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Tlrkiye • 
• lngiltere 
lttllakının 
yıldonlmil 
Londra: "İngilterede 
Türkiyeye karşı min

nettarlık hisleri 
beslenmektedir,, diyor 

Londra, 12 (AA) ~ Bugü~ 
Türkiye i'le İngihere aras ındaki 
anlaşmanın yıldönümüdür. BTi
lanya ha}kı Tür'kiyeye tebriklerL 
ni ~unmakfa şeref duymaktadır .. 12 
Mayıs 1939 senesinde Türkiye. ln.. 
gilıtere ve Fransa ile müşterek biT 
beyanname neşredilerek T ürkiye, 
İngiltere ve Fransa arasında b ir it~ 
tifak muahedesinin imzalandığı 

bildiri imişti. 
O gündenberi birçok mü~m şey. 

ler oldu. Fakat Türkiye ile lngiltere 
arasındaki münasebatta hiçbir şey 
değişmemiştir. . . .. 

İki devılet ara;:;ındakıi ıttıfak mu
tekabil bir anlaşmanın temeli olarak 
kalmıştlr. . 

Türıkiye ve fn giltere arasın~a~l 
mütekalbi.l emniyet v e anlayış gıttık 
çe kuvveclenımi•ş v e kuvvetlenecek. 

ti~ -
Karranl ık günılerde yan yana yu. 

rüdük. Lngiherede Tüt!kiyeye karşı 
minnettarlık hisleri beslenmektedir. 
İsmet lnönü' nün dirayet ve mehare~ 
tini yüksek bir surette takdir ediyo. 
ruz. 

Türkiyenin sükunet ve soğukkan 
lılıkla hadi'Selere bakı~n ı takdir e
diyoruz. Hürriyet ve isıt ik!aiini koru 
mak iQin h içbir fed~k~l'.k.tıın çe. 
kinmemiş olan müttefıkımızı candan 
tebrik ederiz.)) 

---<>----

Mercan Denizi 
muharebesinin 

neticesi 
Amerikalılar, verdik
leri zayiatın ağırlığını 

kabul ediyorlar 
Tokyo 12 (A.A.) - J apon reS

mi mahfellerine göre Mercan de. 
niz muharebesi neticelenmiş t e • 
lakki edilebilir. J apon lL.'llumi ka
raııgahının Cumartesi günü neş .. 
rettiği tebliğ son tebliğ idi. 

Japon galibiyeti sarihtir. Düş.. 
manın lba llrıdı ğı gemilerin isimler.ini 
ve sınıflarmı bildirmemiş olıması 
dikkaıte aeğer ve mühimdir. 

Avustralya başvekili Curtinin 
nut'ku çok manidardır. Bu nutuk 
düşm n n ilk sıu'rliliğini göster -
m kt 

z ·ar nı duşmana mallımat 
m k n neşretmedikleri 

-----.. ,~da Amer'kalıların sözleri 
ç garılxl'r. Hakikat şudur ki Ja
pon donanması Amerikan donanma 

n yaln z muharebeye icbar eL 
mekle kelhnamış, onu yenmiştir. 

Amerika] ılara rörP. 
Vışı, 12 ( A.A) _ Vaşington-

daın alınan haberlere göre Ameri .. 
kan bahri mahfılleri Mercan denizi 
mu~arebe~nin miittefilder için za
fer ıle netıce1enmiş olduğunu sövle. 
melde beraber General Mac Art. 
hur'un teb ığinde müttefiklerin zayi 
atının «nis'betemı hafif olduğu cüm 
les üzerinde durmaktadırf'ar. «Nts
hetcmı kelimesi sanh ız:örülımemek1e 
beraber mli.ittefik zayı~tı Japon?arın 
ki kadar mühim olduğu kabul edi
lecek dlduğu takdirde bile bunun 
nıüttllfilk1er için çok kazançlı bir §P.Y 

ol'duğu tebarüz cttirHmek:ledir. Çün 
ki: 

t - Avustralya i tilası önlenmiş. 
tir. 

2 - Müttefikılerin zayiatı tela
fi kudreti Japonla.rı n bu hususta
ki kudretinden cok vübek:tir. 

Yazı i şleri telefonu: 20203 SALI 12 MAYIS 1942 

Ebedi 
Şelten 

Milli Şele 
19 Mayıs gençlik 

koşusuna dün Erzu
rumdan başlanlldı 
E..rzurum 11 (A.A.) - Kurtu • 

luş ıavaııının başında Ebedi Şef 
Aıtatürkün Anadoluya ilk defa ayak 
bastıkları günün yıldönümüne rast~ 
lıyan 19 Mayıs spor ve gençlik bay-

Göring geçen seyahatincte mareıal Peten'ltı: beı·aber ramında Ankarada bitmek üzere 

11··································· .. ·······1 (Devaını 5 inci sayfada) 

B
J

1
!1
0
PdOlnsltaara 1 ı Ml!reşal 1 imtihanlar başlar

ı Ooring ~ ken hocalar ve 
lzerine 1 Parlste ~ talebe ile bir 

ylrldl mi? j Mareşal yüksek 1 _ görüşme 
. . A : F h . i imtihanlarda imtihan eden ve 

Vışı ssam ransız şa sıyet- s imtihan IJerenler bakımından 
• i : değifmesi icab eden 

ayaletine tazyikın i lerile konuşacak i noktalar vardır. 
: YAZAN ~~~~ 

arttığını söylüyor i 
Londra, 11 (A.A.) - Times ga~ ! 

zetesinin askeri muharriri yukarı 1 
Birmanyadaki durumu ~ncelernek- J 
tedir. Timesin Çungkingde bulu- ; 
nan muhabirin~ göre üç bin J a_ l 

Fransız - halyan 
rekabeti görüşü ... 
lecek meseleleri 
müşkülleştiriyor 

pon askeri tuzağ:ı düşürülmüş v~ i Berne, 11 (AA.) - Mareşal 
kısa bir taarruzdan sonra yok e- Görinğin, yü.ksek Fransız şah
d.ilımi.ştir. Çin tnpçusn bu siddt::tli siyetlerile mühim müzakereler • 
taarruz esnasında harikalar gös- yapmak üzer.: halen Pariste 
teıımiştir. Düşman 'kollarından ar- bulunduğu söylenmektedir. 
ta kalan kısım Eirmanya yolu Ya. Berlinin.iyi haber alan mahfeL 
sıasile ikaQilUŞ ve Çınliler iaraim- ~eri görüşı.ilecf~1<: meselelerin 
dan fiddetlc takib edilmiştir. Italyan - Fransız rekabeti yü-

Japonlftra göre zünden kan.şık bir durum ar-
T o:kyQ, 11 (A.A.) - İmparator- l zetmekte olduğunu kabul ~Y

luk wnumi karargahı tarafından : !emektedir. 
Saat 17 20 de bıldıriidiX'inc cr(ire \ I 

. n n '• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••··"' 
Japon ordusuna mensub t~mer 

Profesör doktor 

Sadi Irmak 

(Yazısın ı 3 üncü sayJamızda 
bu lacaksınız. ) 

idare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Hıuasıua nara hare1uanıar 
Nisbetsiz kazançları 

""" 
agır 

tabi 
vergilere 
tutmalıyız! 

Tanınmış kalem sahibleri ve fikir adamla
rımız arasında yaptığımız anket 

Hakkı Tarık Us'un vB Yavuz Abadanm fikirler' 
Gsçen gün cSon Posta. nın ı 

(Hergün) sütununda mühim bir 
memleket davasına temas edildi. 

Makale memlekette memur güç 
geçinir ve eski orta halli aıle y:ı. 
şayışını gittikçe basitleştirirken 

kıyasıya para harcayan bir sınıfın 
türedijl:ni anhtıyor, haıib halin.., 
den istifade edip nisbetsiz şekilde 
kazanan bu sınıfa mensub bsan_ 
lan bulımamız ve yaitalarına ya. 
pışmamız lüzumunu ileri sürü
yo:rd.u. 

Bakınız, tanınnu1 kalem sahib
leri ile fikir adamlarımız bu ınev. 
zuda ne diyorlar: 

Yavuz Abadan diyor ki 
Hukuk Fakültesı profesörlerin~ 

den ve Eminönü Halkevi reısı 
(Devamı 6 ncı sayfada) Yavuz Abac1a.ro 

Izmirde domates, biber, 
kiraz ve vişne çıktı 

İzmir piyasasında bir domates 50, bir tek 
biber 10 kuruşa satıldı 

İzmir, (Hususi) -- Mevsimin ilk getirilmi§, baştıca sebze dükkanV
domates mansulü evvelki akşam larmın vitrinlerıne konulmuştur.' 
piyasaya getirllmıştir. Ayrıca Turfanda olaı:ak 80 gramlık bir 
mevsimin ilJk. turfanda taze biber aded domates 50 kuruştan, 20 
mahsulü az mikdarda pıyasaya (Devamı 5 inci sayfada) 

8 Mayısta Myitkyina sehrini ta
roamile işgal 0tmi~lerdir, strate. 

(Devamı 5 inci sayfadııı.) ---o---
Son Dakikaı 

Malta adası nasıl 
dayanıyor? inönu sehidlerini nasu andıh? 

~ 

Hindi standa 
milyonluk bir ordu 
Japonları bekliyor! 
Lonclra 12 (A.A.) CrıppGin 

müşaviri Spriğ'ht dün ~y~nat~a 
bulunarak Hindistan.dakı In.gılız 
ordusunun her ay 50,000 artmakta 
olıduğunu, Japonları.n Hindis.Wına 
hücum ettikleri takdirde kar.şıla
rında bir milyondan fazla b~r or
du bulacaklarını, mühim mıkil:~r
da tayyare ve malze~enın !11n
distana gelmekte oldugunu soyle-
miştir. 

Loncirıa 12 (A.A. )- İnıgi1tere 
kralı sabık Malta kumandan ve 
valisi General :;)obby'ye en büyük 
askeri nişanı vermiştir. General 
Dobby Maltaya düşmanın hüc_um .e 
decek olduğu takdirde müdhış bır 
sadme ile kaqılanacağını ve as • 
kederle beraber halkın dahi har~ 
be girişeceğini söylemiş ve Ni 
san ayın.da 200 düşman tayyare ~ 

sinin ada üzerinde imha ecıildiği~ 
ni scıkakların eııkazlar ile dolu, 
e-:lerin ekserisinin vıkılmış. zayia
tın ~hemmiyetli olduğunu söyle .. • 
dikten oonr a kayaların halka -~'ii: 
kemmel sığınaklar teşkil ettıgını 
ve kayalı1klar olmasa insanca 1..a • 

yiatın çok mühim olacağını söyle
miıştir. 

C Askeri vaziyet :J 
· Mercan denizindeki 

muharebeyi kim kazandı? 
Yazan: Emekli General K. o. 

Bundan bir buçuk ay kadar ev- nub doğusuna tesadüf edenlerin 
vel yaro1.ğımız bir yazıda Birleşik böyle ~~r 'k~trola tabi tutu~ala~ 
Amerika sahillerindeıı batı ~e ce- rı mu.~un olama~acagında~ 
nub batı Pasifiğe gelen denız yoL bahsetmı.ştik ve B~rleş:~ A-?1crı
l saymış ve bunlardan baz:J3_ kalıların bundan \.C mutevalı ada 
arını ani San Fransisko • Havai gruplarının teşkil eylemekte ol-

rınıd 1n y Yeni Hırid adaları _ Yeni duğu örtülerden istifade cden:k 
a a arı - b b t P 'f' · h d · •e Kaledonya adaları Sidney hattı-k cenu t ka ~ a

1 
sı ıgc .. av

1
a ~~ız ~ 

· 1 batısına tesadüf eden- ara a vıye ım gonc ere ı ece 

lnı~ şıymak hama ·11·manile Midvay lerini ve 'bu suretle hem AvuS-
erın o o l .. d f h d b 
adası, Ma["Şal adaları .• Jilbert a- trk a7anınb~u t ?asını .. em ~· u 
dal s lomon v~ Bismark ada. ıt anın ır ı erı mev.zıı ma ıye-
lar;~:~ ~rçe·veledigı saha tlahi- tiı:de olan Y~ni G•ne . :ı~as~n~n 
r d Japonlar tar~fmdan tesis e- mudafaasını ş.ddctlcndırebıle eK
~~ım~:ş olan deniz ve hava üslerine lerini de bu balıs~ i.lav~ e~l;ın•ştık. 
dayanan Japon deni.z ve hava k?v- Gene bundan ık. harta .kad

1

ar 
vetleri taııafm.dan kontrol edıle~ evvel yaıımış olıduğum~7 hır '\ ~
bi1diği halde diğer bazılarının ya~ zıda da Japonlarıı; .Bırmanyacıa 

· zikrettiiiroiz deniz hattının ce- Devamı 5 ıncı sayfada ) 

lnönü şehidl=ğindeki büyük merasimin tafs ilatını diin 
!fermiştik. Resimlerimiz merasimden nıuhteljf görünüş
lerdir. Yukarıda aağda civarköy ve ka$abalardfl11 mera
ı~m mahalline gelen halkı, solda şehidlik üstünde dola -· 

..! ıan tayyareleri görüyor~unu.z. Altta sağda İstanbul Üni-

m,"" ~· versitesi namına söz söyleyen profesör Dr. Sadi Irmak, 

, solda merasime İ§tİrak eden istiklal Harbi malulleri görÜ 
. lüyor. 

Adanada sıcak 
gölgede 34 derece 
Adana, 7 (Hususi) - Adanada

ki büyük yüzme havuz•ı bu hafta 1 

içinde halıkın istifadesine açıla. 
caktır. Adanad.1 sıcaklar ~:4 dere
ceyi bulrnustur. 

Bulmacalarımızda 
kazananlar 

9 uncu devre bulmacalarını doğ~ 

ru halledip hediye kazanan o. 

kuyucularln isimleriııi yarınki 

nüshamızda neşre başlıyacağız. 
..) ... - «inönü» ndcki merasimden diğer iki İnhbo 
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Bay Çörçilin 
İngiliz milleti ile ı 
Son hasbıhali 

\.. ___ Ekrem Upklı1n _J 
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Salı 
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R. ahır 

26 
ikindi Alc,am 

s. "'· .;,. o. 
1'7 06 .. o 17 
8 61.1 ı~ 

18~1 -Hı:tır 
'1 

lM~AK 

s. u. 
8 4.<i 

07 28 

Yatııı 

S. D. 

:12 Oı:i 

1 '9 

SON POSTA 

= Söze değil, fiile bakınız 

'Mayıs 12 

Müze ve kütüphane .. 
lerin ıslahı için 

tedbirler ahnıyor 
D.Ck~\ h. M un ıi $e ır eclisi İftimaın· 
da yeni belediye seçimi, kütiıb 

hane ve müzelerin ıslahı 
görüşüldü 

istanbul borsası 

11/5/942 ~ıl 

CEKLfilt 

19 5 
u l re II 51.25 

o G9 50 
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imtihanlar başlarken 
hocalar ve talebe ispartadan izm · e 

• 
ilham Kaynağı Anadolu - -

Yazan: Halid Fahri Ozanso y 
•ı bı•r go•• u•• me -4 - sıında açılan modem bir şehrin bul ve İzmir gazctelcrnı i , \'agon. 

l e r Ş A yd~n _hattında hala tesirini manzarası da kalbime ayrı bir hc.z Jann peneereler nden uz3nan ell<' 
. taşı.d.ıgı·~:ı .. m~nzaralLJrdan bL verrrf~li. Tren isıLasyonda yarım re dağıtmağa J ct;<:t rn1;:d i klerı gö. 

rı,_ Ça~?ak gulu~ur: saatten faıJ1a duıduğı..:r.dan, gem:. rülüyordu. Ya ,,a u: P rofesör doktor Sadi Irmak Llk once. trenın peııccre~indPıı, ihti\·ar oldukca bir kala 1):Üıkla 
uzakıta bi\· dere. son.a b.r m-hir karŞııac:-mı"'tık. Gene meklebli kız-0 'kuma çağı:ı:la~.L geııçl.ğinı.:ilmı~h.~nlar~an cmü~t~si'bah ·ara- gi:irü.ndü.. Bu ipti~ai inı~·naı~ı ba- kıvrıntısı gibi g~rdügiim bu göl, lar aı'kadaşlarilc dolası yor, genç 

