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Bu sabahki XOTARACA 

haberler 
Seylan adasını gösterir harita 

·------• 

iki Bind 

Japon 
Ulosa 

Bengale 

r························· .................... , 
= Tiirklye 

esirlerin 
limanına 
bilcuml 

körlezinde miibadele· . . 

Limanları bombalıyan 
Japon tayyareleri bir 
tayyare gemisinden 

ha va~ andılar 

Kolombo ve Seyland sine yardıni 
şiddetle bombalandı ediyor 1 

Lotıdıra, 6 (AA) - Siyasi İ 
mahafil. İngil iz ve İalyan esir. ! 
lerin i·n mülbadelesind-e Türkiye. ( 
nin yardımından takdirle hah - 1 
sediyor. Britanya hariciye neza. • 
retinin bir sözcüsü demiştir ki: i 

Yeni Delhi 6 (A.A.) - Röyt.erln bil. 
dlrdlilne göre, aralarında tayyare ~e • 
mlsl bulun.an Japon deniz kuvvetleri ha. 
len Ben:-ale körfc'Zi.Jlde hareket ya.p • 

ınaırt.adır. Düşman harb ıemlleri ve 
Londra, 7 (AA.) - Dün ilk de tayyareleri müttefik tica.ret gemilerine 

fa olarak Japon tayyareleri Hindiı~ karşı ıuüşterek taa.rnızlar J&pmışlardır. 
tanın Kokanaıela ve \Litt-· ~ 
gapata.m llil?l(arılları~a hücum• Kolomoo ve Seylaiıcr.I 
etmişlerdir. Bu limanlar bü. Tokyo 6 (A .A.) - Domei ajansı, Ja. 
'y;~k 500 pon deniz l>lrlilderlnln 5 Nlsand:ınberl 

uı Madras limanına •- · ı k d Colombo'ya. ve Se7lan'da.ld flli'er deniz 
Klı•ometıre mesafede bulunma ta lr-
1 b

. üslerine hücum ederek ha.rb &"emllerlne, 
ar. Japon tayyarelerinin iT tay. 

1 
yiik ı:emilerlne ve önemli a<;keri tesisle. 

Yare gıemisinden havalandık arı 
~an·lmaktadır. Bi:ıgal' körfezind .~ re btiyiik basarlar verdiklerini bildlr • 

l<)--Memnuniyetıle öğrendik 1 
ki ~sirıler değişimi. İ~ıltı-renin~ 
derin dos~lukla bağlı bulundu. 
ğu bir dev1et iın kara sularında 
yapılacaktır.)> 

Kız ılhaçın bir müme11e1ili de 
şöyle demi~tir: 

Bus aıaası 
saikasd 

teşebbiisil 
İÇİD Dl 
demiş? 

Moskova 6 (A.A.) - Rö;rter ajansı\ 
bildlri7or: 

ıt«çmi Sovyet ajansı Pazar akşamı 

neşretöci bir demept.e, Alma.uyanın Tür. 
ki:re büyük elçisi von Papcnln kurtul _ 
dutu bomba lnfilikı hadisesinde iki 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Abdnrrabman'ın çocuğu 
Ankaradaki suikasd teşebbüsü maznunlari arasında bulunan Ah. 

dürrahmanın ikin.:i sevgilisi Perihandan bir eılkck çocuğu ol.duğ-.nu 
dün yıazmlştık. Çocuğun ismi anncıi tarafından Kenan konmuctur, 
Resim, Haseki haslantı:.İndc Perih;ını çocuğu Kcııanla b :rr!~te gö,, _ 

termektedir. 

Büyükadada sevdiği kadını 
23 yerinden yaralıyarak 

öldüren genç neler anlatıyor ? 
Aşk ugrunda katil olan banka memur u, cinayette:ı birkaç gün 

evvel gene bu uğur~a ihtiyar babasının evini soymuştu 

Ölen kadının 
kirli mazisi 

Faciaya sebeb olan 
gezinti ve sözler 

Katilin babası ne diyor? 

Evvelki ~n BüyüJı;MiAda bir cina7~ 
işlendiğini, Sedad iSmlnde bir banka me. 
murunwı, Fa.tına aclın4.a. ıenç ve ıüzeJ 
bir kadını birçok yerlerinden bı~aklıya. 
ra.k öldürdüiiinil dün yazmıştık. 

• 

İçinde bir tayyare gemisi bulunan mektedir. 
b ir Japon filosu faaliye~te bulun- Londraya göre 
maktad:r. Bu filo müteaddid İngİ. Londl'll 6 (A.A.) - Colombo'ya yapı. 

«- Müzakereler! kolayla, • 
tırdığı ndan dolayı Tüırkiyeye 
miınnettar olmalıyız. Büyük Bri

tanya bu haberi sevınçle kar. 
şı]amıştır. » 

Diin muharrirlerimizin bu vak'a et. 
rafında 7aptlkları tahkikat, pzeteclllk Katil ve sevgilisinin bit arada ç krm:§ resimleri 

l iz ticaret gemisi _batınm:,ı:ır. lan Ja.pon hücumuna dair Londraya ıre. 
ten haberler, tahrtb edilen Z'7 Japon 

; 
"·············································' 
Ruzvelt 125,000 tayyıreyi 

az hulara:< 180,000 
tayyare imalini istiyor 

mesh·tinde ender raşllanaca.k derf'cede vet s.ıhibi olduri:ıan ı:.oıır.ı. i'? .er.iıin bo. " Uay .. ı . ı ;:,Mu M .. .,,, .... ko>ıer ıı:ien b:rin 
enteresan ve en kuvvetli a"k ve f:Lcta - ·•- b-' ı 1 ta ll"rııın•'-lır d • .. .<>uuuası uıı>rıne .... ıcı ı • ıı " , · e a•nını,ı leı ile ekmctııu çık u·.ın l\lclı 
romıuılarında bile tesadü! edilmlyecek B 2a d b ı S·ılad Ve med · • enuz yaşın a u urun • · - ı~ııı ndı· bir kö_rlu11Li11 kuıdır. FaL 

Japon Başvekili 
(Devamı 5 inci sayfada) sanıalar an:eden ve tamamile romantik fa orta okulunu bitirdiklt>n sonr.ı i~ . n:u. 13 -~ .:ı~ na celdı,,, .ı:.:ınıau köyun a 

ıbir mahiyet taşıyan bir cina:ret kar ,. tanbul liseı:.ine girrui-ı. onuııcu s.nıfta çıkgöz oe.iı.:ınlılarmdan b!rı tar.ıfınd~ 
•ısında bulunul:lu!'unu meydan:ı. koy • iken tahsilini bırakm•şlır. ı:>uııdaıı ı:.onra evlenme vadile lgfal ed lmı~ H soı.ı.ı da 
ınuwtur. Hadiseyi biltıin ta.fıılli.tile oku. Süınerbank" nıür.lra.ıı eck• ı-:, mem.ı • terkolunm ısııır. hte gr11,, kmn teıni7. 
yuoularımıza bildlrlyofll'I: ı b ı sııretle b' <>ek ld · beyanalla bulundu Harkof önünde 

"s· H.~ şiddetli muharebeler 
ız ındıstanda • Berlin, '7 (A.A.) - D. N. B . nin bil. 

yalnız IPgiliz üs:erine dlrditlne göre 3 Nls&nda. Rusıar Har. 

Vaşingtcıın, 7 (A.A.) Ofi: 
Amerikan hükıimeti silahlanma için 
300 m ilyar dola,r ha~amağa kıuar 
vermittir. Bu rakam mali mütahas.. 
sıslar tarafın<lan teıfuit edilmiştir. 

Katil 

riyet talebinde bu unmu· v• , r ., 1 • s:-eçmesi pe, muhtemel otaa 
J.\olersin Yt.>rli l\lallar ııaı..u-ı mııunrt:ıt h:ıyalını dı·; ,tiren hadi~l' budur. F.ı ma 
memurluğuna tayin edİiere'i Mrr-ine bundan sımr.ı dlh ı b.ı-.kd ı·rkt•klı>r la 

ıitmiştir. rafında:ı tl.ı aldalılını') nıln.rt j,ıan = 
F adanın tohumu atılırken bul:\ r' ·r · H6yo"lunıl 1 ~·71 b"r rıın 

b'ır devıı e,•irıde ç:llı<ıınab 1n~tım 1., ve bl; 
Burada da ilk aylarını rua7.bııl V İ · ı · kotun cenub dotusuıwda Alman mevzi. 

e ng1 izlere hücum lerine karşt hile~ .-eçmlşlerdlr. Düş. 

edeceğiz,, 
man püskürtülmüş ise de bir noktada 
Alman hatlarını ya.rmağa muvaffa.k ol,. 
muştur. Ertesi gün Rus hareketi dur. 

Bu mebtağın 1 70 milyarı tayyare 
imali için aarfedtiJeiektir. 

Bu feci. cinayetin faili bulunan Sedad, 
uzun boylu, kibar tawlı ve yaklŞıklı blr 
delikanlıdır. Bilhassa. aldıtı iyi aile t.er 
blyeıoinln teııirlle hayatının ilk ;afhal~ müddet sonra dı I\ll"rsint' gidrrek ken 
çolk temit: ve ma.zbut bir ır:ekl'de ıeç • ha.ya.t sürmekle geçiren Sdad, nlb~tyet -, dini tamamen fııhu~ hnatıııa vl'rıni}tlr. 
mişlir. 

Tokyo, '1 
botnbard1ma.nı 
Generaı Tojo 
nıuştur: 

(A.A.) - Koloınbonun durulmuş ve muva.ffakıyetU bir hücum 
münasebeUlc başvekil ile Ruslar tşc-al ettikleri yerden tarde. 

Evvelce RuzveJ.t 125,000 tayya. 
re ve 45,000 tank imalini İştemiş.. 
ti. Şi mc:J.ıi Ruzvelt bu :niktarın 
180,000 tayyare ve 120,000 tanka 

Babası Emniyet Sandılı •em'41arb • 
tından emekll Mehmed Rıza Blrara, hah 
tlcaretlle de lş~a.ı etmiş, atlesinl ol • 
dukça miireffeh 7aşatabllecek bir ser • çtkarılmasını istemiştir. dün şu dem eçte bulun.. dilmişlerdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

«- Ja.ııo . 
b

. nn Hınd millet.ine karşı hl9 
ır ha5rnan 

.Ja.ı>onla.r .e . niyet beslememektedir. 
üsı . liındistıandaki yalnız inırillz 

erıne ve t it' 
1 ng ızıere hücumlarda. bu., 
Wlaca.\Jardır. Hindistan halu için 
IDeınieketi Yeniden fethetmek zamanı 
C'elıniştir. 

IDndlilerbı v_.zifelerinl yapacakların. 
dan emhüz.11 

---oı---

Hindistandaki 
görüşmeler 

Vaşi~t 7 (A . kan d1i l on. . . . A>,.- Ame~ı. 
de P ornasısı Crıpps ın vazifesın 
faaı:O~vaf.~ak olması için büyük biı 

B y t gosteıımekıtedıİ'l'. 
vaff uk ına~afil' Cripps' İn ademi mu
hi a ı~etı müttefikler için çok va. 
b 7 netıceler doğuracağından emin 

u u~alktad ı rlar. 
kM~hverin I lind·İ•3tanı çevirme ha 

:ed?tı korkusu daha fazla belirme?c 
.. e ır. 

Hindıl'lerin mi;~tefklere katılma 
sının <lı-mc-Ocra~ilere büyük yardt
'rnı olacaktır. 

CrippR görüşmelerin' Çarşamba 
Ya talik etm'!ştir. 

Azad 'karar-Oilrlnl yarin g~ce ııcş.. 
l'edeceğini 'bild' rmİŞtİT. 

CAskeri vaziyet =ı 
Almanların İlkbahar taarruzu 
ne Zaman ve nasıl başlıyabilir? 

Birmanyadaki lngiliz ordusunun umumi durumunun 
gayri inüsaid bir hale geleceği anlaşılıyor 

razanı Emekli general K. D. 

daha 

1 - Uza'kcloğuda: deltaaı~a.n en cenub bumuna ka • kendisini gösterememiş o1muıdır. 
Birmanyanın Bengale körfezi ea. ~~T Hıodıi.st~n yarım adasının bü. Eğe.r. ~uvvetli bir İngiliz deniz 

hilindeki Akyab limanına Japonlar tun ıarık sah!llerile birlikte Seylan füosunun, biTuuıa Akyab hakkın. 
tarafından asker çıkarılmıt olduğu- adasını tehdıd edici bir durumda daki asıl.ız haberden eonra dllhi 
na <lai:r bunA:lan iki üç gün ev\•el olmak. üzere Bengale körfezi sula • bu sureble Bengalc körfezinde ken
oLdukça garib bir tarzda Çunking rında bulullıl1laııdır ve Nisanın ü _ disini göstermemesi veya göstere • 
ııözcüsıi.i. tarafın.dan yayt1mlt olan çüncü günü akşamı bizzat Hındis _ memesi keyfiyeti temadi ederse ln.. 
bir haberin a.sılı olm~dığı bugürı tandak.i Biılleşik Amerika hava kuv giliilerin bugün Hindistan suların • 
artık tamami'le anlaşılmış olmasına vetleri komutanı gene:ral Oeretonun da bulunan denitl: kuvvetlerinin 
ırağmen -oırtada bir hakikat vat'alr, eınrind.e bulunan uçan kalelerd~n çok zayıf olduklarına hükmcdihne. 
ki o da Amaman adalarından bir müteşekkil bir Amerikan hava fi • si utık zaruri olacaktır. 
üs olarak istiff!;de..:'"'~~n bir Japon losu bu Japon donanmasına karşı Biı4eşl.k Amerika ııimdiki hal -
filosunun ~~~-Bitmg.~akL Japon şlddetfli bir !hücum yapmış olduğu de ya1nız Avusıtralyaya yardımı dü. 
barekatıq(~ ·ık:mal!.~ "ri bakı • halde henüz kuvvetli bir İngiliz de- ııünmekte ve öyle görünüyor :Ci ba. 
mından .:İf'sıckleylci, heııı de Gani niz fiiosunun Beng:ıle körfezinde (Devamı 5 inci sayfada) 

Ka~ll bakim bu7urundn 

bir l'ece bazı arkada!;larııı.ı uyarak l'lt_ 
tiği l\IİJrU\'Vl"tin umumi evind • kendislnr 

bugünkü faelayı işleten l<adınh. tanı~ _ 
mrşhr. Ru kadın evvelki ırliıı Jl'11znunun 
ifadesine naıaran 23 vrrındı>ıı viicudu 
delik deşik edilen Fa tmııdır ki : o vakit. 
hem l\lrr in b:ırlarında, heın de yu • 
karıda bah.~I g~en umumi evile ıllay:ıtıı 
mü.~ar adile calı<;;ı.n ve bil'ün vlli:vet.t.e 
kendisine « \ri!<:tler krallcesi, lakabı ve. 

rilen kadınrlıl' 

Kadının hayatı 
l'apıb.n lahlükata naznra.n l\Icrsln 

Facianın ilk pr.rdesi 
bf"duu~ l' .at.-11 .... .) a. LAu .. uu .. u... .. ı M).ır.l. ka_ 

dına k.H~• buyu,. b r ot.aııa •Junııu~. bu 
J,.ı;:.Llı.- ÇJ<\"4uuı. ::,;ıd<l c dı b.ı ot~ •.t ın .. ı. 
Ja.b e.m.~ur. Aı hk h meıı hergu.ı bıı _ 
luşmıya \"C ha.,)a lo.rını bcr .. be, gel!ır _ 
ıneı;e b~ıs.aoını~a..:u.r. f'oı... H F.thn.ııun 

lJersınde bır t.ak•ıı. be.a.1 ıl.ırı ıı., , . .ı. dır. 
JSu ad.:ıınlar, Seda.dı k.ul;nıJ.ı,ı a~ rılı.ıHJ>• 

ve lııHta :\ler~ini lerke nıe..ı ç ıı ıdı!'t de 

k.ıikışaıı~lardır. Bıınl-rı ,.~ hidi~eniu 

te .. irıı~ b.mk.ı mahi inJe dog:ııı hoş • 

nudı..ıı.lu.; u lu•s:t b.ı kalJ.ıı dcı.k.mlı l•~"

di ifa.desim• gore: nihayel ,·.ı.ziıe, .nnen 

istifa ederek İst.:ınbutı h.ıre:;.et ~lm :).ır. 

Fatma. d:ı!u. genç Jd .ırn Yl•lda iken 
isanbuld:ı bulıın:ııı vt .ıdresini Srd td_ 
dan Öğrf'ndiğ'i babasına o ll.ı)'a " imus'lc 
telg-raf çekerl'k oırlunun ~•hh 11 .ni ;.or • 

muştur. 
Sedad islanbııfa. celdlkten sonra tek. 

rar Faliht r tlrıhe t•.addrsind" (l nu • 
manlı Toven apartımanının 9 num:\ 

(Devamı 'i nc:ı sayfada) 

BUGÜN 

lnsanhQm en eski siiri: 
' "Olüm türküsü,, 

Yazan: Sadi Irmak 
(3 üncü sayfamızda) --·----Havacıhk bahisleri 
(3 üncü sayfamızda) 

\....------------' 



2 Sayfa SON POST~ Nisan 7 

Hergün Resimli Bakaleı -= ~ Programsız iş üremez == = 
s~bahtan Sabaha: 

-····-Avrupada ıkinci 
Ceph~ meselesi 
Niçin eskisi kadar 
A a ~a uyandırmıyor? 

\. ____ Ekrem Utaklııll _ 

i " ~Utere harbiye nazırı iş ıereği Car. 
ı& diff (Kardil} şehrine ıldi.for. 

Ha.rb esnasında hatta Anılo.Sakson 
memleket.leridle bile ıazetecllerin dövüş 
meseklerf Ü%'erlnıde salihfyet. aahlblerl 
lle mühi.kat yapma.lan nadiren vukua 
nlir. Gazetelerde cdtan demeçlerin ı;ınğu 
bizzat ala.tmlırun isteği ile blr amaı:ı sö. 
:zl"tlJerıek yapılmıştır. 

:ing!Jwe harbiye nazırına CardJCf 
şehrinde ilkba.lıann en önemli meselesi 
hakkında fikrini SOl1J3"0l'laı'. 

3 yıl bekledikten 
Sonra, yapacağımız 
Anıt için 3 ay daha 
beklemekte mahzur 

Yoktur 
\.. __ Burhan Cahid _J 

A tatiirk memleket haritasını bir 
ırecede ı;lz.dl ve a.ııt.u parçala • 

rmda.n iki yılda blr muhtc!)em Türkıy• 
blna. etti. Ve ona can verıli. gu.rur verdi, 
lray&yet sahibi eLtl. Bu yaratıcı .lsUkbaJ 
ve şeref mima.rınıu ebedi >t>iir.ı.hat ot.,_ 
ğuu kmace.k s:ın'a.tkirlar bir yıl çalı~tı,. 
lar, fakat kağıd üttrinde olsn:ı bir tas 
l&k çıka:ramadılar. Bu, teknlk noks:ı : 
nından dekll, ilham kısırlığın:ta.ndır. Gö. 
riüeu resimltt, yapılan tenkidlcr lsbal 
etU ld Herittde eksik olan sa.dece ruh 
durl .. 

Bava el'an soğuk, fakat ıüneş korka 
koıtta yüzünü &"ÖS1erıneYe !Mş!adı, yarın 
öb6.r ıün çamur .kuruyaea.k ve beşer 

tarihlnln şiddetle öI~üde henüz eşini 
rörmediğj büyük uvaşın ilk sahnesi a. 
çılacak, bu vazh ette Jlkbabarın en ö. 
nemli meselesi inıilterenin bir Avrupa 
cephesi aç.maı'i suretile bu savaşta yer 
alıp alm:ıyacajpdır. 

Bazı adamlar çok çalışırlar, az iş çıJrarırlar, bazıları tse bunun a.\sine. az 
çalışır ıöTiinürier, fakat ndlcede çok lş yaparlar, bu iki tl.p arasındalü ayrı. 
lığı doğuran göriiş, terlib, lntlum farkıdır. 

