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Llbrada 
mabarebe 

yeni bir 
salbaya 

girdi 
Londraya göre 

son vaziyet 
"Almanların büyük bir 
kısmı, dörtte üçü kapalı 
bir çember içine alındı,, 

Alman tebliği : "Muharebe-
ler devam etmektedir,, 

İngilizlerin 
yeni silahları 

Berlin 3 (A.A.) - Resmi teb. 
lığ: Şimali Afrikada muharebeler 
devam etmCktecI' r. 

ltalyan tebliii 
Roma 3 (A.A.) _ ltalyan umu-

mi karargahınLn tebliği: 

'\. ıtlcri telefonu: 20203 

(ll•••bah pi• 

PERŞJ:MBE 4 HAZiRAN 1942 

İspirto ve 
ispirtolu 
içkiler 
Kanunun 

.müzakeresi 
tamamlandı 

ln&'IJIZ tayyareleri bir Alnıan sanayi ,ehrlni bombalarlarken 

Dünkü Mccl sde köy 
mektebleri oe köy 
enstitüleri kanunu 

da görüşüldü İngilizlere göre 

Essen'e 
yeniden 
taarruz 
edildi 
--

Londrada 
tehlike işareti 

verildi 

( Almanlara göre ) 

iagllterere 
binlerce 
bomba 
atıldı 

lngilizler Duisburg 
şehrinde buyuk 

yangınlar çıkardllar 

Ankara 3 (A.A.) - Büyük MiL 
let Mecliei bugün Refet C'anıtC2•in 
ba,kanlığında toplanarak i•pİTto ve 
üpirtıollu iÇkıler kanun lay.ihaaı nın 
müzakeresine devam etmİ§tİr. Mad 
delerin müzakeresi eımasında bir -
9olk hatibler 8Öz almışlar ve bu ara. 
da Fuad Sirmen .Rize- teker En.b -
rikalarının ispirto imalinde inhisar 
idarsi)e olan münasebetleri mcse • 
kame temas eylemiı ve eski konun
da ıelte.r fabrfiltalarını. iapirto i.ma.. 
tinden aa11Eıınazar ettikleri takdirde 

(DeYamı 5 ınci sayfada) 

M hver kuvvetlerinin Goltelgua. 
leb çevresinde kazandıkları ınuvaf
fakiyetier daha ziyade artmı~tır. Sa 
yısı 3 b.nden f B;zlcı çıkan esırler a. . ' h d 20 
rasında birinci lngiliz zır:hlı tuga .. lngilterenin cenub dog"'usuna Kolonya şe rİD e 
yının komutanı da vardır. E~e ge,. b• d v ·ı 200 k• • ••td .. 
çirilen topların sayısı da. t 28 1: tarut bombalar atıldı, ölenler var ın egı ' ışı o u 
ların sayısı yüzden zıyad~yı ~~ 

Japonlar Çinde 
mühim bir şehir 

işgal ettiler 

k11myonların sayı81 da takrıben ild 
(Devam• 5 inci &ayfada) 

Do tada 
mevzii 

l'ranaaya 
akınlar 

Göbbels'ln 
hitabesi 

Tokyo 3 (A..A.) - Japon kııt'a
ları şimale doğru 4 gün ilerledik.. 
ten sonra bu sabah Kanton Han. 
k€u demiryolu üzerinde Kantonun 
65 ikibn tre · al'nde bü-;ıik. b1I 

(Devema 1 lacl 9Qfacla) 

M. Mussolini 
Londra 3 (A.A.) - Hav3 neza .. Bedin 3 (A.A.). - Re.mt teb. L•b •t • 

reti tarafından bug'ii.nkil Çarşam- 1.ıiı Canted>ury dü~ ~ec· de aiır 1 yaya gı mış 
...... gu"nü n.ı:ı.cırediien tebliğ· '" pek aiır çapta ınfıtik bomba • t ') 
Vt11 _.,,.. • • • • • L Ankara 3 (Radyo g:ııe esı -

dır) 

idare itleri telefona: 20203 Fiatı 5 hnat 

Suikasd davası 
Dünkü celsede 

müdafaalar yaptldı 
Suçlulardan Pavlof ve Korniiof da gelecek 
Çarşamba günü miidafaalarını yapıcaklar 

~, 

Abdürrabman ve avukatı Şakir Ziya 
Ankhra, 3 (Telefonla) - Sui- Evv-elfı Abdurrahmanm avukatı 

kasd teşebbüsü maznunlarının du- Şakır Zi\ aya söz v~r 'ldi. 
ru.şmalarına bugün 9.30 da başla- Avuikat müdafaasında. ad•nı 
ruldı. (Devamı 4/1 de) -

Tanmmış sporcular, spor teşkilatınm Maarife] 
devri için ne diyorlar ? 

------------~ ----·----·-----
"Merci tebeddülü 

vaziyeti değiştirmeı,. 
Eski fudhol ojanı : "Teşkilatı idare edenltJT 
maaşlı kimseler, sporu yaptıranlar ise amatör 
öldukça bu işin yürümesine imkan yoktur,, diyor 

ıava,ıu 
oıaror 

Dün geoe lbomlba tayyareleC:ın • tarıle bom'bard~m~n edılmı§tir. ~ ~r ajansının M sır muhaibi _ 
ele "reldkeb büıyı.ik bir teşkı1'i • man tayyarelen agır çapta on bın - rinden a'l<bgı bi'l' habere ~öre Mus Suallerimiz mi~ ~ ide Ruiır'u~ diğer ne • leree yangın .. bombası atml.flardır. j solini, iı1eri :tıtalyan hatları~ ~ef. _ 
. .:ı . ...aıerfne taarruz etımi..t:tleM.ır. Bu Manş aahı1ıne karıı av tayyarele- tiş e1ımek üzere Lıbyaya g.tmışt..ır. 1 - Spor lıqkilllt.uun maarife devri 
~ l ka • f _ı. 1 k 1 Al ı Ln~ • b.,.,a,. k ha~mda ne dü.1iiuilyorsunuz? b"Lgelerde 0~ yangın ar ç1 - rı tara ınaan yapı an a ın ar ve Rö)'terln bu u~n. ~a ay- Z _ 'J'etldlM.an abt •aııarı u~lerdW-, ~-·"'*•r. man tıoprak1arının garbinde bulut. nalkılard~ teyı!d edılmemişt'ir. 
rı ... ,..._.... ı j 0 bactlıDlııi1 kfkllUtan neler bfktl Al 1 k d Dieyedeitl dddlar da boınb~lan- larıın himayesinde rnünferid ng.iliz • • J'Ol"IRID'mf man ar mer ez e ve düşman su1arına mayınlar lbomlba tayyareleri tarafından yapı. Amerıka, Macarı5:tan, 3 - Mektıe-ble.rle 11.liib~ arawıdakl mış !'il 'llfth d.. R 2 b·ln 8S.lr aldılar dökülmüŞtür. .~ taarıruzıar net.iceıı . . uşman Bulgaristan ve oman- münaeebeuer ta\Ttye mı eanme. 

AN servlıhıe mensub tayyareler 1 dıun 20 tayyar.e kaybetmıştır. Bun- • ,. • Uıllr, yoba aralarını büsbutıi 
. al altındaJti tx>praklarda hava llar av tayyareleri ve den't tqpçu • vava harb 1lan ettı ~malı mıyıd 
~yda.nlarına, demiryclu ve e?- -1 lrı tarafında~ düşürülmüıtür, 1 AL Vaşington 3 (A.A.) - MümN. 4 _ Teşılıili.t~a lı.lmkrcfon fMilade e • 

Karadan izde 3 bin düst.ıi hedefil'eorine ta.ar:uz etmış :: iman tayyareaı kayıbdır. . aitler meclıai Birleşik Amerikıı. ile clUmeelıM lstlyoraunuw! 

t 1 k b• I 1 1erdir. Bu tayıyıarelernn~zden 14 ciu lfl€11iz hava kuvvetleri 3 ~azı - Macaristan, Bulgıuistan ve Roman. 
On U lr p8 rO dıömneımi~r. . ran gecesi garbi Almanyada lbırkaç ya arasında harb hali rnevcud bu - . .• 

• • batlrıldı 1 Bonfua taytyM"elerimiz Pazarte51 mahal!Je ka'llfl hırpalama taarruzları lunduğunu lıikliren kararı ittifakla • Beden .tc.rbıvesi ~eŞk ıa~.ınm Ma. 
g&mlSI ecesi Ruftu-'a karşı yaptıkları a- yapmıtlardır. Meskun mahafterde kabul etmiştir. Ayan meclisi :çtims arif Vekıllığ.rıe dcvrı ınunasebc -. - em esnasında jlki .düşman tayya - ve bilıa...a Duisburg'da büyük yan h.alind~ değildir. Yarınki Perıernbe l tile tanınmış spo:cularunızın bu 

Borlin 3 (A.A.) v- Alma.~.~du ı·esi· düşüranüışı1erdir. • gınlar çıJcarihnıı ve umumi binalar günU tıoplanacaktır. (Devamı 5 ıncl sayfada) A~ _AbduU... 
ları ba,kuımandanlıgının tebl~ı. Lon~ tehlike ipretl mühim lıaaar:lara uğramışllr. Gece 

. Merkeız ke11iminde Y~~ıJan ı::/ Londra 3 (A.A.) - Geçen ~:1- avcıtarile hava bataryaları taarruz B •kt Ad • ""l A b ld 
z~i ta;:uzlar çemb~~rı~l~e iı':ıhasil! teşr.indenberi ilık defa ~1ar~ du; eden lnıgiliz bomba tayyarelcrinden eşı aş mıra ya m ag u o u 0 

an u,m~~ ~P uharcbeler ne. gece Londrada teıb1'lıke ;şarh. vb. 14 ünü dü,Umıüşlerdir. 
Jteticelennuııtır. u m zla illmişt: Şehijr üzerinde ~ ır 1 . . K 1 ·--.. ·---·-· ..... ·····---... ........... ._ ......................... -···············•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' liccs nde duıman 1500 den fa r ır ... "lkımemiş ve tehli'ke ngilız propagandasının o on.- ~ . ' 

lilü 2000 es:.r. 54 top, 287 mayn ~yıya~_.gozu.. "..+ıiır. yaya yapılan hava taarruzunda b~r ~ Miıalir futbolcular ikinci ma~larında toplu, i.vi ve heıablı oynadılar. Bu hal, Galata- : 
· ' 1 · f k 3 tank ve 4 :şaretı .ıusıa surmu..,...... ff ki · t 20 000 kt • ' · hl.k I k L L/ •· • : 
atar ıre makme 

1 
tu e ' nd .. 'ndeki bu kısa teh- muve a yet esen ° an · . • : ıarayın karıı11ncı daha büyük bır le ı e o ara ÇIRaCaR arını goster•yor. : 

t are kaybetmiştir, . .. , Lo ra uzerı T ·s nehri ağ _ ,inin ölldürutdüğünü iddia etml§ oL ~ .J 

YY aI d n bır turnenin ,i'ke esnasında aymı ~ 1 ·ı · '••••••••••••••••••••••••••••••••••···················································································-··················•••••••••••••••-' Du man tar ın a d" d k' uçaksavarlar ateş açnıış ve maaına ragmen ngı ız taarruzu ne- -
b ge ne yapılan anı tarru~ ': .. zın ~ ı burada görülen düşrrum ticeaindc bu şehirde 200 kişinin öL 1 
man ç n ağır kay~blar 8 af dm) c ura 

3 (Devamı 5 lnd sayfada) (Devamı 5 inci ıayfada) 
(Devamı S ıncl ıay a a 

Londra radyosunun 
Bulgarca neşriyah 

''Bulgarlar, 
Kralı tahtından 

atınız!,, 
Anı'kara 3 (Radyo ga.zetest) -

Amer kan n. Bulgaristan, Maca • 
r stan ve Romanyaya ilam nari> 
etnn 91 için Ruzvelt . tarafından 
k<>ngreye yapılan teklıfi mevz~u
oahs eden Londra radyosu, bugun
kü bullgarca neşr1yatında şunları 
Sö.Y'lem· ştir: , . . 

- Bulgar mi11cti için kat f ıntı
hifb aaıau artılk geılmiJtir Kral ve 

(o.rima 1 lllal .,,...l 

Denizlide şiddetli 
bir zelzele oldu 

----····--.,---
yataklarından telaşla fırlıyan 

halk geceyi ~~ıkta geçjrdi 
1 1• 3 ( HuMYO - Gece 
znır ı~ 'd uat 1 de Den~i vi ayetJn e 

P<Jdetli bir z~zele oldu. Uy -
kud'a bu1unan halk, karan.h'kta 
tcliıla ve heyecanla ao~aklara 
dökü'ldü. Sanmtı süneyden ba. 
tıya dloir.u 7 saniye devam e. 
deırek bil'QOk evleıin duvarları 

çatladı, Yer depremt devam 

etmeml,se do halk g~eyİ açık 
J'eı1orıde geçirmiıtir. 

OemirtYolu köpralerinde &; 

nza görülmed1Aınden trenler 
eeferlerlıni muntaz.llman yapti.. 
!ar, 



2 Sayfa. 

r 
.Hergün 

Anglo - Sakson 
Aleminin Almangaga 
Karşı gürürlüge 
G :çirdikleri plan 

"'-·--- Ekrem U§aldıgll.-J 

SON POST~ 

/kisi ortası 

Haziran 4 

Sabahtan Sabaha: 

Utanmak duygusunu 
Tepsi böregi ile 
Yiyenler milli 
İstikraha layıktırlar. 

'-·---Burhan Cahi .l _J 

G eçen Pazar İstanbulun gez.. 
me yerler inden bir koruluk.. 

ta şöyle bir garib manzara görül-
müş. Kadınlı erkekli b!r kalabal ıık 
~mek sepetleri, yemiş ç '.kın~arı 
ile koruluğa gelmişler. Çimenler 
üzerine yayılm!Şlar, erkek!e.r ce
ketlerini, kadınlar mantola1.m at. 
mı.ş1ar, sepetler açılmış, çık nlar 
çüzU.lmüş, peyındiıl'i pideler. te~i 
börekleri, haımur tatlıları 0ı taya 
dökülmüş. bir tarafta domates, 
salatalı!k, ibalılk mezeleri, şi~ ~i~ 
rakı1ar, yemişler, ic;ım\sle:-, c "varın 

A iman ve !ta .. an milletleı:irıin 
tefleri a.ruı.nda s.lzb.u~ 

şeıhrinıde yapıı!m,ış olanı mülikat es
nasında haıbin .evk ve .ida.ıeeiae 
dair verilmiş olan kararların henüz 
aniaş:la.mamJıt ollrnasına mukabil 
Ang1o - Sak.son aleminin şefkıı-i 
aras:.nda ya,pılan muhtelif buluşma 
ve müzakereler esnasI'Il<la tesbit e.. 
&ibni1 olan plimm De otal>Üeceği 
artık kttmıen aınlaşalmrş bulurumı.k
tadır, bu panı:n hiç değjlae bazı hat 
]arı bir yıida.nbeıi ohıp biten hadi
selerin takib ettıkleri seyirden ga. 
yet vazııh olarak meydana çıkmak.. 
tadır. im k __ 1. ı h d mahrum etmektir, ne d~ fakıir, orta hal1i halkı da bu kır Tasamıfun hasislik ömerdliğin kötüsü de müs. Yapmayı hl e ne ~• er leJ' en zıyafetini seyre dalmış!ar. o gün 

rlfliktlr. ' c yarınm parasını bugünden etrafa aaçmakt.:::1~.:,• _____ ,_____ eıkmek te yanım çıktı~ için ço 'uk 
kötüsü 

Ang'o • Saıksıon alenUıin k.a.ran .. 
na saik ol.an mu.bakemeyi aııılayabiL 
me ç n, Ş rk cepbesı ha.IJbinın ilk 
al'tı aymt bmJı:arak, Japonıyanın 
b..,. ar kazanın~ bir baskın ile 7 
İlkkanun giinü Peaıl Harbour' da bir 

-,ı······----S __ , __ e ___ h___ -~-r·-·-··-.;w-.,:: .b ..... e ......... ;-i .. ;-r i ] :~ .?LfJ~::~~!~f~~ 
6 .... ~ _ daralta burun buruna ~elM'<:ler. 

