek oir haya• ya.: 
cu.'ı. davasmd:ıki ~&lıı~m.ılarla. elde f'dl_ $~f st.a•ı: Sa.a.t Hl Anadolu • ~kavuş g şınaz, ınsan ınsana amcığa onu nasrl mecbur ed biliJ 
len 119nuçları beHr&ttek şeklide kattan. ~mırsııor, saat 12 Hilal - jıı,ti1dil. saat 1: ~· b ,_ . .. vıorou? Nasıl ve ne hakla? : 

14 AJtınt l' B "'! t 16 ..._k : - en u ıı:ıususta bıraz mute- : 
tnalil loin •mditlen haı:ırlıklar:ı başla. u • eyos u, saa ........ " • :ıı<=>s•ıbıım · mukad"' t · - Annecijtim arınecinim! Ben:: Gahı1asa:rav • • uera a manııvoru"'Y\ ' .., • mış ve büt.ün me:ıilew: ve ~ubetı>ı·lııe bir · · · ~e yapsak gene Allahın ·takrl"ri af~et, son a.rzularmı yerine gelire-E 
Lamim.le ke)Nr.eıti bllclirmlşUr. Hakemlerin yeni kıyafetleri !"eri11; bula('aktıT. Ben size 'ke,,<li :n-Jyeccğlm. O kadınla müs1crek: 
.. Ank1lr~a. da bayram \'f' baflasınınl it'nlbol hderas3·onıı merkez hakem a·amirni 'hislerlnıi sövledim. in~al_ bır ılıayat tesis etmcğe ı.r:ııkan \(}k..a 
o~li bır şridfda olma.stn.ı ve radyoda komitesl hakemlerin kıyafeti için yeui E'"~l i~t;~lbal btı duve-ıı1;ırımı ta•- ur. • .. . . • • i 
r.ocuhm sı.h.hi dımımu. çOk ço llklu al.

1 

bR' taltma.tna.nte h.uırta.mış ve bunu ;mın e<ler ve beni aldatmaz. B'lş1ı::a Guya sıozler n~ an~esı ış.tm"c: te; 
~ı~ w. iyi bakımla arUınlrn:ı.. ... ı. gürbüz br tamim ilt' .istanb:ıl mınl.akasır.a bil. :TJc füyf'yjm? l;en<lısın affe-t.mı.oe; gıbi içi suku-: 
reaşın•krin~n temini, uilfusumuzun d"rmisUr. E .lı' !lCt e do du, ıhıçb'r ~y dü~ünme.i 
artımında çocuğun kı:vmet v..ı ebemml.1 Ymi tı.ılmat.na.'11eye güre lıakemlcr:ln ~ Karta.dan Haydarpa~aya g den da.kıkalarca. u ak den"zi sey-~ 
!~ti, çocuk ölümlerinin azaltılması gfüi panhl.on, ~eket ve ı;mrabları ı.iyab oı .•• rrenin bırind J'l1€\'ki vagonların r. lctC'n~ som.~ .. a :r ad nı rlai 
ilmi bahlc;Jerı en kıy~tH, ı;oı.-nlı ilim <r.>Jclır. :dan birinde bu hararetli n.übaha" oşke ro~ru yurume,ge başla . E.: 
tl':ia.mhtırımızın ağııı:farıodan hıılkmıı7S • d k ın n.>ncerel · d ta d l ı.: l\lilli hakemlerin sağ tarafında ay ve ;cereyan e er en Yakacrktaki kö~k . r-· er n en şan ay ı1": 
ıı:nı ... tmd< ve uır1terinl :ırthnnak husu. :. ı 1 ö <: me. f rah d'i B k rl ·• yıluu, ditrr ha.kemlerdr ise s:ıdece yıl_ •• e ya .mz ')aş•na kalan •rıer dC", . •• ver · urası CJ:I evı: 
sund.a l<'.abi lıedbirlrrl aldıtı ı;lbi cocuk. tlız bu1unıu:Mıtır. Bu bra.r mıntaka mrr henelerdenıbcri uzak !kaldığı bu ~ı. Buı ada bütün tehlike ve ii Ün-: 
h.runwn bu baYTunı ~ıaha l'!ğ'lrm-.eli 4tı:'."Zinde böütün lıa!-ıE'Jlllere tebl'ğ edi!m'ş Eyerlede derin bir yeis içinde df1la. •ulerd~n uzaıkta idi. : 
~~·l"lnıek için ıl,. daha zenı:l!'l proıram. tir. :şıyordu. - Istikbali düşünmek ve üzüd 
taT tertılb etmekte oıautu ''e çoeuk hah. E Annesini kayıbet.me1<ten gelen meık neye yarar? ~ olacağllla va-E 
çesinde de ~klara terblytlf"rlne ya.M Doğu Gençt:k klübünün :ronı.S.uz ikeder ve matem ortasmda. racaık. Şimdilik b!l' şey dü-sü me.E 
nar OYWl ve eil~celtt> hazırlamakta bıı. kongresi ~\oculdıuğunun mes'ud günler:n· melli! : 
tundniu haber alınm1ştar. "'ı t 1 ı... lk·~ı,.t .l-' • Doğu Gençlik spor klıilıüııüa senelik S a ır at.~m 1uU ~c~ :_ ~ıa.ş.rnak O- Kend." kencr. nı teSkin iç.in bu: 

revk&lild" kouırcsi kJübıiıı binası olan :na ayını zamanda buyuk bir zevk söı!ler· sö~ liyerek merdiveni ç ktd 
Yenişehir l\llrmlran sokak So. 23 tc ~te Yeri\·o;xlu. Bt~, ıztırab ve acile annesinin odasının kapısını itt" j "'"'~..,,._,,,""'"""""""'""",...~"",,,,... 

insanın en büylik esin yavru.sudur. 
5/,/942 Pazar saa.t 10 dıı yapıluaktır. skanşı:k bır ZC\'tkJtl. IŞtğı yaktı. S 

Genel Merkezi hanm kencrede ha.zır bulunmalan rica. : Bahcenin gölgeli yollarında do- (Arkut nr) : 
~.ı....-~ır. \. _ j 

Çocuk Esirgeme Kmumu 

- -- 1 -· _ .................... ,, 
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l_HO_K_K_A_B_A_ZL_l_K_l j 
Kağıd parçaları 

suya karışmıyor 

Edebiyat: iki şiir ve ıki nesil 
(Baş t;.rar, 3/1 de) / 

Size buı-ada dünkü ve bugünkü 
nesilden nümune olarak iki şiir 
göstereceğim. Bu iiİrlerin ikisın n 
de mevzuu birdır. Fakat dümkünim 
gerek ifade, gerek his .tibarıle gü. 
zefüği ve zenginliği yanında, bu. 
günkünün bi~arelğinii derhal ka\. 
rayacaksınız. Ne yazıık ki, bu h~ı
zin nümuneyi yazan genç, hiç tc 
böyle mısralar a~tına imasını ata. 
cak bir şahsiyet te dt>ğPdi. 1şte 
biThassa gücüme giden de bu ... 

Başka bir C'l uzamr el uokuııan h"r 
)«rdcıı; 

Kaıı:ıcaktır san.ram, o bımiındlr, tıı. 