Hanıi lşjn hangi ııamanda ya.pılacat•nı bil.mnsek, başarılacaık işi pro,-r.ım. 

la.mazsa,k, bir tertibe koynu.zsak sa.rfett!iimlz emek bota rlder, nafile yere yo. 
ralmWJ oluruz, çalışmaya. oturmada.o önce oaJışmanın pl"Oıramı l&mndır. 

llabancı san'atklrların bu menu<la 
his ve hayal ıtervetlnden mahrum olma. 
lan tabiidir. TG.nenberı ı..bidesinl kuraıP 

•n'atkarm hayalinde ancak Alman za. 
fert 11lŞ!Yabillr. Ve o zaferin hayali san. 
Mki.ra Gyle muhteşem bit- kbide yanta. 
Wlr. Fabt ayn! ıııan'atklrın ruhunda 
bir Dmn!upınar zaferi mevcud df'tildJr. 

--·-··-··--·-··· .... ......-............ ,,_ ____________________ _ 
Mister Gıigg şöyle ceva.b vtriyor: 
- cBu hnsu.sta her tarafta büyük 

bir merak uyandı~ını biliyorum. Fakat 
meseleyi Alma.n kumanda heyeti kadar 
m erak e:len yoktur. şimdiki hıılde bu iki 
tarath merakın tatmin edllemeyecetini 
sanıyonmı. Demokrasiler rlecek giin_ 
1.erin stratejik projelerini ı>"rbestçe mü. 
nakaşa edebilMer. Fa.kat .&leni değ:il ••• ı.ı 

( ehir llaberleri ] Bir arkadaşımız bu davada mün.ıka,. 
pnm dotru Glmadığını, hiç bir mem. 
&e.eUıe kmıllacak &bide içhı herkesin 
fikri almmadıtını yazıyor, doğrudur. 
Fakal ba mtirı•k-.ayı yapanlar cherkesıt 
deiildf;r. HanlekeUn her köşesinde yap. 

t•Jarı büyük aıı'at eserlerile varlıkla. 
nnı Q\ba& eden reno Türk mimarlarıdır. 
Yani aritada'Jl"'auı lsteclltı gibi mütt>. 
b.assl8 lnııanbrdır. Eski Türk eserlerini 
pek bi 1ıuu1'IUl SMac1 CeUutaş, yeni ser .. ' 
rt blmYı aibl yeni sitilde cidden zarif 
bina.Ia.r karan Şefti Balmmnca ve arka. 
daşları lhıa.sl1raıa hürmet fdeceilmlı 
aan'a.ikirlardır ~ hepsi de projelerin 
his ve ba1&1 babmmdaıı diiürt oldu. 
tunda ~r. Bunların harl<'in. 
de edebi aan•at zümrelerlne ıneruıub o., 
lıanlarmıaın da Jauıaat.leri pdıır ki bu 
projeler Atatürk wı :lnkıli.b mefhumla. 
nnı lfadıe etmekten ua&ıırlar. 

Tarihi konserler ı· t b ld l k e '·vat! . muhtelif şehirlerde S 38 U a yaz l Z f l, E~mek_lerdekı mısı 
* Alman devlet reisi eskJ nııtuı.Iarından 

birinde AlmAn ordmıunun Norveçe yap_ 
tıtı saldınmn hiü.yesinl anta.tırken, Al. 
man ordusunu bu harekete İngilizlerin 
Nor?eÇ>e saldırmaya karar vernıls olma. 
lannm sevkett!ti iddiasında bnlanmuıı, 
inıUterenin bu lı::llrannı d.ı. Avam Ka. 
marasında. söylenen bir nutkun bir 
cümleelııGen anladıtuıı söylcm.şiti. 

tekrar edilecek . için hnmmalı bir şekilde nısbetl O/~ 4.o. d~O 
• • • 20 ye ındırlldı 

Kon•ervatuvarın tertib ettiği 
Türk musiki kon•erleri latan
bul dırından da taleb ediliyor, 

icra heyeti bir Anadolu 
tuTneri yapacak 

f aalıyete devam edılıyor 
Konacrvatuvar idaresinin tcrtib Mlster Grigg'in lşa1t'!t etUtı rlbl de. 

mob'a.!llllerln stratejik planlarını aleni etırneltte ~uğu tarih\ Türk musi • 
olarak miin:ı.kao;a etmemeleri elbette ye. kisi k<>neeıU'erinin 7 ncisi ve aonun.. 

Kazalara küllüyetli miktarda tohumluk tevzi 
e'1ili, Çatalça mıntakasında traktörler 

faaliyete geçirildi 

rl.nde bir ıtara.rdır, fakat Alman ıaınua. cusu bu eltıam Şehir Komedi Ti • İaltanbul viifayet mlntakaaında tevzi olunmuftur. 
1ınm AV?"UPada ikinci bir oephe ~ılıı> yatır09'1nda vorilecekti.r. Bu konaeT- zirai seferberlik faalıiyetine ehem. Z ira.a.t kombineleri tefkilatına 
açılmaya.cıatım merak ettitt düşüncesi de 18-19 uncu asır bestekarlarının miyet'le devam olunmaktadır. Heı mensub tta'kıtöı4lerclen 3 il Çatalca 
balıAatıe mutabık mıdır? eserleri ve Ha.,im Beyin Karcağar tarafta yazlık zer'iyat için hummalı mınıtakasında faaliyete ıeçirihnifo 

6 tıll.inun 941 tarihlnde Alman or. faslı çalınacaktıır. Tarihi konaerle't bir faaliyotle çalııı1m.aktadır. tir. Zinat Müldüırlüğü yazlık e. 
du.su muhtelif sebeblerin moru altında a.la.kıa ile karlfllanmıı, l.tanhul dı • Ziraat mü.dürlüğü Mart ayı için~ k.im!lerd.en patates, mısır, darı, fa. 
ileri hareket.ini dırrdurmaya kıırar ver. tınd.an Konıservatuvar idaresine biı d ~ki .zirai çalı~alar hakkınd~ ge. aulyc, nodıud, mercimek, patlıcan, 
dttı ıün ve 1nı karan taki'b eden ilk. a~. I çok müıracaadar yapılarak bu kon.. niş bır. rap-Ol!' hazırlaanış ve vılıaye. domates: l>JbCT hakkında etTafh 
lar ıelncle Alman erkinı tıar'b!yes· nın •erlerin muhtelif Anadolu tehirle - te vertıttir. b i r lbmoş'iir hazırfamıı ve bütün 
lnri!iz projelerini öğTenmeyi ı>ek mera~ ı rinde tekırarı istenmiştir. Maııt ayı İçinde hususi i<larcce köylülere dağltırnıştır. 
Gttitlnden iÜP~ ca.lz d.f'llldiJ", bu me. Konaervatuvar icn heyeti ya • Ye!;ilköy toıhum ı.Lth iatasoyonun • Fazla mikıtalld'a sebze yeıi-iri1 _ 
rak bqiin de meveuddur, muharebenin kında bir memleket turnesine çı • d a n 15 ton tohumluk. mJşlr, ayrıca mesi için Büyiikd~re ve Be)'Xoz fi. 
blttlli ıüne kadar ela mevcud olacaktır, kacak Ankara, lzmir, Adana, Kon 1 Silivriden 12 .don del i meşe, 8 ton danhkl!arında fide y~titt:.İmıe teei. 
fa.kat ilk ıtlinlerdeki ehemmiyetini mu.. ya ve' bavaliainde konserıler verıe • m:sır, 1000 kilo nohud, SOO kilo satı .fktmal edilmi~ tohumlar ekti. 
hafaea . ediyor mu? Ba ıııoale verile bile. cekltiır. fasufye, 35 ton patates; Edirnedeo rihniştir. 
cek müılbet bir cevabın .ıa.tdkate 111~ Bundan ba;'lcıa Konservatuvar i. 6 tem fa.su~e 1,5 tıon ınohud; ya - Bu ay İç.inde zİl'ai i,Iere daha 
düşeoetinde pek emin olmadıtımm ıtı. daresi önümüzıd.eki Te,rinievvel _ rım ton daTı alınınıı ve kaza?ara fa.zıla ehemmiyet verilecek.tir. 
raf edelim: _ ultlar den itibaren ta.r!ıi lconee:ıılerin her 

Alman ordıısunun muhtelif zorl .. hafta V'Crilmesi ve lmnbut, Bcyoğ. Petro1, be.ızin ve 1 İki muhtekir hapse 
altında kış h.a.rekf:'Jcrini durJurduğu ıtu. I K d . ._.. --•·11.rı' d t k • u, ! ı.ııı;.oy 5.,..,.,, n P. e rar e. t hk" d•td•( 
nün ferdasında .Japon ordusu ~za,'ışark. dilmesi etrafında tetkikler yapmak- mazo a zam var 1 ma um e ı . ı er 
t.a, herhalde demokrasi i.lenıınln hlç tad~r. Tattn ayılar:nda gelecek mev- Petrol, !benzin, mazot tirketlerı 43 '!lop tıoıbltaı:!kıo basmasını 115 
bekl.emı-diği bir saldırıya '~tl. .. sime ııicl geni, bir faaliyet progra. hükUmete müracaat ederek, ihtı • ı kuruşıta-n eattt.ıkJarı hakle 77 kuruş 

O vakte kadar Anıı;lo.Sa.kson.duny~ mı haz· rılanacak.tır. eas mevzuları dahilme giren mad - l üzerinden eahte fatura veren ve 
JaponyQ-nm dört küsur sene süren Çın delere konulmuş olan fiathr:ın bir cem'an 617 l ira fahi ş kA.r temin e. 
maoer.ısmda eriyip tükenmiş olduğunu yana, F e:ı f akü ite si miktaT .. ~ırıhnasını il'temijler ve den Armenak ve Anı.m imıinde iki 
sanıyordu n itinı.f edelim ki bize ek az buna aebeb olarak da, son günder. tacir baldaTındak.i dava 1 numara. 
o* bu zannı veriyordu, ayni zamanda binasının ankazı de artımlt olan bo§altma, doldur - lı mil?i ikO'l"\IDIDa mahkemesinde 
kendisinin Uukşarkta. bütün tehlikelere ma ve ınakliye masraflarını gÖ&tel' • dün bitm.ittir. 
kol&yh1da ıötm ıerebilecek bir k1f'Y. kaldırılıyor miıı[ercfür. .Aıla'k.adarların yapmıe Malt'kemıe, suçlulıı.rl 3 er ıene 
mAe olduğunu. iddia ediyordu. Gazete Vali ve Belediye Reisi doktol' oldukları tetlki'k1er bu iddianın doğ mi.iclldedle ağı.r hapse. 1000 er tha 
-n-~ıvonta.nnı açarsak, raıetelerdcn l w ...... ...... T _L L _'.l._k.A et . 
..., -... J Lutfi Kırdıır dün öğleden soma ya. ru ugu.nu .go ... erımı;r.ıır. en~e ıoa • ağır para cezasına mlllll um mıt. 
lı:esflmiş demeç pa.ıçalarına bir ıöz •- nan Zeynel:Ak.amil konağı yerinıcl'e ıına 5 ve 1 O kuruı zam yapı.Jmaaı 30 gün mü.cMetlle de dükk!nılarının 
bnak bu idc!ia.nın en ~!Ahlyet-ll diller '- k f k 1 b' muvafık görülmüştür. aeddine karar vermiatir. 
tarafından 'defalsrcıa tekrar pdJlml.' 0ı_ yeniden yaplıaca a ü.te ına~ ve !i'' 

ı •• :ıı.....u .. örürüz. Halbuki Japonyanm ~araçhdailneb~!ıın1da Pa1.rtbı taraclfı an l ak d . 
~........ • eK. o a t yur u .a Va i muavini y ın a yenı Milli Piyangonun 7 Nisan 
harbe rirditl 7 İll-Jı:i.nun tarih inden bu. ' mşa e ec t'k.,_,, rdn a ,; le • 
(Üne kadar cereyan 

ed h"ılise!er gôs hasında te ııue e vu umnu! ve vazifesine gidiyor Çekilifi 
her iki İnşa.ata aid muameleler Ü • lstanlbuJ Vali muavini Raşi d De. Milllli Piyangonun 7 Nisan çeki. 

rn a -
terdi ki durum biç te 9a.nıldı~ ı gibi de. 

tildlr: 
Çin macensınıb eriyip bitmiş olduğu 

sanılan .Japonya 24 saat lçlııde denize 
hlkim oJ:lu, 4 ay içinde bütün Paslflğe 

el attı. şimdi Hindistan yolundadır ve 
bn :rol üzerinde de el'in durdurulama. 
m_.;t.11'. Bu müşahededen ~ıkacak hüküm 
Anıfo.Süson aleminin denizde ve ka. 
rada teşebbüsü ele a.lac:ı.k hale henüz 

celmemls oldukla.rıc1ı.r. 

* Japonya kuvveti ekstimeyeo btr baskı 
lif' Hind yolunda ilerlPrken Almanya bir 
taınt rt.an 31'l'k cephesinde .. a\dtnya. ha.. 

:zırıarıırnr, bir taraftan ela l\la.lta. acı~. 

nı durmadan dövUyor. 
K.1$ sefe;(nin Alman kuvvetinde ~ap. 

TAKVİM • Nisan 

Rami .. ,,. 7 Arabi Hno 

ısas 1861 - Salı -Mart R .... ı .... Ka.aııa 

as U>42 U>O 

l UNl-.Ş R. evvel 
IM:>Aı< 

l:>. LJ. !:i. LJ. 

6 3' 20 • liO 

10 64. 09 10 

Ôj!'le lltindi Akta"' Yat.1 

~ ~. :i. ~. "'· o. •• 1.1. 

ı::,. ıtt 16 16 66 19 '° il 18 
V. it ;)7 il 16 l~ - 1 14 

zerinde meıŞ1guJ olmuştur. mİyıtat Maııd'in valiliğine tayin e • ! Jişi Sah günü aaat 1 S te Ankarada 
Ünive'l'Site konf~rans salonu ar - dilmdştiır. Raıid Demirtaş yak ı nda Tekınik bazı aebehler drolayıeHe 

kasındfl'k.i sahanın da İ9timtak e • yeni vazifesi.ne hareket edecektir. Sergievi binasında yapılacaktır. 
dilerek inşaata tahsisi etrafında 300 ton arpa dağıtılacak Mifü Piyarııgonun bu çek.ili~! de 
tet!cikler yapılmaktad1r. İstanlbul 'vi.18.yct~ dahilin.deki yaclyo ile nakl?edilmiyecektiT. 

Yeni fakülte ve yu?'d binalarına yük, binek ve diğer hayvanları be-.. lkramİye ~azancı.n n1ı1maralar ak-
aid p1'.n.lar pek yakında kafi ,ek- lemek üzere 300 tıC>n !kadar arpa p.m aaat 19,30 cl'a ajans hab:rle .. 
lini alacaıkıtır. verilımiŞtir. Bu malll1ar, tevzi iç.in e .. riın.i müt~a:kıb neşredi1ecektir. 

Zeyne'bkamil konalı aahasındak.i mir ge1'ince derhal hayvan aahib .. 
enkazın kaldırıilmaaına ba~anmıı - lerine daiıtıhnağa ba~1anacaktır. 
Hr. Yanıııın duva.rları yikılmakta -
dır. E1*az tamıımen 'kaldırıldıktan Üçüncü Umumi Müfettİ§lik 

Kadıköy Halkevinde 
konferans 

ve aaha temi:zılondik.ten sonra hazır. M.aarif mü,avirliği Ka.d•k~ Dalkevfnden: 

8/'4/9tı Oın..,....m uat 'Z0,30 c1ıa 
Hallıevt l'f'l!I Bay Vecih Bereketollu ta. 
rafından (Resim tarihimiz) mevzulu bir 
lronferan~ verlleeelr.tir. Berlı:ee ~debllir. 

lanan plan dahilinde inşaata baı - Şehrimiz 1cız öğrelırnen ok.ulu e. 
lanaca.'kıt1n'. debiyat öğretmenlerinden Fuad' U. 

ray üçündi umumi müfettişl ilk ma • 
tıtı &esir bıelU detll, aaldırıd.a ba.prı ka. arif müşavi~iğine tayin edilmiıti'l'. 

~---=----=----~~~~~~~~~~~~-=-~ •n,p kuanma:J'&C&tmı 11:estlrme\ ke_ 
ramete bai1ı, fakat Halt.ya yapmakia 

olduiıı baskıyı riWkçe artırarak dua.m 

ettirmesinden anlaşılıyor ki. tark cep. 

haablde Jıazırla.ndılı ıribl Afr!k.ıd,a. da 

hull'Ja.omaktadır. 

Bu vaziy~ buıün en dyadl' mPrak 

eclllecıek nokta her şeyden önce Hlndis. 

itımıfa ve Mısırda esasen mevcud Cf!'phe. 

Jerl be~ye ıtiiç yetişen .\.nılo.S~lison 

llednln Avrapadıa Fent bir oepbe açıp 

a(m1ayac&tından ıdya4e M.ih"rfn ne 

yapın.ak lS'tecUtl ve ne yapa.blleceti olsa 

a-erekür. 

&~ •• ,,. Zf.taklı.gi.l 

iSTER 
[STER 

iNAN, 
INANMAI 

\ 

Bir fllt.lınbul ıuetesl fU müj. bir relipne olduiwuı Eekiden ı<e. 
deyi vemılıtl: debiyat ıece>> lerl lst.anbulun 

((Edebiyat aleminin haftalar • Tavukpaza.rl, Balıkpazarı meyba. 
danberi beklediği edebiyat ıece.. nelerinde verildi; sonrad~ To. 
si Makalm aalommda yapıldı • katlıya ve Degüstuyon'a kadar 

Tanınmıt bir fJkracımız bu çıkmıftı. Şimdi Mablm aalon • 
münuebetle diyor ki: larına ıeçt1ğine ıöre, ıelltmit de. 

«Bu müjde, cdt;blyal1mtzd6 mektedir.», 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iN AN MAi 

~---------------/ __________________ ,J 

Fırıncılara tevzi 
edilen unlara çuval 
başına 7 kuruş 

zam yapıldı 

Tıııırak Mahaullerl Ofısi tarafın. 
daıa flnnOLlal'a tem ecW.ııaLe elan 
tnlara, tuval başına 'l kuruş r.am 1a .. 
Pılmıftır. Dün verilen unların tlatı 
ıuo kuruş üzerinden detıı, 1447 
lıııınuJ iberfndendlr. Bu f"ıa.t :rılbel,. 

meainin ek.ımık flatla.rua teaırl olm•. 
:racaMır. 

Diler taraftan buıi1a teni edile. 
cet unlarda mısır nlsbetl % 40 dan 
~ ZO n lncllrUecektlr. 

Dunılupınarla yiyecek 
maddesi kaçırmıya 

çalışanların 
muhakeınesi 

Şu halde ya.pı.laca.k b mlisa.bakayı 7e. 
nfloeınıS Ye •n'aUtA.rlan mevzuun ma. 
neri vasın.m therinde aydmlatmaktır. 

Genı:ı Türk mlmarlarma bu işde yardım 
etmek de rere.kH olacaktır. Çünkü öit. 
rendljimlze l'ÖJ'e böyle bir projenin kro,. 
kisi, taf•1At pllnlan hin beş yüz Ura:v& 
:malolmakta lnılt. Hükumet hem l'eno 
lstfdadlan belirtmek brt;J de Türk mi. 
marlar11u ~ru hizmete iştirak ettlr .. 
rndı: ipin bunu eslrrememe.fio:Ilr; yapılan 
teıtrldkr yeni çizilecek projeler UuTin. 
de mütebasıııslara kifi derecetle fikir 
verml,t.lr. Zarar yok bir yıl dah:ı bekli .. 
yelim, yeteT 1d umdutamuz, bayallmlzc1e 
kıırdutmnm:. tarihe ve Atalürke liyılc 

buıctuflmım eSfT meydana çıksın! 

c2iul!ha.n Cahid. .... -•............................................• 
Hazımın f eşekkürü 
25 inci nn'at yılc1önlimiluı münase • 

betile, oümhnrlyet bilkiımetimn, muh.. 
terem b&l:kıaus, Partimiz, Belediye ve 
BalkeTl tanlından ıisterllec yüksek 

ali.kaya ma.tbuatımızıu hakkımdaki si • 
taJitU.raııe )'Ullarına., benim için tok 
:ronılan aan'a~Ar arkad&şlarıma. en ae. 
ı1n ınlnnet ve ııükranlarımı sa.ym ca.ze. 
tenfa \'UlC..lle anetmetl btr vasile 1>1. 
lirim. 

