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Bu sabahki l 
haberleri 

Sovyetlere göre ı······· ..................................................... - ..................................... , 

., 11r•••'•• ı Yurdda mahsul uaziueli i 
Havasın diplomatik 
muharririne göre: 

Fransa 
nazik bir 
vazirette 

Fr•;::r·· 1 İzmitte mahsul geçen 
istekleri 1 seneden yüzde elli 

Tayyare fabrikala- I fazla olacak 

Mareşal Göring'in 
Fransada bulunduğu 

şüpheıi imiş 

Bir Rus köyü Al1Wln tank ı•e topları tarafından bombardıman 
cdilir'fcen 

Berç 1arıml LENiNGRAD 
adasında CEPHESiNDE Cenevre 15 (A.A.) - Havasın 

diplomatik muharririnin bildirdi
ğıne göre Fransa halen pek ziyade 
nazik bir vaziyet içinde bulun -
maktadır. Fransanın önünde halli 
icab eden bir sıra nazrk mese1eler 
vardır. A:kdettiğı mütare'kedenbe
rı takib ve tatıb k et.tığı tarafsızlı
ğa ragmen Fransa b"r taraftan 
BınleşJk Amerika, diğer taraftan 
Mıhvcr devletlerı ile j) i münase -
betler idame otm~ lüzumuna kani 
bulunmaktadır. Bugün Fransız ba
sını adeta dilsız gıbi<lir. Martinik 

Alman ileri FAALiVET ARTII 
hareketi 

"T akib f asllasız 
devam ediyor,, 

meseıesi hakkında kısa b:r nota - Berlin, 14 (AA.) - Alınan or
dan baŞka hiç bir şey neşredilme. duları başkomutanlı~uıın tebliği: 
mişt!r. Bu mesele Fransa. ile .!'1 .. - Kerç yarımada~ında mağlub e
meri'ka arasında dıplvmatık goruş dilen düşmanın takibine fasılasız 
melerin mevzuunu teŞkil etmekte. devam edilmektedir. Kerç limanı 
dir. Bu görüşmelerdP. en mühim ile burada bulunan gemiler mu. 
müşkülat Martinikde b~l_unan ye. vaffakıyetle bomb:ırdıman ediL 
di Fransız petrol gemısı mesele- miştir. 
s:dır. Donetz cephesinin ib:rçok yerle. 

Fransa valisi Amiral Robertin rinde kıt'alarımız düşman kuvveL 
girişmıs olduğu N!k taahhüdleri res !erinin tanklar himayesindeki 'hü. 
m?n ta~i:k ett~. Faka; p:trol ge • cu.mlarına mqJcavemel etmişlerdir. 
mıl<.'rını Arnerıkaya teslim et - Cephenin şımal kesiminde taar. 
meğı kabul edememektedir. ~rr. ruz ma'hlyelınde bazı Alınan ha. 
kü bu hal 1940 Haziranı mütare - re'kitı mevzii muvaffakıyet1erle 
kesi ahkamına :ıykırı bir hareket- neticclemniştir. 
tir. (Devamı 5 :nci sayfada ) 

AbnanY'a ile Fransa arası:ıdaki 
münasebata gelince: Baş-\"ekıl La. 
valin gecenlerdc ;qgal altında bu
lunan verler müntehasmda Ma
reşal Göring ile görüşmüş olduğu 
hak'kındakı haber doğru değildir. 
Hat1a Mareşal Göringil! ~aı;n 
Fransada bulunması keyfıyctı lbıle 
~k şü;)helidir. Bu haber de doğru 
olma a gerektir. 

Bu ıki devlet "'8ında isçi, ham 
madde ve çalışma etleri me-
se1elerl vardır. 

Bar kol 
kesiminde 

Sovret 
taarruza 

Dö Gol dedi k i: Moskova Timoçenko .... 
"H· 1 • h v· 1 kit' alarmın Harkofa dogru ıt arın ırsı, iŞ • ilerlediklerini bildiriyor 

Rus filosu 
Baltığa açılmış 

Bir Hus gemisinin 
Alman sahillerini 
bombardıman 

ettiği bildiriliyor 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman 
ba.Şkomutatılığının bild!rdiğine 
.göre, doğu cephesinin şimal ke
siminde, Leningrad etrafında

ki .Mman çenııberini delmeğe 
matuf olarak Sovyetleriq VoL 
kova karşı yaptıkları taarruz. 
lr aklın kalmı tır . 

Ma:rt ve Nisa.-ı a} .arı zarfın. 
da düşman, bu kesın de, 40.000 
den fazla insan ve 64 zırhlı a. 
raıba kaybctmiştır. 

Moskovaya söre 
.MOOkova, 14 (A.A.) - J.enin. 

grad cephesinden 1.>ugün öğle
den sonra gelen hususi bir tel. 
grafta buzlara rağmen faal ha. 
raketlerin başladığı bildiriL 
mddedir. Te~rafta Sovyet pi. 
yade 'birlıklennin tanklar!~ y~ 
hava ıkuvvctlerile sıkı elbıı1ığı 
halinde muvaffa'ıeıyelle ilerle
dHcleri kaydedilıyor. 

L (Devamı 5 inci aay{.da) J 

D enizlerde 

rının nakledilmeleri ~ lzmirde 

taleb edilmiş 1 

"" y 

·ı.···· ..... · .. ·. ·· ;. .·· 
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MareıaJ Görlnt 

MoSko\."a, 14 \A.A.J - Sovyet 
resmi ajansının biıdirdiğine göre, 
Cenevreden gelen bir haberde Al
manların Fransada, Belçikada ve 
Holandada işgal ordusu memle
keti tahliye ettiği ta.kd\rde iktısa
cli ve stratejik menfaalerini koru
mak Ü'zere sivil ve askeri tedbir
ler almakta oldukları söyleniyor. 

(Devamı 5 i.nci aayfada) 

Binine el 
kODDJOI' 

Ankara, 14 (Radyo gaetesi) 
Yarın resmi gazetede çıkacak olan 
kıoordinasyon heyetinin bir kara
rına göre, kinin komprımesi ya. 
pan bilumum hakıki ve hükmi şa. 
hıslar, ellerinde mevcud kinin 
mikdarını beş ~n zarfında bir 

İzmir, (Hususi) - Jlk arpa 
mahsulünün idrakine kısmen 
bavlanml§tır. Bui;dayların ba§ak. 
)arı da gayet iyidir. 

l zmitte 
Jzmit (Huırusı) - Bu sene vi. 

layetimizde, val;miz Ziya Teke. 
linin gösterdğı alaka ile zirai du. 
rum çok müsaici olarak inkişaf 

etmektedir. Yazlık ekimin geçen 
seneye nazar'an yüzde elli bir 
fazlalık gösterdıği memnuniyetle 

! müvahede edilmektedir. 
! Vilayette, Adapazarı hariç ol-

1: mak üzere, çiftçİyf., 144699 kilo 3 76 785 kilo da mısır tohumu 
• patates tohumu tevzi olunmuştur. verilmiştir. Bu tohum :ıe de 
1 Bu tohum ıle 1 766 dekar toprak l 00198 dekar arazi ekileccktır. 
İ ekilecektir. (Devamı 5 inci savfa~ıs) 
\ ............ ·--··-·-.. ·········-··-··-··-··-···-··-···-···-·······-······· .. ····..,; 

Halkın gıdasından 
çalan fırınlara 

un verilmiyecek 
Vali. fırın7araa yapılan 

teftişler neticesinde meydana 
çıkan yolsuzlukları anlatıyor 
"Şimdiye kadar yapılan teftişler neticesinde 
maalesef ceza almıyan hiçbir fırı~ yoktur,, 

beyanname ile hükumete bildire. Vil" B 
1 

. . . 
kJ rd. ı ayot ve e edı.>enın ekmek] Valı ve Belediye Reisi Doktoı 

ce e ır. J • •• 'nd d l L" r· K 

Unları kesilen fırınların .is imleri 

. .. me.e ea uzerJ e evam ı aurette ut ı ırdar ekmek meselesi hale. 
Ayrıca, eLlerınde ~uz g;n:ın~an kan.ttol ve tdtiıler yapmakta oldu. kında dün kendisiie gönişen bh 

fazla toz veya komprıme kınını ?- ğlınu yazmıttık. ( Devamı 2 ncl f d ) 
lan eczane, depo, şahıslar vesaır say a • 

müesseseler de mevcudlarını on H h 
1 

beş' gün zarfında beyanname ile 

:~~~i:~~;i~nn~.~ ıuasıua nara arcıuan ar 
el komna1ttadır. 

(Devunı 8 inci aa:rfada) 

nin alçakhğı hiçbir Moakova, ·, .. ~A.) - Royter: Mlttellkler 
işe yaramıyacaklır,, 50'a'::Je;:rı~:~:s~~~1~i~uvvetıeri. 21 gemi 

Londra 15 (AA.) - Bu Perşem ıniz düftllanın üstü~lüğünde~ d?layı ·ıkı• saat suren 
be a'k:şanu Fr~nsızlara hitaben yeni mevzilere doııru l • çekilmııler. k b ttll 
radı od ıb,i t k .. l' de dir, Alman ba~kuman ıııının neıret- ar e er 
Ga~ı a ~u ~- l s:::ı:ı~r· tiii ve Kerch muharebesinin Alman şı•ddetı•ı zelzele 

Dü e e ~ şo~_ed 1 • ··ı.. !ar lehinde bittiğinden Almanların 
Şinan ve ış an~.a aş arı, mu . . f d ki 

tefi İn ı)i2jleri Fransız ımüs- çok mıktarda eıır '!.e top a ı arın. AJ h A ' H k l "b" b 
e g da askan zaptetmek dan bahseden teblıg yal~ndır. ~UV- man ususı E 'd b. k ' er ekonomi mese e gı ı u da üç büyük ~ etine İngiliz ~etlenmiz muntazam bır ~ekılde kvator a ırço d h k ld .., ··dd h 

Peyami Safaya göre 
ne yapmak 'lizım? 

y tm.ekl it ncat etmekte ve ılerleyon faaatt Al. t hı•"'• h" ) k Jd esas an ma rum a ıgı mu etçe a lledile-
o 1 r Hı::,,, şud~r kİ. .... ~ kuvveı1.,; •• uyiat • .,d;,m.ı. e ıgı ıe ır er yı 1 1 mez. Esaslar ıunlardır: Sistem, p:an, teıkilit., 

m · ;tel kleri tam bir dü tedır. . . - · 
F ın haklarına ria Harkov keaıminde kuvvetlerı. . 

4 
Fi\h erin u.. Floransa 15 (A.A.) _ Rasadha. Memlekette memur güç geçınir 

ra u~unda verdıkleri miz taarruza geçmiıtir. Bu ltuvv~t- Beı_:Iı~, 1 ~~A.) ~ d kıi.r hususi ne saat 3,52 de çok şiddetli hır zeL ve eski orta halli aile yaşayışını 
k ut d r )er muva.ffakıyetle ilerlemektedır. m~ 11\.ar~r~.ı aşaaı a zele ka~tmi$tir. Merkezi 10,400 gittikçe basitleştirmek zaruretin 

a a •rı · ..ı.. • dlıc. le · ı · d ·· toı::ıurıji venyor: k 1 tred 1 b 1 1 f 
1 

duyaclten, yeni türeyen \'" h:ıııb 
n bütıün hır.;ı ve Vişinir. Cel".'ıe~n "er eaıım erın e onem. Alınan deniuıtıları muhtelif . 1 ome e 0 a.n .. u ze ze e ası 1 halinden istifade ede1 ek nisbetsiz 
alk:lı~ı h ... bir ice yara ~ il biçlbır 9ey olmamırtır. De ~ela) ıle 2 saat sıU:rımüştur. k 

F"'ran "a yolu~nu ~ _ ( Devamı 5 inci sayfada) ( vunı 5 inci .. ,,... Quiıto 15 (A.A.) _ . Ekuator: şekilde kazanan ve ıvasıya para 
u~~ harcıyan bir zümre hak.k nda ta-

bu yo zafer yoludur. Merı·ç ve Arda kOprDlerl miİık, ip::.~sür~n~ ~~a~:~~~i nınmış kalem sahlb!er ıle. fik'r a. 
·-r- ,.,- J da.mları.mız arasında açtığımız an. 

Fransa Amerika ~'\~m h~~~~:·~,~·~~ ~~t k•~:~~~ı: ~~~·" .ı;;.k•r~~~'::: 
t bu ay ı• çı•nde bJ.tJ•JOf ölü ve yaralı olduğu tahmin C!dil- rir Peyam1 sara cevab veriyor vC' no asını aynen melt'tOOfr. Yıkılan bına!a: arasın ortaya atılan bu müh'm memleket 

k b da Bıı1leşilk Amerıka konsolo luğu. davasını en esaslı hır .,c>k ldc, tc-8 ul etmiyor oteller iba~alar vesaır birçok bi- ferrüatı ılc incel yor. 

c r vre 15 (A.A.) - v·ş·den Avrupa hattının Haziran ayının ilk haftasında naa::~~:~n yakınında Mılıi'hro ce!ri~eyami Sala'nın dü ün· 
haberlere giire Amerıkan işlemİye açılacağı kuvvetle umuluyor şe'hri kısmen ydk oLnustur. Fakat - Gazeteler htikf m t 

u tı t:ırafından Mart n.'k a. tnfsirt almamamı ı... e b"r 18yiha verd ğ'ını 
h ında verılen nota ortaya . İst bul ıle rüsi.ı yerine kuruilllakta olan da. 9u to'ya gelen başka haberlere Gel rler"le ynş:ıvı~lar. 

di me eleler çıkarını tır. Edırne, (Hususı) - an. ·n- mır lkö rümin de ınsantı Mayıs göre, Esmeralda şehrı de. kı e!1 tezaQ. bulu nlardan 
rikan nota ı o duğu gıb. Aıvrupa şmı.endıfer hat~ı ~z:f ı 

1
;de lbitece3iLır" Hazıranın harab olmuştur. Guayaquıl ve cı- tleri bir mua olm ta 

k bul ed lem yecekt r. Fra ız ce. dc'ki Meriç ve 11~8 
ki'ru ~ n~n ~ ih.~tası ç'nde A~upa ıle İs. var bfügeler ıle muvasala kesil - kurtula.mayan ::engml re k, dar 

Aımerıkan notruına uygun ol- ~~atı. çok 1 er em!ı:·lmekerüç tanbul ar nda trenler n J.şlG miştU' Yer depremi Greenviç saat mali durumları şüpheyi çek u 
ınamıaı1<1a ber :be yen o c ~rUsüne ma nme g.,-s .... ı · · ·. · · l.öC!! ı ıı.. k '- b l k N 

w edi].d.iii evveloe bllii'r- meye bq yacağı kuvvetlıı umu- ayarı e ıkıyı on ..,,.,~ gece o muş.. uer e en nesa soru ac mı~. . <>-, 
lemiil taıııldl edecek mah yet. zere nşa. ru i servis k.. 1 r. tur. (Devaml 1 inci .. yfada) • Peya.mi Safa 



2 Sayfa SON POSTA 

r. H ~~n ~, Bestmıı lllaka.le : 

I 
/ ngilte re ıue i ~#ı.!td:iil! 

= Şarkı garbden ayıran uçurumlar 

Hindistandaki J 
Mtlgonluk ordular 

'- Ekrem UtaklıılJ 
E vvelr:i alqam inclllz ordum 

hakkında iki telgraf haberi 
eekfi. 

Bu telcraflardaaa WriDcismm ...a. 
reci lnglt.eredlr, iıkiacilinlnkl ise 
Hindistan.. 

İngiltereden gelen tefaraftan öğ. 
reniyoruz ki, İngilterenin timd 1 ta. 
ıı.n gÖımİİf bir :baçak milyondmı 
fazla askeri vardJr. 

Hindlsbuıdan gelen telgraftaa da 
öirenlyonu ki, HbadM.tanda talim 
BÖnnÜf ukerin ...,Uıl bir milyonu 
geçmlftir. 

11k cümleyi söyD,ıan blaat Mis. 
ter Çörçildlr, ikinci cümle de bfzsat 
Hindistan ordulart ~ant • 
nm dilinden çıknıtftır. 

Her &:i teminatın da mutlak bir 
hakikati ifade ettiği meydandadır. 

lngi1tere için bir baçu.k, Hindis. 
tan için bir milyon ukcr iki memw 
J • t çin de çok ,gö • imek f()yle 
dursun günün lmkiınla.ı ından aşağı 
bile sayılabilir, zamanla arlacağJ 
muhakkaktır. 

İngltere bu muazum kuvveti ilk 
merhalede bir müdafaa, ikinci ham. 
led c de bir taarruz J.arbi için ba • 
ZU"ladı. MüdaEaa harLI artık sona 
gelmiı sayıldığına aöre ılrndi sıra 
taamız:t gelml§tlr. Aa.ba bu taar. 
ruz nerede yapılacak? 

Mister Çörçil Bqvekliliği ele al. 
dığının üçüncü yılına 'llyak basması 
münasebetile yaptığ hasbihalde, bu 
münasebetle düşmana plinlarını 
yapmakta kullanabileceği herhangi 
bir bilği vermlyeceğlnJ kaydebnek.. 
le beraber bütün İngiliz milletini.o 

16 ncı Loai&'nin son zamanlarında Fransa sefalete diiftii Ye aç kal. Avrupa mednJyetl ilk olarak A•rupanm ya1ajz bir memfek-etinde 
dı · Medıeb muharebeleri «:,111asuıda Almanya da ayni ac1 il~ karf ılaı. bat1amı" sonra kök budak alarak bitlfik ,,,,,,,wrtl-e, utr!_uca geç 
mıftı. arçramıı değiLD-. 

