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Avrupa hattı önümüzdeki 
Pazartesi günü açılıyor 
Yapılan bütün hazırlıklar 

Cumaga kadar bitmiş olacak 
D. Demiryolları tar"afından devr alınan ve evvelce 
Yunanlılara aid bulunan üç istasyon servise hazJr 

Örı.ümüıxleıki Pazartesi günü ~ 
le1nneye açılıması takarrür eden 
A•vnı;pa ha.ttıının son noksanları da 
lir i'kıi güne 'kadar tamamlar~~ 
olacaktır. Ala'kadarların ıverdıgı 
mallı.maıta göre hattın en mühim 
pal1Çası ola.n Arda ve Meriç üze
rind.elki köprüler de Cumaya ka. 
dar tamaımlan.acaık, hat üzerinde
ki arızalar ortadan kalkmış bulu .. 
nacaktır. 
Bır müddetıtenıberi münakalatın 

temini, tarifelerin te~biti için AIJ.. 
k..ırada yapılan görü~lerden 
9cmra memleketlerine dönen Bul. 
ıar demiryolları murahhasları Pa. 
zart.esi günü Edirne<len geçerler. 
koo Meriç ve Ard.a köprüleri üze. 
ı1ın<leı'ki i.nışutla. atıkadar olmuş. 

brdıc. .. .. . :Avrupa Tıattını ve Devlet Demfryollan. lclattlitıe geçen kısmı 
Yeni Awupa ha-ttınıın en bü~k gösterir harita 

hutnısiıy~ evvelce Yuna;~~ra ~~~ı raağaca kadar uzanan topraklar-, se:rvdse hazır hale g~ri~r. ·Bu 
bulunan uç istasyonun da:k' bu üç istasyon Devlet Demir- iıstasymıqardan en mühımmı Pft-
r.ıfryolları İdaresi -~:~!'"8üd f~!~ yoll~rı tarafından devr alınımış ve (Devunı 6 nci aayf•da) 
b:.ılumnasıdır. Uzuılll\oıpr en 

r························· .................. , 
Bu Sabahki Haberler lı Slvastopol 
Macar. Bas·Jabon ı dlşmek 

BapekUI llarlllae 1' 'IHM mit 
dedi 111: llazırbll mı? 

-. Almanlar hAkim " Vazifemız harbe Mançuko hududunda- • • • 
iştirak ve istihsalimizi ki Sovyet fabrikaları bır mıktar tahkl· 

arttırmakhr " dahile nakledilmişl~r . matı ele geçirdiler 
Budapefte, 10 (AA.) - FUh. Tokyo, 10 (A.A.) - Yomıon 

ren ziyaretten dönmüt olan Macar Şimbun guete•I. Sovyet - M~nçuko 
b•tvek.ili ve hariciye nazırı Kallay hududundan dönmii1 olan bır yot... 
ıazeteciiorc beyanatta bulunarak do cunun ifade)erirü naklederek, h~
mlştir ki: dud mıntakasında artık Sovyet kıta 

- Uk büyüle ödevimiz harbe it- !arının ıörilnmediklorini, bir t;k 
tiraktir. ikinci ödevimiz ise, ıanayl Sovyet taııtınıt dahı rutl~nmadıgı. 
İstihsalimiz.i artırmaktır. ni ve bütün Sovy~t fabrıkaları ıle 
Mem1eket içinde :ntizam ve ıükiln aınat müesseselerinin bu mınaka-

. d' d '. .J.: · ö d nak'edı'Tm:• olduklarını yaz.. temm e p e emıyec.,.ımıze g re, an ı •v 

Y&fayıp; y~.._mıyacaiımız da belli maktadır. __ --o--

Merkez ve şimalde 
çember içine alınan 
Rus grupları daha 

dar bir sahaya 
sıkışhrıldılar 

Ç k d h • d Berliın, 9 (A.A) - Alman 
41 e a a ı am ortlu:ları ba'1cumandanlığının 

Ç k 1 k a ve edildi tebliii: 

olacaktır.• 

e QS ova y Londra, l O C A.A.) _ Prag rad Sivastopol kalesi topraklar;, 

P 1 b• f d yosu, yeniden 41 Çek'in idam e.diL üstünde çarpışmalar devam et-0 Onya ır e 8 • dı'gı"'nı' bı'ldı'rmı'at'ır. Bunlar arasında mElktediT. Ağır topçu ve bü. 
v yük hrava kuvvetleri ts.rafın. 

k ki yüksek memurlar ve bir üniversite rasyon uraca ar profesörü df' buhmmaktadır. =e:ıessi;i'.Y~~e:~ette hl~: 
Londra 10 (A.A.) - Polonya Bu sabahki haberlerimizin bir tepede bulunan bir mik.. 

' h '-" 1 ' b' (Dennıı 1 inci 1Ayfada) 
Ve Çeltoı!ovalı:ya ü .. umet eri 11 devamı 5 inci sayfadadır \. J 

lillf eı Siuasaı Biluiler Okulunda 

tıhi Şef evıve~~i g{ln ~iyasal Bilgil~r ok.uluna .gıder.,~~ imt11h~~larda burunmuş. o.~1e yemeJtin·I 
talebe ve profesorlerle lbır arada yemııışlertlır. Resım, Cumıhurreıısıımizi imıtiıhanlardan birinde bır 
talebenin verd~ği cevaıbları dinlerlerlken göstermektediır. 

Almanrara 
reni bava 
alanları 
rapıldı 

Tamnmış sporcular, spor teşkil4tmm Maarife 
devri için ne diyorlar ? -------------- _______________ ., 

Hasarlar var 

"Yeni teşkilat yalnız 
atletizmi eline ve 
kontrolüne almalı 

r 

18 inglllz 
uçağı geri 
dönmedi 

Sadun Galib : "Ôteki sporlar serbest olar~k 
klublere bırakılmalıdır,, diyor 

Beden terbiyesi teıkHatının Ma. 
arif Vekilliğine devri münasebetile 
~-~ aıılı:ete bugün de tanın -
mıı ııpoJQJ ve idareci muharrir Sa-

- d'un Galib Sncı crvab veriyor, 
Londıra, 9. (A.A.) -- Hava nazır- e Sadun Galib Savcı'nın 

lıfmm teblıli: l'k. l • 
Bomba uçaDı:ıluımızdan mürek- ı ıT eTı: 

keb bir teŞkiıl dün gece Rhur en- cd .. - Teıkilat •. m~arife dC'Vdn • 
düstri bölgelerine hücum etmiş. den o.rııc.e, bt'klenılm 1 ,ı ve umuhnuı 
tir. verimi h içbir zaman bütçesiie rr.ü • 

Dieppe dıokları ve Holandada'ki tenasib bir ö'l.;üde meydana koya • 
düşman hava meydanları da bom. madığı için, msarife devrini büyük 
balanırruştır. bir hoflludluk!a karıılamamak inı _ 
ANcı servisine mensub uçakla- kAnaızdır. Mektebli sporcuların aıon 

rımız şimali Fransa ve Holanda. (Devamı 6 ncı sayfada) 

Suallerimiz 
1 - -... iıelldlatuua maarife tlenl h...,.... ae -.Ubotsanu? 
1 - TelkllMID sala.& tanılar. nf!lordlr. 

bucünlııö ~UAtı&n neler beldi 
70iWT 

S - Mekteblerle lıJlibls aru.mdakl 
m.iiııuebeU« taTl1e mı eclllme,. 
lld.l.r. yolma anlannı büsbütlı'I 
açma.h llUJlSf 

1-T~ kJmlıerclen ı.Gfada e • 
dllauwlnl latlyorau nm:! 

daıki hava meydanlarına ve de- ---:-------------------...:.:.::=== 
miryollarına hücum etmişlerdir. .a t E b • 

Sahil muhafaza servisine bağlı 111. • a, 1.r tJ ) 
uçaıklarıml'z şimal denizi üzerinde '-

1 

(De~ı 5 inci sayfada) ------_-- I o 1:-lo ~ rC'v\ 

Amasrada Projenin mütahassıs bir heyete 
seller yeniden yaptırılması kararlaştı 

Bir adam öldU, 
seller 2 O den fazla 

evi götUrdU 

Mevcud projelerden · birinciliği kazananm sahibleri 
llu heyete dahil olacaklar 

federasyo:ı kurmak hususundaki ............ - ........... _ ........... .. 
ınuıakereler ilerletm'ılerdir. Bu me =~========::.:.-----------=~- Amasya 9 (A.A,) - Burada 
ıele u~edndc çalıtmak üzere Lon.. 

1 
zl t :::ı Cuma giinil akl}ama lioğru yağmağa 

drada dort komİ•yon kunılmuşt~r. C Aı'-er •a re ba,tayan yağmur •. birden ,iddetini 
lk hulcGın.,t sosyal ve lti.!ltürl itbır. A W artırarak kıea bir zamanda aeller 
liğ nı de tahakkuk ettirecektir, ~ .. hueUle getirmit ve yer yer zararlar 

Bir -S!ov~k birliği j' apOnlar için ufukda ::~~~ı.~.·~,k~:~: v":i.:~~ı.: 
Ruslara teslim olmuş (Devamı s inci sayfada) 

euL:t:~·~\~.~:V~!"-.?ı~~~ ;i: beliren tehlikeler Admira takımı 
habere göre, cephenin cenub kesi. 

ın nde ismi bitd·riımiyen bir n1o-kta. .-.- Yazan: Emekli 0aneral K. O. başkanının 
da, b'r Slovak birliii kumandanı 
da dahil olduvu halde Sovyet hat- M ısın son günile Haz:i!"anın ğer taraftan Almanlarla mütte- Ankara 9 (A.A.) - Baıveka - birjnin d-0ğruc!.an doğruya tatbika 

Birlnclllii kazanan profesör Onat ve doçeel Arda'ya atd proıe 

lanna teshm olmuştur. ,. iik h~ı Pasifik ve Hind ~ya- :filld~zi:nin Sovıyeıt ceph~sinde, henı İntibalar! letten tebtiğ edilmiştir: elverııli olmadığı ve tad.le muhtaç 

1 ..... da eıh""""_,.;,yetıı· ck!nız o. de iki esaslı muzafferıyet kazan. 1 - Ebedi Şef Atatürk için ya. bulunduğu jürı heyeti raporu d d 

Mayısta mihver 
denizaltılarının 

batırdikları gemiler 

nuır aı ı.. .,, .......... , dı,,_. h .. .. 1 k k b. . . k. k n a a 
layfarına &a1hıne olmuştur. Japon- tl\.'Lan sonra ' enuz esrarının ÇO- P~ aca ... ~n~- a .1r pr~.J~~~nı tj! 1 k tasnh edildiğı cihetle birinci olarak 
l Çekyang Kanton ve Yunnan zülmesi kaıb'il olamayan bir şekil- "Futbo/ÜnÜz.Ün sür'atli e .. e.; JUr.ı. eyet~nc~ mu a ata ay seçilen projenin de tatbik edilme. 
~~n·eıtleri dahilinden muhtelif ve de birdenbire durmuş olduklarını h goru en uçp ef•e~. eEn. . O d mesine müsııbaka talimatnamesinin 

Vl ··~ariıb kollarla Yangçeky.ang- gözıöınıüne alnak şiımaU Afrikada oyununa ayranız a - ro eaor m1n nal V!! O- • 
~~.vi nehıriın aşağı kısmile orta on döl.it gündenber.iı çok güç iik.lim " çent Orhan Ardaya aid projenin 18 19 ve 20 ncı maddelerine tevfi. 

ı:nd ıb 1 ç nıld'n,g şartiları içinde oldukça 'kanlı bir birinci olarak seçilmesine, kan hükumetçe karar verilmiştir. 
~oma, 10 (A.':"".) - ~ı?ver kısımlar . ak u u.na~ b~ tarz.. mu:harebeni'n cereyan etmekte ol. Edirne, 9 (Hususi) - Memle. b - Alman profeıörü Johan 3 - An.ıı~kabir projesinin mü _ 

denıza!tıtur son bır hafta .ıc;ınde 1tuvvet~~rşı ~tecaviz bi'I' masıına. İngiliızılerin Avrupa batı- ketlerine dönmelkte olan A.dmira Krüger'e ve halyan profesörü Ar _ aabakada bırınciliği kazanan pro • 
~.antik kıyıların~ ve Karaıb de. da v~ · ~ oldukları aına kaqı başlarukları geniş ölçü- fuıtlbol takımı ,erefine ıehrim.17Jde naıldlo Foskini'ye aid diier iki pro. jc sahibinin de dahil olac~ğt bir 

inde U Amer:kan veya Ame.. mma ... ~ "'··ekeıleı:iıti. bu deki ha.va hücumlarını temadl et. t;k- ö;le ziıya.feıW. verilmiştir }4ju.. jeıdn ikinci nyılmalarına, müte'huaıa heyete yaptırılmuı mu.. 
Mtı ~·~ -.: 



SON POST~ 
. 

Hergün H arbirı getirdi ti kar ve z.arar ~ 

Amerikanın sulhü, 
Bütün dünyanın 
Sulhü, ol~caktır, 
o·yorlar 

..,. ____ Ekrem Upklı•IJ...J 

merlka öbür barbjn aon yı,. 
lında bütun kuvvetini terazi.. 

nin kc:f eaine attı. 
Alınan orduau 918 baharında 

yapu~ı aon aa1dırıda aon za.Icri 
parmaklarının arasından kaçrdıyaa 
bunun eebeblerind'e.n bi~l de yeni 
diınyadan eski d'ıinyaya sel halinde 
akmıya ba~yan Amerikan yndı. 
mıdır. 

Bu har'bdc de aynj vaziyet teker 
rür edcıcek mi'> Ame.rlkahlar: 

- Evet, cliyoı'lu-. 
Bu müd>et cevabı İ.ııgiliz:lcr der

hal tesdik edıyoıll'ar. 

İng ltercrun haıb ist hsallcri na.. 
zır Lyt ton Amenk.aya gide ek 
Detroi 'te otomobil <Ctldüruiş bö'!.. 
gc:ı.im dolaşmııı ve bu bölgen n 
şımdı n sıl hır baı'b cndustriai hal -
ne ge1:m ş orduğunu gördukten 
aon a: 

- H'tcr :ile Goer·ng bizimle 
beraber gelcb hnlıı ıoaalardı. henıcn 
("Tit-nn havaya wa lr, tcşÜm o ur
tardı, demiş. 

Abnan devlet reisi ile Mare~l 
Coering bcr ne kadar İngiliz nazı. 
rın.a arkadaşlık ederek g d,p Det
rolt endüstri bölgesini görmem ş 
o1salar bile Amerikan endüstrisin. n 
büyük kabiliyet ini öh'ir muhurche
den kal n fıli tccrü'be hatıraları ılc 
çok iyi bihler. Husus e Almanya. 
n n is•atistik merak Ametikıınln 
k ndcn aşağı dcğ'ldir Ayrıca d~ ihracat primleri kalktığından Karadenizdeki linyit madeninin tramvay 
tetkik etm J olacaklardır. Buna raı: ihracat· imkiinlarıntn azaldı~ ı • d • - · • 1 
men Amerikan yard mın n vnz yeti .. v kAl t ,.. l g 1 aresı tarafından ışletılmesı kararıaşhrıldı 
tıpkı "bü h rbd oJd ~ b bi nı goren e a e , uccCZT arua 
denb'~ I ~ a tir~ile\.e~~~~ ~bt'Lnı:İ te ebbüsii iizerine ithalata fon , ..................... - ............ _ ................ - •• • .. -······ .. ·········--··--··\ 

vermed kJeri anlaşılıyor. Gazetc1e- koydu. Tüccarlar Vekalete ~ idare lnt mewimi için elektrik labrikcuile diia tuüatın i 
rinde: teıekkür tel.gralı çektiler i kömürünü lemin etti. Amerikaya ı•marlcuuın 1 

- Hayr. d 'yorlar. tarıb aynen i otobüaler de geliyor İ 

Y apı,an tetkikler 
sonunda bazı kimse· 
ferin toz şeker stoku 
yapl!klan anlaşıldı 

tekerrür etmiyecektir. Zira ,artlar Yağlı tohumlar ve kuru yemiş -:,. ; g·vnı dcği dir. Alman dcn1'zaltıl:ır _ tıcarl lıle isf..aal eden bazı tüccar. .. .............. - .................................. - ••• - ........ - ............ ·-··-·-' S nl .T .,. "'O on gÜ erde piyasada toz te-
n ın bahar başlang cndanherı Aı. lar, kend! aralarında toplanarak Bırkaç giındenbed Anka:rada gelecclt kışa lkadar bu kömürler- ler bulunmadığı hakkında mub. 
la 1 • n T\ı k yı mda b"t rmakı ol. son ihraca.t vaı.ıyer ha'.k1kın<ia TL bulunı:rı.akita olan, E:lektrik. Tr~ O.C'Il ilstİifade temDn olunacnkıtır. tcrıf ıfkiyetfer yapılmıfll. Böl. 
duklan gemilerin sayısı gıttikçe ar.

1 
earet \T~aletı neminde temaslar. vay ve Tünel İŞletmelerı Uır.um Annele iicreıt1erınin artması. mal ge iaye müdürlüğü, ıeker ılrketi 

tamk Mayısta 7ı;o b.n tonu ~eçtı. da bulunınınk üzere bır heyet seç.. Müdürü Mustafa Hulkı Erem dün zeme fiatlarının pahalılar.mas. ve ile temaaa geçerek piyasada ba. 
Fakat Almanların Amer.kadan m: erdt. Bu he~ Ankarada gö. sabnhıkıi e.kSpres~ An.karadan ışeh- !kıönüir nakliye masrafının e i. zı tetkikler yaptımıl§lır. tık tel. 