1 

Bundan bir müddet evve~ ccDum 
lupın.an vapurunun birinci aefe • 
rindıe Yuna.oiatana ewa Ve yiyccdı; 
maddeai k.açLrmak isteyen bir ıe • 
be.k.onin ya.kaJandığını yazm?§'lt·k. 
Yapılan tah:kikata göre; şapkacı 
Mal'lllfll Laıkabile maruf Maria ve 
Efıterfi, Lölbon paatahanelİ Miıibi 
Koeti Lltopulos, terzi Olga, Kor • 
neı}ya Kalfayaıı. yağcı Yordan ve 
Menalıaoe Taniyolo itiml'erindek.i 
kaçakçılar 15.20 kadar büyü'k pa • 
k-ct halinde!ki kaçak. eşyaları De .. 
nizyoHarl Siılkeci acen.taııı memur • 
la.rından, Kazım Güney, Tahain 
Smcar ve Server Tek vuııtasile 
Dumilupınar vapuruna sokmak is - 1 
temişler, fakat g.ümrük muhafaz:ı 

Şehir Tiydroıa san'atkirlanndan · 
Bazun 

1tAlJYU 
memuıfarı ta.rafından yakalanmış • -----

5
-A-L-,,-

7 
/-,-,-19-4.-2----

larchr. Kaçakçılar ve vaıııta olan 
memuılların muhakemelerine ayın 
1 3 ündıe başlanaca,l: tı r. 

3 vapur ve bir motör
de meydana çıkarılan 

kaçakçılık hadiseleri 
Gümrüllt muhafaza memurları ta 

rafından liımanımızda,. bulunan Yu. 
nan bandıralı «Maria)), «Aya Ni ~ 

kıo4laı> ve <ıKatafonisı> Alman ban.. 
d ıralı ıcMaria » motöründe yapı.lan 
a.ra!Jtımnalarda bazı kaçakçllık vak~ 
ala..rı meydana çıkarılmı~ır. Muh~ 
telif mad.deleri kaçırmak İsteyen 
gemi 'kaptanları ve yiyecek madde. 
lerinden ayn olarak 42 bin drahmi 
kaçl!rmak iateyen «:Maria» motörü 
lcıaptanı Yorgi Arapoğlu hakkıocla 
t.ahki.kata !başlanmıştır. 

~t fiatları hala niçin 
yükseliyor? 

Son günlerde et fiatlarında yük. 
eelme görülmdktedir. Dün Mezba 
hada ke.ailen kuzular toptan 2 15 ile 
230 kurut araııınd'a satılmıştır. Ge. 
ne dün keailen mahdud miktardaki 
dağ1:ç 20{) ve sığır da toptan 160 
kuTUf üzer1nden muamele ıörm~ 
tür. 

7.38: .Me.mleket. A&t a.yan, '1.33: Ha. 
flf pr~ LPL), 7.45: Ajans haberleri, 
8: Senıfonlk parçalar (PL), 8.30: Evin , 
ııaaU, 12.30: Saa.t &Ş'&n, 12.33: Türkçe · 
plikla.r, 12.46: Ajana haberleri, 13.30: 
Türkı;ıe plWar, 18: Saa.t &yarı, 18.031 ı 

Radyo salon erkesıtratıı, 18.45: Zira.ai ı 
tahiml, 18.55: Fasıl heyeti, 19.30: saat 
ayan ve ajans haberleri, 19.45: .(Kilab 
ıaati), 19.55: Fasıl proıramının lldncl ' 
kıam•, 20.15: Bad.ro pzetesl, 20.45: Pi. 
ano Resitali, 21.15: Kon11ŞD1a. 21.30: 
KBB9ado ve Kaals'm oli.kla.rı, zt.451 
Kl&slk Türk müsll'l, 22.30: Saat, ayarı, 
a.jan..cı ~led 'ft bol'S&lar. 

lstanbul borsası 
6 / 4/ 942 açıJıış • kapanış .f.W:ıJlları 

ÇEKLE& 

Açılış ve kapanış 
l..ondra 1 Sterlin 5 .24 
:-lew.Yorll 100 DolaJ' 130.70 
Cenevre lOO İsviçre F-. 30.365 
)ladrid 100 p , Qda 12.9375 
Sı.olJıolın ıoe 1sveo ıu. 31.16 • 

Bit' a.1bn 11ra 135.90 
24 ~arlık b r gram ~mçe 
&1bın 

Esham ve Tah vllit 

% '1941 ~II 
.A.slan OlmeOO> 

490 

19.3~ 

13;20 

\ 
ı 
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İnsanlığın en eski 
•• 

şiiri "O!üm türküsü,, 
•• • 
uzerıne düşünceler 

Yazan : Sadi Irmak 
'\V' enker ve RıuS!mu-rm'm ş!iri dku:yu:p 'bitirince 'bir Grurtuluş 

yaZ'drltlan kültür tarihinin aavası içine giriyoruz. Büfün dün. 
9 uncu cildinin 62 inci sayfasında ya edebiyatı içinde en yüksek şL 
n t"Sk. şiir olarak gösteri en bir ri'yctini Hiimide de tatt.ğrmız cA

l'llanzume vard.ıır ki şairi bilinme- hn endi.şesi~ ölüm türküsü ş;ir·n. 
'l1eo'ktecfir. Mrytiu - Mors cÖlüm de sezilırnez. Bilakis tabıatten ge_ 
ıılküsii> ba.~ırmı yaşı.yan bu şii. ~en bütün uoouıdarın lb.rer !birer 
n terol"r.nesi ~yledir: ~·e ıgüzel lb1lr şok.ilde tabiate d'ön. 

ÖLOM TORKOSO d&.ıt..eri ~lüyw: . Art~k. ?dem 
c0 , ft_, ~:... d.. kallmaz. ():1,fümde bızı en rçımıı.den 

.., -•na, 6•• .. * on . . k bol b. 
ıes vuran ananevıyetm ay uşu .le 

, k.rı. ıluin içine, havalara karış b. n· k .ştur Ç"nkü 
l ll', tc.ıırılAn ldii.ı;ünnıeye ııev-.wı eı. ır tesc .ıye .. a~u • u 
• Gt to _,_ o ırr.ıanevı')-"at olcnın çocukJarında 

sen ey iJJ' .... , • d...ı.. t b" h • t 1 oııraı. ,_ ln 1 •• yem ve u:ua aze ır a; a a ere -
.ı ı own sen o an ne V3rsa mu. ,_nM • 

'

• tJe 1 "t"ıctıır. 
ı&Yt'IDC a öı·· ::..Jı-·• •• bıı •• .. t b" 

' ııln sevgi.ne te\•tU tUtlıııl:d ana kol c uım halhU.."lb gunun a ı. 
e 1' 1 

• t görüsüne bu !kadar uygundur. 
arın :ı. sar .., '· .. .. . 

Bık () vazıl'dı..., zaınan ne uugumm ı. o sana., blr cocutun an.ı koynuna J • b• • • • • 

•-1m 'bl ı:.. or IE'rlemış ve mcelm•ş tabi::ıt ılın· 
yorgun a... ası &'• s15 ınıy · d a.--'- • h' T 

'llf'ı\lo scııfoe emanet ettlGimlzl, k"Y. 'hartıta beIDti ne e m:nıangı ır ı ım 
aunda tn.tlıhlila sır rn~uddu. 

'c elb!.seıılıı lt1"f2'Unb.nnı onun iistune Şu halde lbu şiir bamba .ka bir 
7 .. 1 •cıkfımıülün üadesidir. O tekamü'i 

!Lluldan evvel ruhun geçı.rdiği U-

UW4e llC1 duyulur mu bllnıl>oruz. zım. bir oluşun bir sa!has d·r. 
itol.dın yas tutma ~ıısswumı·a göre bu ş·ir ruhi bir 

hayatını. f()(.'tlklurınlll hava. devrimin altın<:ı kademesinin izle. 
1.uıda ku~la rini taşır. 

ederken senı tcr1el.mo:U Birinci kademe: Henı.iz sempati 
o, ~ukwm da senindir V'e ant.lpatinıın tebarüz etmediği 
\ a&ıi yuw.nda a.tltni kurban aski devirlerde insanlar nrasmda 
\ e ta.nraJ.arm mlsaflrllk hakkı if'9en de- ,ırf tch'liikıcden korunmak maJt:>a

vam ecler. iile bir ya'k1 aşma olma3.dır. 
Bu şiirle HOOnidin mu'htc~em İıldnci \kademe: Saf tanrı aşk 

: r ... kıb~rb a-ras:ında kim bilir ~kaç e bıududsuz feda'klırlıkla kendin 
l:!z yıl gcçani.ş;t:r. Fakat hangis· ~öıterıın~Lh'. . 

daha modemd"r? Burada modern Üçüncü lkademe: Ka hın tarın 
ke';;ınesini asırdaşı felı efe ve uy. .. yakın olıduğu için sWkun duy. 
n~ mana.sına ah')oruz. Asrı. a<>ıdır. 

1 L..tn felsefesine tabıat hi~i ve Dördönıcü 'basamak: 1nsan mu
' .. >"at ilmi ist.ıikamet verme'kted·r " dl"Cratmın mist k hak miyete 

Tab"nt ilimlcn asrı di)e tari! '>"ğ ı oldu,ğuına inanma d~vri. 
len bir devrin ölüm 'karş:sında- Beşinci mertlale: İnsanın insan 

k: durumu bu i"rde bütün yeni ·e hür o!ıchı._ğoou dll!Yttbilmec;ıd:r. 
~ye1C'rden dclta kuvvetle tem. Nihayet attm~ı safl'ıa: Tanrile 
' edilmisti.ır sanı) oruz. n_c;an arasJ1t1daki 'bağ:ların . öl~mıle 
. Taıhiat hissi ve tabiat bilgisi, du. :ıö~~! devam etmesı ınan. 

en in a.nıa ölümü ancak ta.b:ate .::ında goruJur. 
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CDAVACILIK=:J 
Bu harbin en • · 
büyük hava lngilizlerin en geni ve en iyi 

kahramanlarından bomba tayyare/erinden 
Albay Mo~lders b . . W zı · l zrz : e ıngton ar 

üyiik Britann bu sun ha be ı-!r 
dli1 ıı:am:uı cllnC:e bulun.ı.ıı e 1 7C: 

ni ve en ıuvcniilr bombardımsn tavva 
re~ '' • arasaı.da We1Un:ton tayyareleri 
en ba.şta l"df7ordu. 

~u ta:nUe bllhaasa hava muharebe 
ler1nden •-• ı · ea.ıe ed l:n tab ~ e tccrubelerıne 
gore iı~.t edillll!Ş ve müd:ıfaa si .ı.lıl.ırı 
b:ıkınım.dan bir yeııUlk Andmekte:llr 

il . 
V• ru11ba. belerlnde •• tan ırelert 

l.arıı.fııı.dan •·- b' _.. ıra ""ın .... -..ınun t.:ıyyarcl r.ne 
J'Şı :raıııl-.r.cak t urr .t.J.ır umu J. etk 

bn tayya.reıı!n mudnf:ı.ı sJialıla ııım a 
leş altı.na alaııuıdı.tı l..ısımlıırdan y::ıp~ 
lır. M~ll • Burünku h:ırbe k:ı.d ı b nı.. 
ba.rd:nun taYyUrelerınlo ıılllJıl rın a 
~ aı.ına al-b ld klrn t.:ıraıl r bl hıı. • 

on, üst ve kısmen alt taraf!3rdı ve .: 
altına a.h.m!ıdıkl rı xay1f tararları ta 
~ri idi. Bu suret~ n tayyareleri ekm 

AU,.-.y M oel -'r~s eerlydJ.e taanıtt!ar:ııı bu cUıetımıe; 
W • t-~eth eder, lıendilcri ateşe maruı: kal. 

«ne:r :\. e d •rs hıc .,u.•:ıııı; z bu h:ır. 1 madan çok yakın.ı it d 
bin tan-arec.!f'ri a :ısınd.- cıı l;ı:yüK bombıa.roıma t ~ J.r ıı.olnılur Ye 
(As) olat1l~ ta.neıuım,..a d r •~ . 1 ın•-~ya nl şiddetli bir a. 

" .. • ~-'l •f ne a ır'-"Uı AY t.ab' esi d 
Al~n hava ku\ veUerı bıa kıyıneUl ...... rdnn.'\ •-

1
· rl •Y rı e bom.. 

ta ı 1 "~ n .... yyare e ne tam cer' de 111 Yyarec yi k&yl..elcııekle bul il ı bir :ı.cı ' ı .. · 
duyntll!} ve )eri doldurulıınııy •c .k bu ı ~rrı11: "l llM'k ~~ prcnırlı>i tc.~ı cd,.rJi. 
k .br.ı.manuı adırnn ya l- ı ,çln 'IİUcr h unl.l!lt ~~I ~~blt'rlnl :ıra.van fngllla 
kum:ın&ı e'm"ıt.c oldu •u grupa kendi a.ra ISYenlcri vilhıı.'l<tı l't'r'ıı ~ok 
admıo verllm nl cntl'l'~mlst!r. kunetli müdafaa edil bllen bumb:ı,.dı. 

Weıı.:~gton bomba tayyarP!cri hav.,da 
zay1•'b dönnırte nıu' ttııı. olmıı .trJı 1 ıuın d • hM. )aplıl.ı.. bu .. ım:lıı• J ı u. 

ll!'lıl(i).aııd av çupu kum nd!lnt ) ırb:ıy rur. usu· ııu det ş!Jren .\lmsn • ' ıl.&n 
Schmn cher ve dlı:er fen ad:ımla.rı in. 37 i• ı·u,.. ıa, \ resi dilşılruıel r n ıu._ 
,.u·ıı bo..'llba.rdunanlaruıa yapmış oldıık k.-ı.bil 4 ta3~are ka\ hevlf'd lcr. 
.._ , __ -·-•- 1 • Bu ak•nda fnglllz Wı.>Yartlı·rl ılı bt.. 
mrı ....:ıın...--rın dııhıı z ,·ıı.de kend leri 
l • • j 71ik :r.a.yfat n~rıııderlne ~ m"TI \i ı n.r 
sıııı pek ağır zayi.•t• nıu b oldu unu t.o ta r ,_ b d ı.. • 

n na .. ...,rı ıgun c en ı.n •UI l'ı'IOt'Ucn; 18 M rt HIJS de Q; isen anan tanıırelerl projeleri uzerlı d • L\ı; 
Klrc..dıcıtd • do~ n 'ur. ıo::ı• d" ı bacll' la.ca mcşguı oldular. r-ilh-ıyet \' e enı 

~ -" f brik:ı& t:ı r --" edere\ Şll net°c ye l.ı-kmeni otını 19::5 de ı..ın re ıı te a. "' ı ..... an vucuıh getirilen 

tb •bit ini t.t-t k lmmb m-r.ıao iay.r.tN!lerl tllt'n v l.a.. 
:ı;ı•r. 

r-çın!ş ve l9"U d ı ~i' ı o'm ı tur. \Vclll.nglon tipi hlznıe~ Kirdi. Hu by. Uu Y)1lrclt"rln 
A yaredeıı ball&'Cdeı1ten bu ta ı :eri l!C -rır.d f m 

t 1 ır.ııo be:rglr kın ~etinde iki 

buc ·~ nt t_ 19::S d~ Condor lejyonu llt' t :ı ıyıya >Y rcu n goe. 
gl'nı~ Vf' memı.- kt'te 15 d tu r.all'An rlye doğru a.le kudreJı~ bir mis:ı.I k$. 
Oo:ıdor k-jyo!lunun 14 ta a d~-ıır k 1 elen Hel gol nd ak nını kL'1lC'1 an • 

1Y re • la.tabm 
ınekle en fO'{ t :nnrf' dil<>:ırcn avcısı ol. · 
mu, Vf' İ'JJ'lan ol aU.ın satl.b .,ış·uılll' tal. 939 h~rblnln ba,sbı:h'"ı ilk 11 n"dt' in. 
tff ecUL.,,tşfü. gli:sler He ~oland Ye yit ad !arın b r 

FertA15.d..,J"TI yijzb:ışı ohnus Ye bir n kaç gundın: akını 7apmışlardır. ilk ya. 
gTUI>U lrnmıuld-ı'll tına &.a.yın ed'lml,, pı!a.n akında ı.trt-0k \\ ell!ngton t ) ya_ 
nihayet bu ha b 117 ıı..yınea 1910 eh resinden t~ri.1dil Nlen bomb rdım:ın 
b'nba'1 ol:m l\Ior•~erıı blr a'f ıı.lay ko. trupu çok kuneUl l'\l~"rcbout 8\' t.ıy. 

mat:mlı.tın."\ tavln eıilkll!i zman 50 ind yarderllt koruıu~lıı. \llıı.n bu adalara 
taTf3.J'tYl düşilrmüş ve Almanyanın rn 1 mUV':\ffakıyeOe rltmlş 'e bu avcıların 
lıt aT pu.ta DMDlllt banmqı&ı. taunnlannı 1liraclAJarı halde onlara 

r• f n 1 rde olıı.n bu lı\y, nln n" r 
ntt::ınn eks-"r·sı gerl l•n t. \CI ı ed ldı'-1 lı,t-ı 11 2':0 1-:i'o r:t.m :>"OO m tr · lrt .ra: 
l~!n bu tw 1 şlddeUı nteı:;luinel da. 11%" nı •ra' s~utü- J'>S kilom red:r. 

m r k lmıy.:ırdn Buıııı g • lıııu dl' 4·~0 m •r n 1!! dak a!l 1 tık:ır ~ 
buluru:'lurarak bıı tan are nı;U< l!eri fi., it b rtlf 8000 mt'rrjlr 5 m'l\1,. 
ttr ;G b lh "' " o den t.ıurruz usullrrl nt' t f f ol1n bıı la:vvıut' müh1m rılk.. 

t da bonıb:ı t .. ım-ıktadır te k•k edılt're bıı dan sonra tıtarruı.la. • 
n u. 

Bilmecemiz 
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'Birer !birer saydık. [EHni kaldırıp 
teminat ver.:!i] Hav!eylemen, tat.. 
lu tatla söyleştiıp sohbet e)ieI'lcr 
idi. Durman, üçümüz blrdcn gide
ı~. 

Haın alatnadı, Ali peşt.cmalını 
sarrndlktan sonra Muslunun çıp
J..1c omuzuna dayandı: 

- Koca ıköse seni gördü rnfı? 
- Elbet gördü, c.tiz, Halili al 

geh dedi. 
- Ya, oo-=l:a bir ,ey söylemedi 

nu? 
- Turşu yer idi, söylemedi. 
Arnm·ud Reccb karşıdan ken

dılermc ij-urdu. Üç arluıdaş i
çeriye girer ginmez looşup hamam 
c:pılarıru çevirerek .ırnlıktı..ki fa. 

rnısu söndürdü. Artık müşteri ge. 
lirse chaımam ıkapalı> diye geri 
döneceğine emin olduktan sonra 
arikadaşı üç tellaki beraber alarak 
iç lhaımarna giıdi. 

Abdü cani efendi göbek ta ının 
tam oııtasmda oturuyorou. Öteki 
adama.ar etrafına dar bir halka çc. 
'\inmişlerdi. Üç a~adaş selam ve. 
rip yu\i arlnk sed .kenarına iliştiler. 
Hah1 bır gece evvel AJ11rimp1da, 
»wrızaderm evmde göt-düğü Deli 
Must.afanın yanıına oturdu. Mu.s
tafa hemen yer verdi: 

- Şöv!Je sokulun ynldaş1m. 
Hn l az daha sokulıdu. 
Deli Must fa Muslu ıle kahveci 

Alıyi işaret ett:: 
- Yo"<.. r <i hi 'bizden mü-

dür? 
Hal" l ~ nı sa ad.: 
- Beli, ıkisi da ı kanı. kar n. 

d~ım ve can ) 'J dnşJnızdır. 
- !. .. 
A'bdü.ı.gani ef ndi etrafını hal. 

kalıyaninra cm-eşhur Ed'rne vak'a
smı ve şe;1ıislfun F~'"Ulllah den. 
dn 'n nasıl akışallı edld'ğini an12-
111;YQrdu: 

- Anın yolsuzluğu Sultan Meh. 
m<!d Han menl1Umu dahı tahtından 
e 1°miş idi. 

