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HALKIN aozo 
HALKIN KULAÖI 

HALKIN DiLi 

(Bu ab&h ı.. haberler 8 lnol yf mızdadır l 

Sene 12 No. 41224 Yazı itleri telefonu: 20203 PAZAR 10 MAYIS 11942 İdare itleri tıelcfonu: 20203 Fiatı S kunıı 

Milli 
Sef , 

Re s 'cümhur dün 
konservatuarı 

teşrif buuurdular 

Ank....., 9 (A.A.) - Rel. 
sicümhur İımcl İni>n.ü, bera -
berlerinde Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu bulwıduğu 
halde, Konserva~uarı teşrif 
buyurarak filarmonik orkestra.. 
nın bugünkü konserinde hazır 
bulunmupardır. 

Relslciimhurumuz Konser • 
vatuarda Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel tarafından kartılan.. 

BUGÜN 

"inOnü ŞEHİDLERI,, 
1 

----ANIYıRuz_J 

Uzakıarh sularında deniz mulıarebeıini gösteren temsili resim 

•• '1Gtvalarda 
çarpışma 

kızıştı 

İngiliz ve Alman 
şehirleri tekrar 

bombalandı 
Londra, 9 (A.A.) - Hava na

zırhğmm tebliği: 
Dün gece borrlba uçaklarımız. 

dan müreklkcb kuvvetli ıbir teşkil 
9dJt mütııim bir tayıyare fabrikasile 
diğer bazı hedeflerin bulunduğu 
Warnemunde'ye şiddetli hücum 
cbıniştir. Uça'ldarımız şiddetli bir 
müdafaa ile karşılaşmıştır. 

Bomba ve av uçaldarımız Ho. 
landa ve şima1t Fransada düşman 
hava mevdanlarına hücum etmiş
lerdir. S~hll servisine bağlı Hud
oon tipinde bir uçak Norveç sa-

(Devamı 5 inci sayfada) 

Pasillkte 
deniz 
savaşı 

\ devam 
\ ediJOI' 
Vaşingtonda 
neşredilen 

resmi ·tebliğ 
---

Japonların zayiatı: 1 tayya .. 
re gemisi, .1 ağır kruvazör, 
1 hafif kruvazör, 2 muhrib. 

4 topçeke ... , 2 şilep 

r ' İKİ TARAFIN 
İDDİALARI 

Avustralyahlar 
Japon iddialarına 
"Roman,, diyorlar 

-
Tokyonun 

mukabelesi 
«Britanya amirallığı tara• 
lından verilen baıtanbaıa 
uydurma haberler ancak 

alay mevı;urı olab 'lir» 

Vaşınıgton, 9 (A.A.) - Avus. 
tralya tebliği: 

Müttefiklere ağır kayıl:>lar 
verildiğim tefahürle bildiren 
Japon teb1ığlerini yalanlamak. 

Vaşington, 9 (A.A.) _ Bahriye ta ve bu denız muhaıebe~inc 
nezareti tebliği: aıd Japon iddialarının hakika. 

Cenub doğu Pasifik: te tamamen ayıkırı bulunduğu. 

Yeni harb 
gemimiz 
Oruç Reis 
denizaltısı 
dün geldi 

«lnönü ıı nde geçen sene yapılan lhtifalden bir intiba 

Bozöyült (Hususi) - Her sene gelecek olan ziyarı-tç"ler izaz ve 
yapılmakta olan ulııönü Şeh i dleriıı ikram edilecektir. 
ihltifali bu •ene de 1 O Mayıs Merasimle yakinen alakadar o. 
Pazar. ~~nü ~apılacaktır. Bu lan Val"miz Rıfat Şahinbaş inti:r.a.. 
merasim ıçın geniş bir program ha- mı tem in içi:ı tertibat aldırmı tır. 
zirlanmlştır. O gün bütün trenler Merasim gunu saat 11 de 
Bozöyükle - lnönü İ stasyonları heyetler getirecekleri çelenk • 
arasında ve tam şehidliğin önünde ler?e teşrifat sırasına göre 
duracaktır. Yurdun her tarafından (Devamı 5 inci ıayfada) 

ı.1ıenderun limanına gelen Mnhtaclara parasız şeke gemiye tören~e ~ayrağımu . r 
~ekıldı 

Antakya 9 (A.A.) - İnglll;ı 
tezgahlarında yapılan barb gemile. 

l rimlzin üçüncüsü olan <•Oruç rei n 
denizaltıaı, hu sabah lskenderun iL 
ıııanı gdn.:ı e ır.ı:rıı.ıı' !.e ge 'yo 
bayrak çekllmifllr. 

aOnq reis» 690 ton hacminde -
dlr ve modern teçhizata maliktir. 

Koordinasqon 
he.qelinin 

dağıtılması için nç buçuk 
m·ıyon lir ayrıldı 

Ayrıca bir buçuk milyon lira da çok çocuklu 
ailelere yardım faslına tahsis edildi 

Ankara, 9 (Husuıi) - Şeker ığı ümid edihnektedir. 

Almaların 
ilkbahar taarruzu 
müthiş olacak 

1 - Kuvvetlerimiz ile Japon nu ve sıııf propaganda mahiye. 

1.kuvvetleri arasında 3 Mayıs Pa. tinde /;,l~ki ~ilime.si !!~~ geni kararları 
zartesi güınüınıderılberi Koray deni. evamı ncı ıay J "' . . 

Jstihlak.i rÜısu~unda~. elde edile~ek Diğer ~ar.aftan () ve 6 dan fazla 
beş mılyon Üranın uç buçuk mıl • çocuk sahıbı olan 46000 aileye yar. 
yonunun parasız şeker dağıtılmaeı. dım cdılmesi hakkında evvelce ay. 
na, geri kalan bir buçuk milyon li. rılan tah · t mıktan 75 bin liradan 
raaının da çok çocuklu a:lelerc yar.: 1 buçuk mi1yon üraya çıkarılmış bu 
dım faslına ayrılmasına karar ve - lunmaktadır. Bu suretle 1935 yı _ 
rihniştlr. lındanberi senelik istihkakı okn 30 

CDev..mı 6 inci sayfada) \... Dagıtma ofısı yakında 

20 bin kiıiye hitab eden Al
man devlet nazırının ıözleri 

Berlin, 9 (A.A.) - Alınan dev. 
let nazırı Frlcl<, takriben 20 bin 
kişiye hitab ederek _Allman ~s'ke~
leriııin doğu cephesmde çetın bır 
kış mevsimi geçü1diıklerlııi sö~lL .. 
yerek yeni bir taarruz hareketıne 
hazırlandı!kllnrını belirttikten son
ra demiştir !ki: 

(Devamı S inci ıayfada) ---o---
İngilizler Fransa 
üzerine paraşütle 
güvercinler attllar 

9 (AA.) - Vicyıhden 
h~beriere göre İn.qiliz uçak

F'ransa ilzerıne paraşütlerle 
rcin dolu kaıfesler atmış'lar. 
Bu guvercinlerin kanadlarına 

an kft,ğırllarda Fransızlar. 
Almanların kuvvetleri hak. 

ında '\e aSkert mahiyette diğer 
o mat rica edi'l:me.kte ve vcrl

ecek ımallôımatın bu güvercinler 
' ıt le gönderilmesi istenilmek 
t d r 

Madagaskarda 
mukavemet 

).' 

:Avuıtralya baıvekili Avuılralya denlz, kara v• haoa 
vetleri erkanı ile konuıurken 

C Askeri wazlyet :::ı 

Almanlar, şark cephesinde 
yaptıkları taarruzu 
tehir edebilirler mi ? 

. Uzak doğuda, Hind okyanusundaki ve şark 
cephesindeki son hadiselere bir bakış 

Ya·z n : Emekli General K. O. 

d d • A _ Son birıkaç günJ9inde.. U- yansına doğru Batao.n doğu k.ıyıevam e lgOr zaG«loğuda ve Hind Okyaııusu~\ia sından Corregıdor adasına çıkmak 
T -..:ı- 9 (AA) Vich ..:ı en mülhim ola)"lar vukun ve ibu adayı zaptctımek ıçin sahil 
.uvıı.ura, · - Y rnu- v- ·'f.. bataryalarının himayesi altında 

)'l'YSU11wı bilfürdiğine gore bu sa. tire ' . . 1 J k t' 1 
\lııh MadagaSkardan gelen son ha. ı _ FilipinlGrde·BataB.il• ~ :d- haro'ket etmış o an . a~n ı a a. 
Hcn1 Fr k ;t' l t ;<'<'IJz dasıın<lan sonra Oorreglclor sı.. rıınm taarruzları netıcesınde bu 
,, er a.nsı.z li a arının n,... c k h ....,. .. d f l ına son vermeğe ve a. 
k\ıwetlerlne şiddetle rnukaveme. nı da a~i metanet ıve ~ r uıa~- mu a aa ar 
te devam &'ttiklerlnl göstermek. ılklla müdafaaya. d.dvmn en Bır. dayı, b 1 nen tarzda on zaman.. 
teı:Iır. ı Amerikalılo.r, l5 M'ayıs gece (D vamı ~ net sayfada). 

faaliyete geçiyor Parnııız şeker dağıtmanın hangi lirayı ıahsisat olmadığından dola. 
esaslarla yapılacağı haktkında bir yı alamıyan çok çocuklu ailelerin 

B i / talimatname h zırlanmnktadır. Ka. bu ayrılmış olan 1,5 milyon lira 
eş yaşını amam. amış nunun önümüzdeki eünlerde Meclıs ile bütün alacaklarını hep bir<lcn 
kasab/ık hayvan.arın umumi ~eyetin.de ~üza~ere ed_~ı~ . • a1m~ları_ mümkün olac:ııkur_ Yapı_ 

k • b t rek Haziranın ıJk. gunlcrınde yorur. lnn ıstatısı klerden nnlaş·ldıgtna gö. 
es mı ser es lüğe gireceği ve şeker d:ığ•tılmnsı re çok çocuklu ailelerin yüzde 80 

işine de ayni tarihlerde bıı.Janaca. n i.rı i köylü te kil cımekted'r 
Ankara, 9 (Hususi) - Birkaç 

güne kadar Resmi gazetede çıka. G ı 
cak olan Koordina yon he) etinin bazı kararları arasında şunlar da a ata saray' e 
vardır: (Devamı 5 inci sayfada) 

Mekteb 
kltabları 

Ankara, 9 (Hususi) - Geçen 
~eneye kadar maliyet fiatından 
aşağı bir fiatna satılımakta :>lan 
"lk, oı.ıta öğ'retim ve lise kitablari. 
e te'kıniık öğretim kitabları onu. 

mü?Jdefki ders senesinden itıbaren 
taıkribcr % 10 i1e % 30 arasında 

(Devamı S inci sayfada) 

Dün ekmek 
alamıyanlar bugün 1 

tam istihkaklarını 
· alabilece ler 

Dün fırınlnra yapılnn un tevzi. 
ab geci'ktirıldiğinden fırınlar son 
ğı.z o'k:mcklerini geç çıkarmışlar 

ve bu yür.den bazı vatandaşlar 9 
tarihlı knrnelerile ekmek alama. 

takımı a mağlôb oldu! 
Bu galebe her halde b ütün seyircilerle 
beraber Rumen futbolcularını da hayrete 

düşürmüş olsa gerektir 
Yazan: Ömer Besim 

mışlardır. Diın elkımeklerıni ala. Dünkü m çt n bir ıntıb 
mayan 'atıındaşlar bugün 9 ta. 
rih'li kamelerile :tam istihkakları. Romanyanın Rapit takımı Fe -ıkaz ııJı İnsaflı 'konu~maic lazım 
nı alacakl ııdır. nerbahçeyi 1.0 yendikten sonra Be gelrr e Rapıt takımı, şehtim ze ge. 

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii fiktatı1a 2.2 berabere kalmıştı. Dün len tnk n arın en talihlicıid · r, de _ 
ğ.c Gal ~anrayla yaptı~ maçı t.O (Devamı 4/2 de) 

, 

n 



2 Sayfa SON - POST~ · 

---------------"' H~-~ün 1 
Reslmll llla.kaleı Hayat sahnesinde görülenler 

/kinci cephe 1 
Davasına karışan 
Yeni sesler 

\. Ekrem U,aklıgU _J 
'1ı111 Q ün istanbu1a iki demeç gel:
.,, dı. B ı.u:ıılarda.n biti. 

Yarm ıınaddileşjp ma.ddil~ 
yeecgı bellisiz, l>ugün jçiıı mefru.ı 
bı:r hülkl:ımet a1an Çekoskwakya.. 
n:ın Haricıye Nazın Masari.k'ındir. 

.ikm.ici demeci yapan da İngü... 
tere Hava Nazın S~dir. 

Demeçlerin bi1"i N~rkta ya.. 
prmuştır. ÖU:lti Lon.drada. Söylen
diği yerlerin arasında binlerce ki
lome-trelik biT deniz vardır. Fakat 
her ıkı demecin de konusu yekdL 
ğer nın tama.men ayni: 

......... Mihver dev ltelerini. daha doğ. 
ıusu Alıman•yayı yenm.enb ça.csı. 

MıösJ"Ö Ma;,,ariık'in dü~üncesine Seti, lıaıin, f'f'Çftntlz, fakat hakikatte iyi ~ti bazı lrimseler 'ftl'- fnııanl•r çok zaman iyi yürekli olduğunu bildikleri ııt. .• , haıln, 
gör~ A vrupaya asker ç~armak., dır Lti muhitlerinin boJluğundan, inse.nlann vefasızlığından fikayet ı ı ad f 
Avrupada ik,nci bir cephe kur- ededer. Haklı mıdırlar? geç mg z ama ena yürekli old11ğuna emin oldukları net'ell, güler 
mak b:r çare değUıdir. Böyle bir Bu gibi adamları giinefli havada kendllet"lnl elbiae dolablnda bı. yüzlü, eğlendirici adamları tercih ederkr. Haklı mıdırl81'? 
t~bü.s hiç deg: se şimdi yapıla- rakım lnsanlartn vefaaızlı&ından şikayet eden temaiYelere benzete • Kendilerine aorarııanız zarar gördükleri ve görmedikleri zaman 
maz. Bunun için vakit henüz pek biliriz. verdikleri cevab yekdiğerlnden farklıdır. 
eıikend r. Şu halde işgal altında ----------- ------····---·····················--------·...... -----

