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"0/i,, ye göre 

Almanlar 
Kerç 

,abrlnl 
işgal ettiler 
( Alman tebliği) · 

"Alman ve Rumen 
teşkilleri Kare; 

,ehrinin yakınına 
gelmişlerdir,, 

Har kofta 
savaşlar 

devam ediyor 
Allkara, 15 (Radyo gazetesi) -

OfL ajansına göre Ajlman ve Ru.. 
men kıt'aları Kerç şehrini ışgal 
etımişlerdir. 

Bu haber ba.ş'k.a hiçbir kaynak.. 
tan teyid edil.memi.$tir. 

Alman teblli l 
Berlin. 15 (A.A.) - Alman or

duları umumi karargahının teb
liği: 
Kırımda dıüşmanı takib eden 

Alınan ve Rumen teşkilleri düş
manın Kerç şehrini işgal eden te
pelerdeki mukavemetini kırdıktan 

( Devamı 5 inci sayfada) 

Tlrklye~ 
• 

lnglltere 
Londra Büyük 

Elçimiz 8. Çörçile 
bir ziy af at verdi 
111 .... 1 
111 ~ ~1111 1 1 ~ 1 

1 a a ıehlikesı zamurı1arın. 
lmek ıl ... ere yapılan bir 

elb · ·e ile 

Şark cephesindeki bir ş<?lıirde yanan bmaların enkıızt arasında 
ilerliyen a.c;kerler , 

Barkol · (~·~·~·~~·~···~~·;~~~·~;~~) 

cephesinde 1Rusyay3 gönderileni 
taarruz kafileler çok 
durmadı buyuk zorluklara 

Moskova ileri 
hareketinin devam 
ettiğini bildiriyor 
Sovyetlar Karç'ta 
yani mevzilerine 

çekildiler 

Harkof cephesinde 
iki günde 150 

tank tahrib edildi 
Mo.skova, 15 

(A.A.) - Sov-4 
yet gece yarısı 

teöliği: 
14 t IMa.y.ıst~· 

Kerç ıya.'r•mada~ 
sında üstün düş 
:rn"n !kuvvetleri. 
nin 1>askısı aL 
tında ıkuvvetle~ 

maruz kahyor 

Loncha, 15 (AA.) - in • 
gilteredcn Rueyaya ııönd~ril • 
melc:tc ola.n lca~lcre aid zor -
luldarlln çok büyük olduğu Lon 
dra.da öğTenilmelttedir. Deniz • 
altı ve denizüıtü gemilcrHe ka. 
ra:da ü9leri olan uçakların de • 
vam,İ tauruz tehdidlerine buz.. 
ların meydana getirdiği güçlük. 
ler de inzimam etmiıtir. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

\. .................... -....................... ) 
r~ inadla çar I R 
pşarrlk yeni ı ngiliz - us 
mt'vzil~ine çe-
kilmişlerdir. Timoçcnko m u•• n QSeb etle 7 i 

Harfl<of istikametinde kuvvetle-
rimiz muvaffakıyetle ilerlemekte- k 1 i / 
dirler. iki günlük bir muharebe- S l ıQŞ l7l ıgor 
de en az 150 Alman tankı tah~iıb . 
ecli'J.miştir. Birço!< ganimetler ve . Lo?dra, 15. ~A.A.) - Royterın 
esirler alınmıştır. G1yası muhabırındf'.n: 

Cephenin diğer kesimlerinde ö- Sovyet Rusya ile halen me,·cud 
nemli !hiçbir ıteY olmamıştır. Sıh- münasebetlerin daha sıkı hale ge. 
hati ta'hıkiık edilmiş haberlere göre, tirilıınesi meselesinin Avam ~~ 
evveklen 'bildirildiği ~ibi 43 uçak rnarasının pek ) akın celselerınm 

(Devamı S inci sayfada) (Devamı 5 inci sayfada) 

a 15 (. A.) -- Türlciye 1 
B. Rauf Orbay, dün 

ı; e B an Çörçil şerefine blr 

C Askeri wazlyet :J 
Kerç taarruzunun . 

hedefi nedir? 
~ ğ vermiştir. Yemek, 
r mi o1ınuş, nutuk söylcn

şt r. 
(Devamı 15 inci Hyfada) 

Alman t~yyarelerl 
bir Amerikan 

kruvazörü ile bir 
muhribi batırdllar 

Yazan : Emekli General K. O. 
12 Mayıs tarihli Alman resınt rilmektedir. Kezalik, Kerç ya. 

tebliğinde, Kcrımdaki Kerç ya- rımadası sahillerinde Alman hava 
rıımadası bölıgesinde bulunan Sov- kuvvetlerinin bazı Sovyct na1diye 
yet mevzilerine 'karşı mühimee gemilerini de batırmış oldu'kları 
hava Qcuvvetlenle de.steklenen Al- bu haberler cüımlesmdendir. 
man _ Rumen kuvvetlerinin 8 Ma- Londra ve Aınerıka mümessıl. 
yıs sabahındanoeri bir yarnna ıta. leri Kerç yarımadasına karşı AL 
arruzuna ba~la<lıkları ve beş ıgün. manların icra etıtıklerı lbu taarru
denberi muharebenın şiddE>tlP. de- zun büyük Alman ilkbahar taar
vam etmekte olduğu ıbild'rild ğı ruzunun bir başlangıcı olup oJma
g'ibi bir gün sonra intişar eden 13 <lığı clhetini zırastırmaktad1rlar. 
Mayıs tarihli Alman resmi tebli. Rö~·ter ajansın n a:i~eri muhıırri
ziınde de bu taarruzun Alman - rının bu tıuswı<ıı:kı m t ea &rı en 

Ber1in, 15 (AA.) - Resmi teb. Rumen silahları için büyük ıo·r başta gelmektedir. 

Buğday, arpa, mısır 
vesair mahsule 

hiikümet el koydu 
Çif tçige gem eklik, tohumluk 

ve gemlik hububatın 
bir seneliği birden verilecek 

Ankara, 15 (Huııui) - Bu. 
günkü resmi ~a.zctede çıkan 
32.f eayılı koordinuyon krarı 
mucibince, geıok 1941 ıeneıain
den arta kalan, gerdkıe 1942 
yılı bı1lımum mahsulüne hükU.. 
met tara.hndan el konmakta • 
ıdı.-. Neıri tarihinden itibaren 
!)'Ürüı<lüğe giren bu katar, mem 
lelcetin biltün bölge1erine ıamH. 
dlr. 

El konacak olan buğday, çav. 
.dar, mahlut. mtıır, darı: arpa 
ve yulaf mahsulünden çiftçinm 

Japonyanın iç 
durumuna aid 

jhtiyacı olan yemeklik; ekmek. 
lik; tohumluk ve yemlik hubu. 
bat kendisine bınkılacaktır. 

Çi:lltçiye bırakıl~cak olan ele.. 
mek.li.k ve yemeklik buğday; 
adam baııına üstfüıte a)~a 20 
kilo bcısa'bile aeneliği birden ve. 
ri1ecekti r. 

Mahsulün tahmini tarlada ve 
teablti harmanda yapılarak; il. 
pi makamlar tarafından tee.eL 
lümü sırasında; bedeli peşi.nen 
ödeneceüir . 

Mıiıh.sulü tesellüm mahalline 

tatımak için çiftçinm kullanaca. 
ğı kab ve tartı ölçülerinin bedeli 
de ödenerek, bilahaTc kullanma 
ve aıınma payı tenzil edildik -
ten sonra, terci.han eski aahible
rine veya baıkasına satılacak -
tir. 

Koorıdinasyon heyeıtinin bu 
kararınıın tatbikına memur e • 
<iikn T:tearet Vekaleti, müna _ 
aib gördüğü yerlerde ve istediği 
:ıaman bu kararın tatbikini geri 
lbır.akabi1ecektir. 

Hıuasıua nara harcıuanıar 
dikkate şayan Ah d E . y l 

haberler me mın aman: 
Ankara, 15. (Radyo gazetesi) - ''Derd bu·· yu·· ktu·· r fakat 

J aponyanın ı.ç durumu hakkında ' 
=ı:.ayan bazı haberler veril.. • d d • 
ve~~a~:~~~t:ıTb~J~;n~~pong~~ çaresı var ır,, ıyor 
gü.n!kü kabine toplantısında, na. -

. .......... ~?..~~~.~! .. ~ .. ~~~! ... ~~.~!~~!':L.. Bu israf'· görenek şeklini alırsa bir milletin 
Sinema san'atkarı Luis mukad.des diye korumıya mecbur olduğu 
Ston Amerikan ordu- manev1 sedler gevşemek istidadını g österir., 

d b Anketimize bugün de Vatan 
sun a yar ay o.~u gazetesi başmuharriri Ahmed E-

Levlı Ston yarbay üniformas lle 
(Yazısı 5 inci sayfada) 

min Yalman cevab veriyor. 

e Ahmed Emin Yalmanın 
fikirleri: 

•- Ortada kolay kazanılmış bir 
çok paıı:ılar dönürp gidiyor. Bunun 
ıkokusunu abnak için derin tetkik
ler yapmağa lüzum yoktur. ESki
den kazanıdığı oara ile vakit vakit 
e bise, ayakkabı gibi !htıiya91arını 
ıtedari:k!te zattmet çekrniyen va .. 
tandaşlar, hele bir terziye ve ıkun. 
duracıya baş vursı.:nlar. Bir defa 
bu g bi eşyayı tedarik masrafının 
Oütçelerindl~ iımk:ırı. kat lkat aş. 
tığını anlıyacaklardır. Sonra en 
pahalı terzi ve kunc.luracıların üç, 
dört av 'çin bağlı olduğunu, ve'li 
tilreven bir müşteri sımfının ihiç 
paraya hakmadan b'r defnda beş, 

(Devamı 6 ncı sayfada) Ahmed Emin Yrı man 
, 

Hava şehidlerimizin aziz hatırası dün bütün ~ 
yurdda heyecanla anıldı 

Üğ: Alman hava kuvvetleri, dün bir muvaffakıyetle nctıı:elendiği, Sov- Kerç yarımadası, geçen onba. 
Am.erık:a.n filosuna karşı şimal bur. y.et'lerden. uğradıkları ağır kayıb. harda Kel'Ç ve Yenik 1 ş h rl ri 
nu ıle Spftiberg nrasınd \ ynptıklnrı !ardan baŞka 40.000 kadar esır a. de dah 1 olmak üzere Kcrç boğn-
btr savaş esnasında Pansacola aını. lınııdığı, 197 tank, 598 top ve 260 zına kadar Alrnanıa. tarafından! 
Etndan 9100 tonilatoluk bir kruva tayyarelerinin de iğt nm vlya niSbi b ' r kolaylı'k!la ele geçıri.hnis Fatihteki hava § bidlerl abidesi önünde yapılnn merasimden iki lntı1>1ı1 
z8rle ayr ca bir rnubrl'bi batırmış- tahrfüb edlld'ği ve ge ijme'kte ve Almanlarla müttefk e:r1nin Hava şeh dlerimız.in Jıntıralarını l lht ' falde, Vali muavini Ahmed okulları talebesi hazır bulunmuı _ 
lwır. Bundan batka 3000 tonili. olan Sovyet kıt'alarının şc . taım Kafil<as dağları şimal batı U- taziz maksad.ile dün 14 te Fatihte, Kınık, nskcrt erkan, parti. belediye lnrdıT. 
to1\d( bfr buz kıran gemisile 2000 hir ve boğazı~ ist'k~ · de rb- cunun cenub cteklcr.'ndeki Kara-ıhava şeh: elleri. abidesi önünde he. ve resmi ~ücssescler erkanı, aıtku İli ifa e, a~t 14 tc m~rasim k,, 

(l>enau 1 inci aayfada) lerlne devam.oly,MY ve- (Devamı S inci !ayfada) yccanh hır ihtıfal yapılmııt\r. vo polis mufrezolerl, kız ve erk~k (Devamı 6 ncı sayfada). 



