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M.Çirçll 1 

Llbfada 
sonbarb 
vaziyetini 
anlattı 

" Rommelin taarruz 
planları tamamile 

bozuldu,, " Kolonya tebrlnden bir sörünilıl 

r····················--············ ........... , 
ALMANYAYA "Alman tankları 

batıya doğru 

çekiliyorlar" 

Alman - İtalyan 
i 

resmi tebliğleri ~ 
i 

" Biri general 3 bin esir f 
alındı, 101 tank, 124 ! 

1000 TAYYARE 
DAHA SALDIRDI 
Essen şehri 
şiddetle 

bombalandı 

kamyon elimize geçti i Fransa ve Holanda-
veya tahrib edildi,, daki tayyare 

meydanlarına da 
taarruz edildi 

ingll tereye 
akınlar 

Kolonra 
,ebrl 
daman 
içinde 

Çörçil diyor ki 
«Bütün Alman ıehirleri hiçbir 
memleketin timdiy• kadar ma 
nıs kalmadığı bir imtihana 

tabi tatulacalılar» 

"Sel halinde 
bombalar abldı,, 

Londra 2 (A.A.) - ÇörçU bu sa., 
bah Avam Kamarasında demiştir 
ki: 

30/31 Mayıs gecesi İng~liı hava 
Lonclra 2 (A.A.) - Hava • ku\l'\'-etleri taranndan Kl)\Ol'yııva 

i nezaretinin tebliği~ i yaıplan muazzam akını hatırla>; • 

FeuBalade Bazanc ıauihası meclis 
umumı heueline seuBediliuor 

Parti tali komisyonu geniş 
tetkiklerini bitirmek üzere 

Projenin 1939 yılına kadar te,millne 
dair olan maddesi itirazları mucib oldu 

KIRA BEDELLERlNlN ARTIRILACAGI ASILSIZ 

Ankara 2 (IHususl) - tev
k.allde kazançlardan alınacak 
wrgiler hak!kmdaıki 'kanun pro. 
jesi üz.erinde tetkikler yap • 
m*ta olan parti tali '.komis • 
yıonu tellkikler.ini biıtinnek ü
zeredir. 

Projede görülen mahzürlar 
geniş bir ~etik?ka tabi tutul • 
makta ve Mil ıblr şekle sokul. 
mata gayret edilımekıtedir. 

Makable şümul meselesi üze. 
rinde bilhassa mıünaılcaşalar ol
du~u haber verllanekıtedir. 

Ayrılma 
davaları 

Adliye Vekili 
dün Partide 
izahat verdi 

Fevlkal.8de kazanç vergısı 
lkanunu projesinin 1939 yılına 
kadar teşmiline dair olan 
maddesi, üzerinde bilhassa du
rulan ve itiraza uğrayan bir 
esas olımuştur. Böyle b ir ver _ 
ginin A'V'l'Upa harbi başlayıp 
da fev.kalade bir vaziyet bıış 
gö.sterince ihdasına teşebbüs e
dilmesi lazım gelirken geç ka
lınamş olması lka.rşt.'lrufa bu. 
güın çıkarılacak bir kanunun 
geçmiş seneler hak'ltında da 
tabbi'ki yalnıız adalets'lz bir ha-

reket olacağı değil, aynı za _ 
manıda tatbikatta da c•ddi 
zorluklar doğuracağı kanaatı 
ha!kirnd' r. 

Gayrimenkul aatııı.ı 
Gayri 1™!nkul !öatışlarının 

böyle bir veıı,giye tabi tutul -
ması esasına gelince bunun 
gayri merlkul satışını durdu -
ramııyacağı, ya ihaıkiki satış be
dellerinin ketmini mtaç Ede _ 
ceği ve bun.dan hazinenin in
tiık:al resmi balkıımından zarar 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Bugünden itibaren 
ekmek istihkakı 

tam olarak veriliyor 
Yalnız ağır işçilerin istihkakı 600 gram olarak 

kaldı, ekmek fiatlarına 10 para za m var 1 Dünkü Pa.zartesi aeccei bom. ! madan otunna'k istesnem. Düşm.a. 
I bardıman aerviaine mensu.b ! na karşı elde edilen bu maharet. 

1000 tayyar elik hır tqk.H, gar- i cüret ve sürat zaferınde, bundan -- Evıvelce bieyülk nüfuslar için 300 hazırb'k:lar ryapıhnış ve ~rınlara 
bi Al~aya kaı ıı t~a~'l'UZ harei evvelki gece bomlbard~m:ınla~ı~ Vekil kanuni tedbirlere gram, ıküçükıler için 150 gram ve buna göre un tevzi edılmışti~ 
ketlenne devam etmlflır. Essen i 'bUtün re'lcıorlan kınun.ı.t ve ıkı ' ağır işçiler için 750 gıram olarak Diğer ıtarailtan · • · ı 
ped~ah~ o~at Ütere ~~r ~=~ ! t~l~e ~~karıl_tnfır. h~u ·t~~~: tevessül edileceğini bildirdi verilen elemek istihkakının bir veııgisine yap.lan y:a~ ~ra~~ı: 
~n ~ıtrı er.ı aş ıca e e : ngtlız n;ure'tit:ua mı .. am; f __ mü.ddet evvel verilen kararla iki un fiatları artırılmış 10 kuruş 10 

• teşkiıl etmıftir. i ç.a.ık. denız aşırı arazi uzeron~~ı::; Ankara 2 (AA.) - C. H. P. günde bir yan yarJYa indirildiği para olan ekmek fi~tına yemden 
ı (Devamı 5 inci sayfada) : ~ıyet'te bulunmuştur. Buyf da) Medlis grupu umumi heyeti bu- malu~.ur. Ala!kadarl~ra ı;elen bir 10 para zam yapılmıştır. 
l .J (Devamı S inci sa a .. 2 5 · emre .aınre ekme'k istıhkakının ev- B 'baht 't'b b"•::. f ,............................................ lflln c .6.942• saat 1 te reıs ve - . ıı;- • • u sa an ı ı aren u.uun ı-

1dLi Sey.han meb'usu Hilmi Uranın velki gibı bu sa.baht.an ıt•baren rınlarda ağır İŞ9ilere 600, büyük • General Rommel 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter a. 
j anıı bı !diriyor: C: Askeri waziyet :::ı reisliğinde toplandı. tam olar~ verilmesi ka~arlaştı - lere 300, çoculklara 150 gram ek _ 

(Devamı 5 inci tayfada) rılrnış, dun ıbu hususta ıcab ed~n ( Devamı 6 ncı sayfada) 
---01-----

Çörçil bu sabah Avam Kamara
atnda narıb harekat ı hakkında mü. 
him lbir ınutuk aöyemiştir. Baıvekil, 
Rommel'in il:'k. tıarruz planlarının 
aitim &.aldığını gösteren general 
Aucihinleck'in Libya muharebesi 
hakkındaki raporunu okuduktan son 
ra bilhassa tunları aöylemittir: 

Harbin uzun snreceğini ve rnL ~uRuL TAvı 
. . .dd ti -· · 10 AGUSTOSDA 

Spor teşkil& tının maarife 
devri münasebetile 

. (Devamı 5 lncJ sayfada) 

gıttıkce ŞI e enecegını TOPLANIYOR 
gosteren yeni hadiseler 

Türk sporunun 
tanınmış simaları 
arasında anket 

Eşref Şefik yeni teşkilattan 
neler beklediğini anlatıyor 

Do tada 
soa barb 
wazıretl 

e A 

yalnız mevzıı 

çarpışmalar 
oluyor 

"Cephede önemli bir 
değişiklik olmamıştır,. 

Berlin 2 (A.A.) - Alman or " 
dulan baŞkumandanlığının teb1iğiı 

Şaı1k cephesınde )alnız mevzii 
çarpışmalar olmuştur. Alman bom 
lbardıman tayyareleri tarafından 
Jokonga ve Muıımansk liman te
s.sler.ine karşı yapılan taarruzlar 
esnasında orta ha<:imde bir na'k -
1 ,>e gemisine isaıbetle: k~yıd~dil • 
mi$ir· Bu gemi tahr1b edılrnış sa. 

Uzalışarlıta ve şimali Af rllıadalıl 
harekata toplu bir bakış 

Yazan : Emekli General K. O. 
ı _ Uzakdoğuda: kuvvetlel"ine lkarşı, ke~Llk şimali 
Şimali Birımanyada Kitikino böl. Birmanyanın Hindistan, ~u~udu 

gesinde henüz -tutunmak.ta olan yakınları~aki .. Kaleva ;teSıf!lınde 
Çwllking atuıvıvetlerile Yunnan vi. bulunan lnıgılız 'kuvvetlerınden 
liıyeti dahilinde balta girmemiş bazılarına karşı Japon kuv~etle -
oıım.anlara sığınımıt. takriben üç rinin ıgirişmiş oldukları temızleme 
bin !kişiden ibaret son Çunkıng (Devamı 5 inci sayfada) 

' 

yılabilir. 
Aradan geçen zaman içinde Har 

3<lClf muharebesi esnasında 6 ncı 
Sovyet ordusu kumar~an.~ .~en;
ral Gord.or JanSk.i'nin olduğü mu-~ 
ta.hede edi,lmişlblr, • .-• ,. fw ' 

(O..- ' lad 

Ankara 2 (A.A.) - Türk Dil 
Kurumu genel sekreterliğinden: 

1 - Tü:rik. Dil Kurumunun ko. 
ruyucu genel başkanı ulusal ön • 
dCl'imiz Cü.mhur baŞkanımız İs • 
met İnönünün yüksek himayeleri 

(Devamı 5 inci sayfada ) ...................................................• 
Diin sabah 
asılan katil 

Büyük Mi1let Meclisinde bütçe 
müzakere1eri yapılırken söz alan bır 
çok hatib1er spor iılerimize de te -
mas ettiler ve bu 
arada bed'en terbi. 
yesi umum müdür. 
lüğü t~kilatına şid 
derli hücumlar ya. 
pı1dı. Neticede çok 
yerinde olarak bu 
teşk 'la tın Maarif 
Vekaletine bağlan
ması millet vekil • 
!eri tarafından ka.. 
rar altına alındı. 

Bu münasdbctle Ep-ef Şefik 

Suallerimiz 
1 - Spor ııeşlı:llituıuı maarife devri 

lıülundıa ne dtqiinüyorsunm 
2 - T~ID süa& tal'afları oele.n:l!r, 

ibuaiinkıil tettlli.Uao neleı bekU.. 
7orsunmT 

3 - Mekteblerie k.ltib'er aras\nd:ı.kl 

mUnasebetll!r ıaı\vlye mı edilme. 
ildir, y«*es an:la.rını bıisbutün 

&(malı mıyız? 

' - Te~a.t•ıa kbnlt-rdcn tst.ırad.. e • 
ctilmcsbıl istyorsıınuz? 

bu hususta söz söylem eğe salahiyet- terbiye müesscses' olan Maarif Ve.. 
Nazımın muhakeme ı eS?nı,ır.da lı tanınm ~sporcular arasında b r k'tıg· ne devri elbette y . d d 

k k fk' 1 · · enn e ır. 
alınmış bir resmi an et açara 1 ır erını ve temcn - ı Spor terbiyenin e aslı b l · d 

nilerini tesbit otmek istedık. Aldı. . . 'l . . . şu. e erin. en 
Beş sene evvel Su1tanahmedde • bl d _..ı · 'hın oması ıtıbar le maıuıf camıası 

. gım z ccı: a arı neşre evam cul - • • d d-<L 1 d h b · 
D.zdarıye ~ah~l~cs.n.de htrsızlık yoruz. ı ıçm e ana şuur~· a a ! ~ l .hır 
n ~adile gırdiğı evın sahtb. po- • T l halde yaıy ı r ve ıdame ettınlebılır. 
Iıs memuru Hasan Basriyi öldür. anın~ı§ •porcu arı?1:~- Maamafih, her kıymetli nazariye 
duklten sonra 'kaçan ve kendisini dan muharrır Eırel Şelık ın ve düşüncenin esas ver mi tath'kat 
;>ıakalama!k dstiyen üç mahalle likirleri: sa-hasında ölçüldüğüne göre mantı. 

.(Devaaaı t noJ aarfa) '« I - Spor t,.k'litının o~ ~ük (Devamı 6 ncı aayfada) 



2 Sayfa SON POSTA Haziran 3 

r Hergün "'laeslmli -...ıe: cıı: = Mühendis, fabrika ve zafer Sabahtan Sabaha: 

lstanbul ne ile 
Geçinir? 

-····-
Alman saldınşı 
Neden gecikti, yoksa 
Hiç mi gapılmıgacak? 
~·---- Ekrem lJtaldıgil 
B aıble meşgul oıan hemen 

herkes, $er bir tarafı, ie.. 
ter di~rlni iltizam etsin. bahar 
geçip te ya:ı. ayları yaklaşmaya 
başlayHıca. belki altı aydan.beri. 
beklenen AJanan saldıl'lŞJnm neden 
geciıktiğini dü.şünımeye koyuldu. 

Ve garın ne ile 
Geçinecektir? 

\..._ __ Burhan Cafı1rf _J 
ff er hüyük tehr~n esaslı bir ge. 

. çim kaynağı vardır. Falan 
ı:hir halkı f~Jan işi yaparak geçi. 
nır. Her şebrın bir şöhreti vardır. 
Bu şöhret ya iktısadi ya sınai ya 
tarihi, ya bedii. ya ticari olab . l i ıı. 
Bu şöhret onun geçim kaynağı dır. 
Bundan yalnız devlet merkezlerini 
ayırd etme.le doğru olur. Çünkü dev 
Jet teşkilatı ba.şfı baş.ına bir ,.;eh:r 
yaratacak verimdedir "' 

Kerç saldl!"lSl yapıkbğı zanıan 
sanıld~ ki, bu, beklenen büyük 
saldırının bir başlangıcı. bir beli
rişidir. Arlkası gelecektir. Halbuki 
Kerıç saldırısı aın.l.ııyanla.rın temin 
ettilklerine bakılırsa çok iyi düşü.
nülüp o nisbetlte :iıy:i, yürümeğe 
geçirilmiş büyük bir muvaffokı
y~t olmakla beraber mevzii o1a-

' ra:k kaklı. Kerç muhareıbesi daha 
sonuna ermeden ön ce Rusların 
Haı.ıkof saldırısı yapılınca inanıl -
dı ki, Alınanların 'karşı saldırısı 
ile dövüş b ·r baruttan çizgi halin
de büiüın cepheye sirayet edecek.. 
tir. Hal'buki Rus saldırısı ve AL 
rnan karşı saldırısı ile Harkof mu
hareıbesi bizzat muhariblerin ve 
ilgililerin in iddialarına göre batün 
baJ1bin en şiddetli ve gen~ çaplı 
bır dövıüıŞ halin<le üç hafta sür
dükten sonra yelk.diğerini yalanla.. 
y.an karşı,hıklı iddialar aıasından 

İnsanlar yirmi medenlyd asrmın ilk onunda kol kuvvetlle, orta .. 
srnda akıl kuvvetile, sonunda ise fen kuvveti ile dö. 

Zafer tek bir adamın kafasından çıkabilir, fakat ona zaferin lmlq.. 
ntnı veren mühendia, fabrika ve mühendis ile fabrikayı yetqtlren bü.. 

Bu saydığım şöhre~lere birer m L 
sal de gösterebiliriz. Mesela Marsi L 
ya t!careti ile,. Emden tezgah l arı, 
fabrıkaları, Trıyeste transit merkezı 
ol~ası ile Kahire eski eserlerile. . 
Nıce bed'ii manzaralarile ... 

Gelelim İsta~ula. lstaooul ne ile 
geçinir ve nesi ile me.,hur cılabilir? 

,.,birdenbire sönü,verirdi. K.ım haklı, 
kim haık:s1z? 

vti§tüler. 

Veni vergi zamları 
için beyanname 

verme müddeti bu 
akşam bitiyor 

tün mllktir. 

Yeni sabun imali 
kararnamesine gOre ne 

miktar sabun yapılacak ? Alınan hü.kfıımeti tarafsız mem .. 
le'ketlerin gazetecilerıirii çağ ı~arak 
onlara son dıövüşe sahne olan sa
hada uzun bir gezinıt yaptırtın~ 
ele geçinlen Rus ganimetlerile 
Rus esirlerini göstemıiş, idd :ası
nın doğruluğunu filen isbat et.. 
m6k istemiş. 

Fakat Haritıof muharebesini kim 

ZamlaTın piya&ada gayritabii 
yükseliıler tevlid etmemesi 
lıumsunda alakadmlar laz'ım 

gelen tedbiTleTi alddaT 

Mezbahada kesilen büyük baş hayvanlardan 
çıkan ve margarin imaline hasro?unan 

yağlara el konuldu 
kazanmış olursa ol.sun bugün cep- Fevkalade vaziyet dolayıs-ile zam 
henitn gene eski yerinde durmakta yapılan madldelerin beyanname ver Hükfunet tar&fından hazırlanan büyük baış hayvanlardan çıkan iç 
olduğu muha5'kü!ktır. Bu i t -barla 1 me müddeti bu ak§am bitecektir. sabuın im.al.atı kararnamesi alakadar yagyla 1 ma,.,..,.a""' 1· ı· - h 

B k k d. b ı _LJiY ~•-. . B r -,.. ·- ma ıne asT ve 
da Alman saldlırısının gecik....rnes·- u a şama a D.l' eyanname ver - ı ara too g eaurnı~ır- u karama • ı tah . luna v d H r F 
nin sebebi her vakitkinden fa -da meyen veya beyannamelerinde yan meye göre lzmir vilayeti dalıilin • ı sıs 0 

<:agln an, a ıç ene -
merak1 mucib o1malkıta devam e- lış malumat gösterenler bak.kında 1 deki fabrikalar 4 milyon kilo, Ba - ı rinde kain Türk margarin yağ fab .... 
decekıtıir. takibat yapılacaktır. 1 Jıkesir v ila;veıti dahilindeki fabrika- rik.ası tarafınıdan bedeli deıbal tes .... 

_ Alanan saldırısı neden ged k.. Ai'akadar recmi makamlar yeni lar 3 mityon kilıo ve Jst.anbu.l vila - viye edilerek mübayaa olunmak ü. 

ti·. y"'ksa h l"ç mı· yapı:ımayacal~? vergi zamları nın piyasadaki mad - !yeti dahilindeki fabrikalar da 3 mil v ~.. zere mill1 kıorwınıa kantmunun 14 
Bu suaJ ciınıdi gu·· nün meselesi deler üzerinde gayritabii fiat yük •

1 
yon .'~'o sabun imal edecekleııdir. 

hal'ndedıir. '<-·· selmesine meydan vermemesi hu • Şehrırnızde d 'ördü büyük ve yed'iısi iiıncü madldC'9İ hükmüne :istinadıen 

mıu .. tr->h"""· S'S- mı..,u ndn icaıb eden ted.b ' rler i a}mış 
1 
küçük olmak. üzere on fabrika var. Ticaret Vekaletince el konma hük... 