~------_:"~----------------------------------~~~~~===~~==== Fakat amlbarlarının undan vana 

~~~gü~:!: ~~= b~~!~ "Hamlet,, davası Yakında ekmeklerde ki r \ sıkınıtısı olmadığını, mutfaklarının 
Olur mu? hamur işi yapmaktan gerı kalma. 

nin'i:~~ıe~'~t~~~lii~f~~:: suç:uı:rı dün arpa mı•ktarı azaltılarak ramışt.r. Kıısa bir müddet sonra m b t t •ı 
kuvvetli ünitelerinden, birimlerin.. erae e 1 er 
deın i'Jcısini lr.aıybeden İneitiz filosu b b • t l k 
da ~~~k :::~e;ğ~::~u:.ihayet üç mMahalıı~y~tte'olydazug~luarvıne htae~!!!ed1i1.ı , uu· day nis etı ar_ ırı aca 
yııc!an aşağı yerlerwe konulama:z. .. l«U 

yerlerine konulamayınca da Japon_ tazanımun etmediği neticesine it V . " . k• k h • 1 
ya ile uğrii§ lamaz. varak bütün auçluları ı.ayet emrınde l ma arna ve şe rıye er 

Duruma bu .iJlk bak ıştan ç :kan berae_t ettirdi hastanelere daQ-ıhbyor, 1500 kilo bisküviyi netıce J apo.n savaş n .n yeni k.uvvet- ...... 

kr tolan!ncaya kadar geriye bıruı l Na'kzen görülen Haımlet ve Pe. de sıhhat müdürlüğü tevzi e.iecek 
mas:d ı r. yamı Safa _ Talat Artemel davasl. 
Japonyanın uzun müdüet ba.ş:~oş na asliye 1 inci ceza mahkem~in- İ-sta.nbuıl V:il'ayeti emrine verilc.n ta.ya kacl'a.r azaltılacak, buida.y nis. 

b: rakılma.s:c an sömürge pol itikası de dün de devam edilerek, da·va makama ve şehriyeler haetanelerin beti çoj:alule.caktır. 
iç n i stı ıcbalde yaıalncağı tehl>ke neticeye varm~ştır. .ihtiyacı için Sıhhat Müdürlüğüne ı Hastalar içi,n ayrı ekmek çıkarıL 
az.msamakıia lta rşıi.anmııı .. olamaz. Dünkü celeede taraflar müdafaa_ devredilmiş, bu maddeler hastane. ması etraıfı.nda d'a tetkikler yapıl -
Falut çaresiz bu tehl ke goze al.na- Ia.rr~ı yapmışlar, müteakıben mah. lere dağıtıl:rnıştır. Şi mdi.ye kadar 7 j mailı:tadır. Hastalar için çıkarılacak ı 
cak, b ir taraftan da elde bulunan keme müzalkereye çekilm ' ştir. Cel. b in 'kito biı$küvi 11 b'n kilo rna _ ekmekte buğday nisbeti 'fo 80.90 
ku\i vctlerle dü!lmanl n zayıf düşü- se tekrar aıçlldı'lttan aome da efkarı ka<rna ba~ta,n~ıe:.e tevzi ediilmıştill". 1 olacakı bu ek.mekler tam teşekkü))ü 
rülmt!$İne çaıı :ş· lacaktı r. Rusyayı ıuımumiyeyi günlerce me.,.-gul eden I Toprak Ma!ısuneri Ofis~ el nde m ev ı bir aıhhi heyetten. rapoır alan has.. 
Japonyaya karşı kuJ1anmak arzum bu dava~ verihn nihai kanr taraf cud A 40? . ki·1o şehriy~ . de T ' car et 

1 

talar~ verilecektir .• 
bu diışüococ:len çık. yor. Ç.ine elde Iaıra. tefhim olunmuştur. . J Vekalenm.nı göstcreceıgı yerlere ve,- Du.n .sıa.lba'htan ıtilharen halka ek.. 
bulunan bütün vas talaJa yardım Mahkeme bu karar!nda temyız - rifecoktir. Bundan baska gene Ofıs mek ıst ıhkakının tam verilmesine 
ed mesi isteği de ge ne bu lüzumun den nakzen gelen Hamlet ve Pc - el"nde 1500 kilo bi&küvi de S·nha't başlancnlifbr. 
m ah ulüdür. l akat Rı:ayadan bcit- yami Safa. Talat da'"ahu :ı.da yen'. Müdur}Uğünıc.e değ 'tacakıı-r. D"ğe.- Belediye müfettişleri dün Kadı • 
lenC'll yard:nı görulcm.yor, O za.. den yapılan dıuru !lma ~onunda, ehli ta raftan a kadarlar ekmek çeşni • köy, Üslci.idar semtlerindeki bütün 
maYı da Çfoi kıuvvetlend irmeye ça.. I vuil<:ufon da. işaret ettiği g ib ·, dava sin in değhıtir1lm e~i etra fında tet • fı r!nlaırı ummni b ir teftişten geçir .. 
lışmakla yetİmseniyor. mevzuu olan Peyami Safa imzalı ya kil<lerde ~lunmakad ı rlar. mişler, noksan vezinli ekmt:&leri 

Almaıoyaya karp tutulacak yola. zı.!.a.rın heyeti umum İyesi itibarile Eıkmekteki a,rpa miktarı bir haf. ı müısadere etmişlerdir. 
gel .nce vas.ta eksrk.! İği Japonya tenkid mahiyet.inde olup, hakareti 

ac.a .ş.aı~da oldluğu gi>i. bir b.a§ka tazaanmun etmediklerini belirtm iş~ - Beyoğ u Haikevinin Parti Genel S :!kreteri 
şekilde Almanya kar~~sında ~a ha- tiır. PeyMni Safa. ile y~ıl.arı~ çtkt ~: , .• 

0 

• ld• 
h is mevzuudur, ve burada iŞ d-o. T&9Viri Efılriır gazetesı n~rıyet mu can at ayı faal Y"'- b ge 1 

nanmıııya daği}, orduya dü:şi,jyor:. dürü Ciıh.~ Baıban ve .sahibi Z..,ey- Beyıoi[u Hafkovinin tertia:> e:ttiii 1 C~uriyeıı Halk Partisi genel 
Donaınma aıibi onlu da btıeUiJ- yad EbuızızıyanlD. Mub&n Ert~gıuol birinci san'a.t <rYl m.üna.se~etil.e Ha.. sekrıc1:en M~cl'uih Şevk.et Eeocında<I 

d yarına yetiştirilmez. Başıboş ve Talat Arternel'i .neşreın tahlcird·en z iran S;.inde üıç sergi açılacaık.tır~ dün eabahlki ebpresle AnkaTada.:o 
k~:ıenın cın aNİ sitahFa.r!A tcc.h"z l>eraetlerine karar vermiştir. İlk figür serg;7i önümüzdeki Cu. ,dırıimaze ~elm!, Hll(l'lda.rpaşa. ga • 
ed lmiıt olsa bale işe yara.r ha4e gel. ---~- martesi günü açılacak, aergiden ~- rıırıda Pa.ıftl erkanı .tarafından k8'I' .. ı

1 'IDUi ıeneleıe bakar. Hdc 00 ~r.?'1 Darı unundan ekmek yeyip vt>1l p · of•r-ör Lımai1 Hakkı Baltacı.. şüaıuoı~. . . . 
deniz &ıJ~rı bir memlekete gotUT- zehirlenmiıler "lu · raıf d (S • t) ~ Partı genel .ekreten:, şdmmızde yu_,ı., ha_ı_ 90nunun ne gi:>i daıvala.r Ş·ı'--~;-'- .ı - oturan V esik ~ • ~:C ı .. taf lD aın ·ı a.nkat'ı me bir.kaç gün kalarak., Paırti itlerini ı m~ ı.ı eu.ı,..,.._111111ııı;ıc: 'o ı r ,ıo.111 era-ns vorı ece r. . ---'!.. • l-L .~J 

dojuracai. bi-Iinmczken, feda etme min.cle 'bir kadın, bakkaldan darı İk' . . . i i 
15 

Ha i tefbf ed~ ve Yen& ta c:ue yun;ıu 

Tramvay seferlerinde 
intizamsızlıklar 

Bir arkadatımız anlaıttr : 
«- Biliyonnn ki, bandajsız. 

ilk yüzünden Tramvay idaresi 
müşkül durumdadır. Hepimiz 
vaziyete lnbbak etnıeie çalııı. 
yoruz. Fakat bu arada ltletıne 
beceriksizlikleri de gonıyon1z 
ki; buna da <<ahvali fevkalade» 
deyip geçeıneyİ2. 

Pazar günü; Belediye dura • 
ğlnda tramvay bekliyonmı. Ak. 
sara.ya gidecei'lm. Saat 12 .. Ge. 
len tramvaylar sıraslle ıu: Har. 
biye • Fatih; Şifll • Beyazıd; 
Kurtulut - Beyazıd; Maçka 
Beyazıd, tekrar Şl~JI • Beyazıd, 
Betiktat • F &l:i.h, tekrar Harbi 
ye • Fatih, arkasından Edirne • 
kapı • Sirkeci. Saat 12,30 
Nihayet Topkapı • Sirkeci. 

Ayni latllaunete miilenıcclb 
bir .-;ı ....,__ Falsat AU.ray 
ha:iına yarım saat sonra. Buna 
ne buyuralıu·? » 

Arkadaşımızın arabalara ve 
istikametlerine dair olan notla. 
nna itlmad etmememiz için biç 
bir sebeb yok. Filhakika Yedi. 
kule • Sirkeci arabaları Beyazı. 
da kadar iflemeğe bafladıldan 
sonra Aksanty hattında Topka 
~ Harbiye • Akaary, Oriaköy. 
Aksariıı,. tramva,.larl kahnı,trr. 
Bunların da pek genİt ara ile lt
led iğini görüyoruz. Tramvay i. 
d•esi Akaray ılbl lr-W-hlr 
bir~ ihmal ebnemelidir. Ya 
rım saadlk bir ara, hem de Pa.. 
zar günü az sayılmaz. 

Olur mu? 

dı;ğıru Meme de anla bmak;tan z~ 
Iim bir zevık duyan bu insanlar 
etraflarile ım~l bile olmadsn 
safalarına ba:Jmnıışlar. .Akşama doğ 
ru vapur zamanı ge-liMe clonüş 
hazırl:ığ:ı:na baŞlamışılar, o s rada 
açılmaya hacet kalmayan çık~n.. 
lardak:i ek.ımelder akla gel r..:s. lç-
1erin<ien biııitaçı tok midelerin clu. 
yurduğu temtbe1 his1erle: 

- A. demiŞler. Bunları tekrar 
taşııyacaık mıyız, satalım şurada! 

Ve getirdi'kleri hal.ie yiyeme. 
ci:kleri iıçin ağır y:ii~ olan b ir yığ•n 
ekmeği de onar, yirmişer kuruştan 
oradalk:i' seyircilere satmışı1ar! 

Şu ziyafet sofrasının ıuhi ve 
ah'la:ki sefaleti dliikika.te değer. Bu, 
gazeteleri'n bahsatıtikleri ve hükO.
meti'Il kanun:1a karına ot t ıkamak 
istediği yeni zenginin cerahatli 
l:liır çıban .gibt dışan vurmuş ç irıkin 
manzarasıdır. Tüt'k m'illeti mü1e
V8!Z.ldır. Merhametlidir. S<>fkat 
duygu1aniil.e mikehhezdir. Dün~a 
~ı !çi'nde vatanın •e :mill 
tt:ın hıi$€Sine dlüısıe 111 mahrum!yeU 
de o her fedaikarhğa yer vere-n 
yüreğinde salk!Iıyacak kadar da a .. 
ğır başlı ve oiıvanmerddi r. Fakat 
içimizıde bu levftıanm akıt~rler.i gi. 
bi mıifü karaJkıterden na~b · n ı al
maımış ruhan aç. kalben aç. '!nede. 
n~yet ve fazilet bakımından aç 
malh1u'kll':ar da var. ki bu h;:ırekeıt
lerile uyanıdırdılklan i'Stikrah ile 
tıpkı ~u ziyafeıt sofrasile r!rafını 
çevrren seyirciler gibi onları m1i1 .. 
letiten ayımıaikıtadır. 

Göz a~. g6nü1 aç, kafa aç olursa 
tepsi' böreğinful şişiroiğ'i mide in
sanları böyie 1repaze eder. 

c23u~fıan Cahid .................................................... yı. göze alm&'k b. r meseledir.Bereket unıu a.la.rak. ekmek yapıp hem ken.. d mıc:ı pe~aJ eergf s - A ı._ z d. inşa&U etrafl:nıda mqcul olacak • 
1r. · · lde ,_ ran a açı<acıa, pro e.sor ,r-ınme l veıwin Alnuw»yayı yorma ıçı.n e dl yemi!> hem de çocu.karlna ye • . \. . \. nf tll'. "--

iki &ilih vardıT. BirinciBi Rmyaııın dli.nni,tir. H~di Tan;>ınar ou ao eun.s nre o .__ 
kuv'Vatini .art.nruıııktır. ikincisi elde Fakat, biıru ıonra gerek kadin.. cektLr. . . . Almanyadan alacaklan Deniz ve kara nakil 
mevcıud tayyare k.uV"·etile Atman. da 8 ere:kse çocuklanudan Şükrü.de Üçüncü desen Kl1J151 23 Hazı "' olanlar 1 ..JI ._ ...::.:R~A~n_v_o_I 
ya.yı zaafa düşü~e~~~: mümkünse teseımmüm ıüaimi görülmiiJ; her i. ra~ .açk,ak ve profesöı l.eopol. Almaıııvada maksur alacakları o. vasıta arınm sayımı 
bir iç memleket iht liiıne KVket.. ki.si cLe G.ttı-eba hastanesine kak!~ - Lm hır Ji:onupnao yapacaktır, Juplup t.mla.rı Twliyeye ge~rmek. FaJlıh '"' Şdal'anini A&.. ş. Başkaa • 

mektir. rıhnıtlaır:dırı. isteyenlere Cömhuriye.ıı Merkez Ban lmlıfia.mıu11aın: 
Kofonyanın, ve iki gün 8?~ra Adliye tabibi. Enver ~a:an has. Sanyer Halkevinde temsil kaısı ta-vasıswt etmeğe karar vermit-

1 
_ 942 ııeneet cıeniz ve kara nakli 

Essen' İn büıyüık öl(;üde hava Sllahı ta,J:arı muayene ~tmi.ş; ha.cl'ıse etra.. Sarıyer Halkevinden: t:ıir. Bu gibi alacaklılar baınlka umum '\'aSltmrmm .a.yıım !el 28/Basran/9'12 
ile bombalanması ve İngiliz Bav~ fnnda tahı'kik.ata başlanmıştır. 7 Ha.zir.an Pazar ıü.nü Saat 17 müdürlüğüne müracaat ederıek ala. Cumartesi ı'tlınüne Udlar uzatılmıştır. 
1u1i tarafından, bu aaldırılarln b~ ---o-- • de temsil kolumuz t.araiırııd&n caklarınln mi.lctatını; han&i tiicca - ~ _ Nalıil 'YllBliabrmın )Ulll&'l ırlin • 
tiin Alman şdı.irlerine ıkııqı t~tbik Kanlıkavak suyu Ruıuetihı- (Yanlıı,t Yol) piyui oynanaeaktıır. ı-rn nea:dfod'e huhmduğunu ve ne Jerde .-e nıe lid'etle yanl.Mıafı M. M. 
edieceğini.n alenen söylen'llUŞ. ol. sanna getiriliyol" Davetiyeler idare memurundan a!h. suret1e alacağın husule geldiiini M'ükdefiyetl tıcmıls..vonmıca teııbli edil. 
mal!!' Anglo - Sabon aleminin, şım- Bdedı'iye r-eie muavini Lutfi Ak. bHld~receklerd.it'. ıdş ve aWıaıdar nahiye midıörtüklerl 
dı1d halde elin.de bulunan v~~~- soy Ka'Dlıkavak suyunun Rumdihi- n_ır_. __ ......._=-=-=-=-=-=-===========::::::::::::::::::::;;:;.:;.;;:. __ -_ --_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_:,~ ile emniyet imlr ve merkezlerine bil • 
larla en 'lgolay ve e.n u~uz ~.e .. 1_e sarına kad'ar getirtilmesi İçin 'bele. , ""' ....-ımfşür. 
tat'bi'k edelbileceği. bu planı ~urur u- d~e 911 işleri müdür muav . n.:. Jh_ • f S TE R f NA N, 3 - N8lıllt vasıta. sahiMerl "'"1 mer • 
ğe geçiırdiğini göıttermekteclli. • nl b:ır?ik.te dünı maha11in.cle tet. ~ nriir9Ca•Ua. huıırf ~ n ne 

Almanya hiç §Üphe yok ki, ~ k'.iJcı:rde bulunmuştur. Bu iş.e aid 15 T ER 1 N A N M A ( Slll'Ctle ~m ~ -.e ;razımı 
ei'liha ayıni silahla ~abele .;,trm- p!anlar lh~anmaktadır. Yakında yaıpılacaimm öğ?enme)erf ve mua.yyen 
ye çalı.şaıcalctıır. N'"rte'kıml Ko :~a faaliyete geçilecektir. Tek bir .....,.,.. aığd....ı.ilece. aöylecll. Zavallı kadincağizın ce. güntenle ga,ymıa hazR' bohuıma.l:uı. 

E'..&9e.n bombatdlman arı-nıo u- ii birkaç efY8 ile çok yakıa aq. ilinde de .acak laıa luıds bir pa. 4 _ Aksi ~ m~n ııttamm 
~:nunı almak üzere derh~ &i lıııgi. edehı'leceık mr ge:n..iıfiğe kadar gö. fiye y~ birine gi:içetıwwwk ra vudı, çarünaçar kabul etti t1a.tı 9llllh ~ reoecetdeıte nıueretsiz --