2 Say.fa ./SON POSTA' 

r Hergün "' Resfmll lllakale = = Gurur budalalık projöktörüd ir • 
=;zats -····-

""""::--------:...:=~~= 

!randa neler oldu 
Neler oluyor ? 
~ Ekrem Upıklrıll _J 

... '>"'" ___ _ 

- İrancla ne otuyor) 
Bu suale doyurucu bir cevab ver

meni.n, bizim için, mümkün olma. 
dığını ilk vazife olarak kaydedelim. 

Yalnı21 kendi ajansımızın ve yaL 
nız kendi radyomuzun söyledikle
rini birbirlerine ekleyerek hfr defa 
daha gözden geçirecek olursak der. 
hal hükmederiz kj, bu komşu mem. 
lekette olağanüstü bir şeyler olmak 
tadr, fakat onlar nelerdir? 

Mesele bu aualin cevabını vere.. 
hilmektedir. 

Mazinin derinliklerine kadar in. 
miye lüzum yok: 

f 

İngiltere ve Rusya bu memleketi 
işgal etmiye lüzum iıÖrdüler ve * 
gal ettiler. Bu hareket üzerine kral 
istifasını verdi ve yerine oğlu geçti. 

İran işleri hakkında düşünmiye 
ba-şlarken bu noktayı bir ıhareket 

Fransız Fltosofu La Rovhefoucauld söylüyor: 
- Ellerinden çıkan büyük hareketlerden büyük gururla bahseden 

insan1ar eberlya bapcuının ıercfini mallanmtf. yahud tesadüften lı • 
tifade etmİ§ olanlardır. 

Gerçekten büyük bir, hareketi düfihıerek latarlayarak, bilerek yap. 
bllf olanı bulmak Jatiyonan tabü olarak anletwnı ve tabii bulanı 
ara. 

noktası olarak ele alabiliriz. Göze çarpan gurur cebll ve kofluğa ilan eden projöktördür. . .......-.. ...... .._ ...... .. ......................... .-
Hükümdar ve hükumet değişince 

karş ]aşılan ilk mesele işgalin meş. 
n;. a ır iması meselesid r. işgal edi
len ·ıe İşgal eden arns•nda müzake. 
re başlıyor, haftalarca sürüyor, bu 
arada hükumet değ şİ) or, yerine baş 
kas gel:yıor ve nihaye~ müzakere 
net.celenİyor. Öğreniyoruz ki, 1ın. 
laşmayı Millet Meclisi de tasdik et

r 
L Sehir " J Baberleri 

mis T. 

Bundan sonra vaziyetn bir durul. 
ma yoluna girmesi lazım, fakat bu
nun aksini göıüyoruz. 

Ortaya bir rivayet çıkıyor: 
Kral ile Kraliçenin tayyaTe ile 

K ıhı ey sc·a kl .. rin· i•itiyoruz. Ri
vayet tashihe muhtac:;ttr. Çok geç_ 
rneden tayyare ile Kahireye gidenin 
yalnız Krarçe olduğu, Kralın cenub 

.. 
KülJiyeUi miktarda 
kağıd ve mukavva 

tevzi· ediliyor 
250 ton birinci hamur kağıdı 
dağıtıldı, ba•ın koopeTatiline 
matbaacılara, ayakkabıcılc.ira 
da ihtiyaçları tevzi ediliyor 

vilayetleri11den birinde ibulunduğu Ka.ğıd ve mukavva ithalatçıları 

Mnddetini dolduran şehir 
meclisi son içtimaını 

yaparak dağıldı 
._ /-

Vali mec:isin kapanışı münasebetile azarara 
şehrin şükranlarını bildiren bir nutuk söyledi 

söv! n"yor. Derk,.n Kral"çeyi de, lhirl;ğ: şehrimizin ihtiyaçlarını kar - İst:anh • · . .. ..~ 1 · .. · ·· 
Krah da Tahrand'l b·rleşmiş bulu- ş:lamak üzere 3-4 gündenberi pi ~ ? d ul u~k~1. m~cllı!ll k~l~nA~g ~ ;:.~ş, futçe ~ar~~~ 

1
ve d1ul~ak 

yoruz. yasada külıiyetli miktarda kağıd tev de··ıekn .ı~onrKa ı·ın~ı reısı· ve.·11 . d-· .utçeeıı o re. u e ınuş • 
Ne olmuştu} Belit değil. ziatı yapmaktadır. Şimdiye kadar u awr aramurae ın Tlyas~tın e tir. 
Kısa b

0

T zaman ıronra Tahran. 200-250 ton bir nci ·hamur 1'.ağıd toplanmtştır. Geçen ce~~e aıd za. Mülhak bütçelere göre Karaa -
Kürd kabilelerin"n jsyan ettiklerini t • dil i b l kt dı İki bıt okunarak kabul edıldıkten son. ğaç müesı.eıaeleri umumi varidaıt ve 
.. .. .. l l · b'· ~:'zı e 11:1 ş u unma .a r. ra ruznamedeki maddelerin müza~ f k. 2 660 000 ı· D aoyluyo.r. Söy eyen, me<ıe enın ıT- gundenberı perakendec:lere 11 O . . . masra ye unu • • ıra, a-

t l·'--d ·dı o·· ;; dog~rn ola k d b 1·· k·~ d ·ı . keresıne g-eçilmıştır. ··ı· 'd f k• za a n11.a ar r, !I 7 
• .ton a ar am a UJ ag: ı ven mış.. . ru aceze varı at ve nııa.sra ye unu 

cak. Fakat ne müna!'ebHle, nerede, tir. Ayrıca kutucu, zarfçı ve matba. Ruzııamede rnevcud muhtelif en- 296,0 l 7 lira, Şehrr Tiyatrosu va.ri.. 
ne şekilde} Belli değil.. ac:lara da ihtiyaçları nisbetinde ka.. cümenl.er maı.batala1r~ okuna:ak k~:- dıat .Je ~raf yekunu, 196,293 li -

Aradan gene _kısa ~ır zaman ~e7 ğıd verilmektedir. Diğer taraftan b~~ edilınış. 5. daJUkalık hır t~ı~lı Ta, Konservatmı.r varidat ve masraf 
~~<:r· lran Harb ye Nazırının sesını Birlik gayrimeşru ·sat•şları ~ önüne mutea~ıb b~l~dıye ~aaraf Y_~ mul - yekunu da f 26,3 f Z lira olarak tes. 
ışıtıyoruz : . . . geçmek maksadile kırtasıyecilere ıh.ak but.çeleın.n n tettkıı~. ve muzakere bit edilmiştir. Bütçenin tayiJıi esa

- İsyan maale,.ef genı .. le.mı .. tır. verilecek kağ•dları kestir,.rek ve şe- sıne başlanmıştır. Butçe hakkın - mi suretile ittifakla kabulünü mü -

Hareketin bact•rılması isin". hır ~o~t kil vererek dağıtmaya karar ver •
1
daki ma:ılbata mad.de madde ok':1 ~ tealub Vali ve Belediye Reisi Dr. 

Iuk Mıeri oJ.arak Rua asken de :ıştı. miştir. narak bazı münakaşalardan sonra LAtf' Kı d ·1 t m k'"ne aeç . . . . . d bel u ı r ar r yase ev ıı t> -
rak etmektedir, d yor. Basın ist'hlak kooperatifı ıç n ,kabul olunmuştur. Mazbata a e- . M ı· .. k 1 · aı·d 

H • d" ı ·· · d ·· 1 ·· k• w d 'd· "k d . I . . . 146995 nuş ve ec ıs muza ere erıne 
. akI!!Cd e~.l~zerM·n ke dmuta ea ıy1:- yeniden ayrılan 1 ~O ton agl l ~yed. ı tısa. l ı~ e.rı. ıçınl 7376 .hhev. ızabıt hülasası okunmuştur. 

rütece eg ız. 1 a ·sa •mız ya n z !bugünlerde verilecekt ı r. en ırme ış en ıçm , el at . B I d' R .. 
kendi ajanıslmızı:ı ve kendi rad} 0 - Bu arada ayakkabıcılar cemiyeti 1şleri bütçesinde Hasek.i hastanesi 1r. Vali ve e .. e 

1i~ eı~z:pt~~ !o
muzun söy1ed iklcr" n" bir yere top. nin müracaati üzerin.! birlik cemi. için 314812, Cnrahpa~ hastanesi. ~n~sını mutea gu r •OY e. 
!amaktan iba~et. Bununla . beraber yete 1 O bin mukavva vermiştir. ne 319453, Beyoğlu hastanesine mlşbr: 
düşünmemek mümkün değıl: o 97242 Zeynebkamil doğumevine - Arkıadaılar 

Tahra~ b·r vak"tler i~anın Kiird J .,. • • • 58420' lira, zührevi hastalıklar te~ Bu iç~atmızl'&; u~u_mi .~e~lis 
kabi1cler.ı aras:~da ~l.du.g~nu anlat. ngı iZ muharrırJDlO kilatı için 1,276,012, veteriner jş _ ü~üncü ı~ıllla~ ~eVYesır.ın d~r.du~-

Fırınlar ekmeğe 
zam istiyorlar 
Unları kesilen 17 
fırın sahjbi de 
itiraz ettiler 

Noksan vezinli ekmek çıka • 
ran ihtikar yapan ve belediye 
talimabna aykırı harekette bu.. 
lunan 17 fırının unlarının kesiL 
diğlni yazmrflık. Unları kesilen 
bu f1rıncılar dün Belediye tk. 
tısad Müdürlügi.~e müracaat e. 
derek unlarının kesilmeaine i. 
tlraz etmitlerdlr. Belediye 1k • 
tıs.ad Müdürlüiü un kesilme ka. 
rarınrn belediye tefti§ heyeti 
taiüındao .hazırlanan raporla. 
ra istinaden verildiği kendileri. 
ne bildlrmiıtlr. 

Diğer taraftan bazı fırtncdar 
da müracaatte bulunarak ha • 
murkir ve pl'1rid ücretlerinin 
arttığını, odun fiatlarının çok 
yüksek olduğunu vesalr imali. 
ye muraflarrnm çoğaldığını 
aöyllyerek narkın yeniden tes.. 
bitini latemif lerdir. 