Vaziyeti inceleyen - ... b 1 k d 1 d B f b k ı k d ,__, l . .. Alm u unma ta ır ar. ır. u a rı. a ar en i ru'9Se eri - müne tabi .tuLuhnuştur. 
l.ann kanaat.lerıne gere . . ~n lst lhlak vcrgil~rine yapılan zam ne düıen ima1it miktarını kendi a • 
sa dırısı ge~çekte~ geclkınıştır, d eri ve ıkumaş fiatlarında pek fazla ralarında taksim edeceklerdir. El kanma hükmünün bu hükmün. 

fakatv bu gec:ık:me ılk ~~k~şta 7a.. yükse'lmeye sebeb olmyacaktlr. De. Vilayetin tebliği kaldırılacağını bild iren ikinci bi-r 
mldıgı kadar fazla deg»dır. Zıra · f . I d 1 b . k VI'" bli. 1 tebligv e kadar devam edecegıv· teb _ -

1 
Alım t rı ıat ar ı n a: yap an zam ı r un. ı.ayetten te g o unmU§tur: 

Yd~lm ma ldrrısanyabnahın asa;ıvur eu- dUTada azami 20.25 kuruş bir y-ük İstanbul mezbahasında kesilen fiğ olunur. 
ı en sa ına ar .aarruz kı·v· . b ·t· kt" ., . . . se ıgı ıca e. ırece ır. 

adı!1ın verı:ımış olmaslndan ile~ı Vergi mükellefleri bu-gün akşa - Ziya Günün varisleri itam ve aramilin üç 
geltyur. Alnnanyamn tasa~ur edı- ma kadar beyanname verdikten 
len saldmsm.a baha: degıl, ~az sonra maliye fUbeleri icab eden kon tarafından yapılan aylıkları bugün 
sa l~(~.lSl ~eı;.~-Ot ~azımdı, zıra trorYarı yapacak ve yeni zamlara idaia reddedıl -'i başlıyor 
tanhın hıÇbır devrmde Rus too- göre vergi cetvellerini hazırhyarak 
raklarıının ortos•nda bahar ayla- afa'kaaarTara tebliğ edecekleTdir. Ziya Gün. varisleri tarafından, Mütekaid, cortam ve eTamılin üç 
nnda harb olmamış. Şubat ve me11humun yaptığı para ve emval aylık maaştarımn verilmesine bu • 
Mart aylarında Karpatın zirveleri hk d d teısisinin iptaline dair açılan dava.! günıcl'en it'ilbaren başlanacaktır. b . 
gibi dağlık havıalide vapılmış olan Bir ma um ün a li- ya dün de asl2ye 3 üncü hukukta de 

1

6 maaş sahı'bleri ~":velce Defterdar 
dövüşler hariç tutulursa 12 inci yeden lraçmak İstedi vam olunmuştur. 'tık tarafındaın tesbıt olunan muay 
Şarlin. blıd-nei Napolyonun, bizzat .. . . . , . Dünıkü dur.u.şmada. müdıı:hi.l sıf~-

1 
yen günlerde Malmüdürlüklerine 

Her Hiıtlerin Rus ovasına atılmak Dun ad!iıyede garıb bır vak a ot. tıle dava.ya gıren Salaha-ddının og. müracaatla maaılarım alaca:ıtlaroır. 
için sıcak giinleri seçtiıkleri görül- m~ş, ian<!~,:ına ıı.e~areti~dc Mü~ • 1 lu Fcyehmanda duruşmaya alınmış Maaıı tevziatı bu ayın 9 una kadar 

··~; B böv. le oltışunun deıul'llllmlhge gctırılen hır mahkum tır. devam edecektir. 
mu,..~ ... r· unun ~ L ,_ _-ı...,_ .. ·· d b 1 B d · l d S ı· b b. R 

5 
•atla baharın geç ~el- .ıtaçma'K t~ou~un e u unmuş ~ un an aonra varıs er en a a ~ o, __ _ 

se: ~ 1 kı u ' geç erimesi kar erL 1 tur. Kab1 suçundan dı>layı müşaha- haddin mahkemeye bir iıstida vere. Bir yavru yanarak öldü 
~.esı, darbmu- ı~:n Rus ovas' tnın ;,,,1·n-I de attına alınmak üzere tasradan rek; Meserret otelindeki eşyalarla - T 1 yınce e •u •-.. d!fi b . len -d- 1....... .. d • T k d E . Sa d ... nd b Cebze'fll'n aVJan ı köyünde otu.-
d g i1mez bir bataklık ih~Iine e. ı tı ııı mu ur ugune gon en o a ın mmyet n ıgl a u - Al . 3 l d k N 

en eç b "Al len Hüsmen adındaki bir mahkum lunan paralar1nın bu tesise dahil o'l.. ran inın yaş arın a i kızı az. 
girımesid ir. Bununla b <?r a er • dün müd'deıWmumiliğe getirilmit - madığ:nı iddia et:ni~. keyfiyeti is - miye evvelki gün evlerinin mutfa.. 
man.lar Mayısın son haftalanr.da tir. hat edeceğini söylemiştir, ğı.nda oynarken ocakta yanan ateş.. 
sal.dırı)"ıa gir~ilıirlerdi. Demek 0 - MıAlam jandarma Hiismeni mu. Müteakıben söz alan Üniversite Ferden entarisi tutuşmuş, feci bir şe~ 
luyQr ki ortada bugüne lçad.ar an. avinlerin bulunduğu odanın kapısı vek.ı1i Refik, bu yeni idd ianın ev .... k'iQde yanml'Ştll'. 
cak ilki haftalılk bir gec1kıme var. - .ı ki h d J "' d k h k hk · önünıoe a eme ere teenm e ere veke 6 rııcı uku ma eme:sınce Tedavi için Şiş~ hastanesine ge. 
dır. muameleli fNlG'ktnı havale ettirme-k redde ujzradığını söylemiş ve ibu se .. 1 N ı·ye ld " 

Ge 
· ı· ·ncelı"yen mü""e · · · · l h b bt d d edd' · · . . tırl en azın • a ıgı yaralarkl ne vaz:ıve ı ı - ,~ - üzere ıçerıye gınnce, taŞ'Ta ı ma - e e e avanın r mı ıstemışbr. . .1 d.. ..I .. .. 

hassıslann dü.şiincelerine göre bu Hı .,,, si.ira•le k1orid'ordan kaçmağa Avukatın bu icf<liasını yerinde bu • tesırı e un ° mu,tun 
ge~kıme de taıbiidir. Zira Almanya başlam1't1T. lan mahkeme, Salahaddinin bu id. 
yığınağını anca~ bu son iki hafta Fakat ad'liye komiseri Salihle •r- dias ı nı.n reddine karar 'Vermiştir. Liselerin kampları batladı 
içinde tarnamlaımak yoluna gir- kada~ları d'erbal firari m&hkumun 1 Şehrimizdeki resmi ve hU8U6i rı .. 

..... . •f\.steı·k bu '-fa Rus kuv pHin'e J!u·cı.môM.ler, nihayet kendisini Askerlik _ ı·şıerı· mı~~ır. u ı ut: • -..,.. a, " ·-'S selerin hirinci ve ikinci 8mlfları bu 
· · "~ ~· """,. ·u; anlamış yakalamı-lardır. Mahkum memur - _ vetinm aza.rnew.uı .....-~ ıJ~ Y sabahtan itibuen kamplara basla. 
ğu · · ,.,JI, ·~tı: raıtl b l ların elinden kurtulabilmek için mü Şubeye davet · oldu ıçın 'i"""' 1 J 1 iU un- mışlardır. Kamplar her okulun ~ah 

rnak zaruretin<IEdir. cadeleye kalkmışsa da arzımına mu Fafıllı AA. ~: 
Bu muıhaıkeme doğ'ru mudur, vaffak o1ama~tir. Yıl. Nııldl7e Telm- Şer1cl Oi' Sdm çeslnd'e veya civarda bulunan mü. 

değil midir, ortada Alman saldı.. Hüsmen. jandarmaya te!l1İm e • Tiitıiincii (H,15). nasib meydıaınlarıda yapılacaktır. 
rısımn gectTuımesini mucib olan di'hniış. bu fıareketinden dolayı hak 
hatıra hiç gelmemiş b ir baş'ka se~ kında a.yrıca takibata geçilmiştir. 
beb yok mudur, elbebte t>ilinemez, fakat Alman saldırısının gedkme~ 

TAKVİM • 
Rumi •eıı• 

lRl'il:I -Mayıı 
a1 

3 
Çarf&Mba 
Runıl MOtt 

1942 

Haziran 
sini taıbii bulanların düşünceleri 

doğru olsa bile bu tabii gecikme-
Arabt ıwoo nin de Almanya hesabına b irçok 

rnaı mahızurlar dbğuracıa.ğı meydanda-Hızır 
23 

dır. Bu mahzurların en büyüğünü 
dün Kolooıyanın, buıgüıl'l Esseni n 
bombaroımanında gördük, yarı.o 

b. l>. 
C. evel 

lM:> Ar.. 
bir b~a şehri'll bonIDardımanın

S. u. 
8 14 

da görebil~ DeınHeıbilir k!, ge çen 

08 
M 

06 89 
t:ngnterenin muvaf..fakııyetle atlat-

11-_....ı-.....::.._,,_--~--..;,..__.:. __ ıı mış olduğu sinfir mukavemeti de.. 
18 

ô~le lkiııdi Alc .. m Yıı tııı 
neımesinıin sn-ası bu yıl Almanya

tı . L>. S ı). :S, D. li. ü. 

v. ın 12 17 ı :.ı ~o B6 22 B5 ya gelmdŞtir. 
ı::. • !6 8 116 1~ - 3 oo bkıuım Ztfaklı.9iL 

iSTER 
iSTER 

i NAN, 
INANMAt 

Son günlerde Venedlkte aca.. 
yib bir evlenme töreni yapılmıtt 
cephede bulunan altı delikanlı, 

altı genç kızla evlenmfıtir. Yal. 
nız. genç kocaların .izin alabilse. 
1er bile. bu günlerde cepheden 
ayrılmalarına imkan obnadığı i.. 
çln bunlar niki.h memuruna veri .. 
lecek «evet» cevabını meklubla 
yollamıılar, aynca da allı kiflye 

kendi yederine ev1enme törenin.. 
de bulunmaları için vekalet ver. 
mitlerdir. Genç klzlar ise evlen. 
me töreni sırasında aeslerlnl ko .. 
calarına duyurabilmek için bir 
radyo mikrofonu önünde aevet» 
demiflerdir. Genç kızlan nikah 
memurunun önüne o sıralarda 
Venedlkte bulunan altı tane izin. 
Jj subay götiinnüftür. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAJ 

-----------------------------------J.) 

Lalelide tozdan 
geçilmiyen bir sokak 

Lalelide oturan, isim ve ad • 
resi bizde mahfuz bir okuyucu. 
muz yazıyor: 

«Laleli Gençtürk caddesinde 
oturuyorum.; Caddemizi virane 
bir halden kurtardılar. Bütün 
muhit sevlndiydfk. Fakat yapı • 
lan caddenin ortası adi !Ose ve 
yanları da <cenıavud kaldırunı » 
denilen yoldan yapıldı Ha. 
valar düzelince yol tam mi. 
nasife toz deryuı oldu. De. 
iil hava almak için, pence1'eleri 
açmak, sokak1a ~at bir adım 
bile atamıyoruz. Unkapanı ile 
Yenlkapı arasında qleyen bü .... 
tün vesait bl.D'adan seçiyor. Bi.. 
zi bu mikrob deryasından kur_ 
tannak için lcah eden makam. 
ların nazarı dikkatini çekmenizi 
muhterem gazetenizden rica e. 
diyorum.» 

SON POSTA - Filhakika 
bu sokak hakkında pek çok ıl -
kayetler vaki olmaktadır. Bele. 
diyenin nazarı dikkatini celbe
deriz. 

'-
Çarşıkapıda 

dünkü yangın 
Hurda fi 'mler tutuştu, 

dört kişi yaralandı 

. ?evlet merkezi iken böyl bir 
fikir araştırmasına lüzum voktu · 
fakat İstMllbulun b ir ana - va~ 
fı olmalıdır. İstanbul halkı ne 
ile geçinebilir. G erçi devlet tesis.. 
}erinden birçoğu yine İstanbulda. 
dır. Fikir kaynaklarınd.an çoğu Is. 
tanbuldadır. Fakat bunfar mü~tah
sil değil, müBtehlikı i rler. Devlet büt 
çesinden beslenirler Bu tf's · ı: l r va. 
rın_ öbürgün başka merkezler~ gide~ 
bilırler_ Mesela ınhısar teşkilatı 
bun•lardan biridir. İstanbul nüfu~u .. 
nun göze çarpan bir knsm ı nı da 
emekli memurlar teşkil eder. Bun
lar çocukları lstanhul mekteble .. in. 
de okudukarı yahııd kend '.)eri Is tan 
bukla ilcinıci derecede birer İ ş bul. 
dukları için şehirli kalmışlardır. Fa. 

1 
kat kazançları gene hazineden<lir. 
İstanıbul dev'tet merkezinin sayfiyesi 

ide olamaz. Çünkü vatanın öyle gii
:zel yerleri vardır ki bunlar İmar 
edildikçe mevsim~ göre Ankııranln 
bu ihtiyac:nı İstanbuldan iyi karşıla , 
ya'bHirler. Mesela Mersin ve AntaL' 
yanın portakal bahçeleri, lzmirin · 
Çe§me plajları, Bolunun Gerede or 
manian vesaire.. Zaman geçtikçe 
İstanbul memleket müne'Vverleri ve 
müreffelıleri iç.in b.ir istirahat yeri 
olmaktan ufa laca ktı r. O ha td~ fs. 
tan.bul ne ile geçinecek? Tutmasın! 
beceremediğimiz kılıç balığı, yeme~ 
sini ve sa'hna.ın.ı becererney-p telı:.' 
rar denize atltL-ğımız toriklerlc mf 
geç.?necek? 

İşte bugün .göze çarpmlyan fakaıı 
ya-kın hir ileride bütün ciddiyeti 
ile 1cend1ni gösterecek ve çare anı.. 
nacak mesele 'budur. l 

Şunu da hemen ilave etmeliyim 
ki lstanıbul ancak bir turist şehri oJ. 
mak sayeıl!linde geçimini kurtarabi. 
lir. Tarihi abideleri. coğrafi vaziye .. 
ti, bed•ii manrzaraları ile cazibeli 
bir turist şehri .. Çiinkü kara vasıta
lar!rnm artması İ11tanbulun b ir den1İz 
transit merkezi oTmak mevkiini de 
kör?etmiştir. O halde beledivemiz, 
naf•amız v.-. ltarkımız buna göre ça 
}11qyna1ıd•r. 1mar plarılarım ızı ona 
gör,. yapmalıyız. lshınbul güzel 
otel'!eri. g-ilzel dağ ve deniz nanei. 
yonlarl ile bütün dünyayı kendine 
çekebilir. Ve bu çekiş onun hayati .. 
m kurtal"lr. 

Dün Çal'§lda dört kj.şinin yara • 
lanma-sile neticelenen bir yangın ha.. 

cP>ur.han Cakid 
···················································• dises.i o1rnuotur. Çar§ıkaptda Hatib 1 

sokağında 1 numaralı Azakzadele.. R A D y O ı 
re aid ve Osmanın kiracı bulundu. lı------------
ğu kundura imalathanesinde bulu -
nan hurda filmler, birdenbire par • 
l.amı~ır. Bu d'ükkanda müstahdem 
bulunan işçilerden A1bert, Simon, 
Vangel ve İhsan parhyan filmleri 
söndiürmelk isterlerken vücudlarının 
muhtelif yerleııi yanmıştır. 

Yangın yerine gelen itfaiye der. 
'1al ateşi söndürmü;, yaraİılar te -
davi edilmek üzere hastaneye kaL 
dırıhnıştard·ı11. 

Hadise etrafında zabtıa ve adli
ye tahkik.ata başlamış bulunmakta. 
dlrr. 

Hindistandan bir 
ticaret heyeti geldi 
Man:ifaıtura ithalatı İçin Hind!rs .. 

tandan bitr ticaret heyeti gelmi~tir. 
Heyete Saffet Bene riyaset etmek • 
tedir. Heyet §ehrimizde ve Anka -
rada bazı temaslar yapacaktır. 

- - o----
Prof. Mahmud Esadm 

konferansı 
]3eyoğtıu llallrov1ndeıo: 

4.Bazira.n.942 Perşembe ıcünü saat 18 
~ Ba.JsııeviınWn Tepd>a!llDdaki m~ 
bbıasnıdaJri Lımir meb'usu Prof_ Ma.h_ 
maıJ ESMJ Bodııan taırafaodan (SiWılı 

Oümlmttyd) mewdu miiblm bir kon.. 
f eraaıs verilecektir. 

Be rltıeıs ıelebill:r. 

ıo~. 3/6/1942 
'7.30: Saat. aşan, 'J.33: Mib.ıik: Radyo 

salon onustrası, '7.45: Ajaııı.s b.lberleri, 
8: Jta.cb'o salon ortıcstrası. 8.15: Evin 
sa.aıt.ı., ız.30: Saa4 ı&1U'I. lZ.33: Tek ve 
bember şarkıla.r, 1!.45 Ajıwıs haberleri. 
13.30: şarkılaır prog1'3111m"1 devıımı, 18: 
Saat a.ya;n, 18.03: Radyo ~ Gı1'e!fra. 
sı, 18.45: Fasıl be'yetl, 19.30: Saa.t ayarı 
ve a.jans babec!eri, 19.45: Serbest ıt 
dakika, 19.55: Fllım ..,.ıctlan. fZ0.15; 
Radyo gxetesi, 20.45: Bir marş ö~. 
niyorm ._ to:a.ftaınm maı"Şt, 21: Zina& 
ta.Wfmi, 21.11: Saııı eserleri, 21.30: Ko. 
mrşma., 21.45: Riy38eticiimhur bando_ 
su. 2Z.30: ISa.aıtı 8(Y'a.rl, a,j.lınS ha,beıierl 
ve Borsalar. 

istanbul borsası 
-····-

2/6/9'2 ~lış • pparuş fiatbn 

CEKLER 

Aoılıt n kaıta _, 

Londra l Sterlln 5.%2 

".'(ew .. Yo1' 100 Dob.r 13%.!0 

C"1evnt \08 tnlpre ft. 30.70 

:\ladrlıl 100 l'eçeta lt.89 
tokholm 100 lneo Kr. 31.16 

Esham ve Tah rlliı 

İkırami\feli % 5 938 zı-

% '7 9U Dem~u il 19.50 



- -~·- .... ..._,,. --- . -~ ~- -·--
---~----~~ -----· -...;;;:--- "'~""""""":::·. ,-

~ Haziran _ . S O N POSTA r Sayfa ~/T --~--i:DiiB~ HAVACILIK: 

Birkaç şiirim etrafında bir Tayyare ile z rhhn n 
talı/il denemesi mukayesesi doğru mudur? 

