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Bu sabahki 
haberler 

Berlina göre: 

Berçrarım 
adası bir 
cebennem 

baliade 
Alman Kara ve 
hava kuvvetleri 

durmadan taarruz 
ediyorlar 

Almanların kullandık· 
ları yeni silahlar 
Rusları şaşırtmış 

Ber!li.n 13 (A.A.) - D. N. B. a. 

Y azl işleri telefonu: 20203 

Almanlar 8 
Mayısta taar
ruza geçtiler 

jansı bildiriyor: Ber'ün 12 (A.A.) - Alman oT. 
Alıman kara ve hava kuvvetle. duları başkumandan~ığının tebliği: 

rinin devamlı taarruzları netice - Kerç yarım adasında , Ahnan ve 
siınde, Kerıç yarımadasındaki Rus Rumen kuvvederi muazzam hav.a 
mevzileri cehennem haldni almış.. tefkilllel'i tarafınıdaın deıııteklenrmı 
tır. Stuıka tayyareleri hiç durma - olarak 8 Mayıstanber taa.~ruza lııt: 
dan ve biı.1birini takib eden dal. zır 'bulunmak!tadtrılar. O gundenben 
galar halinde Sovyet mevzilerini muharelbe ıiddetile devam etmekte. 
bombardııman ediyorlar. dir. 

Alman tayyareleri, Azak deni -
zinden Kerç yarımadasına kadar 
uzanan saha içinde Sevyetlere ne. 
fes aldırunı,Y'Oriar. Wç b:r Sovyet 
taj-~'al'E.\5! havada gözükmüyor. 

Büyük taarruz mu? 
Bertin 13 (A.A.) - A9keri kay. 

tı~klar Alman büyük ta:ırruzumın 
' b 1 1 Kerç yarımadasında aş.~m1ş o -

duğunu ve i:>unun umum1 taa1!.u: 
için bir basamak teşkil edccegmı 
söylemektedir'1er. Bu cephede AL man ve Rumen kıt'alarının kul 
!andıkları yeni silahlar, Rusları 
~aşırumıstır. 

Taarruz biiyÜyor 
.Berlin 13 (A A ) - AS.\eri kay. 

na:klar KerQteıki Alınan taarruzu~ 
nun tesiıili :mrette gelişt= ğini ve 
seyrini takib ~ttiğini s()ylemekte
diıı1 er. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 13 (A.A.) - Royter: 

Sovyet gece yarısı tebliği: 
12 Mayıs: Kerch yarımadasında 

tiddet'li çarpışmalar devam etmek. 
tedir. Cephenin diğer kesimlerinde 
Önemli hiçbir şey ollmamı~tır. .. 

Tahkik edilmiş haberlere gore 
Almanlar 1 O Mayısla, evvelce biL 
d :riidiğ ' gibi 38 değil, 60 uçak :kay 
he~m i şlerdir. w 

11 Mayıs: 42 Alman uçagı tah. 
rib ~d~1miştir. 

Biz 1 6 uçak kaybettik. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Kanii savaşlar 
limen gölü cephesinde 

de çarpışmalar 
şiddetlendi 

Berlin, 12 (A.A ) - Alman or. 
duları baŞkumandanlığınm b:ldir. 
diğine gıöre 10 Mayısta İlmen gö. 
lünün şa~ında ve cenubu şa•kL 

(Devamı 6 inci sayfada) 

ÇARŞAMBA 13 MAYIS 1942 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatt 5 lcuruf 

ondragagör 
belirti yok I 

lngilterede ileri 
sürülen mütalealar 

NevyoI1k, 12 (AA.) - Nev. 
yo11k Times gazetesinin Bem 
muha.birine göre Almaıüar, 
Doneç havzasında büyük bır 
taarruza başlamışlardır. 

Muhabir dıyor ki, Moskova. 
dan gelen yarı resmi haberler, 
Alımanların şimalde Dniepet
rovskten cenubda Kerç yarım 
adasına 1cadar uzanan 480 ki. 
lometreliik cephe üzerinde iki 
milyıon a.Sbr, 24: zırhlı tümel?, 
2000 uçak ve çok miktarda pı. 
yade kuvvetleri kullandıkları. 
nı biMiıımektcdir. 

Muhabir, ayni zamanda Le
( Devamı 5 inci sayfada) 

Ha-riciye Vekili Şilkrü Sara.coğlıı 

Ankara, 12 (A.A) - C. H. P. 
Meclis grupu umumi heyeti bu-

Halkı ekmeksiz bırakan 
fırıncılar hakkında 

gün c 12/5/1942-. saat 15 de reis (Y azııını ikinci ıayfanuzda bulacaksınız) 

ı ;;i ;biıtÇ; ııuasıua nara harcıuanıar 
takibat yapılıyor 

Meclis ayın 22 sinde 
bütçe müzakeresine 

başhyacak 

Anlkara, 12 (Hususi) - Bütçe 
Encüımeni çalışmalarını tamamla
mak üzeredir. Encümenın mazbn. 
tası hafta· sonunda bütçe projestle 
birUkte meb'uslara dağıtılacalkıtır. 
Meclis ayın 22 s inde bütçeyi mü • 
za'kereye başlıyacak, 30 Mayısa 
kadar taınamltyacakt ır. 

Haziran ayı sonlarında yaz ta. 
til'i devres!ne girecek olan Meclıs, 
otarihe kadar acele olan bütün iş.. 
l evi intaç edecektir. 

Meclis, yaz devresinde ayda de-
vam.h olarak bir hafta toplana. 
cakıtır. ----0---

Lav al 
lirlngle 
gorı,mış 

Hnktımet haksiz toplanan 
servetleri sahihlerinin 
ellerinden almalıdır ! 

Ahmed Ihsan Tok göz : "İlk iş olarak 
bu gibilere çok ağır kazanç vergileri 

tarh etmeıiyiz,, diyor 
Geçen gün cSon Posta> nın I 

(Hergün) sütununda mühim . bir 
memleket davasına tema,, edildi. 

Makale, me11ılekette memur güç 
geçinir ve eski orta halli aile ya
ş~m11 giıttfkçe basıtleş:tirirken 
kıyasıya para harcıyan bir smı~ın 
tüırediğini anlatıyor, harb halin.. 
dıen istifade edip nisbetsiz şekilde 
kazanan bu sınıfa mensub ~nsan
ları bulanamız ve yakabrına ya. 
pışmamız lüzumunu i/leri sürü
yordu. 

Bu ımevzu etrafında tanınmış 
. Al 'kalem saıhi'ble.ri ile fikir adaırı.[a. Al Akden·ızde . Mareşal Görmg manyanm rrmız arasında açtığımız anket manya o Vişiden mühim isteklerini büyük bir alaka ne ka~ıandı: 

tayyare mevcudunu ·v,..Tl''i aöıteTİr faarita hamilmİŞ C·b~:ıt,:!~~nd:~a~:k;ıt~1b;d~ 
n,,.. 3' ° Fransız hudusu 12 (A.A.) - meb'um Ahmed lhıan Tok- Ahmed İhsan Tokgo ... azaltıyor mu? c a 1. 1 -uıret :J Alınan haberlere göre Laval Fran • göz •Öylüyor: künden söker s-ul'ette a:ınnıas, li. ı.er W sanın itcal akında bulunan kısmı • c- MuhaTebeler anormal 7a- z ıımdır. 

Alman hududu, 13 (A.A.) -: • nın hududu hattı ha.ldkında Mou • manlardır. iktısad!, ticari kaideler Kıyasıya parti harcıyanlara ge-~ dt"n z.de Alman hava kuvvetlerı liıu'de Cö-ring ile görütmü~ür. kami1en altüs.t ve işlemez olur. lince. hunlar hP5absı .. ve kontrol 
k ın anı Mareıal Von KenelTin. • k h b' A durumu Alınan diğer haberlerden öğre - Nasıl ki, bugün sadece b izde de- suz para kazam:.nlnr<lır. HUkCıme. 
g"tn İ alyay~ teı!ketitiği .öylenmekte- Amerı a ar ın umumı n.itdiiin~ ~öre Pari9te buluna~ .?1a . ğil, bütüın cihanda vaz yet böy le tin el'i onlann yakasına yapıştl..~l 
d r. Akıdenızdelci Alman hava kuv: f reıal Gor~ng, , Alıma~y~nın yış~ den olımuştur. Bundan dolayı, vurgun- zaman, kıyasıya para sarfı dnrdı1. 
Vetler mevcudunun diğer cephelen 1 d bazı milhım l•teklerını hamıldır. . culuk diye, bir de keli~ .cad e- rulabilir; fakat, bu kafi deği ldi r. 
takv yeye yarod m için azaltılacağı .. zerı· n de mu·· ess'ır olmıya baş a 1 Göringin Vic:h! A~an taleblen. dilmiştir. Vur.gUflCU b~zim eski ~- Onlar;n haksız toplad ı kları serve. tanıl yor. u ni kabul etmediğı takdırde Al~an. talar sözü i!le aç kgözlük demektır ti ellerinden alıp, memleket:n se-

Diger taraftan Rommcl'in Libya yanın İtalyanı~ Tunue ile Konn .. ~a: ve bu da aç gözlülükten ~oğar. O lame-tine ve muhtaçl.ımp vermek 
yı terlcett ği ve Rus cephesinde ko- • E kli 8eneral 1(. D. YJ itııal et:meaın~. müaa~de ed~e~ını halde, şöyle diy~ceğiz: Insenlar gerektir. Bunu y:tpma'.{, gerçi top. mutanlığı alabOeceği zannedilmek. Yazan • me söyliyerek Lavalı tehdıd et:mı ştır. kanaatten ve do~ruluktan ayrılın- la tüfekle· tankla; bomba il~ 
leci"'· M denizi muharebesinin tanıda bugün dahi anlaıılamamlf - Ü ca aç gözlü olurlar. Aç gözılüler m~harebe ~tmr!ttf!n de daha zor. 

... -o- ~rcan f . isyatifile vukua eeL tır. . . . r••HHOHO Bu G N ........... 1 muharebelerin de kaynağıdır. Mu (Devam• 4/2 de) 1 •ı k l h~~ı tara. ın >~dı istihdaf eyledL Bu hueusta en kuvvetü delıl 1 O : S , t d ir : harebelerin l.oğmasile berabn du-ngı tere ra ının dı&"ı. han_gı A:ı 'k l '!iz filosu- Mayıs tarihli bir Londra telgrafı • : ana a a • : man etralı sarar ve ge:ne bizim 
kardeşi Tahranda ği, Bir~eı~~ filo:~~:.~ :~~üklü kü - dır. Fi1ha~ika, bu~ telgraf, Mak AT. ~ Cenab Şahabeddın : e9kıi tabirle cgöz; göz~. görmez t'). 

n~n ..11~ .. b tınnak ve 4 ge- tur umumı karargahının Japonların : "AZAN lun ve deı:1ha1 açıkgozlcr, ~·anı 
Kahire, 1 3 (A.A.) lngiltere Kra. ç~k~u ~ernıyJ .. • tm k suretile püskürtülmesile bu deniz muhare - i 1 . . . u' ki ") 1 vurguncular ortaya çıkariar. Thtı -lının kardeısi Glouc:hester dükü, tay. mıyı de aMsara ug~a . a d püs besinin geçici olarak kesildiğinden : Hahd Zıya ~a IQI sa..:ı.nn !kafaları ezilmek lazım gelen .., ·ı 1 k T h , ı..tır lbu filoyu ercan •enıın en • •V• • ıı.. "ld d'k : y u .... 

.,aTe ı e ra tan a -rana va~~!<• . .. .. ld v nuh mütt"efik kay - babseyledıgını ·~ı ır ı ten aonıra ! L----. -.~.----.-.-- bu zilımreyi yolundan ancak dev. 
Dük Tahranda lran, fngılız ve kurtmuş 0 u~ T . dil ol- yukarıdaki noktaları kurcalamakta : (Üstadın ikıncı makalesını bu. 

1 
t hilklı.met alıkoyabilir. Mu-

Sovyet kıt'alar! tarafından selam. nak1arı ta~afın ban dl a~ e Hi rebe. ve bu muharebenin Avustralyanın i gün 3 üncü sayfada bulacaksınız). he vbe anormal oldug~u gıbi tP.d-
la.nm1 tı masına ragmen u enız mu a . d 'h ek ti "m \ . J are e ' Ş J_ş pr. . • d"L f' sinin nihayet bulup bulmadığı yani i1Sali plAnına aı a:r e efr -~u) • , ............................................ .., biı&eır.in dahi anoıırnal ve Ç<>k lkö. an, az.aıttesl gecesı ur. ~re me . • . . Devaıma 6 DCJ aay -..a . -.. 

Dokuzımcu deYre bulmacalarmı dot_ 
ru halledip hediye kaunan okuvı._ 
cularunızın lsimıerln! bugiln üçüncü 
sayfamı\ ikinci yüzünde bulııcak!!ınıJ:, 



2 Sayfa SON POSTA 

r He~~n ~ıRed~~l~-~~~;·;!;~;'====~========M=ı=U=d=k=n~·y~ü=k=u=h=M=ro=h~~ 

1 
Sovyet - Japon 
Münasebetlerinde j 
İyileşme alametleri 

\.. 'Ekrem U,aklııll 

T dk.yoda bir gazeteci toplan.. 
tısı esnasında hariciye na

zınndan Japon.ya _ Rusya müna.. 
sebetle:ri hakıkında her hangi bir 
demeçte bulunup hulunamıYQcağı 
soruluyor. 
T~"Q.u gazeteci hele harb za.. 

ımanmda Anıerilkalı gazeteciye 
'benzemez. Sual ve suali takib e. 
aecek oHm cevab evvelden düşü
nülüp tasarlanmış olsa gerektir. 

Rariciyt? nazll"l: 
Rusyanın Js.pon politikasında 

iki meınleketi birbirine bağfayan 
muahededen ilham almakta olklu-
ğunu açık surette bildirdiğini ha.. Bir Fransı:a muharnn" • Japon sı1~hlarınm •-----•~. tırlattıktan sonra.· ı:-..:ı__ Ul ~ oldukları za.. Bouclıido - 1 ,__ nd _L_ı•v 1 ırııı:n~tn hakiki amillerini arattırarak diyor ki: ~ as r-.- esnası a yıı:auqrer nl lstlblif edet"ek gelip 

- Rusya hLLkfimeti lngilıtere ve ı;-~ b zaf 
1 

• in geçen mUhtelif nesiller tarafından miras olarak buakıbnıt öyle an'a.. 
Amenika h€sabına parmaklarım a. -. 61_er u er en ya ız uzun bir lt.azırlık devl'eılBıe, mabeme. nelerden mürekkeb bir ahlak kaidesidir ki, baılıca iki noktada topla. 
teşe so'kar k kestane çıka.rnnalk nln ıylll~lne Ye ba malzemenfn can feda ederek kıdlenıEıasına atfe. nır. Bunlardan birincisi verilen söze aadakattir. ikincisi de vatan lçfn 

oi~ t n .hiç ~·r zaman irtikab et.. decek. o!'11'sak aldanırız. Japon zaferlerinin hakiki imili, Japonya_ hayatı blihkar etmektir. 
mı ec l tir; d yor nın millı ruha ~ obnasıdJr. Bu milli nıhun adına Bouchido derler. Japonyada olsun, bir bqka topraklenla olsun milletJeri yükselten 

Japonya. haric ye nazırına ka _ -··--···-·-·-········-----_.;;v.;;eya alçaltan ba milli rubun 'Varlık dd'eeaidlr. 

~~::t!::1~~e~0~~~E= [ S., ehi r B a be r·ı-e····-·r·······-.:.··----··-·-
Jo.ponya Aıvrupalı ortaldarınıln ~ ] 

hükümet me:'kezlerindc iki yıldan.. 