* 17m;ı e gece yarı:sınddn 90nra va_ 
rab"ld:k. Bır gün e. ve •• J~pa'1.J • 
dan. Karşı~·akadaki dostum3 t ·1 _ 

graf çektığımden, Als..ırc2k stao::. 
) onun<la ben· kan:ı'an "a q l niş 

en hcyec~nl. gu.nler.ne yaK.
1
mak on pfanda gelırdı. Sını.Uarın şaramamaklan mulevcllıd h.cabh yavaş ya\·aş genışleml!ğP, yamaç. zab"tler ve ıııemurlar trendeki 

laşıyoruz. 1''akat !:-u h€-yccan )aL mevcudu az olduğu.ndar. her tale. kıvrandım durdum. ~~akat tıbl>.Ln arının alt111da şı'°ıp uzamağa haş.. dr>«t.<lrile İzmir'd kL tanıd•'klarına 
nız ögrenen,erd~ değild i r. Öğre -jbeye düşen imtihan müddeti he _ne o:duğunu öğrendıkten sonra lam~ştı. • .. se1amlar ''ollu rnrlardı. Anıda, ga. 
tenl_er de hasadın ta~minleri için- men hemen hududsuzdu. für, bir :>nların haklı .olduğunu. k~vrad~~· N.hayet yakla::ı.tık ve bu guzel zete ~at.cılar>nın, son "cleı:ı İ:-.tan. ( Devamı 4 / 2 de) 
~~ oe1kı daha bü~ ik bk heyecan buçuk saat imtifhan odasında kal. Cerrahi imtıhamna gırd.k. I?ort gölü, düz b r ist'kamtl':! solumuza --- --.'.:___ _________ _ 
ıçmdedil'ler. Bir !talyan aliminin dığımızı çok hatırlarır.ı. BLitün za avkad~tık. Bizi bir hasta yata gına ald~k. Şimdi, gölle aramızdcık ı o~lu I ''S p - i yaptığı araşıtl.I'nıalara göre in~ti - manın, büıtün va.rlı<Tını., ıbütün~türıdü.1er. I!as;tanın ayakları al- ·.·ıeerslaı·-:-~ırdslalll1,·a. yı süralim.zle biçerek 1\.. !ln_ asla, , nın bu ]mac ası : 26- ,l) 
han etmek imtilıan olmak kadar tatminiın: mekteb ve talebeye ve.ltmda yastık va~dı. Ba~ka bfr şey v ..) 
:Y?rucu oır. :ştır. .. Hel.e .~.?lı, :.r.,1katı: re~, hoca nesli va"l ki kabil oL gorülımüyordu. I\k gelen arkada- Sular. har:f pol'takal rcn(ndP 8 l d 30 bır hoca :çın_ :?u.venrııgı bır tale. dugu kadar ÇO'k sey Ve.L·nıek ve çok şımızıa ne düşündüğü soruklu. Ar- oeiıteleşımis p'ibi idi. B•ı saatle. b;r un <iT an tanesini halletlerek b ır °' adrı volfrvan her 
be~en .. b~~·edıgı'.ıı alamamak, ecel şey ~lımaklu zevk duyardı. Sonra. kadaş muayene edey:ın derken iki yerde. başıbo~ olll\·:ı.ıı atlardan okuyucumuza bir lıediye takdim eJ,.c~~i~ 
~e~ı doıkturen ~bır 1 a:!:abdır. Buna lar; ıstenıen müıktes•batın rs~ ço.yastığ·ı yer:.n.den dü~i..irdi.i. İrnt'han baslka. bu kenarlardrı c·a•1lt m h - Sfll'J:nı. saita: 1 2 .~ 4 5 6 8 
a~il ?1mak, ~oguk.~canlı olmak. en- cugun~. çoık gerd .ği Lahmin edile- b:ıtmiş ve aı~a<laş sıfırı almıştı. l(lk gır.rür.rnüyorclu. Tıcnc en v:ı. 1 

- Halı-n mev 
1 

dışesı eklenır, b:ıylcc~ in:ıtıhan :ek_ mufredat basitleştirildiği gibi İldnıci ve üçüncü ~·'len a kadaş - kın olanlardan bir·. kı7an k;,i. cud dün.v;ıııuı en 1 ıı 1 1 1 1 ı - ıı 
zamanı hocayı ders yLlından fazlalmit:hanlar da hafifletildi. Nihayetlar, hastavı ayağa kald1·.p mua - hız·mız.dan muha:kkak ü~kiiw'r ye eski iln par:ilorlu • _ı ___________ __! ___ _ 

h l b. d d" d · 1 d • ğunull payil.ıh !-t • il yoran ve ırpa lian ır ı?vre ı.r. son evır er e .ne eskisi kadar çdk yene etmek lazımdır ded:k!eri için de-;tannarın kanadlı at1arı E!ib' !"alı. 
Hocalar iı;in tatili çok görenler ne de yenis.i kadar az denerek orta sınıi1ta kalmadılar. Sıra bana ge - ıanarak iler:ve, .göle d 'f!ru ko~·ı - <

9>· 
vardır. Bu f1kirde olanla bir ıın.. bir seviyeye \'armaık prensipi ka- Jinıce, cHastamn ayakl<lrı altını \"Ord.u. Sonra birclr>n dönü,-o,.1 :ır 2 

- Gelin:n • --------- ------

tfuan meolisindP bulunurlarsı. bu!. ve tatb'.ık edildi. vastık konduğuna nazarayı bir kan ''e tekrar E!elip. ~akin <ddn otl:ı- kol'.ı..-.--ı (5 ı. Se<> H~ - --- · ı'_, ___ -_-_i:İi;liil 
haksızlık ettiklP.r.ni öğrenirler. Oyı.e zanned:ıyoruz ki imtihan. İnhtılasması ihtimali yardır. Has. makta devam eden a; kııd""'larırıırı r~n madeni ;,ıet 4 _ 
Onta mektebler:m~. Eseler:miz lama müfredat ve hamule üstün.de 'a.Yı k;ldırrr.ak dC'Mru değ:ıd·r. ken ntrafınca bir kın·ls CC\'İr;y(),.];p·dı. ' 3~· 
hıncahınç dolu. Fakat yüksek mek fazla durulur, hakiki kabiliyet ve disinden i'lahat almak lazımd·r~ Bu korıku. bu ko.::u ve bı.ı da;ı eler - Teı,limi • t il 

, v•l .. L--·k k .:ı- t" yet (4 t, E\·deki ~ 
teblerinıiz de bundan aşağı aegı .mwııcı: eme uuı.eıni aıamayı ikindediım ve poslu kurtardım. Başka ,.;7creık clY'ıııii<: . mHl1cıv,i!rrle esnı - ----------!----------
Bu sene F'en F'aküiesl.nın birine: ci pJ.ana bıl'aıkıyoruz. Vscyi Tür. bir yok.lamada karşımıza oınuzları .,...,r.ıri 7 h:kt1'·eler ynrat::.ccık k-dar de PO (Sl. 
sınıfında iki bin talebe vardır. Da~ kiyede yaptıktan sonra yüksek açık bir hasta getirdi.er ve uzak. :•1ıan,fkardı. 1 

- Deni-ıyoı • 
ha yu'karı sınıflarda mesela benim tahısil içiın Avrupaya gidenler bu tan teşhis koyım.amızı istediler. Iarmm -,~ni ıvıı • İ j 
tedrisat yaptığım Tıbb'.ye üçüncüfa:ı1kı kerııdi nefislerinde maalesef Hiç •biriımiz cevab bulamadık. NL Va:kıti1e, A)dına, 5üyük Ilat"b purl:mnd.ııı birisi --------\131!!
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sınıfta imtihana girecek yedi yüz çdk n~ şeıkrnlerd2 tatmı~lard:r. nayet hoca «Sağ oıınu:.ı: bc.ş 111 oo. e.:ınasmda gitııniş ve orndaıı aı aba m · 'Sıı anlamın. c.. -
kırlı: genç vardır. Fi.krilmi ıanlıyabilnncık için .koendi giıbi müdevver değil, sivrice bunu ile Mendeı-esi geçerek Çine'yc ve da <ıL 

30 
"Ü" <. - -- ı------------

Tabiidir ki bu kalabalık kitle baş.rodan geçen bazı vak'aları an. gonrrırüyor ımusun·~. dey.nce ısııı Çineden Muğ'laya ~yollanmıştım. 5 - .. 
içinde yakından ~anıdığımız talc ~ latayım. tarikıına vardılk. Bunu daha evvel O zaman Menderese kJ.dar uzayan m. -- -------------1 ı 
beler bulunduğu gibi hi.ç bir za _ T~b tahsilimi yaptığım Berlin gör.müş o1.5aydık teşhis ko) ab:Ie _ saha. ufuklara kadar bataklıktı. 6 - Si:v:ıhl!\. l 

man karşı karşıya gelmediğimiz ünil\·e:rısitesinde ilk yokiama iç:n ce'ktiik. A..frilka içinde korkunç bir mınta. m ak m. I.!:::====:=:===============~=~ 
tal~beler de vard!r. Bilhassa bu biroen k·altlınııc:lım. Hoca bir iki Görülü)Or ki Avrupalılar rnaliL kayı andırıyordu. Halbuki ~:rrıdi. 7 - Ra(!llğ ımmla.lıi k~mik aks:ımın. 4 - Bana de~il (4ı, Ba:ı-.a buluıı ır 
grupa <la.hil talebenin imhhaınında arkadaşla beNlber ban:ı da bir par mat hamulesi değil, görüş ve diL ~özlerimi bütün ufuklarda dolaş - d a.n bl:risi (41, Bir musik i aleıi m. (t). 

iyi ve adil bir ruhiyatçı ve hoca ça karaciğer verdi v·c göt"düğümü- şünü.ş disiplini ve olgunluğu arı- tırdığım halde. yemYeşil b:r ova. 8 - Aeı ve rrlı:rab W. Bayat değil 5 - İ.sioı t2ı, Bir t-nı:r (3), At min 
rolünü oynamanın zorluğu kendi- zü anlatmamızı istedi, ben karaci- yıorlar. Çünkü görmeslni ve dü _ dan başka bir şey göremiyordum. 14.l. ~uyu (2l. 
liigiınıdıen anlaşılır. ğer haıklkında -epeyce şeyler, belki şünmesini öğrenmiş olan, eksik Batakhk kurutulmuş. cürnıhuri~ e- 9 - B ir :tatlı su ~\lığı (81. 6 - B i,. kar Sl>Ur all'ti ı:;ı, İl~ aııl;ı 

lf a1tı arlkadaştan çok şeyJer b i!iyor- mal~tı daiima tamamlıyabilir. tin hayat. sıhhat \"e berrket da~ı- ıo - Rabıt Pdatı ('?). ~n.elli bir de. mında (2l. • 

Memleketimizde türlü imtihan dum. Bu itibarla elimdeki k:ı.racL Fakat namütenahi malumat bile tan eli, buralardan cia ge\.m.~ti. nh: malıllı'.r u (5). '7 - Bir erk~k !snıi (U, :\ilden {51. 
şelkibleri ve usu'11eri tecrübe edil- ğere bakmıyıor kafamdan nazari i.nısana görme kudreti veremez. Sadıece bu farık, aradan yirmi aitı Yuka.rıda.n ~= 8 - B i.r ("mir (3). Parcah GI 
mi~ir. Bizim lise dev~rlerimizde şey.ler anlatm ııya başlıyordum . Ho B i11hassa t abiat ilimeri tahsi~ e _ sene geçbkten sonra ~ene b ura. 9 - Kaimı.t (4l, Toprıh sokuhn a • ..,.. l ~ b" ı k lb' · l - Beşer (4), Vücudumu'ıdll. bir kı.. 
sen.ede i'ki def a chususi:. denen ya. "a memnuın ol:madı. cYalnız gC>r - denler buna diıkkat ctmeli.di.r. Fa. ara ugrayan ır yo cunun a ını cu sivri direk C5). 
zılı imltihan bir de sene sonu nda dıükleriniızi söyleyin• dedi. Bana k at bu ikudretlerıi liseler, hatta ilik gurur ve iftiharl a doldurmağa ye~ 9Dn C

5
). ıo - Madeni yol (3), Baı. ına bir ,,t ., 
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Araıb ayrılıp pencerelerinden 
bcı1 şav•k vuran koğuş kapisına 
dıoğru ilerledi. 

Şeyhislam e.fendl içeride sa _ 
raya gelen ülema ve kazas'kı~rler
le tatlı tatlı sohbet ediyordu. Cev
her ağanın içer!ye gird~ğini görün 
ce hep b:rdcn önlcrınc bak!p suS
tular. Şehzade Süleymanm lfılası 
çdk. nüfuzlu bir had1 nıd1. İlerliye
rcık şeyhislam Abdullah Efendi ,. 
nfn kulağına eğildi: 

- Az taşra teşrif buyurur mu
suz? 

Efendinin dudakla:-ı ve göz ka.. 
paklan seğirdi. 

- Şev1ketJlu efendimiz mi davet 
buyururlar? 

- Yok, maslahat başkadır. 
Şey'hisı1&n ses çıkarmadan kalk.. 

tı, ~ğuştan dışarıya çıktılar. 

Aıbdülıgam Efenıdi taş sütun kuy 
tusunda bekliyordu. Ce.,;her ağa 
şeyfhislarmı getir:p köse adamın Ö
nüıne dikti: 

- Efendi hazretl'eri işte kerem 
kılıp teşrif buyurdular buyurun, 
mas-1ahatı arzeylen. 

Dedi, bir adım geriye ceki1di. 
Şeylhislam şaŞkın .şaşkın baka 

kaldı. Kar.şısındaki ihtiyar köseyi 
ne yaıkmdan ne uzaktan OC>1rüınde 
bir defacrk bile o'sun görmüşlüğü 
yıokıtu. Sesi •titriyerek sordu: 

- Bizimle görüşmek mi ister .. 
siz? 

Gani Efendi gülümsedi: 
- Beli efendi hazretler). 
- Ya si.z kimsiz oğlum? 
- Biz mi? 
Etmeyıdanmdan 

gefürüz. 
ccemiyetten> 

Aı'k sakallı şey!hislam bir defa 
jleri ~eri sendeledi, düşmemek: için 
b 'r elini taş <Ereğe dayadı! 

- Andaki mürüvvetlü oğulla -
rımız biz fakir bubalarmdan bir 
keyfiyet için tavassut mu <likrlcr? 

Albdü:lıgani Efendi kaşlarım çaL 
tı: 

- Anlar kimseden ne tavassut, 
ne de şefaat isterler efendi haz ~ 
refileri. Kerem buyurup şu pusu -
layı ·kıraat eylen. 

Şeylhislıa.mın elleri füremeğe 
b~ladı. Köse adam koynwıda bir 
pusula çıkarıp uzattı: 

- Buyurll!I1. 
Bu, Etımeydanıında akşam üze

ri haseki ağa ile müza.kerc eder -
ken Patrona Halile mühürlettiği 
puslaydı. Şeyhis:ıam Abdullah E
fendi şaşırdı: 

- Bir arzuhal mi sunnrsız efen
di? 

