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HALKIN aozo 
HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 12 - No. 4256 

Libya da 
savaşın 

sona 
alınmadı 

Hücumlar ve 
karşı hücumlar 

Yazı itleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 11 HAZiRAN 1942 

Reisicümhur, 
Fon Papeni 
kabul ettiler 
Anlıara, 10 ( A.A.) -davam ediyor 

Kınm şibiJıcezıresinı ve .!l uastopofu g~stenr krokt R.isicünıhur lımet lnönii 
bagiin Çankaya köıklerin· 
ti• Alman büyülı el~si Fon 
Papcn'i lıabul 6uyıırmuı • 
lardır. Ba kabulde Harici
Y• V •irili Şiilırii Saraçoilu 
da laasır bulunmuıtur. 

Landraya göre Almanlar1n 
müstahkem mevkii almak 
için yaptıkları teşebbüsler 

.. 

akim kaide 

hava savaşları 
şiddetlendi 

/ki Amerikan 
uçak gemisi 

batırıldı 

·''Bir Japon uçak gemisi . 
battı , diğer bir uçak gemisi 

ağır hasara uğradı,, 

iki tarafın 
uçak kaybı 

Rusyada kanlı 
boğuşma 

başlıyor mu? 

Siflastopol 
muharebesi. 

Almaalaı-· 
lstlbklmlar 
zaptetdller 

\. ............................................ .! 

Şose ve 
kOprnler 
inşaatı· 

Edime, 1 O (AA.) - Uzunköp. 
rü • Edime demiryolunun itletmeai. 
ne aid buauıları tetkik için Sofyaya 
ciden T~ heyeti huaün Bulaarlı • 
taactaa ... rimiae tilDmiftik. 

) 

idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kanıt 

Suikasd davası 
Karar verilmek nzere 

Muhakeme onomozdeki 
Çarşamba uonnne kaldı 

Dünkü celsede Kornilof ve Pavlof müdafaa
larını yaptılar, masum bulunduklarını ileri 

sürerek beraetlerini istediler 

Haksız olarak mal 
iktisab edenler 

Kanun neşredildi 
vilayete tebliğ 

ve. dün 
olundu 

Fevlkalfuie hallerde haksız 
olarak mal iktis:ıp edenler 
hakGmıdaki kanun Resmi Ga. 
zetede neşrolunmuı ve dün 
S"...bah vilayete tebliğ edil. 
miştir. Bu kanuna göre mu. 
va3dkat veya daimi bir sureL 
te !bir amme hizmeti gören 
kimselıerden lüzum görüldü.. 

ğü zaman beyanname istene. 
ooktir. Bu beyannameler 15 
gün rz.ar:fında verilecektir. 

Kanun 1 Eylfil 1939 ıtarL 
hinden itibaren her ne suret. 
le olUl'Sa olsun vazifelerin. 
den ayrılıını.ş bulunanlar hak.. 
kında da tatbik edllebilecek. 
tir. 

-
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2 Sayfa 

Maltepede iki kişi 
rakıdan 

zehirlenerek öldü 
Rakıyı hediye olarak 
gönderen berber Ali 

nezaret albn da 

TAKVlM • Haziran 

Rumi M• 

1808 -Mayı• 
u 

GÜNEŞ 

•• I> • 

1 • 
'8 4& 

Otle 

•• u . 
Y. la u 

, ı. ~ sa 

11 
Pe11embe 
Rea .. ı na• 

1042 

C. evel 

26 

-Hııır 
ıfl 

8 99 

- 28 

•. "' :t. o. •. 1.), 

• ~~ ıo 41• li 11"' 48 
ı:ıa.u- ıoa 

SON POSTA: Haziran 11 

----------------------------------------------·---------------------------rr----------...;.;;;;;;;.;;;;;;~"' Resimli 1Ba•ale : = Tesadüf insanın rontkenidir - Sabahtan Sabaha: 

7.38: Saat ayarı, t.33: Ka.rı.şık prol'. 
ram CPl.). US: AJua& ha.belleri, 8: Ka. 
ftl* llNCftlllllA ld!Maaı {Pi.), 8.15/8.30: 
Erin ..aCıl) , 112.30: Saa.t ayan, 12.33: 
KadııılııJ:a,ıd fasıl lllduları. 12.45: A .. 
jaas Jıa.berleti. 13/lUe: Fası! şa.rkıla.n 

ııroeram111m devamı, 18: Sa.at ayan, 
M.93: ÇM11ıe fMll, le: <Dış politika S... 
mali). IJ.9.1'5: Dans m.Wı!.ii (PL), 19.39: 
S&aAI ...,..... w ajan9 haberleri, 19.45: 

~ eesler, BUS: Bacb'e put.esi, 
tt.4ı5: jaıtı:ı \le 1ıilıdriiler, %1: Ziraat *'k.. 
1imd. 11.lt: ~ M Wftlller pllOgTa. 
w ...._, 81.M: (Ke..,maalar 
_.),M.60: .... -hd~ 
&al: ............. luı:lıırWJ ... 

--

lzmirde çıkan <'Anadolu» ga- re hir gramofon bulmut -.e ak • 
zeteslnde okuduk: pm1 beklemek üzere memuru 

<(Geçen Pazar günü bükUınet bulundukları hükimet poetanesl. 
konağı postanesinde iki bayan 
memur gramofon çaldıklanndan ne ıelmltl«dlr. HükUınet kona• 
haklarında tahkikata ba§lanmıı • ğında kimsenin bulwımachiı dü -
lir. fÜDCeSlle, ber nu11sa burada bir 

Bu memurlar, akıam üzeri ıi- plak çalmak iatemiıler ve hu pli
decelderi bir yere cötürmek üze. ki tekrarlamıılardır •• 

( iSTER iNAN 
iSTER INANMAI 

__ _,-o----

ihale edilen yollar 
Belediye Daimi Encümeni dün 

Galatasaray karakolunun yııkılına. 
sı, Bebek - İstinye yolunun ikinci 
1msnı. Edimekapı - Yedikule, Kar. 
tal - Pei'ldik YQllanrun inşaatı ile 
Topbpı - Maltepe - Halkalı. • SL 
1.fıhtal'a.ğa - Kemetburgaz, O skü
dar - Şile l'Ollaınıım esaslı surette 
1ıamiratı, 36 ,olun katran kapla-

Afılıt ft il ' ) 

&ndra ı sterlin 5.24 

'\ ~" _ YorlE 

Ct'.ne'YH 

100 Dolar 158.70 
tM imel9 l'I. 30.'10 

uadrl4 ıto ~oeıa 

~tokholm lff İneı &ı. 
Biır altlll lira 

24 a:rwlık bir gram ~ 

altm 

Esham ve Tab'fll&a 

s~va.s • Erwwwwww Z.'1 
% 'Z Hol Deml1"10lu D 

12.9375 
ıı.16 

33.10 

453 

19.!ıO 

19.50 ..__ .......... _ -,_--_______________________ ,,,.. ması iş.lerilli ~idlere :ihale :....__ ... _.._.._ ... _....ı._ .... liıım_. .. ı1..1..._-_.-______________________ ..J.~,==========::::::::::::::::::::::::=::=:=:=:=:=:=::::=:::::::::::::_Lat;mi'Rü"'r~~~~~~~~~~~~.._--~---------------
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Harbin Büyük F eliketlerinden 
Vereııa salpu1. 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

EDEBİYAT 
ıuınue -ı Uehbi'Ui BarışurırBen 

~a,~~~ : Halid Fahri Ozanso• B ~ yenı Şt'ıclenn ıddıalı şu aşığıdaıki beyitlerı yaz.mı Bu k J 
Verem, bir açlık ve yok.surluk (Verem istatİsbikleri: Koel&Ch) dilen mini servet hakkında bir fi. yen.ı~iık~erin.den yoruldukça, beyitler bugün.ün yılan dillilE~~i He vınıtılar arasında, bilhassa h&vacllla 

haatalıiıdır. Geçen Dünya Harbin. S·gı0ırta ş;rketlerinin tuttvk~arı kir ha&tl t k . . C 1 .Jh'i yap kba~ ~ dıvanl~rı, mesnevileri yalan havadisçilerinin suratına bir 1 e h~ ~ndan zengin olq • 
d ··ı·· b . b" d 1 . . . e mc: Jçın a m".. n a.r~.ınrım. Bugunde 'küıt:übha " . . • . . ann ,..,... ... AQıirunç bir rolü \W' 

e verem o um rd.s etı on ın e 14vefiyaı istatistik eri d~ ctynoı netıceyJtığı şu hesabı ele alalım: Bu mü - nemden rastıgele l:>1r kitab çektim. ya~-E!_~?} )apıştırı~bthr: Eksensi .kanwıdaıı ka~an ve anclllt 
ten .~3. e çıkın:~ır. Halbuki Koch vermi,tir. İıad arttık.ça verem vefi- erlif kah it bir insanın servet kıy • Talilhıime, Vehıbi'nin cLlıt.fiııye> si o-ı~..ae ı -h~~ soyleı~~e, y~kalanchldan zaman a"'-r -
ba~ı1ının keşfındcn sonra umumilyatı d~ktedir. metini 50000 frank olarak kabul .e- düştü. Vakıa XVIII ın.c; asırın bu R ur~-= ";;-·d: ....... e, ~n bu züm.renill imneg~u};; 
aag1:~ ve so.sval kalkınma tedbirler: Umumi Harbde lnıgiliz h lkı. ~1- der. Senede 150 bin kiti verem - oldulkıça wkaia hikmetçıi nazımı • ane • " a.va a.M. kir~er vasfı bile bazan bir iltifa! 
sayesıode verem vefiyatı on hind.e man baJkı kadılr açlr;c çekrne:nıştır.lden ölae 7 5 'ty I L b dd• nın oğ_fo Llııt.fullah'a verdiği n:.ısi- ~telazd~L.~._ol efsane, gelı)"Or. Kara borsalarile piy,. .. ,.91 30 d 14 le d d" .. ·· V B v d d f ı ' nıı ar lıL ır ma 1 h 1 """'~ .....- eç...,. sohbt( h k bu -;,· an -: a ar u~u1tu. e-1 una ragmcn ora a a verem ve ı. kıymet kaybedilm olur. Fakat ta at erı.rı bir kısmı gülünç, sa.ka.t ve M 'ine . araca esen adamlarla müca-
rem veıfıyatı Alrnanyada 1918 yı -ıYatı artmıştır. 19 IJ de veremden b'"d' ki ş . _ı v·ı yanlı.ştır, faıkaıt bu manzum n..nd- ~ e'Yie 0

. ~at raffl!l dele ~rken, Vehbi'nin .... m ...... _ 
1 d .. k • . k '~·1·· . _ı_ - •• 100 1 k k.ab l il ır zarar hurdan. ıharet ueg.ı. ,...~ - Dü ya H rb ~,..;, duğu ~ -·-in a en yuks~ · sevıy~ıne çl mış o um n:ısoet.ını o ara u e - dir Mitlet .. elli b" .. h .1 n~enin her zaman manalı g\)rü. n a ı:nın ""'-?iur 81- (Devamı 4/2 de) 
ve anoeak 1 Q2 i den ı.onra norma~ dersek 1918 de 1 70 e yükselmiş • 1ı: .:ı. . . yuz ın mwıta 51 1 n~bı~eceık bevitleri de yok değil _ c 
h d . b'' . (S 1 h f . D'kk 1· k k.i 1 '1 d a.ruetb!ğı gibi bunlardan doğacak dir. Ja1 .... bunu du··~·ıner•,.ı·, k"tın bı"- "S p t b 1 • 26 a dine lnC: lllTIIŞitlr, osya 1 •. tır. 1 &tC ayı tir ilgi tere e ild "<'""° '\'L -."K - on os a nın u mac 
ZlSS hha: Chajes). verem veLyatı orta ya~aki kadın. nesı eın doe mahrum kahnıstır. Bu Jır kaç senedriT savfalannı pek '' ası. - (11) 

Geçen Umuır.ı Harlx:le verem ve- !arda en yük&ek seviyesini bulmuş •
1

çocuk nok~nının maddi muk~b'.li dı""k4tat1e çevird!J?im bu yazma -----:::--:---:~-::--:::--:--:-:-:----------.J 
f yatı en ziyade 15000 den fazla1tur. Bu da onların gıda cksikliğ le yılda 4,s mJfyar tutar. Hastalar ıçın nüshao/ı bu defa daha ciddi bir Bunlardan 30 taneıini halletlnek bir artıda yollıyan ha 
ni.ıfu lu şeih•rlerde arımııtır. Mese -bcra~er sana.rde çalışm•ı olmalarıııjaarfedilen .~edavi ücretleri, geride te<tlldkJe g'ÖT.de-n g""\İrdim. İtiraf e- okuyucunıaza bir lu•Jiye lakJim eJeceJU-
fıi Be-ıllinde bu nisbet on binde 35 i dan ıJeni gelır. kalen)ara odenen rantlar bu hesa- derim ki, bu nasihatlerin çok Vc>r. Sold&n ata: gut 

b k 'hın dışındadı 1
"rinde f!ii1düım.. bazı Y'<'r1erİnde ı _ Sestiz sint. l 2 3 4 S 6 7 8 9 bulmuştur. Viyanada da 1912 ve - Verem vefiyat~nd11 l!'1 iiyÜ' ro. . , r. kı"IX.iıım, falkrııt bazı bevitlerbrıde de 

rem vofıyatı 4896 ya baliğ olurken lü oynayan üç sosyal uMur vardır: Bır harbin b;lançoeu yapılırken 1'1a•ı:-rıınJ!!fkla duroum. Demeo'k ki. ::::;i ~:!~.ur bir 1 
1918 dt" bu rakam 7843 e çıkmış. 1 - Gıda eksikliği, 2 - Mes _ yafuız cephede ölenleri ele almak aradan ~eçen ilki aS'r, bu hikmet.. ıı---ı==ı 
trr (f seher) ken darlığı, ·~ - Mes!ek. ne kadar yanlı~ 'bir netice verir. Bu lf'rden hiç değ-ilse bir kısmı.nı bu- 2 - Cok detil 2 

lçtım tlarla Vt.-Tc!UIİll müna. Harb, kıtlık. muhaceret gibi se - nu yukarıdaki rakamlar göstermek.. ~n hile ~i1<"l'ne'mİs' tr..ıe bun - oe~. - BİT eftıek 
s b hcı j bu umumi hnun bdbkrle gıdanın azalması mesken tedir. 1 :ırdan TlQt etti,ğim parçaları istbı.. lsnı1 (S), Ay (S). J 

f d r· Ortalama gelir ne şartlarının da bozulmasile at başı Geçen harbin logiltert»de Alman ~ah edhrorum. 4 l:unanll 4 
r az ol r \erem vdi~atı o yürür. Bunun için bu iki unsurun te-yadan daha az kurban vermit ol Mesela SU ımısraa bakın: C•L 