!':k:U..,.'":°~:x;:ı:u,~:~~:~~ Şirketi Hayriye Halkı ekmeksı·z bırakan 
labalık bir heyet bulunduruyor, işçilerine sıcak 

~~~~ ~~.~ı::::;u~~~~~.: fırıncılar hakkında 
T<>lcyo üç ay <&dar evvel sabd< yemek veriliyor 

Olur mu? 
Halka karşı yalancı 
çıkmamak lazımdn ! 

nazır1a.rmdan Mösy'Ö cSato.. yu t k • b t 1 
f:v'kalade sefir ?.larak K. uyb·şefe /Jare, ayrıca memurlarına a 1 a yapı ıy or 
gonde;di ve ~ ~und n ıtıbaren <le hayat pahalılığı karfılrğı ola- Bölge İA§e müdürlüğü, ikinci 
Kuy.b e!ie b!r taraftan Japonlar k b" . . parti gıda maddelerinin teni.. 
öbür taraftan An tıo..Sakso lar ra ırer maaı ıkramıye ıJere Qfi ine karar verdi. Günlerdenberi, 
ar~ nda d ui b:r m::.b ~eıe celr ıJe sandığa olan borçlaTını sin v.~rdiği fazla. unu sarfederek, birkaç bugün bakkallara, filin gün de 
başl ış ô.'du: Hedef Rus dootlu- tecil edece'lı gun evvel bır ekmek sıkınhsı bakkallar tarafından halim pi • ğudur. rlnç, fasulye, yağ dağıtılacak 

Tarih hi b.r zaman aynen te.. Şirketihayıriye İdares· fabrika- yaratan fırıncılar şiddetie cezalandırılacak diye duyuyor ve yuıyona. Bir 
kerrur etmez, f k::ıt benzer h di. lar nda çah.şan işç letden ibaŞka ayı mülecaviz bir zamandanbe. 
sekr, benzer muh~tlerde da.n s d'ğer i~ileııi.ne de öğle yemeği .. Biıik.:ıç n evvel fırmlarıda gö. Bölge l~ Müdürü Mümtaz Rek rl İafe müdürlüğü tarafından 
bonze.r ne~? ler ~o uru:r, bır sa- veril.mes·ni kararlaştırmış. bu hu- ~len Elkımek sıkınt nın sebebleri ve Belediye iktısad Müdürü Saf- günü tesb~ edilen bu tevziat 
n ye ıçın go lerım.zı kap ya.c~ o. . . ~;~~:- a~aı;l.sr ehemmiyetle fe~ q~.zenıdc-n müt~~ bj;ı" ko- bir türlü yapılamadı. Şa gün 
lur ak kcmd'ımızi 193Ş yıl.1,1'\ın A- sust.a faal ~-ete .. g~ştır. . . • Tonralk \.F t .rla

0
rf.. . ~n. ibu ı;a.por~~n tetkik ede.cek dendi, 

3 
gün sonraya kaldı.Bu 

ğu3 ayı orta.l:ırmda Moskova Şı:rırot lk.üprünun Boğazıçı Wke- f >/;' atısu : ısr tara. ve ~elklik unlarda suilst':mai gün dendi, bir balta geçti. Bu. 
şe de farzıedeb'liriz. O v.akit de lesinde lb'r a o ası te 's etmiş ve ınd:an~u:' ~ra biır günlü!k ıtam yapan fırıncılar şiddetle tecziye gün de gene öğrenmlt bulunu. 
R dostl unu elde etmek iç·n burada !hergün sa t 10 5 ile 2,5 a. u~ ver s ?den sonra ertesi gü. olun:ıca:ktır. yonız ki, pirinç tevziatı Pazarte.. 

j u yalnız anübar'zlerin ras nda memur ve mü d lere nu clmıdklenn yarım jst'hkak ola. ---c>---- siye kalmrı •. Banu tabii kartıla.. 
d · · r. O zmnan .Ar.g.loA 

5 
k muk 

0 
lınde sıc k )emeık rak verilmesı kara11laşt rıımış. fı. Ko e t d ·· rız. 800 bin nüfuslu bir fdıre s nlanı.a Almanlar ar. r cılarda h:r miktal' a ns rva uarı n un ııikı kadrolu lr t ıı-t tam. 

lardı. Bugün Aı.man1arın yer n t t are:.ı Ha 
150 

tır. Ofis b:r ~ün sonr k. te\Zıatı geceki konseri fından kolay kolay tevziat ya. 
J ;r a şl. rd r. Anglo..S k.. k+ 

1 
··~ bu elde kalan un mik'tarmı <le göz 1s b 1 B 1 . . pılamaz. Bir ~ım miilkülat ve 

sorr ita Japon ar ç rp yorlar. O ne v rm e o uo o onün<le bulu:ıdurara.k yapm f tan u e edıyesı Konscrvatu • aksaklıklar olur. 
z c g be Alına laırda ksl- rıtırac tır. H ~ ka1. fırmcılar bir gün evvel v~l~ ar ~estrası ~aTafından dün gece Fakat, bütün tedbirler alm • 
r 1 l hnb:ı ouı:tUn AL-rnanların ü.. ~ ları sa lan ve sarf'etıtıkler' Taksım Beled ye gazinosunda bir madan, bugün, yarın, 40 gün, 
j r.ni .ıdmak Ja:ponlara mı müyes.. ıçin az ekmek çıkararak bazı 5€-mıt ftorıser verilmiştir. Konserde Vali filan gün diye zaman tayin e.. 
s o a:k? Bu, ro lenemez, esa- le:rıde lhal :eı okrn.cksiz bmıkmışlar- ve Belediye Reisi Lut.fi Kırdar, §eh.. derek halkı beklebnek, gazete • 
sen mücadele de b'tmem ·wr. dı~. Belediye müfettişleri ve diğer rin tanınmış aimalıuı, ecnebi loo _ lerf yalan<:ı çıkarmak doğru oL 
d '.ian sü:rıüp gitınektecür. sene memı.ın-larma b'.r maaş miik.. alalkadarlaır bütün fırınların un lonis.ine menısub bazı zevat hazır maz. Bir daha sefere bütün ted-

Bunutlln beraber Japon har c ye tarn>da i.hruniye ver:neğe ve he- hesablarıaıı inco rn ekte v r::ıpor. ,bulunmuşlardır. Konser son derece birleri aldıktan, dağıtmağa ha. 
nazırın n Rus niyetler nı be1rrt _ men hemen bütün memur-lann lar lha~rlarnaktadırlar. Bu rapcxr- muvaffak'lycfü olımu,, ve san'atlkir _ zır vaziyete geldikten sonra gün 
mc'kte kaıt'i bir ifade kullanmış ol- şlııket sandığ na olan borçlarım lar Vnlı Muavını Ahmed Kınılk. tıar eılt aık alkı,1anmışlardır. tayin edelim. Bu suretle hem 

m ı i ·ın ~u b'şcfe YQ t:ıd ğı .. fev- t<>cil ctmeğe kıarnr verm·~ir. Mahrukat ofı" ı· B teık,bllatbir; .hem bı iz halkad k~ 
ika "d sefirden g le ek gunte apasının gö:.ıderdiği gar vaz yete üşmeyız; 
b k.kında iyhnserl.k vereC€k ma - lh--·-Jl·--a :~~~- l.'!ı. cı"var ormanlardan . diyoru:a. 
1
• n.ı.,.,.,..,.. hn . b d .ır.· A:).Ul.lli.GLL~ naz::ıran u.;:aUn.ı:L.lA ve. para t" •. ... . • . Ol "" 

d t ~~';O DSI lC e ecee; nl ren Japon teklıf ne 0lab·fü7 ye 1şme JgJ lÇJD ur mu !"' 
Ha~:k~=·de iki devlet müna ~ Bır vak'tleır Rusyanın en. zayıf o:Jun kestirecek h rsızJık yapan talebe \., J 

s beUerinın ıy·:ı.e :ne yolunda i1 r. ve s~ ık zamanlcrınd':l S b ryaya Dün öğleden evvel vı.ayette IHüse~ Hihm .Afkt icmıinde Karnesiz ekmek 
le ekrte od ğu göze çın-pacak b!.r s~:ıuımam.ış olan Japonyanın ılc- Vali ve Belediye RE~si Dr. Llı.tfı bir lSse talebesi hırsızl.Jc.~ suçundan tı~. rı e muh emel bır Rus - Aliman Kırdarm riyaset.illde Valı Muavi. dün adliyeye ve ·lmişf satan bir bakkal 

t:ıc:i ayd n iazla zaman var ki, konuşm~~ .r:: :1 :olü oyr.ı.ya. ni Ahmed K nık, Beled ye Reis Suçlu g€nıç, m~şteri ~fatile g7- ahk" } d 

Mayıs 

Scbahtan Sıtbaha: 

Gençlik bir tatlı 
Şurub gib:dir 
Amma . .! 

\. Burhan Cahid 
E ski biır ırfan ocağı, Da~ 

faka ncş·e!i b.r yıldonunıu 
geçııımılş. Haberım olmadı. Fakat 
eski ylıklönünıl'erinde.n b'ırinde bo
lurmıuŞı_ havasında bıle b r dinS 
~ütünlfrk scz.m ştım. Eskı Tü~ 
ılı.m yuvalarının tarihten sızan 
k?k~ ~ <!uv~arı.ı_ıa sinm.ş gi
biydi. Farabilerm, Sinaların bu -
hU.:lu il.im mayası çatı altın~e 
yugurulmuşa b nzıyordu. Uluğ 
yıldızları o çatının tavnnla mn iş
lenmiş g'biydi. Ve bunlar} bera
ber Cengiz kanununun se hü • 
küm!eri de o ta b. nanın d vanha. 
nelerine h~kıked lmiş hiss verı _ 
yordu. 

Bu oca'k ilmi ve disı'pli:n b ra .. 
ber öğretiyordu. 

O ·-~yareum·n Ü2t'!"inden yıllar 
geçtı.gı halde Pk in-t b:ıım kt vve
tiıni hfila sakl yor. Darüss::ıf kanm 
tahsil sev 'yes· n hay t b r e de
r.eces' <lir. F k:ıt crada vet rl r·ı0 
ayni programl r a ba ka 1 s 1 rde 
yetişenlerden a~ha ol un v aha 
bayata elve-rişli ol uklarını k bul 
etımelt lazımdır. B nun ve nne se
bebini oraya ~h tarihi n zam
da aramalı;vız. B günkü lıs ha -
yatının kusurlu bulduğumu tara
fı da budur. Orta mek.t b v rse 
gençliğı disiplinden mahruırdur. 
Ve bunun cezasını kendileri! bcra 
ber cem.i<yet de ~ekmekted r. Çün
kü ·~>U~nün m'lli ha~~tı, milli 
c~yeti ancak dis'plın k v\·et'le 
yuru~~ ~· İıikılS b .gençıl · ğı içiın 
maarif plan.mm ana ç zgis bu ol.. 
malıydı. Programlar ikinci d re -
cede kalır. Asıl hedef bir ruh ve 
biır kafada y~tişti.rılmiş b'r g<mç
lik kıütlesi ekie etmektir. Bugünün 
tahsil ve terb'ye s sıt.emi bu m9k
sadı temin edemez. Amerikan pe
dagojısi all'Cak Amr kada yJrüye
bllk •. İngiliz terbiye ınetodları an
caık lngilterede faydalı olur Eğer 
kendimize mutlak b·r örnek bul
mak iıbtiyacında isek genç ve ~ 
kmı büyük mill tlerın te ib'ye sis-
temlerini' se9Cb'liriz. J aponyada 
gençliık nasıl yetiş'yor, A'lmarryada 
tahısi'l !hayatı nasıldır? Fnkat bun
hırı aramağa da lf~um yo'-. Eğe 
dSied - mız e f a ~ n cı 
etm~ nıyet'nd.e isek D rü f -
kanın, as'keri lJs !erin an' neli 
metod arım sıv 1 r lere d tatb -
edebiliriz. Brz m zamaımruzda da 
tahsil hayan a a ~ı yu an ayni d:i
srplin çe11Çe~si iç'n.de ın· Bugü
nün mare ve cievl t adam r bu 
çerçeve içind~ Y""rşm·şı rd r. Her 
halde bHgi ve ha vat t t'o yesi ba
kımuıdan bugunkü gençl kt n çol< 
üstün yetişmrş ero r. İnkfı.. ine
mez. Bugünün ~e-nçliğ:ndPn şika
yete de hak!kım z yoktur. Çün'kü o 
taze varlrlclar henüz şurub halin
dedirler. Koyı.1faşıp şekerle,, ha-
'ne gelmeleri ancak vcrılf'<:(>k eA 
meğe ve pi 'ril ce't kabın ı;eld'ne 
ba.~1ıd r. B"z onları öyle s rbest 
b ra'mn sız ki surubluktan c1 ~ k•p 
çcsıne suyu haline g r~ ... ) r On
lara da yaz k oluvor. b

0

1lr ele. 
Cünkü ymll'er'miz: on1ar nl2cak, 
~a!"1n'ki Tüorlki 0 vi onlar 'daTe e-

de<:ek. l'D I ( /, •d 
LL Jurl1an. " '' Japbn ve Rus gaıete en arasında b ~eccğ -~~?nuştu. Alınanyı:- Muavini Rüat Yenal, Ziraat or- eliği şe!hrin mllhtelif semt'lerınde ~ um O .. u_ .. w .. arasıra la?ndısını gÖE:termiş o'an ~ın kOOllUnıst ouşmanhğ nı pol ti- man müdürl nl:c! l\'1 hruk.at Ofisi Ege, Adli;ye, Yıldız ve Türkistan Emnfyet 6 .ı.ncı. şube mudurlugu 

t rt atışına!ıor n sonu gelmiş. Ka t;meli yapırn~ oınuıs karş15ın.. Müdür Veki inin 'ştir kile bir kıraat.hanelerinden müşterilere a. memurlan bilhassa fırınlarla ek- ........ T.E·····E·K·K(~İR ....... . 
Takyuyu bamıOaladıki n sonra Rus da ş:mdi bu <luşunce b r kenara top:.antı yapılmışt r. id palto •n çaımış ve Çarşı ıçlnde mek satışı yapan bakkallar '\e 
t na mmek zcrunda kalan bir bırakılını ır. Bug"n b't rol Av • Bu ıtqplant da Mahrukat Of" . ko itukçu Neşete satatken suç üstü s:yyar ekmek satlcılan üzeııincl€. Ailemizin d mıi b:ı.şı Jiaru. Rıza 
Ameriıka.n uça ır.t. Rus hükılmeti rupa mahfe er n~en bazı lan haTb ;11!.n ıf'aaiiıyet! etrafında ürıü 1.~~ yakc:Ianmı~ır. kı ılrontrd!lıarıru art,t rm~ bulun.. ~nel'l amelfy t ve tedl'vi ed Ame .. 
ta fınd n el kor.mu tur. Dahası den evvel de mudafaa edilm.Lş 0 _ . . • . g şu Dun adl 'Yeye verilen Hüseyin ma'lotadlırlax. ıika.n ııastanesfn4n kı.ymetli <lo torları .. 

b'r r·vayet gor RUSY.a h - lan bıır fikre d nt.rek J ponya ıle = y-enı kararı r ıttihaz olun. Hilırni Sultanahmed 2 nci suDı ce.. Polıs lkaçakçılL~ büro u memur. na. nıtınınm ve şefkııtterını en 1 s:ınca 
kamisen g en kış Ir: 'lte- Rusya arasında çatışma nokt ları- U4". zada y pı an sorguı::unda suçunu larınm da ehcmmiy tle me gul d~gul.al'Ia. ibu.1 ed'cn milşflk ya.rdımcı.. 

e na ır n MoSkovaya nın hem :ınandud, h m d sa lıi ol- ~I~nılka~ Ofi · l" um g~rdi.ığü ·ıı.raf ed r : ~ ' ol uik~ rı ~u kontrol sebeb, b z mrma, cenazesine ı lrok cd'en, acımıu 
ı.i t i d etmek. aynı duğunu, buna muk~b;l ıki devleti takdirde c vardaki orıma rda.n c- B bamın ayda gönd rdiğ aç . ı n son gu rde h a p:ışiaş:ın vao n U.kdıdtarbnnA 1XL1 

nda d A ·ka. g m?l kur - birlest;.reb lecek i.kt adi ve s"yasi o~un drest rcceık, aynca Kandıra, 20 :Ilra i e geçinemiyordum. Mee- ka~z o ar , f h · ş f atla ekmek sa!lıb d e-ı-, ayn am t~k'kii:rter e. 
m"~ erın n yap 'klan menf Uer»n derinleşerek ge · le _ İğn ada, Ağva vı~ tzm·t mıntaka- tmren a:,u işi yapt:ırn demiştir. atmag~. kalıkışmış o malnndrr. deriz. 

relerde hazır bulunmak Ü- diğini düşünüyor ve Yakınsar.k larınd.aki odunıcu1ardan da bizzat Hakim, su~uyu sorgu netice. n· B~ curnleden olma'k üzere dun Refblı: Muuffer Gönet 
Lond .. aya davet C'Clilmi<:, fa- hfui:seleriren ge • me ş kıillcr nde odun sat n alacaktır. sinde te~'f etmiştir. us'!ruda~a Doğancılarda Adnan o~u: Barb okulu öğretme 

bu d ~eti k!lbul etmeyi daha düşüncelerini tey·d edec 'k deli.11& ( adında b r b kkai yak, lan.ar k elen ~ Seliba.Uin G 
rr·· asi!> b

0
r zamana bır kmşıt r. buluyur:tru-. I ımeştıud su aır müddeiumum·ı in- o~ıu: Avdkat Nemnetttn G 