~---------------' 
Son piyangonun 
Talihlilerı · 

mıştı. Ş·mdl •oyledıg; sım AzeT- k f "- . . . 30 5 39. f ·şleri irin cu yılı Nı..an ıçtımalarını bıtırm.ış 
B d W• "kl·w• b-L. on eransı ıerı ıçın • ' en 1 .... D d b ' . h Mı'}}I! pı"yangonuı• 1 Mayıs çek: 

bayca~· ~· u egış . ~g .n w• ae cul 394, 138; imar işleri için 106,844; ol~yo.r. ölit sene en erı ~r z:a~an ı • -

ne olabılır} Bu .da bellı degıl. . 18 Mayıs PaZ'artesi günü saat l 8 itfaiye müdürlüğü İçin 465,504 li_ mı:saıd .oım:ıyan şartlar ~çenaı~de lişind.e büyüle ikramiye kazanan ta.. 
Bu arada lngıltere Kralının bır~- de Eminönü Halkevinde muhanir ... lak . ) . . . 25 716 ve dar imkanlarla b~~rdıgınız Uf. - lihliler ·belli olmağa bıaşlamı~tır.Bu 

deri Dük dö Gluı;ester Tahıan.a gı~ ilv~ gazeteci Derek Petmore tarafın. ra, l ~mı ~~- el1:w~~ · '51 i 1 i~: lıer ve . yaptığınız hızmetler ıehrın çekilişin !büyük ikramiyesi olan 20 
diyor. dan 1eMuas~r İngiliz romanının in - zaır l ~ . 't ~~. ıç~~9 s71 li ~ şük.ranına bak kazandıracak hir k.ey bin liıranın yarısı Dörtyolda al.gara 

Ahesin ,erefine han Kralı tara- ki•,.fın adlı bİr konferans verilecek ra: te h ılı.fert ıçm fl. .r~, fiyet ve kemiyettedir. 
. · I ·ı · • Dük ~ . . ve mu te ı masre ar .ıçın . . . bayii Meb.med Dinçe. yatısı da ge 

fından bır zıya et. ven mış!"'. k tir. Bay Petmore «Muaır İ~ılız 2 065 462 liralık t.alısieat ayrılmıt- Bııha.ssa rıyaset ve ıcra ma~amı. ne Do""..nro)da Ziraat Bankası aı"ans 
dö Gloçcstıer bu zıyafette bır nutu romancıla.rııı hakkında etüdler, bü- ' ' yübek memleket menfaatlennden .. J 

söylüyor. yük. ba:baısı ..,.;r Coventry Pebno _ tır.B led" f ,_ l"d "d b''t.. mülhem olarak gösterdiğiniz yar - muavini Cahid Aldanmazla Mill1 
lo S ı 1 · • h r- e ıye evıı:a a e varı at u d'V• · L •• H · Ö Ang - aatson a l"rnının mu ~: re'in biogra.fisini ve daha bir çok. . 

5 
lira.d B le4. f dımla.rdan ve hiç esirgeme ıgınız P iyango uayll üseyın zenin müş 

rebeyi zaferle bitirece~i 'kanaa1t ını eserler yazmış, son zamanlarda da çkesl~d2 • 149• 4af6 b.. ır: de 
11f~ ev müzaharetıten dolayı müte~kkir ve teTeken a'1dık1arı bilete çıkmıştır. 

· h •v• • • "t" Fakat ran l a a e mur utçesın e yo Mr ve 
ıza etag.ınl ıııı yoruz. . b"lh Balk.an VI" Ya.k.ınşa.~k intıba arını kö ··ı . t 600 b. Kara mmnettaTdlr. 10.000 liralık. ik.ramiyel~rden bi. 
Kralı ne cevab verm ştır, 1 aseak anlatan «Balkan correspondentıı ad k"· pru er,,..~ .. ına··ı . ta 

1~'. l 00- H""'""iniz b iliyorsunuz ki bütçemİ-
k di mleketi hakkında ne o- . . • a· k. oy ve U4.ı:Jı itopru en mınne -... d b k 1 Tİncisi Bandırmada tahmil ve tahli. 

en ıme . ~· lı bir k.ıta;b neş.retmışt •. ·r.. ır. ço e. bın" lira. Barbar .... heykeli in.,.,..tl- zi ala.kadar e _en azı anun arın h 11a d R·· K k 
rıumluştur} Bellıbdell~ l. 1 d w 'b· d:ib ve muharrir yelt1ştırmııı olan 200 b' lira·.,. :~··ım~k i•krlne çıkmasını beklıyoruz. ye all16 tin an ustem ıvra ' 

B '"t'" b lar e ı oma lgl gı ı h l T na m • .... nı ., Mürteza Kıroğlu; Akif Arnak ve 
• U un u.n k . 1 k' 1 t bir aileye mensu ve ng lZ mu • J 00 bin lira. istimlak corç}arına da Üm.id ettiğimiz gibi kanunlar Çl• 

lr.anın hangr ı~~ arını~ ~m e~ :i haırrir'lerile yakından tanışan Pt:ıt • 200 lbi.n Iha ayrılmlftlr. Kabul edi- kar d.a bütıc:;emizi bu kanunların i - Niyazi Oral adlı vatanda§lara çık -
ra~ılnd . .an ~e :,"'e d e~ H~ ~n-1~ ışg lrnore, HG Well.s, D. H . Lawrence; len bütçeye göre vilayet varidatı cablaTl'na göre tadil ve ikmal et • ml'Ştır. ikinci on bin liralık ikrami
ed l m • cı. k~llU d ak e ı ~ ·. ih Aldous Huxfey; Üohn Galsworthıy; 5 902 804ı belediye varidatı rnek zaruretinde kalırsak mu'1terem yenin birinci ve ikinci paıç.asını ka 

ran haki 'n ad onul<ıtır henb, ml re. Or. A. J. Cronin; CharJ,.s Morgan; 8.909.533 '}ra oı-·ak ,·ı·zere umu - h·eyet.ınizi bir kere daha fevkalade. l."-1'1 ' k d d l F ver kayna ar n an ge en a ere .h. h . I . h ti 
1 

e , , ı ıım d w· zanan ta in ı er Mn ara a :r ar. a 
• w• f k t Life gı ı mu arnr erın ava ,.,. ve ~mi bütçe yekunu 14 712 337 lira - den içtimaa davet e ecegız. kat :.ı·rnlerinin neşrini i.stememekte-

tabii yı-r vennıyecl"g z, a a 1 · d bahsedecektir ' • b · · · 1 ""' 
Amerika mecmuası. se erı.n en .. · .. .. . dır. Vilayet adi masraf ütçPsı Kanuni mesai devrin i tamam a -

adını taıl'Şslayal~tanbula kadar gelebi- Konferansı m.uteakıb kul tur fılm 4,322,089; fevkalade masraf büt - mı" olan değerli meclisini2'.e, bu ka dirler. 
nın nas "" t ·· t i1ece'ktır ., · · d 5 000 liralık ikramiyelerin birisi 
len 27 İkincikamın 42 tarihli er goser · çesi 730.815 liradır. Vi.layet me.s.- yıdla veda eder ve.hepinızı en e~ · 

.. _._ , d·~ go··zümüze i)i .. en br cüm- taf yekunu 5,902,804 lıra, beledi- rin saygılarımla aelamlarım.ıı İstanbulda, Beyoğlunda Balıkpaza. 
nusınas.n ~ .. Y • b• d 1· . 9("9433 1· o T k ~ d "3 le "ster istemez hatırımıza geliyor: enı ır oçen ımız ye masr~f yekunu da '>J • ]. --.- . a e rında iyatro so agın a M nurna • 

_ Iran seferi bu muharebede radır. Nafıa Vekıh şehrımızde rada Gaıvri.l Gavrilidis, gene Beyoğ 
.,imdiye kadar olanların en akı.1 ve Asken dok.torlardan merhum. e- Meclis Şehir lnkılah .mü:ıe ve lunda Bahkpazarında 8 numarada 
" d A k 1 mekli aTb""' Ali Rıza Noyanın oglu 1 · d b Nafıa V ekili Ali Fuad Cebesoy havale sığnı.az•dtr, iyen merı a 1 " • -~ kütübı.anesi ta imatnamesını e a. Kara Alioğhı İzzet Ötkara'ya, gene 
me•l"k ~L .. dü•üncesinde haka\Z mı- guz. .tde gençle - lzı tadillerle kabul ettikten sonra dün Ankaradan şehrimize gelmiş • 

~ oa., " .ı . T "-- F V k·ı h · ,__ı bı· mu''ddet ı· ... ·-nbulda Hamidiyetürbesi sokak 
dır, hadiseler arasında bun~an daha n~ızo:en Jio ~ celseye tekrar 5 dakikalık bir fa • tiır. e 1 te rlmıoooe r -.cı 
gar.ıbi de görülmiyecek mı} Jt~ a.natomı sıla verihn.iştir. kadar kalacak ve Vekalete bağlı No, 2 de Receb Özişe çıkmıştır. 

O ela belli değil. aaıstajnlaTında~ ÜçÜACÜ celee blrinci reis vekili mÜell&eSelerde tetkikler yapacak -
dokıtor Faız.~1 No Faruk1 Derelinin riyasetinde yapıl- tır. 

;;;;;;;;;;;,~========---===fl ya.n, eon gwıler-
T AKVİM e Mayıs de ord.inazyu9 

Rumi 1eo• 
1858 

Ntrre,ddiıı Ali 
16 Arabl .. oo pro.fe&Ör dek.tor 

1861 Berko1. oYdinar ... 
- - D 

Cumartesi 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA! 

Mayıı Re1ml .. ars Hızır yüa profesör r. 
s 1942 11 Obemclorfer, pr Parlıte Robert Dletricb adında ne kart almıt ve bunlar! kullan • 

---.-.:..------r"T.'~~I fesöır Dr. Büı.haneddın Toker, Dr. mııtır. Tabii llu adamın darlık· 
GONEŞ R. ahır MSAK BeCın Tura. Dr. Zeki ?erenden mü birial, bir terhis tezkeresini 63 tan, yokluktan 117.landığım kim. 
b, D. s. u. rekkeb bir heyet huzurunda doçent muhtelif belediye dairesine gö • se i§itmemi.Jtir amma, günün bl • 

'2 30 8 87 Jik imtihanını muvaffakiyetk ver_ türecek yiyecekten ci>reeeie ka • rinde yakalandığı zaman 3 yıl 
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AYINI RUHANi 
Peckrimtz Mlhra.n OBA:~YA'S'ın ve. 

faıtmın 40 ncı ırünii münasebetlle 1'1 
Mayıs 942 Pazar rünti saıı.t 10 ela 
Beyotlıı Ba.lıkpazaruıda. 3 Horan Er. 
~ ldlliseıslnCLe icra edilecek Ayinde 
bütün s.laa.ba ve tamdır.tlarıının hazır 

bulunmaları, rica olunur. 
Ba.1 ve Ba.yan Marııarlos Ahanran 

ILA N 

Mayıs 16 

Stbahtan 5flbaha: 

Altı kaval üstü 
Şişhane bir yeni dil 
Örnegi: 
"Mahrukat of isi,, 

\. Burhan Cahi d 

S ümerbank, Eti bank, Toprıı' 
Ofisi gilıi yeni adlar aslı ifil 

ranınsa uydurma oWuğu hald4 
dile yatıs-or. Çünkü kayn~ılall 
kelimelerin ana.lan türkçedir ve 
tü!1kçe vaktile arabcadan ve fars
ça He nasıl bağdaşmışsa freııkçtt 
de çabuk anlanabilir. Fakat ~ 
rabcalığı adeta :;arığı, cübbesi il• 
belli olan cma:hrukat:. ın sonun .
daki «ofis> şalvar üstünde silindit 
şapkaya benzer. 