1 ki 1 b . ,_ ~ · d J_ du l Bletııltı :raaktmın man11sm. fazla olur. Ve bi a. 's ge r si~i:ni ır~rln en ayl~~a·~ zor r. ması ngitizlerin büyük gıda stok _ S KQfDC11 5 
k ] k e ve 1 mden o um aza - Zıraatlc ugraşma ve koy hayatı u • ıarına malik 1 la Al 1 .. Ne hoş deeil mt? Ellerine kale- (5), Söndlirm~ 

1 t'l d b" . ld o ma rı, man ar u mi aJınca alkıllarına ı:relen sa"""'eyı (4 

k 
r B kanunun gerçekiığ' ni !11

1 
ıra. ~umil~uc_ ınfüs1~! k'~T lv~zıyet \ u zer.ine ise ahl:.ılı:anın mübliok bi.f' t va7.l'Tlaktan <'elki.nm.i~n muh_,..a .. rr:.... J. 6 

1 r ç k hır surette göstenr er: gu ınlllda'e a"ır oy er e mes ·en • ] . d " 1 - Demk)"ol• H--"~::_-ı 
. h ki w d k'"f' sır yapmıı o ınaıındandır Bır e ler için bundaın güzel bir tarirz 0 _ (S), Makara m. 7 H mburg ş hr' nde kazanç vazı- şart'1arının ozu ugu gl anın. a ı buna Jk-11 . . }ai:>ili "? H . B 

t"t v rt'm v f yat! arasında şu olmasına rağmen verem v~fıyatım . a uı mesel~M .luırıımış~ır. B~ .. · r mı· anı asın Birli~. 7 - Edirne ~ 
" z vt"t tesbıt ed Jmiştir: (istatistik yüksdtmeğe kafi gelmelı:t-edır. Hat. nim hocam Grot1an ın yaptıgl bı ::::;:ve~~~:~e ~iv:~a~; ha.;aı~ ~~· ~ 8 
1904 y 1ı ~•n yap lmıttır.) ti böyle köylerde verem vefiyatı heaaba göre Umumi Harbde patates Baska.larıını zemm~en hoş. maddesi <ı>. ts 9 

G ıri 1000 mark olanlar aruın- bo! iradltlı endüstr.i amelesinin. bu - bira istihsaline değil', gıdıa olatek ,"nıırılarla E'trafa va•an havadis '8.ııbutda bir •esd 
d 282 kıı, vcremder. ölmüştür. lunduğu köylerde:ı daha yiiksekt~r. sarfa talhsis edilmıı ol•aydı açlık te oai!ııtım.aıktan 2'Je'V'k du,_;anlarn d; (5). 1(. 

C r 2000 mark olanlar arasın- Meskenler arasında teneffüs el • shlerıi bu kadar mühlik olm y:ıcnk T t•l'1tive'dl"'T' OOl"O'alar SE>çiaebilfr. 1 - E.<oftddtn 

da 205 ki· ver~mden ölmüştür. hazına fena tes"r edenler verem ve- tı. Çünkü nebati gıdaları alkole çe t::t<' .. 7~ b3l-oe.iıııde bi'hnssa ı bı>v mürekkebin üzer.ine dökülürdü 13), Biri 4 - Tenılndea lıılr ek hnai (3) Bir 
G ri 3000 mıırk olanlar arastn1fiyatını arttırırlar. Zararlı gaz vevinnok. onl:ırın g:da kıymetlerin _ • - ,=r> rlm'durn: erkdt ismi (5). rablt edata (2). ' 
61 k.; veremden öhnüştür bUharları teneffüs edenler, toz çı - d d'" t" ·· •· .. k b I d <'

4 
'llf'mmtn edt'T'I şah -1 Mnl, ıe - Arabistan 7arımadaslliıb m-. 5 - Tel'in, n~ (S). N~- <•ı 

..... • •• en or .• e uçunun ay oması c: Jtf'olti ~~"'"~ elb•fte MTıl ..,..,,. - '"' 
G 1 n 4000 mark ola~lar .. a~~ • karan işle~de çal:.şanl~r en yuksek mektir. (Irmak, Roseman). ı\l'c> d<>i1Tu' · bur MI- JJınan Ct), Ak elmı.-k (3). 6 - Gerlııle •ıratıı.n (Zl, AT:ı.a 

22 k i ı; remden olmu~tur. verem vefıyatı gosterırler, Ş &ı ki h b . h rb K"tü f k u1 Yt*anda.n aşağı: aUı (5). 
r 5000 mark olanlar ara • Harb1er vor"m vefiyatını arttı • ~ ~ e ar e g ren ve:a a. 1• 

0 
_n. l~ osç alrınd şe r ;.td~n sa- 1 - Ba.ta.\ha.rıelerile meşhur bir 7 - Amnaktas emlr (2). 

s'nd 9 k' . d "( .. t"' b"t"" ı .. tlarl ya doC.ru tehlikesme ma.ul: olan rmnetlenn 'l1Jillı= .ızım ge ı.n buvukle - 8 Allede ....._ a ışı verem en o muş ur. ran u un SOll)a ş .. r ., • · · t ki ·ı 1 . • Fransız şehri (9) - n ..-j (SJ BIJcin (4) 
G ../! 10000 k 1 l a dan ~uyıı meydanıı getiren ve alacakları en miihım le:.lb"rler hü - rmı.zl n~lu an e, gazete crımı:ı 2 - Ter,.~: lle . ..,ap·'-n (5). 9 - GaYri muayy~·bir a•-an .12) 

1·1 mar o an ar ar - . . . • 1 .. k d deki· ı k . 7J an ı e k ç ker anlattılar' ..... " .... K;;.. ("). ..... • 
ınn a 8 k' . d '"I .. 1 •• yahud onların tesınru daha meş uml:> u gı a ye .r top ama 'e . .. . .. . " v• " 

, r~ı Vt"rem en o muş ur. . . ·-11 bunııarı ok hesab!ı ve ra onel bir Ç o ruıl::ıLtı:kl ırı k lde mu. ... - Manolya (7), Bir nida (Z). 
CtJı ... 25000 mark olanlar ara - bır hale getı~ırıet •.... d 1uı k'Jde ~ Ha ktı sy ı af klar ve bedhahhr her devirde ,. - ~ ~ 10 - Il&J'V&nm ~r ~işi <61. 

~! ...!. ~şl. v.!.~c!..en_öJ!'.1~t~·- _ .Y~ ~f~al:_ t..~ vardır. Vehbi de onun ıçin vaktile • ·• 
•4'r~~·•v.•w:4P~.v.wrwr.J 



, ............... -........ ___ ..... ._. .. ._._ .. _.._. ....... . 
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«Son Postan telriJıflı: 
11 4'01"\ Posta» nın edebi romanı: 21 

M'* -- ; I~~ 
Dahi en son olarak bizim iş MuSLu ile kaıhve<:ı Aliye d' ndü: ı Patıronamn hu2mruna getirai'ler. : 

b.:i ına g uro miiz ~uiçe: a.. - Şu mollayı on ·yedind oı aya Patrona yaTı uyJm sersemi bir du. : Yazan: Nusret Safa Coşkıın 
ğası Saraç Mchmede ve sekban _ msafir eylen yolda~!m. Altma bir rumda çuhadarı karşısına aldı, e. ~ Her hal~ mühlım ırbir ~Y- , - Aıy.rı1ıyor muyuz yoksa Se dad~~ d::-re '.\ macagım. :&J 
başı Urluya ve kol e.tıi.ıüdaS! Mus. haSIT 'Ve üstıilııe bir ckebe> dahı" iinae getirdiği ,atlas bir bohçayı :ıer geçmiş olacaktı. İetan _ ma1uı.t! Beni ç.ılrlırtıına. tün ıbayat b~yunca ızt.rab c ke 
luya padişah caniıb;nden h.l'a lcr unıutman. i~aret etıti: Ebu la mı taşmıycrla:rdl, yoksa A- Semahat birdenbire doğrularak, ceğim, kalb:mde sen varken b 
isıteriık Hay.d.i .benim bubaın, i:mdı Hoca hıçkıra hıÇ!tıra ağlıyordu, - Anda n~. "..a-rdır?. ;naooluda bulı.m.an :l!Krabalar.ıının V:edadm elini kıalbinin üstüne gö- kasının olaca y m! B>.ı a.., 'b hi 
buralarda duııman! Mu.; u eğıliıp sa.kalını öptü: ÇuhadaT g~lıumsc~ı : . .. , !yanına mı gkliyorlaııdı? Bir fev _ tü.rdü. dıü.şün benim h..ıı-çm erk ~-

Uım.a<l.ıade Eiend· i~ı Ç'eke ~Fke - Haydi benim sultanım, ~~.e .. - 'Şe;kc.tıu efendımız, uç h!l at -;kaladeU.k vardı. Fakat bu g~yri - Vedad ben evleniyorum! Hıçikır.ııkıtan boğulacakt .. C"l'l.'U 
h çlmmağa h~la<bı. Bu ~eylenen ~usısalan:ıp mübare~r ıknfü • .şer .f1m- go.nderdıler. y ~ınalüm fevkaladehğin t:ı.hm.inin.i Deli'kanlı yer.inden fırlam~tı. la!i1 sarsıla fia.rstla ağ1.y<r.lhı 'Je 
şc ieri ,pa<li.şahm yü,z··ııe kar.şı söy zi sukarım:. On -yed.inci orta 'koğuşu Patrona bagırdı: ib'.:raz oonra karş:ıla§aca17ı miltlüş - Ne diyorsun Semahat!.. dad, taş ikesilım'sıf. Göz]. 1'. d 
1 ··ği tak.dirıdıe ba& ıo bostancrba- ferahkı -b:r maıhal olup konağı - - ifü'at mı? Bre a~ şu-1 bohça- Ehakilk:ate ikadar göti.i~·em.iyordu. - Yalvaııı.rım Vedad, sakin ol.. ş!ddetli bir yanana riuv.uvor. f 
~ ·a ko,part.ılacağıoa h·ç şüphf? et_ mzda-n kıaıti 'VÜS'atludur. Buyurun yı! . . . !B lu~ulklar.ı- Zlalnan Semahat he _ g<irüyorsun ne ha1deyim! Otur v ağ1ıya.mıy:ordu. Gırtlağ na -0·~ e 
l ·yro.r.du. Bo~ınunu i>1küp yalvar- iı.ın.CH, i~.kaha.t ey'len. Çuha.dar bohça)'ı tıt.rıyen eUerıle {veca.ndan boğulacak bir ,. • .aziyet _ süklınetle l.beni dinle.. meCburum ~ kanmıŞtı. lliçib!:r ss:-v dm nTOT 

ma-ğa başladı: Dedi, Uma.ctr.adeni'1 1ro1tuguna a~ı. üç cioiJi bid'Jj ı11'at ç kardı: :t.ey.di. buna .. bugün ac söz kesildi. hiçbir ,şey hissetmiyordu. ıO ka~la 
- Benim a anlarım. bizi af ~ gıirerek ~füürd-ü. - BunlaT<lır sultanım. i _ Y.ürilycliım V-edadl ıB' Bir an içinde, uzaktan cksedcn derin bir uçuruma vuvar1 ~""m•şt 

foyJ.e-n. Vil'anlhane.de sı<byanc1kla - V~tt ilerliıyordu, gece yarsı geç b ::,a:tTon~ 1~~ eli'l'lıi karnına bastıra iveJ şu ıköşÜ~ler.·ın arası~da~ ~~ıc:v: öyün ışıkları, fenerin mütemadi. 'ki, hala başı döner.ek diic:ım0kt 
ırıımıız val'd...ıT. Sarayı tıümayımda ~ halde ıSaray.a giden çuhadar ·· a.::ıı~ıra gu u: Ur

1
u ve p1ım. Bağır~ bağıra ağlaamma:k için yen ~~e~ zı!.ası;. ~~~ızlar gözün- de,·am _ediyordu. 

adamı hnak d' b'r dah: gel' l- d.an s~ sada çıikmamıc~ı. Merak -:- Bre bun1a:1 Musıu, :knnfüani g.ııc zapıtediyorum. den sılmd.ı, goreıbılıdıgı her -şey kıa. - Böyle ha.reı'kete m"cbt"·u 11 

mez ~-dlıır.a · al -ey(l~r! icinıde be33:iliy-0rlıı.r lı. II canın çu. - Delı !\fo~afa gı:-.~e~ek.'.. ~ Vedadın koluna asılmıştı. Nefes ~sı. jçinde d_ö~ldü, bir kuvva ka~- Seni seviyıorum. Fakat b c; 1 
Halil elleri-le d zlerıni <l.öve döYc hadan ancak eece yarJSlntlan bır - Belı, anlar ıçıııaı:ı. =nef'ese ~Şll:'j-Orlardı. Caddeden Fe- bını .avucu :ıçmrle sıJmu~! sanki .. nvlenmem fü"7lım. 'Farıet 'k~. a len 

blr ':1m1l'ı1k.aha bastı: saaıt sonr.a döneb.Jdi. Aıda.mrnğ zı (Arkası var) Ene1· )'Ulunun genis çayırına çiktık. nefesi durur gbb· .oldu. Için~e ıde: beni satıvor. Ne yapav•ım"? O ' 1nr 
- İsıle e:yü söylcrsıiz ya. buba. han zaman, Sem~hat· hıÇkıt"!klar. ri:n ~~r .boşl~. ;hac;ında şiil~:tJ· kn'!"'faWlaik 1çin bir car:ye, b·,. ko 

cığım. şeıhid olur doğru ce!1ncte Aklı. sar asliye ceza nıahkemesinden: idan boğulacak bir lıale gclmi.ş1.i. b:r d~·nme ih.ıs:s2iıtı. Oo, bu ne mu.t- sol. ıbir altın ~mat:. bir ars:ı ~ 
g':dçr.siz! Esas 1464 E - Ne oluyorsun Semahat? Beni h.ı;ş b1r şıeyıdı. Svema.hat o~ ç~!kıp atılımam i~ııb edı:vor. 