Dedi, sözü clnlecic ve >lrZ 

ehli hatuffiar düşmanı> İbrahim 
Paşa üzerı.<Tle ıgc-tird : 

- B lür müsüz, beckl1 y vcz · r 
n ilıf' 

ye u:,ydurup bu dC'Vleti aliyeyi pe. 
demnanda çiftlik ve sağım foeği 
menziksine düşüroü. [ALt başın
da oturan c Urlu> yu gösterdi] 
Bsıka, şu tkarmdaşınıız cTcbrız~
dcn geliip andaki !ecayii bir bir 
na'kley'ler. Vezir 1brahim Paşa ka .. 
le muruı.f.ızına: .Kaleyi tahliye ve 
ıkrz.ılOOşa tesJa:n eylen, deyü fer. 
roan göndeımiş! 

- ! ... 
- Bu devleti aliye halkı s:z·n

lectir. Hemen siz sabah şafaktan 
sonra h reket eyliyccek ohm. Ha
zır padişah dahi Üsküdarda bulu. 
nup İstaıvbulda asker dahi bulun. 
maz! 

Hamam iç bpısı birdenbire bü
yük bir gümbürtü ile açıldı. Tel. 
lak Receb bir gulle gihi içeriye 
düştü. Gözleri yurvalnrından uğrn. 
mış, yuzu .ava> kesilmişti. İki 
kolunu ıbirden luı.ldmp ~ bir 
seSle acele acele kekeicdi: 

- Aman yo'daşlar, hamam ka
pısı önüne c.koh geldı. ~Steağ1:1> 
basrna:k istedüıklerini sanuruım. 
Ba.ş.ınu:zıın çares ne bakalım 

Patrona yerinden sıçrad1: 
- Silahkır mız taşrada k"ldı. 

A:bdülıganı efendı S3psarı kesiL 
mişti. Hamaım .kap lan çekil p ka
paıY. .ğı iç:n cdevrıyc.. gelmesinin 
sebebı ne olacağını dü-şimüY"Ordu. 

Ya ı~erinden b rı para ıçın kcn.. 
dılerinı satmışsa? Ya İbrahim Pa. 
şa ch.:ımmn .. top'antısmı haber al. 
mış.sa? fı-Oylc oktuğu ta!kdirdc ya. 
ıka paça c~Lada teshm ed.~ec.ekle. 
rıne şUphe bile ed ıemezdi! 

1hti1ar ·dam etrafındak ·ıcr in 
le aş ettıklerıu. g runıee soğl ].-..,.. 
kanlı! ğmı !hemen top. d . Gulür:r:~ 
seyerek aya ıa kalktı. Ç plak ı;Oğ-
sündc sayılan kaburga kemikleri, 
incecik baca:klan ve ~oose sakallı 
s''Vri çenesıle b!r akbııbaya benzi. 
yordu. Telfo:k Recebe s~!ntnt!tle 
sordu: 

- Devriye hamam kapısı ö
nünde durur mu? 

- Beli, pencereden sesledık: 
cKapılnn an .kasdın çckm"Şlcr, i. 
çcrde adam Yardır. derler idi. 

- y f" P<i°n 
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- Ses ç:lkarmadan cenahı şcri
fin&e geldik. 

.Ab:l~ani efendi, st M'ılıırmı 
a~ için S()ğui<luğa saldıran ar. 
kadnŞlamun ardından dışarıya 
ç~ı, hepsini de palaları ellerinde 
'kapı ardına y.ığ.Jı gördü. PaıımağL 
le: cSUGun, ses çıkarmayın!> işa. 
reti verdikten sonra yanlarına so
kuldu, al-çak seSle sordu: 

- Kapı önünde kimesne vnr 
mı? 

Patrona Halil palasının ucunu 
taş basamağa dayay rak cevab 
verdi: 

- Beli, adrun söyle§rneleri ge. 
lür. 

Ötekiler Halilin ardında duru .. 
yorlardı. Gani efendi yavaşça iler. 
ledi, !kulağını 'kapıya venli. 

Evet, Patrona Halil doğru söy
lüYQrdu. Dış.anıda, hamam önünde 
kal n sesli ibir.kaç ndam kom~ası 
vardı. 

= 

lı!~z~:A~:i~fı~~~ı~a r~~d~it::ld 
başlJnı dı i ~, ·=- - ~ 

Jıhalat ve ihracat birlikleri pİya. İ Nakleden l MutUZez Tahsin Baltan 
saya tevzi edilecek ithalat matları • f - Burada hiç kendisine benze. tanııyordu. Şimdi hatırlıyor 
nın Jiatelcrini ve takırim cetvelleri. :miyor. Bcllkı de birkaç sene evvel annemin yanma ilik t!lttığim d 
ni hnzıT"tamı~tır. Bu mnlların her ~çektirilmiştir. Bozuık, fena bir klı k:ı onu orada görmüştum. S 
birinin tevzii için her birlikte a.>Tl :şe, faz:ln rütuşlu. · · da beniım1e me<-'<b"Ul oldu, evin 
ayırı tıoplantılar yapılacak, birliğe i Tekrar Nerimanın resmini elL mı i~ gıbi Nezaket !kalfaya 
dahi! ohnıyan tüccarların da bu :ne alarak ötekyilc karşılaşurdı. mirler veroi. Bana karşı çok 
tevziat i~inde ne niıabcttc faydal:ı. ~ - Hayır, ıiç benzemiyor. kat göstel'Ciı. Yavrucuk ne kr 
nacnğı bu surede teebh ofunaca1c • : Birdenbire zihninde bir şimşek ~yustu, nasıl ağ!ııyordu! 
tır. Bundan eorua bu maddeler ia. kaktı. Acaba beni nasıl tanıdı? 
ıe m~ emrine vcr"leccktir. : - Aacaba Münirin k•Zl dciil laka benden bahsedildiğini d 

Bugün lcııtasiyccilcr ithalat ve ~mi? muş olacak ... Ölen bir kad 
ihncat birliklerinin umum merkc- : Öyle ya, !kimse onları biııbırinc başuıcuında o derece can ve yü 
zinde i'llt. toplantıyı yapacaklardır. ~tarutmamıştı. Bu ihtimal kendi ten (fjR. yaşı dOken adam bir 

~muhayyilesınin mahsulü idi. İki laddan başkası olur mu? Zeki 
Temizlik amel esine zam ~gündenberi ne o kimseye bu genç btl'Ilu !hemen anladı. 

Betediycce tcmizli.k ~..lcri ameles: :ık:ız h~ıDda bır şey sormll§, A.nca'k, ben ,?Ila ~arşı. çdt k 
· .. t1 · •· ·• ·· ..ı k'ı Mayıs :ne de bir kım6e ona bu huSUbi~ ca hareket ettım. Şımdı bunu nın ucrc erJnc onl.HllU7.ae • . 

ayı batından itibaren zam yap:la.. ~bir malümat vermişti. Yalnız .Mü dır ~ryor~. Dayımla . o muh 
caktır. :nire, lbüyü'k klZlllln . isminı soımuş romız ne .. dı? .M~sum ?~r kızın 

D -" __ , .hu amma bundan bır netice ç oka. nında o rozlerı soy'lemıye nasıl 
u zanMar memur ma""i'arına :mazd E t · "'rih ld sarct etmi<-f:ım' ? 
l · _L • d la k • ı. ve onwı ısını .u a ı, ..,. . 

yap: an zam nı:-'~tın c o ca • a. ~fatat bu o mu idi? O değılse kim. Hep o ucube kndı'!lm kaba 
mck!er Mayle ıst hkaklarJnl umla • - b ı N:"..:.h b ğil b b b' i lr. 1 cak:J rd :dı? Çdk meyus ve kederlı o!.dugu. un ar .. ~ ın;a a .e ana 

(Arkası wr_) ___ ı_r_ ~~ - a ır. :na göre, ev:n bütün idaresmi us. olan o igrenç mahlukun •.. K 

~-A-k-h-.---A--.~ ~"ıah11emesı·nden •· hunc aıdıığına göre yakın bır akro ven:den üzüntü ile dolmuştu. 
ısar suye . f\ iba lkıı.ı o:ırnalı ıdi. Kim? AcJW! 'PHen;n resmini portföyüme 

EMiinırın ıkar.sı tarafından bır ak- du. Lam'bayı söndftrdü, an:ıesi 
:rabası nu? Hayır, öyle olsa ölüye od::ls rldnn ç:ktl. Yorgun, bık: ~ 
~kar.şı bu derece büyük bir alüka meyustu. Annes"nin ölümile h 

Eil3 No. 
ltanır No. 
ıu. t. Nu. 

H5.khıı 

C. M. U. 
Ka:ib 
Davacıt 

Suohı 

Suo 
Suç tarllıl 

TeWifi 
'l'ah.fye 

383 : 
60 : 
n: 

Cer.a hükiml Uim1ln Tümer 3967 :gbs'.erir mi idi? Zavallı anacığı. ber k 0 ndi ~ h vatına, mahvo 
lı.tkla \ .. ı;ıraım:ıya i862 imın yanından ayrı.1..'nadı, bu'lün ae~liğ:ne de acıvordu. 

· ı lıu;an Kııruç. ~gün bütün €ece onun başında bek 
ı Hultu>.ıı umumiye. :tedi. Mutlaka anncmın akraba;:;ın II 

ı AAhiMrın ıu~:ıdb<..7 maJıa 1 l::siıwk oııırur :re Hültümet rnd. ~dan biri olacak. Dayımın ona k Yemeğe buyurunuz efend 
d~ınc..· tıcılıkôıllık yap:ı.r Sah n otlu 3%3 D. Bekir oahil sa. :-ı göaterd'ği mulhabbete b:ıkt1'r'S'.l - Pekı ~un, şimüi inerim 
b.k.u.13: llıllıl Kırman. ~hu ıht mal da:ha kuv\ etli ... Acaba Öm rin 1$.ihası yoktu; bii 

ı l:-Wıı flalla pirinç lıMltD~ suretüc lhUkir. ~ .iIJlin 'kız•dır? güniın !heyecanı asabını Oamı 
ı I5.l.fA2. i Annes'nin bütiın Y kınlar nı Uzun ay;nlık senelerinden 

IG.I .94.ı. ~zihninden .g~ırd gı bald b nu hcı bu şerait o tında memlekete av 
21 ı.uu. hırlamı)"(>rdu. Aıle <'fraclınct bu e t~ığinı düşündü.kçe kendi kend 

ı 21.1.9-1:! ıarihlnde fıırla ftaf.b. plrlno sattı:ı Jddlesrıe suç'u kece b gane oluşu tuha.fm& gitti. ne lanet ediyor, annes!nin iht:y 
yuk.and• .a~ı .. a .. r "· yazıl. Ualil K irman ıuı.ı. .. ınılA me • : - Kü ükler büyiımiışler, hiçbı. lığ nı nazarı di~ate ahııadı 

buı! suçlar n ınuna ı;ore yJ.;>ıla ı açık d~lar sonunda: Suclu.1un fnl:l Er G.nı tarumıvoruım. BirzUıç a\ bıı d&n., son d fa onu göremediğ' 
fbtla pllinç satmıı.k au.reUL Oıt ar ;rap r!ı z:ı.bıt tillUS.ıtsı münJerlcatı \e :raca a "leyi dola._c;malı~·ım. Düırı ce- oolavı büyük bir vicdan azabı 
ımohmun mUCl'VCı ikrarı ve )emı.Dle dinlenen ş:Wıldlcrln ş•lı deUerl ile s bl. ol. Enazc merasinıine iştiruk edcn1er kiyorou. 
dutund ıı lı.l\reketiııe uyan Ua · s yılı ımm Konuna k 11unu mn 59 unı·u E'.lras nda pe'k çd'ı< tanımad?ğ·m Yemek od ına girdnce, orta 
m:ıddcslııin 3 üncü fıA-rasm terlihn beş lira aiv ıı:ıra <>nası llc n1ııhkümlye_ ! · hre'er vardı. Bazılar:ı"Kl. ka~ı ki b-yü.k ofra kalbinin üzü 
une ve diiliklluınuı yedi guo müddetle !tr.;pıiı'rn.:ısın.ı ve me\kuf k4i<Iıtı cliıı. ~adeta ayıb oldu. Bereket vers·n silııü artırdı . Bu sofrada. va t 
ıeriP ıcr:ı>i nmhmı.burcı ve pyni i.'1mt!.llun t:ıı üncu m:ıddt'.slnc göre lıü'.um kııt:ı. : ." d3VıaTı~a Münir orta' ığı ıdar k 1 bal c \le toplulukları y r 
y~ kesbetUkten sonra t>e&ell )lrml beş lirayı geçmemek üzere mahkumdan E lti1cr. 1 r<l • Sonr <'! n annes', rRJ ·14 
aluıan:ı.k İ&t&nbuld.ı mlinteş~ son p ı:;ta pzelcsile De$1r ve uanııı3 ve pirinç. E Fnıkat bu 'kırı k":rn? Adı ne? A ı::.. h tır m k iç n olacak bu büvi 
luln s:llilblnc ia.Jes.irıe ve h:ırc tnrlfcsl kımunwmıı 50 lncl m.ıddt'slııln birinci ~h. bila ·yar ona g'd"yoNlu. <XYfrayı kaldırtnna.nnş, hı>r zaml 
~:tine göre 200 koruş ıı.ı.,m ınalıklıoıdan talısllln.- ten1)"i2.! kabil 0 ınak ü e. : - Kec;ki dayım" sorsayd·m' onun ü.zeflinde yemek VE'l!leği te 
re 20.2.s.a tarb.indr dcahcn kaT:ır ~rrflerBi: ~ kıuıı.c c. r.ı. t. mıı.'-ı ç ıran. =Fu'kat avıb olurdu. Kı-ıca{t z beni cih etmişt (Arkatl .-) 
kan kusura Ue a.len o t fblPl k 'uıd•. u e \ ·-



Yazan: 
b Bir akşam evvel Bü.yükadacia terine mütev~ olacak, vücud 
n~:~c ge.z.:p eğlooru~.mız adta- belirsiz surette eğilecek, ta:z1a e. 
-91m Neca.t.tye tesadüf ettim: iümeık ydıt.• İşte o bUilları aynen 
d - Teessüı t.>dermı, dcdı, ama.. ta.tbilk edeceğim derken el ... :ıcmayı 
e~= çolk ııevdiğını dostwn diye şa:şırı:r, k.arşu;ında:kinin cunı tU'tn
s~ getuıdlğın, aıle.nıin arasına caklken bileğini kavrar, ber'.ıeesi 
b . ~Uil herıı küst.ııhıo eciebs&Zlll kentlme gii.\dürü.rdü. 
ırı_yınuş. ' Ben ~wılan düşüne düşii!le evi. 
~ Kım Nuri mi, h:ç zannet. mn kapısına gelmiş.tim. Kapıyı a.. 

çan hi.zımetr;i: 
. - B'öfie o?d~unu bı.liteydi.ıı e- - Odasmda, dedi, sabaht~nberi 
\~~ ıgetirvniyeceğin.deıı emindim. a'k.uryor. 
n.racer ı:nsanlar ~lıailaitı. Emni- Nuri beni görür görmez te1'işla 
.Yet edilemiyoc. Düşün; o ahi'""'a!k&z, yerinden fıti!adı. MtıSHının üstü 
0 rezil, <> ım düşmanı. cild c:ld ad&bı muaşeret kitabl.:ıri-

- Ne diyorsun? le doluydu. 
~ Az bıle söylüyorum. Dün - Ne okuyomun? 
hanim gezmeye çıktığuıuz zaman - Adabı muaşeret. 
len-.~~ ben, karım, lbizim bitişik - Evet idabı mur.~eret. zene-
t~~f r; 90nradn.n bize takı!:ı.n ce v~ olsaydın, ar.katlaş mın ka-

ilr. ru.1e kur yapme.ya kaikmazdılı. 
- Bn· ' ~uım, sonn.... - Ben mi kur yapmışım. 

rüıy- Sonra, bi7. semn1e önden yü. - Daha ı.ı.e yapacaksın, fırsat 
dl>n orduık. Eski rnekteb günlerin.. bu 2mat, kadllllll kolunu sıkıştır-
Da~!1sederek gfilüıştiyordu'k. JruŞ dumluş;Wl. 
ııa 

1 
~'K. O al1alık karımın b>l·ı. - Yanl.şlı!k \'ar. 

ı..ad; lmlJş_ Bu kadarla kalsa ne ise; - Nasıl yanlışlık. Yani kadı-
nlll kolımu ikide bır sl6tfJ"'r- n.ıın 'ko,ı.mu ~~ı.ştırmadın mı? 

~· ~arun b'r rnalet ç:&maıınn - Şey nasJ.l söy'liyeyiın. . . 
y::~ı~z Hükiııt. etmı.ş, sonradan - Ne diye &:ohma gırersın hır 
na---.-ıı kaQmış, gece hepsıni ba.- ~~ bunu söyle? 

nnıa~ _ Kardeşim adabı mua~ret. 
:nu=-.~u-ri ha. Hiç iht~l ver- Ne bileyim, bütün bu kitabi.arda 

Jvı u:ın &mımn. yııztlı., bir g~intide bir eritek tak.. 
h~ Karını -mı yalan söylüyor, diın ediJdiği bir kadınll1 koluna 

neye? girebnir denill,ııor. 
O da ttor.-. - Demez o!mlardl. 

A .ıı.... _, 6 ' ... b bnas diye 
•Y'J"/~aşım Necatiden ayrılır - De.miı:Şler, ayı o m 
tutt ill1az. Nwiniın e-vınin yolunu tı;ıohına {?iTdim.. . . 
da.'alllrnı. Benim bilcrğim Nuri, bu.. - Sonıa da hoşuna gittı. Baş.. 
nı~f:a Yakın saf bır çocuktu. Bir lad'ın sıkıştı.rmaya. 1 ltorika ste PC1t kııımaktan zıyadesile - H~ ... SılkŞurnak deği • 
P-"Jt 'k rcb. Korktuğu içın cl ~ daima ayar ~bnclt meselesi. 

lstanbul Levazım Amirliği Satan Alma 
Komisyonu ilanları 

se 'xıoxı 
as 4X22 XZ 
ıH •x~xz 

&o 'Xıoxı 
ıtt 'xıaxa 

'YukaraU naı amUaJ ıabtası almacıııktcr. Paaı1ıklr. ekslllmca 14/4/9U 
Salı &'iiMİ ııaat H de Topbaoecle İ.t. Lv. Amırllti a.'ınalına k.oml5yonunda ya. 
p&la.en;tv. ıı~n tıaJuuw ~di S9,8IO lira, Dk tanıaat.& 2989 lira so ı:urne. 
.... ıwatı kemilıfenu ,-eriıhir. Taliblera S>ell1 .aatu Jı:omla;vona ıelmcJeri. 

(4261) 

TQhalaede He.rkes ıu.aıutanlıtı bbıamıın e1l'.ktrlk ks\s3.tı tanılı- eCUrlle • 
...SU. raz:ı.rdlıhı er-.• .siU.mcal lt/4/94.2 Ouma rttnü saa.ı 15 ae Tepbıuıede L,.. 
Wrtiii s:ıtı.aJma kot: S)·oııun&& yapıl caa..tlr. K~r bt.!olell H74 llnı, bt'i ~
mllllltı 2U ll&a ıo kunı:;!.ar. Jt~f ve tartııamem itomk:ronda rBriHtir. 0$01 • 
Jnel·e ~in ldnci sın r ~hllyet. nı.tuı.ını hals otmaaı ~rttır. 