~ H . az ıran 10 

- Demek edchiyata merakıniz 
var. Güzel. Okumak mi istiyorsa.. 
nuz? 

Gülümsedi: 
-· Ve yazmak! 
Sözünü kestim: 
- Aiizim. dedim. Ccnçsin'z, 

isti.kbıı! için hayatınızda heı ~e 
yer verebilirsiniz. Ne okuduğunuzu, 
ne öğrendiğinizi bihniyorum Fakat 
ne olsanız. ne öğrensen~z edeb'ynt. 
ta kendinize asude. emniyçıJi bit 
yer bulamazsın1z. Edebiyat alemin~ 
ele şö'hret kazanmak için kütübha .. 
ne1erİ desvirsen1z. kütüb'hane1er dot gelecek yard ml.a iıar<b vazıyet n n ruşmeler yapt.ıkıten sonra şehrimi- rlunize gel.mi.Ştır. ne nazaran .Yfilçselmes üzerine e. klkler, bazı kimselerin to2 §C _ 

d - eccğini düşünürk-en dayan.. ze dönmuş ve dün İ. tanbul Tıc ret Umum Mudıür An'karadaki te- lekt.r* ve tramvay fi atları hak. kerlerl tedricen toplıyarak giz.. 
d kları muha'keme temeli yalnız ve Sana~ Odasınd~ y ;pılan to;P- maslan haklkwda kendisile gprü- lkınıda ıtcldl~lcr yapmak :zaruretı li .toklar yaptıkları netlc:ıeeiai dunıanız itibar gönndniz. Sizi ye 
yardımı gct ren gem lerin büyük lant1da ~.ccarlara ~at~ verm Ş- şen bir muharririmize şunları söy. basıl olmuştur. Bu tetkılder henuz vennl§tir. Buna da se~b, toz re aer.mek için pusuda yatanlar hiç 
b r k ısmının hedeflerine ulaşmadan t..7 Bır m~ıddet. e:vvel hu ·uımet ih- lem:ştıir. bi;:ımem.i.$tlr. Neticede eıektrik fı. tekerin kesme §ekere nisbetle lbir hareketinizi gözden kaçmnaz.. 
~ ı rılmalarndan ibaret kalınıyor racat ~irn}ermı kaldır<fığında.n c- Önümürzdcıki Jnş aneıvs:ım.i atların.~ az bir miktar artıf.!fılnı~ ucuz ohnası ve bu .ebeble halk lar. Sizi 'bir zayıf tarafın1xdan tutup 

lngı1terenin Amcr kadan gelecek iihracaıt ~lan aza mıştır. Alii- için elektrik fabrikasının ve diğer ~a ~u;;uın hasıl olacağı ıta!ımin tarafından fazla rağbet ıörme - !çamura batırmak için her satırlnızT. 
malzemeye artık ihtiyacı kalmamış. kadarlar, tücca~? bu hususta büıtün tesısatın kömür .ihtiyacını edile"oıi.ttr. •ldir. Şeker firketlnlo vermlı lhcr kefımcnizi yoklar. er, haddo. 
tir, denilebilir. Amerikan yardımı- ya~ş. oldukları muraca~tfa:ı na. tamamen temin etmiş buhınuy.o. Romanyadıa ftl~ır buluna12 800 olduğu rakamlar da bunu gös. den geçirirler. Hiç .o1maua bir ter.. 
nt bckJ yen baıta Çunlc.ing'in Çin uı .. n '. ı:_a almış ve bu ,lrnlk~z. ruz. K&nirler.ı §im.diden .stok et. den ~a barıdaıı getirtmek uzere tennektedlr. Ali.kadarlar bu hu- tib yanlışından. bir tashı'h ck~ğin.. 
hükümetid . r Ondan sonra Sovyet hgı. d!t!ıalfıta fon koymaK suretile meğc başılıyıacağız. son gunlerde bh- memurumuzu mstaki tetkiklere devam etmek. den istifade ede:rier. Sizi cdıale~ 
Rn...,a ge1ir. Fakat ...ımdi Çunkinıı:'in teliıı'fı etm'Şlerdk. Hilltfunet Karadnn· s"'h'Jl · Roma.nyaya gönderdik· Avrupa tcdlrler. aersemlik1e, mes1eld; şahai \>ütün 

-,T 90 D"nlk" ıı.o.-...1 tıda h t l:ı h . .. .. • ız " 1
• ':~ ile tren seferleri ~nr başlamaz dı, memleketle bütün muvasala yol u ·,:ı .ı-uan '"~e u u- deftıi l~~'Ut körnur madenlermın ı. bu bandajlar geıtirtilec~ktir. Diğer \.._ J v~rhğın1zı sarsacak günahlarla t~ 

lan kesilmiştir. Rusyaya &elince, su.st~ w~arlara etrafl! ızahat ver- duomli2 tar:afınöan işletilrnes:ine tarailtan AJıınanyaya da 1000 ban- Ô lı'ir ederler. Buna karşı bir s'lahını-ı 
Şark ıcferinin son ve kat"i ruJısara. lllJ ır Tüccarlar Vekale~ roiiş'te- fak · · M merli köyünde· bir vardır. Edebiyata girmezden evvel 

as Din Yap•lması mukadderse bun. reken bir teşeldriir telgrafı çek- ~u':a ~t e.~ı~~ır. aıden!erln daj ısmar1adık. Ancak bunlar bir leni ışletHmesı ve b1lhassa buradan ~ sene son.rn birze teslim edilecektir. köylü bog"' uldu unda} iakdes.inde, toförler kahve.. 
dan 90nra gönderi1ecek mal-zcmc mış ı.r. 

0 
kar acak kömürlenn iabri'kaya Bir müddet evvel Amerilkaya aindc. arabacılar durağında bir xa.. 

aon ravunda yetıpez. Musaraanıo ve ru~r depo1ı:ı.ra na1d.i içın Kara- Sipariş eıttiğirntl.z 9 otobü.:.ün ta. l>vıveJki akşam. &ykoza bağlı man di1 tal.imi etmelisiniz. Dilinhı 
ba,lamas1 mukadder değılse o n- Ekmeklere kağıd demz sahiU~rinden Silabıtarağaya ~ığı ve vapura yüklene- Ömerli köyü civarında bir köylü. ne kadar kuvvetli ise diniz de o ka. 
man bu mahemeyc Şadt aderi içın yapıştırmam k kadar 'b:r havai hat inşa~ı ÜZE"rinde rek yıola çılkarıld•ğmı haber aldık. nün lboğulınasıile neticelenen feci d'ar sert ıo!lmalı. Sırası gclinee bu el 
lüzum kalmaz. Fakat anlaşılıyor etüdlere başladık Yakında bu yuL Buman tramvay sıkıntısı çekilen bil' kaza olmtı$ur. n dil ka~cmdcn daha iyi ~ görür. 
ki Amerikanın tek hedefi Şar'k se- mümkün olacak mı? da derlhal faaliyete geçilecek ıve hatlara tahs!s edeceğiz.. O cfıvar ık.6ylülerinden Ali ile Buna muvaffak olunanız cııeneri.. 
ferinden ibaret değı'tdır. Harbd~n C~er. a~ar~a iki kişi e~el'ld nizd~n evvel yumTUğnnur sİz:f'! .. öh.. 
aonra dünya işlerin n n zamlımm~- Fınncı!ar ekmekler arikasına B" k .., k K ""fi·• • • d "' ~n bır ış ıi!ç.İn Beykoza ge~ışler, ret g~tirir, haydi şimdi güle gele! 

1 
meselesinin de gözönünc alınması yapıştırılan ikağıdları tasarruf için ır iZ ÇOCUgu am· U U pırınç agıtan- koye avdetleri sırasında da Omerli 

&az.~ ba.<;ka lir~ bul~~ bus!1- yon altında canverdi lar adliyeye verildi acöı>rüsü altındaki suya yıkanmak 
Öbür ha.ıbde müttefiklct~ )'JlpU- sunda Beledıyeye muracaat etnı:JŞ- ~adile girmişlerdir. Yüzme 

ğı yardımla zalerı kazandıran Aınc ler._?ir Belediye dün bir fırı:ıda Dü:n.'. ~atihte 11 yaşlarında. bir f İstanbul ~atkının gıda ihtiyacını bilmiıyen bu :iık:i arkadaş, bir m6d-

Genç memur gan'b bir gülümse ... 
me ile yanımdan ayn!d1. 

Heıfıatde hö:Yle bir na51nnt bek' .. 
lem~yordu. Fak.at l>cn ona edchiya. 
tın (tenkid) bahsini anlatmıştım! 

t2!>Ul1 lıan Calud. 
nka sufhü~ ıe isme 

51
ra gelince A":- kfığıd yer!rıe ekmeklere soguk kızın olumıle neıt:celenen fecı b'tr 

1 

~rşılamak uzere geç~~ -~eferki tev. det suda yıkandJıktan sonra daha 
Tupa ışlerınden ığrcnerelt d çcku. damga vurulması hususunı:la tee- kamyon kazası olmuştur. Kara. natta 28 bakkalın kuflu veya ko- derinlere doğru yürümüşler ve bu 
kafaııında doğurduğu Mılh=tler Cc. rübe yaptırmış, fakat bu tecrübe gfünrülcte Karabaş mahallesinde kulu pirin.ç sattıkları görülmü~ ve scl>Efule de suyun tazyikile boğul. 
m vet ne bik baş çevirdi. Bazılarına iyi netıce ve.rmemi.ştU: B•a bir Zeynelağa sokağında oturaın Rn- hu hususta tahkikata geçilmiıti. Bu rna ~ahlJıkesme maruz kP.lmışlar. 
balı.ıt ra aulhün çüriik temel üz.eri- usul ~unduğu 'takı:li:'de ekmek.. ~ adında bir zatın 11 yaşlarında- tahlı::ikat neticesind~ Beyoğhmda 2 dır. Bu teh'Jıi!lreli vaziyet brşısın.. ······-----···--··--.. ··-·-·-·• .. •• 
ne oturtulmuş ohnasının ve çabuk lere kagıd yapıştmlmayacalatır. lJll kazı Seniha dün Fatihte Fevzi.. bakka1ın küflü pirinç aattığa teey _ da il«si de suda çırpmmağa ve et. R A D Y O ı 
göçmes.nin aebebı yeni dün)'an n apışa cadrlesinden geçerken şoför yiid etmiş ve bunlara mal veren rafıtan istimdada başlamışlardır. 
eskı dünyaya kaq~ birdcn~ıre ala- Denizde bulunan cesed Mclıane<lin ldaresjnda'ki kamyonun mu~ed adliyeye ver:ilmiftir. Bu esnada oradan geçmekte o.. '-------------
kam: kalarak kabU!KUn• çe'kilmıı ol Dün Beykoza ti.hl Ağn metli _ sadmesine uğrmuştır. ---o-- lan Öro<?rh ikıöyfuıden Fahri Cefa- tCARŞAMBA 10/6/1942 

mas•d•r. mde tahlisiye binasının 200 metre B eıtj •00 k Tophane Çocuk Bakımevinde kar adında cesur bir köylü derhal 

Amerikalılar: u 1Jarpımdü~ n Seces~h et La~~~- I k soyumn11
", dereye atlıyar"'k k"za. yakın1arında'ki aahilde b · r erkek nun a iLma şen nı a er.er~ t•• ""'!il " "' 

- Bu defa eski hatayı yapmı. cesedi ıörületek kıyıya alınmıgtır. l ri'n d ,_ 1 ~ f b' yapt aca oren 'Z~lerin ımdadına Jcoşmuş. bun.. 
yacai•z. harbi kazandı~ımız gıôi e a:ı:asın a .Aa ara.11. eci ır ~- Çoculc Esirgeme Kurumu Galata lardan Aliyi kurtarmıştll". Caferi 
hatbin authünü de tesis edeceğ z. 35 y~arında bir erkeğe aid ol lt21de çığnen:rruş ve derlıal ölmüş. nahiye kolunun 'topnanede Kılıç. boğulma.'ktan kurtarmak üzere 
d · vorTar. duğu anlqı'lan btı cesedin hüviyet tur. alipap medresesinde açtığı Çocuk te'krar suya atılan Fahri Celdkar, 

Amerikanın el uzatacaği. yahud ve a1tıbeti ~ilz teııbit edilmiı de- Bu feci ikaza etrafında müddet Bakımevinin yıldönümü yarın Ba - suların cerayanına kapılarak bo-
d zatma.yı dü · <iüiü ..ha yelnız ğildir. umumi ~uavinlerinden Cevad ÖZ- lumevinde yapılacak bir törenle ~lan Caferi kurtaramamıştır. Ha-
A.,. rupa değı dir. Amerika Cümhur Vak"a mahalline giden Beykoz pay ıf.ab.Kıkat yapmaktadır. kullu'tanaca'ktır. dise etrafın& Beykoz müddetu-

(Dcvamı 6 ncı sayfada) Müddeiumumi.si hadiseye C1 koymuı murniliği tattkikat yapmaktadır. 

TAKViM 8 
Runıl un• 

18S8 

Haziran 

Arabi HDo 

1831 

bulbınm.ıı.lctadır. ---o--
Dün Partide yapılan 

1 Askerlik işleri 1 
iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAl toplantı 

~ bulunmakta olan 
Cümlhurıyet Halk Partis:. Genel 

7.:30: Saat ayan, 7.33: Radyo saloD 
cıırkestnsa. 7.U: A.Jsns haberleri, lı 

Radyo ıli&lon ~ı. IU5/8.30: Edn 
saaı&. 12..30: Saat a1an. 12..33: Turktı. 
ıer. a2.4li: ıAJ~ aıaberleıt, 'I'311uo: 
Şarkı ve Tü11ı:üler. 18: Saa.t. ayan. 18.03: 
RN.Iyo dan& orkeWasa, li 4&: incesa.z 
faslı, 19.30: Saat ayan ve aJans haber. 
leri. 19.45: Serbest 10 dakika, 19 55: 
Hicaz raak.aunndan ~utnlar, 20 16 Rl! o 
gaze~. ı20.45: Bir halk tür1tü u öğu .. 
nlyorm • Haf'tanm tiirkO!ll. 21 · Z!rnat 
tamimi, 1?1.10: ve tllrkilter ıt :sa: 
!Satı su , tl.45: Ri1 1 hUI' 
b&nd Saa.t 

-Mayu 

10 
Çarpmba 
R•• ı ..... 

-Hı:ıır Şubeye cağırılanlar 
.• Taksim Askerlik Şubeılwlen: 

19495 kayıd No. lı yedek piya. 
-de tcimen'İ Me1' ud oğlu Kemal 

52395 kayıd No. h yedek pi • 
yade teğmeni Behlül oğlu Yusuf. 

iki yedek subayın :nüfus cüz:da.. 
ıni e birlikte 111-beye müracaatlari. 

Apğıdakl iki ilin bir ııa:ete • 
nln evlenme ilanları IÜbmunda 
ç ılanı ft.h': 

( ..... ) remzine mtira<'aat. 
- On yedi yqında çok yakı. 

.t&ldi bir genç; terefile laD!nmlf 
bir aile ocağına iç güveysi air -
melıı: latemektedlr. İti :tc7.1ıibtar. 
lıktır. Sigaro ve IÇkl kuDanmaz. 

sekreteri Memduh Şevket Esen.-----------

ııs 

C.\ MŞ 

b. u. 
& 28 

08 48 

1Q42 

C. evel 

25 
Ot,!e ikindi Alr aı<ı 

lı u. 21. .; .,, u. 
v. ıa 18 1'1 ,, 10 40 

E. ' '" 8 8' ~ 

eo 
l~ Ai( 

il. :.J, 

8 09 
oe 29 

Yat.ı 

•• ü. 
1.3 '~ 
1 02 

Taksim Aakerlik Şubesinden: 

C.ihall1Prde 41 numaralı aparlı.. 
manda oturan yedek Pb·ado teime.. 
ili Mcs'ud oi'lu Kemalin kilen ıu-

- Kazanci çok iyi, yüksek 
tahsilli sevimli bir bay, dans tab. 
&il etmif; kenwı veya piyanoyu 
çok iyi çalan bir bayanla evi~ .. 
mek Jatemddedlr. 1 ( ••••• ) remzine m&racaat. 

iSTER iNAN 
iSTER INANMAI 

dal dün de Parti merkezinde meş.. 
gul olmuştur. 

Dün öğleden sonra Parti merke
zinde Genel Sekreter Memduh 
Şevllret Esendalın riyasetindt> Vali 
ve Beledtye ReSI Dr. LO.tfı Kır
dar, Parti Ba~nı Reşad Mi
maroğlu. Parti w11yet idare heye. 
ti azaları ve diğer alakadarların 
işti'rakile b!ir' '1oplantı yapılmış 
muhtelif P~ !şler· ve HaLkevleri 
1aa · ti etrafında görilfillmüflür 

TEŞEKKKÜR 
Allenıimı k&Hıhıde derin boşl " 

ve ıztrnıb bırakarak hn.y.at veda eden 
SC:lıili validem.ldn vd.._l.ı munıı betlle 
b!z1 yalnıı: bırakmııya.ıı. kedcrlu 1s4 
candan ort:ık elan ve son kdfin mera. 
dm1m tı1Jrak e4en bilJ'ilk k.uçilk lriitüJl 
dio&t Ye ar:kad'aşla.rmı Yenal altesinı. 
tqekı'Rlrleriui sanılarımb a.n:tacnın-

iatımbua Bcledlbcsı Rel5 Muıu.fııl 
B ı ~em 

... 