- Hi'Zi hoş görliın oğlum. l\fera. Ka.ra.r 1134 ~dehşete düşiirüıyorsun! Kuzum ça~ ya~ına otuntiugu zaman hır ~~l~ V.edıad, acı IBCJ bac;ırıı salla ı. Ya 
mınıızı yazıp c,;uhadarımızla gön ! föu.k .söyle . .. hal~e ?.ulun.~yıor~u. ~aşt .gıogsu- V"·aş yav~ vücudunu yakw b' 
c nrelim. cMuslu> alay eder€k sor ~:·11ı~!:i; Düse-tin Tiimtt 3967. E Bir tarlıının ç'tJ.eri önüne ne du~~ı::. -~lerı sa.bit b1r nok. hararet istila ed'vor:fu. İc"•·d c-e 
du: c. M. u. llaüı Çai;ıra.nkaya 4&6?. J i~turoular. Genç kız Vıedad1 ık.a.rrbe- taya 1 1 ımı 1· hennem aıtıeşler· yan.nn bs zı e11 
dir? Ya, senin çub.adarın kan<le ~ KMJ>: iıı.sa.n Kunııç. 1 iaecekırniş gib~. s.~ı sıkı sarılmıştı. du~ernahat omuzlarından sarsıyor-rj arasına al,~ı.. .. r 

_ Hanemizde bulunuT. ll/3/942 tatih'ınde 1'?5 1ı:u1111şı s'.ltm alchtı bezeniu beher mefresini 160 IW. ~Dudaklar:· yuzunde; dudı:::kl_a:ı~da ~ V:edad!.. - Bana bır kelrme ~y~,.. \ e. 
ruş'-- •fmak aıuretile lhukar yaJl'Jllakfaııı maznoo Asla.n Aksekili GlUJJ ket • :dolaşıyor, d<~likanhnın elmı ıkıde N-.:ı k d' 

1 
b.

1
cl. dıad-.. Ne kada~ .:aıa:b cekt f! rn Patrona em:r J tfen diye !kullan ,,_. ·b· ~ götü .. ~uen P..onra en .ne ge e ı 1. .. B" d b . k • t 

dıkla_rJ ·aü kecekül a el edip .ça. hild&m. t ır aB~ınc?. _
1
_. ruyordu. Bu darıbe al'b>.ında ezilmişti, bitkin ruyorsu~. 

1
1r e sen ctnı a r 

.ğırdı. cUmadzadenJo ı-onağına 42, so. 29 No. ıru evf.~ ımuktm ve sen·a.r manifaturacı Abıurrahma.n oilu : - ıraz. s-ıın ol sevgili. .. Şim. d: SaoVılklar ,gibi b>nu.ştu : me. nınw'VQ u_yıor.um za en .. 
ko~alarını. çuhadan yaka <tylp 1341 D. AJi.ilulla-h Yıldırım h :.kkmııl-.ı AHıkar aııli\vc ceza. mahkemesin.de 3005 ;di bana ibırcr birer anlat.. . Sana , _ EvJ.eniyo.rsun!.. . Deli~lınrn ~a.bı. .f!/' 
geıtıxunelerin' • tıi. Efe.ı,.d'n'n sanlı kamın JıiikijmleriM tevfikan yapılan ~ duruşma flOD.:ınaa_ maznııımm ~bu kadar ıztırab veren şey n~ir? Se:ıı:raha.t ·ıkıo.IDıarım boynuna do- dıle J>!elı;yıordu. Göclennın 
evı znt~m uz d iflci:. Orada, ha.r~ket.i '180 sayıh m Hi ftom!llma k.a.nu~ 31 -.ıct ma4~eS". dela.letlle .59 cu : Vedad~. ~~Çla:rıınd.an yakalıyarak laınısıtı: lanndan fışlkıran d.am]ala , , 
al başta Muıa p camii yan·n. maıJılesinin 3 di be.ntti "e 68 di m.a.diıl~e tevmca.n lbe<; lirı a.fır ııa.ra. cezası ;başrnı yuzune yaklaştırmıştı. Bı: _ B ni af:fet VPdad... Buna larmdan yuva.rlan~a ~ 1 
d yıdı. ç d 1 ç b ıeak ıgeıt~: ile ıt-~csi:nc .,,~ h~se tar h'!111le suçlu 15 Y•ilınt 'b'ilfım~ 18 ya.<>ını ikmal ~kelime söylemeden dudaklarını m·}dbur~m. AilPmi kurtarmak icin - B°T er!kelk ağlıytır_ gülü 
ı r. Hoca ıpadi aha yapıl:ı.c k üç e-em.iş oldıu~'.ln T. c. K. 55 jnri m:ıdld~ne te\'f:ikan c~ı.asuım üç'.r b:rl EdiŞliyerek onu saniyelerce seyret. °k'"ndi.mi, a~ıımı · seni feda etm€m Semahat! .. Bu benim .çocuk1 
11 addeyi ookıtan yaz·p hazırlamıfj- bacwtıten:nıı üç lfu.a oıt'll'Z kıııruş ;ı.ğır para ı•ezasile tec:ı.iyes'.ıne ve 7 ~ii:'ı müddetle §ti. lanım g.eli~~r. ' rlanlberi alkı't!.tığmn ilk göz\ 
t . ç 'ıad~rı yağız b r atn bi ·~l'~- S<':rgf~nin lka.p:ıtılmasın;ı. l'J bu kadar natWDıfot krayi ticaret.ten meıı'ine ve hü. E - Seıni ıbiisen ne kadar çok se. Awıi g; ~ııtabii sü'kfm jçjnd.n irat a-1aıı:1ak ne tatl 
c ler. ardına 'k' 'kçı da verd•- \füıın hülisa.sı «esbi ar.ı.•iyet c:.t!ktne sonra brdeil mahkfımda.ıı almarak ista.n. =viy.orum Ved~!. .. ld .:r Buruk bıT lezz.m var 

_ : mın anuı: da B '-- · · 1-r. doğru Topk ı sarayına ucur. bu:!da ~r Son Pota z.ıze!.ı>s.ile ne~ ve 11.imma. beş me-3-e b.ı.snıanm pa. : Saçlarm1 genç kızın ellerinden - D~ beni bu !kadar S"Vİ. da .. . u ~nım lÇ • 
<l ıhır. rası verflmlş ollluğııından :ıunf!'dun hdeshıe !\tlll~eri.!id olan» 19/.3/942 ta.rl • ~kurtararak, kollarının arasına aldı <l ? lüru; b 0

T se·vıcl' .. b kad n ı 
l"'uhadar n"<l 'nc Umadzadc E - ıt!:nae k:ı.rar veı.ibntş o14!lğu.ndan il!nı ~ iıüküm fıkrasıdll' >G373» :Göz yaşlarile ıslanmıs yu" ziinü. W!" usın. •. .. .... ana ç1ldı lanab 'l'\."OmnU~ ree y r -v h : . · _ ana ·Lapıyorum, ., - , 

f( ndi vakayı b!:.r avak onee kur - :dudaıklarıını uzun uzun öptükten t'Lj1(lrum Vedad bunu bilmiyor - Ağla Vedad .. D ' 
t:ırmak icln yalvardı~ Emniyet umum müdürlüğünden: :sonra: musun! Beniım inrçın. haşin OOCU- la. aç.N.ıır:sı..n! 

İmd: ıbeni.m o;:lum, bizlere Za;bıta. m.emıırla.rı ~in azı 1500 ~oju zooo ~ı getr- 29.6.942 t.ıı.riıhhıe müsacfi.f E - Serıi diınUlyorum. dedi... Ba. aum .. senden ba.c;#ka k'mi sevebfü.. Bu OOz. bird nib're rubur.ı bu 
müsade eylen. Süby:ıncılkfarımız Pa7.aıtcsıl giiJıü saat 15 de k::p:ılı zıTf usuille utan aJ.ırıacaktır. ~na ne olduysa; hiç bir şey sakm. ;im. Kallbimi. ebediyen sana ver- yük bir "ihıtilfü ç na seıbeb ol· 
) olumuııu göz1er}(!'l'. Beher çifte 10 Ura. tfat tahmin e<Rlen ge:ııJ~ ır:ı.ü:ınune ve .. rbı&mesini cir.. ~m.adan anlat! . . . diım. Ölü:ncey-e kadar kalbim~e m~u. ~nla h~ykı~d : t 

Hal'l k.aŞlarını çattı: mek istfyenlerin umum Müdürlü'!< Satrna.ıma kanüyonmıa müraea.ıa.tlal'J. ! Genç kırı: mendilini kemiriyordu. ryalınız sen ~aşıyaca.~ın. Haya' n v- Beni .se~ a latn:ors ~et 
- Baka molla erendi, ileri geri ...,_ ._.__, ••• - v·-.ı-d, '""'D .:ıe,· ben de çok rne- ~ı-r:-..J,,..., bır' ..,,... sı·lı'nımi"""'Celk tıgın alda~~ m çın._ • n h '\ i\lünakasaya gireccldeTin l500 liralık mıwa .... t ııcauı>....,. makbuz :veya ba.Dlı:a ~ ~ uı . _ "'-',....n: ,;,uııu=· .... , J ~ _ _ 

s5yleı~iz. mcktalııu tıe beraber 2490 sıı:rılı kanunun 4 ıiincii ma.iıldesincle ya.:ı.ı.iı laelg-elttle itin olmak mecıburiyet'indeyi'Z. Ölürken, gözforimi senin hayalin bana yapacagın bu m.ydi? 
- !. · · birlik.te zarflanııı müna.kı.ıJa. ıünü saat H de kadar klllDMpna :renaetcri. i Gözleri deh~tle açılmıştı: karşwııda sıana sesleenrıek •Ve- (Arkası var 1 
_ Cevab gcll:ıneyince şundan şu~ atıot.. .enı. '-. .. __ ........................................................................ ) 

raya kıpra.ınaını.azsız. "' - --·- --·--·----·--- • 



4/1 Sayfa SON POSTA Ha7.iran l l 

Suikasd davası 
(Baftanıft ıı inci sayfada) lanle iSbatı mtun'kun olduğunu fdd:ıa makamı .tçm. kuvvetlr birer de ~atından nasıl tanır? Bu- talar aydıınlan."'rul.dan ölen adam cc Pa\ lof n · d f 

Bu arada dd a makamının şa.. söyiedi Vl?: delıl tqikil ediyoır.9 nu anlıy.aınadım. insan bır mtog. ömerdır demek hi~ir mana ifn. çc hnzırlanan ıır. b 
1 

!l 
lıid Edvard Romnnskfnin sözlerine c- Süleyman bazıı ~vrukı Mar. Sakat parmaklar raf ım&kinesi midir ki bunu derhal de etmez. tarafından okunma nı 

1 
t a 

inanmayarak Suleymanla olan mü.- sel berber salonunda bana verdi- Komilaf !üt kıbe s··ı.....ım'1 tesbit edebilsin? Bay ha'kınüer. Og'""le"'-- sonr~kı· celse dıa mak:ımı bu tal b d \ 
· · k d' 1:. d · 'h d •· ~.. H Ibul Abd ah . :111 eaıı n u '"J~-- ha!k:ikat ~ur ki ben ne ömcr. li"" a aasebetrnı ·en ı ·en ne Jza e e- jf...ni soyıuyıor. a t. urı· - n~~ k~ndı ıtiyadlan hakkında vm-- tanı'\N'lnım, ne de 

0 
benim ev3me g<>mıca·. Her türlü 

0 
n.: • 

.de idd ada bıı~unduğunı; söyledi man ifadesinde lnC'V'ZUU bahs ev!I'a dıig ıb talkım ·r d J temas et J ~ Öğleden .sonra saat H,25 de mu. rakın allea''k za t ka!.ı t 
1 ve ilave etti: kın kendisiniın oh?Ji önünde brskn · 

1 ır 1 a e ere - gelmiştir. hnknmc·u.> d ed ld K d ~ı. 
,,~ ddi d' • m:ş, ~~mın ~kat olduğu yo. Evime gelen vıe h~r Pazar benı '- J'" evam ı. orni of an uın.unulımasmın mi.ı:nl 

- B:r d-avada deb1 olursa, müd- bir yerde ve.ıildığ'ini i a e ıyor. lundaık~. ~dd.ialan ışaret ederek; ziyaret eden aıikadaşım brr Sov. Fon Papel'M! suikasde teşcbt-üs e. cağını \r<? Rornılof tar r· d 
dciumumi iddiasıı.ı ''apar ve mez. Hakikat şudur ki ortada ne bir - Goru'YOTSUnuz ya bay ~ d dı B . ..:ı- dikliğini isbat eder kuvvetli de- mudafaanamenm 

0 
aıt ı 

ı n~ı t .. : ·o ı·ı k k d d b 1 ı t 1· ı' 1 ı..- • ~ yet vat.an aş.ı r. unu tcŞhıs ~U't:\o lillerın· ~-..la mL> d im a~... ....a:ınuna .. L "I l nun ~ n ocz ycsını ıster. e ı yo evra var ır, ne e un ar n es ıın er, ~nım sa!k:aıt ola.n pnnnagıım . ri 
1 

<l iştiı ~· ..... u .. vcu o a "f;•·uı .ıı. rnu:.uaıı o du un 
aa hır tal: m hayali Mıd.aclc:rlc iddı- işi. Eğer iddin makamı bu nokta- 'l:xir doeğil. iı'kid'ir. 'Bu iki sakat par. mıyo ar.. em f. ne maznunların ne de şahidler'n di. Mahlkcme Pa, lofun vapt • 
ada buı: nıımaz. Müddciumum! bi- ta.rı tetkı'lt etseydi bizim suçS\1% oL. mağım çok uuıktan b:Ie olsa g'Ö- Ômer Tokad patlııyan bom'banın Fon Pq>eni öl- lebin reddine karar vcrtl. p \ 

10 
-

taraf, aklı bııtıında bir phid olan duğumuz a.nlaşthrd'. Halbuki idiclia rü.mı~ .• demiştir. Komilof maznun me,rl..iindc bu- dünnek için hazırlan ıuş olduğunu c~vab olarak, haurlaııan tcrcum _ 
Edv.ard Romanskı·mn şehadetine makamı böyle b'r şey yapmadı ve Bu sırada celseye 10 dakika a-T..P lunan Aibdurrnhmanla, Süleyman- söylemediklerini yalnız ic!Uia zna. nm tas'hih edılmed.ğini bırçol 
~anrnıyoT. Her defasında ba~a bizi suçhı olarak göşterd .. Bu hadi. verilmiş.. bu tc15a vakfeden .sonra <l~ ve Pa;vloftan rica ederek dedi ikan:ın~ bunu iddia .eY.l<'cUğini ."!.e yanl şlarla dolu olduğunu sO)lcd. 
ıfade Veren yalancı Süleymanın soz se1ede bizim $UÇİU olduğumuz nas:I teikırar Sôz alan Kornilof mildafa- :hı: •. bu ıddian;ıa1 <la lle'ye 'stinad ett.ii,rı- Reis, sonra ta h emım· b 
krine inan~yor.n ispat ecrir~ Bizim bu işle alakamız asına şu ısuret.ıe devanı etmiştir: - Beni Omerle beraber göreın ni anlamadığını ifade c+ti. Komi. nüshayı verirsin'z, biz de onu 

Buından sonra Kom lof Süley :- d!:ma<lı.ğını a.nlamnk için bir hu.. c- A!bdurrahmanm ifadeleri t.e- varsa lfıtfcn ooylesm, onu oona lof bundan sonra nasıl yakalandı- dosvaw tkoruz cevab>.nı verdi. 
rnanın poliste wrdiğ ifade~er~ekı kul.çu olıınağa lüzum yoktur. Aklı. zadlarla doludur. Abdurrahman kim, nerede, ne münasebclle ita- ğını t.afsilcn an~ttı ve ilk ta~i: . Pavlof, tiirkçe müdafa, n !nCs _ 
iezadları izaha baş1ad, ded: kı: scı· hib' olmak hunu i&pata ld\. b:ır ıfadcsinde 1kıend.ismi İslep:mla nıştırıruştır. Bunlar hnkkmda tclt lk.at sırasında goz kırpmak gıb nı~ oikunulmasmı sırasınd t s1::ı h. 