F. r Japon • Rus münasebetle- Japonyanm M:hvere bağlı. gö- STER 1 NAN, ne teslim ~lm~r. Kerimesi: Saliha Ardan 

e ı·o1 u da ·ıerlediği rümnesine rağmen hak·kattc ta _ 15 T E R 1 N A N M A J k' Adnan, dukıkamna gelen bazı yaı 1• d 1'iils Mos'ko- mmnen müstakil blı- pol tıka takib mseı:re 600 gramlık ekmeği 
rezeler d J pon elç'sine etmekte olduğunu ıdd;ia eden~er Nevyork kltabcılarınd•ıı birisi; • h ~a~~ırL olarak ve 40 kuruş mu. 

n.. 

lstanbul borsası 
---- c;Pk oldugu· gibi Ru<=anın da .. ·'---dıg·ı ro---'--dan blruu· • .... rme em kitab, hem de kitaOda a ı n.Cle satal1KC'l1 suçüstü yaka. 

1 

~.1 ~UUU" ID4UUIU ....... yapııık kuma§ tükend(gvi lç"ın, ki. lammştır 

M 1 
Anglo-Saıkı;on a em:nden g(>rd"ğü mak için orijinal bir usul bahnu._ ·· Ü. .. • 12/5/94Z ayıs büıtün ....1ım} v le k ,..- tabın ikinci baskısına bqb bir Dün skudar millı İkOO'unma ııı:::::ı:ı-==-==========•I 

-...,.-----:: .. yaııu ara ragmcn ge ce tur. Kitabın sayfalarından birisi. kuınq mai!ikemes de duruşm b 13 Arabi s o günlere a d polıtika serbestliğini ne bir kumaı parçası yapl§llrmtf parçasl yaplftlrmak zonı lan.an Adnan bu su d ına ' 
1 ". 

18:8 -t\ınn 
so 

Çarıamba 
RH11>ı • e 

1942 

ııı ı e!d~ :manıfu.ı; tutmakta cılld'U- nu ve altına da, romanın kahramanı ortaya çılanı,tır. 3 ay anüdd tle h pse ~canlOO 
Hı:'r· duşun n w de çoktur. F k J ca.. olan kaduıın aık vadisindeki bü. Ancak, kitabın ikinci baskısın. para cezas na ınahk. d 

~al~~ ?taraf aynı vaz·yett de • tün baprılarım ve kumaşa borç. dan satın alan bir kadın okuyucu, knTarın tcb ğin mü~ak~b d • 
muu · lu olduğuna yazmıfttr. Bir phe • la."lna§lar araaındaki arkı ileri aü.. kif olu r. 

Bugün görmekte olduvumuz po- ser olmıyan kitab da bu sayede rerek kitabcı hakkındn dnva aç· Bu da bir ha kası 
l tika birleşmcler.n·n hak ti ve harıl harıl ~ılmııtır. mı~ır. Fakat mahkeme, kadtnın Gedi:JQpaş da fır nıcı La.mbo ·ı 

& 27 8 ~ devamlı menfaat ... ere dayandığım Kitabı alan kadınların ilk iJle. bu yüzden ne gı"bl zarar ettiği pek te arı Yan· 0 c varda b 1 

09 28 
oo 26 ve taraflarca öyle !karş~ ndığım rl, tabii, bu kurnata aramak ve de belli olmadığı lrffı; kltabcıyı Petroy.a ikam z olarak 10 t"'ne 

-4--0--1ı:..0...-1-1-nd-1 -=--A-k_a_n-::..-y-.,.:..ts-.-ı ~lemek mümkün de-i.ıMiT. Hari> aatın almak olmuıtur. Bunun üze. beraet ettl~lr. ~-· ekmelk ver'J1ke-n yakalanın farQ i- k 

R. ahır ..... 

bize çok süYprizler gösterdi, fakat 1 S T E R 1 N A N kisi de milllt korur"1<1 mü tl ~u- -------
a> v. S . .ı. :1. u. ~. 1), süıprlz!erıin en önemlisi belki he. miliğine tesl'm ed şl -dır. 

V • lll 10 17 06 ro 18 on Oıl ... ~.~ meydan ,...,,._ ~ E. ' Si & 16 1- ~ 4Q uuu. a ı.-........ amış~ır. 1 STER 1 NAN MA I MücM~ umum'lık, suçlul n dun &iz •• ,,,, Zt.l':z-kua.ll geç vak t muhak me ed ı k ı _ 
T -------------------------..J) re 2 numara ı mılli korunma m tı • 

.-..ı:..~~-----------------------------------~------------------------~~-------==========-~kemesine sevk trru~~ 
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r~.~.~~T~l~D-~l;-B~~~~ DENİZCiLİK: 
A A A Hliç şüphe yıd'tt ki nesir zeminin.. 

Cenab Şeha.A. bu .. ddı·n ~~1'.Flf~~g:~ Fransız donanmasının 
dilemez bir kudretle Türk nesrini d ..., ı 

. en güzel bir ~kilde gösterebili - oyna 1 gı ro 
Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil ~ ~ ":;yt::,;Y:u; { "Son Posta,. nın denizci muharriri yazıyor J 

· - 2 - şeik'.lııt ZM:l. bir hakikat karşısl!'.da O zamana kadar. ha.tö\ c.}.felc.. l laka ?kim rrn idi? Hele bunu en Hoofuıdıe:n Qek.i.ldıkıten. _soı:.ra ııere kuvve-tli biır taarruza katır:.,. D ünün Babı~, bugünün Aıı:ı.. ~ ~ biraz :şıtp}Ul\j öyi-e ki bu teb. risalea de dahil olarak, ea. ~!ade s~ği .. Fikrete karşı nı: Fransa gerek deımkrc:.sıler:ı, ıge. masındazı evre! Fransa üzerinde 
kara caddcsLnde, yok.u.ş çı. ılk. nuıWrat hoc iki taraf.m az çok naJbm şiir ve nazı.m san'ati tçin bir ıçı.n reva gıonnu~ olmalıytlı? Belkı rek_ Miıhv:~ oyalayıcı bir siyaset y~niden ~ tazyik yaptığım ve 

lulıuk.en sağ tarafta b"r dükkaırurı şaşınmasile ve i:ıtultluifle cere ,.. ~ kendi kendisinı bir 00_ de Fi!k:reotıte Cenaba karşı hir kı.s- lak1b etıınıştm-. nıhaıyet bio:' Laval kabinesinin kU
ustun.de k:üçük bir oda ... Ne ıpen...lya.n •· O bana bir şeyler sor _neme devresi geçirrni~lr denebi- kançılk duygusu var mıdır, yok is-e • Aılananya ~rans:ı~ı taı.yi5t etıtik.. rulduŞ-U~~ gördük. Bunun başlıca 
c..-erel-erı.00.e pe1de, ne de masa, madı., soıunalk el'b&ttıe .s.ayıgısızl$ lir. Onwı aaı 5an'atmın göz ka _ onu uyıandrmuı.k mün~ün m~ür çe Fran.sa bıraz Mıhvere yaklaşı- sebeıbı boyle bir vaziyette yam 
sarıııfaıye; .kolıl.uk .Ubilinden döşe- oluırlu; ben M sormadım. amma ma.ştıran in:k.i~{ı Edebtyatıcedldıe diye ya,pı~ olı:ı:cak. Fıkre<t böyle yo!'", •r-j:>"'r: ı~e yanaşıyor, fabt Alınan .ku'\"vetleri sııklet me-rite:r... 
me denebi.lıe<-.ek bir şeyler var; şiirlerine .ne kadar mftnıcedb oldu. devresine aiddir. btr d'U~ıy~ musaade ,ede;e~ fııt .. d-cmıokrasılerın mukavemeti \kuv. leri ile Ş8ıl1ktıa bulunudarken AL 
be&ı üç dört esk~ iskemle ile yığın ğlln;)dan, onun pek bityük muva:L Gene o devı·ede o ba~a bir ka.. r:atta de_ğildl, kı9kaıı~l!n:: h';s: u. - .vetlend lkçe tekrar Mihrverden u. manyanın han.sadan emin olmak 
yıgııı :>oıtıl_ma.nu~ pembe kaplı ri~ fakryet~ tatbik ettiıt nazm u - l>iliyetle, büıt.ün edebiyat meftun.. yansa b'ile o.nu ~yuştumı.ag.a, hlÇ ~a:lcl<l(?-ııyordu. Bu hareketler sıra- isteımesidır. Çünkü Londra:dand 
~aleier ... işte .cenabın kendis.i:nıe sulıile kE'l'.ldi emei!erımin arasında la.rım mesteden bir füsun ile mey- al:mama sa_klamaga muktedir o~a~ ~ınd_a F'ra:m:anın eliııdeki en kuv. İngiliz _ Amerikan konuşmal1M1.n-
1turdugu ed.eb:yat yuvasl! Bune llle'\'llCUd benzerüğe ~ Türk e _dana çıbnrş olu)ot-du: Yaman blr ea.'k kadar ınsaf ve mehar<.>t sahıbı \"etlı kozu donan.mas: idi. dan ve biltıama Amerika gazetelL 
~tu~abıl o Parıt4eo döner dıöntnez debiyatuı.a bu yenilikleri getiren nasir olarıak... idi. . . .. .. .. ~l.ımaıı:ıvanın ~? ilkbaharda Rus. rmiın matkalelerinden sonra. M.. 
taaıl.~·yetinin .istıikamet veçhesin san'aı1'kfıır iç.in büyiik bir 9l'vg; duy Btı san'ırluu.n a.stl tezahürüne Re-caızadenın bu SCYL'l~:. o. g~n ·a uızenooıe 'katı netic<> almak Ü- (Devami 4ıı de) 
il.Sıl olan .. tabiıb ~'atine ~evcili e. du.ğ~a.n. onua teYazu' duygu ~ sebetb olan onWl mesleğine rücu nıe_ suıretle :nu:~abel~ ~ttıı~ı~ı .1"1- ( 
lerek ~lılef o.maı;a bıle hasta Ia.rm.ı ınciJımiyecek bir tartılı li. etmek, tekrar btr tabib ~fat~~ mıyoruım.. b~ldıgım bı~ ... huk kat "Son P·"sta b 1 2 7 '"\ 
kabul edebıı:erekı kadar ~z . QOk san i1ıe bah.sebme.lt 1ırsat1.armı bul. hayata atılımaık fo-sat.ıru buluşu.na varsa hiç bır zo.man butu~. refa- u ,,nın u macası: - (10) 1 
ınunta~ ~r muayene_ ciaıresı aÇ- dum. tesadüf eıtti. katleri. müddetinde !'C' F '.k:rf'tlC' .,J 
.,;a_yıdıı ~ şüph~ yok ~. a~. zaman O,~ bu sözlfl-e k~ı mütehas6is Bir aralıık orduda va,,;fe a1dı; Cenaıba. ne Cenabda ıı:ı~ t:~ brsı Soldan aağa: 1 2 
ıçıooe bırçok ems3lı gıbı şöhret Ye olıduguna de.Wet eden bir muka _ birlkaç vilıiye.;te sıh:hiye mi.ifetf.şi bir kısk.a.n-çJk er::aresını ~o~me - 1 - Bir D!eVI 3 4 S 6 7 8 9 lt> 
ayrn r.amanda para kazarımlıŞ o - belede bul.u:nd.u: , Siıxie., eğer hep oldu. d3Jh:a sonra devılctin Arab un. dim; bunun teı-sıne, her ık'sı de satış ~şkllalı uoı. 
lurou. Par.a, d.i.yorum. ~ira .c~naıb si mevcud deği.lBe (elilc d~varla- suTuna aid lwumlarında, ezcümle b ilbirinin kud.rdini överler, du 2 - Atla.maJı.tuı 1 
her zı:;kı ada~un . y~ptıgı gıbi pa. ~ lrıenarında dest~ dıeste duran Hicaz ve Yemende vücuda get'iri. rurlarıd.ı. emn b..uır 14

> • 2 
ranm ~mıy~:n: vıe. hayatta~ rısale yığ.ml~rıru ~"teı-erek) size len !illıniye teşkilatı için açılan * Sef1lroı memurla._ 
k!lıymetım pek ıyı takdır e-c!erdı: buıtlıa.rda.n gondereyım; dedi. Ben: m'Üısabakayı kazanarak mr uzun Edebiyatı Cedidenin başl;uı.gıç randan (S). 
bıınu sorrradan isbat etmeııı~ de - teşeklkiir edeı-Jn., yal:ıuz si-zin zaman oralarda aolaştı. Bu vazife tarihi 1896 olduğuna ve A!bdülha. :! - Hususi ol. ' 
değıldır. Bu, k~~sinı isted:i,ği k.a. ~umel.erin~ mün~eriç A ?~n ona a.ra.boa<la olan vukufo.nu ge • m:1d idaresinin veıhıni bu edebiya- ma.raa (Si, Ta.. 4 
dar e<lebyatia ·ştıgıll.den alab>y - nusıhaılannı gönder8entz kMıdir; nj$etımek ve derinleştiımek im _ tı.n devamında da bir tehlike göre- has9ii:r nidası •?l. 
maz ve asıl mesleğcnin ~rgunluk: diye cevab verdim. kanımı ba~tıt.ik.ten b~~ı.... a·-ı-_ _,,_ omı.n mevcudiyet:nt? 1901 de .ı - ~lodem ı 

· v~ ~. vue .ııt:m. (.,,), Büyüılı: 13). " 
tarı arasında yaz. bir nevi ~leaı.- Bu cevah da_ ooun ~~i ne.fsi.ni tin.de Türk edebiyatına da <Haç parnna.k ı.:-~ı dı.ğına göre aocak altı 
direcek eğlence yerine geçır.ış o. dkışıyaca:k maııb.1yeit.c ıdi; memnu- YQlunda,. bedia.smı kazandmmştı.r. sene süren nayatındu yenı k&.lem ~ - sot.a. m. t. 
lurou. Türlk ır!an hayatı ooun k8. niyetini ~eren bir tebessümle Hemen büstün Arab diyarında, sahibleri pek dolgun ve zengin bir Not.a. m. Xaina.t. 
lemunıden edileçeık iS'tüadelıeri gerıe v~ güırel san saçlarını dalgalan - ve Mısırda tıoplanımş- ıntıbalann verimle san'atw artık silinemiye- m. 7 
be.mm e-t.m~ bulWlurdu. Bu bir ha- dmın bir baş eğmesile teşekkür bir nefis ma'ke9i olan bu yazılar cek deriın.likte bir iz bırakmış o - 6 

- Bir •umaş 
ta icri elbette, ve hata.mn n~res:n.. etti. Hakikaten bi~ç_ gün .sonra cServetifünun~ nüshalarını tA'7"llli.... lınınr:1ardı. .. nev'i <

3>. Eski bir 8 
'~.r-• -J ~ Türtı: hü!lümdan 

~n cltö:rrÜılae ili olacağım ta'kdiı Mehme<l Rauf ban~ elin~e b1r ~e- ebmiş ve okuyanları veleh ıçinde Bu tarihleri kaydederken o gun 
eden bu zeki ad.im, teşe.k~ilr olu.. met pembe kaplı rısale ıle geldi. bıra~ı. Hükmetmeılc.te bir yan. den bugüne kadar geçen yınarı !4.l. 9 
nur ki, o nokta-0.3. fada geci.lr.mlye. Bu ilik m.iil&kat pek kısa sürdü. ıı~ ol.masa gere1ttir ki Cen~bm ~ndüm: Kırk sene ... Bu za - 1 

- Bir yıııraıa. 
rek bir mü<lıdet Sünra her iki san'a bund.atı sonra da onunla tekrar bu yazı:ıaııı.ndaki n~r kudreti mamn ne d~'k olduğuna gençle- ma &leli (S). Hı 
tını birleştiııme'= ~aresini bu1du. buluşm~ fınıatı zuh\ır etmedi, ta na.ıırruıııctan 7'iyade tesit' uyandır • rin hayali erişemez. 8 

- Kın -.. 
Bl'n Mehroed Raufla onu bu kil- ki .Aıhrned ihsanm matbaasında mıştır. c:biıebiyatı Cedide• nin nefesi, mıaa (!) • Ynnıımhlar m · 

Q!ik odada a.yakta buldum. bizi g6.. D:iebiyıatı Ce<lideyi tesis edenler HatıtA hatı.t"lıyorum ki pek ınüs.. a~a tıkanan istibdad yurnn.ıği1ıe 9 - Keder m. Otardul:umu 7« 

rünce kısa bi:r .,aşırma da~ ge. ve onlartl\ en ön sırasm<ia Cenab, tehııi. olan ve fıtratının bu tema - kesilince Cenatın yazıları da ke. (J) • 

çi.rdıi.. Ben oou tasavvurum.a göre bir anda toplarunış olalar... yüli tezahürlerinden se<V'dikler;ne silmiş oldu, fakat bu, pek uzun 
bulmadım sarı saçlarile, ~şile ya.. Bu mi.ad gecikmedi. Artık cıe~ de hisse ayuıma.kta lezzet bulan sünmedi. Meşrutiyetin ilanı üıze . 
k:m gözlerile, pembe tenile, müt.e. nab yazılarını muhtelif yettlere dra. Recaizade, neş'eli saatlerin,. te ,.. rin.e kalem1ere bir serbest hare -

lt - B1r eıtııek .. ı <•t, Aot, ı.ura 
bir ınaıdıle ( s) • 

mısiıb vfu:ıudile pek gü~l bir g~ ğJ.tm.ak, şuraya buraya St-rpi.ştir • sadü1 ettiıloQe, ~ülüm.siyerek tabiri ket im\dıu geiınce herkes gib'. 
adAmdı; fakat ben onu uzun b<>y. mek usulünıii i.erkederek bütün e. mahsusil'e biraz da mu7llblik ka. hususi1e '5ervetifünu.n.> re:f'ikkri 

