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Bu sabahki ı= Milli Şel J 
haberler 

Bostonda 
tayyare 

biicamları 
bekleniyor 

Büyükadada bir 
bar artisti 15 bıçak 

darbesile Oldüriildii 
Cinayet aşk güzünden işlendi 

Vi~i. 6 (A.A.) - Bostondan haber a. 
luıdıtn». ıöre bu ~inle tayyare hü. 
omnlıLrına karşı aoele müdafaa. tedbh:. 
leM alınmaktadır. Boston tehrlnin ilk_ 
b&lıArda baYa taarruzuna uğra.yacaiı 

muhtemel addedUmektecllr. I\'lütehass1ıı_ 

lar No"eç sahlllerlnden Bostona hava 
ıılltuıları yapılabileeeiinl söylemeldedir .. 

lec. 

Milli Şef İsmet İnönü evvelki gece Ankara Halkevlnde san'atkar 
Mltat Fenmen'in piyano konserini ,ereflendlnnl,lerdir. Resim, Milli 
Şefimizi konseri taklb buyururlarken göstennektedlr. 

. Katil sevgilisini öldürdükten sonra yemeğini 
yedi, traş oldu ve merkeze giderek teslim oldu 

--o-

Sovyet Rusyada 
büyük ve şiddetli 

muharebeler 
başhyor 

Stok.holm, 6 lA.A.) - So'fYet Rusya_ 
da Bri;uı* bölcesinde ciddi 9&l'Pışma. 

la.r cl'reyan etmektedir. En mühim mu_ 
harebeler Stara;a. Bussada TUkaa rel .. 
nıekledir. Sovyet hücwnlarma karşı Al. 
manlar tesirli muvaffakıyetler ıöster_ 

mişılerdir. 

Rjevde Sovyet piyade iluvvetlerl şid_ 
detli karşı hücumlar yapınaktadı.rlar. 

Lenine-rad böla-esfnde RllSlar Slusııel_ 
burc·a karşı hücuma ıe~tiklerlni lkt ay 
kadar evvel bildirmişlerdi. 

Bu hucum tamamlle .. kim kalınıŞ"tır. 

Alman ve 
Sovret 

teblillerl 
Leningrad önünde 
2 Rus zırhhsı ile 

2 kruvazör batırıldı 
Bir günde 62 

tayyare dUşürüldü 

Fin tebliği 

MUAZZAM 
ALMAN 

Suikasd 
davası 

TAARRUZU Maznunlardan 

R d Al ~ Abdurrahma
usya .a m~~lars nın çocuğu oldu 
4 milyon kışı 
tahşid etmişler 
Vaşingtona göre 
Bulgaristan ve 

Japonyanın Rusyaya 
karşı vaziyetleri 

Abdurrahmanın ikinci 
sevgilisi Perihan 
hayatını anlatıyor 

"Abdurrahman son 
zamanlarda düşün

celi ve dalgındı,, 

O umandanberi Ş1wı~-elburl'un adı bir Deriin, 5 {A.A.) _ Orl: Alnıuı teb. .Vaıina"ton 5 (A.A.) - .. Muh - An'ku:.tdaki ,uikaad tefebbiisü 
daha geçmemi-tir. .. .. .. ta telif memleketlerden son runlcrde maznunları arasın.da bulunan Ah 

..., 11.ii, dun Leıılnçad oaunde ve Kron.ş. d V · _ J rd · ' hb · -
::.\IoskO\".ı, 6 lA.A.) - Bu sabahki . _, . t aııngtonua 0 u ıetı arat servı - diiııra.hmanın mahlceme sır:aa:nda da. ün SovYet zırhh ... ıe iki alır Sovre . l "- . .. l A •- _ • 

Sov:l'~i r~mi lebı;ı:..ı. .. .. · t ı sıne ge en •oi.itıün rapor ar .~n • bahsettig~İ ikinci ıevg:lısi Perihanın 
·• · kruvazorunün ba ın dttını blldlr~k.. } h"' ·· So h · nl ' · 

Kıl'alanmız dün taarru-ı hareketleri. lıedir. A.tır topç•, d~n tayyare kar. ~arın ın8 u1n nk vy~ ce~e e~ı u~u d u- evvelki gece Abdürrahmand_an. hır 
ne devam t l l dlr U . gunca a t tan aıa nıze a ar erkek rocuğu dünyaya geUnl§tır, 

em şer · şı'koyma topçusunUıII faa yetini durdur. muazzam bir taaııruz hazırladıkları ·" ·· · d k 
Cunu.rtesı fünu 102 düşman tana. hareketlerine yardım etmltllr. .. kıt d' A 1,_ ,,,_ k- Perıhan HaıelCı hastansın e en.. 

-..1 d ...... 1 .. . . ı..a ma. nı go9tenmel e ır. ııman y~se d'ı ·ı .. .. t ı'lere Abd.;;.,. 
· ~" uşuru m~hir. 1'1 tayyaremız -· b kesimind düşma.run münferld k d h . 4 iL k" ·ı·k sı e goruşen gaze ec ...,_ 
yıbdır. Cenu .. -~ .. . . ~an a ey~tı ı:n . yon ışı 1 rahmanla nasıl tanıştığı ve müna-

- --o taarruzları püskurtulmuştiir. Merkez btr. kuvvet tahş.ıd e~mı~tır. Bu ~uv_ sebeti b.a.kıkında şu izahatı venni~ 

Al cephesinin ıeriierinde yapı~n har~ket_ vetın ya.rıaı merkez cepheaınde tir: manlar yeni ıer esnasında 3000 ldtllik .. bir düşman Moalcova isı:iikametinde toplanmış~ .- Otuxıduğumuz evin aıika hah. 
rrupu imha. edll'ın1$t.lr. Dun ''1 Sovyet tlT. Almanlarl•n Sovyet ordularını çesi erile.ek talebe yurduna baka.'?. 

Mersinde başlıyan ve 
Bnynkadada sona 

eren bir aşk faciası 
Diln B~ada bfr ıen9 kızın feci Fatma Mlmda bir bar artisti ile lanlf. 

aurette katli ile neticelenen bir cinayet mıt. Fa.tın.ay& 4erln bir aşkla baitu.. 
1'111D.mlşt.lr. Atk yü:ıtinden işlenen bu el. mışt... Merabıde Süm~rbank satış -. 
na.yetin tafsilJ.tı ıudur: murlutuııa yaPMı Seda.el kadınla mlaa 

Clna.yet Sedad isminde bir Kenç tan_ sebetlerlni eon ~ Ueri ~ötürmüs " 
lmclan ltlenmişür. Sedad bundan bir nihayet bir rün n.slfHlnden ~ilet*. 
mtiıddet evvel Mersinde %S 1•şlarınds. (Devamı 5 inci aayfada) 

• lase isleri· , , 
Bnunn Ticaret Vekilinin 
riyasetinde şehrimizde 
bir toplantı yapılıyor 

Büyük istihlak merkezlerinde bazı muayyen 
gıda maddelerinin kart usulüne bağlanması 

etrafındaki tedkikler sona erdi tanklar kullanıyorlar tıı,yyaresl dü~ürülmüştür. Bir Alman ezmek taııavvurunda bulun~ukları Üç sene evvel bu yurd talebelerin.. 
tayyaresi noksa.ndır. a§ikard'ır. Çünıkü isıtikbardelcı prto- - den bir <>"erv- benimle alakadar ol. 

• fad ) .. ...,. Ticaret Vekili Mümtaz Ökmtn dün sa Tlca.ret Vekili şehrlmh:de birkao _..... (Devamı 5 inci tayfada) (Devaml 5 incı say a (Devamı 5 inci sayfada) ..... Londra, 6 (A.A.) - Sovyet Rusyanın 
eenub kesiminde Almanlar 1942 modeli 
yeni tanklar kullanmağa baijlaınışlardır. 
Bunlardan bazıları tahrib edilmiştir, 

---o--- ba.lıki ~resle AnJtara.da.n şehrimize kalarak Ticaret Ve'kaleünt> batlı daire. 

Japonlar 
Seyland 
adasına 
taarruz 

e.rruz eclıilmi~tir. lngiliz av tıı.yyare. 
leri, hücum eden tayyarel-crin yo • 

' ' 

ıel.miştir. Vt*U Haydarpaşa ıannda lercle tetkikler yapaoa.k, muhtelit ticul 

HU k U k vn&nıt, Parti, ticari ve lktı.sadi müesse_ işler ve iaşe vaziyeti etraıında. alaka_ 
se~ erkanı ~ dos!Jan t.arahnd:ın kar_ darlarla temaslarda. bulunarak yeni .u. 

Japonlar bir Çin 
ordusunu imha mi 

ettiler? 

lunu kesmifler ve bunlardan bazı• 
}arını dliitiirmü~lerdir. 

DÜfÜrÜ}eo tayyareler 
Kolomıbo 5 (A.A.) - Şehir Ü.. 

zerine yapılan akın esnasında 25 
diipnan tayyaresi, avcıfarımız ta -
rafından muha~kak surette 5 tay
yare muhtemel olarak dü~rülrnüş. 
diğer 25 tayyare de ha1ara uğra -

gQnü,, ştlanmıştır. h ınke .. auııt2lnc1 sayfada]> 

[ Diinkii spor are e eri 

Vişi, 6 (A.A.) - Tokyodan bildirildi. 
tine göre Ha~oe·~ bulunmakta. olan 
20,000 klsillk bir Çin ordusu imha eclll,. 
nıekt.&Jlr, 

ettlle tıhnı~tır, Tayyare karşı koyma ha. r fif silalhTarının ateti al~aktan uça -
rak yapılan taarruzlar eımasında 

Türk hukuk kurumu 
toplantısmda bir hukuk 
günü teshil edilmesine 

karar verdi 
Ko~ombo 5 (A.A.) - (Seyland 

1 d·ü.,manın iki tayyaresini daha dü.. Anka.ra S (A.A.) _ Türılt hu. 
--o adası) Resmi tebliğ: f~i.ittür. Bizim kayıblarımız ha. Iı::ult kurumu umumi heyeti bugün 

Seylan adası başkumandam Bugün'kıü Pazar güınıü, mahaWi fı.Ftır:. saat 1 o da kurum binasında lz:miT 

h saatıle 8 de büyük bir Japon tayya.. Hucum 75 tayyare tarafından mob'usu Rahmi Göken'in reialiiin-
ava hüCUmU için 08 diyor? resi tetkili Kolomho'ya hücum et- yaptldı . t de toplamnıı ve b11 toplantıda Ad. 
Londra, 6 lA.A.) _ Col-Ombo şrhrlnin mittir. . . Kolomlbo, 5 (AA.) :- A~ıra Iiye, Milli Müdafaa ve Münakalat 

.Jaı>on tayyareleri tarafından bombardı,. Bom~a, pl~e ~~ çok alçaktan u. Ldayon, Jbugün Kolombl o.ya hı~~~: Vekillerile birçok meb'uslar, pTo -
manı 8 d i 1 t 'Uftl'- çarak mıtralyoz hucumları yapılmış, e en apon ayyarc .erı say fesörler ve hukuk men.subları ı_a • 

ırasın a ı>an k. o mamış ır ...... a . R l b .. 1_ l · (D I yf d ) n 
ı.il>eTlere cirmiştır. liman ve atıma ana o16e erine ta- evam 5 ine• sa a a (Devamı 5 inci sayfada) 

::=::;A~~:~:~;;~m;~ (Anıt -Kabir) projelerini Bladiltaa 
:~~t:;: d::i:~~:~~:V:!:~~un~şıni$ beg-·enmı·yenler haklı mı' ... bakkındakl 

Coloınbo halkı Londra halkı ile adeta 

rekabete cirişıniştir.~ 6 f\j 1 ~ c l) karar rarıa 
Amerikan tayyareleri Rükneddin Güney diyor ki: "Anıt kabir il k 

Rangoon'u bombaladılar herhangi milletten alınmış mimari eser değil, 981' 8CI 
Londra., s <A.A.> - Amerikan tana günümüzün eseri, kendimizin malı o!malıdır,, 

releri dün Rangoon'u şiddetle bombar. Hind icra koınitesi 
dıman etmişlerdir. • Bazı muha.rrirlerimizin döşünce ve te_ !erini Anka.rada te~kik ettim. Bu proje_ azaları Çarşamba 

Galatasaray Bey koza 
yenilmek tehli~esi a Hattı 

Serbest güreş birincilikleri heyecanlı geçti. 
Haydarpaşa mektebler kros birincisi ol.:iu 

---0--- mennlleri üMl"lne Anıt • Kabir müsaba Jer mevzuun bU,.iıklük ve ehemmiyeUne 

I• •ıt d kası etrafında açtıtımız anket yüksek cöre a.ncak bir başlanr•eın ilk a.ra.ttD'. günü yeni Delhiden Dünkü fener - Vefa maçından bir intıba 
ngı ere e saatler ı"kı" · --'ftrm •-ı..tı edi o 1 mimarlarımız arasında büyük bir alaka ....,.... 1 ~ y r. ayrılıyor ar İstanbul ili' m.:ıçlarına dun her iki sıınp.ı,,a lt·hınd,• ıd . Haklın bir oyunla 

Saat İleri alındı ,eyandırmııthr. Dünyada Cffl az bulunan böyle şümul_ -- sahada devam edilıniı> ve bıhiık lu·ye. ilk d wr.yi Z.O ıalıb bitiren Ka,,:mııaşa 
Jü bir menu ÜZf'rinde ieWkat yapmak . d · 

Bqön ele yiikaek m.lmM":" n . Yeni Delbi 5 (AA ı _ Salahiyetli can da Galalasa.ray _ Beykoz araı.ın ııkı takımı bu maçı 4.1 kaz.ındı. 
Londra, 5 (A.A.) - incUterede yaz .. , .. . . ~ \'e k&ra.r verebilmek lçm AVTUpadan J'P_ • • • • • l 

t . Guney in clü4üncelerlnı f .J.• ha'" •-rı .. b. mahfillet' Cripps'in vazifesınin en son oyunda duyulmuştur. Ga ataıaray 2 - Beykoz .. 1 saa •nin tatbikine başlıınm.ı.tt1r. Bu ıu.. . • ~ Urilen eon.,..... aem.., n .. ın. tr :ı.a_ • 
rette Grinvio saatine ıöre, aaatıer lJd Ralıneddin J;ti~or : mauda ~k ettikleri projelfr hakkında, neticesi Paurtesi ceya Sah sabahı oi'. .Kaınnpaıa 4 - B.Spor 1 Bu mnç, Galata.sJra~- için lı ll• li.ı bir 
•aa.t ileri atınm19lı.r -Atatürk anıt,.k11.bir ~!"~ )~ .. (De\·amı 2 ft('l aarfaıl&> (Denını 6 inci sayfada) iki takım arasındaki kun·et farkı Ka (Devamı 6 ncı aayfada) 

•, ' ~~(, ... ~ s. 
• > 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-İlkbahar taarruzu 

İçin A,manga ve 
Rusycıga yapılan 
Yardımlar 
____ Ekrem U,.Jdısll _ 

D aş memleketten 'iberinde durul. 
maya eteri olan iki ıeıırar ı.a. 

bt'.ri ceklf: 
Bu liıelgn.f haberlerinden birinalsiıı. 

den Macar hükümd nalblnin işral al. 
tmda bulıanıwı topraklardaki Macar 
k•t'alarına 'lııir lleyaaaame aelft&mfş .ı. 
duğunu ötrenl7or ... 

:Macar n.ııhri diyor ki: 

SON POSTA: 

Resimli Dlak&leı 

l 
• 

-- Geçmigen hastalık .• == = 

- 11 Üç aydan tula bir zamandan,, 
beri Macar ıut.'al&n cıephe ıerisiJMlekt 

totıra.ıdar• n'-m ye asaflthl :tealniae 
yanlun etmekWirler, Vaaılfelerl ilnmdan 
ibaret oltnaılıJıı. \erMer' askerl.erimis, 
Sovyetlere yardan için kütle ha.tin~ 

karşılarına çil.an pel.elerle ~rpışm~

la.ıihr .• 
Diılm b illlitlmix göre n.ı Macar or_. 

dusu vartlır, blr lncls1 ş:ırk ceph~lnde 

Almanlarla blrl.M<te Ruslara karşı dovüş_ 
mekte v~ ar&&ıra Alman t.f bliğlerlnde a. 
dı &"eÇme-ktedir. İkinci ordu da Sırb ioP. 
rafdarının lbir kısauruJa j amlarma ola_ 

Nefis izzeti müıl&lllnlerin en ibiiJitil, laımazlanıı en kuması, tiinlrlerin ie 
en bas8as Gıaıudlr. 

Nefis izzeti bhe :bazı harikalar yaptırtır, hazan ela bi'LI en builalAca hareket. 
lere seVkec1er, Jaaatalanm;u·a oot müitaiCİcıır, Te l>lr defa da haatala.nuıca ilyf. 

le:şmesl cüçtür, uzun sürer, bazılarında lmkAıı.smlll'. 

llaJ'ait.a ~la adımlarla lf icabı milıJı9hMe ft mHn•lrap 7Q&'b!. 
liri&. bvp ~ pınanlır Ga eıv, takat De m&beı.... ıne mitnabıı. • 
ill 11ı;a~ lriitibı bayat miiıılıldnce llireblleaek 1ı.lr 1Mlr P.PNDU Bir aBil4et. 
ııonra 11Dafalup pıer, :rau.t. 'ba min•".,., b'fC& _.,.......,. mahıt&ltmdZlll ne. 
• lmeıUDe 4ok'lmmlll ilet, '1Mi7e& iıelilfr, o --ktmdlmlM ebedi 'Wr •iiL 
man ,araim11 Ohanm. 

____________________________________ ,_, 

ralc kullanılmaıı:tadır, BI') annamc de bu 
ikinci orduya hilab etmektedir. 

Alman laı.mıa.ymm yeni sefer arife. 
sinde müttdiklerlnden azami lkavvet Is. 
tediği iitedenl>erl söylf!'ll'n :we tabli gorfi. 
len bir ke7Cl7et.tlr. Anclo.Sakson hldl. 
ala.nna bakılı.na Alnaanyanın mutA.cfliı:. 
lerl keııoHerlntlc.n i.slenllcn kuVYrli ço. 
tmnsamışlar, Rus lddlalarma ıöre de 
~ç vermemişlerdir • ..Kamen ve Macar 
orduları lhu:iln Rusya tıperiluinde 4e3U. 
ke-ndl hududlan im'rlnılc blrb rlerine 

( Şehir Baberleri ] 
Kendiler;ne fiat 
murakabe süsü 

verenler 

İAŞE İŞLERİ 
Bugün Ticaret Vekilinin 

Hazım için dün 
Eminönü Halkevinde 

yapllan merasim 
. lıarsı yer almışlardır, hatla arıısıra car. 

pışmaktaııiırlar, FmdJYe kaıla.r altmış bu 
kadar defa aie$ teat.i etmislerdlr. 

Yıl!anlanba.i bir üirlu 11l uşturubma. 

