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Yeni muahede 

Yazı itleri telefona: 20203 CUMA 12 HAZiRAN 1942 idare itleri telefona: 20203 Fi atı 5 n1ı11 

Milli Şefin heykelleri 
Cumhuriyet bayramına 
kadar ikmal edilecek 

20 sene ~ 

Reisicumhur Çocuk Esirgeme Kurumu kon
gresi murahhaslarını kabul ettiler ve bakım 

ve tutum sergisini ziyaret buyurdular 
muteber o~acak ( Alma;;~b;;~· j'( ~;;;et tebliği J 
Ayrıca Amerıka ve I Tnrk ceza 1 

kanununda 
değişiklik 

Rusya arasında da Sivastopola karşı Barko ta 
bir anlaşma yapıldı taarruzlara şiddetle ikinci 
Avrupada ikinci 
cephe kuruluyor 

Muahede ahkamına 
göre arazı genişle
meieri istenmiyecek 

Muahed• V• anlaıma 
JI olotolun Londra ve V aıin6-

tonu siyareti esna.anda 
im~ edildi 

devam edildi taarruz 
Almanla• başladı 
,ımalde de 
llarekete 
geçtiler 

Şimal kesiminde 107 
Sovyet mevzii ele 

geçir;/di 

Almanlar muhare
beye yeni kuvvetler 

sokuyorlar 
Sivastopolda 
yedi taarruz 
püskürtüldü 

Tadil edilmesi 
zaruri görülen 

maddeler 
HacDtlilen eıyanın muhala

zaı, t•ıvilı V• tahrilı, 
tahltilıatı yanl11 yola 

ıevketmelc 

Milli Şef Slyaaal Bllgller okulunda talebeler arasına. 

Şehir Meclisi kararile İnönü Cumthuı 1ycL oayı·am na kadar ik... 
ge~isiıne dikilecek olan Mılli Şe. mal.ne çal~ılmak.tadır. 
fımiz İsmet İnönünün hey'ke line Çankayada 

Ann_ 11 (H ·) _ Tiirk aid hazıırhklara devam olunmak. Ankara, 11 (AA.) .- Reısic~ 
.. a.ra, UeU6ı h 116 0ll• Ş f İ I ·· ·· b ·· •- b ·· k"' 1• ab :za tadır ur mı ı e sınct nonu, ugun c&a ır.ammunu uaun u c ve - . 

ruret1ere uygun b• te'ki1de değirti.. At üzerinde ve büyü·k cesamet. s~at 16 da Çankayada, ~ocuık E.. 
'lihneii etra.fında1d ah matara de.- te hazırlaıanalkıta olan hey.!oel sırıgemc Kurumu kongresı rnurah.. M sk 11 (AA) - Unı"tcd -" d pç ·' .. • d . ~ has]a"'•nı ~bul buvurmuslardır. Bedin, 11 (A.A.) - Alman or. o ova, · vam ummakta ~r. roJe uzerın e san'atı.\ar Bellın.g tara{mdan Guzel Bak t l · : .. d d 1 hnd'""'" u On 1 y t bl". Press· . "-- _, ._ dl" -L im ve u wn aergıauı • 

u arı ~m~_n ıgınm e ıgı: · mec~cr yapan neyet a ıye .ucY San•-a1 r Akademisinde yapılmak. A . 
11 

(A A ) M m Şef Siva~po tahkimat sahası uzc. •Y~vyet baş1romutanl.ığının teb- h.inde iflonen eüıümler, amme intiı. tadır. ; ~K.?ıa, ! . "ı -:: : 
rinde şiddeıtld çarpışmalar haUncie Jdgı: zamı .t.yhincle 1,Jerıen ciirüuıler, .. . Re.sıoumıh~.r ~t nonu. avı~ o. 
taarruzlara devam edlrni.,ıir. Düş. Alınan kıt'aları Hark.of cephe- amme eeti.meti aleyhine itlenen ciL. !stanbulu . ebed.yen ~slıyecek nuna tesaduf ed~n ~arsamba g\lnil 
manın ilınidsız karşılık taarruzları sınde yeni bir taarruza başlamış.. riimler ve ammenin itimadı aleyh._ olan heyJcelın muhim ~·r lkısmı sa.at 17 de, Sergıevın~e açılan ba. 
neticesiz kaJırnıştır. laırdm-. Kıa:ılbrdu s.vastopolda ol- 00 itlenen cürümler hakkinda.ld tamamlanmıştır. Heykelm gelecek (De ... amı 5 lncı sayfada) 

Sıvastopol deniz çevresınde ya. duğu gibi burad~ da düş.ma~m bJş maddelere lkadar olan kl8Illt ikmal ·========================= pılan şiddetl'i hava taarruzları sı. yere y~pltJi'ı h.üoUım:ları puskürt- etmlttir. Bu kıımıa kadar olan rnad. • 

rasında üç bin toııılatoluk bir ti- mektedır. deler iç.inde deği,tirilme9İ zaruri s Iab tt. E . . K b 
caret gemisi bomb:ı ile batırıl- Alman başkomut~nlığı 1Ş~ra_yna görüllcın tnaddeler tunlardır: e a 1 n ııısı ay ettı• k 
mışhr. me~n muharebesme ycnı ıhıtıyat Bugünlkü kanuna 2ti2 nci mad. 

~ Doku cıep}ıesinin şimal kesimin. kuvvetler sok:rnaktadır. .. deei iıtiyacı 'kartLlayacak bir euret. 
de düşman kuvvetledmiziıı b:ıskı- . Sivastopol muh~re.besı 6 gun te hükümleri geniıletilmeıktedir. B11 ' 
91 sonunda birs;:ok yerleri terket- şıdıdetle devam etınıştır. Sayıca az madde ıhaczedilmiş o1a.n eşyanın 
.miştir. Vole!hov cephesinde yapı. olan burad~~. ga:ni~onumuz kah. muhafazasına memur edil~~ kinıse: 
lan şiddeıtll düşman taarruzları ramanca dovuşmu~~~~: .. .. nfo bu vazifeden vaqeçtıgi halinı 
Sovyetlere kanlı k~y~blara malol.. 16. Alınan uçağı .. <lu~rulmuş, 300 ihtiva etmecüği gibi 0şahid e~livu. 
muştur. Ordu servısıne menS'1b ~şıt. mal'Zerne yuklu 30 ~911?:Y?n! kuf ve tercüman haricınde adlı mıı-

Mo'otol 

Londra, ıı (A.A.) - Reuter: 
Bugun oğledren sonra Avam K~ 

rnarasında I.ngiliz _ Rus askeri it. 
ifakıımn e:kıtedıldığıni b ldıren ha. 
rıc ye nazırı M. Eden demıştir ki: 

Kralhk hükQmetinin Sov~t 
So yalıst Cümhurıyetlcrı Birliği 
ile Avrupada Alımanysya ve mı.it
t-et lerıne .kıarşı harbde aramızda 
lllıevcud ıt: ıfak mızı teyıd eden bir 
tl)ua ede a'kıtctın!ş olduğunu Avam 
lCaın.arasına b ldı.rmcl>le memnu .. 
n Ye-t duynntillcltayım. Bu muahe
deye gore, harlbden sonra, memie
kıetıerianiz, Almanyanın veya 
hlü.ttefikJerinin her türlü yeni hü
cu-muna karşı !karşılıklı yardımda 
hu.hınaca'klaroır. Bu muahedenin 
Qyrıca derpiş ertJtiği gibi, suThün 
IGatinde v-e bunu aıkib edecek ye. 
niden tan:ı1m devresinde, Atlan. 
tfık mukavelesi prensipleri esası 

<O..... a laci ..,W.) 

Yalnız "Son Posta,, değil, bütün Basın 
ailesi derin bir acı içindedir 

kıyı topçusu Kronştad koyunda bııikaç taılk,, mühimmat yuk.lu ıkı (Devamı 6 ncı aa)fad~) 
düşman deniz münakaiatım te.c;;irli ctıren ve hır uça'k hangarı tahrıb e- o 
surette ateş sıtma almıştır. LP.nin- dilmi~ir. . Llb ada 
graddan çıkan bir denizaltı ve bir Har.kof .~ep'hesi~ıdf"ki bu ikıncl ' 
kafile hima~ geımisi tutuşturuL ıtaarruz küt!l1e halıncle y.apılmakta-
muşlardır. dın- ve geçen hafta Sıvastopola Jaa b 
. Baskı devam ediyor k~rşı ~apılan taarruz kadar ehem. son I' 

Ber'lln: 11 (A.A.) - Alman ırnıyetlıdır. 

ba;\lkomutanTığının bildirdiğine göre ötı. tebllii •azlJ&tl 
Sivaetopol çevresinde Alman ordu MoSkova, 11 (A.A.) - Sovyet W 

(Devamı 5 inci sayfada) (Devamı 5 inci sayfada) 

~.-...~~~~.-ıılllıııı...._.~~~~~~~~~~~"\ 

Adliye Vekô.letinin 
Almanlar 

bir Hakeim'i 
zaptetdiler hazırladığı rapor 

Kanun dışı evlenmelerin önüne geçebil
mek için alınması tavsiye edilen sağlık, 

kültürel, sosyal ve ekonomik tedbirler 

Kahire, müstahkem 
mevkiin tahliye 

edildiğini bildiriyor 

Salıihattinı.n cSon Posta-. da dün akşam boş kalan ma a · . : Unu 
bekliyen yazılar, tiitün pakrti, a.gızlığı ve çakma!)ı . . 

Köylerde evlenecelı kızların muayeneleri ebeler tara· 
lından yapılmalı - Gurbet~liie giden erkekler lıontrol 
altında bulundurulmalı • Yurdda bir medeni evlenm• 
ıelerberliii laun • V ergilerd• ve maaılarda çolı ço
cuklu olanlar korunmalı • Reımen evli olmıyaralı baı· 
lıalarile yaıayanlara itam ve er amil maaf ı verilmemeli
Bir «Reımi veıayet daireli» teılıil edilerek neıebi sa-

hih olmıyan çocuklcırın menlaatl4Jri korunmalı 

Ankara, ıı (Hususi) - Ka- · görü.len tedbirleri evvelce 
nun dışı evlenmelerin sebeb- bildirmiştim. Bugün de ra. 
]eri, boşanana davalarının ÇO- porda sağlık, kıültürel, sosyal 
ğalması v-e ne-sebi sahih olma- ve clconomık bakımlardan a-

Yalnız cSOn Posta• a lcsı degil 
bütün basın ailesi derın bir ao 
içindedir. Matbuatın cmekt?r Vt 

değerli uzvu arkadaşımız l'Oma na 
Kahire, 11 (A.A.) - Kahirede ve muhan·iır Salah.attin Enis dü• 

neşred.ileın tebliğde şöyle trenil.. sabah hayata gözlerin: ebediyen 
meartedi..rı kapamış ıbulunuyor. Zalim bir ıa. 

General Riclrle'nin emri üzeri. tıürree zavallı arkadaşımızı 6 gün 
(Devamı 5 inci sayfada) içinde ademe sürükledi. Onun acı-

. sile yüreklerimiz sızlaıken havatı r······················· .. ···················, ve edebi şahsiyeti etrnfında oku. 
Radyodaki gürec ı yuc~lanmıza . mal(1mat verm<'ği 

Y vazıfe addeti•k. 
müsahabesinden 1 Salahafün Enis l30S de Antaı. 
çıkan mesele {Devamı 412 de) 

Pehlivanlık tarihimiz .- Bizim gözümüzle 
tahrif edilmedi Selahattin 

yan çıoctilldarın durumu hak. lınması ıtavsiye edilen tedbir 
kında Adliye VekAletlnce he- (Yaz111nı 3 üncü sayfanıızda 

rd a.dlt e idart lerl ıbildiri~rum: 

Yazanı Efrel Şelih 
( c Son Po~aıı muhardrlcr"nlı 

onun için yazdıklarını bugün dör. 
düncü sayfanın birinci yüzünde bu. 

zırlanan ırapo il ~ fad ) '---Iac-'1--ı .. ••) ı ~ dalı (Devamı 6 ncı ıay a uu ıuu ..... 

b~~an a l • ay ~~~~~~~~~~~~~~ ~"-""""""""""""""""""""""~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
lacakıınız.) 