çeıvilk h.arekeW, lMordıcı, gü - de'bt faaliyetini yalnız bir mec - r~ırara.k bir gün, ben de ha'lilr gibi Cenab da yazı !lemine atıldı. 

Y111ı llllın ~a ılotr•: 

1 - Yaqt ~bm• (9). 

2 - B&TY&nm yed\fi (1), Temhf~. 
ot 1ılır maııhle ( 5) • 

tlcü •.ııe giifdürücü tahayyül et - muada, Servetiftinun. da topla - lken Fikrıete Ceonabdan bahsetmi~: O mnumııı nıuhtelif neşi;r vası. 
rmm•nn zılmimde hasıl olan bu roak çaresini bulmuş oluyıcmiıu. _ Onun sana nisbetle b;r meziyeti (Denmt 3/2 de) 3 - Olmanı .Wt (t) • Y~mek (1), 
__._~..-....-..._... ...... _...._._..~..-.-~~~--.-....----..--..--~ıı111111ı.-.ıııı_._.---..---..~..-.-~~~ ..... ""'---ıııı.ıııı~~.--İılll'ltı_._.~_...~~~~~--.-"-'~~~~BtrwwW1W (~. 

• - ~leısılıuır bir )'14.)"la. (Aı.yada ı t 51, 
Er.kek odtnllıerine k.m&n bir kum"-'> (41. 
5-Y~ (6). 

6 - E7üb dnrı.n.ıl.ı bir semt (tl. 
Ohlr mu .man.asııu. celir (31. 

7 - İstıiöa.I { 3 ) , '\'al varma "İıll:&M 
m. 

S - Tersi bir rıda m.Mld"fil. m. is.. 
ünak eıta.tı (3), Jlatll kannlık 13). 

9 - Göstıermak (6), T&Tllr CI). 
10 - Bt.r kadın lsml (6), Yü1Wkıen 

a1at•.a..ı ~'Dıı iii"• {U. 
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•. ~ ,.;~~llı~K~~E ~ ~"ei• Kad~::;;:~~~n,:;;'i.ı;~j:: · --- ~ ~~ __L"';B tn' -döıt. :y,imni ibeş yalarında vaTdı, (B~ tarafı 3 1 de) dan OOemımiyetlı: bir fa.kıtocaür. 
aSketlik ö-d•evini yapaT1k-en Afrika. roanyallllill. d ITh'.)KJ: .. ~c n A\nt- Bunu ,böylece tesbitten SV!ln 

•u 1 da maktul düı;~ bir§ le n'kihlan- pa. ba!tısın.rl:a bir c plıc açmaları Ma~asıkar ha~sini ele alalım 

DENİZCİLİK 

S A L V A T O R E 
mıştı. Az buçuk parası vardı. Şa.yed iht.fana1i üzermde er.dişe ıle dur. Bu olayı deniz ~tratcjisı bakımın. 
Salvaıt.oı!~ keu<iiıaile evlenirse, ona muş o1ması tab.lıd 1". dan ınıcelersek b bırine bağlı ik 
L r ka.yı~ ala~aü·nı, ve. 0 s tralard.a Lavaliaı hakim bulan C2.ğ· bir ba"at He kal'ŞlJa~ırız: 
hc-ş bi.r tesa.düf neticesi olarak kira- Fıra.nsanın böyle u:r t.cş\: bbüse 1 -- Madagaskar:n Japonlar ta. 

Ç 
. /•b 1 • H cısız kala.n biır aısma f danlığır.ı da karışı duracağını kabu edt•bJiıriz. rafından ~ttal o urun.ası clcmokra 

Yazan: Som.ersel Mauglıam evıren: ra.ıım oyi hıtab"lceek1eri.ni vadediyordu. A- N.iıtcldim Vi§' 1Ii!<lag sr~aı:a ır:uuk - sHc-r i.çiın hnkilki bi.ı: tehrke ola.'b~ 
b 1 k .d ,,_-,.. .... ı k k kapılarmln e"İg~ı"nd- oturuvo-_Ju. DA nası og. w:ııma, A_ll>SUnt·a·'nm.. kend'sini vemet edilmesi emr".ni venriş•' . ti!rdL Çünlkü Madagaskar adası 

El nden gd.ecek mi İımem? far a a~ız; gü.ı-iiblüai- patırtı ı. ao a · v- .... ,, ııc: ... F d ( 1 ık) L"val ı.ş' ıı...-şın.l g'~tı'ğ· ur d "aln.ız H' ..] l d w ·ı · 
l ~ 1.·kaıılı, onu uzun "L 'ır .. ~mandanbetJ' e::ııa. a şe~ gonmu .. ve dArhal ... ı.xı .. ., ı s c.. a .J .,~ ınu Y<> unu egı ' aynı za. Salv.lıtore'yı ı.l.-, çirılcin ytiz<i, gÜJ · arr yarl,J geçmeğe ürktüğü aha~isı u ..... _ v ' F d Al d -

ı ' ·ı l ·ı kı ·"'-1 d hı ". l d.., -o··rmedı'<Tı' ı'rı'n utanıv,,..Pd•". Kıza "ol s~vmış oklugu.nu da. katmayı unut_ ransız onanmasının ımanyay:ı. marıı a demokıı:a.;.ılerin en em'in ıen lbir ağzı ve tasaısı2 gö:.r...erı e on le ti ıhn wı. ım :O tenlr er e ~ ,; .,.. ,,~ ~ .; !-ı:- -ı:.....- • • .,......,,ı. kJ 'D--
r.._ bir k !L ••• --"- Ilı ~- L--ı .. o"_Jug·u ve geleceö-in; b·'lcliren ma<i. ). saı.. .... Mo>r-e~·ta.ıılı .. ratJ .""'.i1ümse- ~1 Vi:Uklyaca..,1ru \'C «ya.uuz ---.pı.l ı.arı ~ra körfezi ve Kızıl 
UC>J ya~annda • çocu ix.en tanı- yurü~ 9C8l!İ:z y.orıaıra, dağıar ve 11llll .. ın ... ... ~ _ .,. Fr ··a r d k Il _.,. d 

mektı.ıbunu ahp a L._ ~~ı·ı d ldı ve duşunecegı.nı soyiedı. Enteai ansanın mu a aöS rı a~ u a.. uenuzıne gi en Kap "\M}unu kesen dım. Sabahları, üzerinde lıiçb~r ~ey den:i.zle-re alışmış olan kendisine .1IUCK1. g Ilı eor 1 ~ .J~ 
d -'- "- · k. 1, k k l d !\. Evet ·'-'r m-'·ıub a"-·ısl~rdı u. Paza.r, günd~I~ yı.ıtl'İt p'1.rttk -öm. nı acagını söyleın'şt·. Fakat gaycl en mühim siratePk bir mevkide 

yokmuş ~neccıı:. uıır şe ı ue um- pe acı ge ıyor u. . fütilış sı.ıret1.e ıoıı .. ~ un .. ve <> t ı....:u,_ n ~ b 1 n ... 

hık L • · d' K __ ı k " .~·-· oJm Fa.le d _; ı_ d ı:ı_ J la d "' b' '. lr.k ve paınıtakıDlu halfuden daha az aı~ ati Fran=ru: tqlr.a:kiarma U 'UIJlın: llooLadıır. 
ta uzanıp yata.raıı1: ge;ır.r ı. arar mcnue et 11aıarell11Sl u~tu. at, a acıa;K.t e .ııK.an ı r an ınnden l rn1' .... d""" . . L k 1' .ll ı.,H.:.z. ,~ Alm.a ··ika ask-.JT..,.,.·~;ı.. 2 _ :'\ıradagastkarın Ja~•ıla.r ta-

k.ah · ·· d .ı h _....:_..ı dah L • - • .. d h t th~ d · , F a ı I gonm uıgu, ~'ftS yan a.N er.:. u .t\l ._... t::.u•"-'-~ • .ı. r-" 

1\ ı_ d · ,J, B b b' L 111-· • b" .. ·ı.. · ·1_ r,- k kat F katı,· d h 1• · .1 ıse!'C'I:rnı gly~e mana.ııre -.~U•e~L .... - .ı.ı.u.ıa ~;:, • ....,. 
mış, ycınmış verengı vucu u ua l e~.uen a ·oete~ U8ti.iruı genç e ası a ya gını uym.u§ılaraı a- b' 1 _ _: • • k ı.. u ._". . ayak hasınalart haJ:ı1 cl,,. La\ !':1, raf·-..J-n ı'S'!!al olunm"·ınasını te. 

ta ıı.a ar ınce .ı.aı. a~an a~ ır ıı;a.wmın utun ınıtlraaıı.c sevwgı ız ... a ır a a asa ıyı eee. . b" "k • . . . . k be.kil-en:Ien dakikanı..'1 geld':ıtinı \'C mm ıçin en kola) ,..are biz-zat İn.. 
ıirinınt muskası idi kafir. Her an dan avırJftne.siydiı. Ona (acemi biT miyeceğini de öğıren~:0lerdi. Dok. ndın .u~u ayı~ ~~tı "'~. S-~ ~~ Fna d -ö "' 
d • · k b 1 k kJ J r•· .

1 
) :_a.,,_ OO t_ t r'la.r b · " .. ?,. __ ~~d . . JDI l}'J.(:e Ve !raıJla "a. goreo.nec.eıı; l'lSIZ onmıanas nu1 lk~nci bi.:r g}f z}crin buraya yer}eşmelcı id!ir. 

1enız~ gı.rb~r, Çl ~~ a,kı çı _ç~c.u e.-k e ~-1:~~~11 _ ı e ~ı 1zuıı:h, uı.•ın ° laırd ır, -:1kr~ ~- ır 1 ecıe~ m. b'r ye:rc otumu. Tt::ba11 evine dQ, • isti.adan Fransız topraklarını ve- Fakat, tek sebeb bu deği!dir; iık!n. 
r na a.s ı:r çaLma.a endıauu sı • meıs;.ın.ıOı:ar yazar.....-., nast ep onu san ı . .L.H ·ın ~atore yu::auna .. d '--d ı l kayc. etme.si ~a. ı:ı cuı.:cGiTi.ni sö-·li. ci sebcb de Hind denizindek~ A"· 
m d .,_L k ı:..-ı k. .. d~..Jı::w- .. d d"' d .. v.. .. · • .ıı • • b I 'b' nurıce e anas.lna, Ka lnıa ev ne. b:11 ___ ,...._ ,_ -o .J ,.,.. 

da ~n ~~_: u ~ı:k a.~ra Yl.W'eklr~ -~.._.k ... -~u., ''eJ :>ru~e.sınab·u?~tlle- b~.n ugd1.>nu0ıtt, vedıJ.ıeşed <:e.gıb":" a kgı ı ceğini söl~di. ye .:u=.~,tr. :;i!ım.di, MadaaaSkar gro Sal\son deniz nakliyatını ko.. 
'- • a~ı"""Pn?f. &e Şl'lllf aya a~•ıgı ne aocıar ~J!Z.Uıadtglnl lııcıınyor- nıyor U. a a &ln lr SUS un. \1 \e ~ .. b'r hadsesi dıtikyı_., 'c Ftan"lan~n de. 1-U);aca-k Ve Japon CP.niz ÜStÜ, de-

aı1e (zna pazarlardan maada ayak.. du. Sa.lvatore.yi şuraya buraya, hı:k dıdu.Sonra ana genç kıza başile e .ev n~ı.l..ea:, guzel, ştr :!! ?I".okıraısflerle ıarası ıın nçıld~ğı. bir nızattı ve :hava kuvvetleri karşı.. 
icabı giymeuli) girintili çtkıntılı,.Spe:da'ya, Vened'ğe, Bari'ye ve ni.ll7r işaret yap'U. Genç kız indircceğj a.mı.a ftdan~.'g.~Ln .ortasın.da 'b~}~Z s:rrada Fransrz don~nroası .ıne;\ZUU sınd::ı bu den'zde naklivıatı idame.> 
yamrı yumru kayalara tırm.:,ınarak hayet cie Çine ;roaad•lar. Bu:rada dar.beyi az buçuk da.ha: hafifletme- bndana~ı kuçuk lbır ~ c yeAlr.ştı r. tekrar <mt.ayn e;.,}m ştrr. edebilecek donanma clzütamtoarı. 
~d~n.kendis'ni .. brr SC'\İnç, neş'e kendbıi:ni. ayTa.ır...ıa ha-ıtanede yatıran ,; htt; dü§ünme<H bile. Düpe düz Salv:at~e a!1l~ ~n ve levend Fransız .dıonn:ıınası \"irhıa Meda.. n..n dcıyan.ııcakları yegane ~ 
ç.gl gı ıle su)"Un ı-çme fırlatırdı. Ba-! l'ılml.dı hı:z: hutal ğa. tutuiidu. O ıbu- kese-ndc~ ve ıır:kının bi.i.tü.n .dobrahöı boyu ıle neş dı ib ır adam. ob:ıu§tı.ı ga~kardakı m~M<..r bdere mlida sahih olabilımeleri İngilizler·n Di. 
bası öz mal.ı bir a11111a ~danlğı o.l~n I na lbitıer köpeğin CL titz; ve anlam.'- ile, 'bıt erkek g 'lıi çalı.şanlIJ<lcJc ~~a~. o ç~.uk gihi inan bağışlav·~~· ha e ede<ınez, fa.k t A' deniz.dEk I ' <:> Suarezıe yerle ıneleri ·ıe B:.a. 
b rıh.alı çı ıdi.Salvaıtore da kendısın Jyan, duy.mtyan sabrı ile dayandı. kadar kuvvetli o~ıya.n bir insanlıı ty1 go.rlC'I' nın ba.'kı latı ve tdlı gu.. harel'Jctfiıta ~ olma't b knrnn. imdiır. S. G. 
den daha !küçük obn ild eırkek 'kar-,Ha:.;tal:ğ•nın bir nevi romatizma ol- h"ç:hir zaıma.n evlerımiyeceğtni aöy. ı:· $el1'lP5i dah~ tt·~ kay'~lm~~.'ş. -----.----.. ---,--.-.-.------------=;.:__..::.:_ 
<leşine dadılık ediyorou. Bıraz açıl dugunu ve bU'Il.dan höyle ukerl' ğe ted'. Kend "si. anası v~ bahası kataT ti. Satvatore omrumde gorcluııum Şll.faılc vakbnde-n, guneş ~t!-ntlisını r koruya l.."'UrulaN:lı ki, bu dler valla. 
cr.lar mı, sa.hile dömneleri :çin on - ya.wn•yaıeağLnH anladığı zaman se- lar nı vermi~et'd.i. l>abası da asl~ İn" nlıırın en iyi huyloularındı:ı.n 'hl. istirahate medbur l":decek Se.e kadat 1hi biltrahi tlP''kl çiçeğe benzerdi. Sal. 
lara bağ.ırır; ve yavan, basit öğle v~11cind~n k~~i .~ur~ıca.k ıribi oldu. böyle bir evlenınİye razı de.ğilidi. nid4 .. Kuısi .A.wunıta ı:ıbus suraU, tçalı~ıy~r ve aonr~ hav~ lr.raz serin- ~~tore çıplak ya.vrusumı ı:ı.vucı.uı.uo 
yemeğinı yemde üzore aauıalarl:a Zr.a evme doneıh· lmlı a.rt:k, ve dok Salva.tore e"ine döndüğii zaman, kes'hn badi ve: yast'l\dan çok daha ler scr~lıcımez, tteıAru 1-se koyulup ıçme otur.tur. ylkımya doğru k.ald.1• 

bezeli giin~ten yanan t.cpeyi tır. too!ar kendisine am.ık.. asla iyilel!emi. arleı1inin her şeyi öncede·:ı b:ldik.leri. büyiiık gösteren 'bir kadındı Fa. karanlık bastırıncaya kadar fidan. rarak onun rninik'löğine güler ve bu 
mamna zamanı ge.lince de onları 11 yeceğ.·ni aöyleda:~eri zaman (gerçek ni anla-dı. Kızın babası o.nlara gide_ kat iyi 'bİT' kal>i vardı. heJ.e h.iç de lı~ta dldiniya~u'. ~ser' ya ronıat'z g··

1
Ü§Ü, !kahl.ahıı.sı bir ~leğ.n kah. 

giydirirdi. ten hiç kulak bı~e vcnnemijtı bu reik vel'diUe.ri ~aran bildirmiş. on. a'bdal d.ei&li. Salvanne, erk.eke;,. m.ası tutarak hı~ı.r \Ş yapam.ı} o , o kaha •na bern:eııdfi Bu flralaıda 
Fakat hu cenub bö}gcle.rinddci sözlere (üzühnocli. Bütün derdi gü. la,. İse bunu, ona 81Çab'lmek ce:;a.. ve u3':aca tavırlar ıtalttn.dl~l zam~ zaman s'gata içe.ıoek kuın.hı\.t..ı u2a. gözleri tıpkı çocukları 1 ~ö.z' r·n~n 

çocı.ı'klar çabucak büyür. erginleşir_ nü, ta.sası, o kadar çoik. sevdiği icü. ret ve kudretini kerııd.ile-rin.de bub. A:.&unta'nın ka<:a~n.a basta.n ba~a nıyar, bti'tün vücudunu sızılc>r kap. güzel iği ile paırlardı. 
lıı:r. B:Dm Sakva.tore de az bir müd- çü"ıc adasına ve kıı:ndisinı be.ld'yen mamışludı. SalıvatOfe anasının gö~ lı.nyranlık, pe.resıtiş okunan hir gü.. la.dL~h hıılde, heı!kesin bırkaç tatil Hi.k.ayeml şu cüm'l.e ile başla.mı§. 
det sonrıa Marina Grande'da oh.ıran kıza ne zaman kavuşa~ğı idi. lsüne yaslaınarak ağladı. Çak bed • i~eme i1e bakıttğ•nı g?rd"~üm za s.Ozle gönlünü aby<ı.niı.ı. Plaida yı~ tım~ 
güzel bh ıkıza delice, ç•lgtnca aşık Napobclen., geleın gemiye yanaşan bah.ttı. F~at k za ka.bahat bul. manian pek hosuma 51derdı. As. k.ımm·ya gelen ecnebiler, cn.u böy. Eliıruieo gelec_e<k mi biıimi:} orum .• 
oldu. Kızın ormandaki kaynakbT ıanda.1a binip die kaıraya. y0Ila00ığı 

1 
muyord-u. Bir !bahkç_t1'1ln yaşayışı sunta koca<Sınln iyi, Uf'9al haliel':n. le y.ataı gör.ünce, İtnh'an bal·kç•la Ş.imdi de buraya 'kadar okudukları. 

ga'bi gözleri vardı ve kend'sini Se- zaman rıhıtımıda baha.Bini, anasını çetindi. Dayanma ve kuvvet ister. den daima mütehassis idt Fakat rlılln müthi~ SUTcıt!te tn1ski.n. tenb l ntzla ne k.a.!Kletme'k isf:edlğ m' söy. 