Eski lisancılar ara.bcayı da çığı.o 
nndan çıkarmı.şlardı. Aralx'a keJJ.. 
meler arasında türkçnin tıamurıı
na katışıp kaynamış1arı, halk di .. 
linde kendine göre yer bulmuşlatl 
pek çoktur. Fakat bazıları asırlar .. 
ca söylen.ip yazıldığı halde arab
çalığmı .kayıbetmemişlerıdir. tşte 
onlardan biri de (uıahrrukat) tır. 
Bir kere kelimenın asll arabca ma
nası bizim kasıdettıi{im.iz mana de
ğlldir. Biz bu kelinıeyı yakaca1' 
maddesi yerinde kullanıyoruz· 
Hal!buki ·kök cJıiJindeki manası 
(yanmışlar) dır. Eğ~r yeni tertki
bin tam bir türkçesini yazmak 
icab ederse (Yanm1C"Jar Ofisi) de
mek mıümlkündür! Bunu bir tarafa 
bırakalııın. Yeni kelimeler bulup 
yapmakta söz birli~i edenler için 
öyl€ fırsatlar, hatta vazifeler çı .. 
kıyor ki !buna calısacak hfr de 
ha'la (olağanüstü) yü zorla kabul 
ettimıclcte ısrar ediy-orlar. (Fevka 
lade) nıin bu ı;:-arib tercümesine 
Tünk şivesinde yer olmadığını hi.9 
bir muharririn oiağanüstü man -
zara, olağanüstü kadın diyemiye .. 
ceğini ıöir fııkramda yavmıştım. 
Bu ve buna benzer tuhaflıklar a .. 
rasında işte böyle (Mahrukat O -
!isi) gibi jcadlarda görülüyM Id 
asıl karşılığı aranaı;ak ve yayıla
cak !kelimeler, terkıb1er bun~ar -
dır. 

Geçen gün gazetelerde bir de 
(yer depremi) ~ö11üme ilişti. Gerçi 
iç Anadoluda (deprernek) mastar1 
çok ge-çer. Fakat unıumi olarak 
(zelz~l-e} daha hakimdir. Aslı ya .. 
hancı kaynaktan geldiği h<ılde 
türJ<ıçeni'll şiveırine işlemiş ve halk 
dıiline de girmiştir. Anlaşılıyor iki 
veni dile üzerinde açık, uysal ve el 
;eri~i bir plan kuramadılk. Mana
sız tercümeler yanıvor. lüzumsuz 
iddialaroa ısrar ediymuz. Sonra 
böyiie ihtiyacın do~urduğu yerde 
(ma:hrukat ofisi) gibi altı kava~ 
ilıstü ~iŞhane teı:ikibler icaci ediyo
ruz. Hiç olımazsa buna (yakacak 
ofisi) divebilird.ik Gerci bu da ilk 
hamlede~ham ve sert gorüniir am .. 
ma (mahrukat) qok daha kısa za
manda dile kaynar. 

ESki kanaatiı:ıni tekrar etl'll€n1n 
sırası j?eldi. Dil isleri zora ve uy
durımac•lı~ gelmez .. Aklımıza ge
leni değil. şivemize geleni yap .. , 
nıı:o~+.a f~vrrla vardır. ·r-R.Ai)··y .. o· ...... l 

7.31: 8aaı ayan, 'l .3l: ltanlık -~ 
ram (Pi.). 'l.«5: AJam haberleri. 8: 
Senfoıılc Procram fPL), lUO: Saai 
aran. lı3.33: Ttirk1ıe pli&lar, 13.15ı 
Ajaım haberleri. U: BlyasetJcilmhur 
baDıımıı. 1uo: Anan ilkbahar a.& 
k,afu1arının tab.mhılerl, 15.30: Devlet 
Komenatuarı ııaloolarmdan Daklen net 
riya': 9 <1111eıı 11enfoıot, 18.30: Saat. ayarı, 
18.03: Bad\Yo cJaos Ol"keı9trıuıuıın her 
telden pl'Oframı, 18.45: Kadro f;ocuk 
kliibü, 19.30: Saa.t ayarı ve ajans ha. 
berlerl, 19.45: Seriıest 10 dakika, 19.55: 
Faaıl he'YeU. 20.15: Radyo ga:zctesi, 
20.45: Şarkı ve fiirk.üle:, 21: (Ana eser 
ler), 21.15: DlnleyioJ istekleri, 21.45: 
(Şiir ve nesir saa.12), 22. Radyo salon 
odesfnsı, 2Z,30: Saa 1 aya.rı, aj:ıns ha 
berlerl ve Borsa.Tar: 

lstanbul borsası 

15/5/942 ~ılış _ kapanış fiaUan 

ÇEKLER 

~ıbt Ye k:ıpaıuı,ı 

Londr11 ı sterım 5.22 

~ew.York 110 Dolar 130.'70 

Cenevre tOO :inlere~ 30.365 

:\ladrld 100 reçet.a 12.89 
"ıiokholm ıoo :lnco Kr. 11.16 
Bir altın lfra 34.00 

24 aya.rlık bir cram 
külçe altın 40':' 

Esham ve Tahrll!& 
22 07 17 mişôr. 1937 de Tıb Fakültesini bi.. dar çqldli maddeler için 63 ta. hapse mahk.Wıı edllmittir. 

11--ı.~Ô...:A"l:...e-:-::l-ki-nd-i-uA:-:k-,-,.m--;""'7.Y::""atıı-.-ıı timniş ola.n değerli genç doçenti ~ ' , 1 S T ER 1 N A N ikramlyeli % 5 988 21.65 

1 1 1 
miz, Dr. Nureddin Ali ve Zeki Ze Genolllr. ve SPor Ba.Jl'&mt dolay1aile Swas Erzurum ı J9.!5 

v. ~ ~~ ~~ ~· :~ ~~ =~ ~~il ~_'1\_~~~Ç~,ı-~}~a.n!~~~-~~~ kv~e_...._ __ ~----------LS E ............ &..IO....., ....... '"""-'A._ .;:,.l__...._0sm _ _ mıı_ı_Ban __ k_aaın_m __ Ga_ıa_ta. __ M_er_k_eı.1_ıe_'--A_n1Wll __ o!_o_D_e_m_i_ry_o_ı_n_ı_v_e_ıı __ s_ı._se_~~ 

Osmanlı Bankaınndan: 
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bır nlaşm.a bek t:rscn ~, ş ma den - -' 
~H~f~M~1~1~1 ~ Havacılık ~ütahassısı diyor ki ~ 

aya ve ı e. !r.kii;:·~~~~~:~~~:·~ Almanyaya yapılan i11gı·ıı·z 
Bu kortkunıc hak1kat uzerınde .İ 

davamız ~~~:::~m'.~:~~:~~: hava hücnınlarının bilme-
su dava susmak :leğil, ağzımızı açhğımız zaman birbirimizin buğa-~~~~:~~~~F~ dı·g-ı·mı·z bı·r s~bebı· var mı' 

k d ""'f k 1 k d ""·ı f k k daha doğrusu ha~ı voldan g tt.i • v ı zına sarılma egı , susara an aşma egı , a at onuşarak, ~ızi kendimizin de biln t'd ğı _ y . 1\Jı•t t T 
1 ·· j k h d k l k b. . ·z a ıa., Jıy o · · azan • nıı a unce munakaşa e ere eyecan uyara an aşma ve ırleşmektır mı. n ~1 or. ııun ıç ~ t<ıph 

' olan mecl s 1erde susmak hu>ıer o. Dörikeı'.h:teki heL metten son -ı dılar. Heıkes bu ı~ nereye 'kadar 

Yaz~ D . Ahmed llamdi Ba8ar luyur. Bır kongrede, bir 'dnrf' mN:' ra İngil'zl<.'r adeta b:r formül ka. varacak, diye beklıyordu; nihayet 
4'9 • T lisinıde; hü.lasa herıhangi b:r toP'lu bul etmişlerdi, cB z harbe 194~ de Mıster Çorç 1 re9.1nen iJa?' etti: 

2 [•j ITe-k iman, tek fırka.; tek yol... pahalılığı derece deı ece, bir takım H ~yat ve mıliet davanuz! ... He:rkesçe bilinen, söylenen, sevıi • m~Iel~~ ve ~nların sebeblerine 
1 ar1.h ın !>ır buyuk bu.lııran en tek gaye dogru gozumuzu Çdkryor Bu çekiş 