Ahnanyayı ycriımek için Avru- . A &{il J. ~:n:o~~~~~:t =a:er. [ eh.; r ~ b e r 1 er . ] 
paya aSker çı!ka:mıak iy: bir çare .. 
olm~dğ&na göre ne yap.'Jlalı? Es.. '-::"-:'-:'"._,~~~~--------~-----:;~;ı---;-----~;-----:;---~:-'.:-~:--:~-:--------~~::::::::::::::::::::::::::::::::::=~ 
~~ ;j~ d~;~a:d~r:ti1:c~~~~ şahir tiyatrosu Mahrukat of 1·81· 1• çı· n 
disıne makul gelen çarenin ne oL 

~~~ruista.:1~~iıe~ed~~~;ıe;~~ Anadolu turnesi dftll Va)J.Ill.Il rı·yasetı·nde 
:iık

0

nc's!nıdc İnığiltere Hava Nazırı du·· n başladı 
Mister Sainclair yapımı.ştır. 

tki üç gün evıvel İngi.Hz hava __ bı•r toplantı yap ı d kuvv~~eı~:eu~~~~~:ya 20 bin Garbi An'!~oluda yapılac:?!' l l 
tane bomlbardtma.n tayyaresi gön- olan turne ıçın dram kısmı dun 
derci)Jseydim Almanya yarın akıam hareket etti, komedi . Dün öileden evvel vilayette Va-ımaınlarmda tıet'k.i.klerde bulunmuş 
su~ isterdi, dermşti. kıımı da yarm sabah gidiyor lh ve Belediye. Reisi Dr. Lutfi Kır - ve bura.d.alki odunlardan biT tımıı _ 

Ingltere Hava N8:Zır;ı da ~u ka -- da•rın nyuetiınde Vali muavini Ah. nın şehre getirtilmesi karula,tırıi. 
naat!ed!T ''e onu? filcrıne f>Dre de Şehir dram ve komedi tiyatrola.. ıned Kınık, Denizyoltan umum mü.. mı,ıır. 
Abnan;ya), mağlub etmen:n çare. 'l'lnın Partinin ten"ibile bu eene dürü, Mıntak.a timan l'Cİsİ, belediye Ia'k.elelerde odun ve köınürıleri 
s' A VTupa.ya. as'ker çıkararak Av. ganbi Ana.doluda geniş 'bir .turneye iktısad müıdürü ve Mahrukat ofisi buhınan k.im.seler dilcdik1eri takdiır
:~pada ikıneı b.ir ,ce~he .ı.ç.mak ~e- çıka.cak.lilnnı yazmııtık. Dram tiyat müdür vekiJ!nin i~tirakı1e mühim d~ bunları .Mahrukat 0.f.isine sata -
gıl. hava. ku'Act erm; art!rffidk, rosu dün al1..:1am N.at 20 de Bandır. bir topılanıtı yapılmı~ır. Bu toplan.. b.lec~ır. Bu odun v.e k&:nür -
A}mnaya~ı ezecek haıe. getırm.eık- maya müteveccihan hareket etmi:~ tıda Mahru"ıeat ofüinin odun ve kö ler Ofis ıtaırafından temın edılecek 
tir. B!r defa. bu~ yapılabılse n:eı-ele tir. Yarın akşam Bandırmada !fÜ mür t~mini j~ gC>rü§iilmüş ve <nakli.. vasıtalarla depolara nakledı1ecek 
art k haUedılmış olur. Bu, ne va. K d . · k ,L • • • tir , . .. . l b·ıı· ., H N a ınıı pJyesı oynanaca , ııeyet, yat ıçın lazım ı;ıelen nakil vaeıtala. · .. . , . . . 
kit yapı a ıxır .. av.~ azın za. buradan Akhiaar ve l\'lıln.isa a ge. • Mahrulkat Otısı şımdılt-k şehrı.n 
ma.n tayin etmıyıor, soz vermiyor, .... 1-t·li K d' ı. 1 ı d Y 

1 
rının lıazırlanması kararlqtı:tılm.ı~ muhtelif şemtlerinde 6 büyük o • 

, ki M d l . çec.,a.: r. ome .ı ~ &m a yar n aa.. tır 
y~lnız an.atııyor . muca e c. şım hah Bımdmnaya hareket edecek, · . . . . • . dun ve kömür dep~u açacaktır. 
dı~en baŞla;n:.ştır. Bu y;z Rus ayni yolu takiben lzmirc gidecektir. Vali ve Bel~~ıy~. Reısı Dr. Lut~ı Depo adedi ileride lüzum görüldü~-
zn'i.ııttefiklerıı yalll'llZ bıra.nlmıya- H .. k · 

1 
d 1 . d bl 1 k Kıl"dar; evvel.cı gun Belgrad or • ,,. prıtJrtlaca.ktır. 

"ıth . b' er 1.t.; .11 m A zmır e ,,.r eşere 
caik. A~a~ ya .mu ır mcv- tem.sijlere devam edecekler ·ve gene ., • • • .. 
sim geç1rt11.ece~~1~· . d b k:ı loode dr m k.hm olmak üzere ö - n·ştesının ekmek Eroini aksırık tozu 

Deıneçler.n lliilSlnı e u ~.e : 1 demiş. Tiıı-e, Ayd:n, Nazilli, Deniz. k l • · l ! · • 
de hülasa ·ettikten sonra muıs«v· 1. ı 8 d Af K··tah arne erını Ç-' mış dıye çekıyorlarmış 

b l k .. tü ,, sparta, ur ur, yon, u • C'.... d T kk 
surette doğru u mama. gu<; r. a· Eakişeh ' de temsiller ver'lerek ..... ,.eme:zı e e e aokağın.da 18 Asl' 5 . . ahL . 

Evet an1 aş lmnştır kı, Avrupa- Y ' · · d 1 .numara.lı eV'd~ otu.ran berber Ha_ ı!e . ıncı ceza m K.emesm -
~' k 'k 'k l . k as An'karaya gelınecektır. Burada a • Lk k . f' de garı.b hir eroin kaçakçılığının du 

ya ru: ~r çı .... :rmk~ . ..:.ıçı a~_ac~ b;. her iki tiyatro birleşmiş olacaktıT. ~~ln kevıneb~v~e .1 1a ~a.m ~a ır ruşmas!na bakılını~ır. 
kere bıır ce...,...e ·l.U'\.lurm~ guıç r 1T d O Kadın• <Paıa «Me gcıen ayın ırauerı smaıl; enışte. H.d:i . , l S lih Ki.. 
iştir. Muhtemel bir yenilme müt- ~;e e '\ <l ., 

1

; 

1 
el ·"' k sine a:id ekmek karnelerini çalmı~ ~--=~~1? dsuç~-~rı a . vBe 1 

teflderin pere~jj'ni çok ktrar. ~ en, « aşa Jgım z ev,rıı, « ltı zım .ı.:ıuuıı.c:rın e .wu gençtır .. unlar 

tehl 
l·eliclir. Buna ""'Ukabil hava rail tatil yapıyorıı' «Paşa hazretle. r.B b . .. . .. . 1 Topıba.netde Alinin !kahvesine da -
"" · .... riıı, «Kiralık odaları>, «Saadet yu. ~1 ekr. laerın muracldaavh ~zerınle .8m

1
a
6
- dannnşlar, burada oturdukları ma • 

s'liinı kola~"l~la kullanılabilir, da Oyu . · d H u ya a nmış; ça ıgı s.arne erı . .. .. . 

ha mıu"e.-..." .. dı'r, aynı· zamanda da vasııı' <ı n ıçın e oyunı>. « er- }' ı__b : ı· d y ·:ıc. d b' Nnln yanJnd.aki duvarda kuçuk hır 
.,,.,.... ,: n_ d' . . · I' 1 t ıra muıwı nln e enı apl a ;z delıin- I b •v • 

da
,h" ..... o:ıslıcbr. Bı'r defa bu silfıh .l'.es lCCn ı yennen ısım ı eser er em L_ _ . .,. v •• f . . K açmış ar, ıı delıge yerleş.tı.r • .. """"' .

1 
ed"I ,_ '-- A k d f la ;tau.a sai.,.ıgını ıtıra etm.ışt.ır. J'11_1 . . . 

,.,r,., • • • sı ı ece~; yamlz n ara a az K l ld w d l cırK en eromı zaman zaman çeke • 
sayesinde cep.ııe ger.rs'nı~ ~an~- k H 1 k arne er satı ıgı yer en a ına.. ek . ~ 
viyatı ktrılarhllse ~epbenın ılen- olara <ı a·m eh 

0 
oynanaca tır. rak sahihine iade oluronu~; kame Fak llı:eyıf çat.maga başlamışlard:r. 

sinde buluınan ordu kendiliğin.. hll'Slzı kayınbirader hakkında taki. at, kahverı kontrol eden zabıta 
den y~ıhT. Ni1eikim 918 de de aynı Bir kız çocuğu otomobil bata başla.nmı.ştır. ~~1?~adrı i}ın lafark:~a vararak her 
şe:kikle yıQtrl!nrştı. Fakat acaba altında öldü .-•••••• .. ••••••••••••••••••••• .................. '\ ı ısını e yaka m~ar, üzerlerinde 

~a üstunıü-w temın Qanebilir n!!~ııM:şo~~es=~t~d!! fHayvan sah"ıble. r·ın·ıni ~:~~a:r~:~~~:ti:::;!:.1 ~ paket 

b d 1--- M 'd' k~ " E ~ Asliye 5 inci cezada yapılan du-
İngH.iz Hava Nazırı . un an .. e- Ş~liye ,gidcrM:".Oı, ecı ıye oyu 

mind1r. İnıgiliı. v.e Amenka endus- sWtinleri.n<len Afınnedin 15 yaşın- ~dnl~uracal<ları yeın~ ruş..-ııaları~a s~çlulardan Salih: 
ıt.rilerinin Ü• ürıfüğüne dayanan daki kızı Faıhriyeye çarpmış, ağır • U U · «- Şi:ddetlı nezle olmuştum.Bu 
kanaati de tem<>JGlz sayı!maz. Esa- surette yaralaınmasına sebeb ol.. b ı ~ beyaz tozu Kazımın tavsiyesi üze. 
sen bugüın Mtman hava lmvvetlı:ari muştur. ey anname arı ri·ne, aksırık tozu diye burnuma 
blri Rusvad • a·ğer · garbde olmak KaUlzede kız imdadı sıhhi oto- çekiyordum. Beo, asil bir aiJenin 
üzere hiç değilse iki kısıma a:rrıl- rmdb:Jile hn.staıneye ~a'dırılırken İ.ıltuıibul Bölce İaşe Miidürlü.iün.. oğluyum., lbeoni baştan çıkaran ve bu 
mış bulunmaktadDr. Bu )ki kısım: ölm~. şoför Mişel yakalanmı~tır. den: hale dü,ürC"n Kazımdır.ı1 
dan birine karş• üstünlük be'!ikt 0 Eyüb, Fatih, Eminönü, BakırköY. Demiş; Kazım ise bilakis ıuçu 
kolay elde cd'1ebi1ir. fakat yarın Ye,ilay kongresi Beyotı.. saır~er, Beşilltaş, tlsk.ü. onun üzerine yük1emi~tir. 
Alıman kuV\'C>ti Rusyadan kuvvet 20 M.a.Jıa ~mba gitnü akşamı saa.t,! dar, Karia.1, Ka.ııWı:öy, Beykoz ve A.. Duru~: şahidlerin celbi .için ta 
tasarrufuna i ı!kan bula~ak olur- ı1 dl' Be'Yoğ'hmdn Sara~ s;nemlL<'ında : dla)a..r kn:ı.lln hlldıd:ım d:üıUnde Ii'.k edilmişfü. 
]arsa vazivet der'hal değişebilir, ve kıymetti san'a.tk.ar Mual11 IşıhY tan. k~ hayvanlara ye,nllk •la.:rak o,._..--
İng'Jtere ika e'tt' ği zarar derece- rllnhn ve Ferdi Von statXT • Muhittin vorilecdt kePek. ve emsali iç.in he.r Dariinafakanın yıldönümü 
siıntle zarara maruz kalabilir ... ~.e- Sadalt ve Llmia Anibym lşUra.lıile fev. ha.yva.n saııibimn bul .. ....ı...ı:.... ma.ııaı. yıld'. 

1 
...._.. Darüşşafakan:ıın 69 uncu o~ 

mclk o1uvor ki. mesele gene C onup tali.de bir Jrıonater hazırlamıştır. Bu kon. li:n iaşe lri.iıroruııa müra.ca.a.t ederek k b t' nümü bll\ı,.,"Ü!n kutlanacaktır. Da. 
dolaŞ!q'.> Şark cephesinin a ı· e ın.e serde ·~ milli şa.rkı ve oyunta.r da ~ ~ beya.nn.a.feyl doldol'ull rüşşafakadan yetişenler bugün 
davanımaıktadır ve bugün umumı- ~· (18) l\Ia.yıs akşamına ka.da.r ma..kbUZ ögledeın eV'V'C1 metkıteb<le toplana-
vPt1e kabul edi'liyıor ki, Almanya Da.d,..eleır hC1'C'tin cemiyetin Sirke. mı*Al>IU l'Cri wnnesı ve beyJımlme caklaT ımekıt.ebin pilav fasulya 
Sa""< cephesın<le muvaffak o1a._rna- cıldekl m.eftıedıadfn Te sinema ctşesJn_ v~miş outann hayvanbrına. ve ~ftan ibaret ola~ an'anevi 
d wı talkdirıde :partiyi ebt'diyen dom ahlııa.bil.r. yem wr~ceği ilin olSllılll'. 1 verneğfni hep lbirlilkte yiyecekler. 
kay!belm·~ 0 ıacaktır. Fakat Arman t, ./ 
yanın k<ı"ıbedeceği partiyi a-caba ne gelecek niızam lhakfttında garan '-.............................................. dir. 

Çeıko _ Slova~)'a kazaı:acak mı.? tili bir an!laşmanrn yapılml'Ş oldu
Miıhvet'in vıikı~roası halinde yerı- ğunu benür.e öğrenemed''k. 

Gene 
taksiler 
meselesi 

Bir kının şoförlerin ötedenberi 
müşteri ile dl..v eder ş:ekild'eki ha.re. 
Wler1I almıLn tecll>iricre n kesilen 
cezaJara ral:mm d'an devam etmek,. 
~. 

~I ııcıdt olAralı: rldıeıı bir 
şoför &"Öı:ıiiniİDİİS. ~ edusinlz; 
alA'hrmatı. ~nıe iabi~ açık 

soföc cö~ işaret edelsiniz. 
İşaft(Wse itaat eder. Fabt bu defa 
da ~ka kallı:ışıı'. iıısa.na. soylc. 
imek libıımdü" W bu haı'ekiı't fArzuıı 

lti"ta.d eıdlımıif olan eotörler va.rsa 
da. Pnlaırı maıhduddUI'. ırakıı.t yar_ 
libru ~ burılan. "tniişl:erl lıakkmun, 
lbekıdb'e nhııımmn, hcmşeri ve va. 
1::ı.ndaş ı;ıııygısmm ne dem~ oldutu,. 
11u bir a.n eııvel ve herhalde öğret. 

mdt biz.rmda'. Bu a.rada 03.Zan dik.. 
b'tıe aımm:ısı lklDı ,elen blr nokta 
da, dolmuı) taksiler m~lesldlr. 

Tek m üşieri alan bir tabi De 
dolnmş yo:Jc,u ı:ıcıkıleden taksinin ka.. 
mncı arasmd:ı fBı1t vardır. Hastası 

~ acele bil' iti boluna.o blr kim. 
l!Blli:ıt iak6i ba.şın.Ja b1L1l'DID dolımasinı 
~ı ıremek, bİımıl'dce eorörün 
h~ taımıtn 'Z3l"lllretmılen ba~ 

ne :netlce verir. Bu sıebebledlr ki dol 
nauıııa çalm.n ve seıi»est hareket 
OOleııı tMısilm-i bil'Oirlıui·en f.e!rik et • 
mdt kin ~ Jş:ıret lhdaa etınek la • 
zıımd'ır. 

Gettn Ça.rşaımlb:s giinil id!. Tarta. 
b&ş.ı cin.nncl':m ~en bir bo$ tabiyi 
b:'lr b&yaın dıurd\rmü 19'edl. Tabi 
alııllrmaclt. fıM umı 11ertie 6ır.du 
'ft ora.ela beldJym dört. beş acwcıu. 
yu aldıı .e ~ mii5tehzlJ'ane 
ba\ara.k ha.r~ etti. Bo takslınin 
JIDDl8ftSI (U~) tdl. K1dın yalnıa 
cılıkriu l~in bu ya.banct eı1tcllerle bir 

arada ul'alr. bir ara.ha.ya binemedi, 
m~e ve bir başka taksi bııl. 

aıM için etrafı to11a.ma.ya Pşladı. 
Bu ndmm belıki kendlsl hasta idil; 

belki hasta olan bir yaltıruna bir 
do&ıtor &imaya. gldiyord'ıı. Belki. de 
müstacel -re çok miihlm bir l~ vardL 

Ca.ddıelet:dc herıün fena ru.isalLe. 
riıııe defaParca. şa.hid oldukumuz bu 
Pbi hareketkıre bir n~hayet verınfk 
z:a.ruıriıdllr. Seyrüsefer a.ltıncı şubenin 

i3i ~l'llbğmı ~ı misallerle yakın. 
daın biliyor 1'11! ö~oruz. 

Bu otomobil JJOrbalığmm dı.. so. 
numı alacak lıat'i tedll>lrl buluna, 
şehir, mubakıkak lrl keodistne mlite. 
~ ola.caıktır. Bn sebebi~ ın.eselc 

bHmemittiı.r. Halledil'e<"ek mühim hlr 
•fhası vardır. 

"----------------Dün denize dusenler 
' 

Mayıs 10 

Sı-hahbln S"haha: 

Ruhi tababet acaba 
Bozulan akıl 
Şebekesini 
Düzeltebilecek mi ? 
~, ___ Burhan Cahi 1 

(J uma. gü.n~ akıl hıfzıssıhha.si' 
cem.ıyetını n kongresi yapıldı. 

V:a.lctim olmadığı iç.in bulunama ~ 
dmı. Ve bulunamadığıma da tees. 
aü.f eııtjm. Çünkü gazeteci için böy • 
le bir topla.ntıda bulunuı: konuşu • 
lan mevzuları dinlemek lazımdı. 
Mern'leket:in tanınmı~ sinir ve ruh 
mütll'hassıs'lannın kıymetli fikirle _ 
rinden etraflıca istifade etmek js. 

temim. Yalnız kongre müzakerele. 
rinin gazetelerde çıkan hüliısalarınl 
ok.udum. Aziz do~tum profesör 
Fahreddin Ker.imin kongrey= açan 
nutku da ilmi bir konfernn savılabL 
lir. Çünkü profesör bu nutkunda 
harhıi'rl ferıd ve cemiyet ruhiyatı ü. 
zerindeki tesir'lerİni İncclemis ve 
harb pisillwlojisinin ne oldu~unu 
anlatmıştır. 

Altı yedi bin metre yiikseklikte, 
bulutlar İçinde saatlerce haI'b eden, 
kapalı tanklar içinde, ateş yağmu
ru altında boğ-.ışan. engin denizle. 
rin dalgaları altında saatlerce obi, 
jen1e yaşıyan pilotları, denizaltı 
efradını ve cephe gerisinde bomba
lar altında. havasız sığ ı naklarda 
ölüm teri döken insanlnTt ve nihaye 
yııpratıcı, aldatıcı propagandalarla 
idni'k ve muhakeme berrakl•ğ-;nı 
kaybeden bütün bir lns:ınlık ülenı i . 
ni ruh, sinir ve akıl <lalaletlcrinden 
kurtarmak bu cemiyetler.in 'azife • 
aidir. 

Har'b pisikoji eski devirlerin 
ea}g•n ha~talıltları g·b· ütkrl ri 'e 