2<1rlatm bir kızı gibi satlyordu.Nişaın ve şimdi büyümüş olan ikı erkek di. Pt<k iyi bil"yordu k.i, genç kız oaıu yürriistü bırakan ve aldatan fet... afdukla.rıru sö.ylemtlıten kıendfi.lerini leyeyim: Niyct'm s'ze bir adamı 
landılar, fa!kat Salva:tore as&erl.ilc kaııdeş.İni seçti. Or.a.da bek.li)"CD ka- k.end"3ini bes!cyemiy~ek biı erkekN tan kıza asta ıı:ahamrnülü yıolkitu. alamıyorlardı. Baz.an den· ze sok. dünyada en bulunmaz., herhangi blı 
ödevini yapıp biıtiırinceye kadar e:"-1 laba1ık ~aaında aevıPli.ain.i arad l. le e~emneğ,e ~~ .. ~~ yanaşmı:z: De~_:n c;ocu~ları. d.~ ~ldu.: .. ır:ı~k !çi.n .~ukl.a~' n ı da biri ı kte ge- inısa~ın m.alik olabi1eceği en seviınr, 
lemnelerine imkan yoktu. Onun iç.ın Göremıedı. Rıhtıma çık.ar çıkmaz dı. Sa•lvatore nın gülumaemeletıru Agır ve guç bır omur suruyorlar- tırırdı. Ikisı de oglandı. o sıralarda en lutuf.kar ve enı değcrtı bir mezL 
dl! Kral V.ictor Emanuel i.n filos·ı:n. öpüşme Mlıneler.i ı:ırla gitti. Hewıi acı, hüzün bürüdü; baJrışlarlna &o.. dr. Bü.tün halık mevsimi boyunca, bü.yüğü üç, küçüğü de ~j yaı;h:rın- yetinden !başka bir şeyi ol:mıyan a • 
da bir deniz eri olmak üzen:, öm- de yufka yiUddi iruıoolaır okluğu pa ye~ biir köp.eğfo bak.t!}la.rl geL Saivatore a·kşamıa doğnı; hrde~le - da ka-daroı. Oğian-?.aır ç1r1lç1plak w 1e~d~ bir hal·yan !balıkçısını tasvh 
riinde aMıa ayrıJm.aılı&ı ad&&tnl ter- i9n, hinbiırle.rile sarmaş dolaşlT· eli, fakat delikaniı ,i~yet etmedi. ri.nden biri]e Jcayığma atlar; bal.k kenarında oy'naşırlla.r, Salvatore'de ederk.en. şu bh&aç sayfa ile merakı. 
ltedorken bir çocuk gibi ağladı. Kuş lren az buçuk a.ğ!!.~lar. Sal-vatore ve o kadar <;dk. sevdiği ltwn aley - bölgeşfne yollanırdı.Bu altı ~dj m·l bir kayaya çıkara'k onları suya sıo~nr nı:ıı çekebilip lıilemiyıeceğimi anla. 
landan de.ha arz; hüır olmıya? bir İn- kızı SO:rd.~. AnFısl. bilır:ıe.diğini, ,;e hi.nde tek bir. fena eöz. 3Öylemedi. İu!k bir yo1.dıı.ı. Sal:~tore, ~ecey' ?ra.. d~.Büyük oilan bu a.me~eyi en~~ ma'kitt. Nasıl o1muŞ't.u da onda böyle 
•n için. 'ba~kalıarının emrı alıtına <>nu iki uç ba~danbeırıdır de g.or-ı Bırlkaç. ay gcçlp -de. baha.s<::ı.ln. agma ~<ll'd'a geçirerek ıyıce kar getıreıı bır kayıd.sızhk:la 'kaı:-şılar, fakat ku. garib, umulmadık ibir meziyet bulun 
gİrırndc. e}hette ki güç idi; aemalaz mediğini sıöyledı; bı.mu-ı::ı. üzerine fı0an1~ğtnda. çalışıp, 'balığa aı<lerek balıklarıda.n tutardı. Aı:J.::asınd.an, tu çük cıyak cıyak ~ağtr.:~.ı.Salvatorc mu;ıtu. Allah bilir.Ve bu meziyetin 
ara15ında~i 'beyaz küçük bir Wübede gec~. mebıııaıb. çarpf ıibı chı~~D ınnun;.ı yaışaylşa. .lk'.8-tl'illlca, ana&~ ~- tulan balıklla:rı .. N<>poh~e gıdece'k nın 'koyun budu gt!b .. b.~yuk:, durma. ne olduğunu şu dakik.aya kadar d'a 
yaşamak dun.nılcen, bir zırh.lıda ya. deıruzde ~ı.c. ."!e Nap~nın na, k?~e. k~diııııiık evvkrunek. ısti. ~ vapura YetiFiı:n.ek u~re, vak- amca-.ına çalışma yuzunde-? kaba- keşfedemediyseniz, ben s ize söydi. 
~ancılarLa bir a.rada. bulu~~! ya- ışıkları u:uk.la~ K"l'Z ~trparken, yen bir g~ç.kadını aa~lı~ ve-Mı. Bu tınde satabilmek .ıçı.n aynı unm.yo~ faşmış. hantallaşmış elJe.rı vardı; yeyim dostlarım.. fy~~k. sad~c.e iyi. 
tamak İ9e deha gijır; bir ıftl; ve Sa:.vatcne, Marma Gnnde ye, lızı.n k.adının ll9ml Aeisunta ıdi. lu, bu eefer teıaıoc, katetm.ek ıcab fakat çocu\3arrtnl yıkarken, onlarl lik.. 
kuaya çılotıiı eııralarda cı.o.t.auı ve evine yolandı. Kız anas~ birlikle Sah-atore: ederdi. Ger.i kala.n :zamaınlaıda da, öyle bir ol.k:şyarak. tutaı, ve koruya lbnhl.ır. Hori 



4/2 Sayfa 

Bomba dauasına bu sabah deuanı edildi 
İlk celsede İstanbul Emniyet 
müdürlüğünün cevabı okundu 

Müddeiumuminin iddianamesini muhakeme
nin gelecek celsesinde okuyacağı anlaşılıyor 
Aıl'kaa 13 (Hususi) - Suikasd anlıyorum, yani suikasıd teşebbüsün ı Müteakiben ba\·ulla1· hakkında 

teşebbtbü maznunlarının rnuha - den evvel Pavlofun konsoloshane. Adapazarıında evvelcre tutulmuş 
kemderine bugün Ağu cc;zada sa~t de memuT olduğu teshit edilmişlir. ve zabııtada kalmış zabıt okundu. 
9,30 da uev.ım edildi. Ilk olaraK Reis - Pekala. Bu ııbıtta Celfıl Ş<m, CeJfil 'Şen:n 
İstaı.bul Bnuııyet müdürü Kaınü. Korn ilof - Lakin cevabın biı kardeşi Ziya Şen ve EP.rgüaı Şe. 
ranaaıı gelen ccvab okundu. Bu daha okunmasını rica ediyorum. nin ifadeleri vardı. Bu ifadeler -
cenıbua , örfi idare mırüakasında Cevabın muayyen blr !cıs.mı tek- don sonra bu defa Adapa!:arı sor. 
herkesın hüv:yet Yarakasını ÜLe - rar okundu ve Koırınilof Asmalı. gu hfı!k.iımirıd.:m gelen cevab 0kun. 
rınıae lu.Ş ması mecbLırıyeti oldu - mescid mevkiinin neresi olduğunun mağa 1baş1andı. 
~u. bu arıada si"ıl memurların tesbitini istedi ve bu sualinıın zapta (Muhakeme devam ediyor) 
J Mart 1942 tarıhinde Asmalımes- geçiritmesini di·ledi. Anıkara 13 (Telefonla) - - Anla. 
cid<lc t"Jstgcldikleri ve şüphelen. • Reis bu mevkiin neresi oldu _ şı1ıd.ığına göre iddia makamı, sui~ 
d :1kleı.- b"r Ş<ıhsa hüviyet sorıduk- ğunu kendisini ziyaret eden Sov- kasd teşebbüsü;1ü davasına a id 
ları. cc\·~b :ı.!ama<l.ıkları, bu ada ~ yet sefarethanesi memurlarından iddianamesini mı.ıh<ıkcmcn~ı1 bun. 
mın üzer:nde tabanca ta~ıdığını ve diğf'r ziyaretçilerinden 'öğrene- dan sonraki celsesinde serdede -
farkcttikleri, ad:ımın memurlar • bileceğ'ini bildirdi. cektir. 
dan kagmaık :sted· ği, sonra yaka -
lanmca Sov/ ct ık•)nsolosluğunaan 
;;-of r İvan u'.<luğunun anb~ılması 

l.ızenne munıaUe;y!1in bırakıldığı 
,.e hüviyet varakasını yanında ta. 
~ıyar::ık göstermeğe mecbur ol -
duğu k~yfiyetin.n kendisine an -
latıldı~ı bildirilmekte idi. Ayni ce 
vabda, Ankarada vuku.n gelen 
bomba hadisesinde medhaldar ol
duğu anla.şılan ayni konsolusho.ne 
mernm•1arından Pavlofun yerine 
bir aralık şoför h·anın yakalan -
ması ve sonra Pavlof olmadığı an 
la~ı1ar3k bırakılması 'g"bi bir hcl. 
disenin asla vukubulmadığı da 
İ!iarC't .olunmakta idi. 

Emniyet Müdürünün cevabı O

kunduk.tan sonra Pavlof sordu: 
- T eikerede benim kon90losha 

nede memur olduğum daha evvel 
tesbit edilmiştir, den iyor. Hangi ta~ 
rihote tdbit edilmişti.r. Öğrerı.me1' 
i,ıiyorum.. 

Reis - T eılk.erede bu i~ d ai r 

Japonyada deniz 1 Japonlar Bahamada 
inşaatı taarruza geçtiler 

Tokyo, 12 (A.A.) ~ Kabine, bu- Londra, l 3 (A.A.) - Yeni DeL 
gün deniz ınşaatı programının hiden alınan haberlere göre, .Jap~n. 
devlet kontrolu aLtında mevkiine ı lar Bahamada Şue - Yang bolgesın. 
konulıınası proiesjnı kabul etmiş.. de yeni bir taa11ruza başlamışlardır. 
tir. Projenin gelecek fevka1ade Bu bölgeye yeni Japon takviye kuv 
toplantıda parlamento tarafından vetleri geldiği bild~rilmektedr. 
da tasvib edi1mesi icah etmekte- Şimali Mandalay'da İngilizler 
dir. Kabine açık denizde balıkçı- yeni mevzilere çekilmişierdir. 
~ığı_n _kontrol ~ltına alınmas~ pro. Bahamada, geniş ölçüde faaliyet 
Je~J1'.ı de aynı celsede tasdık et- te bulunan Amerikan ve Çin tayya. 
rruştır. reeli-eri, Japon yürüyüş kollarını ve 

---Oı----

Norveçe gizlice çıkarılan 
lngilizler bir fabrikayı 

uçu ·muş!ar 
Srt.o!kholım, 12 (AA.) - Norveç. 

ten alınan haberlere göre; gizlice 
Norveç topraklarına çıkarılan İn
giliızler Alımanların da söyletliği 

bı.1 

aSkeri topluluklarlnl şiddelle bom-
bardıman etmiş, düşmana ağır zayi. 
at verdirmişlerdir. 

çumnuşlardır. Bu elektrik santrali. 
de<nize ik:adar uzanan Oı:ıkla ma. 
denleri şi.m~ndifer hattına cere. 
yan vermekte ldi. D:ıgens Nyhe
teer ıgazetesinın bildirdiğine gö.re, 
Stdkho1ımda .ş"mdi es'ki baharlı lo
lrom.otiıfler volen ve Ciya. vagou. 

Kıyasıya para 
harcı yanlar 

(B.aştarafı 1 inci sayfada) 
dur. Fakat, bütün mölleth t('ınİ7. 
evl•adlaı ı, cüınhuriyet!n bu temiz
leme aıneli.ve~ınde hükumetin et. 

Ü]liitPiı1Ahm_fJi. 
Kuşçubaşile güreş 

rafında b:rlik yapmalı ve feda- - Altını:ş aıltı okoka imiş eicn. Ahmeddir. 
karlıktan kaçınmamalıdırlar. dimiz. Digcrı Hamlacı Mehmedd 

Bu işin tatbikinde ise, ön plandn - Nasıl olur lala?. Altmış altı Öni.ıımuzdeki hafta Cuma ııa~nıı. 
çok ağır mıkyasta kazanç vergi. okka benim topal koç geliyor. uan sonra, A medle güı-eş yapı:ı 
!eri almak ve bu yold.lki kazanccı - Efendimiz, kcndısı söyledı Nas l ke) rin yerınde mı?. 
k.ıoşanları böylece i.imidsi ,. J iğe di.i. ~:ikka.s,nı... - Sayıei şahanen izde hazırı 
!'lÜrmek lazı mdt':', drnnaatirıdeyim. - Nasıl bir adanı?. - Pekala.. lıayd i ist.rahat 

Bu gayret ve h\nımE:t1er saye. - Kara yağız, kuru suratlı. A. bak!. 
s:nde mrnlet!n scııveti kurtulur. daıleli bir adam efendimiz. Dedi. 
paranın kıymeti sağlam clurur: - Doğrusu merak cttLm. Getir Arnavudoğlu, dairesine çel< 
çalışmadan, lıavadan pnra kazan . .şunu huzuruma bır yol göreyim. mişti. Sultan Aziz de Yo;;gad 
rnak ve israf etmek volları da ka. Demişti. Hasan da bir an en·el Arnavuıi 
panır.. · YoZ'gadlı Hasan, Arııavud oğlu. lunun ~lirerıini görmekte sabırsı 

• P I D K A J ·ı nu dairesinden aldı, getirdi. SuL lan~yorlardı. ro . r, az'm smaı A · Ar d ~ 1 ·· ·· 
.. • • • ~an zız, navu og unu gorun. Murad Ağa, 0 kadar tatlı anlıı 

Gurkanın lıkırlerı: ce şaşmıştı. Onun Kırkpınar gü. mr~tı ki. Kara Ahmed. .!anlı b 
c- Giyim levazumıtı üzermde te-.şini kurtaran bir pehlivan oldu- dev masalı dinler gibi -:an\i ırorı 

piyasada fazla al!şveriş hakikaten guın.a inanmamıştı. Kendi kendine den kendini Murad Ağa\'a kapt 
nazarı d·ikıkati celbediyr>r. Bunun mülahaza ediyoNlu: mıştı. Bir kere dahi olsun ıaf 
muhtelif sebebler. olsa gerektir. - Acaba, başka bir Arnavud kesmen,işti. 
Bir defa, bir-ço;{ eşyunın ileridt? oğlunu mu gönderdiler? - Ah. acaba giire~ nasıl ol<! 
bulunmayacağı hakkında geniş Ve. bö,vle olduğuna kanaat ge. _ Nasıl mı oldu? Sen;n arılı\ 
bir propaganda yapıl'yıor. · Lirdiğinden dolayı söze şöyle baş. c::ığın veliahdin iki baspehl'.van 

Pek çokları «hazır varken ne ıamıştı: da b:rcr birer mağlt'ıb ı>tt i. H" 
buldıukısa alalım" deyip, ihtiyaçla. - Oğlum? sen, pehlivan mısın? de biris:ııi on yedi dakilrno:ı. öb 
rmdan fazlasını evlerine <lolduru - Evet efendimiz sayei şahane. rünü de on iki dakikada. SultS 
yorlar. Yani, bir m~i istifçı.iUk. ni7.de. · · t\ ;.-iz. Arnavud oğluna mrftun o 
Bir kısmı da ·mal Lulunsa dah; - Kıı:ıkpınarda Kara Mandayı, m~tu. 
pahalanacak, ileride paranın jştira Arab oğlu İzzeti filan yenen sen 
kuvveti düşecek. deyip gene ne misiın? 
bulurlarsa .;atın alıyoırlar. Bana - Sayei şahanenizde kulunu. 
k3lsa. bütün bu nazar:~·atı ve µro. zum ... 
paganda~·ı mal sahi.bleri çıkarıp. - Maşallah!. 
il'an e<l.~\·orlar. 

Yüksek yük<::c:~.: fiatılarla ;ş1crini 
görenler yalnız eşıya alım•nda de 
ğil, ba~ka sahalarda da göze C'ar. 
pı~"Or. Mesela, F.renköy • Suad;vr 
mıntakasında hu sene mal sa'hib 
leri kıö~lerine bk mevsim k!rası 

- Aslen Arnavud musun? 
Hayır efendimiz .. 
Nerelisin ya? .. 
Kastamonuluyum efendimiz. 
Ha, demek Anadolulusun?. 

olaraık bin1er"!e lira istiyorlar . ..,le Ne diye sana Arnavud oğlu, 
bunlar tutuluyor da. Adada da diyorlar öyle ise?. 
keza. Gavet tabii olarak memle- Arnavud oğlu, macerasıını anlat 
ketimizdeki vasati geçim standar. mıştı. Sultan Aziz daha hala göz_ 
dım bilen her insan bu paralar lerine inanamııyordu. Veliahd, 
nereden çıkıyor diye kendi kE'ndL sorıgulanna devam etti: 
ne soruyor. Bu servetJeril'l menşe. - Kaç okka geliyorsun oğlum? 
lerini ben tahkik edemem. Yalnız. - AMtmış altı oıkka . .. 
orta-da mahclud bir zümırenin eHn. 
de niSbetsiz bir para rulmanı - .. ... . 