10 Haziran :::::::~~~~~~~~~~~~::::;~~~:::~~~S~O~N~~P~O~S~T~A~·::::::::==:~:===============ıı==--=====-===:!:mm-==~ ... 

Çeviren : İbrahim Hoyi 
• . -:- ~2. - Fli1istıiaı.de bir milli yurdun kurul-! · . rıer~esın bı:ıdiğı g1bi Ziyo.nizın masını muvafılk birr n..ı.zarla kar ı- J_Fa~ .zıyonlılltn başk:a hiç bk' 

~:a.uretı Mı:~~ ka<l8;f eskidir. Mu _ lar, ve bu gayenin husul bulm.a~ı-'~ ~:ş ~uıt°:1·~ıı~az, yerleşe -
sanın k~nd:sı mev ud Lil!k:eye ub- nı k.olaylaşt..aımaık y~lunda el;nd ~n r·· '. Çu:n!kıü Fiır.st:ıo Yahudile -
şamadt ıse bi'l y hu.dil . .. .. . . e ın nnlli yu.....ı .. ..ı s· F'l' ....... €, a erın her ge!aıığ·i bu tJun gayıreti gösterme'ğe d . bi . ıuw..ıur. ıze • ı,,..ıne 
~yd:en evvel ooğrafi sınırlara ma.. çallf\)a.cak.tLr ancaık şurası apa)~ıın ~~'l r yaQ;ıyı okuyayım: Haıtta 
lı·k .olmalarmm müş.ahha~ bir si - olaralk anl~ı lmalııchr ki Filbtlr.de y a:hu;:11Ya .. muhaceretinde bi!le 
yası hakilkaıt .teşkfll ettı:ğini, ve mu- halen ~ud buluııan Yahudiden bancı ıl~ -~yle dEXiıler: Biz ya -
h~kıkak su::ı:tt: :'atan ~dinmeleri- ga::n cemaaıtm dıni -1e mülki hak- !arını bir u~.cd~ T~nnnın şarkı. ": 
nııı g-ereıkl.gını ılık bellrten gene larıle (1). d:ığe!' her hanaj bir üL ı....: nasıl soyılıyebılLrız?. Son ık1 
du B 

.. kü" d . . .,., uın senede~ıı...- . h y h d· h 
o r. u.gun. mıo ern Zıyonızrn kıede ya.ş.1yan Yaıhud;ıerin siyasi h •ııut:rı er a u ı er 
on dokuwıncu asrın sonlarına doğ. haılclannı ilhlal edeb:lecek hiç bir K;~u.rsuz bayı~aanıru:la cgelecek yı-1 
ru 'f\heodore Herzlin der9l€ri, vaiz. harekete tevessül olunmıyacak _ :u ... 

8~ ~lacagız!.> der) 
!er. i'le başladı. Herzl., Yahudiler! tır.> FıE~1n kendi ülkeleri olduğu
mcr'k€-Zİ Avrupa iie Rusyanın Bu.~n YaıhucH meselesi 1017 yı. nıa daı~ ileriye süren Arab tez: de 
ka.bJ:~lımlann~an ~rt.armaya; on .. - lında tahmi:n edil~i.ginde-n da·ha faz~ m da.va<lıır. ~ıırmı ıbi~· ~ıl. 
ların gaı.ıb ulkelen.nd.-e teme.c:sul la, daha geniş b r mahiye.t almış "Lizou~ .. ~anınamesı· muhtelıf ln
ebmelerine kar~ı koyoınıya; ve biri- bulunmaktadır. Meı~kez! Avrupada gı hükt'.lımcvt:Jeri tarafınd•ın :ı:/Tt 
dk nıü.rr.ıkıün olan bir yerde m.u _ve Aılmanyada olup b·tenleri he- ~Y~. tefsirle.re uğradı~t için, Y&. 
kcı.drles ütk~'f' Yahurli halkına b'r pıimie b'ili.y<>ruz. Muhact"ıret me _ t\/ v~ Araıb dıavası tam bir su
mı"lli vuro _kurma.va ~alı~tı: ~a.vas- selesi bugünün :n oıu·ız.za-m. ayni ~ı~ .e bı:'r son..unc~ _bağl~~amamı~
tı. Herz.1 dunva ~rvnnı~t te~k·Jatın1 zamanda en facıalı, o nısbette za- kil._ 

1:2'2 de şıımıchlkı İnqılız başve
'" r...+ vıe 'llk st:vıonisf 'kongresi de ruri bir muamınası hal;ne gel _ Bıeı ay. Churohtll çııkardığı biır 
18Q7 ie lsvıtrenin Bal (Baslc) m'ı;1~ir. MH)'~nlarca Yahudi, sırf Y'32 ki.ta.bda şunları teklif etti: 
c:"" roe topla11-ch Yaıhudi oklulldla:n için bugün yersiz~- Yahudiler, FilisbindP y.ışıya-

Bli numsr~'h Cilban Harbi sı- y•ur.dsuz, aç 'bifölç kalınışlar<iır. Bir ba...,1 ardı·r. ~akat burada ~-endi 
ralannda. 2 Dcinci'teşrin 1917 de baık·ma da son zamaıılardı:ı Lon _ ?La:r:ın-a brr Yahudi devleti kur 
nwŞhuf' Ba!fuuır beyannarnes: ar- drada açığa vuırulıdu~:.ı ~il:>!. Ya _ ranu.ya<:akla.rdır. 
taya a.tUdı. 1nıg:ıı.7Jler bunu kıs t- hudıi meselesi, cYahudil;k> dam ~ ._Bun.un ?ir manası da şu demek
n~ beşeri a;uyıgu ve seıbebl~r, kıs-lgııs.1nı üstünden aıtmı~ ve c Yahudi hl:. Yah':1dıleri•n milli yurdu bil _ 
men. o za.man.lk.i harbin doğurdu- olmıyalfl~ ve b'.iiün dıünyay1 'kaP- yıukçe ~ Araıb üLkesinde adeta biır 

• ~ ba7,;J medbıuPiy.eıtler ve kısmen lryaın bi.r m~1e olmuştur. Bun - ada.dan j/baret.furr. İın:gil'~Prede ıbiT 
ıte, gar 1b b r tesadüfle, ZiYQni-sıt dan d.olavı da Zi•yonizmfien U- maooa.ter deıvtlet. olmak ı;ıfatilG, 
1 derı,ı dıo:k'tıor Hayım Vay-ıı..'lla...'1m vılkilP jst;i.fade edHirse, öyle s:mı- Arablarla .Yaıhıudtle<'e istediği ka
td1t1 Tınuş bir kJmyacı olması yıi _

1

!"nn kıi bu Ya"ıtı<H me~le-q'. kökün- ?UıTlu iatlbMk .eıtımeık üzere burayı 
zi.ın<le-n tu.tu.p neşrettiler. ingilir. r .ı~rı blır sonuca bağfanabillr; ve 

1~:,~ e~eoe'.lctıiır ... Ve bu tecrübeye 

taggare ile akın 
yapmak ne demektir? 

("Son Posta" nın havacı muhar . . • s on günll!rde Alınanya üzeri~ı ilt . . . . r1rı yazıyor) 
. ne yapı~maktıa oıan mua g ere ı~tı~salınm yal:nız Britanya ı 2000 ta . 

zam ln.gihz hava akınları hi .·· z.. a~asına mhısar etmesine imkan ver 40 - 25 ~~renm, gene tahiben 
hesiz hava harb tarih ne e~s!l:~ nuş oluyordu. ! yerlesmiş bar tayyare meydanına 
bir hareket olarak geçecektir Şu halde. Amerika dan da uça_ Her . ta u .unmaları icab eder. 

A) • rak gele bi ı 1 · · yyaııemn mür tt b 
l'llDan haberlere görA Kol n rçoK tayyare ertn ınzİ- 1 az üç ki . 1 e e atın: en 

yaya yap·lan akına 12SO 'ıc do~ ma.ma1e ~üyük bir ietihsal kudreti 5000 600şı0 o <ı_rRk~ fa17,edersek 
a ar arz d ] ·1 h - yctı~ 'n h 

tayyarenin İ~t:rak etmesi b .. I! t"n ngı tePC ava ~nayiini Lu nelinin de 1 ~ b' ava pt"rso.. 
i . l ·ı· h• ugun gün bir g d 1000 yanız u vaz"f .. çı~ ~tı.:ız •ava kuvvetlerinin çok k . ec~. e . tayyare uçura' hazrrlarunış olduvunu k e için sorı hır !IU!'Clte geliştivgin'ı .. 

1 
• ca kan.ar yubelrnoş bulunuyıor. biliriz. g abu! ede. 

B . gog enr. Bi d b" . _u gelişmeyi şöyle tasnif edebili. 1 r gece e in tavyRrenın uçu. Bu da İngilt . 1 rız: nı n·as·nı kiiçük görmt"rnl"k 11\z•m re d v·ı ere~ın ya nıı: tayya. 

1 
dır Zi Al .. . - eg-ı. tayva~e<:I Vl"t°sti k h 

- Hava Mnayii bakmında . r~ manya ULerı,e 1000 sugund:a da - b'" .. k rm··· U-
2 - Hava perıtone-linin kifa e~ ta~are ıl~ akı:ı yapabimek İçİ'1 bu felmiş ve bu ne duyu gny.re.t saT. 

bakımmdan y ı vazıfeye ha7Jr)anmış en az 1500 _ I n(uOn a semeres•nı gör 

3 H 

· c.-vamı 411 d ) 

.- ava pe!l!K>nelinin ıal'm ve / · e 

ter~ıye kudreti bakını·ndan 1 "S p "'t b 1 -'"•'~""~ h .. ı.e ... d••ı l ıı~ o, a,. nın u macası: 2 5- (ı ıı l 
Bunlmdan -3:;:0;-:t::a=:'.7. ~.--;-h-l;;l-J;--:k:-:-b-:------~_J nesını a Ellı:H•re ir orad 11 k 0 "" .. ,an heı 

o uyucumuza bir h•Jiye takdim ed ... 
Soldan ı;a.ga: ece~ı~ 
1 - Bu m~v • 1 2 3 4 5 6 7 8 

ııimirı. ta.tl1ı>ı ısı. 

2 - Pisl% (3), 

Dahil (21, Sıı 

yolıı 13). 
3 -- Refik (7), 

Uzak nıidası (21. 

1 rm_ı_ı ---\- ı_ ---•--• 
4 - Ya.tıLlı.ll 4 

«fransız<'.a·• (21, 

Bir e:'kek i"mi (51. S 
5 - Alm.rnya • 

da b1r h3V2J (3), 6 
Soru eda.tı < 2 ı . 

1 11 

ler, Aırnerilkada ve merkezi dev r- h:,.,. ~ ~rndi bu yazılarımızda bu 1?ırış:ld1 : 
1etler+n ülıkeleriınde sin'~ bir hal- mesf'le)'li itK•ıele.meğ~ çalı~acağız. . Yahudi kafasr, Yaıhudi müha -d: vaşıyan Yaıhudllere tamaınile fı'lio?tt'tldeki Yahudiler &ı·l.e.r: ..... v:_e nihave•t Y~hudi kanı Akı_n~ra 4tira1c eilrıı Ingili ... Jerin 
nufuz edip, onları müttef:ıkle.-in _,.,. bu iküçuoulk memJeketı sulam1ya Stırhngs n:tır 11

011 hr :.ı-·ıı11,,.P1r>:ri 
dava~ le iil,gilendınneğ.i istiyo:'lar- Biliyoruz ki, Balfour beyanna - ba~a<lı._ F~at Y-ahudiler. Arab - ha~a kuvvetleri ~lmanyanın beşte 
dl. Buntnı için de mesela Balfour mesi, Yahudiılel"in milli yurdunu lann hiç bır haklarına dokunma- blJ't kadar ancak vardı. ve sanayii 
beyarıınamesi neşredilir edilmez boşlukta değil de haddi zatında bir dııklarını, ve onlardan hiç bir top- de bu nisbette idı. Ku' vetı· m'"t 
b:n.1Prce niıshası, dü~man toprs.lı:- ATah ülkesind~ kurdu. Bu yun:l; ;a!k. parçası cödünç a1ırnadıkların!> tefiki Fransanın yıkıl ş ndan. so:r~ 
hırına kaçak olarak sokuldu. Bun- öyle bir yere yerleş~ı-Hdi ki, bu- ·<lıdıada ısrar evled"ler. Onlar y<>r- tek başına m•hı:er ba<Jk's na ka~ı ıfa.rı ma!kısad da. Almanyaclıı. ve şar rası asıTlarca muit.hiş emperyalizm '-e&t:kleri topra.kb eı*'We vükscı koyan ln.gilız havac l ~I an l v ... taı~-

6 - Dalık tu 
tuım- (2). Buşı: 1 
gf'zer (5). fı 

7 - SÜ,'llri (4), 

ki A.vrupadaki l'hu<l.ilcrin mütte- mücadeleleriıne sahne olmuştu. fiatlara satın a.Jdılar. ÖylP ki ka _ dan çok uzakta bulunan mü .. te!"l!e.. 
filklerı kend.ileriniın kurtarıcıları rışılklıik zaman:larlJ'da ooprakarını ke ve dominyonlar•n: da konmak 
olarak sayımaları. bellemelerin; si- (1) DllıJ:a.L edflıirse. beyannamede Ya kenıdi :.Steği1e sa·1Jınayı dileyen A _ yükü alt:nda idi. 
~rtalam~ı. Balfour be;yannamıe~ hu~eft ~a.yri ~alBllı,,ıarın, yani Arablann ııablar çok oldu. İlik önce:er! A- Nihayet bitfiil ha"he ;şfrrak •den 
sı.nd(' şu satırlaT vardı: cMajeste- ~11Sİ ve mf.lli lıaJda.rından bahso'km. raıbla.rın gelerı.e!kledne, rıı.illi adet- Amerika. gtin gl"Çtik<·e lngil•erc-n~n 
n•ııı lıiiklı:rnMt, Yahudi halkı için ~.~brı. )lu,ha.rrir (Devamı 4/1 de) Uzakdoğu, ve Afrikadaki btıva ik-
~~- ....... -- ......_ - - ............. -- ....... -- - .............. .49"'"~~ ......._ - ..-..._ ....-.. ...... ....-.._ - ........ ........._ ....... - ....... -- ~ ~....... ı· . .. 1 - -~...-r•~.-r.-v• - - ~wr•~•r•n.•~~..-r~~~ ma ını uzerıne alınış olmukla ln. 

Nota (2). 9 I ' T(' -, 
8 - l\ll'Ş'ıur ı-__ 

bir k:ın~ (6l. iL il · -ı ı 
9 - Kopek (2l. ı __ -==z::l·==:==~~==k=:b::=='==='==::l!~~ 
10 - l\:fıgıdm fyi cinsi (8). l'ııka.rııLw aş:ığı: 5 - BiT kadın ismi (5), Arka (31. 

1 - T:ım!r yeri (7). 6 - Ta.yyııre (4), Kıvamında, iyi (3,. 

2 - Canlı (4), SiNm (2). 7 - Kan dam:ırla.rı (G). 

3 - KiUse ça.ıgısı (3), Yemeıklerhı 8 - Soru edatı (2). 
arasında yen\r (Gl. 9 _ Arka (3), B~rabcr (., 

4 - Üs<ün aksi (5). ..) · 10 - Deli (5), İslın (2). 
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_ _, ı Ei'keği-kadın yaratır 
nın 

Yazan: Nusret Safa Coıkun 
- Kösemen Gişlengiıı biri. ~anların db"..Uiyet~er-: ·~'1:~1ı r·~rdu. Bir ciudağı çat diye yarıl- ~ 
Halil ile arlkadaşlıi.rı .cıan:W.ı :ma. böyle idi.soma kendileruı· her.kcs·n dı., çene.sine dbğ:r~ kan sızmağa Ş 

nalı baı'kL?tılar. P.atrona b'r sıçra.. ii~ünde bilen ve heritesın kendile- başladı. febadet parm::ığını kaldı- İ 
yı.şta on y~inıci orta bınasına doğ. r'ne feda1karhk etmek mecıburiye_ rarak şe'ha.de1: getirdi! i _ _ve~~~· ne zaman~anberi dü- ~~ .ayrılabilOOC't,m::ı.i ııasü düşü Genç kız nen li gözlerıle gend 
ru koştu. USküdar•amı takım takım tinde olduıklar.aııa iınanaıa padişah- - E~edü e.nli. ilfııhe illallah. ~u,g'ü ve ~-a~a-lrılcu.k .mü?ıluım "'1li):orsWl? adama içi tıtriyerek baktı. f 
İstanbul ya'kasına geçen yeniçeri larda bu hodıb'nU:k çok daha aşırı Patrona gül:meane.k için dudak- ıarŞırdı,ğı duşıınoeye tekr.ar ta - - Bunu dıü.şilınıtneık bile çıldırtu V.c.dad, dudaklarını ;uzat. 
artalan büyülk meydandan kadrr- oluyurdtı. J:arıını 16\rdl: ikılımıştı. . beni Vedad! ..• Fırukat .diı~n ki y Haydı, gene baırn .beni ~vd~i• 
lannı geçiriyorl.ardı. Halil on ye. Köse ihttiyar cpatl:şalhmnz bizi'l'!'I - 13ska benim bubarr., "!bizden i -: :Semaıhaıt, dedı... Sana bi ı:uz hislerle har.e:lrot ae büyük bır söYle ..• 
d ın.cı orta önüne geldiği zaman mesnede gretirdi'k:lerım-~i ta.nıvl'p ama ve kat'a bavff!y\'em('n. Ve ae- :tekliiun v.ar! . ~~!~ S~nden ~k ~.aşlı ve t-cc Genç kızı tahassürle kolların• 
durup etrafma baıkmilı. Ya~cımn anlara hıirat ~sin1, tlt-dirt - a~erimizi pad~hım Zil 'b:ıtama- i. _Genç ~z, ~~rı Vedadın elleri rübelı b;.r v ~ı:ı., ~ıle kOllUŞUV - arasına .aldı._ .onun dudaklarınır 
~alini tarif eittiği kösemen a - me1k i~iyordu. miha tırdad eıy'len: 1İlkiın beni:rn bu- ııçiıı:ıde. .g~zlerıru kaldırdı. ym.um degıl m:ı • Böyle olma,g a1lında be'klıyen dudaklarına uza 
damdan ortada nam ve nişan b.le Paıtrona Han ~adzadenin ya. baım, iilema baıŞı Tstıed:t.im:t yo11t _ i - Nedır Vıedad?7 "' .. .. mecburu.m. H~z sen. i.stilcıbalinin nırken içten bır lmnuşu.şla: 

1 

yıoktu. Ardındaın so'luya soluya ge_ nına ilöner cfönmez e1'nde'k1 vala. tur. tbratıim Paşa ve üt; nefer &'T"- i, -. ~t .be~ ~aşım _k~uk, bu saın:as.ı.na ~}ıd. ~aılarını ve~e: - _!alnız sen .. Yalnız seni se -ı 
len yazıcrya d&ııöıp ç;ıkıştı: ğmıı hasmın ü;ı,eriıne b rakt!lldtarı kadaşını 'ist<!rüz. Sonra s=ı.ray.ı IJı.'ü- ;0~ı a~ ıısıtiıkıbaliltti temın 4:!t.: oek .~P ~~ils tı. _Bu aş~ grçıc vecegı~! 