cemiyedleri engerek gibi sarmıştır. 
lsti1a sahası bu kadar geni-;)cyen bir 
salğına 1k~ı ferdlcri ve cem:yetler· 
mukabil propagandalar ve müsbc 

telkinlerle kurtarmai imkan kald 
mı, şüphelidir! Harbi yapanları 
bile muhakeme kuclret1erini, akı 

müvazeJ\'Clerini. sinir alasti.kiyet\e 
rin.i kaybetmiş görür..düklerine ha 
kılınıa peıl-eri11den sürükl<"dikler 

kitlenin ıt.op yokun şuu~ ve idıak!nı 
muhafaza ettiğine innnmıık güç o 
tuT. 

Geçen harlxlen so11ra Avrupad 
görülen ruh dalaletleri, s inir bozuk 
luklarl mütehas.sı.ları ü~ütecek ka 
clar artmıştı. Henüz al lt:ri gö'kle. 
re çıkan yeni boğuşmanın beşer a 
lem ini ne h.ale getireceğini kestir 
m.ek mümkündür. Çünkü bu har 
yalnız silah kullıı.nanları de~il cep 
he gerilerinde kalanları da kası 
kavuruyor. Akıl, sinıir ve ruh me 
kanizmaslnl altüst eden harb büy" 
bir elektrik şebekesini felce uğn 
tan yıldırım gibl insanlık alemin 
1corkunç hir karanhğa gömmüştÜT 
Acalba ruhi tababet bu beynelmile 
dimağ tehekesini tamir edip mede 
niyete ve beşeriyete eski avdınlığ 
ve eski sükununu iade edebilecell 
mi~ 

RADYO 1 
PAZAR 10/5/1942 

8-30: Saat aya.rı, 8.33: U:ı.ı Lt pro:: 
ra.m CPl.), s.45: Aj:ıns hıl>erleri, 9: n 
fif parçalar ve ms.rşla.r, 9.15: E\·:ıı saa 
12.30. Saat ıcya.n, 8.33: Şıı.rkıtar, 8.4.> 
Ajans haberleri, 13: Şa.rkı ~e 1 u1'kulet 

13.30: Radyo mlon ol1ııeStraa, 8: Sıa:ı.I 
ayarı, 19.03: Radyo Dans t)rkestr:ısı 

18.40: Fa&d ~, 19.30: SaM :cyaı:' 

ve A,Ja.ns halıcrleri, 19.45: Anlau'a ll 
b:ıh.a.r a.t koşularuıın neticeleri, 19.55 
Cbopm'.in eserlıeri CPL). 20.15: Ko 
ma., 20.30: Kan'Jl.k ş:u(u. ve ıurkul 
:n: !Zira.at saa.UJ. 21.10: Khngil ~ 
21.30: KarııŞlk pTor;J'MD CPI.), 22.30 
1\'lemldtrl saat ayarı ve Aj:ıns b-ı~rl 

lstanbul borsas1 
-····-

9/5/ 9«2 aırııbş .. k&pa.m.'j fiatla.r1 

TAKVİM • Mayıs &~1111H1. Zl,a~u9il 
iSTER 
iSTER 

1 NAN, 
INANMAI 

Ayvansaırayda Mollaaşki mahal. 
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Mehmed adında bir çocuk dün Köp 
23 Nisan pulları Pariste timdi yeni bir adet tü. Geçenlerde tanınmı~ ses artisti 

ç. E. K. izıt eal Merkezinden: remiftlr: Herhangi bir hayır cemi. And.re Bauge il~ Mistinıuett, bir rünün Kadıköy iı&elosinden denize 
23 Nlun ~ :münasel>eüle ıaıel galadan sonra piliç. hindi, istlrid düşmüş; etraftan yetişen sandalcı ~ 

yeti menfaatine yapılan bir piyan. • 1 mıeırtııesln ~ elılata bır.tU'& pul. ye ve portakal nıezada çıkamnş • ların yardımile boğu maktan kurta. 
goya eskiden ikramiye olarak oto. 1m 

lanndaa al* 1Ji1' alk'tarı ın~mize lar ve bunlar için baş döndürücü rı ıştır. 
~- Endee ba ıııaDarcLlnı mobiller' bisikletler Yeye eYde flatlar elde etmişlerdir. Bu ıkaza neticesindo fazla su yu-
&lmak tilıa'e mmtlrıedmme müracaat. e. kullanılabilecek liirlü türlü eıya Bu al"ada boynu çok zengin bir tan Mehmed; tedavi edilmek üzere 
deıılarin aıiJft4erl 6e!t>tt edileineılğln. konurdu. Şimdi İse yiyecek mad • kordeli ile süslü bir piliç 700 Beyoğlu hastanesine 'kaldırılmıştır. 
Cen ba tM WiııprmılMı bir haf. deleri konulm~ktadır. franga ııatıbnı)tır. Büyükadada. Madende oturan A. 

r ondra 
·; ·w.York 

cnevre 
\!.ldrid 

ı Sterlin 5.24. 
100 Dolar 130.70 
lOO isvl~re r.. 30.31t:i 

100 reçeta 12.9375 
..okholm 100 isveo Kr. 31.lı> 

Bir aJtm lira. ıs.oo 

21 ay:ı.rıık bir gnım 

kfilf.e aMm 4 o. 
Eslııını ve TabvW.t. 

ta sonr~ kacbr hatıra ııııllıınmhn 15 TER 1 NAN bid aclın.da bir i§çİ de kömiir ka -._.. 1Mifen pul me:raklılarmın isim. iııırarm~ell 90 5 038 Erpoi %9..-
soıyoııfıı. l'llll.Bİfe ve lbme'fgah adreslerini yığmdaın sahile kömüı naklederken Swas _ Ermrom 'Z l3.85 
4*lılrııaWı bir tfJldlkTe · t&lıriren merken. 1 STER 1 N AN MA l denİıze düşmüş; bu ıulcut neticesin.. iş BaJ1kaa hamt&ıe 15.-

ld · .riıca eller. r.uıt ................. ~~~~~~~~~~~~~~------------~.._,~d~e......,,b_a_ı_u_·sk.e--.-le~e_..a_ı~a-ra_~;;...&~a~ıa~l~an.;.;...•_u._~~~~~~~-~~~__. 





«Son Poda)) mn tarilri telnJıaın: 99 
Son Postanın edebi telrika.ı: 1J5 

da~~rede Kf:~F2-Y. urluğun ~ K!'_ ~ !I /,/';!!:;;;;;:/WL.J!. 
Ahmedler kö~ Aha~ oilıı Hasan u 1JClU\,~Kf~ 

Munaiız bır !k::.hko:ha attı: yan.an ibüyıü&t fanus ışığı altında diler . .a.-..... sesini aıı....ıta.rak b:r da- Ahmedler ~ J 

·-JIPAlnONA HALil 
Sar'"'-'l 'Lu avn--<a "L-. 1 v b.,, .. ı d ı .. ~&6.. "JıG 5/1/937 ........... '-'- lat' .•aa.n Ah!acl.&... • . • Nakl•den ' M-a···.z T--Lıı"n B-Lan J 

- ..,.J UI J u1UU • ~a:r on.ege ~a ı ar. Burada da ha sordu: _.._.... '5o - .. _ .. ,. .... R a 
K h'k ha 

.ı..- •-ı ., . k a SUled •• - N-ın., P13·a . k 
a a rua)ı>-llŞ şa ..... amas: gıoı apıJar -stkı Sllkıya kapalı idi. Yal- - İçerıdcn mi gelürsüz? Jıı'!nce borçlu bulunıdıutun ıoo lirayı ilin !dar a"" . . manız sıze o .a~ıben ne dost, ne de ahbabız ve te 

karanlıkta ak;~ı n<l . mz, gece va!<ıli kıyafet deği~ire- - Etmeydamndan. tarlhinj~n itJOO-ren oıı bes gün lçlnd<? ~böyl/g~~- ~~ı daha evvel sızı .ıfs;ıı,ce konuşmamıza ~mkan d 
- Sız .ken "ü ;,crıni gözlerinizle ~k saraya_ H_tihsk etın3k istiycn _ Pad:Şaıhmıız haseki ağayı Wenıl'kldjin veya bir ıurar.m varsa 7İ lendi =li•~gıme .. v~ dbu ze•ki yıctktur. Bugü<ne kadar her şey bi 

gördünüz mü? Yohsa pusulayı wema_ ve_ 11€n gelen_ !eri :kabul et... göndeorırrf.ıc:. idi. • • "bım yuı.ıun en gedk ayırrdı re aramıza büyük bi ... re b~kalan eli ile mi uiaştırd:ınz -ik ~'n kapın <'it' nında b Ge'"' nr bu müddeıt. Iç•nde bina.t ~.ı lstWa atirdiğme lbın ~ere müteessifiın. - · t k~ • 
""""" 1"< ın •ry ya il' - ldüıkierinde anda bulunur ıııe Da.I • B ·· ı mı.ye so .u. 

Muhafız dunp az düşündükten iıki endaronlıu. ile arz çavuşu bu- idi'k. Sanurum ~a \'aı·maz salı·- reye blldllrmekliğin ıanmdır. Ak : Uı ooz er Nerımanın aklını ba- Öme ka d k' k d b 
S 

·b d' ~ sl ta.kdiııf.ie icra mua.nıe"""tm~ devam .:şına aetil'_,'i. Kac:Jarını rattı "Ok _r. drşısın a 1 a .. m .. ın a 
onra ceva: ver 1: luırı<l.uruılu·~~u. men ge]~• . ..nı-. '"' .. 

0 
u "' · "' 11 d ı A ~ f .Y~"' '-lıııııcı oJwu . :ağa- m . 1 1 d 1 • fŞIDll'l ıçın en ~en uşuncc er 

- ga e end:mizi göri4J yedle- Cev'h€r ag.a kapıdan d:~a.rıya - Cemiyeti dağıtmağa razı O- ımu.:::.h:1*ı ... ~ ... muhakemeleri ~.kocasııın:n~:ru. o u bakllŞlarım keşfetımek_ arz~ile onun gözler_in 
rine teslim eyledik )Ol.daşını. İmdi ç.Jkmı..,diı. MU!hafıa: durup Abdülga- lurlar mı? ..,. -ılietıhıe ~ : _ R' d . . . . . arad •. Bu mc~ık çocuk onu a~tu 
on lbc.ş altııl1 .dahi sayın! ni ef.en.diye gös.t..eroi: Aıbdülgani efendi omuzlarını ve tabl'gqt makl.lnma b.lm otm~ Ü:.BC. : , ııca ~ erım bır . 1~. d~a etmi.ştıi. Bellki de Nerimanı giyi 

Gani efendi de durdu. Şüph0 ve _ Gözlıüjğ'üınüv.le teşh"s edebJi:ir kaldırdı: re tia elanv. Dosya No. '!-t!/14 dür. ~~ od~a gıdın.rı_ ~mer m~ ve süSl.enmiş görse, bu dere 
kor.kusu ibüsbütıüın artmıştı. Ken- miiSü.z? Cevıher ağa işte babı hü- - Yok .sultanım. Üç nefer ki- • · uşmak ıstiyor -ıeess· OOm aklı O 
O
'i.c-"me rnuhaı~.n·ak bı"r oyun '"·~pıL n.....: • :s._anız_ • başka ""'re yoktur:. Kabil d ınu ır. a_ya_<: · .. nun 
·"' '~ J.. moavrnrı önürndedi.r. m""""""" ver''-ez ıs· e sarayı huma-_ vrb•n ..... .,,I A il H kuk u- - )!"- d hal 

d 
~ •··'- _ "\,. . _

1 
.r-· ...,......-.::; U!Uı • _ -.- ı ye u a • ~.:ni sı.:ıi iJ:>ı.ı k;g_nrafette dinlliv.:>mem. sa e ı, mav_ r ıpek . pıJa.ır._asını 

~ına arı..JA şupue etmıyoruUJ. A'bdü 1<1an~ efendi "'U.ums2_Ye =•nu ..ı-J..ıı· 0...-.,.......agva '"'azırd,.,.lar. kimi ;:.:....:ı ·J .;- tmd kattf d 1 ,..._~-w...- ~ ~ ,._ , 1iO .e J'~ Uoi:D.1 11.N..... "" ... •ıa ...... en: ••• Birden.bire so;n·'"an sesı· kocası a a ""~e ı en narın __ vucudll 
~vım::..ı aı:;a aşagıya, n.apıya geme. güi]ıüımseye başını salla-dı: Arah t...ıı~ etti: 

6 
.. J I d -den kendisinin bu devr.iık bakışlı ~ ~ sew&s cediıl llehmed Fe aralarına kalın bir duvar ö .. oon~ arına alga dalga ,duşen sa 

rnulhafı'7l<l inanara« sarav dı.ş b~b- di; Görıdiü.il: aslanım, !(endiile!'l- lu;-i!:aş;ayı -hüıınayun nasıl bası- kılı! 11a.y~ ayni üy.dıen Nedim ~ve:m.Şti. Genç adam tepeden tır- l~n ınsana çılg111ca m~ u~ olrr:ak. 

çes 
..... e g·--ı.. :.ı.tiıı""~·z;lıgvınd3. ı...u otl11 S~ aleyainde -~""'·ı iJat.ar :nag_ a kadar ıbir elektrı'k cereu.,....., )ahud ih.e.men oraya ço1rnp agla 
... nı~ 111 J......,,.. "" Muhafız dur<lu: İlhtiyar baş-a:u ilki yanına salla- _.._ J _ı ..... hrnımasına ib1n defa piş;rn.an olu- clwvumm yapılıaulıb. olaa &mu$1nası rıa ~rıpı~ giibi titrediğini, sar- mak ~r.zu:sunu veri) ordu._ . O z 

)ordu. - Varın imdı hoşça ka~ın. ken. YlP 11)i.ilümsedi: Sll'aBaıda davalının lkametgii.Iıının Ml'Ç :sil'ıdıgı.m hıssetti. Tatltlaşan bir man, ı1lk defa olarak, bu ır. 'ı'OCU 
Mulhafız telhıd.id eder gibi bir ses_ cfilnüız müJfüki ohm. B~z'leıe All:ı- - Basılur, basılur. İstenilenle- ..... :.. ...... _ -~· ıu. 1 •• : :.sesıe ya.lıvard1 : göz.lerın·n, bu masum yüzun, bU 

h 1 d 
n-ı - ..... _ l kt . ~ ................... ı .... nen yapı a.n ..,bu : T • • • ..ı~•- l 

le tekrar etti: arsınar a ııl\.. rın ui:iŞ arıını verme en gayrı ça- ı-a.ta mtmen mua ündıe - : - Ne isten;eniz yapacağ.m :Ne swrı çenenın ve ~unsak kırı 
_ Haydi, dll!Iman imdi on beış Dedi, eksiık ziyade tek kelime re yoktur. _ yyen . g m:ıhke. !ri:man, yeter ki siz bana kar~ bu c?kırn;ı.ş .. g~bi ince \ ücu<lun ke~di_ 

a'tmı basın! s(jylemeden Can efendiyi b rakıp - Ya İbTahim sefihinden başka =e ııelmemlş ve vekıı de göndcrnıe. ~ğu'k tavırları takmımayın, bana sıne· bu~-~ lCltırabJ.ar vereceginı 
Gani efend~ iliklerine kadar tit- gitit'i. istenilen başlar kiıırı1er"aı.d'ı? ş o'Idutııın'lfu.n hakk.ıında s-ı,y.a.b kanrıı:ou. sesle hitab etmeyin. Birkaç onun yıuzuınden h.ırpalam.cagın 

red·: Cevher ağa g:·zlük1ü adamı da- Gani eif>end~ sitem ediym-muş ~asına ve bunıun d:ı llaıı.eu tcb.I Egün eYvel Yak.ac.ik-ta sizi tanıma- anlıadı. 
- Üzer"ımizde ziyade akçe yok- ha ika~an gör.düğü iıç'in :;Eğiırde- g:bi baôktı: Uğoine ~e. ctaruşnaıun 2715119'2 tarihi. Em:rış olımakla çcik OO)iik bir kaba- Acayı:b şey! Nerimanm kend 

t· r. A:ğa efendimizden alıp verü- r~ yanma ıgeld~: - Suıltanım üç ne:!er kimesne- •: ta.ınıııne ka.rClıl' verl:lın'~r. Mezkir Ehaıt jŞ1edJgima bili-yorum. Kendi- s!ne azab verebileceğıni hiç tah 
rüz aslanınn. - N~ılısm? Içerden mi gelür- nin !kimler oldu!klarıını bizim !(tıi ı-w~ maiıJıemeyf: ı-eimedJi:J ve n.ülle -!mi: affettirmek ıiçin ömrümün on min \e tasa~ur etmemı:;ıtı. Şımd; 

_ Biz anı biJane) iiz. Yirmi beş süz sultanım? d'ye elini tuttu. si;z dahi 'bi1ÜI'6Ü"z! k.eıınil~ni temsfil etıtirmeüil kkıılitde ?enesini seve ~ vermağe bazı- bütüın erkelkl •k gururu ve ızzetı 
a't.n de-mi-ş, onunu peşin vermiş Yavaş yavaş ~apıya doğru il{'rle- - !... (Arkası var) ~a ~ der.wa 4Nunacatı :rnn. Acaba beni affedebilir roisL nef.si bu soğuık kadının .kar~ısmd 
k1 :z. ve blc- daha lll&hkıeme>-e kalHıl edUmi.. :niız Neraman? yerlere seııiliıvermıştL 

- Bet, inkar etmeyüz. On beş Nafıa Vekaletinden: YflCl'İ'İ Jıiizoma feiılit makamına bi:m i Genç kadın .kendi kendine: Uzun aylar ve seneler onda 
aı~ borcumuzdur. o1aıa.k ÜIBl!l'e ilin ohmu. 117 ! - .Arıam.lzda göruilecek ya::mıı nefret etmiş, onu hakir görmi.ışt" 
Muhafız az dİi.ŞÜ'ıdükten sonra Eksil meye konaiırn iş: ~u hesab mı var? Yarulı:yorsunuı Nem1.'.Ula karşı duyduğu ikrah 

kati kararını vermiş _gibi se:rt ı ._ ısu İşleri A .ınc: ~.: lll .. iürlu(ii mıntakası dahilinde S"yhnn sağ a:ıhil Orhangazi Asliye Hukuk Ha ;beyim... hiıçbir suretne azalmayacağ nı v 
sert ç ikı~ı: sula.mu ve •e~arJ sebekı:s!lı Jımai imali.tı ve jşletme b:nalan lnşulı mu. kimliğinden: • ~ Sö-Alerini tıe'krarlıyordu amma dünyada ıh~bir kuvvetin onu .sıö 

- Dön W'rii öv~e ise yolda~. haııınıen kl'ı1t'f buieli ,~.1hidl fiat esası iizerindcn c5.318.HO, liradır. . _ .. . :kocasına cevaıb vcrm:ek-teon imtine de lkarıı.sı olan bu kadına )«ik.İaşıt.ı 
biz bu işde ycğu.z! ı - E siltme 15.5.ıı .. 2 tar·ıı:nt? r.LSilay.an Cuma ıunti sa.at 15 d~ Ankarad:ı Orha.Dg'll.lıintn O.l'taJtöy~. ~ıbe 1 iedi~rdu. Ömer, onun bu süku- ramııyacağım tahmin etm; , b : 

_ Döne1'iım 1:.'lma mı, ya ağa e- su İşl~i Rtlııl ti billl4s.ı içlııde ıtoo>Ianan Sn Eksiltme komi11)011u odasın_ ~ t.ar.lfmdia.n kocaıst Glll'lekeı.Ud itı.mu yanlış tefsir etti ve başka tahmin .gi'tgide kat'i bir kanaat: 
frnrlinıiz srırar}ar ise? da kapalı z rf ıtSalilt J&l»lacütır. tıa)'lu Ali oğlu Osma.ıı aleyhinde açililn ~bir teklifte bultmdu. halinde z.iihni:nde yerleşmiştı. 1 

_ GelmE'di, .., a ~ çti deri.iz. ı - h.~ elı..J'tme ~r n mı:si. maa.vele projesi, !Jayındırlık lşlt.>ri ıenel ~ c!a.vaamm ya.pdaıa.'W& olan du,. i - Neriıman, kıl,Y'aıfeti'nizdcn bu HaTuı.:lki Şİ!lndi, birbç günde : 