ve nt.:kal dc\·rcsmde; mkıliıb ge., Ben geçen yazımda iht sas a • m:<le m.ıde kavıg11 undan, .günlü'k 
çıımuş bır memleketnı hayat ve darnlarımızdan, mesela ooktorJa.. maddi ıhtıyaçflaroan geldiği çinko 
nıillet aa' ası' ... Dünya ıç ntle Tür 11nı2Xian filan bahsederken, bu nuşmalanmız ve ıJeh'rlı bir ş kayet 
kıye k.:ıyna.,.~. boğu.şan b·r ale. gııbi mt.."Selelerc .ıterşı onların c.bun \ c memnuniyetsiz! k ha\•ası ıçinde 
mın yanında ve dışınffit TurkiJe' lar ben r ' tısasun dışındadır, ak. geçiyor; yahud aklını.tz ermed ği, 
Her cyı yen den yapılın ya, oJtu • lım ermez d~diklerinden şikayet asla birbirimd.zle b;,rleşmeddğimiz 
ru!mı) a. ba:lnma m.ıhtaç; garbı etrmştım. Bu şıkayct yalnız do'k • meselelerde, sonu kavgaya varan 
refaı a gotıürz:ııuş olan usuller ve torlara, m~ndisl"re nid değildir. münakaşalaı-a vesıle oluyor. Ben 
sıstemler ~arıcınde ckendı kcndı. Oturdugunuz apartımanm kapı • şahsan böyle bınkac meol"ste bu • 
ne ben7.ty"<!e~ bır takL'n veni u. cbLJ ıdaırcnii'Jde çalı.şan uakt.~o; lundum. Hattiı bibgın ve a\"Clın bir 
suller ve sistemler bıılma~·a mec- a~a~ beraber brıç o:ı,'Tiadığınız şu kaç arkadaşın nıecı Sıinde .. Dere • 
bur b.r memleket!. Burada ha) at n~'elı arikadaş, Enin Efend. 1o • den tepeden başlıyan bir kon~ _ 
ve ntılJet davası bÜ~'Ugundt:Iı ku. kantasında yemek yiven ve !kiil. ma, eninde 9011Unda Jiızum.o;uz VC 
çü.ğünf', al"m"nden !:a.hiline; arni- 1~. ka~ve~inde ıavla oynayan ~ manasız bir takım fikir ayrılıdcla. 
rmdl'n hylüstine kadar herkesi ay Ünıversıtelı . ~.ç; şu orta çağdn rı doğurdukt.an ..;onra ıtdC'ta kavga 
nı 61\üde, aynı bP.yecan çeı-çe'\•esi A~ın kilıse ahlA-kı üzerinde ile bitti, İçimizde bern.bcı~e bağ_ 
çınde alilkadar etme:nel" midir? ~tud ya~ olan genç profesör, lanıdığtmı:ı:, beraberce in:ınciığmıız 
Nasıl kalkınacağız? Nasıl mesele. eviırıizde sülkun navanızı gür sesııe değer hükümleri olmadı.ğın•n en 
lertm:" b;r arada halledeceğiz? yaran şu Kırşclıirli portakal sa. açı.k misalini bu fikir a. ·rılııkları 
NercdPn geldiik, nereye doğru gı • tıcısı ve bir _ıaıtı~e ~~.nü .lkaı;>a - da ~crterir .. Şö)le en basit bir me. 
diyoru7? Matlemlq cbiz bıze ben- madan gecelı ~nduzlu untihan c;el~yı deşmıye 1-<alkmıvalım. İki 
nyoruz• kendimtze mahsus yeni içın c.,-alışan şu lise son sınıf tale- mün~vveri lıir araya top1 yacak, 
bır dimya g-Oriişı.i. wnı bir ilim besi de bu şi~yete dahildir. Yal- vü7lde yüz oı;Iara her hükmü her 
göriışu lazım de~il midir? Biz;m nt7. onlar degil, çal:t :kalem her kı~ırncli aynı tanıtacak bırl('Şmi~ 
Avrupa'1aıı farklı, onun içinde mcvzua baş vurduğu hnlde ene lJ:~ iman esası bula?,ıl.:r .. m~yiz? Ne 
bulunduğu gü<j1üklere ~Yre yeni yapalım halk_ okuma,'{)r, gazet~m dun:Ya .. ve ~~yat goru.c;ıır? ~ ne 
davalar yem meselel\!r halletm:ş satı.Jımıyor, kitabrm para etmı - bugunıun ıQınde buııınougumuz 
şekilde ondan üstün birçok şev le. yıor> diye üzülerek, mevzuun da. meseleledinde. ne lim dav:ısaıda; 
rımiz olımalı. Kafalarımızda son • ha bayağısına, daha az milli ola. ne yarınki işlerımJ.<lc, b"raz ko • 
c;uz bir a~ırma hH'St Tuhlarımız nına doğru bir derece ~ü~şüne nuşmıya baslarsak, h.~r~:s~?iş: an
da tem·z ve ümid verici bir heve. !{iden yazıcı. gazeteci: muellıf de la.şmış olmadığımız gozukur. 
can b~i Tüıik olarak, in'kılab ge . bu ITN!'V'Zuda sonsıuz hir kabahat, Bu işin daha açığına, daha her. 
çiıımiş bir memleketin QOC).ı-'11.Iar, bir .mes'uliye~ :,·ükünü omu~ların- ke;>~ bi~i~en .. kı~~ı~a ı?ıde!iın: 
olarak ~iııbirimıze öyıle sağlam e. da t~yor. Bır kaıynaşma dunya - Milhyetıçıhk, turkçüfak'. Bu d& _ 
9aslar içinde bağlamalıdır ki: ar - sınıda. bir iınkıl&b heyec-anı i('indc vada, onu müdafaa icin neşrivat 
tılk bir tt>lk ideal bır tek ;man ve olduğu.muzu maddi ha\'tlt kaygu. vapanJ.arda. iki va1.10ıda, hatta bir 
&6rüş içinde bu

1 

millet bir kava sundan ve onun verdiği ~ele • vazıcının iki avrı meseleyi tiirk • 
~itbı biı•birine yapışmış olmalıdır. leroen başka şekilde duymamıza cülük iköş~inden S!Ö'rme şeklin~ 
-----· irr.lk&n yıok!. Ekanek lc115a, kumaş. <K>mına ikadar birleşfl~·i oluyor mu? 
[•1 Birinci yui 9 Mayts tarlbll lar palıahlaşnuş ise dıinya ve ~ Babuali müınevverleri"1i7.ıden türk. 

Hynnızd.dır. leket iıslerini lwnusuyoruz. Hayat cü on ki~:vi bir arava ~tiN>rek .,,.._, 

lukta susarak muvaffak olu:-ro!"Uz. baŞlıyacağız!> denuşleraı . Nite'kım cArtık hazırız hava kuvvetleri • 
Sövl<>rseık, bırbirım.ize düşm~n m OOy!e. oldu. Onlar daima harb çcm mız Alman şehirlerine karşı hiı _ 
sanlar g b1. iç köşe<l~n avrılıklar - berının dışında knldıkı.r ve harbi cuma .geçecekt"T> dcdı ve h tta en. 
mı:z mevdana çıkıvor. Harı;ın yol bu çemberin dışından idare ettiler. düstri bulunan sehirlerd k Al _ 
da ve hangı davada mü terek ol. Bu mak.sadla her t.urlü darbelere man iha1lk nı da buı ~arcian h ·<'rcte 
duğumuzu b ı hnt"dı~.m iz i~ın bu ve en fe<.:i akibc L ere bıle !kat.lan. (Devamı 4/1 de) 
avr tik ar son~uz b·r kafa ve s nir 
çOküntüsüne kadar h .der; götü • 
ren~k b•r an 2'b >.eli düşmanlarla 
karsı~iığım1zı anhvoıuz. Alin' 
susara:k muvaffak oluvnr; dost sus 
tu 1 u icin !':evilh"Or; "Öv]e?res: lii.. 
z•m ~elen insanlar sustuklan için 
vaz:feıernı ha-J<ıkide ap!l'lış sıw 

lı""-'rlar. Hülasa valmz st sarak 

( "S'ln Posla,,nın bulmacası: 30-(11 
Bunlnrdan 30 tanesini hallederek bir orada yollıyan 

okuyucumuza bir /,.Jiye lake/im ede'ceğiz 
Suldan saca: 
ı - 1 ç cimhJ_ l 2 3 6 1 8 9 

1 
J 

her 

1 'l 
m:ııten birisi ı9J. 

birbiTimı7X' bağ'lanrv-oruz Ye val- 2 _ ~bir 
nırz o savede an·asrnıs oluvoruz. yelunda ta.runmaş 

Tüa1kıiyede, ısk:am'bhl kfığıdın - bır istasyon 17), 

dan daıha az kıtub, rakıdan d .. ha Ebfdi velinimet 
az gazete satıldıgmJan şika)ete bi' ı:ıda nıadde8i 
hakıkım12 yok. Qunki.' kıfab ve ga. 
zetc susarak muvaffak olmak yo. 
lunda oldukları ıç•n, bu karcı'llık 
ve sess:z yolda ke'ldılenne sü'kfıt 
ile ccvab vcnli.•or. Yr-1< a bizim 
dörtte birimiz kadar nüfusu o1an 
b r Balık an memle'::ct ·, de ga ete. 
lerimızin dört :'l'l;lsl· sah$ vapan en 
az "ki defa çok gazete, kitablan • 
mıııdan on defa facia satılan ıkitab 
vardır. 

1908 Mesrutiyel inkılabından 
snnra henüz meıktcb talebcs ken 
ve hayat davalarına goı;i"ımürzü aç. 
tığımız zamanları hat ırlıyonım. 
Üç dört çocuk bır arayn geünce 
hemen bu meseleler k.ınu, ur. het 
birimiz fikirlerımizi der:n bir he. 
vecan içınde miidafaa ederek bir 
çok ru>ktalarda birlcstircl"k. Gc-z. 
miye. eğleıuniye git:'ğimiz za • 
manlar dahi bu mc~le'erin heye _ 
canile eglen.ce iştivaıkıımz unutu. 

(Devamı 4/2 de) 

(2). 

3 - l\la~ni y(tl 

(3). ('.olde bolu.. e. 
nur (4). " 

4 - Zuime' ( 
(3•, Serı+eıu 16), 

ri - imar (5), 7 
Bı .. erkek ismi (3). 

6 - Ata. (3). t 
ı:mmrktf-n emlr 

('!ı. 9 il 
7 - \'urıı:lumu.. 

7:Un dt'nı;i (3) , l il 
Terıı paı'Ça (2). ~~:::=.-!:::::::======= 

8 - Orijinal (4), A.oıkeri mevk1 (4.)., 5 - Mulhlş blr inlilik maddest (7). 

9 - AMtt>ri bir sımf 16). 6 - Hilab nJd"8I (2), Zlraa.~ (4). 
Je - Bir adr:Cl l3), S•vil aakt'T'i &e., 7 - Muslldmbıcle bir natme (4), A.. 

ştllül (5). lık ft bllilala (5). 

Ytılmrııdıan atak&>'&: 8 - Vallcl~e candan hltab «il, Dil., 
l - Eti yenmez bfr röl Ye WM eiz (S), 

kUlfU (9). 9 - Yedi 1Jldmlan birl.ııi (5), Bir w 
2 - Taharri etaıe" (6). ~ (4). 

3 - tki yiisliilıik (10). 10 - Bir kMu\ ismi (n, Rüqiaı 
• - Baiıtlama l:e ı • bUa.O (t), • 



-·--.r--

lnebo!u Askerlik Şubesinden: 
Evvelce emsa.llrri silf\h altınıı alaıp ia k~rl l&tiana. eclllcn 3l0 ve 331 

ıloğuımlu ddfı, hıın ve 1tinı1a smiflatmdan ilıt!ya.t eııleri talim m;oksadıile 

sili.h a.ntma aıma~!&11ıııfaıı bu smıfl:rman bulunaınla.rı.n bu ~okları ma. 
bal1ln askerlik flltlelertnt Mnteıt .W-ı•eaıPlsl. «IH2b , 

Bulwacalartm1z CSPOB 
·Yarırrki Fener -G. Sar y spor ~ayra 

19 Ma,ısda ın~ktttl.=r ye tstanbul 
muhteliti karşılaşıyor 

miştir. 

Programa saat !4,30 da geç·d 
resmile bırş!anacak; atletizm, A: B: 
genç ve müteka · dler arasında futbol 
mÜsa'bakaları yapılacaktır. 

İsimleri aşağıda yaz:lı mütekaid Dunıcr. .. 
90 _ AtpuFhı. mc olı:nl, sı:ııf 3. mı_ futbolcu arkadaşJarımlzın_ ~. gun 

fr ..,.,._ 11 saat J 4 te Fener bahçe klubund~ bu ma.ı-a 54 Muza ~r A~men • , 
91 - Ankar.ı. Ka.\>a.lchd;ı.re Aş:ı~ıay - lunmaları nca olunur. • . Ah 

J'la'Dcı ll"lllDal"a. 2G Sara. Okay. Galatasaraydan: Uivı, Av:nı, • 
(Arkası 'Hl) l'l'.\efl Cemal M~hnwl ~.l'IZif. Ali, 

Posta, felgraf zammı bugÜJI 
haJladı 

Posta, telgraf ücretlerine yap?. 
za.m.ların tatbikatına bugünden l 

b"r""' ba.şlanmı, bulunmaktadır.Y 
nlz gazete ve mecmualaT ayın . l 
undan it.iibaren yeni tarife üzerıo, 
den gönderilecektir. Gazeteler 
ücreti yeni tarif ede 1 O para arttı 
rı1mıştır. 



•• u d r n 
Sarfo daha henuz pek gençti. Si-ı ıtıdan !bunl rın farkında değildi, A.. I 

nemada bugüoku şöhret. ni eloe et. yuğa kalktı. Zıp1amıl a b ııladı. s~ .. 
m mi i P yesle.rdc rol amak ümi. yirciler ellenne ne g'çirirlerae onun 
d 1 h'r ~·~ oya m"'racaa.t e~. ba ına. ynğdırıyr:lardı. ArtıI. tiynt.. 