16 :ncı Loa A.lmanya11 iyi bil~n birinden sordu: Avrupa medniyelini AvrapwD hemen her memleketinde hemen 
- KOlllfld.unız açlddan nasıl kurtuldular? hemen ayni asrin mubtelff yıllarında ba§lamıt görürüz. Çünkü bütün 
- Patates denilen bir yiyecek keşfettfier, çok berkellldl.,, onu dl. zorluklara .rağmen bir memleketten diğerine gidip gören n döndüğü 

kip y~. Öliimdea kmtulmayı ona borçludurlar, cev.Ahı verlL zaman gördüğünü söyleyen vard•. Avnııpa bütün memleketlerine ayni 
eli. leViyeyl veııeııek yüıkseliflnl bu imkana borçludur. Şarkın geri kalma. 

16 bllC ı Louia ıülmedi, fakat bir pat.al:es getirtti, V .,.Y hahçeüne sının sebebi de hem bu imkandan mabnmı olu:tu, hem de ıni Ut.ihdaf 
clilıflrttl ve yapraiını alarak ceketine taktı. edltldlr. .............. __ ....... ···-----····---·------------------------------····----------
( Şehir \., ________________________________________________________________ _, Baberleri l 
v.ıayet, beled~ye 1 Halkın gıdasından 1 

masraf ve varıdat I f I 
bütçeleri ne kadar? ça an ırın ara 

taarruz istediğini söylemek sure • Şehir Meclisinin dünkü 
t · manı her vakit talıakkuk e. un verilmiyecek 

Teşviki sanayi 
kanununun tadili 

münakaşa doğurdu 
--

Ticaret ve Sanayi Odasın
da aynlan heyet ıualC1Tın

Jan bazıları, gelecek 
yıllarda vaziyeti fimdiden 

keuirmek mümkün 
ol.amıyacağı için ka,nunım 

iphasını. istiyorlar 

dehllecek müphem bir tehlike kar. toplantısında Vilayet 11e 
tısında bı.nikmıya lüzum eönnüıtii. Belediye manalı, varidat (O--.. ~ 1 •--~ fad ) . 

k 
L L-L l .....,._._, ımcı say a etıınyeceğJz. Verilen unları bu suret. 

Şimdı muhafaz a'aylarına verilen bütçeleri tet i11 ve RıWU muharririmize şunları aöyl.eıni,tir: le aıltJ.rarak veya herhangi bir •u-
zi}'afet ea.a.sında v~tile Aiman;a- etlilJi «- E~mek mesele.ri üzerinde de retl~ ekmeğe tahvil etmiyerek ka. 
nın d!'n"!le çatına sllihlı b1r İngl le. vanilı takıb ve teftiş,erimızi biliyor. ça'k ve gali fiatlarla un satan1ar ve-
reye hücmn etmemek sµretile bü • İıstanıbul Umı.ı.ıni Meclisi dün öğ. aıınuz. ya iekmek halinde çıkarıp karnedz 
y· 

1
• bir fırsat kaçır:nıt olduğunu leden sonra Bıdnici Reıi.s Faruki De- . Şimdiye kadar müteaddid tef. gene yübıek fiatla kaçak ekmek 

söylem~ YeSilesile ~ugün lagnte - rdinin riyasetinde toplanmıştır. tişler görüp de hiç ceza almlyan. aatanlar Cla Şiddetle iakib edilmelt. 
renin hır boçn~ mı yond~ f~la 1 Geçen celseye aıd zabıt okun. maalesef hemen heme!\ hiçbir tedr. T 
mt hafızı oldu~u .kayde.meal ile duktan aonra ruz;namedeki muhte. f.nn yakınır. Noksan v~nl.i ekmek. J Bunlar hak.kında da müfettişlerL bir ::~!..~~d!an= 
!~gllte~enln iktnca bil' c~phe açm~ lif mazlba.talar ve bu arada 942 ~ l~r deTha1 müeadere edılmekt~,w ii~ ]miz deliUeri toplayıp crüiirnleri tes. enı+ddedir. Bu lnumnun yerine 
açın elınde bulanan imkanların kafi mali yı1ı Vilayet ve Blediye varidat tu 'h çaklanmaks!.zın ve yekdıger - bit etmektedirler. Mütecasirler der- bir • • • 
ol adığını an1atmıı olmayor mu? bütçeicrHe, vilayet masraf bütçesi, ne bitişik olarak fırınlara koyup ha bal mil1i korunma mahkemelerine ttr. ~~~:ı::mttr~~ 

Bir buçuk milyonun yarısı İngil. vllayet fevkalade varidat ve mas. mur e~ek çtkaranla: hakk~nda da verilecek ve bu kabiller hakkında 
terede bırakılsa geriye. kalan anc~ raf !bütçelet:İnin müzaieTesine geçit m.uhtelıf cezalar tatbılt edılmekte. lbelediye mevı:uatl ha.ric"nde milli ve Sanayi Oda.ının mütaleası 
otu"' kırk fırkayı teznsıl eder, ha - .... ~ dir. bmmma kanununun c;olc aaır ve da İstemnİJflr. Bunun için Tica 
bukl bizzat İngill ler iddia ediyor mı~r. B 1 d" f · h · · b d "' ret ve Sanayi Odasında Umum 
J 

'-' L.. •· Alınz b • Bütçe encümeni maihatasına iÖ- el e !~ lte .tı~ ~yı:t~nıdn ~'k e. şiddetli olan hükü.mleTİ tatbik edi. K' 'b Mili 
!!"' KJ aogun anya.rıın gar cep .1• . _J t L •• t . vam ı tern.ı crı ne.tıceaın e mu E>r- Jecektir atı ' i Sanayi BlrJil Umu. 

h • d b -•-· lduguw kuvvet 25 re, vı ayet varı;aa ou çesı 1 ld 1<l .'.L ld .. b . mi Kitlbi. ft her aıı--W •• 
. esın e lnuunı.f o kvv 5,902,&04 lira belediye varidat büt T~r ceza ar a ı arı na. e mutene Şimdiye kadar yapı lan teftiıa,tın --... - zumre. 
ıh• O ftrlr.a aras111dadır veba • . _ı_ h"'k. f d 'l lb h olmıyarak gene vezınden çalan. verdiği diğer bir netice de karne sindea lııin!r mijm~ içtimalar 
vete İtalyan kuvvetleri kolaylıkla çesı u.c.. u ıım:ı,:ara ın al ve;ı e. lar veya ekmeği namur çıkararak kuponlarının iaşe memurluklarında yapmaktadırlar. 
eklenebilir. Demek oluy?r kt, Al - cek& memur ma rwlnft !apı ~~rıh~; vezni .su ile tutmak uretile gene bir •yiml esnas nda ve hileli beyan- Toplantı'-da JapJllm Cöriİf 
manya yıkılmak derecesıne gelm~ • J ~a~~~\~m lir karş~ık. ıle b' diL nevi noksan ekmek sürenlerden on jmeler alınarak ofİ3ten fazla un alın. melet' esnasında bir noktai na.. 
dikçe bir ikinci ~phe .. aç~~~ı İh: ' .. • a 0 8 les ıt e yecli fırına bugünden !tibaren un ması suretfade vukua geldiği görül. zar ihtilafı meydana a-elmlştlr. 
tlmali y~tur .. Y~ oyle ogrunuyor ~Jnu~.. .. . verm-emeğe karar verdık. ~u f]g'ln- düğünden bu usul üzerinde de yeni Bir kısam azalar, h.qiıD vazıyet 
lngllt«enin dütuneo kısmı kendi!I Vilayet mUl"&f bütçeeınde, yol. Toarın nerelerde ve kimlt:re aıd olduk kararlar verilmişıtir dolayıslle memleketin gelecek 
için •ek çıkar yolu harbin kimbilir lar ve köprüler in~a.tıua 542,382 tarını size bir liste halinde veriyo.l Sa " k • b" b·· d yıllar içinde ve .harbdftı aonra 

_11 __ 1 d ] -'- k _ı_ ı· b 1 l k"" ·· yım.ıar, mer ez.ı ır uro a ne JhtlmiUICI" 1 e o u aaara l(ıeae - ıra, aş anmış o an ı,oso ve opru. rum. b kl .it. w dl .. . d 1ıi sanatı vaziyetinin 11e iatilıcamet.. 
cek 90nu •çhı dinç ordulu tek kuvvetller inşaat ve tamirine 273,382 lira Haikın zaten tahdi.d edilmiş gı. ml at u ~a~d 1 

, ___ agı ark ubz~n ke"ld. te ve tekilde inklpf edebilecek. 
1_ 1 __ 1_ 001 tu B -'-'-' ~rıı- . f 1 1 eye musaı onnıyaca ır şe ı e wl • k--a.ı • _,.__.__,!_ lam 

halinde KaUTiöJLta • m~ r. - u programa a.ao.~ >"'-rı~ lrşacına da:ıı üzerinden hasıs l!len a~t er te. yapılacaktır. İlk olarak Beyoğlu ka- g nı ClK nnenm nıu:m.gun o ı 
nokta kolaylıkla e.nlafıaabi!ir, do~ da 259,000 lıra, maarıf kısmına mınine yeltenenlere aSla nıusamaha lza.ınm fırınlarında tatbika .Oatlan- yacai'•ı ilıerl 1İinnektedir1er. 
da örülebilir. anla~ı1a-ıyan, dog. ·'-'> ıh d d dah"li d ıl ak _., ....................... - ..................... ,\ .. .. Bunların mUtalealarına göre 

~. . • ., • • anda vuayet u u u. . 1 n e Y8.P ac : mak uzere olan bu Utru! yakında bu-
l'D ıro~en nokta Hm~ışt 1.7 köy okulu .IÇlJl 25,800 lı..ra. tah- i !)000 t k tün kazalara da lCfmil edilecektir. alci kanan harb bitinceye ve 
balmuluia haber ~len :;: m:.!ı.: aı.t •'Y'fLlmtıatır. i \J ene e Dar mürakabe teşkilatımızın vazife normal fel'aİt avdet ediace,-e 
yonlnk c:_~unma =:z ı,u'°eonıu Vilayet fevkalade varidat ve 5 • 14' zı· l ıerini kolaylaatırmak jçin muhte. kadar aynen temdid edilmeli. 
sis eıliltftgfdlr. d • 1i masral bütçeleri 73-0,61 ı; Jin ola.. : peynır ıoV ' resn balkmızm bu httm!ta yan:lım- dlr. Diğer bir kısım İse YE'DI sa-
aHl dururken Ja~ or ~ ç: rek ra.k tdbit edilmiştir. Bütçeler umu. : • larını <beklemek de, delillerle beTa- na:pİ lamuıuanan bugünkü ihti 
ı .. rfo bir k .sım fngıl.lzl~rı •• ~~. e ta- ' mı Mecliste madde madde okuna- edı'ıecek ber yapacakarı ihb.ulara büyük bir yaçlara göre :bir pmjcsin1 bıaır. 
bir taraftan Çine g;;mıı• o ;r rak kalbul olunmuştur. İ kıymet vermekte ve ancak müşte- Lnnaıun elzem olduğuruı aöyle. 

Mayıs 1 

Bir anket açsak, 
Acaba b z ·m yüksek 
Tahsil gençliği ne 
Kıratta? 

~--- Burhan Cahid 
B u ay sonu.u.J.a bütün rn6 

ieblerde ımtihanlar başlı 
yor. Birkaç haftası süıncster tat 
birkaç haftası yılbaşı, bayram 
bi resmi tatWede geçen tutarı b 
sah edlliı:st; dört, beş ayı anc 
dolduran bır tahsil devrinin m 
sulünü alacağız. 
Yakın yıllarda Son Postada 

anket açılmıştı. Yüksek ta 
gençliğine beş altı mt?Şhur · · 
den bah..sedihniş, bunlann kim 
duikıları, nasıl şoh.ret kazand kl 
s~.ru lmll$u. .Hatırımda kald·ğ 
gore gen-çlenn çoğn mesela M 
tesquieu için Romalı bır s:ıa.ı 
Darw..iın için meş!ıur mus:.ki ·n 
Metternidı için de meşhur kimY 
ger ceva:bını VeI"mişlerdi. İçlerin 
Musset'i eski tıir sinema art"sti 
larak tanıyanlar da vatdı. 

Arkada bıraktı.,i:rımız birkaç yı 
dan sonra yeni yetişenlerin ne 
rata ~ı.ktıklarmı anlamak :.ç"n gen 
böyle bir ankeot açıııması hiç de 
na olımaz. Bunu Amerika<la da 
parlar. Ünrversitelerde yetişenle 
rlıı umu:mi bi\.srsini tartmak iç· 
faydalı olduğuna rupbe yok. 

Tarilh bilgisine çok kıymet ve 
mek gerektir. Beşer havstının 
mumi yü.riiyü.şiJnü kavrama 
bir dimağ iıernaıx~ b r ilim kol 
da varlıfk gösteremez. Dar k 
Mühendis bile ~-aıı'at tarihini öl 
renımedlı'kçe büyük capta eser 
rata:maz. Her ılim ~ şubesin'n b

0 

tarh vaııdır ki medeniyet düny 
sı dediği'l'l'ıi'z yeni be~et• hayat 
an.latır. K<E'Leri Çin.den baş]. yar 
orta Asyaya, Mısıra, Iı,iniikeye, 

ti.naya, Roanaya kadar gelir 
sonra Aıvrupa kıt'asında Renais 
seoce <levrıni açarak bugüne k 
dar yürür. Bunun için kimya, 
zile, k02m10ğrafya, edebiyat, n.:.si 
musi!ki, mimari, heykeltraşılık h 
si va:ııdır. Bunlara yeni hız vere 
ymi devir aç.an, mekteb kıır 
şQhsetler de vardır. İşte beşer ~ 
rihinin umumi çerçevesi budur 
Tarını deyi:nıce fatihı~ri n, :stılacı 1 

larm, biillWmdar hanedanının ana.< 
cerasını değil bunları nu.1a:rna1' 
ıazımdıt. 

Bunlarla beraber bütün bu hS
diselere, bütün bu beşer hayatınıD 

ı ileri geri hareıkc.t.lerine sahne o 1 

lan arz ve onun beş kıt'asına y8' 
yılan insan kitlclerinin milli. ır~ 
vasıflarım; siya.si temayüllcriillt 
ruhi kab 'liycllerinı de öğrPnrnel' 
şar!tjtır. Bunlan öğrenmiyen bit 
mütefek.k:ır. münevver ne kadat 

1 
yü!kse(k me:v!ki işgal etse günün ı>ı. 
Tind~ yapacağı falsJ i!e 'l{endifll 
dünyay<ı güTiinç eder. Mü t:ırelte 
yı!J;1annd'a cfünyanm en meşhut 
b:r <lip}OO'.a-tınm Trakya ile KiliJ(; 
yayı bil'ibirine kanst rdığı hen-0$ 
unutulırnıadı. Memleketler ida~ 
etımi~ inısanlar arasında bile böyqe, 
ummn.1 bileisi eksik olanlara te ' 
.<>adüf edrJdiğine göre ycfr•cn gen~ 
liğe ne kadar kıymet vermek ~ 
71m ~eldii!'i anlas1ltr. Yeni bit 
arlk{'t a<'alrm. Bakahmı b iziftl 
genclk ne ırn . .,,..,,,fa? 

c 'f>u,./,an Cahid 
······--·------.. ·---·---······--"" 

AYINI RUHANi raftan fflndf~na.. a;.rıınmJ ~.ve Vali ve Belediye Reitıİ LUtfi K T- rek mesainin Amme hukukunu tam melııedlrler. 
iddia edl1diğme lgod~ p~n bastığ~ dar 'bütçelerin müzakel"Si sırası.nda Bu miktara 2000 'ı oarak sıyanet edeceğine kani bulu~- \.. ___ , _________ ) Pedr.rimiz lllUlran OBA...11\YA'S'm -; 
sunun Ç·fode f m 1 aya t ,.t] .. 8'Öz alarak, bütçe darlığı, varıdat ma.kt~ Bunu halk.mı zdan hır fatmm H llm gam.ii münm;ebetile 1 

m•ntaka Japooy~~(;n ı!:aıa~ nobanlığı yüzünden bilumum mas. teneke daha ilave- memleket ~<m:o olarak beklemekte Yoğurt yerken öldü MıtY18 942 P.&mr .c-üAii ıra.at JO ,, 

k~ılayacak mhı , ar. dtmun rafların bilıassa kısıldığını ihdas • 1 1 yiz. Son zamanlarcia bir de kame- Galatada Necatibey caddesinde Be10tlu ~ 3 Boran v: 
Hindistanda a:o:ır anan or ' sıne ça IŞI ıyor J · · · 'kl · b h ·1 i oturan Mehmed adında bir fahıs 1Dm.1 ld"i--mıle icra eillle<:ek :i 
n:..tn har-'-etsl:z durduğu .an1aşılmı. ve maaş zamlarından hemen tama. Ş h . . . . . l lkerını zalmyı ~t1~ ~en aı·anesdı e J'f!~ Ik' B k 1 dd ,_ ..... ....__ __ 

• .,.-· ıea • _ ** mile İçtinab ed.ildığini, iitltiyacı :kar e rın ıll§esı ıç.m ayrı an gı. • ame ıa u. ıçın le.va ı e en mu- ~e _ ı .~ec:. an.nar ca~ esinae bütiin aJıra.ba n --..-.-
yacak 'blT mesele ır. l k _ı.._!__ k d w da maddeleri arasına 3000 te. racaat1arla karşılaşmaktay1z. Bu hır şu~u dukkanında yogtırt yer. lna1anmalan, dca oluııar. 

~ I '7 ı ,/[ •[ JI ayaca tcı.n.ıwın.t onama ıgını . k t tl 'fa .. k o· d n-b" •. i f 1ık l B3.7 "ft Ba.yaa Ma.rgarios Ahan 
C!7kP.~ln 'Ufak ı9ı. bildirmiştir. neke beyaz peynır onmu§ ur. tarzda mürac.aa. arı1! is lıdna.: ~ıı.s. ~n ırke bır~ uzer ne ena ··~ g:. 