.Aibdülgani Efendi tebessüm et
ti: 

- Arzuhal değil suıtan·m, •Ce
miyet erbabaıın:. acilen istedükle
ri nesneler yazıludur efendi haz_ 
retleri. 
Şeyhislam kağıdı ener: t'.triye 

titriye a.1dı, bostancılar koğuiuna 
girip mum ışığına tutarak altın -
chıiki ımühüre baktı. Mühil::- ihti -
Lllıcilerin ba~ı «Patrona Hali1,. in 
müıhırfr idi. Pusula çok :.>ert ve acı 
bir lisanla yazılımıış.tı. Daha ziya
de şeyihislfumı ölümJe tehd;d edi ~ 
yordu: 

cBaka e!eoo·, bunca israf ve se-

Son Postanın edebi telrikaıı: 137 

umumiliğinrlen: ·e K!~ _!I /~ 
Tc-sbii eı:!ileıı f"yat.la.n ~ üksek fi) .. l 'UCJ..jJ' \, 

1 
ile pa7.en satmak surelile milli koru!l.ı ı:::."W':ııııııllfil=:::===========~~~~~~r/=~~~~!'JI 
m:ı. kanunu lıii.\•liıınlerinc muha[f lı:uc_ : • 

Edirne C. Müddei- "'. ·············································-············································ 

ıfaıhate siz dahi göz )'Umarsız. ketıt~n maznun Edirneniıı Yah~ıfaldlı : Nakleden : l!uazzez T ohsin Berka"' 
cŞer'i şerif:. kisvesine bürünmüş- nıahalksind'en olup Dir.!k ~arşısında 11 ~Konuşımağa hazırlanan iki insan,kuV\ etli eller bırakmadı, ine• 
süz bir avuç süfehanın beytülmali nuım.ıraJı Jıii'kıkanda be-z.ı.z İbrahim lmı Eiçin. böyle olmak gercıkti. Şimdi makları hapsE tti ve ayni ılık 
yağırna etmelıerinc müsamaha e • ve Akif zevcesi 313 D. lıı Sabiha linur :Ner.ım.an, su yeşili elbisesi, dantel konuşmasına devam 2~ti: 
dersiz. Cemiyetin kimesneye kas- hıtli!kıll'lla Edirne asliye ceı:ı mahke.ınc_ ~yakası .ile ~i:·a_z c~_veJık'n?._en ~aha _ Sen h".ç bir şey söyleme 
di olmayıp veziri sefih İbrahim ve sindıe yapılaıı duruşma.. ı;on11nda maznu. :az tehhkelı iıdı. Y·ulks<.'k okçelı ıs- iki dafu.ka beni d:nıe Ncrirna 
bem(palanndan üıç nefer kimesne nun isna.-:l ollmaın saou .işlediil sabıt E~a,rpinlerine, örüm;ck a~~ kadar vet, sana kal"şı çok büyük g 
ile mürafaamız vardır. Elbet baŞ- görü~rek milli kıor.nnrna. ka.nuımnıu.n : nce. çoraıbla~ına ra.gmen uır mek- hallerim var. Sen istersen h 
larını isterüz. Ol tarafta mahıpus 59 ncu m~.i.nin 3_ cii fı'.a~ı mucl ::?:kb11;:1~e ben:zı•)d'ıordıu. Bu :mi deği: bu dak'·kada, parmağınrn bir 
tutulan ülemai kiramdan Züla•li _ . • :-;-il M. g.enıç a amıın kalb:.nde yenı . . 
zade efendi hazretleri varciır. Da. btnce beş lira a.ğll" para ecıasiLe mahku_ :bi ıheyc.can a tıt· 0 b" retıle benı bu evden, hayat 

miyetine ve yedi gün dük'·5.nmın kapa :kar gu··n evvyelrYa ;: kntu g~~ed• .. -1~ kovabilirsin ve bu hareketin hi muyine [lJ halel i:as edildikrte "' - • ... · n"ac. a gor ugu h 
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F k t N . b n 
sarayı basıp inti!kam1 al!nur. Böy_ tıımasına ve haıııç tahsilllı: ıbük .. üm kat'i. S~bi görüıym-du. İlk bakı.,;.--ta, harı- a~ ı ~ ur. a a er:man e 
le.ce ımalOmunuz ola. Selefiniz Fcy leşf:iğinde masrafı mahkuma ald olmak ikul'ade gözlerile insanı ~<en<l.isinc n~ }elıyorum, sana karş_~ yapt 
zul"laıh Ef.e,ndi a'kıbetine :..ığramak iliıere neşrine da.ir 1614194ı gününde :nasıl kuvvetle çeki'Yordu! buıun haksızlııkları bugun en 
isteııne:z:seni.z ZüMli Efend;nin bir verilen hükıiiım kat'ilıeşuıekie Jlıi.n olu_ j .A,ya.kta karşı !karşıya durmuş- ~ir ıhaJd.~a~. giıbi gömıekte ol~ 
ayaık evvel itlakı çarelerini ihzar nur. 8/5/H2 942/3G5 ilam :ı.~rdı. Uı.ıun boylıu, geni~ omuzlu gumu soylu~o:um. S?n:ı bil 
ve temin eylersiz. İla aıkibet va _ :omeri'n yanından Ncriıman ince. 'kusurlarınu ıtıraf edıyor~m; 
him olup !bU yaşta ak s:ıkalunuz D k I A $:::ik, k~çüciik bir kadın gibi duru. ni manen ve maddeten ıncı 
kanınızla mülemma olmak mu - a ti 0 ranıyor :vordu. Fa·kat ne kadar güzel ve üııdürrn, sana işkence ve zul 
kadderÇ!fr. Böylece bilesiz!, Pra.asızea.ya haldtile vakıf İstanbul Erıe zarif bir kadıın! tiım de.ğil mi yavrum? Senin 

{Arkası var) veya Ankarada. çalışmak üure erkek i Genıç adamın darnarlar.nda a _ biınle, izzeti nefsinle, gururu 

[1] :Kılma. veya kı:ıdm seıkiz cl:wtilo a.lıınacaktır. :J.evli bir rüzgar yaratan da onun hayatınla oynadım sana karŞlı 
is:t'lkUiıeırin Türk ırkuıdan olması ~rt_ ~bu ince<!ik ve zarif vücudu değil alel'ade kadıınlara bile yapılrn 

tır. Tahsil den!ceJerine 'U şimdiye ka. imiydi? Dokunsan kırılacakmış gL cak tka<lar alçakça bi: laka 
Emniyet Umum müdürlüğünden: c1a.r çalıştıkıan yerlere aiıt maıuma.tıı :bi nadide bir bibıoı gösterdim. 

Vil&yeüıer Emnb'et. kaıckolarıııd:ı miinhlll buılımı&n 29 lira asil maaşlı :POl!s muhtevi bir mekhıbla İstanbul Posta_ E Neriman kocasının kendisine ba. Halbuki senin 'bütün bu 
memurbrma stajyer menıur alınacaktR". 
1 - Anııtab.n evın.f aşa!:dı:a. ya:ulıd:ıır. 

A - Tün. olmak. 

C - 30 yaşmdtı.n yukarı olmamak. 

hanesinde 722 numara.Jı posta. kutusu_ ~kan ıgö:alerindeki ateşi, halirxleki biten şeylerde hiç bir me3'u1i 
na müt'acaat edilmesi. Eheyecanı der.hal anladı. ve b~ 'kOS- tin yoıktu. Baştan sona kadar 

:kc~aım~n adam~n ~a~bı~dekı sır:ı rim ıbenim. Sen yalmz, zaY 
169 lı h""k .. m hülasası :keşfettı. Bu keşıf yuzurııu s1<:ak hır be . ı k b" kadı 

sayı u u .. . . Eda1ga ile sardı; falkat hemen irade- ~v~m mm, a.~a ·• !r . 
Yeni•eblr C Muddeıumwnıll • · h'k' 1 _,,_ .. b 1 d zulmunden kur-tulmak ı!>tedın D _ 1,64 san!.!nWn kısa. bulunmamak. " · - :sme aı ım o aret.K soze aşa ı: k -...J' • • tl b k 1:ı· 

~inden: : eııuını emruye e aş a ır E - Sıhhi dUrmnu satlı.m olmak <<tanı teşekküil'il saflık klll"Ulu rapo_ D : - Görüyorsunuz ya sizi hiç bek . 
0 rllle». 19.(9/941 tarihintie t.roldurduğu be. :1 tımed' mın etlerı arasına bıraktm. 

yaıınameyi noksan dv'ldııırmak snretile : eB ıml 1·.d .. m1 .1 1 dam seni 15.yık okluğun gib! k F - Sa.bılta. ve mahkiımlyeU bulmı.m.amak. 
G - TıahsiJ dc~celerlne Köre ta.yin 'USUileri ayTıılır. 

Z - Bu evsafı haiz bulunanlardan m~!eğe kabuJiiıııü iStiy-e.nlttin doğrud'!ın 

dotı'uYa bıılund:ukl.-a.rı mahallin en bü.vüık mü!ldye imlırine bir dilekçe 
ile müraoaa-thrı lüzumu 11in olun11r. ıc5129n 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Vflli:ret !mıılUWıde muhtelit yollarda yapıia.caat 23 adıecl muhtelif tlp b:ı. 

n1iıJa bışa.aılm.ın flksiltmesi 25.S.9 t2 1tıırihlne raısU.aıyaın Pazıı.rL:esi günü 
aaıaıt 15 ek VRiyet Dıümi Encümenlmle )"'ai)ılm.aCt üzere kapalı zaJf 
aso- ile dıısittımeyoe !ionulmuşlı D.l'. 

2 - K~if bedeıli. ıı46096ıı Ura t.tlb 1ııunuJ '1'e ~ 1ıemSnaıtıa «345'7ıı 

Dıı:a «21» km uştuır. 
3 -~ 1ıekllf lllıdlıf.ublvııu mwmk&t 4ıeminSt meik'&o.b veya. mak. 

buızkmı ile Ticant Oıl.ısı veslka.Ja.nno. ve Dıaıle ırünıiind'eo en ıı.ıı üç gün 
evva vilayete tıs:iıda ile naüra.caı.t edftil'lk bu ~ 4ıfın alacekla.rı fmoi eh. 
llyd vftl!lulhnıu Jıami«m yukan:da adı &'epen ~e saat H de tada.r 
Daıirni Enoiimen Beifıllğine gelmeffri. 

' - Bu - aıiılı Uşif ve prtaameyl hıercün Nar. M""Wtirlliiibıde götebfle. 
edı:leıi. «513b 

: u a e a e cuı · e ı e, ara arın - h 
1 

d 
milli korunma kanıaııu hükümlerine :daki tehlikeli sükutu bozmak is _ bul edecek yerde ırpa a ı. 
muhalefetıten ma.znUın Yenist'hlrin uı-u_ hemişti. Ömer cevab vermedan ka- Neriman, bugültl artık olgu~ 

. : - . kadmsm. sana açıkça her şeyı eami mahallaslnden Isma.il oğru l\fus. :rısına dogru bır adı..m attı, onun 
1
. b'l' . O b · k =·· ·· d - 'ld' ·k· ı· · tt .. - ıye ı ırım. zaman en ço: ta.fa Tezcan haıkkıDd-:ı. c. M. uınumisl :onun e egı ı, ı ı e ını tu u, gıog_ . . . . d" 

. . :sünıü.n üzerinde sıktı. Helecan _na bır vazıyette ıdım. Mad ı 
Halil Tlm~ln huzunıe yapılan dUl11Ş. :d ı...- v 1 b' le manevi bir buhran gecirnıe .. .. .. : an 'IJUgu an ır ses : . . . : 
ma. ı&ıonwıda: Maznunun subut.u cur_ : N . ded' N . . ıdım. Kendı ıztırabımdan ba : - erııman ı. erıman, ıs _ . .. , v 

müne bina-en milli korunma. kanunun her misin, daha ilk dakikadan a_ hi.ç bır şey gorecek ,rnlde degı 
31 inci maddesinin soo fwası dwlile_ Eramı7ldaki ayrılığı kaldıralım, kav d:m. Bilaniyorum. bu sözlerim 
tile 59 uncu :madd'esinin son fıkrasına !ga etımiyeJi.m ve birbirimize iti _ nin nazarında bır mazeret te 
t-evflka.n 25 Jin atır pa.ra. ce:ı:aslte mah. Emad ederek yaklaşalım. Geçmiş eder mi? ~ncak, bira: hüsnü .. 
kômiyetl.ne ve hü.ıımiin kat'ileşmcsini Egünileri unutal:ıım Nerimap. ister yetle, benı anlıyacagına emın 
miiteaJub hiikıiim hü.lasas:tnın 63 ihteü Emisi.n? Neriman, şimıdi sana ba~ka 
ma.ddıe mucibince •a:ı:ete ile Hin edil. E Bu sı.cak sözler hiç beklemediği ŞR:Y da'ha söy1iyeceğim: Umarı 
mt'sine ve 25 lira.yı ır~~k ü:ı:erc :anda gelen esen.. hitabı genç kızı ki bu sözlerimi fena kabul e 
ilin masr.afınm mulHUldıw a~ına :titretti, şuursuz denecek bir ha _ sin. Kabahatim çok büyük, bP. 
!7 /1Z/9U ta~ \an.r -.erildi. ireket!le ellerini çekmek, ömerden de güç affedilecek kadar bü. ·· 

Dtl!b Hilinı 6185 5uzaı1dlaşmak istedi amma geniş ve {Arkası vu) 

Hamid Aytunca \... ... _. ··- ------· -·-•••••••••••••••••• 



Garib bir huzur güreşi 
Başpehlivan, 140 okka gelen Mehmed ağa idi ve bunun karşısına 
Kırkpınar Galibi 66 okkalık Arnavud oğlunu çıkarmışlardı. Herkes 