Osman isminde bir pol:s mcmu. San'atkar Hazımın san'at hayatı 

ik i açıkgöz aı:lkadaıı Galatada muh le diin ~ Eminönü Hıdkevinde . 
nı ile Hnldkı ve Süha i•imlerinde rı•yasetı•nde şebrı•mı•zde nın 25 inci yılclönümü münasebetL 

t.el ı f marka fabri kalar.illa giderek, bir törıe.n ya,pıhnıııtır. Parti, villı 

=1~~~~ ~::;t::'~~~~ ~n:;~r~:ır!"i~:r ~;:.7; ::": bı·r topl.antı y.apılIJOf ~~e~e;t:~ıe:~~:~~ı!e~:~r b:e -tenfvercıı Rumen • .Macar anlaşmıım:az. k (k ... ,._ bbüs et lun<luğu törene, İstiklal mnrşile baı 
Iı.....,.- -•- teatisine kadar ilcrleıniş :ra·...ı p~~ F.opkaatrmab~a)t!L_,,e _1 _ la • la H .,,_ · · · "'- Y 

5--.. ~ • . nni'ıeratT. .a , ı MJ&rc y~a • nmı~ aULeVl ':relBI J.N, ıavuz 
olduiunu ıösterecek bir dehle malık de. k dıt' t _ _ı_: -"-- lar Aha.danın açl" ıöziinü mi.iıeakıb • 
tı!Selt ıe iki devlet müııasebeUerlnln pe.t .d ~· ı 1 nci ıay a a) makta olan te- kkT matında da a -•. muhaıırlı arkadaşımız Nusrat S afa .. • narn a ·rıycye e'!!'l'ım oıumnu§ - (RA,..ft•af 1 f d 1 ..._I ,.... y 

dostça o1ma4ıcı mt-J:dandadll'. ı rSuÇlub.rın bir ımüc:lıdıeııteın.ber i 1 :relı:tlt'lcr ı.enıcdıtlr. claı'larla :temaSla.rda balunacakta. Ooşkun Haz:mın .aan'at hayatını 
Macarlstan kcnclh.ındıen ls&enllcıı :rar. 1 _ıw. k hk me BuPıı teluimfsae Xfcarct Veklllnlo Öiftndllim.l:ııe ıöre bllyük JstJhlik ıan'at c--Lceini ve <linzkü bugünkiı 

. o umua ı nuan orunına ma e • rl __ _.,~.. ali --•AA•- n..ı cpı• 
dun ku\"Vetlni vennrmek için 1>u w.zı)efl . d öriihuek!t 1 m hake .r.-c--..e lt Ve ,._.......,e ....,.s:ı Dok. merkezlerinde bazı ımıanea .cıda madde san' at tela'l&ilerimizi :ihtiva eden 

• 

öne sunnuş ob.billr. a:tT•ca bır:ncl ordu. sınd e. g · ,_ _ e ko an •- uı _ı i'ıl- tor 'Lf1tfi Kmhr Ye ıliie.r :alilaıdarlarm lerinln, ekmek ı,ln olduiu rlbl, tarı a. bir 1cıcmferans venni.oıtir. Bilibate . .. m eri net ıce-.ere SUÇNIT ue • 1..,~,,- &ı.. 1 _,_ _,__ J ~ 
)u kU\"VefJendlrmemc~ ıı:ın .JWlle hıı. · _,,,___ M h'- -....;..,.. ,....,. ıtop •~ ya_.,.k, lNe '- aulüne ballanma.sı hakkm4s yapüm&k.. hal'kın tıezahüratı arası nda Haz.m 

.. ed _._1 1 il • .:ı.ı- lerle sab t QJ'IllU1\tur. a "-eme, ıuç.. ıerı -..n~~ıe~tır 
Iinck hııc en '"""' _r 0 m c-.cu; Osm "lıe Süh il go •. _.,. ,_..._.. • ta ola.il 1etldkler sona. oemaek ilzettdJr. sahneye çı'karı!mış ve etrafını Şe -
._ zanıre · ae bulunmuş ikinci oT_ , lulardan aH 1 

kk ar e~ Ticaret VddU lstan1nılda l.teari bir. Bu tetıdkler bitince kut usulünün han. hir Tiyatrosu .an" atkk.rlarile, &ni. 
duyu besle~k zorundan b:ıbsetsıts w sene 26{) er ay, ~dın~n h ~~e . ilklerin vadyetl ve tchrin odun kömür ..a maddelere tat.blk edllecett hilk6met nönü Ha1kevi temsil şubesi gençle. 
Macar n.,h.•ntn ... -yann" ~esini sırf bu ay gün. . • et e apıs: erme lhtyacmı '"ft--:ı---ı. üzere kurulacak o. 61 T il 1 · ........ "" ·~~ k ._."'........_. ta.ra.fmdan UAn olwmcıalttır. Tlcarel ve. r i kuşatm1Şlardır. e.mB

0 

ko u 'J'ela i 
maksMlla r:ıım15 olma ı da mümkiinilii.r arar vemu~ır. 'ili k b lan Wrllk !şile de mewul .ılacaktır. • k.ü.letıntn zeytJn1aiı ve ııadeyaj 'fizeı1n. dolc!tor c,.:ıa.1 Tahsın, kısa ve veciz 
V- e ... r --1.ü .. e-......iaı bıty}eyse .)Ilı. 1 ın_umba.r• ~ mı b ~unma .ma v-i Dlter ia.ra.ftan Ticaret VekHI şclııi. b' h' b il H '- 'k . 

" .~ ,,,_,.., .. "V--.. kemesl un.uan aş11:a meTclmr"g de ya.pt&iı teU<lkler de bitmek ibıered.ır. lr ıta e ı e azımı teo-n ennış, 
cıarlstanın çH.lnmesl Romanyanın da I ~'h ' f' .. ,,__ t y .1ııı_.. d bak mlzde buhmduhı müddet z.ı.rfıuda, gıda Hatkevinin a.n' anesine uyarak ean-

lı ra lŞ ıawn .sa an eş ı.r;.oy e • --.. d-'--' ''--ri..:." la "~-hslll .,,~ın...,x... fla.tlan 'b--''n'-de bt'i tc.. 
çeklnmesını neUcelendlreccil mu a . - kal ibmıııl haik'k1ndak1 davayı da .._.. e<a.ı ..,,., uue, em m..- ' Ll«J--..,-6, -...-... at i:ıdilini san· at'kirın başına koy. 
blı:ta. lendi cuk ı 5 r hem de miistchlikj koruyacak tedbirler kU4e .tesb1t ohuıaca.t ~müsaade muş ve keındiaine bir diploma ve • 

D ... m,ml~eUen rften inrali ha.brr. netice r ıınıç .uyu ra para almak ür.tte bir müddettıenberl yapıl. edileoekllr. 'hn. · 
... cezasına ma.Wk\ım etmi, ve 7 gün rı l~lr. 

•-..ın ikin-'_, '' .. eTyorldan "ekilmiş bir B d • tk" b' k b mı• .,..... '" " müdldelle dükkanının eed:clini de u ara a aan a ara ırço u -
•...ı-rtır. Bu ıe1--ftan öğreniyoruz ki, ( A t K b • ) • } • • 1- 1 lhnı' h d rkada'--..._ ,.. ...... urar .ah'na a1mıttır. Dl a ır prOJ e erını .-et er ver ' ve aa ne e a r 

- «Gel~ ilaıUls - .\merikaa tüme. • luı ve Halkevi ııençleri tarafından 
ni.al.R &us orblarına. kuvv1'Ui bir yar. l kl b • ı h kt ? tebrik c<li'lmiŞtir. Bu töTenden son. 
dım ~ıınae mı o'laealt. yoksa bu taar. Çocuk bayramı bazır 1 an eg"' ;enmıyen er a l mi • ra Ha!kevi orkestrası bir :Conser 
ruzun müstaklllm Anıqtaaın laerha.rı•i ba4ladı 6 f\J ,.)o,., ( ')...... vermiş, temail \co1u ctHiasei Şayin 
bir noktasına mı yapıla<·atı henüz belli Şehrimiz.de 23 Nisan Mitli Ha.ki. (Baft.artlfı 1 inci sayfada) Bundan bqka her birinin plin komedisınin birinci perdeaini Ol'/ -
dejildtr.• miyet '-" Çocuk bayramına aid ba. kat'i 'Wr :ıa..ra vla1 o1mMan 'De&ieml. binde rirtilen (!Ok muflilt :noktalar Wr namlftlt. Son olarak, Hazım, Vaa.. 

Ne"A·.JUpubllc ismindeki lıaftalık mec. z •rl:klara baŞlanmışt}r. Çocuk Esh- yapilaoak 1..-ı masra11arıadan slyade blriılaen t4* faıtiı ıı.edceler ile Jürlııin fi Rıza ve P~rihan •Saad.et Yu • 
mua bıa ınokt.&yı duşüne:n'..k &ÖYie dl)'or: geme Kurwnu Genel Merkezi, 2 ~ blli.lııare tubihl bbll ol.aı:ı:racak tarihi k.arannı da datıtJD.11 blr vazl.rettedlr. vasi» lkıomecl.isini oynaml~a:rdtt. 

- «.Bıı iki lht.lmalin en mUessJrt t:ıbli N isan lbayr.amı ve haftasl geçen yıi. bir hata~ qkmnellae ı. -.anda Kaza.nan projeltt de dahil olmak tar. 
ikincisidir. Fakat bu, eğer lmkin\a.nm• Yardan daha geni~ ıümullü ve ço - müsaade dlmemeNlr. tile hiç 'bhi Atatiinün büsük 'fllrlıinun Kon~n tarih 
l,.in __ ...... r r~lecdl ise ttuc;yaya yalnı% cuk davas:ndakt çalı•rnalarla elde __ _. L..LA-a -'---•. k ı . . 
..... ..- ıı;• 11...,u_ Son kıu'aı'ı TeTecelı: ıkvlet ertı:lnmın ~~ ,..._n - onıer erınıa sonuncusu 
~nare ıle.til pilot ta ıönaernıelylı.• ed1len s::ıınuçları beTiT"tecck ıe~Uuıc __....un -~• ..... _ _.._ bıı-ük· ve .... _.,,...._ .,.apt•:z... w..:ı...au. ___ ,a_ IJl 

" l _ 'L " b d ..1ıı._• J • ...... - .--- --- tAJ 0 _..... " ,.. ·•MJ- ._....... KooeervatUYar idaresinin tertib 
'K.1$ ltltU, bahann lçlnde)-iz, yeni mu. kut amaıK üzere ıca e en teaıulT CTl tarib"ı ~ •--""-.., , .. ::.-a1rte old"ı. kıli.blan •a..'-Wr mfNcıtt. .--.... alma. 

<iç •--•~-d ,_ .,. ...,.., ....... ~ .._ - •--~ etmek.ıte ol:luğu tarihi Tilik muai • 
.CSele ~lntD ~dmuı nllaayet e.»Ua~ lr. la--- .. ____ ı 1• ı.anll- .__ O• --·- '-"--'-- .. ~" 

b "1 ... _ lliWllA'IJ)jl""' .. .... mış.,., ' - ..... -. .,.....,,.~ -·~ kı' •i kOMeı'letinden .onuncusu ya -..,,._. haftalık bir uman lşidlr, rçılacalc Çocuk bl\yramı münase eti e ya- '-~- ., 
.... ~ 1 k . . M 'f '"''" BQ&'iiııkü lçUmai varlıtunaı, nıhwnu. JtiPYemıl bir derie' rara-. rın A1-- ~=- Komedi Tıvatro • .. - 1 ~- cenhtnln luıneUnt hazırlayıp p· eca dığer merasım aarı ınu. , L-1..h- ~· ........- ., 
,,.u ~ "' _L • d'l su, .. ......._, her teYlalli itlıae ede. &Aneaffeıeoe, ..,. 7aJnlaeak uı__..., au binaaln.da ven1ecektir. 
,..ola çınnna 11111 Jaa.iar k1Ja 1llr zamana ıdüıiüğü ıtarafından teaıtt e 1 e - es: arille ~acak .Atamıun amdı ..-ı •-..etiuıle olınalı, be~ 1"' 
sıkıstırıbım1~n!'ın:.'l .cörP. Ame:rikalı cckti.r. h&kkmc1a tanının~ san'at, tarih, nbn •. tanı •lııaaıire 113•maJdua ~)'&de 7.,,e. eıleceilaien 111'* .-t..ka"Wr projesiııl 
meslditaşın henüz muallakta 1'firdütü 

0 danillınnm, %aı'llı FaldiMelllnJ• ini wılL 111 lıiir taıwla Türk ruba ılle 7&11ilmal .... hangi tanda, baıırl ilmi. fenni esaslar 
br.sr cokt:ın 'Vflilmiş tıe birinci Sik lh. Emektar bir tıb -pl'Ofesörü- s&babda hiç StSfnt duyıwwlık, Ni1elıılım ieŞWr edileıa ıpreJeler aruıa. clahilinde ,aıuJmuı Jiaım ıeldltlnf tes. 
ib:ar ~fünl~ ols:ı .cerekfü. miizün jübilesi Onlartlan tıılr ldşt illlle iJÜl'lde yer al. ds 'J"elll bir f!J' 1nı1ma.k lf1n _......, •. blt etmeltalr. 

Btt vazi7etle öyle ıürUntlyor iti, Dd Kanuni ~af ha:cldin, do.ıclına a.k ma.mıştı. Janlar ıtdı: çoktar, Baların baall&rı anıt Buna ıöre ikinci bir mUııa.b:ıılıa, veya 
taraf en zl ·ad" k'ndi kuv\'etlerlte diivil. vazif-es inden ayr ı lan ain i ı hasta1 'k. ıAnıt_lıaltlr miiS"llekasa lçln &eplr e. ti1n:ısı 4a.blllııcle, azilan ~lerde 'f!!1l!lı blJ' tqklliıt ılle ta.nDlllU8 mlmu. 
~el ltnllr, Ru5'anm .cörebilcce~ )'ar. larl profesörü Mustafa Hayruıbh ~ eserlerde, ttaıyarı, Alma.D. ı:uııa.n muvatfalt olmuşlardır. :Maaleaef her ta. larilan bürolar telJlU edel'Ck bu mevzuu 
'dnn ' imkan n' unau malzeme g-öu. Diker içın 1 3 Nisan Pazartesi gü. -.rzı nümartaındekJ e9Crleriıı kazanan.. rarı muvartak olmuş, tekemmül etmlıı cıerinletüıdp uıı ideal eserlerin ortaya 
d6llmwne :miinha!>ır kalacak, Alman. nü .aat 14 ıte Üniveıai.tcae b ir ıjü - ıar IU'IM!Ulda oJllUl&l ba .müsabakada. ue proJe 7okiur. ıtaaaa1'mce amt,,kaDtr l. çıknl96ını temlıı .etmelidir, 
yanın görebiltc, ti yarc1ım ise 'ln&lldui bile yapılaca'ktır. Jü'b1leyi Üniver • lawlar ..ırf>lrlM .sıd 'bir 'ıkmaza ıfr.d!ii- çln atılmış oıan •u 11t faydalı adımdan tklncl 'bir ımüııabataınn ue1iceıd veya 
ohdlktır. •ite Rek;törii Cemil Biltlcl eçacak, m1z1 e9Cf1e rördüa. 11&nra lungi eserin 7apılacat'l tebaJdtuk anıt)tablr lçln Ankara ve istanbıılcla 

&kr-'-HI. 'll,aklı.gil müteakıbeın T b !F.akultcai dclcnnl 1ır:Şk11 edilecek bürolarda. ımuntaz&m ça,,. 
profc9ÖT Koma1 Atay ve profeaör lışma.lllZ' netlce&l erta,a .pıbcak bir&ı<tk 

••••••••••••• .. ·········-·-·······-··-··--· Fahrettin Kerim Gökay birer .öy - 1 S 'f ER f NAN, eserler, Şüphe 7ak ki :Ankara SerılevlDde 
Fabrika yanllJll lev verece'ldeı<lir. Bundan .oma tqhlr eaııen ~rlerdm çok 3iiksek ye 

Kaa1m11aşeda anonim fabrika - profe.ör Hay.rıi!lah Ojkuin talebe. [ S T E R 1 N A N M A 1 -eırwa olacak :.e 'Iiirk i.lemlnln beldedlt 
atnda maltine ya~larının k1ııma. leri, bocala:rı ha'klkındaki :mü.ula. nıaam.m esıel' a.nca.k 0 aman ricada 

i 

sin a ~ngln Çlkmlt. etrafa aTa - rml anlata~lr. 'Blzzat fa}ıldl olauğwnuz 'bir ı • prclük. 8İr muc:la ôhmaftu, ıf!1mt$ olMlıldu'. 
yet etm ... .den yeti~n itfaiye tara - ihidi&eclir: belki de bu dikkaulzlik yüzün. Bu ~n asal jürisi Türk halin ol. 
Rtt!an .önıdüriilmüştür. Bir 111&DCLil parç&landı u- Cama aiiDii ıuat ıs e doğ. dea bir kam oı.c.ktı. maııaır. 

Y.a!loV&ıdan liman.1m1zıı gelmdk- ru 221 numaralı Ortaköy • ~ On ..ıumlıktakl Joleulardan Bu m15at.a1aı. 'hedıan~I 1tlr llt\na ieln 
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te olan Ma'ltepc vapuru Sanyhumu Ml'lly trmn~ı ile Karaköye &1 • biri blzlm gibi endiıe ile ıarııl. açılmış olsa ı1at, C~maı aaDDllD :pro)e7I 
önlerinde u.ndaiic.ı Mumafanın ida. aı;rorauk. Tramvcur Be'leCliyelle mııtı. Hiddetle baiırdı: tnsa eaeıım, ilaha iyls!nı 1)&4ka btr yerde 
resindeki 30 oı.ıım1Lrall unclala çarp durdu ve dunnaıı ile b~ab~r _ Be adam, Ajına ıolaea ~panz) derdik. 
mı,tı.r. Sadcmeınin ıiddetinden san.. darak yerinde .bekleyen senç bır bekaem ı Bu ne biçim tramvay U.\in tarihe malo1acak; bugilnlrii ft.I'. 

,da3 parçahnarak 'batmıı, denize dü- bdın Ud Y•n&ikl ~iu ku. kulla ııtnnızı lr.de edecek Atamızın anıt,.ka.b. 
- .:ı 'k. k ...... ]m t cağında olduğu halde, binmek nmaktır! rlntn .a..-suida çok uttz olmamız lazım 

şen He:z ~1:;:1 1:!.~~ı ederek üzere yürüdü. Elini uaztıp da bir Vabmn lbqlnı çevlrmıeden, W&O?"' 

taiiltikata bat1la.nmıJUr. ayağını ibaNenaia :benli:& abnlJ. kayıdıız ve endiıeıiz cevab re=~llsa: 
ken valmaD birdenbire .arabayı verdi: Atattir'k, yaptıtı Miyük batanları, in. 

Amavudların milli matemi 
Anavud!Uk Scl'arethuJen: Amavuühı. 

tun 1:tal,.anla.r tarahndan lşpll ,-ıllö. 

nümiine tesadüf eden ~eill 'Nls.ın milli 
matem münasnetile öaihnidekl &ılı 
ıtinü aaat Clll ibeŞte Aynp11411la.kl :&rna 
T1llllak :sdardi 711rd4qllııııa lleUi.recek 
tir. 

yürüttü ve semç 1'adının heyecan - Jlcı ... iMıldeyecek cLif • ktliblan ~ang-1 ltilr walllettaı imek 
içinde •psarl kesilerek 'kendW. lim ya .• Ayağım açsaydı ela bin. alarak yapldmlŞtr. 
nl ııerlye attlğını ve aeııde1edli1- ıeydil 0 asnmrza. bünymıl11e ~pn re.,-enl 

IST~R 
iSTER 

iNAN 
INANMA1 

b'r de'rlet yaratmıştır. 
Matürtrü ~ edecü aıut.,.bblr 

de, !lel'banlf 11ir -1UeUen ~mnaş •im• 
ri .eseri WiJ, ~zile eseri, lkeJldl. 
:ıühl malı elmahıbr. 