Salcihatttnin "On Tcsmt 



2 Sayfa 

_Hergün 
----···-

lngiltere ile Rusga 
Arasında 
Aktedilen iltif ak 

'-'"--- Ekrem Upklas 

SON POST~ 

Resimli Jllalmle : 

Ha:airan 12 

{stenbul borsası 
-····-

11/6/94! aeıJıe • 'bıtanış ftaUan 

ÇEl[I it& 

.A,q Ye .IU;tıl ı.ı 

c.zMlra l sterlla S-24 ...... _y__ 181 Delar 132.20 

ı:nevt'9 lH bYlth ft 30.70 
\L.drl.4 ıoo reııeta 1Z.937i 

• u.oıaa ıoo hno .&r. 31.16 
Bir aM.m lira 33.10 

24 ayarlık bir '1'Ml lııii~ 
aıtm 

lkr.-ımiJ'flii ~ 5 933 Erc&Di 
O&maıı.lı B&Db8ı 

.llıı1ıi&al' Tittiinciiıler B.ı.nkuı 

J ~driwı ~ 

H.-

ıuo 
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SON POSIA~---------------------:-------------:----~--------------
Sayfa 3/f 

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

ı eıVizcfi.iS 
Midwag deniz harbine ve 
neticesine toplu bir bakış 

Radyodaki ınüsah<heden çıkan mesele 

Pehlivanllk tarihimiz 
tahrif olunmadı! 

Yazan : Eşref Şefik 

M 

. Anka.radan dönüşümde 35 sene.. Ailiçod 
dir tanışt.ığıım Sa.mı KarayeHn Iayıık ad~di=a 1~!f.~~~,vanlığa 1 mid d~~inde toplanan pehHva&. 

Amerikan ~ilğ'lerin(' göre l·fkara kuV\·.(>t!er:nin tı:ı:ırruüU ıle be-lolmadığı g!bi M.idwayin Amenka- Son Postada çı~mn bır yazısını Yusuna müıteaddid .. ~oca ların gurcşmeden dağılmaları kL 

( "Son Posta., nın den ·zci muharriri yazıyor ) 

J.aıpon harb gemisinin batması ve-'ru'ber !rı.f.f.li.z :flilosunun uğradığı hlarda bulunması da her z.-ıman gösterdiler. Karayel._ Ankara rad- duğunu bılirsin. Haı.tfırcşlerı .. ?L rarl~ığı zaman AkaretJerdelı:i 
) 8 yaralanmaaı İl'! new:elenen ağır mağlıJl>iyıet ıelmtşl:ir. Böyle<:e için Pasifikten Japonyaya gelecek yosunda Kınkıpınar gureşJ.~rıne da- idd·a ed<>cerrim ki ben ŞO) le ~hlıvan kahrvesinde Ali ·~ dway ~enl(l harbine daır fLMıa-jhııg'JQ.Sa;koonl~ ~ah~ i.şin başlan- tehl~~ ~klaştırıcı ve kolııyla.ş. r yaptığı~1 .ık. ~nu.,mayı JX"h1i- danlara h:~ıtlm old ı:-na~nı~ mey. k.~t zembilini Koca Yusufu:~ kıka ş.rnd1ye ka~ar pek fazla ma. gıcında de.nı.z üstünlu.gun.u Jı:.pon- tınr gibı lir mana taşır. vanlıtk tarıh mızı tahrıf e:ien ma y ugu evır, Ko- nune bırakı.p ckoz ~ 
lümat ahnamonl>$t~. Fak2l. M:d.llara teri<•- oldular. SınJ!"pur. Şu halde burası Japonlnr için :;:ı ;;..~~~:erle. dolu bularak ~~la~~'.~~ B~":~r~=~r.• ıf~':::~~ :;;:ı• ~l'.fiıtde bu~::'.:~J'~"t:; 
way adası deırıılil'\(.'f> ve b.ir dıen:z1Surat>eya ~ .Filipinler rhi mühim~ taarruzi bakımdan, g~r<.>k cRadıyoda konJ°a~ suf devrini Aliçonun son devrile pe 

1

' ~n arasında evvelden 
ÇallJ '')nuısı bahwo m<!'\·:r.uu oh.ınıca üsler de elden gıttı. Daha evvel mudafaa ıba'kmnındrın ehemmiyeti olduğunu b·lrnıYQ~um Çz~~ .. ki!_Il birl('Ştirrnek kadar tabii bir şey 0 _ ~~am~labır r~a~etın ve bir gü. 
bu ik. mahlm ~le alınarak b;r U-Waıke gibi ...Jr uzaklarda ve Pa- haiııdir. Japonlar Amerikayı 1~:1a saifı.albe · .. u . u mu- lamaz. ":" ~ay şma ıhtiyacının mev<!u. k "'~ Y'1 tesadufon aç.p dınl~ . . dıy€'tıne delalet etmi 1 

1~ diişünceler üzerinde durma ~ si.fü.-kıte bulunan adalarını Japonlar ctmeği düşünmüyorlarsa bile A - \e k.aı:rm1k?nş lk oldııi?unu göri.in- . Aliço ıle Y~sufun güreşine ge- nu Son Postadaki ~~mu··· Bu. mız kabildir. kısa bir zamanda ellerine geçir • mertkanın Ü&'llerıni ele geçirmeği "e sınırlen p 1-capamı""tım. M.. l~. ah Samı!. Bunu sen de vak.. kabul tıt:ği .. Y da sen d~ 
JaP'mlann altı ay e-vvelıki Pearl diler. tasarlamış ol~lirler. Bu suretle 1~ıb~de Makarnacıvı. Alıçoya· ~1~- tile yazmış dejfl misin?. A'bdülha- ~O ne ~rç aramızda Hi 

flarft>,ur bask:mına kadar geri g:- ~lizlerle müttefiklerinin ha • deniz ccPhesi yalnız renub. yani 
1
)()YU, !:Cav~ğ'lu Kocn İbr;hım; ( evamı ncı aayfada) 

delim. Aanerb benilı harbe ıir - fif ku.vvetlerile Japonlara demiz - AV'Usıtralya o hır. akaddum ettiren bu zat nihayet ''S p t b 1 J lllean~r. Ja.-pon murahhasları A lerde ya.pabi!Klö1kleri son mukave • BiHıün bu düşiincelerden sonra f':l.içoyu ~ca. y"!~Uf devrine bağ_ on o 3 a 1 nın U macasr 2 7- (11} 
ttı.er ~ada müz-ak~ halindedirler; met de Cava den'z muharebelerin deoilebilir ki J:ı.ponlar Midway • ';.rak gurc-ştımuş bulunuyıordu.:o - ' • 
fake;t Japonya ~vvelden kararını de kırıl<lı; 00 9Utı"'tl~ Japon do _ daiki kuvvetleri yok etıtikten veya . ,a~dakı konuşn anı dolayıs·le 8unlnrcl 30 · .. veı"lT stır l:nısvat:f Japonlardadır. namnasmll'l Ueıakdogu denizlerin- kaçırdlktan 90nra burasını ı11:pta bılmiyecık bana çatan ve güre an lanearnı halleJerelt bir arada vollr\Oan her 
QnJ r am -O arak AmerıJr:alılara deki üatünlüğü kat'ikşti. Ancak. teşebbüs içi.n harekete geQnıişl('r. taı ılıımi:cı t?11rıf et.t.gımi ıd~ırı e~ Snldan o~uyucumuza. bir /ıuiye takdim edeceğis 
b r d rbfı ind.ı~ld QU' tng·ı zler- ~--anla k·......-. '-narlanan Ame- dl.·r .. F~at Japon hır bu defa da Pa- den Kara~ eı, otuz b<.!ş senelik sh. ~a~a. 1 2 3 4 S 

de 
J c.au• ..,.. ........ '""r-- babım oklugu içıaı ona ccva' la ı - Talıs:ı ('1l, 6 7 8 

al ar d nı ~pon- rilka cronarwnası (ş:mdiki anlama ,s:f~e A~u9tTalvanın ~!mali şar- ahsa .., rı- Beyaz tZl 
ustiJl1 ti kuvvete mal~ ol- ~re donanma denilince uçak ge. KJsınde gordü!klerı nukavemet ;le ~1 ~u~~;~ğıte~~V;u ~ı::::~~ Z . Ze)'be'\ 

1ı11 J d nyab yıl ıkdct ı;:~!1 bır mileri ile birlikte k-uvvetU bir de- 'rnxş.ılaşmLŞlar ve bu yiiz-den p.ar. münasiıb gördüm. ' < 3 ı. Aileden biri , 
a ~nsın e u ur urcııv e - be doır-.• ç kilm k d k hn A ,-: 14). '-

na.L ..A •• ,,_,, niz haıva fılosuna mslık bir filonun 6 '" e c zo!·un a ·~ ış ~zim Karayel'. • 11---ı--ı--ı~ 
-...-""' r ve ellerıncit:ıu lf:jler sa- lardır. Aınka -> HiWate 

nde coğrafya Uakunından esa- ımırad edilmesi gerekir) Mercan Şu hald A--, . d~ berandradyos~ndan konuşan <sı. Beraber 121 •• 
s n J lı bildikleri denizi mulharebesinrle Japonlara p 

1 
H :=_ ~ı~r ka . a. rum • .ım. Gur"ş tari'himim 4 _ Beraber cto 4 ----·ı--•--'== 

a.porıyayı ~ ye d ' . . . i h' tt• el' ear arıuvUTdan sonra bır daha aıd hilkıfı.. yeleri, va.k'nlnrı sencler-dih<.> bu memleı..1<:etın kolay ko- mevcu ıyetmı yenıı en ~e ır g. fi,... d.. . . d _...___ tan (41, BiT ten_ . 
1 

. w ~a mc uşmeme'k ııtyetmde oldu- eııwc.Lı aynı kanallardan ve ayni vl:r vas:ta 1 (5). 

ay haril'e aıtılamıyacağına inan - O zaman Amer.1.ka ıJar zayıat~ ug- ğunu ve AmE"rikan deni., ve hava ... nsaınlardan beraberce topladığı- s - r.ır yıkam2 5 
dırlar. radılarsa da Japonlat~a .da bır ta- ku\-vıetlerinin günden gtüne kııv _ :mızı unuıtacak kadar ıhtiya:.-lad1. kabı 15), fpt!dai e. 