Sarı brvtlkh a<la m son söz'ıeri şartnamı:si, .m1U1U su tli~ri fmni _şartnımaeslle hu.9Wli ve fenni eart. ruşmıası lıll'&8IOdl.l ~l.ıııun ika.metd. :derece çekinecek yerde doğrudan beri, onun cazibesine tutul u"un 

Abd:-~gani efendin n yüreğine -en_ nameleri ve projeleri ıcSO • Ura -...kabilinde Sn !ileri ltel.sliilnden ala. hw. ~lyetiae bma.ea Ui.ıQı ya. ~doğruya yatağınl!Za girer, yorga_ her zamandan daha kuvvetle hi 
ğuL~ sular serpti. Bu adamın t.-tü ıııırıer. pılan idlaiata nöneın 11U1ayyen ııiiD. inm.tzı üıstünfrze çe~bilirdiniz. sed"yortlu. Neriman en soğuk biı. 
b:r niyeti o1tsa bu şekilde söz söy- ' - Ek~itm~ye ı!rebilmek için ~eklil.eria «17J,291» lira ıo ::nıru$luk mu. ıle m~ ıelmemiJ ve 1'ekll d.e ~Hasta iken b!r dostunuzu kabul eııkeği bile deli edebilecek kadati 
lememesi lazım ge~kti. Hemen n~ ~ml:uı ..ermrsı .-e eksiltmenin yapılacafı ıiindcıı en .u öç ıün cöndleırmam.1$ o!dıliundaa battanda ıı. ~rmuşsurruz gibi... Ben de şu şirindi. Onda güzellikten dahaJ 
on beş altın ç1kardı~ ~ dler'iıule buleıı:uı ftsikalarla birlikte ı»ir ıdilekoe ile Nafia. VeWe. yab kU"an ~nlımaaım 'f'e danı,ma. :ıroıtuığa otururum, krrk yıllık ah- tıehHıkcli bir kudret vardı. işte; 

- Buyurun elmasım. İşte on t ne mür.ıcaat ede-re.. JJu işe :aaa..ı olmak üzer.e vesika .almaları ve bu nm 2'7 /5/1942 tanlılne t&Qlne b.r'lll' :bab~ara be-nızer, tek:ı.1fsizce konU- Öıneri çileden ç'likaran da bu ioiJ 
beş a'J't,ın. vesikayı ibru eimekri p.ritır. verlldfj1ınııfıen meıiıür cttn4le malıkeJM. Sşurıciuk. Erkt;'ıc manbğile, birdenbire, or : 

P.arayı ue.atıtı. Asker parayı alır Bu müdclrl tçlmle TeS.ka talebinde Jııa1111lJD&1anlar elı:&lltmeye qura& _ye ı-e!metlltt ft vekil fÖIY,lermediti tak j Genç kadm ~ndü: cArtık o- tahğı sUt liman gfüüyor, kar!sının! 
almaz il€rledi: "enıes!ft'. d.:rıle d'ıJnlıpnamn C"Q'll-lmı ırörülecetf :lan oldu, ne yapaJrm!> ve ~ n.eden kendisinden ka-ç.t~ını a 

- Yürü,yüın imdi efendi, Cev'her 1 - istedilHln teklif mntu.bla11111 tklacl ...ıtleile 7Kik uatien Mr Yat ev. ve bir "3.ha ~"meye 'lıablll edllrn4-ye. ltıehz.i biır sesle: lamıyor, mu haksız buluyord. 
ağa orta kapııda sirz..i bek1er. Te!hte bllM s. 1'1ert R8slitin• makhaz mna1tiliat1ıe •erınclwı lilUDClır. celi tebllt mal'mmma Jaalm olma.k tize. 1 - f,şiın garibi şu ki dedL sizirılP. (Arkası var) 

B ra •ı e iler. Orta kapıda 1 ' Posta.ta olan •eclkmeler k.a!Jul fM1Umell. .UM.o «1131• r.eUia e1U8111'. 118 \-. -·- ...,... -·- ____ ................ ... 
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TAKiBTEll SA.YPALAB 
(Bat tarafı 3/1 de) ohnadrğ:nı •. bu .Y~rle.r~e yerfqmege ı Ücret ala.bilirdi' ve 0İ§ müd-det uzar.. 

Terdi; Aziz ölüye tarş'l olan hürmet k.aıar verdıkJenaı ~ordlL D:ı.ıe- dı. Kale mubefızı l9C meeelcyı ba,_ 
"Ye sev~ ancak oaua açuğJ yolıda o- toka Tük iailıaısına bqt ı:gwpaıa. \ka cc;ıihedcn mütalea. ediyoı:ditı. 0e 
nun gibi kafıramenca yürümekle is. tıorlıuğun telllel direklerinden bir· ni ret a d~ 0>Fmae4• 1"i' li-arıı
pat edilebilirdi. teşkil edehilU..ılL 8ımllJl İçin şehrlD ladığı gı bi tamirlerin de çabuk bit. 
Şet.zade~ BeJ,ia bab.ı etrafında~ .çifte duvarı tamir cttirJmeei iate11İ.yardıu. . 

ihtiyar O:ı:lıan Bey çok üıiildi· haa.. di; yeai ısti.b.k.iml&r yapt.ı.rmak, ku-ı Çaf.şma ancak b rkaıç zün .re_ 
tal:ğının. artnıaaına acbeb eld~. Ga. lelc~i c;~ltmak içi& t&d~~r al~ı. vam edef>il<l'i. Türl ve R~m ame~e 
:Ellere yeni emirler verdi: yeni he. Bu ıflerı kısa zama.nd.a bıtı.ımek ıs.. arasında ka~ lopta; Turkler b:ıs 
dJlu- göete!'cn. Tiirk ka.hrantıtnları tiyorcfu: maksa.d: uiruncfa nar<.:an:ı... anda atkı bir sal kuıdula.r~ kürek 

SanDt· bütür1 yaptiltların bü.yl.ık - O ill6aııı değil bir yıılandı.. ağaçlar aınımıdaın seyrediyordwn. Şeıluade Süleyman Beyın tu r&zeJ cak para hazırdı; zira Sızana impa- ve kazmaları da kılıç ve t.ep~ ka-
ieyler mı? - Evet hakıkı.:n var, fakat nasıl Ne ~ .Mkriai hatınl-Mı çıkarm1,-orl .. nh. ıatoru da efıemım5yel~ni tak.dır ~

1
d.a~ f,aydalı bir şekild.e bıllanabi.lıd.il 

G6zlerıni erkej"in gözlerine dl.k.. kıydın? - Siz. tamr mmllllE? - Yotd~lar, ı.fze vas.fyet ede- yorcfu. Ierıını göaterdiler. Eier bununla kal 
mışti. San saç1J ~ batan gi.ine- Enkeğin hemen yanı başında bi- - Eftt maa.te adi:f ta.mdı..""n. rim ki ben 'bu yak1rı-da dü~•n C>man Bey Diaııetokanın zaptc- sayd·lar Rum amelenin imdadl.D8 
pn ~ığ nda olkmğundan daha sarı ri !konuşuyordu: Hem '91* yak»ıdaıı tanııDım. giderim. imdi beni bu vileyeft~ dilmesi vazifeainiı Hacı İl Beyle f.v. koşan Bizaos askerleriu)a luır.tts\a.. 
daha güzel ıgilıriinüyorduı. Yeşil - Söyle nasll Ştyahildin. Bu gü Uıakıtan seıdıer ~. Ses... demem ve eğer me kim galebe rence Beye vermiftf. h:i cesur ve da belki eriycce.kJeı:di Fak&.1ı onlu 
göilcri.nin i.çhlde aınlqıh:nu ıbir z-el vücuda, bu emsalsiz başa na... ler ysdda~u. l!dj,p ü:ııerrııize. getiirse zfıtlıar tntlt _ ~ki kumandan lal~n · n hücumla her şeyi clütümn.ii,let, ber. .iht" maJı 
mana vardı. İlimi bti' gü~ilik. ıni? sıl luydın. Bu .gıôzJler bakaıken oo.. - Ta'banea sesi lnı tara:i1an geı nasız, kafirden yüz aöndüTineyeftz-; u.ptedirmesine imkan göremıyorlar besablamışlar n kara:rlaı:tnı vere 
Bellki, .şeytanet mı? Muhaık.kak. lann kapanmasına nas:J. razı ol.. &i. . Allırlıa tevekkül eaip duraaiz. Hak. dı: u.:zun \lir mulıasara esnasında rck pPan!arl.Jl] yapnıışla.rdı. B' kıs-
Jl,ü.tün biır alem mi? Evet bütün dun. A:rlkada$a.nt112 geliyıorla.r. teati'n•~ Mkm• "n f!'Ört'!'l

0

zP Bizaue:an imclad gdebif,r ve Llci a. m Rum amele ve Bİ.zaı\$ aakuleril.e 
bir a:!.an. Eılkek ~L Tahancayı tut- Onlara lüzum yoktu. ~ ~ Türklerin uğradı.klu1 feltrkct tt~. t~ arasında kalab lirlerdi. Böyte dövü.ıijrken bir. kıemı da siliı:h de-

Devam e1tti: tuğu el titreyordu:. yaca.ğ}l:n ki. hikiı.r c~ıyorumv·kı •. 'bori Bizam a büyi.tk ve parlak },ir,bır şey olmasa bı1e fazla insan ka.y. posuna saldırdılar: muhafızlaı:ı bL 
- Be'!lim için se~tini m.alavet _Siz !tdımcı;jni.z, burada nerede - Size bir .,ol. gösterecegım. müjde g"bi karşılandı; sıtnclılın lti bederdi; 'bunu İstemi~.o~ctu. ~a •

1 
rer kürek vey:" kazma d~rbcsi~. ye-

mişsin, bu ÇKlk ow? Karını <})CU- Sllkla.mnışbm.ır&; . ~ · in; . e Ayaftc ses1erl, bxmşmalar 82~ ta. baş düşünce giYvd.cnin lroereti kal- ten <charb hılede.rfıı sozunu bır an re serdiler. Btrke..ç clakıka çın.de 
ğunu ihmal etmişBiıı, ne çıkar! d ;poBe ~~ raf.tan geliyur. Siz ŞU sıoldakı pa- maz. Hafouki Türk m'Ueti v~ ondu- unutmuyorlardı. Bu çareye Osman. baltan ayağa k.adar silihland la:ı· 
Onlar bugü:ıı sefil per-}ş~m:~ te~::İıwt;e ta~ancam.ı. siz~ tib.yı _t~.iıb edere!k u~aşrnız.:: su bir dev gi'bİ.,..di; bir haş d~ 

1

11 TwrkLeri. birçok ddalnr bi.lş:vur. R.um a.me.le <;il ya.vrusu ııihi da ~•ldı· 
B_en ya.şa<lıım. ya... Bu kafi degıl tesıim dfyonmn. Şahid ok. y Şehre ımnceye kadar .kımseye g~- ce yeTin<i-en birkaç bat hşıkırrytır- mAJş.lardı. B zana asker'te-ri uaaınd.a. p nilc ol 
dı? Beni delicesine sevmiş;in. ben huıd . e Faıka.t ~·d a... rünmemeye gay.ret edın. Orııdan ~ cJ.u· 5·zamt -mhı:ı burı:u kanamam 11 Diınetoli:a muhafrz n:n pek çok cl.u: Tüık!erdcn bi<rka.ı;ı a.iühlar a.ıa 
d~li~es;n€ sevi~elc 'kadın deği.-1 ~ V::.~ ed'i-yor 

1 ~do;. tesi kurtuklunuz dem~k: . ve' btr ktınmtı:rya kırpılmı, bırtlın• _ 1 an;ı-eleye ihtiyacı vardı; .e,.rrnfa a,- rak şehrin sokıakfa;cıııa. daldılar 'Y'C 

mıyım :ki!.. beni B um, et' - Anlamı~. Nıçm ben. bı. ym-chı damlar yotfadı; frnllb ılan el'tı. Ruınca eılatıalt~ 
- Çı1kbracağ:m Leyli, artık ko. r~.' m.. __ HU .. ona ~ .ren ra.'lnvorsPmr~? . Gcİibolu ÖPl'Üne gelen Bizane do. Hacı l'r ve Evren.o.; Beyler bir fııle - Türkler şd:ıte gj.rcl.ilcr; lle-rkeıt 

mışma! ta~ ne ık~. Art~ 'J!e- ço.. - Öy1e lazım. O bfr ytland1. cfan m""h'm b"r f<uVTl!f ka cf~i.inürhn bu.nu öğrendiler n ka. başın n çaresine bak.sın! 
- Zaten fazla lronuşaca.X değL cı:gum var, ne. ~rmıı. ~ r Ş~- Size ya.ptıldannı siu.den evvel d~ ::;;~;k.~t. TtirUcr Şeltzacle Süley. l rarlarını verdite-r: ad~lartndan bTr Diye baiı,rd.ıl:ar. Biza.n.'l askeı:le.ri 

liım ... Artıık :yuınarımız ~~r. yım. · · Ben ~a~m.. te~ım olu.. ha ba.Şk.alarma da ~pnu~L Ha:ıa man!n ölüsünü bir dunrh'I a)tına çoğunu amele. kıyafet ne '"ktular; arasındaki pa!llik hütün ıehre -ye 

Sen ibır tarafa, ben ba:j[a bir ta- yornm. O 'bı.r ıltand · Bir YJlan.. daba evve'l bına. Sı:zın kuilandıqı_ gömdüler, üzerine taş y:ğdılar; be. dah• başka Tü.rklc~i d: . yanlar na b.a.ll._~sına. yayıldı. 
rafa... dan da bl!'t~r.. nız taj)ancayı daha evv~l ben dtı.ı ırrs·z bir 'hale koycl.ular; Döylea alarak. amele sıfiı.ti:le Dı.metokaya D~cı: taraftan kal& d.ı~ r s. nda 

- Beni bırakıyor mu.sun? .. ~er - Ha.kk.ıım: var ... Si!z:e inam. laımrıa~'tm. Ftıkat vapamad'!IIl. el.. onu hulamıy3calı: ''e baka- '&'ö.Dcludilıer. D"ınetoka k.ıımanda..,1- pusu kuran Türk ordu a. d haber 
feyimi senm ttğ!'auna fıeda ~ttik- rım. Tabaıncamzı verin. O haldka- Kendı~ .. kı~a~~· Amma _ne ~1- r~~~:miyccekti. DlıD< akl'na buı:w.n._ mahzurkı ~l?uğu gitan.i ti. Hacı il ve E 0 B le 
ten sonra!.. . . ten b"r yıla:ndı. Anıma ne ~zel ku .. s~z.olııro.rd\lln'UZ 'ben 51ıd.ü:rmuş TW:kler bu !.ti 'bttird"k.tea acınl!lı _,.ed;e-. gckh'~rdı} Zaten sıl~hsız y-el'kr"nden fırladılar; Türk atlılaıı 

- Ben yasamak. ist~r m. bun~ b;r 'kadın, insan yürüvü~nii sev- olab l r:rn· . ...WW.l~U'iın k:csadilerinclen pek çok ve lnıvve~ k.imMlerdi; bır ~y yapamaz a?dl lcasıtga halinde saldı.ıcılar. Şe ·n 
ladnm .... ~rlkek ıster m, serveti re1Ne re\ı!k...~en bavıifm:h Saçla- - Rıca edenm ~., J.-., ~z ol1r11 Biza• orch.v üzerine uld.ıırtı- 1ı· •.. E~er .Jr.ilçük bil' ib.a~et sezils~ keııdi yolda,,~a.rı ~arafındaıı açılan 
olsun, delilik y~nd.: rma bir defa elini SÜ't"S"' '-'l

1erndP k"rns;niz? lar; geri attılar. ~aıl.~ekı Bı~rl'J d~skerleTl hepe nı rk.aıpo·~rı.nd~ haııirld ler. 
- ~en de 2enıgı~ .ım. . hi!ıse-tılbği yı::ıımu.şaklığl r.rn.rü okluk - Su pa.t;!k.a.l'lan gid;n siz:ı gör- Şehzade Sü'leyman?n açtığı zaJer ııroı""'i~aı:ı ~~rı .er ı. . ırncto.11;a k.ı Bizans . askerle-
- Öyle Rlll!llB bıtti. Ve sen kal. ~a unutroa11ch. G'ö'Zi!erinde insanı :-ı~n1-er ... G;~rıvm- muc:ıuntı7 ••• J üstünce mühim bir kale yiik.H- Tlılık ıgi.Leı ışe ha l.a.dıılar. Onları nnd.en daha cesur çıktı: şımdi so. 

chn ... Parasız.. viıiru-d'U y~:;mım ~ sar'.hos eden bir tesir vardı. HPle Vok.11u'Z ~ık 0ı1ısuın... Ben o.nun f:~ u d . L-raaı Oimetok.ı ~ Bi- ııiıliden gizlıiye idare edenler kale.. kaklarda ümidıs.iz bir harb baş1am1.f 
- 1- t' 'n. d" n-~ l .,_ .... ,,or 11

• Dil • k · b l d - Beni bu h...: ge ıren sen.si ne. g:ibel gület1 ı . ..Dllra:z; evve şu l"ocaswım. ımparatorh.ğun.un birine de- die •e kadar B!.Za.nS as erı u un u. ltı: pencereler-den. damlardan yağan 
- 01abilir. zanısde ku~etli ka.leEeıin.den b·risi i',ınnu. lıalk. ar.a:slnd.a.n mukavemet kiremit, saksı, eşya parçaları, ot- ve 

Kalkrt:ıı, gıOJ.yıordu. _End.a.m cüzel.. ~c Kanta.güzina;s ilıe Apoknk09 a- edebilee.ek.le.ııi.ı:ı sayı n_ı .v~~endiler. taş yağmuru altında şahlanan Türk. 
1iği nümunesi ürıerıne konulmuş Devlet DemiryoHarı işletme u. M. den rasrndaki harb'lieade. aeııderce- amea'SdN.ı-dc ae1er olup b.tliglnı Hacı atl larının yahn k:tıç. etrafa d hşet 
üt.ın bir b~ uzaklaşıyordu. ta}lt ve taç kaırgalarında mübi<m 11 ve Evı:eB06 Beylere günü gi4nüne sald klarl görülüyordu. 

- LeyNl gftıme... M'uhıllnmen ~ (%5M} Jln. olaıt 108 ton k1U11 rör&"en oclmnr (J9.5.19ıtt) rol oraamrstf. Dost sıfatile Trakya- ~iriyorla:rdı. E.ıı sonra muayyen Fakat Türkler sokak. harbin' de 
~aS'llJla döndü: PaUl'Cesl sttnil .... tH> Dit clirUe BayclaıpaşMla. Gar 'biuuı ..Wllndelıi 11o. Y1l b~kaç d·efa geçen ~dın Bey ~ ve saatte T.ürk. ordusu~un kale biliy.orlardı. Şuradan bir yaDgln ) üİI. 
- Baeka. kapııya! . . misJ'GD tanlmıl- ~ ebltame waı e $$.~ alınacaktır. lc.ahraman Umar Beyin lmdret ..,e c :varı:na &elmcsı, _g,zlenmcs ve ve. seldı; ötede pusu kuranlaı tamamı-
- Yalvarırım Leyla. s.enı ~cvı- Bu iıte ıinnek ı.te:renlerllt Clln) !lra. (50) k11J'mifuk m~ iemlnat ft eceareıine şaıltido olmıqıtu. S&n :za.. rilecek iıaret. Ü.Zerlıne hemen hücum le öldürüidü: K.1sa bir zaman sonra. 

"°ruıtn LeyV.. ·· Sellİil ~ daha kıı.nunun t&Jin etili' nmlkloe ltlrlikte eUIHme &1lnü sa.dine Udar k....,,._ maıJthrrda Apekavkos baranın ehem etmesi laraı~. hakikati takdir edemiyenler n ac\ 
ıııeyim kaldıysa fedaya J'azly-'.ıı1ll. DS ~n -ıtır. miye:tini daha çok takdir ebmit. kuv Şdüıcl.e JU(1'l amelesi daha çok. akJlııetl.eri tayin ediTmiı1ti. 