Nisan 6 

r·------... "' 
Sl'bahtan Sabaha: 

Hükumet makinesi 
Bir insanın e.'i, kolu 
Kalbi gibi işlemeli ki 
İş çıkarabiLSİn 

'---Burhan Cahid _J 

E ~ ,sormek, akaQan ta. 
raflanmızı beJir&met f&ydah•ır 

v 

y 

e bu vazife menıleıeı "kadrosu içinde 
pzeteollere düşer. Vad.lem.lzı samimi 
ap~ Hükümet bile idare makine 
Dİll iyi IŞleyip IJlemediiiD.l anlamak: 

bonk ianflan diiaeltmek "in her ida. 

ııf 

r e ~ IJir müfeı.cJ.şler heyeti kıır. 
mQlf.ur. Mabad biıyük m.ıkhıeııin iyi 
~hşmwdll'. Bldm bu ft&ir~ı b r ı m 
~ve.ine ıc1nDedeıı ,..... fahri ımO. 
r ett.lşla sayılırız. BWııeı.lmb:J ;>apmaz,. J 
llak kus. lflcmli. var.ti ede luısw- {ll!J' -

s ek te lıilıe alıl boan" &1brı hareke& 
etmiş oluruz. .Meal böyle takslm Te 

mes"allyet lbiyle ıf&yin edı1mlfUr. 

~ 

B 
k 
1 

Ba baflaD&"C1 PPlllM:t.aa m:ıksadmı 
azeteclntn rolünü anlatma.k d tUdlr. 
a :ber~e malüındur. Yalnız memll'. 
et lşlerhıde ~ çarpan aksaklıld:ın 
şarct eden cuetccl.Ye karşı ibazı idare 
Amirlerinin sam.imi olm:ıdıklarmı, ıc.u,. 

klcll bf karıılam:ıdıklarını. bunun da 
bir hata oldutwıu bclirlme.k Jstttlm. 
Ber if 1>aşına ~~ allime, yaptı!> 
her ifiu ~ ilı.lk.met <0lamayac:ı!ı dli.. 
fÜDÜlilrse &a*lde ta.rılı böllürlcnmck 
Dl3DNAZ olur. Biç blrtmlz de .ra.ıı:ı ~ll>l 
IA;riis'el delillz. Bunun için hayı.iyet ~ 
h ibi nlemlıı ~ .&enkidl. terer ve iz. 
r.eU nefis meselesl ırapmanınk icab eder. 
Çeyrek urı ıeçen pzetecllik hayatımda 
böyle rarlb ;lcldlalaı'la çok .ıka~ıJaştun. 

T 
t 

enkid ~a mahkemelere n .rilclim, 
ak&t hepimbdıı. her zaman için acr. 

di nl dökecctf adalet lııızurundan het' 
zaman yüzümün akı ile çıktım. 

si 
td:a.re imirlerinln tenkiae lı.arşı hass:ı. 
yet göstermderi de bir nzlfedir. Fa. 

kat kızmak ft kôpilanek fdtllnde dekiL 
tenldd1n iyi niyetle yapıldığından süpbe 
eCmf7erek lıı&J;ct edilen halayı tamire 
şl tab etmdı: suretlle? 

Biz köeemlme. mua.mızda oturup bu. 
gün l.im! ,p:umatımım dola.yalım d iye 
kusur aramıyoruz, Yahcıd falan veya 
linı atlatıp yerine kaynhnıık kaygısı tt 

tfı. 
ı . 

gütmüyoruz, Daha ileri blr lbUra pe. 
nde de kOIIDUJ'Onız. ::uemlekctJn lş bö. 

ümilDcle bize ,,.azeteclllk dilımu,, bu iş! 

'beceremeseydflı: mııvartıık olama:ı, bas. 
k a kapıda e~ arardık. Vazlredc de,. 
vam eUlğiml:ae ıoce b3ska emel, başka 
p.yc b'zlm için aids gelemez. Şu halde 
memleket. sevılsl ile ppıldıtuıd:ın blr 
yaptılıµlız tenkidin saf ve berrak bh 
Q 

b 

o 

n şüphe etmemek ıerekUr. Bilyilk 
memleket .cla:valannıb. n:ısıı yanr.ına, 

aşbaşa isek hiildl.metln icla.re işlerinde 
ele öyleyh. Şu veya bu vadideki tcnkfd. 
lerfn bil .çerpenıden ,ııanası !hti.m:ılt 

la.maz. 
Günün laidiselttl üzerinde yazı ya. 

zaıitem bütiln raneUmlz bu mllşkül an. 
rda lhtiklilnet M9k1litm:a prdım r•. la 

Y'fl!rlnde toplanmıştır. Ba pm!nıi ane 
ıaa ..... ~lncle bize d~ va.dfenln ne.. 
ııalletlri1 tle ıtıMdir etmiyor ctefill2, 

(2Jıarh aA Cat U:/. .. . .......................... ·----·--·-···--
1 RAUVO 1 

2'.AZARTESİ, 1/j/1912 

fi 
8: 

'7.lt: ::ıw~ aaac. :aPft, '1.33: ua • 
t parçal&l' (PL), US: Aj.ms tıaberleri. 

lllattf ~ (Pli)• Ut: ılMıı aaatl, 
Wt: Saat ayan, 1Z.S3: Şarkı e tükü. 
kır, 12.45: A]ans »'bel'lerl, 13.30: Sar. 
t ılar, 18: Saat ayan, ıuı: Radyo dans 
orkr.stı'ASl, 18.45: Ziraat takvimi, 18.55: 
Fasıl heyeti, 19:39: Saat ayarı ve ajans 
ba.bcrleri, 19.15: tııerlıest 5 t!akfka, 19.H: 

al 
( 

Şaı1lı Ye tll11ktıter, !0.15: R•dYo gıue6e. 
, 20.45: Bir l\Jarş ötrenlyoruz J?l ı 
Öğretmen saaü), %1.15: Karışık sarkı. 

lar, ı.ı.ts: Bad7o senfoni oı'ltestrıw, 

ıı.so: Saa.t ayan, ajans b.3bcrlerl " 
borsalar. 

( Yeni neşriyat ) 
Modem evrak, Doqa ve 

Arıivcilik 
Bu eaer, dn~ daireleri ile initıin re11. 

aü wı husuSi müessesat, muamelitınm 
ilaha aallm bir mecrada cereyanına Ye 

aahlblel1nlıı IŞ}dlnln ı.lil'atl~ görül. 
ın.slrıl temin etmek rayeSfle 'J'&zılmıştll'. 
iş 

ı1 

F.ser sahbl Aıikara Polis in tttüsil 
osya ve arşiv ötretmeni Oel'ad. Sök. 
ensüerdlr. m 
(ISerÇ Wa~ etmek ıı.ttyealerln bizzat 

tendlslııe müracaa& etmeleri laumdır. 

atı ı 58 lnJnııllur. Fi 

Perde ve Sahne 
(Perde 'ft 8Bhne} 'lllD ~'lsan 1Pl'l51 llİ1' 

çok kıymetli ynılar ~ IU!lll'ln lftSbDletle 
daıuştır. Tanlye ederlz. ç 

\'AlitLDt - Bo m111'-'e~I \l'e :mcmle. 
tçl fikir ~cmua ınm :10 uncu :uyun 

ıkın!flll'. Ssy:aı 15 1'1lr11Sbr. 
ke 

9 

1Z 
' 

tlLKtl - Bu mllli ıtiıltiır clerılslnin 
tncl sayısı çikmışhr. lı:lnde p:r:rt ve 

lstits4dJ yazılar, ttirler ve Teslmler 'fili'" 

aı.r. Flatı 15 lnınıştur. 

l 
1 

• 
( 



6 Niıan 

Sabri Bs'ad aı.ııt biylt: bir hllkme cötüre11. ~beb 
ler De7dir Buna hah ctmcliyım. Fransa 
eııUbloi eserlerinde Wklk el-mi$ olanlar 
WJlrJa- kt onıın b3şlıc:a saıı'a.t. sırn bir 
Jllllif' bıOkkıUadııttır. ~eml oylc bir 

vazan . LJalı·d zı·ya Uşaklıgil lmaup benzer ki ilfürÜl\(iC lçlnden s:ı. 1. j • n ~ bım kOJ>iikJerf ur~; ınııvl, :rcşll, ~m 
S abıi Elı'ad SiTavıwn. _Bu .IMlılı~ varc1 ... Bıı ilk cserlııl. «Odalarlsa.ylıa.larile ~uran bir eser ,.etlrf1or. be, IDl)t', tımırzı renklerle, çeşld çeşld 

Sayla 3/1 

C Söz Arasında =ı 

Japon İmparatoru 
gününü nasıl geçirir 

İmparator misafir kabul etmez, yemekten 
sonra da geç vakit•ere kada.· çahşır 

pek )"akuıd.aQ t.anımll6Slnız, san. ,. aıotalM'•, kbçlik kltabı.ııı '.»kııyunra du. Y .. nııııda k~Ük yaşınıta.nberl peJı l!tima'larla s:ıl>uıı küreclklerl ki u .. erle 
uftlerim. Onun 'öhreti lllnı nhasındaıı göti.iüm k.l onııla DSMıııı incelllderlnıo,lta)diır ederek seTdltim. M~Oık meziyet. ıfDdıe cnrib tclitıımlerlc :r.fyalıu blrbirl: 
ve edebiyatın d.111' bir dab-eslnden dışa, nacm.ın ve gan'a.Un hususi7etlerlne u,. lerini C'Önnek fırsatını bıılduko:ı adeta ne ~ &"Öderl oya.bya.n, ve tıkre 
r~ taşınış cktildlr. O ltendlsinden bı. .wı tr<ınibeleı- ıeçi.rcUktuı ı.onra J;enu.io

1
kcn;ll oocu.klarımda.n btrinln ınııva.lfa.. biç beklenmem~ ınanza.ratar \'errrek 

5 tCrmek için meych.na evvetkilerde. .otnı u1aşaa bir vukııl ile -pek miııutaa kıyetlerlne şah!d oluyonnıışc.a.'>ın' scvlıı hayretler uyandıran oytınl.lr y:ıpsın 1-. 
nıullİ;ıu ve dikkaU ca.lib eııet'J.erle pkmak,.wıırı.u· ,-ar. ditrn ~'krem Reı,ld vardı. ~ ıµ'ir böy~ blr lıokka.bazdır, \'c onun 
iı:m cnwıa.rı1b blc fın>at bıık.1(7orcaama Blıt 7A4hlar için ıenç nuUn lı;luden l\llıstd h1')'11.tuııszın ifUb r duyduğu sihrt andıran bu oyunlarına karşı rlıoş ma.buddan hemen hMlCn farksızdU'. 
&inıdllik mahdud bir ııe.ınlnje sinerek ca. ıüzıde ka:blti~erte, iti için büyük mu Oenıa1 R~hlin blıbç Y'af bÜYüiü olıuı olma.mao:ı mümkün de,tlldlr. Hu ııslle Japonlar lm:ıaratorlarınıı adeta taab. 

Japoııyada. lmpa.ra.tor teba ı lı;ln bir o da ıllni merasimler ı;ıra:omdA ırorurl~. 
Ondan b:ıŞka ancak uzaktan ıı;;ar;ı> m 

pencerelerinci..."n akseden ı ıklarcl.ııı lın. 

paratorları hakkında rualum.u nlırlıır." ı~,taa.k uı lt!Wlu kıLbul etmişe bt"SJzer ll"aftakv~r vıı.'dlez11.e yet.lşeıılere ıcs:ı. Ekr4."nl ~di belit~ bilir. istanbulun CJ-Ta.no de Rtrcorıw: b:ı...<ıt"n ;ışa .. ı rIJdr. 
l~ıı keııdlsiııl ilk e8Crfle t.mtd.ım, onldii.f et1Jil9e .:ki bu ı>eS nadlr vukua e-eıı. 1 t.emıışa h::ııya.&.uıda operetteıcrlle Anka. !erin, ıarl7.bl"llt türlü tür:ü 

bili ederler. 
Japonbr çok htirmet eı.tllderl fmpa. 

ratorla.rına ı;enedc ancak ylnni bir defa. 
Japon imparatoru hiçbir beyanatta 

(Devamı 3/2 ele) 

( "Son Posta,,nın bulmacası: 20- (9ı i 
' J 

~en fazla bir zaman enele ald bir yor_ bü,)'tiiı: bir lnşlıra.h dıı,ymamak ve ranuı r.ı.d,-o,.sunh uzun müddet bfta. doludur. C~ f..eşb!hl.t-r, L'>tiareler 
tanana. o zaman otm ya.şla.nnda goril onun rmı-irma kapı.lınamak mümkun bclerlle tamhııl$ olan bu ccno edlb, ki nükteler, kina:rclf.r, telmihler, dahs ne 
tıUYordu, aradan epeyce bir sanr.ın ıe•;U,lolmuyor. İşk bu henüz çocuklwtan u. h:ı.bl6ı Ahıııed Iteşld'den ııı.evrus ~ uk. kadac bela.gııt oyunl:ırı varsa bunUır ııa 
O kui(ına yellhşıyor denebilen bir çı..lzak.IMpna.mış p.irln fı1rtUnden ka.;rn&. sek kıı.bi!iyet.lerinl, son ı::ıınaaı\ard l •Sı>D şırtıcı bir ~bzuliyf't ~ izdiham ile bt. 

tında tekra.r buluştuk; ve henı1'11 anh..':raıı ~oşkun san'al J>~nacı ka.rşısında.:p~-1Q,, siitunlarıııda lntfşır ~en h ki. t'llıirinl kov far. b'r!n!n uyandırdığı hay 
dun ki aradan geoen usun(':ft 11llara ra.ğ hey~oan duym&kt&n ıe.rı kal&nıadııu, o. yelerlLe gb&terınekt.edlr, beıııınh: btra. retlen kendinizi htnitt .ll;un~us t';e:ı 

t:ın bunlardan 30 tanc•ini halleoereh bir arada uollı.)•an her n~n ı:cnçligln;lcn ~ ıCll.9lıitlıı adevlerin nun ~ık bir ana.kııle yu.dun ki ber dostu Sa.brl Es'adı allı.ışlııııı.ıı. ,.ellp .ikincisine, üoünrüsune, <lonlunt iı J 

den tıı9tıh- flC.V kaybetmemiş. bunıı mu. u • ..;ıa.n"M.e ~r• ilri cUdlik kliab•md l07ı.e b6r inhl.v.ıt duyuyordu ıcı. sr~ rı... &üne çarp;wı;ınız. oku~•ucunru:a bir hediye takdim ed~ceğiz 
kah 1 h fi&n ve kema.I yolunda p:k st·ri' münılcılictlr. Bu makAlemtle lıa.yraıılık karm:ı;:l:rn oturdutıı Jerd.e rahal dura. l\ltSelii. mC$1ıuır burun Ui.Ufesi, dıielıo Soldan Pi&: 1 2 3 4 5 6 1 i 9 1 ) 
11.dırnla.rb ro!t Uerlemlştlr. İri kara göz.. l;mıru ifade etmekle berııb"r genç şairin m>yar.-..k çırpuuyordu. aahoesl hep boyi.edlr, ve buntarın ri. 1 - llu> u ı;;ı. _J 

1 
~ 

lt'!rindc oy.le dolrWl bir ~t.nm hu:mıtsl 0()$un san'a.t tema.yUllerinde llD5ik ve Onu ve b~nı böyle coşturan hB.ü1 eyi rıelllkleri Fra.n,.ıua olm sınd.ıdtr, zlr:ı na.tkarbra ıocrucn 1 
fışkrr;ı.rak yol CÖ8kıTn bir rehı>er ml.ıı•t:d;ıl bfo,nd!erine muM:ıç ulan nokta'a. anlaıtma.IJJuu: o) unun bti'uıı ruhu !lsıının Jıu usi)ctin p:t.)c (5), Jla)\aıı • -
t•lıui~ 11ar4a.nu•"l~.ıhr ld onun y&ln~ ba nnı da işaret eLthn. Pek kal!> sarvetııc Bii.rük Fransı:z ve in:lllıı: .,a'ir ve cdib dt mlindl"lllicdir. Şu halde bunları terce yetşUrilen yer l4), 2 
1olu emin ft büyük adamlıU'la reçerek ve nbrt":t sa.mimbetlle yapılmış olan bu leri hakkındı& intiş:J.r eden maJuwclerlırı. me ciebllmek için husııslyetlııdcıı, yani 2 - &lr crl>ck 

3 
11---ı---t--ı 

her za.ınan daha ıteri ,ıtdeblhuesi içlnlnıiitalca.da asıl tebarüz eden nokta. ki~ld~ sonuncu: ıındıı m,.şhıır rransız ş:ı'l lisana alıd olan ki vesin:l•n 'IO.Yunc;ı "" ls:m1 (41, B:r nıll. 
Ü.fidlr. sıh-'bhıln s:uı'"-t dünya.sınıU buyuk blr ri l~ond Roefar.d'dan bııhdtrk•ıı kıı.lır? Ma.M.Sı olmıyan, bir hususi ~ek. let (5). 4 • 

lla.yatı.ııı btitün tafsUltlle bilmiyorum. payeye ula$ı.cAiı ka,na.atl idi. 
1 

bu ed'b'n Cyrıı.no de nerrcn\e nıanzıını l te, o şeklhı SÖ7krt ve cllzlerle berabt'r ıta~c~(S)B, oµG~~u.. ___ _ 
&ild'ld..,.bn beş on s:dırb. leına\ olana. nu ~1.te hiç alcla.nmwnışım, S-br sa.hnıf' eserinhı türkçcye çevrllnı~iuıı ClkTi okşayaca.k v:ı.sırtar4 malik bulun_ ·- ,_ 

5 
- - --

bi 1ı 1 ki müzun Ustündedır 
ıntıkte~ıcn çtlrtıtuıa. ve tahsilini lk. J.."'CŞl'imde hiç h&tc otnıadıkta.n başka eserin Fn11S1zoadan dlter lisanlara nak. \ür1ü olma.m:tSı için alıoo.ca« fhthat t3). 6 

fit'. ı.ianbulda dotüuiun.&, mu·amm1 F.ıı'ıdla !.lllııci miitiıkatımda cördilın ,iml'.ıln ciıremedlttmi s5ytemlştlrn. nu, mıyan bir kndid... Tt'rcemenln b:ışkıı -· .--

m:&.l et.u'1!\k Iİ7.CTc hükiimet tan!ınd ıılııa.tti h~ lı.eşrtft derecr,slni kat ı..at'ıed'idli''nl bilmeıı: ddi1dioı, t"zeıi~.ıle ter. tedl>!:riert ~ ola.bilil'? Bir k<'.re tcrcırmı-. 4 - Hakiki, ;ısıl 
Frans.ı.ya C'lindıeriıdlf:lıı.e vllnfım. Or.ı.. ~ak )'iikselm~I', c:ımne hususunda lurikahr ı:osteren, lhn ~ ltlb!!.rlle cösterecetı ıorlnklnra değil <4>. l\luz.ır il 

b!r h:ıyvan (4). 
ı===ı---ı Snıan kı.lıyor, burada Ünlversit.cyi ikm:ıl lı:&pdıı....,ııı ardına kachr ~~m:ulr'i edclri lılle haYfttl"re duşuren tttccınelcrlnl atd rorluk\aJıııı ıınve etmek lflzımgellrı;e 5 - Frans:ının ·~--ı,·=:oı-----

edl:rur, l:'ıılll>;ı edeblnt LM- TC ılııha zlya.)mezdl, h:.ıber a.lm""'un :ıt1 Sabri ı-::s·ad ~ bıı unıln.'le dılhi lnı:lliz ~n·lrinl iş muha.t deore .. ~slne çıkma.kta sayftye 6tlırl ıa), __ --- ·-
de f !se:f't' \le SOdologic ite meşırul olu.'bu flit ,-bkat:k irfan ınüc ese inin ted.jteroc•ınu·ye \'Qlışınış }T n ıılıı.rı fersah clkmn. Bunun için llk h~lede nazım ~evç-ili <3>. 9 j 
yor, takat ar.ıl o~un clterterine tıııoc blr:r:ı; ~ne gimıl~ ve orad". ilk ~erlıa. fersah g-eçen Alnıanb.rın bunu d.ı tcr. I ~ tercemeyi bir iar. fa bımlı:ın&k G - Kadınların ... !1!!11 
h:ı.'V'il ve.ren ve gcnkrlnc centş ufukl;u leleri c~rek Doçent P!lJ'CSillC er şnılş_lcmıe etmiş ~ oyna.tın~ nidoklaruıa nesir şokllJııde t.er~meyl du unmnli, çok kalbndıiı b r ı O il ili 12111 
aç&ıı Pranııa muhitinin kslrlerldlT. Itır b.int"J mülf\kııtt.., hıtber alarak lıPmlvi.kıflmı: ancak n ıl, n• eeralL daire. Bu da ruı. .. ıı ola.b\llrT kumaş ı4), Nota ·~~~:::ıc:r.1:ı::::::::::!=======::::i::=:::::!:==!:::::=~~~ 

bri Es'ad Fransaya ~O'lnedcn "·tik. keşfimde aUan.madıtundan hem onulc;lnde? Bunu tah1 ik elmı-k lırs~ını bu.. «Gayet kola.y diye~k.slnt:ıı.!• - Hıç (%). delil, sade (5), Su' 3 - Hendesede me.."1ıur bir clav (5) 
veı d:ıha zf>"llllie şiire lnblmak gösi«i. 'lylk olaıı ~nlc yükselmiş ıormekten la.w.unıştmı. o,Y'lıe detti, kota.Yın ııc lın.Ja.r tersine cıl. M~eb AnıkAUaruı cemiyeti (

4
) • 

.rordıı. Ha.bnmda 171 almışsa y~ dota.n bir menımıntyeUe St'vindlm. Sabrt Yalnı'll Jo:.4mond Rost.nd'ı hususlle mak ıaznn.u oyle. Butıın o etkir Vf' lıı. S istihza (4), Baş ... ~ldı.ran (S). 4 _ l\lrŞhur blr muburlrln soyü 
Meş'alenfn ıcnç pirleri arasında 0 da Es'ıııd DoQc.ııt pay<'8 lndl"n de albyarak b:ı.hls nıevru'u olan ı-senni dttwniuken rrı. o1ll1lla.Mnm turkçc mulıablllerlnı arı. 