- Bre Hasan, kandedi.r o adam? sonra elinıi hocanın <Ynnızt;na kov rml'ynna ~11psedıien Zül&lı Efeın:ii :mı:ş dejiılian.. 1-abilır. Buıgu-ıı benı seıvıyorsu Dedı. 
Hasan parmağiıle ltaıpı altını rşa. du: bubamrz vaT.dır, 'M'lı.n da-hı Anadolu ! Delikanlı daha~ :amamlama..;hıit'le.rin ~ ~laşznamı. .................................... 1 

ret etti: - Bab efend" buba. şimd' pe- k'a.zaslk-eri -edı:lımesiıni. yetmiş do • -:dan, Semahat elile agzını kapa t~r. Sen Y~ bır eenç idcaJ sevgı ...................................... f 
- Onda be!kler idi. Han. taş dişah.a varup '!m!ramımmn üc mad kuzun ortasında kadılık eclen del' j=n:Ştı: .. . lıyi seç~mez. B_~r a~ b~nu kabW ~ünler yilrüd.i.i; haftalar avlaral 

merdivenleri ' do1amr do1amınaz dıe olduktJnu Söyllen. Bur.1ar icra e- tbralhiını. Ef.cnd:n~n ~i ırnmsabı- i - Y-0kısa_ba.na evLnmek mı te1c. etsek bile. buAWn .a.ılam..n karşı bağ'landı. 
kollarını açıp bağırarak ileriye a- dilmec!ikçe ış IPrı.aya varır w en nm f.emı.an ile tamn!Tlasım i"Stıe _ ~lif ed.erokıs1'.:1 Vedaa?. ·· Ja.ştığı ieaıkıet se.ndı v.e beni çok Ve .. ,günün biırinde .. yeni .başlı-4 
t !dl: camı ~sü .iç1ı:ı ~~ .köLü oluP. rük- -i, 'Vetlad, a~ınıı bu yuı:r.uşa1k tı _ree~i JJe .hareb!te mecbur oeder v.a~ ilkbaharın ılıık b.il' ,gecesindei 

- Benim bıi:>aıın. Umad Efendi zangı,r Lqır tit- '(Al'kınt •ar) :Kaçtan 'km:ıtararalk cevab l·erdi: MefJ~ babam, bed.balı.J; anam"1 ılelikanh tatlı hayıal dünvasıruni 
İlıltiyar Atbdülgani Efendi "tatlı ·-------------------------- i - Niçin.bi~enbı!re ürk.tün! K- l.a bir s.ığıoo ~e y.anmıza aşına .vıkıldığJnı duydu. Geç v.aJ 

tatlı gülümsüyordu. Halili iç tara- Nafıa Veka"' le tin· den.· ffü b~r .~ mı bu~. Seni ne kada~ gelElne-~- ~ o.ııları bu ..ka.J lcit t~aııbnldan dönmüştü. &>ma.l 
fa ~ekti: :sevdi,ğlJill.t, _se~n ay;.·ı yaŞlyamı. ıra.nlıık gı.mlel"llflde yalnız lın'ak.ma.ı ha tlerin ki>Şkü önünden ,geçerlcenj 

- Uma<hadeyi gene sııraya ia- iyacağıımı biılımıyor ~~n?_ :ıır:un :iBılltMsı;zlığuu cıla .düşüıımelı- ~mahatle annesin'ın, .bir' genç. 
de eylen oğ'luan. Padişaha itimad Bitill~ .._.... ılıt: • Genç kız ac1 acı ıtul.ümısuyordu' sın. dıı.geri ,yıaşlı ille kibar tavırlı hanı 
ver.in. ~B:z bahim. paşa ve arka. 1 - Su ilJlıeri on altlact ~ aüdür~ $•._ 151" 1111 .... ._.ı 1 - Yaş18:~1ıIW<ı pek .ufak -Oeğil.. ~ Ve~~ oerede ~ ai!ıyacald.ı. ıru derhal hissedilen bir hürmet vd 
~arını ~ paQ.i.ph.ıJwz mes.. ovası •l INlilıtı sula.mut .iı,Wt Y~alacak lııll-.1 w ....,.. .-ire illeri....._,_ :Faıkat b~W:'n ne ols~ bu işe karar · ıtıtriye?Tek: nezaket havası içjnde kapı.elan ge1 
nede getirdi:ğimiz yenıçeri ağasım. men_., ~ va.hffli rb'• esM1 m:e-... na.- Jiı'aiııır.. Evermek ıçın sen bılhassa çocuk - Ne oJ.aca.k ya! .c'!edi... Ebe • çirdiklerini gördü. Hanımlar .u 
ttul ketıhüdasıını ve 5f'khanbaşı ile 2 - IWllme z9.c.94ı .ı..rilıine rut~• W .-. ..... '15 • Aaka- jsayılITSm _vedad!. .. Daha ônünd di~m bi4.birimıi7ide-ıı .aynlacak mı zaklaşu!ken Semahat seslenırn'.şti: 
fstanlbul kadısını tanısın, a.nAnı raa. 1111 .. l!i :reiSllil bına:s, i~imıie -tıopı-_ • ' n 2 1 da iupuzuın bıır yol, aydınlııt b!r istiik yıd - Vedad~ ... 
hil'at göndersin, deyı.ı ısr.ar ey _ tapalı zarf 119uiilıe ya.pılacaıla!ır. !bal var .. · T.aliihfinin benimki gibı Geı:ı~ lc:ı:z bw feci :iıbıtıinıalle kar- Yanına ya!kfaşt.ı.ğı .zaman Sem:ıı! 
len. 3 - İlıtekliler, ..ııtıme prtaa.mest, m•ıwlıt ......... aıiııdlk _.. .ce. :kar~ olmamasını bütün ruhum şdeşırrt1.i gibi b.a.ş.1.ıru fiddet:k! sana. atin b.al'nclen adeıta ürkıtü. 
Harı başın1 salladı: neı earinamesı vmanıi w ~! fenni~ «e ..._. •e .... ...-.,_ ita temenni e~riım. Melttebin yen' eh: Genç kız sap$an kesilmi.c:t'. du-
- Yapalım ben m bub;,mı, dedi, _.... ve ıJJl'OJelmıi u ıih so kuruıs dluıi' ı • ...._. ıwidittrıieıa aıı.. :biıtti. Belki Y'U~ bhsilin.1 yapa- - Hayııt\ bi'; 'bh- zaman... Biz aa'.kJarı solımuştu. her 'tarafı t t 

ffitımeğe davrandı. Köse adam ıe.Ji~ lıımrier. icaksuı. Daha genç, hem daba çıo"k iilüno~ lkıadar birbir~IAizi seve - riyo.rdı.ı. ı · 
man· oldu: t - mı:sııı<~ ı:trelsilhut11 tr-in i!Mkllımill .1.nse ~ •• r:alı:ıka -....ı E~ençsiın- Bir 'hayaıt .trailesin-e j!Tre - cıe:ğiz. Aceleaııi2 oe Veciad. .. Daha l!ıdk ra:ı:ı bir se~: 

_Dur, Zö1aL~de dahi Ar.adolu ~ı -.e ~mıtn .,..,mac:ıtı '1'ünde111 em • ~ dll <ftWll elttle Wa. Elflocek derecede 'U?clıiz edilm~ de .önıümiiııde .ı.ızun yıllar -var. Gelece- - Vedad. dedi .. Bu &k!::am se 

1 k zaskerliğine getirils.in deyu ta- nan ~!aria Wı1alrtıc b1ır t'lieqe Re Na.ti& Velıiietlne 1rinwııııat eWeiı ltu ~l~in. Bö!~e olsanda birdenbire v'. b'ee 'fte1er hazırla.:1.J.ğını bilivor nin.ie m.ut'taka 'konuşma y z. Ye 
'aıb eylen. ile mahtlas vhaak ibeft 'Veda "ahmbn ve bu ftl!iikayı ibraz etmeleri ~r. :~mverecegın bu hava.t her -zaman 'llytll? me'lclteıı sonra bulusalım! 

·· ~ Anı da y.aparlar nu benim Bu müdrlet lrlıme ft9lltıl ~ batan:maylllllar etıd'me!"I! '1'inılr •- f;ana cazilb gelmiy-eoceok:tir. Kim bi- - ~i çok mahl düşüniiyor • End'se-ye düsm.üştii. 1 
buıbam? m~. slir, ~lki ~ .lka:r,şına daha .qo'k SE- sun s~li .... Sen he.r kelin. her - Bu haliaı ne .•• Benı koıku 

İıMıiıvar güldü: s - lstelıı&edn t.eklif mek'tubl:ırnu .-.. .,._.. 'y.&llllı •atıien ~ sut :veceıtm brr msan -da ç-ıb~khr fikrin, her harelkt!'tiın!e bum ha - tcyomn, bir şey mi .raı?... • 
- Yaparlar, anı da yaparlar. evnıWne lııaı4M" au l'iler:I reisliiine mn.kb• ..m•UWıı yermeieQ ~ jBuıgün ~n her ~:n ı:ıa~,...um kimBıı. Buınu itiraf ederken ~u - Aığladığını gartermemek 'çin! 

Ş'mdi tıocanm yanma Ridip ciıe - Pas'Bda .a- ıeellmeler kabul edf'.mes. mn_..54) :zavah bir kız va.7.1'Veti!'tdeyım. Bu nırumdan biı' feYler b.ybeıtiğiımd b~ını çevi:r.rrrl$fli.: : 
dikleri mi ~n. f":'k1ifi l:>a:rra. tıcıd'!.ğırı 1~1n ya:pıvor sanmıyorum. Fabt. mutlaka bir - Hayır, .hiç bit şıey yok ... Akj 

Aibdülgani Efendl bu plfim ile f lstanbW Belediyesi b• ] 1 :san, çok ya1varmm Vedad; a~J kanr verımel:iyjz. ı ama görüşürüz. 
doğrudan doğruya paai:,jaha <'rr.ni- an arı :rrırza mctfumn~i kar?Ştmnal... Sem yalnıı: bır~lıyım. V.edadm eevabırıı b k mede 
: 1et vermek istiyordu. Gece "labaha •-----~--~~~-"'.9'-~~-~--------.1 i - l'lt:!ler sıöy1ü~rsun Sereahat!. -Sen beniım i<çin en büyük ku...,bahçe kapısını hızla vura:ralt .~rı 
karşı İlb'ı-ahim Pa~ 1'le şeyh ·sıamı Floryada kiıtn .-in W.Uında y~llacak tamlru ))U&rlıkla ihale ecHlr 1Seni dınlet'ı\:en hayreıtten bunal - vet ve ~ElHsin. Bu karara 't1.ar.:rlB- ·osmust.u. 
~e vez'rler' bi~"rine kabp i'kivc edDtir. ltetlf ~I ıaooe tir& ıre temma-tı 300 Jira.dılr. Keşif" tart.D:\me Za: :ti Ben · b·Ar ,ır; k d b' h' 'tmf · l b k V -.l bıt MUUMilit .Miiiliidiiii kaiem!Gde ~öriilebWI'. • ıım. mı ~asını sevece,.,.m. !'la P. ır ırı ız: y.ll nız ıra ~ cdau, yemeği nasıl ye 'ğın1 
avırmıştı. Şimdi de Sultan Ahmedi ibf>ın mi 'Sf!'!'la acıdt~ım. iç'n bu te 11".ıı~z. Öl~ kadar deiTil b'lmecli DeıhşN.li b"r mel'ak vi 
İ'brahim P11..ı• ayırmak istiyor- i!rıde 11flfit4! Ptqeme winii gaac il • Da.inli .JilDcıülDende ıaıplao:::ıktır. ;illıf'te bulunu~um. BP'ni çolr ili · Vedid?.. end'şe içinde idi. Semahate ne o 
du. Pad'şafı ~ dur.wı:wnu. te • TaUblerin ıtemlnat. _..._ -vepa -*tııdıla.rı H ._ - ,..'llıılleoekl.eriıle 'l1&lr ~a hı~aladm! Benim. - Öllünci~ .bwlar yalnız sen· muştu ooyle? 

· • · · Fen en ın• _. ._ .-..ı-ı fwll ....,_ Ye•'"'&le Mule .dllll .._ :balta bir'illl ~leccjımi, sen. sewoeflllırn Semahat! (Arbsl wr) 
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Korni ofun m·· a aası 
Suçlu: "Bizim bu işlerle alakamız olmadığını anlamak için hukukçu 

olmıya lüzum yoktur. Aklıselim sahibi o!mak kafi :lir. Haya:i 
buluşmalara istinaden tecziyemiz isteniyor.,, de:li 

Ankara 10 (Hususi) - Suikasd Bu arada idd:a makamının şa.. yali buluşmalara istınaden teczi ~ 
maıınunlarmın muhakern<?lerine hid Edvard Romnnski'nin sözleri ne yemiz isteni)'Qr.> 
bugun 9,40 da devam edildi. Söz inanmıayarak Süleymıınla olan mü- Kornılof Sü(eymanm ifadesini 
Koınılofa \"erildi. Komilof türkçe nasebeıini kendi kend:n'! iznh ede. bahis mevzuu ederek Süleyman n 
olara~ hazırlad gı müdafaaname- reık idd;ada bu~unduğum. söyledı kendisini .Aınkıarada göı'C!üğü yo _ 
s.n. okumağa başladı. ): alnıı haki. ve ilave etti: lundaki sözlerinin tamamen uy ~ 
k ..... t. .iade cdeccgın. soylıyerek uy. - Bir davad.ı delil olumı müd. durma olduğunu, çünkü iddia olu 
durıra. a~d:Ltıgı. h rgll:~ .!>}~ defa deiumumi iddiasıı.ı yapar. v; niaz- nan tarihıte k~ndis.nin Ankarada 
a'."ha oeg~.ır.ld gı,11 gordugu. Ab- ı nunların teczıyes:ni ister. Delil yok blunmadığını, bunun polis rspor. 
durra•ııman 'İl \ıC Sule)mıln~n :~a. - sa bir takım hıı:ıali hlıd ı st"lerle addi. la.Tile iSbntı mümkün olduğunu 
delcrınc da) ar aı :ık kendilerırun ada ıbu~unamaz. Müddc:umumi bi- s&ytledı ve: 
mazı t n mC'\1-ıme :;okulduğunu ;fa taraf aklı ba!lında bir sahid olan c- Süleyman bazı evrakı Mar. 

• de E !I. kıtt>-n sonra dedı k!: E.dv~rd Romanskı'nin :ehadctine sel berber saJonunda bana \'erdi-
- Mahkc."ln; sai~~~~ınd::ı .. bı ni1? inanmıyor. Her defasında başka ğ"ni SÖ)füyıor. Halbuk! Abdôrrnh. 