ııet•ceyi tahmin edjyordu. Fakat tahminler boşa çıktı 
Yazan : Samı lıaragel 

IPOSTA 

runda kemiJderini kıracağımr. W' ııı~ı,A~Er 
p1~.2~':'ı::~"."" ... ~~t!:~d:.':: f'b&-+ ~ I 3lf'7i1 
~~~~~~~~=~=~·::·;::::-: Hoviyetini isbat ı·çı·n 

Amavudoğlu; bir odada soyun • 
d.u; ya~dı. Harem ağalannclan F ad ~ r 
biTi odaya gelerek sordu: ransızc an çev ren: smet Hutosi 

- PehlWan hazır mısın) Komieer, ayağa kalcar gı'bi b · r - Sız de LakdiT 
- J:lazırtm ağa hanetleri. vaziy_et aldı. ~a~t _k~madı. Oda- beyefendi. hiç b r zaman &tartvı.zıt 
Deymce, Amavudoifu.nu mey • ya gtren temu: gı.y.Jıunış, kırk kırk hüviyel'J teabit için bir vesika. ad. 

dana götümü. Ba11>eh!igan Mebmed bet yatlarında ıörünen zata hitab. dedıiaemez. 
Ağa da ya .. flanmıı meydanda idi. la: - Peki amma, ben olıdukça ta. 
~ehmed Ağa~ın. yanında AT-navud - ~~ ol~~nu~ nınmıı ~ir kimseyim. ••• Arzu eder-
oglu; ~ulc gıbi kalmı§tı. Ne euJ. Ded. Temtz gıyınmıt zıat etrafı. senız evnn yakındır. Bir polisle o-
lıan Aziz, ne de Yozgadlı Hasan, na baltındı. Oturacak yer yoktu. raya kadar gidelim 

~u m.üsahabemd~. bi-r h~r ıii. dıe~e ~ik1e11 mai1Ub ede. - Eveti.. Aıma~d'ıoğlunun biT ıey yapacağı. - Buyu.r~nuz siz1 dinliyorum: - Vaziyeti takdir buyurmuyor. 
retınıelen ~eceg~ Tarih ho - mıemiwleNli. Ycıızgadlı Haaan, lıayret etmi§'li. na kam deiifterdi. - Efıendim karakola çağırmıı • aunuz beyefendi. bütün ca4ıabı me.. 
:yunca b"2!1r guretkrı hep ~-·~nalı A:m-vudoilu. .uhan ~ bat Nihayet da~namadı sordu: .. J.ki .pelıDvan tutu~tar. Meb.ıne_? •kl~ be... . . salibin b~iyetlerin" tesbit için p.u,. 
ve, çok aliıkalı obnufttır. Çunkü bu- pehlivanı ve hem de ustaaı ıdı. A... - Pebtıvan, kaç okka. geliyor ~ Aga, ılk e.Jde hasmını toparladıgı Hatırladım. Baaıt bı.r meae • larına birer polis terfik etmei: İcab 
zurda g\iref tutan pehlivanlar O... navudoi'hın:lan evvel auJtan Azizin aun) gibi süıdü. Kuvvetli bir çapraz aL le .... Ka,.a,olan pakP.t bulunmuıtuT. et'se, değil 'bizim kaTakolun polis 
manlı imparatorluğu içinde tek kal balPeMİıftnl ve güreı uetaaı sultan - Altmıı alul... mıttı. Batta sultan Azi'I' olarak bü. Onu ia.j!e ed~eiiz. , leri, müdüriyetin emırlndelcıi bü~ 
mıı ba~ı. Bu. ~~bakalara de- M.ı..nud deni bqpehlivanlarından * tün maiyeti Amavudoğlunun i• - ~iir edenm. Zahmet oL poJis teşki1atı bu İti görmiye kfıfi 
veler ıurep cle•_.ır. methm Yoızıiacllı Kel Hasan idi. Yo21gad41 Hasanın veliahd ile elde maiMıb olacağına hükmetıtiler. du. V . . . • gelmez. Bize usul ve nizamlar ha. 
~kan Mec=id. denin.in • namdıu ,_IC.~1 ~....., . iriyarı, elli. ayaklı 1 h~'8Ueiyeti va~ ~ediği gibi efen. . M.~ed Ağa, ~a~ını on be• b, f a~z. Şımdı Y~ln.ız ~f~ ~i ili ya~ııma~ıruz, çok rica ede

P.ebllivanları~daa Wr ıa .... 'ftldır &DÜthit bir peb)ivandı. Aynı zaman- dllaile Stonuıabilirdı. Amavudoğlu • yımu adım hızla .surdu o kadar ~· omıa : ~lelusui huvJYetinızı rım. Hihıı )"etinizin te.'biti meseles', 
ki ba. ~nnı~~z ·~ wnda da da Stemanke, idi. Sultan Aziz. nun geldiğini anlattığı zaman şun- müthiş ha.reket ed · tyorı.:lu ki, has - ıt dmeımz ıcab ed.er de.•• - Butdum beyim, fimendifer 
~itan Am devrının ek ılk aenele. Yozıiadh Huaııın elinde büyü .. tarı söyledi: m•ını yere vurarak üzerine dti§üp - Ha?'•. lıay. , kartım. üzerinde fotografım da 7L 
r~de padi..,hın hatpehlivanı iıdi. müttü. Bu aebeble Ha.an. ayni -. - Efenc:l.im.iz, ufak tefek bit a. kemi.k1erini kıracak gibi idi. CeL.,erını karıştırdı. Bırkaç zarf pııı'k bu lifidir değ"I mi) 
Lakabı Am~vudoğfo olan bu, peh.. muıda .akan Azizin laluı mefti.İn dam. A1ıtımıı altı okkalık. Faka't l:ılir anda timfC'k eürat'le çıbrdı: • - Rica ediyorum beyefend za.. 
hanın asıl ımni Ali idi. de buluımyOl'du. Su:Jtan Aziz, pftl ve: bh hareket oldu. Amavudoitu b..._ - Buyurun lonuaer bey, namı. bıtayı. boı yere iıgal etmey"niz. Şı. 

Ali, aalan ve ecdaden Kastamo. ... - Nud olur lafa). Bir yanlıılık mına yan bat oyunile köstek atmış.. ma i!elen .me~bların za~arı. 0- menıd.ifer kıu1ıi1e ill>atı hüviyet. ne 
nuludm. Ve, nefsi Kaatamomınun Y oziadlı Kel Hasan ~arla .. olbnasın) tı. Ve, hu hareketini o kadar maha.. ze~en~e JBmtAa vıe ::esim yazılı. kanurıa s ğar, ne Ilı.tama. ne uaulel. 
Cambaz köyündendir. Jnıfll. Veliahd Aziz ef~ndinin bat - Hayır efendinti-zu bö,.e... ret1e yapmıttı 'ki. koSkoca Meluned W' d. d d' tı: G . , . -:-.Peki amma ben nasıl büviye.. 

Amavudojhı. eultan Mecid dev. pehlivanı lwKUl>afısı Mebmed Ağa - Nuıl Kırkptnarı kmtarmıı?, Ağa, bir anda boşahp yüzü koyun - diy ;nıe:.. erçı lllZ thı ~abat edeceğim. B•n ben ol • 
rinin aonlarına doğru veliahd bulu.. idi. Melmıed Ala, yüz kın oitkahk - ~ı... yere düpU.W. ya~ıaız e eqy ıy~ :" madıgımı bundan daha kolay isbat 

'!..._ - A _: • -'-:· iki metıreden fazla L- ı:L b' * Anı vudoğ1u hemen hasmının Heını insan bu tanc:la adreıılen hız- ed.erdiıpı. Doğrusu mü;kw&t göete.. 
nan 9UJULD .l"UJZlD yanına 'l§""IU""9 v• ı ..... J'a ma ~ ll' a · • zaıt kendi de yazıp oeıta a verebi. · 
ltamlacıeı olarak urayda kalmı,tıı-. de~ .idi. Mehmed Aia namai- Veliat.d Aziz efndi. Arnagudoi. üzerine çullandı, kemane!edı .• A~ • ~değil ") P Y nyo19un~. 
Arnavudoğlu lakabı da Mora Ye • tGblardandı. lumı gördüğü zaman inki•n hayale navudoğltuınun bu hareketi seyırcı • K ':vm. O 'nd • - Rıca ediyorum. Sıze ka.rşı ne 
nitehrlnde helvacılık ederken ken. Melmm Ağanın batPftılivan ol • uiramııtı. Onun giİTefİni görmek leri pflıtmlftl. Mehmed Aıia, ak:.. fe - ai d t jf" .. ze~f e vazı • derece nezaketle mua ele et~ 
d.ieini çiid.ıc. aahibi Amavud beyle. dulu llfralarda Amavudoflu, y,etif- İçİin Y 0211gadh Hu.ana fU jradede tan kaçmak için t.W'raft~. Dev cü.a .. e. m yazı 1 r. atta te on numa. takdiT edeniniz. Asıl siz bizi mÜf-
Tİnin himaye etmesinden ileri gel mit Kı1'cpıcıara gelerek üeıtüete Tür. bulundu: sile küçük hasmını havalandırmaga ram. ltül vaziyete sokuyorsunuz. 
mişıtir. kiıye ba..,dıllvanlığını almıttı. O - Batpeb'livan Mehmecl Ağa ile cal ftı. La.kin muvaffak olam~L yer öptü· temenna ederek ayaia - Pek" beyim hüviyetimi nas 1 

Yenişehiırli .A.rnavud beyleri Ali. vakit Edirne vali ve ~umandanı. bu. güreşsinler... • Demir ~İr pençenin dinde oldugu.. kalktı. Mehmed Ağa; olduğu yer. İlbat eclebi~~rnn onu .bana söyleyin. 
yi· İIY1İ. bir güretç" olduğ1ı1ndan hi • luaan zat, Arnavudoglumm veliahd Mehmed Ağıı, Amavudoilu ile nu sezd1. . den b.İT çeki taıı gibi yuvarlanarak - Ha ııoyle ... lıu phid getirin. 
~ye edeılleeai. Çifttikleünde bes • Aziz efeodıiye takdim etAİ. Aziz e. glireşmeğe tenezzül etmiyordu. Hat Amavudoğlu; haam~n~ aktan zı. kalktı. Utancından yüzü &özü moa. Oldu bitti. 
ler.le, bakıarlat-, aüretlere maiyetlJı- fendıi de bu namdaı pehllvanı aa • ta hasmını earay bahçeainde gör. yade ayakıta yenm~ istiyordu. On mor olmuştu. Hırsından dudakları - l'ki tahid mi? Ben timdi iki 
1'inde alıp götürürlerdi. Buı:ııdan ö. rayıaa aldı. Fakat ~asını, çaltmı. düğü zıt.man ellerini- kalçaaına ko. bet dakika _kadar altta tutt~kıta~ tİltTiyordu. ph" di burada nerede bulayım} 
türüdür .ki, halk. beyninde Jı&ıkabı nı bilmedikleri bu pelılWanı ilk gö. yuyor. bir kavak aiacı gibi okluğu sonra be?h ebmeden salıverdı. llu lıaret üzerine meydanı bırakıp - Bu hiz.e aid mesel• değil, fa. 
Amavucfoilu olarak blıdı. r-'er ~ı. yerde dUiyor, gülerek Arnavud • peb!livan tekrar ayakta karşı karşı· çekildiler. Soyundukları odaya gi. kat eize kolaylık 01s1.1ın diye yo-1 gös. 

Arnavucloi'lu, Tüık peWivanlık AT.Davudoilunu, ilk olarak Yoz. oğ'lunu eibiiyordu. Saray yamaklan ya geldil~. rerleııken Amavudoğlu, Mehmed tereceğim. Karııda kahve var, ora. 
ta.ıihinin kaydettiii en namdar ve. ...-ı Ket Huanı kabul etmİ§ti. Ha. v~ ağaları bu bale ~lüyorlardı. Ya. Bir uahk Arnav11doğlu •. hamıın- Ağaya hitaben: ya gidin. Kahveci ile çırağına b"rer 
nameğaUblaı1ı0dan biridir. Ve, en 8&D, Ama."VU.doilunu 1rarünce pflr. nıı Anıavudoğlu, brr alay mevzuu dan ayrıMı, çırp1nara~ gel rken b~ş - Ağam! lateraen bir kere daha paket ~ıgara alırsınız. Onlar gelir. 
büyük töin'eti de bütün ıe1mit dı. Ufacılr. tefecik bir adamdı. Hiç o1muşıtu eara,.da. • • alltı metr.eden birdenbıre daldı, bas tutu§UTUZ... leı'. Sizi tanıdıklarını aöyleTler olur 
&eçmif pelJİ.vanlar içinde en okka. göz ckidunnay~u. Hattl 'blr yan.. Anıavudoilu, Mehmed Aiaya mınu;ı tam ~ukla~ına indi. tk.i to. Dedi. biter. 
aız ve çelinmiz ohıtudw. Hakikaten lıtlılt olrnemaaı ıçin Amavudoifuna fena balde .içorl'yor ve cüret günü.. puğundan birdenbıre çek~rek dev ArnavudoğJu: bundan so-nra suL - Peki amma. onlar beni tanı. 
Amavudoğ1a tam .Jtm.ıı akı oJc1.,. aordo: nü İple çekiyoıdu. Nihayet güreı gıbi Mehmed Ağayı kat,ıesinden tan Aziziın batpehlivanı o·buftu, ma7hr lcit 
lık bir pebJt.andL Fakat yay siW. - Sem. aönderen vali ve ku • ııü.nü geldi d.,-andı. Huzurda aüreı kopmu, bir heykel albi aırtüetü ye.. :Dnu; ölüınc:eye kadar kimse yene • _ Tanımasınlar \>eyim bundan 
~ gibi .lcl. Böyle- .. ' ... Wa .., muıclaıı pqa mıdır) tu.taca.klarclı. Mehmed Aia, Yoz • re vurdu. medi. ne çıkaT timdiyc kad ' ·· ı 
bet' fevkalade mta 'ft mahirdi. O. - ~eti.. _ " ıad!~ Ha-.na, ve aıkada,larına IÖY· Mebmed ~a,. ~İmıi dakik~yıı itte ~~~doğlu; böyle bir Ar. inaanln hüviyetini tesb~tr içi~uzo':.t:: 
nu ~1 mlkWetince ne suhan M~- - ~ı ~e Kıft.pınarda. ~üste le dıyoniu: . , . va~ın yenıbnıştı. Amavudoglu, navudoglu ıdı. rın şehadetl-erinc müracaat edildıi. 
cid ~ ye ae el• ..Jtu .Azıa ba.,Mınııhgı alaa een mısın). - Vallab 1 Ef end.imiZiın huzu • oldugu yerden kalktı; diz çökerek M. Sami Karayel Hansi birini tanıyorlardı k.i} 1 
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İlham İmtihanlar kaynağı Anadolu 
/L M~~lS 

b a slarken 
' 

Eskif16hirde Ad anada 
Bir delikanlı çılfluıcı sevdiği BİT ,_,...n arlradtqının melre-
14 yaıındalti şevgilişini bıçaklai ilren kendi metresi olan bir 
lıyarak öldürdü, kendiıi ~ aaz kadınını bıçahl.ıyarak 

üldü. ölJüııdii 

Eskişeh'i-r (Hususi) - Şehrtmiz A.d.ana l O (Hus.usi) - Şehri • 
de a~k yüzünden bir cinayet i~Ien. mizıde fed b1r ~inayot ~enm.işt.İir. 
miş, 14 yaşnd.a genç ve aüzel birlBu ka.ıılı had.ıseye seıbeh derin 
kızla bir deıHkanlı ölmü,le~:İT. lb-İir se~idir. E.vvPke hükUm.et civa~ 

T esviyecilk yapan Mi!ıbımed adın rın<MU!ci .9azda çalışan gansoın Rıza 
da bir genç, bir müddet.tenıberi Maklç?"k sevdiıği metr«>..s~ni arkada~! ((Bi
bule adında 14 yaş ı nda çok giael zım l~an.t.a ıı garsonlarından Hak_ 
bJr kızla sevi~miş!er, fakat son gün.. kıya hınwkarak bil' iş için bh ay 
!erde Makbule Mehmedden kaçmı.1kadar evvd Ankaraya gitmişt.İl'. 
ya baslamıştır. !Ha'klkı ilk günlerde. Rızanın kendi... 

(Bat terafı 3/1 de) 
ti. Garib bir tesadüf olarak, istas
yıonıda ondan ve yaşlı bir kadınla 
kızından başka karşıiayıcı da yok
tu. 
Bütüın YQlcular, ışık lçin.deki 

ten/ha istasyıona boşalJ.ık.. Herkes 
dağılıyol'du. Fakat bizim, Karşı _ 
yafkaya san vapur kırk dakika ev
vel hareket et.mi'Ş olduğundaı~. o
f.oondbilden ba.Şka bir vasıtamız 
ydkıtu. Dostum bu·nu hesahlamıs 
ve otJomı()bili daha evvelden tut : 
muştu. 

U:ııun bir tren yolculuğundan 
oonra, durgun bir gecede, şehrin 
azalımağa başlıyan ı.şı.klannı ve 
körfezin yer yer esrarlı parıltıla
rııru. seyrederek Karşıyakaya ka
dar 1bu o1ıomdhil seyahatimizin ba. 
na pek tatlı geldiğini itiraf ederim. 

Bu vaziyet 1'.artısında artık kat't sine emaneıt ~üği Saim~yc bir ar -
karar nı veren Mehmed Makbuleye kadaş omanelıl <>larak bakmakta • 