T )at o müd- ü Şadoyu ufok btr ~ ro t"y.atrolukta.n çıkmıştı. Her kıı.fo-
tecrübeye tU:bi tuttu. Ona Laz.ı p;. / / dan bir ses çıkıyıo.r<lu: 
ye !er.de kolay rotler verdi. Şarlo ı ru - Defedin fu adQml? 
bütün bu rolleri mükemmel bir su. ~ 
rette lba~ardı. Tıya.tro mudwü Şar. _"""'.., - Tiyatro mu bu, yoksa 

lonun .bıbil"yetini takdir ctmi~ti. 'tÇ) let mn 
Ona mühim rQiler vermek istedi. ' - Paralarımtzı isteriz. 
llk ovmanacak ıtar"hi bir p·y .. <>te E&i ak~ör de odaya girdi. Şurlo T " ""d"' .. "·· .... .. • . ya onun m.u ~ru çar naç.ar 
Neron rolünü Şarloya verdi. Evvel onu gormemışti. Belli etmeden Şar. d · k •t ş ] h d k lol · d v • per e~ ı ap • ı. ar o s rıe a a-
r.e ayni py te Ncron rolünü yapm ıı onun ensesın en a~gl b r kutu . . 

dolusu k~ıntı tozun d" kt'" •nmakıta d~vam ederken, seyı.c l r u o u. 

~ı l
• Beşinci perde açılmış r. ş rl'O de d saTıda guıub l u art rmıııforclı. 

s hneyc çıktı. Rolunu yaparken T°) ntro müdürii, ba~\ ileri anaın-

~l b"rd hlJire sırtının k §Jnd v nı hj et 
, ' ~JI ti. Acaba bir pire mi sırtına gınn"t- - Mahvcldum. 
' ~rtJ ti. Kaş.ntı azalmıyor, gitt"kç daha O"yordu. S<lrloya 

'~\ı' o 
1-...J • ...,."'f' • artıyordu. Sanki sırtına yüzlerce, 

binlerce pire üşüşmüşlerd . Bu hal. 
de artık es'kisi g"bi devam edemi
yomu. Erle s rtım kaşıdı. Bu k" fi 
gelmedi. Oturduğu koltuğun üzerin
de ayağa kalktı gene ka ındı. Ka_ 

o1an artist bu hale çok üzüldü. Ti. sıntı eksilmiyıcn at.tıy•ordu. Artık o
yatroya yeni ghmiş bir acemin· n lacı& g bi değildi yere sırt üstü yat 
kend" rolünü lması izzetinefsin u. Sırt nı tahtalara sürterek kn~ını. atan akıtör de bir kenarda ısins.i ıins.i 
dokunmuştu. yordu. bu hale gülüyordu. 

Tiy tronun ilan cd"ldiği gün gel. Şarlo yerden bir SAndalye tılın•r-
dı. Şarlo Ne.rcın kıyafet" d11 uhne. tı. Sırtını artık • ndalyenin ayağile 
ye çıktı. Rol'"nü iyi yapıyordu. Sc.. k .şlyacnktı. Fakat sandalyeyi o ıka-
y'reıler pek beğenm· lerdi. Ayn, ro. do.r hızlı kaldınnıştı ki, sandalye 
lu evvelce oynamış olan ııl tör de elinden 'kurtuldu. Ve kenarda onu 
s y'rciler arasında idi. Mü.t'em'ldi. bu hale koyduğu İçin sinsi s ns, gij. 
yen dudnkl r•nı 11ıwyor, yerinde len eski aktörün alnına çarptı. Ak-
duramıyooıdu. Şaıio beğenildikçe o tör sJTtliırtii yere yuvarlandı. Cez.a. 

üzülü)'ordu. Seyirciler §aşirmıfla.rdı. Bim:z ev. sını bu1muştu. 
Dördüncü perde kapandığı za. ve1 alkııla&cn artık alkışlanııyor- ~rlonun n"çin ka§Indı~ını tiyar 

man seyirciler Şnrloyu uzun uzun lı::r: ro müdiirü o gün akgam üzeri öğ. 
alkı 1adılar. Perde amsında Şıırlo - Bu ne rezalet. rendi. Eaki ak.törü hır daha tiyatro. 
odasında makyajını tazelıyordu. Diye bağırıyorlardt. Şarlo kaşın- ya almamak üzere kovdu. Fakat 

'"l 

Bir babanın ik! oglu var. 
Baba yuz k Lodıır. Oğul • 

laM el şer kılo, lir ' el r ke. 
narına gcl<f lı:r. Kar a ge • 
çeceklcr; 'bir ı k şa d.ıl ı:ar. 
Ve sandal yüz k lod fa la 
yfk al 1n yo.r. 

iki oğul ve baba 1ıer üçü de 
kürek çekmeyi bıli• orl .r. H1L 
şQnda14qn fatıfad.c ederek 
karf:ıya geçtiler. Sa tlaı lfiiz 
1o lodan a- v .. k Gl 

ne ya.zık ki Şarlo Hk defa kuvvetL 
bir rolde göründüğü gün gulüııç ha. 

le gelmişti. Şarlo o günqen sonrn 
at1tılk bir daha ciddi piyes1eıde gö. 

:rünmedi. 

** 
Geçen Bilmecemizde 

kazananlar 
Geee.n bflmeccnıUde Jtasalııanla. 

rın bbnlcıi Pazartesl (Ünü eıkarak 
DptQJZda DAn rılllecektir. Hediye 

kıımnanlard:uı fstanbqlda bu1u -
nanlar, hcdlyclerlnl Pıı.zarlesl 
Perşc.-ıbe ailnlCTI fdarrlıanemlzdc:ı;ı 

alabUide.r. 
hedi3elcrl 

rOnderillr. 

Ta-srıı.da bulunaulano 
posta Ue ad~l~lne 

HavacılJlc mütehassısı diyor l<i 
(Ba§taraı 3/1 de) 



Memleket Haberleri 
r .. ·----·-----
• ,....... ..... 1 Ba .... •~da <a.. tlnf• sıı •> S-"t • dı 

1
. aa•J'811&8r · • ... ıur; bir kit' ve den dut bizi 1&.1. &B ura D oJEnaı 

.a.._ nwnlek~t meeelelennde coştura_ _ T 
lap ...,~ ,.,,.,,,. 1 &a tf ya~ı.. Gislic. """'"7 -.,. 6ir raık evlerımıze kafaları yorul - - Sultan Azız n b bası kim? _ PacDpJılar 

• .....,iliyor T ; 1-lın ıncMMnt alda IDUllı fakat ıüıWımız dilı - Sultan Mahmu .•• Yen e 
bmir (H....a) - lzmir iqe • ı H bol "ft .

1 
• ·ı Havza (Hususi) _ olarak dönerdik. Ben bir iki mua. ocağıını omadan kaldıran padiph lar var demek?. 

durlüifine 1eniclen 8enİI bir me • ayra U Ç1 ÇI en . ballı Tllhna ~en Ayşe ismi tesna uilr.aıdıılf dt.fında limıli hi - Yenıçeri oçağı ne demek Mu.. - Çdt ••• Gelen g çen 
mur kadroeu verilmittır. S. bdıo. t h l k ele bir kadın tatma.it iatedığı sekiz bır memleket ve hayat meselea'n.. rad ağam?... lann Y ndan fazl & 
ya sore tqİın edilecek m....n-

1 
O UID U mlltr öJoek 120 kilo b&Jidayınl ofis da.. de benimle yarım aaıt konuemeya - Ahmed, o~uın sen bir py dr. Meeeli, b r ·nc O 

vıliyet makamı tarafından ial.a teYziini bekliyorlar resine satmayıp, hance beher öl.. talhaınmiiil edenı bulamadJm. Ko • b lmiyonnııı be? ' rmı Beyazıd, Fatıh 
ed lmiiLir. Hilen mevcud 9 memar çelim Mis 1indaıı wrmekle miL nllıŞltuktian sonra l>ırb r ıru dab .ı..... Ne bilece tm ajam? Bız mek med, Avcı Sultan M.etırnea 
kadrodaki deııeoelere söre det• 

2 
u.-.. . . ıı iaonmma ıwumuna muhalif ha. yakın olıarak ayrıl.:i 'klarımız iee teıb aıc>mıed k ki!... Suttan Selim, Ba ez dı V 

ftbni1l r. Dıier memurlar da ,.. • -. .. miWi ıuetmızm relae«e buhmmuş, ihtiklr suçle ancak o bır ilk DlsteSta arkadaş.. - o.Juım, Oamanlı pa ar clindi Smtan Murad, G 
k nda -tayin ed.i'lecektır. bu ~~lada ~lu mu. Havza~ ceza mahkemesine tan ibaretıtır. Bızım «ib o ta y,..t bu devletı kuniukfa ı zaman ye. man gıbi ••• H paı birer 

Yeıu ıqkilit tam kadroeu ile ia. "'=~"• kı.a bır ~b~ri ~efo veriJmiltir. Yapılan duruşma 90 _ '>lanler belki oöyledır diye bir nlÇeııi ocait eli bir aalwri ocak dır ... 
aliyete seçmce ekmek kart rew..a. Sa lwıl»erde çiftçileTe nwıda, yinnl ay hapsbıe w iki bm da gençlen! dilrıkat !tüm. Ketkı kurdular .• Bu, ocak b rllıtiJUl dön _ Mura4 ağam, Sultan 
nua vazıfeeı .. nilaayet bu~ tolnnn1ak mlıll1' tevzi edildiii • üç lira da para cezasma ma1*0mi- böyle bir merak bend• uya""?~ mel n ocaptır Evvelt bin Rum 1anıp gil~ mıydi, 
lqe miiclurlüiündıe 'b r kame bu • ~7cmlu. Hayrabolunun ,wne karar verilerek tevkif ediI.: ıdi!. Ben gençlerı hatti şu b zım oğlanını bu, ocala kaydetıtiler.. _ Evet Nede 
..,.. weflii ve kame kontrol ve tn. ~ı mahallesinden Abclel midf;ir vetiştığimiz zıamanlardakı heye - Sonra, hırilltiyanları bu ocaja yorsun• B ... ~ b n 
z memurları 'bulanacaktır. Wı iainıli bir çiAıçimiz bize 7ez- ' canhlnrmzuı ulı~ndan bizleri U- devttmıe olarak aldılar .•• İtte ye- Sultan ~ a f .~ şe 

Y enı te,killt. pre iate müdür. dıiı l>ir meldubda di1or liı •enilon ltaltalartlanberi andıracak sand ~ ~ençlen kor. nıçen aakerı deci klen bunlardır _ Mi e endı i z 
lujune baih olmak üzere fiat mL - BS Jr.u.ııba çiftçiler mıeır lıaranlılılcr :....:~. lrunç buklum Titri~rek, ürkerek Adedlen b dayette oa iki bın ka. f:'eşı Aznavudoğ u 
rakabe burosu. kame büıom. iqe tohwn. ihtİ\fKI için bubn Merzifon H ~"-' tırif ediyorum. Gençlik bana göz dardı. ustası Y07Cadlı Kel 

ro• dai tıqıa ve ı.bit. büroeu mfkacaet etmit n para yatır. ( UUıll) - Son het erı bulandıracak açık bır boşluk - Ya ••• Demek hırfst yan dön- - •••••• 
bulunacak w bunların her biri mıttık. ~...Jlanmızı da iaıte me yıl i9eminde b~k mi4eleaelerin ve hissizlik {.çinde yüzü.yor gibı mesi ocaAı bunlar ba•... - Bak sana b r h'kiye 
endı b .. 1111ına aid itleri aörecek.. mm t..lim etmifdk. Fak.at bu::::.drl~ y6z7b~~ k geldi. Genç nefllli biaerin yet'ştir - Evet... yun ... Bana bunu dedem 