!v'lono!og: 

BEN AKILLIYIM 
Jil~7 

.. lic•ı çocugum, ı..fağıırrı, ;.a~ım h ~ 
nu: beşıe al.ı arası amıma, akıfü ço. 
CUb'Um. Ay.p mı, i.ısar.. kendi endi. 
ne a...:: H. cıem z mı! Ne )apayım, 
ben d } orum iş~c. Hele siz benı din. 
ley n a1ılıı olduğ~mu ıtasdik edecek, 
Parmaklarınızı .:<1.racak.sın:z.. Sır .. sı 
ge.bn · şken söy.iyey.an. par.rna'.Jar • 
n.21 fazla ısınnayın ka.nar~a lendİT. 
dıyod bulamadım. Ne (Lyoırdum 
ha: Akıllit okluğumdan bahsed"yor~ 
duırn. f lele hele sabrecün anlat.:ı. 
Ylnı_ ağz,nız hayrette.1 açık kalır. 
Gene s:rası dü-ştü söyryeceğim. Ağ 
zınız hayre!llten açık k~lacak diye 1 . Trampet boru er md~ e\'e get 
sakın dinlememe:dik etmeyin, :zarar dını. Başlad.ırn boruyu ö.türm,ye, 
Y?~ ~en ü~enmem, teker teker heı 1 tr.ampeti giiım güm çalıniya ... Evae 
\ıırınız'n ıağ:.ı:ln!zl kaparım. kım varsa, babam, an•nem, halam, 

Ben de laf karı~tırıyorum. Neden ağabeyim bepsını .kul.ıklaunı tıka. 
bahsedecektim. Buldum aklımdan ... 

1 
dılar: 

r 
Yeni 

bilmecemiz 
DörL harfUyhn: 
Baştan iki harfimin ılelllderi var. 
Baştan üo harfimin eskiden u~ak. 

ları, köleleri vardı. l'a.kat şimdi ne 
IL~klan kaldı, ne "ôlclerl, ne de 
keıııl1. 

Dort rahfiınin birden da.Harı ,·ar. 
dJT. 

İki Iıaı·fiın ne, uç harfim ne, dört 
hL..ı·ıiın ııı~.:fü? :Uıllniz. Bllir;;eniı. 

«&,l.ıııe1·c» kı..mını gazeteden besin, 

b:Ze &imdrrin. Dotru bileu.lı:rdfü bl. 
riııciye yağlı boya. Atatürk tablosu. 
ııun büyük kopyası, iklnt·ıye bir kutu 
nıürckl,cb kalı:ıın.i ucu, uı:üncihe bU. 
)"uk ve be:) ecanlı bir macera. romanı, 
diğer 3;; khlye muhkllf hedıyeler 
vcrarcekUr. 

Ağızları ayni kutur;la iki bardak ala. 
<"aksınız. Bardağın birine su dolduracak. 
suıız. Ökidne de kiH:ıd p:ırç:ıl::ırı, kf4.ğıd 
parç.aları dolduriluğunu:ı: bard.ıgın ağzı.. 

n:ı. bir kfığıd kapayıp bardagı. ters çevi. 
recekslnl:ı: ve atı.ı Uı.m di~eri.nln ağnna 
gelmcl< üzere kağıdı ka.ldırurıa~an su 
dolu bardağın üzer\nc koyaooksınız. Ka. 

l 
~d olduğu için tabii bardakta.ki ufak 
kaı;ıd parça.Ia.rı ımya kar~ınaz. 

l 
Sizi seyredenlere: 
- Şimdi dlye~kslnlz, bardakları ters 

çevireceğim, hatta kfığulı da çekeceğim, 
bu sefer de su ol1iuını .-Ibi kalacak, ki. 
ğıd pıar~ları dolu olan blldağa tlôkül. 

Be b' ·k k · · k Bu ne gürültu··du .. r·, çalma fun. dıım, günleıxlen de Pazardı. Babam 
n para ırı tirme için ço gü - • p 1 

zel bir çare buldum. Dinleyin baktn ları.. J az~ arı hıraz geç kalkar. Odası. Jügıdı ~kece-ksinlz. BarJakları ı:e,i. 
siz de ben,m u ... u)ümü tatbik eder~' Boynumu büktüm: n•n apısına gittim. Haydi horu, reoeksiııiz Ye dediğiniz gibi olacak, su. 

m.iyecck. 

seniz az zamanda benim gibi çok - Teessüriiı.nden ne yapacağı_ r.~y:i trampet. Bıo-ruyu da şö~le .üL toinde k.iğıd parçaları bu.lunan lı::ı.rdağa 
paran·2 o.luT. m.ı şaş:rdıın, dedim. iki lirayı tram l.Y r.dıum. _Ma.kaını. aynen <ıBır lıra, c!ökulmlyeeek. 

İlk hamlede iki lira biriktirm:ıı. petle boruya verdim. Beş paıasız' hır. !ıra!'. hır lıra» içerıden babamın Bu nasıl olur: 
t B ·· · kld ş· d'b b sesıge-dı: nı .. _u ıkı lıray: biriktirmek bana a ım. ım l en trampet, o.ru Tabii bir hil~si var. !$imdi hilesini size 
tam _ıkı aya mal oinıUıştu .. lk' ay an. çaJıı~~a:z dıa ne yaparım? - Sabah sa~ah .bu ne ı;~rültü: öğ~tc:rlm. Bardakların ağ7.In:ı göre ev. 
ncm~n babamın verdikleri paradan Uf!ed m boruyu, vurdum l:raın. . Ben gen7 «Bir hra, bir lıra, bıır vc1Jen bir mika. hazırları;ımı.. Bu mika. 
ne ç.ı. olata aldım, ne ~ker iki !'ira pete. Boıbam, annem, halnm, ağa. Ira» aheng le devam ettırn. Babam yı kll~ıılı koyarken ka~ıdın altında tu. 
tamamlandı.: Tanıamlandı amma, beyim. hepsi birbirine ıbaktJar. Nl. kapı;> ı açt : tuı1 t&>t.a.ınam su dolu bard.ı{:l.n a~zını 
~· l ~\do~ lıra yapab lmek içın hayet halam da_y~rı~ınadı: . - ~~ 0~\Jor}. w aıuyacak şekilde koya.rsııı•:ı:. JUğıdı, 
ı ı. a'! a a ı"'1z:mdı. Sek;z lira olma - Ben sana ıkıl rayı \'ereyım de - ıç a aclgtm, uyanacag:n rnılka:n oyııa.tnuyncık ~ekllde nı;uka 
el lçln dö11t ay daha, sekiz ay. He. artık bu gürül.üyi.i kes <ledi. ~ att? s.ına tatlı tatlı çalgı dinletmek çe'3unenl:ı: lazımdır. l\llka b:ırdağtn ağ. 
sabı. güç ... Ben s~bırs~z adamım.j iki lirayı aLdırn. lkı lira~l alır al. ısted m. zından pek o.z büyuk olsa da zarı çok 
Bu ış kolay olabıTmel d. İ,te, ze. ınaz da gene boruyu üflemıye. tram - Sen susıı.r mısın? j şeffaf olduğu için farkcdUmt.z, ve ıou 
kumla,. aklımla kolay para biriktir. peti güm'bur detmiye başlad~m: - Susar ırn babcığım anuna,, a.ımı :Jt tehlikesi tıımamlle berlarnf e. 
nıe usulünü keşfettim. _ Bu sefer n~ oluyOO"? şey .. • d.lm"ş olur. 