bir gün n isanlanmaları ı]azım aeLldır. Faik.at biı!kaç hafta sonra vazL 
diğini sövılerni~tir. Henüz çok g:nç yet değişiyor. Gerek Saime ve ge • Eııtesi gün Pazardı. Rahat bir 
olan kız, Mehmedin bu arzu.suna rek Haıltıkı hirbirlerine karşı d-eTin yatakta derin bir uyku ve sabah 
gülmüş ve çekilip gitmiştir. Aradan hir temayü} duyuyorlaT ve ibu mü.. bir banyodan sonra, evde, dos -
bir.kaç gün geçtikten sonra Meh .ltekabi1 duygu bütün manaeile i1er tu:mla beralber, seyahatimden bah
med Maklbuleye bir çeşme başında l~yor. Fa'kat beş on gü11 evvel Rıza sederek :gi.irl.el bir öğ'le yemeği ye
rastgclmiş, teklifi yeniden !kıza aç-ıAnlkaradan dönüyor, Mersinde biT dilk. Bilhassa anun kendi elile ha
mış, sevgi.3'inden bahttet~iır. gazinoda çalı~ağa baş.lıyor. Ve ni~ 'fil.'ladığı nefis :pi01avı.n tadını unu

Ma'<.bule geııe .kendisilc alay eder hayet arlkaıdaşı Hakkıyıı emanet et. tamam. Ba7..an yemeğin de bir ş~ir 
gibi olmuş; Mehmed gene anlat.' ti~ metresi Saimeyi Mersine çağtrı. olabileceğini O sofra bana, bir ke-
mak istem:iştir. Bu hal karşl.smda 1yor. Saime hu itk davete icabet e.. re daha isbat etmiş o1du. 
~uurunu kaybeden Mehmed, bir • diyor. Ve tdtrar Adana~·a dönü _ . Nilhayet öğleden sonra vapurla 
denıbire bıçağını çtkerek Makbule.1yor. Bu vaııiyeti çekemiyon Hakkı I2ıınir.e gittik Yiıımi altı yıl evvel 
nin göğsü.ne saplamış, sonra dalnihayot herşeyi göze alıyor. Saime~ ~r.düğüım Kıordoın Boyu ne kadar 
kanlar içinde yuvarlanan cesedi ü_lyi Me~ine gitmekten menediyor. değ:~ş, en modern bir Avrupa 
zerine 'kapanarak k ı zı okşamağa 'Kadın Hak!kıyı sevmekle beraber seıh.ri mamarası alınıştı. Benim 
ve ağlamağa başlamıştır. Bu gözd~ R12ayı da gönü.lıden bir tür- vaktile gördüğüm, İzmirin :şga -
buhran geçince gene bıcağınıı genç lü ısilemeanek.tedir. Ve artık bu va- l'.nden evvel.ki İıımirdi. Sonra bu 
klzln vücudunun muhtetf yerlcTİ _ ııiyetİ \kendi hesabına tahammülsüz şehir yanımLŞ Ve OnUn harabesi ÜS. 

ne tekrar tekrar saplamış, görüldü- gören Haklkı dün Hacıbayram ci _ tümde bu,günlkıü yepyeni şehir ku-
ğü.nü, tutulmak iiZere olduğunu varındaki evde Saimeyi bıçakıla öL rulım~u. 
anlıyarak ı:lönüp \kaçmak isterken dürmü~tür. Bu kanlı hadise sonun _ Biz, rıhtım boyunca iler.lerken, 
de bıçağı üzerine düşerek yaralan _da genç garıson kendini kaybederek denizden sert bir meltem esiyor ve 
mış, 'kendisi d~ ölmüştür. düşnüş ve bu esnada, sevdiği ka _ güıneşten terliyen vücudlarımızı 

0 d .. ,,_ı.. b k b d f k kurutuyordu. Ben, hazan smrleni-ını o.wuren ıça u e a da en- VJ 

lzmirJe şehir ifleri elli vücudüne saplanarak ağır yara_ yıordum: 
Jzmir (Hususi) _ Belediye Yeisi !anmasına scbeb o•lmuştur. Genç - Ne dersin, kardeşim, hasta 

Reşad Leblebici oğlu, yukarı ma _ katill garson Hakkı şi:mdi Memle • olmasam?·· Bilimin ya, pek mu -
hallelerdeki muhtelif inşaatı tetkik ket hastanesinde tedavi al'tındad!T. kave:metli bir büeyeın yoktur. 
etmiştir. Hakkı 25 yaşında, Saime 33 yaşın. O gülüyor ve: 

Hatay caddesinin beton yol ha. dadIT. - Koııkıına, İzmirin meltemi in-
linde inşaatı yakında bitirilecek • D.iier ta.Taftan edinilen malUına. sam hasta etnnez! 
tir. Bu cadde, Jzmirin giizel ve mun ta göre, Haldkının Saimeyi ördür • Diyordu. 
tazam bir yolu olmuştur. Yukarı mesine sd>eb yalnız 'kıskançlık <le. Hakikaten de öyle idi. İzmir ha-
mahallelerde iki yerde yapıla<.:ak ğı1, Saimenin kendismi •(Bizim lo_ vasırun, güneşinin ve melteminin 
kanalizasyon ve iki kald.ırım inşaa. kantadan balı'k yumurtası çalıyon> b~ mucizesini tecrübemle öğ:l'en -
tl. belediye encümenince müteah .,ldiıye ıhlbaT elımİ7 olması hakkındaki mış .oluyıoroum. . . . ,, 
hide ihale edilmiştir. şüphedir. Nıhayet, saatlerımızm azlıgın -
""'1lf/A~ ~dan dolavı. i!ki ~zintiden binni 

tercih etmek mecburiyetınde kal- (Ba~ tarafı 3/1 de) 
dık. Ya Bahrfüa.ba parkını, ya.. mektebler uyandırmaya başlarna-
hud Fuar sahasını ge~eeektık. lıdı,ı;. Hamule ve ez.be.r tcrbiyesi-

Fuarı tercih etlik. 1-e Univer.siıteye gelen bır ıgence bu 
Ne mükemmel eser! Sun'i göL kabiliyetleri vermek çok gü.çıür. 

leri, havuzları, ağaçukl! yolları, Cerra:hi hocamız Bicr derslerinın 
gazinoları, paviyıonları ve har'ilrn- başlanıgıoeınıda •bütün kitahlarınızı 
la<le a~altlı sahaları ile ne güızeJ yırtaraık sağlam havasınızla der. 
eser! 1'7lmir, sadece bununla !fti- se geliniız, derdi. B:zimle garo a. 
har edebilir. Sonra, İzmirin, re _ rasmdaki zihniyet farklarından 
simleri, kabal'tmaları VP. grafi!kle- birisi bu noktadadır. Hocalarımız 
ri ile en eSki deVJrlerdenberi bü- hata «hamuleye> bmnci planda 
tliın tarihini canland:.ran ~chir pav yer veriyorlar ve imtihanlarını 
yonunu gezıdik. Bu pavyondan ay. buna göre yapryıorlar. Bu kıyınetı 
rılı:rfke!\, içimi2ı, b:r tarih kadar hüıkrnünün talebede yalnız hafı. 
dıolu ve engindi. zanm kulanılmasına ve bir nevi 

Hayvanat bahçesinde bil:hassa, otomati husulüne s_beb olduğu 
kafes içindeki maymunlarla eğ1e- ?ellidir. Yalınız başma hafızanın 
nen çıocuklann masıım sevinci ho- ışleanesi diğer melekeleri atıl bı. 
şumuza gitıti. Maymunlardan ba _ rak!yor ve çocukta bır nevi dü ~ 
ZlSı o kadar alışmışlar ki, küçük şünce teımıbelliği doğuruyor. 
ellerin 'kendilerine muhakk2k .bir . İmtihan sistemimızin talebeye 
şey i'lcram edeceğini bildiklerin - aid ciheti için de bir-kaç şey söy. 
den, kafeslerin arasır.dan pençe _ lemek lazımdır: 

~ği hadiseleri <launa mü.bal:i&' 
olarak aksettirımey~ meyYal 
Geçmez notu alan bir genç el~ 
bunu biraz da hocaların kapr~ 
atfedecek ve bu suretle lüzurıı' 
bir itiımadsızlık havası. yaraU 
caktır. 

* Görülüyor ki imtihan ederı 
imtihan verenler bakunmdan 
ğişmesi icab eden noktalar v.aıJ 
Bu baıhse arasırıa avdet etmek fi 
dalı olacak sanıyoruz. 

(TlYATROLAl!J 
KONSERV A TUAR 

Orlkeıitn ve k<>ro kouee11i 
Şef : 

MUHİDDİN SADAK 
Solistler 

Semiha Borksoy • Ali Sezin 
Taksim Belediye gazinoeund• 

Bu akşam saa.t 2 1 de . 
Prog:ramda: ~7 eber; Moza rt; 

Beeıt!hovcn; Schubert 
Biletler Konservatuardan alı nabİ~ 

lcriiI1i uz~t~yorlar ve v~rilen f~st~, İmtihanın arifesin:ie birçok ta _ 
fındık gıbı ~ ş_eyler _ bır . muzıblı:k lebelerimiz gece yarılarından son. 
olarak ~ kagtdlara sarı•Jmış~arısa. raya kadar uyanık ciurup okuduk
b~ları acele acele .ve k~ğı~ları tan sonra uykusuz, fena geçiri1mi~ 
hıç yırtımadan açıp iÇ!ndekilerı yu bir gecenin mahmurluğu içinde 
tuym1lardı._ . . . .. imtihana geliyorlar. Bu, çok yanhş Meşhur i'.Iliziyonist profeşör 

Ba.$ka bır kafes ıçır.dekı, goz - bir usuldür. Bu hal milli kusur _ ZATİ SUNGUR 
leri 'kör samlan iri bi:r ayı da hiç lanmızdan birisini ifc:a eder: Yu. Beyoğlunda «SES, sinema ve tb'' 
~h~ıımadan sa~a sola yü-rüyor ~.e murta kapıya gelımt:den hazırl!ğa rosunda her akşam yeni numar'~ 
ı~ yandıa aynı noktad~n h~zla do- baŞ!ıamamak. Derslerini anlıyarak rından ınüteşekkil zengin pyogr-
nıuyıor ve bu hareıketıne tekrar takib etmiyen bir gencin imtihan mına devam edecektir. ~ 
b.a-ş.lı!ordu. Bu hayvanm ac.~yib esnasın.da çalışmasına bile lüzum ~ 
s~ın karşısında hayretlere duş - yoktur. Fakat her ~Y son on beş 
tülk. güne bırakılırsa böy!e gece yarısı 

140 sayılı hüküm hülaıası 
Y eni,ehlr C. MüddeiumunıiJ 

ğinden: 
Park!? bir kır kahvesinde içti- sahnelerinin önüme geçilemez. 

ğ~n:iz, .ı~rin .~7.şhur gazozu da İmtihan odaları önünde bekleş.. 
ljjzını ıçın bugunum hazlarından me ve titreşme fasılları da artık 
biri olmuştu. terlkedıiılımelidi:r. Bazı gençler sa.. 

Fuardan sonra, rıhtımdan bir hah erken gelip imtihan kapısına 
daha geçtilk ve A'l:atürıkün «Ordu- diik:iliyıorlar. Halbuki sıraları saat 
lar! İllk hedefiniz _.o\kdenizdir!. ve. on iıkide gelecektir. Dört beş saat 
cizesini taşıyan at üsti.i.ndeki hey- tünlü telkinler altında ayakta bek 
keli önünde d'akıikalarca sessiz ve leşmek onları fena halde yoruyor, 
şüık:ran dolu bakışlarla son devir sarsıyor ve kendilerinde bir nevi 
tari'himizin o muhteşem günlerini mantık ve zeka felci meydana ge 
dtiışündük. tiri.yor. 

' 

Erıtesi gün Afyon yolu ile Hay_ İmtihandan çıkan her arkadaşa 
darpaşaya hareket ecierken, içim, ne sordular diye .;ıorma'k da yan. 
sana eren seyahatimin bütün lev- lışt;ı:r. Çünkü insan ruhu, geçir ~ 
haları ve duyıgulan içinde, İz.mire 
karşı büsbüıtün başka, anl:ıtılamaz insanı d'inçleştiran, yenileşıtiren 
derinli'kerle dolmuştu ve bu his _ve maddi, manevi hazlarla kuvvet 
sim İstanbula kadar devam etti. lenıdiren başka hiç bıi· iksir ydk-

Şimıd·i, ilik fırsatta, yeni bir A- tur. Bunu şimdi daha iyı anlıyo ~ 
nadolu seyahatine çıkmağı özlü _mm. 
~:ı:ıuım.. Çü:ılkü. bu seyahat kadax SON 

Muhik bir sebeb olmaksızın bir r 
Ci:ıta ved maı1ıa li.sllği fa.zlil fia lla J 
tara.k ihtlUrda. bıulunma.kta.ıı m.ıı.J'~ 
Uluca.mi maball-esinden Nun oğlu Ş~ 
rü Özyıldılrım ha.klonda C. l\L uııııtt11~ 
Halil Timuçin huzurlle yapılan durtd 
ma. sonunda. maznıaııın sübı.ı.tıi clirıııİ 
ne binaen milli k-0runm.ı ka.nıı1111ı1~ 
31 inci maılld:es;nin 2 inci fıkr~r.. dt:. 
letile 59 uncu maddesinin 3 üucii rıJ. 
rasıın.a tevfikan 25 lira a,kır pa.ra. c~ 
sile mahkii.ınlye'Jine ve "I ~im müdd~ 
cl~ın ka.pahlm-ıuma ve bü1't'1 

kat•ilıeşıneshıi mü~kıb hükü.m hülıis' 
sının gaz.etle ile Uii.mna. ve 25 lir~ 
geçmemek ii:tae ilin ma.st'afınm ~~ 

1 
nundan alınmasma 10/12/9U ta.rlb\i 

1 

t.emyfai kabil olmak iDere karar ve~ı 

Katib Haklın 6185 

Uk~taıı Xildlz Hamid ~ 
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,..Milli Şefle Polonya'l7 İ Cİ mad esi değ· Ştirilen IAme~ika Frans_a~an\ C i V 1 

.. h · · ·· f l · d k Antll adaları ıçın (&§tarafı ı inci sayfada) I h~ındaki mü ta eamızı bild re. cum urreısı ara- or 1 are annnn ne ı·stı'yor? kazandıkları son muhım muv.ıffo~ ceg.z ve bahsimize temas e<l~n el:-
• kıyetlerden sonra ne yapac:aklan_ gı:r bır nokta uzer·nd~ de bir par. 

sında te graflar • • d• --- nı, Hındistan, Çin, Husya 've A. ~a duracağız. 

İnönü Irak Kralının 
da yıldönümünü 

tebrjk ·ettiler 

Ankara 11 (AA- - Polon
ya milli bayramının yı}dönümü 
münasebetile, Cümhurreisimizle 
Londrada bulunRn Polonya 
cümıhurreisi arasında tebrik ve 
teşekkür telgrafları leati edıl-
miştıir. 

Ankara 1 1 (AA.) - Irak 

~dare kanununun )'C:dmcı madde- girenler hak!kında bir seneden 3 

m eriye te Dl r 1 L 1 d 1 b .. ~ust:al.) a hedeflerinden h.aııgisi _Mütalean. uzı bı:uirmck ·stediği . 
ava a a arın ugun- uzerıne teveccüh ~deceklcrını Ye mız nokta şudur: Anc.•l-Saksonlar. 
kü statÜsÜnÜn tadili bilhassa Birleşıık. Amer ka.ılatm Mercan denızı muh:nebesınc dar 

c~nub batı Pasıfıkte yani Yeni oıan tebliğlerinde ve bu yazıy: 
İstendiğini söyledi Gıne adasınm kenailerinın ve A- yazdığımız 10 Maj 13 tarihine ka- Ankara, 11 (Hususı) - Örfi 1 çıkarılanlardan bu kıt'aya- izinsiz 

sinin değ"ştirumesı hakkındaki seneye 'kadar sürgün cezası hük.. . . . . ... 
kanun b'ugün n~•:redilmiş ve molur. Amerıka, M artıtuktekı I' ran • 

vustralyalıların ellerindekı kı .• mi- dar Japon kayıbları hakkında mı. 
1e A:v~t.rai:ya Ye şark sahil'ntle cak pek umumi maumat vcrrnışler, 
ve Yem ~elanıda a .ias:ıe bunların batırdıklarını veya hasara uğrat. 
ar.asında~ı ad~ gruplar: sahasında tıklarım iddia cttik!erı Japon 
gun geçtikçe olçusü artmakta olan harb gemilerindeıı hemen hıç tı. 
hazırlıklarına ve faaliyetlerine rinin tipini sarılı olarak tav'ıı e

mer'iyete gırmişt:r. Bu maddenin 3 - Örfi idare ınıntakas1 dışına sız amiralından Vişi ile müna• 