..-... aün1er pçt ii lıald _ m ~ 1 aç .mıa 1 ! ırüye memur ve meobur oldulu . - Bak Mle .. , Dedem Sultan Ma udun 
• • L.!.. __ L ~ mdu.. alan Merzıfonun bılh ... elektrlk muzu düaıı1nere'k •ikiyeti kusur& - Fakat bunlann -"_,~---- Janndan '-'• K fe e 

nlCaMllDlZe ..,.. GCYaU Çlıuua l 1.-: ' ' L! --L 'Jd h ))-..1.ıf • ' ır- " ' un•-...~• a&IA9'• 
0

' • za._ ıeç.i,ıoır, mnimizi • • ıyı uır .r-ı e a CQI ~emıttrr. 3adece kıend:i tizerla-dmize alm1ya lığı yoktu, Bektap idiler. OQnkü Sultan Mahmudun, ok at 
LıL... • • • :.__ • ,..,... Tek ve ilıtıyaca ~ab TermJyen mo mM*Umuz. Bu 38tmar genele Bektaşilik onların ııırıne .ee'~ sahte olııh*larıru dedikodu 
......-.ıız ıcın aıu tevzıatln bir .. ..tm,ıl..un..ı uftala dan . b. ır • u ....... 
• enel ~1....._ heldi,O.. lr. _..,7L.......JL_• L r.____ ıçın bir ilkaz, faut ızlm içın; be Seıt>eat bır tarilaf. Şarab ic;meje ler Suttan Mahmud. bun 

-•~•zı ~~ız ~ıra"'!"ı~tı~. nun için bir iAıbMUdır Onlar bu ve, ~ türlü aeıbelıt diifüncele- alınca e)çilerin önünde 
medeni illıirtıeltl 7enıclen !1 bır kay>darzlıirm zın, 'bu stılditumuzun re sahibdi. g&ltenne1t lüzumunu h · 

. ~de ~ zamMa b~lanacası da yalnız masum, laıbt ir.orkunç kur- - ı,. etm!f de Sultan Amin Veziri &am Hüsrev p 
k11t naannı cebnz. henuz wu. ... emebedır. Jarıdır. C~nkü bu. bir maziyi.z; abası bu, kefere ocatını ortadan enr1 ft!llÜIÜr. &fil 

'-. ....... ---···--·--··• ...... •..JI ':faik al&bdar ~·~~rıa be • yalnız onlar ltikbald r Onun içın kaldımut delil mi Murad ala! (Aılrw 
I . 'Ilı 6ir WiJ. • 6ir leclıyeye yaıdam ecl &me11D1 ltelde - onlann bir heyecan ve iht'rası - El>etıte iyi etti 
.snlll'I • 1. .. lrirfl H mektedir. çinde benim gıörilpeyi, anlamayı - Sultan Mahmud pehlivan mı K" kJ f 

'1ra"7e ... .,.,, nHifatliri ....... lımal ettilim hayat ve m llet idi! ope er tara ın 
ICır""'1wlİlld• bmir (Huaul) - Etrefpatada Daru:atla Jtıfıtma birlilıNri vasına sarıhnaDU4 olmasından - Evet, o da pehlivandı. Fmt yenilmiı bir ço 

Kıddarelı (HUllUli) _ Bazı in- S66 ncı aobkta kömilrcfi Huan oi lzmit (HUMllll) - Gebze1e bailı br1ı1n. Hayat ve mıllet davamı.,. yal pehJiıvanı delil. .. 
celemeler yapn• üır.ere pbrJmi lu Ali KaTaa.lanın clti&nında kül, Danca nahiyetıinde ıunifatura. tel' s\BD84t değil, • mm - Batka tilrlil ne peiıHvam o • cesedi bulund 
ze ıelmit olan Tratya U müfeı - liye5 miktal'Cla maqal kömirli bu. zi. kunduracı ve bakkal emafı Ti .,.aman bfrbirimi.z"n bolazına sa. lur ki! . • .. 
tiıfüe maarif dpviri F_ EMem landuiu ulde. köralr .atın almak cMl8t V~ni1! emirleri iizeıin nlmak defil, sutarak anlqma - Ha! JWr.iden yalım Ylli gQ.. -~~jde .K~epe 
tetdtlerini lıitt?WK Edim &zere müracaat edea mlt&ellİleTine ciai:lma bdtikleri lr.urmu1lanhT. delil: fakat komıearw, milnekap fe1i yapana pehlivan demezle~. eocak 

1 
c:eeedi ......::... ter k 

clXmıfiıPeıtdir mmür lr.ah.dı, aelace ab:e de ~r•; heyecan duyarak anlaş - <* atan, tGrz aallıyan, cirhi oy. ..... mlireri ba.,:ci:.r 
· nririm• demek ..,etiJe köm&w id IÇıqad..attla 6ir ~ '!lak ve blrleşnektıir. A .H. B. nayen libllere ele pehlivan der • dk • 

Zİnlllf V Ym id .-ıtiii ...a sizlediii ic:ld' ediL imar (HU.u.I) - Kutaduı b.: Ü leMi SuJUn Aztzln babua, iyi IJlr • 

AIL~~~ lfB'I mi K:..... miJJl l la alı. za meıbziade tarW.na silmekte sküdar tramvayları ok •bel idi. Onun kadar ldJme ok il ~~·a ~line Pi~ ta 
....,,. ...... " " • .n • onmma m oiatı camii Atik mehalluinden S5 atamanh. Gayet kuvvetli 1ııaUarı .:..Ter --. ,.aptısı 

im.it (Hmu.I) - Ziraat Veka. Jr. ..... e Terilmittlı·. . qında Al.neci Efe ile Selim 0.küc:lar. Kadıkay .ve unr•i vaNı. Mticeeıoc:le ~ 6 aylık 
r mGııltefUI AWdin F.ie ..,...ıa . Geçenlerde E&ai?' ol1u M\liz ter ran araa&nda bir ot m..eleeinde tnm'ftylarının tufıyeei ve - Clt a4ımak o kadar mr mu kek. çocaiuna aid olcluiuna 
Adapazaıiaa selmit 'Ye clemir. zı Mutafa oilu Süleymana daha kavsa çıkmıt. neticede Selim Ezra ul Elek..... Tramvay, Tün Murad alam ellDif Ye Moswa bldırılmuı 

fwl-ilrMIDd.. ıapıimakta olan acuz v ... "lmek r&maelen kol MI&. bıçakla AJuned Efeyi aol ba1dırı etmeleri umum miidUTIQüae - J!Net ... Yay lNnmıt hw ba- - pımiiltfir. ee..c:l k demiri•• puılıak imMat1ını tt*ik rlnl metreli 230 kuratwa attıiı dan ya•la•ııttır. hakkındaki tetkikler hiti bayfiidin kin dıeltldlr. Ona mru ~r ..... dan ,.enmit 
~ını·ıe. Ari,._...._ ..1'h ....,.. icldialile aclli7eye verihnitdr. Hak. Yaralı ha.taneye ltaldırılinıftır ..... Te umumi mecliein dünlıü top ister... clir. 

nu da sı1:1Nk A-..ra,. lr.ıncla illtitt&r muameleu ,.apılmü. •adau •u aoara kaçmıı f.e Jantı.~ tirketia ıtufi)"Mile M&Waiumumililr., a.&diM 
tadır. de tutulbıllfhtt. 1 tawnnırluına ~ b - Sultan Alla, babedan pehU • ela tlw••••.tl• tahkikata 

Yllllilr ••J .... 

ismlrde 

- -•--&. __ .. _,_ ... ,_ 1 ___ ._._....._ __ ._ _ __._ ____________ ·~·-·"""'-•-...na..a:ıı:n=::ır::::;;;;;..;;;...:;:::e_....._. __________________ ___ ....__ ...... _..._. ....... _ ,__ ___ _ ___ . ___ ... 
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5 Vişi Almanların yavaş 
yavaş gerile:liklerini 

b ı~iriyor 

SON POST~ 

u sabahki y ngın 1 

Tutuşan dukkanın 
üstünde yatan saka 

10 metreden kendisini 
caddeye f ırlath 
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1 
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(Ba.Jtarafı 1 İl\cİ sayfadn) 1 nın bu defa yap klnrı b ldırıltı 
denız sahılıer.ınd ~ult&mı.n Anapa buyuk taarruz ou çu~, lku\' c.:tıı vt. 
ve Novorososki ;ieh rıerıne at.ı~ a- dar ıh atta karşı, bılhassa bunur 
rak iillt Kafkas pe-tıoı sahasın el- tnkr.bcn ortasına tesadüf c<lcı 
lcrıne geçirecekler.n.n zannedıl- Ak Manaj bOı.g :. ne karşı kuvv€t 
dığı bır sırada Mareşal Tunuçen. b..r sevlkulc ş yarm:t.,ı ve b 
konun Rast.ofta Von K P st zım ı yarnıa mu\ affaK o.duktan soı r 

Samat) ada Hacı Hüseyinağa ordusuna ındirdığı uğ.r darbe u- bunun bir kuşatma} a tah\ ıl 
lksind bü "k K ı ı · k zenne ve ondan sonra da kışın ret e ıcra edılm .. ş olan çok th 

İzmir, 15 (Hususi) - Çeşmenin 1 Müddeiumumi Rüştü scrdcttigi ma'ha e yu .u e ı 60 ·a- başlaması dolayıs· ıc bu zan ta- mıye ı bır har~ t~ t" ve Alır. 
Ovaeık 'köyünde fışıkile cvıenebH- iddianamesinde iki suçlunun f!V- ğında 89 sayıh sucu dukkanl~dan ha'kıkuk etmemışti. baŞkomutanlığının tl tüste Jt r 
mek için !kocası Rıdvanı iple bo- lenebilmek içm Rıdvanın boynu. bu 5"~~h ~·30 ~ yaı;ıl~ın çı~ı~' 1941.1942 kışının ılk dt"'VI't.!S nde mi teb. ğ nde te) d edılmi o d 
gyııralk öldüımekten maznun 3 r-rı_ • • . ateş dilik'kan muştemı atını ıst a . .B . ik. d Alın R 
uk V h Alt ..:ıı 22 na b•r ıp takarak bırer tarafından etmi-ştir. Dülcltan üzerindeki oda.. yanı ınnc anun ny.mda Kcrç ğuna ~öre e an - um 

c anası eca et ın a"' ı b t~ .. ld"'rd"k.. 'k 1 k Ahmed yarımadası Tıin.OCr-enkonun Feo- kuvveti r nin oa haTeket' buyu 
yaşındaki kadınla ona cmayetıe çeh.-tilldlerini u sure e 0 u . ~ larda y~tma cta 0 an sa a dosya şehir ve limanınn yaptırdı ı bir muvaffakıyetle başarmış o 
ynrdımda,-ı suçlu aşıkı Hasan Şa. ten sonra huzuru kalble sevıştık. al.e~rler ~~md: kalmış, lO metr~ bir çıkarma ile başhyan harelkiıt du'klarmı kabul etmek ıa.z m ~ 
yanın Ağır.cezada muhakemeleri- lerini katilin ve maktulün 9 y:ı.. yıl~selk.'l.!l.K.taki pE.mcerccı:n kendi neticesınde tokrar Sovy~t kuv- ce'ktır. 
ne devam edildi. Çok kalabalık o.. şındarİo çocuğu Halilin bunları ni cadcleye fıTlatmış, agır surett_e ve1ılerinın eline gcçmış, Almnn - Almnn1ar, bu t·.ı rruzlar nı d 
lan anıihalkeme salonunu ıstisn:ı.. . .. .. .. . . " . yar:a~anmış, Cerraihp$ hastancsı-
sız kadın dinley'cıle.r dolduıımuş.. ıgö..'1duğilinu sCtnllycrcx 1damllarbu ne kaldırılmıştır. Ate., itfaiye ta- Rumen !kuvvetler'iniu k~ acvrcsi vam et.ıren:k tekrar Kerç b ğ 