B;rikti~d'ğim iki l'rayı c"b'mc Cevab verdim. - Ne şey. Su~wı niçin, ka:ıd parçaları dolu 
koydum. Soıkl'lğa çJktım. Bir O)Un. - Ş.Jndı de sevincimden çalıya. - Han bir rra veıril'Sen. 'bardağa dökülınedlğinl şf:ndi a.ı.ıl;ulınız 
cakçıya girtım. Bir lira 'le hır tram. rum. - Al ~lirayı defol. değil mi, lkı bardıı.k arasındaki top:ıl"lııJt 

Ön'Ce dünlkü nesildM B:ı.van 
ŞüJruie Nihalin şiirini 'k-tibas ed·-
yorum: 

Mezat 
Alıeıla.r bcten!p sevinçle a),rırktn 
Gidc:n1&ı brraktıl:ı hııystın artıtmı, 
Her şeyin üzerinden se:ıerim, diken 

dikeu, 

Ardd.a kalan ıöı.lerin h:ısretle baktı. 
'ını. 

Mki bir ıenç kı?'.dır ki şu yat:ıi(ın 
~alıib!, 

Ca.ıl vennişUr şn mın1 ipek ortü al. 
tında: 

Şu kadife ~·nıe bnla yatıror ıf.bl 
Bir genç kadın, bir iimltl arar sönrn 

bahtında. 

Boy boy duran a) nala.!" gelenlere P. 
b:ınc1. 

Onl:mla gidenlerin mahrem hayali 

Tıi derinliklerinde &:'iilüyor acı ııcı 

Bir yil:ı: ki dudakları bııı.Uk blr hali 
vardır. 

r············································~ 
Geçen bilmecemizde · 

kazananlar 
Geçen bilmccrmlı.d J;:ı1.ananla. 

na bfmleri Pazartesi &"illlli çık ~ıi'k 
sa.nnıı.zdn ıliin edilecek !r. H"dıYe 
kınanıınli\rdan tstanbulda bntu • 
aanlar, bediyeluıni Pnzıırtesl ve 
Perşembe gijnl<'rl idarebaneml:ıdcn 
llabll:rlcr. •r.n.şrad bulunanlnnn 
bedi.Jclerl posla ile aclreslerine 
rtindermr. 

'································ ............. ,,1 Pet, bir Iirasile de bir blcru aldım. B':r tiiıı1lü arkasını kesm'ıyo.."1Clum. Bir lira daha.·· Dört Iira lmu11.. mik:ııar da suyu tutuyor. 
Cülüy-orsunuz .. ne o; içinizd-en: Nihayet annem bir care bulmuştu: tu. O günd.en sonra da gP-ne hu tuz.. ---. -. -.--a-k-1l_e_d_eım_e_m_İş-im-.-H-e.r--zn_m_a_n-da 

- ı. 1· aycla b'ır;~.~.ı:irilen iki lira _ s·.r l'tra da beıı versem susar da boru çalmamak, trampet tak1r. Yazık ki borumu, trampetını hır uc J" k b'!' b" k l J.."'- t' · t' S'mdı çnhnıya ben ak 1 olacak değilim ya. Sene.. 
da trampetle boru"" gitıti. mısın} datmamak .mu 3 t ı ırç.o panı e -ı nı.te ge ı.rmem ş m . .,.ı 

Ded'ğinizl hiss;dıyo.rum. Hayır _ Susarım. de ett'm. başlar. susmam iç" n verece~}eTinizle nin üç yüz ak:mış beş günunde y 1. 
kazın ayağı Ö}'lc değil. Hele biraz Bir lirayı da aldım. Ve gittim, Ak11ll <ıkluğuma fimdi hepiniz J b. T ktirdiğim paraları bırl.aç kat nız bugün a'kıfü hıueek.t etmcy be.. 

b d 
- _ı S bah kar.:ı U"<•an- 1·nandınız ya. daha arttırdıır .. Amma jşte yazık ceremed:m. ** 

sa re in şihn:di anlarsınız. cx.:ıama yatttm. a a ,. J 

~erek! 

l\Ie:ıad bitmiştir artık, datıJı~cır Iç r. 

Yeni bir şeye 
den 

sahlb ıözlcr ı:uliınısi. 
)Crf'k ..• 

Şükufe Nihaı 

Şimdi bir de c)eni> yi okuya 
lım: 

Tereke 
Den ölursew olurum, oır şey <legil, 
Ne olursa. g:ırib t'ı\t)ama. olu.r. 
Blr hayır sahilıl çı.kar mı derı.iıı, 
l\Ielilut»ıarınu i:ıde edecek? 
\'a lı.iLablırım, ya. ş.ilr deILcrim'.' 
Ya.n.vun bakkal eJlue dW;cnie~ 

Kim bilir bn döşekte ıdml(T yalar? 
Ha.ngı rüyaJ.uı örter bu yorgun? 
El sırtında böyle :caril duramaz, 
J.ı.marlamadır elb!.sem, ıı;trdesıim; 
Her ayağa &'öre değil ı..uııd11ram; 

nu .lı.tra\'a.t ben bariadıkcıı &rti~ldir; 
Bu şapka>, kimse böyle giycmC"L. 

Cahid Sııkı Taranc~ 
Şü~l1fe Nihalin şiirindekı hu. 

susiyet ve zarafet nerede, Cahıd 
Sıtlkının şiirındeıki garabet ıb1lc sa
yı.amayacak olan beylık laıkırdılar 
nerede? 

c.Mezah ta lisan, vezin, kafiye 
ve bilhassa ahe~ bir :küldür. Bü
tün şi:ri bir beste gibi bir nefeste 
olmyorsunuz. Sonra hislerin ince. 
lıği, ıhayallerin canlılığı, b.ı güzel 
eserin ayrıca değerini arttırıyor. 

Haföuki d' ğer şürde, bir ı ealist 
romancının bir sayfasından kır. 
pı~ gibi çiğ bir levha var. Hü
sevın Rahminin Edirnekapı me. 
za;·lığı tasvirlerinden bir parça O

kuyor gibiyiz. Fakat o romandır, 
bu ıse şiir obna:k iddiasında? 

.Mezat> ta: 
Başka bir el uzanır el do1tunan lıcr 

yerden; 
Kapııca.ktır sanının, o benlmdir, dl. 

yerek! 

Beytindeki emsalsiz şiire ve 
hüzne mUkabil, öteki manzumede 
kunduralanndan, elbiselerinden 
bahsedr>n ölıünün hasbıhali. .. Ara~ 
daki fark, ibir kelimede ~urum. 
dur. 