I bu hıesaıbda bır 9iirprr.z: kar-'kım kayıblar k~ydedıldı ": .Ja • vetlenmEllcte buluı1duğunu f:len !:nı zannet:miyurum. bir silah czı. \.: 
da kalacaklarını umnuyan A- ponlann sıtr~jı:k h.edC'Oenr.e va- görüyoruz. Bundan başka personel .~~"hl, düşmanı; manalı, manalı 6 - Uyum:lkta 7 
kctltlar b ssn donan.mala - ramadıJdarı ooylendı. de g't.gide daha z·,·Jdr dövUşücü ~ulauren o hılcuanundaki esaslı emır (2l. 

d ll1 ~ büyulk b r J-ıg:nıı:_ın b~lun- Şimdi Midway ha:bıne. gclelim. fir kabiliyet ·'.kıt, sab et.rrV'kte ve nokıtaları rad'\X>da an at.tığım .c;.b• 7 - Kuy'u, ka_ t. 
""uğu ~arl Harbour ö95Undıekı lro- Bu a.da ta.şııdığı ad ıtıbar'le. (yol her tecrü~ kazandıkça dal-ta çet'n ana da hır daha anlatayım da ta- ran·ık yer (41. Blır 

:.11 n arma muteyak:kız ol.mıılan- ortası. yaıni yan yol) demektır A. mu"-arebe €'tmek.t(dır rram dınlE'm dıği-nı soyled o erkek ismi (5). 9 
~-·'· f ı rdi ahabeınd hıkay c~ s nı r zl 

BUTa r .~ı~lE" ıkt a. e-~ış (' r meııi:kalılann en müh!ın üslerin - Eg€r Amerika !.:bl:ğlerıl'.'de z·k tt ı..sul c.tt ... ro g..mı ll ıkkl - r ya • 

ar 
dcdd aiaka.d:ır~al:- ı;;e. ıcabl 1 ~~den olan Dutch Ha.rbour .1 PNrl redila·ği g'J,i .T pon den z 'kuv _ 0 . ye ashlllıı ( 

2 
>· ll ~ trobı erını a mhl\..w nd . H 1 . K~ıJt renk t5>. 

k ur ~..nrlışler ne-t'cede acı birlHarbour uası a \aru awa er ~·!eri iki veya ur- uç .k p,em s A 'LÇOyu K v 
SÜ?°,p'?" z hır J ' baskını şeklinde tl(' Aleute-n.Jere gid n vo1 or+asınw ka\ıb ~ ve v ) .:ı Lıç mu ha _ ıyı Al ova t. 
get:p çatm~::,on da lbuluruın ve stratej k kıymeti rfbe. g m ri de v n'anrn A. \ nuşma<l m Hatı · K 

A.mer ika .J~ ., lkcndrıs nı yegane olan bir uğra.k 'Y'-'ridır. 
1
tn('r ka donanm ın•n d n ·· ı::ti.ın. varlığı dolaYJs l 

uvnannıası-
1 

d 1 .. w •• •• -ı- 1 nan bu k rvı.h · 
nz.un zamıan t<>parlıyamıyacak de Midway adasını e e g çJime eni ... gunu kır..:ı ar c aırea, ı ~ ndı- r- ' 

(l"e<'<?'de darıbelemnış bulununca v-e Amerikanın yukarıda sö)led·ğimiz mmı atmı.ş oklu 1 unu kabul d r, d n ba .. ttim. _A 

~s~~1__oo~~Y!.~~~J.!po_?,2<i~~~~~nc~~ d~vrne bJ la 
L..qw.,..~ .-r4'4?474Y~~· 

t !) 

-· 



12 Hu.iraa 

Halıl hil' a1ları evire çevire g"o.z... 
den .geçird ilden sonra sordu: 

- Ya bunları sırt.ma g1?Çiren 
padişah tarafından mesned ve man 
saba geçirilmi.ş .mi addolunur? 

- Beli aslamm. 
HaJiil emrr neferine dönüp ses • 

lendi: 
- Bre Kara Ali, durman, Muslu 

ve Deli Mustafa ve Urluyu çığırın. 
Nefer koştu, az sonra IIaJ:rn üç 

a.rkadaşı seğirteretk gedil ... Halil 
hTatlerı1 havaya kaldırarak karşı
dan karşıya gösl.er::li: 

- Şevıketlu padişah bunları gön 
derımıiış. Durman iks::ı eylen. 

Öteıkiloc bil'ıat1ere saldırdılar. 
Urfunun ağı.1 lkllıtaklarına geli
)ordu. Götler:n& süz~ stlze gülüm. 
sedi: 

- Biz seıkbartb:lŞtYIZ sultanım. 
acaba sck!banlbaşılı!{ hil'ati kangL 
sid'r? 

Halil bir tanes!ıni gösterdi: 
- Bu olacaktU'. Yakası ve kolla 

r dahi is1emeli. 
Diye Urlunun yuzune baktı, 

n. ytla.nı ç:ı.nlatan bir kabıkaha attı: 
- BTe kalleş çıulb:ız, buban e ~ 

Ymde dahır bundan mı giyer idin 
k bunda şmıdiden: •Su senindir. 
bu benim> nizama kalkışıyorsun? 
Al bt.rini götür. 

Hep b·rden gülüştüler. Hil'atleri 
alacakları zaman köse? Abdülgani 
Ef mil meydana ç1ktı b~r gölge 
ı(b yanlarına sok l~u: .... 

Anları orta kngusuna gotü -
nin, vakii gl'Ce yarısıdır. Alessa -
bah bütün Jolda'$}arı meydana s~f 
c · v'p '.karşılarında 1ksa eylen ~g~ 
lum. Anlan isıtihfaf eylemen og -
1um. 

D"ve hasır üzer·n,.. çörr.dü. 
Sabah leyin güneş yüıkseliı1ke-n 

on yedinci ortada horul horul u -
yıı,;an Umad h~cayı b·:: yeniçeri 
l 1 V dırdı: 

- Buyurun ef ımdı buba, yol -
daşlar cemıbı şerifinizi isterler. 

Dedi. Hocayı önüne katıp mey. 
dan ortasında me~veret meclisi 
ı~uran yo}dac;}arm yanma götürdü. 
Patrona Halil çok öfkeli görünü -
yordu. Mollayı görür görmez eliz 
üstü gelip: 

mi de .. 

~·············-.. -···-·-·-·· .. ··-··--······· .. ··-········· .................. ___ ............................... -...... -..-.............. ~ 
1r~n11 Pnsta» nın edebi romam: 22 

~ın··yara~\ 
miştfük? Veziri sefihin başı ne ol-ı ri teslim edlm-ez ve Zülali buba ~ 
du? Ya, Zül!ili Efendi buba ız ır.cız kazaskerlilk mansabına getü ~ Yazan: Nusret Safa Coşkun 
neden kaza&k.er edilmedi. rillmez ise anda varup taş taş üs.. Madem 1*jcasınm olacaktlfl.jfıeyi pek nazikane .ihsas et.ti. Bize İsyanla başını :.alladı: 

Diıye k·arakula-klı yıa )ağanına el tüne komaz.u·z!> böylece ve şöylece .niçin, neden bu kadar üzerimde çok ağır gelecek bir sefalete nam- - Ben senin ıçin, sana kend mi: 
attı. Umad Efendi: uyku sersemi malum ola! :tesir yaJllllağa lka];ktın? Niçin ooğJzediz. Babamın ;laçlarını yaptır _ beğendirm~ için çalışıtım. Çok güd 
olduğu için iıtkin ne söylendiğini Aıbdülgan.i Efendi Patrnnanın had.ın beni?... ma.Jman aciz vaziyete d.ü.şüyoruz. olmasına rai,ı:men ~·ooi bir kaiıba! 
pek kavrıya.madı. Jt~akat .~atron~~ kıarşısmda, hocanın tam ardında : ıGenç kıC'C111 saçlarından yakala~ Çalışmalk imlkanlanm bulamadım. qirdirn. Amıma bundan sonraki~ 
nm ckara k:u~aıklh sma.gozlcrı ı~ı- duruyordu. P·atronaya başile: .. çı. ~~ şiddeıtle başını sallavordu. A:Ieme başka nasıl yardım edcoL gayret neye, kimin için!... ! 
şinıce efendinın çenelerı çarpmega ~. çıkış!> işmarı verdi. Patrona : _ Ben sana ne yaptım? lirdim? Zengin bir adamırruş. bizim - Gene beniım için sevgili, gene: 
başladı. Helecanlı helecanlı sordu: gi;zle.rini daha :z.iyade ağarttı: E Semahat, derin bir haz duyuyor. Adınanın patronu ... Bir defa beni benim için ... Benı düşüneceksinJ 

. - .Cuhadarı-mız şey'h Murad gel- _ Son diyeceğim.i_zi ala duydu- imuş g·:bi, başım kurtarmak teş.eb. görıınıüştü. Beğıen~ış, !~~! bir a ... benim memnun olduğumu, senii 
di mı? nuz. Şimdi- 'katı.Ta binip sar~ yo- :OOsünde 1bu1-umnuYQrdu. Bilakis dam ... cBaba> dıyebılmm ona .. _. 'ftiharla takib e.ttiğımı düşünecek: 

- Geldi. Ortada karnını doyu~ lunu tutun! Umad ECe-ndi şaş.kın Eyii·züntle de:in bir haz dU)"anlara A7:1-~a ne çare Ved:ıdcı~ın;. k~lbı- sin- Söz veriyorsun değil mi be-~ 
rurlar. A şaşkın eıt.rafına ba1nnmağa başladı: ibas liı:- ~eruşleıınoe ve huzur vardı. mı parçal.ıy~~a~: ~lslerım~ kor~e: nim yaramaz çocuğum? Sen, far-i 

Ş;v~efiu padişahımız şu _ Bizim katırımız var idi? ;G&z.lerim !kapamış, başım geriye tecelk, sem gonlumun ~bedı sahıbı 'kında değıilsin, aramızda geçen o; 
hil'aıtlen anınla mı ihsan buyur. Paıt.mna alay etti: Sbırakmı~. Bu tesılim;y-eıt Vedadı acki.ederek onun olacagım. Kader .. piyano ha:disesindenberi, seni adım; 
muşlar? _ Yarın cennet.le de katır mı Ebüsbütün çileden ı;ııkarmıştı. Bir Ne denir. . . adım -talkı:lb ed1~!"um. ÇalışmağaE 

PatroM ~~t~:. . .. .. arııyacafksız? Şundan bir at çek • !elile genç kızın gı.rtlağını yaka- - ~d~e talih\.h~r şey~ ısya~ bas1adın; bazan dinliyorum; beni: 
- Efendi dfünm suret.inmen. sü-nler! :ıa.m.ış, vartıaıkılama1m.a devam edL etmek ısıt.iyor~! Nıçın, nıçın benı ~kftan geçtin ... İlerlet bum: Ve -i 

Anları ~ karakulaklula-r aldı, ne .~ 1\r d :tınTdu: bu kadar tesmn altına aldın Se- d d B'ü .. 'k bi , ~~-A la : 
d d ? Çuhadarırnız şe.rıı '.!Ura .J~~ h S be . ..._ . . d·- k a . .. ''lll r san a'"'"ar c -· ihsaruından em vurup urursuz. - . _ ? : _ Mukabelen bu mu olacaikiti? ma at! en mm ıçın ıger a- bı'liIT-in' • Çaiı bü -k eserler: 

- !. .. ka.ndcdır oğlum. :Ben size işte bunun için ikıymet dınlardan farklı olrnıyacaktın. ··~· ş, yu . . : 
Hoca baş1nı eğ':nct?, Halıl ayağa - Şeyıh Muradın kanımı doyu. ivermedim· K.a.dıın bana bırnun ic'.n Şirr:di o kadar sen mim, o kadar ha ;:r~=~a ~al~.·; B~n!m :i:n: .. E 

kalıkı.p karşısı.na dikildi: rurlar demiş idii.k. La·hır.dı a.nl~ - ~bir oyunc.alk giıbi gözükürdü. kimiyctin altındaylım ki, elimi hı- 8 ~ semn ı9m ıyım: ıy .m: 
- Baka molla ~fendi. sarayı hü- ma'Z mısı.z? Muradı neylıyeceks;z? EAmıma, oyuncaktan oyuncakçılı .. ra.kınca d~ecklten korlk:uyorum. bu ~~d~r ... Sanlkı ba~ be![_end1r_i 

mayına cezban eyliyclim de<lirı)· [Gü1dii] balka bub~hk. cçuhadarı Eta gecıme6ini çek iyi biliyorsunuz. Sen bana yepyeni bir şahsiyet ver- me ısıtıyornnu.,~.ın gı ı.:graş:. ·: 
Biz ceııbar mezbar> birrnezük. Uç ~nıma alur, kendiım saraya va~~ : Boynundıalki tazyık:ten gene kı- din. bana yepyeni bir ruh yerleş.. ~en b~nlan goız yaşlarımla ~·;ı-E 
hıt.ka ile ·bizi avlarlar mı sanurlar? maz: yerime anı salarım_ deyu ~u ~m yüzü teka11us eıtm:şti. Kurtul- tirdin. Hep seni istiyeceğim, heo 1ı~e~ım.. "Kırık ruhlar :cın: 
Ti'L !u'.di sarayıa varup pad;ş;ıha şünür isen> dani kendim yok biH : k ·çiın en ufak bir harelk:o.ttn bu seni any~ağım; sensiz yaşamak musılkı en gu7.el arkadaş; varalı: 
söylen: c t)ç neferi kimesnr> diri di- (Arkası var) i~~~~r, yalnız yanakl:rrndan Qô'k ta<lf;ı.z olacaJ< Semahat! albler için mus·ki en tesirli biri 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

İşleftmemtz ılb~ı için ka.pa.lı zarf u.mtile 350,000 üç yüı elü bio aded adi 
lılerplç tutla. alı.na.ca.kt.ır. &her bin tuğlanın Ha.ydarpaşadıa teslim mWıam .. 
men lııedeli a lira 65 llunıştw. 