}iz şehrine ağıır ölçüde bırer bom.. türcbilecek. mi) Sanm.ıyanız. istlyen bir zat ;JaDa 1akda araba :: Fakat İf banun1a bitmedi. EtYa. beblıeT barldıddıetııi :mineaat.lann ceıalı 
bard:man yapmrştı:, fakat ~u ~ K11ı111ıl11tlı bombalatma iki ta_;af- klralartnln fulaltiJndan bahse - ları anbMJDa yerlqtiren arabacı ıtdılıtlt111~ Mı. ollmur. 
kabelel ri, Anıglo - Sa~~ al':'°ı.m ta.n birinin y1'kılacağ!, daha do2~7 diyordu. büyükçe bir sandığı bahane ede. 
hava s.ı ah'nda.n vazgeçırmıye l'Cbar ... ta*. maammasının haTI~cBl~egl Bir aıbdaf: li aek bu eıyaları iki defada ta§Jya. 

güne kadar devam edecektır. ..-O bir teJ' mi amlm..> di • bileceğini ve bu takdirde 20 Ura 

(;/, 'ü af..u "L '9'ek tunları anlattı: 11 
•• t alacağını bildirdi. Narktan fazfa perakende kömür 11

•"" f 9ı «- Tamdıldardan bir kadın. I' ucre d w b bl tül" sa~-..,tan 
8
11rlu Mehmed Yana-da 

w c:.:.ı:..ı- Kedlkpa 8 dört Ka ıncagtz uıa acıya r r u ~ - .. 

TAKVlM • Hazil'an 

4 

Bir kömür ihtikarı davas~ 
neticelendi 

Jaıe Müdürü Ankaraya cagı:ı: ~ f:: laf ~ını anlayınca bu kömürü toptan ve tonunu 65 il. 
Perw-nbe - hareket etti bet sandıktan ibaret~ cila ~t ona 10 lh1adan fazla parası ol. radan kerufisinıden aldı.ğını iddia 

- liaıtıl' ,_ nı taıllacaklı. Bu ı:tCLsa ~,,.. d w " ·t-..ı! AldıO.ı ceTab -t~ı· H-ı Haliclin muhakemeleri Marı- Re-ı .. a '-- ·,,·.l'!· T••W- b wJı.. lara~ de t-'- L-'rli ._._ __ ...._ balda ma lg&Dı soyıeuı. • .,. ~e -

Ar.W •a::ta 
1181 

.n42 U ~e muo.ur.ıugune ag o ea ~•· uwr anaua ld dun" =•-ı· ~...: -~"" korunma mahke • 32 
•• ~ - -'l!!l ekmek b"" -•--· __ ,._r l..W. arabacı fU 0 a: .1111> ,.,._ • ..,.~o yem tcııa- enuen urosumm ve ""ll''_ ....... n JJ.lllUI ,,_ k Şimdi 10 11 m_.,.!_Je ne..:..elenmi<ztir. lMSAr. .. ~r.: ,_ drol ı l tamaı:n1a ile ---..1 w ~• «- Zarar yo .• • eıtıınu """ -,, C.lıNF.Ş C } ~h ve &a ar n • ~·tga •••"!r"• • 1 - Hacı Halid'in vekili aV'Ukat Ihsan ·· ı D. • ewe s. v. mak için Vdtalede temas etmek j.i. Arat:.cı bin naziiniyula ba rayı venrsfnlz bu elirıyabuarı t311 v - M--'-L ·ı~ o _n mü.dafaasıni ,.apmış ve 

19 8 18 · ~"'_ı~ •• M"" taz Rek dün ___._... ş1:.11den c.-.ı:L-.-- rim, öbür ay da ge .san ıgı ux:o ı oc ~ 
& :f9 zeıse Ia§C 'IUUUll.lru uxn """"7-• ..,.. ,.,.....,,......,. __ ,,.ı.,._:;.. olu m_ı._1._,..,.,, Mebmedin perakende ea. 

- ''---- A ..;ı_ 'tmı" ti ~--=il- '---.ı!-•ne aid olnuık alırım, .taksitle ·~..,. • aııır.~ 
3 06 87 ~· ~•nııya gı § r. -- 3- &alUDI tı'cı.ı -ibit 

0
k11.,:;.,•n.clan 5 lira para u...:08:..ı.....::

5

__!!1-;;-' ;-"h-··- -::.ı,.~A=-= ... --t~y:;;.:::._:-·ı Maarif Müdürünün teftitleri izse 10 ıı.,.,. naldeclebileceilni l\IZ..:b C:za:ae 7 gü;"~üddetle dükkanı -1 

ôtlo lVUQ1 Mau.iıf Müdürü Muhsin Bina.1 be. · I $TER 1 NAN nı:n ka.pat1'Imaaı·na ve Hacı Halid in ~ JJ. S iJ. J. O. I. , iJ. l'lfherinc:l'e vekalet müfettişleri de 1 l nar«dan fazla toptan kömür sattığı 
v. la 11 lQ 1:1 

10 
16 2: : ~.ndt.p halde fdırimizdeki U.se 1 s T E R N A N M A sab]t görülmediğin.cl'en on.un da be.. 

....:...._JL.,.E..;. . .J....'..J.:Si.:.J!.8..!.a&~~ıı...lı.-..ı:-sJ.._Jl..rmı~·:i:nne=~iml:ifı='=an:la=:.:~ı=.n::.ı .:t.:eft~~=-:ba::.:tla:::.:.:......J- LL------------------------------·~~ a ___ ___ ....... :_ 

PERŞEMBE, 4/6/1942 

'7.30: Saat ayan, '7.33: Karışık prog,. 
nm (Pi.), 'U5: Ajalıe llabet'kn, 3: ita,. 

r"6; progıauılll devaatı (Pl), 8.39: B,. 
m rıaa.11, ıı.so: Saat ~ 1U3 Su 

eıııerier1, 32.45: Ajnas haberleri, U:.302 
Şadm ve ıtıimdilıer, 18: Sa.a.t a.yan, 18.33ı 
BiiY'iik fad, 18.30: CDıs politika. tema.. 
B), 19.15: Da1ı8 müsiti (Pl.). 19.lllı 
Saat ıa3IU'l l'llC ~ ba.berieıri, 19.f:>ı 

Oda mııddsl, '20.15: Radyo ı~ 
20.40: Uşşak malalmtacbo prtular, :ıı: 

ZinıM tak\<iml. 21.1e: Şarkı ft tiiıtii. 
Joeır, U.30: (Kalı191Dallla. na&Ü), 2U5ı 

RAMtro aenıcım ~ 2!.30. saa.t 
ayan, aja.ns haberleri •• borsalar. 

r 
lstanbul borsası 

3/6/942 açıihş _ k.3panıs fiatları 

CEKLKB 

Al!ıllf Ye k H l ı:f 

olldTa 1 Sterim li.U 
., .. ,.._York 100 Dolar 129.20 
r meYre llO İnifl'8 I'!. 
\ladrl.d 100 r~eta 

.okholm 100 hTeO K.r. 

Bir oalbn tin 
2f ayal"hk bir gram külçe 
aWm 455 

Esham l'C Tab'lili\ 

:bramLydl ili, 5 933 Err;anl 22.90 

Siyaş - Erzurum 2.'J 19.89 

% '7 941 Demin olu 2 19.50 
Meııkez Banıkası 119 7it 

,J 
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Unutmamamız gereken 
bir_ Türk bilgini: 

Erzurumlu İsmail Hakkı . 
.. Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

18 ı.ooı asır, tabi'at ilimder:i ala- Bilind.iğii gibi canlı varlı1'J.armj h · n:~~. ~yıük ~opedilerin ~- tek.amü.fü h.ak1kındaki. teori . La..~ ~~~ 17~0 yıllarmda ya
.~ıgıı. biT devredir. Bunların en maI1k ve Darwıin tarafından sis-1 .P . ~ı Marıfetn.~mesınd~ ya
onemlrleri Laplace (1749-1827), tıemleşti.ril:miŞti:r. La:ma.rk 1806 dal~ Goet!heden 40 yı·l o~e. :ekamüi 
Lınne (1707-17'/8), Karrt (1724- ç~ardığı !else:fü Zooloji adlı ese. sü~.n<la gayet vazıh fiöcirler ileri 

1804), Goethe (1749..1832) drr. rmde UJ1Nl var.Lı!klann hirb'..rlerin. . . 
Kanıt ve L~place. dü~anın olu- den telkamül ettilde-rini yazıyor. ~arifetnaıme sayfa ~· ;atır 14: 

~u hakıkırıdaki ~~rıl.arılc, Linn~ Ve bunun sebelbinıi de ınuhıte UıY- e amma hayvanaıt '~ insan :ı
ıılk nebatat tasnmle, Goethe teka.. ma zaruret:ınıde buluyordu. Bu rasmda mut.a~aı.~tların azharı 
m.t11 v~ ist.it~ale nazariıyesiie ebe- :n'ü~llife ~e teıkmnülü intaç eden maymundur. Zıra ki cü~ıle azası 
dirle._c:ım:ıŞlerdır. amı1 mıuhıi.t şartlarının durmadan şaar ve ze~ebcl.en maaaa birunu 

1699 da doği.rp 1770 de ö;.:m Er- değişmesi1 ve canlı varlıkların da ~e derunu ınısana mü.şaıhihtir. Ve 
zurumlu tbrahian Hafkıkıı tamat ıL buna uyma'k için bedani ist;halele- hı~mutavassııt~arın v.ücudıımda 
limleooin her dalındaki genel bil. re maruz ka1malarıdı..r. Bu fikri ~dur kı her '!>iri kendi 
ı;d'•si ve bazı alaıılardıa asırlara ta- tekfunülü izaha yeter bLılmayan merleı~esı esfelinden nihayeti ala
kadıdüm eden görüışl.erile ç.ok seç- Darwin 1875 de hayat mücadelesi ~11~ var-.~ ~1UJ? mera:~H>i mevcudat 
kin bi:P şahi.5iyettir. Mlüelliiin roey- tezini jıleri sürıdü. Buna göre: Can-

0 ~~ su.Iu b~rl-e r:ıu.retteb l)Ja ve 
dana geıtiTdiğlj marifetname adlı e- lı varlılklar o kadar falila üreyor- ~~ . · cyı 1'nsanıyede niha~ret 
ser 18 nci asrın tabiat ılim~er!ne lar ki gıda kaynakları bunların a . 
dair tam br anSiklopedidir. Bu ki- he:~nin yaşa:masına yeıtımemek- ~~ı sayfanın dokuzuncu satırı: 
tabda hesab, geometri, km.ım.ograf.. too:r. Bu yüzden şiddetli bir hayat . I~ıvaç ve imtizacı anasmlan 
ya, ooğraiya, j.eo1oji, :matom~ fiz.. saıva~J rneyıdana ç.ııkma•kt.adır. Bu iıılt~da :mad-en"Jyart hasıl olup an. 
yoloji, psikoloji•, l:1iyoloji, antrepo- sava..,"'11.a üsfü.n gelenler yani kuv- dan neıbataıt .. peydıa olup andan 
loji yer almıştır. Marifetname bü- vetliler hayatta kalır, zayıflar sö- hayvanat vuouda geılmiştir. 
tün bu Hiım'lere dair o as.rda hL ner gı:d.er. Böylece bıi.r anııma (ıs.. Görülüym ki İbralüm Hakkı 
binen şeyleni toplayan bir eSP.rdir. tıfa) olur. hem t~kıamüloü hem monıstir. 
Bu yüce eseri tek başına başaran Bu İ·kıi mıüeılllitften daha önce Ha

1

buıkı monizm Avrupada ancak 
aıdaımm 'bilgi a.Şkına hafızasına, Goectıhe ~afa tasının bir o.rr.ul'lga- Haedkel (1860-1915) tarafından 
diişü.nane disiıplinine imrenmemek dan istı~hale edebilece~ınô. iSbat et- temsil edilırrtışıtir. 
mümkün değı:~dir. Bütün ki.iltür 'Dek sureti'le uzuvlar arasın.da de- Marifetnaımede daha uirçoik orL 
devreleri içinde bu kadar büvü:k receli bir jnl~ıkalin mürınkün ola- iinal filkirler vardır. Bunları mı.. 
bir bflıgi· hamulesinin o<i.r tek oaşta caığ)ın1JJ ileri süırüıyıoııdu. Halbuki kan buldukça belirtmeye çahşaca
tıoplanmasına ilkıind 11ir örnek bul- kerıdl:siııe çağ'daş olan Linue Yu- ğ'ız. Bu kirtaıb ilki ba kıından bU.yü-k 
ma.k çok wrdur. nanlılarıdanlberi gelen fikre bağlı bir m:nı eserdir. Birisi: On SL•ki

Bu dffiım aı'bitlesinin iyıce anlaşıl- kalaraık her u2N'İyoet nevının mijs- z:inci asrın taıb:at !1aı1'1kındaki blL 
ması ve talkrlı:r edilebilmesi için taıkil bir varlıık olduğımu ve mi.is- gileri'Ili en güzel b'r suretıte akset
bütün bu flim şuibelermde kendi- takıil l::fr menşee bağ;Lı olduğunıu tiren bir ans!ıklopedi olması. İ'kin. 
sinıin vardığı sonıun.ç'lıarı çağ.da.şla- iddia ed~yordu. Gueı1.lhe miisıt<•sna ciısi ihtiva etıtiğ'i or;jinal i.>l.ll.u~'ıt 
rile karşılaştı.rmalk gerekltir. Bu~ büıtün 18 inci· asır bil~nlerıo uzıvi- Bu se'beble kitab beynelmilel ilim 
nun için de b:'r'Qdk: müt.ehassısla- vetlerin birbirine intiP.ırnl ed.emiıye. içinde paha bic:1ımez b 'r kavnak
nn calı.,qrn;ası l..az.ınnıd't!· ceklerind'e müttefikttıiler. Yani bu t•r. Bire öyle geli)'Qr ıki bu büvük 

Biz bu yazın:nıı;Zda Jıbrahim Hak- ~n.kıü anladığımız ::nanada bi'r te- Türlk rrıüel1iflnıe k.arşı '
1!/k hö;C'U

mn tekaımül hak!kındaıki görüşü-'kı5.mül fiikrine sahih değikliler. muz bu kıitzihı yeni harflerimizle 
nıü çağdaşlarıınıın fikirlerile byas- Goo~henin bu buluşu 1790 yılları- basmak ve daıh.a geni~ bir kütlenin 
ı:ıl""'?lk ;stiyıoruz. na dürer. Hallbliki Erzurumlu İh- favıdalıınmasım sağ'la.maktır. 

Mareşal Mannerheim, bugün 
yetmiş beş yaşına bastı 

!'in_lô.ndiyanın milli kahramanı sayılan 
Fını:!:~~~:~ k~~~"~rin hô.~iselerle dolu hayatı 

s~yıla:':t Sovy€'t ~ Fin harbinde bil-' ~~e~ı~e~:u~:t·or k~vvetleri 1 ett:irmiş olan Mannerhe;m. ta.ki:' 
~ dunyanın dilkkart nazarını üze- sinki •e .. .. Y •. _e Hel - ~ek ~arici siyaset hakkına 
~=:e::ı~~h;ı:~::~şnalunMa7n5- t~hJiı~e ~~~~:d~~~~:~~~t~: ~~~:~~Ie19~8ut.aMb~ olmd adığın _ 
· . .ı '"""'E>......... rın umum k nd · ~ M J a) ısın a b:ı.şku ..uı~ı y~ını ida:'alk etım.~,ür. Eskl ve nerheim'a t u~ed aınıııgını an - mandan! lkıtan çelkilmi-?Lir. . 
asıl bir Fın ailesi.ne mensub olan rine çekilm~v ernk Vassa şeh- Mareşal, bilfilıare P.:ıris ve I..oı 
~areşal. 1882 de askeri tahsilini sin'in Ma. ı.ş ve ancak 1918 sene- draya gönderilmiş ve a~l k t hti J. 

ı•kmal ettikten sonra Çarlık Rus fından 1!._15 
.• a~~d,a, Mareşal tara- k.ıes'ne maruz kalan :me:r.'eı~et-: -

Y
as rd ·· - .l\A.)mun:..,,." Kuvveti · te Am · ' '' " •. n kı o . usunda suvari sübayı e>la- mizlenınes:ni müt k'b t?nn - erı.kadan un temin eı.m:stiı 

~aı vazıfe 8:1mış ve b:ı~.a.ss;{ Rus - merkeze dÔnmıüışbür~a ı. tekrar HariQ~e bul.u~?uğu bu .;ırada Mal" 
a.ıx>n Jıarbmde temayuz edPr~ıp Fı'n ı·st:kı~ıJ· . b'lf"l ncr'heım, Fınland.iva na;bl cr:n~ 5, 

• Ol\.t • d.l nı " ıı tahakkuk · · ,..,. ,- · {Devamı 4 12 de) 

'1ar~ Mannerhefm 

1905 de miralaylığa terfi ettı!rllmiş 
tır. 

Geçen Büyülk Harbde de Ru::. or. 
duısunda hizmet gıören Mareşal 
~annerıhc 'm. Galıçya cephcsınde su:vari tii menler: ne :Cumawia et _ 
rmş ."..~ gerek cesareti, gerekse gös. 
terdıgı t€şebbüs kudrctıi ile ma _ 
fev'k!lerinı:n takıct:rini kazar.mış~ır. 
Mareşal Mannerhe:m. 1914 de 

bolşevik ihtil.a:Ii patlayınca Rus 
ordusunu terketmiş ve memleketi 
ne dönerek, F~nUmdlyanm ıstilk _ 
;alini ülıan etmi:ş olan Fin mini hiL 
kUımıetniın hiımet.ı.ne gi rm.iştir. Bu 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir ,... J 11 k • ..... aua vo n•an 
o uyucunıaza bır lı•Jiye takdim J ... 

Solda.n !ıal:a.: e ,.cegrs 

' 2 3 4 5 

her 

6 7 8 CJ 11 l - Me>hur bir 
memba suyu •.9). 

2 - İlgı 15J, t J ______ ı I 
1 

1 il' 
Bir ha.yva.u (2). 1 1 

3 - Çorba. He ~ ----------- ----- --1, 
pıli.v orta..ı {411 ---- --~ --ı----

1 ( 3~· - Ter~indm 4 ==-1 _____ :_ . -Bir g~yik cin& ... ~ . , 

n()'~~ (2). Bır ıu.~·. S • ----------
\':.tn (5). mi 

5 - Fr.l<nst:ıc.a ----------- llJG 
toprak (ll, Sev., 6 ___ 1111111-
glli (5). . 7 -·-----~-6 - Glrpn, a. 

tılg.uı (-l). 8 il - - 11.-- -