9 
_ Bir ttnk (4), Tclll sularda ~ (

4
), Liyakatli (

5
). 

vardı. Bana iUr. gell$lnıte ilk şiir malı:so bu:un Profeııor olmuştur. relıôde şube. ve bunu Uirkçcye çf'virrnck lmldlmnı Jacal:.&mız, bunların onda dokuzunu bul:ı !anılır (Bl. S _ M:ıtem (S). 
liinu ı:-clirdl, onunla kmı bir mtillkatt.a ıılnden daha d1ııde psyebo_soclol:lrle ara.ş'hmt•~.n \arşunda yalnız o esr-r. bir m~a:. O um:ın !JCrhlere muruCll t 10 - BU maden kömUrö (1), Kecle.ı. 6 - Aile ('1). 
ka.bW)et.leıinı tantrunlle ke.şfetmek \'C.31. kürsülıeriııdt".n btrinı idM'e t}(len bir mu. de ben vanlık. Kendi lteıullrne: Btı e. ed~nla. di1eoek bıh: t-': 1tllunun 

lderinl bula.nıa.nııştı.m, Jalnn d»a.t t>t. de?Tts'" sırrı teTormeye mlkış:ı<:a.k dc~füln: fa. F:ra.nszca aslı şu idi. bundan btı oyun lerl'~ıdaıı a.satı: 
men~ mlimkün olmamıştı ki bu ı;-enç. Bıı.na lkl ~ celıli: Bunlardan ile. kat yt'ıd böyh- bir ~ g;rişmck !"ecbu. çd..-ı:rordu, omm ~n vbnlnl:tile • tasar. 1 - Falk, yüksek (5)' t!Wkide kaim 
te her dııkim şb~lerLc çakaa bir :ı:r. rUfe Jıa.)wed«ıel{m; fakat bu lklslndenlrfyefi h2Sıl olursa ne ya.pardm.• diye tayın da ouan ne yolda bir &ıuı a.ı eseri 

ki ziya.'>•, ft haya.ta a.tılmak ıı:ın icab evvel beni M.y~ere. takdirlere bo!an, ı;ordum \"e, enine bo;runa dil ·Unel"ek ııl. o1dutuU11 bu1up çurınu:, ve blr kcrr~scs _csl~- erk k ,_
1 2 .u...- e ~ (5), F.t'ansaca ıiil od.en asi.na lcavnıU.erlnin M>ngln bir ser Btldl' blnte «Ne ~! Ne giisel! ..• >> bayet: «BöJle bir terceme mümklin dr (Devamı 3/t del 

... ~~~- ......._ - - - -- -- - --- -- ...... -- -- -- - - -- -- -- -- - -- -- -- ......._ ....-.. ..-..._ ....._ ........_ -- - -- -- ........_ -- -- ...... - -- -- ~--~J"'Awf ................ (3) • .................... '-'~~~~~~~~~ ... ~...-.. ............................... ~ 
'1 - Tahkir etm~k ('U, Bir renk c:n. 
8 - Atd:an, becerikli. yarıımıııı: (4), 

Avuçiçi (3). 

9 - ~me (f), Atrikada bir mem,, 
leket (S). 

10 - Saıı'M m. Kuru (5), 



6 Niaaa SON POSTA Sa,,fa. 3/2 

C<Son Posta» nın tarihi telrikau: 65 Amerikada senede 
60 bin tayyare 

yapılıyor 
SAN'A TE DAiR m&~fılJPAT~ONA HALil 

Ll - 5Vki335 ı 4 
(Baı tarafı 3/1 efe) dcıdelim, pe iyi eluaealia. lloş bir leSI. 

\'aşlng1on, 5 (A.A.) - Amiral Nelson ...... _ 

Kahve erini dereden tepe -
den söyleşe soyleşe içtıler. YaL 
s dkunurken abdest alıp Beyazıd 
camisine g ıtılcr, namaz .kıldılar, 

sonra me)danda."<i kahveleri do
laştılar. 

Üçü de kab..ma .sığamıyordu. 
Meydanın karşı tardfındaki kah. 
velerden birmın önüne oturdular. 
Patrona istanbulu İbrahim Paşa. 
dan !kurtaracağına inanıyordu. 
Muslu büyük mansıblara geçip 
sınma basalı atlarda dolaşacağını 
dli;şünüyor ka ı\'ed Alı hiçbir şey 
istemiyordu. Kahveci çırağına üç 
nargile ısmE!i"ladılar, karşı karşı:ya 
oturduflar. 

Hava açık \J e serindi. Gokyüzü. 
nün karartılı mavi der .nl.klerindc 
J ıldıi!ar cıınlı canlı parlıyo'!tlu. 
Patrona Hal 1 arf.ı{crdaşhrrma gü -
lümsiye gülümsıye baktı: 

- Nıgfırın nerede olduğunu b! 
lür misiz? 

Ali ile Muslu şaş rdılar: 
- Ya, sen b lür misin? 
PatTona ok.sürdü: 
- Beli, biz ~ilürüz. 
Ali yüksdk sl:sle güldü: 
- Ruyasını anı gôrdündü yol

~:ışım? 
- Rüyac;ını görmedik, ikenduyi 

c-ördük. 
Muslu b 
-Amb 

nı salladı: 
Zeliha bilebilür idi, 
bwbartıın yanına 

z inanm n şı.:m, 

b r gün c'bct e 'n oym gib 
b u du eri ô · rn z. (Kı.mse 
i es·n d <' at a bak ndı) 
hem bu d , ~ k y .. kıı dadır yolda. 
ffim. 

Ali fa d ız bu ıduğu için daha 
'''•nde it a ctmed : 

- - Ol bılür \•oldıı lb r ~ol 
bu göiler e dahi gôrelim. 

Halil :ııa"r:>nsini fcnurdata fo
ku!'tlata .güldli: 

- Görilrs'z, görürslz, az sabrey 
kn. 

Ötekiler yü ;:sek sesle gü1üştü. 
ler: 

- Cellad Kara Muc;tafa boyun. 
Tıırmnzı ururken mi kardo.şım? 
Ded'ler, g rişt "en buyuk ve teh-

---------

bulunca ae~ ..... e vannağa çalışııım! •.• o Jii,zel bir edaı>ıt Ye süide bır iDpıl' 

1 1 . Sonklnuıı. Şuhar ve l\Iart aylarında ..-. -•--'-- ı ı •~ i teli işin a.kı:betini hatırlatmak is zattı; v.ıizü gülüınsü,vordu. Halil -...,-acK - t n no büyük bit zab ıı:m~i vıırdı . .oçJmılm: "!'fe olıırılu, d.i_ 
.; - 11 tabrlk2lard11 Runeltbı lstedlğf ıtlbl se. t kati ıl tcdiler. Halil başını önune eğıp sus geniş ibr nefes aldı, acele el me ! Buna an ır mı? Olcu3:ınların )onlum; eser.bir kere ba&ıbbllse, her. 

tu. sordu: ac e nl'de GO bin tayyare imaline imkan \'C 7Ü7.Jc kaçı J;;e.ndileruıe nrlıen kadldın kes onu okuyarak adeta. ugrenmış, aıer.. 
rccck surette br .~üratle çalışılmış olclu iiz :ı · .1:.. Vakit ileliyordu. Sabahçı olmı- _ Neye döndün yoı.rı .... ım? Y un ... goaunu Jenı...:o )"Vatac:ıık, eıı leJ1UŞ oba. sonra salane)e ıı:onabıl&e ft 

Yan ij(ahveler .bırcr bı'rer k ~ tunu ı;öylcmlşilr. Difer lıu1> fabrlkala.. damıııı CjJdirlp kuşatacak 'jeyler bulup s::.hnedc aJııllc mliterclınl kadar ı-~.a 
apmıma Muslu L..ıı-aç adımda yaı·'-,.. ... n.., ... ~ ft-• .. tl •·~•alaı'd -

ğa baŞladığı için kalktılar. geld: 'IJU.\L\, u-... .. rı "'"' -.ı•u sua e ça_.._ ır. onu doııa.&.ırlar da ondan 11enra karşısı. ~i.liyetJerine maHlt mu1messiller )lal. 
.Alı sordu: na ,-cflp: <ı5Imdi t.ir şeye benzeyıebllw. ~ 

- imdi <Sıcağa> mı ~ldaşım? - Köse dillkü içerdedir. Göbek lsveçte sog"' uk dalnası l"ett de f9J1, ddillnlş! .. u Jtllkmiııtm H'- .Bel.ki bir .aatı.a tala ba kınartla ... 
Halil başını salladı: taşı üzeriOOe kendüden maada on -:ı ıirleT! zabi içinde :rümimL San'ıı.t ı:lya• -
- Beli, sıcağa. Yoldaşlar anda bir lkişi dahi var. Stokholnı, 5 (A.A.l - Bwı<lan iki iete IH:iıün bu ınülıılt;uıaiar !.ebeb le ılcııceede lhtba.z külByeüacle 4Nan a;. 

hazır bulunacak:lar idi. On bir ')d~i mi? pn evw·l isv"ç üzerine tok.en soğul lrmdl kemhaıe cvarsın. '1'11.-k Nt>t.lyat N'.m &eN ıic 1kiıle Wnle ~ınd.lsiai-.. 
- )fa, ıkösemen cdilıkü.> dahi ge~ - Beli, tam on bir 'kiş{ idi. dalıasL deva.m etmrlttedlr. Derece bu kulübha.neslııdc bu eksik 0tsun. eksik. tedealytnık -~ b:ı,·k~ 

lecek ııni idi? (Arkası var) sabah sıfır altı l 5 tJr. Jer btnldan ibaret d~n ta!.. Da:lr4 nel• r du. Blıl ı.m saaaı. te'arbd lfau .... 
- Gelecek idi. nw, n~ var! .. Trree.mesl müntkun d • bJk-ce:ı tnc kelime •an"9Wr~ :ı-... 

- Bile csanca.k> dahi getüre- s o·· z A R A s 1 N D A itidir lrnrarnn Yel'İp öte taraf~ 14'\'ftle.. cim en tOl' JNU'l'llJıann ~ll ı.11& 
cek mi idi? li! .. » c1t'ml~Um. Derken lllr fÜll bir "'- ne\·'aHieD bir bf711D sühlüetl. ı.-r -

Ha.Jil 'ba§ile cevet> işareti verdi. ~ron cfa.rbesi: Eknm Keşldin se&ı, di.}er abeJı&"I, bir &erume ımbnti Ht: ~ 
Beyaz.ıd hamamı kapısına ikadan (Baş tarafı 3/1 del 1 İki saaı müddetle bülün clünya mat. ki: ·~iz t'yrano ile Bel'l'erac rçln terce_ tı.. Bu ma'ritet ..na. arşa ....._ 
b.r şey kcxmşnadıfar. Gece yarısı bulunm:ız; diğer hüUımct relslerl gibi buatın• taldb eder. ~ muınkun clt'fl"tlr, diJMdunın. ısu olmakt:ı.a ._._ 7"11'.._ w ı., ~ 
geçinceye kadar cSO)'l.Dl.ma> yerın- r.uf:;o ile mfIM1ne mesajda. bulunmaz:; 5 - Saat 10 da. öfle yemeğin! yer. Bfr terct-me lınkin k6behnlş ve vw.atb l'!I .Saaım:b laea. -.emi- •ranat el• 
de ~lediler. Tellakıbaşı Arnavud 0 Jaı>onlar indinde tam mana ile uCev. saat golf oyununu oyn.ır. Bu oyundaki mlştlr. Hen de ınamum olarak bir ter muştu. ba ia tabii q sarwi iti•: .W. 
Receb gece yansını yarım saat ge~ &:::lbeşcrıı bir mahUi.ktur. p:ırtönerleıiııl kimse bilmC'I. oenıe! l"•J!Cln da Sabri t:S'Ml'dır. Mli_ ısur-.vnnda baraa.ta üenaba mıısüa1 "-
çe yan!larıına sdkuldu, öteki müŞ- Japon fnı..,a,rat-Onı S. !\t. Dirohll.o 6 - Saat 11 buçukta naltlki mPs:ılst sa&le edenıeııiz onanla ';)mıbl!I' l'tllP si. Yişônf muW:rcbnl insiyaki Wr ak.,Ia ~ 
t<::rılerin iş"tımı:-> ecclderi .gibi alçak 'lrlet reisler! içinde en ra:da menutı. b3şiar. Bu ırnesafsi ancak ı;aııt 19.30 da ze oltuyac:Atız! .• • z gitiirü ~•; belki de ~uan ke9ıilıll 
sesle: yeti ola.uıtbr. biler. Eger ban:ı.: nSabri Es'ııd Pa.rist.:n ge. rar.ı.etmelwııln J~u: f~a.• .._ 

- Artık soyunun yo:daşım, içe- Onun ne dıisündıigilnü kimse bilınrz. İmparator mesaiı.ml :ıttiıir bltlrını-z Jiıileıı Elreı kah-sini Strll:tyarak buraya venılle olan pare-ı- .ki • bi.lnk ._ 
tı.ıde cağ'zı lk.ara> kalın.adı. Gizil ti.-lrlcrlnl bllmeJc şerefine nall mesai masası üzerinde duran mikrosrn. ,.c.ir.oılı;, IJ.e)-nzıd me;>dıınınıı diltt>eek: .... '"'rtn<~ ~il edb'orh. o kaiar a-.k 

Ded'i, peşte.mal ve takunya gc. uulun:ın naı.ırla.rı, mukıırriblcri bu hu. pu ile teUdklerde bulunur. im.ıı:ıratorıın dLselcrdi ancak bu tadar hn.yret eder. içinde seyelan eilp sWiyllrdu n .,..._. 
tırdi. Alı ile Muslu şaşırdılar, Re. susta en ulak, en ehemmiyet&!~ bir sırrı mikros:kovu dünyanın en ku\·vetn ınlk. dıuı. o dettr.e rihel lll!Jll4 edllinoriA ki .... 
ceb uzaklaştı!ktan sonra Patrona il' ehnedcn ise tıharaklrlı; yaıımaiı rö. roskoııudur. imparator l\l. Hlroblto·nırn x.halet lkf dost bfr riin brana geldl mudur hfttJe> midir l•ne•ie •epiu 

H'alile sordular: r:e alırlar. ec büyuk zevki blolojlk tetkikfcrdc bu. ıcr. &erin asHle ~«m~tni berabet' ,.e ltalmıyordu. 
- Maslahatı bo dahi bilür mü? Naz.ırla.rı on" anea.k .ımuhim haller. lunrna.kbdır. füerCA •.• ilk once $nrAdan burııdan Jro. Sonra karlyeler? •• Bi))le zor bir w. 
- Dün gece Abdülgani cfcnoiyi de-ı müracaat ednlcr. Bundan l;onra mesai odasına çekilir nuşiuk, nllıal·et sıra tercemeye geldı. ~medc kafl)eler iola s* ılolt•)'UP ~ 

tarndığını söyller idi. Şimdi Japonya imparatoru s. 1\1. JU. \"C kendlsine takdim edilen rapoırlan ıiız_ S.ı.bri ı-:s·ad karşıma otur-Ju, ~krem Re.. e!C"lllt'k pek faııla ohmlu eı.ett.._ lı~ 
- Gözü kara bir Amavuddur. rohlton11n pmüniı nasıl geçirm~ktc ol. drn geçirir. ~d b!r köşeye baruldu, ı:ıslu u<ı u di:ıle. kafı)elcr en S!Or bt'fenMlul b tat.ilt 

cNazmizade ve cariyesin·n lcatl J1- du~unu anl:ıtalım: imparator kend· ine takdim edilen r'l. rnlye ka.rıu vttmş gorıinibordu. brt cd~ br ~nlilte tına.ıı edip r!dber 
de mnthalı olduğu> sbyl<!nÜr. ı _ İınpua.tor saat. G da rntakbn porbrda J>l'lt büyük bir s:ıibkat bleb Fs'ad seçtiği bir parçan oltum&f';ı b ş_ du, hn'tf\ enja.mbt-nıfnı 7ıu.ı b!.r -.. 

- .A.nı b•lmc} tiz ycl.daş m, gel., blk~r. ı: uıiinıi yıkarken. u-38 olurkrıı, et.ıneJdcilr. Jadı. Ben metinde tııldb edlyorduın. nu ra'ın stınu Jı:endtslııden sonu ı: l n .._ 
d ğınde köse dı.ikt.iden s rnrı.z. clh lcrlııi Kiycrken )anınd.1 khu eniu S:ı.raymd:ı ııu tamim hilkümler! cari. sure ıe d kka.ilm ikiye ayrılmış olu)or. ra'ın f:k hett ne al Yl ııı:b, k · e 1a. 