- Neyiırır kaldı ki •.. Dem!. Bu ı.e ıııılıd ~ nmıs..,-c1:m paraauı olank .ıatıtllmıııUadır. (4980) Yetlendimıişti. Yeni mııhafr.zm gay. tu. Bu.lada Türltleri kalııul ettiii Dimetakatla. Türk baytağ• ilk de. 
Erkek el!in' arlur cebine att~. Ne ·-·--·---·••• __ .. __ ....... - ..... _ .... _ ............... - .... ııetiı daha l>üyiilı..tü. Türklerin Trak- i9ıa kale nnıtMı.fı:ıı tcnk.id edıiyordu. fa ve onun sahı"bi olarak böyle dal. 

hRI bir .. ~ı. ~ ~· ~~ı:: ~i~ Son Ptw!a Matlııeeeı: Nepiyat MM•ii: Çj;Dad Baı.. pda §İımdi ~puklarl hareketlerin ~~a .. şa~~ ~eın.f.~ rclü. ~aha ga.lanmış_U. Küı;~'k bi: amele grupu 
~el b~t~ bır ~ili.ık de a.. rn sadece oTadaki dostlarına yardım buyuktu; çunku Turkler get1nlme. ve onların ellerıındeki kazma, kü. 
;~ımdıı kan çınde yer Y ~ .. E.kr.._ ~~ gıbi csuJı vı zaıutz bµ. buket ıWıJ olsalaıciı Ram araele Oııııha ça9 rek, Tü.rk ~aı yel açm1~1. 



4/2 Sayfa 

Asyanın içyüzü G. Saray, Rumen takımına mağlob oldd Memleket (Bnş tarafı 3/1 de) . . . 

Akhi S d saraydan çıkarlar. Eskiden impara. (~fı 1 ıncı say~ada) ı rtnıde müdahaleleri d~ bu hrsatlaf!• 

Haberleri 
Erzincan da sar - ın ırgr Adan .-.ı.da torun rniaafintever!i.ğini göstermek lm:ek,t~ .tere.ddud etmemek lazımdır. heba olma<ı>ınd.4 cidd; Lir rol oY • 

..U üzere miMfirlere meyva veyauud Her ılci ?evrede~ b.ozuk düz~n oyu -1 nadı. Sot açrk Mehmed Alinın ol • 

ar~"•nda pirinç verilinmiş. Şimdi ise her mi.. nuna N.gme~. hakı~ oynıyan Ga - rnad.k zamanlarda iki defa yetf 

h 
· • LL 1.._ _ ~ ıv L l • d safire bir kutu paata hediye ediL laıta.sara~ı: boyle Lı.r maçt~n sonra düfn1e&i de Gal.ıtasarayın talihs.İı' 

rın rmarı için rnr ROOpera• n.0%4111 RÖy enn en birinde 1 O ğiıUb ım kt R k ' ·ı k _u h k k•• •• • ı bir d-'!L--l mektedir. Bu hedıiyeler yenmez dik - ma e ~ en apıt ta 1
• - liğ: ne sank i işaret ed iyordu. Ço• 

ti ıtruuıu, *!' BS ev sahihi opru ınşaa 1 '"f.l«UI ~. gÜ:el .~n~!ığını kat ve ihtimamla saklanır. Japon. ~l~ı: bile hayrette kaldığına hıç hakim oynadığı fıaJıde tek sayı ya• 
olabileeek . dove dooe oldurdu yada yiyeceğin veyahud herhangj şup yok.tur. pamıyan Galata'laraylılar çok s · ıı:ıM 

5.ı.ndqı (Husu.t) - Akhıııar - Ad (l.ı • L· • w· b'· '"'- t..~ k · Üsıtün oyununa rağmen, rnagwlub ·d·1. B h 'I d l ., Erzincan (Hu-·_.) _ y_; ku.. 5 , _ _ı ._.. ..ı__, ::. L L! a.na 1Usll$1} - Kozantn b;r ı>tr }"1yecegın uyu.ıı;. u-ır ıyme.tı var l ı J :ı.cr. u a• ert e net:c ,• a rna·ll 
..... ..._ ~l""" ara.at ııoopıu~ m ..... eao..ıu.. _t.. b d o uak &aha.dan ayrt'an Gala•---ra- O 

lm _ı_ ·•· k .. ünd f, · b. · · J • d·r Bunun ta ihi bir sıooe i var ır ı ........ Lırında mu··e·aı'r ~'du d ı·y~b · '·r ı. 2 
ru akıtıa uıan fuhJıll'&o. şeb.illin d.e ih&le edilmittir. Bu .köprülerin ?Y e .~1 Jr cı~aret ış enml~ J · b~ ·ık d' G 1 k d · yı dünkü maçtaki kadar :ansstz o • ~ ~• ... r 
imarına devam ediibn.ektcdir. Bu bir an evvel intae.ln.a. başlanacağl bır ç~uk uv.ey anntııı9Jru aopa ile ~Ö7 buapodny• ·ıaç. ırbnü ,e ıdr: e en e larak gördüğümüzü pek hat ı rlamı- acı dalkikada Galat.:ısarn :ı- d.rn E.-fJ-
ma.k.sa&a bir lcGoperatif "-akil dil. ··-..l~- ı_ •. -1.!__ S3 c. 4 ı_ · ı ve dove öJdurdülüen •oı:ı.ra ce&edını n an ı erı ge eıete ır. ğin fiitü direıkten geri g,.]di. H ik • • 

...., e .or~eLCC<ıK1C. • J ~ı onıetre- v H"·_.. Ot L" "k ı-·ı ld b' yanız. . .. 
mı'-°r. HükUm.e-tin kabul etmiş oL d'en ibaret olan Aldı.fur - Sınıclıı ı ınnap. aıtmı,tır. ~ıse şöyle ol • r a ;e ouyu e"'iı ere yı a ır Düıkü ın do&.a d k.k d metin ikinci şütünü de kal c i tutrrıuw 
d - · · ·· · } · _ ..ı: • . g muot.•r· kere hediye olarak çay bardakları maç an a 1 a e. t R 1 ) • d ki rt· 

lecektir Bu evler ıtn çok n,. katı L . . .__ L- L·ıd·w '-- Kozanın Sokutaş koyüntd.en MU8a ven~ır. Bu suretle hır dıplomatın '-lu J.b 1 k . nı şaşırın · ~lardı. fakat bütün h~ye-
ugu uç lllp llZerıne e'f! er Lnşa CQL. arastocla ,im.d,ı.ye kll<lar merkeb vel ,,, ... · .. .. . . . · vam eden mücadr:le.'!İnden sonra Ru u. o.manya : ar neye ugra 1 · 3 

. · . ...,.. nayvanıRTtn .. 119 aeçeoı ııı llUlra yo c·· . . .. T k d ,_ td b I d v men "" m•nın ga ı o ara saha _ · 
geçnuyecdk.tır Koopeıatlfin yapa hı aııdı İki d.i.r hu l uud adında b.1r delıkanh, uvey o yo a &aç yı ır u un ugunu, , d ıhn.a ı f lb 1 h 1 d can ve gayretlere rağmen top bıl 
oağı evler üç ~ınıf ü2:1erine olup bu~ ~ ·. . ~hl y~ un:.~ annesi Ayşe Güzeliıı bir erle.ekle yemek odasında ihtimamla sakla.. 1 = a~ ~. '··ıe u b? ~a a.~~n a türlü kaleye g" rmiyor, adeta girrne~ 
[ardan bicinct •lnlf aJU bin ikinci r&SSUİ :~ arlı° b~;~ir l~~ 1 gayı!İ)mqru harekette buhJ:nıduğunu~ dığl, gÖz bebeği gibi sevdiği Ve da- p en er goru ..; iT SUrprı iT. İ.stem:İyor g!b j idi. 
aınaf döxıt bin üçüncü eınıf• üç bin .. 1<ii ~ ~ J~veB ı lrkecegı öğr.enmiJ ve taki.be ba.şlamışıtlT. vet'lilerine göste1diği çay bardakla. R •t 1 G I O ÜyUın bu hava için.de iktıı 44 
lira kıymetind~ olac...lttır. K...,.....,.ra. um n_tnıı.kve.ı.m ·ıf!e ~ uMyo. uırsa.ı Gizli münasebeti bi:z:za.t tesbit eden rından kolayca anlaşılır. l'lkapı b -d-'~'-a ~l?s~raGy l üncü da& ikada sa;;dan çekilen bit --r-- yı D1l osıı vı c.yeo.n>e anıMy ve M . . . on eş ıua&a tçınae a ata. "' · 
tif ze'kdlede ~vleri harab olınut O- .İ.zmire yak~ıı-aeaktır, ayni zaman usa, üvey annesını ınna.k kena - İbrahim Hoyl saray tıı.«:mı neticeden ziyade oyun korner ile Romanya takımı maçı 
lan her va.tanda,ı az.a ka...ledecek- d ~1-k ·•- d' d _ ı. rmda ya.kıız ol.uak yakalamış ve t__ ._&_.__ . . ~ 1.0 k ndı 
. .~ .a. ln<:ıtUR: et I1dlM tyatına a ÇOK. il d.. d'· .. 1'd.. .. .. Gelecek yazl .unparatorun ~ göstermekl~ vakıt g~ç.ınnege mec- aza · 

tur. ~ura.ya a:ıa olmd:, ıçtn_. İıe~ • fayda!ı ol-.calttır. sopKaQ ov\ ov:e 0 ':1~lu,dt':1kr. busuııi.yetlen bur oldu. Mevsim zarfında pek çok Ga,lat.asaray: o~man - Farulc. 
hangı tıpte ev yaptU:malt ıatenı - ----o çocu • cinayeti ış e 1 ten ) -~1. ı_ı w • GaJ k Salim _ Mu,,.tafa, Ga.l ih, E..:fak • 

oraa evve~ ti\ . ... aonra, cesedi ırmağa a.tmıştıT. a l~ orougumuz ata.saray tıa 1- b 
Y._ 

1 
-.

1 
pu ~:~d mevcud Sındırgula harffa bollugu a· .. dd t --nra ımr' ..... a. ölüyü mı can a.kcak noktalara yeni oyun. Hibnet. Arif; Cemil ; Gündiiz; Me. 

oı-anrar tapu arına ve.yanu da SU- s nd (H .) So ~-1 ır mu e ..... '"'1 As! erlik işleri la k d w • • b .. "k h.k. . med Ati. 
rot:leruıi çıkararak bir istida iJe vi. d 1~ lrgı . usuısıd - .. ü n kısu}j, .. deT g&-enler za.bıtıt vıe adliyeyi haber- cu . r ~ ugu ıçtkn 1 ~y~u f a ılmı - ı, 
ti. .. dec-'.....: B .. e .ıı;.aza ve civarın. a sur şe n e dar etm.i.~er, takibata ba~anmış • yetme .ragmen ya a a<ılg! ın~at a.r - Ha.kem: Adn<ln Ak ı n {i"'anbu 

yete muracaat e 9KElr~ umu.. karga göriıı1mektedır. Bu kaf€a!artı ,... ___ _] . _ _l ı. ıl , L t : ı Şubeye çag" rılao dan iıııtıfade edemeden hır an ıç ın spor). 
~t'ttu\ sonra yapUracagt ev ve k w· d r. ~ suoan c;ııı.ar m.~. ıı.a • hAkıi . .. k"l . d.. Ö B . b 1" . .• . mezruat.a ço zarar verecegın en M ıtıev4til d., i tıi a muyeUen muşı u vazıyetc uş... mer esun 
ede ııun ~e OAUnu peşm~n koo- çiftçi ha.klı olarak: endi~e etmekte- UM . e ~~t~ ri t i ti yedek sübay .ar tü. Esasen hiç bir fevkaladelik gös- M hl , t t k R ·ı çı 

pera.tıfe tcdıye etmdr. euretıle .a~ıdir. BunlaTl:n iza.leainc çalışılırsa ~. CJnay 1 ı ·.~ .. em' r. .. tereme.yen Romanya.lıla.r da bazı 1 u 8ı a ım • apı ma 
kayıdolunacaktır Bu suretle evının . ( la l Maldtul kadııı, koyun sayılı ıu. Beıyotlu Yeril Afterlik Şu.bes.lrden: .. h. f l w •••• k 
·ııL L_,... • • • L lmemfeket 7:eT'yah ayda nmı~ o ur. n i d. dı" .. . mu im ırsaıt au ragmen sonu O- Roınanyanın Rapit td1< m ı bu • 
ııııı;. taKJNılıu verm~ o,.n vatand~lar ze er n en r. ~ sınıfı, rmbeG, a4ı ve lıai11d j ·· ·· d ·· b ' J 

• • •• • • • . , • • . 1 -----o yun an yuzun en musavatı ozma-1 aün Bükreş muhteliti nam ı altıncı• 
ev bed.eltwn mutebak.isinı de yınnı de bırer ckpo yapılması ueul !ttı • ı . . . ımma:rıYu JU.lh Yd. Sb. lıa.nn :ı.otıl.e ~il.. ğa imkan bulamadıklarından oyun Gah F b h . 8 0 • • ıaf 
senede taksitle ö.deyece&krdir. Mev b.az edimu~ir. 941 bütçes~nden be. zmırdehı Altınyol ha':lnyatı be7e müraca•t.ka:n :llıi.ıı ohı:mır. ı:_· .. ...Jl b" .. d 1 hali d ta~:ray, ener a çe' e .ı" 
L· • • • • ., . • •• A 1 J J ld gell.\'ı gu-ı:., ı r muca e e n e muhtehtıne karsı oy!lııyacakt • r. 
ıcl ve ~ef ıll"barık kı11M1enın mag. leıd:iycye yardım ma.k.aad:ile huku - ur uru u Kur. Y'lrh. Tevfik otlıu Ekrem 1325. devam eııti Bununla b~raber gol f hah • d d · l i 
du l •1 g sik 1 1 t f d ·t......:... l tahsi kmi (H A) r_ '- d ııı, P. Y1:1b. M-ehmed otlu ~luhitlin · "G ener çe, sta in d yap ıı cıı 
1 

r ~ ma~a 1 ay~ . yaplı.~nd .. e~-ı met al'& in an velrıl~~~ ofman 'bi -C -N-•• ~ ~ı...,- L.i'd,~b·~aşad k~ fırsatlarını daha ziya.de alatua- bu maçm netices.i ne olur~:. ol~uııl 
er .çın gllZe yer tevzı usu u uştı- aa.tııı suret ve .ma ıa .ı:l sar 1 zzat umıı:ı ...... ır,.eıt &OTUnıgun.un ı ın e ı \ı33."'13>. P. Aı cm. Ha.lemı otlu Ad. ray muhacimlerı kaçırdılar. Otuz f b l bak d h. l · k .. eJ. 
nül!müştür. Bu da her tipten kaç ev

1 
Miil:i Şefimiz Is.met lnöııü tayin bu. a.sfa.k cadde yanında bulunan e11k.i uıa.n lla.tıronl (182-SGJ, P. Atem. ibrah.lm beş d kıi'k.a içinde Galataı.arayln ka ut 0 kımıın an ç '

1 
r ! ) .r. 

yap:Pmı.ş İse talihlerin adedine göre yurmuşla.Nitr. Valiye vellilmiı olanmeurlık, belediyece park haline otlu Mıe.lıımecl Sali (S36.168), P. Atem. çrrdığ: sayılar üzüntü edilecek ka ~ başıuntyaca .tir. 
ounıaralanm~ bulunacak. ve herkes' emir ve direktifleri şu yol.dadır : lronm.aktadır. El:mJa oğ~ Mıebmed Al (19929). l:'. dar boklu. Galatasaray müdafaa Boks müsabakaları 
çekeceği kur'a.da kendine İ.aabe.tl «Bu paradan ilk ış olarak Fırat neh Gene bu mczartığın a{tında e~ki A:tıı'm. Meb.med o.tla. Ali Cafer 1381)25), hattıntn lbile bu hücum:lara iştiraki 
oden numaralı evi teaa.hüb edecek. rine le.ad.ar kavuş.ack olan bir le.ana - de'Virden kalma, Sar-t kapısı ile E. P. Atem. Halil oklu Sa.lib Eşref U8302), iftihııır edilecek bir bai ol!makla be. 
tir. )lizagyon inş.ası Girbeırik. şel~lesin .- fee k.a.ptsını biııbirine bağlıyan ve P. Aıı1*'nı. Aıbdlülkıerfnı otlu Adil. 1333. r.ab.er neticenin değişmemesi takım_ 

Mod'ern yapll<lealt olan şehrin den i..ı:i.hsal edilecek elek.trık tesı. çok muıhteş.em olduğu .için (Altın. 423), P. Atıım. BaSlp &jiu Şerif Ali da.kıi ahen:bizliğjn açık bir ifadesi 
bir hususiyeti. de «KuTutileb suyu- satının yapılması, plan ve. projeler- yol) te.r:niy.e ed.ilen kadim bir yol 131986) • P .. &.tem. Ziya. (Paşa.). oi:lıı ola.sak gözümüze çarptı. Devrenin 
mm depo edılerek her eve terkos de gö9terilen mahaller<lıekı çeşme -vardır kı, beled 1ye bunu da a~mek ~ (16148), P. Atım. Ha:rn otlu son dakikaları Rapi.t kalesi için mü.. 
gi1bi vedlrnes3 kar.arlaşt!trıhnış, eSlci- feri·n İnta ve ııkıtılması, gene proje ve meydana çıkarmak için faaliyete Bill'ha.nettln (374$3), P. Atgm. Ab:liil. temadi teMidtelerle geçtiği haldı: 
ıi gibi .şehir dahilinde hayva? b~ııro plan mucibince açılacak. ola.ngeçmliJti:r. Fake.t b~. İn~a:ı .. id.~,!~ kıaıdir ot~ ~ÜllıeTin_ ~l (l~Z78), p, top bir türlü ~aieye gi~iy~~du. Ra. 
knn~esr Wd.ı·rırmı~ vıe .şehnn hır cackl~ ve >:olla.rın parkel~nmuı •. bır .ed.en~rın u~ule'll m.u.ze müdur~u~u ~--- Bmeyın oglu lsma.ıl n~ pit müdafiileırı devreyı gohuz atla -
sembı nıde kurulacak olan rençber

1 
belediye bınastb, beledıye gazıno, ıle müştereken hareket etmeleri la- 113479) • P. Atım. Sami othı Azuı tınoaya kadar alda karayı seçtiler. 

rn.ıah~llesind~ . hayvan beslenmesi' lok~nta .ve ot.elinin ya~tl'fırma~ı, ;ıtı~geai~n bu cihete ehemmiyet Cl508Z). P. Atw-m. Rısa otlu Mibııiır Çok ezici bir oyundan 90nra devre 
tesbıt e<lihnı~tır. yeni şehıl1<k btr hamam inşa etti - verılmeınış. fakat yol ve et:rafında. 113629), P. Atem. Meiı. Ömer o~l'U O-O berabere bitti. 

Ziraat memleketi olmak dolayı_ rilmesi. her cadde köşe başların.da ki aaardan bazıları maalesef tahri- Mehmed &.asan (20508). P. Atem. se. /kinci devre 
sWle. yeni yapılacak ~er evde .birer her tipte~ ~irer n~mune evi .~aptı-be u.ğramı~ır. .. . ... ,.v .. Um ot'lı İsmaH (49893). Ga'8,ta&aray hücum hattı doku • 
za'hıre anibarının d.a ıl'ive ve ırw,asl nlm.aaı g;bı ~n muhım ve mubrem Bu Sdheble muzeler mudu11lugu- Şubeye davet dakikada maçın t'n büyük 
nı teklif eden Erzioıean meb'usu ihtiyaçlara ~rfedilecektir. Bu hu. nün verdiği rapor üzeri.ne vilayet FatJıh ~ Şubesinden: ;~n~~ 1 bitlbirine girmesi yüzünden 
A~ü·llıaık. Fırat' ın .bu. teklifi mem.. su~a vali azami gayret gö~ermek...lyo1~1ti bütün faaliyeÜ zabrta va. Top. Tetm. Saliıllı ot. ACıa K:ımıral ka~r<l~. Birbiri üzerine atılan şü.t _ 