B mem, filti şiir arasındaki baş 
dlöndürücü fal'kı izah edebildim 
mi? 4te dün!kü ve bugünikü. şiiri. 
miz.... Halid Fahri Ozansoy 
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Haberleri İKtısadi 
vatanperverlik 

Sı·vas çevresı· nde zirai!Eski 8. evd.ği,ne: '.'Gel .durwnu v~ı::.t~:~ıu~::~bini dev_ 

iö'iiiiCiı~hmet 
Bir türlü neticelenemıyan güreş @i 

b k d letçHik inkılab:na dünya ölçüsünde 

f b 1 
ek f 1 e e enı açır." ıye yeni bir iman esası olarak ba~lan- Çünkü Dumıuış ta hasmını yarım 

Se er er ı aa ıyeti haber gnnderen mamış otmaktıi aramak lazımgelir. saatii!k bir gü.reş neticesinde or-
u Devıcl'ç.tlik ancak <dktk!adi vatan - tadan çılkaıınu.ş oluyordu. 

perverhkıı esaslarını yeni bir ahlak, İsmaıl ağa, söyk~ndi: 

taze ( e l•n yenı bır an'ane hal inde ortaya koy. - Ulan! Durnnu.ş, götürüyor 
mas'n.dan. buna herkesin, her mj.I. hasmını ... 

111 letin seve seve ve vicd.anlarınJan Kara Ahmed de: ---
gelen bir inanla kaulmıısından son. - Gidiyor ... 

Çiftçiye 31 bin lira tevzi ediliyor 
Kızı kaçıran delikanlı: (<Bana ra muvaffak olabitir. F..s'ki menfaat Derneğe ıkalmadan herifin sırtı 

Sivas (Husuei) - Şehrimiz ~ 1 ~~.,_ bu taluıiea.tın tevzi liste- haber gönderdi, ben de ve nıad'de dünyas•nın ahlaki le, ıma yere vurdu. llem de ayaıktan ve 
raat Odası her 00

1 
beşk gü~1~e b_ır lerını Yd~ıLveeıd~ h~eta kazal~ luı-çırdım!» diyor nile devlet başına geçenler veya kallbı kal.ııbıına. Durm~, geniş bir 

muntazamen top anma ta vı ayetin rımıza • ıc:av en ta ımatın ven -- devlet idtare edenler bir dünya rejL nefes ahmıştı. Çünkü Çıngenc da-
zriai kalktınanası i!~ri üz.erSoninck e.l,mee.ıH·,!_~r ~lıtı:n~ albınmıotrd.ır. l Jzmir (Hu.susi) _ Geçeıı~erde rn.ine esas olacak devletçilik inkıliı. ha hallı ımeydar.da boğuşuyorJu. 
sa3ll kararlar v~eııı.t~'ir. . .. ~p d ~t".~~~lZln u duya ım arın_ Tire kazasının Gökçen nahiyesine bile alakadar olamazlar; birçok Durmuş Kara Ahmetli, hiç kale 
lant'sında da mevs.tm ztı.aati uze~ 4ln çuu,;ı ..,,.._. memnun r. bağlı KLiıtepe köyür..de bir yeni ge- memlekeııte bu ~:bi İnsanlar ve sı. alamyordu. Ona b!r hasım naz:ırile 
dek kara11lar pwgrama ahnımlf 1

- Divrfk maden sahısı teslim edildi linin dl"'V·• in.el k tıvı ı t 1 nıFlar henüz İş başında oldukların- bile 'bakımıyordu. Asıl diiıc.-manı ve 
zıhma.k vadisi ile diier sahalarıda. , .1 fha.b.ug~ ~ keb~tdl aç_~ n HeA- ....._. ••• 
k 1 ı b ı. d k rt L Divrik. &ibaınk demir ma&ctıilerı gra erı olcara ı rmı!/t m. a. dan. dolayı devll't maki ne!İ i~i ~ş: pehlivan saydığı Serezli Çingene 

tara arın su aa~ının an u u , . d" ·c1 .. · IA J,,.,mı,,,,,_8 L_ d" yanın ıl4r•sı d" 
1 b d·l . . · ış'letmeıRne aicf İ!ntİyaz sahasını mt>z ıııeye aı muıteımmım ma urnatı J -· ... 0<ınu un ~ · . ı. 

:na art çın 9lJ en erının ta.ll'Um .LA • ...ı • __ u_ .L .. bildiıiyorum· İçin bugünkü hsrb kadar tı-hlikeli Çirı:gene, Du:rırrn~un da hasmını 
edi'mesi ve Tokat lne'lmanesinden ırnr lı;ncılıınTye tcıu:ı.m e'tmcx uzere ge • . . I 

1 1 d ~ık ı._v l 9en hafta içinde Divriğe gitmiş o.I Ayşe ad·n.cla.kı bu 16 yaşındaki görmemek kabil d .. ğidir. meydandan çıkardığını görün<:e ü. 
ge ı-c~ıe am•z.ıt 0<>\l'a arın yer ve ' k d .. v .. "' ' t' fh L b 1 d d d' " "ld'"' B l kl · zd' E .. . 1 .. ~ k lan ~imiz ticaret Ye sanayi odıası genç iz ugunıUJl en ne' e ı sa a- ı öTa cv.r eıı 90nra ·unyanın zu u . aşına ge ece oen se ı. • _ 
bakımları uzennde llZ aT&r- ba ... katihi Vefiık Gül.dağ S..tıaad Ve-ıa:ın . .d.a ort. ada_n kaybolunc .. a düğü_n varacağı veya varması için çalış- ~er hasmını yenmekte gecikirse 
Par ver'l'm·i~ir. .,. ...ı "- _11~ L.. k • ...J l ı· J h l h 1'1 D · lcaietinıee t~k edilen fkırı<ılciye göre evırn o!r teııa.,tır a111Tdş, o,rue ge 1- mamız azımge en yenı rner a e vorguın a ı e ne urmuşa ve ne 

Çif:çiye para tevzi e<liliyot" bu ~hanın tdlim muamelelerini ik- nin kaybolcfuğu, kaçtığı kaçıttklığı «Devletçililtıı tir. Lıberal rej im ken de Kara Aıhnnede karşı lkoyamı. 
V'layetimiz çiftçilerine dağıtıl- mal ~ ve ~hriınize dÔ'nlmüştirr.l'rİvay~eri db1aşırıke-n Ane Alişin di ah.üıkrnda bütün ve miJlet men.. yacaktı. Binaenaleyh, Çingene has.. 

m.ık üzere patates tohumu bed·eli f ilk • evvelce kendisi'te bir gönül macera. faati için ça.llljlmlya lüzum göster- mıını bir an evvel mağlub etmeli 

taho;i,.at Ziraat Banka,ına .ge~İştİ~. Vifayetiımiziı:ıı Mart ayı ıçın ay. ad:ında bir dıelikanlı tarafından kıTa hareket eder hale ~'°ymayı k~fi Dunmuı;1, hasm11!111 yendikten son ~
olarak tesbit edilen 31 .920 Mralık P levzıatı ııı geçirıdiği söylenen Ahmed Ö:zıkan meden; ferdlleri kendi menfaati için idi. 

z raat Müdürlüğünde VaJımız A1cıf rıl.an 360 paket iplik ~hTimize gel.1tcaçırdrğı anla~ıhnıştıı. Ertesi gün göm1Ü9tÜ. Devletçi rejimlerde ıse ra lhemışerilerinin yanına gitti. 
iyidoğa nın ba~kaDlığ:nda toplanan miş, tevz:iata hemen ba.,lanmıştır. lher ilı:lsi de yakaianm:ştır. insanlar böyle kendi kendilerine ha Memnundu. Hemıserileri onu teb.. 