<- Sülevman bir if.adesind.e f d'm B ~ayaumda ne Marael lıer tnnışlırdığtın1 söylediği hal<W bu 'bir şey biden bı.r kimse varsa bun- Pavlofla işarctleşm~k suretnc va- lcnn yaµılmasını nuıhk m n r _ 
\.,._~-et sefaretine gitt'ğiı:i, ~ir. dı- ~;r~::Una gittim. n~ 'CVrak filan ta:ıışmanm nerede, ne vakit ve.?; lan lhaki'kat namın.a simdi ~lsu.n ki o~duğu iddia o~un~ ~nla.,Gll"~nıtı ca etti v-c dın!l..-l'lo o:.ayfas'l 

10
_ sa , 

~er ifadesınde gitmcdiği~.ı; ~ı! .. ıf~-1 aldım. Bunlar uydurmadır. Aynı hfı mın:&Bebetle vuG.:u~ulduğunu SO"J- an1aıts~ .. Bunu ne bılcn, ne goren. hakı:kaic uyın_ıadı.gını ıl~ave ctt. fa tutan mıüdafaanamC'n n ahı• 
~esinde sefaretıte beni g&dugun1;1; d'se ile alakası olaTak dinlenen çı. lemıyur. N: sihirdır, ne keramcl ne de !şı<len vardır. l\~ahlkemenm verece~ k.aı:a~dan ı..-t~ bine ~u!ıt.urulm na b 

1 
n. 

bir dığer iıfadesiınde ise b:ı.Şka blr rak Muiz benim Siileynıanla diik- el çab~lugu marifetin ~u zab~~ Komılof bundan son:a parça1a~ e:n:n. ol?u~unu ve .?<'raetın ısıt~- dı.. 
Sovyet memuru r,ördüğünü; gene ~ d ··~ b şka bir dille !arda bllhassn yeır buldugunu go- nan adamın Ömer oldugu yolunda dığinı ıbi1dırerok mü.dafna.cnnn nı-
bu ıfaded E ı bıdayet'nde sefa.. ~ a t~ n .. 1~\;or Hal'buki rii";f'Orum.> elde kuvvetli deliller olrnadı{tını hayet venli. 

'dd' Jronuştuguınuzu sov J • - ı r .. ı h.illnsa tt·· I' 1 r. ··..ı I ~ g • 1 
: .~a. Süleyman tünkçeden başka bir Şahid/erin ifadelerine say ec 1 ve ~ c e _ 1· av o nn muua aa.sı 

k d u oıuş - dil b'"--: Ben : .. ,,, ruoa'a. tü..ı....e bl l - Ehlinııbre maktulun 30.40 Bundan sonra söz Pavlofa veril. 
el )h, • !•ı"y<>r. ""'" ...., • ....,. ceoa ar da lıd ~ ·· l" • al 

lll{1 o U"'unc bi frıınsızıca b'lirim. Şu hal- .. 1 • yaşm o ugunu so:y uyor, ıı - di ve kendisj,ne müdafaasını na&l 
b rr. bu e- ve raz Korrulof mudafaasına devam a. bukl Ömer 23 yaşın.dadır ~ 

1 
f • 1 

de Süleymanla anlaşabileceğ:m\z _Akli maluli u tnbibı adli ra- . . . · yapacagı soruldu. Pav o <?vveıa 
t tm yanı ha- tedc lisa'Il ve ıWşberek lisan üi~- pcxrunca ıtesb!t ~~ K'rkorun iki 2 - Ehhhibre gcrı~e ~alan par. rtl.9Ça okuyacağını söyledi. Reıs 

l ve bu uş :· . '-'- d d d . en 1 
• çadan bu adamın hırıslıya.n oldu.. ma!ı!keme heyeüllin rusça bilınc-

dd' nı ya • çedir. Bu ~le haKJ\ın a a a- hai!ta ıle ahı aylık zamanı tayın- ğunu .wn:}ih;or baP-ukı' ömer a·v· . . '--d "d f 
· k tenakuzları ifade ede - den ac· heır ı ale hat1- -J -J • ~ • ıgı ıçın geçen ce~ e mu a aana-

n ve Abd~rrahman ~. ~rço rnnd ~ ğil. :;ı ~su yazıiı<lır• müsUimandır ve wnnet olmuştur. mclerin rusça okunmı;ısını reddet-
müttehmı ola - bilir;m.~ kend' .a e . er . e bn .. 3 - P.arçalanan adam karnın. tiğini bildirdi. Pavlof bu hususta 

r r Ayn' zamanda Kornılıof bu~da_n .. 1 80nnl:ddialar~ ~m ~: ~ deyın~~~ dan bir aımcli'ya,t ~çirm·~ir hei. b:r ~stidası olduğunu söYledi. Bu 
ldd n 0b'zl tlham etmesi h.~n.da i:~~d~~ek 1de~i ki: dar:den ve ~ını ~~~~mekten ibi: lbukiı Ömerin ııkrabalrm -ve halası isti~a ~S1'Z ve pulsuzdu, mün. 
1 ncı şah d olarak bu - çu~eğı:narned s ·ıey:man 5 le aciz olan 'bu zavallı 60 Iık !hti- hiÇbir ameliyat geçirmediğini söy. derıcatını ıfade. eden Pavlof mü. 
1 n r. İddianame baştan aşa - dd 8 ~- b u. bii: •iye 'fad~ idtl' makamı için lüyor. dafaasını Rus lisanında yapmak 
gı e.Udk edi1ecek olursa gö. Mart 942 sa~ 1 "~ lh~nım .. ~.ı...;- yaı!~ _ _ı __ .ı· bir deıal 1 •-..n..ıı e.._-ı.. 4 - Otel arotibi Ömerin altı ka :stediğini ve tercümesin:n <le mnh. 

ıt . ı' A..:Jdimı.,.ı:ı Oı.oU5 ... nU IIJU~- en 7'.U'V'V~l ı "'~ llU!Clto- , - ~- ı-~....:ı; d'l ğ' . . • 
?Uliir lkı, dd ma'k 1 bizi mah- ım !Ol .. ü-ı- r tediır. uç1*Ju ay~a-bı kullandığım roy. l\emeye. ~.ıırn e ece •.nı ıl.ave 
kfun eıtırn.ek ıçın d ima d~lll ~u~ • umumi ~ :YOM t'lt t 'hli zabırt; Suçlu lbtmdan oorıra Ojeni Ab.. lüy-0r. halbuki evinde 14 gün bl- etti. Reıs ~~aya pul ve imzn 
rrı arzu ve heıves nd dır. Bızım Halhulkı 3 a . arı ibe . dullahm if :<M!sind ykı gördü.. dığmı söyliıycn Süleyman, Ömerin lromnasını ışaret ederek celseye 
l ol ~ tek h&d ~örül • varaıkasınd~:u~~~in n~ ğü noktal~ f:zah.ae biiıa~1ş ve: böyle bir ayaıkkooısı o dığm vanm sa kadar fastla \"erdi. 
llltiyor. A!bclürrahman ve ~uleymR Je Abd~ ... ~ıd·.,,. .. ek hüviyetimi _ 58 yaşında olan Madam Oje- bild riycr. Müdafaanamenin türk~e nm n ·fadeler ne, ha. nıştırdıgını ııu.ı.ı ı....., • 5 p.__ • ·1.:. k . d • ku J 

• çına 1 
• • • • s.... b t varakasında ni Abdullah. Ömerm benim evı- - umerın ııu ~ ı:a a metnı o n a Yalı buluşmalara is!ınaden teczı - ve eşkfilimi ıuu. za 11 d' · d b r ben bulundum.ı p 16.l'dnn 

· · 'f de ed' 5 Mart saat 18 e ka- me gcl iği sıırada, mer.dıven en ,, . Yanın s~at sonra celse açıl ca 
•• ~ ~ yor.9.. • ab ~ ben~ ~limi ve hüıvi•yetimi Qüştügünu ve penşan bır halde aınlaşıhym.'. Hn b~ b ı i~ler Pavlof . lad ğ') ve pulladı&71 s.. 

Suleymanın sozluıne .cw . . . ini sö liycn Abdurrah- olduğunu. Ömcn kup dan benrm ~~e böyle . b r ben oltru:dıgını tidasmı mn cmcye takxiim etti. 
K~rnılof Suleymanın ıfadesını b lmed~ Y 3 Mart 'tariıhli odama girerken yalınız bir defa soylluynr. Bu ıfadeler ve bu te. Bu 'stida da her medeni memle-

bahis mevzuu ederek Süleymanın ~lve·--1-.~~anbulun kurtu- gördüğünü SÖJl~r ve lbundnn zadla:rı daha çoğ.alt:mak nnumkün. 'kette mlid faa halclcınm m muna 
\e.....ı·si . A ...n-- da .. -..J .. ğü. ""' ifayç erı~.,~ ıBı Ö·---ı "'"-,..,. fı dü. u~ıı nı rull6iMa g-Oı"u J- • b gfu1!ündc beraber ibu-ldörl ay ronra mçu .ı.vw5.a n.. r. V€ri)m.iş oldUc,~.mu ve bu bakım.. 
~Undaki oo.ilerinin tamamen. uyl,.. ~~-=-:u tıöytiyerek hüviyeti- dan ıtaıı~-w. Ölen adam ~rdır demek 1çin dan m\idafaasını rusçn yapmnlt des'n·n olduy b' zapt 
Uıtn.a <>lduğunu, çünkü iddıa. o u . ı.atı.yorlar Biır iJl6an bu şartlar alhnda gör. biiibün lbu illirazı mucıb haUerin or- isted·~n1 b ldir.mekte idi. · eliğini ve bu 
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bn.aını~r.ı~- kıeniiisini.n ~nkarada mıiBanu. ll.~...:J..irlıı. tutmaY'QJl ~ dtiğii bir adamı dört ay sonra ~ tada.n bl:kmas:ı l!ızundn·. Bu no'k- Reis tdcrar bu teldiG r.eddedin.. (Devamı 5 in~·. ra ·f ..ı~ı)nın 
--·~ ~\!.,ıt P9~ rPrPQre ·ı.m...., ı sa~ aua 



4/2 Sayfa 

Ka.rabükte 
15 yaıında bfr çocuk 14 
YQ.fındaki bir arkadcqını 
bıçaklayarak öldürdü, katil 

çocuk yakalandı 

Bigada 
Bir köy maltlan bir cami 

yaptudı, kazadaki bir cami 
d• tamir edildi 

Bi• (Hususi) Şehrimize 

Karabük (Hususi) _ Karahü. bağlı ((Kınalar;> kö}:1i ~uhtarı ?.
kun Sathi.er köyünden Hacı Sa·ka o-~ .. Çalışkan, yetmış ~v~ .olan ko
ğuJlarıDdan n: nçber 15 ya-şında Ri.·yımun ~rab olan. camısı~ı Y.~ktıra: 
fat oğlu Osman Şahin ayni köyden r~k yonne 2~0 ı.~ra g:bı onem.lı 
14 yaşı.noda rençbcr Şevki Yo.ruimaz bir ı;ıara Sıarfıle gu~~l .':e beton hn 
ısmı ndek.ı arkadaşı .ile birlikte sülüklcamı ya.ptırn:ıış, koyluye açmıştır. 
tutma·k mabad!tc ormana gİtın;§- Soyadrnın erı olan ... ~~rıç •vmu~lara 
leır. orada aralarında çrkan bir kav_,Ömer Çalıfk,an, koyun dıger ımar 

;;..." d O <.:. h' k d işllerinde de böylece gayret göster-ga y ...... un en ımıar~ '/o. ı n ar a aş ı .. .. .. k · · 'd k 
Ş k . · b • ' .. d h l 'f mekt.. kıö·.ı::..~; ro ıyı ı arc etme ev ıyı ı.ça«:ı.a vucu unun mu te ı -. " ....... ,."' " 
yerılerinden y:.>rnlııyarak kaçmıştır. ted:ir. 
Şevki a}d:ğı yaralara ıağ~n kanla.r Diğeır taraftan buradaki «Kur. 
ıç.ın.d.e ha.yvan :na b nıp köyüne şunJu>ı camil, halk tarafından Y~
aönmek ~t~m ışse de tazla kan zayi pılan yardın para:ıile giizel bir şek 1 
ettığinden hayvandan l nmiş ve bir de tamir cıdilmiş, her tarafı b.:ıya.. 
çam ağacının dibine giderek o.rada na rak g-cçen hafta umuma. açı). 
öı~müştür, KaL1i çocuk kanlt bıçaği. mıştır. 
nı vak'a m.ı.halline yarım saat k Şehir p~rkı açıldı 
dar mosaıfede bir ağacın d ib ine Ba•kımsız bir hal~ gelmi1 olan 
gömdükt.en sonra evine dönmüş ve Biga telhir parkı, bu sene iyi b ir 
maktulün .ana ve babasının oğulları müstecire verilmiş, yeni radyo a1ı
Şevk.iyi kerıd isinden ıııo-rmaL.rı üze- narak birkaç gün önce -güzelce 
r ı ne: «Yo'.ld:ı birbirim:zden ayrı l- tanzim edi'ldikten sonra. halka 
d ı k, bir daha kendtsinı görmedim !n açılmı-ştl<r. Bundaııı ba!}ka Bigapalas 
demi.şıtir Gece maktul Şevk.inin bin- bahçesi de çiçeklerle süs1enmiş ve 
d ği hayvan eve dönmüş ve aile ıarh'.lara ayrılarak halkın hava aL 
h.ayvanln !;em erini \.:.anlı görünce muı io;Kı hazırlanmıştlT. 
büsbütün meraka düşerek vaziyet- Çnakka.le valisi Bigada 
ten -derhal jandarmayı haberdar et- Ç kk-' · · ı· · F hmi 