.. . _ . . .. Yeniden 2000 teneke daha ay. timaTlere çok müntd o ugu ıçın rruş ve ısa ır zaman sonra oımu~ 

S
ümer ve le Bankası . Butç.e~ müzMeremu. ıı;ıu:ea.. rılırsa beher nüfus başına yü. imkan bulamıyoruz. Sayın halkımı. tür. 

:; kib Mec.Üs l ~· ~~ıkal~ bır. ~stıra. zer gra.m peynir dii.§ecektir. Bu zl.D .karnelerini muhafazada itina Me.hmedin ceıredini muayene e-
müdürleriniıı tetk!~~ . ~tten .sorua ~~cı ~eıs ':ekılı .Ab- hususu:ıı teminine ç<ılı.şılmak. gömermeleTini aksi takdirde yeni kar d:n ~.dliye dokton1, ölümü §'Gph:!i 

iş Ban'lcası Umum Mudu::nı Said dülkadır Karamuraclın nyasetınde ta.cb:r. Bakka.llam dağıtılan pi. ne tevzi.ine kadar ekmeksiz kalacak. gonmı~ Morga ltatdıTılma~ına lu. 
Erda şehr'mize gelın"ı ve tet1Cı1tle:e tekrar toplarunııtı. muhtelif enc.ümen rinçler halka 53 kuruş ve .tu.t }arını .gözönünde tutmaların] ehem- zum göstenniştiT. 
l:>aSla ~tır. Sürnerbank ~um Mu. ierden ge.len. ~ubatalar okunarak yağı da 187 kum,ş üzetinden miyetle tebarüz ettirmenizi rica ede ================ 
dürü Huiki AU.bah da dun Beykoz bbul edilmııtir. verilecektir, rim.lı Lutifi Kırdarın 'beyanatında b ildir-
fabrikasını gezerelt ıtetlciklCTde b11- Umumi Meclis bugün eaat 14 de \,. J Vali ve Belediye Reisi Doktor diği unları kesilen fırınlar fllnbr. 
lu nmuttuı'. son t<>planıt.ıellll yapacak.tır. '.:;;-;;;::·=-=··=··=··;;··=-=="":; .. ;; .. ;;;;._;;;:: .. :;-:;·;;;;-:; .. :;_:;.:;•-;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;:;;;;;:;;;:;;;;;:;;;.~ dır 

TAKVİM • Mayıs il Beyoğlu kazasmda, Defterdar y ahya Galibin 1 s TER 1 NAN, yıokuııu Enar Biber, Kalyoncuku11uk 

15 Arabi •eoo 
1961 

ta Lambo, Reşid. Galata Necatibey 
cenazesi kaldınldı ıs TER iN ANMA ı caddesinde YOTgi. Nişantaşında 

CUDlll futr Vefatım teessütıe haber verdıi-
Re ... ı" a -Mayıs 

1942 10 ğirrüz Ankara moo'usu ~ahya Ga.. 
11---~...-..:..---------r~lM~~~A~K~I !li'b Kargını.n cenazem dün öğleden 

2 

ı:.~ R. ihır sonra Eyübdeki evinden mera-
o. ~. iJ. sİ!nıle !kaldırılmış ve wndi nama.. 

5 1.11 29 8 ı.9 zmı müteak:ıJb namazı Eyüb cami-
09 2' 07 %2 sinde .Qolındılktan sonra aile mak.. 

ôtı. İkindi Aq.. 
ıa. J). :li u .:.. ü. 

v. ll lD 17 06 to u 
E. 6 51 8 '8 11 

Yıt.ı beresine defnolunmuştur. 
Cenaze anerasimiruie vilayet, 

Panti erk.anı, birçdk dostları hazır 
ibu!lunmuştur. 
Meıılbwna tekrar rahmet diler, 

Piyasada Avnıpa ppkası yok. 
tur. Bu dükkan İtalyadan bll- par. 
ti ımal ceıirmİye muvaffak o1mlq. 
tur. Şapkaların tanesini 17,5 lira. 
dan satmakt.dır :ve 3alıp. hafb
yalı henüz birkaç sa.at olduğu bal 
de mevcud tükenmek ü.&eredir • 

iNAN 
iNANMA! 

Mehmed Em;in, Ayna1ıc;eşmede 

IYorgi, .Kasımpaşada Yani; Y enişe
hirde Lefter; Beşiktaı kazasında. 
Hasfırın caadcs1nde Hüseyin, Çu. 
şı caddeainde Hakkı, Ortaköy De. 
.rdbO}"lnda Fazıl, Arnavudköyde 
Fazıl, Samatyada Hüseyin, Kadı. 
kay Söğüdlüc;cşmede HU'isıto K11ra.. 
göz, Kuzguncuk.ta Eyüp, Küçükpa. 
zarda Mehmed Emin, Petro Kaçı. 

Bu f ı.rınların kesilen unları cL 
vudalcl diğer fınn1ara 'tab'm edil ... 

lstanbut borsası 
-····-

H/5/94.2 açılış • kapa.ııış f atlar• 

1 ıdrıd 
• kho'lla 

ÇEKLER 

100 Dolar 
lH in çre r:. 
100 reçeta 
ıtı t •esı .ar. 

Bir attm ftra 
24 ııyarlık tılr .ınm 

trulç c attın 

Esham v Tahfllli 

Dıram!yeli % 5 938 
ikra.miy o s sn Er • 
pnl 
Sh'aS • Erzurum '2~ '7 
r. 7 941 J>emlryo1:ı l 
tmnı.. Esoa.f ve Aha1i 
Banlıaaı 

ı2 . e 
S0-265 
12.89 
38:12 
34..50 

4.'73 

21.85 

'2u 10 
2il.

zo.-

u• 



fS Ma,n 

- - -- ------ ----------- ~ - -, Ziraat Balı.isleri: 

Telli Kavak 
- Samim Kocagöz'ün hikayeleri • 

Filiz Alma veya koparma 
Bu İş birçok bağcılarımız tarafından yapılmadığından asm'1lar kısa 

zamanda kuvvetten düşmekte mahsuldarhkları azalmaktadır 
"Son Posta,, nan zirai bahisler muharriri yazıyor Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

Bailnda umaia.ma zere.it y..,lı bu ite valcit!lice bqla.nmalı ve asma. lr Dden çıkarak ltendilcrini ,ıöst.._ 
"n etik Halidin cMemll.!lket b~ .Fakat tii1JÜn bu ~~yel.erde çOk ve ibRmal cemiyete kal'fl kırgın. luaımlıuının muhtelif ncı&t:ılartt'ldan lar çiçek açmadan evvel ba iı bitı.,miı o'tan fil zler koparılmalıdtT. 
~ lkayelıarb ndenberi çok a- caJil.l ıkaraldıe-ler gK>ruyuruz. Yalı.. lıklar ve biraz da isyanlar nrd.ır. ve gerek budanmıı o.lan bır aenehk ri'lrniw olmalıdn. Bu i~e geç kalın. Umumıyetle genç bağlar: ya,lı. 
nıan geçti. O eser, hala, ge:-ek üs.. DiZ ney.azık iti bir kısmı ham mad Bunu hiaııediyoruz. Nitekim (San. dıaflar iitıtündeki ıö.doı:ııı (tomur.lmı. Te filizJer fazla büyü.müı o1ur. J.aııdMı fUla fü'z verd iden gibi aa. 
hib. gerek tah'k.iye itibar» le bnin.. de hıaliıııdıe kamuşlar, di#erleri de dık) hikıayıesı bunları.o en tıpi.kle. cuk) ya:nl&rındaın fazla olarak ç~ 1 J.area eert"leıen fitı:r:lorin kopaı-ıhnuı 1 ma c.İıru!ilerJ de diğerlerinden fazla 
oılığı mu.ha.faza ediyor. Fakat kMi dıerecede beJ.irıtilip itler.me - rirıden l:i.cisidlir Seyyar ku.n<lura rn:ş olan ve lüzumaız yen: um:ının hem güçleşmif ve hem de fazla iş. ffliz husule getiııdiklerinden biUı:ıs
genç edebıyatç.ıfar boş dUmlamlf- rrıiŞl.erd.ir. Buna ra~n, bu !lı:.a ~baya.cısı ~l~ymana herkes takılı.. kuvvetini • 11feckn filizlel'l'1 kopanl ç.iltğj ieab ettirmiı olur. aa bu gibilerde filiz alma itine da. 
lar, mevzulaınnı Anadoludaıı alan rıdrterleaiıı canhlığı inldır edile ~ }"Or: mıuı, fı1ız ahnayı tefitll eder. Onun içiın bilıaasa büyiik., aenio ha fazla d~kat e<ül.melıdir. Bağlar. 
h.ilkaye ve romanlara devam et me:a ve ıröelltf, bmı~ yarın, - Sül~n, at kendiru denize! Bağlarının ömür ve maluuldar bai •ahal'annda bu ite gö1.llerin (to. da bu it yapılır!ken, üzerine yerli 
rrnşlerdir. Re!:k Halid. ~güın • daha gendŞ 51.çüde ve p'!Wan da. Kıık yıldır bir oaltaya sap alama. lığına ve o m~hite uygun ol.ara~ murcu:lt) yanlarından çıkımı, ufak asmalanmızın aııiandığı Amerika 
duz, Sadıri Ertem gibi, onlar da ha iyi düşünülüp ter1ılb ooilmiş dın! asmalaı:a. verdıklerı .teklı~ mu~afa. ya.~ ıtıoıuurcuktarın koparılması su-la911li8la-Tıncla-n çt'kmı, sürgünler gö. 
bu er gın kaynaktan bize vak'ıdar. meYZUlar içimi<? tekrar ele ala.bL Süleyımaın senelPrdir dcva'Tl e _ :zuın~ ıtm~ c:den dı~kat.~ bagcıla. rotınden bati.anmalı ve bu i~ b'tiriLlrülüı.e bunlar da koparıhna.lıdıT. 
levtıala.r ve karakterler getirmiş _ lr. Demek ki ortada bugün 1çfo den bu şakadan bı'kmış usanm~ rıa pek yı bılıd 1'len bu lf maalesef dilden aonra asmanın kövdesi üze- N. C. 
h•rdıı· işte Sıam.im Kocagö.z bu yaknz eksiicikler ve yann için tıır. fç'lnde ~rın sızılar var. Tiha birçok bağcılarımız tarafından ya. ~========.:;....:=::;;:;;:::::;;:;;;;::::::;::=:;;;;,:::::;::::::;::=:=:::::;::::::;=::;:;;;~ 
gerw; ~ ~yecilerden biridir. keymetlıi malzemeler vardır. ~ bir gün düşünÜVQt": kasabal• pılmadığından bu g ıhı bağcılar ( "S p t b ı 2 g ""\ 

Telh kavak, S~mim K~·ı:öz~ Kas:abata:ın saf dellkanlıs:nı az hd:illdı:r, bu hayatı sürü~C.l'Tl'C~" elinde asmalar k:r.ıı bir zamanda Dn os a,,nın u mac3SI: -(10) 1 
meon ualaı:da dagmık h.ikayek>n.n çolç..1um bılmez; Garb edeb·yatın. ~z, kendisini deniz" atacak kuvvetten duşmekıte ve dol11y•sile \... ) 
ılk tıop~ı ~lddiır v_e bu ılk dlıd, da da tfırçıık h~yecj ve roman. tıT. Faıkat ooşündüi'nnü snn c?a'ki mahsuklarlrkları seneden s:e~eye. n. SolJaıı sata: 

1 2 3 4 
S 

bugun ıçm guzeke bir eser bile ol cılar bu karaıtter t.hllll etmişl"~- loada icra edemn. Den z~ sadece ulmaktadır. Asmanın gel şı ~ rz .. ı ı _ t'.aıki bir fi 7 8 9 lJ 
:.a yar.~~ i~n. ~ha büyük vad~ ,. d'lr:. .~~Tl"I_ K~cag?2 de edıiyor. sırtındaki sandığını atar. P<'ki 90TI yedennclen ., cya koparılmama 'arı Türk ~yeU 
rm mujdecısıdir. ..GuJlu. h!ık.ayesındert ' genç, ka _ ra; Süle:vman hundan sonra n~ dotayısile gozlerin yanlarlildan çı. (51, Ga- eden l 

Sam'iınl Kocaı,rfu'de bi!la~a sa. saıbaya ,gelen .hır tulünt kul'l'lp8n ~ vapacakttır? H'k"vesi. di~ .. hdka. kamk büyümüt olan filizlerin zara. ('>. 2 dPlidt gf.a.e çarpı~r. Ana<:lolu ka - yasının en gıuzcl kadmına vur # "V"elerinde Oldu.ğ'ı gfhi. bunu cfa raa büyüyecelderi gıbi hava ve g:J. ı - tıcili ('1), 

sabalarmda halk aras•nd.ık.i mii -~r ve onun ~ne t.:ıkılara~ lm;irn ıkenıd' muhayyiıcmiıe bıra. n~İn aMnaya tesirine de mani ola. Borua aksi (2J. ::ı 
~hedelcrin:i, ı.anıki hiç yonı1ma ,. gıtrook istemek.tedlr. Fakat ~e. 'kıyw. HilJd.yeyıi kafamı-z..ti:ı ven· cak\arından bu itin yapılmadığı :: - Baab ı... ' 
dan, h~ tadile IUzum görmeden; gizliden, ana.<n :mıCidahale eddyor bir hırLla ve henimiz avcı avf'ı ~ :cıaf. bağlarda aema\ar kolaylıkla huta- *'°" alüah a.. 4 u---ı--ı 
olduitu gıibi nakle bac;lıyor. Bu ve kasaıbadaıkıi bütün Rençleri kor_ hal-arla devam ~ırebi1Lr11 İnsan-. lıklıı:re ya:kal.antr ve bu g'bi asmala. dua (81. 
tahlkive tarzı. iMimal, hiı-çok 7JO- kutan jandarma kumaı,dımına yal hM)"esinde ise kahramanın rozü nn tedaviai için sarfedılecek ı~~lar " - Bir rula 5 raıkı ve meraktı hadiseler icad111. va-rryor. Son gün:ie otob~~ <Dlan şudU:l" ve h~yey• bu cünıle k•p1 hem miktar bakımın.dan fada ola. madclNI. (!>. Bir 
dan gü7Jeldtr; ancak ssn'a'tkarın k~a halkı ka.cıabayı terke .- 'mı&k!tadıı.r: cŞu sesimin sayes•nde cağı gibı teııir bakımından da uzu llendetoe wtıW.ı t 
mUihıa~eı!rini dar bir çerrıber •Qfn aedcen. ~* g•nç de onbrın 8- dilincilikte.n kurtuldum!.. f 'k:ı.t bu edrlen neticeyi temin edemezler. (2). Komşa lth' 

?" sıkıttınnak tehlikesıi vardır. Bu NlSıniadır. Fa~.~ ~.a~darnu ku - iki s3:y.talı~? kat"akter<.! ~: hikaye Koparıhn:yan bu faz.la filizterm memleket (4). 7 
ikı crr.tıeyıi, daha doğrusu bu teza- mandaınırun ~UliUŞU ve feryadı d:-11.ebılır mı. Sade~e'. Huseyın Ca. uma lan kaplamalıarı ve kapatma- :> - Hel&lin ak.. 
dı. lenlti eserlerinden daha fazla basaT.lk tehdı<n karşısında bu a. hıdin cHaya.tı hakıkiye Slhneloe • la.rı d'Ol.ayı'S le hava ve günetten •ı~tt 11111 ısı. b 
tıePife çal1ŞmeSı temenni olunur. cemi çocuğ~~,. bütün iradesi kınl. ri.• nd"eki gıi.bi. k~in ~i~ sö~ ve ltite i9tifade edem İyen bu S:~i aa:ı~•- i - Hatreyle. 