...,. ( "Son Posta,, nın havacı muharri . • 
& azan : llalid Fahri Ozanso- R fer si.l:&ıın kazandığı muvaf. lmisin.in Y'"' . . . k rı yazıyor J . 3 akıyect .. . • . ..r.ıM geçmı~tır.» anaa - f lic G (>Çe~ . ımakalemde, Ahmedf .IŞt~ bu şiirin. bll11ü.o vuzuhilel N\ınna ~bdım o a.ma.nda.n h'1181ı nek.kidleır d' uızer1n~ birçok mü.. tıni doğuramaz. Bu anca.it gemini~ sını e e uğrattığı ve işe yaramaz 

. . Haşı.mJ<ll pESk ~~u~ olan g&ııleriımıiaı. an.ünde canlanan ha.. la'11arla ~tık emhal 0
. sıhilun diğer si. uçtuğu gün ileri sürülecek hir mü ~ ~ale koyduğu birçok ddalar yazıL 

cŞıı.rde ıph~ nazarıyesı.'11lden kı~ turası: met.e. ğer silahL ~~ıne geçer ve d·· talea .olabfürf ~: .~~~at bu yazılar yaztlıT.ke hı· 
saca bahse'ıımrş v bu · · B' ·· K aikô ıarın butu u.. ş h 1 d~uhned· ki d n ç büyü~ gatblı ~list~rı~enın, d il"~ ar - ;:<len RCçiyor- y-.,.. _,, ,.._, bir "'- len . üminden bi, : .. '::uva.ffakıye~ j ,•de, kano. muhuebel~;..ı.. fı en ı,;;,;;ı; odnanmanın bu zl _ 
. erın te. wn. re anüımde, bır oto.- yeru sila:hın .. .. ~er geçırerek nası ır.ı topçu, pıyad~nin muvaffa Jc yar ımcı ve havaya -ııne U)~ olarak_ bu.gün'in şiir mobil durou. Baktım, Şi,,cm.an, Bordum: - Miiı"lfln oiılu ~ır. ~Ürrneğ 1 u:sltı.mlügünü tebarüz k~yet ve zafer arkadıqı j l 1 a~ı k:oruyucuw oları hava kuvv t-te!~:sme en yakıın gelen bir gt>. yaşlı Ye çdk: çi:riki.n bir adam, s.o mu a:-n-eı. B he ç.a ı~ır ar. kı ı<asri topçu se ve na~ı erınden mahnnn bulunu .. ,. d ·eı .. l ' ğu .,. - ~in d.iya.r'> u ar'bın . nk.I veya en yem tıp ri hnek _ .Jı· l y-n an ı e. 
ru~ O au ... :'1~ !a;:znııştım. Da.ckıjst. före işaret eden bir eti hala hava. 0~ ·" mevzuunu .en geon~ş. mukayese ta ar piyaden.in tekamülü d . ~e t~JT. ngiliz donanması 
!erle foturi5t.oerın ıfra.tb.rmdan da v.e diğer eli ile çok genç ve ay. d!lt pnn:'l.ıı'aıl'af.ı: da'ldı tml.. yare ile ~~kil eden ıkı si!Palı. tay. ~nma?ın .kı,ymetini az l e do... Cırıde derıızden herhangi bir iıttila.. 
sonra. teıkrar semllollimıin ipham... ni zamanda ç'Clk güzelı bir kadmı mete.;Iı mı? 21~ dır. r<Tllyyare mi, zırh dıye bır hükme varmak a 

1

?1~tln> nın vukuıbulrnaması içİ·n ateş yav 
daki güze!liğ:ne ~_?mnekle, şıfriI!- ""'"'.'undan h<lfi f~e j 1 eriye sürerek ..,,.... ...,,..,.. • •-n•~ hu.J fahıı,. " :; ı:wa" '"kib~i ~ hfr ,; • <ede lalUş hfr hat• olu.. •yru .,._ muru alımda Gi<id ou la '1nda .ı.oı:: 
her mımaın, basiltJbge ve çLğ realı~ ·lerll)llOr. N'lı'hayct if:X:ımobilin önü- . sumete!~mülü d va kuvvetlerının teka.. Meselz; Cır.idin işgalinde Al ~ırken ad~da fng•lız av loomutan1 
teye düşmeden. en maddi hayat ne geldiler ve şoför hernen aUıya I~te o Karafköyıdcıki kadın bu· mr.ştır o~n..mbanın k·ymetini .azalt hava kuvvetlerinin lngiliz d m~ tayyarelenn1 &larak uızaklaştı ve 

rtı . :-.J b'l v ak ı,.,,,..,. ı t~ .. ı..;;..r1 . il gJ•o1 a .. ]ıkl ! . onanm.a (D ~a arı ıçurue 1 e yaşayacagma r .n..at'ııyı a~..ı . .m;>te o zaman, şiş.. şıır~ ~ıyıOCe pjırnııi<-tU. Şeyıt:an dıa.. çok Yazılar bu ;'; ~r a yazılan bir evamJ 6 DC1 sayfada) 
·nan:ı)'10rt.ııın. man adanl'ln yeleğinde kocaman ° Ç!rlkin ve yaşlı ad-amcfan b::ı.ı;kası• ren v .. ' gım bıle çok i.şl~r gö~ ("S p 

B!!'.mc;n d:ll~~t .e~iniz rı;-i?. H~r bi_r alıtın z:inıcirin sa 1 lan..ıiğ"ıru ı;;5.r- cı~ğildi. Yalmz bel,·1ndaki alt•n zin. nin ta:i~:reecek ol~n ih~!yar. gemi. !Jn asta n•n bul • 18 ha.nıgı b!r teessur ı~nıde anı bır ıJ...d!ü-m. Saatı de heıiıalde lX>yrle som{'l.r, bov:nuın.da sallanan dPrnirden &l!Zlık ol kar,ı ışlerım1 q bır hak.. ' ' 1 macasr. - (11) 
h_a.mla doğan l'r'J· şfain semil:>oUe. altın<l.an olımalıo id;'. Dı-r'ken, gıü:Le! h_ı_.r f:Skı puta Qe'Vri1misti. Yeryü. Hiç -~\ . --::--:---:-:--:-::-:-------:..:~-~-...J rı, romanti~ ede-biyaıtlarda birçol>; ve taze kadın, başını ~~rek ada- 7 Un<fo k .. ndl~iıne rr.il:k:d bııla~a- kü haJ::t e y?kh kı tavyare buqün. Bunl(fTJan,~ 30 tanesiııi halladerelı bir arada yollıyan h-
~a ve hfüii.ooler arasında kapalı mıın omuzuoo dayadı ve bu mes.. da~ serset'i dolaşan ihıtivar ahlıfüka ;furacak 0:.Yen~ ~~~ .. ka!deleri do. ~Ruyucamuza bir /ıdJiye takJ:... -~ ğl .... ,,., 
k:a'ım.alkıtadır. Hiıç deği'.se bu sem- tane taV1rla bir }Qn'Za onun o çir- '!e :n~, o da bu manzwnnnm mo- ve daha da c~. e Ul:uk Jşler gördü Sol.d:!.n saı:-a.: .... ccıeoe s 
boller bir ş.•rrı~Ck gibi pek çaıbult mUk t~T'r.5ali çehresine bav,g<TJ raliıtCS?! d~mek d ~qrr~~ektır ... Ancak bu ı - Br aıv bay_ 1 2 3 4 S 6 7 8 
gelip geçmclutedirler. Abdülhak lıaVCJ!ln balkt'llct.sm sonra ott.ımob;le Geçen yazımda, <:iirin teferrü- h:,..hir kı;! ı:i

1

k 1
1 gemmın bugiin vaını (9). 

Hfunidin birço.'k: IŞii:rleriındc, bilhas.. <tirdi. Bnın. ha'rr~~..,,ıden donakat.. at~ ~a~nnımıası· lfrzuımıına işaret Taıyyar~n~~ 
8 

:;:
1

"~.1 ~~ır. . 2 - Az pişmf-1 
sa Mafklber'inde buna yüzlerce mL rn~ıım. Zirı:ı. o tar T.ıte. l->av~.tı an- E"~"şt·m. Buna da ~r ın' .al ve- tekarnülül'ld tk ~'Tl~lu, ~l''Tl'nin YllJDUr.-a. (6), 1-'mn ,1 ----ı---11--ıı--ı 
saUer bulablliri7.. Mesela: 1'8.l'n.aık :cin hıenrİ7. n k:?Jcfar [!0rı-C V" rey.ım: Ta en 

00
• a 

8 serıdir. s:zı:ıcı. gübndı: C3). ' --.--

M:eyh:me ymldı., mest a~ tım'ldum ıkL. İı<1tP bu tee~Jr1 e, Bazan, sülkunuım117.u ihlal eden tayya~are ~~~rıkaları .giinde bir 3 - Seçimde _--___ .--------Conışfdi de !lıor 'bu fŞ me'T.ı.lt".& Be-voğ']un.a çüırmk •ı:ın tiine1<' harici biır seıoob, hi.zıde, gelip geçi-el b~k i Y:~~I ~~rken, . yı rı.e en ça. verıımı <3ı. ~ıa • J 
Beyti, sembl::ıli.k bir şaire yekpa- ıio$ı.ı vürül'l,"P('f'lk yero" hemen bir hiısle bir tec&9Üır u.yandmr. en az i:'irk 

1 
('I 

1 

en. ~'r haril _gemisi Dl C1). 4 .---
re bir manzuıme yaııdı.racak kadar, treTl'llV'f!Va at1af!ı,,,., V<' o Y•llard·> n Bu. belki. umı1k!ta kapanan bır ka- d'irilebilrne~~ ;ne .ıçande deınıze in_ f - Bir renk 

g 10 

r-e~lk, .. h.ayıal ve seımıboılden erül-tut1ifııı;.,ım ~'lkrt;:;ı.<t2~i f'oVİ!r€ l\rn<:.pııı:nn ak.<ıinden cloğt~ywdur VE: ge. M~efa; be 
1 ~· • (:!), Blır sıca.k 5 ------- --nıtuşlıür. tuım. F•-<le, odaım.a c•ı\:ar çı'krrra1 '.':1' ne uza'ktan Rele-n bır ı.sıık ).e\S'i de yan eden de~n ~enızlerde cere. ~mı.lıeket yemişi ------------ ---

Şimdi şiiri il~1am eden ani hej"e- aıı;.ağııcin~i şiiri v:ı-ım•$hm: l:>~ sesin rirtımi.ne. ~arısmalctadrr. da J94I h .. rz,9e ava sa_vacıları·n.. ). 6 il ------. 
canlara bir iik:i misal vermek ı'stE'- _ .... ..+.. Biz. o anda, bel!kı bır a·pa.rtıman~ •J . at~al 42 modelt ta..,..,. are 5 - Sotutoou 

r
. z . ~·ın d "-' k d' d . ·-.J • e umumıyet e bund 10 ·'·\ . bir a.CP ) --------- ---- ' ıım. ~t-en geçen m~alemın so- ~ taıssnlt bitr lıDes.man pa,'flamt' aıA.I en ı aıreımı...,,..ıe. penc~releri var gemi t4pl . . n, ya.~ .~ntı. m ııe ~:ı • 7 -11 -----

nundalk1 notla buna .carar ve!"- cabtııt. kapalı cı-damw.ıd.a U\'\11:nıış b•r haL ruz er.mı lcars.ltkli goruyo_ Fraınsıea deniz C3> _________ lilll_

1 

__ 
mit';1tim. Sonra dü:şü.nıdıüm: Acab<ı BııııDmtib -1bınJldı ıtemlil"llen ~es deyiz. Bilh-nru 7 ki ka~·mı.,.da bi.r ·B d' .. . . 

6 
- Şef (1J. 8 • --

hanıgi şii.riımicren m:sal ~tirevi.rrı? lıt prL vapı vınr ve S'ilfT'di aımelen;n tatil.<> ta u . a kgostenyor kı. bu2'üniin Dti.'jÜncıe (4). ----------Cürı!kü bunların doğu.şunda. mu Soırdoım· _ r.. ö1dtt'! ltlVTıltıl'Vt <:~arl:i(fü. Aşağıda aıp3.rıbmarım bü.lmfare..~ne 1 a7ı koyabilecek bir ge. '1 - Eski Os.. 9 •• ,-- • '1a:kfkaık ki ŞU veya bu hadiseler . O ~·~3• EID fe '.1Ük kıaplSI aÇtltıp açı}ıp kapanı.. nodTma. O a.rak .. b;rçok senJeT manlı ~nnası (·l). - --,--------r 
.. . Im··-ı -.ı.. b' ~--· _..... mi" ' k kı ,_ l k eonra enıze ındırıl b'li k' !* ~ <'> 10 !!il I• j ----. muesısır o 'IJQ"a1u.ı.r ır ıru.:ı.ııı.:ını hı.he ~J:ıaa • mmanıta.n hmıı yıor ve vuı arı '.3Jta Ç'ıK.an arın ava ·"d b. .. .. ,. 

1 
: ı. o za- · -hatırl~rum, lbir kı.sımını unut. m.e6e ~slıerirri isitivorw.. f~e bu ~fer- ~~~ ~.1 '~11?un ~ayaresı o d~rece . ~ - Bir vlli~. ~::::ııımı:.:i===~~llm:=k::a::a.ıiz-=J:::=-Jc=J 

muşum. yalhud hay.al meyal bir - rüatı bir h'lkl5ıye-ci [!ibi tasvirlerle J amıu etmış ve gı-ne bu nfabetsiz timis (i), Frıa.nsa.tı.ıın S&J'"fi7e {ılebJi c3ı. 
ha.tıralıarım taşı.yorum! -ıisnmı lloftlllıl, m".4ell mi! • Kadın!. vazmağa lüzuırn V"('<k. Mev7.u ıtek 1.!"'ım11 •• ~:·haf~za c-t.,,i~ bu1unur. 9 - intikam (Z). 

Derlkeın. ıiDk alklıımıa gelen şürim, ÇoOı: tıııhAıf bir ~! 1-tatlıd.ır. Sadece. aıkış.aımıın aıpartı- _ _._~u~ lcucnk ,rı;1sal her zam'ln için 10 - Nota (!), Maaş (5). 
c•Ekaıni.rrıı. oLd'U. Bu, QOk eSki, aşağı Yolo!ıar fakM r.lıırie memem.Om rı-ıaın dışım.deki ve içirııdeıkı dıı:.ğımk =ıı:I. r:p gemtt ı le ondan çok daha Yıtıkandaın a.şağı: 
~arı yirıı')i yedi, yirmi sekiz sıu.n. h tad!ıı sesleri'flin dıöne ıdlön.e ~çımi7.de bi _ Y:"1 tıp tavv~reni.n ka?'l'}tla.şacağınıı l - iBh-~ (9). 
yıllılk bir manzuıme ve pek tabi• Bonlımı: - ~;ıa. n:uır:an:'lıı Simi.tüp riılatiğini h.issediyıoruz. Büıtün ses..)gos~e~ek.ted'ır. 2 - Um~et'le (8). 
~~a;l1zl!l!_-~ ~A" __ -. _________ ~~~ ___ .-. -. _ (~e~~i~/2 de) \ B~ ~1~?,ı~. 1za.man donanmani'ın kiy 3 - Dem.iıryOlıı (2), Cl\.ııld reriD.e 

~-...v•nwr.-r,,,....x....r.w«...r ~-...ııır +v•A.·•4T~W9 ,.,.,.n. .... ,.._~ metlnt 11(.U'ÇU tem.ez Ve «tayyare ea.. l!idhmınz (i). 

ı..vu ı - ~ - -- l ouıunan rna..v rı ~auaıanmu .. ıı uı.ı - u ~----· 
__ ,, _ _........__._ , 

• - Beyq (3). Tesadıiif (4). 

5 - Toıırata eU1en (5). 
6 - Gelir (6). 

7 - Süıımek. ceçiıme'.s. (6). 
ten oem!r (2). 

8 - Blr 1ra.zaımn ( 4) , .ıUr.ı (15) • 

9 - Büııı e4aı1ıı cı>, 1:4,ti veren m 
10 - 8'ı:- ... 01'IAlt " ......... 
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,, ................................................................................ ·-··································································· ·····~ 

«Son Po:ıta» nın tarihi tefrikası: 123 
- • 1LJ ,-· l «Son Posta» nın edebı~ romanı : 13 

ı::~~J-P.~ ~C>fJlA.'·UAL_ ~ a ı~adm .f' 
Saray muhafızları mazgallar. Musl~ baŞ!ı~ bi;-§";leı· fısild* !aştılar:-Levedler üç sıra üezrine ~ \ıı j 

d::ın korkulu korkulu bakıyorlardı. tıkıtan sonra geriye dönüp kuman- saf tutmuşlardı. Ortalarında ~~n- • 
Patrona Haı:ı palasını havada sal. da verdiler: cagı şerif> vardl. Bir ihtilalci ür- Yazan: Nusret Safa Coşkun S 
lıyarak bağırdı: - Durman. yürüyün. keık ürkek: Vedad, sıkılacağını zannedıyor-1 - Kızma ... Hemen asabileşi- - Pe'ki amana. ıJÜ:tün bun~ardan~ 

- Kap iarı açın yoldaşım. Yok Bir sıçrayışta açık kapıdan saray _ Taarruz eylemen. s~.ncağı şe • • du. Lakin Semahatın babası mev- yorsun! Seninle doğru dürüst !ko. sana ne? ! 
yere mukavemet eylameğe kalkış. dış bahçesine giroiler. lhtilalci se- rif var. Çarpılursuz yokb~lar! Ezudan mevzua atlıyor, neş'~l; fık.. nuşulmaz mı hiç? Nerede !::.e, ma- - Öf, böyle söylem~ Vedad .. i 
man. Yold~ kanı dökülnıe:sine se. Ii bir a:ıda : cHurr> radaJ< içeriye Diye bağırdı. Hala;: derin bir iır- iralar anlatıyor, oyalıyorJu. halle çocukları gibi bırbirimız;n İclal bOOıim arkadaşım. Sen dı:! 
be.b olursuz. a.kıverdi. ~aşkın şaşlkıın durdular. künıtü için<le geriledi. : Bu tatlı medis daha u:zayacakiı. yüzünü gözünü tır.mal.ay:ıcağız. öyle .. aranızı bulımaık istiyorum. E 
MuhafızJar karşıdan karşıya gü. Baıhçede kınıseler yoıktu . Yukarı. . .. iKarşıki k&,c:;;kıte oturan Said beyin Dargın. bir eda ile başını çevi - Kimsenin tavassutuna iht1ya-E 

lüştüler, ses çııkarmadılar. da uzun \"e gövdeli ~ınarlar ndın- . :r:atrona Ht al~11_ ~1ala_sım bkatşı uze- :tavla arkadaşı gelince, onlar tavh r:rken, hafif bir sesle ilave etti: cı.m yok. i 
Halil bir daha haykırdı: da asıl saray görünüyordu. Saraya rmue oyn~. araA 1 €rıya çı ı : ~atmak üzere içeri geçt.iler. Sema. - Ne tuhaf çocuksun!... Vedad. bu mevzuu konuşurkeni 
- SiW'e geyret dini mübini yıok giden üç a.yrı yol vardı. - Bre ur~en: . Bre Ç~~pıl~a Ehatl~ Y~!nız kalmışlardı. - Maşall::.ıh. s';/, hiç tuhaf değil. !za:h edilmEz bir eza duyuy-0rdu~ 

mu? B:r avuç süfahaya mı uyar- Hal.dl bir daha emir verdi: anlar çarpıiur.ar ıdi. Gece ~unduz : Bır mıuddet lronuşmadılar. siniz kücfrk hanını! Iclale acıdığı için değil .. .tuh.af biri 
sız? - Ilede.n yold'aşım. şarrub i-çüp ccena:beb ~ezenler C- ~ Genç 'kız, gö:deri gök yüzünd2 - Değiliım ya! Ke~i St'll de be- rus .. Semahatin kendisini başka biı1 