mevcud oldu~u muhakka'ktır. Kim - Aferin sana. Sarayda ye iç 
bilir. 'bellki de b ir sımf para ;st if. otur .. benim iki başpehlivaınm ,.ar 
çilel'i şimdi sarfetmeyi saklamak .. seni onlarıla güreştireyim .. 
tan d ah a hes::ıblı buluyorlar .-. - Başüstüne efendimiz .. 

( Arkası var ) 
----------------~../. 

Son Posta. 
). eı-ebatan, Çat.alçeşme 
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Abone bede li peşindır. Adr e.-s 
değiştirilme< 25 kuruştur. 

Cevab 1çin mektublara ıo 

kunttluk Pul UAvesl Jbımdır. 

Posta kutu.su: 7fl İstaııbul 
Telgraf: Son ?osta 
Telefon: 20203 
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lgraE, Tele:ron V Teıs·z 

Zehirli gaz 
muharebesi 

başlıgacak mı? 

Eu~terede 
yiırecek 
tahdidatı • 

Atatürk 
bayrak 
koşusu 

Eti Bank ve Sümer Bankın 
sermayeleri arım lıyor 

L.ımda:a l Z (A.A. J - Bugiiıı T «11ean 12 (A.A.) - Atıatiirk 

~flvfa S 

l 
Aln1an deniz 
kaf "lelerine 

taarruz 
V · 12 (AA ) N J.ord1ar k d b u b Ankara, 12 (Hususi) - F.tibank seıım.a.VA<>iınin l60 ar.H~ maya ,, _ d aşıngto.n, . - ev - amarasm a eyana a u. 'J-~ ,J;~ bayrak knausu devanı; etmc!ktedir.. ı-on ra,.. 12 (A.A) - Hava 

\ı · _ c1 ç.. ·ı·· L ı · 1 :ı ı·_ d w it ı ibl~n:ıruı ve Sümeı:ıbank serımaı.:esinin .tezyidine dai·r ~foclise iki . .,. ~oıık ve aş ngtıeJJAıa or<lı ın nu wıaıı ıaşe naz r. wr oo On> ıa.;Jhac ver:ili:U. J Bayrak büyük bir kalabalığın coıı - nezaretini-. tebliği: 
lı.u lnglH:r.lerıin Almanyaya kar.ş,! ıi. Hazirandan itiharen restoranlarda >I. lıttın gösterileri arasında 6. 15 de Sahir servis ne mensub tayyareler 
ııir harbine başladıkları suretinde azaınl yemek fiatının ddam baııına 

8 
Çi TeTcanda kaymakam tarahııdan düsnıa.n tiuret gcmilıerine karşı ta_ 

tefsir edilmektedir. Bu sınir harbi - 5 ş:ili.ng olacağını söyforni~rr. Ye irmanya - ·n Mercan deniz atletleTe teslim edilmıi~ ve Eı:zin - a.ı:ı:uz.la.ı:l.na devem etm.işlcrd ı. Pa -
ırin ş' dd.edi bir müttefk: taarı:uzııı melder;- ÜÇ tab\K. olarak tahdicl e cana d'OğTu yola <;ıkmı~ır. z.ar gecesi bi:r Hudson rayyaTes 

t!:re~e:\:~::~~~~~;.ğine de ayrıca dılmjştir. ---o l' udu unda Japon muharebesinin --- Mandal civarında d~"Vllanın bir ia. 

Afmanların muharebelerde ze - Kan 1 sa'7aş ar ·ıtvr·ı l1areket•ı • ı . Pariste yeniden !i!=i~ı~~ llombalamı~ ve hasra 
hirli gaz kullanabiieeeltle.r.ne. dair . .,. netice eri Dün gece Norveç sahili açığın_ 
Çörçil tarafından yapılan telmih l "ombalar a•ıldı da bir ReşjJ uçuşu yapan bir Hud -
Avrupanın işgal altındak· lkısımla- 0 UyOr Çungkirııg-7 12: CA.A.) - Çin tOO.. Vaşirıcton 12 (AA.) - Dün tJ l san tayyar~i J'Xlesund' civarında 
~:r1:; t:;y~me:!~:d~~lBu hha: . (~qtarafı 1 inci sayft.d") liği Jaı:onlann t.a.lwiye aldık.al1jtabr1b okı~d~ğu te~Jd edilen .1. ~a- Nevy.orlk: l2 (A.A.) _ Tı:a.n.e refakat halinde seyred~n bir düş .• 

suıd bur Al sonra 1'. unuan ce-hpes.ll'lıe mu1~a.. 1 pon muhnbılc 2 tıcaret gemı.sının, R dio telsizinin aklığı v· chy; ha • man kaFlesı gönmü,.'1t'tir. Ka6lenıın 
berlere göre bir kaç haftaclanberi ·ı e unan man topçu mev~ bil taarı:uza g~çtiideıi.ui haber ve. Me.oc•n denizi mı.:har.ebesile biç bir bal. ·- L b' .. d en l:>tiyük vapuruna taarruz eden bu 

1 b 1 1 zıw ~i pek ş.idd~tli b; r topçu halır- . ı ·ı· . w. k ennne gore, Sl~ı il' sansı..-r en gc • .._ b" k · b k d gaz. i o üs er ve tayyare er vasıta • bmnda '-·-ıb . rıyor. J ışıgı yıo tur. . . .. . ... yyare ır aç tam rsa et ay et _ 
sil-e gaz yaymağa ı:nahsus sil'ndirler ö• n ve uvım a ıle yapılan bir Tcik.)!IO, i2. C...ı\A) - Bi.rman:ia- fuascn. McN:~ deniz' muhare - çen Parls telgraPları Parıs'bolgesı - ani 'r. A:levler İçinde kalan vapur 

_ı. gece, taar:r.uzundan ooırra b-:r cH.iş- ı 
taşıyan trenler Polonyadan geçme.L man tıümeninı' t w Çin hududunun ötesinde: mağliıb 'bettine Ud tafci.lat ı.;eı:ırıce bidayette ne yeniden ooınıba ar ;ıtıldığını ve durmustur. ı 

B b k Alın d n aarruzuna ugr.a. ··ı Çıi.n k t' l y h ~ dıw bil . o·· F . d 1 w d tedir. undan aş a an ya a ye mı.ştır. Pek şiddetli l b .. t . ea.ı en ı a aı,nı uıma.n C- obatınklığı veya asara- ugra gl , bazı otellerde bir demıry.alu garı,. un •rnıe a 'a arı nçıgtn a re -
',t" ni bir gaz maskesinin Lecrübeleri gün devam eden m~danf ve uhun yafotiırıiın uza~ bir nı1ktasına ka- 1 dirilen yeni bir Japon aslker ta ıtl 1 ha ra uo.radıgwını bıldhmekte. fakat hal nde gjdı-n bir dü man lra 

"' l · · l d s. u a aa .rr.u a- d taikilb J kı t1 · 'k dah b k 1 n n sa a• fi · t ·· d"" 
0 ör.apı d ğı ve yenı tıp er e gaz ma reb~ ASnun kıt'a:an içın ,am I bar ~1 eaf!-~1>. ~F~ ı;rv~ derı gemileri mı taxıına a aş a arJ 1 d.ir. ~ esmeh·f p ~. gun uz t~a~ruzun -

kelerinin süratJe orduya dağıtıldıi;ı b r muı;afftl.:uıyetlç neticele-nrni:ş- b~ ~~ mil? g~l. ll~r <:~ne. rrı?. en da Tlave ed:lııüş: bulunacak ve Ja • ----o.--- 'an sa d1ö senrıs~n: men<ıu tana. 
malumdur. tır. uyu gaıı.ıme .: e e geçırm.ş.(>r. pon kayıblatrnln gerçekliği anlaş- ru··rk J"'nkıla"b tarı.hı" remiz Tın1t'rrnmor:-· __ _ 

Vaşingtan 12 (A.A.) - Kimya G~en 8 MayıstanberL cephen·n dir. Dl'.lmei ajanısı?a gi.)re ric'at lacakıtır. , • 
muharebesi servisi sözcüsü Pazar - yalnız d>u .kaımir!d 16 düŞJl'&n halınde bulanan Çm kıt'alan B1r. Tokyo'ya göre enstitü:s .. müdürlügu"' .. Manastır po ıs 
tesi giinü şöyle. demiştir: tank: tı:ıhri.b edilimiştx. m~nya yolu bo~unca ~trazzaım Tokyo l 2 (AA.) - Mercan de- mÜdÜrÜ öldiiriildÜ 

Dı ... },,..'k Amerika o.cdusuna men- İlmen golünün şımali şar:cis:nde m.iikıtarda haiib malzeme<.;ı bıra~- .. d ki d . h ~L • L't AD'kara, 12 (Iılususi) - Dil, T:ı.. '' -,. . . . · . . nızın e enız mu areoes ne 'Ol • 

sub her asker, 'kendi şahs·na aid oL muvakkaten mevz'.le-cını ze g rm:ş ;1ş~:rıcfr~. Wanhe_:ı dh11ıdud şehrın. miş nazarile bakılabilir. rilı. Fakıülıtesi profesfüler:ınden En.. Londra, 12. (A.A.) _ Yuıwslav-
mak üzere. bir gaz maskesine sa - olan düşmanı şidde!Ili muharebe. e nzın ve ya~ 0 u bınleree J on kuvvetleri Amerikan do • ver Ziıya Karalı Tüf~ İn'!t:ı.lab T&- yall.lın Manastır polis m" .mi sa. 
hibd'r. Bu maskenin çehreyi tama. leı: netıicesinde geri püskürtmeli: teneke'b /c Ç<1k' r.ı :~~~la pir;nç ve nan=:sını dağıtmrştır. rıhi Enstitüsü M:üd.ürlüf,rune tayin k.akta nıeQhul bir kimse tarailn-
mile koruduğunu ve şimdiye kadar mü.m:h."iln iken Alman. kJ.: 'atarı bu. t~ mumı:uşt:u=. "'~r4 ve Vaa. Cenevn. 12 ~A.A.) - Nevyork. edilnri$tir. dan rövelvecle öldüıi.tlınü tür. 
malum bulunan bütün zehirli gaz- rada düşmamn inadcı mu'ıtavcrıle- şıil<le ~c 

1 
b1rıçoık gan;~m; _ve ~u a.. tan bilıdirildiğin.e göre orta ha<:im. ---------------------------

lere karşı bütün teneffüs cihazları - tile kar:sılaşmışlardıı'.". K.ıt'alar~z rad~~ e~e :ıtoınoa 1 last.gı ele de 2 Ame-r"kaıı nnkliye gemi!İ At.. 
nl an~hafaza ettiğini sanıyoruz. buna rağmen 'kendilerine gösteri. gecı . stır., !antik sahili açığında batırıl'mtştlr. 

Nevyorkta gaz maskesi dağılıyor len hedeflere !~ağ~y~:nuvı>ffı:n .Yenı Delıhi. 12 (AA) - Cun& saw 'kalanlar şark sahilinde bir li -

Ne"""' .. ,_ 12 (A.A.) _ 7 m.ı'l _ o'!anu~lardır: Gogus goguse yapı. kingden gelen haberler, .Tapanla.. g ık ılmıştır 
·,,;-•:K 1 b' h ı.:. d 3 .J" B' ·ı Y mana ç ar . k d w an •!r' mu a-ıcue esnasın a ntıŞ- :nn uımanya ı e unııcm arasın. o·---

y.onı Nevyoikluya gaz mas esi agı- m'Cın tanıkı tahrib edilmiştir-. daıki hıuduada :ram Vankt:ı,.. şı:ılı. 
t acaktır. o--- Bundan başlrn düşmanın taar- r'ni taıh1iye cit:1ilerin' bildinnek. 

b ta ı;uzları ayni kesimd:? lıir Al::nan tedir. Çin çete<:ileri Man.dalay 
Kırımdaki muhare e m İ&iinad n.oıktas na tcvecciıh etmiş- bölgesinde faal!yetted;rler. 

bir İnkisaf halİORe.. Er. Sayıca üstün olan düşman ---0
1
--

Türk hava kurumu 
kurultayı 

, kuvvetlerinin taZ)"1kı karş.sınd:ı M it d 1o1 I 
(Baştara<ı ı inci sayfada) bu noıktıa muvakkaten tahliye e- ~ 3 a say fim Ankara. l 2 (A.A.) -TüTk Ha-

Kerç yarım adası dolaylarında dilıniştıir. Şiddetlı muharebeler- :va Kurumu genel meTkez heyeti, 
v.e Azak denizinin cenubu şarlti sa- den soınca kı.falarımız bu ist'nad b .. ı~ ev ·~aıtnadı · bugün saat 1 O da Ma;nlm meb·usu 
hl Al h k t noktasını geri almı-.ciard~r. Alman f . 1\: R · · · general Seyfi Düzgörnnin başlcamı. h civarında man ava u:vve -
leri topyekun 5 000 tonluk 2 nakü. sfu:l{a tayıyarelerı ka'ra te:şkıllerı. L nd. 12 {.AA ) _ i .11 ğr altında toplanmak sekizine' Ku-

ni mües.slr surette hillıay~ et.m~- k lıo rı. 11r:!°lt "" · 1: • ngl Dcrbe .rultayın 5 Haziran 942 den 8 Ha-\ ye gemisi ile daha küçük tonajda b d ra ; ıvw a esı..ı va ıs, genera .. . . k 
bir kar. geIDJ· daha batırmışlardır. ler ve bom afarını taarruz e n b' . . ··L- k f cI l · 1 zıTan akşamına kadaı- sunnesın a. .. d" kl lard ıe yı en yuıuıe şere nıa a yası e K l .1 \ 
Başka b't" ticaret vapuru da hasara uşmanın tan :ınna atmış . ır. t ltif etm'şf l'8daşt11'llllş. um tay programı e 
uğra .lmı.Jtır. Alman hava kuvv tlı ri llmen a C 

1

1 ıDr. -"-·L · I güdemİn], Kurultaya sunulacak Ta -ı 

Cihan Komikler Müsabakası 
Düny"!nın rakib 5 lkom'ği bir 

Btıgün İstanbulu gülmekten. 
kırıp geçhmiş ala:n 

L EL· H i 
E T P E 

arada: 

w 

de: 

• 

,,. :.-r.. .. , _,.!) ..ı • enera oıoıol~ şun an söyle • . .l: 1 k d 
Şark cephesinin diğer kısım.la - gu, umın anı<ıuıua uuşmanm B'-'e • şti • po n :ı.aran meı:ı.e ya 1 aca r: Tüxk.çe. Tutkçc 
d d .. bb . 1 ko:larmıa, antrepolarına ve bara. m A']ıı::. nJ _, • 1 k ika 1 gwişıklikleri tc_bit et:tikten sanra top- 2. Nci H AıC'TA ilk -::ıefa B R nROGRAMD ....... Tin a uşmanln ıtaanruz teşe iısıe. k l t t . 1 .....ı· D" M. ına ar aoaayı J~a c a r ar- ....u-.., u r ,,.... 

a arma asrruz e mıs e-tuı". uş. f . b' ak b w 1 lantıyı biti:rm;""ir ri akim kalmıştır. Alman, Hırvat ve ıı..... f ' d 1 ... sa ec ır. 1 ete u~r aL. ...r• • 4 k-'-k h 4 1 • r. ... ,__ 

1 manın ·uu se er L"Slrul~n :ı muı•cc- y . 1. I rd G . ._,_, .. k ---o--- saat an p. a... ııııat çı gln neşe... ......:Hnıe 
Ru::nen 'kıt'1arı taraf ndan yapı an lii mevıaler arasında il' :b:ıJL tc. - em va i o . ort un ~u , gü.nü ••. 

ta:ııınız ve keşif lhareket:eri muvaf- min için jnş_a etmiş olduğu. bir s·. , 8atğ'1adm y kadlan ·~ahınaladrdan b rındel 18 yaşında bir genç .._ ... _____ .,, İzdihama karfl' tedbir aluanıııtır. J 
fakiyet1i neticeler vermiştir. mend'fc.r Jıa\.tı tam ısabe-tlerle Do ~:t..~gu:nk~nb IDL se ~n hgcnera k d ~-=====··==·=-==-=-=-••••mıa.. 

Laponyada ve Murman cephe - uht lif ~ . d k ·1 f ooole ta M en ner eVJıllj er so - n·ş 1 açır 1 ,,. -· 
h k 1 e::l...'e b.Ye: c:-.n eın .. e~ı demışa·:· kağın hasara uğrad ğından; ad.ada 1 an ısını Yarın ı- p E K sinde düşmanın da a az ·uvvel er- ıuwıım u: ;.a~::> y') ı..ı uze.ı:m ;,. . . s· d 

le yaptığı münferid taanuzlar geri kcı: ve her tıüır'ü malzl"me yüklü refah vev hayat' namına ~ıçbJr "CY Y0 '"ilin babaSJAI 1nemaSl8 a 
püskürtülmüştür. 50 den fa2lla kamyon cidd1 suret. kalına.dı.gındıan 'bahsetmış; f~kat H akşam 

Muharebe inkişaf halinde te hasara uğr1tıLmı~ır. ,şiknyetil.er olımadığını ilavı: etnnş - 1 d 
Bcrlin 12 (A.A) - Kerç ya ~ ııir. yara a 1 Meşhur Polis 

rrm adasın.da Alman ve Rumen e·· ••k Al Kayalardaki sığınaklar dıı olmasa N. K K 
kıt'aları mühim hava kuvvetlerinin uyu man imiş zayiat iki m:SLine ç.ıkacakmış. tzmir, 12 (Hususi) - Görece 

Hafiyesi 

R E 'in h:mayesinde 8 May:sta taarruza geç Malita 12 (A.A) - Kahirede~ köyün)ule 18 ya"ında İbrahim ıı'. 
m; lerdir. Muharebe tam bir ink; - taarruzu b:ışl dı mı? resmi bir kaynak Ma~ta adasilınd~}.a~ şan1ısı 1\'füferrahı evlenmek üze. El. 