7 - 01.ma.mış ------

(3), Se\ltııli (4). 911 ----ı. lil• 
8 - Nota. ('?). ---------- __ 

1 

1 

9 -.Büyü~ mmıG il .----ı, 
ve sa.n at muesse. , 

sesi (7). 5 
10 - BiT bayva.n (~), Ga.ye (4 ). - Tersfındıeıo bir renk (2). :Sol (2). 
YUlı:and:an &'ill'kt: 6 - K.abil<e, toı>lıuıl.1* (3). Ummaktan 

1 - Florya. ta.rafında.nı blr köy (9). 
! ı-- Ma.r~ ııemk (6), Dır~ e. 

clat.ı (2). 

3 - Tallın (3), Ra.him ola.n (6). 
-l - Bil' Türk U>la (4), UsQ]., nizam 

(5). 

emiırlıeır ( 2) • 

7 - Nota (2), Zam.ıın (2), Siy 

8 - Şaşaa, C'Öıslteriş ( 6). 

9 - Enlıl (5), Nota (2). 

lt - Milli ba.yraml:a.rdıı kuru.1aon 

Dıl1P m. 

m. 

(J). 



4 Haziran SON POSTA 

124 I , ............................ _. ..... _ _.._ ....... .-.......................... - ... ······-······-··-··-············-·· 
<lSon Posta» nın tarihi telrilu:ısı: " · ..... ·-···············--··· .. ·~ 

~Lı;~~- .;:~mlPATRON'A .. HAlil, ! 'E;ok,~ödtk;d;n yaratır 
Kırk yed:nd ortalı bir r.efer sülüklere hiıırm:ıtfkarlık sen gibi 1 adamlara uyman. Şu devletı ali- ~ 

şim~ck g:bi meydana atılarak kor- yiğite yaraşır mı idi? yeyi harab eylcyrüp ocağına incir • 
kunç konkun\; güldti. İki taraf: A!bdi Paşa gü1dü: dik·en. bayıku.ş taıkıımlarına kapıl ~ Yazan: Nusret Safa Coşkun 
cNe yapacaık'?. d:ye bakı·yordu. - Seni bir zamanlar •seren> man. Ibrahim Paşayı hala vezir i - Ben kimsenin gönlü ile oyna- mundan fala hassas ve hayalperesıL Vedad, Adnanı soğuk, 2'Üppc ve: 
Nefer s:laih}ığ·ndan piştovunu çe- direğine sal:bedecek idık, bağışla- m1 san ursun? Padişah daha dün :madun. ise. Aşık yüzünden ölen ınsanlara tahammül edilırnez bir adam tuluJ 
ker ç~-ez sancagı şeri[ üzerine dıı1t. Şirrrııdü padişaha asi mi olur- gece haseki ağayı bize gbınder:p E - Sevmedin m~ V€dad?.. az mı tesadüıf edıiıyoruz. :. ~ yıordu. Vedadın bu ha!r:W ruh \"('S·: 

boşatttı. Kur.şun sancağın altın suın? c,muradfarına e:ıbet müsaade olu- i Bu ~~li, birdenıbire doğrularak Vedad, kalhıkahalarla ıguhfü'ge kendince tam bir tahlil amel\·eJ 
a!emli dıeyn~ğ'ni parçaladı. Yeni- - Biz da,~ seınin canmı kurt.ar. nur> deyü selaım yollaırnı.ş idi. An- f'e sesının ıtonunu değiştire:-ek baŞlamıştı: .. .. .. . sine tfııbi tutulımuş değıldi. Bır:~d 
ecri ardındc::k• hal:ka dönerek müt- mrş idik. ohaıman bizıe «karında- dan size teveccüJ:ı mü ~e1ür san ur- :sormu-ştu. .--:- k?k yu•:znrnden olmeik. mı? ~ebeıbe tahteşışuur, ancak iki :dyd 
h~ bir kahka'lıa iilttı: şım Halil> der idiniz, Şimdü kap- suz? : - Hayıx.. .. . Dunyada bu kadar budala ııısan- ıradesi müdahale ediyor. Sevdiği-S 

_ Çarıpılrr.ad ık yoldaşım! tan paşa olunca karşımıza çıkma- Abdi reis palasıınıı aşağıya in- i . -:- ~ h~lde ·böyle bır düzine sev- lar da var, demek?... nj bilmiyen bir insanın, bazı ned 
Patrnna Ham havran hayran ğa sıkılanaz .mısırı? dinli. Patrona ilerleyip elım tuttu: ~ıl.ı mye · ·· • • • • • .. .. .. .. . • .. • • • • . •• • • •• .. .. . retlerin kıskanıçlııkıtan doğac:.:ğım5 

bakıyordu. Muslu HaliHn ko1umı Abdi reis palasıru kaldırıp yüJ - Baka Albdi, gel bizımle- :.· Işte .kıolay. kıolay -=evablandırıla. •. . .•• . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . dü.şünmesi ianlkansızdır. G:zıı· ·bir.: 
~-elkti: rüdıü: - Padişalhımı:z:ıa asi o1amazuz :~1Y~aık ~ sor~? .. , Omuzlarını İ.ldnıci bir şahısla bir mücadele has-talılk gibi 'yavaş yavaş tesi::.-ı:.: 
' - Bu yoldllsı tanur :1r.ısuz? - Bre asılacalk:, sen kim olur. yoldaşım. !si'.llktı; kestırıme !=>lr .ccvab V·erdi: daha... · , rini göster:meğe ba~lıyan bu scv-S 

Patrona ba<:·nı salladı: sun? Yıkıl şundan şimd.i pare psre - Bizim dahi anınla nesne mü- : - Bu~a~ ba~t bırc?r macera... Bu hadise, Vedadın hi.ısbütil!'l ~den Vedad., henüz ,b'ihaberdir i 
- BeV, a<lı Zeyneld:r. ederim. ufaannz yoı'k,tur. Padişahı kandı- ~KaLble hıi?bır .al~ası yok. huzurunu al.tüst ebmışti. Semaha. Hislerini, kafasının Ia1boratuann-E 
Levend' er birdenbire hücum e1:- Halil bir k~lkaha a·L~ı: tıp devleti çılkımaza sokapları da. ! ~e gar.ıh!. Ist'.ıhza i.le b_:ışl!y~n t:n teyzezadıes; yazı geçirmek ü. da tahll'il edebilseydi, mutl.ıka bu~ 

ti!kleri iç:n daha ziyade söyleşe. - Gel yolda?ım. seni gene kap- va ederüz. :ımıcadelelerı ıbazan ş~~detlı rrı:il- zere 'kıöy-e mfaafir geldi. ha'kiıka.td anlıyacaktı. Laık:n bu; 
mediler, palalarımı kaldırıp sal- taını derya eyler~z. Zalim ve sefih (Arkası var) :;·a'ka.şalara, ba:zan_ m,un~kaş~ ılc Adnan, yirmi dört y'rmi hcş mevzua yakll.aş:ınağı ci.üşiınırnü vod 
dırdılar. Çaıtı~a iıki da1üka ked.ar ----------------------------- ~ "'.apı~ı açllan çekışnu:?ıe:ı· sakon ve yaşlarında oklu!kça yakışıklı bir du bile ... Aıd.nana karşı olan anti-! 
ancak sürmüştü ıki, otuzdan fazla Deniz Harb Okulu ve Lisesi ç;dtlı _konuşmalar~ baglanıyordu. delıikanJı. Kollej; bitirmiş, Vt>dada patisini ya.lmz, onun kendis)nz-: 
(\lü ve yaralı veren leven.ıller ge- K I d ~' n'ldı kıo~~~n ·b·raz evvelki Se- ~öre, tahammül edilmei b;r zü:ppe. n1an an.tipa1ı;si1e izah ediryor. i 
derneğe baş1aanı.şı'ardı. om utan ığı!'} an: rıaihat ~e~!ldı. Ne kadar ro"TJaP-YaralJbi ne sinir, ne ukala bir a- Mücadele ~k çetindi. E 

Meydan yerine iri yarı .bir adamın 1 - Ankara. Musfkfı Gedikli r:.rb~ )ıJzırla.ma. ıoria oMıJ.unon birinci sıaıfına. ! Jcleşmı-ştı. V:e<;Jad<la. Y,3".a~ y~v;ıs damdı bu Adnan B2yt. Herkese Tesadüfler sık sık hepsini bhS 
f rladığı e'Örüld.ü. İlki taraf şa:şkın deni.z baııd.osu ıİ.çİ.n talebe keyıd ve ka,bol olmıa.cakıtır. r~un havası ıçıne gırdığını hııssC- tepeden bir baıkı~ı. o1mayacak şey- araya getıiri'yordu. Böy're z-•:nar.-~ 
şa.,_<&ıın bakıştılar. Bu adamın !!'.in- 2 - .Ka.yuUara l.Haıirım.9H de b:ışJaına.rak 20.Atmtıos..942 ye ı~n.1' ı.tevam ( 11V<ordu. . ler üzerind€ öyle bir hakimane 1arda Vedad, bütun zekasını. kuv~: 
C"' geni~ vüzl:ü ve parlak bir yata- edilecektir, : - Bas'ft maceralar rubu b~sle- münakaşa edişi varclı ki, Vedan, vetin~ seferber ediyor, nza'11i de : 
}'.{an bıçağı vardı. Sol clini kaldıJ 3 - İsinllboil ve civa.nndan J\ıÜl'a(lıt.a.t eıdecekleri.n t~ D~niı Komutan- E'TJ•ez. Şahs!;y-cte rnüsbet te'3'fr:ıt qır'tlağma sarılmamak içln kendi- recede müstehzi davı·amyordu. a 
raralk a·11ııcunun i>C.1;nıi göı:;ıterir gibi lıtına, Menıin ve civannda.n ınünuıua.t edeceklerin Meninde- Den~ GedJltli Er~ : vapmaz Veda:d.l Bunlar b~vhude ni güç tutuyıordu. Zaman zaman. Adnan Vedaclıd 
v"'nıp kalın .ve gür bir sesle ba. baş hazır~ orta o1.iul .1\lüdürlüi:ö.ne ve bu ımmtakalu dışındll bumnıı.nları.n ~- ,ere günaıhıkıa:r oı.m:ıık, ba!:lkalarını Semahatıin, A.dınan hakıkııt<lak.1 karsısında çok müşküJ mevkkr-~ 
p"'!"<lı: bulıındukılıan ma.ba.llin ukeı1ik şubelDrlne min.caat etmeleri. 416121,, :"aval sukufüı.rına uğratmak, gene- fiıkri'r1i pek iyi bilmiyordu amrna, düşüyor, anca~ Semahatir. varrlı : 

- Durun yoldaşım. Nafile kan ~----------------------------- rqfo h~'k~ki hiSlerini duymgmak lıayrettir, her.kes bu gancl p-;k ki- 1111 ve müdaha1es;le bu vaziYet1er ! 
do1mıen! lstanbul Levazım Amir:i :i-inden: ! 1 "';ekt.'ır. . bar, pek ımalumatlı buluyrorclu. den sı:vrılabiliwrdu. ~ 

Beriki taraftan Patrona H<:ılil o : u nazarıye, bu tecrübeli insan- Vedad, kendi hfürumicri hıtaf!na Bir gün, Aıdınan., rYi yilzme b:ı...: 
de 'kendi adamlarına <löı:dü: Ord:u içlın seyyar mu'Ia.k ve fırın ya.JJt~. Sa.n'at .nıliesseaelerimizbı fara has ağır b~ı ifade, bu nasl- herkes tarafından izılıar edilen b

1
l diğinıde:n, 'k.iımtrenıin onunla ko1av! 

M k 
teık.1ıi'f, ıka.taıloık, plfrn ve faturalaırını on ı- ..n.. ""mde Tophımed• •-·ta.nbul a"ı.a>t gayri ilhıtiyari Vedııdı güldür- taıkıdirleri duyıdukça büsbütlin si- kolay y.anq cesa.ret eder.;ivcce.E 

- e ·seylen, saidırman kanrı- ""01 
.. -·· ~ " .uı -< • d Lev'.l.2lLID Amil'lfrğlne veıtmel.eıri. ,,3401,, · 116936•> ~mü~tü: n.'.:r1eniyor, sopıra kendi kendine ğinıden bahseb:nişti. Vedad. m<>C"lq 

aşım. : - Tuhaf ... İnsan mutfaka aşık soru""'rdu: cl3en niç1n soğuk bu- sin !kalabalık olmasına rag~~·e.n: 
Meydan yer!ne çıkan iri aJ.am ı k F 'k I 1 J~ i'ki üç ad·ım daha nerterip cıurdu: s eri abrı ır Satınalma komisyonundan : nı oımalıctır? ıuyoruan bu adamı? ... Semahate atılın~: : 
_ Bre başınız ki.m<lir sizin? _ ~ - Bö;v1€ bir şey söylemedim. vakm. ~l~uğu içıin kıskn:ııy.orum?: - Söyle!IJ€-si lrolay beyim . .Mey-E 
Patrona Halil ilerledi: 3150 mel.rcJQüp keres~e Boludaıı Ankara.ya. veya. Bolud:a.n ismctpa.şa taır.ikile ~Fakat a~ın dı-şı~d_a .kalaı: arzular, Kendısmm Sen:_ahatle hıçlb;r k~L~ı dan okuduğunuza göre, ben sizf'i ' 
_ Baş bizüz! trenle Anka.raya. na.klııdllece:ı-, bu nakliyat ökirz an.basile, bmyonı!ıa. vl"ya. tren:e :ınacera heveslerıı ıçın soçılen genç rabıtası olanadıgını sand.lgı ıçın idclliaırnzı .iSbat fırsatını verebilL: 
İri adam dik.kani dikkatli bak..j ola.bilir. ?kız ve kadınlar bamıba~adır. Serı. buna kat'iye-tile cihayır--. d:i•yeb;l;_ rinı. ~ 

kt h fif b Bebeır men küpüne 26 lir.ı bedel tıl.kıfü eıllleıı yuT<ıaırıdEL yazılı 3150 mttre f1 ~l v.~lı:_ ro_:naın~k, ~ne~ kızlarla vordu. Halbuıki b~. sadece Serr.a- Adınan bu davet karşısında şa ~ 
tı an sonra a çe te essüm etti:. .:ı::-onlunu -eglenıdııımege l{alk.nıa'kla lıatin Y. akınıında bır erkek mevcu- şırm~-. B1irdenlbı're ne mu·· .. :ı-.et, n.o:. 

- Bre clevend> Halıl değil mi- küp kereste nak:Hyaıtı a.slııeri f~ mnum miltlürtüğii meırkeı sat111abna. ·ı,· . t . ..,,,,d·-·· . f k d . ah ~,, d _,_ .-..,~, oıu • 
sin sen? kornisyommea 18.6.942 Pel"}embıı günü sa.a.t 16 da. ka.paJı za;rfla iha.le eil'ilece'.<M : ır c~naye ı~ ... ıg:ının ar· m a diyetine t aımmü..ı. e emem~ten menıfi bir cevab veremedi. Gözle-: 

_ Beli, ya siz dabi Abdi reis tir. Taliblerin tekliıf meııatuıbla.:-mı mukdr gün.ele sa.a.t 15 e kı«ia.r komisyona :mısın···· 1oean bfr hisdir. rile Sema.haıt'ten imdad diledi. Fa.: 
d ~·ı .. ? vermeleri. ı.mwalıılı:aıt &ıemina.t 5~4:; lb'adlr. ş.a.ntna.m.e uo lruruştur. 16051 ) : - Yoo... Aıdnanın Semahatin etrafmda mı kaıt bu ımeV'ZU.da genç kızın hı;d 

egt ımcs!Z. S - !!ET düşün. sevildi(tini zan.ne- <nl döndüğünü aşırı, bir alaka gös.. lı.a11ıgi bir yardıırnı mevzuubahs o-! 
lhıtilalciler ve levendler c:şim<l.i D ed .:1erek seven, yahud seviMirrini bi1- -tıerdi;:;.ini cröru'-""'rdu. Buna mu'ka. ı amazdı. y·apa:ı.-,1 ı'le~~ı· Y"'";;ne ı;,-u·· -··· 

1 k
? d. h 1 · · .:ı osyasına bağlı lis,t e yazılı 25 kalem eleldrik malzemesi al•n•ca•~ ,.., - " p;· ·<r·~ a'u "'"'"' "'''''" 

ne o aca -> ıye e ccnn ı_çınııe - K imP~en severelk. kendisini se-vd.ir. hil, bu. züıppe kendisine ne kadar dahal€ bu ımeıvzuu "'kapatmaktani 
bekliyorlardı. Birbirini tanıyan Taıhmbı edlleın bedeli 61760 lim olan dOE!.'l·asma ba.ftlı liırteue ya:zılı z:; kalem ;me.ge çalışan, bağlanan bir genç lfuk.aV'd ve kalba dıavramvordu. BL i'baret kalalbilıiırdi, bu da Veılarh! 
:iıki baş n€ yapacaktı? Patrona Ha- elekt.ır:ik malızem-esi aske-ri f.ıbrıikala.r uınJm müfüiırılütii merJles saıtmi\\ma .ko - il{ı~ tas.avvur el Gönlünıü:o tutu~- ri farkında olımadan. hıs:i.erine or- büsbütoo cesaretlendirecek, dahaE 
lil acı acı gülümsedi: misyoJJUDca. 18.6.942 Perşıımbe ~nü saat 15,30 da kapalı· zartla ihale t:"dilecnk.. :~ugu bır sırada terkedilı;1€!k Hl! a. tak olmak, diğeri de şahsın:ı karşı insafsızca. aJ.aya devam e1ımesine: 

- Mübarek bad, Abdi, veıir ol- l.ir. Şııı.ı:iua.ıne 3 liıra. 9 kuru.ştur. l\luva.kkat. teminat 43!18 liradır. ra.Hblerin tsıti :gır olacaıktır. Hele bu !uz lıüzu- barid davranmak ~ibi iki qebeb!e seı'bebiyet verecekti. '(Arkasl var)! 
muşsuz. Halkı soyup kanını emen melatıuı'Ma.nn1 mezkür günde sa.at 14,30 a kachı.r kom~a vesm•ri, uıesıu \.... .. _._ -·--·---·-·-------....... - ..... - ......................... ........._ ........... ...; 