- !. . . YeşilWk:l:C.r arasından, yukarıya lind.e sancağı şerif olur mu? : baıhçe şezJıonıgunun içine gö. nim kadar makul olsan!... kıza oi.$u iıt::mesi, bir 'll'kek arkıı~ 
- Yarım saat mühlet verürüz giden bayırı tırmandılar. Ki.i~k thtiialıciler arasında b:r uğultu :mülerek başını geriye bırakım şıtı. - Bir de bana kendini br.~cn- daş hü'\'iyetiloC !konuşması, ru -i 

yoldaşım! meyıcianlığa çıkar çıkmaz eHer: oldu. P3acakl·arını birbiri~ i!stünc atm_;c::. mi-ş. diyorsun! Dünyadaki bütün ~u~da gadb bir ezlık.lik husule W'·: 
- !. · · pal:a.Jı birltaç yü:.z 1evefü1~e karsı- {Arkası var) :serbest ita] an bacaf!' nı &ali ı:vorau. kadınların arasın.odan kazara biT t rıyordu. : 

d;f:,~dtru·· ~. a ardındaki ihtilalcilere ~~u ~alile. _ka~'ıdsız görüm_neğc ça. tekine makul olma~ nasıb olsa, bu _ Sen çok fena bir adamııın~ .... Top Baskı u stas1 Ahnacakt~r. p~ı~ı ~füydı. Vedacl tet·kte. her şeref &ana düşmez merak etme ... Ve<lad!.. : 
- Saldırman, yanm saat sah- :turlıi.ı hucuma hazır beklıvordu S h t . t'ih .1 11 . . İr.k'ld' .. .. d : 

T(' len yoldaşım. Askeri Fabrika. ar umum Müdürlüg"' ünden: ~Hisse<lıi)•ordu ki, mntl::ıka Sema. ema a . ıs~ za l e e erını ya -: ı; yuwn e göLgeler bp '"E 
Binlerce iintilfilci bır ağızdan: :ıat bir taraCtan taarruza geçe na aQimştı: dayan genç k~a bakıtı: : 

«AF ah All&lı. •> diye bağırdı~ar. Falırilm ve ta.."tı~a.n,,ıcrimizde ton bıı.s!tı ustasına. l'htiy:ıç vardır. ~cekİir. • - - Kü~k bey büyük ı_aflar Pd:. - Fena, hem çoık .f.ena bir a<la"l İ 
Heyecanılı 'b!r beklem.e sabırsızlığı im'.ını:ııııa alımna.ıt üzere talih olanl;::ırın Anlm.rad·:ı sio:ah fabrflrosmı.a., ts. : Nitekim, ta•hımininıdP aldanmarl•. yorlar. ~unyada yalnız sız nı.a1:-u, sm .. kadm1al'1: anlamıY?rsun! . ()~: 
somurttu. ta.n'lm1d.l. Zertımburn'll ;;llilı 1..ımirhanera.!ıze münc.ı.aıtla.rı. lGOt2l ~Semahat ayni lakavdi içinde. söz ~unuz. bız a~ı~dan, şuurdan mah- '~rı ruhsuz .. ~ır O;Y'U?~aac- :ı~ ~? ~ 
Yarım saat çabuk ~eçnıfşı:. Pat- f :ı;elişi. soruyormuş g.-oi: t um uz deme K ·.:.. yorsun.. Du~.ı.~ _Icl3.Iı :°PO:uşsun: 

rona Halil ibir adım ardında duran zıuit de~ıiz satın alma k omisyonundan : : - Iclal nasıl? - Ona ne şu:Ph" . .. Bana her şcyı ıt raf etti .• Jır tı"' : 
Mu luv.a dön<lü: : Dedi. - Sen çok makul olduğun için. kız tasavvur et! Dudaklarınd~ b'rc 

- Hazırbnın yıoldaş•n1, dedi, C!ıısi Kiliım Tahmini fü.h Tutarı Teminatı ~ Karanlıkita o1T}'lasalar, gözlerinin İc'fı.J' bu ha e getirdiıo değil .m:? erkeğin hararetini duymu:-.; du E 
k~pının alt basında, d~iz tarafın- kuruş Sn. JiTa lira Kr. :·,..·ne bnka-ra'k hakki mak"'admrn Vedad, asabiyetle yerinden daklarını kavuran bu ateş r-ılr·nr: 
d "\{ı duvara saldırmalarını söyle- iç baılvta ıo.oGo ıo ıooo ~ne olduğunu, bunu nasıl bi~ ha~cti 'kalJkımıştı: vurırn~ .. ~üv.~sın~ t.r1:11~· ~' utma.S 
el' Bu -kapıyı ve duvarları aşsalar Smtar.i lbN~ 5.000 17 50 875 :-ııl,ive ile sorduğu aniıy 1b:lec"k - Ben ne hale getirmişim İe- mıi', duşurnıdurmuş, tıaıı.h hul~ra1 <mı: 
b. cı, içc .. ·de :-s 1 slrav b'nas le Araka. 5.ooo 17 ssı ;•;. İki cambaz J?-ene b;r ıptc ovna. lali?.. . c;oıkup çıkarmış onu .. sonra.. : 
'k .,..,1 a~M'ıilarını b'lrmvorlardı. Semiso!u 12.000 :?5 3000 E'llai.Ta bac:- am•c:-'ardı. Suale hir s-:.:.. - Yoo ... Hiddetlenme yok. Ağ. Genç kız, sayıklar gibi, b;ı•"n! 

İnsan dalgası birden kapıya ve F•a'yc ıcyşe ııı.ooo 45 "8100 !"lle mukabele etti: zına geleni söylerken ben kt.Zıyor bunlara. hasr~tm.iş gibi aol_ıü.:\\ r.! 
d "\, rlara sa dırdı. Muhafızlar ok Taze ~bak 10.000 15 ısoo : - Bu.~ün1erde Rörmüyor musu- muydum? Niçi-n h:çbir :.ebeb yok. du. Sesinıde hır ~abahat ·sle e": 
"\'e p'ı<::toıv ıkur5unu ya~<lırdılrr. İh- Pa.tı~an ıs.ooo ıs 2700 i·ıuz? ken kızcağııla dargınlı'k ç1tkardm?. adamı paylıayan sertlikten es 1r~ r c ler kaya1arıı toc:l<>ynn da1ga. Banı)1t. ü.OUO 25 1500 : - Hayır!... Ben dargınlık çıkarmadım. yoıktu. İçden. dalgın ve hul R i 
]Pr ~·bi vurup gerilcd.ler. Ön saf- Pmıs:ı. 30.000 15 4500 ! Rahat bir nefes aldı. D~mek ki. Ar'kadaşlıığı hoşuma g:tmiyor. konuşu~~?u. Vedad'. hayret ·_çi~.! 
tP b;tkac k;şi pa"lalarım kaldırııp İ!:panak ao.ooo 12 50 37511 ~ağzını araızmyQ:rdu. Kısa bır cevab - O halde ümid verrnemeliy. de, bu op~-<ıme e_de~ı~_atını d·nl· i 
ha,·c--1a saPıvarak hav:1nrdılar: Kuru soia.n. 32.000 20 s.aoo :verdi: din!. . yordu. Demek, bır opuş, bu k na"i 

- H~y .. durun. durun yoldaşım. Sa.lç::. ıo.ooo 80 8000 ~ - İyi. .. - Anlamadı·m, ne ümidi verrd- muazam. bir şeytli. Dudaklarda h· ! 
iş'e katm'ar açılur! K. b'lber 2_008 ço 1200 ~ Genç kız, doğrulmuştu : şiım iclfıle?. rare~i her ~ duyulabiliyordu. Hali 

Patrona ve Muslu ileriye atılıp Dom3ı~ 2000@ 15 :rnoo I; - Niçin yalan söylüyorsu n Ve- - Çok hoşuna gittiğini söylemle:: buki kend1Sl .. fakıat şaşıla.cak ta-: 
pa 2lar ını kaldırdılar: Pahtes 3Z.fHHt 30 9600 !dad!? sin! . ' ra! b:-1~~ ~Sbtü-? >~~~a · .. ~-! 

- Kı:pıya yanasman cah eyler- La.bana. aı.ooo 1ı0 3200 : - Peki, sen neye yalan söylü. - Bir kıza !hoşuna gittiğini söy m ~t~ u a ar. erın 11·• su .. u.! 
ler! thtilft:ıciler oldukları yerde !vorsun? 1€rr.ek ümid vermek ~nidir? net ıçmde, azamı beye<:afllı ger-: 
mıhlanıp kaldılar. 59175 4203.75 E - Ben yalan söylemedim ki... - Elbette... memişti. f 

Evet siyah demir kapının ka. ı - Yıılm.nilı m!kfa.rı n cl.ııs-leıi :va~ılı on ıı.lh -lıa'em st'bu kaı>aJı rırl usu_ ~ - Söyledin!.. Görmediğini ~-Oy- - A"nrrna da hayalperest mah- Göğsünün inip çıikışı, derin de-~ 
nadlan birdenbire gürüldiyerek lile e-:..s:ı•meye k<>nulınuş!:ıır. r.kSlltme5' 1 5.Ha.rln:ı.n.942 Pnmrll.'$1 :ünü sa:ıt !1!yen sen d€gil mi:vdin? Mademki, luklarsınız. rin nefes alışı gözünden kaçma.i 
ten ardına kadar açılmıştı- İç ta- lG da izmııı.t~ tema.ne ka.oı~mdaJ.u ~<>misyon b'n:ı.mııla Y'!lPı:l:ı.r..akhr. f vi veya fena oJ.duğu hc.kqnnda - Bir genç klz ruhu bambaŞka. mıstı. : 
rafta sarav bahçesinde çiçek tarh. 2 - Bu işe a!.d şartname:; Uca bedel mumbru.ıde atoııissu-naa.n almabllli. imali'ıırnıı.tın YaTdı; bana ne diye dır. Çaıbu.k bağlanır. - Sev.ına, sevebilmek güze' : 
J arı görünüyordu. Ortada tek mu- 3 - EkSlltmeye işt:ra« edecek t.ıı.tiblerhı bu fşterrn l~...fli o!dtıılıl.arıruı c!a.ir u_ !>'Oruv-OTSun?.. - Cabuk bağlanan da çabuk şey .. bir gen~ kızın gönlü ile oy-: 
hafız yoktu. ca.ııe~ \·~nnı ve yıi&a.rıd.a. Yi1-~ılı temin:ı.füı.r.fJ~ biriIMe tana:!lm edecekleri i - Ağzını aramak ıstiyordum. çözüıür. na.mamalı.. . 1 
Beş dak.iıka k aoor derin ibır r es.. teklif me!t.LuB>laırıau be?li :ün ve s;;.a.t.ten tcım bir sa.at eTielfue lctib r k.u~ona : - Ne hakıkıın var buna!.. - Ne insafsızsın! (Arkasi var} ! 

1;izltk ve tereddüd oldu. llalil ile '~ermeleri. (5895) \-." ............. ...._ ..... _ .... _____ .. __._. ______ ... __ .......................................................................... ,,,ı 



C/t Sa.,,_ SOM POSTA 

Bir aile faciasıma 
kurbanı öldü JY~()- Erıt~ CSPO_R:] 

0 ,,...- G EN ç T 1· R Admira takımı bugon ~~:g~:a;. 
Beşı•k:a~la karşılaşıyor Gel•l)otJıu.da oturan Fahri adında • y bir tahıs, kııakançlık yüzünden ev 

Ya~an: Muazzez T. h ·in Berlıand ve)kj süa 10 aeaeh1t kuısı NuTİye 
•--..ı-t-- ll........!- .___ 1--.3-.L.:__ · · Adınıir f -- ile kup etm' bu d b ~ ,__e; -~ ...... VUl)'•rd.ıı. Ona I k.a.ranhklara b.ıctım. Kalbim m . a utbo.l taıkımı b~ün ilen I et:mek1 be aıb böı le d lf, esna a ta an • 

• . Bu ~ aJıRCa lıayreder iyi )"iiız aröateııdim, anımla l>izk.aç 'Vle'lfe çarpıyordu, boiazımda beni cı maçını Şeref sadıasmcia lstanbul edip ~~ :r .d;d '.Yd cebul~\'am casını çekerek kadtncaiızı iki ye.. 
~ ır.1ue•.1t1: Ne.il} Müze~en dwa. sezınVe,, daftıılere gittim. tıkayan bir )'Um1Uk n.rdl. Gelecek ~iıyıonu B~aşla yapacaktır. malk. lüzumsuz 

1~ 1 
a .a b. un-· rinden aiır Mll'eıtte ~lanı ft r. Te. let= ~ --~ Ev~ Ne~e. .. Nılıa~ ~ wıeme taaıtmak felaketi biııeedivermitim !nefer... Fene~e ~mda majlüb o.. taıea 0 ur . .Admi~aye~ ırik mu: davi ve anıe/Jiyat odnmok üz der 

tr 8 iııri maıkteblıerinden bi - IÇm eve ıetinüm. Bv son memaie Baıbçnüa ölcel · odan . la-n .A.dıımn1nın i.lk maçta yen.ilm!ş çJıDda • ncJ h ı --L • • • ere 
ri.~ ~~ .<11.n ve biıçok kıakan.ç id1. ~ramızda evlıeamek kararını denbire .la çıka~ ~7~ bir. o~ı lbugür.lwü m&,."'ttl kıyımt>otinı ~e ~ilk m~l1;1biyetini g .. Z-0 - a ;rrrraze getirı!e_n ~ur·:.e, dün 
go.zierı urzeıme çekecek kad.r rahat venDittit, gğrdüm. .8uAJar A J~ı hıç b'l1" suretle düşürecek degıldll" h h biıbaeağı ~n mutıaka da- aldrgt yarala11n tesırıle olmuştür. 
b. .. .. .. M·· . A----1 A-'-- L·_ı_, aRAe1U " --.ı.. +_.._ __ ,_ __ ! . a esa ı oynıyacaktn- Adıt· d •-~ H'L __ ır ~ ~r~ . u~y~e~ ~~ı ,..,._ e a.ııan 11ı~riııden pek dı. BDbirler.ine .olwimut, ymÜ)"or- .ananau. ~u ~ çok ~ ve Tutti e · . ·ıı~e ou:oru luaet Timer 
r_~le ~ deeıttırdı. N1Ç111~ t.oşl..ıdıl.r. ~k nı.nem müs _ lard.ı. ~rilb b:r ıtesa<ilüf ~erı oıarak son luğu maçlarında ço{yo fl.mP ~ - N.nyenıo ceeedim dün ba9tanede 
~ gözlerüıde .mimi bil' eadife ta.kıbe( demed'~. hemen t~ir etti. Hjç dütüamedıeın, fUUftUZ daıe. YaJ?Ilan ~?"'! futbol bırmcılik.. Beşiık'uaş içiın ıbu maç rr h ı~n muayene etuıİf ve ald ğı ku1'UD ya. 
ile- b&aıa bu mMi 10rclaiaDU görü.. NJfllnlımd:\.. BiEi annem biııbirimi. cek bir ça.bukhkla ve ark.ama ea l~ınde tıı;'lllncfi oldu. Bu netıce çok frzüntülu o acaktır a e nlartnan teeinle "td'.iiiıı" tetıb' 
Yor gthiyim. Cevaıb !.t.iyomın. Hak.. ~. ~ağC.ch. B.en ~d.nana aid bütün bahl:i:mı bale g)ym.eği unutarak ~rae .~ ezeli fu:tıbolün garıib bir ~ Besim . • 

0 

u u ıt et. 

kın var. ~~na saad.etımden, yakında dü~nıc~ ve hM~ı.~ .. ?"~ ıtöyledi.m, merdivenlerden fırJadım. Uzun ge. cilvesıd:i:.· .~anıtıdd yolda ımuha _ miftir. ----------
evlenecegim.den ~ıtedea son me'k.. tlf'JŞ emı ve keyı8sız1ı;gımı ona an _ celiimı çıpiak ay.ıdarıma ık.arışı • keme ıYW"tiitecedt olursaık bugün O h • 
~umun üzeııindC'll henüz üç ay ka. lattım. Nişa.nlı~ı kendime büsıbü _ ywdu. lk.· elimle eteklerimi tuttum. y<q>ıla.calk. Arlmira _ Beşi~ş mıa _ ~;;;;::Ç::şe==='r=:::a=n:::ı:::t:::~~a".""r_ı_.:..:.;_.:,:~:__-
da.r k·sa bir zaman geçti. Bütün bir tün l>ağ:lamak lçin l&zını ol.an ince, ldotmaia baı;ladım. Deli gibj ol çmın ~libi olarak elbette Beşik _ • 
ömre. nill'bet edi.lime üç ay nedir? rörii.rımez bağ~ a~nem bana göe.. muttum. Oıılla.ra yakla.ttığam. ır.am.: taşı ~ ~ır. Çünkü, İs -

Nı§Mı!lımdıan da ayrıldım Nen. terdı. Ha~6'1:gı ve ınce kad•n] iı ... aklım baıtıma geldi. Durdum &.Je. tll'!1ibul üçilıncusu l"enert>ahçe, Ad
ine ••• Görüyo-.o ya, hayatımda Mee'udd.um. Bir tar.afta s cırk şef ri b1111a kad.a.r gelıyordu. On~r· din m:~yı ~~:11 ~nra, .pek ta -
h~ büyük ve kat'i bir değj_ iatite annem. ötede içim· dolduran !edim. Ne komıtuyorlardı} Bunları =r ki ııivanoul bi.nnds.ı olan Be 
tildiJc. oldu. T19kı beklenmedik za. 9e'Vgisme Ad'DINlı ..• Ve rMI1ayct ma.. fimıcli ana tekrarl·yamam. Adnan zımdaşın da bu tabrnı yenmesı tL 
hland• eeen mü6it bir kaaırga ... Jeiim, maddi nfıatım... anneme, bana eöylemiye cesaret FJ:'~ .. 
Hayahm mlttiiet oldu. Bir müdıdet Bir ııün, nasd otdu da annem ar- ed~ediii çılgın kelimelerle 1ı·ıab 1 b ;:ı;~~~ bir~.~ 
'bu & .. ıııraı11n venliii dehtede sal.. tık bana )"O:f ıı&temıez oldu. Tu.. ediyordu. Annem de ona benim aöy e ~ me e-tımege 1 

laındını, sanıid•m; fakat dıii.,medinı, valet:imi, .&ümü tenkid et.ti) Nuıl Jiyemiyeceğim ceıYahlar• nriyordu. yo sÖzÜUmmad~ ~ bq ya -
Ylkıın..d•nı. Sad'ece fırı1n•ya ar • &ı da Adnaının bana yaklaşma. O mü'lhit daki'kal:ardan ak.) mda ya: ~>plinıd spor 

8
. . a a d:aıma 

\aırıı döndüm. ve orwn ihara saha.. eında bıraz zoraltilik, b·raz dale n.. n·z ammın IU .c.üml•i kaldı: UZU!ll :e ~~~r SE"V t d 
•;~ kaçtım. Korkaklık d'y~ek.. lılt gördüm) Bilhassa, billıaasa, -. O genqtır. Çabak anatur, te- layıS:le gıünlünt idmanlar;d~ o. 
•ın. H..,ır. ı aman yarabbi, nasıl oldu ela bu iki ıtellı buiur'. . zak ikalımıağa ın ecfbur olan A~ ; 
~ birt1e aımameden bahsede- h:.i bi.ııbirine ~illaştırdı:n) Onla. ~ gençtir haf Bu CIOıl benci~ futbolculan bellki de ciddi bir ı: _ 

cefı.ın Nerime.. .. Hani g~nç ya~ r:n arasırı.dla bır miinaaeıbet gör • Nerime ... Çabuk unutacak, teıaeAi l!lbıSizUk neıticesi ilk maçlarrnı kay 
dld ka:lan ırUizel aıaaem. hani tenin dtmı? l:ıullaca.ktım. ... . . . bettiler. Bu.günkü kuvveti ve kud.. 
ve diğer bütün aricadaıJarımızın Bu k~~ karıtık, bu müthiş ~ü.. .B...-vaz geceligı~ eteklennı • el. reti malUırn olan Fenerbalıçe i~ 
Lq-,llftlılııla, zMle ~ttiğiniz fiirııceierimı sana aınlatamam Nerı - lenmle kald~ranit oradan kaçtım. a dı~ netice, anların haklı bir za-
tath annem... me... . ~ama ~~~ Ondan 901Ua g~n feridir. Bu am ealibiyeti dipr . . ... 