Ek.lilfıme 29/6/942 tarihine müısa6.'f Paza.rl.et.i cünü saat 15 de Hayclarpa,. 
ta!& 1 inal işlelme Jııamjsyonanda. 7a.pılaca.lı:tr. 

Ddıi&Maeye C'!Teceklerin ıau.a11m saatten b)r E<aa·t evveliıoe kadar kanı.mi 
temtnat akıçelerlni th!ha eden tek.lif Earflarmı komisyona vermiş Gl.maları la • 
zımdlr. 

Dı;ilmeden ilııl ıün eVYeline ka.c1ar f.elılif edıecdı.leııi• tuil.alarıhn ikıi adr.ııUni 

nömmıe olarak koınhyona. Yerel'elıı miihti.rleteeeklerdir. Fazla. hahat ve ıa.rt • 
name ahaak ıstlyerıleriın 1tomis7ona nıiiracaa.tıan. «6279» 

MDharnmen bri~li 5Bn lbeş bin sekiz Yiiz otım bir) lira 30 (otuz) kuruş 
lan eem'a.n 50,707 1\13 muhtelif eb'atta. 1241 CIMın iki yüz kırk blr) adet 

:am •ıme (23.llaciran.19121 Saılı giinii saat (16) on altıda Ba.yda.rpaşada Gar 
binası dabiliııııdıe\i komisyon tarafmdan U.pa.h zart mulıHe -.tuı abmıeakt ... 

Bu · girmek isti.yenlerin 437 (dört 7iİ& o'.ıuz yedli) lira 35 (otuı bet> ku,. ._... :ınaıldmt tmam.t we kanunu.ıı t.ıyin ettiii vesikaları. teıklinerini ınub.. 
tevi zartıa.rmı ayni &"ÜD saat (15) on bese kadar komi!tyoo ~iıııllğiııe vermeleri 

liamd•. 

Bu ite ..ı.ı ~- ll.emls7onduı :ta.ram olua\ dafıiıılmMtadı.r. 
'6222) 

imebzulen damlalar yuvarlanıyor. Genç adamı, sarsılan ooıuı.J.arın. ilkıtır. Büyrüık san'atkarlar; bü .. ~ 

1 

fou. dan tutarak biraz daha kencıine yüık eserler; büyük ıztıraıb1ardan: 
i - Oooh. ne güzel Ved.ad.. hid- çekti: doğmuştur Vedad!... ! 
ide.tin. ne~retin bile ~izel.. haka- - Be~i a~f~tnneı;_:;~n Vedad... .................................... 1 
5:R.tinde bı1e başka bır lezzet var. Yalnız hııslerının degıL aklın şuu- . . .•••••••.••••••..••••••••••... .• .• : 
~Ne .olur öldürsen, öldüreb;lsen r~n da sesini dinle ... Benim ye - Düğün gıünü... ı 
füenı.. rımde sen olsaydın... . . Semahat e~rleniyor. 
~ Kesik kcsilk, müşkülatla ndec; _ Hı.çlkırı~~~- onun. d~. sesmı bo - KıöŞkıteki tel~; daha sabah ka..: 
$1lara•k kıonusuyıordu. ı;azında ~ugı~mlem.ı.~ı · 

1 
•• Tanltğı; istas.yıondan köşe ır. safir! 

~ Vedıadın alkılı başın~ geLmişti .. - ~enı unutma Vedad ... : ~u. - ~etiren ara:baları görmeme-k. ·çini 
:Genç kızın OOyınund~o eli gevşe- şun tin, bu kalb yaln:~ senı.n ıçm köyden kaçmağa karar ver<l Izt11 
:di, Saçlarını sukan parmakları çö. çarpacaktır. Yolun degışn:esın Ve. rabınJ tam manasile müdrık olalli 
Ezüldü. Oodh, ne yapıyordu? dad. Her za:ı::ı.an ?e.n senın y~nı~- ablası: ! 
~ - Af~et ?eni Semah~t ... n:- ~'lap. d~)~. Dedıgın .gı~ı sana _:yenı. bır _ Birkaç gün akrabalardan bi ! 
~tıgım-1 bılmiywum. Deıı gı:bıyım. bu1V1yet verebild.mse, uzerınde . . f' ,.ı;t· Vedad' dem ..ıı..ı 1 
: k- ··k bi t · · varsa yt>n· yo. rıne m:ısa ıır s• ' · ,ı ... 1 
: . . 1. uçud .. r .. esınNm ·eli ' d .. ı · Hiç bir teselli kar etmiyordu. ı : Vedadın, aJteşler ıçınde yanan un a :vuru... evımı ye uşıım - . . 1 
iba mı göğsüne çekti. Saçlarım ok- yıecek, beOJbin olmıyacaks:n. Çok ~eserret; karde§ ne bu vazıyet 
: ~ k· cahşacaksın Vedad ... Bu hummalı tabıi ka~ılaması lazım geld yo-1 ~şayarBa ·. d be · a·· :riin Vedad de- çalışma arasıında ıztırabını dü~n- lunda bir hayli d.1 dökmüştü. Fa:J 
• - ır e nı u,,. • · k H k t edenb r· V dad 'k d n • idi.. Ya ben senden farklı mıyım? meğe vakit bulaımıyaca sın... a. a ; o g~c . . e ı e . 1 
iGünlerdeın.beri tahammül edilmez vatında i~ılrublar yapmağa calı~. kaybetmıştı. Bır roboto gıb d la • 
ibir ıztır.abm ıgayıyasında boğuluyo. 'kimsenin sendEn beklerncdilti bü. Şl.yor; ne konuşuyor; ne b r şey 
iruan. Evvela şiddetle reddetmek yıüfk işler gör, sende bunları yapa- y:ıyıordu. 

1 t~ Ailem, bana düşen vazi • cak ~Tikulade ~~:-~~~iıy~t ~ar. ~~~=:~ ..... ) 



• • 1.çwu ••• 
Mütevazi, kibar, ınce gunleri 

örnek adam, ve edib Co~"un 

usta . ve romancı 
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Yeni Nesil ilk okulun sergisi 
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iz mirde smail ağanın heyecanları 



12 Haziran S.UN POSTA 
.. 

TelgraW, TeleEon Ve Telsiz Haberleri 
f Çocuk Esı·rgeme Kurumnf üzecind~~~!u!,~i ~~~ler ın· Ut ~:::ofg~r;42MdeR~::v;~~a :~,: ~ mılletlıerle ıŞbırliğı ya. g ere bir cephe kurmak aeefo ödevi üze-

. Haberler • d t ı ~ paCağız. il B rinde tam 4.ıir antıa~maya vamııofar~ 

.konuresı nn _ op 358 ı ;:a;~ra:_.:Ek1;1.1ya1/RJ~~y:aHntıı~n: 8 .,. :!~ !".~:ı.,~tl°'haıı::ı:: Kızd y ı ld iZ c; "'' J~ __...,.u ·u ~·.. .... aruında Bir>e,ik devletleri ziyaret etmfı 'ft 

Bu sabahki 

gazetesine göre: Ankara. 11 (A.A.) - Çocuk,dan lko~renin tazinıhıinin aTZediL kar~üaştı~ telbllkeniıı bizim için Birle,ik devletle!' yüksek devlet .. 
Eairgeme Kunmıu kolllıreai bugün me.Dııe. B. M. Modisi riyaseıtıne ve de bir tehl&e olduğunu, Rusyaya bll' lttlla'• damlarile göriifmelerde bulunrnu1-slwastopol saat 10 da Çocult Sarayında top.,Ba~vıekilc. Genelkurmay ~anına nüm.kün her yard.ııı:xu yapmamız D tur. 

, W lanmıştı.r. ve genal aekreterine ve mıl'Jetlerara ve Rus milletile işbirlıginde bu.. M. Roosevel't ve M. Molotof Bn 
Kongre reisliğine Trabzon Meb. al Çocuık Esirgeme Kurumu Birliğile lunmamız gere.IDtiğini bildirmişti. imza• ---dı 'etik devletlerden Sovyetler BiıtL ma•• daıı• ıerl usu Hasan St&a, ikinci r~e fa. kaııdet kurumlara eevgi ve aygıla.. Başveklin bu demeci. AJmanyaya ACiii ğine uç.ak, tank ve daha diğer haTb 

zurum Mab°l•u Na.lqye Ergün, ki. nnıo biklirilmeaine karar verildik.. karşı harbde mU.terek hareket malzemelİ teslimatllll fazlalaştır-
tiblmıtlere Suat Hayrı Ürgüplü ile ten soma, yarın eaat 1-0 d• toplan. haiklkmda 12 Temmuzda imzala. mak ve çalbuklaştırmak i;in alına. ml•kll f evzi Sözen RÇiktikte'll sonra, u- ma1k üzere ıiçtimaa aon veımittir. ~rnn. anla~a ~le. fili yat alanına yeni muahede cak tedbirleri ve a,yni zamanda 

.. mumi mC'J'kez heyeti azasından ö. Atıatiirtdin • ı.....uncla ıntkıal ettmrmştır. . haı'bden eoma bütün milletlerin 

1 tt lenJeırin hatıralarını tam için iki da manevı O zaımandanber1, Moskovada 20 .ulı. em.niyet ve hürıriyetini aiyanet 'faz ,e 8 1dka ayakta dut edihniıttir. Ankıııra. 1 l (Hı.ıBuei) - Çocuk başlamış olan görüşmelere devam SCDe \>ahainde Sovyetler B•rliii ile Bir. 
Bundan sonra Kurumun geçen Esirgeme Kurumu kongresi namına edilmiştir. Britanya dominyon)arı, !etik devletler arasındaki ifbir~ 

Leningrad cephesinde 
Rusiarın vaziyeti ciddi 

iki y.ılbk çal~a raporu okulllllUt bir heyet buıırün aaat 17,30 da Ata.. birleşilk de'Vletler ve sıkı surette muteber olacak ilaile:yen eeulı meeele.leri aöriit-
ve kabul ediıhni§tir. Bütçe ve idare türk'ün Etnoğrafya müzesindeki aliillmlı bulunan diler memleket- mü,lerd«. Her i~ ta:oıf, bütün m.,. 
encümenleri eeçilmiştir. muvakkat kalbrlni zi,-aıret ederek ler, müzM.erelerimızin seyrinden eeleler iizerinde görÜf birliği bulun 

Kamere Ayla Reiaicüımluw Mil1ij~ ~ ve Ebedt Şeiin tam olarak haberli tutulmuşlardır. sonrası devrinde gerek Almanya duiunu memnuniyetle beyan eyle. 
Şef ı.met İ'D'ÖllÜye bir heyet tarafın ı:naneri la1mllUJİcla eiilmitlerdir. MoloWma I.andra •! VAfİDSlon ~relkse onun şeriklerinden biıri mi~rdir.: .. . 