TeU"kavak'taki hlk:aye'erıin ço. rruştır. ~~sr.en tekrar tozlu yo. bı.r ~hed~. ıle b r hadıise-~ı. kay. lar:n Jıutal ktan z~~ar gorm.eseler mek (6), lneaın 9 
ğunda. bic yarım kalış manzarl\Sl la iaıiyor, bır daha .~asa~asından dediş ... Bugun ~ır hi'kaye ıçın bu daıhi. in:ümle~i ya ıyı olıgunla,amaz Ahba bathyao 
var. Bir Jrumıında da, bir mü~e- a)"!'lltmak arzusunı: duşıemıyecek - kıadarı pek az bır m~lz.eı:-e.iir. veya hiç değı!.e olıgunlaşrnaluı da Mi m. ll 
niiyt~t; esrar41.ı bfr netice arzueu tir. f..~e bu basit mevnıun içinde c<?üllü b~· hıkayesı~d~. ık• geç ve güç olur. '1 - EY ~ ·~!l!!!!!=--====ıı:=--==~~== 
aezll!i-.ror. Mesela düşüntivoru.z: bütlin blr havat çarpıntısı görü ,. kıüçük ~uk. bı: gerran gunu; ev- Yatnız ya1lanmı1 aemaların vey• • .....- bal ... .._uı demir m. ""- 4 - Tll4ıun C41, t.ura ltadesı IS). 
hasta ka.rıaı Fatmayı hastaneye yıoruz. Müelrı.f bu bir tek karak. lermden ha~:z, dığec çocuklarla fazla yükselmi-ş uma kot'.arıoın çllııCıaa aoıia (5). 5 - lt*u (il, o-.- • cıı. 
götüren Memli, acaba öteki ka _ teroen yarın daha geniş biT hikaye benber; hır ar~aya at.lıyorlar gençlefrir'lmcslnde asma üzerindl'! ı - A"'11JNMla blr ret.la n wıaw 6 - Tfrlli bir 1H•maa (!), Ata-.. 
dınla ev~k mi? Hasta kurtu. onaya ~anbilir. Gfürü bahçeye gıd~ceıkledır. ~ Bu ve aıımaya verilen şekle uygun ola. tehri m. ıaaunda l3l. 
lacak mı ve Mcmlf•in iiçürcü bir Samim Kocag&7. b1Bıassa dilş - Günü bahçe kıas&~a~ın uzagınrla ak me"1cilerden ç•km•ş olan filiz. 9 - Ölıdiirm'* (1). '1 - su._ lııoa.uilll' (5), 8'r ~ 
'kadın.a da böyle bir alakası baş - kün ve 7.M'aJlı nıhlan, acWıesinin pek merak ettiklen btr yer. Aca:b ıeroden io9tifade edilebM. Bu takı:lir. 11 - AıMl'i (il. ~ (1), -.U Ctl . 
lamıyıacaık mı?... Müclltf, bi:z.ıe önüne getirmekten haı duyuyor. nası-1 bir cennet? .. Fakat arabac. e ha gibilerden dveritli oianlar Y1*andıan ....ta.ra: 8 - Aııim (51. 

tün bu cihetleri müphem bıra. Onlıar bir pano:ama a~ası arka ~ ~a~ t;?TJu yolun o~~ından ~ ınJtılmalıdu. Fi!iz alma veya ko. ı - Bir neri iüıtt (il. 9 - Btr....,..... ....... rıı, o.. 
kıyor w sadece. Memiş'c, üstünd~ sından. ~er lpbi geçıyorlar ve döndurur .. Meğet' ~.üllu ~ahçe hır iti ne kadar erken yapılırsa ! - Bir ftlha.nbtyi taaıılırl (6), Bir alann _ _. ~aır Cfıl. Teni .,.,._ 

ta.şlrlığı haeta ile <-...şe~ siiırdi\ .- bazan ~ .?ır .~s'Ie bizP- haya~ ha;alden i!bar~tmış .. Pekı. ~ ,. uma kuvvetinin Oeyhvd~ y~ uyi ~._.. m. iıııbmbille bir ki.Pi (1). ta (1). 
rlüyor Bu hfldye burada bıi1ımek.. lanrun bir köş~sını açıyorlar. kL ra .... HikAyecı bununla hangı ha. lm.-ınııı da 0 kadar erken önüne 3 - Senııet (.,, Yir'9iimiU. ..U.tW ıt - F..,..._ w e1ıı11 ~ <ea. 

· ~~~ !~ ~~~~=eçilmif olacaimdea genif bağlarda <a.. ~ --- ~ n 1'\;- (!;. 
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PAlUONA JIALil 
l1IZ • . • : • 

1 uncu devre bulmacalarnn ~ ...,.....,..,.. 
•oiru halledip he.&ye kaza- S ~lll~~~~~~e~~~~~~(!~~~ 
un okuyuculan....., m.leri i 

Ya-v-111 ynq .uerıecwer, ~ı -Bunda ne um:ae? 1 - Wi;tıiWi.1' ıuliaeım. San - _ i N•t.._ '.l • 
ni Efendi ti reık bir .sesle sordu: Cevher ap Gani Efendiye ol'" Yll1 hangi buca,ğmda nöbet aldık- Zari/ birer albüm iamnanlar : Gene kadım bmsının 8izleri 

- lle 4ezsi& altamm. Ziilili du:P yeMn lmaıld:ammu!W" W/ lanm biııımat lrtıza eder. :~ ya.Jıaız bir cümleye cevab v. 
hocayı ilhnak eylemi§ler midir? ?iyerek karalt.JFa doğru yiiıriidü. - Ya am kim bilür? (Dünkü nüalwlan devam) jdt: de bir genç kızın, ertkeğin 

Ara-b kat'.i bir şey söyti~: Dinde parlak w enli Mr ya.talan - Salt lııestancıbaşı ağa bHelbi- '8 - hndt, orta ..._. MI ....._ l - Ben .sizin ıahsmızda kelıdlme muhafaza etmek maksad.le 
- Şüphe.lüdiir efımai bulunan bir bo.9ta.ne& jle Jcarşıfaş. 1üır! cı-nan. • ir iayanıaeak insatt. bir müıttafi bir zaman eT enmemesi g 
- Bocln.lllılaida mıdır deı::ııiııiL? tı. Bosta.ncl Cevher •yı aörü.r - l.... U - Bm:sa. ......., 1ı1eır.__ ı·aranuştım. SWn bana karp Gıyd 
- Ev.ıev pUle muhtem.e;Jdfr! görmez tarwU. he.men baş Jcıesip e.. .Alhı3fügani Elendi ~ a.. .-..ı ııllmU'a ıı Keü.lıai ŞenJııap. - l3u mü'1afi:n \ıi'Wıare y söytemkte alduğunuz sevg 
- &ray4a ib.n.a.k eQile&ıJ.er .salt ğildi: lıupdaa dinli7ordu. Cemer ağa M - ı..ı.-:a, ~ Ş.W 'l'GIPI ıa:a bulunmaması daha iYi oldu şatroeııız içla temr 1De 
~mı- boğ.ltkır? - Buyurun sıllt&ııwn. ayrık~ zaman boıstaDa sordu: a.ı .llben Touaıuo. :nırım. lıp Mısıra dinmcniz ve · 

Ar.ab bqım aı*alQ dojıu ay. Aral> JIUlilrur mağrur ö«süıdü: - Mühim bir ıey mi vardı sul. 11 - ÇaııJQ, Mih4- •'*"'-1. .&.. f - Ne gibi? daha orada kalmanız rn 
natıtı: - Bunda ne zareandanberu ııö.. taıum? bırig .-.. mm•ra M s. MJae. i - Sendeki harikııbWe değişik olmaz mı acai>a? 

- Aam i,mki•ı olmaz elemli. .,.,siz? . Arab ~ 7an döndiiraek ce- u - SanJ-er. PiJaa cadllesi 1111 • jUğe şaiıid olmaöı, Her halde Jreadis"a ka 
.Bmıda her taraf kawladur. Bodu - - Y a.tsudan bu yana sı.ıltanım. vab vadi.: wa u Baıt Güllr. : - YanJ? atlı bir hareket ohır fikri 
ruma imanı -ceıiua bek'Jerne'k ~ -&.9tanc:tbaşı .ağa 9u yana gel. - Vardır. .Bundan deryaya l». sa - Tllt FaJıii•,_ 111111 a. Nır+r. J - Kanaının giizella(m,.sine Ömerje bmmı dıeJildıe . 
flb eyılezier! di mi? j'ulu bir cesed bııı:qılup bırap - Clı*ar.. :vaş yav11 alışacak yarde on Wa. n 
~ admı daha at-tmr. - G&medük salta.nım. madııj:rnı öifewk i.ter .idik? H _ ı...ır. Ahır.._ ..... .._. ftııç haberdar olmada. onun mev Dopaclan doir'uY3 
ee.lıer ağa durdu: - Ya, eeıaden evvel nöbetçi lııinı Bcllitancı biraz cif #"nelü; w 8 AıJı* KW... i<llyetıni unuttu. . . a.-~:~net aki 
- Aıldıma tM' ~~? BaQ.. idi? - Yok, biz bunda k.en birce- 1 _ .... .._.. tİlııwllJe * ıJıe9: - Onu hakir gördü. onun çın~ . 1• s n 

J'IUIQdan mu~ YarJW~üne - Sabaıhıtacıberi eört neier' teb.. ıed eötiiriiknedi. Yalnız d:iıiD ak. 1 lllllll'alııak 1 .,. • ._..,. fb!le anmadı. !k T lur ses~ alır a 
vanWID deıiiıL tl1 ~lr: ~~~.derununda b"r clsimge. .._, • i - 9nwı varbjını u~ vab ve ~. . 

- Aında cn:rı.akteh mı vardır? - .Aın1v şmıdi kande bulunur? timlndf .iıdi. 1ıı1 - •hr·•, &w"eYer ~ i lıtenman qak ve mağı'!Ur &» - H'~ samimfyetı:rı 
Aralb güldü: l!ostaıncı gıözlerint açtt: (Arkası •u) hl, 8ılraeıllır ..-.. __.. u 8aaıılllt :tavırla bql'll.l lc.alri.ıırdı. di'ldeıimin do~ğuna 
- Ma'ktel yoktur amma, im •k'lddi. j - Bu unlı.iiırıa.rı.ıu ne ~ibi · maıısanız, dediğinizi yapa 

edıh ~ Wr 1ıortıa ~ Maliye Vekaletinden: sı _ Kıt•· ........ "'• •• _ •fayda tem.in .ettijiın pek ulamı 'Mwra avdet etmek mecbu 
ba11lııp • deryaya ilka ~kleri ,, iiikdıale ~ 1vurum. tinde ~~a~~m. Başka tüd 
mlflta~ır. ZüWi ~,, :dahi an. Eski nikel 5, 10 ve 20 pat'alıklann tedavül- H---.... rvtulıılr Dedi. aı. i - ıiMı~ n'la~ Nıeri - mas.una imkin yoldur. 
daııı cıllta> ~h vardır. Petelc ı l ..._ __ , 11 Gii9llr !m? SetWı kadm JJekin ve illce- Karştlrldı ay.akta dur. 

- f... den kaldırılması Aakktlld& iliıı A»11i. ~ bunu taif.dLr etıaiyer nm. " göııe l;üıy.o•larQı. 
Yalıfttiııılairıe inen ,ola ıeldiler. Esıt.l nıeı 6, ıo ve 21 pmalı.kluın yerine 48.atıelll bir lwrufMtl•la u - •••· ••le t ,_ ..._. §Seni nikahlı hrmı olduğun . . SÖıZlleri. ~lemeı:ı tcltrar b·r x• ~de kaıaııyoıııtu. Fence - -- on paralltlar arp .. pty...,. tt.f1 1l1iMa?da V*lll'lıllllf. elöutun. Enba6...... • - ... Omılııl -- idıejil. sadece ~eadiiim. Hh. HerimıaluR iki elini a 

relerhnde kü~k l»ir şSllllc 1aı.ile yok. illa e8k1 llikel :1, ıo ve 20 ~ ltNPll fıarlb!ndeu. ~ teda.. l'.*- i'llıiım bir lladın oı.iujm ~ na Mıh.. Geaı; kadın bı.ı 
tu. vüld• bldırılllıuı· _..arı11•ınn:ştlr. 11 - 15iiıhhr. &arar ,..., 'r ı1 em !ciim. Y.akaeıkta se!lıi «öriiı" ,;;r - alıt:mU eridijiai, 

Gani Efendi ·tereddild edeft!k --- 11• 1_ .. , .,.,,,__ _, .~ baalka her-""" varı..a..-..ı-- ..._w a..:_ •. ı:.__.._ '-~ 1 __ 
Hı 1 tı 8'ait pa.raiar 11Tet11mmr.1112 tarthiıııden ft!baren artıt W.""1 - -- ~ .. _--. -.r- •-· &W& "--U&.r--T ..- nuı:; 

tiurdu: etmi7eoek ve ba tar!mm itlbımm wca.t bir sen9 miiddetlE ,.aiml mal lıl - Mra • Yetıllir* ....._ ._ !o;iWim. Yahu.z 6P.rl taldm., yalnız 'ft kim bilir ne lwh 
- Banda hayat t!ll!f'i yok suta. AIMhk.'vüe C\imbul'i.J"'i. Meıiııez Bankası §111beh!rine '" C'limlun1,et Mer. _, s ,_.. ı tıe.tm. iseni giNüm. Seain ai\Rll~ he için İstanbuidm nr 

11 aı. tez Bant ısı fubesi olm.."JV.n ,.eTier* zıra.ı Ban..._ ıaıaeıerı tısrdutdan • - AJıllııuıa, ..... lluAms •H Sa.. !ni büyüledi. Y ldırnn ÇarJmlli g'h · Wrıesini Jnılbir.de du,ııiuğfı 
Arab başını ı:ıailadı: --~ 5.~·r anda katdımi:n sana ı. .. ~ .. ....ı. .:ı- b• _ .a...ı........ı-~ .•• 

t-.:ııt .WSlll!'ieeelltlr. - ~ ~ - - _., -., .... ~":r-...... -~ ~~ı:ı 41>~ve Ellelmı6e bu afa.k parıı.:..ı.?"'laıl ınJ!oı:ımdanı lım1ıM'I ımıl .udıkl&rl. 61 - Alllkan, .,._ ...._. • .._... i~ an.lısıdım. 0rmır .Uerf ansnıda tuttu 
inlıf> [l] JielW au • n, ıe Cllnı'har'yet M rkez Bııaıkası ?e Zil'a&t iRaaııhu ~· t.ebdl et.. il Fd ~ ailMi b& *7 ! J1ier evıem:iıjlu:ıtı tfiMen '* •ce paanıaldara doğru eiilali. 
c bqı FlO'cyaya «ittiğine göre ka- tirmelert llln oıa:n.ıT. l4UM t5811l • .,.... ?are:n,. ~cieee yaz lemi JlllDJl ..ı.. \Jittr 'birer w uzmı tızun 
raıie gidememi,ıir. Bundan ~t.. r 

1 
91 _ ......_ CJea.ıt p .. ae .... jmak ıçm. aenı.n yen ada aukm - aktarı en &ORra nikMl Jıı 

mek a§lieıbcür. lstanbul Belediyesi ı in.an ..... Bıruıl. isa-Jll'iıaa -- ~~· ~ ~üzerinde auNu. 
Alçalk .Ue Jmnuaa 1mmıp iler- _ • _ - ,..__ taır. ...._ ;bu eıcaık ~ euyabilır ımy - N . ktil bizi b. 

J'yaı"laNı. ~ )Qkl~rı za- 1uı ....., a -.. ....._ idim! O __.. aram7ıltla belki tie "-- bae; VJb ~~ 
1 

1 

man giir w U.ılmrıç bir .. ~: ~ ı.eı.ıet ....,:tımem .___.. ..... ,. ıa..ı ~ :diim&tii'z bi .... 1 • ..a..-1.ı. k-·" mı~ u USl6a 
'nlldlalı-lll' aiıl-.., imar plinwta tiııttıefttte nr!edu• ~ ...... • 'alck IMdnma • - ~ 'Vaaq ... Neı.-!7' ;"-. ...- ~,_::;:-H~-11.. .. 'L.~~---mı·•ı- Se-'- bana ald bir 

- YJildat•- l4h. 'R: 11872,80 mellre 1n1baıG1M1 laJah ana ~ ......,._ 1lift -...e .... M _... lıMe ...,. ilam auııa« ;-vır -~- ~~. caw.ı ,...__ ~ ~ ek bil ist B"r ayak patırdısı o•aa __ .__ _ ... .._ ....... __ .__'L...., _.. ....... ...........-. llu•-~ 1 .,._.1'1Aib1• :S-;eni ~ruın Nerima.ll, o gunu ~nm c 
J*'8 ıbllr in8l.n Jraıwıta peyıılah - - - --~ -· ......,.. :L-&.r-.:- ~=- -.. .... n ... --~ · şUm.. Rabkl anamın 

Waalıı lııllleli lllC'fl 1lra 'il bnll 'ft la ........ 7771 llıra 16 awq'S Ba f1I - &J6lnı. ........... ...... =~- UKWIU ~ - .~: J aenfll 
landı. ite ald _....._, preJe ~ nnlt ı u... a ._.. we.-.ıw. 11e1ıa. 1 ...... , r..-. _...,.. ~ AraMıki talkın ltüyvklu • yatağıma b&Fnda. 

Cevher ağa cevab verili: .._ 1Dii111iir1Qiiıdeın air Mm. tlıaJe ll/lflM2 .. rteııı1 _.. _. 15 • .... :;_um~ iıiai farkeG.mlyeeek ....... · · bana mandı. Senin tatlı 
- 'l'.a1-cl 4eiiill Daimi.....__. pPllac ı t•. m • ....., -. T ıL a ... a: · 8ea? benim kederime Jftirak etti 
Keti ibÇ Rs Wr .._ -.Calıaa.. ..__ - ,. .. r=- - • ..:._ i. Nel'imuı f8la'ak bir tuel.i etti. .8e•iıı. afi7,el iÖ d ,......_.. a temtut.. ~ _,.met M ı w h : - ... - - - et ani 

ı: aeJa uıAa'•ıe Mto •llD*ab W•..,.... ""' hı liP ..., ııM a - ~ ~"" ..ıa it.. iM'f:ı: bMa cesu v 1
• 

telıltl .........,ı.r.. lba1e da8 auı u e ..._ w • n wı 1 olitaıl ..-. ad "*' Al'lll ._ ftlı8 am. : - ile acayib 1re 1ı:anpk bir man. (Ariw 

....-r. (tll5) tAi:bfı nd \..._ .... ,...,.~...-------------
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Sonteşr ı 
ıo. :ElstQile ıçın, ti tme: 

M. • moi 10 J m.aıs 

C. C. ke · e1erm 
lkamırdığım kü

çük altın bir rnadal. 
yıorı 

Tetelle'im ıç n bir 
düzine iç pant lonu 

(&§ tarafı 3/1 de) 
a:ıla mak .st yor? 

Bo) le .. k n, 6 , bu csı· r perd 
ıçı:ndeki hır.. ıytn 11 caz b n ... cn 
kendlm1%ı aıa.mıvoruz. ue f b 

160 > şeyler de duşi.mmuş. b• d du. 
• şundUmıe.k iste-m ştır Ancak, mu-

(Toptan ve perakende maroken i§leri, 28, Aboukir caddesi) 
(Bu ~ Bil!J'1llk Barbclen enel yazılmrıhr.) 