~~~_!<~u~~-~~~ 5Z'JIO. lende Romanya ke.lecisinin ba;ıı Y~ 

Dü.n akışam Taksimde vnpılıtA 
bom müısabalk:alanna 16 ç· rt işt~ 
raık etmiştir. Final maçları g~~ece'.J 
ha:ııta yapılacaktır. 

iLAN 
Söğ-iit Asliye ceza hakirnli

ğinden: 
Fa.la rlatıa tıe.reya.ğı. sıa.tm:ı-k surt üll 

mIDi lııoruntnll. Jranııınuına. mu.lı<lliI b~ 
kıet ~ mam.1J111 Sötiidiın Cüdıo 
buri,.et Jl)ı8ıba1Lasiı:ı.fıe.n Hasan. o.!'hl Jiil.. 
seyio AM.IJ)armakın bllamıLhkeme bel 
._ ağ.- para. oecasil.e m:ıhkilmlyeliı11' 
ve hil"ımiin ııanma karar verilml~ 
Kıes,,.,_ iıO ohllllll'. 
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10 Ma1ıs SO N PO STA 

1 
~"'-=-__ ...::: ______ _,_ ______ -.--~---------~-------~----:~------·--------------J 

1 Japonl r. B_ir n n_- 1 Ç y AÇ,, 
y da yem bır şehır .. .,,.,".,.~,,,.,.,,,. A 

zinde ~~~~af1tai~~cia:J:~a1e. işgal ettiler -==·;~;;;;~;~;;;;ı;;;;t~~~;;;;~~~;i.ii~J~'.i~·:ft~:}.~~::..:...-.;..;::;:;..;:;;::..:_..;;. ________ _ 
nub çevresınde cereyan ~tmekte Yenı Delbi, 9 (A.A.) _ Bugün. Mercan d JOİZİ di~Jcri ~n sekiz Japon g~lsl, rcı: 
olan demz muharebesı el an de- k .. B tebl ği· • mı mahıyettc Olmayıp ya bir ilen 
vam etm~dır. Ateş kesild ğine Berlin 9 (AA.) - Alınan or. u _ ır.manyan. 1u' t B muharebaSI i.ısten matbuata akselıniı bir haber 

· k d h ...ı.. d ı L -•· d ı · bt· · Brıtanya,ı .,..uvvc er or a r. .. , daır de ş-ımd'iye ·a ar yv r ma. n ar1 Qai'Auman an .gınln tc ıgı: d k .1 . b k ak yahuJ benu:z tceyüd elmemlı bir rl. 
lumat alımnamıştıT. Dof;u cephesinde <iu~manın tan· manık ahı rr:evzı erı~ı ~ah ar ünün bütün siyasi ve askeri vayclc inhisar etmektedir İngiliz. 
Zamıcdilkrğ ne g :re Japon ka. ların dcsteğile yaptığot yen mevz.I C:-"V\

1
'"d . . azır ~l~ş 0 an ııafafakşı. hadiae.lerlnc ehemmlyetçe kay.1.:ili er, bunun haricinde. bir gün 

·-----• L,_ k 0 ma e· mevzı erme muv - tekaddünı ed b" 1 1 1 yıb'ları şunlardır: ~uzıar aıu.m ~.m Ur. u n n tl k"Lm "şl rd:: en ır me:ıe e, net ce:. evvd batırıldıkları bildirilen iki 
Batanlar: B r tayyare gem'sı, yuKsek kay blar verm ştlr. ye-T e, ~e 

9 
A;) ~Bu sabah Bir- ~kında tarafl ı.ı IKif~ edeme - Japon muhribinin hakikatte altı, 

bir ağır ıkruvazör, bir haf f kru.. Laponyada ve Mı.:rmansk cephe. ~0• h . · d D e ajan.. ~ oldukları Mercan denızlndc ce. yedi olduğunu ~lkreylcmektedlr 
vazör, iki toııp do muhr"b', 4 top. sinde düşmanın daha hafjf taanuz.. ma:ı.)a -~cp.: &ğ::1 en gör:; şimale rcyan ~en deniz muharebesidir. 1 Bu iddialar ne kadar birbirini 
çeker ve iki taşıt gem Si veya şi- ları pılık.üı!ttihnü~tıir. ~ ile~·ve:Iapon k~vvetleri. Malwn olduğu Üzere bu deniz n.ılkzeder mahiyetle olurlarsa Ol • 
leh. Maruf bir Alman pilotu kayboldu l n ba·ıı 7 b:rliık dün hiçbır muka. AvustraJyanı~ şa~ı şim lisine dü • sunlar, çok geçmeden e nihayet fU 

Hasara uğrayanlar: Doğu cephcsınde h va kuvvetle- ~ ık l ks şimali ,er. Bundan uç gun evvel blr .Ame-. birkaç gün için fe hakikat meydana 
B"r tayyare gemisi. bır ağıt" kru- rimiz şimal kesımindekı ıkara mü • ~emet e a a._<mı~ı.zın şehn 

0 
riacan resmi tebligl pasifik Okyanu. çıkacak ve onunla beraber bu harbi 

Yazör, !bir hafif kruvazör, bir de. dafaa mulınrebelerinı ~ i cLdetle des... :ııınM-anıy~.n e;n . ~m tmıişler: sunwı ~ubi gnrb.lslnde; Snlomon kaybeden tarafrn Jeyhlne olarak 
nız tayyare ana gemisi ~e .iki ta. telclemi;tıir. 4 düomıın tayyaresı .dU.. lan yı .... , nayı ışga e adaları avarında bır deniz mubare. vazly tin fecaati kendini gö ter • 
şıt gemisi veya şileb. §Ürühnü§tü:r. • dır. bo • tıldı besi cereyan ettiğini ve bir Japon cclrtir. Şayed müttefik rnembalarm 

2 - Kuvve erimiz'n gemi kayı. Bır ke. f tnyy remiz Kcrç yar m Jnponlar 
9 
~s;:a ugrC tebli. kafilesini himaye eden bir Japon iddiaları gibi J ponlar bu harble 

bı ve hasarlan tamamile öğren ·ı. adası sularında bir mayin gcmis ni Çung"kıng, 
1 

·~-:- n Yun. kruvazörilc iki dlstroycr, 4 top beraber zikredilen rakamlar kadar 
mcımi..<ıür. Fakat Tokyo taraf n- tahr.b etmiştir. Bir nv fılosuna ku. ğl, Bı:rmanya y~u.,. )U~aŞebbus çeker ve bir nakliye gemlsln1n yok genı_i kaybın uğr mıtlar kı 2A-

Londra 10 (A.A.) - Röyterin dan neşredilen veya neşredilecek manda eden ve şimdiye kadar §ah.. nan c nubunu ist~.~y: 1 e ,,in edildiklerini bildinnlııtl. Bu tebliğ mand Fd men1 Hindir. nın kar 
dün gece Vaşın.gtondan oğrendigL olan idcFalara hi b'r kıymet vuiL san 85 ıhava znieri kazanmıı olan dc-n Ja~ mo~o Ç· f,1ununta~a- dört M yıs günü cereyan eden bir ıı mütt (ilderln ta rru.d rına ln~i _ 

• ne gôre Bırleş;k Amerikan bükiı.- memelid"r. teğmen Köplen yaptığı bir akından u<l du 'Y ının ab ın er ğratıl deniz harbinin bilançosunu ifade zar ebnf'l,...rl lazımdır. Aksi halde 
• met, Fransızların Marfnıque ada.. İkinci safha dönmenüştir. Alman hava kuwet. ! ı:dan ;:r:;. m:.ı ;~una u -ediyor; ayrıca bir Japon kruvozö. ve muh eyi Japonlar ka anmı~ 

sına b r heyet göndenuiştır. g.,,,ı,,.,.,,'"' g (A.A.) - 5,,..dneyden leri en iyi avcı pilotlarından b rini chgmı 1
1 

S~l'w"lel' ır. , ,..,,lık ta rllc bir uçak laıe gemisinin ve iki ve ldd' ettlldei gemileri batır • 
ali . J~J, J k . .n... • • GeneTII tı ın ;ı::a. ~· - nakli . h - d klar b"L .1 '-,..._... • Bu ıheyet o.ranın Fransız v sı gelen ve Pasifik den z muharebe. ayuetımJŞtıT. 1 ndığı s&ll rum:"k- yemn asara ugra ı ını ı •~arsa, o zam:'ln QUt n Nl~ıfi·tn 

~ ile Martınique, Guadelou.pe, Ca - sine aid olan bir haber. Japon ka. Sovyetlerln tayyare kayıbı anırza hazıra c • d!rlyordu. Japon membaları bu ha. mulr ddCTatı ta vv'"n ed ek Avua.. 
ra bes denizindc'ki Ji'ransız adaları yrblanna 7 torp"do daha katmak.. Ber'lin 9 (A.A.) - Alman or _ ted 1 diseden ~iç bahse.~emlılerdl. ~yrı tralya taammı Artık hir ~• mese. 
ve Fransı:z Guyanenının M hvere tadır. Bunlar rmrlıarebenın ik nci duları bn,komutanl ğ.na gelen ha • Almanların ilkbahar en Amerist n tebhgınde zlhlnlen it- le&I hnlin· geleco;-k ve b1!Ud Jn'!>on 
faydalı olnc~ bir şekilde kulla • safhasında vukua gcını~ir. bcrlere göre, Sovyet hava ku:vvc;t _ • ıal eden bil" nokta vardı. Tanrruza adalarına karfl af'hlı lıerhm-.1 bir 
nılmıyacağı hakkında bu adalar foharebenin ilik safhasın. an. lem dün 85 uçak kaybetmişlerdir. taarruzu miithış olacak uğrayan Japon f!!0 su arasınd ba. !aamız b->hls .... A_. .... ., nl:nalrt n çı. 
valisı ile mü:zakcrelerde buluna - latan bahr:ye nczaretinm Pcrşem. Sovyet tebliği . tırılmıt olarak gosterllen topçeker. •lrt•" Mercan denin nu\hın· ... 

~ cmır. be akşamlki tebr "nde iki Japon Moskova, 9 A.A.) - Reuter: . .. c.~'*1araf'.• .1 lncı aayfada) lı-rd~ ki bu 7.lhni mqgullyetl doğu. besi, büyük öle' d· n tice d"ö-uTan 
ı.. Ada arda ve Caraibesleroe Fran tor.p"do muhrib"nin battığ~ bildi. Gece yarısı Rus ıteıbliği: Önum~~dekı ı!l.bah~rd~ Alm~n ruyorlardı. Topçekcrkr, malfun o!- sayısı r, fakat önemi pek r.ok de. 
~ sız haldmi)eti aynen devam ede- liiltrn:şti iBu jlJk ı;afiıa Pazartesi 8 Mayıs: Cephede mühim b "çbit aSkerlerımn taa.ı:nız z ihnıyetı ~c- duğu üzere daho ziyade kıyı gemı-ı nl7 muharcbclttind n biridir * 

cektir. Müza'ke~e!er tam.amile dos. gümü s~filıadır. şey ohnam.ıştır nı ve müthış bır !ku"':'et bulaca:- )eridir. Silahları ve s" atl .i bir a.çık 
tane b'r hava ıçınde cereyan et - 18 J .• batırıldı tlT. Unu1;mamı:.ııdı_r . kı bu mu~ - d iz filosunun hareketlerıne lşlı • ı H valarda çarpı~ a kızı~tt 
mekıtedir . apon gemısı _ . . K d" h ı· · dele A.l!llfan mılletının ağır ve C'~ rake müsald değildir. Bu bakımdan Y y 
Lava~ Mihver ile işbirliği ~ı~ney. ? (~ .. ~) - Muttefık ,_ OOr tnaSJOO eye tnln di fedakarlıklarda bulunımasııu ı. lkt şey batıra geliyordu: (Ba§tarafı 1 inci y{ada) 

yapmasına axar vermesi üzerine Ler~ ulSI~nnın .. blınjdcn ~elcnı:asın ye1İ kararları cab ettirryor . .Mmanyanm yaza. Ya bu Japon filou demir üze -lhıli açıklarıında büyuık b.r d4 
Vaşington bu müzakerelerin ya .. a. ~r erme gor' ap~.0 rıın wge. fert kazanm~k y~ud yunlmaktan rinde baskına uğramıftı, y hud da man ıaşe gemıs n boınbatamış ve 

,, ____ ,, luzum his.;ct.miştir. mısı baurılmı§ ve 4 u hasara ugra.. (Baıtarafı 1 inci sayfada) b"rini seçmesi gerektiğinin gözö.. bunlar mcvcudlvetl 0 clvnrdn his. alevler ı·çınde bır"'lrm.~ .... 
pıu:ıı=uı.. - tı lmı ır. 1 G M d 9k T nıd Jım l ~ d ' · . .........~. 

- o Avustralya §ima} doğusunda top k- eçenl arDt ~yın aOfte . . ı- nuB ::._ tutulb ~3.:ı.,,;~~ r.k ğız. sedı1en lnglli:z • Amcrllaın donan. Bi.rtim bu har etlerde 19 bom. 

Amer.ıka Bahriye 1- • -ı- r . aıe arar verı en agıtma sının aı·uar o~H 'ti' yı nen ması için bir tuzak o'ara:k kullanıl. ba uçağı ka;:yb lmiştiı· 
la.nan .,,...pon JStı .ı losunun gen kadrosu Vekiller Heyetinin tas. l~.ltere ve Brrleşik dev1etlere mı lardır. iki ·· sonra ani 6 a. '--- bllwl. 

.. kalan !kısmı tam yolla k çak halde d 'k' "kt · · ı· b d l tl h b' § gun Y .l-UllWW le g Nazırına gore: dir - ı. ~e ı. ıran. e~iştır. . . ge n~e •. u e.v e rr .. es~~ ar ı Mayısta Japon donanmasının Beıııın, 9 (A,.A..) - Resmi teb.. 

d • . d ~na ç 'karılmı;lardır. Hükmi şahsıyetı. olan ofısın cm. ka füetımış1erdır. Çt~~ku =:ııpara. İngiliz • Amerikan filosunu keşfet- liğ: İıng ltererun ccnub ve cenub ercan enızın e nıne . °:11 ım~on !ıra s~rmaye Ye. tm'luikları V'lkı1tm İl\ uzer dır. mest ve bir gün sonrn taarruza geç. doğu sahilinde Abnan bomba tay. 
Japonların hedefi . rıJ.!mışt r. Yarkı~<la faalıyete bcı~lı: mesi bu ikinci ihtimalin dııh galib yareler i aSkerl ehemmiyeti olan 

mu .. ttetı•k e parl k Bl e~~ (AE.x.Ach.} - <ıStTefalnı » h y~~da!kf Qlan °~~~·. hnl.kl ın ve tru:U ekteb kitab\arl olduğunu göstennek!edlr. hedeflere güındüzun taarruzlar da 
ngım; a ng e e egrap mu a aanın uı.ıt1yaç arını t.f'm n • lki tarafın karsılar.ması 0 gün b l muşlar ve Wort.tçng'm ce 

f k 1 ajansının ccnub pasif k müttefklcr ve tedar"ke çalı.şaca'ktır (Baştnrafı 1 lncı sayfada) k t'" ti • 1 ·ol ak ki t b u .t..unb t nda b" d . . : 

l•f za r az 1 ar k:arargfilıından Koray deniz harbi 2 - Evvelce verilen . b"r karar b zam vap limak suretıle satışa 1:~1 1 
nemuhce vebrme.m ş rt ac, .. ed nuub ta ısı n rd r evrıye gemısı. 

• • • J!_ la v ~-~ 1 d 'k" b ug et", are ırı e es n e n a mmrşıa ır. 
hakkında öğrendiğ ne güre, hiidı _ nıuc b12Jcc, on yaşından aşağı o an ç-'1n c iır. l'"l'-a t ers ı ta - d ctti·ı · bild" 1 rdi Alın ~"""'ia-: · •· İ •üz 

Lo ıdra 10 (A.A.) - Mercan de
nizinde müttefı'k donanma tara -
iından knzanıl.mış olan zafer hak 
kında beyanatta bulunan Ameri -
kan bahriye nazırı ;K.nox bun~n 
pek parlak bir zafer oltluğunu soy 
lcmıştir. 

Hariciye nazırı Cordell Hull de: 
~Bu za!eri tavsif etmek için ke -
limclcr bulmak güçtür:. demiştir. 

---,o>---

ercan deniz mu
harebesi neri a a 

en işe doğurmuş 
Stokbolm 10 (A.A.) - D. N. B.: 
New.Yorik Times gazetes: Mer

can munarebesi ha.klkın1a yazmış 
olduğu bir makalede muharebe: -
nin neticesinin Amerıkada endı -
§eler uyandırdığını söyle~e~~. -
<lir Gazete Amerikan_n onunun 
~uller ile dolu olduğunu, uğ
ranılan zayiatın Pasifikte müva -
um.eyi bozacak raddede oldı;ğunu 
ha' ın end · şe hissettiğ ıu yazını~ 
tır. 

--o-

Çin (U vetleri 
anda aya 

ya laşıy 1r 
(A.A) _ Çunk"n.~e 

ç n kuvvetlerın n 
ı nı ve bun 
ral St . willin 

bulunduklarını 

Ruzve tin 
• eya namesı 

sclerin birbhini süratlc kov.alamaaı manda ve sığ r gıb· koşum ha _ larının valm. nde yet stir lmcsi için cvarnFakat .. _g nnı J rnnk ı'btarı r.h-'- ı.. .......... bannt ~· 1 rı uzerıne lns;. a 
• · ~~~ d k' bl t b' b ""ra ar ıı ay ClK • uvu~ a:y"j arc r nın u n r r. 

muhnrebe sona -ermeden umumi h.ir vanıarmm ~esım, alım ve satım .,... ...... ı en . ıta arm . a n~ aş. k nd t.•hl Mmn ncşrettiklcrl hn _ karşıl~ olmak Ü ere Alınan bom. 
fikir edinmeğe Hı&an bırakmamak yasak ed t K rd 'D<>s n la.nmasuu ıl.gıl lere b ldırmış, ve berla birbirine mu'abık d ğlldir • 'bn t ıllcı · 9 Mayıs g cesı 
tadır. heye~inin verdiği ~e Vekile,: He. faaliyet: €eç"lınişt~. Bu m~ksad. )er. Japonlar belli baflı iki Amcrl. kısmen alçakıtan <imak u ere 

İngİHz kaynaklarının zannettik - yetmın tasd1k ett. ğ yen 'hır ka. la Vekalete aid d•ğcr neşrıyatın kan uçak gemisinin en b"yük ha • Norw"ch şdh:rme ıtanrruz etm ş.. 
leriıne göre, Ko•ay denizi muhareb-e rara göre, dişi otııun, erkek olsun tab1 iş dclla sonraya bırnkılma'k. dmde bir Amerika~ zırbluıının ba.. lcrdir. 
anc tutuşan Japon filosu muazzam beş yayını tn~~mlamı,ş olan man. tadır. ttrıldığını gene büyük bir lnglliz İngiliz hava kuvvetleri dün ge. 
bir istJia filosunu gizlemek içİ!Il ile. da, sıgır ve ?ıger kasablık hay. Orhangazi Asliye Hukuk Ha - rırb1ısı Ue crta b2dmde lıir knıva - cc RosOOdk şehr ne ve \Varne
ri sürülmü§ b"r kuvvettir. Bu .isıtila vanlarım 'kesım, alım ve satımı kimliğinden: zöriin ağır b ,ar• uğratıldıklarını muende içmelerine inintık v yan. 
filosu ya doğrudan doğruya Avus. seıibest bıra'kıMı:ısıtM". . Orhı\.Jı,:a.zln.ln yeni ko)undeıı ŞnJıln kaycletmdc!cdlr. .gın bombaları atmuı ır. Taarruz 
tra}yaya ç~karmak taarruzu yapa - Bu suret1~ p r~~n~ et ihtıya. Ş:ıh!not\u ile İstanbul Asmaaltı 22 ~· taraf tebli~lerl ise Japon - eden boınlba tavyarelerind n 18 i 
cak., ya'hud da Port Moreshy'ye hü. cı daha gemş bır o1çude kaI'Şlla- No. d:m Kn.raly:uı hııklarıntb y11ptlmak lartn ağır kayıb r uğratıldıkları. düşürübnii.ştüır. Hava 'kar koyma 
cum edecekııir, nacaktıT. ta odaıı al:M'ıık davası s:ı.rnsınıJa: nı blldiımelde ll!tifa ebnektedir. Bu batnrvalarımızıaı bu muvaffakı. 