. · ~en ile bunlardan birı tarafından ya.. Bu gorlJIOlelerde Amerikan «-Vaşıngtoo 12 (A.A) - Sıvasto- 1 bl • H k f h b . Moskıovada i.ken, J.VI.. Molotofu, pılacalk bir taarruz dolayısıle mu.. dusu Genel Kurmay başkanı Gene.. 
pol cephesmde çarpışmalar şehre A man te ıig\I 1 ar o mu ara e lnıgiltereyi ziyaret için samimi SU- basamat haline gıreook olursa ıki mt Manılw.a ile donanma ba§komu. 
h.allciım tepelerde cere~n e~~ ".' retıte davet etmıştim. Buradaki memleıke-t derhal birbirlerine müm teoı amiral Ki~ de 'bulunmqt-.ır. 
tedir. Alıpanlar ehemmıyetsız ılerı (Battarafı 1 !nci sayfada) sahasının müzakerelerimiz, kafi derecede kün olan aSkeri yardımı yapacak- M. Roosevelt, cöıüfJXlelerin çok 
lıareike1Jlerd.e buJv.nmll:şl:U-dır. ve hava kUTYetleriUı baak1aı de.. tera.ldki edince, İng!lı?. hükfuneti, ıu ve di[oer her türlıı.1 yardımda faydaiı olduiu ve 'bitleımiı millet. 

Kızıi Yıldız gazetesın~n Y~~ - vam etmektedir. • k rk h ı· anlaŞoamıu kaıt'i bir muahede bulunacak'lardrr. lerin uıiifterek hedellerine varmak 
lına göre, Siva9!X>po! nıudaf.len - Doğu cephesinin merkez kesimin 0 unç a 1 ıe-.kline 30kmak ~in M. Molotofun Muahecleain m&ddetl luı-.unda iki hüldlnwı.t araa n<la ea 
bin vaziyetiı gitgide kötüle~kte- de mi:iTllferid düşman kuvvetlerine Lond:raya gelmesi fikrini ileri süt'- Muahed.enin metnme gelince semereli ve ~ sıkı münasebetler 
dir. • ~al'fl yapılan taarrurı:lar be.~arı ile miiştür. Bu arada, M. Molotof, Re- M. Eden mecliste muahedenin, İçin temel teşkil ettiği hiseiri taşı. 

Sinllopolan düpneeı 'bitmitth. Birçok yerler düpnandan Anadolu ajansınuı is Ruzvelt tarafından da Vaşing- bi.lha~a yüksek akid taraflar mü- chğuıı M. Sta.tine biklirmesini M. 
bekleniyor geri ~mı,ur.. . . . .. Berlio muhabiri aıonıa d~:veı. edilmiş bulunuyordu. teckaibn bir anıaşma ne bu rnuahe- Mo)otohan rica e,,-temittir. 

StıoldıoLm 12 (AA.) - Afton .. Oogu ~hesını? ... pmal ke~~ı~ •• .. • • BW1un umerı~e, M. Molot<>fun b~ denin ~rine üçüncü maddede -------------
bladed gaze.tesinin yazdığına göre d~ ... 9 ı:ı8;Zır~n tebligınde de bıldırı~- gordukıennı antabyor raya gelm~ ~ .b~ad~ ıbirleşı'k derpiş edilen tel.kliflerin kaim oı- Bul a ·standa 
Alınanlar bu haD"..anın sonunda Si- ~ gıb~ ~~an savaş merk~zlerı. _ devletlere gmmesı uzerınde anla.. duğunu ka'bul ettikler1 za."llana g f I 
vastopolun sukutunu beklemP.'k ,.. nın tabribın~ .b~ 10_7. duş~an şılmıştır. M. Molotof, 21 Mayı9ta kadar yüriiTlü'kıte kalacağına dall' 
1ediTler. Fakat bitaraf mahıfeller mevzii ele geçrri~ ve ıçındek.iler Berlin, 11 (A.A.) - ~a~lu. ~ Loodrayıa gelmiş ve 26 Ma~ olan maddesini zikrettikten sonra sıcak dalgası 
Sovyet ımüdafaasının daha uzun öldürülmüş ve~ eaır aln?'Aştır. ~~ jansmın hususi ımuhahırı bılıdırı.. muahede imrıalanmı~tır. Ertcst ~ şuınları il-Ave etmiştT: 
8Ürebileceğini tahmin etmektedir- arada miiıim mıktard~ aılah, . m~ yor: nü, M. Molotof, programa uyarak Bu muahedenin umumi heyetin.. Sofy 

11 
(AA ) B--'- . 

ler himmat ve ha§ka barb alzemesı eli.. Kırım ve Harlwf kesimlerinde- birleşik devletlere hareket etmiş.. de derpiş edilen uzun va~li bir ..ı_ L~..ı_rı._. _:..id -. b'.,..ar~ 
. f ı· t • . t' ı..· --·ıı...---ı...... • ...ı l ~ . :1.•-ı t fu k 'd' ge . . .d. ki b d tan-ua .._.<ıaJ1Jıre '""' et ır s\cıuı. Bütün ce-p'helerde askert aa ıve mııze ııeçnnı :w. . 11\.l IIlU'lLQ.l= me,,.uan arını "'~·- tir. ımJ o o n gere g1 !Ş ve - emmyet sistemı ır un an ev- ıda)g hük.. .. batla 

artm~ır Bu faaliyet bilhassa Le- Volıch.ov kesiminde bo}ievikler, mek için doğu cephesine hareket rebe dönüşte seyahatini iyi ge.. ~l~e de balısettim. S:: .. um baurm~da m~t-
ningrad ~ephesinde hissedilmek • .an iki gün zarfında bir köpı·ü ba. eden yabancı ga:retecilerle 5.700 çirdiğini ve Vaşington.da C~ur: Eden bundan soınra dördüncü ~lcıı·~ 91 cümled 0~ 
tediır Ruslar bu mıntakadaki va- ııına karşı yaptıkları taarruzları. t~ kilomeıtresi tayyarede, 600 kılo- rei9i ile f.ajdalı ve memnunıyetı maddenin mütebaki !Jrnmunı da 1 t • . u ~':' 
~iyetin ehemııniyet kesbet.tiğini ka zelemio,?erse de Alman kuv~etlerı~.ın metresi otanobilde aeçen b~r yol. mucib göı-üşnelerde bulunduğunu zikretmi~ir. Burada yukarıda zik- ~ak. nr7 ~al~ınde ~ro~:li~a ti 
bul eıtııneicıteddrler. ~dedi mukavemeti aaycaınde dut- cululkia.n sonra Berline döndüm. Avam Kamarasına bildirmekle redilen teklifler kabul edilmediği ~ ~lfY0 u .. ~:.a ~~ 

Harkof taarruzu mail taallrUDJ akina kalmqtıt. Bu Sov,.etıerin 12 Mayısta biri bahıtiyarım. Molotof şimdi Moskıo- .ta'kmrde muahedenin 20 aene ınüd. ç ~e .. y~uru yuızu en 
Mlo!& 12 (AA) _ Röyıt.er a- müdafaa •vatları aıırasında ~man Harkofun şimalinden, öbürü ~ vaya dönmü~ bulunmak.tadır. .detle yürürlükte ka1acağı tasrih saat keeıanu.tır. 

j o~sust ~uhabirinin bildir piya.deli iki ıüınde ı• S~et hucum nubundan ba~lı.yan V€ şehri bır Beyaz kitli> edil!n~edir. ---c>---
c:~ının.. şark cepheslnde ilk • l•ra!buı talııib etmiılerdır. Ba~ka kıslkaç içdne almayı istihdaf eden Yerime oturacağım zaman bu Eden sözlerine şöyle devam -et. s t t bt• v • 
ba~ne gareaz taarruzunun ikind üç dÜıfmaD rtankı Alman topçusu ta taarruzlarını cenubda aleyhlerine hususta ne.jredilımı1Ş oıan beyaz miŞtir: ovye e ıgı 
saıfihar ~y kof taarruzile başlamışf nfından tahrfu olunmuş v~ zırhh dönen ve üç Sovyet ordusunun kitab Avam Kamarasının emrine Muaıteclede bir de tasd)k ktMnl · 
bulu~a~~ır. 

1 
düşman arabaları.nı'n. yaptı.gı taar- kaybolmasile son~ ere? muh.ar.ebe hazır buluna~a:ktır. :Seyaz kitab- vardır. lki hükumet muahedenin (Batlarafl 1 inci aayfada) 

General von Boclt taarruz icab 'ruz Al'man mevzılerıne erışmeden sahasını, yanan k-oylerı, terkedılen da muahedenın ımetnınden başka mümkün olduğu kadar çabuk bir za öğle tebligı: .. 
ettiğ· için bu harekete girjşmi ştir. lpüskürtülmü~tür. toplan, taiıTib ed'ilen tank ve kam. muahedenin imzasi strasında Mo- man içinde yürürlüğe :girme9ini is. 10 Ha:ı:.ı.ran gecesi cephede o. 
Son Hark.of muharebelerinde Al-

0 yıonları henüz soğumamış ölülerin l.otof ve benim tarafı.m<lan söyıle. temektedir. Bu itı.da maeiıede ııeml'i hi~ deği.şıkhk olmamı~ 
ıtıanların zayiatı 2 si tank ttimen.i LİIJJ&da SOR Urb V8ZİJ8f arasından geçere.k gezdik. nen nutuıklaTın metni ile Majeste mecliwe aevkeclileccktir. Pek taöii w. 
olanak üzere 10 tdıneD tahmin e- ~1 1 inci .. yfada) Sovyet o.rdmm için mal~ Kıra! ve Stalin arasında teati edi- otank Mofotoffa pbifmderİ.miıil T.wiie els 
dilm'eılttedir. ne, Bir Hakeim 2arnizonu dün ae. bazırltyan bu ka~na c1<1ru iler~ len mesajlar bulunmaktadır. Şim.. yalnn: muahede meaei..aıe imıbiea( Mo*ova. 11 (A.A.) _ 1l. Ha&i. 

Sovyet müdafaası ce 9!'kllmiştlr. Garnizon düşmanın le~e? biıılerce kişilik esır ikame. di ~uahe<leniın .metni hakkın~a etmemflir. Bu İf 1!e ~r m~ ran tarihli Sovyet ıeblığine eJttir: 
Vi . 12 (A.A.) - Ofi a1an~ına piyade. tanlk ve uçakl•a yaptığı lerı ile karfılqı.yorduk. meclise kısaca izahat vermenın o"-a o4.mt. baıbın bütün ıekilleri Şıimai..ba.tı kesıml.ndc Sovyet 

eö:re şMosırova, Almanların e~ici hücumla.ra 16 gün dayanmış ve İnsana ucsırz bucaksız .. ı~ ~~ faJl(lalı oJ~ını ~nnedi~orum. sröz önilnden geçiriıli.iftjr. hattmda bir gedik açmağa çalışan 
faiikiyeıti karş•s·ında SovYet mu - bunLara ağır zayiat verdirmiştir. K~anın kenarlarında go~eil- . .Maüaed~ mebU . lkincf cephe Alman piyadesi nezimete uğratıl. 
dafilerinin vazıyetlerinin gün geç. Bö'yıleli~dıe düşman planl~rınm bo- ı:ı:tız çok korıkunçtur: ~~~:ıelif •v~deşiık kraJhk ile. ~vY:~ Btr. Eden buncla.n sonl'a bugün öğle. DlUjtır. 200 den fazla. A1ıman öl.. 
ti1kıçe pek m.W;kül bir hal al.makta zul.ması işinde öınerd. bır rol oy. tilkametlerde. ilerleyı.p . .1"6 ~ş o- li~ .~ dev~ ~ı ımıdıcietçe den sonra neıredilen tebiiiin met. müş, geri 'kalan da ilk mevzilerine 
oldıuğunu gidememektedir. lanvSovyet. tümenlerının gedik aç.. biı'lbil'lerıne ~n ol~. ~ardı7 nirıi okum.uttur. Bunda töyle deail. çekilmek mrun.da .laümıştır. 