Yazanıar: Max ve Alax Fischer Çevir~n: Ha'id Fahri Ozansoy 

12. Sevgili Tetelle'in · çin 
6 ~utu beyaz pucka 
ve altı kutu Rachel 
pudrası 

270 > vaffak okiugu; t:n f zl kmc cep
heo:ır. Maamafüı. so racan, mu • 
haır.r ıç:n; kend hc.sab na hi a. 
yesıni daha der.n duşunemez mi 

Eylıll 
10. Kuçuk Rirı·ım için 

'bir bere 
11. Karımın kışi k fista

nı ıçın kumaş 
12. Kaynanam iç.n St-

1.is~on kumaşından 
bir §Ml82Ye 

13. Or.ta .hlııınetçisının 
aylı:ğı 

14. Pa.zar tıraşım (bah • 
şiş dahil) 

15. Karım, Rirı ve kay. 
nanamla Nebat&t Bt\h 
çesine g t.rne'{ için 
yera1tı trcı1in° 
Nebat t B:ıhçes"ne 

duhul ~e 
Karım Rir" ve kay -
nanamla lokantada ye 
rnek 

15. Her zaman gi.bi bu 
ayın ev masrafı için 
!karıma verdiğim 

29. B bacan k.asadarım 
Onesime'in aylığ 

~. Yarın beni terk.ede -
~ olan One ıme'in 
yumi i9tioh.W etmek 
üzere bana b:r kasa -
dar \kıTz bulan~ larım 
ıtaleb için mü.,~3n ti.. 
mm idarehanesi.ne 
:Jdllaıdığım mektu • 
bun posta ücreU (Bir 
kadın bena daha dL 
ha ucuza robalola 
cak) 

2 95 

32 50 

12 > 

25 > 

o 40 

1 > 

2 > 

10 50 

300 > 

150 > 

o 10 

•·············•···••·····•••••••·•••··• 
ftlcteşrin 

4. ~u babacnı Onan -
me'm ~ni Wtihlif 
eden kasadar 'Ma.tma-
211e l E. Denis için ye
n · b'r kalem 

~. Maıtırnaze 1 Este lle 
~~~----' .... aa.~A·~·nl!..--1eni bir 

o 20 

rurtıma kağıdı 
Tıraşı-m (her ne ka.. 
dar parur değilse de), 
lba:nşış dahiıl 

6. Ma1Jm.3:Zel Eslle''n 
kasası üzer.ne konul.. 
muş oı.an elekıtrik am
pulünım zıyas m ha • 
fifletmek ıçan mus • 
lindlen bir aıbajur 
Tıraş ve maşa le bt
yı.k kıvıırtana 

7. Matım.a-ı.el Estelle'in 
aya d-arı altına koy _ 
mnk 'için bir yastık 
{Utas nın şu ke>tü ta • 
iburcs bir kadın · çin 
lh&.ı kat n çok yUk • 
sek!) 
Kasanın üst.ünde bir 
vazoya lroymak çin 
-h r demet menekşe 
(esasen müşter·ıer 

b r mağazanın süslü 
o:m.asından hoşla • 
n rlar!) 
TırSŞl'!U, bıyığıma .ma.. 
şa, men~ fr'ksiyo • 
nu 
Yeni bir kırava.t 

12. Yarın bana teslim 
edecekleri nef.ti bir 
don 
Bir fan"la yelek 
Gök mav~ bır askı 
Bıyık için b"r şişe 
.ımene!kşe> 
Berilere, oir a)iık, 
evvelden öded'ğim a. 
lboneman: Tıra.ş ve 
her gün b1'yığa maşa 
Matmazel Estelle'e 
lbadem şekeri 

13. Orta hizmet.çisinin 
aylığı 
Bany"O 
S&Dcle hasta olan dos-

1 80 

o 45 

4 > 

o 65 

2 80 

3 > 

1 45 
3 50 

5 50 
3 95 
2 95 

3 '15 

saatinden evvel beni Se\r,~ili Tetellc'im 
için: Jrnmız.ı b" r ku.. 

yaıtağmıın ba.şıucuna tu dçinde 12 düzine 
çağınnak ve bütüın 
ge<:e yanında kalabi. llcrnı.rLJ. duddk boya.. 

Sl 
~elk surette vll'Ziye - Orta h.imnetç"s nin 
timi ~luna koymak oon aylığı ıçin ( ese.. 

~~~n:~a:tsile çek.. 
0 80 ikiz .gün ünu bugün 

E9telle ile hususi bıtiriyor; canına yan.. 
dığım, bütün gün ka. 

iıöcr:ed€ crlt.~m ye • rım vaıkt."ni bomboş 
meği 32 50 ıgcçmyor! Bundan 
Onu evine götür~k 

4 70 
sonra ev işlerini o 

için taı.'<si otomobil .görcc~). 
Beni ev1an.e götürmek Sevgili Tetc le'ime 

için araba (gece ta- tuttuğum bir orta 
rif es ) 2 40 1ık h "-mnetıçi.sinin • gy -

M > d y.e ımılahazalaril d yoruz. 
c.Alkdan. da m:ısunı köy u F· 

larırun le\ılh s•nı, cSırmah Çık _ 
JD0..ZJb nda Is anbulun Aksa.ray ta. 

72 
• raflarından bır mahallenın h )2-

tıı..ııdan bir koşeyı guruyoruz. Naz. 
mıyen:n babası az maaşlı b~ mc.. 
!Dumur. Ka:n.:;ı ölınuş. küçük kızı 
ıle yal.nı.z ka.ıını r. Hm :-e üç 
safhadan mürek'keb: Sa Jt;a. Ye 
nika,pı, Beyoğlu.. Ad3n h:ısta • 
lanınca ~ kız bu 'liyiınee hayat 
prt:ı:an guçleş yw ve b"?' zamanlnr 
babasının geti!-d.iği balıkl ı kı.. 

31 > zar1ınaktan beş'-· b r h .. ta m 
yan Nazm."ye. nihayet· 'nin gü_ 
zelil·~·m ve tat ığ n farke ~n b;r 

35 
• piyasa çalgıı: sır.•n te k: ·ı ,g.iz. 

lice Yen"kapı de tiı mey"n.a 14. Pazarı evde gc inne- lı;tı için 
meleri ve gidip Or • 
manda gezineb·lme • 13. Tetene•:min yemeği }erinden bi ·nd bir arkı . lü ~ İfm cJ1a bek} . Zı as} b 

ler· için karın a, kay. iıç'ıı1 (geçen aikşam, yor. Netice. çok geomed . kı21lll sonr veTecekt ~. Çü 

nanama ve Riri'ye; yanına ansızm giV - oradruı Beyoğ unda b 7 heye- pab'I!'. 
f ne geçiş di~. İhtimal n b t bir Ha.t d Fa .,i Oz Muette Ta;tbont ğ'mlıde, 'bana t :ltd·m 

tramvayının fulünde etm'm ve 'lnlrur.lan 
oturmak için gidtp uval1ı oğlan bu ara- me'ktu.bun sıhbatinı 
gelme parası olarak lık iS"Sizd'r) · Parayı tımıkik etme.ıe ve Es _ 
verilen o 90 <;tld rasıya sevd ğim 1.el e·ı takib ctt ı k 
~<rtelle'in ev:nc çı • TeteUe'ime teslim et - iç n LoucJıe .fe Pap • 
kartıt1ğıım ikı kişiınt tim 100 > rop-re ajan na ver • 
ö le yEmeği içı.n 18 25 14. Benim Tete.~ ciği • dignn 20 > 
Vanıdeville tiyatro • ıne kayısı renghıde ...................................... . 
sunda ön ~nrada iki kadife bir rob 350 :t İlkk.anun 
:maf ne bileti 20 > Benim Tetelle'ciğı - 3. Dun YQl veni ·m 
Ti:yaıtro::lan ç1karlten min yeğeni M;in. Za • Matmazel Dem n ye 
ibir fakire v rilen O 50 vallı çocuk hala işsiz 100 > r n· ist "f c?iınek ü. 
Estellc'in ev·ne çı • 15. Benim TeteUecıği - 7.ere bana ent.ek b"r 
lkarti ğım iki kişı1ik me kayısı rc!nginde ka.sadar bulması ı~n 
aı..1<.şam yemeği ı5 :t bır .şapka 90 > ın.istaıhdim.m b · ro _ 
Beni e-.•ime götürmek Emest iıçin (Tetcl.le'. suna )'Olılad ğım rnek. 
ııçin araba (gece ta • aiğ:mi:n hrua işs·z o • tubun posta ücret" o 10 

Kendime o r çıft ter_ 
lik 
Y"ne kend , 
sini ka o n 
şu mükemm 1 kavna
nam için, altın :;apJ , 
safi )pekten bır şem • 
siye 

3 50 

4~ 50 
Halid Fahri Ô"" ooy 

Yüksek mühendis mektebinde 
konser 

Yül:seit müıhendls Jnl'l.-i•b ta~ m_ 
c)eçıent Gtirsan n ıırofe<ıOC' Fourhe'nbı 

~lnkHe ~ ')"11kıftda Aonal Mr 'kon.o; 

Yetteelt'Ur. rifes") 2 4-0 lan yeğenı) 100 > 4. Karım iç n ip klı b:r 
180 > ~ ~ Mınart'm b'r -. 

ıs , ıo. Bu ayın ev masrafı Bu aym masrafları rob 
olaraı'k karıma veri - için 'kanma verdiğım 120 > Kanma. ı cımız. foıık"ni -.e Baiclıı.4 B..ut:aı Ul t.Uriiaılli 

IMMal-e &t'eWtilen mekieb Y3.3 mzl 
Mitesil'a81 e1m:ll. Bee'Jaoven'lu (De ıı._ 3 > 

25 ., 
o 95 

len 220 > Ka-ynanam i .. 'lll pa - dan;beri b"r benze ·ni 
EsteHe'e, peşm ödıe - mukıludan bir ~ özled f{i şekilde haş _ 
nen üç aylık maaıs 300 • siye (bu dıeli lwcaka- metli bir sorgu~ 
Yeniden kendi sem - n yine kendtsninki. Se\ılgl1.i R'n'c· ğim 
sivesım kavbeden ni b~) 2 25 iıçiTı yeni iki kostüm 
ıı.. vrutl'\JlllDa veni bir __ -----'- 25. Dün a1dı~ __ ımı.asız _______ Riı-i'yE tahta bir at 

130 ., .tir tıenfoeisl)nl Um-i.amakhılır. 

~ yta:ıi 1'r ted.rüi l •l 
125 > mmikl -ve tllNJl'lh da varlıJı. gö.ı;ter 

4:4 20 re~ mııvalfak.iJetler clllerb. 



1 ı:;: M .... ., 

4/2 Sayfa SON POSTA Mayi~_ 

( ASKERLiK iŞLERiJ 
ııSon Poata)) nın spor tefrikası: 50 i 
lk411i1ıl!aAhm~ ~ fMe~ 

iz mirde Edirnede Şubeye çağırılan yedek subaylar Sultan Aaizin pehlivanlığı 
Mandaıalar laaliyet. pçti, Kaçmiıfı lnzltı İ•tediği halde 

· · - -L-•u·· sah:; bir türlü evlenemiyen deli-
yenı peynır JJHUU1H .. "'-' ı.. l ı.. _ • - J • • l 

"an ı ımyınpecıennı nası 
çıkarılmağa bQfladı öldürdii ? 

Beyoğlu Ye-rll. As. Şubesmden: [ mevcud na.ldl vasn.a.la.rınm t.ahrllrluı~ Aıhıın:_d, ~am, on dakika kad~r maz basımının çengeline fırsat vef 
Asatııta suu.rı, natbl!ı.i, adı -Je byıd 20/Ma.rıs/942 de lıaı:;lıı.naea.ktır. hamle uz.erme nam.le_ )'ap:ı:nş, b.r meden bendeniz b"rdenbire boyuD 

numarası yaıı:ılı Yıf. Sil. loıruı acele şu_ Bu lıomisyonda ka.yıdlı ve ka.za mın. çok oyunlar almak ıstem1ş, fakat durukta dikilir sokularaK ha:-.mı.ınl 
~ müraoaaı!ılaTı i14ıı oluııu.:·. ı takasma yeni ı:-eli.P ttı k.a.Ydını y.aptır_ bir türlü ımuvaffak olamamış_..: ı;enıgeHerirn... İ~te efendimiz, bôY 

P. T ...... Emin ıtaı:tp o~/u Rıza Klill"d. mıwn __ ış _bilwnum. oıı.k.il vas1W._a.na:
1 

nls.i.n Aıınavu_dıoğlu, ustalıkla heı:l\Sml le yaptım ... Ed~rne (Hwıwıi) - Edime vıe ı· 21mir (Hususi) - Cuımaovası ....... d I •·- D yın· ce Sultan Azız de Y<fl-
(4188!1), P .• \lpı. H.ifat o,tlu ŞUknıl mol.ör(u vas&taııa.ı· y~:ek ~UU1e. ~~7 e e1 _wı1lŞ. _ ~ e .. . , . havalisınin me,hur be.yaz peynirini nalh.:iy~inin Görece köyün.de bir Eı'Cıaga.y (49492), P. A c-m. Hiliıeyin <>t. Wn.ııiz vasıt.ahr t~h.i.ntlanle Emın"'?u Nrhayct A:ıınavudıo~lu, '. ·~a.:smı~ gadlı Hasan da hayret ct.mi.ıJerdi· l~n mıaaıdır.ala:ıı f'aa.liyete geç. • kıa: yüz.ünden bir cinay-et işl-endL lu B1l61Xl Ka.ra·haısa..n < 5 1>ıSll . P. TC"JD.. şU~i yanındaki arsa.da. aşa.;Ld:a. ilan nın boyunduruk alıp J{el1'otsın~ _ ~z: Hakikaten akla gelrniyen bir o " 

mittir. Pi,Yasaıd.a geçen seneye aı~ gini, bir d'.el.iıkanhmn 55 y~arın~ Abmed othı İlbr.lhinı Rıiliı Bauy edlleın giinıl.erk k.-<>ın.syon.ı mimıc:ı.at medt ve, rorlu yenme~ :ı.s~edıgım yundu. Tatıbik.ı gliç olmakla ber&-
peyaz peynir kal!ma.dığındao yeni da kaympederini öLdıürdüğünü kı.. .. Ali lu. Y 

1 
ziya edeooklenlir. seıımi~. Ve, Ah.mcde 'Yi bır ders ber şaheserdi. İşte Ah.nıedi böy~ açılan mandııııaları.:n işlediği, huzha.. saca b'Jtiinmişt.im. Ciına~n ta:f.. (503&:1.J, P. Tem. ot osu_ hı n - Emin.uu:ıi merlreı: n:~hiyesi ıs, verm€k üzere haz~rlanmış. yenivermişti. 

ne gö~ beyaz peynirleri satı- sila'tı şudur: Topl'Qk (37954)' P. Tı:-ın. Rem.zı ot Aihımede :şöy'.lc yalancıktan bir - Aman Allah! Ne adamnuf 
şa a.111:edi.lmek.te ve yeni mahsul' 70~ 18 ya:şlarnıda olan katil İibrahirn Mahmud Pirinç (49405). P. Tgm. l\le.Jı.. 26~reıtu.w• nahiyesi 27. dalımı$... .Afıımed de derhal bo - bu ... Peki Mu~·ad ağam, Meıhmedi 
80 kuru§ aırasıın.de 81atilımaktadır. bundan :bir mıüıdileıt evvel 55 yaş... moıl oğlu 11.a.n.n Sa.nısııı:ı (499691 • Sv. Ku.rllık.<lpı uaı'hlye..i vasdaları ıs, .29 yundu0rukla 'karşılamış... nasıl yenmiş?. 
Geçen kıtın çoık. tidcl~tli olınaısı. Y~ larmda İsmailin kızıil.i ıkaçunuş p T&'JIL Ahmed otlu MA.fo.t.tln (332-6 > • Sv. Mayıs ıünleri ı;a.a.t mı da hazır bulu. Arnavudoğ\Lu, boyun-Ouruğ ye - - İşte onu da on yedi dakikada 
ziinden haıyvarııla.r ~iI düşt~ğü cı. tır. Maksadı k.ı:d.a evlenmektir. Tim. ~Z oğlu Bül'ha.net.tııı (337_34> • .ıı.a.cadda.rdı. yince ayaklarını gerip geriye ka~ hem de altı yedi metreden ta, t;.o.. 
hetle bu se~nin aüt mahsulu fazla Gençler, zaten bir sen€'denberi Top. Bnb. Saffiıfitn &~Lu Hüsnü Selim m _ Ta.yin ol.unan g-ünlenle vesaıit. çacağı yerde hasmının Ü:Zerine so- puklarına kadar dalarak nıağltıb 

1
de~fdır. . nişanlı imiŞl.er. Söylendiğine göre, (326.4), ToP. Yıl>. ımıef..ata. Va.sn oğlu ı~riıni retimı.eyenll'lt" hakkmh M. M. aı lrr.ıağa başladı. etımişt.ir. 