Ahmed Ôzkan verd!ği ifadede reketıt~ serbest b:rakılarak, bunların r:1k etmişti. Ağalardan 'bıri Dur-
T okat bölge spor Gelibolu mektebler-inde ekim şunlan söylemi,tir: yeıkunundan mJlet ve bütün çı.kar- muışa: 

laal• et• «- Bu i~e benim kabahatim farı tCITTl;İn ediLmesi beklenemez. - Gözün aytlın Durmuş!. 
öğretmenliği ıy ı yokıtur. Köye yeni gelmi~tim. Ay~ Hangi işlerimi.Un, hangi faaliyetle. Deyince o: 

( Hu.:>u:.i ) - lzzettiu GeliDohı (Hu.um) - Okulların bana: ırBen ~eıninte l"'V'l'enmek İste- riımirin vatan menfaaıllerine uygun, _ Evvallah ederim ağam! Fa-
be • eıleırinde.ld iınkAn ve vaaıtalarta e.:rim, gel beni kaçım diye haber gön hangilerinin aykırı olduğunu arük kat daha i.ş bLt:medi ~i!. 

- -- kim acfeııbuliğıine i:,ıiraki lüzumlu1de?'d.i .. Ben de lcaçırdım .. n biz değil, fakat b izim üstümüzde - Olsun. U<:uz kurtuldun mey. 

rııun müdürlü 
~Ü ı ... Jinde ).ap 

t ~I ~hsi teşob.. 
biis ne-ticesi o.Ja. 

Sam.sun ve 
~ibi sporun 

oldukça ıeka • 
mul e'l.miş böl -

olm.aıeı haısebile merkez a'.lt~rı devlet tayin edecektir. Devlet, bii. dandan ... 
~ timd'idıen ekime beşlamıı bulunmak Somada pehlivan gürefleri tünün ve onun jç!nde benim menfa. _ t1vle ... 

ı tadır. Beş a1n:fl.ı olwl1ıtrdan Cüm- Somada (Hususi) - Çocuk okutma atimi herke81ten iyi, herkesten top. - Görüyor musun Çin.geneyi 
_ ~~ huriyıet voe Namık KemıU okulları kuruıuu menfaatlue 12 Nisaııd-. burad:ı lu olarak görür ve bilir. Devletçi bir tür'lü hasmını mey.dandan çı.. 
• düz mezarl!il eıkıi.m sahaaı ola:ra.k peblin.n cüreşlerl tertlb edilmiştir. Gü. bir rejimıdc ah!ak teımdi, devlet ~ n karnmryor? 

seçbikleTi g.ihi, GaZi. Ha.Iclmiyeti reşlere Türldyeniıı taoınm~ bütün peh- eın iyi ve en toplu bi1diğine, götıdü_ - Çı'karamasın kerata!. 
' Milliye okulları, .,..... oku? kendi lillanlan daftt edilmişl43rdlr. ikramiye ğüne inanmak, anc;ık onun çizdiği - Ne kadar uzarsa o kadar 

bahçelerinde IJ1U8YYe.D bh yenıi ekim ıer ıonlardır: hadler İçinde insanın kendi fa aliye. yorgun dü~er ... Sana leşi !{alır 
işi~ ayırmlf bulurunaktadırbr. Ek- Başa 100, ba&~ltma ıo. orta.ya 20, tine akı~ vermekle kazanacağ· na Cin!!eneniırı! .. 

• • .. iıd eri j, }a kuıH desteye ıo mükifat ıo Ura ;,.,...":ı etrnek~;r, Onun için de yenil~============== 
öğret.. n:ııe ı~n ~al y c~ : n ° aT ' --o--- ' anlamile iktisadi vatanperverlik Fakat bu inan ıçın de devletin her 

l'k "d . . ~tmdı e~ .aıru ya, no u ' mıaır, so.8 . ad ku tl . b' l' .devletçil'lkıten başka bir şey değil.lşeyden üstü.n ve mükemmel şekilde 
meıı o evını gvan ekımıne l.--lamıflardu Mu.le.. ıg a z.u e erı ır ıraya d · _.]'ılm · d.] _ e 

M h · ' ~ • ir orgaruze c:'O efft, onun ma ac v 
ya.:an. u -ın. ... t~zi ka~.a, lcii:ek. bel,, çapa it bL Btıa. (Busw;i) - Burada. yeni kozu. İnısanlar devlete inand'ııkları ve menfaat düınyas!nın yet'ştirdiği ve 
Guııcyıt bu def• ~ft ~ ' tınce veralmeık üzere talebe taT.a.fın. Iar kesUmeğe ve !dlosu bir liray:l satıl_ 'k d' r·~. b ı· ana devlet arasına ııoktugvu İnsanlar ve · ~ ~~ .. ı tısa ı vatanperver ıgı u n 
b<H~ernLı: spo-. -- • ıdan evlerinden getirildiği. gibi, top_ mala beşb..mı.şttt. Geçen hafta suz ka. bağladıkları za.nıan ferd, millet ve~kifayet<si:zlleT eı:nde ol\nadığına ina. 