• Benıi Adnana-
0 

nifanladı. 1&.imi. Anmem ve Jllfa.Dlım, aralarında guııler bu ruya, kAoo.lart. dolu bır ta1umlant111z heaıbma da teınemıj .. Abidelen koruma h~yeti roleve leve bül'Ol8U tefi mimar Sedad Çe • 
211 od eleveıdiws beni fazla görüyıoırfard1. Ben onları rüya... curoR tara.f!Acia.. bazır)aneıu ve I.. lİntat tar.Jmdan bazı izahatta bu.. 

- Mee'ud otunaz çocuklarım ... rahaı.ız ediyoııd.um. Bunu nasıl an.. Evvel& onlana alçaklıklarını 8Öy. leıdıiımı himetımıi.ıemi. t.aıııD.l. Bw. Edinaedek.i mimar ~ hın:ılr.ıu tur. 
T~te bizim ha,.atlanmızı bir ladım) ilkin mac:ldl olmıyan, izalı liyecektim. Zavallı nineme acJdlm- Yaiıuz trene bbaerken anaem boy nıtlıaı:ımıza ~ rölevc le'Yfı~rdan l Sergide. kronoloji ıırasite, Bursa 
biıine 'b-ilaclı. edılemeden ldııı.edilen birook ee _ Onun genç ,.-.mda dul. k.Jclıiıaı. mrma arıldı, a&Jer.iaden yatfar a.. lllit91elnkıl bir 1era' d~ .aat 15 te d.a Oıhanbey zamanında inşa edi & 

Romantik .-.m.. biricik kızı • 'bd>lede, llOlml. da... ben.i büyütmek için bin bir fedakar. kaıak.: Suham .>t.anıa.ud türbeatndeki hu - len Birman. Yetilcami, Muntdi,.e 
ilin ~i siJ'imn.GiiaOePt tıp0ra diit O akfaın Adnan bana ıefıni)'e • lık yaptıiını. ailemiılm f19ftf ve-. - Beni anla ve affet kızım ••• llU8i da rede açıım.ır. medreseııi. Edimede banci B yazıd 
ltiin.Jüğünd.en tİUJet ederek ona cıeiini telefon etmfftf. Erkenden 111ueuna t.. ,.,eten iWiıD aıuttuğumı dedi. Seıainin aç·1 fblda. Yül.ek Mü. camileri ve .l.ta.nbutda Sinat"I n bL 
l>W düzüye f?kS&k, kadınlık, iacelik yaMım; fakat piaiimUn Usttlnde clü,iindüm. Vuııeçtim. AmMmi anlı,_,_ fabt afhae.. beodis mek.td>i ve Güzel S.n'atlar zı eae.rleriııe aid muvaffak b·r ıu • 
dıenıleri •• ..-ihMları vena mit .. ecl> bit ııltıntt beni uylltmtdı. Ne Ben gençti-.. UIUlb!Dilirdim. mi,.annn Neame. AkademiU p110feaörlerile ıebircilik rette t~rsim edihniş röleveler tet .. 
fik annem... kadar zaman yatafımda biryandaın Onka bfr f'!!Y .Sylemedtm Ne. o.ha kı:auı n.r: Genç olduimn mitehuaaı Prost. belediye imar hir ecnmektedir. 

Adnan beoi p;nnüt, beleem~ bir yana dönd.11.mı, bibniyorum.. Bv rime. Yalnız vazifemm Aııadoluda halde unutamlyoruım, teqii bola .. mü~ naiwL müdürü. san'at mu - Sergi 15 gün müddetle halkiıın 
Ba.,a yafd~e.nın. tolunu Luldu. an bmmlcltm, &ttümü a.ttlm, bal • bir yere naklini iltediiimi ve Kon.. mlyonsn. Ketki ihtiyarlluam attık. bitine menau.b birçok tanınm\4 ze. ziyaretine . açık bulundurularaktır. 
~. Hofama citti. Zeki, ';!· kona fırla~ım •• B~e >:er .:v~r ııt~lı, yaya. tayin edildiiimi bildird~.Ba- Beld o zammı unuıtuı:um NHime; vatla gazeteciler hazır bulunmuş.tur. Resim serginin aç•1'ştnda.n b r intı. 
1anık bir ıence benziyorc:\u. Kaqı. yer ~ ıol&ell i4i. Bu ı'k.i cl'akıka na bır fe'Y eomnadılar, He.r fe'Yl an. be1ki o zamaa teHilimi l:nalurum. Sergiınia açılııı mAinuebetile ıö - baı tesbit etm~tedir. 



.f/2 Sayfa SON POSTA Haziran 3 

Suiftasd davasına bu snbah deuaı edildi 
Suçlular müdafaalarını 
yapmıya başladılar 

Ab:lurrahmanın avukatı soruyor: Bu adannn ismi hakikacen Pav· 
Iof mudur? Bir ilim adamı ını, yo~~sa kendisini bu gibi kötü 

hareketlere vakfetm ş tir çete rejsi miôir ? 

mahkeme kararını gelecek hafta verecek 
Ankara, 3 (Telefonla) - Sui., dir?> bu müdafaanamede avukat Şakir 

kasd te~bbüsü maznunlarının du- Avukat bundan som:ı komünizm Ziya bu davanm en kork:mç si
ruşmaıaruıa bugün 9,30 da başla- prensiplerine, bu prens.µierı ne ması Pavlof üzerinde dururken 
nıldı. suretle k.uvveden fiiıt:! . çıkarmak J m~n~nun sırtlı!n ~~üşıü, hilkaten 

Evve1a Abdurrahmanm avukatı ~ted.klerine tem.as e1ıtı. Uznn ,ı_ mücrım vasfı ve tıpı.t konuşması.. 
Şaikır Z.) aya söz verildi. zatılar yaparak, Marı!{siıımin dün- na iışaret eUti, .ilhtilal ve anarşi ya. 

A\ ı.ıJ.cı.t müdafaasında, adına ya i'h'tilali yapmak gayesınin baş- ratmak için Sovyet hududlan• dı. 
suık sd davası dcnJen davar.m ta geld!.ğini ve hırsızla.- giıbi rad. şu1da komühjStlerin geniş faali-
1\:11k a..::.yes:nde m·sline ender yo vasıtalarile nasıl bü.tüıı mahre. yetine tekrar temas eJercı'k bu 
tesac..lıı olunan d"nı;ardan b:ri o~- n -ret:ımize gf.t1düıklerini, on!arın son hadı"seyi şöyıle tahlil eyled;: 
:.uğuru. hadisenin sa.dece b'r katle bütün arzularının bütün ciüruyaya c- Bu defa!ki teşeıbbüslt!ri 1'ür'k. 
le ~tb f.1!' o'maktan z:yaılı:: hu. kızıl rer.ge boyamak olduğuna, A1.man dostluğunu bozmak gLb' 
sus.'Y ~t.cr: bulunduğunu, eğer böy gazetelerle, radyıoıarla na. mel'unca bir maksada matuttur.s. 
le o.;:.a· Jı Aodu!'rahmar.ın it'r.ıfa- stl propaganda yaptıltlarıru .Aıvu!kat. bundan sonra Abdur
tır.a i · \-C e-decek bir şey bulun- ve bir gün gelip t~panya gibi bir. rahanan, Ömer ve Sülcymanın bu 
mad Jtr.•, halbt.lk: adai_:t huzurun. ,memleketi nasıl kana boyadıklarını, t~Şkil~ın korlkunç dişl~rine ken
t a 1.e .. b vemıck!e rr.ukellef olan ideal taşımak yerine para kazanma.k dılerrn'i nasıl tkapıt.rdıklarını .an
sah ~ar n hüvfyeti tetki.~ edilec~k j mesleğini kendieri için bir aan'at ~ataraik, b~_gün ı:n.aznun ffit!\ı/ldin
ulursa bu maznunların ıaalettayın 1 itt~z eden bazı serserilerin nası~ de olan muveklkı 1ı Abdurrahma. 
bir ci: ~m i.{'ıyecek k:Il16eler olma 1 Moekova.nm ajanı olarak geçindik- nın masum m~!,nde ~·er almağa 
ci:kı1 ar ııı :fade ederek: !erini, bu k!zıl tehl'ıkenin hir mem- haklkr olduğunu soyledı. 

c- Pavlofun antrepo!ojik vasf•, tekti ne kara, ne sefit gürlere siiTük Mahf1.<em devam edivor. Müda. 
bunun n·a!ııkerr.c huzurun=ia aldı- lediğini uzun uzadiya anlatt:. Bun. faananneler bugün netic~lenmezse, 
gı kü .ahça vaziyetler muhterem dan eonra İfl'İçre Cümhurreisinin ko dururorava yarın devam ed!lecek
:nah.kerneniz tarafından kendisine münizm haı.lckı.nda yazdığı 'bir e.sere tir. Maiılkeme ~ararını ~Cl'!~e"ıt 
yapılan müteaddid ihtarlar onlln temas ederek, bir dünya poreleteor. hafta tefhim edece!d:r. 
oturdu~u sanda:yava oturan ka. yaısı namına komünistlerin işledikle N d Ul __ w ____ w_I_ 
:ı.lleıdcn daha çdk mübhiş fıilleri ri cinayetleri izah etti, Lemnin uko. 8Şİ ugun og U 
:şr yecek karakterde bulunduğunt. mümsot partisi menfaatine işlenen. 

gösteriver.• her türül fiil ve hareketlerin mübah kaza netı·cesı·nde 
Demistir. olduğu» y.olundaki .özlerini zikre. 
Avukat bundan soma Pav:ofun derek i'htilat yapmanın komünistlik f t ı· 

hüviyet; üzerinde ısrarla durarak: meneubları İıçin bir ideal olduğunu ve a et 1 
c- Bu adamın :s.ni hak'.1ı:atcn aöy}edi. lsviçre Cümhurreiainin yaz

Yorgi Pavlof mudur? b:r tarih ho. dığı kiıabdan par~alar okuduktan 
cası mıdır? Yoıksa 5mrü hakakaten ve bu sözlerin terhin.i yaptıktan son 
ik' bük1üm olarak evrak mahzen- ra sözü tekrar kominter faaliyete 
lerLnde tozlar içinde ı;teçen bır il- İntikal ettirdi ve üniversitelerde, 
Hm ad=ınıı mıdır? Muhayyel siya. spor ytM"dlla.rınd'a, gençlik cemiyet. 

·oksa ken. !erinde yapılan propagandaları tah-

Ankara, 3 (Hususi) - Aıdcada.. 
ıımız Nalfİd Ulıuğ'un 13 yaşındaki 
oğlu Ümid Ulıuğ, dün gece elim bir 
kaza neticesİ'Dde hayata gözlerini 
kapamlftl11. 

Zeke.L. ted>iyesi ve çalıfkanılığı 
muhitinde lleVlri kazanııın küçük 

EDEBİYAT 
(B~ tarafı 3/1 de) 

ler, sonunda bizde toplanmıştır. 
O halde ifade etmek ıstcdığimiz 
tahassüs de yalnırz bu 0lı .:iır. 
Yani burada şiirin gayesi, ani, 
herlkese, kendi günlüklhayat çer- hasmını altına almıştı 
çevesi, kendi evi, kendi köşesi . . . 
içinde ayrı ıayrı birer sem.bolle ve ~e:.ıf ;c>k kurnaz. Bak g.?1yor mu yorlardı. A'ltalta, üstüste temiz bir 
ayrı ayrı birer levha ile duyur. ustune ... Aldı b~şın~ belay1. Nasıl güreş çıkarıyorlardı. 
maktır. Bı.ııakalım. bizi.m bili!tı. bozdu çaprazı, afcrın Anadolulu- Kuşçu Hasan, dayan.ıınadı Caz-
zam eksik bıraktığımızı okuya:ılar ya ... Ne güzel bir ya

1
n b~ş. Ana. giri çağır~ı v:: .. .. 

kendi zevlkleri.."le ve mühitlcrine dolular bu oyunu ~.n: guzel ya. - Usta. Gördun mu Havzalıyı? 
göre ve biraz da bu şiirı okuduk. parlar. Eğer ~olay güre~ olsa id: - Y~ldır~ işted!.ğinı buldu. 
ları anda nasıl ruhi bir halette i- mutlak yenerdı. 1 Kısmetı yerınde bugun ... 
seler o ruhi halete göre tamamla. Murad ağa i.!-e .. lsmaıl ağa da ko- - Ak!Llı iş yapayım derken AL 
sLnlar. İşte 0 siirim: nuşuyor ve guluyorlardı: !ah ayagına dolaştırdı. Yoksa Ah-

APARTIMANDA AK$:\l\I - Ulan! Ahmede Allah acıdı. medin başı ~rdde kalacaktı. 
Acıhp &apanım dem'lr bJKilen Yoksa berıbadımı~ bu herif! Yalınız bunlar değil. Bütün se. 
Aqa.m llfl!I vtr'ıyor a.p:1.rlıbnan:ı, - Ne güzel oldu d~ı1 mi? Yıl. yirciler memnundu. Yıldırım, kur-

1 

Blır ısbk ~e'b'or karşı 7a1m!:ın. dırım, tam başının belasını buldu. mak istediği ha:ksızlığa kendi düş. 
T~Heırl •Utııı'wor nnJW b'\r orpn! - Mehild'r kerataya ... Hı;r yer- ~üştü. Seyircil~rden baz:ları ba. 
Loş ıMnlivmtercle •lw• 70l'Pll de böyle mız kçılıik yli.par... gırıyıordu: 
Gölırder "*'"r ç....._ma. - Ahmedi, ortadan c;ıkarmak - Abe! Havzalı be!. Hepten ciir 
Aqqn ııııes ftl'7or &olnden Mn&.. için Madralıyı dayadı. Sözde ken- be!. 
Taıbia.t ta~irlerinde de, çok ~e- disi hafifine çattı. j - T~parl~ be!. 

re. o an~akı d:ıyıgularıımıza gore _ o, küçük ortayı almak ister. S1:1r be_:· , 
eşy.aya bır .şe'kıl vıermektevız. Me. _ Aldı. Vallah yenemel Havza- - Cıfte. sur be .. 
s:.\a ":°r~unı.ız. QO'k oku?1a~tan lıyı ... Gitmiyor herif üstüne, alt. - Aferın Havzalı be!. 
~~zlerıı:nız vanıyıor, U\"ku ıf1t~yacı ta bile gitm:yor işte zorlayıp du- - Aldın mı YLldmm, nasibini 
ıçındevız. O zaman, havalımızde. ruyıor şak kündesini. be?··. 
bir a'kvaryoırıda imişiz gibi, y,.arib _ Bak! Balk Na~ı1 burnunu Havzalı Ali, hamuru meydanın 
bir tedai ile. d1ı.ı~~n bir su dibi. sürtüyor yere · ., bir başından 'bir başına sürüp du. 
nin manzarası parlav

1
abilir. Bu Hakikaten H~vzalı Ali, iy!ce şa- ruyordu. Yıkhrım'. iler;i: atılıp bir 

suları avdı'lllatan pan ıtı. mehta. kı dold'urmu.ş sürüyordu Yıldırım yandan da şaıkı ehle sökmeğe sa
bm a1dıı;l~r!nden doihng.k,tadır. G~7. da havalamp taıkl.a atın~mak için vaşıyordu:. Çok .. kavi. <_>lan Havzalı, 
ler de, ?ır c~ml~fkıta -:r~zlenen b;- ileri doğru kaçıyıordu. h~ım:ıını sure sure bıtık hale getır-
C('lkler f!~i smmıs. ufa ımıs ve ~ır Şak kündesi .. ledir: Üstte bu- m~ı. . . . . 
"Üva ı$ıı!•na haq-et C'ekm:~edır. 1unan pehlivan ~smının ik· ayak . Nıhayet '!ıldırım hır bıçı'!?'1ı!.1e 
f<1f-e o 1a""3n. ~ct:ab ted:ıısı bu arasından bir elini geçir:r v.e Ö- gırerek beladan kurtuldu. Dönup 
böce-1< t~a;s; ile b:r)ı>since siirin nünden ıkWbetinin kasn~l'lından tek paça doldurmuştu ve, paca~ı 
<>tmn-qf°"ri. oitv"ok vPrleri münhem kavrar. Bu, kavrayıştan so~a bir doldurur doldumwız. da do~r~~
bırakılan .ve al'l'Ca:k o~urana ıterk~- elile de ensesine basarak takaTh ~u. ~~.vzalı, tehh.~e~.e d•Jştu. 
dile11 talbıa.t le~ası ıçınde ken~~- gttırmağa 'koyulur... ~unu ~runce şa'kı söktü, olanca 
Hainden açılabılıır. Yazımı bu şıı- t~ H 1 b .. b kuvvetıle hasımını budadı ve pa. 
.~· ~~e avza ı u mus et oyunu 1 l'nd ld 

rımle kapatıGÖyıorum:""' hasmına takmıştı ve durmad&.n ça +ar:nı e ~ en a ı. !. L 
ZLER1.nl b .. .00 d d .ııkı pehlıvan ayağa ~alkmış o 

..-...... u oyunu uzerı e uruyor u. d b' 
~ kovb•lar ......... y ld b" t .. 1 .. k t dular. Havzalı, çırpın ı ve ır na-

ı ırım, ır uru ur aram:yor. . 
Gtte tndl bazan kasnaktaıki elini sökıme~e ra savurd~. . 
=~~ ~= muvaffak daıhi olsa .. ha91ll.l tekrar y ldHaydı dkard:~ıe etti: 

....,. -· d.olduruyordu. ı ırım a :r1 
Gör.le~. jbırıb~\er& tıotn-., S . ·ı . ...:ı d k" hl" - Hayda be .. 
Kri ~,,in bicekl ırfbl eyırcı er, me, ... an a ı pe ı. .. ....ı- . man vr ·ıe 

a er ' vanların hiç birine bakmıyordu. Gur~ tt=ıar aynı e a 1 

s!.ntcl tt ırtzıt mehttaplıln H . . . ... H 1 Al' .1 y 1 ayakta devama başladı. Havzalı, 
......... u.. ..- 1 " eıpsının gozu avza ı i ı e ı - ,. L k '-· 8 ..... , v..- - ya nn.J'o · dırımda idi. Hakikaten ""'k acayib kat ıyen ~ı~na so umıuyor, • 
Ay sıun ~ bir clenlll c1fbf ,...... kta guNM1.1'1W'lırd'l1 

b:r güre.$ oluyordu. Yıld•.rım, töv- çı n •--rJ~ • . 
U1'1aınnu rös\eıtın M"17or. be etnrlşti. İçinden söyleni.yordu: Murad ağa, çeneb~. hır. adam 

Halid Fahri Ozansoy _ Ulan, ne bela herifm!ş be?. olduğunda!1 boyuna so;rıenı~rdu: 
yandınn~ı'r. Nereden aldıık başımıza belayı?. - İsmail ağa. Nasıl.. .. 