· B .. · K b"k · ana .,,..en:n yen: va ısı e 
mı9tır unun uunne ara u 1an. V 1 .,._ d f 1 k h 1· 1· · · 4 ura., ux. e a o ata ıe r m ze 
dıarma.sı harekete geçmiş ve ıa- 1. . h 11· t ft' 1 d b ! . k 1 ge mış, ma a .ı e ış er e u una. 
athk hJt ar3stı rmadan eonrama tu k K 8 . d ... dıkt • · ~ · . . I l ~ d .b. ra ıtra ıgaya a ugra an 
~t'vkırwin cesı>dlnı hır ça 1 lgln j Jn v!'tı• k . d'' .. , d h I sonıra ı.ı.ıayet mer enne onm~ -
de bulmuştur. Katıl Osman er a f' 
yak.alanmış ve kanlı bıçak katilin ur. 

tarif ettiğ' yerde bulunmuştur. Ka- K b.'kl •• • ık" b• l . .. . .1.v 1 ara u e cur e ar ır ıurs1z 
tıl mevcuden muddeıumum: .ge te.s K b'''- (H ") K .. 
1. d'lmı' h. ara uıı;; ususı - arabu. 
lrn -C ·I Ş C'. Y 'l h Jl . d ---o !tün eifl •a a esın e oturmakta 

oluıp kahveciLk yapan Fehmi Ünal 
AJanada ltayırse11er bir isminde bir şahsın ~ne. geceleyin 

fabrikatör şimdi1ik hüviyeti meçhul bir şahış 
Adana (Hu3usi) Sehrimiz oda penceresinin camını kırmak 

fabrikatörlerinden Hasan Atıl 300
1
suretile girmiş ve ev sahibi ile eşi 

l rası Kadıköy okulu talebesine veıv:ak'anın cereyan ettiği odaya b~ti-
800 lirası da. Türk Maar'f Cemiye- !:lk odada uyurlarken pahada agır 
tine olmak üzere Maarifimize 1100 bir hayli eşyayı çaldıktan sonra ge 
ira bağışlamıştır. Bundan evvel de ne girmiş olduğu pencereden kaç

Hasan Au1 K,.dıköy Dikiş ve biçki mıştır. Vak'ayl haber alan Karabük 

S
kursu t.alebcıleri için bağışta bulun. zabıtası derhal harekete gc,miş 
muştu. lh rsızı aramıya başlamıştır. 
~~- ...-.. .................. _......_ 

SON POSTA Haziran 11 

EDEBİYAT Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

(Ba~arafı 3/1 d~) 
lar.ını da arıkalanndan haykıra 
maz mıyız? 

j çoğuımuz ya1ka silıkeriz. fakat on
~ lar bu.nu anlamazlar. Bakın Veh

bi bu nevi insanları nasıl tasvir 

Alemıla.r Z:ııle Hasan Taru.ıin sağhğmda. 397 /123.54 hesap numara.sile Sa.nıil,. 
ıhmızılan aldığı (5500 lira.ya kar;il) suıtanalımeddıe eskıl Firüu.ğa. :yeni Ale:m,. 
da.ı· mahallesinin ~ Biçki YuTdu yeni Kuıyulu sokağuı.da eski G. 6 yeot ı .. 
12. 14 kapı nmnar-.ılı kagir evi birinci del'eeede ipotek etmişt.dr. Nlcesi na.kd; hİıYel sarrafı, 

Nicesi ohnuş ağız ha.ffa.fı, 
Sıof.ı esnci.fta yoldur iıııs.lf, 

Yam D8dir bulu.nur siverisar. 

Gene böy!Jeleni. i'Çin şu mısraı da 
Velh.bi'den hediıye ediyorum: 

Kanu .tok olsa yıine gözler• ac;ı. 

Ya hele şu aşağıdaki beyiıt, bu 
muhtekirler iç.in. en kuvvetli la _ 
neıtlerden d.aıha kuvvetli değil mi? 

J>o..yamaz yerse bütün '1ünya;n, 
T~edlf.r if;ısıe dam deryayı. 
Yasaınaın dev.rin her hususta iS

rafı meneden ve ayağını y-0rgamna 
{!,'Öre uzaıt emrini veren düst uruııu 
anlamıyaraık., sonunda horca girip 
sefal~e dıilişeon1er için de Lutfiye'
dcn mısralar seçilebifü. İşte ayrı 
ayrı :ki beyit: 

Ağniya müflis ol'IB' bir denıde, 

Görmw,üz nieesi:ıu. 1leı:nde. 

Ya.Dşır mı cfyes!n sonra abcı.. 

Veıhibi'n iın oğluna verdiği bu nasi
haıtler için<ie, bugün iıÇi.n pek fay! 
dalı ce.miyet ıtıel1k1nleri ıde v.ar. Fer
din ceaniıyet ~ndeıki vaziyetjni 
tayicn etmesi baıkımındıın, ıbu na ~ 
si.haıtleriın de iyilerini seçtim. Önce 
şu: 

Unl Uıe ~leme bir ferde h\.fe.p, 
ltl dıle &'Üıh dahi red'.d! ~~Tap. 

Halkikaten si.nirleri bomk olan 
bu nal'ihaıti kub.klarıına küıpe 
etımelidirler. Çünkü dağların bale 
aılmi sad.alarla redde-tti~i sert SÖ'l-
1~.ri. iınsanlarıın ~nAAnlara reddet
mem·esi k:ıabil değildir. 

Her şeyi fona görenler, her 
hanıgi taasısuıbla suratı as11'k: olan
lıar da şu beyiıtıten ci.ers almalıdır
lar: 

~hl'efti klima taassuph a.bım. 
Deın~ünrer bu ne şahs.ı menlhus. 

Halinden C<JIK ~ikavet E'den1er, 
Nl<:~ıO'.ele İ('İn:d.eı'J<ini alerne dak:Fnler 
"+:rafımmfa ,,.ksik de{l'ild'r. Böv -
1,...ıeri ~çin de şu ve-cizeyi kaydede
lim: 

Hal.fn anlatıma. dah\ dostuna sen, 
Giderek bellııl olursun düşmen. 
Ya salonlarda, meclislerde soğuık 

soğuk nükıtedanhk edenler, onlar 
da V:ehlbi'den bir ders .almağa muh 

edi.yur: 
Nüıııtedana röre Jıa.kı1ıüt'msa.f, 
Çekilür ımü ıkıonı boş ıar.ü cüza!, 
Ht'T söziiın aslını idrak eyl:e. 
Zihnhııi dağdaj!'adıan pi\k eyJe, 
Nice blil~ g~nen ga.filler, 
B»diğin bilmediğin nalciller, 
K.mdüyii vMuf.ı a.bval sa.nur, 
Bezeya.nıın iş'doen.ler usanıır. 

Ya hele Itlgat paralıyarak korıu-
şanlara ne demeli? Bunlar, Veh _ 
bi'ni-n zamanında arabca ve farsça 
kel:me ve tı:ı11Yrlerle <lin1iwnlere 
usanç verirlerdi, şim<likller ise 
her cü.mlenıi.n için~ manalı, mana
sız srkıştırdıklan fransızca keli .. 
melerle ... MaaımaWı, bu bahiste 
de Vehıb:'vi dn}ive-iim. Bu lügat vr 
ıstılah m<>rakl·larmı bir t&blo için 
de övle kari.katürleşliriyor ki ... 

Gö?.iinü kı:ışmı b'ıt Jıoş ~relı:, 

Oyıutıp b:i.<Jmı ağzın büz.erek. 
istAiilı üzre tek~Uüm eyler, 
Bakıp etıraCa tebe5süm eyler. 
Söz bUür na.tıka.perver reçinü.r, 
Ha yılı!den hayli söz anı a.r geçiııril:r. 
Bımaha.l fu'ıııraya ağa.z eyler, 
Za.uneder kDım hüner ibraz eyler. 

Vaikıeile, bayram tebrikine git'ti-
ğim akraobaımıdan birinin evinde 
dıiğer 'oir misafire rastlamıştım 'ki, 
medırese taıhsi1ini, cyağmur ve 
kar• yerine c:berLü barafü diy-e 
Joonuşaca.k kadar mübalağava ~
tümnıü~i.i. Şimdi de bazı boıbstiller: 

Dosyada mevcııııl kadastro lıesbiüne müsteıııid tapu kaydında mezkUr ~a,Jd 
menku1iin «Alemdar mahaUeslniu Kuyulu sokağında e6ti 6, G miikeırrer yeni 
a.yni ka.pı 51 a.dra. 2 parsel 011maraJ1 136,50 metre murabbaı miktarında k~lr 

ev olduğu beyan edilmiştir. 

İk:.raz ~yasında mevcu.d kada..~ pli.nı mucıiıbtnoe hudUıdııı !>it- tarafı I* 
diğer ta.rafı 10/1 arkası 11 pıvse.I tılDDarad.ı ıma.ha.Jler önü Kuyulu solcağile 

mali:luddur. 

İkraza esas olan mllhaınmin ra.ponı nnw4ııince me7Jkür ıayrimenlııulün a.. 
mwn mesahası 256 a.rşın uı1ır.ı.bbıu olup bunuo ~U a.ıış.uı mura.i>baı k'IS.ıııı üT.e. 
rıine kagir ~ ve tavanı ab~ap boormn Ye ıarasadıuı maada .ıyrıc..a t kat.il 
ev ya.pıJmııstır. (BıİDanm içi boyalı dışı sıva.lllhr) BİNADA: 15 oda, 3 sol'a. 1 
malıbah, 4 haUi., 1 HamMn, 1 kuyıı, 2 sanuç. elektrila vehava.gaıı v~ t<!rlı.os te.. 
siısıMı va.rdı.r. 

Vadies:inde borcum verilmemesinden d.,ı.11 ,.apılıa.n takib üzerine 3202 nıı.. 

.maralı kan,..lbl 46 cı m.ıddes.nin matuı.a 'O cı ma.cıJesinc g-öre s:J.tılmasa 
ica.b eden yukarıda. ,-azılı li«tr ev bir buçuk ay 
müdıfeUe açık arttırmaya konmuştur. Sa.taş tapu sicil kaydını gora y.ı.pılına.k. 

tadır. Arttırma.ya cimıelı: isteyen 11000) lira pey akçesi verecektir. ,\lilli ban. 
kıaJanm~n birinin tenıiMt IDl"kWıbu ela kabul olunur. Birikmi-. büüiı1ı 

vergllıor bel~e resimleri ve vakıf lcattSI ve taviz bedeJJ ile 
teltaliye ıiisuıınu borı;luya aıldd!r • .Aımbrma şartnamesi Jl/6/9.J.! 
tarihinden itibaren tetki1: etırft isteyenlere San:t;k ll~~n.ılıc 

işleri servisinde Mtk bulundurulacaktır. Tapu slıcil kaydı ve sair lür.unılu i?.a... 
ha.t ta prf.nıımeıle ve t.akib dosyasıınıJa nrdır. Arttırmaya JfLrmiş olanl:ı.r 

bun.lacı tetkik ederek satılıga. çıkanlan pyrt menkul hakkında her şoyi ôgren. 
miş ad ve telakki olunur. Birinci arttmna 10/8/9U <tarihi:ne l.csadüf ed~11 

(Paza.rbesi) ~iinü Ca.ğa.loğlunda. kain SandıitmmJa saa.t 10 dıan l:! ve kadM 
yapılaeakıtı:r. Muvakkat Jhale yapılmaeı l9iıı teklif edilecek bedeıl.1 t.erciha.ııı 
aluıımaBı ica.b eden ga.yrj men'lııul mükellefiy~ sandıı.k alacağını tamamen 
g~ o.lma~n şa.ıit.tır. Aksi takdAılııe son aııtt.ııra.nın taahhüd.ıi ba.ki kal.. 
mak ıartile 26/ 8/9il tarihine miisadil (Çarşa.rnba) günü ar. 
n.i mahalde ve ayni saatta son arthrması yapılaca.lı:!ır. Bil 

arttırmada pyri menkul en çok arttıranm ösiinde bR'akılacalWr. Hakları taptı 
sicilleri U.e sabit olma.yan alilı:adarlar ve lrüfa.k .bıakkı sa.hlblerlnw:ı bu hakla. 
rını ve hususile faiz ve masarlfe dair lddiaiarmı ilin tarihinden itıblren tG 

- Mıon şe'r, SÜperp adam! her gün içinde evra.ıu müsbitderi ile beraber dairemize bildlrmelerı lfızımdır. na 
puvan dö vüden süperp... suretle haklan,nı bliılirmeıniş olanlarla ha.klan tapu siolllerl ııe sa.biL olmayan. 

Diye lwnuşmuyodar mı? BÖ'yı~ lar satış bedelinin payla.snı.asından hariç kalırlar. Daha. fazla maJümat almak 
lelerinin yanundan, tabii; mikrdb- tısteyenlerin 910/1605 dosra nunıarasile sandıtımı.z Hukuk İşleri ı;ervisiae mü. 
dan kaçar g ibi kaçars?nız. Fcıkat ro.oıı.a.t etnıeLerl lüzumu ilin olunur. 
onla\t' sizi gene vapurda, tramvay. n t K K A T 
da bu gülünç konuşmalarile ya -
kalaıınasını bilirler. İşte ar.aıbca. 
i:arsıça yerine fransızca ve ıstılah 
paıra1ıyanların bu hallerini, hele 

EMNİYET SANDIGI: Sand:ktan a•ına.n pnf menkulü ipotek gÖ51t'rmolt 

isteyenlere mnhammlnlerimimo koymuş olduğu lnymetln % 40 nı tecavıiı: et. 
memek üzere ihale bedelinin yarısına kada.r bol'9 vennek auretlle kolaylık 

gösternıeMedtir. (6382) 
V..ıt..ıbi'nin tasviri ile cg&zleri.ni 

t::"IJ: '" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... •••••••••••••••••••••-
ıkaşlarım bir hoş süzmelerini, baş.. .. .. . . . . 
larını oynatıp ağızlarını büzmele- bazı gulunç tıpler, cemLyetın her 
rini• ne 'kadar tehzil etsek azdır. devri.nde yaşıyorlar. Sadece ufak 
B sınıfla bütün Tanzimat ede _ tefeık faııklarla. · · 
bi~atı başa çııkamadı, ne Recaiza_ İşte yeh~i'ni.n .LU.t;fiye'si bana 
denin cAraba sevdası..; ne daha bu hakı!katı de bır kere daha acı 
sonra Hüseyin Rahminin bazı ro. acı ~ÜŞÜX:~ürdü. Bazı dıdıaktik e
manlnrı bu alaf'rang11 tiplerin gü. serlerın boyle asırları atlayan es.. 