(977.4283) 

38 ton turu ra.sutye altDACSk1D'. Miite3.hıtc1 nam ve hrsabma paz:ırhlrla a_ 
5fltm!St 9/4/94% Per r:mbe g-ünfi saat U de Tophaned~ ı ..... AITl!rlttl 91:1.hnalma 
1tomtsy.,nund3 yapıl:aoaktır. Tahmin bedeli i!CO iltra, flk teminatı 585 liradır. 
Nibm:ntsi komisyonda ılirülür. Tallb1erln be.'11 l'ftltHt.e hmlS10Q& rehnelerl. 

H2&2) 

Brlıe" ~'-una '25 korws ıı santlnı tia~ tabmln edHcsı lD.7011 kU. nartalln 
alın~. PMRh1ı:!a ek'i\lt::nest ~/ot/SU Ça~ rintl saat 15 de Topha_ 
ned~ Lor. Aınbi.ltı utm alına ı:.uıfs7onumtz. ~. istelıtll~rin belli ...a 
kti&~ kemi..,.... r-hae~. (8'74.ttli) • 

1 lstanbul Belediyesi Hani arı 1 

Clf.ı< lTar, çam devir.ırdi ya ... Ç0- - Ne dedin, ne dedin ~yar et. 
ya ' tclt Y'anhş bir hareket yapmı.. mek ımi? ~--==-:=======ııııı:s:a-============== 
ı~ıan diye adabı mu:ı.şeref kitab- - Ne kızryorSUn yahu, ayar et.. st.~rra<:tdmm demiyor. 1 dedım, :fazıa ob:nuş. Renden renge 
ı. ., nı ~"llr, eiberler. Mesela <'• sı. m8k y.a ... Hele dinle. - Demiyor amma. Ne bileyim gıırıyor, soğuk soğuk ter dökiiYor
~~ dc>ğli mi? Ei"n nasıl sıkıldı- MB<'"..amn üstündeki kitabı aldı. ayarlıyamadmı. Evvela sıkı mı dum. Ço'k şüküT kı hamın, farkına 
~ 1k. taıbdan *enmı$ir. .Elin Okudu: tıt.Jtmn, d~ye düşündüm.. Parmak- vardı: 

M Parmağı birbinne vapışı.k, - cBir ezkek kohına ;?irii•ği larımı biraz gevşettim. Gevşek o. C'Koluımdan çıkarsanız iyi eder. 
: -~ baş parmak a~.:k aa;ı bilek }cadıının ikdhınu ne faila sıbn~lı, lu)'W, Adabı muaşerete .u..vmaz dı- smız.> dedı. Ben de rahat b"r nefes 
~lııne<?en ..göbeğin tahminen ne de laıkayıd bir tarn:la haddm. ye sı1-.~ Bu sefer de fazla aldım 

1 
t>annak yukansı hi7.asıncla L den g~'k tutmalıdır.-. Dinleıf.n fJl!kıış+-ırd ğ:m111 fariona vardım. - Allah belanı versm. 

eri doğru uzataıca1c. Bu sırada ya. Gene ııevşettiın.. Fazla gevşettiği. AC14:x muaşeret amaı&üne da-

( "Son Posta,,nm bulmacası : 21 ~ 
BanlaTdan 3~ tane.ini _hallaJ~relt bir arada yollıyan heF 

oka) ııcunruza brr INJıye takdim edeceğiz 
Soldan sata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ı - DoDaııma. 

•ıaa yeni bhlaıı 1 
'-lr deatnJ'er UOJ. 

2 - Abide (4), 2 
1' vuıla:il m. 

J - ı:uı lnş. 
nJdllere verilen ı_ 

sim (8) • 

4 - Üziim a?a. 
e.ı m. 

5 - ArilAID 
Pı>htı. (3). Bir 
pey&:am1Nw C3). 

c; - Oli'.uJ'SCU 7 
(4.), Bh rea\e (%). B U--1---1----r-= 

7 - !J>oprtaa 
m . r.a bıt edatı 

9 m. !t rin m. 
• - Deha salt!.. ıı

bl <-tı, Bir e's:iilOp__ 
(1). !!=:::======= 

9 - BRe.relı yapalan ureUi (4}. r 4 - \'ermek (3), FAi tııiı· &ub UeU 
18 - Al'rlkaıun ea Wiyilk Mbri ıı:>, (%). 

Yan:hm pıuuı (4). 5 - DabıDi 'bir ._, (5), R&bıL ccbıl 
Yubnd&n ....cı: (2). 

ı - ~d ft cıe:benneml ,..a~L 
taı:r.uı hi fS), Bir dm~Un un • 
eiye D3&ln ( 4) • 

2 - Bo:rua aksf (!), Kilflilr toplahılı 
(3). 

3 - Bir müshımau del'letl (5), Ehli. 
7dll (4). 

6 - .!ıtm killtar (4), Sahte (4). 

, - Malıbo.....ten alana klltd ")• 
b:ran tdcn (3). 

8 - Btr- eriro'k bml (5). '1)aQ8ıcla bir 
nehir (4). 

9 - Et'CIM (3) AY (6). 

11 - MDMeriJ'at CC>. 

Devlet Demiryolları Adana 6 ıncı İşletme 
Artırma, eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 
Muham.maı Dedeli 24!>90 lira tutan -~f eb"atta 2.58 M/3 cam keres< .. 

prin:ımesı teçhile Z5.Nlsnn.tıt cıımarıesı paü s:ı.:ı.t 12 de kapalı sarf usul.ile 
a,,h.nadi\ c; mcı :1$Jetme lılüdiirlilju bluaamc!a satın alınscalrlır. 
~ koaıisyoıı tartı.odan bcdelslz ola.nk Yerilir. 

Bu ~ &inntll ~er n 181".ZS J r.ıb'.I; muvaöAt tnniDat ~i nJ-a 
~ 111ot!dınbls11. kanıını ibıne•ı:ib blıın. nUfaıs ciiısdanbrı ve Ti :ırd 
()cla&ı ~b J'llkanda &aylıı edikn rünıle 2491 nmn:ıralı k.anımun err.r t 
~ ~ b nrlamış ~uklan teıdlt m:.!k.tuhbnnı du;lltJne saatinden lık 
M&t ~I .Mana De\1el Demlryollazı 6 ıneı İş!etme lllüdürliitil bhusında 
~uan arUırma, daıll~ komisyonu Rdslitlne tıeTdl ~ lüzumu nrıa 
ohmur. •US:• 

Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığın dara: 
Subemble b:rıdh oluP ~cnnl olduta adreıinde ara.ndılt Mide whına 

m:ımış olan ~k piyade Ttm 56Sl>3 U,ail nlmMU'alı 11.u:wı Remıl oihs Aıı: 
ma4 ••••• lstaMüla iM ılel'Jl&I ~ •incMk n iatraU lae lnahıncı._ 



Niıan 7 SON POSTA 
- c • ' ,, ,,. eeo3c:--

Mam.leke.t Haberleri Bu harbin e~ büyük ifiK'JiC3-A/ını-et 
hava kahr o.inanı ... ,. -·· =· ::r: 

Samsunda 
r ..... _.... .................................. ~ 
j Boyabadda bir 

a·res Albay oelders ir türlü bitmiyen güreş 
Tiitün piyastmnm açdrı 

tarihinden bugüne kadar 
1.500.000 kilo tiitiln MJtıldı 

.. El twngô.hlannda çuval yapılı· (Baş t:ırııfı 3/1 de} Ca7lgir ayrıldı, mukabele etmc-

kayl.nbı·rader n suba.t lHı ae xıuış üzerinde di Aştirdı ki, serezin beyi çı~ 

Sa.mı:wı { lluwsi ) - ~brimiıııda 
'/.S/ ,./9t2 tarlh.loc!e lııhı.atlar il.cıiU'ei. ve 
c!l~ r ~ck.l:rtıler müdürleriııtıı ueaa.. 
r..~ lt.ı.nb behı:r" ba.imaaı. nbf 14 
cn'le 15 ve ~m mınfakıwt UiUinlnl 1, l!m ~ eçılmıt \IC ehncJlye k.a. 

1 
d.:.r %65 ~mıanlı mahsul li lira70

1 _ a.r Q!z:;nışı.ır. Orndıın ıe~ bu blr 
y z.urmlı z.e o.~ kilo ~ln ecUlcDI 

r ı.t.:nln 1.500,()00 Jrll U dhr.l \C tonp 
hıııl'r.4~ sz.tılmıştır. Demet. b Unde tuJ 
tün ~ he.nm hlt~.a.mı$s:& da :;_10 

lill 7.:lrluıb bu &d:i14e lşienmiş olanı 
~iiclc-ln sntışım da ~liı kuv. 
.!r tüımln eıl'blek~lr. Bu ı.e.ırkl 

u .. rı s:;.tış'.annda.n ek.lcl ı;o1' memnun. 
ı ;1r. PrJt yıı.\ı.m'la, z.~.ooıı kllo kadar 
tııJillf.n edltm&, ol n r~lt~e yak\Aşı.. 

• ı:..P :ıJt:l:ııij,a.r ın:ı!ınnerden beyan t:dU. 

yor, ihtiyaç bu ıekildc :;o ıll(}I :ı:;aterlılJ ı.·ımuıdıtı ı:ama.n hcııll'l geneyi berabere ayJ.rmak istemi. • • öld d karfılanacak y::.ı.rb.ı,y obnuş"u. Rusya ile barb b:ışlıı. YQrdu. Çıngene ne olsa nihayet 
eni:ctasını • ür Ü Glıksmı (ltııu;usiJ - Glttsunda ihsan dıtı zaıuan Moelders alayile tııUk cep. Serezlli idi. 

Y ı mıtiM namında sa.n'a.tklr blr vatandaş hesine ı:-önderHml$ ve Z2 Haıziraıtda.ıı İsmaıl ağa, cazgirin, beyle ko. --- 1 el ~rında kemlirden çuval )aP. ız Temm\1%3 ını.:tar ab11 500 Soyyet nu~11unu .gözünden kaçırmamıştı. 
Cinayet bir aile geçimsiz- malda.dır. Bu 9unlların ıı:uiçlcn eelen t;ı.yyaresi dllşlire.rek la.yın zafer mcc. Kara Alhırncde göstererek: 
liği yüzünden oakua ~eldi, eşlieı'lne Wt4?n ~ dayanıklı olduı;'UlldJ. muu ı200 tayyareye ytikıı:!imlıiU. şarı _Bakalım ne olııcak?. Cazgir, 

katil yakalandı !&eaaiarnna da söz. birliği ~ml!ji.i.etllr_ b:ı.rc:f. ahnd~ ev-.~ı l\ioelders !;Ül~ nıne söyLyccck. Fakat benim kc.na. 
11:r. 12 inci r.:ıferıııl k&r.;lnnuş ve yalnız .~~·ıatim lberlcr, gil'reşi berabere bı-

Bo i (llulusi mululbl.rim!.z _ Bir tu.;Uıt.·m, ıiını". 2.5 llbr 'i ve bay Qı:ılLındd:ı. ,erUml '>lan en b ıyltk raıktınnazlar. 
den) - Şehrıınee batlı Dabçıc ö. 11(;0 gr.ım atırlıgıncla 18 çuval dok n. ıu(,s.eri !i).ıka.t ınubl:reslle lolttf cd 1. 

yünde bir cıhı&yet ~lenml , b r doll. mat:&.adır. Gfresımun UıUyacı obn 15 m~i. 15 Teoıırmuula yatnız b~ına 5 = C·~~;r, geliryor işte!. 
kanlı mlşieslni b:ça lıy.mık öldiir. liıı ~alın bu ~ 1;1~ tenıCl glbı Tic:ı. Sollel tanarcsı diişlirmll3 olduğu 14 Dedi. 
müştür. ret ve tktısacı 'feldllet.lmne güııdsllen / t,.ıyyar~ de lıesaba ka.tılıno:ı 115 t.n.yyarc Callgir. mcvdana geldi. Ahali 
İ-bmblm oğlu S:ıJdr Yüksel ile nümune!tt ho 'r.ltla karşıl:ınını!;hr. dır ilrm~~ bu b.ı rbln ı;irotliye l::ıdıı.r en dann :ı<ı!ô br ğırıyordu: 

eniş'..egI K.ed1r Dcmlroan ar.asımla Tr.a.bzon ptyıuınsının da b3fjt:ı gel-en '~ ço~ t:•yyare d~cn b;T' tıııva habrama. B b b aı...-rc' 
1 b b

.. .., - cra ere, er LX.: .. 
ötedenh~ri b!r ı.ııe ıcçlruslzllil mev yoklu(:ıı duyııbn ouvaı tht yncının 11 nı obnw; Fuhrer tar hn:l:ın en u.yu • .. 
cııd'-ur. Bu arada Ş:ıklrln tıRn.nleşl ~~ temJni düşilniile-b.!ılr. ICeııdlr lbr..ı ,.r. pırla.nta.lı Şö\-alye nl,::ınıle taltif e. - Yetışır artll'k ... 
koo!ıSııun huysmlaklan111 ı;ık &ık Şıı.. cmın mentdllmiş olmlls1 bescbtl:: ken.. dllmlştl. Ca~gır, elile. davul ve zurna;cı. 
kire a.nbtmAkta, bu sr-bebdeıı ikisi. dlr fıatların•n 80.91) kuruş oldutu ı;oy. Nlh-ıvet ı:ene Büyük Hnrbln mf'.6hur lara ışaı:et ettı ve sus.~urd.u. B n. 
nln a.r'1lim• büsbütün açmakııu'lır. lmnı~r. ııav.ı lohrıı.manb.rmd:ın Gencra.ı Udetin leN:e lm~ı. susmuştu. Gureşın bera.. 

Nlhayet ıs l\ıart ırünü ltııyınbira. ...._.._ __ ... _ ...__ .. ir z:ra-'lnln •··v!'&ll , ... " t lib lnd kaza ncil('esi bere ayrJLacağmı anlamışlardı. Se-.._ ... "-·""' .'Col.. . - ~ b.T' ._,y:ırc cer s e 1 . • . .. .. b ~ 
d!'I'~ ~ arasınd:ı bu b:ıhls yeni. cld:ı edilecek v~ harlç!en ge~irtlle("Ck öl~ dota:nstle Berllndekl <"'n-ue me. rezlıler, vanyetı g-0runce at-;ırış. 

Karabükte lnönii hoıusu den tazelenınla. Saldr: ,<Sen ~ı:tar_ IQend:rre Tr&bzo-:ıda tne\'cuıl tczgf.lılard3 roofınlne ~\ ff.mls olan albay l'ı'loeı_lmağa başladılar: 
yapJdı cUş'me ıısbınt edl:ronıuıı!» diyerek m=nl~tn bu mühlm lhtl7neını ka~ı. ~ d'"er blr pllot tnrn.rınaım idare e. - Berabere olımaz. 

Karabük (lln.susil - Yu.rdwı her ta_ enl$'f.e;lnl yob gelmlye davet etmls. lanuk mUnıkün ol3billr. Bunun ıeln tile. dllon b\r yolcu tayynl't' ile ı..ıt' ın" dö. - Güreş devam etmehdir. 
r:a.Cınd:ı oldu~ıı ıib1 buıad.:ı da İnönü tir. F..Vftli atız kavgıı.&tle baştıy:uı canannmın ıı,t.ıenttek tetkikler raı.ım!l. nerken Breslev dva.rıru'la vnkubnlaıı bir Cazgir, seslendi: 
i.ı;;.un ... ~. Dön buçuk kllomd. ç~ nlb2.Jct slablt b<>lıı$1ll2J1l ' eml~ 1 in büyük bir kuaM hava ıuı:r:ıS1'nda olmüstUr. - Susunuz!. 

" .&"--n~ Şakir blçııtıııı çekerek Ka. 1 ıan m ~ 1 1 · - .:ı • 
r ~wdr 7atıabn bo kot'J11l 180) at. ..,....,,~ •---"'tır ,..__.,_ to--nln• b!tı&t ll'ilhrer iştirak Sonra peh iv an ara sesıCıKll: 

dtr Deınlrcanı mubtel!f yu'erinden °-.. · ...,,., ... _ ·~ , 
ld. fştira.t etm!ştir. K.~a ~ ıam 151 ti ~ • o e1nı.lş ve ccll3%eyl ıııe{hul aı:ker abide. - Durunuz!. 
eh: Demtr Qellk st&':lındAn bs'lan.ınq ve b'oaklıyarak til4ünnUş1.iir. K

1 1 
" - : vilayet umumi meclisi sine t;ııdıır tıt"ldb ederek bu kıynntli av. Pelllivanlar.. güreşi bıraktı. 

at.ıeUer foönli c:Wdeslnl .lht-lık_ Ye.ııl. ldr Yüksel yab1anml1, adliyeye t°' ~ Edirne cım k1U'<it son k:ıdlrşinaslı~ı gfüf.er.nl • !ar ... Cazgıra, ık.ulaklarını verdi. 
~bir as!Alh ;rolıunıı t&klben tQ~rar ata. l!m edilmiştir. 

1
· toplantıları L' r . Ht·tı.l~L 28 yaşında buhmıı.n Mo-1. ler .. cazgII, söylemneğe baŞlad~: 

. , _A, b! t a~•·""tan \ , Edl~ {llU6usl) - Bir müddet.teııbe. .2 hli nl ....,., ~ d~ re!ır.ış er ve buc-.... r nr 'Y .,..... .............................................. • dersin ö'ilnw ile Almanya ırUnll'rec 11ue. _ Bana, bakın pe va ar .. ı:;-
SQnru k~uyu bt(.irml.şlerdir. Netioockı Ceyhana ihi aelektör makinesi ri to~lantı~• cı.evam eden vllaye~ u_ t.'\ btr nı'ltt'm huası içinde :vıt!11mıştır. reşiniz uzadı. Bıraz çalışınız .. 
i=aU AJ<soy (lS.50.1/5) dıtk!ka ile bl. verildi mumı mecllsı M>n ~Umıunı yapa~~ nıt'. 11. u. s:.Ze bir saat lkad~r mühlet veriyo. 
r:oo, Faik Aşıcı (13.58.4/51 dakika Ik Adana lRU&USll - Ccl~ okicıilerlııin sslstııe nihayet \"CJ'nllsUr. nu munasr. ruz .. o \'akte kadar yenişemezse-
!k nal ve llüse1in de IH.35ı ile Us'ilndi e!ılef'indrld tWıunıhılda.rı 1.em'~lmttk üz~ betle C. il. P: idare heyeti tarafından niz berabere ayıracağız. Haydi ba 
ı: mlş'cnlir. Pa.b:ilta mlkhirii Seclad n. re Z!Na.t VekAltıtl \iULyetiınlz• iki aded meeHs üyeleri şerefine bir ÇQ.j' verllm~. Askerlik işleri kalım ... 
ktt milılab.ıkada d ~ al& ı!ar' nrilkl. BC~cldör ~kines! tnhsls •tın! :lr. Yl"n. Ur. 9.f! yılı ,.1~1eti.m~ btUçest tesbıt A1hali cnzgırın sözlerini işitince 
tatlannı blz:Gt vermiş ve aUeUerie ken_ y« zlnat müdürlüiiii bu selck'örleri to. edllnt'ştlr. Şubeye çağırılanlar bağrıştılar: 
d'.l rln1 ye!l.$Urm Mllli atlet.;ıniı: Faik humiuklnrm en fıWa bulundnğ'a Ce;rba. ş n .. ..4r... 

1 
,., d - O'!maz.. 

Ör..eml 1fJlirlk ederek ı::a~,lar dltemı.t,_r. _.,. --Ua-·!l: üu.re tertibat alm~Lır. Ma. Murad!ıda soi!uktan bir Beyoğlu Ye:U As. • ~n l&•n an: be b ı 
,.._ ~v ..... - ~ ın. Ov. 'l'xb. itmıhim oilu All Ha.y_ - Berabere, ra ere. 