yeni şek!} ı?uduı·: çıkanların ikamet~ah ittihaz et- ıebetini kesmesini istemiş! 

l - Orfi ıdare altına alına-:ı tih-ıleri yerlerde kalmabn, çıka
yerle:rde as!keri idare taraiınd:ın rılrnasına nazarc1.n mahzurlü görül 
itıtihaz edilen tedbıderc 'karşı ha- düğü takdirde o :>erde veya o vi: 
re-ket edenler ve emirlere itaat .... !•ayet hududu için<l·~ ikametlcrı 
sizlik gösterenle!' ve hüv.yetine Daıhiliye Vekaleti karatile meno
dair hilafı hakikat bev.:ınatta bu- lunur. 
lunaınlar hakkında Tü~·k ceza ka- HaıKfkında bu fıkra hükmü tat
nununun 526 ve 528 inci madde- bik olunanlardan · çıkarıldıkları 
!erinde yazılı cezalar üç mi.:.li art- yere veya vılaycte izins z girenler 
tırılarak .. verilir. hakkında b'r ~eı1e) e kadar sürgün 

2 - Orfi idare mıntakas 'ld<ı cezası \'erilir. 

Vichy, 11 (A.A.) - M. Laval ka!'Şl ne y~pımagı düş.ünmekte ol- dememişlerdir. Kezal;.tt, :ifin et
Pazar günü v:chydekt Amer ka du•kl3:1'nı 1s~ca .talılıı ~yl"mek fıikleri ka_y tb mik•ndarırıc'.l göre 
işgüderi M. Tuck,le görü~mLiştür. ıstemQştık. Bırleşllk Amerık:ılı~ar, çok büyi.tk o.:ınası lazım gelen b r 
Görüşme Amerikan amirulı Hoo- o sıralar?a Fransızlara aıd bulu: muzafforı~et net ccs nele JaPQn a
ver'le Birleşik Amerık:ı har iclye nan Ye?ı Kalcdonya adalarını anı na vatanından yanı Tokyodan en 

olarak ışgal etmekl..! de bu hazır- az 5000 kilometre uz.lkt::ı b~lunan nazırlıg" ı rncmurlarmdan bırjnın \ 
d hklarmm ve faaliyetler n n at eta ne B'smaı:<k ada ar na, ne de Ye .1 Martinıgue'c gelnıelerı etrafın a 

.. daha baıiz bir işaretini verir ve Gine adasının bazı k.s mlarına 
yapılınıştır. Malum olduğu ezure geniş Japon istila h:ı.reketinı h"r karşı hatta bazı aciz haı·t:~~etl rı 
.A.meri'ka heyeti, Antille demzle- . 

kralı Faysalın yıldöni.imi.i mü -
nasebet le Cümburreisimiz İnö ~ 
nü ve kral Faysal arasında teb
rik ve tesekkür telgrafları teati 

iY" edilmiştir. rJ \.., _______ .) Paris radyo 
merkezi dinamitle 
havaya uçuruldu 

Ebedi Şeften 
Milli Şefe 

ı.. .. dereceye kadar o1sun frenleınek bile yapamamışlardır. Japon}; ı rindeki Fransız makamı.&rıl mu- ltlukl hs • 
zakereler yapma];: üzere Marti- arzusunda o arını ı as eoer gelince: Onlar da gerek müttefik 

g·bi olınıuşlardı. donanmadan batıcdıkarı \·ey., ya. 

ve 
S vy t 

t b iğlerl 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman or

duları başkumaııdaıı;ığ 11ın tebl:ği: 
Şarık cephes:mh: d.'.işmaı ır. mev 

zii taarruzları geri püs'kürtüıL 
ınüştür. Muharebc1'"I" kısmen şid
detli o1mu.ştur. AL'll.an mukabil 
taarruzları mu vafınkıyetle !'letice
lenm.iştir. Lapoııyada düşmanm 
yeni taarruzları akametz uğra
mıştır. Karadenı7.de ke~:f tıc:uş~ı 
yapan tayyar0ler Kerç boğazında 
1300 tonluk bir oüşman Licaret va
purunu batıronışlardır. Ş!mal cep
h<>sinde dü,.man dilu cereyan eden 
havıı. muhareoelerinde pek a~:r 
kayı blara uğranuştır. Alman av 
tayyareleri 22 sı 1Ltrrôcane olmak 
ii?Jerc 27 düc;man tc..y\·art•si dü~ir~ 
mü erdir. B'r av tayyarem~z düş~ 
müştür. 

Bomba ve sluka kc;kiJ1eri L·zza 
kovunda bombalaı la büyük b'r 
düşman g 'll···ıu hasara uğ'ratmıŞ
lar, Murmans!k liman'lf' .i\'lnr
mansk demiryoiu tesislerinı mu
vaffakıyete hombcılıımıslardır. 

Fin tebliği 

He1ısiı1!ki, 11 (.A.A.) - Bugün 
neşredilen Finlandıya teblığı: 

Kareli berza ımna iki tarafın 
topçuları da OU) ük bir fc.ıaliyet 
göstermişlerdir. Bu arada Fin toP
çulan 10 bina) ı tahrıb etm:ı;ler 
birkaç bataryayı susturmuşla!' ve 
oldukıça mühim bir tcşk'lı daı.;ıt
mışlal'dır. Kronştu.<l kales nın bc:.
taryaları Finlandıya ı-.orfezin:n 
ka~ı sahilini ateş .. !tına <ıım .ş1ar
sa da bir mu vaıfcıkıyet elde ede
memişlerclir. Fın plyade kıt' r.ları 
'birlkaç düşman l:.rı\unu geri püs~ 
kürıtmüş'lerdir. Dir Fin keşif gru
pu di.i~man meniıerine girmiş ve 
elli may111 almıştır. 

Aunus berzahında hücum un
suları düşman mev:dlerine g~r
rnişlerdir. Düşman burada 62 ki~i 
kaybet:ınistir. 

Lusk civarınd<t Finler kendi 
mevzileri önünde bir diisman a
la nın t e hava kuvvetleri~ 

ı b·r frarruıu 
bu ara
ştır. 

in Jilterede gaz 
maskeleri muaye
neden geçiriliyor 
Lon ra 11 (A.A.) - Zehirli 
z. ku n sı meselesi h kk ıı • 
Çôr raf ndan Hitlere yap -

1 n htar Buyuk Br.itanvada zehiTli 
g zl re r ı alınacak. tedb rler:in 
son a lar zarfında muntazam b r 
§eki de ycn'den ncelendiğı hakkın 
daki haberleri daha a1akava de -
~er b r h le get' nnekterHr. Beledi • 
vi !eri si,il halka dağ tılan gaz mas 
kelerini muayeneden ve tc kıkten 
geçirme'lüe pek meşgul1dürler. 

Hasar çok mühim 
tamir için uzun 

zamana ihtiyaç var 

(Baştarafı l inci sayfada) 
Erzurum ve Sam:;undan başiıyarak 
yapılacak olan t~'1çlik bayrak ko ~ 
şusu bugün ııaut 1 O da Erzurumda 
ba~amıştır. Bu miinasebctle şehir 
donanmış ve Lir tören y.apılmığ'ilr. 
Ebedi Şefimizin E.rzınumda ikamet. 
!erine tahsi:s edilmiş ohın evin ön 
cephesi Ata türkün büyük kıt" ada 
bir resmi ve güzel bır büstü ve biı 

Ankara, 11 (Radyo gazetesi) - Anadolu haritasile Ebedi Şefimizin 
Son dakikada Bost.011. Nevyorık ve Türk gençliğine hitabesi yazılı iev_ 
Londra radyoları tarafından ven- halar ve bayraklnrla süslenmilitİ. 
len bir habere göre, Paı.s radyo Atatürkün çalıştıkları odnnın oııta. 
merkezi dinamitle bcı-ha\ a edi1m ş sında duran masanın üstiinde ve 
tir. Hasar muhimclı:-. Ra:1yo evL duvarda birer Anadolu harita:11 bu
nin tamiri için uzun zamana ıhtL lunuyordu. Gençlerin taşıyacakları 
yaç olduğu bildir lmektNl'r. b11yrak da bu masa üzerine konul. 

Uzak şarkta 
vaziyet 

muşıtu. Törene, bandonun çaldığı 
ve oku~larla ize· lerln ve beden ter
b iıyesi rniikemflerin'n ve halkın işti. 
ra'k eniği İstiklal marşı ile ba~lan _ 
mış ve bunu müteakıb bir dakika 
sükUt edilm' ir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Bundan sonra beden tıerbiyesi u. 
jik bakımdan pc'< muhım olan bu mum müdürlüğü müfetti~ Zira.~
şehir Birırnan~a K.örf.ezinJn ş ma-! teş od_aJm çıkarak E~.~dı. Şefımıı.zın 
linde bulunnnak:tadır. B:rmanvada ınanevı huzurunda eg 1mıs :ve bay. 
faalıycttc bulunan Jap:m birlik-! rağı alarak valiye telim ctmi~tİT. 
leri düşmanı her tarafta bozguna ı Vali de <ieııhal bay~ağı bir numara_ 
uğratarak 6 Mayısta Lnst nehr:nin l~w at1e;e eman~t ettikten sonra genç 
şaı1k sahiline varmışiardır. M:v·itk- ı lıge hıtabe~n bır demeçte bı:lun~u~ 
yina harekatı bu suretle 8 Mayısta ve _ııbayrag.ı buradan al.ırak sıze 
sona eraniştir. teshm ed •yorum. Erzurumun ve 

Vi,I ne diyor? Erzurumlu~a~ın ıı.a~g1larını, bağ!'. -

V.dh 11 (A.A) _ Ofi: !ıklarım, tazıımlerını Ankaraya MıL 
ı y, ı· Ş f .. t" .. " l ık ol Japonlar, Çungkın~ • l3irmanya ı e e go.tı~unuz. ye unuz aç -

yolunu kestikten sonra şin·d: Hın- sunıı demı~_t r. . _ 
1
, t 

distanda Assam vila)'.etıne karşı Bunu mutcakıb hır numaıa. a -
t · 'kl · · tt rıyor'ar Jet alkıslar arasında hareket etrrüş • 
a~yı en~1ı aı· ı , ı d: b lir. Bayrak, saat 12,48 de Erzuru -

apon aarruzu, ş•m ı . u hedef ma 35 ikilometre mesafedeki Kan • 
istikametinde ~nki:?~f edıyor v_e dilli ·$laeyonuna varmış ve ASkale 
General _Al7~ander m .kuma1?~«- kazası hududunda A~ale kayma -
sındaki Ingılız askerk~nnın ne a- k . b 1 d' i ı l ta 
tini kesmege al s;,yor Londradan amı. par.ti ve e e ıye re$ er • 

· • ti · tız ç la yapıld,<i'ı bi1di. rafından karşı lanmıştır. Burada top 
r~1nc a knl d~ am ,.., lanmış olan halkn sürekli alkışları 
rı ıe e ır. 1 d 1 ı 1 sa B' manya hükunıet' süratli Ja- arasın a ve yo unuz aç.ı. o ırun • 
pon ı~lerleyişinden do,~yı :nerke- ~aları '.çıindc saat ~ 2.5 3 de ibayra. 
zini H'nd·stana nakleim;s~ir. gl hamı} atilet, bu ıstas.;yondaıı ay -

Çungkin:gden bildıdld'ğine E!Örc- rılmıştır. . 
"k · Biııman'-·ad·ı Taungı<le Bayrak Erzıncanda 

me •. czı J E · ı ı (AA ) Erzu 
b 1 J apon kuvvetleri, şimale · rzı.ncan · · - • 

u unan ·1 • · ı ı · f j ge 
k·ı · ı d' rum vı ayelı al el erı tara mc an ~ 

ce ı mış.et' ır. . ·ı b k ·ı· · · J d d n 
Domei ajansına göre, İngiliz - tırı en ayra vı ı\yetıın 11: 1 u u. u.~: 

· .. d' da Tercan kaymakamının 1eıslıgı 
Çin kU\~·etleri yık.lmak uz ere ır. ltı d b 1 h t tarof ından 
Etraflarındaki kıskaç gittikce sı- a n ~ 1 utunl~n l1eyeı ·e Erz.ın 

H . meraııım e es ım a nm s ' -
kıstırılmaktadır. Japonlar ın- t1 rl · J' d'I · tir Tö 
d. stan ile Rirımanya arasındaki can ab'.: ~rk nbe. tcsb ımlk ek ~mal ~ v.e hi; 

•
1 

rene uyu ı r a ·ut esı 
bütün yolları. işgal etmek s_urc:ı.e manga jandarma iştirak etmiştir. 
düşm.amn gerıy' sıçraması rnıkan- Biiyük bh nes' e içinde koşuya de • 
larını kesmişlerdir. vam oiunmak~ndır. 

Esir Amerikan albayı 1 1/1 2 .gecesi Tercanda geçirile-
Tokyo, 11 (A.A.) - Don · ajan- cektir. 

sının bildiroiğine göre. Mindana
odaki Amerikan kuvvetleri komu
tanı albay Killen es!ı· :rlılmiştir. 

.A! bay Japonlarırı yıldırım gibi 
ilerleyişıleri sırasmda 4 al:w şi
mali ,Amerikalı kuvvetin tahrib 
ed;dFrini \'C netı\!~ olarak teslim 
0 na~a mecbur kaldığını söyle
m· ştir. 

Batırılan Japon ıremıJeri 

General Giraud 
tevkif mi edildi ? 
Nevyoıik, 11 (AA.) - Alınan 

hususi haber l:!ri zikreden 
.Nıev . .Yoı:lk Tim ''l gaze s:, Gene
ral Henri Gıraud nun Cenew de 
tevıkif edildi ınm sö le di;:·ni 
bildırm<:kt dır. G 

Vaşington, 11 (h.A.) - Pas·fi~ 
batısında haııeket yapan Am:::rı
kan denizaLtıları bugiin bahriye rak'ıa sevahat eım 
naırhğmm bildı.rd:ğme göre, bir kif ed.lm"~ir. E d 
Japon mu r b" •le ·ki Japon ş lc
b'r!" batırmı ardır. 

Me bourne, 11 (A.A.) - Avus
tralya miı tef k un u"tl.i kıra g:th 
tdl>Lği, iki Japon d0nızal1 s mn 
Avustralva şimal doqıısunda mat. 
tefk uçakları taralın<lan bat nl
dığını veya hasara uğratıld•ğını 
bild ronekıtedir. 

Doktor 1. Zati Og§]t 
1 Belediye karşısındaki mu.ayene

hane3inde ö~leden sonra. hasta· 

\& ıannı ka.bUl ede:. 

nique'e gelmişlerdir. Son günlerin ha.iıseler, bılhas. ralad~kları, gere-kse kendİle:r-n"n 
M. Laval Pazar günü akşamı d y 

Vich!ryde müz.üerelere aid olarak sa 7 ve 8 Mayıs tarıhl~r n :kı e- kayıbetmiş oldukları b gc:nile. 
k ni Gine, Salomcm, Yenı Hırıd, Ye- rinin hemen heps.nin er·

1 
sa neş-edilen teblığı :batırlatara • 1 1 Antille deni7Jerindeki F'ransız yLık ni Kaledonya ve A\ ustra ya şirna rih olarak tayin etmekl2 beraber 

sek komi.seri amiral Robertin, a. doğu sahilleri arasındakı Merc.:ın Cava denizi muharcb ... s l'cle oldu. 
mira! Hooverin ziyaretini kabul denizinde ~üyükçc bir Birleşik A- ğu gibi muhareb~ sonunda miıt-

1 medka - Ingiliz deniz kuvvE"tile tefik donanmayı sıkı b r surette ettiğini ve Amerikalı aıwra m 
hükumetinden ald gt clirt;ktifle ayni şekilde bir Japcn deniz kuv- takib ederek ona son darb lcıı 
Antilıe adalarımn bugünkü ıst~lü.- veti arasında vukut: gclmış olan vurabild.ikı.erindLn bahs~tınemis.. 
sıinun tad.le rnatut bazı ıs-tekler- ve tafsilatı günlerdenbcri a.ıans lerdir. Bu sebebledL·, ki b•z Me;_ 
de bulundugunu söylemiştır. haberleri arasında okunan ibüyük can denizi mu'haı('be:s:nde her k 

Nevyolik, lL (A.A.) _ Vieby deniz muharebe~i bizi düşünce ve tarafın da ehemrrıJyetli a ncb İe
ile Berlin aras. ndakı mıinascbet- görüşümüzde haklı çıkar<lı. G~r- cek zayiata uğrad.ğ.m, fakat Ja_ 
lerın in.ınşafı uzerıne B •. deşık A_ çekten, Cava adasır.m zaptını ın- ponlarm zayiatının müttef k' eı "n 
merı:.ırnmn Martınik ile muzake- taç eden muharebele!' esnasında zayiatına nazaran daha hafıf o!
reye gırışmcsı Va~mgtonda, Bırle- Cava adasında vukua gelmiş o:an duğunu ve mtitteLt:: donanma za. 