Halen koyun süıtüniin .k1J09u pe- İJbralhıion. k.J.'Zla evlenmek için dü- Btirha'Defitln C330..36J, Top. Tı-m. Faik mWııelCefi;yetıi !kanununun tı:ıtbik olunR. Arna\'udoğlunu.n bu yanlı.ş ma- Amavudoğ'lu, böyle bir Arna "' 
rak.,nde olarak 40 kuruştur. Yo - ğ'ün istecJ.ilk.çe kızın babası İsmail, &fl'o BttlUsi Morov& (50623), Top. catt. nevrasırn gören Sultan Aziz, Yoz.. vudoğlu idi oğlum Ahmed ... D~ 
~urt ta eyni fiata satılmaktadır. ağı.rılık istemiş, dü~ne yanaşma Mcm. ·Mdı. Arif oğlıı Mu.~t.a.ra. J)tir.Qe Şubeye davet gadlı Hasana: hası var ... Arnavudoğlunun padi.-

Beledlye mıeclisi top~ı m:ı.ştrr. Niha-yect İbrahim Ya~~ı, (3983.2), Top. A'gm. Şemtof oflu Emil Bey.ı)ğlu Yertd. As. :;. Sa.-, da.ıı: _ Hasan, bu, güreş bilmiyor. şahla da güreşi var ... 
Şehriın•z belediye mechsınuı mu- kızla söz birliği etmiş W 15 gun (19816), Top. Atımı. İbrahim oğlu Yd. 'J.)p. Tg-m. llasa.n oğlu İsmaıl _ Evet efendimiz ... Boyundu - - Hanıgi padişahla: 

tad Nisan toplanıtl.81 soııa er.miş ve evvel Müferrahı ikaçırmı.ş, kendi Meh.mt'JJ ömer (299i!d). Top. Atg-m Uytm Rize 331 (33730) dierhal ŞuıbelC rukıta hasmınrn u:ı·ine sokuluyor. - Sultan Azizle ... 
942 yılı mali büibçesİ. letkik edile. evi:ne gıötüırmüştıür. Mü~rrahın 1~ Eşr.ct otlu tlhami cıo:ı.aoı. Top. Tc-m. müımo~a.ti Han l)}ıııı.ı.ır. Halbuki ka~ak lazım... - Sultan Aziz pehlivan mıydı! 
rek ta"dik ed.iLmi~tir. yaşında İnet adroda bir karde~ı Mehmai otlu lf.1:19'..a.fa Ldta Avunduk Yedeksubaylann yoklamaları _ Evet öylle. .. Nerede bunun - En büyük pehlivan ... YalntS 
Edime<le Yerli Mali.ar pazarı açıldı varıdır. Bu çocuk, ablasının bır (S063'7), Top. TfDl. Avnılı oğlu Ferid Be$lk~ As. Şube.<iinden: ustalığı? peh1ivan değ!il... İyi bir b:nici, v~ 

Şehrimi~: açı~~oağtnı evvelce; erlke'kle kaçmasını ha22!'n:dememiş, Sör.en (5003S), Top. Tım. İsma.U oğlu 
942 

yedok süba.y yukJ;ı.m:ı.sı ıs şu_ Demeğ~ kal!m~m~. ~ed -~~~- cirid oyuncusu idi. Velbhdlığı za. 
ha.ber verd.igtm S~er Bank Y ~rli onu nerede görlirse küfret:ıneğe M. Ml1!hat Enlen (50142), Top. Tgm. baı\ta başla.m.ış olllo,l, 35 Martta nihay.-t l ivanıı: w _bn~e~ır.~ sırt~tu duşup manında her hafta Büyükdere ça.. 
Malla.r pazarı şulbee. açılmıı ve ışe başlam~ır. Ab. Zrıki. oiiu A.bdıu.rra.Jılm (52•>88l. bnbn oılduiundan ve bu sene Ha:ııi. vcnilıd.~ı gorulanuş ... .Afımed d€, yırıın.a maiyeti.le gidereık cirid O"J>
başlamı1tır. Halk ka.nıeierle dağttı. Evvel!ki gün İbrahim, bir ara _ T<Ql. Tg:m. Ata 6 ttu. Fahre-t1~ Koa.n ran ~laması na.mite yokla.m:ı yapıl_ Sultan Aziz de, Yo11gadlı Hasa.n nardı. Ec:nebi elçiler seyre ~lfr " 
lan ~!er ile müracaata ?,aş~ıt ve baya bineretk Müfen•ahı ve kendi (44GS'5I, Toıı. ölçme. T:m. Is. Halııkı ma.y~ihn•da.ıı bu Mm:ı.n :r.a.rhı»a. yok. d~ şaşı_rm_ışl~r._.. N_:ısıl ?ldu bu ış lerdi. Sultan Azi.z, babası gibi tara 
tev-ri ta~len nü_fu~. ~uzoanların~ hernf1İresini de bindiı,nıiş, tüt?n oııu M. Hadi Birkan ("34601. t.a.malarının yaıptlma5ı ~çhı .s.iibaylar dıy-e bn~ırlrıının yuz.l.erıne baka - sporcu idi. (Arka!\ı 'nr) 
yapl'Şll rı luak hakıkı ıh'llyacın t~bı t la.sına doğru yola t'iilcrruştff. Iz~ E . .. .. k ası dahilindeki niölm cıtiızıfanfa.rı Ue birlikte yoklaması kalımışlar ... 
· b ~ ıstı ar .. .. , ~ mınonu az .. ·. b · müra.. Arnavudo~u hasmını kolay ~ Un~e~Je~: i.a~IG' ~"","un İye • :.:; ~~:;:;~n ::.·~Ü~~~!~J.°!~ ~·~~a;,n~n .:Z<Jmasl ::.::" .=.::.,::."~< .:.::."'!016 '."; J.ıka xendikl~n ~nr~ ~z.ti~!" dY,,e:, 

tini mucrb olan ~u mi.liı mü~e - ter' O vakit İbrahim, arabadan in~ 1 - Emhı.önü Jaaawiı ~[. M. mıtikoeZle. yılı 1ınımmt111 ma.dd'ei nı~hıtosaslna. ıör ~. ik.aık p pe ç 
mizİ·n açılı'tı ayını zaımanda pıya.9a- . kıoutlsJ ka-ıa dahilinde mua.me~ yııpılac.a..~ı ilan olunı.rr. m~... . d wl a 
nın nazımı olması bakımından da mılŞ. . . . onuııoa Sultan Azırı. Arnavu og unu Ç -

• • L _. d' B _ Ben senın eınıstenım, - ı.ş Ve. ayrıca ehemmıyeb na.lz ır. uın - d ~·ı ;? i g1rm ... · ? ~ 
d "t'• •. da.ha şirod.i.den Edime nıblan ... Ayıp ~ m. fl~İ Ara.nıvor - Oğlum ... Bu, na~ı~ oldu .. ~n ° u.r~ b n tesiri gö:rü:Lmek.. Diye bağırmış, tam o slrada ka- TT -3 •• • deta s:ihirlbaz işi gibi bir şey ... 
pı~~sın a unu vırdbaıba.sı İ.sımaıl de g.örünmüştür. 1·stanbul elektrik tramvay ve tun el ışlet• - Efendimiz ... Köleniz boyun-
te ır. İ'smaHin arabaya doğru ge1d:ğini dıurukıta idim ... Tehlikede bende. 

.. . b' b ğu gören :İlbraıhim kendisine bir fe - meleri umum müdürlüğünden: ni:z bulunuyordum ... Odemışte ır ço an çocj. nalılk yapılaca.~ını, yahud Müfer. ~z Şişti ta.mlr.bane9lı ~in 6 boyacı, 3 earaç, u tes~1eci 3 ha. - Evet ... Ben de nasıl olldu dL 
otoray altr~da """. ver ı r&hın ka<;ın11'cağını düŞlnmü~ ta. -~ 3 ........,., 'rreu.;, • ......_ • ,,,,..,. ..... 6 - """'"'""· ız ma. ye soru<yordu'." bu i~? . '"' 
lzın ' r (Huısıusı) - Dun ak.şam bııncasını çekerek ateş etmiş ve ra.aıou lh~&oıımı.a vardır. - Eiendımız ... Bu, peh~ıvanl 

Ödt:mİ~e giden otıora.y Develi köy - t_ __ •1. lnından tehlikeli surette u:-=~- ........... 
0

, __ ... ~-- •-..ıbanııla c~ f'bltrete l'Öre saat'*'e oyuın bilmiyorlar .. Bendenız bo . 
. d .. ısrnaı ı a • ..........-- ..... .,.. ......... ,._,,....,,.... w d'W' zaman gerı Pancar isıtaeyıonları .u.a.sın a ray u. yaralamıştır. Yaralı, tmir Memle~ 

35 
lr1rraıJa. lııadu' Wıret veıdlecekıür. .. .. yundurugu Y~, ı~ım h 

zerinde uyuy.a.n 11 ya.şl.ırında Ela.. hastan . tiriıım.işse de öl &...__ ......... aliJı:ıa.»ı ohna.ya.u tseıektileriu nüfus hüviyet c~anı, h~\ilı.al kaçmam... Bılakıs asmıma sıo -zıklı Efrai.m İ.5nı:İnde bir çoban_ı_ çiğ. ~~r<h; .. H;~ııs.nee gtahe ı,..·ı.katına m.üd : _,...__.., _, lclııkJıa~ mu.esse kulma.ğa çalı~ır;.m ve bu sokudl 
k "ld"" ~ Bu yuzden "............... cı.u "° lı:i.tıdı 4 aded vesika lo~oğ.r&fı ve timcliye kadar v-1Şlllı.ş o . ' - amdan da hasmım memınun ur. r:f;e~aıs~lr:' NaziIB ve Ödemi, deh.m:mıımi muıı.vini Kemal Ber -~ ~ atın:uuş qi hizmeL vesik&ı.ril'e birlilııte .,::::::~ :"::~ ~ = Qünkıü o da bunu istiyordılr. Çen.. 

otoray trenleTi altı •at geri kalınlf.. kaı'rlıa . tar~ı~~..np~fl ~do~~ur. 14 deııı 11 ye lııadac' idın:ıin Metı·o ban zmnlaı gellemek için de sokulur sokul .. 
Katil Ilbra'h.ım !.ev-A.l e wırı.:s;ır. m~ uuiraclt>\.t.latl lüsuma lıiltlirilir. tı5t.eb la.rdır. ......_ ...... ...-.. ........_ ............. .-.. ......_ ~~~ 

.,..._.....~~·n-v47_.,~.,.__ .......- .._..-....,. 

(TiYATROLAR) 
Meşhur ill.iziyoni~ profeııör 

ZATİ SUNGUR 
Beyoğlunda «SES, sinema ve tiyat. 
rosunda her akJam yeni numarala... 
rından müteşekkil zengin pr01rra • 

mına devam edecektir. 

Çatalca Kazası Nüfus 
Memurluğundan: 
Kaleıi91 mahallesi 208 nül• sa.7ıh 

haneden Abclulla.h Özlem in ba.bAal ita. 
,ııı, a.oası Havva lmnleıı babası Hasaıa. 
a.nası Fatıma om:ı.k mahkeme k.a.nd 

ııe ~ edilmiş ıı.ı.tunmaktAılds'. 
Nilfll5 Me. 
Nuri AU• 



, Tele~on Ve elsiz a erler·) 
!Asker aile erine\Marcan deniz harbi\ Uzakdoğuda 1 Madagaskar hak- !Kıyasıya para harcı va lar 

yard1m için hakkmd_a Almanlar hava akınları kında ingillerenin . ___ J 

( e 
" 

15 Mayis 

ne dlyorlar
? Cn:niberra, 14 (A.A.) - Avus. b • . (Baıtv~ 1 lncı sayfada) m(!mlekcl istıhlakmı ve ıhracat 

Ankara bele::liyesi • tralyadakl müttefik umumi lmıu;. eyannam3SI zan kıyımeunı hep b rlıktc alkı~ nıa arıru alır. Bunları b r pliın 
gaın.ınu: bugünkü_ tebl"ği: . . ladıg.ıımız ~u ~aıihan.n wıccegı da."'l lmde mtlıvazenclemiirır. Bu 

tarafından arbrıian Londra. H (A.A.) - Brit: Şarlti _FeleınenK Hındistarn: Londra, 14 (A.A.) - ~Iarıcıye amclı neticıcyı kest m\ek. zordur. y p tmadıkça, aslıye ceza h:ıkımı-. ·ı Ahman radyo merkezleri, Japon- Am'boınede tayyarelerimiz dün nczaretı tarafından neşredılen bır Bulgarıstanda da ~le b•r Jrnnuıı nın vereceğı 'kararlarla ikt d resım VC vergı er !arın Merean demzındcki çarpış. gece düşman gemllcronc lı\icum beyamıamede şöyle dcnılmekte. yapıldı. Nasıl '3tbik edıldığın· bU- yat nizama sokulamıız ısa 
1 

matla ağır bi.: bozıgunlugn u~a- ederek 3 bin tonluk bır vapuru dır: rnıyorum. Bu .mevzu etrafında ba-1 F.'.lkat ıan da kaf" · 

Ankara' 
'

A (Hu .... ,.,;) - Beled·ı- d.ıklannı bugun kabul etmektedir- batımuş ar 2 ve S b"net tonluk Evvelce de siJ)lenmiş olduğu zı fikirler ve te1rlıfler de ort )<:l ]. p l ı ~ğı d r. Bu-"' ........ l ·~ ' IJ:>" 1 "lt h""k. · · M d atlı K nu ro.ım ve nası t.ıtbik edecek' 
e Meclisi bugünkü topianıts nda er. dıger İ!ti gemiye de tam isabeder ,g.r ı n:gı ere u umetının a a- ı yur: azanç anr~ sınırlar.d - S stem 'e piın ı t • l ıllih altına alınanla'1n ailo • Afman radyolan hu bo'4l11nU l<a;-detmişle< ve rıhl mda yangın ga>&ara karşı giriştığı son lıere. rı~mı, yiıbek gelıd•re r do: Bunu • ş ~ın:"'ı ~sas a. 
orino yaTdım ;,m, tah•• olunmak "yl• bir iddıa ile tofs!r ediyorlar. çıkarmışlanlır. ketten maksad bu adanın M hw~ ve,,gilcr k.omnasını ısti)cnler t .;15, liiz,,;;Ji_

0 

~rı:ırm•" ıçın 
üzm ta.Wfa ı ve t nvi»t veqıi ve Milttefi.k d•niz muharebe b" rNt.. yeni BriUınya. tarafından kullan imasına manı Afmanyadan ve t ta~ adan sonra l b l lel< t rd r:d n< 
resimlerile kar naıd·yatının motö~ leri Japon haıfu gcmılerın·n •ateş Rabaul'da tay;·areıcr·miz hava olma'ktır. Ada Fransanın hak:mi- nkha)d·et hFransa, İn~ tere ve Ame- b eranıdmkaemte"""ıcıAte e ~ duğul g - ı · lt d ~ k 1m r a a u y.ola 'd B ı se ı ~ a ne uC' v etç 
lü kısmına yiızde ellı zam yapılma menziline girmeık'e-o kaçn la e meydanına taarruz etmişler ve ye ı a ın a ve .rransanın a ası geı 1

• ız ne y:aP- rd ~ ' . 
•lua ıou., vem> rr. Bu ~mı., H.: yalnız uçak kull:;,.,...k ~~~e uçuş yo1lan Jzennde en a•ağı 15 iQm mubl!faza edılccektir. Hür malıyız? rcı m c c .. o dugu gihı lrorporas. 
:ili= a)'l b"' ndan tatbik ed lecek.- 7.af er elde etmişleni.ı bomba tayyaresinden mü,reJ;keb FT"ansl% topraklarının hür Fran- H_er ~?n<>mık mesele g bi bu ;,'Oll " 

1 vardır: Fransad 
t" A.' .. • ••. •. !) alil · , ak b" ""k sıiların milli komite ı tarnfınd n da uç bilyuk esastan ma~rum kaL lubıscttcn sonra ıdore dcgış r 
rr. • .:.ınan radyo soıx:usu, anutiefik :.r .grupu g nvıa~ar uvu . . . 1 h··k· d ğı müddet"" asla a ı ı h ı d ğ şmt>z tChart de trava·ı ad 

Hususi otomobiller ayda ikı bu. ~uıvvetlerin yaln t .
1 

hasarla husule getirmişlerdir. ıdare ed:hnesı ngıltere u ume- 1 d"l Dıı-; ' sd~· rıs a a -ı kanunla b n ko k . l I" 75 k k ·1 ız, anı manası e Dti ·1 • d 1 Unce arzu edilmek\ ·r Çiinkii e ıemez. a mıı yaz ıg.m ve il ' rpora yon n f u.;:en~~ne ı;:ıi bu :ı:utrn ta ,;:i: bir savaş filosundan ibaret olına.. d·ı!:';~r gcmı ..-ıne e aarruz e- mılli !«>mite muhar b İ>ran anın ı:erin<l~ lınan lıa ınde l>'r ısrar!~ za ı .uruldu. Bıule hiç bır y<>k 
kf .d. Y c; dığını ve uçak gcmilerile destek.. --o mümessili s•fatile b"rk!':ik millet.. durdugum esaslar sunl:ıTd1r: lu · Y ~ un ~n ele ve zorlu 

verBele~eır.zab tası talimatnaı:ncsi. lenmiş deniz ikuvv tlcrinden :mü- G ~nÇ [ı•k etle işb"rl"ği yap"ll3kıt"dır. 12. ~~em. ~a~lay~ k~~ ı hayad t .. vda ılcr -~' 
d 

rcıkke-b bulund ğ t :1.. l "!:'."" • :ruan, ur " ı arı> t"'U -

ne eklenen bir maddeye gôTe e . . u unu ı:ısr.ı.u ey C- 3. Te.skilat. İk ca • t .dlfıt 1 z mdır 
Ankarada kalorifer\ a~artımanlarla m ştır. ---o b k Kerç yarım Hükfunetin serbest !kazançlara cSon ~asta .. gaz tPS m füSlZ 
ban l•" _oıell" ve p~n Y?~la'.ın da f1_ l/ r Q y Q r l Ş l ınildıihalesi demek s•ri:ıc t ekoN>.. ne~ cbn. r .n ? Bunun ç n ,;; 

blcr kaloriferleri B r ncıteşr ~ Harkof kesiminde Amasya, ~4 (A.A.) - 19 Ma. ad sında Alman mivc niha~et vernı l demektir. lerc a T' o n (' v z s ayının ilk gününden lba,lıyıuak ,ı- yJBta Ankaradn bulunacak olan a O tr.Xdi'tdc bütün knnu11i müeyyi. yüzle (' 1mpva ç karm sı ı ·ab 

san ny nın so uncu .. nüne kadar s~vyet taarruzu bayrak vilıiyct hududunda saat 8 de ,·ıerı· harekatı' delcrile deI'hal bir -c'ktısadi s ed r. t:tttc:ad'i b"r mekan -n o yakmıya meehur .tutulmuıılaTdlr Bu J Amasya atletleri tarafından alına. tom mkılfib > :yapmak lazımdır. madan da .iktısadi h 
mahallerin hararet der~cesi gündüz (BııJtarafl 

1 
inci n.yfıulı) rnk şehirde yapuan törenı müteak b Hem liberal, hem dev tçi olmak düzen vermek nk ı d r. 