Cenazeei bugün kaldırılacaktır. Halbuki, Abmedle :.\laüralı mü. - Nasıl paçalarını budadı gor. 
<<Son Po.ta» Uluğ aileainin te~ kemrnel ve denildi bir güre~ yapı. dün mü?. 

_.......,,_ ııı :urlardı. G'üreşi güzel karıştın., - - :<ArUsi ~) 
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Telgraf, TeleEon. Ve Telsiz Haberleri 
Kolonya_ş~hri ır Milli Şef Çin 'ı' Almanyaya 1000 1 1 Askeri vazi•et-m 
duman ıçınde 0 l 1 tayyare daha ,~. 1 _ _ -J --' 

. (s.,tarafı 1 inci aayfada) r a e çisini ld d har~nm d-e-vam e=) ::nag.a. muvaffak olurlarsa Egaz:d~ 
tm~:~ar net~~ı;:r alınmıştır kabul buyurdular Sa lr f lunduğu son b.aberlercil?n anlaş~u= ~~ti: = ar~a.lci iıngiliz ~ gece e ~iliz bava kuv _ . ımatktQQU-. Ancalk, önemh nokta ~ Y€d. j ... ,..,;ı.;..ı_ ye_ uşecolktir. Şa -
vedl!rlne memeub 1.036 uçak, Av. . (Bqtarafı 1 l?<=ı sayfada) dur, ıkj cenubi Çin .hu<iud ve "a do iazad '"'6~ Bü- Hakemi muha. 
rupa kıt'a.sırw ziyaret ehnİş ve he _ Pılot1ardan alınan ır~ ıaporlar _ Ja:rlarında bu ;iı.ild' 1 ~ a de-vam ederler ve M;lwer. 
men hepsi f.'.Wen bölgcıai ü~erinde Arııkar~ 2 (A.A.) - Cüm - dan antaşL1d:ğına göre bu taarruz. ederık.en Japonla lSe er. Cfl:TJ~ tank kuvve~inin iaşe ve ~kırnal 
faaliyette bulwımu~tur. Alınan iJ.k hurreisi lsmet İnönü dün Çan. lar _so~ d~~=de -~~e~r bi~ suret. Ç;kyanıg vilayuil~ ~1 . J{f :ti- :aıarını onliyebilirlerse 

0 
za ., 

raporlar, geniş tahribat old·uiunu k~yada~i kıöŞklerinde, baŞka te ılerı goturulmu;}tur. Ruhr e yapı nın cenu·b ve şark. r ~~ !kıü ~a ~ Millrver kuvvetleri rnüş 
göıstermekted:ir. Bu ikinci büyük a. bır vaıafeye tayin edilen Çin lan taarruz esnasında bomba ve av yetinin şarit, Şantung on.~ vı_ a.. _ı bır vaıyetıte kafacaJdar ve gıeL 
kından, 35 uçağımız geri dönme _ orta elçlsi d-Ok+.or Peng-Çun- servisiie sahil ve ordu harekatı ser. de gru-b saıhıala.rmda J:ıar~ ırtınul mJŞ oldu.k:l~'l :vıol.tlan muharebe 
mittiT. ·Çang cenab1arım kabul bu _ vis1erine mensub tayyareler Alman mı:d\ıtadırlar \'e ıbu har:ı· erl Y~P e~ swıetıie ıtekr..ar g€rJ"J..:! .git _ 

Bu sabahki 

Haberler -Libyada 
Almanlar 
1 11-d~D 

Hemen yakın is'tikbalde bütün yunmuşlardır. Elçi, Cümnur • yada, Fransa.da ve Holandada düş maıhdudı hedefli basit har~~ :1'~ ~~ -çabşmman ba$ka :'Y"apacak 
akı~arımızı.n bin uçaklı olarak ya. reisimize tazimlerini sunmuş, ma~ hav~ meydanlarına taarruz mayıp esaslı tlene'bileceGt ~ar~ ~- ışlen ~a!m.ıyacaktır. Şi~. Af _ 

G ı e Kapuzzo pılacağm;n düşünülm .. ini mu et - veda etmi>t.ir. elm•şl.,dı<. Bu 1:'"kA'. ~etice.mde !er olduğu da giirümeıktedir. e -;;ı: H Italyan kuvvetlerı ~ ııaz~le. 
aza a V . mem. Hucum u~lleri, şeraite göre 1 Bu kabulde Hariciye Veka - 35 tayyarem1z donmemıştır. Gerçekıten, Çeh")"ang viayetini k ~!hattında, hatta 1ngJ1ız 

yakınlarında gedikler daimi wrntte değişti,ileoekci,. lehl umumi kiıtiıl>i büyük elçi Alman teblijii ınerlken olan Km Hvn şehrine ka~ d~~ :'Y";.t~i::"lalamu da göze cl-Oiğer taraftan bu iki büyüık gece Numan Menemencioğlu hazır . şı yaptıkları taarruzlara bu 001 a. sur g-ediQcler açar~l. la 

iiJOI' 

açtılar bombardıman a.kını, Almanyaya İn 
1 

bulunmuştur. ·~ Be:lı~ .2 (A.A.) -. Resmi ~eh- yi müdafaaya uğraşan 100 bin.h şeve iikn:alle:rin: <iaha kısa yollar-
. . · · giliz hava taarruzunda yeni bir saf. "- lıg: lngılız tayyareleri garbde 1~ • şilik beş Çunkiog ti1menini ~ dan tem::ıe çalışmak.tadırla:r. Du. Vışı, 3 (AA.) - Lıbyadakı ha- h b--11 

1 1 
t k"l k =- gal altLn.da buluıan arazi sahiiler.n.e lUb edeb-ifocek d d ~- rum henuz muayyen bir şekil al ~ekat hakıkıncLa Kahireden alınan 1 d~nın b<>:;ııaın@ c~n ~ ı etmekte - M ço·· rçı·ı L.b d doğru yapmı·ş oldukları tazyik es - tir~ı. ,.uı·r.rn:i"" lereceJ e ık~vvet l.'?- mam •ştaır. Fakat, bütün hu }·~...lj-

'b h • 1 ' • Jr Ve U taarruzun mtkyası pe ya. 1 ya a - ~ 1:11/L " ~ 0 an aj)ODLar Çun- -1- •• , ...U • azı aberler mıhver kuvvet erın:n k d B' 
1 

"k d I I h' ık • nasında dun yapılan hava akınların king haberle · ·· H . s~re ve !!1Ulfuhazalara rağ?nen bu Cazaıla ve Bi'rhakeim arasında hır 
1 

ın a. ~r _eşı ev et er ava. ~v- h b da 1 O tayyare diişm~ür Bir ta • n ve Şa rıne go~~ . opeı, Ho. durumun Inıg,Ji7Jer için elı:eri<-siz 
nokta<l'an içen nüfuz etoükerini biL. ~et1erı v hızım hah~a kd~l~vedtlerımıdze son ar kım keşif tayyareleri de . Ko'looya h~ına .Qt na~ıngd~~Diri ~~n ~- .olinadığ• 31 Mart tarihli Kahice 
di k . OKatııştıgı zaman uıse ı ır erece e k d k 1 • .,.. "' "'""""an uv ·ı.ım pı iebı;~ind k ,,.,,:ı~~· rme tedır ı . d" bT . k' • • mınta aslın a a ın ar yapmışlardır. yade 5 b' .. . r:o d ~ - ""ih e aJ'~llmektedir., cedikıer dolduruluyor artacaktır. Fil.ıyatta .... ıye ı ırım t vazıyetını· anlattı Bir düşman tayyaresi düı:ürül - 60 ~· ın suvan, " ~-topu, 3 - İtalya hariciye ınazı;ı Kont 

Londra, 3 (AA ) - Libyad.akıi bu yıl il~rledıkç~. burun Al~a~ şe: • " mü.ştüT. İngiliz bombardıman tay • kadar & ~00, 1:._~on .. ~e ı.~~zum_ıı Cianonun İtal~·an ayan .ı:n~t"lisi 
b" .. k . . · . b l birleri, lımanları ve harb ıstıhsalı < Ba ... a f • • el · 1 2 H . . b" an a.ı~ı rnw: eW\.eb bır m.a.l:ye encüm :-.J , • uyu sav.a.şl·n ıkıncl !Rfhası aşa.. l . d 1 l k . dd ,....,.ra ı 1 mcı sayfada) yar erı - az.ıran gecesi gar ı kuvvet vasııtasile 'birbirle il ·ıwıı ı .. ' en='Ue mail1rrl nut. nnştır. Almanlar, Kapuzzo yolun.. me~k~zlerl, evam 1 1• •. ~ı et ve 26.27 Mayıs gecesi Alman Af _ Atmanyanın bir ç.ok maıhallerini biL ve ahenkli -0lmaik üzere r e Jcı k:rn~ ~lediikten bıir ,gece sonra 
da'ki lıat1arımızın yan.'larında açtık- ge~~ b~1mından hıçbır memle- rika kuvvedleri kendi uhdeleriıne dü hassa Duisburg ve Oberhause:n'.in taarruzi ilıarek.eıtlcrle ta1';:{er ~~' bın I~.g'l!Şz ta;Y)·~resinden ıni" Y. -ları gedikleri dolcfuımağa çalışıyor ke~ ~ı~dıye kad~r .marul kalma. şen. planın tatbikJna geçerek BireL meskun ~ahallelerini bombardıman ra e~irler. - k~ .. 'hıiiJ;"llk bir Ingiliz hava tcşek. 
lar, Motör?ü kuvvetllerimizin kullan. ı dıgı hır ımtthan~ tabı t~1:"1 dcaktır. ha~ımm cenubundan dolaşmak su - etm~Şlerdır. Çunking 'ku\"Vetleri her tarafta küJu A'ır.1:1anyanm _Kolo.ny.a :-il nta-dıkları cıGeneral Grantıı Amerikanı · Kolonya cıuman ~çı~ ~ . t ı~tıle şimal isti~ametınde büyük bir Dehş~ ~lmak. maksad: ile _mün şiddetli ve feda.kfı.r.:ıne muka\'e _ kas1:1:1a ~~cum et.ın1ştr. Bu hiiru~. tankları çok mükemmel netice ver~ Lon~ra .. 2 (A.~.) 

1 
lngılız .. a~ ! :ııratle A!knoma ya d'?ğru ilerleme _ h~sı-ran sıvıl ahalıye karşı t_evcıh e.. metler g(Gterme.kie bazl "oölge _ da_ ılnıg:ılızl;r 44 tayıyare kt>) bet -

lllc'k•ted)r. 75 lıik ropılarla mücehhez Y_arel.en dun yenıd~n Kdıoriy~ u~ ge ba~lamışlardır. Sır kaç Mihver J dılen bu taarruzlara mukaibıl yapı • !erde ve billhassa Y.anıglse nehri :~:ş ~lm~kfa bera~~- Kolonp 
bu tanklar, Alman zırhlı teşkillerine nnden geçerken .. Y(;'~ınlar b {nuzıtankı harekatta Akrorna'nın şimalin ılan müdafaa esnastnda gece a:v-cı kıyılarmclıa mevzii karşı warruzJar v Tl~~~ pek biiıy.~k. z~rarlaı ağır hasar verdirmİ!llerdir. • devam etmekt~ ıdı. }ınıan ~-\ - deki yola ha.kim sarp tepelere ka • tayyareler.ile bataryalar 37 uryyare icra etmekıtedirler. Fakat. bu fe- 7.~1 e~_clır :re Bay Ç?.I'çıl ıJU bu ---o~ larmın kesa~etı fotograflar ç 1 -,dar ge!Tmişse de bu t:.ı.nklar Tobruk düşürd'ükleııi gibi deniz bataryaları dalkaxane mukaveım€tlere rağmC'n ['~:'\oıe;udel~ ?ava ~·~u.n::ılarınuıı, 
t\ 1 ı • ·ıı meısi~e manl ~hnuştur, . . , ileri mevzilerimizi tutan cenubi Af. da ~ d~n tayyaresi ~~,üTmÜ§ • ÇuMi.ng kuvvet.led, bir ;k.i <lefa cc; · e~ecegını de ~1l~ırın:~t·r. 
f-\ man ;ırın ıngı ere Bm~."".· aı~· 1·'"--· dıpl?.mank <ika kıt"ala•l "''"mdaki muvaMIL le~"· ho;ı'lız tayyuolen .... ı al • eld•n ele geçti!<tt.en sonra en ni - k" ;:"' ~.M"'.Y!S tarilıinde \ ean-·k· • k b•ı mıuhamrın~ tem~n ~ttıgıne lagoredbu yı kesmeğe muvaffak olam3.mlşlar. tındaki a.re.zi ile Almanya üzerinde hayet üç dört ıgiin ev••cl Kın Hva k~be~nt e<lı.~nonun nutıku·ı~ m~-
ye 1 ıncı mu a 1 ak'."'0 hathm • ruha• un"" '!" a~ d". yapmış oldukla<ı abnla< ........ - şehrini ikat"i surette tnhıi~e ıle Ja- Aan ·c ·~w.ın~şçasına fürleşıl-~n .s~~ul 1 dlazım 1gelme.k.te<lır, Fıa Şimcll öğrenildil!i veçhile a.yni da dün ve diin gece 59 tayyare kay ponJara terlt-e ve bununla aym za. r".Jon-ee:rrikata Mge-nel] lkdurn;~Y b~Şkru. 

h h 1 
vak

1 
.,....,.t'er er en a ı.naın eon rapor- d" l'b b' "h · ll b ·ı.. d. mand 'L.....-,_ - b .......:\. . <ı: ''"' arşa -a ()lr vesıle ıJal 

ava U
•• cum arı l .. J al .. b k gece uşman, gar lr ı tıma e etmı'l"""'r rr. . a Omıltllll. uzere U ~Tl:l ~ hiç bir UZ']!'a911la ,_1·-~- l .:ı.ğ arın müta e arına gore u a ın tankla 

1 
l k .. d . d , • kılometl'e kadar ~al batısı dak• -. ıuJaULUl O mau.ı lft-. Almanların stratejisi üzer-ine bir - b rh nıi u rıa kuzere v e;uz ;ı ınptereye alon Larur şehrin" dah" ,.;~ 11:' nokak dan, eon zafere kadar harbe de-

londra, 3 (A_.A.) - ~ün gece,,k~ ay müddetle ciddi surette mü - b~ rn~~ e_as ~r ç~~~aga eş~l : Berlin 2 (A.A.) - A~naıı ha\a ınuh~eıbele~nde 
1 

~e ~ s lt lVam edileceğinden, Ameriıka ordu-
Atnan uçakları lng~terenın cenub essir Ollacak.taı d ·ı şı.ı::Cb· : L':"';::~n gem\en !kuvvetleri tarabnda.n İpswlolı Ü.. ıoo.ğa mecb ""~"""""'~ad oşça· r~lru mevcudunun bu sene nihayeıtm 
Qİoğıu k~ısında bir şehre taarruz et- Kolonyada ölenlerin sayısı 20 bini :ra: ı d::iz k~r ışt' ı~ ~ı y;pmfa· ta zerine yapılan akın hakkın.da AL. ler Çekt,angur s:;~a.a\~l'·b ın 1- de 4,5 milyona baliğ olacağınd<ı0 t11işlerdfr. Hasar az olmuş.tur. Uç~k Neryork 2 (A.A.) - Ber.l'İnde- dan . .. k .. v~~ ~~~ı~ız ara ın • man orduları ba.Şkuman.d.auhğının m;ğl·lb· .J tl . . Jın 1 

u ton ve bir gün Fransa sahillerine de. 
eavar topları mukabele etmişlerdıır. ki salahiyedi. biLa~af müşahiıdlerden Me;~~np:'ll~~rueı::~ ~~~alde Aık 'bildirdiğine göre Alman muha.rc. arru~a:: :~fr~i g::n~~~~nışa öİ aSke~ ç~anl~~mdan bahule bir 

_ • , gelen hu•~ haoerl"e. dayanan roma ile 65 kilometre cenubda Bir be tayyarelenOOen miırekkcb il'< ıruılanndan ileri gel ... "ini iddia nutuik soylcmoıtır. Frt>ns~ uzermkekı harekata Nev-York Tımes gazetesi, Kolonya Hakem ve Tobruık ya'kınmda ve da1ıga gösterilen hedefler bölgesi.ne etımelkı\.e iseler de bunun doğru o- Şa'l"\k ~esınde. Kerç yamıa 
20 

' 

. . v • l" k ya kaıışı yapılan hava taarruzund11 El Adem ·ıe 
55 

kil tr bd yakl ... dt11a1 :ıaıman birkaç kere In- lup o1m d <tı d . h . lh h meydan ımuhıarebesınde.n sonra, 
ı olenlerın sayısının takn en 2 m bulunan m t 1 1 b giliz avcılarının taarruzuna ug~ !Ti b1"r b ı·rı· kıt c:U'M.TJ. çev.ırme mey an m.uhare. O ng~lız uçagı IS ıra .. . .b o b' ı ome e cenu a ~ "'b a ın.na aır e.nuz er an- H~""-.4 . ·d 

' 
1 

, . 
45 

· ayn ara armı.ızın u _ · · - o• e ı ı )"O ur. be · · ı· Af -.ı. d .1.- Ro ı 

ett
.j ve yaralanan arln. da taKr!ben lundugu~ ge ', .. . d .

1 
. ramı<:!tlıf. Düıc:.man ton<>Ularl bir""'k Ç _1.; Çi . . 8 . l "k ,.. , Sl, Şlffia 1 :rıır..a alr-1 Til'ffiCl 

b
. n_· • ··ı. 

1
, . b 

1 
d v ı_ n.1§ çe'Vre uzerın e ı erı -< -r·a ı-, ·r- .lılll'o.Sııg rnnm, ır eşu .n.:me. t Aı.. d · }t\ ın •ıı;ışıye YllK&e mı, u un ugu Ka ve gerı· ola -~- d l b' d proJ·,.,,ı-örleı· n yardımile Alman 1k ;ı... lze h ··te aarrumı, . .ı.man enıza :ırımn 

Londra, 3 (A.A.) - İngiliz ha 
'\1a kuvet1erine mensu'b uçaklar dün 
ŞÜnaJ Fransa üzerinde geniş ölçüde 
hareketler yapmışlardır. Bu hare
ketlere 200 avcı İştirak etmiştir. 

. d d. ri;lu\. evan1 ı ır me o;;11o:~ r anın uem ma. me, em mu _ M rf .. . 
naattn e ır:. 