şık A.ınerıka - Lava. mi.masebe.- deniz muhaTebesı sonw1da Japon- yiatı arasında b"lhass .. Japonların 
lerinin tehliıkeli b:r ana yaklaştı- lar Anglo.Saksonarla Holandalı- en çoık çckındıklc:ri ikı modem 
ğı suretınde tef~ir eclilmektod:r. ların deniz !kuv\ etlcriııi hemen tayyare gemisinın bulunması do
V~inıglon lıukümetının gerek kamilen iıın!ha etmi~ idiler ve bu- layısile ımuvaffakıyeGn c;ımdık 
kendi emniyetı gerekse dıger A- na göre, bu kere Mercan denıvn- halde Japonlar tarafmda \almış 
merikan devletlerinın emniyeti de J aponlada muh::.rebeye. tutuş.. otluğu mürtaleasında bulunacag,ı.. 
bakımından Fıa11sı;~ müstemleke- muış olan Anglo..Sakson denız kuv- Bugün için üzer.nde bır parça 
!erinin müttefıkleı için bir teh<lid vetlerinin hep bu tariht~n sunra duracağımız nokta da şundan !ba
veya Mihver için bır ml!.me,l teş. ve bahseWğimiz denız yollarınd:rn rettir: Mercan den z· .muharebesi 
ikil etmesine musaacle ıetın.1emeğe gizlice gelerek cen:ıb batı Pns'f k- acaba, cenub batı Pasıfikte topıa
karar verdıği tcmın edilmektedir. te topl·an:ı'm.ş ~~~uklr..rınr~ ,~~p'r\e n_:-.~ m_ü~tef.~k d-::manrnanın kuvv~ 
Amiral Robert taraimdan yapılan )-ıoktur .. Bırleş l'i.

1 
~me7ı~a. arnı tın. ~fı gorer~'k. Yrnı Gıne ad~

ıekliflerin J:l'ransanııı mi.istemfo- bu <l.enıı ku''.".et erı e bırl kte \'e- sue Bıs::nar'k ve S::ı oman ad l r 
kelenni muhafaz 1 e<l~bıln c ıçın nub .batı ~amf .f.{c .hav ·ve karfi suiarıındaki .Japon <i rız kuvvet. 
gmiterilen ~er('f 1 b r :'ı ol otluğuna ta'kviye~erı. g~ırnn ş oldu.k.ları ~a ler ni aramağa cıkm ; net ce,, n. 
işaret edilınektedır. kuvvetlı bır ı~~ımal dah l nrlcd::. de mi, yoksa müttef .... ıu·n ce'lub 

New.Yor.k T·mes gazetesi Bır- Mercan den .. z ?d"' vukua ~c!.lmış batı Pasifikteki hazırlııt v faa i. 
leşik Am 'k am rnl :Roberlı olan hu son buyuk denız rnuhare. yetlerini bozuk kar şt rmak ·nak-erı anın ı • . . t· · · t f · b. 
hür Fransızlara iltihak etmesı L b~s.m.ın ne ıces~nı, ara e;·n·n ı.:- sadile o havalide bukııan Japon 
çin taz.) 1k etımen•ğıni yazn'aktadır bırının ta:namıle zıddı olmak u- deniz kuvvetl'" i komutanının 
Aımcri.ka valnız aınırnlm Vi<•hy zere vermı~ oldukları haJ'erlcr a- inisyativile mi vukua geımişt•r? 
ile mün~~e.bet!eriıu kesmesınd.e rasında kes n olar_ak ~ay·~. /yle- Avustralya kıt'nsıle birl kte cenub 
ısrar etmı~tır. Bu gazele Bır:les;K meık pek o .~a~ar kcıla:v degıLı7 v~ batı Pasifiğin yakın mukadderatı
Amerikanın d.ıırna bu aclava la. bunun kat 1 bır suıetto tcsbıtını nın ne olacağının anlaş~1ab lmesi 
zım olan yiyPr.ek maddelerinin dcnizıcilerim~ze bı~·akına~ daha için bunun tay·n ed<!ebıJmesı çok 
nakline mani olacak vaz yelte bu. doRrudur. Bız, yal~~z btr nokta mühimdir. 1\.. D. 
Iundui(unu be1 ııi mcktc•clir. 

Berlin, 11 (A.A.) - Yarı resmi 
lJ.ir kaynaktan b ld'riliyor: 
Fra~ava aid Martiı.Jiquc müs.. 

tem1ekesl hakk·nclaki Anıer'bn 
t~ebbüsünden çfüacak meseleler 
hususunda saah:yeU1 Alman kav
nakları henüz hıç.bir mütalea yü. 
rütmemektedir. 

---·Oı---

Çörçilin söylediği 
nutkun akisleri 

Vaşington, 11 (A.A.) - Çörçilin 
dün ,geceki nutku, ingiJıtcre bc.ş. 
yekilinin şimdiye kadar harb saf
halarının tab!.osunı.: çizen en ce
saret Yerici bil' nutku r1larak çok 
iyi karşılanmıştır. Bilhassa Hitle
ııe hitaben, zenir.ı gaz kulbnıldığı 
takdirde tahrlbkar misilleme ha
reketlerile kaş•lanacağ•na dair o
lan ihtarı !büyük bir sevinç uyan_ 
dmmıştır. İngihı hava kuvvetle
rinin Mihver liman ve sınai mer
kezlerine karşı gı:nış ölçi.id"' ı,ın 
lar ve taarruzlar yapacağını bıL 
diren kısmı ~k ccısaret verir.i ol
muştur. İlkinci bir cephenin kurul
ması işini tesoit eden nutuk par. 
çalar.ı doğru gcirüşlü ve fayda 'ı o
larak telfık!ki edilmiştir. 

Berlln ne diyor? 
Berlin, 11 {A.A) - Gayri ıos~ 

mi bir ·aynak'au b r !;yor: 
Çörçilın son ııutku Alm n s • 

yasi mahfollerınc b 9V • ·ıe 

Mercan deniz muhare· j 
besinden dolayı Japon 
amirali tebrik edildi 

Tokyo, 11 (A.A.) - Ayan mec 
lisi ibaşkanı kont Matsudarn, bnh -
riye nazırlığı vasıtas1le Japon do -
nanmaıSI ba>lkumandanı nmiral Ya
momotoya bir tebrik mesajı gön -
derıerek Mercan deniz.indeki savaş 
esnasında kazandığı parlak zafer -
den doılayı ken•lisine teııekkurleri
ni bildhm·i'ştir. 

. ---o---
lzmirde domates, biber, 

kiraz ve visne çıktt 
' (Baştarafı 1 inci sayfada.) 

gramlık bıberlerın adedı on ku
ruştan satılınu~tır. Turiands.da bir 
fiat miyarı olamt) acağındln bun
lar kola:> ca satılan~ bulunmak ... 
tadır. 

Pivasaya epeyce kırnz da getL 
rilıniştir. İlk v.'lne mnhsuhl de 
idrak edilın"ş oım· k::ı berabC'r p'
) asaya getirılme .ı ~çin dahn ~ç, 
dört .gün geçmesı ıcab edeccktır 

Bu sene ccnub .vilayetlerinden 
İzınire turfanda ınahsu !er göııde. 
rilmemektedir. Bunun sebPbi An
kara ve istanbulıın turfanda seb
zelere daha mü ·a·d fiat ödeme. 
!eridir . 
D"ğer taraftan muhtelif mah-

su er'n perak<>ndc- satış vasati fi_ 
atlan .. , edir· 

Mata r 60, 

Almanlar Bulgar 
piyasasını çok 

pahalı buluyorlar 
Ankara 11 (Radyo g~zetcsi) 

Londrn radyosuna göre halen Sof_ 
yada bulunan Alman iktsad mü _ 
messili gazetecilere beyannlt;ı bulu. 
narak. Bulgar mallııırının diger piya_ 
salara niısbetle daha pahalı olduğu_ 
nu, fatların normal sr.vİyf'ye indi. 
rilmesinin İcab eı~i~f ni, Almanya. 
nın Bulgaristana her İstcdıği mal _ 
!arı veremjyeceğini, ı;:ünkü bazı mad 
dcler'ın haııb istihsaline elzem oldu. 
ğunu söylemiş ve /\iman borçları _ 
nın lıarbden sonra ödeneceğini ıla. 
ve etmiştir. 

-o-

Stokholmde paraşütçü 
hücnmuna karşı 

müdafaa tecrübeleri 
Stdkholm, 11 (A A ) - Sto'k_ 

!holm şehrinin p rasütç' h..r tc;ra
fından mefruz "st' asm.ı karşı koy_ 
mak malksadile bir müdafaa tec
rübesi yapı1mı,..tır. Bun:ı benzer 
b~ka manevra \'e tccriibPler bir 
kaç gün evvel Gö tebo , 1 ınnnın. 
da da ınm·afakıyetl1.: yapılnıış bu-
lun rtlu. 

---o---
Beethovenin bilinmi

bükumetın1n ı· in::i bulu kla 
manevi durumu ~ ı r b r bı>. 

ç· ek 90 kuru 
er''k çn ası 30 k 
20, bezelya 25, en!:f nar 6 

b kt yen üç eseri 
12 bulundu 

irti te "kJri ed lmE'kt ıI". B t r da 
ile i süru n mütala a göre, bu 
nutuk İn gil z hükumeti'1 11 s·n ·r
liliğini ve Büvük Br't nv d k 
gizli buhranın ha allerle ()nüne 
gec'lırnesi icin sa,..feclilen gavr t 
gooterırnelctPd·r. Bunun muv:.ıffa. 
kıyete eı i emiyec ... ğini belirtmek 
burada lüzumsu..,. sayılıyor. 

kuru ur. ---,o----
Sofyada 

Stokholm., 11 (A.A.) - Lon • 
dradan Sven ka Dagebhdc-t ga7e _ 

büyiik bir yangın tes'ne bild ri di~'ne öre, Brish Mü 
zeyüm'da yapıl n tamirler esn ın _ 

So . a, 11 (A.A.) S9fv ya \a-
kın ayıııma gar nda s::ı.nuclı va 
gon1ann patlaına .. ı ytlztindcn bu 
gece şiddetli bir yang n çıkmıştır 
Hasar çok mühimd:r. 

da, ço'k e ki v k yığ n~ rı ıç ndc 
Beet'hoven' e · d bu 1unan v · mdi _ 
ye kadar m um oılan yım çok kıy 
met1'i üç müz k kompoz' syonu buL 
muştur. 



6 Sayfa 

Kıyasıya para barcı yanlar 
(Ba.ftarafı 1 inci sayfada) ı Her türlü sınıf ve zümre fark. 

Dr. Yavuz Abadan d:vor ki: lanm, imtiyazlarınl kaldırmış o-
- Kıyasıya para harcayan bazı lan hallkıçı ve devletçi, Türkiye 

insn:nlaı:m. üremesı, geçJci de olsa Cümhuriyetindg her yurddaşa ay. 
üzer!nde duruiınaya, düşünülme- ni kazanç imk.Jn v~ şansaıı ver. 
ye ve tedbir alınmaya değer bir mekle ·beraber, herıhangi bir şah
vaziyetlir. Son Postanın, hükılmet sın kar ve kazancını amme men. 
ve yurddaşlarm alakalarını bu faatlerine aytkı.rı b:r surette kul. 
nokta üzerine relbetm.esi pek ~sa- lı:mmasını önl~mek te bir pren. 
betli bir harekettır. s'..ptir. 

Kanaatime göre, hayatı alabiL Bu ba•kımd:ın hükumetin ge:ıiş 
diğine pahalılaşt.ran anormal sar .. halk tabakal:n mı teşk! latlandıra
:fiyat bakımından istar..bul ayrı rak tevzi işler:ni yoluna koyma 
bir hususiy~t taşıyor. Yurdun di- gayretleri yarı nda nisbetsiz ka. 
ğer yerlerinde de bugünün ıktısa. zarııçları ağır vergilere :.lbi tut
di şartlarına ve kazanç ımkanları- mak veya tamamen ammeye mal 
na müvazi bir !ıat ar:tımı görülü- etmek suretile lüzumsuz sarfiya. 
yorsa da bu hiçbir zaman bilhas- tın ve bundan doğan mahzurların 
sa İstanbulun bazı muhitlerindekı bertaraf edimH•sine aid tedb'rlere 
nisbete ulaşmaz. de yer vermesi icaıb eder. 

Bu nisbetsiz artışı körilkleyen * 
müsrifler kiml~rdir''! Elbette kafi Hakkı Tarıh Us'un fikirleri 
geliri olanlar. Bu meyanda ilk ha-
tıra gelenler, vurguncular, olağan Hakkı Tarık Us diyor 'ki: 
iiıstıü vaziyetin ic:.ıblarından öl~ü- «- Kanunlaı-ın menetmediği a
süz surette menfaat ve kar temm lışverişleri gayrımcşru kabul ede
edenlerıdir. YurdumllZUıı sulh ve :meyiz. Faıkat, ıkaı.ancın tahdidi 
sükunundan isi!facle eder.. ecnebi. fikrini yerind.:ı bulurum, buna ta
lerin tesirini de unutmamalı. Hü- ra.ftarım. Kazançtl asgari bir had 
kfımetleri hes:.ılıına çalışan yahud tayini ve ona gö:e azami haddi de 
muhtelif memlt>ketlerden yurdu.. tesbit lazımdır. Bır adamın cebine 
muza iltica ederek iş ve güç bulan en az mesela 100 lira vermeli ki, 
yabançılar aras nda mesela Ayas- bir diğeri 1 milvon !ira kazanma. 
paşada sözüm yabana mobilyalı ğa hak kaıan:ıbilsin. Herhalde, 
bir apartımana üç yüz, bir od::ıya seııvetler arasında bir müvazene 
ddksan lira tekl;f edenlerin mev. temini alınacak tedbirlerin en 
cudi)~tini hem görüyor, hem jşi~ ~!:~~: .. ff:.ı.'::!!~!::: .......................... . 
tiyoruz. Bir süthanede bulunan 

Harbin uzayaC'ağı, eşyanm git. ekmekler ._gide tükeneceği nevinden soysuz . 
propaganda1arJ. veya mülahaza- Ga.latada Yayla süthanesinde ya 
lara kapılarak her ne pahasına O-. pılan araŞtırma neticesinde saklan
lursa olsun on çift kundura, yedi ımış 77 'kilo ekmek ve 600 de eand. 
taık"'lm elbise sipadş edenler, çok viç ek.meği bulu!'lmuştur .. ~nkara 
şü:kür ki, nihayet bir azlıktır. caddesınde 94 numarada Fılibe lo. 
Bunları ne bir içtimai sınıf olarak kantası sahiıbi Şükrü Tok da 150 
adlanıdırırrı.ağa ne de • fakir halkm gram ekmeği karnesiz olarak 15 ku 
ıztıra:blannı çoğaltan hareket tarz ruşa satatlken cürmümcşhucl halin. 
lan sebebile • hakiki bir yurddaş de yakalanmıştır. Her iki suçlu hak 
saymaya lırı!kan yoktur. 1 kında takibata geçilmişrir. 

İnebolu Askerlik Şubesinden: 
Evve1ce emsa:Ileti silah altına. a.lmı'P ta kbndıilerl istisna. edilen 330 ve 331 

ifotumlu deniz, hava ve kimya sınırlarından ihtlya.t eıılerl ta.Hm maksa.dlle 
silah alitı:na. alrnac.aJcla.rmdan bu smıflarıdıa,n bulunanla.rın bulunıduklat:t ma.. 
hallin asloer.llk şubelerine hemen miiraeaatıkın. «542lıt 

Lapseki Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Lapsekinln Çarda.it köyfu,den Ahmecl oğlu Ali Od\.IJilCU tarafından Lapseki. 

de ohı.rmakta. iken ~l hazır ikametgahının m"9hul olduğu taayyün -eden 
~IWımed .kıızı llace.r aJeyhlne açılan boşa.nnıa davasına ald a.rzııhııllıı Jf. U. 
:M. K. mm 140 ve 141 inci maddeleri mucibince davetiye 11P birlikte ilanen 
tebliğin~ karar verlerek arzuhal ve dıa.veüye dlvanha.ueye ta.ük edilmiş oldu. 
ğımdan mcz'bure l\L aleyh HaceTin ıuahkeme için :tayin edilen 4.6.942 Per • 
şeınbe günü saa.t 111 da. ha.ırr bulunm:\sı veya. bir vekil göndcrme:>i lüzumu 
tebliğ makamına. kaim olmak üzere ilan olwıur. • «5402» 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Florya plajlarına. ald fosseptik ve mecraların tamiri, 2490 No. lu kanunun 

46 neı ımadıdıesin1n B. fıkrasına tevfikan pazaı'lıkla. yapılacaktır. Teklif bedeli 