Tl :ık Re > t r r g ıc...ğ i- bu unm:ıs•nı istemez. dir: du, bir )':uıdan metin lle mukabe e, dl. rım lolın J~ ik> onc1:uı f'Vl"f' l< •1tlld 
ç·n bahsi değ rdiler, acele a .. e el % _ S:ı;ı.t 7 de iını>.uatorlçe 11 İngl. (l\raJcsiqe h~r" kim rapor takd m e. I ter yandan t~eemcyi ıınl.ım:ık .• Nfh:ı. o ra!d mıu-.ı"ın nı. bl'i)CS]n b lamır~ 
s~yu.~~a _,, badş adılar. Re b g llı c ü bfr kah ıtı alır. der ı ·. her ~Yı o

1 
!.'T'enmı:-k, lıer Şt'YI b ı. yet Ekrem Re li müd ıııı em: - ı ltl"Jl aradı ft.."l('a: b ıısedil celi: bl 

li.ıp on.erınuc urdu: .. . mek h:ıkııuı:ı m.ı. lk bulon:ııı bir mıı ı.ıı. trndc tx fb etme~ten vru:g"oçlnlz. Terct>. ml" le l ud bulunc-ı bunu l k l::ı.mak 
- Efendi söylemış id. k ı. ın :ı 3 - aat ı,3D ela çocukla.rı kcnd sini m.ı. murac:ıat etmekte '>'d ğunu bilme. nı--n n doğTu'utund süı1hc ...:11 emr~ u fç.:n ııek al ın v~ kulrln blr ku\ı a -. 

aç ise size taam getürey;"l'l? selfun maga J:'l"lirlcr. h kızı vardır . .Hi., lldir.) h:ıldp bulun dikkııtt u-rremP)'e hasret_ tik o•msk pbull Sabri l:s'ad ku\Ve&ia,. 
A1i ile Halil 41> l'er eıler i kal.. rhur 15':nl. Tı ır. On b~ yaşı :tı.dı:r. Bu fsl.erdcn onnı tmp r.ık>r ai1e..ıır ınek d h:ı mm'llf ktrr. dedi. dr bir lnşad ı;:uı'aUı:lrı bulmaıt lesb tcler 

dıırdılar: Dlğeı1n n 1 I: Tcra:lır. On Dd ya. bfrUktc yemek salonuna geçer. Bu d" nı mOtale:ı üı:erine lk'll :r.ılna dl. Jli& btitun bu sakla.nan kaf rl rl •• 

- Yok, 4rnrmmrz tok. taam lS.. sındadır. l·eınekte Jı çblr d ' Llı bı.ılunıruıı. cUn!ooim, yrr y r takdir !.TaZelerUe le )-U)or ve onlard:uı h d4lea uııtı bir_. 
tcıınezüz. Vcl.ialıd Prens Akihlto henil:ı: 7 )'11$111. lıııpara.tor mfsaflr kıtbol ııtmez, kabul sevinen bir çl>l'ıık hr erıuılle mıikl't' nl nlıytırduk. 

Dediler, Receb tekrar gitti. dadır. ederse bu fC\1>alllde ııhnle milnh:ıaır ıı.lkışlaya.r:ı.k .... o. her 5eyllen evvel ka1_ 
Muslu ôte'kıler<len evvel royu~ iki km \"t' oııfa b~ :taltlka kadar nrz. kalı.r. 

cJu:ğu için hamama girm.işti. Alat- cDıuic kalırlar. i.ınparat.orun hlzınctfnde hep J ııonlar 
laya a]atlaya döndüğünü gördüler. Jın,p:ımtorun bir de 4 3 aşınd;ı bir ço. bulunur. Yt'ml'kten sonra. iruparntor im.. 
Halilin yüreği çaıı>tı. Mesele daha culu vardır. Çok kü~ük oldatunlan im. pnratorlçc ile biraz gö:-ü'jijr. sonratbn 
başlamadan evvel duyulmuşsa kel. pı:ır.ı.ior biz.zat gidip onu gbıiir. tdtr:lr mcs:ıl odasırt:L çeldllr. Llmbasını 
Im-1 ydk yere gidecekti. Muslu cam 4 - Saat 8 de imparator mes:ıJ oda. yakar ve re-ç vıüUlere katlar ç1'lışır. 

lı tkap1yı eraüyarak boynunu u- sına clahll oı11U'. *** 

il. ~ .... l 

lstan l ul SıttT'a Ni cacc"e R"ya!etinc?en: 
GoTUlen Uizum uttrinc sıtma mı cı dde Slhhat mcınu.rları "ursu 1 · mil,. 

rac.ıat tarihi ll/4/94Z :ıksanıınıı kadar uzatılmış olm kla lsteklllenn h r(Üll 
Kadıkoy: l.\lola caddesi Dl numarada mıic.adcle rl,)uetı.oe mı:ra.caat etnıelerl 
Ui.n olunur. 



4/1 Sayfa SON POSTA 

Yazan Muazzez Tahsin Berlıand 

lecli. Anlarında l>ir m'inakaı- çık. 
tı. Kızdım. A.:rkadattn'lln kloıeasına 
habız olduğunu söyledim. Bu se. 
fer b~ı baJ)a çattı. Ben de daya. 
namadım, ona, malum ve meş'.hur 
kijfüıılerimdcn bjrkaç tanesini HVlU 

cJum. Meğez lbeni dansa davet eden 
bey h~la )"an.mı~a :miş, sözlerimi 
İ§İtmıiı. Kartımda cğiilli: 
. - Siz~ •çık ve düriiıtt kalbiniz. 
Clen dol11yı t~k ederim hanıme. 

- Yantmızdaıı geçen kadını ta. iistiiııden düş~kmiş ıibi bol, bi -! .am-imiyct1'e karşıldı. Sarı~ık. Öpü,, fendi, .1~t~en bu tangoyu bana lrHf.e 
nııd ım mı~ 9im.9iz lbir dbıse, topuk:l:arı &Jlııml§ tük. ckıı- mı.lniz? 

- l lang~lnı ~ ayaldka'bı.ler. diki~~ çorab~a~ ve h~· ı . - f.ıken gdıdiğinize ne jyi ebti.. Kızardım. ut~v~d~m •. ~llna .~Ma. 
- itte ~ kahveırertıi lüı'.A2ü tiin bu &efaleıt manzara~! ıçınde i'J• rılız çoeuk!lar. Kaiııbalık baıımaclan halle kız~· deci. eını.e tçın •izlere 

tılı: hanımı. ı zel ıbir ~z, vah~i bir çıft göı: • • . . e.yvel sizWle rahatça ilci çift lif ode hak v~ım. . 
- Hayır. Ona nv;.'.n "Mahalı: kızın ısmını rı.z. Fatıne eu.muew. Faııle ı le ben 
- Bıraz hızlı yürüyelim, yanın. vermiıt<Jk? FakİT ve kirli olduğu Biıilirimize bakıyo~k. kahkaha ile gUlüyordulc. 

dan geçerlen dık.katle bak.. !için de~il. amız '\'C küfürbaz oıdu.. - Sen zayf]amışsın Saniha. - Sonra? Sonrasını ıöylc. 
Bu!Cleli eaçları omıirlarına dökül ğun.dan... - Sen de -tanınmıyacak ke.du - Meicr bu bey mefbur b'r clok 

müş gii:z.el bir kadındı. Kalın ü. Aman ya.ralbıhi, bu kız ~ kaba değişm.l§llin Fa.tine... S:ıkak.:.a ya. ~uı ve hen pek ho~a aitml. 
kile tc:ıad tctkil eden örümcek ağı Gdüfüır'kri ıne NM ve tabıi bir sesle nımdan geçtin de seni tnnıyama- ~. Anla,tık ~re e\·lendik. 
kadar ince 9()1'abları, yorden dört · ltullanırdı 1 dım. - Son eöz1e..4 çapkın, ,,Jtrak bir ta 
Pannak yü)ıceektc, ök.çc.i ve parcıalc - Mahalle kızı ha! Bı~aç sene - Haberim var Fuile eöyaedi. vırla SÖ)•lc:mişti. Bir cevab ver.meğe 
Uç}aıı açlık ayak.kah.ları vardı. At aonra aizinlle görüşürüz küçük ha - Yazık ki hen ~i göremsnitim sı:a "bulamadan birdenhire ciddi ve 
nının iaermdıc duraı~ .kürit ıap&ası nımlar... .. . .. !i;men ıkıalundan çok er, gözılerinin agır tavrlını ta~ındı: !erinden /ır. 
hiir ~i& ile cıMt~ ne bağlanmış.. Bu meydan ıAuyan so.ılerJ ıwy. içine bakar: «Mahalle kızını wıut. ladı, kapıdan gıren ıkı şık hanıma: 
tı: EJ.Ieri rnanf'>l)unun İçinde id,. loı~011 FatİMll'İn vah~i b.ir. ha~·~.n tun mu?» diye sorardım. ---;- Buvurun~7. :fendim ... 
Bız yan:ından geç.erken mendil.le bakl§l ie parlayan gö:derrını gorur Gu~ük. F..sAcil"ri hatıı.Jadılc. Dıye1'Ck zal'İf bır tebeuumle ya. 
bumunu ei:Jdi. Bu kıyafet içinde 111. ribiyim ~imdi. . Dakikalar geçiyordu. B ı:raz sonra nımı2!dan uzak1attı. 
fi hın kalın o'Der'ın göırdüım.. Tımak_ I - Çotk ~a~lfl defi mi Sanıha? dav~ı:Jli:1er akın etmeğe ba Jıyac:ık-
1.arı lıüzum~ndan fczle ur.un olduğu ı - E:-et . F'a7,!la. Hem Ş~ş\ım, ti. Niha}·-et cesaretimi toplayarak 
halde ellerınm kabal:ğını ve gen§- hem sovındım. Demek '°'fakır kız eordum: Son Posta 

Yandan yüz.iinü iyice göromed ·. aıf~ Ne yapmıo? •eni bu-r:-ı_., a.nat'-~ ıne... a :L Yeı-ebaıan, Çat.alce:µne çoıtar:, 25 
lığ' ni gİderememi.cti. 1 bu dcırece :zenglın olmu§I Fakat na. - Dardma b F t' f k t 

~. . . d . .. .L _ 10. • _1 .._. IS""'UUI vazıye ln<ıe gOTece~ l ıı; T A N B u ı 
glim ıc;ın a~mab oknup oHenı ~~e. Lild- <;.o.

2 
~ ~de. ve namul!'Cu_.Juır f~· mi hiç ummtzy0rdum.. Bu :zengin "' • ' 

deın ona ıtıcuar atım. ayır, vu -.ı e: .ongın btl' ad9mla ('vıenınuş. izdıivacı nasıl ya ti ? ABONE FiATLARI 
fazla hayalı yüz. bu uzun kİrpiklı ! - Yan Sen ken.disile gö~yoı Kahkaha il ~.ı:ü 

.. l • O ıı._• h nd 1 ~ e JU • &oz crln e ıulT ııtıra uy• ırm • musun - Me.h.alle kızı o}mak bir defa. 
Y'Oı'du. - Hcırıüz görü,mcdim amma ııe lık İşime yaradı. 

- Tan~madım fazla... çen gün <mdan bir tezkere atdırn. _ Şaka etım el.o" l t ı 
. Atı.kadıwm geV1"c:lıt ıbır k.ahllı;uha m ha ıcmize tatıııdığını, )'akında iki elın.· •1 dı' ke, vgr~sun.udıına~:. l·'·•U 
il "1 b' vl . b . d tm z apagt uzenn e ~ - ' Türkiye ttv 

e gu dü. v • .... dır çay veırçl ~~- ndı, enı. k.ıı.vbetıe .Je. lit1iyerdc lhafif9C sallnndı. etrafına 
- Mahatle k::r.ı dei'ıl Ql\r en. evvcv ~ avetı~ı. ·a u e.,.Jp g\ijümsiyereık baktı, Yunan 

~mıe 
ır..r. 

6 3 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

ıf>u .ıw 

12211 710 
140l 8 lO 

1 
Ay 

H>v 
270 
uou 

- Ne demek j iyoreun Fazıla~ etımıyc:ccg mı aomıak ıç n hana yaz ..-- f>.o;-,.rU"'"' -.ıı.. S ıh Ecnf'b 
.... ı· d • ·· )" du iL .,, ., ... ıtu.r~\lyorom an a. 
ıv. fle k.21 ıle bu hnnım.11 aıdka. g•nı OOY" ı.ıyor · . uç e ne evvd dbktorlar•n Tokat1ı. Abone be.ıt: peşındır Adr~ 
ıı ne~ 1 - Ne ~~va~.ıı~~rdın? . yandakı çayına ruıaı!Sa bir d~' eti ye değ..ş rı.:ı e ~ 'kuru~ttır. 

- 8110:Jn 6enin zdki.nda bir dur. .... T nıh:ı te~ur c>..:t m ve ı~c - bulup g ........ : ·1 Ahb bla md -····-.,..... . 'd V• • b'ld' .... ., m. a r an Cevab ı~ın m 
gunhık var Saruhıı. M kıteobde .k n diği gün evıne g c;cegımı ır. ilci hanım ve l.ıoc laı ı~ b'r1'k.te b r tnruşl ık Pui ıı 
«., ·~hale kızı» i~m nl taktığımız dım. . . ; masada oturuyorduk.. ~ hancı bit 
F.atıneyi unuuu.n mu} 1 - Ben ~e Fatin~yı gomıek 5 

• bey beni d-an~ dav t .etti. J\ .. as • P03tn kutıu.u 7U tstAl\bul 
Telcraf: B.>n i? :.a 
Telefon 20203 

Hayredcr içjnde dqnmuş lknlmıı terdim. Do~u ı..ter:scn mekteb mızd.aki be)"1eroen biri, her aeden. 
tını. B r ım-n'ye olduğJm yende dur. de, her 9eye r~cm n, o. kı.ı benim sc bu adamdan ho hı.mnlyOJmu• 
dunı, yiııiii}oemodım. . ~~ giıderd . Kendı ne mah.rus lkenıdi 'ne ısey'm ı: b1r'k.aç sö.z aöy. 

- Pa.mnağı.na yfu:terce Qııalık bır tıpı v~r. ...... ....... ,__.._ __ ......, ____ ....,.. __________ ~-------
~mas aknn bu kiirUü !kadın Fnti. - Bu çok k.oI y. Ben buaksam 
ne mi} ona telefon eder, aenın kendisi.ni 

B rıd rlbi.re gozüm.. !karşısına 1 göım~ iStedl:iini s~yl'erlm. Mutla. 
Su?tannhmeddeki meklteb geh!li 'e I kn .şeni de ev:·ne çagırır. 
11r dan ıı lcr geçi· ğı halde o za. Alaka "t'e te<:~,.Usünı galib geldi, 
nıankı Fatine k.nrşımda cn~ndı: J F azıtenıin tddF' Imi kabul et!tim. 
Omuzlarına dökülen siyah, kirli * 
.açlar, uzwı ve b.ık ımız tı'llOOoldar, Fa.tine bi~ çc& bü;yük bir neş'e ve 

Mınbka ticaret müdürlüğünden: 

İthalateıJarın dikkat nazarına 
İs1r.endenııı ~rinde mal arı buhınan bllümum lthal:llftltınrı ınatıturl. 

ycl13'me meyd&ıı verilmemek U.ere aecte isb.n l Mmı.tta Ti a.ret Hudurhi. 
tüne müra.oaa.Uan Ui&wna ilin olunlll'. ('2011) 

Nisan ' 

21 Mart bilmecemizde kazananlar 
IJ lfaı1 :&ariıbli IJl~CMllDfaııile ~··•••••••••• .. •••••••••H•••••••u .......... , 

li:azanan •kuyuc•larunmn işimJeri a.. K . ..k l 
ptıda 1&Zdıclır. lstanbnld!l bulunan o. ÜÇU okuyucularımıza 1 
luyu<'ulanmı-.Jn Jı<'dlyelcrini Puartt.sl, Cazet I 'lt d I ! 
..-~be rinJeri ~ ~nra biaat em ze run eri en bilmece 1 
idattba.Qorab«ea al.Narı .,.._._. mektublarının üaerine bebeme • 
'.l'~a buhıDADl.arua JJedlnlcri ~ bal (Bilmece) kelimeslnbı ve 
ile 34ittSJrriJJ~ ıö.Wertlir. bllı:necenln çıldıtiı tarihin 

B . 1___ 1~- • .,. -ir mcua 1t1atı ~ z!..uuı .Uımdır. Bu kayıd.Jara 
ı..nMı iki.ad j&kokılı •••d ı .. B un i nayet edilmeden ıönder11ecek 

%83 :Surban Pakkan. i mekbıblar kur'aya .akalmJya • 

B . At' .. L t ı.1 ' cUtır. er atur" aoıo•u \.. 
~ llııır3'axıd lt unca okut 91nıf ••••••••••••••••M••••• ................... J 

J t.en 33 Znlofan ,!\Mal. 1 Seı14>~. Aııbra 1*1ncl ona ebl ı_t 
Re.ıimli bir roculr romanı den 1475 Ha:rctar GUtice, istanbıal Per. 
:r~ Milat.paşa Ukokuhı amıf 5 tevıılyaJ liseıd 4-A dan 5SO Ahmed Ya.. 

Ceıı %52 Asuman l'arpıı. Eıcrı-11. 

Miirehkebli kol~m 
CSea P~l.a hatuabl 

Öd~ «ia elnıl 3.,4 d:a.n ı 2 Al lıan 
ÖWW.. İlıta.ıııkl 44 üııcıi Uko~ul ıuııf f 
iıeıı 13% Neriman "~er. 

Diı fırçası 
(Son Pom batırahl 

U3a& iş* ma.halles< Gilnev sokak No. 
:?3 de Sabahat. Akhisar Alı,ertlt orta o. 
kala ı.c den 56 Mltat Al ırtman, An. 
kara AtaıWirk ı•ot.w 4.0 deu Fi~t 

GB'rlan. 

D;ı rıacuna 
'J'dtlri(l.t '"1.a okul 1.Ç den 366 Sab. 

rl:rr-. s~un inönu ilkokulu sınıf' 2 den 
Oe141 Soydokan. Ankn.ra Yeııi~lıir Liıle 

il>~ Sak~ ap riıınanı No. 2 de Nrcli 
~tfi:Del, t 'l'.nJ-ul Kumb.ııı orta 
smJf 2.E den 93 'eea.tl. 

Mu ltra defteri 
~ h n merkez ilkokulu talebt"sln. 

clCD Mediha i(JlJnımt' Y fl'3d J _,, bl. 

rincl drvre ımnt 3 kn Z 9 Avni Ara• ı. 
İs nbul 2 md orb o ul 2.C d uı 583 
IlanJ.v T rUy. 

Albiim 
l"oqacl l1se ı;mıl G ten 419 D an l. 

r u, F~blr Ükü okulu otrdınrnl 
)lel"J Jı.akay otlu Tan r lliıkn.r. l . 
ta.ubnl LAi li Çakır apart.ıınanı 4 dr 
Sabri Jnnak. 

Kokulrı eabnn 
(Son Po la hıtırah' 

İaecii uta okul !.B •en "' Demir 

Yuvaı-ld Jünya lt.alemtTtıf 
(ha ... ta !ııı.tıra&aı 

:b1anbul birinci Ukolnll euut L •en 
G83 l\IaJılrc:, btanba.l E:rn ıH ıncı ok.US 
~ınıf 5 4- 4 ŞUqVe Zorlu. 