0 

cezir halinde cereyan etmiŞtir. tayyarelerinin yolunu kesmeğe ça. haSSLS asker, bam de Jmıuutan 0 _ ayıs ayı. za ında 7QO ~usur hm 

D·ıı kurult·yı I O Ag ... ustosda K~t'alarımız düşmanı hiç rahat bı- Iışmatlcta idiler- Şiddetli bir ateşe laraik yapt.ıığı aııUık saı.ahiyetli A _ ~ ~ao:rmn~ 1140 J!ernı bat rmış ramaımaşla.rıdır. rağmen Alman muharebe ta)ya - meriıka şahçiyeilerinin resmi ifa _ 
0 

a arı. yenı w ngıl.ız hav8; ıı:-ar. 
t-phmyor Yiyeceğ.i ve ~u:YU b;ten dfüşman, rele~ hava bat.__aryalanmn kesif delerile de tah~ etmiş olan ~~lan, Uzakdogu muharcl.'P. r:rı v~ 

hatlarımızda, bırı Kaupz:z.o ana yıo. baraJını yarmaga muvaffak ola- ön.eımli ya.rciJımlara rağm.en .Japon ayet son. :ru.tU:lkJ:ar muhaı;ını 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) lu üzerinde. diğeri 15 kilometre rak boll"'.balarmı İp5wich şehri - lar kal'ŞJSln~ki durumunun her. grup:arm ~mırlermm ne kadar 

altımda dördüncü Tıürk dil kurul- k~dar cenubda olmaık üzere, ge _ ne ve iimanma atmışlardır. gün müıtezayid bir niSbet dahilin- ger.gın old~unu ~ve i~ senes.ir.ııin 
tayı 10 Ağustos 1942 Pazartesi gii- di.kler aQmak zorunda k::ılmıştll'· Aıtılan hinl.eree yangın J:>onı.ba • de güçleşmekte olduğu görülaneJc_ Y~~~ına ya~aştıgı b~n.erdc, y.a. 
nü saat 15 de Ankarada toplana - .. 31 M~ısta k.aranlılk. basarken, ları şehrin muhtelif mahaHerin<le tedir ve ı,iandiye kadar Çünk.ing nı -uç e~eımlı haı'b :sı:ne&ın~e~ sonra 
ca:kılır- düşman, birÇdk tanksavarla doğu. büyülk yangınlar çııknr.m.1~1r. Çini ile .işbirliği ya-pmakta olan m-wh.adlb mlllm1~m bıi.rb.rforne 

2 - Birinci Türk Dil kurulta_ - dan gelen hüoumlarımıza karşı hi Bütün ta'-""arelerimiz üslerı5ne komün~ Çill <1enerallnrınd"n bı·r ve bundan evıvekılere r.ahmct oku-
Vaş.iaıgıton, 3 (A.A.) - Ekseriyet k ı k 1 'j ., J .o " ... ta k de ed • parÜsi l'i<leri, RuzıvelıHn ·. y:mda bulun.up uru lay ·a!arı e mayeye başladJ€ı bu iki gedikıten dönmüşlerdir. tanesinin sooı günlerde on bine ca rec e mali bır ~eki1de 

1 
B lı: MacarJS· kurumOn üyeleri sayılımış olan .. - birçok taıı!k ve taşalım geri çek. - . . yailun mai)'Olil• birlikte J>ponlar dalıa uz~n z:ıman ~~uşac"'' arını 

Amerika, Macar 
Bulgar ve Rum~nlere 
harb ilan edec~k mi? 

il';;;;, h:::,İı a~~ ~:kk~~:::'Yı~J.'.' ]arla ondan son.ra kurum• .. an~. tü.: Wye muvaııraı. olmuştu;. Fakat lan bir }u,şıf ~kını esnası<~ zırh!; tarafına geçmiş almaSJ da bu güç- açıll«;a "östeıımek-tcdırler. K. D. 
hf~n. in. bugün kongrede götüciile~ 2i.i,ğüı gereğince kurum uyel:g~ bi~ t.a~ v-e taşıt. fena tarafta, ku~:vetı~r kuman~aı:ıı •. , enera lüğıün artım.asma sebebi) et vere - Ayn ima davatarı 

- ..,.... almıış bulunanlar, bu kurultayda yaını me.Il!alı taraflta ka1nu§tır. Grüwelm tayyaresı lngılız.er ta- ce'k önemli bir hadisedir. 
ceg nı ve Perşembeden evvel ayan ı..1· l .-1 '---L- f d d"" ·· ··1 ·· 1 cı:ı. •• ~a-af 1 

1

-rne r da ıü.ye olarak bul~na~i ır e~. . Bı.rmar, uuıuUii ve av :.ıçaklanrnız.. ra. ın ~n .. u~ru muş ve genera 2 - Şimali Afrilka cephesinde: ......,...- ı ... ci •ıuıfada) 
ı c :ısinden geçemiyeceğini söy- Bun.ladan dördu-ncu Tür!k: dil dan kıuvvetli yardım gören kıt'a • esır du~ştür. General Rommelin de'\-am et _ Celse açıldııktan ve geçen tn.T'I • emiştir. ıan.ıta. oku ~"" __ _.

0 

kurultayı.n~a bulunmak i.ste~en - larıımız tarafından hila durmadan kalyen tebliği moeılcte olan taarruzu hakkında zaptı nduktan sonra ru:a. 

P 
ler, ona gore hazırlık yapabllme'k hıraplanmaıkta ve tahrlb edilmdc.. R 2 {A.A) _ ltal rdu Mihver devletier1 31 May!s tarihin nameye geçildi. Ruznamede BuTSa 

ariste mağazaya üzere. 15 Temmuz 194~ akşamına tedir. Son haberlere gfüe. düşmn-
1 

oma • b · "h Y~~2 ° - de sadece mtiiharebeınin devam et. meb'usu Nevzad Ayas tarafınd• 
h.. d k .. kadar adlarını iş!erjni., '."1resl~rini nın gediiklerin bulunduğu bölıı~ _ ,:.'ra~:":w,"'rıl" ııun nu - tiğiııd~, A~an. c İtalyan tayya veriknriş bir takrir vel'di. Bu "" 

Ucum e en omu• kurum genel sıekreterlıgıne bıl - lerden tankları ve taşıtların bü • . .. reH?nnın 25 Ingı.liz tayıyaresi dü- :i_:de son zamanlarda me !ek~ 
nistlerİn muhakemesi diıımelidirler. . .. yük b:r kısmını, batıya dogru, ~aıırnank~ ~ El U:~lep böl - şürdiiklerinden ve İngiliz Amirali ıçı ayrı? davalarının ve ayrıl • 

' Vişi, 3 {AA.) - Park otelinde 
~areşalin reisL!ğinde roplanan mec-
1~. Pariste bir ;aşe mağazasına kar. 

§1 komünistler tarafından yapılan 
taarruzu maıhkeme etmek için dev. 
leı mahkemesinin toplanmuını ka. 
ıarlaştırmıştır. 

Askerlik 
kanununda 

tadilat 
Uı Ankara, 2 {Hususi) - Bugünkü 
~~ta yazıldığmn göre, Mill'i Mü. 
Ilı" iiEt Vekaleti 1111 sayılı askerlik 
~<-ll~f~yeti ~anununun bazı hü
l lcrH11 dcğ:ttiren 'Ye yeni hüküm 
~er l tuvc eden bir kanun projesi ha. 
ı:ı~rl "rtılştııı. Bu proje ile askeri orta 
~k 1Y~tnamesi ola.nlann muvazza~
ledı'hı:ı-mc.tlerinden ıki ay indirilmek 

T. 

tn Askıeııi dlıliyehlameler kaldırıl. 
lll.·V olduğundon maddeye ehliyetna 
tn e 7.'cı:foe ııokut d.iplomas~ konul. 
h~\tr, Ayni proje ile., at, çift ara. 
ita 1• Jnol-0ııi~let, otomobil veya 
l\~nılt: müra.::aat eden erlerin 
tl? l:'2ııt.fhk hiwneti 12 ay otacak. 
t~-kat erlar 12 ay hi~met göre. 

3 - Kurultayda yalnız dınleyıcı ileri mevr.aHerden 30 kilometre ka- ~sın~e. çe'\mlmış olan duşma.n t~ Sir Cmvanm henüz anJ.a§tlnuya.n ma vaat alarmın dikkati çekecek 
olarak b~lunıt?.& isteyenler ~e. ad;. d~r ?.eriye çeıknni.ş olması müım· ~!ltnm anudane mu~vemetı bir tarzda İtalyanlarea esir edil _ derw~~ ~~ ıgöriilmekte oi. 
larını, ışlcrıni ve adreslerıru l;, kıün.dii.r. dün talya_n ve .A~an kıt a_la..'"'m.rn diğindıen. bahıiıs ~k kısa malumat dugu ılerı~ .sı.ıriilımekte ve bu • 
Temımurı: 1942 ~:1~ kada~· ku- ŞklrleU.i bir savaş hala devam ~a:eı~tle~ net~ınde kınun_ıştır. vern~lerdir. Buna muk.abit ayni nun sc~le!'11~ bu h_ale .. mani o
rum genel sıekreterligme ıldınne- etmektedır ve muharebe hiç bir Bcı ~ esır, yetmı, tank, eUı top tarih~ İngilizlerin verdikleri ha- l~~~·~ ~anun_ı_~m te?bır duşünıülüp 
1.idıirler. suretle bitmiş değildıi.ı·. Ba~a ağır ve yn.ı.z kadar ta~ alınımıştır. Dü-ş- herler oldu.kç.a etrafhdır ve bir &iişunıulınedıgı Adhye Vekilinden 

Dördüncii Türi< d~.ı kur~Lt.ayının s~vaşlar da beklenebilir. Fakat ne. n_ıanm zımlı u~ur~arın hi~ye - gün evvelki baibe.rleri bıraz daha sorulı:m~~a idi. .. 
g~nı;l toplantıları gıunıdemının ana tıce ne olıı:-sa oisun, RommeHn il'k sı:ıde o~ıan .. ya·?,t~ ş~d~.th bir taz.. ay.dınJaıtaca!k mahiyct.ted.iı:. Bu ha- T~ırın ?~unırnasını mut~akib 
çııJgıler.~ şun~ardır: taarruz plfutlarıı tamam.ile bozul- yık g~n ~u~kıürbülmuştur. berlere göre Rommel taarruzunun A_dliye ye~lı Hasan Menemend _ 

a> T~~ d_ıl kurumu başk~m:nın muş ve bu .rnu .. ·a.ffrot.iy-et.sidik düş. Gerılerımızıde faaö.yette burun- başlangıcından beş gün soma. ya. o.g1"! 'kıürsuy-e gelerek boşanma 
açma soyleyı, mana insan ve m.alzemece pahalı- maya ~ebbüs eden müıhim bir ni 31 Mayısta şu durumcla olduğu vak alanna. en çok sebeb teŞlkii ~-

b> Ku.rul'tıay _ba.J~anhk kuru~,u ya malolınuştıur. mobörlii 1«>1, Mhver tayyareleri- da anlaşılmaktadır: den. hallerın Vekaletçe tet!d.k. ft 
He çall§a1lı3 koınisyonlaımın seçıı. .. Tahrlb '!dilen tanklar nin şi<ldeOi vıe arka arkaya yap _ cGeneral Rammelin önemH tank te~:t olundu~~.ınu. ve Ün'iv.ersit~ -
mesi. ?uşman: ve~rilen zayiat tatı - tııklan taarru7.1aT karşısmdl a~r kuvvetleri hala Aılaoma i!c El A-~ salfihlıy€tlı makamlarının 

C• Kurum genel sekreter"nin alıtı mınıe ben~ ~atki't olmamı.ştır. Fa lkayıtb1ar vererek gen çt...,Jcllmek dem 'böl,gesin<lıe yani Aynelgazale rr:ut.aleal~rı da al~n~ık-tan sonra b1!_ 
yıllılk çalışmalar üzerine ra,por ..ı, kat mu1ed.11 btr tahmine göre. tliiş.. zorunda kalmıstır. ile Bir Hikem arnsında1d İngiliz vadıde lüzum puleceok -kanunı 

d, BiLiıırıısel tlromisyoniarın ra • manın 260 kadar tankı tabrib edil- Berlin 2 (AA) _ 'E 1 mcvızHerin1n gerisinde İngili% tank tedbirler de dahil olmak iizere 
porları üzerine ıwı;uşm.alar, ~ v~yahud ele geçirilmiştir. Tah nan resmi maİ~ta ~e.9'>~ a ~: kuvvetlerile muharebe etmekte _ V~~tç: !ca~m~ tevessü_l edile -

e> Yönetim ~m.ısyonları rapor~ n~ edılen veya ele geçiri!erı t,~ıt da Tobrugyun c ....... .,bu da lmy 1. dirler- Yalnız. Tobruk batısındaki cegını bıldırmıştir. Nol-t;aı naza -· ko l 
1

- ··n ,..,...... 0 yapı a~ k"' ·· le -1
• "f.ah d ları üzenne nuşma ar, s~~nsının ÇOI\ yuıtsek olduğ.una da ta olan büıyük tat\4{ muharebesin- sahil yoluna kadar iler~m~ olan ~ını ursuye ~e r~ _şı. "n.y e 

f> Yeni ana tıürzük ile çalışma. şuıplhe yoıktur. ere .. .. . •• . . . Mfüıver oku'V'V'eltleri orada barma _ ız.ah eclen takrır sah.Lbı ıle dıger 
pro~nm onanması, l.1man tebH"gi tanı~nta~u~i~~devc 4~~~Ingı~ ma~ ve tekrar El Adarnin a.o ki- h~~iblerin ayni. mev·z~ etrafmdaki 

g$ Geil'Cl merkez 'kurulu s~Ç1m~. k · .. ~ ger bir ıometre !katlar ccnub batısındaki mutaleaları dmlendııh.'"ten sonra 
~h> Kuru1tay baŞkamnın kapanış Berlin 2 (A.A.) - Ş•mali Afrl- r ~n::::~ ~nıkı da muharebe dıtı bir )-.c>l kavşağına kadar r.rer! çe _ saat 17,'20 de toplantıya son ve • 

söylevi. katla. kuvvetle tahıkim edilmiş bir ır 1 1 11 
• ·--- __ kilıl"'Jştir. Ayızıelgazale gibf Bir Ha rilm.irur. 

o mevzıe karşı Alman ve İtalyan r kemıde'k.i İ:rııgil.iz mevzilen de mu- 6. •• -.-.-.-ı1ii.-.-•• -•• -•• -.-.-.-m-.-.-,ı.-1ııı.. 

0
·
0 

"guda son 1ıarb vaziyeti kıt'aları tarnfınd~n yaı-,plan lıir ta.1 p E R D E kavemetre d-evam otıınekte ve bu 
a~JIUZ esn.~ında In~iliz kuvvetle . 'ha! M hv.erin iaşe ve.lkmal işlerL 

cBa.ttaralı t inci sayfada) 7~en murcldk~ bır g_ru~ ç~ınber !Ji pek zi'Y..ade wr1a~nmakıtad r. 
Sovyel tebliğleri ıçı.~e alın~ ı~a edılnüfir. 15- ve Ingiliz ıtayvarcleri, büyük b·r faa-

Mosloova 2 (A.A.} _ Sovyct ge- lermden hırı tuggeneral o.:.rrolk u- livet \'e ied, ka~ıın:: ile ıkara mu -
ce yarısı teb1iği: .. . zere 3 bin esir alınmıştır. 101 tank, s A H E ; h~1eı...:.rıi d~tcldemelttedir ve 

1 
Ha2liran günü cephede onem1ı 124 kam~n, biT'ÇOk motörlü t~şı~ ; bu seoob1e Atma..ıı tayynrP

1

~rine 

bı·r def1ı'c:ıı"lkliıı. oımam1st. ır. 30 Ma- ve çdk m.ı~ar.da ~arlb nıalzedT,csı H . t nazaran da!ıa R"'ır zavrnta um-a _ 
I'>"" .'.l\ M 1 ı H da azıran sayısı zengin resimler .., ı-.· yı-sta biıten hafta ;ç:n<lc 42 A:ro.a~ 3.1 . ayıs ı: e . az.ıran arasın . e- ve yazılarla çıktı. ma\1lalhr1ar. Bumın1A '3eraher. e-

uçağı tahrilb olunmuştur. Ayııı.t lunıze geçmış veya taıhrıb cdll - ğ'E:>: Mi.hv<>r tarik '1ntV'V4"Üeri El A-
mıüddet zarfında bizim kayıbları- ~ir. .. . Müve:ıZlıerden arayınız. t dccm He ~roma ar-a!-:ında er's.m·c: 
mız 14 uçaktan ibarettir. Dü.şman hatları u©erıne yapı • oklukları meV"rl1~r· sağlsrnıb~ _ 

NOVOTNİ 
Bahçeli Lokantas1 

' 



• Sayfa SON POSTA 

Spor teşkilatının Maarife devri 
~ 

(8aftarafl 1 inci sayfa) 'leleri ve yeni programı neler nele 
ia unun eelen bu baileumanın da olmalı.dır diyelim> O zaman bek 
tatbikat eabeı.mclak.i önemli netke .l lenilon iıleıi mütehaasıslarına ver 
lerini zamanla cöreceiiz.» 1 mek tabiati1e meydana çtkar. 

r 
. 
-

«2 - Teıtkilltın sak.at taTaf1ari Ben, maarife bağlanmıı ııpor teş.. 

r m~ 
' \·~ 

(TIYATBOLAB) 
diyoruz. Hiı; bir te,Cilit kiiıd üze.. kilatından, bugüne kadar herhang Me,luır ılliziyoni~ profesör 
riadeki hültümerile sH..t tabirine bir aelseble kendimize maletmedi ZATI SUNGUR 

i 

)9yık addedilemez. Çünkü bir lef .1 iimiz ve vatan~ en umulıııaz kö Beyoğlunda •SES. ainema ve tiyat. 
kilat kuru1ur'ken üstünde uiTaııl • telerine kadar yayılmıı olen miW ro.unda her akpm yeni numarala. 
m1ı1. faydalan dül)linürmüttür. Yu . l91porlanmı.zdan bahsetmek istiyo • rından müteıekkıl zeugin PT<>trT• • 
~andaki auaiinize verdiiim cevabı rum. Efsanesi. tarihi, deatanları. pr mı na devarr. edecektir. 
bu jkinci aua}inizi de kar,ı-lar zaft- kıları.. muaikisi ve bütün f ılcri ve ; ..... p .......... Ma ... ytb ............................ .. 

,_.J_ ıL~~ _.a_ !1 'l da -'-- t.:' .:::C-r OS & .... 1 DnMMıylm. .._, cevnerıen i! orta uıuran o r 
Teıpkilatın aaltadıiından ziyade alahlTka gürqimiz var. Bir ciridci - ,_tllrin, Miidiiri: CIJMMI aa-. 

tatıbikat salıası-nda ve t:ıtbikatçıla • liğimiz ve bir okçuluğumuz var. SABİBJ: A. Ekrem OSAXLIOU. 

. 
-
ı 

l 

ihracat Vergisi Hakkında 
lthalatcı ve lhracatcı Birlikleri Umumi Katipliğinden: 

1 - 30/5/942 ~ve 5119 1a71lı remai ...-. ile -.redllım 4226 numaralı kanunla ihracat 
v-aWJ nlabeti 1/6/942 tarilaindm itn.r.. yUsde om çakarıbnıftır. Kanuna nuaren bu tarlhteD 
IOlll'a J'apJlacak bütün ibractıt bu v.P,.e tibicllr. 

2 - K.numm netrinclen eYVel akteclllmlt uıllf muknelelerl dolayulle mutuarTır oldukları be,anlle 
alibdmiu TICUet Veklletfne mürac:aatlarda bJl)unmaktadırlar, Kanun bu mukavelf.:leri iatlma 
etnwnit ohDalda beraber, mednir miiracaatların tetkik eclilebilmeal için bu nevi ınabveleler 
bal&ktnda malmnat alınmuı muvafık cöriildüjünden, 29/5/942 alrpımım kadar yabancı memle.. 
ketlede yapllmq aatıı mukaveleleri tmçll ve vize edilerek Ticaret Velriletine bildirilmek ibere, 
alibd.rların, 4/6/942 tarribll P..,...... aünü aaat 18 e kadar bu ..ıtflann miiabit vealmla. 
rını Umumi Kitlblltlmlze t.Tcli etmeleri Juımcllr. 