,---o 3 - Nah· ve kazalarda kuru. Da~-alıı Iiaracyan n:ınıuıa çıkarıln.n kaynakların batırıldıkl rınt bildir . vetteki his;csi büyüldilır. 
laca'k olan subaşı teşkilatına mü- d:n:~~ l'bmettrfılnnm meolıullye1 
teallik Koordinasyon kararı da tindm l>ahiSle bl a tcbut ıa.ııe edlmcsi 
Vekı1ler Heyet.inee tasd ~< cclı1- ü:rntne iUne:n tebligat crasına te duruş. 
miŞtir. m:ınm cl'3 27/5/942 Çarşamba aa.t ıo a 

IKi tarafın iddiaları 
(lla§tarafı 1 inci sayfada) 

geldiğini tasrih etmektedir. 
A vustralıya Wblıgı şunu ilave 

Her köyün en iyi yetişmiş çift- b!r'..Jwlm:ı bra.r verlmişilr. 
cilerindeın se-çilece'k olan subaş - K~in rn!'IZkür giin Te sutte 
lara avda maktu an 5 l{ı 1 O l ra. malıkemooe hazır. bnlunmıısı Teya bir 
vard'lncılarma se 3 ila 6 lira ve. vddl röndermtsi tuz.umu tebliğ ma.b_ 
rileceh'iir. Bu para maaş rnahive. mıruı nim otmak üzere R.'l.n olunur. 
f:nde dt>f!ildir, ancak bu vaz~f eve 10'7 

ediyor: 
Bizim lkayıblarımız nisbeten 

hn!ıftir. Ameriıkan balırıyesı, Ja. 
pon donanımasıruın bu muharebe. 
dekine benzer şekilde ugra;:y ::.cağı 
kayıı:bların düşmanı den zdc zayıf 
dı.işüre<:eğı miitaleasındadırlar. 
Japorı do-nanın.ası her ne 'kadar 
kaçınaık zorunda kalm~u da Ja7 
µonların Avustralyaya ıtarşı yenı 
bir teşeıbbüste bulunmaları müm

vakitl<'r'nden b1r kısım ayıracrk 
,,ı .. rı c'f~!Ere tah ·s eailen b'r • _Orhangazi Sulh Hukuk Hakim.. 
üıcretlir. lıgmdcn: 

kiındiiT. 

Bugün "lnönll şehid eri,, ni 
anıyoruz 

Japonlar n diyorlar 1 ( Ba§tarafı J inci sayfada) 
Tok') O, 9 (A.A.) - Koray deni- tertiblendtkten on.ra Ti ... b 0 -

zindekıi muharEfue husu-.unda İn- rusunu müteakıb önde bulunan ban 
g liz ve Amerika? ıddı~ıarı hak. donqn çalacağı matem havaaıle Şe
kında Ja;pon .~a ıyetlı. mahiel. hidliğe g"rileccktir. 
leri şunları sotıemek.tedır: Heyetler ab"de etrafında kendi. 
Brıtanya amıralhğı tarafından lerine gösterilen yerleri ald ktan 

ver en baştanba,.~ uydur:nın ha. sonra Bozöyük C. H. Partisi ad nn 
b~~ler anca'k alay mevzuu ola. bir zat halkı üç dakika iht'ram 
bilir. • • sükutuna davet edecektir. 

Japon t umı ka:~rgah':°ın S SükUtu müteakip istiklal Mnra"le 
Mayısta Koray denızın<lekı mu. · b ı k çelenkler 

'kn. d t+··· t hı·· mıer.asım-c nş anaca ve harc-be ha !il.in a neşre .ıgı c g wıd .... ·ı t t"ıb sırnıilc 
h. b' .. h h l aş.:ıg a gos"erı en er 

hususunda ' ıç r. şu.p eye ~a a Şch · dl'k abidesine konacaktır: 
yoktur. Dünrya Brıtanyn_ a.:nıraTiık Büyük Millet Meclisi, Basvekfı.. 
da ' resinı'n bu ~ an1ış ı<ld al arına 1 t Ord C H P C 1 Merkezi e. u, . . . ene • 
a1danımaytıcaikıtır. . . Ankara, t tan'bul, Bursa, Eskişehir, 

Japon mak mlan Bntanya amı. Ki.ı ahy • B'l ' k, So.üd, Bo:ıöyük, 
ralltk dair 'ne karşı ncak ıner. Pazarcık İnönü n h"> es'. 

O ıjıı1n l.' 

Şımer ile istruı 1 
K~ h:lk!:ırmd:ı yapılmakta oL-ın 

D3ı h nımın:ı. ç :uı da.vetlyenln 
bil.~ teııli! inde edrhn U rlne ve ik2 
ındgfınmın m~.hull-yetlne binaen UA.. 
nen tıebU~ııt .kırasma. ve duruşmanın 
!7/l>/942 Qa in saat 10 a bımkıl. 
ım;.'!!llllL }.-Q rw eri bıı iştir. • ıezldı r gli n 

ve sa:ı.tte m e haur bulnnm~ ı 
,.eya bir ı göndiorm lüzumu teb iğ 
l!12bnll kahn olmak \lıere llii.n (l}u. 

c 
243 

KONSERVATUAR 
Otikesıra ve koro ıkoııseri 

Şef : 
MUHiDDiN SADAK 

Sol s ler 

İnhisarlar İstanbul Başmüdiirlüğande~ : 
i~i u tüt.ün sa ı 1laruıın ellettndekl satış tezkerclubıln mUddeti 81 JJ1718 

942 akşamı sona erce kt . 
ga; ıcılıırın 3 mı tmerelerlnl kola)lıkb a.b!bllmelerf lç1n mınta.kn ltlbarlle 
C"ıda. c~ll'n ~nlerdc dukka.na a.id konturat.13.l'ı l eski te2kerelerl ve iki. 

::: add ıo•otrallarile Kabn.taşt.a.kl ba~UdürlüğümUxc mürac:uıt ,.tmelcrl 
ve 5 ıı.ıı.zira.n 942 aı: :unı ~ 17 den sonra ya.ııılacalı:: kontro14a. t"1'.~ resini 

ahnıyanbr h'lkkında kanuni mua.mele Y&ı>ılaeal:"ı il1n olunur.» 
15, 16, ıs, 20 l\Ia. ıs 942 gilnierl BeYotlu, Gala.ta., PanglLllı, ştşıı n K un. 

mınlıka ındll.kl bayiler. 
zı 22 23 l\I.a. 1 942 gilnlcrl Sirkeci, ve Bcyaızıd mıntalc:uıındıı.kl badle:r, 

25: 2~ 27 Mayıs 942 günler! ,\ksaray, Fatlh, B:ıla.t., Bakırköy mınta'rosın. 

ıWd baştler. 
28, t9, SO Muıs 942 güıılerl ncstırla.-ş, Rumeli, Boi"aa:!cl ve Anado'u no. 

ta.*1 ba vilfrl;. 
l. 2, s Ha:iran 942 ıünlerl t} k.üdar, :Kadıköy, Ercnköy ınuıtaka.sınd ki hl. 

,-ner, il 
4, 5 Hulnm 9t" günleri de Adalar mınt.a!tasındald bav el', .. so3ı. 

Sinemasında 
Görülmem·~ iki bı.i,ük ve güze} film birden 

r 
• • 
çın e 

Deh ~t v heyecan filml 

B ~ Rolde: 

PETER LORRE 
a atlerl: 

6,30 - 9 

y 

Küçük buzlar kral'ç · (SO. 
NlA HENNlE) nin rakibi 

}RENNE DARE1 

ta af ndan zengin ve parlak film 
Searu tlerl : 

2. 30 - s - 7,30 - 1 o 
ngton. 

hall'.et duyabTr. Bu s ~ad:ı. gel cek t _nar ler de 
Şeh"dlik üzer.nde u u y pac lar. 

Scrr ha Berksoy • Al Sez" n 
T aks m Be ediy g zina unda 

12 Mayıs Salı saat 21 de 
Programda: \Veber, Mozn t; 

Seans 

1,30 - 3,50 
11 de tenzılatlı matine 

haı-b tım ·yo t 

dır. 
B ethoven. Sehubert Çclenkler"n konulm s nl mutea. 

k b a v dak · a rayı takiben nutuk. B t r 
lar söylenecektir: 

K ervatu rdan 1 n b J r. 

Ordu nam na, Ankara nam•na, M ur iliz yonist profesör 
Bursa, Esk"şehir, Kut hya, B Jecik- ZATI SU GüP 
Boı.öyük namına.. Beyoğ und 

Bir "ht"ram manga•\ a. 
HALİDE SAİD • )".\5\AR. 

Büyük m filmi Iran rz 
1\IARtllA F. GE .. TU • COl ~TTE 

DARFl t1L • P. IAG!lo.'F.R 
1\1.'\RCEL Sİ!\lON .. 

• 

1 , 

" '11 

) 



6 s.,,. SON POSTA ~ ftWİI~ 
1 •-- Askeri vaziyet 1 

1 ' --e'-ı ,. Çapa Markalı 
(Raf tarafı 1 inci sayfada) ne de so k d · ....._._ ' 'KAL s b ı 

farda gayri muharib.er cie dahil rini ver~:a ~ua ::v:~~~a~e bu '' u un arı 
olımak üzere 11,574 kişiye çıkmış t~_:rada . hare~etle 5, 6 ve 7 Mayıs Bayanlar, 
bulunan garn1ıronu ile birlikte Ja. gunlerinde lnıgilizl-ere karşı çok 
ponlara teslim etmeğe mecbur ol- sert b!r müdafaa ve mukabele-de ÇORAPLARINIZI 
n. ı...~hwdır. bulundukıtan. cmJara ethaınmiyetli lPEKLINİ · 

Corrcgidor adasının, Uzakdoğu. deınebilec€'k aayi.aıt fV'erdird~kten ZI 
nwı ve Pasifiğin bugünkü şartla. sonra 7 Mayısta hasıımlarının bü- SAÇLARINIZI 
nna göre 1bu aıkıobete uğrayacağı yülk ü.St.ünl}üğü karşısmda müda. 
esasen belli i<l i ve ·biz bu hususta- iaalan:na n'.lhayet venmek zorun. 
k.! hü·kımüımüzü dalha Bataan ya_ da ka1mı$1ar ve teslim o:kmuşlar_ 
nmadası Japon'ar"" eline du"ştu"g-u·· d F k , n_ 

bir defa da bu sabunla yıka
yınız. «KAL.ı aabu-nu en kibar 
evlere girmiş ve yerleşmiftİr. 
Siz de bundan i~tifade ediniz. 
Depo9u: l$tanbulda, Hasır iıı
k.elfesindc Fırın sokak 24 No. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
...... ır. a1 at, a~~eri şereflerini kur. 

sır.ada verımi,.c:ıflk. Yalnız, bugün taımnŞlaraı'f. Üç günlük bir mu. 
bu.na bir noktayı daha ilave ede- harebeden oonra Madagaskarın 
ceğ:'l, ki Corregidor adası bizim ya~:e e.n şimaldeıki limanını ele 
di.işüındüğümüe.ıd'en daha fazla za. geç:ıım:ş olan İngilizler acaba a
man mukavemet ve müdafaa et.. danm mıüıtebalki kısımlarile Mo. 
mi!j ve bu muntavemet ve !nüda_ ......n.. ,,_ Ulııuu ı~ kanalıınıdaıki diğer küçük 
faada yeni kahramanhkların aıdaları işgal için yeni hareketler 
silinmez izleri belirlilımistir. Ke
zalik, sunu da bir defa d·aha teba- yapacaklar mıdır? Yoksa yalnız 

bu limanı ellerine geçirmiş ol
rüz ettiımeği yeri11de bulacağ ı z, rrıkla iktifa ede<:ekıler midir? Bu 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

' 
icabında cünde 3 kaıe alınabilir. 

Güzel San'atlar Birliği Resim 

'ki Bataan gibi Corregidor muba- ı 
rebelerinde de her iki hasım kah. sua in ceva,bını olay'lara bırakma. Madde 
raımarıl' ılk hususunda birbirlerile ğı dalha muvafıık addetmekteyiz. 
adeta rekabet etmişlerdir. Gerçek- B - Uzak.doğuda ve Hind Ok
ten. 'küc;:ü·k lbir ada içerisinde her yanusunda bu \hıc1.<iiseler ı.:ereyan 
tüı:ilü yardım ve :muaven~t ümi. ~derfken ga'rbi Aıvru.padakiı İngL 
dinden mahrum b :nnisbe küçük lız - Alınan hava düellosu filçıüsü 
bir kuvvetin gösterdiği bu cüret- biraz daha ziyadeleşmiş b ır sert. 
'kfırane ve metin mukave:net Bir. liil<le ~vaım etme'kıte, Akdeniz ve 
!eşik Amerika ordusu hesabına Libya sahalarında mutad kara ve 
nastl b ir kahrarr.anlıık ise, bt; mu- hava ve den ;z hareketleri olınak.. 
k ta, Sovyet ceplhesinde de tarafey_ 

·Şubesi Nizamnamesi 

avemeti· kırımak için Bataan sa- nin bir taraftan büyük ölc;üdeıki 
t~~~1;;;~n fn::;~ı~arJ~;:rr~~:: hazırlılkları deyam ederken bir 
'k ıt 'a l aı·ının bu kı vıı' ~r·n 7 :8 \'ÜZ tarafltan da harekete imkan veren 
metre mesafesinde şiddetli a·teş.. sahalarda küçifü ölçüde bazı ha
lere maruz kalmaları üzerine ve rctkeıt.leri vukua gelmektedir. 
komutanlarıının emri.le ken.cfüerini Sayın ıdkuyUıcularunız, bundan 
denize atıp bu mesafeyi yüze- evvelki yaz:mrnda son olaylarla 
rek 'katetımeleri, adanın kıyılarına haberlerden mülhem oJ.arak Mili. 
ulaşHıdlıarı zaman deniızin ·içinde- v.er devletledni.n Soıvyet cephe. 
ki ve sahil boyunda.ki dikenli tel sınde yapaeaklan büyülk taarruzu 
manilerini kesip geçeırek adaya bir iıki ay daıha telhlr ile Libya ve 
çılkmaları ve şiddetli muharebe- Akdenizden Mısıra ve Ortaşarka 
lerden sonra adanın müdafilerini doğru tbir taarruz yapmaları ihtL 
tesliım mecıburiyetinde bırakmala.. malini incelemiş olduğumuzu şüp
n da öy!lıece biır kahramanlıktır. hes~z hatırlarlar. Bu incelemeyi 

A<:aba, Oorregidorun da zaptı bugünkıü y.a.zımı2Jda şu satıriarla 
üzeri:ne Filipin takım adalannd.:ı tamamlıyacağız: 
savaş bit.miş ve durmuş olacak Bahsi geçen yazımı2ld.a ileri 
mıdır? Bu suale 5 Mayısı takib e. si.mmi.ilş olduğumuz husus sadece 
den d;ört, beş gündenıbri olaylar: b•r ihit.ima•lden ibaret ıdi ve her 
cıHayın diye ceva.b vermiş bulun- türlü incelemeden sonra Alman 
maıkıtadıT ve sayısı 7 bini geçen başkomutaıi1ığımn şimdiki halde 
'bu adaların billhassa orta kısmında böyle bir iht;anali tahakıkuk ettir
sıwaşın, hesa:ooız 'boğazlardan is- mek için Sovyet or.dusuna karşı 
tiıfade suretile ve tıpkı. bir cköşe taarruz keyıfiyetini tehir edeceği 
'kapmaca• oyunu oynarcasına bir va·rid ~rü.Jeımez. Sovyet ordusu 
müıddet daha sürüp uzamasma in- şimdiki şeı'kli!e ve elinde büyük 
tizar etmek doğru olacaktır. Bu- m'lktarda ihıtiya.t !kuvveti buİun
nunla beraber, bu k~e kapmaca duğu halde Alımanlarla müttefik. 
savaşlarının ehemmiyetlerinin ler~nin karşısında bulundukça AL. 
heııgün birer parıça daha :ızalaca~ man b3.i1komutan11ğının en ehenl
ları \'e Japonları diğer işlerın.den miyetli !hedefini teşkilde devam e
esaslı bir şekilıcle menedebilecek dece'kıtir ve sevkulceyş kaideleri. 
bir şekiıl a1aımayacakları da zanne- ne göre. bu başhmıutanhğın önü. 
dilir. miirıxieki !kışa kadar bütün gayret-

2 - BUtım.anyada Japonlar, esa- lerini Sovyet ordusunun, tanıa
sen tahımin ve intizar dahi edildi. mile yok edilımese bile daha fazla 
ği veçhile, son ımuvaffakıyetlerini hırpalayıp tesiırsiz bir hale getiriL 
geniışletıme hareket1erile meşguL. mesi hususunda teıksif .=ıtmesi la
dürler. Bu hareketler o:snasmda zDm gelir. Al':m.an baŞkocnutanlığı 
ve 6 Mayısta Çinin Birmanya bunu yapmak imlk8ının.ı bulal>ilır. 
şarik \hududuna mücavir olan Yun- se Kafikasya ve İran üzerinden 
nan eyaleti hududunu da oir no'k- Ortaşarik yolu kendiliğinden açıL 
tada 40 kilıometre kadar tecavüz mı~ olur. Bunu yapmadan Lıbya 
eylemişlerdir ve Çunıking asken 

1 
ve Alkıdenizıclen Oııt~ka taarruz 

sözcüsünün 7 Mayı.5 tarihli beya. edecek o1'ursa Sovyet ordusu hem 
natı arasınd.a, muannidane daya- kanş:sında, hem de sol yan ve ge
nışlara rağmen Mandalay:ıın ş:mal ris:nde ço'k tehlikeli bir durumda 
\'e şfonal doğu sahalarındaki bir bulunur ve şayed İngiliz _ Ameri
!kısmı Çin kuvvetlerinin henüz ~lılar da her şeyi göze alarak bu 
çevrilıme tehlikes:nden tamamile sırada ganbi Avrupaya bir çıkar
kur~ulammnı.ş .olduklarına dair i- ma teşebbüısüınde bulunurlarsa bu 
malar vardır. tehliikeH durum daha ehemınıyet.. 