8oYJ'et tebliği n.a.nuftır.. Aı..n teWiii maga vak:ı:t bula.ınada~ . ~n mı yapmak, .. v~. Hıtler h~umetı mektedir: Medter& blimindıe blı- Sovyvt 
MOllwv 12 (AA.) _ • Bu Resmi t b tank ve hava kuvvetle-rının • ne de her türlü taarruz tasavvur- İt taraf araalftda 19•2 aeaemde birliği Alman garnızonunu yene.. 

sabahki ::,~ resmt =~; . B~ 11 <~Ja bu -n sab!h: vamlı .. ~şi altl'?da e.z.ilmiş olduğu- larmdan aç~ V&ZMeçrniy~C&k O- Avmpada ikinci bir cephe açmak rek bir yeri işgal etmiştir. Alm~ 
Haı4rof ..a. • dA-.... "m lığ: Şımal Afr~ ~ .... ,.,, · · nu g'ördüık. Bi.nllerce kamyon,. a.. lan herhangı hır Alman hukfune. acele vazifeileri hakkında tam bir lar solkakl!uda yüzler :e ölü ve 

ce.-uesinde ·~ leyin İııgiliz mudafaa -...::mının raiba, «>p, tarik •biribiri üze.rme tile hiçbir müzakereye girişmemek , ____ h 
1 

_...___ . ..~-"• da c 
tank ve ı>eyade taarruzlarına kat'Şl _ -ı: cenub kaidesi olan Bir • v 1 ....,,~ b' hald d' _,:~_1_ bil 1....:- f k t L an-.u- ası ounUflur, bırçok bü,,.~ sayı harb malze-.. d f k en on~ . . YJ,i_ı ..... ~ ır e ır. ve u ....... eA.a U!!L- muva a a o . b aikmışlardır 
mu a aa muha~len yapılma - Hakeim i!l!ICbkamıı ı:aptıedilmişt.iır. Uç silıvari tümeninin kurtulan madıkça AlımaıDya ile ve bu mem.. · Eden .. oları ilave etmiJtir: mea ır • 
td.ır. .Düşnan bur~a oember altına alı- artan, ovaları ooldurmaktadır. ledcetin Aıvrupada şimdiki istila Tayyare, tank ve diier haıb Slvastoplda 

Sıvactopo}da ınudıne .mutıare - nan ~ günlerce anu~a- Ye-r yer yanmaık:ta olan kamy<!,n hıaretketinde şeri.ki olan ba~ka bir malzemesinin Büyük BTitanyadan Moakova. 11. (A.A.) - Sivuto 
beler cereyan" eıtme1'tedır. Sovyet ne ve ~tli bi.l' mukavemet gos- ve taın'k:lann dumanlan hAll devletıle müta·reke veya sulh mü- Sovyetler Bidiiine tıönderilmeaia. poldan alınan bır telgrafta; Ruala. 
kıuvvetl~ri ~an hücumlarım termiftiT. miYQr. zakerelerine girişmemek bu.susu!'l.. den evvel bunlarda yen.iden ıslahat rın SivaeılıOpol keeimlerinin birinde 
tardC'•mıı::lmıı.r. ....,_ teWili Şimdi. anl~ına göre So~t daki azimlerini teyid etnıektedir- yapı.lmaeı meaeleai de göriitülmiif. Ahnırların ~~r~dıkl~rı .Ye.d~ taaT. 

Boma 11 (AA.} - İtalyan or- ordusu bir aralık ltendine gedik ler. tür. Her iki tanl da yukarıdaki bü.. nmı da püakurttuklerı bıldırılmek. in fi iliz-Sovy'JI 
ittifakı nasıl 
karşılandı? 

dulan t'-ımumt karargi.hınm ~/41 açmış, fakaıt bunun farklna vara- . Sulhten ~· tÜD mesddler Jıakıkı.nd.a aralarında t~r .. A~nlar burada .bin kiş~ ölü 
numaralı teıbliğti: ma.mı$ır. ..tık.i ~eıket sulh tekrar tee~ tam bir görüş bfofiği ~duiunu mem verrruılerdır, Ba9~a bir k~ım~e 

Zıriıb kuvvetler ~rası~a Mar- Açılan gediğin hangi noktada sus etıtıği :ı~ı;nan A~r~pada e:mnı: n.uniyetle gömnüılerclir. Bu muahe- ~ mev~udl!u brr Alman t~m~~-
nıarikada ya.pıian pddeUi ça~ı_ş- olduğunu tarih yazacaktır. yet ve asayışı.n tanzımı ve lktısadı denin aıktini. haıb ve auJhta faal ve run ya.ptııgı taarruz da baprı ıle put 
malar lehimize olarak bitmiftır. re!ah hususun~ hir.lıkte ~alışımı- kanları m.ediııin de benim gibi mem küttfj}miiftiir. 
2o Zlrhh araba tahrib otunmuş ve • ·ı· 1 k ya karar .v~rmışle~ır. Bunu ya- feyizli bir llbirliii iç.in verdiği im. Vaziyet ciddi 
100 'kadar esiT alt~l~l'. .. ıngı iZ gene ur- parken. ~ırl:,~~. rntlletlerin nıen- ınuniyede kabul edeceiiııdcn emi. Londra, 11 (AA.) - Rus cep. 

Hava kuvvetler.mız ~şman faaıtlerırn ~o~unde bıılundura- nim. Molotafla aramızda yapılan hesmden gcı'len haıberler, bilhaeaa 
topluluklarını, hareket halınde ve mayında tensı•kat cakbr ve ikı prensipten ilham a. uzun ve do.tane göril§ tentileri ne. Sivastopofa. kartı yaptlan Alman 
durmakta bulwıaıı taşıt vasıtala- lacakiardır. Yani kendileri için a_ ticesi.nde bu mua:lıedenin iki hüka. taa.rruzu üzerinde basln dikkatle 
rmı başarı ı~ . bombalamı1, ;~ Londra. 11 (A.A.) _ Haııbiye r~z~ ~nişlemelerl ~stemey~ıe:i metin müşterek arzularını belirtti. duımaktadır. Gazett>Jer, bu haber. 
zırhlı otmnobılı at~şe ve~ ı nazırlıiın1ın bildirdiiirae göre. Ge. gıbıd dı~r dev\etl~ı~ dahnt ışlerı. ğinden emin bulunuyoruz. lerin vahim olduğunu; Sivastopo!un 

Londra 12 (A.A ) - Bu Stlbabki 
Londra ga r i ltere iie 
SoVJ et Ru da a1rtedilen 
itıt f k t ıse olarak va 
sın n 

Ti 
her .tipte 10 kadar otonıo 1 1 

are- neral Weerc. 1mparatoııluk aıenelkur ne e aıı~~k al'dır. Avrap•ID ,_.w.. i:wimi fidd'etli hüeum1.ara maruz kaldığını 
binuk b:r mcm _ ketsıı: bıra1mnıştır. may ubaşkanlıima tayin edi1mit ve . _ A rler Bu muahed-6a imaı ltarb de. söylüyorlar. Hatta bazı .gazeteler 

lana' .. ağ nı ümid et 1ım h susi tebliğ neşredilımıiş. ldoTgeneralliğe terfi etmiştir. Bu ta. . İkı hu~ 'bundan bailta ay_ vam ettiii müdldetçe memleketleri. şehrin sukutu ihtimalin\ bıle göz6. 
m danuş~n~a muahede okunmuş . y'in ııenelkuım.a.ydaki tensikatla a1L ~ ~~~dlab. f.~et e.~en. diğer mJz arasında!ki •*• iıbirliitain kat'i nüne getirmektedirler, 
~:r. Vaşingtx:ında bU811Si bir te~iğ kalıdır. si v~t:a~~: ~nra~~~~~=~: bir ifadesi. ohnakıa .k~m.ı~or ATM. • - • • 
neşredilmiş ve Sovyet J'.lu.sya. 

111~ ( ) arruza mutkavemet edilmcsı için p~n~~ yemden. ta~ iÇ.in esuh Milli ~efın heykellerı 
'lra rasında bir f ııkır bır 1- T J T A T. O J.& 8 hır us de- teŞkıl echyor, Bu memle. ~ 

~:rıhük~m sürdüğü bildirilmiş- :fr11~~=: ==~~\a::ırekee= kotlerimizin Av~pa su.thünden yal. CumhurıJ&I bayramma 
t . Methur illıziyoniat profesör ;;...ı ... 1 di 0 . nıız ~ ma uıl olduıklıul mana.. 1..-1 r ı"k al efliı-ı. ır. - d ZA11 SUNCUR arzusunu g.-~erm..,.er r. ıjıer lı amahd1 B ·-~ t uul m """lm 

Amerika· RUJA araıın a cihetten harb bi.ttıği zaman.burada ·~. a ı:ım . ~· . u mes .... ye 
lnı. Lond.,.a 12 (A.A.) _ Birleşi.k A- Beyoğlunda •SES• alnema ve tlyat. muahedeın.in metnini zikredim- butun bıdejlllll m.illc.lcr .taraf~~~n (Batlıullfı ı iaci lll)'fada) 

• d roeunda her akıam yeni numarala. J- taaınması llzım otan bır vüirtur 
meriika ile Sovyet Rueya arasın a rum. iki hü.kUnıet gerek Almaular s';1ı dlel . 

1 
A ' • kını ve tuıtu.m sergısini şereflen.. 

.,.;;,....ullu·· bir icu ve iare mukave - rıııdan müteıekkıl :ıe'!\glR prosra • gerekse onların şeriki olan devlet- . ._ınes d ev~ld'ya Hnı~k. vrul ~Y.• dirmişlerdir. Sergiyi hazırlıyan U. 
-r-" . mına devınr. edece~ti1'. l rd b' . tar f dan A d mun:ıasır egı ır. u u.net er.ım. l l '1:'11- • A_.. 
lesi aktedi!.mıftir. e en ırı a ın v pa a . 11.. ____ .J.ı.ı b . . B 1 'k A usa .c.AOnonu ve nl.ırma Kuru .. 

yapılacak hel'lhangi bil' taarruzu ~~~CU&A.l"-~ ~. ıtm L :
1
ket • mu reisi Balıkesir saylavı Gn. Ka-

R&fld Rıza Tiyatrosu 
H AL t D E p I Ş K 1 N birlikte 

Har/Jigede: (B EL V O) ~~l~~ A 

BU AKŞAM 
. ..._seıı TANIMIYORUM Komedi 3 perde~ 

·-n....:.-- kıı- k · ~-..ıı. ıuc:raa \NIMlUrres.sı ve ıuı ı tara. Ö 
lm&-QM. aua lÇtn ~ almak f ad .. ka la --~·~d .. zım za~ arafından karşılanan 
hususunda ellerinden 1Z. leni ya_ ı anı 1 _ ~ hl'f~'-. na~. an ve luç Milli Şef, ~gide teşhir edBen 

~..n d mem cKetm aroın çelıaı zamana.. bl 
pacaKıar ır. _..ı old v "h· .1 • lh ta olar, .gra:fıkler ve ulusal eko 

Zafer kazruuklıktan sonra sulhu rlı~ad .d ~f.1k 1 1 er:_oe ıku. ~ne- nomi ve arıtıtırnıa ile ilgili birçok 
muhafaza eıtmclt ve yeni bir taM- ~--ela ~-~ ıdte çaı.tma !1nıun~- eşya ha•kklnda izahat aldıwn son. 