Rus g.b. ha:cxet cııtıg m soylcndı .. ifade veren yaiaııcı Süleymanın söz man ifadesinde mevzuu bahs cYrıt 
EBv<"t; bben

1
. bır 1!_~~ . vatanbdaşıyım. lerine inanıyor.» kın kendisinin ~'()zü önünde b~ Şka 

er.· ~ ıyen; uuvutcn: ana ya. B d K ··ı f 5··1 b' d ·1d·v· · "dd" 
h 

ı.ıı. v So . un an ronra orn o u ey - ır ver e \'erı :g nı ı ıa ediyor. 
şama al\Jr.ı veren • y€t m•lle- 1...... --ı · v ·r d ı d ~-· H 

b . d kl "f 'h manın po ı;:ııı.e ven.lig ı a e er er.ı alcikat ~udur ki ortada ne bir 
t n n ır vatan aşı olma a ı tı ar t dl · h b ı · d d d" k" 

d 
. eza arı ıza a aş n ı, e l ı: evrak vard ı r, ne de bunların tesliıni 

e erım > s··ı b" ·r .l • d . 
M b d 1 

c- u eyman ır ı acesın e işı . Eğer iddia maknmı bu nokta. 
aulUn un an sonra ge' en ce So f 1· 'tt' v • • b" d" ,._ d &bd h ı.."' vyet se are ıne gı ıgını, ır ı-ııarı tetkik etseydi b"zim suçsU7 oL 

~1" z ya~~a ~~~cİ~ıJ'e~'trı:tı. Şa t ğer ifadesinde gitmediğini; bir ifa- duğumuz anhşılırd•. Hall>uki idıdia 
ederek : - ışare des:nde scfaretite beni gördüğünü; ı makamı böyle bi:- şey yapmadı ·ve 

B d f Abd
.. h bir diğer i..fadesinoe ise br..,~a bir ibizi suçlu olarak gösterd .. Bu hfıdi-

c- u mu a a:ı. urr., rr.a.n S . d"" v •• •• ... ..JI b' · · ld w 1 4. t k 
1 

'd k ovyet memuru gor ugunu; gene seıene ızım suçlu o ugumuz nas: 
ve onun avuAa ının ımer 01 u - b ·r d d E 1. 1 b"d t" d f · d"·., a· · b · ı ı·k J b · 

1 
A u ı a e e y u ı aye ·n e sc a. ı~pat e .ırr ızım u ış e a a aınız 

kartını •.zde fg er;ı~~~nor.h vu. rcle g:tt"ğini söy1üyor, iddia ma- ollınadtğını l\nlamak için bir hu-
.... m mu a aaldnğa ~rrl~ magv: kamı idd"anamesindc bu görüş kukçu olmağa. lüzum yoktur. Akk 

n n masum o u unu soy ıycce ı . · • v - • • • • • 

yt-rde faş;st prcnsiblerinı ve tak . menın E:> lul sonlarında oldugunu selım sahıbı olmak b unu ıspnta ka-
tiğın: kullanarak bize ve bağl:bu- bildriyor. İşt~ i~d~a mnıkamı bu e- fidir. Ben lıayu~ı r~da ne Marsel .h;r 
lunduğumuz içtimai prensiblere saslara, bu ~.11~.ır.~nı tutmıyan ha- ber sa1onuna gıttım. ne evrak f!la~ 
hücum eW. Şak r Ziyan:n bugüne yal ma'nsulu goıu~ı:> .ve buluş ı- al.dım: Bu~lar uydurmndı.r. Aynı hn 
kadar hiç b~r dava tak!b etmemiş malara .?ayanarak ıddıasını ya _ dıse ıle. alaka~ı ol~.rak d nlenen,5ı
olır3.'>, Abdurrahmanın parasız 0 _ p1yor. Suleyman ve Aodurrnhm:m rak Muız benım Suleymıınhı ouk-
1 .. rak avukatlığını yapması ve bu karş:nız.da yalnız füütt.chim ola - kıanda t~ıçeden .. b~.şka bir dill~ 
su da mütemadıven şahs•m za hü rak durmuyorlar. Aynı zamanda konustugumuzu soyluyor. Halbukı 
cum tmesi üzerindl? tevalr.kuf edi- iddia makamının bizi ~t'ha>n etmesi Süleyman türkçeden başka ibir 
l<'c 1, b :rer noktadır.~ iç"n de yala!lcı şah;d olarak bu _ dil b~lımiyor. Ben is~ :~sça. türkçe 

Kornılof, hunu müteaki'o muha- luJlu' orlar. Idd"aname b~<ttan aşa ve biraz fransızca bılırım. Şu h.fü
kemt"nin de"am: sırnsındıı kendi ğı i\ :ce tetkik edilecek olursa gÖ- de Süleyımanla anlaŞ':ı.bileceq:ıniz 
ale) h ne tevc"h edilen iddiaların ri.ılür ki, iddia makam bizi mrıh- tclk. lisan ve müşterek lisan tii~<:
teşnlaini yaptı, müdde ·umuminin de kum etme'k için daima delil bul - çedır. Bu mesele hnkkınd,1 da cla-
1 } c'arak söylemi1 olduğu hadist.1.-. m ... k arzu ve he-vt 'iincleiir. Bizim ~. ~rçok te~akuzları ;f:ıdc ed~ -
r h ror birer ele alrırak bu hudicıeler leh:m:7c olarak t k hô.dic;e g'i.nıl - eılırım .• dedı. 
de r;ördüğu tczadlıırı tebarüz ettir- mü yor. Ahdürrahman v Süleym<l Kornüof ,müd::ıfaanamesini oku-
d i. , nın saçma s pan ifadt"L r·ne, ha- mağa dC'vam ediyor. 

ııSon Poslzın n ın &por tefrikası: 70 

Birbirini takib eden oyunlar Su spor ları mevsiJti 
P '" .. zar günü açıhyor 

Yem yıl su ~rları mev.si3llınin . Bu sebeb~edır ki Ahmed, bır b~tiraneğe vakit kalmadan A.hınd 
açılı.şı münascbct.:ılc önümıuzdeki C.'<)K kereler. alaturkada hasımları. dın hasmmı tek paça kaparak su 
Pazar ~mi Beşiktaşta buyük Türk na karşı da.ma zayıf kalırnı~tır. düğü göruldu. :Madralı, paçası 
denizcisi Bartbarosun türbesi Ö- Fakat alafrangada cıhan pehlıva- kurtramamıştı. Ahmed, paça eli 
nundc merasim yapılrıccklır. Saat 111 olm.uıştur. . .. de hasmının üzerine yürüyord 
14 de başlıyacak olan merasim Malumdur kı, .. alafranga gureş Hem de canla başla .. yenecekt 
ı: ra1· ve Beledıye Re .· L. ır· 1,.. belden yukarı gureştır. Belden R- Madırah '-'arı sekerek dört beş 
~ • . ısı u ı ,,.ır. • k B d .. . .. J 

dar tarafından açıla~akttr. Bölge ~~.gı 0.Yun yasa tıır. .un a~ otuıru- ~ım ~erJ ~eri gittikten sonra te" 
a.....,dlranlıg~ı ...,...;:t k b y · k k dur kı Ahmed, belde.1 yukarı olan lı'key.ı sezınce deıilıal doncıek ke 
"J~" "'"' ea ı en u. se .. :tlh . k .1 h 1 Denız Tkaret okulu önünde yapı- m~t. ı.şAı...~vv~tı ek ,31sım aık·ını ~d.- disiıni yere attı. 
lacak müsabakaları şu şekilde mış ı. ı.ı.ıııcam, .0 • arı ısa .1 1· 'Madralı , kendısini yere atmak! 
tert!b etmi~t·r: ~ısa olan b.u. 'kol arın kuvvetı a- paçadan 'kurtulmuştu. Ahmed, h 

1 - Denizcı klüpler .kiırek ve ~ırdı .. Enscsı de kı~a ve kalındı. mımn üzerine çullandı. Derhal ık 
ye~ken vesaitlerile birlikte saat En::."e'Sı ~Ulakıları hızası.ndan ?mu- pana geçti. Madrah, kapan oyu 
13 de Yüksek Denız Ticaret mek- zun~ dogru ~ayılıp genı~ıe:di· .'?- nıuna girmemek için zorlandı. F 
tehi önünde toplanacaklar ve tek- n::u:z:;:arı had~tnden fazla ~d~. Goğ- kat Al!ımed, zorla hasmını ku 
neler karaya çekilecektir. su ve sırtı .. hır çek~nece gıbı kaba- kapanına aldı ve kollarını ardda 

2 - Mera<>ime i.ştırak edecek rı:k ve . muşek:keldı. Bu sebeble sıyJrarak uzatıtı. Ondan sonra <l 
kııf le bahr"ye bandosunun arka- ~hme~ı. b7Lden yukarı bomna~ k~- gırtlakladı. Tam bi.r yular geçir 
sında muntazam tabur halinde su .ay degtldı: MeŞ'."ıur Adalı Hahl bl- mişti. 
sorlparı haık~mleri, alak::ıdar klüp le Ahmedı yukarıdan b~n~mamı.ş. Kara Ahımedin müsbct ve, zorl 
idarecilerı. ık.1füp1erin dcn'z ıSpor. tff. Ad~lı.nın da belden aşagısı Ah- oyunları vardı. BL1hassa hasımla 
culan, Yüksek Deniz 'f~caret mek- med gubı ~a~ı.. Onun da belden r.ıını ezmek için kurt.kapanını ço 
tebi talebeleri tranwav yolunu ia- yufkarısı .ımuth :şb. . ., • . kullanırıdı. Madralı, kurt.k':ı.panm 
kiben Beşi'kıtast.aki Barbaroı; tür- Adalı ~le A'hmedın guırcş.cn hep dan kurtulmağa savaşıyordu Ah 
hes:ne gideccklerd"T. • gadd~r~a ve .. ~avıgalı . olmuştur. med, hem hasımını eziyor ve he 

3 - Merasime. bandonun çaldı- ~~r ı.kı dev cusse peblıvan. a~~ de döndürerek mağlüb etmeğe s 
ğı İstlklal marşile başianacak vı• g~r~ı~de .~yund_urukarla bır~ırı. vaş.ııyordu. Mücadele çok gadda 
bayrak çekilmesini müteakıb İs. nı · ökluresı)~ ~gımuşln~-dır. Işte casına oldu. İki toy dehkanl: a 
tanbul bölgesi - Beşiıkıtaş Halkevi _bu sebebledır kı Ahmedm, M~.dra: ma da 'kendilerini .,..ori•ıvorlard 
Ticareti Bahriye mektebi - klüp lıın~n a~'tı1:dan ka~masL ve gur~ı (Arkası vıır) 
1 ( U e',.'kl · tal d" d ) B avaga ınt.kal ettirmesı· usta pen- ••·•·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••··••• ••• er arz u•• • erı ~ ır e ar. • 
baros türbesine birer çelenk koy~- livanlarm .gözünden kaçmınuştı. 
caklardır. Çünkü Madralımn Ahmede narcı- lstanbul borsası 

4 - 942 yılı su sporiar, mevsim! ran aşağııları yerinde idi. Binaen • 
bölge başkanı Vali va Belediye aleyh, has~nını altıta daha ziyade 9/G/9-12 açılış • kııp3Jlış fl:ıtı.ı.n 
Rei~i tarafından açılacaktıı. <>zebilirdi. Ismail ağa , buınu biloi-

5 - Beş'.lktaş Halkevi namınn ğ"i i.çin sevinmi$tli. Demt"k MadTah. 
bir zat, bölge nanıın.a da bir spor. Ahmede az gelım.işti. Hattu, Mu-
cu nctuk söyliyeceklerciir. rnd ağaya şunları söyledi : 

6 - Nutukları müteakıb y.ine - Artık şimdi kor",ı;mam... 
tabur halinde mektebe avdet edi- - Neden? , 
ı~ek ve Skiflerin g~~·a resmi ile - Mademki Afımed, Madralı... 
müsabakalara başlanacaKtır. nın altından böy!le knlk.tı. Madralı 

7 - Yarışlar Beş"ktac; Şeref sta. onu yenemez ... 

Londna 

ÇEKLER 

Agılq 

1 Sterlin 
:'\ew.York 100 Dolar 
Cmnre 100 İsvlgro n. 
:o.1adrt4 ıoo r eoeta 
-.ıo~holm 100 hveo Kr. 
Bir altın l.lm 

Ye lı.ıııııın' 

5.U 
130.70 

30.365 
12.9375 
Sl.16 
32.90 

dı tle Ticareti Bahr iye mektebi - Sebeb amma? 
sahilirden takib edilebilecektir. - Görmüyor musun? Ahmedin 24 ny:ı.rlık bir gro.m kiilço 

8 - Yarısların sırası şöyledir. belden aşağısı yukarıların-ı naza- altın 452 

Esham ve Tahvlll\ ı - B:r çı:rte ba)•anlar. 2 - Bir ran inced:r. Aıtçılığı yoktur. Da. 
ç:fte erkc:k;1er, 3 - İki çifte bayan- ha ziyade ayakçı.dır. Madralının 
lar. 4 - İki çifte.> eı kekler, 5 - altından böy'lc ikal!<.tıktan sonra Sıvas • ErLurum 2.7 
Beş ·çifıte mekteb filikaları, 6 - yenemez hasmı onu... cc '1 941 Demiryolu il 
Dört tek eı:ı'kekler, 7 - Dört tek - Doğrudur. 
bayanlar Diye konuşurlarken daha sözü . . 

19.85 
19.55 



10 Haziran 

rler 
++ 

~ondra radyosunun 
Fransızlara h itab ı: 

"Sahil bölgesinden 
dahile çeki iniz,, 

Denizlerde 

Bir italyan muhribi 
ve 3 ticaret 

ge isi batır ldı 

SOM POSTA Sayt '5 

Libgada 

Londraya göre 
İki taarruz 

püskürtüldü 

1 Si astopo üşmek 1 

üzere mi? 
1 
1 

C.Baıtarafı 1 inci aayfada) nuştı:r ve JapÖnlar Dutoh Harbur 
tiınmelenfu.e ve D-..rleşık Amerı1rn hücumu ha:kıkında olduğu gibi (Baıtarnfı 1 inci ıayfoda) ile Meksikanm petrol havzalarını Mııch ay hücumu hakıkında da bu 

tar tahkimatı zuptetmış ve çe\Teleyen Mekstlta ikö:r:fezilc ay. yazının yazıldıgı zamana kadar 
düşmanın mukabıl ta~au~ar1:71ı nca Aıotiik adnJarının doğusunda, bır tebliğ neşretmemişlerdir. 
kanlı zayıatla gerı p;ısk.urtmuşt~r. Alınnn demzaltılannın yenıden Fakat, Mıdva) .-.ularındakı Bir. 
Haı:ıkıofu.n şuna!. . şarkısınde duş.. yii2 sekjız bın tonilato tutannda 19 leşö.:k Aım~a donanması komuta. 
~anın za~ıf tMyiklerı akamete tacaret gem.ısı batınn~ ibulunmala. nı anural N.i.ınu Japonlara bü) uk 
ugratıbnışt.ır. . . nnn .r~P;men Uza!kıdogunun. ikınci bır muvaf:fakzyetlc mukabele edil-

Londra, 9 (A..A.) - İngiliz amL Bedin 9 (A.~.) - R~m; tcb - Meııke~ vıe ŞIIllal kesım17nnde Düeya Harbinin bug;unkü <!urumu diğiru ve bu muharebenin altı Ha-
rallık daırcsinin tebliği: liğ: Şimali Afrıkada muharebf.ler çeırrl>er ıçme alınmış otan ~u~ .ç.ınde birdenbıre ön plana geçımış zirana aid ilk safhasında Japonla. 

Tütbfüent deniz1lltıS1 orta Ak: devam etmektedir. fP"U:Pları, hava k~etlerımn mu- olduğunu kabul mecbur:ıyetnde nn 2:3 tayyare gemisi içindekı bti-
denizde y.aptığı _ ~~vriyc hareketı İngiliz hava kuvvetleri bu çar _ ~ır yard.um sayesinde dahn ~nr kalırız. tün tayyarelerle birl~e tahrib 

Vaşington, 1 O (A.A.) - Lon.. sırasınd? çok büyuk başarıla~ el- plJmalar esnasında 22 tayyare kay bır sahaya ~rılmışla!"dır. ~llr- Gerçekıten, 31 Mayıs sabahı Ja. edilmek ve 3 zırhlılarile 4 kruva. 
dra radyodu, dün f;ran a halkına de etmiştır. Den zaltımız Lıbya b ·..ıı __ _ı· manın mevzıı taarruzları lııç'bır pan denizaltı filosuna bağlı husu. 2lÖr ve 3 nakl.ye gemilerind ha-il k bul nd Mih 'tJmnl etmı;,ııeraı. netic ~~ro+n • 
hatnhen ikın:ı bir d e tc u~- istikametı e _ve~ ı ve İtniyım tebliği e Veu".:-''.:Ul\l"'r. . . si deıriz:alt.:ılar .Ma<iagaskann D.e. sarlar vukua getirilm~ su;<:_til.e rnuştuT Radı:o Fransız halkına sa.. iaşe yollannn muessır taarruzlar R 9 AA ) 1 1 Ladoga ~lunde bı.r 1ıcaret ge- go Suarez limanına hücum ederek Japon iıilosunun ağır bır maglübı-. ~ ' 1 . . b oma ( - ta yen or- . . ı.....-ıt. 1-...ıı h ~ t 1- t__ y 
lu1 böfgcler:nden çek.i mesını, u- yapmıştır. dul , ~k · .h 73Q nu mISl uu.ııııua cu'.la asara ugr .. J büyük bir u~iliz ı.ırlılısmı ve di- y.ete ugraıt.ılmış bulunduğunu ve 
nun güçlükl;r yaıatacağını, fakat hu Devriye harek~ti sırasında Tü~·- arı umu1?11 

•• arargu ıntn · rnıŞt.ır. ğer lbir İngiliz kruvnzörünü tor. kendi zay1atlarınm hafif olduğunu 
rıa katlannıalaı! icab ettiğini söyle. bülent denizaltısı, ort.a tonajd~ ~ç ma~tı mtc~~~.'· ikt tarafın zırhlı ve Bir meval .upledlldi pıilcmeğe ve ağır hasara uğratma. bildirmE'lı: ?uret:le Midvay den~z 
ıni t" düşman malzeme ve ıaşe ge1!1ıs le .. ar .. ~ e Berlm, 9 (A.A.) - Alman o~- ga muvaffak olmuşlaıdır. muharebesinı Am~ri.kalıların bu-ş ır. ---o 1628 tonilato tutı:rında Nevıgat~- motorlu ıcuvvetlcrı uaıı.ında çarpış. duları baŞkumandanhğı, 7 Hazı- Kezalilk. Mayıs aymın son günü. yük lbir muznfferiyetl şeklinde 
l d • t ) rı sınıfından brr lt!llyan muh7ibı; mal~r deva:ıı etmcktedır. r~~ do~ oep'hesi~ mer.ke.z, ke- nü Haziranın ilk gününe bağlıy n g<ister.maştır. 