;)ediden ak!i!am -yirmi bıre kadar 20 T<>kat atlet1c:rinc teslim edilmek ü.. (Baıtarafı 1 inci $ayfada) mümkün degıld.ir: T \ :ına 'kaç, lercc, binlcr<:e m mur h ~ 
derece ve geceleri 16 dereceden aşa . 12 ~ı.s~a 43 Alman uçağı tah. zere y.ola çıkarıl n •t Doğu cephe ınde dun ccre_yan tazıya tut dem ş oluruz Ta\Ş 1 ı y~rulur. ğı di.mn")'ecektir. r b .edılmıştır. Diz 17 uçak kay-ı Erzincan. 14 (A;~) _ Saat eden ıhava mu arcb lerindc 84 muht~, tazı po ·s olduğuna gö- En köıü şey yarım 9 

1 )R-

Ayni top \onuda ya oebze ve ya bottık. . 1 6. 30 da bınlmo halkın heyeoa nlı Sov, et uçağı duşlı ru müştıir. B r re, biri kaçar, f ııluıt oteki tuta. rım pl&n yanm teşkil· ı ı ır kı 
mcyva 1nplaocı h&ll tal" matnrune~ Baren':' deruunde, 12. ~O O ıo ni. 1 .,,.hüde<İ "'"""a a Ref hiye' de Alınan uçagı kay bd ". Fin uçak- maz. Demek J:i 1ş ı b 

1 
s ·si andır. s · ~n, p iıns zJı ,, n, 

Je müza'kare edilm · ştir. Kurulan ye- latohik hır Alman uış1u bır Rus ge. Atatürkün misaf:r kald ğı e\ İn ö. la.:ı Vodla nen.:ı mansabınd, 1ci Fakat ıtopyek"Un d letç lık te me- kila:sızlıktan da b terd r. B 
ni hal ay sonunda açılacak ve bu m· si tarafından ik ye bölünmüştür. nünde merasimle ka)'maknm tara.. du.,.ıc:m:an gem lcnnı muvaffaln~et.. selı.>yı halletmez. D 'lfktın iktısadi butiınile J..avramak ve b 
tarihten sonra Ankara ııehrinde yaş Kalin1n cephesinde fından atletlere tesl m ed"len bay. le bom~<ılamışla~ır. hayata lüzum gördükçe, ınudahn- gcrdk:tır. iste, valıuz a 
sebze ve meyva toptan alım ve sa- M k 

14 
(AA) K· l mk 8.30 da Suşehri heyetine teslim 26 Nısandan ı3 . Mayısa ~adar le O lbayat Um Jn ed m{'Z. Sa- mevzuu degil, b:.ıtün iktı ci me-

tımı ımcak bur~da yap1labilccektir. Yıtd ()$ ova,t . Ç · · b -: Kzı edilmiştir. S?vyetler 784 uçaı< ka)•bctm şler. h"ci ikt sadi devle çili'k, i tihsal selclcr.n tek hal çaresi bud r v 
li . z ~e .es~ a~ m a gu.;~ 

1 
a. -o- dır. Bunların 540 ı hava ımuhare- ve ist ltı.k, ıtinaıat "e lırocat a art k dünyanın ~ .. ) erind b.ı 

M t
. .k 1 . n n ce es n e vyet ıt a orı h k "'t bclerinde, 73 Ü uça'.savarlar, 76 51 ras nda iktisadi ımali b"- - . - b" ••t. -f h r . ar ını mese esı ı~a L;, mookün "'ahalll ,epteıuk- us are a 1 da ordu teı<k ı•en tara!urlan dil- zene kurmak d.;..ekt" v m!1'a.. ~";"' rcr mu e".'"' e a nı a mı len zaman PWnanların sabada 4\)0 ··ı-.-;'4·· A . d ed d r. urgun- u unuyor. Artık bu m lcrun 

h kk d F 
ölu lb1rakııklar nı b Jdird ki h kk d b• L d !llJru"'".'4.?'ur. vnı <.'Vr e oğu culuğun ve sovguııculuğn h r tür- münakaşaya da tahammülü 'kal-a IO a ransa tin ı!ıaluad1<. Rusla< b, mikta;".:;,::ı~ a m a ır 00 ra :f'.ı:;:: 82 Amıan ııçağı kay. lüsü bu onüvazeneSzlikl:" doğar. mamışhr. Bütün havai ve ı· !ite 

• mı ar ve Almanlar yapukları mu- t • d• Ke ;nmadas <ln • Mal ~.z, taleb çok ? ~ugu zaman uymağa mecbur olduğumuz z ru. 

Amerıkaya notası kabil taaTI'llzhrda muvaffak olama- gaze esı ne ıyor 'bele~ r73 üncu .
1 
t h~ı :~~~~ bu muva:enesı~l ğ ıst:S:ll~r eden- re~ıe:· Uı~ak gibi ortaya .?t~yuyor. mı..Jardır. 

8 
Mavısta tek b 

10 
b ·~ 

1 
k le! d7 "ÇOga..a~aık'tır. :1'~1ehı. arz se- HiiJmmetm bu me-vzua butun c d 

"' • Ce 14 (AA} Lo ..ı.. J • asına ın ""1 1 vryesmc ındırme'k ıçın slihlflk" dıvefle s ılm k ·· b 1 d 
Ayni c.epbenin ba ka bir kuimin nevre. · · - naTa- bir düsrnan grup nu ştddeth bir . J •• ar a . uzere u un u 

de Almanlar birkaç mustahkem dan gelen haberlere göre Manchues ateşe rağmen teınızlenıcye rnuvcl.. t~bd1d eden .,.kanunlar ,, yapın mn ~uı:u g<>_steren ,;aret.l.,,roen ço 
Notanın yeni göriif tarzlarının 

teatisine yol kapamadığı 
mevziden çıkarılmıştıT. ter Guardın ea7.ctesı Hm kıt'nları. fak olınuc:.tur hi~ f_aydası )O::ıur. P an lilzımd:r. um dlen yorum. Geç blmamasm nın harekatı hakında bir rapor neş.. 

346 
. · d . . HirkUımet s~ avucunun "çlne temenni etm~"n b <ika sö 1eri 

Cenub cephesinde retmist:r. Raporda denilyor ki. böil"" )11;~ın~11 P
46
Ya e a ayıl nın ~ne~ memleket istihsahnl \'e illi lat rre katacağım şey yoktur. 

M k 1 
4 (AA) c b ~ · u5.1 ı e ıncı a ayın i.k ncı all c:- 1 .. 

V 

• os ova, "' . - enu Alman taarruzunun Herdeki geli böF';ı;.;; ı..·· .. • . m anm, sa avucunun ıçme G o 
a ton; 14 (A.A.) - Lavnl ce})hesinde Taganroı;'dan Don hav l d . "d d ~ ""'6 .. ·ı\UCUm 'JJ1.(} or er.nın yar- . 

tarafından Ma~ti~ hakkında Vi • .uıs na kadar uuı.nnn bölgelerd; nhıe .erdi or .~ıda~.ıkr..l ınaz.l e bogku lce d mı ıle dıü ·an n C\ 1 n·n T- s 1 "d k O•_A • 1 csm e gor u er J ere n nrn k kın ff k ovyet ere go··re D . d 
§l e 1 Dtr.lej k Aınerıka ma.ıı nhat.. Sovyet kıt'nları at:ratejik. ehemnı·- kola ... ,.6 t h ~:ı b 1 Ll" k" asına Çl a)a muv n ol.muş- enız er e 

canılıyor 

.. d. ~~·ı .. f l k ,,.._ n mın eCltl r. nıç ını- lnrdır 
guzaılna tev ı eoı en uç say a · y~ti pek büyük olan meıkun b r se Alman askerlerm n ve harıb mal- · . 
nota Çat'Ş8mb ak~amı ge~ vakte ka mahaTlin yarısını zaptetmı§lerdır. zemesmin fevkal· de vaafı hakkın.. B Ü Taklb muharcbelerı (&,tarafı 1 inci ıayfada) CBa.ftaraf ı 1 inci uv ada) 
dar henüz Amerika haricıye nezare Şimali gat'bide Sovyet ktt' aları da şüpheye düşemez. Alman kıt'a. d 1 er n, 

14 
(A.A.) :- Alman o~- Frans:ı:ya gelen Go ng n V chy denizlerde dil anın mal 

1 

tıne ge memı ır. merııı;.cı u ume 1 gece iler1eyen·k kendilerine bir yol }arın bir misal olarak alınnbılecek l n• •• K · • 
1 ansız emz ınşaa er ndc llrullıınd ı 8Cmil k: · ı · · A ·ı__ h""kA f 1 u aırı başkuınandanlıg ndan veri huikuAmetı·n· Fr d · · t 1 · 

t fi da V·~:yc hı"çbı"r nota tevdi . __ ı.:ı· Al '- d en ma·ıumata gore, erç vnrımnda. n..J.:~ tr . t.ah ı.. l - d • ere r aıa n n açmı lar düc:manın ag·ır toprusuna aşe t~atı ve man ""uman n eında AL~a h • k t" d e ""'s ıs nın ye ne nıuten )Sp1 on muca c ede yemd n b 

d·ı d·v· ··:ı t kt d"ı B ~ ' ·--- " b • · • d · h" ·· ·· ·· ·· • IITT1 n yal"Jl1a nre e ın enlik bir na k b b tm"' vi.ık fink , ' ı mo ıgl te">"Yll• - eme e r. _u tahakküm etm;,ı., ve bir piyade ta- eyli ıçln ' aynı ukmu yun>tu. aonı-a çomb0<d•n kurtulmağa mu. ~ nı a u e ı< ar c •• , muva ıyetler ka a 
meoclo . baUınd~ _ lazı.~g•len m~lu. buruoun büyük b j, kısmını üldu'- teb iiriz. Ru•la" bütün ka'fl hücum.- valf ak olan bolşcvik ku vvetlc. nin memur 'kılınd gı sôy lenmekted r. dır. 
".'at v_ ıye Mart ruk yuka•1' kom .c.. müşle<dfr. )ayına r~ğmon. Almnnla'1n ıle'1 lın. takibi devam etmcktedtT. Akmonay Alınan hükümeti, dogudnki duru.. Şimal .Mlantiktc bu d n zalt 
n Am ral iRobert taraf•ndan k•smen R l .. 'fek.etler e&nasındıı kazandıkları vadisinin temizlenmesinden sonra IDUJ? de[Çşıkl kere ugram~~ ihtL gemile_ri İngı. tere)e ciotTfll yol n. 
veya ta ·ı ·1 • • oy ere gore 1 b k"" ··k malınd0n dola b t--lb k lan :ı.;_ "-f 1 h maı e ·ver mı tır. A nıuvaffakıyet ere enzer en uçu serbest kalan d11ha bi1'90k Alman .... :'> 

1 
u "-"U ırm ço ·vu- ıA.'d. l eye ücun1 e mış € 

CcncVTe. t 4 (AA.) - Havas - :Mask.ova, 14 ( .A.} - Royter: bir muvaffakıyeti bile elde edeme- hirliklerini dfüunanın takibine önemli bir strat 1ık tedb.r teşkil ve cereyan eden si.xieti v şlar 
Telemond"al'ın diplomab"'k muhabL Harlkof ceph.eSınden son gelen 

1
• 1dı" tm k ·· k'" 1 tu me- edec('ği 'kanaatindedir. esnasında gün1 ·e rarp k •~p . d ,._,,_,,

1
:,. •• A\manl t l şl m şer r. mur e e mum un o mu!I r. k A "' ıv nn en: ,~ıaata gore, ar e a a Ruslar Lenıngradı veya Kırımı Şiddetli yağmurlar mevcud b r Cenevrcden gelen haberde, La.. ·ye un 3~ bin ion"la.to h cmind 

Martin;k' e aid gö.ü<mol" hak- geri çekilmektcdirıer ve toplarını ku•taıaroadıklan ııibi DJnyepc> bat- kaaçk yolu be<b.ı bi, lınlo getinni,. val hii'k\ımetine Nlsandu tcbl ğ e. dokuz ~ baur,.ışlard Dah kında ViŞ de n•,,ed ilen tebl" ğ ve cephanelerini ve daha ba <a maL tın 
1 

da ele goçi ,.memi ole<di< .. de bu gibı zo<lukla< Alman kıt•._ dilen tahliyeye müı.nllli< il'k şart- b "' denızalt g mil r A rik 
Antill0<e dai< F=naa ta.almdan ba zeme)i kald.ramamışlardır. H3T- " annln oü<atle ile<lcmeoine mün" oln lar tasrih edilıvor. Ayn; zurnanda sularında U>pye' On 82 hın ton la sına ı:('n1en rc!lmi nota etTnfında, kof cepbesinin yanınn hattan baş.. Len·ıngrad cephe.. mamıştır. Düşman dcmiryolu Hhili Paris bölgesindek" altı tayyare :' lik 

12 1 

a:~. gem· ·nı ve b 
beynelmilol mah!illo" tebliğ" n. A- ka kesimlerinde ölen dii'llTU<ıı as. taklb eden yeg;n, km yolu boyun fabr ka.ının bazı oıomobil fahri- D~_ra!rol ~emıs n~ b>t rm nlır rneribı ükumetince öne 5Ürülen ketlerinin sayısı daha fazla ol- • d f ı· t tt ca bozguna uğramış bir halde acele kalanndatki b"r ıt m maSt nelerin · ~r:n tıc::t .. }°""'"U b k 
meselelerin vahnmet".nd göetermck- m~ştur .. A~lar mu~are~~e a- sın e aa 'Ye ar 1 çeküm"ştir. Doğuyıı doğru :terleyen \e 18 b"n mutciıa~ıs Frans z işçı- ~ n 2~ ~ k~~ı~'i .b :' t 
te bulunduğunu kaydodiyodar. lcla.cele ılıtıy~t kuv-JCt er surmok.. A!m"" katada'. ~in;nk nokıala,da sinin tabliyesi de istenılmektNlır. g e "'~~şt r 
Fmn01z cevoblPln, Va<ngton i tok. te iseler de ıll< hareketlerde b r (Batlaı-alı 1 inci ..,fada) dupnanı goçmııt '· Ra•l., ancak Blr Alman la,. ...,.., tutu,rorul._ 
lerinin sade veba "t kabulünd~n iba çok .nWstahlkeım noktaları ve ·stili- Sovyet donanması zayıf bir mukavemet gösterebilmiş. o Londra, 14 (A.A.) - H , 
ret olmadığı kaı'i ola<ak gönilmol<- kfunlan a mış olan Rusları zaptet.. Ankara, 14 (R dyo g zetcsl) - ven1en rnkamla• bu tak'b muhmbe Amerika 10 zırlı'ı tebliği' n• 
tcdir. meğe muvaffak ol~ınuyorlar. Baltık deniz nde buzların çözül- }erdir. Esirlere ve ganimet1ere da"r Sa \il servisi.ne mcnsub b r tay-

Cevalıın. yeni görüıı tanlarının Harkofa doğru mesi netıccsınde, Kronştat lima- lerinin mükemmel bir nc.tke verdi- d • it d h yare dün gece A e ung c v nd 
toatiino yol l<apam•dıG• da oanılı _ MoSkuva, 

14 
(A.A.) _ Roytcro nında atıl kalın~ o.an Sovyet. do- ğ ni gö,.ennekıedi,. enız., 1 a a or;. büyüklükte bir ~alzcm ge. 

yor. Son üç •ün 7A<fında Vi>ide de- Mareşal T!mnç ııko 'kıfalRrı. ~a~ası?ın tekrar Bollığa açıldı.. m s ne taarruz •,mışt.r. G ı tu-
n öriı meler, Anıt mesele- , gı bildıri.lıne'ktedır. . Rasadhana şiddetli ·ınşa edecek tu urulmuş ve ynna yat b 

. . . Ha:rikofa knl'Şl ) apılan taarruz es- Fin körfezinde ve Baltık dcnı- vaz y('tte bırakıw ş•ır Sah 1 
h ıf gb 1o<ıle<1 e,,.rı ... nasında ilk Alınan -~üda!aa hat.. zinde harcketıte bulunan bu do- bir zelzele. kaydetti v·sne mensub d"ğ•r b r ıaV-:a:-

0 tmı yarmSJ.nrdır. Dusman çok u- nanma~a mensub br Sovyet ge- t _L 
1 14 

(AA) Va ·ngton, 
14 

(AA.) - Beyaz gcm"yi Vangso ,akınında ı:(rm-
za.k bır mesnfcye püskürtülmüş.. m·si bugün Alınan srıhıllerıni 9ta~u·j 

5 
. 

3
·
1 

· k.lc 8
8
u 83~ h saraydan lbildirild ğine göıe, reis ve en'kaz !halinde bırakım ır u 

·ıstanbul b hk tür. bombardıman .,t.aıuştır. yaz ıa~dtd ı cı· b.ı . el sal ı a._ s.-ı.nı~e Ruzvcl't Çarşamba günü. cem'an o . 
Nevyork, 14 (AA.) - Aroeri. Balıtı'ktaki Sovyet donanması g~c. şı et ı ır z ze e ~aydedıl- 200.000 tonilatoıa varan yen· de.. 