SON POSTA Hazint.n 4 

~ Memleket haberleri BUZ iLANI 

Balıkesirde Yurdda 
Son yağan yağmurlar Baelretli yaimurlar yağdı, 

İstanbul Belediyesi Karaağaç Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

1 - lDab ld.!osıı beş kuruş.ı. satmak mu'ka.1'ULnde ( Badran 1942 sabahın.. 
elen itibaren baz sa.t.ı.sı yapacak olan bütün buız .bao"H.eri bıJ:ıııı fahriU4a.D kendi 
vesa.ftile ıııJa.cakJ,a;ı.. 

Kara Ahmedin gaddar güreşi 
esnasında köylere yumıuta Bandır~ lzmit, Muradlı ve 
biiyiiküğünJe dolu düflii Sınclırgıda çiftçi aevinç içinde 
Bal~kesiT (Huaua) Bi.ıı:kaç &nd'ıııma. (Hususi) - Bandır. 

gün ~el soın yağan yairnurlarta ma ve ciıvarıoa saatlerce devam e.. 
binl.i'k.te Orta ma.ndıra, Naipli Ba_lden beırdcetfi yağmur yağmı-şur. 
kacak, Kıaı1a.ycı!l!ar, Sarıa.lan. v~ Ço .. ı sa~ızlı.~ he;kl.enilen w yağmuT 
ra.kl:k ~ylerine cevizle yumıırta heııb.i ~rmı,tır. Yagmıuor hu 
büyükftiığü aırasınd'a dolu da düş..1~ilode bir-kaç defa yağdığı takdir. 
miıştiir. Bazı köylerde damların ki.. ele, köylüyü çok memn.un edecektir. 
r~it'leri hurdahat olımu,.. birkaç da İz.mitle 

2 - Nakliye ücreti muk&bLli ola.ra.k ba.yllıenlen kiloda 61 sanLlm tenzilat 
yapılacaıktm. 

3 - Kurmaınyacılar Ye Uıraca~ı~r da buma 2 ·kıınış 80 SMIÜDı mukabntnde 
fa.bıı1mdaııı 1ı:mdl.i vesait:Be alacıı.klıır ve nakıiıl üooeti mulıJa.bl.li olaırak 30,5 sa.n. 

tim temıl1 ~lr. 

- A'be, çok kavi be!. 
- Çok sert ve inadcı olur bu. 

Anadolulular. 
Kuşçu Hasan da keyifli itli. O 

da duıımadan söylenıyordu: 
4 - '~ bo:mı f.a.br.ıkadao kendi vesaiıt.'ile 1 lwrtış 10 uıntim muka - Aıbe, Yıldırım, sal:>aha kadar 

güreşse çı:karamaz bu güreşı br! 
ed~len buz .- Tehey! .. Hepten sert bu Hav
muha.sebeslın.e zalı be!. • 

hWmdıe alaıcüknbr. 

5 - Fabrilııa.da.n bın: miiba-ya& ede<ıet~ biitiin bayiler 1lstihlak 
~ oa.zamn bımı 1'a.brika1lan almadan evvel mü.esBese 

~ ~ ~ıraıeaklaN:ır. 

6 - M~ 9lhhf\re: Buz fa.brikasmdan kendi vasıtada.rlle aıl'ma.k ş.'\rtlle 
lroyu'fl öPmüış.tfrrı. knut (Hu.sı,..,i) - Vilayetimiz ta.bsls .eııJıUmiş ob.n miktar bwJUı ücrefala; ola.ra.k aJ.a.caklaırlıJ:ır. 

Dı.~e11 taraftan, yaiaa yağmurlar- bölgeeilne hol miktarda faydalı yağ 7 _ Bu B1ir'eUe saıtıış iş'an a.nıre bıtar dıeY&m edecektir. 

Seyirdler de Havzalı taraftarlı. 
ğı ediyorlar ve, ara:;!ra bağırıyor
:ardı: 

rnı:m 
da.n kıöyfilmitz sevinç içiındedir. munfa-r y.aığm~tı.r:. Çiftçi 'bundan çokı----------·---·-----------------1 

- Y~! Havzalı ... 
- Aferin! Havzalı. .. 

Bir ticaret mektebi yapılacak mc:mnundıu;r. 
Bal.kesirde dıoğumevi bina9l ku Muratllıda 

,ısında bir Grta ticaret melktebi ya.. Mura&l:ı (Hususi) - Çoktanberi 
pılaca!ktır. Mektebin yapılacağı ye- dlevam eden kuraklık çiftçileri eırı-
rın istiml'B:krine baştanmlfhr. di~e düşümıüştü, Bu ke~e Mu. 

Çekirge mücadelesi rat!l'ı ve haıva?isine bereketti yağ-
S-.ndırgl kazasını·n bir köyünıd.e mur yaid'ıığtndan herkes seviç için 

çekirge zıuhuır etmiş ve derhal HL. ded'ir. 
zurnl:u tedlbirler alınarak imhalarına Sınd,rgıda 
başlamnıştlr. Sındırgı (Husu.si) 

luccarların toplantısı faydalı ya.ğ;murlar yağmıştır. Tütün 
Bal:lkcısir perakend.eci tikcarlar1müstahısi!li ve zürra çok sevinmiş v.e 

birlkkleri idare heyetleri T icaret Ve bayr.a.m yapmıştır. Aylar.danbeIİ 
kaletind.eın gönderi-len biTli1der &ta- kıuraklıktaın. mÜ'steki olaın halkımız 
tforu hak.'ktnda kıonu'1tlalar yapmaık yağmurun me~inde yetişmesile 
üzere HaJ'keviınde bir toplantı tertib telk.rar susanı ve tütün ekmeğe ve 
etmişJerdir. dikmeğe başla~lardlT, Kuraklık. 

---o-- tan ot bulmak güçlüğile lcarşı~an 
Söğüdde bir korucu bir hayvanat $ahibleri otlarında y.cnL 

köylüyü yaraladı den parlaması dola,yısile yağmurdan 
s··:.;.::.J (H ·) 5 .. w .. d .. çok j.stifade etmi's.lerdir. 
oı;·uıu ususı - ogu un ~---

Zeyve köy k:orucu!fu Aluned Ayvaa. 
köy mahsulla'nnı k.orumak üzere kıT- Edirne cezaevinde 
larda geı:zerlken Yakrnkepen ıköyün.. dokumacılık hurm açıldı 
den Receb [ş:k'a aid hayvanın ekin Edime (Hususi) - Şehriımiz ce-
ta.rlalarında ziyan y~tıiın\ görmüş zMNinde bir dokumacılık kursu a. 
hayvanı köyüne götürmek ü:z:ere çılmtşNr. lk:tısad' Vekaletinin doku
.iken Receb [~:ık karşısına çıkmJŞtıT.ımacı öğTetmenİJ bu kursa iştirak 
Reccb k.Q.TIUcurıAin ellerine sMltp1edenıleıre teııgahlar hakkında d.crs 
hayvanİım ahnağa. kalkışınıea ikiıs.i vermekte ve kendilerini çalıştır. 
aras!.n.d!a kavga çıkmış, Receb elill.- maktad.ım. ---o---de bulunduııduğu ~opayı korıucll11un 
lı:aias!.na vrurnuşıtm. Korucu bu va. Çorluda dokumacılık kurm 
ziyet ~ımnda yan~nda taşıdığı sona erdi 
mavzerini Recebin üzerine boşalt - Çorlu (Hususi) - İki aydanbe 
mış. çııla.n kuırışuınfar Recebin iki ri devam. eden İkllsad V~letinin 
bacaığ:ını ~ek çıkmll'} ve ağır ya. dlo'kumaıcıllık kursu 80na ermİş v.e 

ETi BANK UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Operatör Alınacak 
İşletmeJıemlırnlttrleıı bilı'\ııtin hJ&l.ahınesi i.çi:n ehliıyeLrl bir oı:>eıraıOOZ'e lhtfyaç 

va.nbr. K~:slne (400) liraıyıı. kaı!Jıaır ücııet verileb~lecekıtıir. Talib ohın.lar muh. 

t.&sair teıroiiımc'i ha!lleırıl ile biritıd;e diploma Ve askerlik V$311Aııi sureiıil.erml, ev. 
velce oaJ.&ştlklıaırı yerlerctan aılıLkları bonservisleri, ft üç adet Io'otrarlanm 
Baın'.<auı. müıd~ g-öndermelitlir. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
B k ' ... ' aş anııgın -an: 

ı. - Beden Tel1b~y~ İsta.ııbw b~esı bll$kaırı.bimea. liUJIOt' sahala.nnda kuL 
l.a.ndıınaclıı ü:rıeıre fll2000» lira ıııuba.mmen kıymetıte ve 60 va.t ~uluş taka.tl.nde bir 
amplif.ilmıtör Sle 'bulla. miiteferri biır mikırafon ve a.çllk ha.vaya. dayamkb dört. 

Bu, güreş böyle merakh bir su
retıte devam edip dururke-n Kara 
Ahnnedle Madralı da tatlı tatlı i:ıo
ğuşuymlardı. Kara Ahımed de. 
MadTalı da cok nara atan pehli
vanlaroıı. İkide bir çırpınıyorlar 
kalın seslerile ı 

- Haytla!. 
- Hayda kardeşim!. 
- Hayda maşaU3.h!. 

Diye kuzu gibi çarpışıyorlardı. 
Madralı, usta bir pehlivandı. Ka
ra A'hımcdi meyıdandan çıkaraca
ğına kanidi. İlki pehlivan o kadar 
tern!kinli gürt>Şiıyorlarclı ki, birbir
lerine kendilerini 'kaptırmaktan 
çeUdniyor1ardı. 

Bir aralık, Kara Ahmed, dolu 
2. - Açık eıks.!llitme 11/6/9<12 Perşembe giinü saa.t 14 dle Tabim Sı.raseNıl. diııgi;n hasmına çapraz top:ırlayıp 

rerde No. 57 lböi:g.e binasında. ya.pılacaktıır. sürdü. Madrah çaprazdan kurtuL 

hoparlör sabrı almacıdct.ır. ' 

3. - ElısiıJtmeye iştirak edecekler muhammen bedlel'iD % 7,5 ni&betbıdc mak için çı rpınıdı, fakat bir türlü 
muva.'ııkat teım'i.na/.brı birtıkte bulundurına.1.ıdııırlar. kurtaramadı. N;Jrnyet çapra?.dan 

4. - Şa11ttname için bötıe mükellefiyet suıbesi miidüıillüğiiıne müraca.:ıt fi. sıyrılaralk Alhrrncdin altın:ı di.işme-
d'JJımesi lizandı.:r. ,<6110,, ğe medbur oldu. Ahmed. hasmını 
---------------------------- niıhayet altına alabilmişti. Madra

Üniversite Rektörlüğünden: h, alttan kalıkmaık için uğraştı. 
Fakaıt lka'lkaımadı. Hatta bir sefe-

Tıb Fa.k.üliıeShık Baya.tı Kimya, Paraziıtoıoji ıve Mikrooi.folloji, Hijiyen, rinde sarmadan dönün bn.Skı ile 
Fb;yolıoji, Pa.tıolOJiil Ana.tıomi, llistu!()ji, ü.çünoü iç hastalıkları, Tedavi df.ş ta.. kalıkayıım derken az kalsın yeni'li-
ba.beti Fen FalvUl~ İsp6DıÇiyaıri kiın.ra. Umumi Bot.aıııik.. Galeıı.ik, Sma.i yıordu. · 
kbnya, Edebiıya.t Faıımıtesinde Sos.voloji, Bukııılc Fa«Ul.ıtesinde Medeni Bıılııuk, ilki pehliıvanın alt güreşi QOık çe
Hmmi HU\ı,uk., Amme lluılruku, Ceza Uu'kulou, Devlefl& Hukuku «lla.va ve tiırı oldu. Kara Ahmed, ezici bir 
Denis11 iDıt.l.sad Fakül:tıesl.nde Maliye :0.Usa.d ve İşi.etme. Doçent.ıiklerl o,.çıkıt.ıl'. pehlivan ol1duğu ıçın hasmına 
Fen F&lıiÜlt.esi için 13.Ağust.os.19'12 Perşembe, dliieııleri içlın 17.Eylül. l942 Pel'- üstüst€ kurd' kapanı vuruyordu. 
şeımbe günıkri yaıbanoı cıııa imtlhanla.rı yaplla.oa.ıııtır. Namzedı'lilı:lıeri kabul edi~ Sarı:ma, lküınıde birbirine karı~ıyor
leri.n hetneıı tez!en~·n te kikwe ba:1Iana.caJ«ıtıı,r. isteklilerin dll imtlhanlarmda cru. Madralı Alhmedin ezict güreş. 
ha.Zır bWııQmaJa.n v.e tezlerini g-öı/..erUeıı taı11hten bir ha.fta sonra.ya kadar tev. lerine karşıı koyabilecek bir pehli
di elımiŞ oı1ım3ı1:a.n aa.zunm. Sıhhat ra.poru, lbeş rotoğ'Ta.f, nıiilus k1'1d.ı suret!, vaındı. Sallı ve iri ::>lduğu için da. 

reşiıni sevmişti. İsmail ağaya di>
nere!k: 

- Ağa, iyi güreşiyor !Ju çocuk. 
Tutttuğu yeri billiyor ..• 

- Fenıa değildir. Öyle olımasa 
peşinde koşmam ... 

- Madralı d'a güreşçi ... Bak ne 
manevralar yapıyor. 

- İ!lcisi de azılı... Baıkaltm ne 
ya;pacaıklar?. 

- Doğrusu ben, biraz korkuyo. 
ruım. .• 

- Hiç korkıma. Ahmetli çıkara
maz o ... 

- Tutuşları çok fena herifin ..• 
Baksana ne tutuşları vaı-... 

- Alhmed, iyi karşılıyor. Baksa
na altın.dan ikalkamıyor ... 

- Güreşi ba'Şka cepheden al
malı ... Ben. Aftınıedin yerinde ot. 
sam alıtta uğraşmam. Ayaktan 
yenmeğe çalı§lrıım. Bu, herif altta 
kolay kolay yenilmez ... 

- Öy'k ... Boşuna yoruyor ken
dini. Madralının a1tçılığı kuvvet~. 

- Bakalım burasını akıl ed~k 
.? . 

mı. 

(Arkasr var) .................................................. -
Mareşal Mannerheim bugün 
yetmiş beş yaşma b1stı 

(Baıtarafı 3/ 1 de) 
çilırniş ve yurda avdetin.d·~ demoılr.. 
ratilk esaslara göre yeni hı'r devlet 
teşk:ilaıtı vücuda getirerek, nıaka. 
mını 200 kişiliık meb'usan medisi 
tarafından iıntihaıb edilen iik cüm
hurreisine terıketn:niştir. 
Mareşal Maınneth:ei:m, 74 yaşını 

doldurmuş olmasına ;:-ağm~n çnk 
zirııdedir. Hanb başlama::lun evvel 
her sabah, çok sevdiği atı cAnder~ 
man> a bi•nıerek mutad gezisini ya.. 
pardı· 

1906...1908 senelerinde Çarlık 
Rusyası tarafından Türkistana gm 
derilen Mannerheim, bu I!".emle • 
ketim ooğra.fi vazi)"etile arkeolo • 
j~k ve etnolojik durumu haıkkında, 
çok kıyun~ bir etüd haı.~lam~ 

~
ralaıımaslnaı sebebiyet vermiştir. kıurata muvaff~k ola~ ~,gence bl·) 
Mrucu .adljyey.e teslim cd'ilmi~tir. rer tCZ'g8.h ~edıye edıimıştır. ~ ..-, \ 
~ ~ 

lbni h.üriyettnıi ~ fi!>lerle ccFl51el" Tedris İ$1el'i lııa.leınıilıdlen lstıeoccektir» yamyordu. . 
imWııWdıaıi b.tr halta evveline Jtad&1' R*tödüie ~ ~. · d059• · Murad ağa, Kara Ahmed.in gü- tll'. 



SOM POST~ !ayf"' S 

l Telgraf, Telef' on Ve Telsiz Haberleri 
nu ;~:;:r ı ispirto v.~ ispirt~lu iç~iler 1~~i:~:a h~~m~~r:. ıseşikt'!ş A Admiraya 

• Kanununmuzakeresıtamamlandı y~pıldı g maglub oldu 
Almanyaya (&§tarafı • inci ;,ayfadaJ etmesimn muvafılk olacağı miita. y • _ 

ibu karar1erın 2 se.ne evvel iııbisr leasıında buı1un-m11ah... Prag 3 .A.A.) - D. N. B: nm Misafir Ac:hru k d.. ·k· 
idaresine ibildinneğe meobur tuta~ Bu müzaıkıe;~i~· . bı1dirdiğine göre, Çe;k hükfunctıL ci maçını ş efra ta ımı ln ı ın. üzerine şüt çekmek suretile Melhmed 

2000 uçak kaydı hatnlatarak müzakere edil • len tak:rir'...er Okunmuş ~~~a "ecI'l .: nm ~~yesi. ~litmda ol~rak yapı- §ampİ)"Onu ;/ ik::~asında ıttMnbul ~liyi fazla efor sarfına mecbur et. 
melde olan bnwıda bu hükmün va ı re maddenin tad li kaıbul ~~~go lan. buyü:k mi'tıngde 60 bJidC'll fa.~ hafta arası o~ası!aa ya?tı. bn.?ta tiler. Kuvvetlı . esen rüzgarla beraber 
zıih olmadığını söylemiş ve encü tir §- la msan hazır bulunmuştur. Hu- yük bir k-'~L ( 'L :ı___,,__ragmen u - oyn yan Adımraı.lnrın pek çok ı:;üt.. · ı · kfunet Ş fi tk · · · ·1 b ş'k h ·b ~a ı~ ouıundu.. ler1 k 1 · d U " 
menin bunu maksadı temin eruci İnhiaarlar Vekilinin be l e rı)eı ı 'C :ı a ati - Pazar giinıü F _ı_ah a eyı rutmuyor u. zun müd -

b
. ki ·f v . .ı · · • . K ~ yana 1 ler çok alkıŞranan deme,.lerde b..ı- ~ı...,_ı_ • .C1leıv çeye 2.1 det m.:dafanda kalan B-J.. d ır şe e J rag eyıemes nı ıstemış • anunun d ger madde.eri ilerin 