Alüminyom bardak 
f&n Po.l'ta bahralıl 

f>Ariul\a c.ümJauri,et okulu sııul 5 4eD 
ıs2 .N .. mıi '.l'eti.ıı, Eakifeblr denı!r10Ua. 
rı cer at.ıl'tSI &daılk büroda :Nl!dd ae. 
çan oğ"iu ae..Jet, :lstanbıal iru Ukokuhı 
sınıf 3 ten 21'1 selime. 

Ayna 
Hhn Pos !.a ha itralı) 

tstanbu.J Zeyrek orta Okalu 11.C t1ea 
J 71 Faruk Dem&an, htanbıll Haycl.l rpa. 
ea lisesi 5..B den 350 Hüsanıet.!ln Ak. 
gün, İıl&ulbul Beyoolo 1 inal orta okal 
3A &an JS24 Fe,.U. 

Kitab 
Ji.uWıya lise orta kısun ı.c d!'n llGI 

C a.ı Öııctnnekçl, LWrl>urga.z ~ okul 
3..A d.ın ı 19 nikmet Tarımcı, Zonguldak 
ı hmed Qetlkel Ust'Si orb kmm 1.B 

den 1043 İbrahim JJlirya.t, htıınbaı ıuo. 
d3 8 tncl okul 6.B dm AJ'ban B:ıkka.ı_ 
ba:sıorou İslanlıul kız U !i.O ~ n lOI 
illıa Aytun, lla>Tabolu otrıncı Ukokul 

3 ten 1 Nihad Saygılı. 

Kıırtpoıtal 
){ıwıtamonu llR ımır <i den ıoot 

uplıl Okw, istanbul Yeni 1' &il 
tıık-b ı EnW&'aıı G mJI, /\ 7.:$n 
orta ekul l.E elen 770 Ncrlae Tunalın 





6 Niı.an 

FiliPiNLERDE 
JAPONLARIN 

YENiTAARRUZU 
Bazı muvaf fakiyet 'er 
kazanan Japonların . 

genı 

hareketi 
bir ihraç 
akim ka dz 

Vaşington, 5 (AA) - Haııbi
ye nazırl.ı.ğı tebliii: 

HaWmlzlıı mcıdte;ı: sağ yanı bo.. 
Y\lnca 4 Nisan günü akpma kadaı 
tkl<letli sava.Şiar devam etmiştir. 
J?ü~an topçunun şi.cldetli bir ate.. 
•Wc beraıher kuvvetl i bir piyade oo 
cumuna geçmi~tir. Mevzilerimiz kar 
§Isında büyü'k miktardcı hiıcum. kıt.. 
aıları toplamnış ve bunlar bazı u • 
fak «~fek .ırıuvaffakiyetıler kazanmış 
ıa.~?ır: }?ü...'"llll..anıa ağır kayııb.la.r ver. 
dirıldıgı tahmi.n edlilıyor. 

Geceleyin Bataa.n' ın doğu kıyı _ 
alna düşman kıt'aları asker ç ıkar. 
rna.k. teşeblbüsün.de bulunımuş-1ar•cl:ır. 
75 rniÜmetI1eılilt toplarla eilahlı ve 
asker yüklü b~ mik.tardia Ja
pon d'Ubası aahile )'llklafilll,Ur. Du.. 
halarda\.i toplar sahildeki müdafaa 
tesisilerimizi bomh&tamı.şl..nıa da 
toPÇ\lmuız drulbalaraıa.n bir çıoiunp 
ha.tırırnağa muvaffak olmuş ve ge. 
ri kalanlarını yarıyoldan d'Önmeğe 
medbur etırni.şıt.ir. Hiç bır ihraç hıa. 
l'C'keti yapılamamıştır. DÜ\'ımanlırı 
kayıb'La.rı kuvv&tli hir ihtimalle a -
iır olllm~tu.r. 

Son 24 saat zarfmds Corregidor ada. 
sı 24 Man.&e.nb!!!'i Uk ti.ela olal'lLk hava 
hücunmna ~. Li:maadakI 
ınüda.ra.a tesıstenmt.uı toıttarı Jıl.a.nill& 

~lıı.1n cemı!b ktymnda·ki d~n ba 
~ile ateş leail et.mltUr. 

---o---
Batırllan müttefik 
ve Jap3n gemileri 
Va~ 5 (A.A) - Bahnye 

nezaretinin 'biklirdiğıne' göre, Cavıa 
denizi·nde ve Hind Okyanu.sunda 
cereyan eden muharebelerde Amc. 
rikan deniz:altıfarı ikisi lm.ıva:ı.ör o1. 
inak ÜZeTe 7 Japon ~eınisini ba.tır
rnışlar veya haaua uğıatm!f!ardır. 

Batırılan miilteflk l'eımilerl 
Va.şingııon S (A.A.) - Bahri. 

J'e n.a.z:rlığınLn bildirdiğine göre !olr

ta hac' mele bir Amerikan, gene or
~ haciJtide bh Le ton gem· aile kü • 
~ b ir Ka.nad.alı vapı.ır bunı:lan bir 
1' ç hafta evvel b · ri Arlaırtik aa hi-
~ n de diğer. i«c.İai Karayİbler deni -

X>.nde hatm.ı,tı:r. 
Vaşingtıon 5 (AA) - ~nti.k 

e.çıiınıda hıir Amerikan tkuet va • 
Pllıru toqıi:ne.nım.ittir. Kurtulanlar 
'\tapurun pe'lt büyUk ~ir denizaltı ta.. 
rafından t ·n _..r;;::: · .. ı · 
1 _ • oa:pı e ..... ,.ım .oy.oınlJ -
ıer.dır. 

* l'~ 5 tA.A.) - B&hrlyl' na.t:ıfl' 
lıtı ort. l.ons.Jda biT Alneribn ytki ı:e. 
'.brleiınin Bi?leşijt Amertka A~bntlk sa.. 
h.lu &çlkuıcla torpilletMl.iti haber TCr. 

~-

SON POSTA Savf" !> 

'\ 

' 
e 

1 ~~ris, Vişinin !Japonların yeni 1 Maltaya ~arşı dal- 1 ç r v Aç ET qt-~~ 
Bekleme,, yangın galar hahndehava ıtı~jffül~R~f.~~~IALrM•NOr 

siyasetine bombalan hücumları yapıldı ~;ı~%.*lıiiM t:. 1 t:: 
h Ü cum edı·gor Vatin«OOa 5 (A.A.) - Japoo.. Malta. s (.4.A.) - Ma.4 ()wnartesJ Hin distanla beraber bıııı alnıış bulunmaJı:tadır. Fakat Avus_ 

iarın 3 Nieanda Corregidos-'a .lta19l ıüııü. üo d&l&'a halinde telen Atman ta1 l 1 d ? ~ralyaya karşı bir Japon h&rekdl nıku.. 
yapukiarı bava taarruzlarında kul- ya.relerinin ~a. uğTamış&u. Bu "vus ra ya a m 1 bulup bulınayaoagı el'an &ereddiıd uyan_ 

Bir Parla gazetesi diyor ki 
«Yeni vakit kayıbı Amerikan 
baıkıaından doğmaktadır.» 

landıkları bom.batar hallinda taf • ~ Cama altf.unından Camarteef e:r lır&.m.anm arfesinde b.uıl olan ılıran bir mcvndur, her ne lımdar Ja. 
silit ~r. fecir Tak.tine kadaı- ,.apılan t.aarnDlarm ~ rükôdet. ctbJ llkb&bar Dfla.rl ııa PODlann Avustralya etra.fmdıı kuvvetsi 

Amerüa harbiye nazırlığı aöz • demaaı teşkil e~r. Bava batar. il~e bllbaaa ikllmt sen oı.a ceı>. bir bava h:anıketleri &"öse o&rPm:Uı:la ~ 
ciisünün dedıiğine göre bu bomba. yaları lı:esif bir b:ır&J • ..teşl açmışlu Ye be mmiakalanıun mıw..ura.sı ~i.leşi.. bu ~ 1apıJa.ıı bir kflebbilı; içiıı 
la.r b ir nevi yangın bomhaluı 0 • ba AJd.W b~ bombalar sa.r:u -.er. YO', Teblitlıerin başlıca muhl.eva.sını ııa. Cava ve Sinp.p11tda YÜZ yirmi. :nn elli 

Pa.rls, 5 CA.A.) _ Uval'm ııareşal hıp &te~ alabilecek hedefler üze • medıen d.elıize dilşmıiş~ür. Bıınu.ıı.la be. l'aii:~ laaberlen. kşkjj, edi,yor. l)'"1B 1 bin lıi.şılı"k bir Japon lı:aTieiinin 7duld.ıiı 
Pe-taıln Ue J'&ı>Lıi't IOD kon1Lflll&lar b!Lk rinde a~ğlya doğru alevler saça • i'aber siviller arasında. bir mikl.aı- olü ve ıyi vuruşmak ve daha Ju&lı b&mle 1ap. haber verilmekte l.se de bu hareket baş. 
kuıdaki demeci mıiııasebetile M. Lu. tak patlamak Ü.Zere yapılmıştır. )'1rtlllll1 vardır. Sivillere aid emlak de ba ma.k lciıı &{rişilen ha&ırlık!ara son bil' l&rııaQ.n enci, bu ta~ldııtın ha.u.ri 

l'ha.İft, cıLe:s lfoutaa.x TtmJISo pzete. Bu nevi bombaların Corregido.r'a aa.ra ui'ramıştJJ'. 6 Alman bomba 1.ana. di&zeı:ı vermek a.n.la.mı.nıJa ıeli.kki t'dil mıntaka.1& ıabsls edilmek l:stendiğ1:JR 
&iııde F'r&mu clı:ı aoiya&et mesdeleriai jn karşı kuEanı'imuına ha.yret etmek resi duşüriı :müşt.ür.. mek lhını ıtelen bu siiküneUn bü)uk hü.1ant-tmdl mümkün olamaz. Çünkü A.. 
eeiiyor ve diyor ıı:ı: laz.mdır. Çünkü Corregidor'da yer- Alman tebliği biı- fırtı.naya iıwula.b edecetirulen şüphe vu:.tra1ya., ne ı.·eıemenk ntndlstanı ıibi 

Fra.ı:tsn dmıınım.nu.ıı (ünden ıüm da de ateş ala-bilecek maddeler yok. Beri1n. 5 lA.A.> - Resıııi tebliğ: Şl. olunamaz. miid.ab:uı nisbeten ı.ant bir ı.ömürıte. 
bıa T..ı.hideşıresiDıln sebebi sadece ıoem tuır. Bel:ki de d~an hunları tec _ maı Afriiı:ada bir İngiliz keşif mu.treze. Bu fı.rtına.aun ağırl.ı.k n1erkem ı l)&ı'k ) ne de I\Ialezya ıibi askeri nn1ısa.nla.rı 
leketin. taldb ettlfl bddem.; siyasetinden Me olara'k ve alevlerin yayılış ıa. siıniıı höcumn püskürlülmüşUir. adı ftrileo Alma.o • Ru.s c:epbeai.ooe mi bugün ılııJıa iyi a.nl;&.şılmış buluruın yal. 

llerl ceime1Ltr:llr. tn.iltettııiu anhDllll.l hasını teebit etmek lçin kullanmış_ Alman bava ku~leri, Harma.rika'da. lceındini hl.uett.ift.cektir; yokla Ol'ada nız den'.ze karşı :yükseltfuııt.' bl.- kaledir. 
Y t r.-:....:1.." a...om!b 1 k --'~'-- 1~ ._Ta alar&mnı ve araba kollarını bom.. ba.fl.ı)·acak olan büy\ik h:L~ete müTasi A\'Ust.raıya bir İngilb d.ominyomu oı. 

ııa.1a. riveaebıllceekler aaeak alul&J-zl.ar. ır. yuıu..u u a ar ço .YUAOteA:4e -
dır. padam:ştlı'. b~ır. olarak Akdenb:d.e \ıe Libyada ela bir masuıa ra.tme.n sekene ı.Ubarile müteCQ.. 

---'o Ma.lta adası bomba.lanmış ve bir kru. t.akmı hidlseler cereyan edecek :midir? nis. muda.faa kabiliyeti itibarile de bü,. 
Durumun vahimleŞDıesinfn di~r bir s • ~ d d va.Wre doklarda isabet yak! <>lmUlj.tnr. Ke6Ucilemtz, taJuı.t şark cephesinde da. yük imkanlara sahih bir kıt'adır. Dün4 

Sebebi de J&pOILJlllldı:&n yemekte oldutu uı ıcas a vası ~- ba şlmdid~ kendini e-ö.steren mukabil t'&lllD beş.nci kara pa.rça.sı Myılmasm. 
darbelerie ssrsıJsn Amerik;Mia, Ei'er Li4 d d k• ~ bakth.cak olana, ılk ilan da mes3hasmın genı'Şll.gi kola)ea 
"Nll'in 80l'J :k.Ollıuşmalacı müsbet bir neti_ (Bat tarafı 1 inci sayfada) uz enizin e 1 l.aJ:Takanın bu i.sU.\amette kopaeatı mıı_ kııb"li idraktir. Jııponyanın böJle bfr iil_ 
oeye vannımuş .ise bu 1eni vMU kayıbı 1 mağa baş.lad ı . Bu genç Abdürrah.. lıaklak aa.yıta.billr. lı.eye taarruz etme\ tçln birçok lbtlm&l. 

AmcrikQ.n baskısmda.n doğmaktadır. Bu mandı. Bana kendisini laıııtıtı. Be.. Rus ıı·ınanlarına l"rak dotuda 't'Uiyet böyle deilldir. Lerl diışiinettğl şüpbesizdlr. Çin hatt_ 
ba.ııkı, blr t.ar.ülan ıürüıt.ülü radyo ı:ıro n imle konuşmağa bcış.lad.ık.ta.n son. Ta.bb.t ş:arUarm1ıı mösaa.dcSi içinde baş_ ki.ta deva.m eder ve Birm.a.ııyada mııha. 
paca.nııl.uı, diğer tarartan da &"izli, fakat 1 ~a wniyetini~ benimle evlenmek ol- k 1 . lıJ'&ll Ja.pon hareketleri, bir taraftan rebeler ea ka.t'i bir safha.ya ('lrmnk ıstı. 
t.ecirli siyasi manevra 9Cklini al.maktadır .. Ui'\l?WU .öy edi.._.Bu, _her genç k:zın çı a• 1 n ma z lme Birma.uya 1sfJlaı.ınttinde lllndıstana do"'_ dadını gös~rl:rkm, ATUSt.ralya lsLlkame. 
•---'•--m '-urtuı-nı. ı·..ın t.a. ""resi, lstedıgı ;pey değil m d.id Ona ına.. • J .,. ! LI 6 a:ıuı::c_, • ........ il"" ""' .....,. f\ıl _.ı_ • ı ru inöp!lar ıöster.lrken dl~ taraftan Une tuciJı edilecek bir ·laal'nn: bart'kdi, 
b::ıskalıı.nnm zara.rma &lara.k vakit kazan n:yorbu~. 

1
' ek.tkaJlntTbitırir bitir • Londn 5 (AA) - Reuter a. A~ ımıer tuta.ıı blr tebdfdle herbaHe en-elden çok teemmiil t'dilmek 

ıw.ıkttr. Eter Fransa SGn anda kendi mez enl a aca ll. am üç sene iansının anıa vatan filosundaki hu. !"-~ -ı·n bir te-bb"-''l-, 
b . _,b. · · · __ J.:L A da hi h rün geçt.ılkçe daha kul"vetll belirtiler ......... ~.... ...- ..,......,-

mııb.dder:ı.imı kendi ellae alrmı.ı ise A.. lr ı rınuzı •eV'UllJK .. ' · ra. mız ·ç 1•• ~si muhabiri bikfoiyor: .......... t ı~ ....... ,,,. 0 ." ,_,..,._, __ • bundan 
ı f yolk.t G k U'Zedlyor. 1\-Iaama.tlb Felemenk Binıl!s. . ,_,. -,.,.,...., - ... Ull&&•.:.&An 

merib Birle$« dnlet.ı.eriıün ıdpeetıoe tı a_ . u. ~ ~cçtl tçe ~-mNı. - Buz denizin.deki Rue limanları • ta:nının i.şca.lini mütıeakıb diinya dkin, enel dünya için bir ka.pa.lı kulu !dl ye 
kuri>:ın •ld~. yet ımız ve sevg.ınllzAar ıyoocıu.. ı . na yeni tank, tayyare·, lop ve mü -• h b b f 1 k. ki B ı a.ın kendJ kt"lldlnc ira.d ettiği sual el'an ba lnıt.uıdaırı lılrdenblre ortaya' k:ın yay_ 

Frat:ı61Z m)'8stlinln her yelli tereddü. ayet .at~ _ar e a et ~e ı. un hi.~=. at gehniştir. Sovyetler_ Bir. - ___ .__ im t 1 m·sııe lı b • ..... · . ... _ ...... _ :., "?Sırlan bir . ürprlr 
.:u;, ~ 1-İn öldii.rücü bir teblike o. da benim ıb.içhır .kabaha.tım yoktur. liğıne gelen ha-rb malzemesinın mlk .. -.a__... ka ış ır. ca\-.nın s a. so. .,..,... ...,1,1....... ., . ..,. 
...., - Nasıl olsa evlenecektik. tarı karşısında herhalde Alma..n.lı:ı.r ııa eren bu mınta/kıl.nın iş&'ali akabinde olm.11$1.u. Vıı.-zlyetl eı>'.lsında.n değli!iren 
lacüt.ır. Yed.Jkulede şaş.ranış olacakıtır. ııoını.lan bo sual 111 idi: bir lnkılib olmadılına göre ayni sürıırl. 

ulgaristan 
üzerinde yabancı 

tayyarelar görüldü 

A"-d~:-.. - L-an benı· v•lı'nı'mAtim. h l Bindlstan mı, Anstra}Ja mı adn bir dda dah:ı tekerrür etm mesi için 
'""0 • ....,. -aam ~ ~ ı..ıı:i aydanberi bir ngiliz bima • 

?lan ve yanlarında. _bulunduğ~ a. ye gemisinde yaşıyorum. Bu ge _ Blmıa.nya banS1tm.m t1"9am etmd:~ ortada kat'i bir ırebeb .-öze carpm'J'or. 
ıleden ay:ra;ak Yedıkulede hır ma. minin vazifesi, Rusyaya giden ve bulıımnasile sualin blrlnci lrısmı t'n'&.. . ** 
dam ı n panıa.tyomUına bıraktı. Bana I Rusyadan .dlönen gemilere ıdakat 
he~ mUAM.aza.man geliyor ve «Ü- etıncktcdıiT. Ağzına kadar dolu yİr
zülme, het'!C'Y düzelecek., hepsi yo. milerce gemİoİiD. Buz denizinde dal. 
luna gire(;ektinı diyordu. galarla savaşt : ğını gördüm. Hima

Sofya 5 (AA) - Ofi: 
Dün saat 11 e doğru bazı eyalet 

§ehirleırinde yabancı tayyaieler gö. 
züıkmesi üzerine hava tehlikesi işa. 
reti verilmiitir. 