3 - Sarlki Japonlarla sOOleş- li ıb·r şekil alır. Atman başkomu
ırnlı<;iler gi:bi İngiliıZler de .5 Mayıs tanlı.ğınm ge<;en sene Sovyet RUS
güın:ünü.n sabahıı dünıyamın Islan.. ya ile biır lhartbin çaresiz hır hale 
da, Yeni Gine ve Borneodan son.. geldiğini ıgıörımesi üzerine her şey. 
ra dördüıncü büyük adası. olan ve den evvel sağ yan ve gerilerini 
peık 'küoÇihlc lbir kısmı Aıvrupah ol- dıüşünerelk Ba11kan seferini yaptı
mak üzere 3,700,000 nüfusu !bulu- ğı ve Ballkanlarila Aıkdeniz saha. 
nan Mada.gaSkar adasının en şimal sıında kendis;ni emniyete a1dıktan 
ucundaki Diego Suarez ussune sonra Soıvyet seferine ba~ladığı 
büıyükçe bir deniz ve hava kuvve- he!lÜZ unutullmamıştır. Kanaati. 
ti ile deste'k!lenen 20,000 kişilik bir mizce bu sefer de yapacağı şey 
kara kuvveti ile taarruz ve hücum budur. Yani niyeti sonbahara ka
ı>tmi~eroir ve lbu kara kuvvetine dar Sovyet Rusya ile hesabını ta. 
hafif tanıklar da terfik eylemiş. ma.mlamağa çalışmalk ve buna 
l<>t'IClir. muvaffak ol'duğu taıkdit"de sonıba. 

Bay Çörçilin 7. Mayıs tarihli hardan itibaren ve Japonla.rla mü
nutiktmda da tasrih e<likliğ'i veç. t~kabilen Ortaşark seff'rine ba.şla
lhile bu taarruz ve tıiiıcum İn~ilfz.. mafktır. Bakalım ve arlıık çok ya
er<:e . .Japonların Uzakooğuda elde 'km1a~~ gilbi gıöriimen o1avlan 
eıbtilk!leri muvaffalkıyetler ü1...erine beddiyelim. K. D. 
üç avdanıberi dlü~nülüp hazırlan. 
mağa baŞlanm~ ve Fransızlara 
karşı ol•mafkıtan ziyade c Umidbur
n uJH: n<l istaın, Ü'ırnildı'burnu.'Basr a 
lklörfezi, Ümidburnu - Kızıl deniz -
Süveyş kanalı deniz yollarının 
omnivetini tehdid edici bir durum 
elde etmeleri ihtimal haricinde 
olımayan .Japonlara karşı yapıL 

mııştır. Die~o Suarez orta ehem
miyette bir ı1iıman olup Fransızla
nn bu limanda bulundurmakta 
oldukiları mürlafaa kuvveti de iki 
ehemmiyetsiz harh gemisi ile bir 
kaç ta~o:vare ve 6:7 bin kadar as
kerden ibaret bulunmakıta idi. 

•GÖZ DOKTORU~ 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydar~ Nümune ha.5ta.n&i 

göz mütehassısı 

1 - CG&l'il Sıın'a&.lar Birlitl Resim Şu.best) Ressam Şev.lret Da.i Sa.mi Yetik 
İbıraJıim Qa.11ı, Hikmet On.ı.t, Fe;t1bıamaaı Dwıa4t, Vecih' ~etotı.u 
bmhndoa.n tesıis edihıı.iştir. l\lerl~i ~ dahiliııdeıdir. 

J - Resl.ın Şu.be61inbı maksad ve gayesi ~hi a.tid'ir: 
Resmin in1ııi$aof ına hl2.met et.mek.. 
Ha:J&ıt.a. l"Ü'Lel sa.n'a.t.la.ra. aılaka. uy a.ndlrm:ııkı. 

Türk reıı.sa.mla.nndao bu cemiyete aıza ola.ndarı hllır'ice lııal'Şl temsil et. 
mek. 

K"'nuııı.a. tım•fika.n Resaili mevkuta, Meşherle!', &ıı<ınfemnsm, müsa.me. 
reler, .;\lt"cca.ni dersler, Kiitıibh:ı.ne tesls etme;ı. 
Sıı.n'aıta aid ollma.k Ü7Jel'e usulüne tevf'ika.n kita.bl.ar n* ve tabetmek. 
~bi mcıml.ekeıtıl.erde sergiler yı.paırak ha.rice Tüdt san'a.tirbrmı veı 

san'a.tını taınıtmak. 

Az:ı.laırı.nıın hıı.llıuk ve mena.füni hllll.'liY'e ve vikao'e etmek. 
Ressaımlırın hususi sergiler açmasına m:ı.dldlelıcın ve mıınen yardım et. 
IMk:. 
Sa.n'ata aıll bıngrelıere işt.imk etmek, kametli gençlerin istidat sa.hlb. 
lerla.in t.r~m-A hzmet etmek. 

AZALIK 

S - Aza.: (A$Yye) (Fahriye) (Ila.m'ye) o'8ıaı1ı: üzere çü nevidir. 
Aza.yl H'll~: Resim ve ressamın oef'i eereftne maddi, manevi fev. 
lııa.Iade hizmet ve miiza.lıereti ol.ıın ve aasa.bğı kaıbıll bu:yurıaıı zeva.ttır. 

Birlite kaoalii umwııi heyet t..ararileclir. 

AYiak ta.hhüdö yoıotı ... 
.Amyi Fahriye: Şubeye mtık:ıyyecl E<:neıbi tabası aza.dır. Ay1* taı:ıhhild 
verir. 

ASLİ AZA 
' - Tlıebi özeri'lle İdare Heyetlnln tekıfifi ve Umımı.i Heyet tara.fındao iki 

eıseor1n.i.n ~ ve üçte ilrıi. elı:sarJye'fle lııabu.l o~mnr. Tİİl1l olm:ık 

~ı.r. 
AYLIK TAAHHtlD 

5 - A&ti uıa her a.y (ylrml beş') kurUŞ verir. Def'atıen (Z() lir& VM"en as. 
ti &7.a. ta.aıhlıüdatuu ümilen U:ı ~ olıur~ 

AZALIK ŞARTLARI 

6 - On sekiz yaşuıda.n büyUk olmak. 
Erbaıbı ııaımustan olmaı'lıı. Ma.hk C.m olmaaı., buiunmak, velhasıl ıen. 
iti il.--anunlyeyi ha.iz olına&, Sanayi'! netlse Mdııt.ebhıııllen mezun veya. 
mektebin Avrupa müsa.bakasmı ~ olmak veyabud ilet eseırinin 
ummni heyette iıe&lkile (1\-leslıekdaş)) old\ıtıı!a Umumi Heyet kararı 

almak. 
7 - Resim Ştlbesl Sergilerine iştirak etınt* ualıık ha.kkııoı balışedmediti rf. 

bi aza otma4ıtta. sergilere ıjür.isizl iştirak h-a.llkmı b°aıh.'ietımez. 
Şubeye girmek istiyen her az&. iic fotoğ'ı'Mı, adresi, tere~ı ha.lini 

yazı He 'Y'el"lllf:kıle mülreUeftir. 

AZA HUKUKU 

8 - Her ua ta.a.hbüdünü vermete ve nitammımenio bütün mad~elerlnJ. 
kabule ve ek&ertyetlle ittihaz olıııııa.n br:wı.-.ı.ı:a m11t.aıvaa.ta. meobu.rdur. 

AZALIKTAN İIIRAC 

9 - Nimmname aıh'k&nınıa na.yet etmlyuıleır. 
iitıtiha.z olunan kara.rlaıruı icmsml. mini• olanlar. 
RüSim ŞUbesine mahim~t vermeılen a.yırl meSleik Ye maksa.dda.kl diğer 
eıeıml y etleıre ciren leır. 
Umwni Heyet kara:rUe kayıdl.arı terlcıtn ve şubeden ihraç olunı.ır. 

İU\RE 
10 - Re.5im Şllbesıinin (İdare hoYt>t.i) ve (Umu.mi heyet) lsmllıe iki beyetl 

varda. 
filll.r:\Iİ HEYET 

11 - Umumi Heyet İ9tima.t alelade ve fevka.l.Ade olm:ık üzere iki türlüdür. 
12 - (AleLidıe iıo~a) her ıııene iki.ncl Ki.nu.nd:a. Şubeye mtıka.yyed azanın 

yaırısında.n bir fazlasmm hıı:zurUe iotima ~. 
13 - (Fevkala.d.e totbna.) ya. jda.rc heyelımlıı da.wU veya a.zanııı beşte birinıi 

i9teğUe lçiı'maa. daıwt olu.nur. 
H - Umumi Heyet dıa.veU. lCii.ttbi nınımıi ta.rafında.ıı ~a. davetiye gönder. 

me!t ve lkıi gaa.etede !Ii.n suretile olur. 
t9ti.ma.dıa elıseriyet olmazu tı..inei blr mvet yıaıpıhr 'ft bu cteta.ıdı mev. 
cudla. uınwni heYet inikad eder. Umumi Hey~t ıotimaU.rı kanun da.i. 
rıesiınde Hükumete lhbar olıınur.Umwni Heyetin muaıyyen Reis VP ki. 
tibJ yok~ıur. İ9timada..kiı a.zad:ın Reis ve ötlb seçilir, kararla.r za,ptedlliir, 
ve a.r.a ta.rafından imza. edilir. Alman lıı:traırl'!lr aza.ya ve al&ka.daıılara. 

ıtebllğ- olun'UJ'. 

15 - AJ~li.de içtlmada.: 
İdare HeyeCıi senelik raporu, llesa.bat, mut.a&avver icra.at, İdare H eyeti 
lntıibabı )"elli aza 1ııa.bulıi müzakere t'11'JJDutıeslnin esasını teekll eder. 
:Nll•nuıame* tadifi ve fesih kararı verir. 

18 - Fevblide t~ima.da: 
Beşte Mr aza tarafmda.n vaki taleb merine in"ütad e-den fevkalicle lı,ı. 
4ılmab,rda.. l(ıtlma. isiiyen a.zan•n teGıılitleıri ruzna.meye ithal olunur. 

1'7 - Umınni Heyet i9Umaında.. İdare Heyetıinln icraaıtıım tıeşrib ve mil•ıla.faa 
~ İ~5'e Heyeti aımsmdan blrl nin söz almak.ta satr a:ı:aya tekaddft.. 

mü vaırdw. 
11 - ~dmada. mev<'lld oJrnıyan Manın 11eyi yokıtur. 

İDARE HEYETİ 

19 - İdare ll~i her sene umumi hey'et f.anLf~ııdanı asli ıwa arasında. hali 
reyle lnıtıiha.b oiımıtll'. İda.re Heyet.lı yedi azadan miirelılkebdir. 

2t - İdare Heyeti aza.brımfan: Reis, Umumi KA.t•b, ve Muhasib ola.r:ı.k. ilıı 

zatı intfiha.b eder. Cemiyeti id;ıre heyeti temsil eder. 
21 - İdare Heyeti Hk topbn.tısuıda. aza.sından üç zata h afi reyle birlik idare 

heyetine aza seçer, Resim şubes!ni birlikte bu üç aza. temsil eder. Şu.. 
be idare heyetinin kara.rlan dahllinde tedviri umuıra. salihiyett.:ırdır. 

22 - İdare He~tl, Umumi Heyet kararbnm ve kendi k.aırarltl.rını tam bir 
serbesti iç1nde icra ve infaz eder. M-w.ıdılaOC .. ~ tatbik ve icabında. 
fevkıal~ biit.9e tandm eder, Ha.re Heyeti ha!la.da bit- toplanır, Jüzu. 
mımda Reis veya kAtlbi umumi tarafuıd:ın fe,'ka.la~ cla.vflt .-diliı'. İç. 
tlırnacfa dört aza bıılıunmıızs-ı müro.kıereye başlıa.nım~ 

23 - tl'ç defa. .ma!Zereı be3·an ..tnıeden. içtimaa gelmlyen aza. İdare H!.'yetl 
ka.ra.ri1e müsla.'r.t add.oltıuur. 

İkra ı. İye lkramlye İkramiye 
ad.ıd i m ik arı tutarı 

L ira Lırıı 

1 50.JiJO 50.000 
1 . 0.00) 20 OuO 
1 1U.OOJ 10.000 
4 5.U'.10 . O.O JU 
ıo .... ı;oo ~o.ooo 
40 1.000 ,0,(K.0 
00 50J 40.000 

41.ıO ~oJ (0,000 
800 w 40.·.00 

4.00J 10 40.0 o 
8J.()()J 2 160.000 
85.i:l87 Yeiı.ôn 4b0.000 

1 am bilet 2, yan'.11 bil et 1 liradır. 
Satı~ hruıılatının yüzde 60 ı ikramiye 

olarak tev:ıi edilecektir 

• Oksürük ve Bronşiti ~ r CamCI ustas ı aranryor 
bmlrde .ı..e fa.brikAsınd.A. oalıt " 

mak üzere birkaç ta.ne camcı usı.. 

sına ihtiyaç vardır. Talib ola.nlarıll 

İstanlnıld-a. Divanyoluuda. 79 nunıa.. 
rada Ba.y Resul B.a.hmaniye mil " 

TURAL l 
Komprimeleri derhal keser. 

Her ecza.nede kııtusu 35 kuruştur. 
\ racaatJarı. 

· ra.tıında.n imza edilıir. 

26 - İdr.ı re a.zalıin fahridir. 
27 - İdıall'e Heyeti vezalf ve ~craatım teshil için asli aza a.ııasmcb. olana.il ı. 

zere kıomi:syontar teşkil eder ve bll Jııomiımın)a.rm sa.tahlyet ve iş~ 
id.ıu'e beyclli tarafından her an "oı:ıt.Tol eıdUil'. 

28 - H~ nevi sarfiya.t idlare DeyetJ k.a.rariled'ir. M\ikıarttr>at defterine sari' 
için mtıobMibe m~yet verildtii kaydedilerek icra edilir. 

29 - Biı'Uk na.mııruı. sergi ta.nzim ve açilmamıa. Reısim Şubesd. İdıa.~ Jicyed 

llK'D'lllU'dm. 
30 - Sergi tıerüb heyeti, İda.re Heyeti aaasmda.n seçlUr. 
31 - Ser&'i tel'tlb heyetinin icr:ı.at•ı(lan ldare heyeti mar;'uklıür. Ve ı;erırl tel• 

tlb heyeıLi cJ.e İdare heyetine kar111 mes'uıdiir. 

İDARE HEYETİ REİSİ VEZAiFt 

32 - Reis her Içilmada. ru.zoa.meyi Ummnt Katib ile tanaJm ve miinıııırs
tı idare eder. Muhaberat n tabrlratta İdare Hı-ye.ti na.mma lmn fi 

miilıür•. 
33 - Evrak a.çmak Reise aiddlr. Her ırelen t'JfT1ldm roznameye ltbale mecbur. 

dur. 

UMIDIİ KATİB 

34 - Uıtn1D11i Katib Tahrlır "1rslerinden. Jııara.rbrm kaydından ve an deftfo,.ı.. 
nln zapttlDdan mes'uldür. Cemiyetler lııalıununcb ya.zıh defk>rlerl o kıl

mma göre umumi ki.Ub tntar. 
35 - Muıkıaırrera.t ve mWıaberata Rei!ll Hıe bell'aber imzıa. eılıer, Refııln flYlw 

bındla Reis nrumma imza edet', evra.kıı 94)U ve her husıwta Remsi.en l~• 
zam eder. 

36 - Katib mazur veya mezun oldutundıı ilidıare Heyeti a.zasında,n biri on• 

vekilet eder. 
l\IOIASİB 

37 - Resim Subesinfn, va.rld'a.t, ~sa.riflnA tansim eder, bütün hes.a.b işıerlıı.. 
den mes'uldür. 

38 - Hesab dıeftertni tutar, yevmiyeyi lı:a)'dıetımlye m«burdıur. 

39 - Taabhütlat.ı tahsile mub!Mllb mecbm'clar. 
40 - Muıbaslb sartlyatı idıare heyeti kanr!.lıe icra edtel' vaı'Ua.t idare beyeU"' 

bhıtlrilir. Ka.ra.r defterine k&yde,Urlr. Makburaat ve dip ILoça.nblnl" 

muha8iıtı Jmm ~r. 
41 - K asa.nm (50) limda.n fa.zlasvıı (GiDel San'atla.r Resim Şubcllll ) naınatıl 

bir banlkıanın hesabı o)BZJ dairesine tevdi edN. 

VARİDAT 

Varrict.ı.t: 
42 - Senevi (120) Ura.yı rcçmemek ÜT.el"e ta.ahhüd.aıtıı ,c-hriye, Hiikiımeotlıt 

müsaaı?esJle kabul olunaeak teberriiat ve ı.a.nat, Resim Subes& nam.,
Rükfımotin müsaad'esile verilec~ Joonı.wır.Ler, Ba.lo. Müsamere, SeTgl, 1'1-
ya.tro, Tm.ezzüh, ve şenlikle,- Resim "1besintn varidatmı ~I f'det. 

NİZAl\INA~E TADİLi 

43 - İşbu ni7antname Umumi he~·ctin elı19eıriyetl aras!le tadil olunur. Tad'I,, 
JAt HükümeUn na7.3rı tetkikine a.r:rolımm. 

(( - (Güzel San'atl.a.r Birli~ }tı>sim Ş~l) nln bırlsahı tekd'rlnde rnl'Af 
cuıdatı ve eşyası CDARtlŞSAFA1'Al müessesesine t.erkedalir. 

45 - Re.'Yim Şubeslnıin temsili bJr alimeti (Rozeti ) VM1'1ır. Yalnız ııu tar'i 
fmdan taşımr. 

Kırk beş ma&l.rineın lb:ıret oldu&ıı 
tasdik olunur. 

12/3/9U 
Mühür: Buna ra~men. Madaıgagkar va- İstanbul Belediye karşı111. H - Bir aza.um tsiifa veya ·infikA1ti ha.liııde ldıa.r.e heyetine umwni heyet iç. 
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