1 
.. .11 • .,.. mag&UD olan Ad'mıra takımı d .. k.. · 35 . . ~aş ev. 

L d 
•• Al tir. de g~n miiızakeroıer esnasında u~.,_...ar ve Çe'k halkının Hey ~ maçta giiı.d ve sey'reileri t t ~n u r~ ıncı dakikasında Sahrinin 

On raya gore man Abclürrahman Naci Demiragv .Sı Ga1ıb Gtilrte!kın (K;ny") .. drrdhe karşı yapılan su~kasda aid d'en bir.,.,..,. d T k a mın e- luzumsu:z telaşı yüzünden mutlak 

f 
· • u ; rr.uza. - inf.al ve nefret duyg l • ~J-n oyna 1

• a ımm top. bir s ı k d Ad · 11 ·d 
sanayii felce uğ:am:ık vas. •. şc:ker abrıkıalannln .Y~pacak - kere edi.bn€!kıte olan kanunun bır .. u.a.ma ter - lu, iyi ve lıesablı oyunu esasen ma.. den a~. açıır ı.. mıra 1 ax, Acı ..... 

saldır c 
• • • ları uputo :rru'ktarınln tayınınde se-r maddesile şaraıb yıaıpılması serbest cuana~ olmuŞlardı:r· çı kazanacağına da itıaretti. Beşik - et ~ıızel ~mb n~zon ve hn~ıru.. 

teh ıkeSJOe maruz bcst bırakılmaları doğru olnımyeca b;rakı'lııiken diğer bir madde il~ Hatliıb1€r Beneş ıle yabanzı mem. taş ilk devrede güzd 'Ve canlı oy .. y ~~~e ra2men . ıl~ dev-reyJ 2-0 
.A - Salibi etli ğını, çünloü bu fah;;ka!.,ın iop;..., S>hlhlye V<i<fileU ilıUyacmm inbi- leke;Jere muhacerc:ı cdenl~rin _ lnş- ?'"""k OU<eb"le Admim takımını ~." ol~"'.1' h~ı.dole.. 

~{~ 4 (~ .) hah l y .. fıadan yu"'kaek oldugu .zamanda ıs.. sar idaresi tarafından inhisar al .. kırtnna. barekatforınıı belırtmışler ıl&: devrede 2.0 mnğliıb vaziyete 1 k ncı devre 
re a ~n a ınan '.~r ere go- pirto istihsalinde bulunacaklannı fi ima a1ımnasınm sebebi hak!kın<la ve yem Aıvru~anın kur~lm.as1. iŞi~ sokmuştu. Fakat ikinci devrede 0 .. .. • ~;aya karşı ).a~ılmakta atlar düşük olduğu z:ımanlazda is _ sorulan bir suaI-c karşı İnh:sarlar '~ Allma~yn .ıle sıkı hır ışbırlı:ği yun tamamile misa.fi.r takımJn lehi. _ İlk huOU'I11u yapan Beşıkta§ ani 
ol~ hava .nk~arı arttı;ılar.akıtır. pi'rlıo mi'ktarını aegariye indirebile - Vekili Raif Kar8':leniz; bu hük - }uzumu uzerınıde ısrarla durmuş.. ne döndü. Dünkü oyuna nuaTan oır sald nşla .~dm~ra kalesine indi. 

B r mu~abır.ın vcro..gı h:be: ce'k'lerıini işaret ederek bu madde .. mün halen mer'i olan k;ı.nu•·ıoa ]ardır. Admira. Gnlatasaraya ka!'41 daha! ~kkı v.~ H~lisın b~ıhiri üzerine çek 
nazaran~~ gecroe ~~: boru a,r .ı- nin inhisar idaresinin temin etmek mevcu.d bir il:ıü'kıü.m olduğunu roy- L• güzel oynııyabilecek bir vaziyete gel ı leırıv şutlen kaleci zorluıkla kur .. 
~n fa.Y1ya:c& goı et"\ ... '11E:Sının istediği ma-'ksadı gözetmediğini i • lemiş ve Sıfnlhiyc Vekaletin;n bu ıbyada muharebe rniştir. tannaga. muvaff k oldu. abıl olacagı anlaşılmı~ır. .. şarıet ederek maddenin encümen ta hüıkım'ün yeni kanuna konu~ma • • Pazar günü yapılacak maç, bu ~dmıra takı~ı. ru.zgar altında ol 

Bu 2~~ tayıyare ya b r hedef u- :rafından bir defa daha tetkik eclı1- smı isted;ğini kaydederek cemiş - yen·ı bı·r saf ha bakımdan ç.ok daha mükemmd 0
• dugu h~lde hıtkım ~etı çabuk temin 

zerme hucumda bulunacaklar, ya- rnesinin muvafık olacağı mütalea - tir 'ki: ya lacak demektir. ettı. '\ ccf:-ıc d.akikada sağ aç ğın 
~~ 1000 er'l~~ jlld grupa e)Td~rak a~nda bufonmu,tur. Şarab imali serbest bırakılmak- • • * ortalad:.ğı tıopa g.üzel bir. kafa vu _ 
~kı hedefe hıucum edeceklerdır. Celil Said Siren (Bolu), ispirto la beraber ims~lar idaresi de şa- curdı Admira 3 - Beşikhş 2 ~ .. solaçık Adm,~anın b rinc go -Lon~a, 4 (A.A.)- - S~l<:b>lm.. iıma.1atında Ş€lke:r fabrikaları ile ra:b yıapmalklta devam edPcekıt~r. v ı!ü?u yaptı. !°'-0mhmezonların daha 
dan 1Yi .. ?aber1~: . alan .. b1r r 1;8'Y- imalfütiıanelerm isp;r1x> imalatının Onlar yapma.7.Sa. inhisarlar .daresi <Bawtarafı ı inci sayfada) Oyun Beşikta§ln hikumu ile b~ IY: ıutturmaga murvaffak o~an Ad. nakıtan .ogrenildiğ'ıne gore Ko;on- niktarlannl!Il tayininde serbest bı- memleıketin Ubıbı şarab noktasın _ yii2ü ıbulmuştur. Pek çok mikt d !adı: Karşı! l!h denemelerin ikincı ı mııra takıırn1 oyuncul~rı bır d kika 
ya şehr.ıne yapı'Jan~ olan hava a- rakllmalarırun doğru olmadığını dan ihltiyacmı karşılasr:ı diye bu ait.ah ve lıaşka teçhizat eÜmize ı;[ .. a dakikasın~ Şükriinün çektiği kor. ls~nra .. merkez m~acımlerinin güzel 
lkmların<lan sonra Ahımanıyada~ -vi]Jj erek bu serbestinin tıakyid hükümle inhisar idaresi.ne bir mec 1 müştür. Y§- ner Adlmıra kalesinde cid<li bir tch.

1 

brr şu tile lberaberlık &ayı-ş•nı yaptı. 
Bolandaya h'içıbir ekfıpres trenı :'f~ ~r. buriyet tahımilt eylemek.te v-a salU- L d •. lıke yaptı. Kalecinin hatalı çık:ıışı lar. Aclmirantn enerjik oyunu ılcar • 
~l~!ştir. Yallinız birkaç marşan :ı , . Devrim (Zorı..,au1dak) ta~ hliyet verunel.kll'edir. L d on raya gore . Beşikt~a Sa'brinin kafa VUırufll ile §l'Sında Beşiktaş bir müdd,.t ·çin 
drz ~i gemştir. !ha~= edecdt jbltil&flarm halllnde Meclis; !kanunun mütea.kiıb mad- R:~3 ~AA.) - Brıtanova: birinci golü kazandırdı. Pek çabuk adeta durdu. ~üyük ta~"k· ~içl.ik .. 
Rhın havalis: ve Rhur h~lkm:ın umumi reruili:.n bu gibi ihtı.Jfıf _ defleri üzer~i teıt6dklcrdt'n son ma baş} UJ;ada. tek~a.r ç~~ıtı ... o~an bu sayı ilci tarafın oyununa ta. le a~latan Beşıkt.aş ~enıden hucuma 
~n !halinde kaçtığı. fabrikalar-

1 
~emclerec rü et edilte _ ra ispirto ve isp'itfı..0lu iç.kiler ka _ tih ya amı!.ır. Ş.ı~dı l~gıliz teT bıat1'1c iııız ve heyecan verdi. Beşık- geçble~ de netıccsız oy~yorlardı. 

tla'ki amerelcrin i$!erin: bıraktık- ar;n lbi k bağlaW:ası o'ldu - 'IlUnunun mi.İ7~rnc-lnl b·t=rm·s.t:ir. ~at~ açtl:gı gedıgı genı~letmeğe taşln büyük ıbir i:sabetle sol açık oy Admna takımının git'tı'k • dü .. 
lan ve ba1ıkın tehlikeden kaçın- :e ~ ~~~rd d . Köy mekteblerl u:g'j .. tadır. Almanlar b•rkaç ke nattığı Şükrünün her hücumu Ad • z.elen oyunu ka:rşıs1nda Beşiktaş 
lllak ~ gerilere do~ru gitmekte gun

1 
.. u. 1~,}b ed·~-,.; 1~ a:y~ ~t~i~ iBunarn sonro köıy r.n ktcbleri ve re. 1ngı~ alaylarını .ıic'ate icbar et- mira kalesin.de barlı baıına bir teh .. takımı ahenkısiz bir oyun içinde kıv. 

Old 
~ . . ., _ _. ... _..r. su un Wl\,I .:ııı~ azım "'e!U - mlş er ISe de d rh l . ld ı·k u._. _ _J ş·· .. . v b .JI dı a·Ph .. d ugu br1d·r uıJ.CU'>.lıt."Uır ği . t~ .. edllıl~ !k.. endüstri1eri kanununun nıu _ e a şıma en ve ı e oııuy<>ıuu. ukruden pedc guzel ranmaga a;ua . ı a!l!la .rmı a _ 

Bu şayialar hak kat o~u_i~u tak.. ~az\>~ nnıtıarriri :itünir Hüs.. z~eresine g~lmiştir. Bu k.aırıu ~ cenub~an onları ~t~le~i altına a • bir paıs alan Şeref büyük bir fırsat faad~ . hüyü'k brr g.ed.ık y.ara'tan 
d~de Alı:ıan haıfu sanayı-m:n felce rev Göle (Erzurum); ispirto ~1.- nun heyeti umumiy-esi iizerinde lan ..sağlam sahrn ıs.tı~ka?1larile kar., k.aç.ırdı. ~aJ:~t kur~un .gibi kaleye F eyzı.nın ıs'kasındnn ıeti.f a?e ede~ 
Ugrnyacagı muha'l&ak sayılmak- sa:]irtı busı.•Mmda ileri sürülen 110~ söz alan hatib!erin m!italeAlar•nı şÜaşmışlardır. Bu ıstıhkamla.rın iç y~t~~ Ş~~ .6 ne~. dalt kada. enfes Admıra me~ez muhao:nı 37 na tadır. talara encümenin de ~rak eyle- Maarif Ve-kili Hasan Alı Yücelin terafla~ı~dn harekete geçmıye ha. 1b1r şutle ıkincı golü yaptı llcı gole dakikada ta1cımını galib•yete ula!! • 

diğind işareıt c.tt.i!kten sonra ihtila- bey.anaıtı tadc'ib eyleunc: ve Mecfus zır. l~gı~. ~~~h al~.yları bulunmak. rağmen 'bozulmamış bir man.evjyat.. tıTan üçüncü sayıyı da yaptı. Bu su 
1 Mar~şal Tı·moçenko nn ha11i cihC"tiınde ha.keme gidil - nmddelere ıgeçilımesinj kabul ede. ta ıdi. G?ru?uşe gore Alman ana Ja düştüğü mü,kül vaziyetten kur .. Tetle oy.undaki yühek ha\imiyetini 

Ü m~i ndktasının bırakılmasını an- re'k dağ1'1Jnıştır. kuvvet1en .hır .~rya !oplanmış ve Wlmağa çall'Şan Admirıı.lı\ar u"Z.un devam oUiren Admirn maçl 3.2 lz:.a 

1 
ca'k buna hakem ka-ra-rmdan Sônra Meclis; Cumıt gümi toplanac1k~ ~u ku':"etın buyuk hır kısmı lngi.. paslı ve her Fırsatta şUt atılan bir zandı. 

Y
ara a ~mış vatanda~ın ndlfi<emeye müracaat ıhr. 1 ıız kn ~la~ı !.a~~fıJ'ldan t~kil edi _ oyunla Beışikıtaş kalesini tehdid e • Beşi'\t1aş: M. Ali - Yavuz, FeyD. 

len dort.e uçu kapalı bir çember dfyorla11ch. Hüsevin. Hasan, Caç\ • Har6, Hn'k. 

k~~rl~n 4 (A.A.) - n. ~· .~· n.i,?. as .. 1 o ..,,, • !içine alınmıştır. Bu kıt'alar şimdi Onuncu dakikadan 80nta güzl kı; Sabri; Şeıref; Sü'krü. 
.. b r _ ka?1a;iktan b.:ldır~ld:~ır.c A ma ara gore o u a mevzıi tektar faaliyete geçmiş bulun or. ve iyi kombinezonlu oynamağa baş. Ha'kem: A'hmed Adem. 

go:re 73 un<:u Sovyct suvarı tum~- lar uy Öm ll_~ne :ınensub olup cs;r ed:Ien b1r (8aftaraft 
1 

inci sayfada) · 1 1 . · . A layan Admira hücum hattı birb· ti er Besim 

~bay Harllrof muh:ırebel€ri!ld~ düğü te$b.it edilmiştir. savaş ar 0 uy ~r fk· . ~enı ılliıhlar areşal Ti;rnoçerlkonun yaralan- Almul halkına te,elıkür • . ı yenı sıratı Alınanlara nahot Tanınmış sporcular spor t şkı·ıaA tının lllış olduğunu söyle-m0 ş.tir. . v fB.,ıarafı ı lrıcı aayfad11 ) im sür,Jriz hazırlamı~tır. Alman 7 ..., 
_ .... -- Berlın 3 (A..A.) ...a Bugun rad - ugramtı,tı.r. Harb aaha•mda el;;.. lu J,_.;ıı·-ı_~_ ··•-' b ·ıAhl 

L
.b d . t yıoda Bertin ha::ncına hitnh eden Al- man 400 den fazla ölü bırakın-;; : kulla~~~k~ ~~~ u •I. :rı Maarı-fe devrı· ı·ç·ın ~e dı·y1rlar ? 
1 Ya ~ vazıye man propaganda nazın doktor tır. id'ite B rını u~ı. etm;me te ;ı Gölibels bi:lhassa dem'iştiT k.i.. 1 Ceph . . 1 k . . d V l l! r. unlar.dan b,ra yen• Jngj -

. .•. . .. • rd emn • 1ma ~ı~ın e. 0 • az tan\ topudur. Bu topların attıvı 
Londra. 4 (A.A.) - Lfuyıadan Geçıroığ ım.ız bu çetın gunle e 

1 
kofın batak!hk a:razısmde ııd.det!i obüsler en kah . rhl d 1 elt~e (8aftan,fı 1 inci sayfada) j ~ulunmalandır. Bu gihi t~~lfıta 

alınan haberlere n3zaran mayn göste:rcll.ğ!:n:-z mıuikav~t ve ~e ~ j ~evzii çar.pı:şmalar devam etmiş -1 ve Alman tankl:n~~ P~"Ja~r:'kta busustakdo fikir w temennilerini :ioki neVi kimselerin iştiraki teşkili 
tarlalıarı etrafındaki boşluklarda saretten dolayı teşeklnır <>derım. 

1 
tir. DiişmanLn mühim iaşe ve ikmal dır. teSbLtA ~le a.~~.ımız a~ct tm m~vzuAunıu gayeden uzaklaştı

~fnr~: ~ddetle dc-vam etmek- Bedin 3 (A.Af,..;-ll Dl~n.!eı~':i~:1"L .AlmAa
1
n tearrruzlarile tahrıb Bun.elan başka Amerikalıların ye spor aleım:m:ızde büyu.ıe hır alaka rır. Te~atın idaresi ımaaşh kirn-

T. ~nernJ Ri:tchic Jr.ll'harcbe~ jansı. dün gece •"f>ı .z. . """9tır. man pike bombHdt - ni ağır terlkları kullanılmaktad ile karştllandı. Anketim.im verilen sel-erde ve ~ru yapt 1 d 
ye Yeni ~u~etler sokmuştur. nin batı Alman?"ada bırk~~~~n:1; man tayyarelerinin yardımı ile düt- 28 tonluk olan ve ııgeneraı gnın~; ceva.bları ~e devam eci~-yQruz. matör bulundulkça bu ı~an ar_ .~ a-
t fRoytenn ciğrendiğino göre müt-~ ve ıocaret ma e en-ımanın mukd>il taamo>.la" akim kal iomi -nen bu tankın zıd» oon de e Tanınmlf sporcularımız- sine Jmimn ve ihti.ına! ':.,':(.~ru;~ 
c~~~pç~._';_e_kit.ayyar.e kundvve+J~ri ne tahT.iıbbil~ed.Y~:n bombaları at- ::!~e 32 Sovyet tankı tahrib edil~ rece ka1ındT. 20 ~am iaııbet bu tan. dan ve eski futbol ajanlCJTın .. ni ~ila.t bilenlerden ve am~törc-
1 

ıımt m c.vart a 'UU- t:ıkla<"illlı .n:ı: ~Al. k1 muhard>e har:ci bırakmamak d L Abd llalı c· ,_ lerden ı~lr;ı ed
0

'ebil. 
una.n Alm:ınların levazım knTia- • -o- man muharebe tayyareleri Ka. tadır an afJuRat u ıiz an .. ~ ırsc, öaima yü rı d ı ·ı • "' • d . l . f!~Tl°"ı·.. rur V'e yuru-yıecektir.a 
nı llfmadan dövmeıktedirler. l • ıgı ra eruz su arında bir Sovyet kaf'le.. • • un .... ~ .. BirhrukiııJh de ç~vrii.miş olan 2:1mzr 'VQ l eine dahil ~u.Iu.nan 3000 tonluk bir ::::: ta~arelerinın akınları el - Bu, çok şüanullil bir mev- sı~aki =~e:fae -=klliU.bler ara 