(ö~retmeın.liğİne tayfn edi'tml, ve gı ·ırağın sürülme iti de ok~ koopera.. dar kuzu kesilmiş, .. bunun yarıdan raz_)dünya öfçümnde yeni ve mes"ud nılması lazımgelır. 
f lerek i11e başlamlştlr. tifLerıi ta.rafından 1aptlrl~l~r..:...-. ~ı~~Y!. ~n~rl!...mi_.!~ ~\bir refah devresine gİreeelderdir A. H. B. 
~~~-~~......-....-~+vwrwr~..-..--r....,. 

- Tepeleye tepeleye yenece.. 
ğim onu ... 

- Fakat o, Kara Ahmed deııeıa 
delikanlı da çabuk yerı.dı h.asrnuu.. 

- Ya! ... 
- Dıkıkat et.tin mi o, deli4tanlı. 

nm güreşine?. 
- O kadar bakamadım. Haa.. 

mım!a uğraşıyordum. Nasıl gliJ:'e.. 
şiyor? 

- Çok güzel güreşiyor. 
- Ağam, bunlar yeni çocuk.. 

!ardır, ne de olsa acemidirler?. 
- Yoo ... Aldanıyoı-s.uo? Ç<* usta.ta güreşiyor. Korkarım Çinge.. 

neyi aratmasın sanat. 
- Aırr.rna yaptın &.ğam!. 

- Oğlum, biz bu meytlana vak.. 
tile hiz:met etmiş ve ellı senedır 
de bu meydanıın seyirçisiyiz. Ben, 
ne diyorsam ona, bak sen!. 

- Bu, Kara Ahmed, denilen 
de}~anlı Çingeneden daha pehlL 
van. •. 

- Et . Hepten.dir pehlivan öylıe 
ise ... 

- Et. Böyle ••. 
- ..... . 
- İşte hemşerilerine ~. On.. 

lar da gördüler ve seyrettiler 
gür~. 

Dedi. 
~'akat Duır:rnuş hiçbir va.k:t t .. 

reddude düşmüıyordu. Ağanın gö.. 
nişleri doğru idi. Durmuş bira.I 
tereddüdden sonra hemşerilerin. 
den ·birine sordu: 

- Öyle mi? Ağanın dediği gi.. 
bi mi? 

- Öyle Durmuş. Biz, Kara Ah. 
medi pehliıvan buıLduk. Bu., ÇOC11-

ğun tuıtuşlan yerinde.. ve, soura 
yenici bir pehlivan. Bu sebeble 
Alıımed, sana dil§erse dikkat et .•• 
Kaptırma kendini •.. 

- Ne yapalım! Kısmet ne • 
o, olur .. 

- Çaprazları çok sıkı .. ve, ç.
tin!. 

Dedi. 
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6 Sayfa 

Mimarlar arasında açtığımız anket 
(Batta.rafı 1 loc:I sayfada) 

cazel.elcrde gorduğü uç proşc perspektifi 
üzerinde beyanı mütaiea ettiği kanaa • 
indeyim. Eter rönnüş olsaydt daha çok 
t.enkid ve sözler soyliyeceilne eminim. 

it c şuııtıesiz ki projeleri tetkik eder. 

ııebeol>Je de aesJlcl:e.n n.eslle lnWal edecek 
kadar layemut değlW.ir. 

11.albmd, Kru,-er müstesna bir san'at 
abidesi olarak yükselıt!ği JiiııdeııJMırg 
he;vile!inde eşsiz bir san'atkar olduğunu 
isb&t etmişlr. 

kt'ıı mll.'>llb•klara nrllen proı-ramı da 
Bu mukayeseyi yapmaktan maksadım 

lyiot kavr.Ama.k Ye bu ~rtıar-"' llYl'Unluk 
şudur : 

etn5 olmıı.k uı:er~ cuıeUik ve sitil mev. 
zuubalı olabılir. 

SON POSTA 

61-- Audoluda '1 
Bir inşaat Şirketinde 
Şant)e ambar işlerinde çalışacak 

Tecrübeli Eir rnemur'a 
· İht iyaç vard :r. Taliblerln 

referanslari fe b irl ikte her gün 
b-cşten sonra Calatada büyük 
Tünel Hanında 6 numaraya 
müracaatı}art. 

\ı , 

Niaan 4 

Htr mUledn evladı, !rendi büyüğünü 
J"&ba.ncıla.rdan daha i.vl lem.sil ve lfadl
eder. 

Hazım Jübilesi Ben de meslekda ım ııbl Tilrj( mille. 
tinin binlsi ~ her fşJe Türke kendi ka. 
rakl.crıni tebariiz ettirmiş ve daha doiL Konkurda iyi bir deret'e alan Tiırk 4 N isan 942 Cumartesi günü ak.. 
rusu Turke kendi.linin ve kendisine ald mesldıi~ımnın muvaftakiyeıt de bu pmı yapılacak olan jübilenin b ilet. 

elan şeylerin kıymt"tlal öi"retınlş olan ba.kım4a.n olmw,tur. lC"rİ her gün komedi t iyatrosunda 
At.aıurt. i(\İn yapılcuak .unun mimari b Bıat.ı:'ı miınevverlıerlnıl:ı difM"lerl cflri satılmakt.adir. 

ile sabah, Oğle ve akşam 
Her yemekten •onra günde 3 Jela mantauıman ditldı'inizi lırçalayımz. 

ra.'ltttti d e ancak onun bu lrşadile te • bu projeyi de tatminkar bulmuyorlar. 
kemmul r.tmis ve kendi mimari ~lübu Yapılan MŞl'iya.Uan bunu anlıyoruz. Bu İat.anbul Kadastro Haklmliğin. 
olduğu rikir ve kanaa.Undeylm. hususta 111iinevver ve nyri münevver 

den: 
Serri tetkik ediline 1"I )illt~k raye di;re bir taenlft bile lüzum yoklar. 

l....ı - ı d ucı· ıı ·· llooaJJ&ta mahaUealnla Orhaniye soka. 
~-·ıı ucrasan M"ııı a mevc ı:re coze &r Tiiric bu meonnda aaami bir tı. 

oarp:ar. Ftlkat ne yaw ki bn(unka şart. Uzllk ıöstenn~ ınttbımlur. tında eski «. yeni 23 No. hı karrlr 
ıı.r altında lazım olan ıesim kiğıclını 

dahi temin t"dtnıiyen Tun çocutu toto. 
jenl ve (prorrama ıauhalir olan) boya 
Ye colrtler~ reslmlerinı büyüıt planşlar 

halinde susllyel'tk Jülinln dJkkat naza. 

Anıd • lal.bir bir taş ve t•tla yontma. diildti.nın hlsıiedarlarından }lehmed km 

"ile ricud bulan herhanıı bir san'a.t ese Dllrübll ve Meleke: 
ri olmaktan ba•~a bucün 18 milyonun, H~a.pıaşa ma.halleslnde Orhanlye &o. 

7arm 100 milyonun kalbi olacakıtr. katlDda eski .ıt, yeni 23 No. lu dükkanın 

Atatüriı;r ald bu esere ıı.u ruhu ver • hissedarlarından inet otlu Servet &a • r1111 kendı uıerine Çl'kemenılştir. 
Maate er şunu dı& &.ebaru ettirmek Is. meit lazımdır. Atatbrk kendlı>lni bütün ra.fta.iaıı lh:ıi.ne ft ist.anbul Va&ıfiı•I' 

terim ki jüri ook kısa bir müddet kal. dünyaya beiendirmlştir. Ona yapı)a.('a KAŞELERi llildurliltu ve al~yhinl.ııe ~tıtı davast,. 
mış ve pro~leri ve billıaaaa ıtlin ve tzah kabrin de bôlikaJ"diı şart ~rkes 1arafın. nm ca.ri mulıa&emeıılnde: Gösterilen 
nameleri ı,.ire ~tkik eıtip proıra.ma uy. dan takdir eiılllmeslnl isterim. Bu müs. 
pnlutu esas oJarak almamıştı.r. &esna ve li.vemut eseri anı.-ak bir Tör1t ikamelci.hta bukanmadıi'ınta t.ebUğa.t 

Bununla beraber juri reporu tetkik e. ıae>d.ana reh<t!bilecekttr. Anıt _ kabir var.Mrasuıa mubaşir tar.&ruıdaıı yanlan 

dllirse, bu atbl tetkike ratmen. Ata • işte o zaman nesJldMJ ntslle intikal ede. meşru.ha.Uan anlaşılmış ve ad~ln.lzln 