Q r a J V S opo ni ve küçük bll' ticaret gemiS.m Bırk.aç kere yapı.lan ~arp.ışm~lar siminde hi~ Alman hu~um !°'t ~~ı.. gece zarfında gene hususi yan; ıç.. Bu son olaylar da "sbat etmc'kte. 
batırmıştır. . . neticcsJ_n~e 14 Curtıss ~u~ür~lmu~ - nın ani ~ taacru~u ~lt! .hır duş. !erinde yalnız bir fedai denız sU- dir, ki girişmiş olduğu. m~azz:ı.m Vaz~ -ı •• •ı nasıl Orta tonajda olan bu gem~~ tür. Butun tnyyarelerımız uslerıne man mevzıı zapteclild gıru haber bayı ile ib.ir fedai deniz erbaşı bu. hazırlıkları dev adımlanle ılerlc:t-

i ..s ikisi de ağır surette yıilklü idi. Ku- dönmyş'lerdJr. . . veıımektedir. 30 dan fazla tabya, lwıan küçük Japon denizaltıların- mekıte olan Birleşik Amer"ka, kin.. 

g""ru .. zor". çü'k t~caret gemisi de infilak ma~ ~~· 9 (A.A.) - Lıb~adakı ·ç~e. ~lunanlarla bet-aber tahrib dan diğez: bir ıteşekk.ül Sidney li- cı Dün~a Harbi;ı n muhtehf kara .r l rile yüklii bulunuyordu. mi.üJtdik kuvvetler yenıden ıki ta.. edıhniş:tir. . manına bir hücum yampıştır. Bu ve demz !hare'kn:t ahalannd ve ~inci fngl!h: denizaılbsı batırıldı arruz püskıürıt.müşlerdir. Bunla~- Sovyct teblıği .. hücumda, bu küçük denizaltılar bilhassa batı ve cenub batı asi-
1..ondra, 10 (A.A;) - B. B. C.: Roma 9 (A.A.) _Resmi tebliğ: dan biri Alınan zırhlı kuvvetlerı- . M"osko~a, 9 (A.A.J - ~le uze- ehemmiyeti peık ziyade olmayan fikite hergü.n b "raz daha a-ır basn-Aıt'rnaniar, inun zayiatına bakmak- ":ı-.:ı~ .:..:L.. bı" du"mıan tWnizalt sı, nin bülV'İik kısmı He Knıghtscrıoge rı neşredılen Sovyet teblıği: bilr Avustralya harb l'l'em.isini ba. cak yeni tertıföler ve tedbırleı aJ. • k.a h.. mları- OAUC:nlz.u\: r .. J- 8 H . . h d .. ib J B r~ın Sivastopol n ~ş. ucu d . binbaşısı Eugcnıo Henke'nin istikametinde yaıplan taarruzdur. ~zırany.gcc<:-5ı cep e c mu- tmrnış iseler de kendilerinden de rnakitadır ve şayed aJ><?nlar, ır-

na devam etmcktedırleı. Burada1: ! kenız d da bulunan bir torpi- t--·ı· toprusu kırmıştır. him bır degışıkliık olmamıştır. üç dört tanesi batmıştır. Bu küçük ]eşik Ameriilranm nakikı durumu-1 k k 1ı pddet 1 uman asın . Bunu .LU~·1 iZ "< r bliv ek d . l l lA ıık" ....ıhi} kı etl d' çarpışma ar ço an ve d tarafından batırılmıştır. D"ğ t arruz da Bırhakeme yaıp- e J:e cruza tı arın gerek M.adagP.Skar, nu ay ı V=:r• e ym en ırme-c>lmaktndı-r. Sovyet kuvvetleri düf- ~1!,uz b" d hınltı dn denızaltı ı er a uııd ki bunu da hür Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet gerekse Avustralya şark sularına rnelcte devam edcrl r ve k nd leri 
ırıan ı n bütün taarru:zların muv~ffo_ B~a . ~r et:n·zm taar:-uzuna uğ- lan taarr ~ .. .. d tebliğine ek.tir: dcnkr.altı ana gemilerile nakledil- Jçi.n en hayati ehemmiy tte olan kıyet~e püskÜTtmli1!erdiı. Sahılde, avcı blrlıkie: ~ 1.a relermin }'rıansımar püSkıürtmuşleI' ır. Pazartesi günü Sovyet hava dikten so.nıra faali~·ete geçirilmiş Çin işini yani Çunking ordularını 
bir noktadl\, bir gedik ~~?.'1ıya_ ~u- raya~ denı~m~ tir~ Mayn sahasında açılmış olan ge. km'!Vetleri tar~fından. ü~ sahil oldwtları da tahmin edilmektedir. m'ütevaii mağlubi~tlere u r t ~ 
Vaffak olan dilşr:ıan, gbgus goğmıt yardımıle ~a ış nd diğin 15 16 kilometre kadar genış.. muhafaza gemıSi ve bır hucumbo- Bu hfuiiseyi Hazırarun üçünde imhaya çalışma'kla beraber arki 
bir çarpıımadnn sonra, ağır kayıp- . Gıt'ld bombala 

1 
ark liMe oiduğu kabul edılme-ktedır. tu batn:lmıştı~. Ayrıc~. bir refa. Birl~ Amerikalıların AlE:out a. Qinde işgallen ~ltında bulunan 

la1fü geri dılmıştır. Kahıre, 9 (AA.) - Ortaşfilı Kahire 9 (AA) - Reuter aJan- kat ve bn- na'klıye gem.ıs:. de hasa- dalarının Alaska sahillerine en ya_ mıntakalarla Bır.manyayı bır m 
Deniz üssı;nü ve kaleyi durma- İngiliz hava kuvvetlen kararg ı- Libya ~ndekı hususi mu- ra uğratılmıştır. :kın olanı üzerinde bulunan Dutch evvel bırleştirmek kcyfiyetinı aza-

dan bombardımon eden Alman u~ nın 9 Hazıran te?!ki: sı:~~ri hlldiri-yor: Gene hava kuvvetlerimız tar.a- Harbur Ilınan ve üS3ilnün, Tokyo. mi süratle tahak'kuk e-ttiremez ise-
ı;ak!arı müdafaa bataryrıtarıntn 6- Pa.zartesı gecesı Gırıddc. Hera~- h ;t_-: • • rhl !ayları ve tanl; tınıdan malzeme taşıyan 50 kam- ya yeni bir hücum tcrtlb ed.leccğı ler ve Çan Kay Şak orduları kar
tc j kr~ıaında ağır kayıplara uğra- liyon düşman hava alanı ıyı ~et- UJ.ökl:ız l.4 ~~u~le Rinclli. pı- yon hasara uğratılmıştır. endişesile buraya yakla~ olan şısmda gene bir çıkmaza s plan P 
mı la dı celerle bomlbalanmış, uçuş sa n a. ikarşı oyırna . T b ult Kalinin bölgesinde ikd meskun bir Japon :filosuna mensub tayyn. kalırlarsa altJ. aylık kısa bir z&man O~ ; Alman uçağı düşürülmüı nnda ve alan b'n~l!rı .. a~.asında yade hafta. S?nunds ıl<lncı d 

0 
r meVki Kı.zıl kuvvetterı tarafından reler tarafından mükerreren bom. zarfında elde etmış oldukları hu-

"c 11 k da hasarauğramııtı~: infılaklar olduğu gor~lmuştur. Çı- muharebesmı 'kıaz::mmışıar ır. işgal edi1miŞtfu'. bardıman taıkıia:> etmiştir. yıük mu:vaffakJyeUerle Alaskadan 
Ayrı r~a Alman tankı tnhrib edıı kan yangınlar 120 kılometre me- Cephenin merıkcz kesiminde, En nihayet Haziranın altıncı MadagaSkara kadar Pasifik ve 

ll'li ti~. . ··nde saf eden görülme~.:? ıdi. a lbi~ noıkttada 900 Alm~n _ö~ıı.irül. günü sabahı zııiılı, kruvazör, tay. Hind O~yan;ıslarının., a~ağı . yukarı A~'manlar. bazı kesıml~rde gu muş ve 8 tanık y~k e?.ılmı~u·. Bu yare gemisi; nakliye gemisi ve de. yirmi b!n lkılometr_lt~ ım-dadları 
ısoo kişi ölü :vrrmişle .. d.r. Amasyadl seller cep!henin diğer bı:r ooıgesınde de ruaıtııarcıan mürekkeb mühimce üzerine şümuı peyda etm ge baş. 

ıı inci Alman ordusu f 1 . · yfad ) Almanlar binden fazla kayıb ver- b ir Japon filosu on bin küsur ki lıyan gennş ve se\:.kulceyş bakı.. 
v · n 10 (A.A.) Sivastopol ~B~ 1 mcı s~ .• mişlerd'iT. lometre t.Jntidadmdaki San Fran: mıından takdı.re seza faaliyetl rj_ Ö?>iind~reyan eden çıırırşınn - y;p gemdogı ıa,la•ln ıehun b!' k~; Rusların durumu nazik s'.tlko - Yoloohama deniz ~'Olunun n:'n 'buz üzerine yazılan yaZJlnrm 

larda Ruslar ıı inci Alman ordu. sım yollarını k~pamıştır. Şehnn bı d Ankara, 9 (Radyo gazetesi) - taJkri.ben ortasında kfıin olup he- tclıl.lresine maruz ~lması ıh~ma-
6\lna ihr lkayıblılr verdirmekfie - kısım bahçelerıne ve Zara ovasın.. Avam K marasın a Almanlar, S":vastopola karşı çok n'Üz Birleşik Amerintalıların elin- linin baş gösterecegı de tahmm o.. 
dirler. .dakl mahsullere kısmen zarar vcreıı Türkiyenin gösterdiği ağır ve şiddetli b'r harekete geç.. de bulunmakta olan ve Havai a. lunabilir. 

vı,ıyc göre seller, bir adamın ölumüne, bir ÇO- miş bulun.~~!"lnr .. Almanların bu dalarının Jao?,Dyn .ist~metinde .. H:ıe·.:~r def~ g r"şm'ş oldukları 
y· . 10 ( ~ A) _ Ruı cephe- cuğun .a~ır ıurette yaralanmasına se a laka :fan tak dir le cep'heye surdüklen kuvvet, g;çen bir Heri mevzu mahıyetinde bulu- buyük olum, dirim savaşında ken-

.;: d ıvAı, I ı' · t mizlemc amel" ye- beb Jdug· u gihı bazı hnyvanları da bahsedı.ld ı· sene !kullanılan kuvvetlere nısbe- nan Midvay adasına hiicum etııniş... dile.rine taarruz y-0lundan başka 
-n c man ar e B ı.• o • t .:'\_: .. :..ıı f 1 bü"'2iiik aksad b" ld ha t •~ . d ı...:ı-el" i d ktedirler. enın- ·· ·k1eyip götiirmüştür. en J;IU, uç m~•i aza ve J ' - tırr. Japon :filosunun m ının ır yo a ya ı.<:mın e evum ..,. ~ne evamh ~ml e göre, merkez suru ~aı)da ıta~elerle <lestexlen- M.Jdvay adasını işgal veyahud ge. ri mümkün olamayacağına şüphe 
c cnhgdolcnb" aR e; ~iatahkcm ı;ıevld J a ponlar Midvay Londra 9 (AA) _ Avam Ka. mış bulunana:kltadır. 

1 
ne Tokyo .ile civarına yeni bir hü. edfünemesi lazım gelen Almanlar-

ep e c ır u irin... Burada Rusların durumu ÇOK -·1- ·· b d d d ıt.. • I l A d.aki' .müttefikle j 1 a·ım· ve 30 kauımat '" h b • "d marasında bir &'!lale cevab veu:n ik. . ·.. .. . ş· di cum yampctıK ıuzcre u a a a aııl a on arın vrupa -
Jgka"I\ eıı b!raber havaya uçurul- m u are esıne aı nazık gorunmeXıtedır. .. ım ye ioplnnımı.ş olduğunu zannettikleri Pİ son günlerde birdenbire ihtiyar 

e Joıe11 e ~... • l tısadi harb nazırı parlamento müs.. kadar ynpılan Alman hucumları bir Ameriikan filosunu, tıp'kı altı etımiş oldukları tedafüi durumu rnUJt~. ..1.. lteam"nde bir çok ma umat vermıyor ar teşarı Cnoss: demiştir ki: püsk.ürtii1müş . <:>hruıkl~ bera~, ay evvel Pearl Har'burda yaptıılt- biraz daha temadi ~ttirirlerse Ja. 
R l1'me.n r!:ıu rl rpüak.ürtülmüşt.ür. Vaşi~ 10 (A.A.) - Tokyo - Türkiyeden Ege denizindeki Rus iru\.'Vetlerımn yemde? takkvi- ları .q.Bbi bir ba~ın hücumilc imha ponlar i~ ıbeliren tehl:itenin daha 

• taa a o rad"OSU bfila Midvay ~z mu. adaiara yiyer..ek göndeımeyi temin yesi çok zc;>rdur ve bu vaz.ıkyetb a~- etmek veya dağıtmak şı'klarından ~a artacağına inanmak lazım gelır. 
d 1 har~'besi haiklkmda hiç bir malıi için lfiz.ı~ gr-len tedbirleri almla~n şısında, Sivastopolun Y~:!n d"" ı.r hangfsi olduğu henüz anlaşılama. K. D. Libya a zır 1 v "Stil'. g~yret e~ıyorum. Gıda m dde erl; zamanda Al:manlann e.u.ue UŞ-

k ti hal ... ma~ne= Berlin radyosu bir bıterafd ~1r,konktrol ahında bu ada - mesi muhtemel f~mak~~ı~ Türk matbuat Harı·c·ıyede tayı~n Uvve er a J n ami:rafömı sözlerini zikret- lara agıtı aca hr, (tSıvutopoı atq ı ınası ı en d 
~ydi: Bununla b~hcr; İsveç tarafın.- R-Oma, 9 <.A.A.) - Popolo di Ro- heyeti ay sonun a k"il 

1 Amfral. ASha'hi ga·tctesinde yaz. elan ileri ~riilen projeye uyarak; E- ıı:ıa ~zetesi, K1rımd~ bolşev:i!kO.e- Berline g idiyor ve na 1 er çarpışı yor ar dığı bir yanda şöyle demektey - ge deNrindckı adalan da yöyeeek nn mustatı em mevku olan v~ Al- • Ankara, 9 (Hususi) _ Kub şef 
. . yardımı yapılan hölgeler arasına manlar tarafından çember ıçıne Ank.ara, 9 (Husus1) - Ay SO- büô'ıük elç.\iliğıi müsteşarı Kamil 

Londra 10 (A.A.) - Eveni~ mış. 1,;;ı.,..;ı..et ~..n·ıenemez. L .. ası . · 1 •1 :ı..··kometi _ alınan Sivastopolun bir ateş fırtı.. ı:ıuna doğru Allmanyaya gıdecek 1\ır.: A!k B 
1 

b 
· Lib daki cHer .aın ga ~ ~A .. onuım ı1:ın ngı tere nu . "nd bul d ğ ak. . b" dil . ...ıumtaz ny, er ın U)UK elçi. Sıandard gazelesının 1 

ya M ğllı.l>iyelllere de uğrıyabilirit. nin ynptıl\ı teklife cevah gelme - nası ıçı e un u unu yazm. nıaf!buat heyetimız teS tl c ~'.~- !iği başklitibi İrfan Nilınd EU., ntulıaWri ıöYle yar.maktadır: . yal şunu ııü,filycyim ki mulııı- mi§tİ« tadır. ~~ "'::": :"YY ;;ıerın- tir. Heyet Ma12ıuat Umum Mu~u- TBlıran büyük elçıhği !kine kiitlbi 
~Toplu bir halde yapılan .. bır ~ı~aha yeni başlamıştır. Çok <ıDumlupınarıı gemisinin Yuna - ~:,:1 murb""tilıı ~u.:;a şe ~dve rü Selim Saq>er, .NNecmdGttınN a- Semih Baran, KUıb<!~f büyük el. 

Zı.11la Alman taarruzunun pus - re .. . . . d ..ı o; l dd le- ll.Uuanın u .. ı ve mu a. dak, Asım Us, Nadır a ı ve f!V- :l ~ - ~ k"ti:b" Aff Ak kili -~ .. .. f örülen bll' uzun surebillr., nıatan a wae;ıtı ncak gıda ma e fna tesislerine hucu.."U ederek bun. zad Güvenden müteşekkildir. çuı& uçuncu ·at ı an çn, va0ulduğu ilk de a g Deniz hakimiyeti rini taştyar?k bJr haftaya kadar Is - ları tahriıb etımiş'lerdir. Berlin ibaşlkonsolosluğu muavjn 
adır. d r Londr:ı 9 (AA ) - Star ıaze - tanbuldan hareket etmesi muhte • Kışlalar, fab'rik.alar, imendifer Ad • lak b k 1lronsoloSl.an Salfıtıat.tin Aral ve 

Son 24 saatte cbercyhantte e;a ç~; t sinin Vnşıngto~d.nki muhabirı ya. meldir. . kavşakları ve havagazı, SU, telgraf mıra ımı aş anımn Necib Said Tamboy dereceler le 
PlŞ!nalar muhareı e a ın c Bu yardımın ne derecede geni~ ve telefon ~isleri tamamile tah- İntiba1arı merkeze ve Kubışef b;iyuk elç li-de~ildlik ~a tır. zıyor: 1 .1eb'l •. 1 . li b _..11:1_..,... Kar d · · '"th.i . • ğı başkıatibliğine merkezden Fatin 

Midway muharebeşinden eonı:a etı ı eccgı mesc esıne ge nce, u rib t:U.l .... ~ır. a enızm mu ş (Bftflarafı 1 ınçı aayfada) Rüştü Zorlu üçüncti katıhliğ ne, 
Ccn B H k Pıuifikte den:z bnkımiyeti ·~·~ B" huou~ kendi IDtiyaçln~nm mu ... - Kwl kalesi bu suret.le mukavemet flr full:ıokular Kapıkalede uğur- Calııd Melekoğlu Vama konsolos. YBDnı leoik milletlerin elıne ge<m'§h'- desi <>i.bellnde Tü.k hük6meti ta • kabiliyetini hissedilir derecede •- landılar. Kafile reİSl h1':dudu?'uz.. Juğuna, Büıtıan Işın Musul konso.. dır Vaşington, ıo A.A.) - Alınan ,.fından tetkık edileceklh. .. za~ac~...'.'.,~. yem ve k t'i bir dıın ayrılıdken şunları soylemişt!r: losluğuna, Baha Ergin Nevyork 

· 1 gÖ".c Midvay dolayların Müateşar. bu husıuta Türk hu - da e '"""·~........ _ Uç dost maçı yaptık. Hckern- konsolosluğuna, Basra konsolosu 1 lanı r Lenin ra- ~ıı,p~a~;~an j;pon uçok gemiler'n- kumetinin gösterdiğı ve fiı~en te - Şimal hah cephesinde lerinizin dürüstlüğünü takdır ede- Cemıl Vafı Stokholın elçıUğ b ş.. 
da hi · S ga> tipinde o1up yjd ettiği alakayı takdirle ıınmı~ - MoSkova, 9 (A.A.) - Cepheden riz. FuilıbollLDtı.zun silratl _.. ik~alı ka'ti'blığine, Nevyo:k konsolosu 

d •d erıOOO rı 1"~ 1 gelmektt-dir Bu u u Kızıl Yıldız gazetesıne gelen bir oyununa hayrnnırz.. GP! ş-ınuzde, Se"'iullah Esin Sofya elçılig. ık.in-a arşı Yeni en 27 ton a 
0 

· r. · al L-t ......ıı.. • • k Al mızd ı:...&- • .ı l • · 1 . 80 ak ta§lmnktaydı. tel, şım uu ı C'°}Nıesınae ı man aynl!§ıanutla hak'kı ? gu::.~n- ci kfilti'b\iğine, merkezden Cemal 
çak gem 

81 

uç Almanyaya yeni hava taarruzlarının dört gün süren çar. len içli atabu1doo hepwmz mutc- Kars Tahran büyük elçirğı ;x nci taarruza geçml.Şl8r pışmalardan sonra püskürtüldüğü. bas.sis kaldık. katıib1iğine, Tebriz muavin konso.. 