hür Fransı~ 'ku:vveth~ri ,.,.,,.....;ı.u,ri ) D ı_T petro' gemıaını batı.rmıtlardır ,__~._!:- A) - Alman ortlu ud ı ,... ... nce spor Yarına'k . . t 001 - l rd "'b·~· lzm;r 3 (H~ -. aru. ır..e Mumıanks bıanında Atma~ i - l~n U<ı;JKUıimındanlığmın bild.nti z ur. G~elen'n dar sınun arı yapan bu i!ki teşekkül 'kadar >nuşlardı:çın eş ous.e e u n- mü.,,..,!ıi- t•1'~ edılen vali'.:,'; ke hodmdoman tayyanleri 6 k_ g~e ıı&-e 2 Haziranda Messersclı- içinde tamaınile ve ieab etüğ; vü- yaklaştmlırsa ve Iru.veıı~':'ı tevlü 
---o Fuad Tu~~ın y~ıne. &~ :: ı yük na'ldiye gemisine ağır çapta mıı.tt tipinde Alman a~ıları Mar. zuhla anlatı]amaz. Maamafih, su- den gayeye sevkedilirse netiC€ 00 

J 
Fazlı Gül~ lln tayın edi}ecegı Y • bom'balar isabet ettim1işlerdir. maıikıte kı~n pelk aıçıWtıt.an uç all€:ıiınize !kısaca cevab v&eyin •. kıısa bir zamanda bü~ olur. 

apon ta yyarelerİ ?enmektedır. 21 Mayıatan 1 Hazirana kadar mak suretile İngiliz kollarına ta TeŞk:iTatm Maarif Vck.iUi.ğlnc bağ Ben şahsan sıri bu .ooktadan teş.. 
bir Amerikan Üssüne Sovyetler 610 tayyare kaybetmiş. arruz etmişlerdir. A1iman tayya !anması çoıtilndkıtai nazardan a. kıil8'tm maarife devrini iY: bul. Londra radyosunun )erdir. releri kaçıp kurtu'lınak jgt:ye.-ı yJr nreli bir lkıyımet ifade etmez. Yal. :rooyorum.a 

hücum ettiler · t Sovyet tebliği mi kaıınyunu mitralyöz aıteşi altına mz isim de~rilmiştir· Evvelce c4 - Yeni teŞkilfttta bttarafüğı 
Londra. 4 (A.A.) - Uzaıkşarktta Bu garca neşrıya 1 Mookova 3 (A.A.) - Gece ya- atara:k yakrnlş1ardır. Bu kola re bağlı olduğu rn-alkaım spor içLn ne doğruluğu ve bilgileri spor iıle ' 

harb harekiıtı yeni bir ınki~af gôs- ts..tarafı 1 inci sayf~) rısı neşredilen So~t tebliğd: fakat eden tlir kcŞif tankı ile baş- yapamadı ise,. yeni merci de ayni mince anlaşılmış kimselerin başa 
~tınnşt.ir. memleket arasında bir intihab 2 Haziranda ceP!ı~de önemli hiç ka bir tan!k tath:riıb edilmiştir. Al. vaziyetıt.€ olacaktır. Çünkü, sopr ,gctıi:m1ımesi temenni. olunur f.:im 

Japon a\Cl tayy:ır fer· dün A- yapmak lazımdıır. . tliT ş:y olmamış. bit"kaç kesimde .man avcı!ları İnıgillz av teşkilleri ha'kık:ında'kıi. bilgileri aynidir.> tast.ihine lüzum )'dk. Bu al'kadaş. 
laSka et\ nr n Dutch H rbour Ii~ Dünyanın ~kilbotini yarın 1n.gı1- mevzıi sava.$l'ar olmuştur. ni harbı ka:bule idbar et.m\şlerdır c2 - Tcşkiliı.tın sakat tarnfı, lar o kadar mal\rrnıdur ki, •ehle-
rnn na karş b r hava hücumun- tere ve Amerika tayın edecekler- • --o-- Bu muharebeler ne!;ic~s'nde Al _ sporla ünsiyet.i. olmayan ve spor ten isimleri !haıtıTa gelebilir. Te .. 
da bulu ardır. Amerikalıların d:r. Amerilk.anlıll ne kada~· muaz .7 in ailizl ere go•• re manlar CtLI"tliss tipinde beş ~yya haJdkında ufak bir bilgileri bulun- menni eder.im iki, böyle düşünül .. 
g r m arı s:ınılmaktn- zam bir :kuvvet olduğunu jıaha lu .o re düşürmüşlerdir. Bunclı:.n başka nnıyan zevnıtm teŞkilatın başında sün ve böyle yapılsın.> G. o. 

Ş:lba.ne 

d zum yokıtur. <Battarafı 1 inci .. yfada) taım isabetler alan bir Curtiss Al _ 
d D Harbour A uilennes a- Bulgarlar! Eğer yaı ın tekrar tayyareleri her halde püskürtür .. man ha1!1arınmı iç;hıe :nr.:d~ ro.. ,tJ••••••••••••••••••••••••illiiJ.: 

arı nda 've sevku cevşi ma7.nun sandalyasına- oturmak -is - müştür. runrla kalmıştı:r. Zevlıin~ son .•. Azamet.ine Et ... Heyeea.nına hudud 

<mnıi ı ha"z bulunmaktadır. temiyo~ız.. ~lı t~hi~n~~~ atı- İngiltere üzerinde Mihverin tank kayıbt Procnm. Buzü.n Mlhıdenlen itibaren 
nız ve MitıaılOYllÇ ıle ~bırlı~ı. )a - Londra 3 (A.A.) - İngiltere ha- Londııa 3 (A.A.) _ B B c. 

Mayıs ayı zarfında para!k. Al1manitıarı meınleketinızden va \"C iç güıven nazırlıklarının tcb Burada 7'€Emlen ı·ıanA . di.ld,,_.~ ,..ğ.· d.. d- .. . c •gıne 

A 
ırovunuz.> ~- ı, un gece uşman hava kuv - gore, Llbyada Mihverin trı-ş t ika 

man ve Sovyet MihailoVÖÇ. Sırljistnnd:ı AL"l'la~ yei!lerinin İnıgi1tere cenub doğusu yı:bı 1000 çılkımaıktadır B ı l -
ıara karşı mifö mücadelcyı i<lare üzerinde uçıtı.ıkln.rını; bombalar at ansında tanlk.. 11r ........ ,0·n , un :;!,n 

•ayyare zavı·ab l.x ı-1·1 .,_. -~"- ın.<WlllJ' 'e zl.l,.uı - eden gen:_r~0 &r.. arını •u.T mı,Arta:: hasar. ve az atomobH bulunma:kıta:.hr. Bunlar 

11 

Londra. 4 (AA) - K zıl Yıldız • •. • sayıda telefat oldugunu biıldlT - yalnız hıa(\"a hfrcuımları sa esincre 
; nın n ğı resmi bir Japonlar Çmde muf nm melktechr. Bu sabah erken saat - tahriJb edilenlerdk. y 
~~a göre .Mayıs nsı zarfında • h. · 1 tt"I lerde Lcmıdra ÇE'vres n& hava teh 
~~eıt ceph de Almanlar 1366 bır Ş8 lr IŞQa 8 l er 1 ~e işare•i vcrolmi tir . .. °.:c: dört • • • 
ta 'Yare ka)'lbctım·ş.1erd'r. Rusların (Bqtarafı ı inci sayfada) ~~an bomba uça ı duşuru ş- Yenı Dahıhye 

nare kayıbı 479 dur. stratej!k ehemmiyeti h~·z 01~n tur. B balana • Müşteşarı vazifesi F y n.gtang Su·yu işgal etm•şlercur. om n demıryol arı 
ransız zırhhlarmda Alman J:pan1ar ıfteri har-;ı:ıtet'erıne de - Londra 3 

(A.A.) - Hurr·c ne başına gitti 
edere'k düşmanı Yungsu'nun bomba uçaklanna r fakat eden 200 . 

askeri Var mı? :~:nda!ki t~lere doğru sür .ıtane Spitf re ".e B lnhe·m uıçağ n n • 6:n r ~. (A.A.~ - Da~liye ye-
1..ondı· 3 (A b h A ~ d ler Çckiang eyaletinde · al at ındakı Fransada Treport, kalc:tı musteşnrlıgınıı tayın edıle11 

VaJn Ka a ..A..) -:- Bu sa a -
01 

: t r ·.a· ın daha b:ışka Japon Alb'bevil e ve Grisnez Ü7:<'dnde ha _ lzmır valisi Fuııd Tuksal dün ViliL 
'"<ere:n ~am;da bır s_ua~e:'~b ı:ı_re ~e;. ~uikikinn@: nehrini aş -!rdc.etler y ptıkları haber verilmek- yetteki vazilfesini devretm·ş ve bu 
:F'ıcınsız ıırtıl~c!ııy hulmk tının .~ııve- eı l1İT Çin tümcn:n:n külli I tedir. Hurricane ıayyarelcri Treport sabah yeni memuriyetini deıuhde 
k rlıennı· 2 taı· rında A

1 
an a~. - 'km'-i'ıarınv bo?mı'Jla u1rratmışlar ve. demieyolunu 15 .. 20 metre )Üksek- etmek üzere trenle Ankaraya hare. 

s n m ynpma arına mu - ısının '"'"- c;• ı k b b J ı d B k 1 · · l v l ~ ett ğııne dar resmi bir haber şıışowa baldm tepele.i işgal et • t~n uç:ra o~ . amış ar •r. ır et e) emış ve ınerasım c ugur an. 
abtıe Ji nı eıöYlem.iŞ't r. mışle.rdir. pıl~ şoyle dem şt r: m şt r. 

LALE SİNEMASINDA 
1- Sef ahatKurbanı 
Sinema ~ ırastıet mü _ 

kafa~ kazanan ftl kudretli blr 

ha.yat. roma.nı.. 

Seanslar: us _ G.•o • uı; de 

2- Singapur Yolu 
DORETBY LAMOUR • BL'OG 

CKOSBY BOB DOP'un yval.tığl 

l\lüzUt. Da.ns. Neş•e. Aşk film' 
Se!ınsisr: <?,3o - s..ıo _ us ele 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
HAL i DE Pi Ş Ki N Birlikte 

PEK YAKINDA 
Harbiyede: (BEL V Ü) A ç ı K HA v A 

TlY A TROSUNDA 
Her aJqam yaz tern.allerlne batJ.ı,.caktır. 

ı~ 



W Sayfa 

Suikasd davası 
.. 

SON POSTA 

Kayıp Aranıyor ı 
Bunıdan ZO sene ovveı ben henli;ı 7.1 

yaşuııda. Uren Edlnıede Emiır&a.h mahal.. 
• lesi:nde ot~ vaıliclem Ha.tice 

Haziran 4 

TESiRİ KAT' 1 
• TAZE MEYVALARDAN iSTiHSAL EDİLı\1IŞ 

\Battarafı 4/1 de) ier istenili·rae şimdi de bu ,noksan. vefat edince, klZ kaqleşlm Hayıfıye, er-
dığı ta:kdirde - ki bunu bir an bile ları telafi etmek suretile müdafaa- kek kaınDeş1m Ömer ve b&n kom'IUJDUZ 

düşünmıüyorwz:. ömer maddeten eltnı yapabileceğini ilave etti: ola.n Ka.dlrlye Baınımın evine kıl.bul o • 
yuk edildiği gilbıi Abdurrahman clı Re~. ne diyeceğini müd~deiumu. lundıı'k. BıLr mUılklet sonra Kadriye Ha.. 
manen ydkedli1imiş olacaktır. Kara- 1 mİye 80rıdu, müddeiumumi Pavlo • nim beni o.la.ıak İst&obulda. Ilasköyde 
rını2ldan ve adaletinizden bir arı fun üdafaanamesini daha iyi hazır. bu'.ıı.man ve rıa.bit Olduğunu hahrl.adıtım 
şüphemiz yoktur. Abdurrahmannı lamasL için kendisine müsaade edil. baıbaımm ,-a.nma. &'~!liiı1dıii. Kaı-deşlerim 
beraetine karar verilmesini ist;yo. mos:inin doğru olduğunu ve hazır • .E.tl.rnede ka.lctııar. Hasköyde bir ay ka. 

idris Müshil 

rum.• lanacaik müdafaanamenin türkçe ıhır bit müddlet oturdum. 1'"aka.t üvey 

Türk olmıyan maznunlar o1a.rak okuırunasının .daha doğru o- valndem ile ıeçlneımedik. Bunun W:eriue 
lacağını. çünkü muhakeme heyeti • benimle ali.k.lda.r ola.n Himmet otlu Ö-

Aıvukat Şakir Ziyanın öğleden nin nıısça bihnediğin i ve bu yolda mer isimli bir lııöyıbü Ue b;rlilde Göl • 
eV\"el, .iıkl buçuk saat süren verdii- karar verilmesini istedi. çtikte Hasenlye köY'iine g'ltt.lk. 
ği izaıhat 12 de biıtımiş, 14.5 de tek~ o rindıen buciine kadar 'ile kıarde~. 
rar başlıyarak 15,5 de sona ermiş.- . K~ni fo~- ceıvab alara~ pr~Mip i. lerlm Bayırlye ve ömef'll'e.n, ne de b:ı. 
ti'. Avuıkat 3,5 saat kadar S"liren iza tıba~iJe mudafa.anamenın turkçe~e bam Ahmedıteın blır haber alama.dun. 
hatında iŞlenen suçun Türk olmt- çevnhnesind: b ı r mahzu~ ol.~adıgı Keııdlleıt1nl a.rama.k.tayım. 
yan maznunlara aid okluğunu, nı, anc~k mlücl.~faa, ıken~ı m~d.a~a~- Babamı ve kardeŞ!eriml ta.ııı.va.n , bıı. 
onları rejimlerinin bu gibi :ş1eri 81 olduıguna gore. tercunıeırı ışınm hmdıukıla.rı yerleri bilen varsa Lnsa.nlyet 
yapmağı 8ım1ior bulunduğunu, Ab • de kenıd5.si tarafıından $eç.ilecek, iti- na.mma. aşa.tml:ı•"d amesime h9J>er ver. 
durrahman Üsküpte iken komü _ mad edeceği b ir tercümana tercü. melerhı& rlcta ederlm. 
nriııme meyyal olduğu halde İstan- me ettiirmek istediğini bildhdL GöTıçtik Deniz fabr.ikııt.vı yap1 ı,ıe _ 
bulla ge11diık,tıen sonra bu fikrinden Pavloıf da ayni talebi tekrarladı rinde 19029 No. l!U Ahmed otlu Tevflk 
tama.men vaııgeç~iğini tesadüof-en ve bu taleb'lerinin kabulünden son • 

DERMOJEN~ 
YANillt, ÇATLAK. EKZEMA ve 

ciLD YARALARINA fevka!Ade lJi 
celir. Derlnln tazeleı:ımealoe we 

bu maznunlarla tanışarak onların ra, tercümanı seçmekte muhtar o -
iğfaline kapıldığını, buna rağımen lacağı'Ilı ve lbuınunla beraber rusça 
suıkasd hadıisesi1e ne maddi, ne olarak müdafaanamesini o'kumak 
manevi h iç bir alaıkası olmad ığ ı nı. için k<endine müsaade edamesini ta. 
yabancı maznun:lar'ıa tanışması - leh etti. 
nın da Tür.k ceza kanunun::ı mu -
haHf bir harekeıt olmadığını söy~ 
liyer~k müeılÇk'ilinin beraeüni is -
tedi. 

Bundan sonra reis A1bdurr:ıh -
mandan bir divece~i olup olmadı
ğını sordu. Abdurrahman müda -
füin in sözlerine isıfaak ettiğ: ni, 
basıka bir diyeceği olmadığını söy
ledi. 

Süleymanın müdafaası 

Verilen karar 
Buntrn üzerine hakimler 'tekrar 

müzakere devreslne çekild i, 15 da. 
k.ika !kadar kısa bir fasıldan sonra 
9u karar verileli: 

Hakim1er heıy~tin in rusça bil. 
memesi sdbeıbile maznunlardan 
Pavlof un müdafaanamesini nns. 
ça okumasında b ir fayda ha
eı'1 olamıyacağına mebni 'bu 
talebin reddine ve her iki 

Diğer maznun Süte)ımran mü - maznıunun mi.idafaanamelerinin ken 
clafaası zımnında hazırladığı b i.::- is.. di mutemedlerine tercüme ettirile -
t dayı re:se verdi. Süleyman, bu is 
das ı nda halis bir Türk evladı ol~ rek ve.nme'k istedikleri, aksi takdir. 
'.lğunu, memleket menfaati namı- de müdafaan.ameleırini imza etmi • 

ı a a ilesinden bazılarının canlarını yecelderini bikl irmelerine ve ıbu hak 
ıeda eWıktrerini, kendisinin cahh, ! larının istekleri veçh ile d:Neıd'ikleri 
okuyup ya~ası olmıyan; zavallı şah ı~ara tercüme ettirerek rnahke
b:r berber olduğunu, parti !Il(!nsu- 11 meye teıvdi ettirmelerine gelecek 
bu olmak. kıomünist prensib:l~ri~- ce!lsede bu ınüdafaanameler.İ nin o. -
den anlamak \'e bu davanın bır Jcunarak ve Pavltofun taleıbı veçhile 
müdafii bulunmak gıi.bi· işlerle 1 müdafaasını i.kmal etmek üzere l 
kat'i·yen alaıkası olimadığını_, Yu ,. gün da'ha muhlet verilmesine ve bu 
Eosla_vyb~da ilkenkmendmlekbe.tın. her 1 mühletin kat"i olmas ı na ve duru' -
ıı~n.g. ır ~ıı;ıta . a::ı a . '.-1' ış .sa- manm önümürdeki ça~ömba saat 
~~~ ~;malt ıçın ışçı ~artı su:~e. ~tr. - 9.30 '8 bırak·lmasına karar verildi. 