Hiç:hir hasar haberi verilmemek~ 
tedir. 
~--

Hindi3tan hakkın
daki karar yarın 

verilecek 

Çocllk dünyaya ıre!meden evvel ye gemimiz. b.irç.ok fırtınalar İçin_ 
Soırıra 'buradan çıktıık. Bu sefer de dalgalarla dövüşerek vazifesini 

beni Fatihıte biır eve yerleşt i rdi. Her yaptı ve vapurları baştan aşağıya, 
gün ziyaretime gebiyor ve para ve· buzla örtü!lü olarak hamulelerile 
riyoır<lu. s;r gün bana: bir limana vannc:ya kadar onları 

- Seni, hastaneye göltüreyim, k.cruma1cta devam etti. 
bir C.ere vaziyetine babınlar, de • 

eli. Berabeın;e hastaneye gftiitk. Dok J 1 s 1 d 
tor beni muayeıne etti ve çocuğun a non ar eyfan 
k.aç ayılık olduğunu söyledi. Çocuk. l" 
düny•ya gelmeden evvel eTienecelıt ada('lına taarruz 
tik. Bunun için hazırlığa ba~amış. ~ 

t:lıtAbdünrab.man ortadan kaybol - ettiler 
madan bir gün eVYel bana geldi. (Ba.ttarafı 1 inci aayfada) 
Art.ıık. evlenme ioinin brtmek üzere tak:riben 75 otıduğun?J ve hunlu1n 
o?.duğunu ve ilki güne .kadar kağıd'. bir tayyare gemisinden geld.iğini 

(88flaraft 1 inci ıayfada) ları yapt1racağın1 söylecli. .c>Ylerniştir. 
renn.mt.&l. Jllllhlaacl oldutıanu söylemek Bavullar . Haar b1tfif 
tedlrler. Aradan üıç güm geçtiğl hat.r:1e ba. K.oloımbo, 5 (A.A.) _ Sabah _ 

Rinıd k~e.l icra llomiteııl a.zc_..rı M k d na uğıramamı~ı. era e lyôr • ı leyin y.apılan akın esnasında ~ku 
Yeni Dellai'deıı bıar'*rileri farilainl. mu.. d b - ..ı L __ l b 1 d p • a 
~n öniimii:r.dıeki carwa.mı..ı ıtllDÜ _um. enı;ıe ı:;ro uoa.n avu u .. 8 

... 
0

• gelen hasanların sivıl ahaliden ba -
I1Sıler ta;rafından alınınca biilıhüıtıın zı kimıselerin ölımesi ve ya al 

oılıanlı: t.eıılııiL etm'41riir. ~ele~!.~ . Sonra gazete~~de Ulıa61ıla rağnıen nisbeten hafrif ao~ : 
Yeni toplantılar 'h&ıdı-ıteyı og1renınce hayr~ler ıçın • duğune,redilen bir tebliide bildi_ 

Yeıoi Dcılıi 5 (A.A) - Azad de kaldım. ritmek.tedir. 
ve Neluıu dün öğleden sonra gene - Albcrul'?ll~an fevkalade zeki Hava hakimiyeti 
ral Wavel He bir .aat kadar iÖrÜŞ.. idi. Her zaman kitııblarile nıeşgul Sydney 5 (AA) _ J 

fı 1 .. d. 1. ~..ı Sonra aponva. 
m~erıdir. Gri,p.ps Hind1l te ere o Ut', mtilteıma ıyen o~uruu. nın Amerika)'ll t:aarruzundanheri 
refıalt.at etmeılate idi. ç.ok az kl?'nUŞ'U".?~: He.le S'OJ\ zaman. ilk defa oila.ralk müttefikler ş.im.ıdi 

Zanned'ildiği.ne göre, bu mü1i • Blarda da~~. duşuncelı ve dalgındı. üstüva hattıoı.n bütün :bölaelerinde 
kat ea:ıu~nd.a tetkik edilen bazı ana gekhgı zaman hatırımı. sor - mevzii hava hikimı'y t'ı ı' ll . 

d '- b'.11. _ L . e n n e enne 

Büyükadada bir bar artisti 15 
bıçak darbesile ö dürüldü 
(88,ftara(ı 1 inci sayfada) 

&r\-dlği ka.d ınla b.rlikte i:.taııbu.la geım;_, 
tir. Burada Ta.rlabaşrnıla b1r p;uısi)·onda 
Fatmıı. Ue beraber yaşamQ-"a b.'lŞbııııış_ 

tır. F&Jı:a.t Fa.t.ma son ~lcrde TarlaUa.. 
şıada.Jd lıa.ya.t tarzından unndıtıru Se. 
da.cU ınuhielıf ve::Jlelerie Uıı:.a .. etml'!°e 
başlamış ve b~ka bir yerde Ynş.Lmala.rı., 
Dl ısrarla t.ekW etmiştir. 

Bu mütemadi ısrar karşısında. müvaze 
DCSini büsbüt.ün kaybeden Sedad birkaç 

riin e~l sev~ftsi Fa.tmayı Bü)'iikadaya 

eöt.Wmiiş Te onda AkAsY~~ otelin. 
de b1r oda kirııla.mışt.ır. Sedad burada, 
SC'\~ 4le blrlik.ie tam blr mirasyedi 
hayatı yaşa.rnış. &"iinde kredi ile 100 JJ. 
raya :rakın para sarfetmlşir. 

Nibayee bu biiyiik mura.l kaqmmd.a 
büsbiitöıı miin.ıııenesinl U.ybeıden Sedad 
buınan a.ltmian nasıl kalkacatmı d.iişiin 
ml7e b:ı.c;b.mış 'tt dün an1 bir 'U.rarlıı 
SCV~ifüini kOO- bk&nMI: bd'aber. 
ce Güverc.l.n.Uk mevkilne citmlşlerdir. 

Alman ve Sov
yet tebliğleri 

Sedad &ıe-rgfüıiııi dai:'a do:ru kayıı..lık1ara 

ıötiınniis ve orada ara.lMlnda k~ biı 

miinak8$ olmuşlar. Bu arada Fntma 
SedMla a)Tllm:&k teklifinde bulunmu.,. 
tur. Bu te'.ilf lcırşbmda bu,l>ıiuiu şa. 

Ştran ve kendini ka.ybeaeu Sedad J4lli blr 
ıeJıenürie ısevırilislnin üzerine saldırml$ 

ve hAmil old.utu bıç<ıkla Fatma~·· muh.. 
tetır Yttlerlnden 15 bıça.k da.rbt.'Sile feci 
&urett.e fal'alayarak öldiirmüştiır. 

Sedad Cinayeti l.şledlkleo sonra büyük 
bir soiukk&Dlılıkla tekr&r otele dünmüş. 
hiçbir liCY olmam~ gibi, yemrğinl ye. 
mit. tıcaş olmuş ve otelden çıkmıştır. 

Sl'dad otelden çıJ,;tıi.i«n sonra bir mtlıl. 
dol. aşalı yukarı dola.şmış btr nr:ıhk ken 
disin! denlse atmağı dlişünmü~e de 
bUDdan VUE"eçtrek merkeze (idl'. 
rc:k trs!lm olmuştur. Tahklkıı~ mlld_ 

dıeiu.mumi muavini Edib el koy. 
m~ur. ~ adli tıb doktoru ~ 
Kıa.ran tarafındaa muayene l'dllmlş ve 
drinlne rubc;..'l.f. verihİıl~. 

Muazzam Alman 
taarruzu 

muk..bil teklifler bu sabah kongre - UKılan ve ~aç cnemmıyctaız şey. almış bulunuyoırt?-ar 

'' H k 
nin icra k.oanitesinc tevdi edilecek.. den bahsct1tİ'k1en sonra hemen he• Melboume 5 ·(A. A) R 

k O U ._. k bd"' h • · - esnı-en 
U U g n tir. Gan.d'i'nin Wardha'ya yapaca • men nıç onu~azıiı. A urıre man bildiTildigyi.ne göre t 1 · 

·ı 'L b' _ı_ k d , av ayyare erı 
A " iı seyahate hiçbir m.ô.na vert.me. - gıı.rlo ır ç~Uık.tu. Pek ç~ ar a a. refakatinde 7 Japon bom.ıha tayya.. 

(&§tarafı 1 inci sayfada) 
,62 Sovyet tayyareıl dütürüldü 
Beriin, 5 lA.A) - D. N: B: Şlnıdi ge 

len haberlere C'ôre, D. :S. B. ajansı 

nın aS'.ten bir kaynakta.o öpendiCi gibi 
Bolşevikler dün doğu <ıePhesindc cer!'. 
J'&n eden ma.harebelel"ie 6? tayyare kay 

betm.lşlenllr 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
jeleri ne oluma ohun Japonlarla ir. 
t.ı'bat lesia etmek İsteseler l>He Sov. 
yet ordularını cenahlarında aıığlam 
bir ·vaziyette b:rakamazlıı.r. Bunun.. 
la beraber Vaşingt.onda ürnıd edil. 
diğine göre Rus orduları eskisi ka
dar mukavemet ettilderi takd :rıde 
y11:dırım ha~bi yeniden pahalı bir 
hezimete ir&dih edecektir. 

(~afı 1 inci sayfada) meai lazım. gekliğ~ -?)-lenmek~ed~r. şı yoık.tu. Da·tma ~al'nı?-1.ı~tan _h:°~lae~ r~,;i. 5. Nisanda Portmore&by üze -
~ır hulu Mahatıma kwıgrenın ıcra komıtı:-ın n~)"01'Ciıı. Mdctobı . bı~ı.rır ~ıt_ı~ rı..ne h ı r akın yapmışlardır. Bir el.üş 
farın Eb~ştur. Kongre koınuşma. de fikitieTİn İ kafi derecede belııt. -ı b.ır yuva, ku~ nıyetınd.e ıd'ı. Ço.. man av tayyaresi dü-şüriilmü.ştür. 
vi ha edı Şef Ata.türkiiın .mane _ mişür. Komrte murahhasları, btT c~k .n:"eııeleeıle karJllaş~nca mek~e- Avutıtra/iya hava kuvvetleri, 4 Ni • 
Reiıı~~nınd.a t:ğilerek ve MiHi Şef kişi müateıma olırne.k üz.ete, Wavel, j bi. h_ıtumeden evlenmege bur ver eanı:la Lae, Koepang ve Darwin ~ Sovyet tebliği 1a cünııhur l111net İnönü&ıe saygı - Azad ve Nehru arasında yapılan mıttık. zerinde yıapıJan akınlar csnasınd~ 
rtnı •unaraık. b l . d h ......... lan.tının neticelerini te*ilt et • Yugoslavyalı kız 1 7 Japon tayyaresi et.;;...;;. ......... ı MO&koT&. 5 tA.A:) - oııe iıseri nes 

Bulgarislanda 7e.tiniı:ı. Tia\. h aş amış ı are e • w·,... __ ..ı • • f ........ ~ ... uş er ttdJıe et ieb!iği 
l k 

1
• . · uk.ult k.amusuı> ı.hu. meık ye bu neticelerln Ganoını~ 1- Bana YugoSlavyada bir kızı sev. ve l O Japon tayyaresini hasua uğ_ 111 ~q : 

1a u Ugatd!)) , «haııını>, c<konferans- kirlerine uyguını ol'up olnadıgına di~ini 9Ö}~ledi. F akııt büıtü.n ıırrarı. ra.tmlşlarchr. 2 müttdı k tayyaresi 4 Nisan ı-eoeııl cephede ııniihım. dei'l4 Almanların Bulgaristana karşı 
rıı, cıra ıyıo gö ·· 1 · T leh dtıı.tr 'bit Ur.ar veımek üzere Def - ma rağmen bu kız hakkında ken - kaybolmuş. bir tayyare has"~ ug~ _ şlkllk olmam~tu bazı ihtiyatsızlıklarda bulunmaları 

lllÜ.sab-'- l ruşrne errn, « a e -..... - _'Lll ~J ::_ı-''-d B' k I ll.lla arııı, ctSerbest kü:nrii deN hi'de lkahnıjla.tıdır. disindeın fazla hiç.bir şey öğrenr.me. raml.iltlT. ' Fin b:u g mİ..wı.ı.ı<.Ün ür. ırço Bulgar subay 
.~».; f<Tü:rtk hukuk tar' hi en.rtitü.ü Ma.lön-nlarta kararı d'İm. A~ürrah.man bh gün sokıık- ATUStralyada JW.Dkl, 5 lA.A.) _ 5 .Sbia.n tarihli ve erleri Ruclara ka~ı rouhııbbt'tle-
::ındeki çalıpnalarını belirten AHahabad. 5 (A.A.) - Dün ta b~~! Ö~erlc tan~ş:ırdı v~e en ç~k Melbouıtne, 5 (A.A.)- Avua. F'ı.nla.Ddiya b&rt> teblikinde deniliyor kı: r ini saklamı}"Clrlar. Bu~ar l"!Jlan -
ı.;,:'~nu <t 1941.42> bü.tçeai.nj bi _ Allııhabad'da lopl.aııan Hind Müs.. sev~ıgı bır bemşerısı oldugunu eoy tTalya haıhiye nazı .. ı M. Forde, ge- Kara cepheslniıı bil.tün .lusunl.uında larinda bi!nıııssa B"Jrgaz'da askeri 
"en,......ı' ~~~ ~abu} ettikten .sonra bmuı dev'letıleri konferansı. Hin - ledı. . A neral 01anııay ile konu~u~ur. Bu faaliyet ıılsbeıtelı aır olmuşhrr. T9J'l'Çn. tahşidat yar ı ldığı haber vc:r 'lmek -
da t ........,.eyl taavib etmit ve .i.. d' 'tan deV'l~Jleıine ınerısub Mü.a ~erı'han ı<Abdürra~anl halen konuşmadan sonra M. Forcle gaze. mut 'Te bomba topl.anmız, dii.şmaıı mf'v tedlr. Gerek bu bölgı:l~ d ... gerek-
~e o~yfeıt.i~e Yedek azalar ve he - li.imaınların Lak ve imtiyazla'.rının , sı-vıyor musııırıuu sualınc ~~rşı .sev teciler-e demıi~r ki: r;ll rtni ve orduılWl.ann.ı mıınffa.kı~. 5C Bulgaristanda hin;olc gestapo 
yıl nıu etıtı~e.rini -Jeç-miş.tir. Yeni lneiliı: Hindisıtantna veri1~ek he-r. • d_i~ni. a~1atmış ve ısöz.lerını şöyle Her iki generır.l de Avustralya - le bomrolamışla.rdır. Diişmaoıo blrı;ok memuı'lar ı buiunmoktadır. 
len çah~alaTı etrafında ileri eürii- hangi bir meşrutiyet Teji-mınde mu- b1tıımıştır: nın emniyetini kQrumağa ve düs _ mukavemet. ;nnaları ve i5Uhkaml.u'ı Japonyanın Titz.!yeti 
da bvı·~~ &.abul ~dilen teklifler arasın.. ha faza ediJmcai. tazım geldiğini tek - Hiç kimsem olmadığı i~İn, mana karşı taarruz vaziyeti alma ~ lam l.sa.bet.lerle t:ınrib edilmi~ \e diı~. Almanlann Japon ları So,·y~t1ere 
bitı' .1~aas.a ~ı~ ((Hukuk günü» tU- rar ede'll ibir karar sureti kabul et- çoıcuğu cmun Yugo!lilavyadaki a •le. ğa azmetımiş bulunma.ktadır. mana ka.raı-ıih vazUesı ıören binalar hücum ettirmek eu:-et'le b'r !!"sırt. 
~ çın Yenı ıdare heyetinin bu • miştir. ııine yolnamak j ivorum. Allah be.. Birmanyada tutuştunı.lmuşiur. DüşmıH1 tarııfından ma hareketi yapmak "istemeleri 

gUn tar1hini v b ' . . . I Karar eurtrtkı..d'e önceden Müs • nim yaııdımcım o'J.ı.ın. Yeıı.i Delhi, 5 (A.A.) - Pazar yapıla.o ~'il teşebbüsleri bowlmuş ve müm5cündür. Fakat Ru"lar·n Ja _ 
tnesi Ve lıazırJ:rr::, ı~~l~~eı~~~n: !iiman'larLn ıtasvibine ar.zedi~dcn günü ncşredi1en Biımanya tebl ; ği: diişma.nuı ,kendi ha.tları içinde yıı.ptığı ponlara taarruz etmr.k niyet. nde o1. 
tn.a8 ı meovcu-dıd hiç.bir değiti1"1ıik yapılamayacait i. f rlandada askerle lrrawadd,y cephesi va:ziyetirı-de hM'~er ayni noktaya teı.ıı~ ed.llen mııdıkları gibi A\manlaı da şarlı.. 

Kön.n. d uı:l. li.ve edi'lmdcıtedir. dün mü!bim bir değitıkllk ol:maml"- ~mbJe bozulmuş, ınüfrez.clcri bırpa_ 
Ş I R·;;~e .. ağı m.adan önce Mini R- ~ --IL'I _ ....... J·I polis çarpıştı tir. Kuvvetlerimiz evvelce hazırla~ lanmıştır. Dilşman bu lı.3.ıekctler sıra. cephesinde nihai ıı:afer e'ide etme • 

. e eısıcüm:hur ismet İnönü.ne ta- ~ n .....,.._ d ik Japonlar da So tl 
~~e.ıini . vıe B. M. Medisi Reiai Nevyerk, s tA.A..) - Nev,.ork Tim~ Belfast 5 (A.A.) - Bugün bir ml~ o:ıan anevzilorine muvaHakiyct. sında çdk tclei'at veriıatiilr. llava kuv. çe vye re lnar. 

Dl"U)di.i'it~LHı. Rcndn'ya, Başvekil ~ y~or: polis rnüfrezesile lrlanda Curnhuri. le çekihniŞlerdir. Dü~anın hava vetıerhnl~ 1\loıırma.ıın.sk demlryolu üze. ruz etmek ıstıemıyecelJeridir. Ja -
• /• Rebk Saydama ve Cümhudyet J\L Ru.zvelt'iıı Hbacliı.-taaıdnkl ş2bsi yet or.dusu efradı arasında cere • faal iyeti bütün gün §İddetle devam rl.ndeJd bir düşman han üssllnll mu\-af_ poniar 1938 de dış Moğoliııtan:n 
r;ıalk Parıti6i genel ack.reteıi Dr. Fik mü:mess.lll M. Jobnsoıı :vasıta.sile gönder yan eden b ir çarpışmada bu eha. cıtmişttr. Kıt'alarlmlz pike bombaT. fakişet.le bombalamışlar, haagarlardakı hud'Udunda cereyan eden felaketli 
l'1 Tüı:ere ısayg:larını. sunan telgraf. dit! mt'tiaJın Nehruya Gld.uh aanılıoal. ddan biri yaralanrnı~. boir polis ne. dımanlarına ve mitralyözle yapılan t.a.yarelere VYC blnarlara tam isııbetler muharebcy. henüz hatırlar .nda11 çı. 
l&r çdı::ilme.i.ne kazar verihniştll\ tadır. fesi bir kurşunla ölm~. taanrırtlara maruz kahnı:şlarclır. ka)detmlşlenllr. .kanuamış'lardır. 
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Dünkü spor hareketleri 
(Batta: afı 1 inci sayfada) ce arasında 5t .kil-etre olarak yapıl. 

tecriioe olmak ~ .. idad.ını göstermiştir. m~tır. TopltapMllan Muzaffer 2 saat '1 
Büyük takmılara. en lluvvetli çelmeyi dakikatda. birinci, Ta.PkOPulan lla.m.za 2 
her zaman ve her fırsatta. atan Beykoz saat n dakilla4a ikinci, ıı.yni «lüpten 
takımı diinkü oyunda Ga.latasa.ra1ı lü. Kadri üçuncü olmuştur. 
zumunda.n fazla üzmüştür. 