(1997) Ura. (83) kunış ve teminatı (298) Idra. (17) kuruştur. KcşU ve şartna_ 
me ııablt 'V~ mu.amelüt müdürlüğü kaleminde g-örülebiJix. İbate 13/5/942 

Çarşaımba. ı&"il'nü saat 14 de Daimi Enciimımde ya.pıl:ı.cakttll'. Tallblerin temi • 
naıt, mak1>112 veya. meklubları, Fen İşle·ı Müdürlüğüne müracaatı;ı. alacak.lan 
ren elılıiyct ve 942 yılına. aid Ticaret Odası vesThalarlJc ihale giinii muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (5435) 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
J[U'11lwq brlhl: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
8abe Ye al&M aclecU: Z65 

zra.I ve ı.Learl her nevi banka muamelelelt 

PARA BiRiKTiRENl .. ERE 28.BUO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraai Baakaamda kumbaralı 'ft lhbanaa taa&rnıf besablatmda en 

.. iO ılruı buhınanlara 1181Jecll ' defa ~eek kur'a ile a.tatl4ald 
plina cöre ikl'ami:re da.iıtdacak&ır. 

4 Aded ı.ooo Liralık 4ı,OOO Lira 
4 )) 500 ,. 2,000 » 
4 » 250 » 1,000 ,. 

40 » 100 » 4,000 ,, 
100 ,) 50 1' 5,000 ,. 
120 )) 40 • 4,800 » 
160 )) 20 » 3,200 » 

Dlkk.atı Besablanndald paHlar bir sen. itinde IJO llndao aoall 
dtifmi:renlere ikra.mi)re ol1dlb talı:dircl• ~ ıo faclMile 1'91'llece&ilr. 

B:ur'alar lellede t defa, 11 lllMt, 11 llaıdnıD. 11 EJUU. 11 Birlacı& 

.iON POSTA 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade. bio 
TEBEDDÜL 
Mübaliğab gayri tabii. 

"Makyaj" blmadıo 

Mayı• 12 

Cilde ıürüZecek g4yri tnef'J) 
yeni bir pudra, tabii b~ 

güzellik verir. 
ile sabah, öğle· ve akşam 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 
Parisln 5ık kadınlan, yeni bir 

moda icat etmişlerdir. Bütün güıa 
sabit duran ve hiç parlakhk izi bı- 4 

rakı:nayan, bir gül teni veren yenl 
,bir pudra bulmuşlarc:hr. 

Bunun surı: lpekll elekten ~ 
defa geçirilmiş en saf ve en ince 
pudrayı iki de!a krema köpüğil ile 
karıştırılması usulü ile izah edile
bilir. Fransız klmyagerlerinln se
nelerce araştırmaları neticesinde 
elde edilen bu usul, Tokalon mües
sesesinin inhisarı altındadU', Bu ye
ni T-o'kalon pudrası, art.ık parlak 
burunlara ve yağh ciltlere. ebedi
yen son vermiştir, Cildinize, sekiz 
saat zarfmda "Mat,. duran nefis 
ve güzel bir renk verir. Rüzgfırda 
ve yağmurda ve hatt.A terlemede 
cildinizi parlak göstermez. "Fini. 
Mat,, T<>kalon pudrasını kullanırsa
nız simenııa bir gül yaprağmm taze.l 
liğ1ni ve güzelliğini bahşeder; se~ 
lillğinizi ve cazibenizi bir kat daha 
arttırırsınız.. On muhtelif ve yeni ca
&ip renkte olan Tok.alon pudrasmdan 
blrinl intihap ediniz. 

rT!k~!i~PJ.!n~ı.:' 1 1 aded: 8/80 hiç kullanblnıamış, 
1 • 8/60 > > 
1 » 10/70 aıı Jmll'arulınış 

Yeıili ayaklı ve j.ık.:ır ya.pmak f91n 
bu."IU!;i te.ııtibatı vardır. 

Bu maki.ı:ıeler bülün tererrüatı i1e 

üçü b'rdıen veya ayrı :ıyrı sa.~labllir. 
GÖllınek lçin hergün 10/12 1/12 ~ 
14 1/2.18 kadar Gai.ıt:ı. 

oiddesi Nomii<o llan \. __ müracaat. 

i\'Iurnhane 
No. H 

J 
···················································· 
Son Pogta Matbauı t 

Neşriyat Müdücü: Clharf Bnba.ıa 

SABiBl: A. Ekrem USAKLlOİL 

,. Ç A P A. M AR K A 
0

L 1 ~ ı 

1 K.A.L , 
p i R i N A sa.bumınunı renglne 1 

bakıp ta. bulaşık sa.bunu 
zannetmeyiniz. 

İPEKLİ • YÜNLÜ KUMAŞLARLA 
EN İNCE ÇAMAŞil<.LARDA, 

TUVALET VE BANYODA 
EMiNİYETLE KUJ,LA?lı"ILIB. 

Şa.yaırıı tavsiye, ucuz ve sıhhi bir 
s:ı.bunduır. Toptan satl.'#: istaılbu:l; 

\m Hasarlskelıesl Fınn sok. 2.t N& # 

1 sayılı 
Yeı:ıişehlr 

ğinden: 

hüküm hülasası 
C. Müddeiwnumill~ 

157 sayılı ıııooroıinasyon heyeti kara.. 
rı muclbiııee <loldurduğıı 24/9/94.1 ta_ I 
rihli beyamı.a.mede 400 kilo yula.fı nok.. 
san göstermek suretile evind-e sakla_ , 

D&llııtan maznun Yan.lşehl:rlıı Uluca.mi 
maaıaflıesndıen Ebem oğLu Osman Ka. 
ra.tuğ haık1kıında C. M. umumisi Ha.ll1 
Timuçin huzurlle yapıl.ın d~u')Ulll. ş.o_ 
nun.da: MaMıınun sübutü cürmüne bi_ 
naen milli korunma. kantıllunun 31 inci 
ma.ddıesin!n SGn fı.kı'Usı ııetaletile 59 un..1 
cu maddesinJın son fık.rastna tevfikan 

yil'mi beş lira. ağır para cezasile mah. 
kümiyet.ine ve hüküm hülasasınm ga._ 
zete ile ilin edilmesine ilin masrafı. 

nın 25 lirayı geçmemek üzere maznun. 
cıa.n alınma.sına. 12/1/912 tarihinde ka. 
ra.r verildi. 

Katip Haldm 6185 

CamCI ustası ara111yor 
İmıirde şişe fabrikasında. çalış • 

ma.k üzere birkaç ta.ne camcı usta. 
sına ihtiyaç vardır. Talib olanların 
i<;tanbu1da Divanyolunda. 79 nuına. 
rada Bay Resul Ra.bmanlye mü • 

ra.caal.Iarı. -1 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden: 
I - Vlli.yet, kaza ve müesseseler gençlik ktl:üpl'eninde bed~n terbiyesi mükel. 

lıefkırlni çıaılıştımmak üzere aşağıdaki şartla.c dairesiıı:ıle ve müsabaka imiihanile 
50 eflt:men na.mzed~ alınacaktır. Bu rıamzedler 1942 Temmuz veya. Atus. 
tos a.ymda. Aııkm'ıad.'1. ya.~ılı ve altı ay devııeli bir kııırs;l. tıı.bi tıutuıacakLı.rdır. 

il - Anımi1an evsaf ve ş:ırtlır: 
A - Memurin kanununda. bir memur iç.in tesbit edll!ıniş bulıman p.rtlan 

h.ab olmak, 
B - 35 yaşını aşmamış bu!unroak, 
C - ~ vazi!esinl ya.pmış olm:ı.lı;, 

D - En 82 Ol'lfa me"A'teb veya muadili melıJıeıııfen meımn veya. 1939 yılmdıa.n 

eooıra eı1ba§ okıulwda.n çıknııq buluruna.k. 
E - Nü.ınunesine göre bk taıahhüdna.me vM!DMlk. • 
c - Mili;abıaka imWıanı ,cya.lnu; jimnastik ve aı11Mrtıimnden ameli olarak yaı>. 

t~.)) 

m - Toılib olanft:ar: Vllayeıt metkederlıııde v&Ilrere, kıau.a. ve nahiye merke<JJlıı. 
ıdnde ıJııa,ym.a.kıaıınlt.ıl'a istidı:ı lle müracaat ed~. Müracaat zamanı ni.,. 
baG'd 4 Baa.1ira.n 942 giinü a.kşaım bitmiş olacaaııtll'. 

iV - Verllecek ücret ve ma.sraf: 
A - 3656 sa.yılı ~dül ka.n'llDuna. göre a_v!w ücret Ue bera.ber kursta. bu 

lmıdılklları müddet zarfında gfuıde 150 ku.rtır.i11 geçmem.ek iize1'e harcırah yev 

miıyelat. 
B - Kaza.nanlann böl&'eıerlnden An1'amya kadar yol masra.ilam ve yolıla 

~ güı:ı.ler içln harcırah yevmiyeleri. 
v. - Kurs esnasmda. çalışma için giyilıeoek elbise ~ aıyaWca.bı Umum Mü. 

düdükçe verHecekı. 
vı. - Fazla tafsilat için vilayethnre tııedaı iıembtY1!54 bölge başka.nlikblrına, 

lılaaA1ıarda. ve nahiyelerde kam kaymaka.mldclıaırma müracaa.t lazımdır. 
«31S4.5128• 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğ.ünden: 
İ9ki ve tütün sa.hcıla,rının ellerindeki ı;aıtış teskıerelerinin müddeti 31 Ma:yıs 

942 a.kşamı sona erecekUT. 
Saıtıeıla.rm yeni ıeuerelerlni kolaylıkb. alabilmeleri iç.in m•ntaka itibarile 

aşa.tıda c~rilen günlerde dükkana a.id konturatları ve eski tezkereleri ve ild. 
şer aded fot-Otraflarile Kaba.taşta.ki başmüdürlüğümüze müracaat tıtmeleıi 
ve 5 Baıılı'arı 942 aıkşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrolda. tezkeresini 
a.Tmıyanlar hakkında. kanuni muamele yQpılaca.ğl ila.n olunur.ıı 

15, 16, 18, 20 Ma.yıs 942 giinleri Beyoğlu, Galata, Pa.nga.ltı, Şişli ve Ka.~un.. 

P3lla mıntaltasmda.ki baYiier. 
Zl, 22, 23 Mayıs 942 günlet'i Sirkeef, ve Beya.zıd mıntaJrasındakl bayiler, 
2ı>, 26, 27 Mayıs 942 günJeri Aksaray, Fatih, Bala.t, Bakırköy mıntakasın. 

ı1aki baıyiler, 

28, 29, 30 Mayıs 942 günleri Beşl.ldaş, Rumeli, Boğ:ıt.içi ve Anadolu Bo .. 

taziçi ))a.yil.erl. 
1, 2, 3 Haıııin.n 94-2 ciinleri Üsküdar, Kadıköy, Eı-enköy mınta.bsmdaki ba 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye Cilmhuriyeti ile münakit mukaııeienameıi 

2292 Numaralı 10/611933 tarihli kanunla tasdik edilmi§ıir 
(24/6/ 1933 tarihıi 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 İngiliz Lirası 
İhtiyat akçesi : t .250:000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin bcqlıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSİLYA ve NiS.de 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

MISIR, KIBRIS, YUNANlST AN, lRAN, lRAK, FlLlsTJN 
ve MAVERA Yl ERDÜN' de 

Merkez. ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RUMANY A, YUNANlsTAN, StJRIYE, LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat he.sapları küşa:dı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler Üzerine k~ide .\ienedat iskonto.su. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avaruı. 
Senedat tahsiH'ıtı ve saire. 

====================== 
En yüksek emniyet ıartlarını haiz kiralık 

K.asalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait prtlarile (kumbaralı veya 
kumbaraaız) tasarruf hesapları açılır. • 1 

~----------------------...,,, .. " 

1 ~!~..';L~~b~~~ı~~.~~~~!"K'! 
l 

misyonu azami kar haddi listeleri. Mahkeme içtihatları 

Avukat Nazmi Nuri Köksai 
Cihan ve Üniversite kitabhanelerinde satılır. •••11'111 

Afyon Belediyesinden: 
Adet 

1 
1 
1 
z 
2 
2 
2 

2 
6 
6 

1 
1 
1 
1 

1 
t ' 

t 
4' 

12 
z 
z 
2 
1 
1 
1 

1 

.bml 

İspekülüm 1~. 

İspekülüm kusku 

Pens pansuman 
Pens Grifte mu.ıo 
Pens Ç. d4ll 
Pens Muw 
Pens Tanpun dü:ı: 
Pens Tanpun ~ğri 

Pens Teınosfch'ap 16/Sm. 
Pens Mieculic 

Ser.ikuret 5 kurct bir sa.p 
Pelvünıetre de solin 
1''orseps de terııier 

Pens Avortma.ıııiü:ı 

Pens Avortınun eğri 
istetkkop ali.m'.ııium 
Bonsiotrepe .o.- tarniH F 
Kadın sondası maden 

iııestometre 
Rekor şırınga 10 lıık 

Teronıd genı}lik 30 S.1\1. derinlik 20 S.M. 
Teromel &'Cni.şlik 2S S.M. acrinlik 20 $.M. 
Seri dUat.at.or llq:-3.r F'. 8'3B 
Seri dUata.tor buıı!m 856 

Otoklav 40 ~nı. kutur 60 !o;m. ılerlnlik kirt cidali 
ka.za.nı baJurda.n tyapıh, bronz ka.pak ve kelebek 
manometre emniyet supalı siyah ~tan muba.. 
fnazah ve ateşe dayanır boyalı flat1 600 lira.. 
Banyo su 1S1tm.ı. ıt.erllbati!e tenekesi beyaz «Z50. 
lira tenekesi çinko olursa. «lJO» liradır. «540-lı> 

No. su 

2ı 

S02 
lil95 
1810 
1840 
2020 
2153 
21:a 
250<1 
2805 

3310 
6033 
b3t0 
6480 
6131 
70.U 
6J91 

Fl. Krş. 

625 
491) 
::oo 
620 
710 

950 
680 
730 

1360 
2010 

1180 
75•1 

3ı511 

no 
435 
41;) 

5453 

300 
5ıo 

550 

Belediyemiz doğunıevi ihtiyacı olan ve y.Ukandal(i listede cinsleri yazıh 
ala.tı tıbbi.yenin biza.lal"uıcl:ı yazıılı «108·h lira 11 kuruş muh;ı.mmen bedel üıc. 
rindeıı. ve fidanlık Sil motörü için miibayaa. edilecek ol.ı.n 2:.1 metre uzunlu. 
ğunda ~ 10 santim genl!;llğirıde kösele ka.yşsıın beher metresi 17 lira. 50 kn. 
ruş muhammen bedıel üzerinden 20 gün müdd-etle açık ek.Sili.meye konulmuş 
birinci iıha.lesincre talih çııkm:Wığında.n 6/5/942 tarihinden ıtib.ıren ihalesinin 
on gün müdıdetle temdidine karar verilmiş olup tıbbi malz.eme ve m<>Wr ka,. 

yışmm eğTeti teminatı muhammen bedellerinin % 7,5 dur. 
İhalesi 18/5/942 Pazartesi e-iinü sa.at 14 de belediye cncümenlnce ayn 

ayrı icra. kılınacak.tır. 
Şa.Ttla.rını vesalr bususatını öğrenmek isl:eyenierln hergün belediyeye mii .. 

raca.a.t'l.a.r. «5404» 

Bayramiç C. Müddeiumumiliğinden: 
Fa.his Iia.tla. ç:ı.y satmak suretile mllli korunma kanunun:ı muhalefetten suç .. 

Ju Ba.yra.nı.için Yenicami maballeshıden olup Ahmed Celdct erimin 8 aıu .. 
marall dükkAnında çalışan llüseyln Oğ. )lehmed Duran hakkında asUyc Of't• 

mahkemesinde yapdan dıı.ru'.)ma. J>Onunila. .suıçu sn.bit göruldüğüııden :nııU 

~&nnn f.lU'lhl~rindA ~eldleeektir~~~~~~~~~~~~~~~~~,......._.~er:;.ı_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

korunma kanllJlunwı 32 nci m:ıddesi •lelalet1le 59 mıco mııdclcstnlıı 3 üııoii 
fık;rası ıı:-ereğlnoe «25 lira•• ağır para. cezası ile tecziyesine d ir U/2/9-12 tarl.. 
hinde veri~en hüküm kııt'ileşmlş olma.kla a.yni kanwıuıı 63 üncü maddesi 

--~~~--~~~~----~~_..-...__~~~~~~~~~~~~~~....il... 