· ; · · bir tarafı vardır. Bunun 

i.çindir ki, bilhassa La Hruycre'ın 
cKarakterlen i de XVII nciasır -
danberi dipdiri ayakta dur.ın kta.. 
dır. Çünlcii insanlar, büyük z kS.. 
ları kadar büyük zaflarını ve gü .. 
1nçlüklerini de asırdan nsra su rük 
lüyorlar. 

Halid Fahri Oza.nso 



11 Hazİf'N' so• POST 

eldon Ve Telsiz 
vacıbk 11itehassıs1 diyor ki ı Odesamn yeraftt , Suikasd davas hzenlerinde 

("' I' 'ı 1 W ...,, ' ) J motörli bom'barııman tayyareei 1 dhiş • b , ..1- (Bettanfı 4/1 ele) 1 bildirdi \?e .eiıderine devuı 
bombardtrs •• ., .b.di b.wlleri. .ı.,, ıaüıııtac.len i•Pttenye gönde. e .. er u unaa ..... j "tar.afırman 1mnlammmıış rek: 
le geçen w de 7BIK' • ..... Bel. ıil~. 9'S t1tneai de od.& ..,ta \"• okU.Jiuınu söyledi. •- 8- O. ;. öhttiiini 
ki tıaarru* .. bar .-it •İk _ J.ombaııclıman n ınütebakiai de kü. ~ IO (A.A.) - C..-teior. .Pnlol müdafaana.mesinde hun- ılia etmedim. Ölmiif olabilir M 
~ta olmazdl. _ ı.bt aıe-e Lıüyük ~k tipte ptke ve_ !vcı tayyardeıi.. Odeudaki yera.ltı lahid'leri hakkın. dan llOll~a kBilunun. omret.tıği hal- hauıs :ra_parlazına aöre be~ ~ 
te8 Y:lel' elde miela deNi. Al.eri • 41ir. 194? 9etı~ lç.lnde ne b ~ yan ela 1-&at ~. de *M*ı.ira41n. ._,.ım icab ettiren adam1a Omerin maddi varlığı J 
blıla.r'ln yard mt ad<ee ailyası ian emele ırevleri. d ieır Jranda'ft Vukubulan muammalı hidi~ler. halleri ıı.caa.I etti w bu haktan kında görülen yakınlık1ann j 1 
b"raz daha senişletm ttır .• da bir uzı iptidai madmclerin hazır bu • le ıuikwller, Ro.nnya aııltmnlmı- m8'mmı -eıdilıciijiru ililve e.tt•. tatJDia cbaedıi •. .öyledıim' d 
ha&de kadardır. Me.eleyi fazla i . lanraam9' .dctl&yt•ile 1'andiman bek aı araft'lnftal.aT yapmağa ıC"ketmlı. ı.,~ 9i}eıymanm mah1teme Pavlof müclataasının 9ooları 
um etauıi lüz.m yoktur. lemlen ilızla ~riiyememittiT. Ame.. tir. B• eıattırmalar .neticerinde., O. hurzw-u.oda Dedesı kapnpıwi1jan Ab.liiırnlımmı ~ Sül&J••Wn 

Hallulci A- *•' bır di.ror ki: ıikal laır 8eri im.Alitında aam le~~ -..·.un me,hı.:r yeraltı malucnleri ve sorulan. ~aUere ~n ~ab tek.. qıydarma ifadelerle Türk 
....... ...&.luı miittefit hava aııllarclır, fakat baTb •al&e1DU1 bıl Wunmuftur. Meydana çikarılan bu vermediğinı ışaret ederek onun bıtaıını ve "dliyes"ni yanlıf &ara 

b~in .• - ~ illlıiud nok .ı.aa tayyare tipler~ •. ç bir ..kit dehlizler. t- -natıile Mi •kla - 7.alUJBdiidiği ..... adlla bir .. _ 111ermeje -*tmeie ~kla 
lu1 Wiae s"naİllır. 8a ı..w. can tııenez:züft t?pinde f"ord otomob"ti Çl maia mahsus yeraltı ma1ızenleri ae. ~ olmadılmı bazı. ınaksadlarla iddia etti ve davanın bütün tef 
damarı -.ı chı:Wtır ~)tura. ka....P lıı as~. Biıitiift 4'a ..._ ii1. laf~ O)' ..... iti.UÇ .aüıkUta ecla. et.t:iiifti ~~. . ıc •' ıllflt• ..-
do dilma••• lliitiıa caa ..... nok. ltine1er hergün için istihale geçirir. danberi mevcu.d V4: bW-çok ~~ .. ~~vlof h.ak!ik84ıa teceJJısı .açın 1i. Pariof wöıferin.İ ,Byfe tama 
eat.n.. laiiıı:aa edileodr. Ye -n e. Bu iflercle uzun seneler devam et • olu, ~n çık ~ derecede bü.tilD. uzıumı_yaile ~ va1.ı'4h 4'-ı 
1 afait ~nl~ B. ..... dla miı bazı--., tecrii\elere ._.-.; dalaı • • gal.tlelıdir. • ~ u · D. ~v~ n• nuDtrn l<- Müddeiumumi benim 
1aıil-. A ilan e !F lıiııli .. rber -.n!ır. ttii• cwıc! .taJrardell .. lıı9t9a ~ nok4tallll'l, 7"1 kapıları - _ ; rnn ., ,eyi red ve inklr ettijimi, faka 
elnM11cw. 1'90 wıea için Si bin 9M>uk demode olur. Bilhwa Ame. duvarla öriilmüıttik. Ve bu •retle. ~!"& f ~ ~at1· 1t inkanarın beni kurtaramıyaca 

Si ""9M ta.naM ,liaaı!'ı.nm• o1ıi.caktıu •aı lar ~ t.arb ııi• ~ ö '\i ~~r. b-4, tm:zarlık; 1 ~ . e ır a çünkü maddi deiinerin ortada V ~ So. '-flalci F....ız p deleri •meie mecbar olduklaı ından ima- mabun; ny& deniz kenar1ndaki tm -- gN*"""ecektir., !u:nduğmıu, inkarlarmın dahi bir 

vaziyet ciddi ~~A--•~a~: :1~]1ild:!~_:1..:~=:-- ~:~:;rk.ç!a~:nc~k;~•rkı~ J>eeJ~dz'Hlll adam kat :uad~~~~ce~~,n::v~n::;,ı~ 
wwwdiıııllWeı• e&e aia..ı .u,..m ki: lleıi eüriieo idlalar .İlk 1-uid• ken yelrV-..J4ia.lır. Pataf miitea'k ben ınfı~ bunu anl:yamıyordum). Mıidde" 

gı;...Alüvnr ~ aısC lllknik; illarettir. Fakat 01'tada muhakkak o.. Toplantı .ırıaballi :o.lan bu ılehliz. wıra puıça~ ~~-U ilıinı ol.. mumiden 90ruyordum b"zi mazı 
V1 UI J v• erekse mali bakımda.o die etmiş bıı ~ v.- ~ da mtittefiWer Jerde tedlü~i1Wn mMine tesisatı, -~ ıe:=ıu ,:,.::.vzc: -;:- mevk"ine anL •cin Abdiırrahı 

.Wultlan •eticeler ~ •retle • .er•~ •"k&ıa.e.lı: 1ı .... bav- cereyMı verici ele'Jttrilc. malüne\eri, :.e e' öm nol lı dı~ C!lla .tezac:Dada d..tu •des n n 
- .. Mister RU2lVeltin muazzam plan ve ~ ~y.a )'ikle:umeie d,o verici iıtuyoıftrı ve mutfü.. a " ~ up ~ ıer· lıa bir U.lai ._. mtıllrJ dedi 

Londra 11 (A.A.) - ~n gece projelerine eevab verem•mel:wfü·. lıars ...... ~ "-l.a.,.War. BI du •!arı bulunduğu eöriitmüttür. W"'l'mil :t:""tn r:.r ~ ın ten.--- ı.. ...... ~ 
YBntn So~ inmmtti~l~ ~ğdra- Son EyTUle kadar açılmış olan 60 nm karııeında Aimaalar ele b. .OlllP ------·-- ;yet W4Jı:.il etıınif ~ 9Ö~ iilt)sisa ili .W i D11 -we ....... 
fından neşredilen resmı teblı eı_ ... _ dıoWhk lnd" . 3 s ·ı lıede ıead'. -- .... w .... ls. d sa . . - ......... ~...-'"'etler Bi 
Almanlann Harlwf cephesinde ye ..... *=,..r .... ._ı.._. ırand. '. mı - ri, febrika.1uı tahlıye ediyorlar. Son ı111J8 a y;aQm ladı ve ilfwe ederek. ~ ~ iieia ,..._ •-nı bazaa 

• ~ ,. IH~ -19 e tmlJ Ve se.. - ~-- Lavala ~ Ussısla:na, gerekse dmlenen ta- -- lıl ec]"LHJı:.:. ni bir taarruza g~ş _. -a. 12 .s m 1yarı 'ba gelea IMitedeııe e.re _,.. l--..1 11.idl rilı . oiııimdan +'• da '- - tc:a a~,..n. v 
bi1dırilmeKıte04c. Bu • .mmııpbe va endüs~ ~~ıtir. Bu ilk: :veırmiı otduğu bir emirle 1 so fab .- sonu auınnaul lif ~adeleı-~rı ki Tıtfitik ~ 1*tün = 1 ' t ..t.1tatı. 
heılek.ıında ba~ melnmaıt ydk.. baharda bü~ 20 m"Jyara çıkarıl • ıika .U.,atılim.ııuz. ~~ .e~ı.. bir suik-ti ist.iııaJ°"*"1emektedir mucW~ eetiiinı .._ ~s~ar eyledı 
tur. ~-•'--'L! I!. _ .L Mi t ıiaıia .AlmMl ı..r.b aadüııtrlll JıÇ.ta (8ıl afi 1 W --~-) ---·- ...__ -..e 'KMı•tlsinıı ıu sur ke A\m laıntl -.tır. ,,.._ıu •Y•naan s er .. 1--1 k d • ..,.. ve bmrı1sıaJı ~ ..-- - • 

SivaStopola !1t ~n AJ,,. Byıd·-. .._aıt -itimi etlnit .fduğu çalı11t1a~ta oldugu an,,.._r "?6 ta ır. manıo karşi hucum!an kemMain'! ba e1iDde - aMe •ıw eMıl. .elti: • • , . 
laicu~ clevml eıtmeldedir. a elıii aeçen ae..&i A]ı.,.. tayyare i- Bu fabrib.la.rda. _ça!~~n ı'?.11er Al - kaiılı kayıblar verıtiı'.lm!k piis.. y. ft '-im l'llt '• fiwi,. - • 1s , • ~ ıtım 
•anlar h ç kaY\'btatıl wlona D mal&fı miktar~ müüeıfiklerüı 4iç .-ıaD.)'9.P 1ıöade?1dıgı_ne gore fab - k:iiAilmüştür. . !:e .. '7..... ... t M ·- '- ............. - ... ~ 
bücwnıarda .buluDA~Rdırlar: ·-.-:dir .,__ ,. "L- ;_ ırik.alardaıJU malünelerın de Alman• ltalyan teu:za _ ı......ı ,,.. .:ıı-- -~., ...ı..- ..a- cllr.. B. ilde ı.-. ~ ~ 
AlmaııW s·... .oeplıesınde msaı . ™ .-e -men- .... - • m ...... ırarsıu ...-lqaa w-r- - 1 ı1 --

. . ıv ~f. kıt <lirler. latlJlın ancak lııir mi.1i daha .artmıı yaya veyafnıd d.a~~ emm .mer 
1 

... Roma. 10 (A.A.) - İtalyan or- ba lwı F tm tir mikami 1leci 1 ' , 
ilıerledikler?1ı "ddi~:ıne e otduğu lcabut edilebilr ki buna da lıel'e nakleailmea• ıc; n tedhırler • ın. duları umumi tkarargihınm '401 ittihu eM;ijb )'dal _,pleaJanlıl P~ •..um ~el ... lllİİlimı .. ı. t..I 
Burada vazıyet cı ~vast ihm kolay ~ 'im.kan "fttilemez. :mıt o1maaı muhtemeldir. 1940 da numaralı tebü#-: bal hj Mı \1e laöyle dilümuı* tılilli irtıfliimıi; ._..._ ~ 
Alınan radyosu . ~ lda- Tcmıpe ~.....,.. 1941 Almad!arın İngMreye yapmıt ~l • Marmacıka cephcsmm muhtelif i"'11 _.. blVbit w r+ .81!9- lliiımet\Sr Mi ..., 

&nya~n en ~~lı blesı o .-- Ameriba 'hava e!Niüstriai j - du~ları hiieu?'!-rd~ lnstıider futur kesimlerinde dün de §i4detle çar- c1ld o' 'p jfade EM:i, ömemı ...... a ... aaba ın.ii' 1 

anu soy}eml.. Çİll hir a....riık ilevri olarak geçmif- !~~rm~ •l~~r~~ ~mam~~· "Jıırıı,;.ır. Djjp=toza mala W1- JIE'c.i Japm1at' .,. jrp hi~r ti ~~l ~ • -L _ı_ 

B• ika ,cı,,.. m. Büyük fabrikalar111 bıdma.ıı; &im oınnut v~ ,. .. ~ae ~ m • ~ ~ kaqt turn.ı&. aırıeti,.t aeç.imıeıliği mı]qılma- 7et1 ...-.ı te s:ısp -=--lr Amer R UIUSU bir pcıS ~obil fabn1ta~arının tay m-et göatemü~erdı. 'Şimd~ de tılra iaırı ıkend.iaiıne hissed.iltt kayı.blar na metmi iı1ıılia mwdrpn)mm bu te- TU'1 ,.emıek ÜDft dm 1 ayı 
y•tt Srıalitı için hazırlanmasile m~ Alman'lara gelmış. deme~m. Balca • verdirilmek suret.ile püskil:rtü.l- naKuzlardan neden doğru izahlar- cdl Çaıpmba giini •t.t 16 

l•ngiliz aftevataa .,. oJurAAqlu. J9 .. J de imlJ ~di. llm onlar nasıl btr varlık ve n~tıll m\iŞ Ye tayıyarel&i.m!/~ düşman da bubuwnaııl.,,, azdıyamadılmt rakt:i. 
nu len tayy~ ıni~atl 1~69 tane bir mı.ı.kavane! gösterecelUerair} mukawmet mmezlmnı boıılba- ::.-====-=----=---=------------:-1 