A • 1 k . Ü . ı.... nı vu ca&.ıa.rın aa tanlAmı = emı.. k . . Ö ruza manı o ıına 1Ç1n m ess1r ~Y- . ra urum reısı Gn. zalpı bu ba-
n.elmilel bir u~ul bulununcaya ka. :nırn. şandan dolayı tebrik e~'şler \ e 
dar ar~ zarw-i o~ak. h!r ~sı:a ~ • R• anlapneu . serginin hazırlanması için iyi 

93
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geçecek.tir. Bunun ıçın ıkı hüku.. Vaır.ıgdoo. 11 (A.A.) - Onı. lışan Vedad Töre de ayrıcı teşek 
met ~tıerdeıı b.tinjn heri> ted Pn:ee: 8eyn S.rayd.ta bildir.L kür etmişlerd.iT. -



6 Sayfa SON POST~ HaZ'İran 12 

Radyodaki musahabeden Adliye Vekaletinin l Türk ceza kanu· 
hazırladığı rapor nunda değişiklik <Baftaraf• 3/1 de> 

(BaştaraCı ı inci sayfada) (Ba§tarafı 1 inci sayfada) krayeleri ve ana1Um.a.t1 aldığımız 

çıkan mesele 

Hükumet, her 'kaza merkezinde kam'1ar ta.rahndan kend3ılerine a.dli mem1balar malfı.m :ken bir nok:tai 
bir hükumet hESkİm: bulundura~ va.zifdi.er vorilenlerıi de muhtevası- na.zar farin kalır mı acaba,. 
mad•ğJiıa göre. evlenmelerde sağ- na almak.tadır. Maddenlın nloıksanla. Tarizlerin ve tenkidlerin sadece 
l:ik raporları kurs görmüş ehliyetli rı ıbütümı ıbuı acni vazifei'eri yapanl.a.. şahsııma teıvcilh edi1miş olsaydı o
sağl uk memurları tarafından ve- ra şarru1 olacak surette iıkım..aJ edil'- tuz beş senelikı hukumuza binaen 
rilımelidir. İımk3.n olduğu t!ııkdirde mıdk.tedir, Ceıza k.an.ır.numın 289 un- susabilirdi:m. Fakat tenkidlerin 
köylerde kadınların muayeneleTi cu maddesine tekabw eden mad·de. diolayısi1e radyo idaresini ilgilen... 
ebeler tarafmdan yapılmalıdır. de yalnız şa.tudtikton Jliicuı bahis d.irtliği için bu zaruri cevabı ver
$ağlıık memur lan muayene ve uıevzuu oclllnriştir. Y ettııi maddede meğe medJur kaldım. 
raıporlardan hiç para almamalı, ehli iı.ibre ve tercümanın da yalan Yazını ikls kıs gülerek bana gös
alanlar ceza teh~idi altmda bu.~ur: b~y~nla:rıından rüculaırı derpiş ed~I. terenlıere karşı bu hukukumuzdan 
durulmalıdır. ~oyde oturan ~oylu· mıştın bir Ş1'!'Y feda etmıeğe ra.zı olmadı-
genç kır.dar saglık muayenes:n<len Bun-dan !başka bugünkü madde.. ğııın için şöyle cevab vermekle i~ 
muaf tutulma! dır. nin metnin.de ya.l!a.n şdhadet had·ise- tifa ediyıoruım: 

Kültürel bakımdan s inden dolayım~ başka bir Csıınım, hoş görıün. O bizim Sa-
Yurd.da bir medeni evlenme se- güne 'bıTa'kı'lmad.aın e1VVel rücudan. midir. Hoş görün! ... 

fer1berlığı yapılmalı, elde mevıcud bahsedi:tmeıkted.ir. Riiıcu duru~ 'li'şre·' ş f k 
büt'ü.n vaısıtalardan istifade edil~- ~na ermecl-en önco yapılıma.k ıcab "" • · e ı 
rek halka .medeni evlenmelerin 1 ettiği madde il'oe taıs-ri ı.. edilmiş e>lına 
evıvela ~udiyeti, sonra manası sına göre bir kayıd fazta görülmek 
anlatılmalı.dır. Halkevleri bu ıme- te ve mak~dın d.a hu olmadıığı dVşü 
seleyı kıöylii,ye -duyurmalıdır. Ma- ni.illerelk lbu madd'.e değtştıiırilmeık.le
arif Veıkaleti, lWy m.ektebleri için d1r. 
hazırlaınaın kiıtabfarda medeni ev- Tetvlk ve tahrik 
lcnmenin manasını, usul ve fay_ 291 .İIJltci maddenin hiorinci fikıra .. 
dalarını, medeni nikaıb. olmadan sı teşvik ve tahrik rneticesincl'e yalan 
evlenmenin zar,Jrlarıru öğretme- ~a'iıidJlıi·lc. ve elhli !Ubreıli'k veya ter. 
lid.ir. .. I L _,A ' 1 -..l: C:. . -1-d' d Med " ilkMı ~-'""' d k. b ' l cuım.a0t11K. su~rı 1§ eı~l tı:ı..&. ır e Kocaeli Sulh Hukuk Mah-

1 
.enı ~~-1_, """"hnkkında 1 ırtaeşb- teşvik -edene veya azmettirene ve-

me enın n~.11\.'C~.n a. . a .. · ı _,_ a.1 . ed.lmi b I kem . d 1-.J f; ...ı 1 k.ö. d 1 rı ecC>lf> ceız u tayın ı ş u unı.. esın en: 
ı.v ar, a .._...er yapı ıp y o a arı- _0_ d 
na asılmalıdır. Ordudaki tedrisat mcwr.taı ır. İ2.miıt VeJiahmeıt mıha.Hesinden öld 
sırasınd.a medeni e-vienımooin e- Umumi iştirak !kaidelerinin haL Mehmed Raif kal"ısı Suriye İkbal Kut_ 
beamniyeti üızerinde durulmalıdır. !ettiği bu fı1kıranl·n yeni metne a1ı-n- lu tara.fmda.n a.yni mahalleden Halis o. 

mas~na l'Ü!zum görülmeme'ktedir. Ka ğulJ.a.rı Cooıa.l ve Ahmed ve lla.lis km 
Sosyal ve ekonomfk bakımdan ·de o?ara'.k tahrıik edene ceza veril .. 
Ve~gılerde ve maaşlarda çok Ç<>- mesine teşebbüs eclHmese b:iı1e teş... 

cuik'lu olanlar i.çin tesirlı ıbir koru- vik veya tahrik edenin mes'uliye
ma. ırejim:i tesis edlmelidir. Res- ti ika'bul •edi.lmdktedir. Suçun noza
men evli ol:maya:raık başkalarHe keti, lbaş'k.alJ.aırının hakkını tehlikeye 
yaşayanlara eyltam ve eramil ma~ koyunas1 bakımıınd.aıı. bllna lüzum 
aşı verilmemeliıdir. görülm~tedir. Şu tka<lar ki te~ 

Ferdlane aleyhlerine a.çıla.n a.yni mahal. 
lede va.lııi ma.a.ba.hoe Wc bab hane hak.. 
kmdaıkıl. iza.l.ej şüıyıu d;l.vasından dolayı 

da.va. ohırıa.nl:a.rın dka.metgiı.hları belli 
olma.yıuı tebligat ya.pılam.a.masın.a meb. 

Dl tliınen ~a.t ya.pılmasu:ı.a. karar 
'PC;l1ilmıiış oldlu.tımdan yuka.rlcb aıılfarı 

ge~ı dava olıuıa.nla.rm 25/6/9.ı2 Per _ 
şembe saat 18 da Koca.eli sulh hukuk 

Jand.amna, SÜ:bay ve gedHdi er- ve tahrik'leriın para veya bir menfaat 
başla.rın muayıyen müddet evlen. 

1 
temin veya vadi suTetile icrası mes'u 

melerini meneden kanun tadil e- l.iyet için şart görüılirnekte böyle bir mabkeme9lııde ha.zu- bulunmaları Uin 
dilerek daha erikıen evlenmelerine 1 menfaat temin veya vadedilımeksi- alunur. (326/942) 

• 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

K.&llVE ve C.&T 
!I 

Kanunu Hükümlerine Göre: 
1 - Çayd·a bulunan vasıflan taşımayan ve memleket dahilinde yeti§en bazı otları 

şekilce çaya benzetmek için işlemek, kurutmak ve bu suretle vücuda getirilmi§ takl:d 
çayın ticaretini yapmak, satmak kasdile taşımak saklamak bilerek satm almak veya 
kabul etmek, 

2 - Nohut, Arpa ve eınsali yabancı maddelerle karşıtırılmıı kahvenin ve yabancı 
her hangi bir nebatla harman edilerek vücuda getirilmiş çayın halile veya pişirilerek 
satılması veya satılığa çıkarılması kaçakç.ılıktır. 

Bu kaçakçılığı yapanlardan kaçak maddeler müsadere olunmakla beraber karışık 
kahvenin her bir kilo veya küsundan 10 ve karışık çaylarla çaya benzetilmiş nebntla
rın kilosu veya küsuru için 20 lira ağır para cezası alınır. Maddeler, kaçakçının veya 
kaçakçılıkta birleşmİ! olan kimselerin elinden çıkmış olması dolayısile müsadere o 
lunmazsa aynı ceza iki kat olarak alınır. 

Keyfiyet kehve ve çay satıcılarının ve pişirici olan Otel, 
Gazino, Pastane, Kahvehane ve enısali müessese sahiplerinin 
dikkat nazarına ehemmiyetle vaz olunur. 

TESİRİ KAT' i 
TAZE. MEYV ALARDAN İSTİHSAL EDlLMIŞ 

İdris MUshil 
(CAZ OZLU) 

LİMONATASI 
Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: F'ıatı 60 kuruı. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

dair 'hüikümler 1oonulmah<lır. rin mücerred nüfuz kcllanılmak su.-----------------_,...------------:--------------· 
Guı100tçiliğe giden erkekleri ça.. Tetile vaki olan teşvik ve tahr~lerin 

lıştJ.Ta.rı iş ve sanayi muhitinde va~ filiryaıt aahasıında hiçbir netice ver
z:feri olan idare .amirierı ailekrini m'iyen hallerde de mes'uliyete esas 
tel"kedip savuştuğu anlaŞJlanlar ...ılm.a.sı dlo.ğruı sayılmamaktadır. 
haıkık~~ iıdarl bir kontrol tesis B114:ünikü 291 inci madde ile ye. 
elımelıdır. m metinı lbUı ibakıımdan değiştirilmek 

,.. Saçımz Dökülüyorsa, Başınızda Kepek Tarsa? 

• MAJiK SAÇ EKSiRi ~ Kullanınız. Her Eczanede bulunur. 

Gurlbetçiii.ğe çıllooR işçilerin bu- tedir · --------------------------
lunıduğu yıer zabitası bunların a611 Y~ııf 317 nd madde tahkikatı. 
bliroou. ile ?1ulhabere ederek mem- yanlı§ yola 11evkedece:k bütün ba
IE&::~e ev'h olUı'.P olmadıklarını reket1erıi ihtiva edecek auırette lka
Oğ'rıen.meli ~ .~~. suretle yeniden leme 4hnmı, ve 296 ncı madde oL 
evl-emnelerm OllfU alınmalıdır. duğu gibi bu ıhareketlerfo sayı\ma. 

Resmi veaayet dairesi sımd.a.n vazgeçilmiştiT. Bundan baş.. 
Bvlenıme dıışırııda doğan ve ta_ •ka 296 nıcı maddenin suçlunun suç 

ummalarına veya babalarının tan faydalanmasını temin için vaki 
hülkımen tayinine kanunen imkan yardıma tealJ.'lUk eden. kısmı 318 
olmayan yah.00, ana ve babaları inci maddede mü·stallcılen kaleme 
bulunmayan çocukların devle.t ta.. alLnımış !bulunmaktadı r. Mahiyeti 
rafından himayesinin temini <ımı .. tahkikatı yanılış yola sevketmiye 
ıunda kanuni ve idari tedbirler a- maluf hareketlerden tamamile ayrı 
lmmaısı lü2umu da raporda işaret o1an bu suçun mü9ta.K'i1 bir madde. 
ediluni~ir. Nesco\>i sahih <>lmayan de yazılması teknik bakı:.ınından 
bir çocuğun medeni hükümler daL lü.zumfü görulmüştÜJ. 
resme durumunun dfoze1tilmesi Bu mad-deJerden başka diğer 
tedlbideri arasırnda müddeiumumi- madddler üzerind'eki değişikliıkler 
lere babalıık davası açmak salfilıi- maddellerıin daha açık bir şekil'de 
yetinin kanı.men tanınması teklif an'la,şıhnaııı baiklmmdan bazı keli~ 
olwımaıkıtadır. Bu aırada bir cres- me değişik.liığine tabi tu.tuılacaktır. 
mi vesa yet dairesi-. teşkil ederek 
hu .gib i hima~iz çocukların men
fa.an.er ini koruyacak bir kurum 
vfı<:uda ge-tiırilmesi lüzııınıuna da 
raporda işaret edilır.ı.iştir. Esasen 

Adliye Veılcileti böylP. b ir kurum 
teşkili hazırlıklarına ge çebilmek 
için diğer deıv1et1erin teşkilatını 
tetlkilk.e başlamıştır. 