K.,.fl,.et. T....-et V ekiletinin -m tevfikan ilin olunur. 
rın t~kkilcrine ~ur~buı ak. B~ard~ i~ ha~ ~oru o~r mu~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~-~~~~ 
salk'lıddan Lelki ohnuttur. Bu aksak. ki'? Maamafiı timcliye ka<iar kcn. 
hldar günlük faaliyet içinde bile eli kendilerine yaşamış ıcılan bu apor 
kendıni gösterdiği için maarif ida.. ları e\e alırken fU ve bu nazariye. 
1'tı1İnde tk it ola.rak bunların önü. lede özünü kanttırıp ve auilt',ftir -
ne geçilmeığe çalışılacağı tabiidir. mek gibi bir mazeretle halialiiini ve 
Bu aksaklık.ları.n neler orcl.uiunu bu kara"-terini kat' iyyen- bozmamak la 
uda telker teker anlatamlyacaiım. zımıchr. Çak tehıirli kalaaile bu ite 
Çünkü buna gazetelerin bacmi mü. yeni bir üıdllb vermeğe kaWtıııraak 
aaiddir.» 1Anado1u ve Rumeli köylüsü an• 

«- Üçiincü sualinize, bir terbi.
1 

larc:lad>eri tanıdığı ve yaptıiı bu 
ye uraısuru o'lan beden terbiyeai iti. güreıtı tan·maz olur. Ben, zeytinya. 
nin asıl terbiye müe.eK11İne bailan ğıına, ki.betine, hatta kazan baıın. 
mıı ohnası müebet cevab vermemi da su çarpmağa kadsr müdafaa e -
icab ettiri)"or. Demek i.tiyorum ld debileceiim bu gür~JJİn «it.,. 
ktübleri mstd>lerdcn uzak'laıtır • kucalo deıa1en kuru kısmını da ih. 
malt. yahud mektehleri kendi spor ya ederek bütün mineti bir anda 
teteık1cullcrine doiru ldüblM"den ç~ ..,.arcu yapmak imkanını daima ya 
ınC gibi bir filô art k mevzuubaha kın görenlerdenim. lsteıfim ki. bir 
oLamaz zannederim. Avrupada ol • 1 Japonyanın Paris sefiri o ihtiyar 
duğu gibi mK.iilat da'reainde klüb halinde kendi cicutsu9Unw kendi 
ve mekteb tetekküllerinin birbirine min bayramllnıttda ve tıpkı Japıo.ı 
yakın ve müvazi yollardan ayıri he yada döıenrnit gibi bir hasırlı ıa. 
cMe doğrultulması gerdctir.» fonda nuıı'I yapıyor ise, biz de a • 

«4 - Yeni ta,kilıfttta kimlerden latu~a dediğimiz vağh ve yağsız 
istifade ed'~im d•miyelim de. İs -1 tıiireti kılını bile değittirmedM he!' 
teneniz yeni teıtltilitın yem ham. yerde yapabilmellyiz.11 G. O. 

Fevkalade kazanç liyıhası 

Meclis ımurr.1 heyetine 
sevkediliyor 

Bugünden it' haren ekmek 
istihkakı tam olarak 

varili yor 
(Batbnfı 1 inci ..a,faU) (Battarafı 1 inci sayfada) 

göıreceğı, yahud da devletın ala - mek verilmesine başlanmıştır. 
cağ• vergı nisbeıti de gayrı men. İsta~ul valiliği dün ekrn~'k va. 
kulüın bugünkü ~rine Have e - ziyeıti etrafında şu tebiji neşret -
dil.mek suretHe satışların başlıya. miştir: 

cağı ve dolay16ile gayri menkul Vilayetin tebliği 
fiaHannın mah!us suretıte y.ukse. 3/6/942 Çarşamba gününden 
leceği iddia olumnaıkıtadır. iti.haren büyüiklere 300, çocuklara 

Ticarethanelerin eski v~ normal 150 ve ağır i~ilere de 600 gram 
kazancjarmdan AuJlasına tulhik olımak üzere ekmek ıstihkrkları 

eden proje tıü'kUmlerine gelince, hel'fJÜn tam olarak verileceğı teb. 
bunun da bil'Qdk ticarethaneleri liğ olunur. 
bahis mevzuu olan haddi ~ - ---•---
mek üttre raaliyet1erıni ayarııya. Dün sabah asılan katil 
~ları ve dol.ayısile t~care~ ~le. - (Battarafı ı inci aayfada) 

USTABAŞI VE işçi 
ALINACAKTIR 

(Bobin işlerlaie u.cı... .aıtıl w Wi7ük fabrikalar. 
da •la .... 11* ~lll'lllıileııek lrddanla cııı.oak>, 

! • (Bobin iıleriade BıU... -.hlt olacak.> 

' . s • (iohlssrlar lspk.., fa6nlıabnnda ye p*8ıl tası~e • 
hanelerinde oabıaut olMılar terolh eclillr.> 

11 • 'l'eına.cl 

! il l'r--' 
11) T....._. 

8 • PlılınıJMı 

(Birtacl anıl) s-•aı ~mı CM'a kınib edWr. 

11 • soı- ._.frel 
1 11 T--.Cı -.a 
f 11 Hoılık ........ 

a1mac:ı.w.r. 

Vedlıectık .,._: 
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G&J'~eri ehl1ef.e ~ ulabııtı.Ja ııt nr.,. Uıılll' acre& ft lfollere S ll. 
l'a7& lııMlıM' J'eYJDiJ'e YerileoeıiUr. 

Ann6ın ...... : 

1 - fti ukerilk ~ ifa etaılt ollmılL 

1 - De*4 ftJ& bertıaacl bh' milNW-.,.e ııaeıı6:mt latıım.ı& ..... ilıli •Pul. ....... 
3 - '5 ,.....-,. ,,._... lıiJde blllllllmümlr. 
~~ 

1 - N6faa lihıJI (IH ullertilt 1okla- ..... ,. 
ı - ... .,. bal lı6t* 
S - Talwil _..._ 

' - lllılmıet ft9'b lan. 
5 - 1 "" 8 yedtaAtJt feıtotnf, 
TaJlbl.et(ın tlıdıaıl Gallııla PMtıllaMllnde pGlll& .._. iM! n11mara1a mi • 

rae911Uan ilin °'9Dwr. Ult91t 

1 t.skerl Fabrik~hr Satmalma Komisyonundan I 
8.8.NZ l'aalCıeal rünti aut 15 de paaaıll*ia llaMıe ~ti Zl, 13 ye U/5/NZ 

._.lerlnde ~en 4HI adet lllfeinln llllDI btildiı•ıeıUıııııılür. •1818• 

lstanbul Levlzım Amir~iğinden: 
Ole. ..... ..,,_ ~ •n fll'lft ~8" .... AC LI , s--... •lhwwe.........

tıelıf.'f, lkatalok, pliıı Ye fafııaral..-..aı OD lMıt ... tphte Toııbaırede btaabıal 
Levaımn Amirıatlne vermeleri. a34Dl• • 5936., 

mınde aıtalet doğuracagı ~Lbı hır bekçisini de bu arada yaralıyan 
mü.tal~a ileri~ sürülmekted~r: sabıkalı gece hırsızlarından Nazım İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

Pro1e on gwıe kadar MC?clısı u- halldkı.ndalki ölüm cezası, dün sa • 
mumi heyıetine sevikedil~cektH·. bah Sulitanabrnedde yanan ad •e 

Kira bMellerl art1r1lmıyacak binasının önümeki ıneydanlıktta 
Anlkara 2 (H1.1Susi) - Bına ver. infaz edilm•.ir. 

gilerıne geçen yıl yapılan müda.. Gece saat 2 de biri.nci :ığırceza 
faa vergl3I zam nisbetinin tekTar mattkemeei azasından Salim Başol. 
arıtırılanamast kararlaşmıştır. Bazı müddeiumumi muavinlennden Ce 
vergi ve :resllnlere yapılaca-k z:ım.. vad Ô2pay te'V&:iftlane doktoru 1b.. 
lar teslbit olunurken l>u v~ye rahim Zati Öget ve infua ınemur 
zam bahis mevzuu olmuş. fakat diğer zevaıt tevkiitıaneye gitmiş -
kira bedellerinfo artırıla.maması leıdir. 
halkkında meVC'Ud koor:iina&~n Saat ikiyi çeyredt gecıe idam 
kanrı. karşısında gayri menkul sa- mahkıimu bulunduğu •looğuşta u.. 
hi\;lerinin gacke uğrı'Yacakları dil- yandırılmış,. t~~ifl:ıane müdür!Gğü 
şünülerek buadan sarfı nazar edil. odasırıa getinlmiştir. • 
ffiiııjtir. BaŞka hıapiShaneye naıkledile -

ıBina veııgilerine bir miktar zam ceği zannile yeni elbiselerini ele 
icra edileceği ve mal sahlhlerine gi')'lllleği ihmal etım:yen katil, mil
de kira bedellerine mahdud nis • dü.riyet ociuına .girip te-Aufhane 
betıte zam yapabilmek hakkının imamını da kendisini bekler gb -
verileceğı baWlında de·1eran eden rünce işi anb0N4t buyüılç bir irorkU 
~ytalar b(;y'l«)e evveJce mevcud ve heyecan geçirmiştir. Fakat ıdarn 
btr tasavvurun s~ıntlSıl olsa ge - mahk:Umunun lbu kor1ru ve tel.atı 
relıdr. kısa süımU., mehkeme azası Sa -

Havacılık 
mn Başol tarafıınchn okunan 
b*1ondaıki ıölilin cezası ilarnını 
soğuldkanlılılda dinlemı~. 

<a..taraı 3/t de\ Bu sırada tevtkiflhane jmamı da 
dona.omayı himayesiz bıraktı. Bu ıkerıdil!Wne lazım gelen dini telki _ 
vaziyetıte daha fazla dayanamsyan n&tta bulunmuş. bir anusu olup 
doaanma da uzakla9mak mecburi.. olmadığı sualine idam mahıkumu: 
yetinde kaldı. Bu da her iki silahın c- Hiç bir arzum yok, yalnız 
i~rliii NzwntlftA en bariz bir mi. cesedim ortada kalmasın . .> demiş. 
saldw. 

Bugün her ikıi. ı'lih birbirin.i !4- tirBundan sonra poli6 katili tev • 
marnlar ve. ~~eı:ı daha ça~uk ıatı!'- 'kidlıatle b' ınd'arı ııkarılarak 
sal ancak ıkıe nan yapacacı aıkı 11- . lJlılıS ç 
b1tliii aayeainde olur. ıciam ~~ın. bulunduğu ~Y-

Çolt üstün bava kuvvetlerine ma. ~nlı~~. ~rı~ .boynuna hu -
1 it bulunan Amanya, Büyük Britan. küm hulasaısmıı ihtiva ede!1 levh~ 
ya adalarına yaptığı çok ıiddetli talik ohmd~an sonra. bır kıptı 
hava taarruzlar& n~ticesi bu adayı tarafından oluıgı cerusı mfaz olun 
etde ecf.cmemitti. Fakat Almanya muştur. . . .. 

• 

Din No. 181 
" " rutabeül Ye Ht ...... aSlet.indelrl bir adet elıımelıt flahnm 4/llasJn,n/ 

93% cQ.1'iı Uen t:.a.~n bari marırafile beraber dh ....... c5tll) .. 1ı1m olarak 
te.ıblt edl'4tl lllın ohm•. c6H8~ 

1 lstanbul Belediyesi lıin.arı 1 
11915,H 8!1,IS 

H'J15,H , llM,lS 

,55 T ...... ı • Küoüqakaeoe 1olaıa-. 
'1ek ..._ ...-. bpt.waa amellycai. 

,14 ~L • Kitllaaaae • Si.. 
liııbMralıa ......... 111UUHD k..Uaa 
U.h .. 11ı1DeHJe9. 

lleııılf ..._.. a ttım•a& ....._lıln .,._. 7wlı iller •11'1 arn lrA. 

JMı ..rı -.ılile ~e lıOD'i&iauııJ:.Ur. M1*a'ftle, elıa:lbne, nalla .. leli • 
mmal. •-..i w feui ...,eaameleri. prvje Ulif hüMa-'Jte .... mWtrid 
.... emik .......... sW.Hen ltee)el~ .......... Nalla MiiıliirHliind• 
wriJeollılllr, 

a..&e 11/8/IU Par31ıell 9b1aa&15 de Dallai Bnolm_.., 1 .. alacakiu. T..._... a ' ' • Jalldtm veya me ............... e ta~Wea ttibMeı\ Do 
1i9 enet V-. Ntıt• Midir~ ~ ............. f-1 elaU.re&. 
Hl ~ ... ....,..._ Oduı ftllllıalıNı ..,_.. ..-on •e 1'elalre ft lı:anmi a. .... - ........ 'ftım. ile IHff> No ... lk-~ fHl"eeiade ıı. 
~ '*lf ._._.nnı lb:ılıe rünB .-8' 14 e bclar u-.ı Bncibne. 
De 1'89lelıed ı&......... (5911) 

Tııcuet V ekiletl iç Ticaret Umum Miidiirlüiinct.. r 
HeıtlHI lılıw'eelı AlmaoJad-& Hamburı tobftnıle iri.la olup 31 bdncltefl'ln 

1331 WW ecıneltl Anonim Ye tKJD&,eti eabama mımtı afm Şll'Wler kaDllDG 
hllııliıdeJtne ..,..... Tiiltıilrecte ealı$11U191D& lllia •erilmlt o._ cl>elôche Le • 
Ym& ... o. M. B . H.• = Doroe Le't'aut Linie o. M. B. B.ıt Şbbt.inia Mil. 
tlirled: 1 OTTO BOCK. 2 seors Dirıl•ı: Bam1ııalır'a ~eminli N4*r Ulrlob 

......... a-1tnıle Şlrbı --- ....... ~. t.famlllcla 
J167oite ...... DOllerlltlıaoe &aiA klllll.uı ltt9 ......... YeUlelnuae He, Şlr 

lletıla TlrtEt.re möm ıll'll carteıı Meves'ln ~Je6ın tlllllmeCI clolarıal1e. ma • -"erbin Jflrine SMlet m.-.bha&lannaııa Fiı*'l Ş~ Tür1ı:ire 11111111111 

miımemll ....... ...- ettikleri ribi, M..rfer Melo'ntm .....wa.lik uıatwtı 
ma11a1 ... eJleclltlDI " Peter Jensen'ln de mlll'&bbail cılank ta.Tin ecllldltlnf 
Ydkileüa*e ım11neaa• blWinulıPer .e ba bımaılll9 llna c'e1eG •e9kalan •er. ...... 

Kerf""' •*" ecllterdı: lııaaanl bikilıdlere .,.... •6rilılllııllt ellnakCa 111n İngiliz donanmaa·na üstün bir de. Azılı Ratilın ce9edi dun saat 
niz kuvvetine maJ'k bulunnıuı ol. 11,30 a kadar Sul!tanahmed mey -
saydı heıblde bugün adada AL danında halka t~ir edil'mışıtir Bt _

0
_.._. __ ·-----------------------

man bayrağının dalgalanmakta ol. teşhir sırasında merhum polıs Ha- D kt 1 Zati Q l 
duğunu görmek uzak bir 'ht'mal o1 san Basrinin kıızı dıa bir ara orada c. Yeni nesriyat )IE or . 09 
mamı. bulunmuştur. 1 ~Jedtye ~ mmyen .. 

Netice olarak şunu ilave edelim Saat 11,30 da masllı.bun ce-.;edı YAJtlM AY - a. on bet ıibıcle bir banmnde Olledee IODl't. ~ 
ki tayyare bugünün en yeni ve ezi. darağacından a] nmış, gömülmek r+--'d• olMı ........... ı eutrıua a. ıannı kabul eder. _ 
ci bir eili.'hıdıT. Fakat ~u ailah dıe. üzere belediyeye teslim tdilmiştir. Ilı ""*-bir kapak ltinıle clolcan -------------
niz kuvvetlerile bereber çalşab'ldiğ' , .,. e6mlıtUI' e:. ıda ZAYİ -11/1611 nanıan1a Uman cü,. 
ıakdir<le en iyi has•lasını verir, dün lerile çalıpn donanma da kenıelini mlDledcaMa ~ · ..., c1anmiı ~ Y..,_l l1ım 
yaları fetheder. CSylece emniyet ve hu~u.r iç.inde hisı ia,.....11 lı~eıo11erimWD 5 ... hl.. • e aca. • 

Donanma ıle beraber çalıtan ba. aeder. ltte J~ donanması "'.eh~- ..., .... 1ılr rilNıdaJ. Te auiıteUI 7uılar tllmluı dlkWdn lıMmi J'Oktal'. 
va kuvvetleri naıd k kendin' deha va kwnedeın bUGa a bar z ltır mı.. ftlllılr. 11 ...,. 11 ....,., • Ali O.. . 
em...,._ ı..va kuvvet ..idi 1\. JJ. 

AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 
Taşra mtışterllerlmiz için pır!antalı ve elma&lı &a&t.ıerln ıe:ıl modelleri ı~

mlştir. E!Mall g bi 15 SP.ne teırJnathdır. Taşradan s:parıŞ etmM .at4Jeolen 
ltata!oğ gönder·ı r. Mt ktubla <1.s~anhul posta ku·usu 18'> adres!\~ müracad. 

Sümer Bank Umum Müdür.öğünden: 

Hukuk Mezunu iki Memur Ahnacak 
....._. ll1*ıı* ~e ..... ııllhll Hl, Hl Hıra m&ll4lı lk.1 

rapor4ıirtült miınlt=iafr. Bil minhalltn ..,_ dereceli bu m&af)arı aıu._ 
larıma miimtt ft bmu* faUlll ıaPlllll llııl • .._. ahnM 1 tc. 1alıcıkJUeri11 
iıllıu Hin taıribJnıleo ita.ren en set an da sarhnda Sllmer Bank 
um- ............. llM1nou& etaaeımt w ~ a.liı' w.-1*ıara 

Wllll"etiel'I te ~ ... &elmelfll'I Jkmııılr. 

loevlet Demiryolları ltletme u. M. aı:ı 1 
; 

Muhammen ~u <ıt . .,ooı on •m Ura olan it &on Deki9Ut'ol 11/1/1941 
Peqembe cönıil saat 15 de bpala art -1i Uıe .AD1ıılnda idare ltlnaaUMla 
toplanan Merkez 9 ıanea KomiılJ'oamıca -... ahnacaW. ... 

Bu ite riraıek We)'ealerin <7501 ıecll 7tm eW linlık 1119Takbı teaalDal 16e 
kaaa8eD t&7bı eWi'l ytılibları Ye tallft.W a;ral stia .. , H de Uür 
reeen Kom.llıron aeı.ııtne nrmelerl lıbmllr. 
ean-eıer ııaruıa olaru Anlıara'ta 11.a... Da1n111ııı1ea, Ba~i&rpa 

T-.llilım n Se"" leftlilden &emba elas. <IMU 