hd1g'k.~kı : fakat bu cemkıyedte gıı rbı·şı'n.n Bu ka.rar Sovyet maznunlara ter 
a 11 ı mana ve ma -sa mı ı me. . 
d"ği ~ •• ~·alnız ~ bulımak v e aç kal- cüme edi1iılken; reis tercümana hı-
mamak için bu cemiyete girdiğini, tab ederek.: 
ıtek gayeg'nin ustura ve makas - Onlara söyle., müdafaalarını 

kullanmakıtan ib are t bulunduğunu nezah et kaid elerinden ayrılmıyarak 
ifade etımekte ve insani bir h is ve ~ahsi bir hücumda bulunm ıyarak ha 
Hir hemşıeri 'Sıfat i le hareket etti- zı.r1ansınlar. Ahi takd i.rcle hakla • 
ğliniı, Ü3kilpten gelen ve mh tevi- rınıda taldbat yaparız; dedi. 
.vaıtının n e olduğunu bilmediği ba- Karar maMunlara tefhim kıl•na. 
yuJıları d-0stunu11 bir ricasını ye -

rak celseye nihyot verildi. rine geıt ıt'lll
0

Ş o1ımak iÇ'in bunları 
Sovyet sefaretJhanesine götfüdüğü ---o- - 1 
nü bevan ~dereık: Milli piyango biletlerini tahril 

- İddia makaımı b enim !çin ca- eden adam 
jaıı. diyor. Bu keLimenin ne ol - Ad (H .) Alıd ~ 1 • . ana ususı - ıgım z 
duğunu sordum cCasus demekt1=> • .. 0 · d ı·b 

. . d . . b ı · 1 malumata gore, smanıye e ra-
<ledıler. Rıca e erım, reıs ey, c.ı. h' ~ı Ah d ö dı d 

· "cd k ı d" ·· .. ım og u me zman a n a ıuzl \ "l anınıııa oyara ~ uşunU- . . . . . . 
nfü: benim bu harelketımde ajan- bırısı, elındekı l 9 Mayi! pıyaı~o 
Iı!k yapaca'k ne var? 1 biletini tahrif euretile b iner lira çı. 

İddia maıkamı bu iddiasını han- ı kan numaralara benzeterek Osmani 
ıgi esas1ara ve hadiseler~ istinad ye Ziraat Bankasına müracaat et
cdereık yapıyor, bunu anlamıyo - mi, ve veznedarın parayı elime say. 
rum, diyordu. maslnl h'ekleıiken veznedar tahrifa. 

«Bir hemşeri ınfatile» tlın farkına varmış ve derhal polise 
haber verilerek Ahmed tevkif edil'. 

Süleyıman; verdiği istidasının 
bir yerinde gene bir hemşeri sı -
fatile Ömeri ev.ine kabul ettiğ[ni, 
faıkat bu komplo ile ne gibi bir 
alakası olduğunu kendisınin dahi 
hala anhyıamad1ğını ifade etmekte 
ve: 

- Bana bu suiıkasd meselesinde 
ıbir rol verilmiş midir? Kim kimi 
öldı'Ürecek, ne vakit öıdürecek, bu 
hususlar hakkında; bana kimse hir 
~ey sormuş mudur ve ben kimseye 
b ir şey söıylemıiş' miyim? Bunlar 
baklkında biT şey diyen vars:ı A!
lah için söylem, b en ne yapmı -
şım!• de.me'klteydıi. 

Süleyman bundan sonra hadise 
ile ke ndi bakıımından olan alakfl -
sını uzun uzadıya an1atmakta ve 
b u meselelerden dolayı kendisi -
n in masum v e b i·günah olduğunu 
biU.<Jıirmelctey<lli. Süleyman bıı söz. 
aerıile hem hakim ler heye ti ni , hem 
Tüı1k efkarı umumyesini ınasumL 
yetine inandırdığı k anaatmi izhar 
ederek beraet ini taleb etrr.~ktey
di-

Miü dıafaa.namenin okunması bit~ 
tıkten sonra celseye nihayet ve -
r ildi. 

Rus maznunlar 
Yarım saat ı.onra muhakemeye 

tekrar ba,şlandı. Tercüman vasıtası 
~le, Sovyet maznunlara müdafaala. 
rını yaplıp yapmlyacaklar~ so ;uldu. 
Komifof, müdafaasını hazırl.ad'ığı -
nı bildlrdi. PavJıof ise bu ayın 31 

mi~tir. ...................................................... 
TEŞEKKÜR 

MılYoım.a. a.rlz olaın oouıklu.f,u ırlde. 

rerek yeni bir ble k~an Radyo •rek. 
o1k müe9SeS4lSI salıib1 Baş Perene teşek. 
lııürilerlmin sunulmasına gazel.enldn ta. 
vassıt.unu rica eder.im. 

tıa.nctbkta 
S~lil Ellcı;u 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşnıe sok.aK, 2li 

tSTANBUL 

ABONE FiATLARl 
l 6 

Sene Ay 
Kr. KT. 

::ı 

Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. - - ------

Türkiye 
Yunan 
Ecneb' 

1400 750 400 150 
234ll 1220 710 270 
2100 t4uu soo aoo 

Abone be.ieli p~ndıı Adres 
deti.ştırilme~ 25 kuruştur. 

cevab tçın mektublara 10 
kuru.şluk Pul ll.Aves! lAıımdır. 

Posta kuttL<U; 74! İstıı:ıbul 
Telgraf: Son ?o.sta 
Telefon: 20203 

···················~································ 
Son Pos•a Matbaası: 

Jnde iddianames;nin kıendisine ve • ======:::::ıı::== 

(TiYATROLAR) 
Meşhur illi ziyonİ•t profesör 

ZATİ SUNGUR 
Beyoğlunda o.SES, ainema ve tiyat. 
rosunda her aktllm yeni numarala. 
tından müteıeldrıl :ıeugin progra • 

mına devarr. edecektir. 

yenilenmesine hizmet eder, 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

ZAYİ - Beyoğıu Ciha.ngir askerlik 

ı;ııll>eSlııden alımş oktutum askerlik la

kerenıi kwybetitbn. Yenı&nl taka.raca. • 

t.ııncta.n eskislnin hi&mü yoktur. 

SLrtreoide Hooapa.,a soka.k 35 numa. • 

mda İsmd. oğlu Fahri Ceıliksöz 

Malatya Lez ve iplik Fabrika.arı T. A. Ş. 
Memur ve iıçi.leri istihlak Kooperatifi Şirketinden: 

MUHASEBECi ALINACAK 
ŞirkeUm.lzln Malatyad:ıdı:i merkezinde ça.lışma.k iliere mes'ul bır muhıse
beciye ihU.vaç vardır. Müessesemi~ Bareme tlılıl olrn.ayıp talibin ehliyet ve 
liyaJta.tine &'Öre iki yüz liraya kadar iloret verilecektir. Umwni ~eralte tAbl 
olmak sırtile memur evl~rin.den biri de ta.hsls edllecektlr. 'raliblerln nü. 
fw hüviyet cti7ıda.nla.rı ve şl.mdıiye kadar ça.IL'~mış oldukları yerlerden al -
cbkla.rı ve&lıkala.rın birer surefJnf lreJldl el yazıJ:a.rtle yazılmış mek1.ublarına 

ektlyerek en çok 15/ 6/91Z t&rUılne kadar ŞlrkeUmizin Malatya.dakl l\[erko. 
zine göndermelerı 118.n olunur. 

İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
942 yJb 2arfmda ida.renln Kaba.taş ve K.Munııaşa. anbartıruıa. ıelecceek 

olan talı.mL:nen 10000 ton tu'Zun dech vesaitinıden ILDbarla.ra. na.kil ve bunla. 
rm aııbcırlarda. istif ve ta.bmll işleri açık elıı.!IBtmeye 
te-mlııa.t '150 tiradı;r. 

~'<lilerin şart.na.meyi ~i>rmet üzere hergün ve dısiltmeye iştirak için de 
15 llaziran 942 Pa.zarlesl g;lnü sa.a.~ 14 de başmüdürfüğümüze müracaat • 
lan. «6022oı 

Sümer Bank Umum Müdüraüğünden: 

Hukuk Mezunu iki Memur Ahnacak 
Ba.nJııamız Hukıuk müşıwlrl!ğinde ba.ram d.ı.Wli 260, 210 lir" maaşlı iki 

ra.~ı:'liiık münhaldlT. Bu münhallere b~ derecesi bu ~la.ra alma. 
lanııa müsa.U ve hukuk ta.h.s!li yapmış iJııi mımrur aJına.caJııtır. 1stıok.lflcı'ln 
işbu ilin ta.rihlınden i!lbaren en ıeç on ciin zarfında. Sümer Barık 

Umımn müdüdüjiine mtir.ıcaa.t etmeleıri ve tfmcliıye kadar bulunduklan 
mem.uırbetleri de d.Uekçelerlıı.de ı-ös:.Crmeler!l wı:mchr. 

'!-------------------------~ Belediye Sular idaresinden: 
Atatürk bULvaımm kiiş:ıdı. ve ~ekenln ta.~vi,-esl cJola.yuıUe y.ı.pılnwı. n. 

mni bazı ameli:yat 7üzünoılen 6 6.9-1:? tarlh'ine miisadif Cınna.rtesı &'tinlı sa.at 
20 den ertesi Pazar eün.ü öğleye kadar Zeyrek - Ayasofyıa arawı.da.!d Ha..ılç 

yama.elle Marmara. ya.macmıta.:d y('.tler ~os suyu alla.ma.ya.ea.ld:lrıiır. 

MUhterem abonelere Ui.n oluıwr. «6129» 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
K.uralq tarlhl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
tabe n •Jaa9 adedi: ısı 

mnl n tlcıarl beır nevi banka muameleleıt 

PARA BiRiKTiRENl.ERE 28.soo 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zı.raat Ban.kumda kwnbara'ı we lbba.ra&a taaarrul hesablarmda ea 
aa 50 Jira&1 bolu.ııanla.ra ~ede ' defa oekileoelıı; kur'a ile &laiıaa&I 
plloa •öre lkl'amlJ'e datıtılacaJttu. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,,000 Lira 
4 » 500 Jt 2,000 » 
4 )) 250 » 1 ,000 » 

40 » 100 » 4,000 )1 

100 j) 50 » 5,000 )) 
120 » 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 » 3,200 ); 
Dlkkatı Beeablarmdakf PM'ala.r bir seno ipinde 10 liradan aşata 

dÖllJ1lyeıılerı lkranı:.ve cılı.tıtı tüdircle 90 ıo far.Julle verUece&ttr. 
Kur'alar .enede 4 defa, 11 HaU, 11 Haslran. 11 EJ>UU. 11 BiriDd 

(GAZOZLU) 

LİMONATASI 

-
Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: Fiatr 60 kul"Uf. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

BURA-·-: ... 
NEDEN 

Devlet orman iş;etmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

5000 metremlkap kayın ve 
meşe maden direğile 1000 
metremikap kavak ve 500 

metremikap kayın tom.-uk
larının nakil ve istif işinin 

açık eksiltmesi 
ı - Devlet orıma.n işle~mesi Karabük rerir i.miır-liiine bağ'lı Koc.ınoz bölge

ıinin E~li lba.lıçe orın.ımnda mevcud damzalana.n V'e ıkesllen tahminen 5000 
metre mika.b lalyıın ve meşe madlen dlrekUii ata.çla.ruım Kozcutua nakil ve 
dll'ek boylanna ~ edilerek istifi ve )'1ne ayni Ol'llULnda. da.mı:-a.l:ınaralıı 

kesilen 1000 metre m.lldl.b kavak ve 500 metre mlkab ka.ym tobrıı"ı.lı.rırun Iska.. 
1a.n mevkii.inde nıvi.r{ıe depo ittıiha:ı edilen ma.haJ.le na.kil ve istif 1,1 30.AÖUS. 
TOS.942 ıb~ kadU' tamamlanmış olmak şa.rtlle ıher iki i.ş bir arada ıM;ık 
eık9lltmeye kıcm0ılm~. 

2 - Açtk ekS!ltıme 9.IL\ZİP..AN.9-ll tarihine rastlaya.n Salı ~ünü saat. H de 
Kam.bük devlet onm.a.n .işletmesi revir am!rliji ıbl:nasmıta toplanacak olan 
komisyGn ihU"IJurıımda. yaıpıla.cakht. 

3 - Birinci maddedle yazılı ı;a.rtıar ıla.l~lllde maden direklerLnln beher 
metre miı:3.bma ıınuıb.a.mmen bedel « 011 kin ve kıa.vak, ka.yuı C.omruklarınuı da 
beher me~e ım!lrabına ınubaınmen be.:lel ıc~di» Uradtr. 

4 - l\lavakltaıt teminat a.kçes.L % 7.5 hesa.blle 5287 lira 50 kıurıı.ştur. 

5 - Bu Jşe ald açık eCtsntme ı,artnamelerL Ankarada Onnan Umıım Mil. 
4ürlötü ete ~ orman ~evirı:-~ müdürlütiinde ve Kara.bük devlet or. 
maıı (Şletmes'I revir lmirliği.nde rörülebilir. 

6 - istekil.Jtetfo eksiltme güuün&ı muvaklltwt tem1ruı.t a.kçelerl!e birUkl11 re-
vir &miııllihııe müracaa.t etmeleri lüzumu llıA.n olunur. (60t9) 

Devlet orman iş1etmesi Karabük revir 
a !tlirliğin :len: 

Tahminen 4830 metremikap 
köknar ve 487 metremlkap 
çam ağaçlarının kesim tom· 

ruklama, nakil ve istif işi 
açık eksiltmesi 

1 - Devlet crma.n [Şletmesi Kacabük revir &mirllilııe b:ığlı BılyükıdiU böl,.. 
resinin Bijyükdüz, Tek.l:r \'e Kokurdan onnaınlarında.n damgala.na.n tahminen 
«4830» ımet.re m iiki.b kökıar ve .,4g7" metre mlkiıb çam ağ'açlarınm kesme, 
touıruklama. ve r~·viırlmiq,ce de.PO iıt lh:ı>: ııluna.u ı.l' et'lere na.ıdı ve Istil Işı 30/ 
Eylfıl/942 ta.r-ibine kadar yapılmak üzere bu iş aç?k eksilt.meye çıkanlmıştır. 

2 - Açık ek.SiHım.e 9.ilAZİRAN.942 ta.ri'lıtne ra.'11.ln..) a.n Salı :-ünıi saıı.t 14 de 
Kara.bilk devlet orman işLetmesı revir iım.irllji. biııasınıla. toplanacak oıan 

komisyon ihmrurımda ya,pılııcaktır. 

3 - Blırinci madde~ yaulı şarllar da.lrıesinde işbu emvallın tomruk lıesa. 
b;Je ılı:esme, tomrıuldama. nııkU ve htll işin\n beher met.re mlk&bına muham
men lbediel •<bCş» liradır. 

4 - l\luvaldka.t teminat ak.ç.esi "O 7,5 he.53.bUe «1993» lira «.9h ~uruştur. 
5 - Bu ;işe ald açık elisiLtme ş::ı.rtnamelcrl Ankarada Orman Cmum l\lil. 

dilrlütli 11e Zcmguldak ormıı.n ~evlrgP müdürlüğünde ve Ka.ra.bıik devlet or .. 
maıı işletmesi revir ti.mlrlığl.nde göriılebltir. 

6 - İstek11lerln eksil me ~ününde mu,aM>at t~ina.t akçclerllf! biraıtte re.. 