K~lll·u müt.ı:n~b fab1'.ka:ıın. bebr ıcini!erln bu:'linlet'de yola çıkatdm1$ ve çocuk öldü dar fll'7G). Cazgır ımeydan.dan çekildi. Peh 
mu ~di.tıl-erile, evli mlihen.ilslen ara ; Qeltıllt ckicllerlnln lstiradesine verllmlş Muradlı lllususıl - Mura.dlıda hava Emekli Dı. l\lk. Bnb. l\lehmed u:amll liva~ar, tekr~r tutuştular.. fakat 
ır.nt:ı b!r fıd.b'.ll maçı yap~mıs~ır. Çok ol=-c!\., öJ:renfüniş11r. b' rden'!>ire d~' şiddeUI bir soğuk 

0
,..lu ."-r,.ı~-... ı~ ·-~ (lo:Gn), ahalı, IBTar edıyordu. Ve bağ~nyor ,. ~ıııı olan ~ »t'Yltr.ilttln sureldı kııh • d!ıdıın 6 .,...... ........ ..--. v ., 

ı hal!ln Jrlnde vapılıuı bn nı\1Çı beklr iz.mitte ziburna sarhoj! hUkilin sUmılı-e IJ:\Şlamıştır. Mura ı Yd. Nlı:. Tim. Ahmed Razi Coıılı du: . . .. 
• . l k d Ahmed kızı 3 > şmda GUld:ıne ev nden B' çingene ıçın zoruna gu "l.jhendls'l~ t.akmıı 3..2 kazanmıştır. o an a ın . !':tırına. nctloe5ln4e kırda (441JSO). - ır • 

.. d.. l" w.. izınit ( nusuııi ) - Zehr.ı lsınmde kaybolm~. a.l'.l.., Yd. Toı>. Ttın. Necml Ada.lı t30802). reş mi seyrcdece-ğiz! 
Yozgat sıhhat mu ur :ıgu . d zlhıır ~rho~ oldufn ölü olarak bulun111uş1.ur. Muayene neti. Yd. S. 7 ml\klnfst Kiwn oğlu Yahya İsmail ağa, !kahkahayı bastı. 
izm t 1 JIUSUSl) - b.rnlı 'Dıe<°ke1. Jıu. g-enç b.r ka ının 113 

• ,_,, b. ı v•• --...lnde "OCUiml ıııoiuk.t:ın u\dütü an1B.. 
1 örül • haldmı.da ka.nıını _.. "' .. ~- .,,_ "' Sard:ıtıu acele şubeyt- müracaatları ilin Ahmede dönerek: 

1- bLPr. Sami Ortt l"oa&ıMI r.ıh"'ı' at.A ,!ılJ1!ıstır. ı - r.t n UR'715'73S> _ Gördün mü Serezl.ilerı .. çın-
~ - - - ~ ......... 

' .· _.,-

gen31erini !bile himayede 
dirler?. 

bırınci-

- Fa.kat ne olursa. olsun çinge. 
ne, hasmını mağlub edemiyecek. 

- Bana da öyle gliyor ... 
- HazL-rlan Ahmed, Dumıuşla 

güxeşece'ksin .. 
- Öyle olacak gal'ba!. 
Dedi. 
Ç~ı:gene hasmını ycnnC'k için 

kurluruyordu. F~·at muvaffak O
lamıyordu. Bir aralık çingene has 
mını tek paça alarak a lınn bas.. 
tıı'i:!ı. Yarını saat kadar altıında uğ 
raştı. Fakat bir türlü muvaffak ola 
madı. 

Karakaçan, ikünde alıyor, kapan 
vuruyor, ters kepçeye r,iriyor .. ne. 
ler yapıruyorou. Lftkin \l'la.;mı heµ. 
sini söküp atıyordu. 

Yarım saat boğuşmadan sonra 
çil'\genenin ıhasmı, künteuc iken 
sol ayağını hasmmın a~ ... k:ar ara 
sma köstekler vaziyette sokmağa 
ve, ellerile de hasmının sol a) a... 
ğını kavrayarak doğru:mn~:ı rn~ 
vaffa!k olıdu. Artrk büre~in bt'ra.. 
bere ayrılmasına yirmi dak ka ka... 
dar knlımıştı. 

İsmail, ağa, kıs kıs gülü.,,ordu. 
O, Kara A!hmedden ziyade çinrıe
:nenin güreşi çılkaramıvacağı.ndan 
dolayı memmmdu. Serezli heYJı
şebrflcrile alay edecekti. 

Kara Ahmed de, ümidı kcmlif 
ti. Gür~ mu'h~ak berahcrC' ka.. 
laca.ktı. 1.sınail ağaya döncı·ek: 

- Usta! Yüzde yüz bcrs bt:re 
kalaca'k bu .güreş.. 

- Şuratla ne kaldı kı? 
- Evet, beş on dak•ka var .. Na 

sıl olsa ayakta idare eder bu işif 
(Arkası var) 

lnsanlıgrn en eski şiiri 
(Baş tar fı S/l del 

Böylece .insanı~ tab"at l m!eri 
a.srına u~aşmadan çok evvel ve il. 
min gelişinune tckaddüın edC'rek 
sıııf ruhi bir inkişafla Ölüm Tüıı.. 
lciisü şiiriniın ifade ettığı olgunlu.. 
ğa vamuştr. 
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'----l_g_r_a_~_,_T_e_l_e_i_o_n __ V~e_T_e_l_s_i_z~ ______ J 
" ul1ar mi;ıetini 1 Mü .. akalal Vekili in Busyada ı_ e " 1 
aldatıyorsunuz, ar çeti __ , 
Alman esareti MiUet mecıisin e beya a ı 

111
•
19 

salbada zı hava(==~r~ !~~~~::!a:~a~ı~~çüde:n:ı~aka~:ıu~:!~u~:ı~f~ç:r:~~ 
1 u.zere Bınnany.a ve. Hındıstana esas. zaman da bu tc..hu~e eui mutı:.anı.. 

lı yard~mla.r ynpabılecek bir duru~-ı z n aleyiııne dôner, onu güç bır du 

a tlndaslnlz'' Demiryolları işçilerine sıcak yemek veril- aa bulunmama tadır. Ayrıca, ~ır - n.ıma düşı.irur. Onun iç 11 So\y t • 
leşık Amerika bahriye nez~retlnuı lede o çok zay atlı ve az randıman. 

mesi imka.ı dahilinde görülmüyor Almanlar b:rkaç Şubat ayı ~rfında Uza ... dogu vc: lı. .aanur.larından \azgeçmiş oma.. 
• Fdc:men:k_ Hı.ndı anı aular.nda vu.. lnr. hem varıd görulur, hem de 

Almanyanın Balkanlara lıiicu Ankara 6 (AA) Büyük başlandı Hakikaten oralarda işçila. 1 k t d .kua gehnış olan denız za};atı hak. doğru b r harek t saytl.ıbİÜr. 
ld .. .. .. .. as be . f ı gu··n u·· aarruz a ... nda DC§retın" oldug"u 4 N.s nl Al nl . . munun yı onumu mun e · Millet Meclisi bugün Refet Canıte- rın aa iyederiniın ar.btıvı ve bu u • T ma ar n yenı b y k l 

o tarihli yeni ı:c :mlıh.m ma.um .. t• h .ı ki • So utlu a.u u2 tile Bulgar kralını Ögen bir ı zin ı-eisliğinde toplanmış ve Kars sulden pek memnun o.tfoklarını 

6 9 
h 

1 1 1 
J d .. .. .. .. azın. arı.na ve vye erın mu • 

makale radyoda okunurken meb'usu Hüsrev Kızıi.cloğanın ve - gördü'k, ay.rıi usu~ Devlet Demir • ma a a n11ş ar 4 ar;:.n :illilia~~::::ı:n~!:n~ :ab.! tc:db rler ne gel nce: Bu da 
gizli istasyon bunları söylemiş fat ettii'oe daiır Ba ek.fılet teıke.. yoilarında da tatbik etmek istedik. )an cyJed ğj mutalealarda Bırl .k uugun art.k bır hak1kat halınc g 

-- lrcsi okunarak hatırasını tazizen bir Fakat bazı kanuni fO.Tmııliteler ica. Amerika donanmasının )akın tr rer gib omu tur. Gerçekten, k, uç 

İ ·ı· ..] d dakiko ayakta sükm edibniş. Be - ıbı b~u de~al yapamad~k. ve bu Ruslar da son günlerde füide Uzakdoğuda büyi.ık bir kuv. baftadanber orta Avrupanın Lutun 
ngı iZ ra:ıyosu a den Terl>iyesi, Devlet Havnyollcnı kanun:;a <tatbıkına geç.mlk ıstıyotuz. vet halinde fa l :>ete geçe:nıyeceğı trenler n n k ş st rahat nı ta. l\ ı .. 

Bulgarları hükumete ve hudud ve sahiller sıhhat umum Şimdi a;!k.a~a~ımı~-~§l;!ler hak • 161 ınahal.i geri aldık- haldk nda'ki d.ü;ünceieu teyid eyle. larn.ş. teSJ hatı ve teçhızatı ter ... ik 
müdürlükleri 1939 mali y.lı hesa... kında tat.bıkını ıstedıgımız bu ka. mektedir. veya ye~ı ba tan tcşk J edilmış Al. 

karşı k skırt yor bı kat'ilcrine dair kanun )Ryihaları. nunun _De. vllet Demiry.o.tm. rı. m. üs • larını bildiriyor .ar . l . . . man k t alarıle ltnlyan araan, i\la. 
.. hd d I B1nnanyadn ravadı vadısı da • carinrdan R I d lı 

le, Devlet Demiryo.lları ve L;man - ta emının~ . e te~ ını ıstıyor • hilinde muharebe etmekte olan in.. n · kuv' ~le 1ume~ er e.nh 8 •
1
.nan yhe-

) fş.1 tm U M' d .. ı··v•• lar. Bunun ıçın henuz hazırlanma . B lh l h . d h T . l k el , • f şa cep sın n mu • 
Harbiye Nazırının beyanatı ı89~ 1 rn:li ye .lı ı:ıçu:inde uo ~a:~~ dık. Bunun tadbik i im~anı var m .. - i assa §İma cep esın c a- gı ız ıı;nparankto~ ul odr _usunbun b~r ı tel f s h 'ar n nakle başladık'arı • 

dl k d 1- L - tk rekat fiddet ke•betti, hususi dereceoe .ta 1 0 ma .. gı g ı 1 • • na daır o a:ı haberler tevali ey ed 
b !:il et ld ılı t rtibi e r. yo mu ur, evve u ı:nınu te ıı< h k f b f k 

- na nı.ıl c ve e yaz e n tm-'- IA _J g · .ıı.._ k' . .. Sovyct teblı"gıW• 40 b;n Alman assa ·eşı tayyaresı ıtı an e a ır gı·b 4 N san tarıhli Atin • 7 980 000 r t h . t e ~ UZIITl'Olr. ız taouı ınl muş. ~ J:.cl v 1 L 1 vı b "h an re mı 
Ankara, 6 (Radyo KciZeteai) - · ril · . ıra D m~nz~ a ~;sa, kül görüyoruz. Çünlü bunlar sey • öldürüldüğünden bahsediyor 0 u~ ı:c ng zer n, ag e 1 t - tebl ğ d geçen kııı n ilk üç ayı i . 

Al~anyan.n Yugoslavyaya Vo! Yu. v
1
e
9

,. mi es~~e, •vle L·'~ev ~ d avınSyOoO ~ı· ı yardır. Nuede ve nasıl yemek er mal hır tarahan lngıltere ana va • çinde Sovyccler n Alman ,ark cep 
nanıstana ilcarşı taarruzunun ytl • ı"' b~a.ıl !.' lkuu-rl çesı nime · d - İhzar ve tevzi edilecek. Bu tevzi İ§İ tan ac:lalarilc . Orta§arkt~ kafi ~~re hesini car:iml k için yapt• kları bir: 
dönümü münasebetil.e bulgarca ~ !~ ır ~~ r el y~~ 1 aiı na a. tahakkuk edilmeden mümkün ol - Finler bir ada cede ku\'VcÜJ bulunma~ '~ _dıger çok taar uz ve hücum İıa:reketl r 
«f?n~S)) gazetesi bir makale neşret. ır .-nnun y a ar u o unmuş.. mayan bir şeydir. E..~asen oiz bun - işgal ettiler taraftan ~et R~sya ıle Çının or- netices nde h ssed .l r derecede za . 
mıştır. tur. lara bazı tazm nat veriyor ve yar. ta ve şımaJ dogu kısımlarındakı y'ata uğradıklarını ve 5 vyetlt-rır. 

Gazete, bu mai'.alede kıralın kıi. D~vlet Demiryoıla.~ı .:Ve .. !;:~man • dımlar yapıyoruz. Ahvali fevkrılfıde Çin °.~ularına malzeme yet.ıştır • Mart n sonuna kadar 104 bin esir 
yaa?tli slyasetini övm.ektıe ve Bul _ ları ışletıme .. um"?11 mudu~ugu 1941 de icab ettirdiği zaman kendiler ine Bttlln 6 <A.A.) - Resmi ıcbllğ: Şark mek ıçın Birmanyadakı ordulan.nı verdikleri gibi 216 7 t nk. 2 5 19 
garıstanın lbüyü:k mültefikJeri sa • mati yılı. butçe~ı~e yap ~a~ mun • ikramiye verımeği usul itıtihaz et - ~ndc bolşevlklerln y:ı.ptıkı mahaL büyük ölçüde tank ve tayyare ıle top ve 1 765 tayyare kayhetın :ı oJ. 
Yesınde gc~en aene milli cmelleri-ıza~ tahsıs~ta aıd Jc:anun la>:~hasın~n m. işizdır. Bu sefer bütçe. encümeni li blrrok hıicumlar muvaffakiyets!zllğe teçhiz r.dffi'\ed ı lc.leri anlaşılmakta - dukflarını kes·ın b r ıf de l b ld • 
ne kavuştuğunu, Trakya ve Make. muz~keree.ı ecıoo.sı.-nda _Munakalat ıle de arllaştık. ken<lilerıne mecca. ~mıştır. Ceııhmln merkez keshnlnrle dır. lngili~er.le Amerikahlarda_n l'Crek Alman°arln müttefıklerin n u. 
donya taprakJ:arınclaki vatandaş - Vekil'i amıral Fahrı Engin şu be • ni .bir kat elbise, kundura ve iki ae. yapılan bir Alman hücumu :ıonunda, blr ya~ m gb~eler· ne rağ!n~n Çınl~- mumi efkarını başl•yacak biiyi ta. 
l~rın ı k.uııtardığıını, ou auretıle Nöy. yanntta buhmmuştur: nede b iT de palito vermeğı kabul k:ı.ç gün süren cıarpışma.lardan sonra lcrın orta Brr.manyaya k.afı dcnjbı- anuza haz r'a'llak i emiştir. 
yı muahedesinıde yapılan haks•z • «- Efendim, Rei"sİdL"Tlhur Haz. etmiş bulunuyoruz. Müsaade eder. Ruslardan 69 mahal ,eri alınmıştır. lecek milot~rdakl ~rdı~ kıt~a .~{1 Kezal:k, So\')'etler de artık bu 
lı'kların tamir ve taSh 'lh edildiğini ret1eri Zonguldak seyahatlerinde l lerae evvela işçilCT meselesini hal - Düşman bu esnada yüzlerce ölu n bir gönder~memış 0 u arı a goru • taarruza ve ilk Alman taa uzunun 
Yazınakıtadıı-. oıradaki iş'çilerin vaz.'yeııl r'ni cör. ledeTim. imıkan olursa gene bütçe o kadar da eslr vermlşUr. Düşm:ın ay_ mek ed1r. . . . cenub m•ntaknsındaın ve ayrıca Kı. 

A Sofya 'radyosu, bi makalenin hü. düler ve lkendileriıne parasız bir kanunu getirdiğJmiz zaman onları rıca 47 top, 27 havan Mıpo, 132 rıı.a.ldnell Bu sebeb1er dot.ayısıled~r, kı rım yarım odası aah.linden vukun 
lasasını verd'iği sırada, gizli Bulgar öğün yemek verilmesini tawib bu. da .nazarı itibara alırız. Kanunun tüft'k ve birçok portatif sUih kaybet • lng~İz irı:t~arato~uk k~vveterı lra. geleceğine inanmış olacaklar, l~ı 
radyosu da şu neşriyatı yapmıştır: yurdular. Bu usulün faydası birçok aynen kabul edrlmes'ni rica e<lerim. mışür v.a~ı vadısı dahilı!'1dekı ~r~~ şeh. Sovyet ~ararganı umumisi marlşal 

«- Bulgar milnetini a[datıyor - cihetten tebarüz eUİ. Dc ... ~let Den':z. Meclis, gelecek toplantısın: Çar. Uün sa11t cephesinde hna muhare. rının c~nubundakı mevzıerını te~ Timoçenkoya daha ş·mdiden 90 
aunuz. Mıllet birl~o;miş değildir. yolları ve Iiman!arın.da tatbiknttna şamba günü yapacaktıT. beteri csnasın.ia nya yerde 46 dÜ$man meoburıyet'nde kahnışlar ve bu ~!- tü.men4ik lbir kuvvet hazırlatmış ol 
Kral:n kiyaeetli siyaseti Bulgaris • tayyamd tahrib edliınlştlr. W Alınan vardaki b?yük petroi.,kuyu ve mu. duğu gi.bi merkez ve §imal mıntaka. 
tanı Alnwınyanln esareti altına Cripps'ı·n Rus radyosunun tayyaresi byıbclft'. Gece &iblnsk'te Soy CS!e el•rinı dabı .tehlı;cey~ koyma~ larıncla da ona s;öre tertibler ve ted 
koyınuştur. Trakya ve Makedonya.. yet tayyare tabrlkalanna ve l\loskova • pahasına bu şehrın §lmalınde yenı b ler ald rm ş '\ r: bu ün başkıı iş. 
da Bu~arlara verihnış değildir. beya • Rumenlere hitabı dald as5mi hedeflere mo1'8lfald:reuı ha. mevzilere çekilmişlerdir ve bu sc- krle çok meşgul bulunan Japonlar 
Bulgar as'keri oralıırdn ancak jan. 1 va hücwnları yapılmıştır. beblerin siiradc izales; kabil ola - c ihetinden em· n olauk.ları cihetle 
darına vazifesini görırnektedir. Al - ' M Şimal mıyacağ ndan Birmanyadaki ~mu • ihtiyatlarile birlikte bütün kuvvet • 
rnaıeya, yarın buralarını başkasına ' acar çizmoleri cepb~ln~e .. mi aSkcri durumun bugünlerde in .• lerinin en büyülk kısmını Almnnya 
ela verı.-b l'r. Al:manıya oralardaki J :r.~osıı.ov.ı 6 A.A.) - B~gunku Sovyet gilizler İçin daha gayrimüsaid hır ve müttefiklerine karşı isümal et. 
Bulgar!larln vaziyetile h iç alakadar H d b 1 ..,, al ında Almanya tebiği ekinde. oephe~ln ~mal kesimle - hale geleceği, bundan hududa mü. meğe bazıria.nm•şlarıclır. Büyük AL 
değı1dh.» İtt ir igi icra • rinde muharc~ntn şıddetı artm3.kta ol cavir H indistan bölgelerine de .teh. man taaJ1TUZunun KırJm dahilinde 

Diğer taraftan Londra radyosu h b doku SÖ>ienmcktcdlr. Kallnln ~ephe in.. !ilce kıvılcımları sıçrl)abiieceğı ve mevcud Sovyet kuvvetlerile birlik. 
da, Bulgar lisanile yaptığı neşrin • komı·tes·ı cev b"ı esa ına de hareket y:ı.pan bir SO\')'et brllii, ıs_ şayed Sir Cripps ile Hind milii şef. tc Sıvas"!ıopol kalesine ve cenub 
Yatta Bulgar halkını krala ve hü - tlhkamlara talU'TU%larla ( to.P. '1 mit. !eri arasında çabuk bir anlaıma ya. mıntakasıooa Roşto f ıenel İst'ka -

lturnete karşı kışkırtmağa devam ht k b 1 tt• çarpışıy::\rsunuz '' ra.lyöz, ısoo mermi, 472 caz mauest ve pılamazsa bu kıvılcımların Hindis. metile aşağı· D on üzerine ıı'd-le l• 
ediyor. mu arayı a u e 1 u daha başka askeri ıechi~ı pı1lmet al,. tan tıududlarında da büyük bir ate. bir hareket ııekl"nde b ş'ı~cağ ve 

Harbiye nazırının beyanatı mıştll'. şe se'be'biyet vereceği tahmin olu - bu esnada merkez ve imal mın -
Sofya 6 (AA.) - Harbiye na. Aılkara 6 (Radyo &"azete81) - l\lacar 40 bin Alman öldüriilmüt nabilir. takalaTlndaki Sovyet cebleri dahi • 

f b Yal Del.hl 6 (A.A.) - Crlppsin be. 
2:.lrı general Das.kalo • asına JU renel kurmay başkanı General Zom Bate Moılkova 6 (AA.) - Bu.susi bir &eb. 2 - Şaı-k cephesinde: linde bulunan Sovyet kuvvetler'niT' 
d yannanK'SI, her halde redkccekl.lr. Fil. d f · 

etneçde bulunmuştur: 'mJ «Pesto razetcslne Yerdiği bir de _ llide IÖ>ie denlJmektedlr: Bu 90n g·un· \ere aid Sovyct \eh. kuşaul•p kapıhnaslnl da he e ittı. 
B . b . b ' k llaklka yarın yapılacak olan bAsın top_ ,,_ k 

ulgar miletinın ugiın ır te Jntı9te, Macar asterleriııln ınezıye1.lerlnl 23 Mart1.a.n ' Nlsau kadar «efen za. 1 1·:::.ı-r 1· artık pek 0 ~kadar ty\k taar- haz edeceği tahmin ed.une le ve d.i· B·· ,_ · ıantısı, latyedibnfştlr. ~·~ ,.-... k 1 
ışü~esi vardır: ~arısıtana ıa~ aymıs, bolşeyiklere karşı 15uurla harbet man ioPnde merkes cephesinde faali • TUT~ hare.ketıleri.nden bıı.Metmemek • bu taarruzun beşeriyetin en ·an ' 

de edilen t<>pl'akları muhafaza et .,. Ruzveltin mümessili t.lklerlnJ, birçok fedakarhklara katlım • ~ı.te bulıuıan Sovyeı 1tıı•aıarı 161 ma. tedirler. Bunun ıki sebebi olabilir: bir hailesi olacağı muhakkak bu • 
mek. Eğer BuLar milleti, s' laha sa. Yenl Delhi 6 CA.A.) - Reis Rozft!tın dıklannı ve takdir kazandıklarını anlat. _r 1 1~ dı K D 

L -ıs haW etti almışlar. takriben 40 bin düş. 1 - Q--·et'ler, kı,. ayları zanın. unına=a r. · · llıırna/:',a davet ed1lecek olursa bu, Hindlitandakl haı;usi mümessili albay t kta - 1_ ... · - le bitJrmiştir- ....._.vJ' .,, 
.. 