Ma9ta kat'j hi&ki.miyet Gı&la.tasarayda 

olduğu halde, oyunda ilk sayıyı H üncü 
dakikada Beyk07lda.n Baha.dır firikikten 
yaptı. Bu piden sonra sa.h&yı kaplayan 
tela,, durmadan büyüdü ve Galatasaray 
da 43 üııcü ıdaıkikada Ce.mlliıı vııroşlle 
beraberliil temln ederek rahat bir ne. 
fes almış oldu. 

ilk.inci devre ba.Ştan ba.şa bir sinir o. 
:runu olarak oereran et.ti. Bütün müca 
delelere ratınen beraberliti bozacıık sa. 
yıyı iki taraf da yapa.mı,rordu. Nihayet 
taJ;h Ga.latasanya ı:ülmüs, Arif bütün 

rözlerin beldedlğ'I ırolü 25 inci dakikada 
bfa ile yapmışttr. 

Artık yapılan mücadele sona. t'nnlş ve 
maçta Galata.sa.rayı cidden üzen bir o. 
yundan 901'.l'a 2. t rlbl ufak bir farkla 
Hı liderinin ,.alebesile sona ernt;ştlr. 

Si.ileymaııiye 3 - Takı im 2 
Fetıerba.h9e st.adlllda ilk ınaç Siileyma 

niye • '.l'aksiını takımları ara.sında oy. 
o.andı. Kuvvetleri asatı 11lkarı müsavi 
ob.n bu iki ta.kmıcbn Taksim ilk dn. 
rede daha hakim oynayarak blr col yap 
tı 'l'C birinci devreyi o.ı galibiyetle bl. 
tlrmiye muvaffak oldu. Fakat ikinci 
devrede Süleyman.iye daha canlı Ye sı. 

kı bir oyunla arka arkaya üç ı:ol kazan 
dı. Taksimlıı 1le son dak!lkalarda. yaptıiı 
bir ı:olden sonra maç 2.3 Süleymanlye. 

nin ıaliblyet.lle bitti. 

F enerbahçc 4 - Vefa 1 
tkmci maçı, haftanın mühim karşı. 

laşma.la.nndan obn Fenerbahçe • Vefa 
mÜSab.ı.k.ası teşkil edlyordıı. Fenerbah. 
oenln Cihad, Naci ve ~eUhten maıırum 
olması ve Vefa.nuı çok kavvetll gözüken 
kadrosu maçın ehemmiyeti raıJa.laştır_ 

makııa idi. Halbuki tahminlerin h1lafı. 
na, çok durıun oynayan Vefalıların kar 
şısmda Fenerba~ zayıf kadrosuna rat 
men kolay bir f;"alibiret kaza.ıımaJda 
cii91ük çekmedi. 

Birinci devrenin 1 '1 ncl dakikasında 
1nt bir hücumla ve sol iç 'furhaıım gii 
zel Mr şütile ilk ı:olü ka.21ana.n Fe:nerbah 
çe; 33 üncü dak.lkado1. Vefa kalecisinin 
baltasından istitad'ıe eden Lri>lbln boş 
tale,..e &ttıtı topla ikinci golü de kolay. 
tı.tda. yaptı. Zevolz bir şekilde oynanan 
birinci devre bıı suttUe 0.2 Fener lehi. 

ne neticelendi. 

Mektebler kros ıampiyonası 
ist.a.nbul mektebleri kır kQŞWiU şanıı;ıi. 

yona.sı dün 150 atletin iştirak ettiği he. 
,recanlı ı.ir müsabaka. ile suna erdi TC 

mevsl.min bu son müs.ı.ba.k.uı.nda Uay. 
darpaşa. e&ibi .. ektebler Kı:os birincisi 
oldu.. 

Mel'Sİm zarfuula terilb edilen mubte 
Ilf mesafelerdeki altı mü.sa.bakada bu su 
retle nlltayetlenmis TC meıiılebli atletler 
bu ya1'J$1arın her birinde ayrı ayn mu.. 
nffaJu,-et ıöst.ennişlerdir. 

Müsabakada alınan de.reoeler Ş1lDW. 
dır: 

1 - Raif (Hayurpaşa) H.51.4. 
2 - Bidayet (Haydarpaşa) 15.lG.5. 
3 - Emia (Datii$afaka). 
Pur.m ltakımmdao Haydarpaşa 63, 

Kaıba4ş 113, Darüşşalaka 194, Vefa 
310, ~ek :\Iuaııı. 337 puvan Jle de. 
rece almışlardır 

Müsa.baka.dan sen.ra .Mua.llim !\tekte. 
biD.de hakem ve pzetecilere bir çay zl. 
yafeti ..erlhaiş, nıekteb mtidürü N&bld 
~ bu müna.seltetle bir nutuk söy. 
!emiştir. 

İnönü kır ko~m~unu kazanan 
talebenin okuduğu mekteb 

takdir edildi 
Geçen hafta. F.9kişehirde teriib edi. 

len İnönü kır koşusunda birinciliği l.'iL 
ce Ülkü lisesi talebesinden Eşref Aydın 
ın kamndıjını , Milli Şefiınizin ve l\taa. 
rif Vekilinin sporcuları tebrik ve takdlr 
ettiklerini yaznuştık, 

l\laa.rlf Vekili Hasan Ali Yücel bu mu 
nasebetJ.e Yüce Üllui mıidiirlütuııe şu 
tebriki cöndermi)tir: 

«29.3.9-i2 tarih1nde Eskişeblrde terUb 
edilen İnönü kır koşusunda, okulunuz 
talebesinden E~f Ayrın'ın Türkiye bi.. 
rlncisi ~ldlilni öirendlm. 

sıı:orun yurd hizmetlerine bir hazı~

hk oldutunu anlayan çocu.klar1mm.n 
içinde bir Türkiye birincisi çıkması beni 
sevindirdi. 

Aırkadaşla.rımn h sıhh.-ıt ve karakter 
davasında bedell terbyeslne Eşref kadar 
önem ve~Iert tste!imin t.ebriklerile bir 
llkte bütiin talebeye duyurutml\sını rica 
ederim.» 

Maarif Vekilinbı tebrik ve dilrklerl 
11~ müdürü Adnan Savut Türkiye bl. 
rlncisl Eşref ve dtter talebeler.a blldlril 
ml!)tir. 

Jkinci de-vre başlal'tnda nlsbeten ha. 
tim oynamalarına c.ıtmen Vefalılar kı. 
sa paslarda ve şiıt atmamakta. ısr:ır et. 
me~ri yiizünılen netice alamadılar Va. ,.. 
ıdyete hakim olmakta ,eeilnnJyen Fe. 
nerbalıçe Küçük Flkretln sıkı bir şütile 
ıüzel 'bir ıol daha ka.zaııılı. Bunu taklb 

BAYANLAR 
~apka, çanta ve 

eldivenleriniz için 

• eden ani bd' Vefa hücumu.nd.ı. Haydat 
F-ener kale~ni gafil avlayarak yerine 
Vefa golünü · yaıtlı. Son .la.kikalarda l. 
dola tek kale şeklinde oyna.yan Fener -
bahoe möhachnleri yor~n Vefa müdıı. 
faa..•nnı f.e1u·a.r yararak İbrahim vasıtası. 
le dördüncü ıolüde yaptılar ve maç 
ı_4 t'"'b" f<>rklı bir neUoe ile Fenerbabçe 

lehine bitti. 
1\1. T . Ö. 

sen saoha . ' SALONUNU ZİYARET EDiNtz. 
Bölge serbest güreı ı 

birincilikleri . 
Bôlıe aerbest güreş blrincWkleri büyük \.1111ııı ______________ J 

Sultanhamam, 46. 

bir kalabalık önüıtde cGüreş Klübü» ZAYİ - M&a.$ tatbik mührümü. uyl 
Kumk&pı salonunda yapılmıştır. Neti_ ettim. Yenisini yaptl!'ILCllhnda.n eskisi. 

oeler şıınlardır: 
56 kilo: 1 - Fahri (Gürrş, 2 - Ta. 

bir (Kurtuluş). 
61 kilo : 1 - ~lehmed (Güreş), 2 -

Hamid (Gtkeş). 
66 kilo 1 - Bekir (Güreş), 2 - İsa 

(Güreş). 

'72 kilo : 1 - Kizıın (Eyüb), 2 -
Nevzad (G~). 
'79 kilo: t - Ahmed (ltasımpaşa), 2 -
A~ (D. S.) . 

81 kilo: t Ali Ahmed (D. s.). 
Atır: t - Mustafa Caknıa.k (Güreş). 

Seri bisiklet yanıı 

nlıı hükmü yoktur. 

'Csküdarda Kaptanııaş:ı cımıU 
miiezdnl Hii.c;oil özses 

, . GÖZ DOKTORU •il 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nilinune ha$t&ne.;1 

ıöı mütehusısı 

İstanbul Belediye karşısı. 
Tel. 23212 , 

So" Posta Matbeut: 

AJ:uıhk tarafından tertib edilen seri Neşriyat Müdürü: Cihad Babaa 
~,.&klel yar1$1 TopkatM ile Bürükçekme. &AıdJU: A. Rrmı VeAKLtGlL 

KUPONLU ·VAD~Li· MEVDUAT 

VARLl61NIZI TEMiN EDER 
~ 

f.fEQ AYIN 81RiNOE PAQANIN ·Ç°AIZi·VERilig 

TÜRK·TİCARET· BANKASl·A·S· 

lstanbul Levazım Amirliği Salln Alma 
Komisyonu ilanları 

Beh« kilosuna 75 .kuruş 81 santim t1a.t ta.h.mJn edilen 19,700 kilo nattal.ln 
alırıaoaktır. Pa:ı:arlıkla. eksiltmesl 8/t/ 942 Carşamba günü saa.t 15 de Topha. 
nede Lv. A.mlrUti" satın .ılma komisyonunda ya.pılaoaktır. tstek1.ilerin be1ll va. 
kitte komisyona ~lmelerl. (674..421'7) 

Saraç evinde birikmiş .>lan 4il ton kadar san sa.bunlu kösele .urpıotıst pa. 
zarlıkla sa.tıla('a.lı:tı.r. İhalesi 8/4/912 Oa.rşa.blba günü sa.at 14 de '.l'opbanede 
Lv. A.mirlitı satın alma v.omisyonunda yapılacaı'ctır. Tahmin bedeli 4000 lira 
ut'i temlna.tı 6011 liradır. Kırpmtılar Tophanede Sa.ra.ç erinde ıirülür. istek-
lilerin belli saatte komisyona celm"lerl. (666.401'7) 

Beherine 570 kıınış tahmin edilen 1500 aıled tahta ttC"an. möteahhlıl nam 
ve hesabına pazarlıkla ~tın alınacaktır.iha.tesi '7/4/942 Salı ıünü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ya.pılaca.ktır. İlk temi
natı 621 lira 25 kwruştur. Ta.liblorin belli vakllıe komisyona ~elmelerl. Nü. 
munesi komisyonda ıörül\ir. (664--1015) 

Beher kil-06una 450 kurıış tahmin edilen 2000 kilo lradar \'&kete almaoaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 8/4/!142 Çar~mba &"iinü saat H,30 da TO'pbanede LT. 

AınirUti satın alma komlsyonıında. yapıboiktır. İsteklilerin bt'i ~mlna.tlarlle 
belli vaJdtte komisyona. ıelmeleri. ' (667-4041) 

Beher kıflosıına 435 kuruş tahmin edilen beş ton kad&r ı»Cnpellk lrösıele alı.. 

naeaktır. Pazarlıkla eıt.siltme!ri 8/4/942 Çarsıa.mba ıünü saat H,38 da Toph3-

nede tst. LT. Amirllii saiın al.au kootlfO'Oillu.oda yapılacaJdll'. isteklilerin tek. 

Uf edecıek~rl miktar ü.ıerindcn 'Yo 15 ıta.L'i tenıtna.tla.rile ltelll aaatte koml5-

rona gelmeleri. (668.4042) ------
Beher kilosuna. t35 kuru, tahmin edilen 10 ton kadar sarı sa.bunlu kisele 

alınaca.ktll'. Paır.arltkla f'ksUtmesl 8/4/942 Çarşamba günü saat H,30 .da Top. 

hanede ist. LT. Amlrllii ııatm alma komis:ronıında J&Pılaca.ktır. istekllllirln 

tıekllf edecekleri miktar üı:erlndeu ~ 15 ka.t'i temloatlarlle Wll &aattc ko. 

misyona l'eimeJeri. t669-4043) 

808 kUo kundura kabara çivisi. 
800 » » ataı; ı;.ivisi. 
600 » bakır kundura çivisi. 

6000 oift nalça. 
6101 aded haki Te siyah makara. 
Yukarıda yazılı malzeme pamrlı.lda n.tm alınaoat.tır. İhalesi '7/4/942 Sah 

cünü saat 15 de Tophanede Lv. Amlrllfi sa.tın alma kom.lsyonLLDdıı. yapılacak,. 
tır. İ:Jteklilerln ıetireceklerf nümuuelerden beğenUnıe& suretile alınac.afmdan 
taliblerUı teklif edecekleri fiat Te miktar üzerinden ,. '7,5 teminatıarile belli 
vakw.te koınisyona ı:elmelerl, (6'10-40'78) 

Aşaltda ya.zth cam şişe ve matra.lar pa.zarlıkla 93.tın alınacaktı.r. İlıa1esi 
7/f./942 Sa.lı ıünü saat 14 de Tophanede Lv. Amfrllğt sa.tın alına komtsyo_ 
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli '7905 lira ilk t.eminatı 592 Ura 87 
kuru~ur. Nümuneleri komisyonda. görülür. Tal.iplerin bel~ va.kitte komisyona 

ıehrıe~ri. 

Cam matra 10.000 Add 

iıaç ı;~ 50 c. c. 10,000 » 

» » ıeo ». 10.000 • 
» • 150 » ıı 10,000 • 
• ıı 250 )) . 10,000 » 

l> • 300 » • 10,000 • 
(663.397·0 

36 kalan ma.f.baQ bunıratt ve malzemesi ahna.caktır. Panrlıkla eksiltmesi 
'7 /4/~2 Sah ıünii saat U.31 da Tophanede LT. A.mirllt! satın .&hm. lı:omiayo. 

LEJvlet O en izyoll arı 
W.Udürlüğü 

lşletme Umu.n 
ilanları 

6 - 4 - 942 - 12 .. 4 - 94.l tarihine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isi,nleri ve kalkış 

gün ve saat.ııeri ve kalkacakları rıhhmlar 
K.aradeniıı. ba.ttı - Pazartesi PoStaaı 1apılmıyacaktll'. Perşembe l'1 ı1ıe 

Cümhu.riyet Ga1aı. J'llıtunından. 

- Cuma.rtesi p0st&sı J"aJnlmı,yaca.khr. 

- ~·aıı ahire kadar posta yapılmıyac&dır. 

BM'tuı ba.ttı 

bmiı h&tt.ı 

Mudanya hattı - t>azarlesi. Ca.rşamba •e Cuma 9.50 de Trak Cuma.rtesl 

Bandırma hai&ı 

H de ~ıarakaıı, Pasar 9.SO de '.l'ra.k Galata rımımından.. 
- P<i-z.utesi, Çl\1'1amba •e Cuma 8 de l\Iıi-rakaz Gala.ta 

nhhmınılan aynca Cumartesi 20 de Bartın Tophall• 
rıhtımından. 

K.arabiıa hattı - Salı 1!1 da ~rtan Cama 19 da An~l7a Tophaae 
rıhllmından. 

- Sıdı 9 da _olntaJya Tophane rıhtımından.. İmroa hattı 
Ayn.ilk battı - Çarşamba 12 ele Bursa Cuma....tesl 12 de Kemal Bir. 

kecl r•hhmmd&n. 
b:mir Birinci Posta - Pil'l&r 13 df' İzmir Galata nhlımından. B.ı posta ridlt 

v" dönüo,;lp C!elibolu Te Çanaldcaleye utra1~1ttır. 

NOT: Vapur seterler! hakkında her türlü malOmılt aşatıda teıeton 
numaraları yazılı acenteıerimi2ıden ötrenilebllir. 

Galata Baı Acente.l"Ai Galata nhtımı Limanlar Umum 
Müdürlütü binuı '\!tında 4~382 
Ga!Ata rıhtımı Mmt~ka Lmao Galata Şube 
Rei.sliii bina'JI. altında 4013S 

S!.rlteci Şube > Sirkeci, Yolcu Salonu 22'i40 

1 

(illi) 

Türkiye Cümhuriyeta 

ZiRAA T BANKASI 
Iunılaş &arlbl: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJa.D.1 adedi: Z65 

Zral Te tl.:ari her neri banka muamelelert 

PAHA BiRiKTiRENLE."\E 28.800 
LiRA iKRAMiYE V.::riiVOR 

Ziraat Banltasında kumbaralı H Uab&nl& t.aarntt beaablarmıla ea 
.. 51 ıirur buhuıanJa.ra eeıtede 6 dda oekilecek kar'a ile atai1dakl 
pl&na &'Öre (kl'amiJ'e ılai:ıl.ılacaktll'. 

4 Aded 1 000 Liralak 4,000 Lir& 
4 » 500 » 2,000 » 
4 )) 250 » 1,000 .. 

40 >> 100 » 4,000 n 
100 ,. 50 » S,000 » 
120 )) 40 » 4,800 » 
160 n 20 » 3,200 >: 

Dikkat: Besabl.a.rındakl PU'alar bir sene lolnde 50 U:rır.d.an aptl 
clÖ,fllllyenlere ikramiye oıktı.tı ı.ltdirde " zo fazlaıılle ..eril~ellUr. 

Ku:r'a.lar senede • defa, 11 Mal'&, 11 Haman, 11 KJ'lüJ, 11 Birlnd 
ll&non tarihlerinde çciı.ilPrtktlr 

lstanbul Belediyesi ılanları 1 
Belediye şubelerile Eyüb dlspansed ' ve Cankm'taran merkezleri için lıizumu 

ol.an lliç, gaz idrofıl ' ve ~ga bc:zi 2490 nımıanJı kanıınun 46 ıncı maddesinin 
L fıkrasına. göre pazarlıkla. ı.atın alıuaeaktlr. Mecmounun tahmin bedeli 1533 

lira 30 kuruş V'C temına.tı Z30 liradır. Sıariname Zabıt ve Muamelat Müdiir. 
lütö kaleminde görülebilir. ihale 8/4/942 ~mba ı:ünü saa.t 14 de Da.imi 
Encümende ya.pılaca.ktır. Ta.llblerin temlna.t makbuz veya mektubl.an ve 94.Z 
yılma aid Ticaret Odası ıeslkalarile ihale l'ÜDÜ muayyen saa.tte Daimi Encü. 

mende buJunma.lan. (4059) 

nunda. yapılacaktır. Ta.hmiu bedeli 5125 lira 85 kuru.'l kat"i ~mlnatı '768 lira 
90 kuruştur. Müfredat listesi ilomisyonda ı:örilliır . İsteklilerin belli saa.tt.e ko. 

pıisyona ıelnıelerl. (6'13.4146) ------
Haydarpaşada askeri Veteriner okulunda bir aded yemek ocdı yaptınlacak_ 

tır. razarı•ıa eksiltmesi 7/4/94"? Salı günü saat 15,30 da Tophanedı.ı Lv. A.. 
mirliği satın alnu. koınlsyonunda yapı!acalı:tır. Ot'Qk ba-Oa ve kanalı için 147t 
lir tahmin edilip ilk teminatı 110 Ura 25 knroş,ur. Şartname ve keŞfi ko~ 

yonda ıorulür. istekllletiu belll vakitte komiq~ ~lmderl. (6'11.4079) 