' 

w b. ı· w. kan Tad msu, T"moçenko kıt'aları- bu bölgedeki Awan mevzileri 1- m ~tir. .. .. • nizaltıların inşa ına müsandc e- Vurdda mahsul vaz yeti a V CI 1 1 1 r 1g1 mn nef i Harlmfa d ru !lerled · k- çin lbir tclılkc t. :;kil etmektedır. . Me<ku u•tu _l,tanbul}an l _4.400 den kanun lôy has nı iımalom ş. 

K radcnız sah"llcri. 
ı ve Çanah-1.tale 

fa· l yet sahası. 
"''°''"'"''l\.Llf • 

ler"nı· <.VYufüuınr R ·· kılometre oldtıb"ll ta'hmın edılmek- tır. Bu dcn·zaıtılann ı..ded nin (8aJtamfı l inci şavfada} 
~~.ı 1 ~ • omnya gore d" 1kind müdafaa hattı Roma, 14 (A.A.) _ Popolo di te ır. ruzu aşacağı zannecülmekted"r. Ayrıca ç·ftçi kendisi de 236040 

Londra, l4 (A.A.) _ Stokbolma Roma gazetesi KmMda Aunanlar * Bunların 9 mi1yon dolara ÇH cağı c1eknr arazide mıs r ve 2 3 75 dekar 
gclen ha'berJere gôre Rusların tarafından yapıuın taarruz thare- LondTa 

1
t 4 . (A.A.) t :ınrrln ed lmeict d I. • z de p ta ekmı tir. F ali> <'t 

Kcrç yarımadasını k~paynn ve ketinin daha şinıd"dcn iyi hır ne. 0<kenden .ng•ltmd~ . . -~ ham~tle dev m etmektdi<. Yalnız 
nefsi Kerçtcn 20 kii.oımctre kadnr tice verdiğini yazmaktadır. Sov- yter dBe~rcmı koydcdılm sbtı~. Sça.rs;dn- Polonya Başvekilinin kışlıkkzerd'~yat ya .. mura ihti}aç göa-

·aıcd b ı "k" . ·· d f yctler bozguna llğratılınış ve ye. lnln ırmnnyn ve cenu ı Jn e terme te ıı-. 
roes e ~ unan ~ ıncı m~ a aa nilmişfr. SovyctJerin 7 ayda yaP- vey~ud Pasifık'te orta AmerH·n yenj beyanah Merzifonda 
hattına c.e'kilii klerı zann~il~k- tıklan müdafaa hazlrlıkları AL yakınında olduğu zanncd"lmcktedir. 
tedir. Bu hat çok kuvveth :ahk m man ve Rumen ordularının ikuv- -o- • Londr.a, 14 (AA.) _ 
edi mişfr v~ Rus. mevz lerin"n vet1i arl k ıs nda crıiım"l5tir. Kinine el konuyor İngiliz - Amerikan b n 
~ p i a ndı nı b • r A Dü n M lı' r o ul rının n<'le- • tebl"ği c"ddi şüpi"ı 1 re mevzu teş.. ted r od -:C nn. D .1 (tBB.§tarafK 

1 1 lncı yfadal) mevinde Polonya B 
. ed 'l. ·ı· e\ e ve z.ı a mp e c-•u J r d b lhns.sa dem" • 1i: 

·ö:-•1 t bı··ı 0 r n en b a k·n n e e g .. ) cdılm Sovyet 'e Polo 

14 (AA) - Ask r· lb r M o a, 14 (A.A.) - B. un- Romanyada kmek tç el 
lng·ı•ereye hava akmı 
B 

k n b ld"nldıv ne g ·re, Al.. kü Sovyet öğle tehi v nde d n l yor azaltıl cak 
\l uvv m b ki: 

.r. Kcrç Bukrcş. 14 ( A A) - Yeni mah-11 r d n ce in ite- Gecel<"yİn kt"al 
r n n ccnub h { ne akınlar rım d ında "dd tl• ç rp ~m v sulün bereket\" olm y ca v anlaşıl. 

dığ jç n Rom nyada h lk veni n 
verilecek hn. ekmek m "ktan gnl b bır htım.ı.He 

azaltılacaktır. 

Y pnu ar 'e <in mll askeri hedef- devam etmi J .. rd"r. 
ren t rli . urette bom'balam ş- Ba ka ibölselerden 
lam1r bcr ~oktur. 

a m t r. 
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BAŞ - Dİ~ - GRİP - NEZLE - KIRIKLIK -
Ve Sütun Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat 

Komiser kocası.ıı 
öldürmekten suçlu 
kadının muhakemesi 

Posta ve telgraf 
ı.aınmı yarından 

itibaren baş:ıyor 
Ferikö~'iinde kocası koniser T~ Posta, telgraf ücretlerinin arttı-

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: lat Uçkunu kıskançlık yüzünden rılması ~aıkkmda Münakalat Ve

lbııçakla 1 yaralıya<aı6 aı'ümüne se- k8.leti tarafından verilen kararın 
beb olmak.tan suçlu Nedimenin ta11bilkine yarınd.ın itibareu baŞla- Adrıeri U11e&ere, Konn &Skeri orta ıludana Te cediJdi ı.a.ıırtama ona 
muha.'kemesine ı n\.i A:ğırceza nacakt~r. Yenı posta tarifesine tö- 4*u1Jarna talebe alıw.Tor. 
mahkemesinde dün de devam edil.. re adi meiktU!blardan 7,5, kartpoıs- ı - 1.E7liıl.942 de ba.şla1aoak 1enl den 41ewesl loio K.0117acla Kuleli, 
miştir. tallardan 4.5, 50 gr. dan fazla mB;~~ Mıtlelıh'de MaHırıpe ve Bursa askeri hlerile Kcıo7a ailkeri ora olııulun'llll 

Dünkü celsede maktul Ta!ata bu evrakla, erbabı mesalih evraA-- ve Ka)'9eft ceılikli erbalJ h.ımrlama ortıa olııulunUD her üo ıınırına, Mera • 
aid otopsi raporu okunmuş, müte- !arından 1.5, taahhüdlü gönderil- fon IMlkJi okulunun biırinct . ™ncıi, iiptmoii amdlanııa, Kınkbhı un'at 
akfuen söz alan müddeiumumi ZL mele i.Stenen mektublardan taah- &ahı ve Ankara musıki ıecUkU cıhlUDaD 1uus blrincl nnıllarma maulf 
ya Yazgan bu hususta~i m.ütalea- hüd ücreti o'laraık ta ,\ynca 7.5 JJııeleri.nden, IJlAl.arif o:ta okull.&rmdan Ye ilk oJııut meauıılarmclan talebe 
sını serdederek, demıştu· kı: kuruş, !havale başına maktu ola- abnacaktr. 

c- Mor.gdan verUen rapordan rak 5 kunıs ve havale olunan pa- 2 - Alm&CM ta.IM>enın Tıirlt rtınııl&o olman, ahhi mıayenıecle atlam 
anlaşıldığına göre, Talat Uçkuna ranın beher lirası için 20 para, ç*ımııM!ıl, ve lstflkll alkdl &ııti1~tao fa.ıı:la olıdutu tuıdinle yapılacak ae~me 
yaralandıktan ~nra cerrahi mü- kıymetli veya kıymetsiz paketler- nııwınc1a ka.zanmatı .-rııır. 
ds!hale yapıldığı tesbi~ ed\lmiştir. den ise kilo başına 60 kuruş alına- ı - Taıh9lll tortııedMler, ber ~ ıebeble olura olıMm 7&'1111 büyütmüş 
İllk yaranın şekli bozulmuş ve ya- calktır. ft1& .. ~IİIJ olanlM", bulunddtları c*:allaruı 800 ıma.vlaruıda ımıfla 
rada vuzuıhsu21luk hasıl olmuş.tur. veya biiWinlemeye lı:ahnaş olanlar. 1,llılllıarı. boylıan Te ,ıtll'hldan &a'.eri u.e. 
Bunun için, bu hususta malUına- Beyoğlu Halkevi ıan'at ıer taDma.trndakJ hadleru u.v111D olmı11t11lar kablll ohmmaalar. Yabw ,e. 
tına müracaat ediimek üzere, haftalan ftll enq huırl,;ınu orta olınlllu'ına bir YA üe ıw:ne &a.lı9ill -.kelbd, otan. 

• vak'ayı müt~aktb y~r~lıyı muaye- Beyoğlu Hallu:,·i Haziranı san'at lar ahnabllll'. 
ne eden adhye tab:bı Enve~ ~:- ayı olarak ittihaz etrnittir. Her eene 

1 
4 - Bu prUıı.rı tqı:ran WekMJerto ~ 7erleri11 aakf!rlik eabe. 

ran n mah'kemece dmlenmesını a bu ay jç;nde mühim aan'at hareket- ı ~ -tr u)'dl ka.bıal prtlılll'mı ~ltd ft cılr.allarca 11•eıttı1er 
le'b ederim.• . )eri yapılacaktır. Önümüzdeki HazL ı b......,. 1aplima.lıt.& •n tahkikat oeliceleı:inlın 9e9D1e sına.Ylaırma bcllr 

Mahkeme, iddıa makamının bu ran ayında birer hafta ara ile figür, tamamla.nanik ia&ekUlerm bu 1111&riara sfrebl~~rini temin ioln 15.Ma. 
tal;bini ~abul ederek, duruşmayı peyzaj ve desen sergileri aç•l~cak: 1ıs.H2 ilen Mılbarm Jııirer dilekçe Ue ft açik llııamet adrellerlni Ye nilftata 

taHk etımıştir. her eerginin açılışında aalahıyetlı b1dh bahmılu.ldan yerlel'l ttile'ıçelerlblle cWerımek Uaer~ derhal &irmek 
---0 kimseler tarafından konferanılar ve lıııtıectilılert okul müdürlüklerine mllraoaat efımeterl Ye maanf okullarında 

Edebiyat ve Fen Fakülteleri~ rilecektir. Sergil~re mü&takil re•- •llUf c~ nıavları bl'tikten eonra ela dlter nyt9 DIMll kltıcllarmı ha. 
nin avan projeleri ıamlar, D gnıpu ıan' at~arları işt~- ııS'TQ'M'M Ulıerlik !iUbf'lert yolu ile en ceç 10.AtaBtıos.H:! ta.rlhlne ka4M 

. F ra.k edeceklerdir. Hakevınde aergı. oıkul miil!ürlülde.ruıe sonılermeleri Uan olunur. dı61.5538• ; 

Yeni ya.pı~a<:ak Edebıy.at v~ en !er iç'.n daimi b ir komite teşlcil olun ''-lllı••••••••••••••••••••••••••:'P' FaküLteleriının avan proJelen M~ ,. 
arif Vekilliği tarafn~dan ta9Ciik ~ıtur. Emnıyet Umum müdürlüğünaen: 
edilmiştir. İnşaat Haıır~nın 10 un- VJJAJetıter EmniJet lı.adrolannda mltnb bulunAa H mı. .. ma.aelı pe>füı 
da ımüıteahıhide iiıale edilecektir. Aeil ve kibar ailelerin salonu aMmuırla.nna .ta.Jyer memur alınaea&hr. 
Binaların inşaatına Temmuz ayı M A R K ı• z 1 _ Arandan enaf -.al"dUl 7aıWıcllr. 
içerisinde başlana<:~ktır. İ~~a.t ~ş.. A _ Tiktl olmM. 
len etrafında Maarıf Vekillığı ıle 8 _ ~ h~Uııi 1apmıt lhA*•• ..... , 
temaslarda bulunmak üzere Ede- Putane, tekerleme, lokanta, . c _ Si 1..-sıan yakan olnuunak. 
ıl>i,yat F~fütesi deıkanı lJ'.'lmi~ çay aalonu D - 1,64 ~ kısa bullllUllllılnUı:. 
Ongunsu önümuv.:lek.i hafta ıçerı- Beyoğlu İ• i kl&l Cad. No. 362 ı: - Sıhhi durum11 satla.m olmak ..-... .,..._UıH -.ıı• kl11"111a raPo. 

sinde Atikaraya gidecektir. BUGÜN AÇ LDI. 
Erzak torba11nı kapmıt 
Evvelki gece, :!!'etiköyünde ga. 

rib bir soygunculuk vak'ası olmuş. 
tW'. 

Taze, İmrendirici 1ek.erleme, 
fondan, pastaları, yemekleri -
nin nefaset ve ıervisinin mü.. 
lcemmeliyeti kavinin huıuaiyet 
ve zenginliği benzersizdir. 

BiJhasea aile çayiarında ni • 
pn, düğün törenlerinde ıipa -
rİf\eri kabul temiz ve titiz bir 
özenle ihzar ve takdim eder. 

• 

~];. 017(/ 
SAÇ SA 8 l' :"i L 

F - Sa.bdra 1"e mabkftmlyeti bulımmamak. 
G - Tah8il R~elerlne d~ v.Jin .mterl aynlır, 

ı - Bu e'9&fı haiz bufuna.nlardan mealett- tııa.baJünü tıftlyenlerln 4otrudan 
clo1Tu1• balmıduklıan aıah&IUn en lııiiJtiık m~ &mirine Mr dilekçe 
ile mtiraelı&Uarı lüzumu Uln olamır. «5129" 

İstanbul Defterdarlığından: 
~ Beraetaıade mahalleııl tln1oa ballında 929, 931, tU eeneıer..dıe 

ba.11 faallyet.c.e bulunan Kontıavar l\l&rttım tlia'orta fh'keü namıll,j. tabMttuk 

eUirtlıeo bfııtel' 1üz liradan bin beş Jila Ura lııomlser ikreünden halen tah8ll 
elıltJmemlş bulunan ~ yilz Urasmm illn tıar'lhinden W.baren H mat 1111.rrmda 
""1tel mümftl!lll ftY& ftklH tarafından m&bandltaıa tevdi edilmesi llzımdlır. 
Akst takdirde aıa olıdutıı mahkemeye müraeu.t otıJnacatınclaın mahkemeee 

Wdlt malaamma .-.m-.-~~~!.l1~~ .. ~!!:!.~.~ .. ~~~ ... ~.~~~.!~ ................ . _ ....................... . 
Son Poa!a Matb•"" Nepiyat Miicltalı Cihad Babaa 

SAH1Bl: A. Ekrem uSAKUGb.. 

• 

Her Bayan'ln 
Huwai bir Cazibe eevimli1iii vardır ... 

ŞEN ŞAPKA 

Son 

Mai.ızaaından bir fapka almakla 
bu cazibeyi idame ettireıbili.r. 

Moda • Mutedil Fiat - Mükemmel Zevk de varclır. 

Sultanhamam 46 

l ö0.000 
1 20 00() 
1 10.000 
4. .O.OJO 
ıo ~o.ooo 
40 '°·0(,0 
80 40.000 

4(,() 40,000 
800 40.1,00 

4.000 40.0 o 
80.000 160.000 
sr>.ıı87 Yeltı1D 4ıl0.000 

Tam bilet 2, yarım bilat 1 lıradır. 
Satıt bualatının yüzde 60 ı iktamiye 

olarak teni adıleeektır 

: 

Ta.sra müşterilerimi• ıçln pırlantalı"- elmllıllı eaat.ıer!n !«li modelleri ıeJ.. 
mlftlr. Dnı;all gibi 15 sen" tem.ınathd.ır. Tqradan aipal'lf etm~ .ati)'enlen 
tat&loi' ııönderilır. Mcktubla <1stanbw ~t& tutusu 184> adresine m~ 

Feriolcöyünde Miralaykimtil so
kağında 12 numarah ev'de oturan 
Ali adında bir zat, evvelki gece 
elinde erzak rorbası olduğu halde 
caddeden geçerlcen önüne meçhul 
b:r şahıs çıkmış, elindeki torbayı 
kaparak 'kaçmıştır. Alinin müra
caati üzerine zabıta bu cüretkar 
sovıguncuyu bir müddet sonra ya
kalamıştır. Safıfet adında OOşta 
gezer taıkımmdan biri o1duğu an
laşılan :bu adam, Be~ğlu müddei
umumiliğine teslim edilmiştir. 

Spor tenlikleri provuı 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay. 

ra.mı hazırlılklarına devam edfl
meJktedir. 

'"»:l<: 1 
.-- ~, ,..ızı l"P"ltJ._ .ıf.11.• lçl" h.ırıkC 1.1.Jf" 

• (' • , r n '. , ı.. ut: ~ı n ı.,' \ ıı:: O r~ c. f' le ı, ı n 1 !" Türkiye Cümhurivet Merkez Bankası 9/Mayıs/1942 vaziyeti 
AKTiF. PASiF 

Şeh.rimldeki lise ve orta okul 
tale'beleri dün Şeref stadında umu 
mi bir prova yaprnıpardır. Prova 
bu.gün de Fenerbahçe stadmda 
.e1crarlanacaktır. 

RADYO 1 

DERMOJEN 
YANIK. ÇATLAlt. EUEMA ft 

ciLD YA&ALAlllNA fnkalide l,.t 
pUr. Derinin taaeleameslne " 

yeoUenme.ioe lt.laaei eder. 

BD ECZANEDE BULUNUL 

Müzayede ile satllık 
kelepir magaza 

CUMA U/5/1141 Qew.fa MmnhNMI caclıılHhMle 

1.11: SMM aJ'&l'I. ı.ss: Kaneak lll'OS. il meWe ..-..bıbaı mesahuında. 
raa (Pl.), U-51 AJau b.aberled. 1 : lııl 7t No ... matau ZZ/5/HZ C1I,. 
ETla _.u, ız.so: SaaL aran. ıı.s3: SU ma cilntl ..aı u eh Be,.otla Sallı 
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