1 n aonra. soz •ı:uıu şoy • man askt-rl öldurmiiş1er ve pek çok mlk. da sarfettıklerl muazzam aayretlet 
münhasıran memle:ketiın ve memle. Leuls Conson bUC"ÜJl ltongTe reisi Azad ş ....,_ ~ h dö ~ b hAd" · 
ket cvla.dlarının isıtikıbali için oll'a. Ye Pandit Nellru Ue ıörü.ştüL:Len SOTlra ~ ;:Jl;c::;~~~. ~:Ü::=~~ sız tarda. m

9 b.emr iğtinam etml ld'dlr. neticesinde Volhof ndm ile lhnen Ankaradaki bom a d ısesı 
caktır. Finlerin muvaffaklyetJ gölü cenubundaki Staraıo!l!ada ve Cripps ile nun bir müzakere y.ıpmıştır. a.eneslnCle, C*'1 ıenedekl harekcUerhıi y · (Bqtarafı 1 inci gayfada} Milletimizin birlığini tahakkuk icra komitesinin toplantııı cö~e bırakacak faaliyetlerde buluna. Belsin.ki 6 (A.A.) - Fin piyadesi, lyasman!n §İmal ve cenub dolay. 
ettinne1.c iç'ın e1·ım ve mij~ki.ıl harb. -ı.•--iır. ~u -.e hava kuvvetlerinin yardımı ile farında vücuda getinneğe muvaf • SoVJ"et vabndaflle iki 'l'urkün lillt or -

taklıtflc nıUUehlm bulundıU!arı Ankara 
davasını ttnkld ediyor ve dl3 or ld: 

Yeni Delhi 6 (A.A.) - B~ıul birllil ..,.....,.. f k otııd 'ida bl f d 
ler yaptık. Bu harbler, bize çok · Dlter taraftan -.05 --" ..... dil, Ru • Fiııliı1ıilya körfezinde Tytarsaan adasını 8 u rı ce er etra. in a 
fa 1 f d k l ki 1 d ntlali bbbinin icra komitesi 8 saaı ı;iı~n - ~ ... J i .. kalmış olan Alman kuvvetlerini, 

z a e a ar 1 ara ma Ol 1 ve bir münakaşadan sonra, Criııps teklif. me:ıı - Macar anlaşmınhiını körükle • l.şcal etm şwr. k hrk r . 1 . .. 
hu fedakarlıklar hop gitmedi. Zi. lerlne verile«k cenlti muhtırayı kahul !m'ktedlr. So'f)'et radyosu Rumenlere hl. Bu ada 939 940 Fin Ras kış barbl Ço t~ 1 e 1 vazıyet erine ragmen ~tanbuldakl SOV1d moessescsindı 

çalışan lkl $0\")f't vatand:ı ının Pavloı 
ra, rninet mücadele içinde kuvvet. to ' - - ye~erınden oynatamıyacaklarına 
l ff k ld etmlftlr. K.omlte, bu muhtırada Hbldls. teben nnlan &07lemişUr: Bluat AD - sonunda Rusyaya bırakılmış bulunu • kanaat getjnni .. ve kendiferi için 
enrneğe muva a 0 u. tanın müst.a.kbel statüsüne a!d yapılan neskonun söyledlti ılbl, vatanılafl:ır•. .. 
. General "U so··zleri ılave etm;~ - k uı yordu. çok zayiat!lı olan bu taarTUzlara ara " Kornllofun, bu işe hlç kıırısmanus ol • ,. beyanaın şüpheye mahal bırnkmıyaca nn l\lacar ta.hakkümü altında ez 1or. 
tır: vermeği istemi~ olmaları, malarına rağmen ke>fi ob.raı. ınahke • 

tarzından dolayı meııananlyet &"~r • Sl&in doluda lllç bir aenfaaUnb ,e ÇENBERL.TAŞ 
Millet ı'mkaAn olursa ,i:ndi'ki · · _. il da ı 2 - Alman Führerfoirı bahset • -e •• ~...-llm'- olmala.n mazerel t.n • metttedlr. elDClınız yolttor. l\lacac çiı.melc111 a m -~.. ~.-...,.. ~ -

muharebeden insanca fedakarlık ---<>--- ve Almanya hesabı.ııııa niçin har~lyor. il\ mit olduğu büyük ılkbahar taarru · bul etmez bir harekettir. 
lar Yapmadan aıyrılmağı bilir. Kra. J f" I B 1 sunnz? 1'esllm oluooz.11 Shtemasında zwıun mevsimin göstereceği müsa. Bu Sol')'et vatandaşlarının «su'ka d 
Iı_n. siyaseti şimdiye kadar olduğu apo 1 1 osu enga e Yarın matinelerden itibaren adeye göre bir, nıhayet b ir buçuk işine lı;a.nşmadilları bir baldkattı.r Yf" 

gıbı bundan soma da bu fedakar. körtezina hareket ediyor K .. h d ay zarıfında hakikaten ba rlıyacağı. 
lılclııra -eydan veıımeme~e rnuvaf- omu•• r avzasın a Sabırsızlıkla beklenen bu ~- nı gösteren belirtilerin tevali etmesi SO\'Yct vatandaşlarlle ıemasch. bulun • 
f k .• ., .... dultlarma dair lkl mut.tehlm -.ı urkim 
a ola.bilec-·'-:tı'r. Fa1-.t millet, şu. (D-.•--.ı:1 1 inci sayfada) nenin en büyük prQKramı üzerine So\')'et ordularının bu ta • ik •-

cıc: Aen ~uı.nu h f 1 1 t · d d iddialan da pek hak aı.c UY&un dcı:ıldlı. 
hnu da bilir iti. mukadderat:nı !~- ... -an6inln elde edilen biiyuk zaferin ·ıstı• sal az a aş 1 arruzu nis'betcn daha müsaı ve a-

.ak'lı:.uk _....
1 
...... e•"ıne maAnı' olnıak J. _,., Bütün kadınlan bıckırurak atla. ha emnİye.t']i bir durum dahilinde Ne Ankara mahkemesnln tarafglrl ~ 

"'-"' ..... <> bir kıatını tıeşldl ettiğini açık~ CÜ! • üt."" --a. 
çı:n <l•ş.arıJan ve ı·ç~n'd•n her kim 1 ıaeak. .. B un oe:nı.eltleri en kuvvetli kar.rlayabilmek üzere muktazi ha. ne de berhanı:l bir sd>eble hakiki mile. 
t u .., ._ termete kafidir. Enelce de hab~r yer 1. Ankara 6 (Busu.si) _ Jtömür bana. "' ''-'"·ı.ı~ _... t · ~ 

h
eteh'büs edecek olursa onu ezmcğe h k> .. eıec.ana Su•WL...,c.,.,,.... Bu ün :ı.ırlıkllarl yapl'Ilağı arzu etmiş 01 - rlmleri ~t.llyen ve başka mücrimler lcaıl 

ditl ıfb1 25 Jaıt~m ta11arcsl dııha a • sın.dan İktısa.d Vekaletlne ıelen haber • c-ençlt're ibret verecek .... 
a.zır 'bulurrmasi lazımdır. &ara utramıs Ye 5 dÜŞln2n tayyaresi~ cöre; ru"ndeliJı: kömür istihsali doku:ı: Ö maları. eden şikayetçinin cayretlerl hiç bir kıy. 

lmez bir hayat fac"ıa•ı ·• B d ' d '- -h' t muh~ınel obntk tshıib edilmlşUr. bl:ı tondan Jukarı olma.it tisere •onnal .. un an evveı e ıoa ıs mevzuu met. ifade e mez. 

inşaat Ofisi kurul
ması etrafındaki 
çahşmalar bitiyor 
.ı\niara 6 Dasusi) - Nafl:ı iktı.'Wd 

Ye T C3rct Velci.letıeri müstcşarlarmdan 
hlilrek.keb 'komisyon inşaat ofisi kurul. 
~etrafındaki çalışmalarını t.'lmam. 

üzeredir. ııazırlanmakta olan 
Pl'OJe Yakında Başvekiletc verilmek 11 • 

!.<'redir, n 'u ofb devlet dllire ve mües .. e_ 
Sclerlnln ya.ptırnıaktıı oldoklan ve yap_ 
tırat'aktarı inşaatın fkUıa etUrdltl mııl 
telnentn tedarlld ve tevtll l~erile meş_ 
ClıJ Olacaklardır. 

( 

Doktor 1. Zati Oget ;ı 
Belediye Jı:areı.sındald muayeno

a nwnde Of leden &0nra ba.sta-

- l&nDI JW>\11 eder. , 

Amerikan tebliği haddi aşmış balarunaklaclır. Alınan tccl. 1 Ze ·ırı·ı ç·ıçek etmiş olduğumuz veçhile cebler, Ankara dayasında, mesela tahkln.t 
V~ln~n 6 (A.A.) - Hnrblye na - ltirler1e bu mlS..-1.arm :dyadcl~eslne ı;a. :ı • heMfleri oılan yarmalar, çevirme • dosyasının rusça ıen:ümeslnl almak ~tbl 

zırhtı tebUti: l•sıhn:ıktııdır. Türkçe ao"zlu" ler veya kuşatmalar tahakkuk et - ı tıcıa· h kla 
Filipinler: Dünkü Pazar ıi.ıııii akşama 

kadar B3laaııd.tJd hattımızın s.ıı: mer. 
kca: bo11JDC'.3 şld).Ietıı bir savaş olmuştw:. 
Balaanda ye Cfrtt-g"ldorda bulunan kıt'a 

ıarımı:ıın durumu ciddidir. Ve ciddi ol_ 
mata devam ediyor. Düşman 5lddetli bir 
U>pçu ateşinin yardunlle bize karşı yı • 
fılmış fazla- mllctartla hÜcuın ınt'alannı 
ileri sürerek şiddetli bir piyade hilen.. 
muna ıua1Junıştır. Dusman ba.zı urfak, 

---o---
Ankara belediye memurla
rı f tin1 belerliyesine gıda 

maddeleri gönderecek 
Ankara. 6 Hususi) - Belediye mcc. 

lisi, At.lna beledıyesl memurlarına hediye 
olarak gıda maddeleri gönderilntt'sl için 
tahsisat kabul etml tir. 

tefek kazançlar elde etmiş lsc de bu =============== 
kazançların kendisine ağır insan kllyıb. Diişma.n kayıblarının yüksek olması lh.. 
larma malold11ğ'u zannediliyor, t.lmaU vardı•. 
~le:tln diism3n kd'a.lan nataanm Japon tebltği 

doğu k11tSma asker çıkarma!'rı te ebblis Tokyo 6 (A.A.) - Resmı tcblli: 
etm~ı$1erdtr. A-<ıker yüklü ve 75 mil met. pon donanma ına mensob h3va kuvvet_ 
relik toplarb silahlı Japon tekneleri ka. teri 5 lsandanberi Kolornboya lddeUl 
ranlıktan istifade eclcrett sahile yııkllş. bücumla.r yapmışlardır. Bu hücwnbr 
mıŞlar ise de topçumaz açhtı ateşlro du. nt•r ha rlara sebebiyet venııl.şUr. 
bala.rdan bfrııotunu batırmıs, ött-1 ileri Harb "e ticaret cemllerl ve havacılık 
:yar'I .,.0 Ma11 4önt1te!'e mecbur etm•ştJr. tcs! lcrl, Kolombo ile cinrdald askeri 
mc bir ibra( hattkctl yaı»ıJamsnıı,hr. te isler ha ra ul"ratılmıstır. 

tirihnek suretile müdafaa tarafı i. Sovyet miıt.tehlmlffin en P 
1 

" • 

Türkçe • Arapça farkılı çİn tehlikeli olabilirler. Fakat, ~a. rmın ihlal oollmlş olm.ısımn d.ı keu 
lllssi, içtimai Ye a.lıli:ki bir Film yed bunlar tahakkuk ettirilemrz ve hiç bir kıymeU olmıyacııktır. 

Barlann, lı;ık.lnln, lturuarın Ye 
sefa.hat llemlerinln baş dön. 
düriieü fhtlraslarına kurban 
giden cençlerin fec.i iı.klbet.lerl . 

Baş Rolde: 
Eıı z dilber lısır '.l'ıldı~ı 

EMiNE ŞEKİP 
lneslıule esrar dol• bir vak'n cl:ı. 

Jcnen 8(1J1Cnln en heyecanlı bir 
Filmi: 

2 - GANGSTERLER 
AVCISI 

Tib !er urpcrilel maceralar, kor _ 
kunç ve Mlrr.anlı sahnelerle aohı 
btiyük mattra ve eJTilze~ler filmi 

,! __________________________ , 
Hakh bir tahacüm _ Şimd ye kadar hiçbiı- filme naslb 

obnayan hüyiıx bir muvaffakiyet: ÜÇ günde 20000 kişi 

TAKSİM SİNEMAS//\TDA 

LETL 
Filmini gördü ve n ışladı. 

Türk Milii Musiki Ha)•Bhmızm En Büyük Hadisesi 
Türk k.1asik musikisin:n üstadı O EDE EFEN D l'nh ölmı.-z 

csetlerini bu filmde dinleyccekainb.. Bu b:r:cik fımatı 

kaçlnna) n z. •••••••••••"• 



6 Sayfa 

BüyJkadada sevdiği kadmt 23 yerinden 
yarahyarak öldüren genç neler anlatıyor 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) ı eDliaıb& eMlıa. Füat ..,-;er ııırs olarak 
ralı dairesinde 41turan bllb&ıııaııı yaıun.. I.ı.rlach Ye dillule ltfr yanık bırakarak Ye. 
d.ıkl c:.k.i muteva-zi ha)atıu ba$1am.ı.vtır. l"C ~ iaacl t.e.eihlmde l1e bi9 
Fak.ı.t ~enç kadm. a ıtını bir turlu rahat pa.tt .. ıu.dı, u.aaııiıe luUaa 11tradı. Hu. 
bırakmıyarak ve biraz da aendi !nin eaa nun iiMriae t.a.ltlftea6ı asaOb'et.ı.e yere, 
kar ı ş!ddt>tli bir ali a duyması scbeltıle çıWı\&rm r.nı&ma a.~. O vakit, Fatma 
ardınd;ın ist.anbula 1telmlş araya usııa. Hl..-11tw 7~ irtUa.clan eline ı-eçlr. 
br koyaMk sroodı ı.ol.mU1$tur. tliA'I bir' ka:ra ~ını iı&crime fırlattı. 

~ Taş ll&j' eliaha 4..1$ lulimuula hdlf bir 
Aık ugrunda hırsız sı11'* bıruuak -,ere 4iüş&ö. o uaun sol 

&.r muddet '>Onra ı.:.ulınm biürlde tı. cebilDlldd kanca arail1Ml&n saplı av ltt. 
p.oıaıan yoluı:wla&i uır.vlır.rı k.u_.ı.ıı.nd• ça;,aı ~-Al-. tıdacıi ı.IT kaya atnu • 
~.ad, sevı:ılsilr ııer.ı.er Beyoı;lunchı ııma v:ıltlt IHraklaaja. üııerıııe bıH!am 
Sak•ı.aiaeında umımıhanccı l\'lukadde • e tim ve ilk cla.rbeyf 8'lıo ~ın. llıa. 
sin kr.ıı MuyeSIHlrin evinde uıuvalJt.ı • 
kn yerleşmi.ş!.erdir. 

Wlihare buraıJan da a.yrı1.ıralı ı;oo o. 
1.ardukları Ta.ria«lşınch Kil:ı.c aparlı_ 

maııında 5 nıımaralı pwısiyoo.ı celmi~ _ 

krdir. F~t. sevgilisine mes'ud bir .ba. 
:y&l yaşatmM< ~ Seda.dm paraya ih • 
tlya.cı vardır. l~ ı-eoç ...tam. leine duı., 

tötü bu hay~ tik fena :tdıuıı '-u su. 
retlr: aım._tır. 

8abasıııoı kendisinin Burg.ya tayin .,_ 
lwıduğanu ve onları da er.lyıı ıeturmf'k 
tııiyet.1ade buluıiJui:':ınu, lıA~trlanmala • 
rını so,rlem~Ur. Bir ciın b&Ua.sile a.ımt. 
ııl. Pa~Llade ot.uran Arıf lı.mlndt> bir 
akrabaları.odan şöyle Wr telı-raf alınış_ 

lardır: 

ccOtlumuz Fik~l eldu, ça.'buk ıeli 

niz .. ., 
İhtiyar ana ve b:..ba Pan:-~Uıy ı :it • 

Uklcri zama.n Fjkretin sa.p.lsa.ğ"lam orta. 
da dolaştığını ıörerrk hayret IQinde kal. 
JDlll'lar re ~bul birisi taraıınd;ın al. 
da.tıl4ıkla.rını aıılamı lanlır. 

Eve don~riııdc i. e, elısilrn llir 
mfJıta.r eşya He brr.ı.kr, Stda:ıhn keıı • 
Gilcrine bırutıtı şu mektubu bulmaş. 
lardır: 

11Burs:ıya gidec"iimi:ı Jçiu e yal:mn 
bir kısmını nakliyat ambarına ta.şıdını.ıt 

Sedad, ertesi cun, Wıha ı:rt.esl ~ün ıe. 
oe gı-lmiş b.abas•oın yatağına kadar 
25"0 lira de~rındeki evlıı bııtun esY<&. 

sııu rüya ambar.t ~ııuıştır. İhtiyar ba. 
tııa Rursada lazım olur diye bir ıaz 

ocai:ı alnıi&k KZ<'re harekellerıne ltlr ıun 
kala Sandal Bedestenine utramış işte 

o uklt bulun eşJQ!uınw müzayedCJ'" 
arze cJıldi~ni ı-orerek ı.usbuıun ş:ışkı.. 

na donmiııştur. Bu esnada. malt.trı satın 

alan esnaf :zayallı b b&Aın dr.ıfına top. 
lnnı• · vt' ona acı,.ara.k 150 lir;1. para ile 
ıı.arı koca la.tmaları tçln .cene kendi C$.. 

yallı arasından b!T yatak yorgan heıllye 

eım· lr.rdir .. 
Bl'dbalıl nlid, bundan o;enra ortıalar. 