Amerikanın uçak 
imalatı 60 bine 
yükselecekmiş 
Vnıington. l O (AA) 

liath · tihsali teşk · JAtı nıı.z.ı rı Net 
e '° nda Ameı"ka uç.ak 

lll.alatın n 60 bine yükaelcceğ.in · 
b an etm tir 

Almanya ve Japonyaya alunları yap1l dı nü bildiT<ıne!ktcdir. Almanlar bu Spor başkanınız General Tane- losu Arif Or üQilncii katiblıgine, 

'
. h k 1 (B tarafı 1 • • yf d ) taarruzlarda tanklarla deste'.klen- ri. idarecileııini2:i tan!m<ıkla bah. Merk~zden Cahid Hayta 'l'ebriz çok şiddet 1 ava a m arı 8f . . ıncı ~a a a .. miş büyük kuvvetler kullanmış. tı:tyar:ız. ~runuzun daha .ziyade muavin konsok>s'luğuna, M.uam. 

Yapılacak düşmanın bır denız uçagını duşur- larorr. Savaşa atılan 40 Alıman ·k~lmesini temenru ederim. lll€r Yücel Berlin buyük elçılği 
mi.işlerdir. ta~mdan 20 si Sovyet piyade w . i~ nci katıbi me, Mahmud Conker 

A.A.) _ B. B . C: Bu haraka1ıtan 18 uçağımız dön- toplan tarafından şımrl.idcn kulla. ları lkoıkunç bır mukavemete Vaşington biıyük elçiliğ" üçüncil Lond~a lO ~ !H 5 bir demeçte.. memıştır. nıbnaz hale getırilm $tir. Sovy~t çarpmaktadır. _ . kafbl ğine, Orlhan Eralp B lgrad 
Hava mar~ı ,arr lon a akııı _ Alman tebliği kuvvetlen karşılık taarruzla p. Alman baSkısı butun n dur- ironsı:> uğu n ılarlığına Ati.. 
Ro!t.ok, Lü.bek :\; c Ko y .. d Berlin, 9 (A.A.) - Resmi teblığ: m 1dta ve çarpışmalar dev et- madan artm ır Düşman ask rk- na, Pire ~ losluğu hnçlla. lannı gö!g{;-Oe bırnkacnk olçu e Bahriye topçu kuvvetleri, şimal m~ir. r nın cesed yığınları ve parç la- n Ragıb Fer d Scrav Berl'n baş. 
AJıınanyaya ~ daha m~azza~ a- denizi sahılinde bir dlişmruı tay. Alman b ıs.ı devam yor nan top \ tanklar mevz 1 ımızı~ onsolos uğu kançılarlığına, rner. 
kınlar yaıplacağıru soy'lem(tı:'· yaresinı tahr b etm tır. Dun gece MoSkova. 9 (AA.) - Bugün anünde rop an:makta devam edı. kezden Efdal D ruıgıl ve Ha~an 
Bom'bardım.anlar sa)lesındc z:ı,~rın arbi Almanyada bnzı mahallere ce'Pheden Kız.ıl Yıldız gazetesme yor. .. .. k:nyeü taym ed lmişlerdir. 
elde edili:?. edilernı)eceğı haı m- f h , 3 taarnızlcırı yapılmışbr. gönderilen biT tcl şöyle demekte.. Uğradıkları bü)uk 'kayıblar Al-
da.iki düşiıncesıi sorulan mareşal. şu arşı a d" man.ları t.aarruz1ar n:ı devamdan M "'1 d 

ıb v~ir· Sivil ahali kayıb1ara uğramıştır. ı~.. hava bombardımanla menetmcmekıte ise de hiçblr düs. ug a a yer sarsınbsı cevaı ~a · Uzer.ne yapılan Bilhassa mesku; ~ahnl~~lerde d ve rını~~~~etine rağrr: n Sovyci man taarruzu muv ffak olam~- Muğla, 9 (AA ) - Dun gece 
.,.,...;;beler bu sual n cevabını ve- umumi bınalarl a .rnsar kar VaTctleı:i hava kuvvetleril uça~var top.. maktadır. B':trlil.1er mi d ima saat 11.10 da oldukça ş"ddetli b"r ~,.., 1- , t Av tav"arclerı e topçu uvv ' ... . .. t tm kt d . ..J lm t Z ıreoe'kıtir· Japonyruia yapıu.c..,!1-' ec. . J J 16 bomb tny)I nresinı lan S':vastooplu C€saretlc muda- m~vzıler m u :ı ve a) an. yer sarsımısı o ur. arar ve 

'"lx>ler 1ee teyıd mahıyetirl'de ola- d~~anı.n rd faa etme cdir. Du ır.an t a ruz. maktadır. h sar )Okhır. nı duşurmuşle r. 
cakt r. 



6 Sayfa SON POST~ Haziran 

Avrupa hattı Pazar- Hergün TESİRİ KAT'İ 
tesi günü açılıyor . . (Battarafı 2 nci sayfada) 

reıs1 muavini WalJace Nevyorkta bir 

(BaJtarafı 1 inci aayfada) demeç vererek: 

""d-' T'- • TAZE MEYVALARDAN iSTİHSAL EDJL\11Ş 

~~ 1 idris Müshil )"Ondur. LS1ti Tüıik - Yunan budu- - Amerikan •ulhü berkesin sut 
duna pek ya'kıın ve Yuuan toprak.. h~d~r. Buınun İçindir ki hertarafta 
laı ı oa bulunan bu ıstasyon, Av- hurrıyet suretinde tecdl:i etınelidir 
rupa trenlerinı Yunan toprakla- Amerika emperyalislliğe dayanmı: 
rına .gotürmekıte, bıHlhare 'l'ür:k yan ~ir. suh kurmaktadır, demiş. 
topraklarına soktuktan sonra tek- Hurrıyet ve emperyatiatlik .. 
rar yabancı topraklara çıkarma'k- . Bu iki kotimenin manasını söy
ta ıdı. Şim~ı vazıyette Avrupa lıyene göre çok değişiyor. Amerika 
trenleri (Siıvılıngrad) Cesir Mus. Cümbu~~~i~i muavini sözlerile neyi 
tafapaşaya kadar Türk topra~a- kasdettı~nı fÖy]e anlatmı:ş: 
rında sefer e1ım'İş olacakıtır. Bu su- .. - Dunya üzerinde y~a.n bü. 
ret1.e İstan:buldan kalkan veya İs~ yukTer arasında onda doicuzu oku. 
tanbula gelen trenler Yunan ve mak ~e yazn:ıak . öğreninceye kadar 

İt Arıyorum 
15 yaşında l'enç bir kızw. Tabsll de. 

recem ortaaır. Ailevi vaılyclimln bo. 
~uğundan dolan tatil müddetince 
da.~lu ve1a ka.tiblik. cibi bir vazlfe ile 
berhanci bir müetilSeS{lde çalışmak 1 u_ 
1orum. Son Postada A. A. rumuzuna 
m~ııt edilebilir. .................................................... 
Son Posta Matbaası ı 

·~ 

LiMoNA)T ASI 
Lezzeti Hoş • • içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: Fiatl 60 kurut. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

Tilrk arazisınde b.r takım ıivicac. Amenka vaı.ıfesıni ibitmiş addetmi- Nefl'bal Müdür1l: Clb&d Babaa 
lar sebebıle va.kit kaybetmiyecek, yecek!!r· Keza bütün dünya çocuk. SARhlt: A. Ekrem USAXLIGİL 
Mari ~u~d~a~e~en m~un l~ıg~de~rım ntn~teWe e _ ---------------~====================~----~--
kalaca:ktır. dınceye kadar, bütün milletlere de. "S iRGEB 
Diğer tarailtan hattın tarifeleri. mokrat. h~ki'ımetler kuracak derece.. 

ne aıd hususların tıesbiti de, birkaç de mes u1ıyet duygusu aşıiıyacnk bir 
teferrüat mü&tesna. tamamlanmış.. tcrbıye veritin.ceye kadar bu vazife 
tır. Diğer teferrüatın i,kmalini mü- deva~ edecek.tir.» 
teaktb ve hattın açılmasile bera- Gt12el taaavvuır. Avrupa haricin. 
ber tarifeler ilan edilecektir. de büyük dev'letlerın idaıeieri at _ 

l.Bu tarufeler üzerinde görüşme- tında yaşa~akta olan yabancı ırk
lerde bulunmak üzere Sofyaya g~- ların Atlantık dekl'arasyonunda kay 
den ve şehrimize dönen Devlet dedilen vaidılerôcn ne ~kilde ıstı • 
Demliryollan ddkuzuncu işletme fade edeceklerini de gösterir. Bu 
müdürü yeniden hududa gıtmiştir. deklarasyonun Avrupayı aliıkadar 

Hnt:tın açılması üzerine bir se- eden kısmının nasıl taebık editece. 
nedenbcri müşkütata maruz kalan iine e-elint:e, onu da İngÜterenin 
Avrupa mean1eketleri ile lkıtısadi haı mühür nazırı Sir Stafford 
ve ticart münasebetlerimiz tekrar Gripp9in bir deme<:inden bir dere.. 
canlanmaya baŞlıyacaktır. c~ye .ka~ar anlıyoruz. Bu demeç 

--o Life ısmındeki Amc~ika nıecmua • 

Şirketi Hayriye 
bilet ücretleri 
arbrılmıyor 

Ankara., 9 (Huıuıi) - Münaka
lat Vekaleti Şirketi Hayriye tarife 
ücretlerinin timd ilik artırılmaaına 
lüı.um görmemiıtir, eski tarifenin 
tatb.kına devam olunmasını alaka
daı1!ara bt1dirmiıtir. 

ıının Londra muhabırine verilen bir 
mülakat ~larak bu mecmuad:l çık_ 
mııt~r. Sır Stafford Grippı JÖ::> le 
demıı: 

- Sovyet hükumeti kendi•İnİ 
A:Dmanyaya kartı müdafaa için ııarb 
de •tratejik zaruretlerin icab ettir _ 
diği hududları iatemekte haklıdır 

İngiliz nazırının kullandığı bu 
cümlede etratejik hattın nerede ol'.. 
duğunu tayin etmek bakımından 
tefsiri. uzun münakatelara yol aça.. 
cak 'bır cümledir, fakat Sir Cripp9 

E.atonyadan, Litvanyadan; Le.ton _ Çocuk Esirgeme 
Kurumu kongresi yadan, Besarabyadan; yanlıı çizi • 

len Polonya hududlarından bahset-
Ankara, 9 (A.A.) - Çocuk Esir- mit. Sovyet'Ierin eHerinde bulunduır 

geme Kurumu umumi kongresi 11 maya lüzum gördükleri yerferi Sov
Haııran Perşembe günü saat 10 yetlere bağlı mintakil cümhuıiyet
da Ç'.(lcuk ~~~da toplanacaktır. lere çevireceklerini aöyle.miı .. 

Anglo - Sakson ile.minin sulhtan 
kendi hesabtl\8 ne 'beklediği anla • 
ıı1dığı gibi Sovyetlere vermek iste.. 
dikleri hak veya taviz?erin ne ola. 
bi1eceği de artık a.n!ıışıl'mııtır. At _ 
1antik. deklarasyonu da tefsir c<lil _ 
miştir, denilebilır. Fakat bugünün 
demeçleri yalnız bugünün düfünce
lerini menfaatl:rde.n yalnız bir kıs.. 
mı için gösterir. Öbür kısmının ne 
düşündüğünü ve ne isteyeceğini he. 
nüz kendi ditınden ht'iyctle i it _ 
medik. Fakat aceleye de lüzum yok, 
Tasavvur ve projeler kimbilir daha 

Tanmmış sporcular 
ne diyorlar ? 

(BaJtarafı 1 inci uyfada) 
zamnnlardaki dahıı. verin"li durum
ları, devir İşinde bize ümid vermek 
ıedir. Bununla beraber hayatını ken 
di kazanan srorcuları teşkilatlan _ 
dınnanın, aile ve maarif himaye _ 
eindeki mcktebliteri tcşkilatlandır _ 
rnak kadar kolay olmadığını kabu1 
tıtmek ger~ktir. Esasen teşkilatın 
maarife devirden önceki verimsiz. 
lisi bu noktayı iyice ölçememiş oL 
maıındadır > 

2 - Üç. dört yıtdır ıpor işlerin
den uzak bulunmakl:ı. beraber bat_ 
Jıca sakat ofsrak şunları görüyor • 
dum: T eıkilatta •potdan ve ıpor 
idareciHğinden yetiıımaş, tecrübeli, 
aporcu1arrn psikolojıaini bilir kim_ 
•elerin azfğı: bütçedeki paraların 
sarfında en önemlinin, önemliye ve 
hatt& önemsiz.e tercih edilmemeıi 
t~kilatın profesyonel .gizli profcs. 
)'IOlneL amatör cere3•anlar: ve vakıa 
ları kuşısında memleket ıporu için 
on faydalı olabilecek hır uyuıma 
ve uygun1aşma şeklini ortaya ko _ 
yamaması ve nihayet -ı>orun içten 
ıe.len bir sevgi, istek ve zevkle ya. 
pıl1r ve ıböyfe olursa fayda verir bir 
fCY olduğunun gözönünden tama. 
mil!e uzalclattırılmı, olmui. 

Yeni teşlc.il!ttan beklenilen ıey, 
hiç oüphesiz, muvaffak olmasıdır. 
Fakat bana kalırsa, bu muvaffakL 
yetin ko1ay, çabuk ve verimli olma 
•İ içln yeni te§lcilat ana spor olan 
atletizmin teşkilatlandırılması ni eli
ne ve kontrolüne alıp öteki sporları 
aerlb~t olarak klüblere bırakmalı; 
fakat k.1U'blere yıllık başanlarile mü.. 
tenHİb yardımda bulunmalıdır. 

«3 - Bence; değil yalniz mek
teb1erin bütün vatandaşların k'lüb. 
leıfe münasebetleri yakın ro1ma1ı. 
Böyle olur.sa spordan fayda bekit -
ye.biliriz.» 

«4 - Spor •ahasinda hizmeti ge 
oip .tecrübe ve bilg: sahibi o1anları 
-ı>or efkurı umumiye.si pek iyi bl .. 
lir; bunları !aymak malumu ilam -
dan başk& bir11ey olmaz.» 

---oı---

Da\riilicezeye yardım viidin· 
de bulunan vatandaslar 
Diln Vilayette muhtelif ~üesse -

ee1er mUmcssillerinin iştirakile bir 
(o.,.antı yapılmı~. Darülacezeye 
yardım temini etrafında görüoill -
milttUr. Toplantıda hazir bulunan 
müessese mUmea,illeri bin liradan 
ataiı olmamak üzere Darülacezeye 
yardım vlidinde bulunmuşludır. 
:Yardım paraları Darülacezede vü -
cude ııetlrllec&k yeni pavyon inpa
lıoa sarfolunacaktır. 

ne kadar değişecektir. 

&k11•m. Ztfaklı.9il .................................................... 
Dumlupinar vapurun

da bir kaçakçılık 
Cumartesi günü Yunanistana ha. 

re.ket eden Dumlupınar vapurunda 
bir kaçakçılık hadisesi olmuvtur. 
Gümrük muhafaza memurlarının sl
lu takibatı neticesinde meydana çı
kan hadise §Öyle cereyan etmiştir: 

Beyoğ1unda terzilik yapan Eleni 
adında bir kadın Yunaniıtandaki 
akrabalarına memleketten dııarıya 
çıkması memnu ıo1an yiyecek mad
deleri göndermek istemiştir. Eleni 
bu iş için ayrıca kü11iyet1i miktarda 
bir para viidile geminin kamaratu 
Yusuf Baturu kandırmıttır. Yusuf 
Batur yiyecek dolu bir bavulu di _ 
ğer komanynların aruına katarak 
gi%ljce gemiye aokmuf, fakat az 
sonra gümrük muhafaza memudan 
tarafından yapılan aramada bavul. 
da gayri kan:.ıni olarak götürülmek 
istenen yiyecek maddelerile, ElenL 
ıııin akTabasıne yiyecekleri nasıl yol 
ladığmı izah eden bir mektub çlk
ınıotır, Her ikt ıuçlu da müddeiu -
mumiliğe verilmiılerdir. 