şaf 'halindedir. viye k.u~et.ler.i:nıin. g,önder gını re ikaçfr.mıştır. Bunu haber ;;lan 

Sovyet ~ehllğl ( Baştara 1 1 inci sayfadııJ .ifşa etmiştir. kızın ba!bası Is.maır de'Dhal İbra-
Mo~ova 12 (A.A.) _ Reu _ nıingrad cephesinde gen·ş Rus ta- Alman h&v.a kuvvetleri kay1ıbla - himin evine gitmiş ve lbzııu -al 

ter: arruz haıl'e'J~etlerinden ve 5mo.. rının ağırlığınılh hu yi.iız:den o ma.sı mak istemiştir. İbrahım kız n ih- ACE 1 
Sovyet gece te'b.ii.ği: lenıSkte Alıhıan kıt'alarının önem- muh:tcuneldir. 18 uçak tahrib etl- tiyar lbaıbasınr tabanca ile karşıla. 
K d 1 li faaliyetin;den bahseaıyo.r. mi~; birçoklarJ da hasara ui>"atı - mı.., ve zavallıyı be ... minden yata. erç yarım adasında şi d.et' i çar l -< .J 

pışmaJar olmal.ıtadır. Cephenin di. Almanı arın pek yakında orta mıştır. larrmştır. 
ğeı: kesimlerinde önemli hiçbir şey cephede bi:iyük bh- taa.ruzn k31. 

.kacakları b 1füril"yor. Parti Grup11 olıma.ı:nıştır. Londraya göre 
1 O Mııyı ta 38 Alman uçağı t:ıh Loındra, T2 (A.A.) _ AnnaUsfn (Bllf,1arafı l 1 ci sayfada) 

~t edilmiştir. Biz 1 2 u~ak kaybet- aSkerı mütaleası: vek!ili Trabzıon meb'usu Hasan Sa-
Yaikında bir taarruz vapılacağı- kanın reisl' ğinde top1andı ~ 

Karadeniz filo5Una mensub av 
bomba tayyareleri b,r malı.eme 

nı gösteren büyük ölcude .Alman Celsenin açılımasrn; ve ge~ n 
tahşidatı. yap1;Jrlığına .dair h <"bir topJ.antıya aid zaıbıt hülasasmın o 
belirti mcvc:ıd o ıd c h~ · nda k:unımasmı ırnü•ealho kürsı.iye ge. 
Çöııçilin dıiln a~am söyled'ğ' söz, len Hariciye Yeıltili Şükrü Sa
dikfimti <:elbetme.:;, d ~"t". Ya h~- racoğlu, son haftalar :çind bız' 

m ı. e 18 kamyon talı.. 

dir 
Br 

Hazin 

ı, aıbay ve er o. z•rllki!.aır son derece itına He giz.. lIZakt.an yakından alaıkalantlıran 
IenımiştiT ve gözden kaçacaktır ki siyasi lhadi'seler hakkm.d be.ynat.. 
buna da ihtimal yok.tur, yahud ta bulunımuş ve bu izahat umıuni 
dikıkati Çt.»ka: k k::td.H' büyük öL heyetçe tasvııb olunarak ruzn:ı.. 

Reuter: çüde ilerlememiştir. Bu sun ihıti. . . 
ma.!!in. doğru olnnası.nda şaşilacak =.nm diğer maddesine. gcçı.i.mlş.. 
bic şey y;okıtur. Kış seferi yapan 
atıit'alaı:ın u'Zfiln bir dinlenmeye Bu maddede Kayseri meb'usu 

Suad Hav.M Ürgu"blü'nün, milllJi iliıtiyaç duyacak k.aclaır yorgun al. ;.,] • • 
malan da kuvv tJ b'r 'htün 1d'r. emlfı:k i1~ müb::ı.dil Ve gay.ri rı;_üD~-

Kırımda vaziyet d l işlertne dair l\faliye VC'kfilet -
Lom:l;ra, 12 (ıA A. \ _ Rovte:ı: _ ne 'tev.t=ilh efln;ı~ş.. oh\tr$ı sual takı;

jan51itlm aSke.ci muha:r·r·mn 0 -ı rı varoı.. Takrırın ok·nımasınk\~ 
General El. reodiğiıne göre 8 1ıLay ta A · :ı -ı teakı'b söz :ılan Ma12ye Ve ·1 m n 

'.lllb i"akü~ lar Kırımda pek g&ş bx · .. e u mevzu üzer:nde-ki izahatından 
taarruza g.eÇ!ID.;~erdi1r. 13 "~ tu. som.o. runameclc müakere edilee~k 

ef at 

men tanık rın ve b .i .. !'ı - b ~a madde olmadı w , dan s::ıat 
ıuııs. killerin }f:ımayesinrl.e 17.15 de tnp,antıp son \Cr.1rr 

geçmliştfr. Bu kuvv •ler er. 
kiTıometreye kadar uzan:ır dar- bır -------------
cephede iaalı t e butunm idadır
lar. TayynreLr b 'Ihassa kıt al, ra 
ve va ala y<>ll rma ta t 
mis' r.d". Haı.:a gi." l ve y rller 
kurudur. Bu ta:ı!'Ttlz • a k · 
minele biraz muvaffak o 

Bugün 

Büyüyen ŞiRlEY 
tn bO'U fıiımi 

iZ 1 

~-DlKKAT:-~ 

1 
ŞİRLEl:i'.~ sinema dünyasına 1 
bu vedaı, Eserinde sun defa 

-IDirmfuı olacnksın~

Ay.cıc:ı.: 

Diln,la.Jlın whindc çıldırtıcı 

bır rüya dola..qyor. 

Gi er Ro ers 
Jame Stu rt 

Aıkıllara hayret verecek müthiş ve muazzam bir maceTa 

Baş Rollerde: 
PIDGEON • STFl DUMA ve PLORENCE._ Rlcıt. 

alan ... 

Hakiki ihay:attan yaraulan hıiT kahranıanhk destanı 

heyecanla lbütün kalpler! t'tretcn bir hayat romanıdır. 
A 

Yann akşam LE Sinemasın.:la 
Senenm bu en bü~·ük ve gü:z)Cl filmini alkışlamağa koşunuz. 

Baş Rollerde: JUDY KELLY. GEOFFREY TOONE 

LEW AYRES .. LIONEL BARlcYMORb 
Lionef ATWİLL ve Helen GiLBERT 

tarafından ç.evr'len ve um ı heyecan uyandırncak ofan ,. 
• 

Hlssi ve mu . [ fıimi yarın akşam 

r 1\ h Gükırun e 
11 1 ·~t!erl.mht s~. 

meıhuma. Allabtaıı r:llım • d'leriz. 

de cep;hen~n '1' wer k ı'll".il r pılmaikıtadır. Be'~tı de şiınallde ya. 
beri p:.iSki.irtıtilmüstür. Alman! r pd ca.'.k: d h .. "•=-c:·~..ı.. 
ağır kayıblara uğratılarak ilk ba§lan:g cıcI r. 

nt;ı.tiuelcrdm lt.Uıaren ba~ı. 1 
~ fll~~llll!!mll .. EllDllilil._ .~ . . . ... ;.' .. . -.. ~· . göreceksiniz. 
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ru:i ı· A Mayıs •~ 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, · NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhiye VekiJetiain ruhlıatını haizdir. icabında günde 3 kaıe alınabilir. 
ile sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra günd'e 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınu:. 

C Askeri vaziyet~ 
(Baprafı 1 lnd t&Jfad.) !taraftan da ceıntıb batı Pasifik ııu. 

lesinden olmak. üzeıre Japoınla.Jln larınıda önemli bir deniz kuvveti 

Martinik 
müzakereleri 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK, EKZEMA Te 
CiLD YARALARINA fevkalade IJ') 
celir. Derinin ta1:eleomeslne n 

7enllenınesine hiADet eder. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

' aızu ve in.Wyaıtifile vukiıa gc*niı oı. tophya.b:ilımek suret.ile gösteııdiği 
duğunu bir Hrtimal Oıla.ra.k:: kajıdey • taıkıc:lize seza faaloiyetin mütemmim 
lemellctedir. Diğer ta.ra.llııan. Birleşik bir neticesi olmak üzere Mercan ele. 
Amerika banriye nezareti bu deniz nizinde önümıüzdeki yakın günler i. 
mu'harehesi eımllilllnda Bir!eıik fi .. ç.İınde daha büyük bir deniz muha .. 
lod•an bir sarf.fı haıııh gemiıtile tay. rc!be&inin vukuu da beklenebiliT. 
yare ge-milerinin batmış olduğuna Birleşik Amerikalılar Pasifik Ok 
dair Japonlar tarafından veri~ yanusunda bu tarzda hareket eder. 
c&n haberi kesin olarak yalaı:ıila • \ ler ve Japonları, hareket mınta -

Nevyorlk 12 (A.A.) - Buradaki 
F.ransı:ıı ımahıfellerine gelen haber. 
lere göre, Martimkteki Fr.ansiz 
yıiikse!k komiseri amiral Robert 
ile .amiral Hoover arasında yapı .. 
lan ımüzakereier memnun\vet ve. 
rıici olaTalk devam etmclmed!ir. latanbul İkinci iflas Memurlu 
Görüşülen mese1elerin, Fransız ğundan: 942/29 

• ma'ldta ve 1 O Mayıs tarih14 bir ıteb. kalarının fevkalade genişlemesi yü. 
liğinde 11adece bu hususta lıiç bir zünd·en ha.,ıı olmağa ba!}hyan bü • 
haıber alınmamış o!dıuğunu umu.mi J yUk mahzuru .bir dereceye kadar 
bıi.r ıtaı:rı:da bilıdıirmekle iktifa eyle • tahd.kl edici yeni tedıbırler ittihazı. 
me4cıtedrr. j na seVfkeyle.rle:rıken Atlas Okya.nu • 

harıb gemileorinm olldukları yerde Müms Görem Eskooazi Neg-riJJ. Li. 
kalımaılanna,; 7 petml gemisile mitıed Şirhtini:n ()ri;ak.ıa.rmı.n şirlrete 0 _ 

bazı ,yıiilk gemiletinin müttefikle. lan oorçlalııruıı taıısılinl temJn zı:mnuıı,. 
re devri·ne ve 300n Fransız bahriye da. ila.ca.k1W. r temlınat 
aSkeriniın memleketlerin~ dönme- 81 rca. nıasra ve ve. 

rilmek ve icab eden tedblrler alımuak 
leriıne dair oidu.~u sanılıym-. 

Turyağ bugün 
tevzi ediliyor 

Merean deniz mha.rebesi halkkln. , &unda da DLlhassa Alman d.enızaltı 
dalci btitün bu haıberleıden ve Ja • l faaliyetini°: en esasl.ı i.St~nad nok.ıta. 
ponlar şayed bu muharebe esnasın. !arını teşkil eY'le<lıkle_n !ar~zın<la 
<la gerrelcten iki Aımerika.n tayyare , bulum:l.ıuk~rı .Amen'ka.ciakı hansız Bölıge İaşe Müdürlü.ğü tar.afın. 

y •• •• J · d 'b ı h '-'lk d dan İstarııl:>W! halkma tevzi ediL gemisini batıııa.bilmi!,Jlerse bunun bu som.. urıge erın. en. azı arı a~ lll a . 
l hi d 1 1 M mekıtıe olan ~kinci parti gıda mad. mubarelbenin kendi lehlerinde neti. on C'llle ma yetın e ve ayıs 1 t--'Llı· t 1 d t f ·ı~tl d d-elerinden piTincin Pazartıesi tti;_ 

ce&enmi~ s~ı:lahilecek kadar mü • ~ gaze er~r e ~ sı a. . mevcu 5 -

lUm bir h«ıdise olacağına daiT hı~ tak~m yenı ıte~ı.rler. ı~ıha.z . et. .nü ıdağı1ması 'kara.rılaş.tırılmıŞtır. 
l..ıı .J~ B • dbt 1 h IlJk dl.arak tevzi edilecegyini ya2dı-o1a.n 'kanaatinıiz mahfuz kalımak ı m ~·eraır. u yenı .e r erı ı . 

~tile şu hakikati çıkarmak roüm • t.i':~ ede~ anlaşma, ~~ Fransız sö. ğınnıız turyağı içm bütün tedbirler 
1 J M ııt k .ı ~1 alınrnı$JıT. Bu yag-ıa.r bugu·· nden kün olahilecelc!lıh: Bu deniz muha _ murge erınoen a ın.ı a-aasın1;1a -

ki F ,_ · ı R it~baren baıklkallar tarafmdan haL rehesinden klM bir zaman evvel . ransız ..tl'oonutanı amıra o -

ii:lıeu ida.reoe a.lıa.eakltlarnı toplıanması,. 

na lihum •görülmüş olduğ'Ulldan alacak. 
llbn.n ~1/5/942 saat 11 de ~lAs dalre_ 
sinde behemehıl.ı hazır buiurunaJarı 

ilan oıtım11r. (2i89l 

ı• Oksuruk .ve Bronşiti 

TURAL 
Komprimeleri derhal k~er. 

Her ecza.nede kuhuu 35 k11ruttıır. 

Müflis Bigalı Halil lflas idare • 
sinden~ 942 /2 

kuvvetlıi hir Amerikan deniz teşek.. be.r~ ile Birleşik Amerika dev~.etleri ka verileceıktir. Beher nüfus başı. 
külü Tokyo lc.örlezinin çok yakın • reısı bay ~uzve~ .tarafında~ goncle- na 100 gram ya~ verilecekti!'. 
larına 'kadar gM:lerek bereberinde.

1 

r.ilen heyetın reJSt ola.n amıral Ho - Üni'Venitdil'erin Ankarada 
ki tay.yare gemi:kırinden uçurduğu ove~ aıı:asın~a ~o. Mayı~ hu ada - .. yapacakları ~açlar M~n Bira ve Gönaııda.lal arazi 
tayyaTelerle To)Qyo ve civarı-nı bom da ımrza edılmıştıırr ve bır tank.an Uniıvensite Talebe Birliği An.. için ıl9tenilıeıo verıri VJI salı' işler Jıa.k,. 
bard•ıman ettirmiş ve t~lcrar hare-! Maıdag~_skar hawsesiıı:ı.i h~m~~ takih ıkar.a fakülteleri ve yükseık o'kuL kmcla ieab eden ım.ra.rbr ve!ri'tmek üze. 
ket üvüne avd.d: etmişti. Öyle anla- eden gunler zarfında ve dıger ta" il:axilıe İstanbul Üniversitesı.nin 

' 

fıt Ahn rd l ı ha kıomutan. re 41!1acaklılar 8/5/942 tarihi ioin ~ğı_ 
§ı1ıyor, ki JapO'nllar, o zaman ıbu raw a.n an ° u ar. . ş ·A spor temaslanı yapmasına karar 
Aım.mikan füosu.rıu yaıkahyamamak. hglnın l O Mayıs ta.rihlı fevlkalade veıımiştıir. n~htı ha.lde üıç aIMı;&kbda.n başka IPm. 
, ,_ __ L t.. L.'ill__ H • ..ı biır tebliğinde Karayip denizinde İllk olaraık ayın 17 sinde Pırof. ııe gıetmemlş ve miiEUs dahi top.lıanmıı.. 
iartndaki üssünden Japon ıııah.JJleri. ve e 1 _a .0~ ezı ~d ımalnl 

8 
eOnOıO~ Dr. Sadi Irmağın reisl~ğin.de Üni- nm taofıı'kioi ıistıemi.ş olduiımıılan alacak. 

ıa CJ1eraıı.:ıer uu nrQ'Uun. avaı aua •

1 

M k.s ' k k" f 'n.d Aı d · 

ıne sık sı'k geleMlmesi pek kolay o~ zaltı ge~lerını2n yenı enb d k vıe:miıte spor kurumunun futbol, J:sbmo 20/5/942 saat ll de ıLflis daire_ 
lamıyacağtnı dÜfÜnmü-şler, ıbilıhassa toın haC1run~e 1 vap~ ~tır ı - vdleyfbal ve atleti2l..'l'l şubelerincl.en sinde ha.nr buhınnıa.Lııı cel1?1eaitdıeri 
Japon adalarına yaklaşabilmek i _ larlnln ibildırilmiş oLdugu bır sırada seçilecek birer takını. muh:teFf 

. b b P 'fik h l İm!za edilmiş olan bu anla§ma hak.. ma~lar yapmak Ü.tere Ankar«ya taıJııılirdıe evvelki ili.il ıla.lresinde muanıe. 
ç.111 cenu a.tı ası ea a arını k d y· . hük- . h .. h. b · ·•-~mıı. illi l CH'79) • .__al _,__ . t!!!o-ı I .... 

1
• ın a ış.ı ' umetı enuz ıç ır hareket edecektir. te ~lt~l n o unııl', 

,,n.ı:n .,.,.,.e91 lii1L m ge ecegın zan. . . 
ne11ınİJler ve lbu sahalara Uzakdoğu nokıtai nazar dermeyan etmemışıtll?': İlkokullar 30 Mayısta tatil 
haılbinin' ba-' ...,..... 1nd L. • hi _ Biılleşik Amerikalıların ikincı '9-'a.,..,.._ ano-rı ç ras d.. h b' . ~ d .. edillyoır 
1 d k·l d d k 1. b' urwa ar ının um0umı urumu u -