1. "'iti ibaretti!" • .Bunun 700 tane•İ h.arb, Bu haTbin bütün dl:rumu bugün i - lamak \le malzeme kollarına mit- 1 Si": Şn~ll va knnr. fllesana ~au 1 760 tanesi de d'ğer tayyarekrd:iL çİn bu noıkıta iizerlne •dayanmakta • ralyöz ateşleri açmak .suretile Jtar. aponua 1nryaya ~ ar 
_ . 700 harh tayyaresinden t 4 ü 4 chr. Mitat T~ şı tarafa b ç goz aç.tırmamışar.00-. J .1..,..,..,1.'l J'R§aab 

V 11 (A.A.) - Ifşa edil- :iıt.alyan ve A1man av uçakları, ll!al'Nl1' lllllift( 
diiine g&e, en az bir mbh. bir • ~: t 1 iıalıif bir~ saı1ec1eNk -.. ... , .., 
lııru+ifB&, wMYJm ',..._ W: ~Ye9 0 v~ uVlll)hr 3aııeı'41at' -w Vatiastoa .'4A) - a. <R al 'ı 1 illıııi 
lllilerde-n ibaret blır''lfl\m.:: JI;. •ı h • 17 C\ll"ti9 tayyaresini dUflhmlllH- ,akalı malıfellwde.W.ıl olan - ..... ve bu kanunun 2S 
8' BrJ.tan.,a su ııf. *'4 t w amiral J r D1U 8F SJ dir. Ta)')melerim?alen ~ d&ı- .- ıöre. Midway'a J.-oa taamau maU..i -.na-. seçen uzun ı 
U.k etmiflir. ~ ag ·1 · 10 (AA) ç· (8· ... il 1 L....! --ı-.ıı-) memilft!r. Sbi taarruz etnıec!ıım _.ffl dp=*ıi _._.,ıb bu ~dde 
Liften tarafından kumanda edi - Çuın:kıJW, • .-: ın te - ...,.._ ~... L- .L·-•- rya~x. --·-L k ----'- '- cümene veribnit ve 26 nıcı mac rw·. japAA ıu .. u &ü•.ıan Tıolıou :ıramanca hanıılrıede. Jı: ... 11ı __ g -·· -~ Jll>on ... __.ını Onuum& ma" - - • 
~J~r~ din Amerikım m..- .:.: -·lede ....... 4_.S kilo~t. aetkesiz blmıştır. :.. :mWrj B..aa 10 (A.A.) - Almaa or. wli'le 79.-.ıır. Midway 3nü~e J'e &.~~elt 'tO lutısını 
119 teftiş efln~r. Ye banda Terruınaıltan iatikametınde Alman !klt'ası göğüs ... se ..,... duluı ~~umandulıiJ.. _.Alman t9 Jll>onların u,iradıkları muvaffald. .. .. a k P 

o h ekete ,seçti,iia& biWirwıbedir ı. R'Mllıa:Nıı1a:kn'e 1 we j p . 8 7arele-1,ta Sah •tı ~ Alaka ,,.ui:zlk. Sibıryaya raarm vakdft ma aunu ,J1111>8Ca tır. 

Japonlar A1euf1en ~= ~ QUPitmal&r u-~ ~ Qak WıriO eilllif- ;:~:r:ı:r~r;r:"!ev~ !: :;: n=::.. ,.~0117: Di•iz muh11Abasiaa 
-y. ,_ • • tıle llareket }'.&~mıı olclıwu~u .aoy • 0.- k ielr&.ıaı vmıecM•. M. Ja I~ adalar ~l.lar ÇiM ..... ...,,_ • SoVJet tebJiiine ek lemektedir. lngıliz mevzilerı tanlt- .a dfılMI ...... 

IRa il 111 . ~~ IO (AAAt :-~-== -~-- JQSi (A.A.~1- ~:yet toplunaları ve moförlü araba "kolla (Pal .. ı aa ~ 
. aıO. ~ıı "Ve o;'J::.•-- _,"fS._. .... vasCnp> ı1. lıiır..,.... t.c.abaW. Wicıuma J :.a• -A lL8fl l/IO ile .. yılan teWi' .. Ja Vaşın,gton 11 (AA) - Hariliye a.. biılılıK ,.kler • •• ..., T~ *t>çunun Ylldlmı fte 'hareket e- maruz 'bı .. kılm ıtır. lngiliz ağır top ngl'llZ ••r~ rliktminia Al..lıa~ o:da 

nazırı Japonlar.uı ..Aleutieı:a ada - •i'• h HetÜL e.. J.,,...... den lut'•hıau .-,_.,.., Wr pi. çu11Una da Alman uçak.ları tarafın.. tfbirtill m"a "e A1.uiiyea •dlhr._ 
lama çıkıp çıılll!ıadıklan hakkı~ leıiDe ve cloiu Çinde~ .._ .._ .)'ilde a.1a,Yuu ~ ve ka.. .. ..._.. M'.fv ~ ........ -' 4 .. j Haziranda bir baskın 
da ~ -~~l>~= a--~ 11 ~ 1 ~. ~:!jllıtak ~ ~r. ._ tir. 1'iıiairdıli rib da j-z a .._ Londra. lO (A.A.) -Dün a1rpm ...... Jıı~ıııtakl•ııu bilclirm~ 
ne v_; <>laa -e ....r .-- wwwu • _._ -.- liiilM P'.FF~ lRedzWi ....a. teaW.r v. Miil ~ keldi iM'•• • Banll _._ TeYil. 7 Huaaaı. .,.-da • 
Vemtemişör· hava. taa.-.ı• iııiır J.asl elli-- Sbokbolm 10 (A.A.) - Beırlıin.. la ~ ~ııhlllbır. beyanMıta bulunan Çörçil. ~ elkı itbirlıii Y•ptn Jı • ı • Lft ~.--.. -......... _._ ........ ~ ::-a hlıeıia:..,. a.aı.,aı:,; Aı.... taarruza ~ deıvamı için İngiMmıe • · · ...._,..._ · ' Aleua en 

lnnilerenm il a>ıı~1aıt~~.~ .. Lıüre 10 C&..A.) -n-wımr. mn °-'-*·~~b•• • .. ,.., '1.. -·~ 
~· ...-t a..a .-a. meıailer· · ' « ,f .. lııaltemdekı hür Framız s•mizoft• nm ea JDLlelml' ..---- ~ 1Jeft ha 
islihsa••ıı .... m ..... ~ya lüs ~ ~ 7 ' -- ·..:: na JraPllan tear:rqz Öqman 1aare\e. mere ~ bir jstjtıplJer • ... ... ~·-ti ... a:jtf' ... 

M b ı ı....ı nlı çarplllll .-!.- tinin" • "L.....,1a-""'tH.daiı1>eri 1ı"ir .Tıp'-.. nıernl:e'• alisiJe _. ' ek Wr :a.. ı. 1 1 - • rım a.._ 
aı,amlf .ı.11.um~ Sav11w ,,_ .._, ... .,. ·- '0- - a 

Loındra l1 (A.A.) _ bıgWz ii- SalA .... tt;.. C.;ft; §idıdet'li JWP,m,;;;;;zr, ~ N,. ıa aiz en büyük hücU8l 00n1.19tu.r. A~ • ~ ı0fimi hm SCWjJitıı .W.ı • , 
3 

, 
ilihea}M D&Zll'l LiülP.t.Dın Ameri _ -cMMllllll ~il.al lar, üatıiialüii b&amlk Jçirı ~k manlar lwanlaTt !hku ~arı ıle tı:r. ..... .... -161 
klda qflteqeai.n ham JstibsaJitı. k Jhttik bü~ hamleler y.apmek .me--.. ~-- .,. f'~ _ .. _... 

1
-::} •, ~ -

h*unda rakı& verm.i,ut: a de bulunduklannı aöyiüjOrlar· --. ~ aonmcla aı™wak ""1- ... .... ala 
~ harb iıltiha- Bedin bu sabah Almanların Si- y.acle ve bibiik .. yıda zırhlı kuvvet Je4n 1 " 2 6...- ~)ale aeı"J 

lil:nım a1tınJf vastopol şelıaiırı 11 '2"ı kilomet.. leri J,iicmna l:alc1ırmıt1ardır Frene1z 1lill I-. W ~ 1 Rer C> 

f R .la,eil. 46oJl PoMa. lılıhrir ailem ...-ı re pk}..bll:. T;e AJıılle tay. pnıizonu aqam:ı doiru Y•~~ t- m1zle:"S 'ider Ba At! 
ımk ve ma- _...., aCI içimhıctit. Çek ...pi ya~ fikri ljıı- IUftlde ..,_ .ten ~ \ev +edeale iti.tikte • "f- . nmm • tii 

t.gp. Mbdıt tız .-ıba'tlll çat eııııki e ekte oldukl.arw söy.liiyoınkı. lııat~ Wr ~· wıı Y~ we ti - 0:-.,., , la ... her Wri 
nJaıı:a melrten. JmlMrrir SaliMttia Enis SIYMlopolda • et ıuıl •" ıla ı1r ıi 811 m -. te.is. • - ·* J4. • ı Der we: 

mühiJD.. mi"-&; oldııjH i:ertebk*• .bu1u- Mo&kıava, 11> (A.A~uq Sivasto- li ıtaarnm.la dü,nıaaı ~~tııu;ie wır ta,,_ıe ah1ııill,..-. tkı 
nu b aır _ la!;.uak bu sabah saat 8,30 da poldan alınan son haberl«de mü- ıau.vaıifak olnwştur. Çok ıyı netıee Sınemapr.)e ~· 'l'MBin lm,8 ı.,.,ııye tçila 911 

bayata •cTıyeD gödertDl 'kapa • dalflarhJ _..., '9&jJb ~ nt- ~!1 ~~;:ak O~n ';. l>üyli'k maki.eleri ::. ~~ L .. f , 

F 
TR/ • ~ ~ wahat ."e "'~ !._~. ~r ~~.:.:_ ıt gi*JAWri el e ,,._:_L~r- ~ ~ ~_;~- • ns .. 1nrte111~ ~ .. Whilt .ıellit'M M . : eimoı ~ - uıatlt'I m u:caıir. .A•mnm bara,ı& n uıa-ınn; •• .,. nre~ _. - S t t "b t - ..- -· a IPJ'I 

~ ... ffa pr~ çak• tı!Jıerill tMrıir mjHlürlii« _ P*,... aıWı'* piyade bt'&llırt lc;ia .-..,e bilar JltPllil wan es er ı a ı Çnallr.iQ&. ıo '4AJ _Cin 
mil1e8er birbirine Jeriıde ~ aral aa~ tuıtiar w ~ ileti~«- pyretOer ta..-il~ ltota c;ıltmııtır. At.plif ilc:aiewleri ~n v.erilelı .haberlere 

· Jaarek.eıt1.« '1,YQdır.all J:airQOk cir. AlmMılw a711ıi w:uıa qlık ?ılidw.ay Adası muha~sıne 
••ıta~ ~ yamııı güz.ide bir' ııwhar ıdktarda ._ lmllarm .&aı ·ae1er ftalyanın harbe Türkiye vekili: '*eden .tapon deniz kuvvefl 

y . ~ rir halUk, kiıba.r.. tam .mDBlile de kıtitam ~an Tft1m1a *'- . . • • l...Jl!!-~9! • B C: l B 1 8 ZS ~. 4 W5"ll 41 tan'*!'e gemi 
f 

11 
(A.A) ~ ~~as nda ·nsan bir arltadaştı. Uzun zaman- ler· müdafiler· sarsına,ia muvaf.. l(lr .. mm Jlıuwı-.ı l11tuıl>ul _ Beyoilu. l.utdıll aAtr ~· 5 .ufif lcru-y 

UeJ"9ft1ıMtı ~~ aanlbErt De~lmı neşı!y~ 'ŞEf. 'falt ofaınam~ıı. Rloma 1 CA Cad. 193 3 enız tanarelerı iaşe mem s 
ı'-.a...rin Jillıııl nzifesini de muvafbkiyetle T,abWe IPI'.._, S . • 1

9"' ... :~) -: !tefn9. de&roy w 200 tayyallBlien ı 
m ııt:_. 15' •• O T ile ... ... ..,.11 ugu.n, u n~ran, .n:a bu • rekk 
cıWukJmmı ifa ...... ıai nu .. o~ .• -·~ •• (A.A.) - Bug n . kü 1trt•alp lna~miın 3 ei Y _ -------------------------...: 

Ukraynada Alman 
kanuolan tatbik 

matbuat emektar bir muntes bi?Jl, c.,hetlea Prawla gazt:tesi.e gelen lına . kt di • 
ddıipt &1ıEni taı .... ş Wr mwt1- Jııir tdPafta Alıanlar11t .Srwinopo. gmne e ~ 
nu cSon "P<ısta, yxı ailesi ~ en ~a Juu,ı takv ·ye kuvvetler· g.etirme. C ~~le di a •uc:te..;ade, 
~- ~ .,_ v aritada.şP ie .-.. etti&-ı. müdafJlerin de ay ~ ıoy • Y r: 
kııybetm buhmuyor. bitün llüeumları DP.ıveffaluiyetle Britaınya ımparatorluğu Akden z 
Cetıaı Hi yarm tf&J81lemlrin p - piek~:i ~mekted;r. 4le ve fimel Afr.i&aa nd11. dönpne\ 

edilecek nmıdaki eviaden ö evin kalmıJa. Lonıiııa 10 (A.A.) - Leal.p.d .zonmda o1maıayctı, A1mım,.aya 'lnıT 
8lilJu h ca.'lcıtr!' Keı!erdf~ slM"ntt. • . rad)"Osunun ~u sabah ~ildirdıiine fl olan Avrupa hami ve A.,r.t_a 

d a ~11 (alk.ınA.A.) - _HabeUr; n- doatlarına en derln ta f.y-etl rlm z söre, Len.i$d eeph aa yahaız Jeıpo._.,,. kut' .ı..a b&a v• deniz 
ır.v&e Y da bütün ay. ·· hava ve ~arJ harek&tı olmuı lıaıb" IMWbitlii.ı halka 1tu mahi.)'et 

al rdı. 

&Afld .... 'l'l:ta~ro. 
HALiDE PiŞKiN birlikt.e 

ll Hazine QJMA. aiıinii ..Mpmanyp klbana 

Rer6i,,etle: (BEL YlJ) ~~ 
SENi 'l'ANIMIYORUM "-•• s .... 