Uiıite layık bir an~ için lazım rrl.-n l'lt'k. milli bir rı ı hususiyet taşıya_ meobuliyet.ine binaen tebiltatın ili.ııen 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhu.tını haizdir. icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

Sayın Doktor ve Eczaclların Nazarı Dikkatine: 
teraiıl haiz preje olmadıiı açtKea anla. t'&khr.ıt f&pılmlWiana ft muhakemenin de 24/:SI. 
şWrıaktadır. 

Birçok projeler bdld matlüba ve şe. ean/HZ tıaribl.ne müsadir Cuma ~ünü ~--•• 
ra.ite daha çok unun olduiu bal41c be. Kocası tarafındlln bıçaklanan saıat UO> ona t.aliklne karac vcırllmiş el. Bir müddettenberi iptidai maddelerinin noksanından dolayı pl1asaya çıkarın.ata devam edilemlyen: 
tonarnııe kOl~UıkııİOU ia.bul edilmişi.İl' kadın öldü duiondan muhakeme ruRÜ: ı .. tanbukla 
diye te-Udu bile lüzum ıöriılmeden r~. Sultanahmedde Tapu dalreei içinde Ka. 
fü7Je edilm'-tJr. Bir müd'det evvel Davudpaşada. 

~ K b "t.. h il d ijaetco mahkemesine celmedi.finl:a veya. 
Aoaba bu rer• eclllen projeler be • asa lr.ras ma a esın e oturan 

Hakki 1• • d b 'ı c·· ı'I w nCiı rönd~rmec11•lnız t.akdJrde mu. tonarmesiz ..e ki.rrlr olarak inşa edile • şrnın e r §O or, a e ge - '5 

me:t. mi? Kabul edilmiş olan ,,,-ojelerde çimsızlıği ve kıskançlık saikaı.ile Jııakemenlze pyaben dua.m olunacağı 
~nanM biç mi yoktur? Hen bunttn t.a karısı Vufiyeyi bıçakta muhtelif td>llt makamına kaim olmak iiwere ilin 
-mile aksi 141dfa Ye kaaaatlndeyim. yerlerinden yaralamıştı. l ( 7) -- H k L - al o 11DW. 157 

Sösiıme nilaa.yet ncirkeu, Jıi.ri miisa. asc ı 1Htstaneaınde tedavi • ---------------
babL&u ne Nal! ırr.etinde çalışmaları unı:la bulunan Va,fiyı: dün C.'lrrıüş. 
lbım relditinf ötreLmiş, prorramın nok hadııı~ de böylece cinayet mahiye
onltırını ci8termlş ve AtaUirke liyık tini almıft.ır. 

1.tik.lal caddesinde komedi 
kıeımında 

FOSFOGENOL, KİNIOTONİN "Basit ve arsenikal,, 
SIKATRIN, MAZON MEYVA TUZU, 

GASTROSODİN TOZ 
-----------._,.. blr esM bu\amadıtını tebarü'& et. 

Urm4 oldutwıu ı.ekn.r etma lsı.el'.m. c ) eni neşriyat ) 
Karııaat~ ._.._ aıı mu4t.RUI 1"t" ~-------------

daha va.Oh tı.lır prorramla yeniden bir 
müeabs«a açtlması, muvakkat kabrinde Bu Harbin İçyüzü 
bir müddet daha kala-Ooak ol5'n Ala.nın inrlllt"re Başvekili Wirıst.on Char. 
ruhunu tazib etmlyeoek; bilikls daha chlll'lıı ı..ırb nutuklarını thliv:ı ede~ı bu 
memnun t"dttek Yf' Türk milletini de miiliiııı e er l~lizce ıuıluıd;ın lisanımı_ 
Mıvindi~relk ona liytılı. bir eser meydana ı:.a Haldun Ya.taro&lu t.ua.fuııbn nakle. 
~meslııl temin edecektir.. dllm~Ur. Ahmed Halid Kitabevi tarı&-

Seküre 
' 

Ni'tunanm fikri 
lUiınarlar binici ıaralındıwı çıkarılan 

Yapı uıeoaotMSı.nd&ki DU!6leki t.eıkik ya. 
ınlal'ilc ııazan dikkaü celbeden lı.ı&dın 

fmdan bastırılmışır. 
içinde buluııdutumu:a harbin İngiliz 

Başvekiline gore sebeblcri ve lçyüıuniı 

anlamak lstJyenlere bu i'Serl tavsiye e. 
deriz. Tanesi ıoo kuruştur. 

m.I marl&rtmt:ıdan ~cküre !'liilluna ıli. • KÖY5 DOÔRU - 43 ;ineli sayısı 
yor lti: 

o- Gidip rOl"miiş. 1edn yerin trt. 
kik tot.mcmiş olmama ra.tmen hemen 
kaydl"Cltyim k.i a.mt,.kaltir projelerini mil 

çıkmıştır. Bu sa.yıda lsf.ifadeli yazdar, 
şiirler, bllıiyeler vanlır. Tavsiye ı:deriz. 

Lapseki C. Müddelumumiliğinden: 
Ii bulmuyorum. 

Bu eserlerin üzerinde uğraşılmış, ça • Bu:cJayı, hiikümet.çe tayin edlleın, fiat 
h.şı.lmıı,tı.r. Fakat ronüJ, daha canlı, da. t.an raılıasına sa.tmak ııureLlle milli ko • 
ba milli bir proje rôrmek istiyor ... Dış runma kanunu hükümlerirıe muhalefette 
ve iç ma.nz.aralarını, ancak razete aıi • bulwırna.k&an ı.uçlu Lapı;ckinln ilyas 
tunlarında röreblldltim bu eserler şüp. koywıden Hasan oğlu 32ı dotumlu Ha. 

hesiz ayrı, ayn blrtt emek ve san'at ıra. 
lıle edi)orlar. 

Hem onları be~nmemek ft kötıile. 

mek de hiç bir zaman :ıldundan ceçmez. 
O h:ılde anıt • kabir proj~lerlni nedl'D 
canlı ~ mllli bulmuyorum? .. 

Bu r;ualln oevabmı üstad Kruıerin 
e8el'inden alablUri:ı. !Ue9ela bu eserdeki 
kemerler, insana kilise '.kemerleri hissini 
?eriyor. Sonra ka-puıın Biçimi milli mi. 
marimlııe uypn &'brüniiyor. 

işte bu tezadlarladır ki, ciisel bir 
fikTI taşımq olınaa•na rağmen bu e.er, 
kül halinde tetkik edlllnee milli v_e bu 

lil Ara.b&t'ı ha.kk•nda yaptlau duru,ma 
sonıında; sübutu fUUııe meb111 lıal'dı.e.in~ 
uran 3780 sayılı kanuııun 4180 sayılı 

kanunla muadl:lel 31/2 ve 59/3 üncıi 
maddelerine tevfikan beş lira alır p:ıra 
c:ıezasile malıkUmlyeUne ve çi!t.çi bulun. 
m:ası sebelıılle dükkan kap ... tm.ı ve tlca. 
retten men cezalarmın tatbikine mahal 
olmachiına mULeclair .&illye ceza m:ıh • 
kemeshıden verilen 25/2.'912 cün ve 
60/25 sayılı karar kat'lleşmlş bolun • 
dutund.an keyrlyet me*ür !canunun 63 
üncü madd~ne tevtlkan ilan vlunur. 

!942/r,9ı Uam 

1 

İstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu llanJarı 

800 kilo kwıdura kabara olW.i. 
800 » » aja.ç çivisi. 
600 ıı baktr kıuıdura çivisi. \ 

6000 çift nalça, 
6000 adecl bak.J ve siyah makara. 
}.'akanda yasılı malume pazarlı..kla sa.tm alınaoaılrtı.r. İhalesi 7 / 4/94 2 Sah 

riınü aat 15 de Tophanede Lv . .\mirliği sa.tın alma kom.isyonwıdıı yapılacak. 
tır. isteklilerin rt'Urecekleri nümunelerden beicınilnM!k suretile alınaratından 
tallblcrin teklif edecekleri f\at ve miktar üurinden 'fo 7,5 teminatlarile belli 
vaklt.te komisyona relmelerl. Ul70-4078 > 

Haydarpaşa.da Hkeri Veteriner okulunda bir a.ded ytmek oofı f2ptıniacalı:. 