ama ı arl ıerece e •1VVet1 Jy · ·· ,_;;ı,_ d l w b' V'H.. lfk d B'~k Am 'le ı -:ı· n ' zel'J,Ilde gun geç~e ala aglr lT ~-yet 1 te rısat heyeti, ilk ve 

FRENGi 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kanalat tarfhJ: 1111 

100.000.000 Türk Lirası 
Şabe Ye ajana adedi: MI 

D.a Ye tlaarl lls oeri banka muameJelert 

PARA BiRiKTiRENl~ERE 28.BUO 
LiRA iKRAMiYE VEKiYOai 

Dna' Bankaınoda kumbarab "'tbbanut tasarruf besablarmcı. ea 
.. l50 druı bulunan.lanı ...,cm f defa oeldJeQell kur'a ile atatıda&J 

plba ıöre Dtrami:re datıtllac:utar. 

4 Aded 1 ·000 Liralık 4~000 Lira 
4 » 500 • 2,000 » 
4 U 250 D 1,000 • 

40 » 100 » 4,000 H 

100 •> 50 • S,000 » 
120 )) 40 • 4,800 » 
160 )) 20 Jt 3,200 )) 
Dtkk&tı Besablarındald DU'alar Wr aene tclnıle 50 Jlraıl&D qalı 

dlifllll:renlere Jvamiye oıktıtı takdirde "' ıo ful&sJ1e nrUecekUr. 
Kur'alar 1enecle f defa, 11 llat&, 11 Bulran, 11 EJ'liil, 11 Birind 

Unun tarihlerinde çddlr-ttlıtir, 

Eskişthtr 1 ayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden: 

Eskiıiıe-hir tayyare fabrikası ka.drosuncla «171>» Um aylık ücretli blr tabib yeri 
a.çiktr. Talib olanların yedlerindclri vesaik.le bera.ber ist!da ile fabrika c-eııel 
direk4~iıdüğiine müra.~aat etrueieri ilan c»uıııut. t<5408» 1 

• ... . erı a - . n~ı..ız ı osunun tarzda müessir oı1'mağa 'başladıkları dkuııarıın iırrvtihan ve tatil günleri- Belsog"' uklug"' u 
gdebıI-e:egl'De. pek 0 kadar ~~tima1. görülmektedir ve egw er Mihver dev. ni tesbrt e1ımiştir. l 

1 ı .JJ_ B b b'-d k Gayri menkul satıe. 11.inı vonnem ş ~ru.rr. u se e ı:e ır ı 1 l . .. .. .. d L • b B"T 'lkıok 11 d d l 30 na tııtulmamak için ,.. 
M d . , __ ,_ ~'L • J • et erı, onumuz eK.1 yaz ve son a.. u un l! u ar a ers er Be yl Sulh Mahkemeleri n~·ka'"tlbllg~lnden•. 

erea.n emzı muın"1Te"Uesı ap°'n - h d b . • M . ...+ iJh _ t b 1 ı-t So EN lYi :tı..ic· yog u """'i' 

1 . . ld··4- _,_ . ~· b' ar emasın a azı yenı, serı ve e -ı ay.....,.~a n aye. u ac<ı•N rr. n · . 
~ 1~1 " ~-.ı'-it.......,.. a•'-cu~~ıyetn ır saslı muvaffakiyetler kazanamazlar sıınıflaTiill bitirme imıtihanlaırına 1 ProleJ·İndir. Karal>et Saka.r ile .llda.ş Sabuncıya.mn ıve öfil Sürpik veresesinden Eıl • 
smıpn.z tCSK:ı eyl.ıermşıttrı b d J l l H · nıda 15 H · k d d mon, M-tım ve ikametgahı meçhul olllP ikıa.y1mu bulunan l\'Ia.ry.ımın ~yian ve · · ve u ara a apon ara e veremez. azıra n azırana a ar e. 

Sayın okuyucuJ:a.rımı·z, hun.dan lerse ondan sonra vaziyetlerini sağ_ vam edi[ecektir. :ınüşteır.eki:'ll mııtasa.nıfı budlllld.u'ldarı Beyotl1111.da. Bölbiil mahallesinde Tura.O 
evvel J:p?"laırın Holanda Hindi9 - lama bağlayabilmeleri biraz güç Bu dkulların itkımal imtihanları ZAYİ - Kasımpaşa. iaşe mliıılürtü _ cadıd.esinde ki.in 70 No. ile murakkam öniiodıe oad'deye eeplıesı 7•70 ,.enişli.. 
tan(nın ıet'ııi.sına başladıkıarı sırada olacak görünmekitedir. K. D. Haziranını 25, 26, 27 inci günleri Jönden aıctıtun (S B.) nuınaratlı ıek.. tinde b~ olan üç oda., bir mutfak, bir heli, bir sofadan tbaret lt&rgit 
.Boımeo ve Celep 11.daları a11asında- yapılacaktır. mdt lııaıroemi •YI etıtim. Usoten ilan e. vıe Wısıneeı taımlre muhtaç, ba.hçesile birlilı:te tama.mı 133 metre mıırabbaı me .. 
ki Maıkassar !boğazında da buna M h ll . k" "k d f I . d'iyorıım.. sa.hıaıl saıllıi3eslru'fıe ve 800 sekiz yüz lira kıJYmeti muhammenesuıde elekıt.rik te .. 
benzer, faıkat daLa küçük ölçüde a a e ıaıe utu e ter erı c 4\ 91satmı lha.vi bir bıı;b hane şuyuwııın izalesi ızımnmtja. ;ı.cık arltırmay.ı konut. 
bir d~niz süqniziıne m.anız kalmış hazırlandı Tİ YA TR O LA R J KıısUJ1ll34ll Caılımamescid eokak 3 IM1.. m~. Evsafı ve tafsilit~ va.dyed zab-.t wn.kasında yazılıdır. 

- - ma.rada Asiye A.yıl'enıir. 
o1d.u'lclaTlnı, buna 1'8.gm~ -en hırpala. Bö~"e İaşe Müdürlüğü. taraf~ Blrtmcl 841Jk art.ınna.s1 3/6/942 ıt.a.Tibine iıesadiif eden Ç:ırş,ınıba giınii saai ~ Meşhur ilıiziyoni.st profesör 
naın <l.eniz ve bava kuvvetlerini sü - dan hazırlatılmakta olan mahall-e ZATI SUNGUR 14 Kilen 16 :ya kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri ka1'em ıodıu;ıOO:ı başki- 311 

ı _ ,__. ZAYİ - islıaınbul ira.n başkonsolos • rahe talkVtye ederek yeni ba~tan iaşe !kütük defterleri tamamfan.. IJle'Z.lddndıe ~a.ınla.cak.tır. AI'tı'l'Dla lıedeJ4 mUba.mmen Juorıneııin yüzdte 11etmlş 
hal'elcita baştadık4arını ve ~n ni • mıştır. Bu defterlerde her bin iki- Beyoğlunda «SES. sinema ve tiyat. lutu:ndan a.lmış oldıığıını ııasaJJOrtmnu beşbıi lbulmadıb talulir'1e müza.yede on gJiu mattla.rak ikinci açık ar.n-;ml6ı 
yet gayeleri.ne ulaom•A olduklar!RI ">iliık nüfus ayn bir kısım altında ııosunda h.e. r akşa.m yeru.· numarala_ ıııa.Yli eflCıinı, şeni;ılnl aılaoağLDıdan eSkisi.. 18/6/942 tarihine miisa.dif Curnutı>..slı &"iinö sa.at 10 &uı 12 ye !tadar icra 

Y'"' " 'o{ d kk mıı hülıımii yokttıtlr. şüpıhe•i-z lwn«arla.r. Aca.ha, Mer - toplanırruŞbır. Defterin her sayfa .. rın an mutefe ·ll zengın ~rogra • ed'Derekı en çok artıra.na kafi ol.a.rak tba.le ed!Jıooeiı:!ir. İba.)e günıine k:ıdar bi. 
can denizi muharebesini de, takvi. sında ailelerin bütün ferıdler:ıüın 1 mına devam edeccktır. Sadık Seferi, sloiJ No. 358'7 11!lmniş ıve birikecek belediye bbıa veTgi lborçluı ve evkat' icaresi h'ssed:ır .. 
ye edecekleri filolarile teıkrarhya - sıra ile adları, soyadları. yaşları ı · lal'a ve 1/2 hUi&esinin ıo senelik taviz bedeli, iha:te pulu. dellaliye rüsumu. 

rak bu saha~a i~ibdaf ettikleri ga~ kayıded:iıllm.i~tir. Bu . defter~er, ge.. o s M A N L 1 B A N K A S 1 ta.pu rve kadastro barcları ımihteriye alttlr. Art~a 1ştir.ı.1t edıeod<. kiın~ -
yeye ulaşmaga UFaşacaklar mıdır~ rek elkımelk karnesı tevzıatmda, terin ,ga.yri menkıııliin muhammen kıymetintn ıyu71J~ yedi bu.çu.tıı msbetınd-e 
Japonlaırın şimd.İye kadar takib et. gerelkse diğer gıda ve giyim mad.. TÜRK ANONİM ŞİRKETi pey ,alııçesinf veya mJ!U bir ban'lıanın bu ni9bette temlnıı.t mcı<tu,bu11u vrrm~-
tilderi hareket şel•Hlerine göre bu.. delerioniın tevziinde esas tutula ... , TE • 5 TA • 1'eri lizmıdir. 
ımm böyle olacağını kabul zarureti caktır. 1 · Sı Rı H 1 1863 Gayri menkul lrıendlsine ihale olumıan ıtamfmda.n ihale g-ü.nünden itoi:bareo 

'Y~~T. Ayır~ Birleştk Ameri~~ .. ----o Statüleri ve Türkiye Cü.mhııriyeti ile münakit mukaveienameıt verillen mühleıt Jçi.rııle füa.1e bedelinin m~ !kasasına odeımıesı mccburldıir. 
Jnıgı-fı:zılere ~oN ~eııcan. den.ızıne Eminönü Halkevinde tarılh1 2292 Numa,.alı 10/611933 Ulrihli kanunla tasdik edilmifm öılemnecitği talodirıte iJıale feshedilerek Joeırıdlsld:len evvel ı-n yüksek teklıttıe 
daha yakın uSl~~-e onemli denız ve musiki konseri (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) bulunan ldımsıe al'"lletmiş olduğu ibedel ile almaia ıııuı oLur l.$e ona Jhal eedi. 
hava bıvvetlermın mevcud olması, Eminönü Halkevinde l6 Mayıs looek ve ıo eh razı olına'!: veya bu.luna.mıuısa, hemen yedi ırwı müa<lıeUe açık 
Fjltpiın adalarında Corregid.or ada- Cumar.tesi akşamı saat ıt de İs- Sermayeai : 10.000.000 İngiliz Liraıı aıııtınnaya çıkar..tıwa.k.tır. Yapılacak ilan a.liUc.aıda.rılıııra tebliğ edilmiyccelrt.1r. 
sıl'fln d~ dü,me9ile durumılarında tanbul Belediyesi Koruıervatuarı ihtiyat akçeıi : 1.250.000 İngiliz Lira11 Möızayedie sonıunda en çok artırana. kat'ı: Olu'ak .iba.le edile..ıek. 'V'e her iki 
esa!flı btr salalı Lu«&e gelrneıi ve tarihi Tüıtk musiki heyeti tarafın- ha.ldıe ıbirind ibıa.lıe eılilen kJmse ilkl ilı~le aıuınd:a.k faı.1dan ve ~rardan nws'ı:tl 
Filipin achde.rının muhtelif kısımla. dan zengin bir pTowamla TaraıS Türkiyenin baflıca Şehirlerinde tut.Ulaoa\ıt.ır. ihaJe becUU ra.rln ve c~n giinleriıı yiiule oeş ratzı ıynr.a Jıük.nıe 
rında gerçi daha yeklinu otuz i:ıio musllki ıkcmseri tertib edilmiştir. PARİS, MARSfLYA v~ NlS"de hacet llııaılmaksıa;wn tahsil edileeekfü. ipolıek ea.h.QK alaoafidılar ile diğer a.lü•. 
'kiıiye b~lıii ~~. ıM>ylenen. eilah. Daıvetiıye ve programlar Eminö- LONDRA ve MANÇESTER'de darlann p 1rt menlaDI üııerinıdekt hakl:wını. hlMOSile faiz ve masrda -.e sal,. 
tı Amerika • Fıhpın kuvveti va.rea nü Halke;v!C1de dağıtılmaktadır. MISlR. KIBRIS, YUNANIST AN, IRAN, IRAK. FILlsTIN RYe da.Jır o!ao klıib.la.nnı evr:m müıbWll&eriıe 1:ıan tarihinden i"baren on 
da buııJarıo l>iıtbiri.nıden uzak yer - ve MAVERAYI ERDON' de beş l'Öll içinde saıtış memuru olan ma.lıkfllDC baııkiübiııe bilıilrmelerl 11znndtr. 

leıde mütefeıdlt bir bald~ hulun • 1 I ' Merkez. N Şubel~ri AıJıısl ıtaıkdttde balıiarı tapıı slclllerlle sabt o'!ma.ya.nlar sa.tış b
0

de-linin Pa.Tla41 ,. 
ma'ları ve Corregidot''daki Birieşiık. R A D y O ~n Jıarie Jı:;aJ.a.caklanlU'. A1"ll'ma:r.& ı,tlıraık eıllenlerin blitün sa.taş f&l'tla .. 
Amerika komutanı tarafından rad- ! YUCOSLA VY A. RtJMAN\' A. YUNANiSTAN, StıRIYE, LOBNAN rmı 1ııabm dm.h.i ve evvelden ötrenmiş ft bUeıMt müza.yedeye l$ilra1t elımil:ı ~ 
yo ile vesair auretterle artılr eilab. F"alplleri 'ff bütün Dün:rada Acent.a " Muhabirl.I verclar. ......- -•·ule t·'lb bulunm"" ol.6u.kılnr'ı adılecJllel'elt sonradan iıtrubrı mesmd 

()ARŞA..'1:BA 13/5/1941 ........ ~ ..,_ .- ..., 
tariaı Japonlara ıte9lirne davet o - ~ sa.t1Ş ıtinürıtlen enel ıa.Yll'i men.lurlıii ~ip ı:Jnneleri ,.~ ~ 
lut111lla1a.rı dolayısi\e Japonları iş • 7.St: Saat ayarı. 7.113: Radı.Yo jSal()h Her nevi Banka Muameleleri 78P• la maılAmıa.t ıaJma.)c Jstıeyenle~n 942/25 No. ne mahkeme ba.şldtibliğtne mü • 
gal ed-ebilecek ehemmiyetli bir kuv. or~ '7.-15: Ajans haberleri, 8: Hesa.bl cat1 ve mevdua~ hesapları kilşadı. rıacaat etmeıerJ uan olunur. 
vet t~i1 ed-emiyeceıkle.ri bu düşün- Radyo saJon ottestrası, 8.15/8.30: E,m Ticarl krediler ve vesatklt krediler kftlJada. -----------------------------
ceyi kuvvetl.enclimnektedir. Buna saati, 12.30: Saat a.yuı. 12.33: Fasıl he. Tü:rkQ'e ve Bcnebl memleketler üv.erlne Uşide ııenedat iskontosu. Daktilo Aranıyor 
gÖlle ve Birleşik .Aımeril..autn Pasi • :rett, 12 . .tS: AJa.nıs baberleıri, 13/13.30: Borsa emirleri. 
fildtelci dıooıanmuı.tlJ.n Peaıi Har - Müzik, ,18: Saaıt a.yarı, 18.03 Radyo fdaruı Esham ve tahvilAt, altın ve emtaa üzertne af9.M. 

bını ba3klnt.ndan aonra süratle ken~ ~ 18.45: Fasıl heyeti, 19.30: Benedat tamil=lit=ı=ve=s=a=lre=. ========== 
disni toplıya-ı.ıak 1'1ci defa Marşa! Saa.t ayan 'Ve aJans haberleri. 19.45: o. 
ve Jilbeı:ıt a-dalarI mırı.takasına, bir da ~. 20.15: Radlyo gazetesi, 
defa Waıke adasile Ma.rkus adael a. 20.45: lBir halk ·türküsfi Ciğren.iyoruz, 
rasmdaki mlnlte.lkaya, b.ir ıd-efa Ja. 21: Zlraı!M. takvüınL, 21.10: ıurışıık 
pon ıarıa va.tan adaları aahillerinin şadcı. ve tüııldiler, 2J.30: <Satlıfı: saaU}, 
'1emıen yakmla.rına kadar ak.ın'laır 21.45: Rıiya&eti.oümhur ılıa.ndA18ıı. 23.30; 
yapmak ve bu m~et zariında bir Saat ayan, &jaıw haberleri Yt lıetsalar.. 

En yüluelı emniyet f'lrtlarını haiz kiralık 
Kaaalar Seroiai vardır. 

Piyaaanın en müıait ıardarile (kumbarab veya 
lrumbaruız) taearruf beaapltt.n açılar. 

Fr~ya. haadı:ile vakıf İstanbul 
veya An.karada çalışmak ÜUTe erkek 
veya Jııadın sekiz dWktilo alınacaktır. 

isıtddilerin Türık ırkından olması şart_ 
tır. Tahsil ckrecelerinıe v.ı şlmdcye ita. 

dar çalıştıkJan yerlıe:re aid malfuna.t.ı 

muhf.e.vi bir mektubla. ista.nbul Posta. 
ha.nesinde 722 numara.lı posta. kııtmıı.. 

na Dı.iincaat edllmesi. 

..................................................... 
Son Po&ta Matbıı.aaı : 

Neşrb"at Müdürü: Cihad Baba.la 
s.uımt: A. Ekrem UŞAKLIOtL 