-a h iç ı-örunmeınl ve ywkarı4iakl bnln 
lıadlse)"İ Tıırla~mdıı.kl pansi)ondan ça 
tınan , panslyoıt04lf& aı.t bir palı.o ta~ltl 
etm'ştlr. 

Katil anlatıyor 

t .... aan tli~ euesioddtl 1111\dei tura. 
ıu aap!Mlı111. Bııoa& va.ti f etiei l'önhİ. Ses 
tıı•~ çıkaJ'amabo yere 1ılıtıWı. O an4.a 

4it-U o!Jn1l'J4,um. Vacwlıman mah~tır yer 
leriade ltıçatın ucu ii't'ilinttye kadar 
talnni.Aen 28 ile 13 arMıMıa mü~dlıd 
yaralar aetım. Viieuclu bmamen canıın: 

ı.ir ,etdi alınea b,raeı attım ve biitun 
ira4iem.I kpl!J'Glrak on- o bal.ine b!r d.a. 
lıııa da denıip b~.nu:rarak )laden kti • 

~o .tele 4iöndiiaı. ?"yem l>ir ı 
.,.u. piırlarak eleWe ıeı.liWl olataUı. 

AntıMt bu ya,#yetln •~lele ~i bir 
PaaM" teplantteUMLl bulunıın ıllttt aile. 
ler üerlnıle yaparatı na.Ilı.-. tesiri •il.. 
şiiıı«d<, kndan v~ertlm. Sonı-.ı. o • 
dama çf~tmı. elkni yiiLiimü )tkııdım, 

t.l'1M) o'cl11m a f;tya inf'.rkcıı ı:ar<ıo·l sor. 
rMl:ı haı.ırlanmıo; yenme bt'ni davf'l et. 
ti. Gcür'len Hmeklttden b'rer lokm:t 
aklını ve senra ela ıldtp ılendımi kan • 

imla t.esllm etUm.» 
Ilaklm, sercııyu mütrakib ına:ı:nunun 

tevtı:lrine karar vennly'Jr. Sedad koridor. 
ıfa yaphl'ı işe kl'ndisl ıle Ş.'\'jtyor n: 

11- ~n 'hayatımda taı.'llk b1le kes. 
mi adam del'\ldtm.... diyordu. 1 

Katilin babası ne diyor? 
Sedadın ba.b.ısı da :;unları ıiylemek • 

ted r: 
«- Biz. $edadı blnbir itina Jle ycUı,. 

tirml.ştik. Terltlyoell, hassas bir delikanlı 
idi. Bu işleri nasıl yaptı, aklınıız. hav -
salarım, Wr turlu almıyor." l\Ierslnaeıı 
,.eldi. -izinliyim, bir ay kalacıığ'•ın~ de. 
411, selll'a da Bursaya.tayin olun.1.<"ağın. 

dan ba.IHrettl. 
Şaşkıa n tel.işlı bir bal! nrdı. Gel. 

diğ'min üçüncü ,.unıi birdenbire evtlen 
kayboldu. l\leier maksadı bu esra me. 
ficleshll yapma.kınış... Onıın bu çirkin 

bareketleri karşısında ı><>U e bile mlira_ 
caat etmlştik. Son hsreketı ook daha a. 
cldır. Bir tadın utunına Iıayatmı 111ah. 

vettl.ıı 

ikinci cephe 
nerede açllacak 

. 

DERMOJEN 
YANU:, CATLA.K, EKZEMA ve 
CiLD YARALA&LVA fevkalide iyi 
l'eHr. ~riol• &&:ıelenmeslne ve 

J'~llileıınteti- hizmet eder. 
HER ECZANl!OE BULUN{ R. 

TURKİYE İS BANKASI 
• 

Küçl!k tasarruf hesapiarı l 942 \KHAı. İV t. PL~.~ı 
Kl'ŞW~: .Z ŞLıbat, 4 Ma}LI, 3 A~~W-3, 2 İk.:.nclte~lıl 

tanh:erııı4e 71&pılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı &det 2000 Llra.u = 2000,_ Lira 40 • ıoe • .: 4000.-
1 • 1000 • .... 3000.- • 60 > 60 • .13 2500.-
2 il 7~ • ... 15\#ll.- • 
1 il 600 > - 1500.- • 

10 • 250 ' .... 2500 - • 

200 ' 2S ' - ilOOO.-

200 > ıo • - 2000.-

• 
• 
• 
• Uadiıicnln bua:laıa ~araswa ald boaıln 

bfs ıa.ıı c 'elen iyi Wr ı:en~ oı.tutu 

muhakkak olan SeQ.Mluı aj'zıdan 4iinil. 

7elim. 
lngiliz 

nazırının 

Harbiye 
müta1eası 

\ J 

Sonunda canı ıiai ~vdii'l lı:ıldıaııı ka. 
tili olan bedb:ı.Jıt gene d6.ıı huzuruna 
çıkarıldılı Sultanallmtd 3 üncü sulh 
crııa bikimine demfştlr ki: 

«- İki hafta evveldi. Ilir g'lln Fatma 
ile Buyüb :faya ıiU.ik, aks:ı111ı denduk. 
Fatma mukma4ii şekilde huysuzlııklar 

ediyor. k.avplar çıkartıyordu. Ni1aııyet 

ceçrn Pef$ftlllte rinu ili l'lltitl ıuıı pek 
boşla.ndıtı adad2 biraz dlnlensla diye o. 
nu l'e.De oraya l'itördiim. Akasya ote. 
~1141c blr d!Ure:re yerlestlk. Müteakib 
pnlerl kadınm ısnrı üzerine l'e•e Alla. 

da ~cçlrcllk. 

P.uar saballı ltlr gezme yapmak u • 
11USunu cöıstercti. Paskalya 1nu.wı.sebetile 
araba bulamadıtımı:a lctn 1aya olarak 
19lıa çıktak. Si&am caddesini takiben Dil 
lstikametiııdea. !şıklac 1olunu ıcçerelı 

Eıddbcıt denik.n ••halle va.niık. Fa&ma. 
nın durf'un bir hali vardı. Kendisin• 
biru istiraha.t tekHr ettim, reddrttl. 
n:rola devam edelim • dt>dl. 

Sol taraftaki yalçtn kayalıkların ü~. 

tline çıkmak istedi. En yıiksek tepeyt ka 
tlar çtlı.tı ~e burada bir 11041.lP.~ .& oturdu. 
Bana diyordu ki: 

a- Kıı.hvtci ıiUeli filmi ıibi bir b.1. 
yat yıışıunak lstlyerum: saçlarıını. tıpkı 

oradaki k•7 gllti, ru7ıtİ&r uçuruııcıya ka. 
dar bur.ıd kalacatua ... 

Fakat biraz seura kalbimi laa.netrliyeıı 

sözlerine b:ışlatlı: 

«- Sana mlıtnettarurı. S.-ai e"f'din. 
iyi 3 oıa evketlln. Fakat beni :Mersinde 
ba a evenlt.r vardı. Bunlar arkıınubn 
iat:ınbula kadar taklb etUler. llay.1lııı 

telıliktde... Bunun lrln l:risl 1111 serılıtll' 

ayrılalım, tekrar rb t bir hayat ra • 
şamak istiyorum. Xc enin olacatım, Rf' 

de kbnseoln.» 
l·'akat beni asıl telırvvüre cıenedr:n Vf' 

ban:ı l>u facla.;rı işleten SOtt eumltsi ol. 

du: 
«- Benim b11 !!adar eYılif!n vfü·utiu. 

mun senden a:vrıld klan r.onr;ı bhkil er. 
kNi;lcrln kolbrınd'l vr: kUC3°"ınc1 dnl:ı. 

ş:ıc:ıll<ı.nı dü~it:ıdti'·çe buna ıı•sıl tııhaın. 

mu! eder ,.e mes'nd ol:ı.blllrsln?.» 

fste o v:ık!t kendimi k:ıybettlm. Ce. 
ketimin sat crbinde kıhtmz ülarak elu_ 
ran a.lh kur&unlu tab'.lne:ıyı çıkardım. 

F tm:ı benden dah~ yiiksc'' bir mr ı . 
ftH oturuyordu. Sllihı ou çevlrtrek 

Loodra 6 (A.A.) - Cacdlf!'de blr 
muliku esoa.smcla İııcillere ha.r11iye na. 
w• Grin. Ud.noi. bir harb cephcaj açıl • 
ması m5eleslae telmlh ederu dem:ştir 

ld: 
Bu h11Sasta her tarafta ltuyi.k b!r 

JBerak uyaachtuu blllyoruıu. Fakat me. 
eeleyi Alaaa yüksek kwnanıl.ı. heyeti 
kadar ıatrak eden yektur. :)imdiki hal_ 
de 11• iki taraflı merakın ı&tmin edile. ' 

aiyecettnl unne41iyorwıa. Demekr:ı:.iler 

·bale aW sU'atejik orojeleriıı ser • 
bcs(.ç-e m~ e;lilmtısiııi i tivorl.ır, 

takat a~ııen delil.- Her şr:yı dW!mana 
ıı.ylemeğe bir maaa var ml? Taarruz 
zihaiyeliein nıümkiıo olılulu kadar ge. 
•İ1 b4r olçücle tnklşar ettiıilımsi tarar. 
ıarıy-. Ancak dlişm2n ı,ara kundleri. 
nin yıkılması ile kazanılacak bir zaferle 
ba.rbın neUoelt..neeeti unutulm:ı.mahdır. 

narbde ordu hesaba katılmadan son sö. 
1:u o leroC'k mumkun değildir. 

---o---
Valiler arasında 
n :ıkil ve t~ yinler 

Kadıköy Vakıflar Direktörluğü ilanları 

Senelik kirası 
L. K. 

200 .. 

ıoeo oe 

ı H Beher 

400 ot 

l\la. ha.llesl 

Anaclolu 
hisarı 

» 

• 

• 

okaıtı 

Ca,·u başı 
ç.!tliğ"i da. 
hllinde 

lt 

• 

• 

Cinsi 

ı numaralı kwr ko,,k ve 2 numaralı 
fıruı mutbah mahalli ıle :ı numaralı 

catTir mu~llit. 

(..'in.arlı ç~me, duz ke ta.nelik, ı:;akir 

ağa dere:.i mevkilerile Baklacı, Bu. 
da.lidere Bo:ı:a batak altı :ırp:ı tarlı, 

armut yatak ve çamlıtın ıılt üst kı ·• 
mındaki arazi mecmuu t.ahnıinen 

12o0 donüm. 
Kirıır 3 l'Öz koyun :ıf:ılı ~e tıu atı. 

lın onune tesadiır rden sedli arazi 
Ye koyunları otlat.m.ak ü:ıcre met'a. 

<ı beher koyun için senevi 1 lira ol. 
ma.k lİ7ere tahminen SOO koyun ba. 
rmablllr.u 

l"u:ı b:ı.şına kadar ıtır ha3 ,·anııtı 
barıııdırmağ':ı. mahsus üzerinde 1 o. 
dalı 9 numaralı ahır ve 4.!i.6.11.11/l 
numaralı ahırlarla camanlık ve bu 
hayvanlan oUatmak tiıere mtr'a. 

Yukarıda me\'klleri yazılı bina V!' arazilf'r kira~-. \~riımck üırre müzayed~yf' 
lel•rl 20 . .t.9.tı Pazartesi cıinu sa.at 14 dedir. tstr.klılcrln kır;ı 

çıkanımıftlr, lı.& "' · ·d · "k Ak t 
• t .., .a. •edl oucuk nisbetiııdekı teminatlıırile mu urıu ara 

bf'dellerın n 7• - .. 
kalemine müraoaat.lan. ~ • •'1'7Zu 

Ankara. 6 Ulusu ı I - A~ık bulunan 
Samsun y.aUUiiae ManlS.1 valisi Fal.it 
Turell. l\fa~lsa valilikine Sivas valisi 
Akif. si...a.. valiliillK" Trabzon valisi Nacı 
Kıcıma.ıı, Tra.bılon valilitıııe !\fara v.ı_ 

ll!ll s Jhn Gunday. ~taraş valillgine 
:\liıniln valisi Kudreti.in K:.ınlotlu, Ar. 
clıa nlHl;int" Van v.ı..11 i Subeyip, Dı • 
ya~kır valllitinf' Ordu ulısi Öml'r Ct 
nd. Onlu valllltlnt" Burdıır vall'I Sadri 
A)c::l, Burdur valllitine . ilrd v.ıllsl Ha. 

hik Nihad, Mard.ia vali vekllllltine is. 
tanbal Ya.ll mnavhai ~id Demlrta!), 
Slird vali vdıillitlne Çankın l;ayu'\2. • 
kamı Xe<"mottin, Van vali ffıklllltine 

Ankara -ra.11 muavini Dllinr Erıuıı 

Mınbka ticaret müdiirlüğün:len: 

ltbalateıların dikkat nazarına 

kit ve tayin edllmlslerdlr. 

Doktor Hafız Cema 1 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 1 0-4 No. da heraüa 
lııa•ta ltahul eder. 

Telefon: 210-4-4-23398 

· k~rınde malları bulwı:ııı bilumum ıthala~ılann nıai'durı. 
iskeudu1111 ..-ru · ı ' ··d r · .... _ erilmemek üzere acele .JstanbuJ !\lıntaka T caret "ıu ur u_ yetlet1D!' mıeY- v ., 

tüne muraoaa.tılan ıu:ıumu ilin olunur. 1-1-00) 

Ba,Iılı 
1 ncı 
2 nci 
3 ncü 
4 ncii 
iç 
Son 

Tek. siıtun santimi 

malıl• soo 
.ahile 400 
aahil• 250 
aahile 200 
sahile 100 
aahile 60 
•oltlt! 50 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

FRENGi 
ve 

Belsoguklugu 
na tutulmamak için 

E~ İYİ tLAC: 

Protejindir. 
Her eczanede 50 Kr. sahhr 
···················································· 
Son Posta Matbauı: 

Neşriyal JUudiıru: <.:ıh:ld Baba.o 
SAlliB.l: A. Ekrem Uı::AKLI01L 

Ni ... 

En son modaya muvafık 

BÜTÜN MOBILYALA:~INIZI 
Ç~dlel'i en ~k olan İs1.anbulda Rma Paşa yokuşunda 66 ~o. 

AHMED FEVZİ'nin ASRİ MOBİL YA 
~msından aılınır. 

İLAN 
F.ski.şehlr -ri.liyetioin merkez kı.zasına tabi ~ı>el.çl koyunde: 

Sarkan: Uçlu Kocaya.yla tepesindekibetGn sulundan ~ulu Çordü tepe..in 
bet.on sütuna hattı mils~kim, 

Cenuben: Sulu Çordu tcpeslııdekl bet.on sulun mevldinden Kartal te 
deki bet.on süt.una hattı mustaldm, 

Garben ve loıalen: Kartal t<•rıeslndeki belon sut undan ba!;ill) arak Seııe 

Ataçkırdı tepesiudekl beton sutundan bllmurur lıudud bıışlanı:ıcı olan J, ( 

Kocayayla tepesindeki beton !.-utuna Jıd , ı munkeslr ile mabdud 230 beki.ırd 
ibaret arazide 5/ 17 nwn.:ıralı ruhsatnameye musteniden A ar Ö:ulenk "'u 
Oiu1:, Zeki Demlrtaşçı tararıar.ndan a a.m;üfa meydana çıkarıl.ı.ı Krom m 
deni adı Çeçenlt'r uhdt.Jne ihale kılınal'ağından m:uıdlıı nlumrı.ııneslııln 

ve :n ei maddeleri muclblııce bu bahda bir &iın:ı itirazı olanların ı~.3.912 ' 
t;Jılndtn ltlbaren iki ay J~ınde AnJıarada İktisat \'e' aletine \e mıı.lı:ıll ııde vil 
yel makamınıı bir istida Ue muracaııt e~lemclerl ilan olunur. 

Anadoluda kendi 
usta teşkilatı :le inşaat · şlerinde çal "ah lecek 

OIVARCI USTASI ils TAŞ ORANLARA 
ihtiyaç vardır. Tal' b olanların malumat almak iızere akşamları sa. 

at 1 7 den ~onra Galata Rüyü-k Tünel han No 6 7 ye müracaut 

~--------·- etmeleri 

İstanbul Sıhhi Müessesder Ar tırnıa ve 
Eksi tıne komisyonundan: 

i tanbul leyli Tıb Talebe l'urdu m c kez b'.nası elimle kapısı t.ıdllat ,.e ~ 
mlra.tı açık eksiltmeye "onulm~tur, 

ı - Eksiltme 8.4.942 ç.trş:ımba guııu s:ıat 15 de Caf'alotlnnd ıhhııt 

İçtimai l\IU3venet l\ludurliiliiı b .na mda kurulu kı>ınlsyon:la yapılacaktır. 

2 - Keşif t>Weli c203b lira 1133- kuru lur. 

3 - l\lu\'akka.t teminat u15.? 1 r;.ı «35 kuru tur. 
4 - İstekliler mukavele, ek illme, Bayındırlı:. İşleri C'l'ncl hu~usı ve ltn 

şartnameleri proje ve keşir hlilasaslle buna muteferrl dit<'r e\Takı ç:.\lısm 

guntcrindc komisyonda .,;orcbllırler. 

5 - t itiılllcr en a:ı bir tnahhiıdde ,, 1000 • liralık bu işe benzer iş yapt 
tına dair idarelerinden ,\lmı,, oldu~u vr sHra.lanı l tinaden İstanbul vlliıyet 11 
müracaatla t-kslltme tarihinden tatil gunleri h:ıriç uç cun e\'\'CI alınmı~ ehl 
yet ve 912 yılına aid TicarP.t Odası vesika.sile bu I~ yeter mU\ıı.kkat temin~ 
mııkblll vrva banka rnektubile birlikte belli gun \"e s:ıatte komisyona ıelmt 

lert. «3667" 

T. H. K. Havacılık Dairesi 
Direktörlüğün:len: 

Genel 

Hav;ı ıedikU hazırlama yuv:ı ına bu sene 3t0, 1925, 1926 dotumlulardaı 
talL'bc alınacaktır. Bu dotwnlııl:ır kafi l'elmezse 339, 338 doğumlul:udan d.ı~ 

ahnaoaatır. ist.ekUlerln ~rait.ı anla.mü llzere Catıllo !unda Turk Ha7a Kunı 
mu binasında Havat>ıhk mum" illiiiııe mur:u:aalları ilan olwıur. «4257» 

Türkiye Cümhuriy~tı 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulaş tarihi: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 165 

7.k'al ve ticari bcr nevi Nnka muamelelert 

t"AriA 
LiRA 

Zira.at Bankasında &.uıubarah ve lhbanııs tasarruf beaablarında en 
a. 50 ıiruı bulıınanlat'a ııeııedıe 4 defa çek.ılecıek kur'a ile ır.ta&'ld..a.i 

p!Ana core i.kramıye d:.ı.iılılacaitlır. 

4 Aded 1 000 L:ralik 4,000 Lar4 
4 )) 500 )) 2,000 » 
4 )) 250 J) 1,000 u 

40 )) 100 )) 4,000 )J 

100 1) 50 )) 5,000 )J 

120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 ), 

Dikkat: Uesablaruıııakt pualar bır seııe içinde 50 liradan afatı 

ılııtıuı ,-enlere lkramaye çıktıtı &&aı.dırde '1iı 20 faı.laslle verilecekl.lr. 
Kıır·aıaı ~.nede 4 defa, 11 MM' t, 11 Haziran, 11 i:ylCıl, 11 Bıriıırt 

kanun tar hlı•rıııde tt:Allı'f"ektlr 

~ 