Evlere dağılan beyannamele
rin doldurma müddetleri 
Halk dağıtma birlikleri için ev -

lere dağıtılan bey'.\nnameler üç gün 
içinde dlollduru1arak alakadarlara 
tevdi edilecektlr. Aile kütükleri bu 
ayın 25 ine kadar eaaa defterlere 
geçin1ecek ve ay '°nlarında birlik. 
ler faaliyete bılş1ıyacaktır. 

Yeniden ağır İ§Çİ sayılanlar 
Ay batından itibaren bazı İKİ • 

fere de ağır i~i karnesi verileceğinı 
yazmıştık. Hazıran sonlarında tev
zi edilecek karneler Temmuz ve A. 
ğustos ayını ihtiva etmek üzere .gene 
2 aYlık olacaktır. Ağır İKİ karnesi 
a'Pacak ltc;iler arasında matbaalaıda 
makinelerde, ocak başında, at~ 
kart aanda çatı~n işçiler de vardır, 

• m:ü11tm: SATIŞ e 
UJI TÜLÜIDıCUbaşı Ali Bey vereeelerine ald, Camlıcada TopbaneliDtlu, 

ilacı Reşat Pı;. 90kafında 41 döndm bat ve ba.hcelerlle üç ko;ık tlsküdar 
Sulh H~ Mahkemesi vasatasl7le ZZ.6.942 Paurte.t ıünti aa.a.t U.16 ya 
kadar mtnay~ Ue satılacaktır. Bat ve kôşki« Millet. Bıı.hçe~ı Tramvay 
duratmdan adi yilrii1üşle 10.12 daldlı:a.hk bir mesafede olqp havası ve 
Boğaza nıızn ınan:ıaraıı;lyle fevkalide bir aayri1e yerkUı', Bat ve bahçeler 
her t~ draate elverişlidir, Tatlı ve bol lilll)'A malik tulumbah büyilk bl.r 
lıııo"usu ve bura1a bocru!a.rla merbut b&hçcıı!o muhtelif yerlcri.n.de üç ha. 
\.'"laU. bUba.ssa çoCt çeşl<J.li 1emis ahoJ,a.rı, lüks çamları. sebze balıçelerı ve 
ufak b!;r lııorcısu vardır, Fazla tafsllAt lçtn 'Uskildar Sulh 1\labkemcsine ve 
Telefon: 81%04 e müracaat. 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden: 

Türkiye.de yangın, naUiyat; bayat ve kaza sigorta iılerile meşgul 
olmak ~ere kanunt hükümler dairesinde tesçil edilerek bugün faali. 
yet ha.1ınde bulunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kere müraca-
at'Pa .Galata. ace?tetiğine Şiıket namına yangın: nakıliyat; hayat v~ ka.. 
za sıgorta ışlenle meşgul olmak ve bu itlerden doğacak. davalarda 
bütün mahkemelerde, müddei, müdd-eaıÜeyh ve üçüncü p.hıs ııfatl:ri 
k hazır bulunmak üzere Petek Türk Llmited Şirketini tayin eylediğini 
bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mınakabesi hak. • 
kındaki 25 Haziran 192 7 tarihli kanunun hükümlerine muvafık gö -
rü'.!rnü1 oı[malda illn olunur. 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavül

den kaldırılması hakkında ilan 
D>k1 nikel ö, 10 ve 20 paralıkl:ı.rın yerLne da.ntelll bir kuruşluklarla 

bronz on paralıkial' dArp "'e plyas:ıya. Wi mıktard.a çıkarwnıı olduğun_ 
dan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklann Sl/6/942 tıarih!nden ronro. teda.. 
vülden kaldınlmaat kararla.§tırı.lmı.ştır. 

Mezkftr ura.it pa.raln.r l/Temmuz/94.2 tarlhı.nıden 1tl.ba.ren artık tedavül 
etmlyeoek ve bu t.ar.hten itibaren anca.k bir sene mlld.detle> yalnız mal 
sandıklıırtle Cümhurıyet Merkez Bankası şubelerine ve Cümhurlyet Mer_ 
kez Bankası fubesl olmıyan yerlerde Zlraa.t Bankası şubeleri tarafından 

kn.bul ~k:tir. 
Ellerinde bu ufaJc para!.r.rdan buluna.nla.nn bı.ınlAn ıııM sandıklıa.rl_ 

le Cümhurlyet Merkez Ba.nka..sl Te Zmı.a.t Ba.nltıuıı şubelerine tebdil et _ 
tırmeleri llAn ol unıır. ( 4129 > < 5605) 

İstanbul İkinci icra Memurluğundan: 
9.U/869 
İJıol.eiııten dıola.11 aça ~ıl'Jlla.yb para.ya oc~ karar verilen n ta.ma. 

muıa ZS!SO 14ra tıymet ~lr olunan Botazf(llnde Sarı.yerde Pazarb:ı.şı cadde 
dilde edıl 5, ;rcm.1 3'1 ıwmarah bir tarafı Heybctüllab lla.nnn batı, bir tarafı ev• 
vdoc Uüseytn bstı. bir t?.rafı Riiklye ilamın ve tarafı rabU tarikli.m n; 
mah4ud 18 dönüm 3 evlek Sultan »eya.ııd vakfından bl' kıt'a. b.ilın 40 his. 
eeıcle 3 hl.s&e ve tamamma 20486 lira laymet taltdtr olunan Botaz1ç.lnde Ye. 
otiy Pa.oa!yo maha.Uesl Köybaşı caddesinde e*J (6), yem (6), nımıı.ralı b1r 
tarafı Ertaf'.Yomm EvYCn!di karısı Ma.ry:\ hll.baneıd Te bahçesi, bir ta.rafı Dl. 
m!stooa Aya.ndlri karısı Kalyoı>i ıahllhane ve bahçesi, btr tarafı neıaret bahçe. 
ıA. ta.ra.fı rabti Kö)'bı.şı caddesile mahdud 3581,75 metre Sultan Beyauıd vat. 
tından yerden m~h sdlü.9 hisse maJ J.m:fzl ve ~mUli.tı s:ı.lreyi havi arsa 
ve Mihrişah Sultan vakfmdan bir masura mal leı.izl ft Sulta.o M~hmud ev. 
nl mUlhuatmcla.n Sa.Wıa sultan vakfından 7arım masura ma.I lezisin (40) 
~ it!bıu'le (S) hissesi &Qık aıt.-msya oıUrılmUJ olu_p 19/6/912 tarlhlndl"D 
lU:raben prUıa.m.esl berkesin rörtbllmesı f(ıln da.tre 41vanhan~ae talik cıılile. 

cektılr. 
S&tış J>CGİndıir. Müşteriler muha.mmen kıyın~ şiiıııde Jedi bll()UK nisbetJ:nde 

pey a&Çe5' ve1a.bwl milli biı' bankanın teminattı meklubıı v•Umesl fcab eder. 
Müter&ldım vttailer lJe rusum, tellalf1e boırohr1a aJd oltQ> aa.tış beılellodw tu.. 
viye ~. Yirm! mıenellk tavis bedeli m~e afdd.ir. Ga.1rl menkul 
keıı4isiııe ib:Lle ohınan mıitterl dertıal veya ttrUen mühlet. içinde pa.n.11 ver. 
mezse 11.ıale bran fedıeclllir. V;, kendb;lndeo evvel en y\ikıı;ek tekUtte bula.nan 
ldmse arzetmlııı olııhıiu bedetıe almata razı olunııa ona tha.le edilir. o da razı 
olma& veyahaıl buhmma:r.sa henıen yelli rüıı müddetle a.rhı'lllaya çıkarılır. 
Der Dt4 halde bbinci Uı:ıle edilen mü.şt.ert Ud ilhale a.raamd:ald farktan ?O ctıter 
r.a.rarla.n'lı:ln mes'uklür. tııaı~ fan-. ve r~n ~lerln fab:i amca hü:lıme hacet 
talmaksrzın dairece ta.ııs!l ohmur. Eski (51, Jenf C3'1) nımıa.rab bw bt'a baim 
evsafı: Zemlıı1 ıathı ma.iıldl.r. İ9ind4' barab ıruı.tfü d'uvarları mevoud o.Ju_p bir 
kısmı üzerine td.racı.ııı iki oda altuıd.'l bir ahır olarak bln:a 1a.m1nştır. S:ı.tlu 
ma.llln qatı kı.smmda bir kuyu ~vcud oldutu rlbt lndr, aYVa. kayısı, elma 
"1>1 me1nh al&Q tlıdıa.nlan ve 450 kilUlk k1ular ba.t mahalli vardır. Yerden 
m~h mal lemlt:l vardır. Mesahaal: On altı cUSnilm (3) evlek, muadllt 1538'1 
metre murabbaldır. Eslkl, yen! (6) numaralı arsa.om ev&afı: Me7Jı:iır arsa önü 
asfa.fı cadde olup denla kenarında manzara.sına hali h1ç btr teY yoktıur. Da.len 
Sipahi ocat111ın lşca.linde bulunan bina Uıt'9a.Hndc&r. Örıılt klSmen yıkılmış 
muhafaza duvarlı olup .emlnl sathı malUn üç lstlnad duvarhdı.r. Arsının bi_ 
rinoi l,stinad duvarı bltılşllinde iki tarafta ııara.b mutfak cama.şırbaneslnln 
toııorı 4'emerli ctuvarluı ıncvcud olnp Jaıı tarafında a.~alt cadde altından Cf!. 
ollca ka.ydthanesi vanıtr. 2 ncı &et tizerln<k' yine harab harem binası enkazı 
mevcuddur. ıevldi, manzarası rüzeldir. Umum mesabası 3581,'75 mf.'Ü'e mu 
rabbaadtr. Bbinoi arttrması 30/6/9.t'? tarihine mti.sadlf S:ılı gibıti saat lCde~ 
16 ya kadar İstanbul lkinci lcr~ dairesinde icra edilecckt1r. Arıtııım.ı. brdell 
k'ıymett muhammenenl~ % '15 buldutu bkdlrde ihale edlle~tir. Aksi ıa.k>. 

dlrde çok artıranın taahhüdü bul kalml\k tiuıre artırma ( 10) rün ıemdid e<li. 
lerrk 10/'7 /9t2 t.arilıhıe müsadlf Cuma rünü ayol saatte en çolc artırana ihale 
edilecNdlr. ıoot numM"a11 lcra ve lflis kanun.unun 126 ncı maddesine tevfikan 
lputek sa.hlbi a.lnca.klılar 11.e dlğer alaltad.arları:n y{I lrtihk hakin ublblerinı:ln 
bu pyrl menkullerdeki hakl:ırını ve hasuf1e fal,; ve masarlre dabU ulan fd. 
dlala.rı evrakı müsMteıerile birlikte ( 15) l'Üfl lıoiaıde leı'a dairesine bildirmeleri 
linm.ılır. .Aksi halde ha.ki.art tapu slolllerlle -.blt. ohn:ıd'IAııça saıtış bedelinin 
paytaşmMından ba.riç ltalırlar. Alakadıırla.ruı l'1nı maddei bnunfyeye ıöre 
hareket etmeleri ve daha f.&:r.b mnH\ml\\ a.knak W...,enlerlo 94.1/869 numa.rıı_ 
.ue d&iremiae mtir&caatan Ulu oıuıwr. 

" Gece bek.çlierlne mahsus Kontrol s:ıatıtdıılca eo dakik ve en sa.ilam model 

Milli ve tahai ıerveti muhafu:a etmeliyiz. 
YANGINDAN ve HIRSIZDAN ıizl muhafaza eder 

Em~et ettltlnl.ı bekçileri seceleri kim 
knntTol eder? 
Be~Jn cezdlil s aa.U kjm dotna lfaNA 

edet'f 
Slı:l yarın beıkçllcriıı muntaıam 

ıllklerinl VeJ'& uyuduklarını kim 
eder? 

Size bekçİ-lerin ara.. 
smda vazif lN: h)ya. 
net edenleri kıhn bu. 
lur ve Jbbar eder'! 
Bütün bu vaz.lfelert 

yaln ıs 

SIN GER 
KONTROL 
SAAT 1 

Mükemmelen ifa eder, 
Be.srni dalıre.lere. Polislere, Bankalara, J>epol.ara, Fabr•atara. HutanP~ 

Gümrüklere, Denlı& ve Denüryolla.rın.a, Meloteblu. n bU6maaı m~ 
fevblide lüzumlu bir Koıntrol aletidir. 

No. 1006 eeklJrı a111wı olup. bir tenelk Utııı mineler, 8 anahtarlı n ~ 
bphsı 60 llra.dlr. 

Taşradan slp:ı.rl!J V\Uunda post.& masrafı olarak tlc LlRA 
l>Nlelile beraber l>C$1nen l'önderUmeltdlr. 

SINGER SAAT MACAZASI - lstanbul Emlnönil 

DOGAN SİGORTA 
ANONiM ŞiRKETiNDEN 

Şlriret1mlztn Galata Sigorta Acentahtma Petek Türk Uınitecl ŞirkeUnln 
ta.yio edll.cUii ve bu sıfa.tla Şinf'Umlı namına her nev'i Ba1at. Tanpn, 
Nakliyat ve kaza sı.ort.ı muame!clerile ~ale meT.Un Te salihiyeUar ba.. 
Jundui'u ve DIC:llllCar acentahtın 15 Hıulıraa 19'2 tarilalıade b&aa1Halcla, Ga. 

"la.t:ı.d.ıı., Güven Uannıclı:ı kiln l\leıiter;l.nde faal~ başlıyacağı ilan oıanar. 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından: 

1 - Ankara Mı.ıs!ld Gedikll Erba$ ba.sıdama orta olııa\unun blrinol mufıd 
tltml'Z bclndosu tc'n f'alebe lı:.ayıd ve kabili olun~. 

Z - Ka.ndlara 1.Ha.zlra.ıı.942 de başlm&rak 20.Atunos.tU ye Uc1ar ....... 

edJJettk Ur. 
3 - İstanbW ve cıtvannaan ınüra.caa\ eckodderin tsıtuıbut Denlı Komutaa• 

ııtına. Merdn. ve ctvann.da.n müracaa.ı edecelderin Meninde Donla Ged!kll Br.
b;ış hazırlama oc1a okul l'ılildürlüiüne ve ba m.ıntaluı.lar d.,.ada bulunantanll 
bulunduklaı'ı ma.b&llln ukerilk eubeluloe münca.at etmeled. a61Z'711 

,.- Saçınız Daklilüyorıa, Ba11nızda Kepek Taraa ? 

l MA~!~ ... !!~~.d~u~~iRi 
lzmit Deniz Sahn Alma Komisyonundan: 

Kilosu 

Semiw1ııa u.ooo 
Ka.bUl 21.000 

Patlıcan 83.i>OOO 

8am:J"a ıuoa 

Tuıe fanin 28.000 
l)oma.lıee 90.000 

K. Sota 13.800 

Pat.ate. 46.llOll 

bPa.m* UOG 
pırasa 9.600 

Kavun s.ooe 
Ka.J'PU9 8.000 

Taze üıtiD 8.000 

Sal()& 60G 

Llhana UOG 

Tahmini f~ 
Kuııış Sa. 

11 
H 
11 
H 

" ıs 

11 
it 
ıı 

·15 

• • 
H 
80 
11 • 

Taı&aıl 

Lh 

ııH 

UM 
iMi 
Hfl 
ııztt 

135tl 
IU4 

UHI .... 
1441 
141 
641 

16ot, 

"' 411 
67444 Cl!2 .. 

ı - YulcUlda '*19 ve ml.kdarları J&ıılı 11 kalem seblle kapah ul'fla 
ammıe1e koınıdma-stot'. Eksiltmesi 16.Hı\ZİRA.N.942 Satı rünti saat 16 ela S... 
mitte ter.;.ane kıapısınib.kl kom'67on blrwımd:a ya.pllaclııktıra 

2 - Bu işe alıd priname 338 kuruş ınuka.bllhıde IDoııala7onda.n alınabWr. 
8 - :tsıcıdUerln bu işlerle nııa oldllldlarma dalır t 1caret ve9!1uı.l:ırını ve 2•9' 

1&yıh ka.ııunun tarlfat1 veçhi~ ta.nzlın ~ tdtliır mek~blarını ve 7~ 
r.ıda ya.alı temhl&Ua.ı.ne birlikte belli ırtin ve saatten tam bir saat evveline 
cıa.r komfa.vom vcnneteri. (5942) 

................... , .................................................... ..... 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları 

5 ton ga,btm «Jtom\,yonda movcud evsaf ctahf.Iln.de» 
2000 aded ııbdestııa.ne klhlı ckomlsyonda mevcud nümmıeslne röre. 
4 aded ıödieıt 40 X tO eb'aduıda komlsyon<la mcvcud nümunestne rire>• 

200 aded. C"ödeti 25 x 25 eb'aduıda komisyonda mevcud nümunealne rare•· 
Yukarıda ohıs ve ~ı JMılı -i kalem ma.b.emenin 12/6/942 Cuma .... 

saat 1fı de KaSımı>aoada bulunan ILvazım satın a.hna lııomlyoaıınıla p 

y&pıl&eatıodan MC.ekllierin belli Pil n ıaaUıe meıkikr llaımtaıoaa m 
ları U&n olıunar. a6306• 

• 