Yapı ve imar işleri Hanı 
Nafıa Vekaletinden: 

ı - Ekslllmeye kıonula.ııı iş; Ankara. ı-eınçlik patGwıdıı. 7apılaca.k kabineler, 
vestiyer yalak, helalar. gişeler, fosseptik. ves:air .işlerıidfır. 

Keşif bedelıL: «20520» lira. 25 ikuruştur. 
2 - EkısUtme 25/6/942 Perscınbe günii saa.t 15 de Nafia Vekaleti yapı ve 

lmar işleri eksilıtme komisyonu odasında kapalı ızarf '115uli!le yapılacıktll". 
3 - Eksiltme şa.rlna.mesi. ..,~ buna. müteferri ev.rak «103» Yiİ2l ·ü.ç kill'·U'i bedel 

muıkab!Uııı:te yapı ve lma.r islıil'i reistifinden alına.bilir. 
4 - E~!ılneye girebilmek fçın isteklilerin mul<ü d.airesiın.dıe «1539,0Z.» bin 

beş yüz otuz aokuz lira iki kuruşhık muvalı:ka.t ıtemina.t vermeleri V" Na.fia 
Veü.letinden k 1~ iç.in alınmış ehliyet vesiKası ibraz etmeleri lazımdır. İşbu 
v~ı almak ~n isteklileria. tksiltme tarihinden «tatia giinleri ha.riçıı en az 
üç cün evvel bir istida Ue Na.fia. Vekıiletine miiraca:ı.t etmeleri mukbzi.dit'. 

5 - İsteldıikr t-eıldif mektubla.ılN ihale ~ olan 25/6/19-12 Per~mbe ı-ünü 
saaıt 14 ~ bchr ekslUme kınnisyonu l'eisliğdne makbuz mukabılliode ...et'me • 

Leri lkımd ... 
~ olan cedtameler bhut ed!lhnl"Z. «6275» «4135» 

1 
Devlet Denizyolları işletme Umum 

MUdürlüğü ilanları 
ı _ Yalova ıbkelesinln beton anne olra.k iıem.Udl C2782G,07) lira. üıeııl:nden 

kapJııh za.rf usulil~ eksiltmeye çıkıu:ılmı~ıır. 
ı _ F.AıD'' tııne 16 Ha.ziran 1942 Salı saat on lteşle kla~ merkezinde alun R_ 

tan "'8misyonunda yaıulaca.ktır. Bu lıse alO evrak komisyonda hergün. 

(GTUlebilir. 
3 _ istcklilleriJl ek;;iltsı1e tarih-inden en a.z «Taül ciinlerl ha.rio > üç ll'Ün ev_ 

vel bl.r istld& ne Umum Müdürlüğe miiracaatıa. en a.z (25,000) Kr.a.lık 
bu W.bi Wşaa.tı ya.ptıJdarına. dair vesaik ibnlz ederek ehliyet ves'kası l!-İ 

mal.ı.rı lfıum/iır. 

' - f;k,tt!.ıneye tşl~ra.k edeceklerin S iincii madd~ yazalı vesika Ue 94Z yı,. 
Jım a."1 TLcaret Odası vPsikası ve (2086 lira. 95 lJur~luk) muvakkat 
ti!mr.11a.' la.rını havt olarık 2400 sayıh kaııun.uın tarita.tı da.iı·eılnde hazır. 
tl~ ::.c:ıı.la.rı Jcap.ah zarfl.annı ikinai ma.dldede yazlı saabteo bu"r saat ev • 

vel"nc ka.d:ır komisyon reisliğine makbu:ı multa.bil:l!ndıe vennelerl !azını • 

Taksim • B:şiktaş otobüsleri 
Is tan bul elektrık, 
işletnıeleri umum 

tramvay ve tünel 
müdürlüğünden: 

Bazt seooblel'dıen dohyı 11 Haziran 1942 P.erşembe ~ünden itibaren mu.. 
va.kik.at bir müıf~t için TAKSbı • BEŞİKTAŞ arası.Dıtakıi otobüs seferlerinin 

tatil edlild'ifl sa.ym yolculara bildirilir. «6419» 

- Gayrimenkul satış ilanı -
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Zehra Paywı.dıe Şuka.I 354/111653 hesab n.ımıa.rab senedıe Sandığımı'ZAlan aı_ 
dığı (5965) lira.ya ka.rşı ErenlUiyü:ııde sa.ııraykıedjid ŞiOPj~ Gödepe mahalle. 
E.lbıiın Gintepe, şimdi!. Nadil'ağa sokağında eSki 9, yenl 10 numaralı maa. bahQe 
a.hşaıb •bi.ır kÖşkıÜ bllrinci deTecede iarotek et.mışllr. Dosyada mevcud ta.pu kayıd 
ı;ure~de mezkür gayri menkulün (ayni semt. mahalle ve sokakta ayni kapı 

11;wnara.lı a.11l:t dÖllt d.öiıüm mlCiılarında ıııemhl vakı.f ebnLye ve eşearı mülk maa. 
ba.hçe k.ö!ik -0lwa:> huclııılu.nun sima.len IU.ehıoıed ata. ve kahveci. Hüseyin ve İs. 
:ma.iıl ve VeU hanesi :}a.rka.n Mııstafa. akdemce fera.t olunan tarla, cenube.n ta. 
rilıı!hlis, ga.rbcn Sa.ıniye ferağ olW1a.n brlal ile w.a.lıdud oldıuku beya.n edil • 

miştlr. 

D06yada. mev<mıl mııhammin raporunda mezkür ı-a.yri menkulün ımıum me_ 
sahası 3672 meltt murabbaı olUl> buıımı 918 uıetre murabbaı kısmı a.rsa. 
olup 141 metre murabb:u üzenine zemin katı 1ld.i.gfır d[ığer ka.t.ları abşııb üıç katlı 
bina. mevcud oldııtu ve 2151 metrt? mura.bbaı kJı!;.ınlllın ise fazla bahçe olduğ.u 
ve mezki'ir köşkte U oılıı.. 2 sofa ve elek:.Z.Uk, tıeıtııos, havagazl tesisatı ve kuıyu 
bulımd'ıığu \'e sokak isminin halım Taraıwey olduğu beya.n edlılmi~tir. 

Vadesinde borçun verilmemesinden ılolayı ha.kkmda yapılan t.a.'tlb inerine 3202 
nıımaralı kanunun 46 cı maddesinin nn~ufu 40 cı ma.ı!d'cslne göre sa.t.ıbnası 

lcab eden yıakanda. ya.zıh ahşab bahçeli ıkıöşk<iin taımamı bl:r buçuk ay 
müddette açıd< arttırmaya konmuştur. Satış ta.pu sicil kaydına ıör~ ya.pılma.k_ 
t.adıt', Artıtırmaya. girmek lsteyen C8'J5) lira. pey a.k!)esl veTeeektır. Milli ban. 
kıaları:m~n birinin temirmı mekıtıubu da ıı:a,buıl olunur. Birikmiş bütün 

verıiler belediye resimleri Te vakıf lcıU'e5l ve ta.vfıı tutan ile 
teli.aliye rüsumu borı;.luya aicldiır. Arttırma şartnamesi 11/6/94.2 
tarihrnllen itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık HWruk 
işleri 5ervisinde açık bulundurulacaı..'1ır. Tapu sicil ka.yda Te salr lüzunılu lza. 
hat ta şa.rtna.mede Te takib dosyasında. vardır. Arttırmaya a-lrmlş olanlar 
bunları tetkik ederek ıatılı(a. çıkarılan pyri menkul ha.kkınib. her şeyi öğren. 
m.iş ad ve telakki olunur. Birinci arttırma 10/8/9-12 ta.rlblne müsııcUl 
(Pazartıesi) günü Ca.taloğlunda kilin Sa.ndıi'tmızda. sa.at 10 ckın 1Z ye kadar 
ya.pılaeak·tD'. Muvakkat ihale :ya.pı1ması Win teklif edilecek bedelin tel'Cihan 
alımnaaı lca.b eden ga.yrl men1ı.'l11 milkelleflyet\le Sandlk a.la.catınL tamamen 

~~tş olmam şaıtltır. Ak'9l talaD:rde son a.rtıf.ll'aıun taa.hhüd:ü baki kal. 
mak şa.rtile 26/g/942 tarihine miis&diil (Çarşamba) günü ay. 
ni mahalde ve ayni saa.tta son arttJrması yapıla.ca.ktı.r. Bu 

arttırnıatla pyr! menkul en ook arttıranm üsünde bırak.ıl.a.caktır. Hakları ta.pu 
siciHeri ile sa.bit olmaya.o alakadarlar ve irtifak hakkı sahlblerlnin bu hakla. 
rını ve hususile faiz ve masarife dair idd!al:arıoı ilan tarihinden itibaren 2{1 
gün içinde evra.kı müsblteleri ile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu 
ıwetle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu slcılllerl ile sabit obnayan_ 
lar ı;atış bedelinin pa.yla.şmasından hariç kalırlar. Daha fazla malüma.t almak 
4Sleyel1erin lH0/1585 dos:ya numaraileSandığunız Hukuk İşleri t:ervislne mü. 

moa.a.t etmeleri lüzumu llln olunur. 

DİKKAT 

EMNİYET SA.."'IDIGI: Sa.nd:kta.n alına..,.,, C"ayri menkulü ipotek .röstermek 
isteyenlere muhammlnterimlzın koymuş oldutu anyınetln % 40 nı tecavirı et. 
memek üzere !.bAle bedellnln yarısına. kAda.r borç vermek •uretlle kol:ıylık 

göStezmekıtedlr. (6393) 

·-·-····-···· .. ····•·•·············· ... ···································-·-.. ··················· .. ·· 
dıı'. Pos'.ad:a ob.n ı:eciltmeler kaiıUıl odilmM, Son Po•~• Matb11RSI : Ne9riyat Müdlirii: Cihad Ba~ 

B·U RA~ 
NEDEN 

......... ,,_,_, __________________________________________ .... 
Deniz Levazım Satmalma Komisyo11a ilanları 

12 Ta.kmn 1 num:ı.ra.h dalırıç elbiseslne lh.tiya.o \'~rd1r. Bu.nu vermcğe 1.'liekW 
olanların tekliflerlrıJ 16/ Ha.ziran/912 ta.rihfııne kadar Kasımpaşad~ bulwun ko. 
mis.Yona vermeleri. «634:0ıı 

lkraruıy.ı 
tutan 
Lirn 

1 80.vOO ;ı0.000 

' 10.000 40 000 
6 5.000 S0.000 

20 2.000 40.0JO 
8() 1.000 80.000 

16() 600 80,000 
1.24..0 100 120.000 
1.200 60 ıı0,000 
4.000 20 80.000 
8.000 10 80.0JO 

16J.000 3 320.000 

1'1-!.671 Yeküo 960.000 
T•m bilet 

5 - lıışaııtQ, ıüzuıınn olan bel.on al'me deırıı1ri lldarıe taraluıda.n bel.ilel.i muk& • 
..... ,~..._ -:~.nhhl..., ~c.elı:llıı!.~~~~~~~~_j«~5~95~8~»'--~~-..iilııl::!ı:!:!!!!i!~1:~A.~~Ekr~~--~~U~~~~~G:&I..~~-~----~-~-----~~~~~~~~~~~~~~==.....:..-:=:=:=:=:=:=:_ ___ ~ 