6 Sayfa SON POSTA ,. Bütün Halk, Radyo Yıldızı 

NEVZAT 
·A.KAT'1. 

gömıek ve libuti sesini yakından dinlemek için sabır. 

sızlanıyordu? Şimdi bu büyük fırsat elinizdedir. 

Herkes TAKSİM'ı:: e KRiSTAL a Koşuyor 
Yer bulmak için lutfen erken gelioiz; masalarınızı tel~fonla evvdd"!!n tedarik edebilirsinh:, Tel: 40099 

DiKKAT: Bestekar Tanbu :--i SELAHATTIN PINAR 

Son Posta 
Yerebat an, Çatalçe~me soka~. 25 

lSTANBUL 

ABONE FiAT.LARl 

Tilıkiye 

Yunan 
F.cneb: 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

1400 75() -.:&00 t5U 
2340 1220 710 270 
2700 1400 soo aou 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deği.ştiri!.me1< 25 kuruştur. 

idaresindeki Kristal saz heyeti gÜzİd~ bayanları ve yüksek san'atkar NEVZAT AKA Y'ın ittirakiyle 

Cevab için mektublara 10 
kuruşluk Pul Ubesi lA.zımdır. 

Posta tutusu: 741 istR.nbuı 
Telgraf: Son ?o.n.& 
Telefon: 20203 

13.6 .942 Pazar gününde.ı iti~ar~n her Pazar saat 16 dan 19 a kadar · 

Sarayburnu PARK Gazinosunda 
'- İçldsiı Aile Matinesi 

TÖR.KiYE tş BA.HKA.SI 
Küçük 1asarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 

""'ia'I Bil: 2 Oubat. 4 Mayıs. 1 Atu.to1. 2 İkl.ndtqriA 
Wlbleriıade J&pıbr. 

1942 ikramiyeleri .., __ _ 
ı adet 2000 Liralık - 2000.- Llra 40 • 100 • -•ooo.-
1 • 1000 • -.aooo.- • 60 • &O • -2500.-
a • '760 • - 15GO.- • 
1 t iOO • -1500.- • 200 • 21 • -6000.-

10 • ac;o • -2500.- • aoo • 10 ' -2000.-

Türkiye Cümhuriyetı 

• • 
• 
• 

ZiRAA T BANKASI 
&uralat tarUtt: 1811 

100.000.000 Türk Lirası 
8•be n aj&ml adedi: US 

...,. Te tlearl bıs llevi banka moameleled 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.BOO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Ban"M'nda ıuım.barüt " lbbanuı &uarrul beablannıla • 
.. 10 llnaı baluı;anl.Ma 91111d9 ' dela teklleoek lmr'a ile ~ 
•lAna Pi'• .........,. daiı&daeakkr. 

4 Aded 1 ·000 Lirabk 4,000 Lira 

" ETi BANKTAN 
Dekovil hatb vagonele~ine mahsus 

300 m m kuturda; reşmlne göre 

4000 ADET TEKERLEK 
kısa l:>ir zamanda imal ettirilecektir. Bu tekerkekler, bandaj kısmı 
demh kahba ve d iğer kısımları kum kaliba dökül'mek auretile, çe. 
qfik dö.k:üme yakın mukavemette fontdan olacaktır. Bunu başarma- ı 
ğa muktedir dökümhane sahiplerinin mufassal · teklıifler i ni (Etibank 
Umum Müdüı-lüğü - Ankara) adresine göndermeleri. 

~-------------------------' İetanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İIAn No. sı 169: 
Kurıu ça.1ır otu ve sa.manwın isübsaledJilditi mm~ın en ya.kın iskele, 
~n ve adr teMiııı. mallalleri.ndeld nfaıai sat.ıs f.la.tlan aşai'ıdald &~ldlde 

te9bit okıonwştur • 
ıturu ça.y1r ota 
Ylfın hain.efe 1ı1MG9a 

Kunış 

İp balyalı kllOlılll 

ltlll'UŞ 

Tel balyalı kıllosu 
Kuruş 

4,4 6,5 1 
Saman 
Yıc111 . ha.Unde lıı1ılom Bal1'alanmış kilıo9u 

lW1'llS Kur.uş 

s 5 
Ba fiatlara. İslanb,. Beleılyesıl hududlan cta.hnhıkte İzmit, Yalova, Ca.~lca 

ve clHırın.a.a ~elıen .ı ve sı:manla.rda kiloda 1 k<Ull"Uı'i E6Wşehb- ve <,-t\Tarından 

releıt et ve sa.manıarıctan l6e ldloda 1,5 ~ naktiye masralının tıavesf kalıul 
Glımdu'iU Ulb oluns. (83911 

lstanbul Vakıflar DirektörJUğü llAnları 

SMnü ve maha.llesl Cadde veya sokağı 

Ayva.nsaray AtUmwiıı. Kundıakçı 

tata.11• 
Babıali. Lllaba.yr~ 

Eyilb, Canillioelim Kalender'ha.ne 

No. su Oiınsl 
Mllhanmıen aJ lıt 

L . K. 

62 

5.18 

Ev ' 
5 

Tekke mtişteml .. 
li.tınclan cliikkAn ı 50 

Ye~ane kareısınıl'a Yeni Val.cle hıı.nı tıemln kalıta. Depo 25 
Ciıba.ll, Seterlkı<rz Vapur 1!.1telesıl c. 9.'7 Ca.mA arsası 10 
Şeh~emtot Np:ıe.mkıt Toııkapı c. 350.348 Arsa S 

Y'Ukanila yaızl11 maha.Uer 943 senesi Ma.yıs sonuna kadar it&zarlıkla kılraya 
vetıLlecethıdieon llba.lelerl 19/1Iazira.n/9t2 Omna giJnü saat on beşte yapılacak.. 
tır. btelııliier Çcmbe.dita.şta. İstanbul Va.kıflıtr Ba.şmü:tlürlütünde Vakıf Akarla.r 
kalemine gelmeleri. (6341) 

Devlet limanları işletme umum 
müdürli~ğünden: 

Tadiil edilen İ2lm.1r liman işletme tarifesinin 20/ H&.7h'a.n/942 tarihinden lti • 

baren tatbik ohmaoatı ilin olunur. c6339-

Deniz fabrikaları işçi revirine tabip alınacak 
Gölcük deniz fa.brik.alan işçi reviri ta~bliğinde istlhdam olunmak ve 3656 

sayili k.a.nUD mool.'blınce &saıni 210 lir& üoret yerilmek mera bir sivil tabib 
atmaca.ktır. likklilerin raıı>tedecetderi h:ı\ tıereümelel'ini Milli l\lüdafa..:ı. Vek&,,. 
letl deniz m~ rönderıneleti. dl39.6335ı> 

Kayıp Aranıyor ( TIY ATROLAB) 
334.SM senele!d.nde Ba.yburdda.n. blr 

k.afiı1e halinde i:stanbul Darüleytamına. Me~ıır iltiziyoniat profesör 
gönderilen Bayburd:ım Buırna.z Wyün. ZA Ti SUNGUR 
ııeo Az!z kızı Mevlüde I:ımlndeld balen B vl d SES · • . eyog un a <ı > aınema ve tıyat. 
(36) yaşı:nıı:Ja buiıuna.n kız karde..-dım )'lll'_ rotJUnda her akşam yeni numarala. 
mi üç enedenbel\l arıyMıım. bula.madmı. d "t k'- ;l • 

rın an mu eıe ıu zengın progra • 
Kendisbı.iııı istanbul Darüleytamınilan d d k . • . mına evarr. e ece tır. 

R cllolkto:r tara.tından evli.t olarak alın. 

dı.ğmı haber a.ImlŞtım. Kendo'.sml tanı. r Satılık harman makinesi ' 
yanlarıo lınsıanl;yet na.ınına. a.şa.tıdaki 1 Dokuz Y'ÜZ mifünetrelik yeni ka. 
adfeSime ~lnj rica eılerhn. yışta.rla. mücehhez Maıca.r markalı 

ÇaJıum Alba.yrak İlkokula hademesi işler vaziyette bir Ba.J'inlaa ma-kiııesl 
Jla.Uce ÇooOO.n sa.tılıktıır, ;ı.rzu edıenler Ça~lede 

1 
Avt'am Dem:fıı'lınpılıya tahriren veya 

• G ö z Do K T o R u ~ biu.at milı<Mıa.a.t edebilb1er. 

Haziran 11 

FEVKALADE HASSAS PLAKLAR : 

MÜZEYYEN SENAR 
270464 NO • Kaynak şarkısı Enginden Yavaı Yaıvaı 

• • Gönül şarkısı - Demıan Kar Eylemez 
Beste: SADETilN KAYNAK - cHarunune~it filminden» 

FASIL PLAKLARI SERISt No. 3 

Okuyanlar· Müzeyyen ~nar - Selanaddin Pınar 
• Muzaffer Guler - Necali Tokyay 

Hüzam şarkı Açmam Açamam 
270468 No • Beste: Nasibin Mehmet 

• • Hüzam şarkı - Kiifade Talibim 
Beste: Şevki Bey merhum 

NEZİHE YILMAZ 
270465 No.: Hal•k şarkı sı 

Kır,ehir bo:dağı 

Bahçelerde 
Me!eme 
Gönül Derki 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

.&slrıeri llsıelere. Konya askeri orta cılkabma Ye cediJdl ha.ırlama orıta 

okullarına talebe a.lın.ı.vor. 
1 - l .Eylôl.942 de başlayacak :reni dera devresi için Koııyada Kuleli, 

A.kşehlrde Maltepe ve Bursa askeri llselsıile Konya askeri or1a ok.ıılunun 
ve Kayseri cedikll erbaş ha.nrlama ortıa oa&l=t'!llJ her üç sınıfına, Merzl • 
fon cedikli okulunun birinci, ikdncl, üoünoö mn.ıfla.rına, KırıkJ<ale san'at 
okulu ve Ankaı'a. muslk! cedikll okulunun 7alnız Wriııci sınıflarma ma..vlf 
liselerinden, ma.a.rif o .. -t.a okulla.nnd.an ve l1k okul memnlarmchn talebe 
aJmacaktr. 

2 - Alınacak tald>enııı Türiı: ıı1undan obnasl, sıhhi muayenede satlam 
çıkması, ve istekli ad~ ihtiyaçtan fada o1dıai'a. taJtdirde yapılacak seçme 
suıarnnda ka.ı.anması şarttır. 

3 - Ta.hslli teriPedeoler, her ne seheble olma olsun ya,mı büyütmüş 

veya üiç~lmıiş ola.illa.:, bulımdulr.lsrı *11.llarm son sınavWında sınıfta 
veya bütünlemeye kalmış olanlar. 1a.Ptrı. boylan ve .ı.tırhkları askeri us~. 

ler tallma.tınd&id hadlere ucun olmıyanlııu kabul olmımazlar. lr'.alnu ıe. 

cJ.ikll erbaş hazlJ'lama orta. oknll4vına bir M tic ııene ta.hsıU teTketmlş olan. 
Jar a.lına.bilir. 

4 - Bu ş:ı.rtlvı taşıyan istekltierla lııu7'1inıtıd1aıl'ı yetleria ~ilk eube. 
terinden diğer U.ydl kabul şartlarını öğreomelfll1 ve okulla.rca lı; 1 eklller 

hakkmda yap.Iınak~..ı. olan tahkikat neticelerinfın eecme sına.rlanna. lra:lar 
tamamlanarak .isW>lı' ~a:m bu smadara gtrebilmelerlni temin için ıs.::ua. 

yıs.942 den ~tınıaren bit-er dilekçe t.ıe ve aeı'k llı:amet adre'1le:-lni ve nüfusa 
ka.yıdh bulundu.ltları yerleri dilekçeleri~ cöııtermek üzer• clerhal ıirmek 

lstedilfJleri okul n•üdürlüklerlne müracaat efaııelıeri ve maa.nf okullarında 

suuf ıeome ıına.vları bittikten sonra da cllter lraycfl inouı katıillarmı h-ı. 

zırlıyarak as\erlik şubı>lerl yolu ile en ceo 10.Ağustos.9t2 tarihine kadar 
okul mÜdiiTlüklerine göndermeleri lli.n oltma.r. cc3267.5538• 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

10 yataklı haStane reviri içlu muhtelif cin$ Ye miktarda «93» >ta.lem malze • 
menJn 12/6/942 Cuma. ı-ünü saat 15 de Kasımpaşada bulunan denlz leuıun 

satmalına. J.ııomisyonunda pazarlığı yapılacağından isteklilerin belll gün ve u. 
atte medı.iir komisyona muracaatları ilan ohun ... Malzeme listesi herıün ls 
saa.tl dahilinde komisyonda görülebillr. «630'7'> 

4 • 500 • . 2,000 • 
4 » 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 ~ 
100 » 50 •. 6,000 • 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nümune basta.Iıt»i 

göz m ntehas81.!1 
lstanbul Belediye karşı.il. 

,1------------------------------------------, Buhar kazanı ve buhar makinesi aranıyor 
120 ,, 40 • 4,800 ». Tel. Z3212 

160 )) 20 • 3,200 » 
Dikkat: B..ablanndald llıU'alar blr eeM ~ln4e il 1traaan qall 

dütmiJ'e.aler• ikı'abıiJ'e ~ıldliı tak~e " 2t Cazlallle yel'llecekUr. ZAYİ - Eyüb nahlycslnden ~ 

Jtur'alar seneMle 4 deCa, 11 ~'• 11 Butn.a. 11 BJltl. 11 Birbad olduhm eazlmo ka~ml zayi ettiğim. 
Unan tarlh1erlnde oeidlecıeUir • 

...-.~~~~~~-------~_,.__..__..__..~__..---------~~~~~,....,J den yenisini alaca.tundan eskıisiDİll hük. 
ınü JQk1bur • ................................ __. ................... ············-········-·--······················ 

lon Potıte MatbaMı: Nevfyat Möı(&rii: Çi.had Pah-. Eyülı&ultan İsliımbey cacld~ M. Ali 

Bayındır Belediye R_eisliğinden: . 
Yeni veya müstamel ve iyi vaziyette 80 • 100 beygirlik bir 

buhar kazaniJe bir buhar makinesi satın alınacaktır. Mufassal 
malumatla Bayındır belediye riyasetine müracaat edilmesi i!an 
olunur. "6168,, 

~UIDI. A ~L-~ ffQA~ltr.-ll:~~~~~~~~~~~~~~--'.;__. .... k...1...U..NGı...lılebıilleılUiJloil..(liiıl,çMJl.Lllk. ... lllliı ................. Iİllllllllİll .................................................. İİll .. 111111!~ 