tır. Pazarl•b eksiltmesi 7/4/9-12 Salı rünü saat 15,38 da Tophanede Lv. -'· 
mirllil satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ocak baca ve kanalı için 1470 
lir tahmin edilip ilk teminatı 110 Ura 25 kuruştur. Şartname ve keşrl komls. 

yonda rönilur. i teklilerln belli vakitte komisyona gelmeleri. ı<ii 1.40791 

Beher kilosuna 128 kuruş t:ıhmln edilen 15 ton sıtır veya keçi eti alınacak. 

tır. Pazarlıkla ek iltmesl 6/4/9-12 Pazartesi ı-unıi sa.at 15.15 de 'l'opharıede Lv. 
Amirlitt satın alına komisyonunda yapıla~Jctı.r. Kal'i teminatı 1920 liradır. 

ı>art.namesf komisyonda gôrııhir. Ta.liblerin belli vakitte komisyona relmelerl. 
(672-4080) 

3G kalem nn.tbaa hururatı 1'e malzemesi alına('.aktır. Pazarlııı:ta. eksiltmesi 
7/4/942 Satı ıünü saat U.30 da Tophane-de Lv. Amirilji satın .ılma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. Tahmm bedell 5125 lira 85 kuruş kat'i teminatı '768 llra . 
90 kuruştur. Mürreclat listesi ~omlsyonda röriilür. istekH\eriıı bem saa.t.t.e ko., 
anl<>yona relmelerl. (6'73.4146) 

Bu alc.şam aaat 21 de 

DELİ DOLU 
Operet 

Miıltaluarlart 7~nldf'n lhsara bqlandıtını Ye plyaaaya llbamu miktarda wrilmekte oldutuna an n ötedenberl ita 
mü.atalı.arlar-.& kar,ı cösterilen b~ (iiven ve llriye deva.mlarmı rica .ı-u. Umumi deposu: 

MAZON Vf. BQTTON EClA DEPOSU: A.$ir dendi Cad. No. 31. İstanbul 

YENiPUDRA 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*----.. 

Bu Pudral•r, 
Silılrll bir "Colorimetrique,. 
makine ile istihsal edilmiştir. 

•--------..J .. 

Teninize en uyıun 

gelece-k pudranm tam 
ve hakiki rengini ve-

TENiN 
GüZELLİCtNI 

ON MİSLt 
ARTTIRIR 

imk1nı hbll olmuttur. 
Bu yenı p\.Era, su ıe
ctnneı "Eınpenneaıtıı• 

dır Yatmur ve ruı

gArı rağmen biltOn ıun 
aabıt kıhr. En sıcak bır 
dens salonundı bıte 
burnun parlam11ına ma-

ren yeni bir "Colorimetriquo .. 
makine icat edilmiştir. 

Bu sayede, flmdiye kadar ıcörül· 
ınemi$ derecede emsalsiz ıtızellikte 
7eoJ pudra renkleri istihzar edilmesi 

nı olur Tenınız taze, 
nermtn ve sevımll olur. Yenı Tokı· 
lon pudraşmı bugün tecrübe edınıı 
ve hemen daha ıenç görünunüz 
Tokalon pudrası kullanmakla iyi 
neticeler rlacatıruz teınınaUıdu-. 
Ak.ti takdirde paranız iade olunur. 

SÜMER BANK 
MÜESSESESİ 

SELLÜLOZ SANA Yli 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

IKAVAK AÖACI AL~NACAKI 
i.malatunıza hizumla kavak atact müe18e5e1Dizcle teslim metre mikabı 18 
liradan alınacaktır. Taliblerln şera~.Uötrenmek üzer blnat veya tahrire-o 
t:rımltu Müf'ii9C!lemlz merkezine muraoaa.Uan. • ' , Demirci, elektrik ve oksijen kaynakçısı 

aranıyor 

lstanbul elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri· umum müdürlüğünden: 

İdareml:ı Şişli tamirhanesi için imtihanda cösterecekleri ehliyete göre sa. 
a.tte 35 kuruşa kadar ücret .-Prllmek suretile 6 demirci, 3 elektrik kaynak4;lSl 
ile 3 oksijen kaynakçlSına lhtlyaç vardır. Askerlikle alakası olmayan i teklile-

rin nüfus hüviyet cüıdanı, hiisnühal kağıdı ve şlmdi)·e kadar çalışmış bulun. 
dukla.rt müesseselerden alınmış iyi hizmet vesikaları ve dört adeıd vesika fo. 
t.oğTaUa.rile birlikte 10.4.942 ıünü saat 14 de idarenin l\lelro hanı ~ı:ııılıı ka. 
tındaki 7..at i,lerl ve Sicil l\lüdütlüğüne müracaatla.rı lüzumu bildirilir. u4188» .................................. .__ ......... _... ..... _ ............................................ . 

Son Por.a MatbHsl: Nepiyat Müdürü: Cihad Babu 

SAHIBl: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 1 
Beya.zıcl tnkllab müı.esi etca.!ının tan;.....n ikmali işi açlk ebıltmeye ko. 

nulmuştur. Keşif bt'deli 3549 lira 4 kuruş ve IYt teminatı 26 Ura 18 kuıuştar, 
Keşif ve şartna~ Zabıt ve l\luamellt )fiidürliitü kaleminde cörült"bllir. ihale 
8/t/9U Ca1'&mba ciınu saat 14 de J>almi Encümende yapalacaktır. 

Tallblerin ilk teminat makbuz veya mektıabları ihale tarihinden 3 gün eY. 
vel Belediye Fen t leri l'ıhi:iüriıitüne müracaatla alaeaklart fenni ehliyet ye 

941 yıluıa ald Ticaret Odası ,·esikalan1e ihale rünü muayyen uat.te Daimi Rn-
ciinıendc bulunmaları. (3760) 

lstanbul elektrik ve tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 7118.18 lira t.utan 39 kalem muhlcllf clnıı elektrik 
mal:r.eıne$1, tabı, şaplrotraf, !l'ksir, hesap, kop,.a makineleri müzayede ile sa
tılaca«tır. 

2 - Müza.yode 11.4.912 Cumartesi rünü saat H. de idarenin Salıpazarı am.. 
barında. yapılaeaıHır. 

3 - isteklilerin parasıı: Glarak verilmekte olan muhammeR bcdell, cinsi .,. 
adedi yazılı listeyi lıe\'llZlmdan aımaları ilin olwıur. «4Hh 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulrq tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube Ye aJaıuı adedi: 265 

~l Ye tleari laer neri banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLEttE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VEı-<iYOR 

Ziraaı Bankasında lı.umbarab ve lhbarsta tasarruf besablarında en 
.. 50 llraaı bulanaııl&t'a .eoede • defa oekileoek kur'a ile atatıdak.I 
~lina röre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Aded 1 000 Liralık 
4 )) 500 ,, 
4 )J 250 )) 

40 )) 100 )) 
100 J) 50 ,, 
120 )) 40 )) 
160 )) 20 )) 

4,000 Lira 
2,000 )) 
1,000 ,, 
4,000 )) 
5,000 » 
4,800 » 
3,200 ); 

Dikkat: D6ablanndakt paralar bir ıene içinde 50 Undan qatı 

dütmlyenlere ikramiye otktıtı takdirde " 20 laz.lasUe verllecektlr • 
Kur'alar senede 4 dera, 11 Matt, 11 Haziran, 11 Eyl61, 11 Birlurt 

klnan tarihltrlnde ce&-UN'f'ktlr 