" zadında bu yarımadanın ıstirdadı sah 1 er ne davan b lecek v Ka tur. taleb etmşitiT. rafındacn sön<lürtlLmfütur. J. 
--o maksadile icra cttıklen sıkı mu- u sa rı rı d ha ) k ndö 

k f h . Sı"nema san'atkArı Luı"s Alman tayyarelerı' bir kabil :hareketler hep boşa gitını t d d ba )BO ı CLkler m d r. ar Q cep sın e d ve Feodosyayı istırdaddan b"' K ıik, bu h . do ı.ı 
16 (A.A) ' Britanova Ston Amer;kan ordusunda An-erikan kruvazörü i'e b r nel ce husule geln em şti. 5 n n c nub kı 

e ıa.ns nın bıldirdigıne göre Har- t rruz ur d Mareşal Tunoçen'·o, Sivastopol kuvv 
t of ta Alman hatlannda açılan a 1 arbay Oldu bir muhribi battrdı\ar foö.:gcsındeki teşebbus er l clıcnk.. hareke 'kolay 
e gedik 65-7~ ldlomet.re arası~dadir. (8a§tnrnf'ı 1 inci sayfada) Hol'vud da düny haııbinde pa. li' bir tal7Jda ıcra ett rra ş old gu sımdan oneml S "Y t kuvvet) _ 

R ask manfcllcr:.nc gore bu (Ba§tnrafı 1 inci &ayfuda) KeTÇ yarımadası harekatı esna- r nın a :r hnasın nt ç d k b 
ut us en • ' Al.. değıl, 51 Alman uçağı ta.hrib edil. yın dü~en vazifeyi _}-aı:mıağa kn • ıtonilatoluk bir t curet gemısı tahrib smda bu yarımadanın berz ... h nı nr-~r::ş ve aynı zamancla b r b 
8 harobedc SoV}'et. topçusu~ m:Ştir. tılmıştır. Beyaz pen:.ıenın tanınm ş dilin' 1 O b' ·ı:ı h · . . t ....,,.

1 
ed 6 """'" \..- ek .. 

man topç~na u.;tun oldugunu 13 Mayısta 40 Alman uçağı dil- aktörleri, harb sanayiine gereken e . ı~: ın. to: dto ~;;J'~; yanı en dar yerıru Cv"'· en ve ~}'\gıç Jwr etı mıd B nlar 
.,,.r at etmıştır. .. .. şürülmüştür. Biz 23 uçak kaybet. ianeleri toplamak iç n aralarlnda de ~lT yük gemısı 0 a a,. §1 e ancak 18:20 kilomette irntid dın- bıttab bılmemek b r mev-

Ahnan aSkerleri sungu hu. tik. heyetler kurmuşlar, turnelere çıka • lbitr ısabet almıştır kı provasından da olan Feodosya şarkı - A'k Ma- cud sebeblere .sın a ede k '\( 
d LV'>lr . kıt dider Rus s .a.K b' k eh' ı d d'kl · pupası:n.ıı. kadar ya~mı ır. naj - Arabat körfezi hat veya 68- Sovyetlerın büyiık muka\ met 

8 cumunı an ~·. nm~ e · MoSkova, 15 (A.A.) -:- ovyet r. .ı'I1Ço ş A ır C'T ever 1 er~. tem. .Berlin, 15 (A.A . .ı - Dun Alma,n hasını tv1k kuvvetli b'r tarzda tnh- ~udret ve kabil•y"tlerı'n1 ı'nkr.r e• 
ta.n!TllZunun şiddeti nrıtmakttadır. gece yansı tebliğine ektir: s llerm haeılaııı ı harb annnYJı ko- l t r d I g ... - " u '--

U~ Ahın. anl.ar yavaş . .ravaş çekild.kle. Şimal batı CM)hcsinde _ t.me.~n mitcsin.e yatınnışlnrdır. .s. u a. rada Sa\ aş tayyare e.·ı ara ın ~n n ı.: ikim ettimni.,.crtiT -1e bu tah:kimatın memeıkle berab ~ Al• anların 
d 1 -1" _ ib ~- ı d tere cenubunda J?orga rorq~a~ önünü b'nlerce kara ma"'il'lden hummalı bir ga retle '· p s ol nru ıtıraf etmaıtte ır er. ıgölü Leningrad _ bir Rus b rhg gene smcmanın aş a,..ıor erın en lim d ki ci ız hedcflerme J 

Bu sabahki Sovyet tebliği 10 .ğu.nıük 'bir muharebede 4000 Levis Sıone, lüzum ha1'111de Ameıi. anın " h.?n 1 ih kkı d ba.Şka çok kuvvetli lr.C" zırhlı hen- dukları hazırlık an gozönün a a • 

• 
_,. Mos'k.o.va 16 (A.A.) - Sovyet düşman öldürmüş veya yarala. kan vatandaşların. ı ta~liye i !ni ü _ karşı ~ aprdıla~ uc~~--ar a ·.u3ı ~ dek ile de muhafaza hususunu ıh~ rak bu suallere: cI:vet d' ce 
•· "-1 d K d n1 k K l fo t hl Alman ° u arı.v. a~u~a o. ~ mal etmemiştir. vnb venmeği dana doğru 1uyo 
i: gece. teo ğin e erç ya.nma asın - ~tır. zeıiıne ara a ı rn!ya a ~Y.e t~- ek olarak verdıgı te:b~ de, t~ - İşte Alınan - Rumen kıt'aları.. K D 

. c şidd muhıı.rebclenn <lev m et şmıaı batı cephesinde unuhare- burunun :lcum'n.d ~l gına ı;:etu lm ş ben 7500 tonilatoluk dort genun·n , ruz. • . 
~ ği söylenmektedir. . . . be devam etmekte ve RuslaT düş.. tir. Y:ı-roay Lev!s ::>tone~ İspa.nyol .- kısa lbir z.aımanda bat ıyını b 1dır-

T e'bliğ, Hıırkofda Rus ılerleyı:şı.. mana insan ve rnalzemece ağır Amerıkan harbınde .tegmcnlık: bır mek-tedir. Bir yiık gemısi bir ağır 
. nin dev~ etti-; ni, diğer vbölg~~er- zayiaıt verd rmek' dirler. numaralı .dünya harl> nde de bınba. bom'banın tam ortasına ısabet et.. 
ıb de miıbım bir şey olmadıgınlı ılave Öğle teblğl şıl k et'm'.şili. mesi neticesinde ikiye bölünmüş, 

Bayrak yarışı 
devam ediyor 

Almanların 
geni topları u• clincıktodir v .. --o 

b r · R .1 1 . • MoSkova, 15 (A.A) - Öğle U- T k' 1 ·ıt dığer Wr gemi keza bir bomba i-
us 1 er eyı~ı . .......,:ıil s t bli~·. u"r ıye ngı ere ı.,._. ~ d 1 -·~· b t • ...t. 

tt! V . 16 (A.A) - Bükreşten zerı neıP ..... en , O")'et e gı. • s&:~tile. v~la~ a ar~ a ~"i''.si Tokad, 15 (Hususi) - Sabahın Moskıova, 15 (A-A.) - Alman.. 
rııı hnd~İdiğine gfue Rumen as'kerl sı~~a ~~ar~eesı :~:u~ar~~ (&§tarafı 1 inci sayfad ) D~gcr ~ır ~~ kı~l tar~ nağısa~ alaca karanlığında sokaklara dÖ- lar, patladığı zaman 3 bin derece-
;11 mahfilleri Harirof .ve ;raganrog e~ir. Hat'ttof istıkametmde Davetlıler arasında Hindistan e en r a 

1 
c ço a ır a- lkülen yüzlerce Tumallının COŞ- liX hararet neşrecE.n obüsler atan 

da muharebclerın şıd~etl. olduğu- kıt'alarınuz taarruz. hareketlerine nazırı ile Bayan Aınc-ry, ıst lıJba.. sa.r~. uğraımış ve !8lmz ~ş tara~. Jrnn tezahüratı arasın.da Ebedi 150 milimetrelik tank kars.ıkoyma 
nu lk~bul ctm<!ktedırler. Ayın . . rat nazırı ~renden Brar;\<en, ~n. go.:uı~~ı1~clk ~tJk.ı de d!n ze ~-0- Şc-rten Milli Şefe sembolünü taşı. topları .kullanmaktadırlar. Bu top.. 

cır' 13 ünıde Ruslar kuvvetli tarrk kuv de~~e~ışl~~~~ bölgel~tirnle gilterenin eski Türk\,Y~ .~U,y~k.. ~- mulmu~~ır. T~krıb.~n ı~oo. ~ml~- yan ba)Tağı alarak )Olumuza de- laT Rusların Len ngrad kesıminde 
de vetlennın y rdımı ile Donetz'i geç ka ~p d y b" · c: olmamı~tır çisi P~.rey Loraıne ve Lcity Lo- ioluk diger bır. yuk . gem sı bır vam ettiık. Saat sekizde, T<&ada 'harekete ıgeçirdıklcrı ağır tankrn-

, 

; 

mege ve 13 kilomeyte kadar iler- Y. a eger ır "'f M ~k · raine, porotokl şefı Sir Joh'l borrbanın tam ısnbeiile b:ıtmıştu. ilk .giren at1et, şehrin gıris nokıt.a- rı durdurmak iç n kullaı ılmak.. 
lemeğe muvafia:k olmuşlardır. Mu ~foskov~ 15 ~Ak t'\- os r: Mondk ve haricıye naırlığı daimi Londra, 15 (AA.) - Hava ne- sından çıkış ndh1asm'i' kadar halk tadır. 
hal'<ibeler devam etmektedir. r~ :YOS~ o~e tlı a ;n~~ikleri- se'kretcri s·T Al Ju;ander Kruio- ı.areti b:ıdiriyor: tarafından co rnn tezahUratla 

Tanı\ " kıt'alannın vürudun~ ~rı..ta c~~s111.~ 1 er c iki ; ganın refikası LC'd) Th odcs'a bu- Bugünkü Cuma günü o·t den knrışılandı. Artovaya doğru yolu_ 
kadar Almanlar yavas yavaş gerı üd:. -~ cehat.t ed u;~nın ğ ngı..<?· lunuyıC>rdu. sonTa, İngiliz av ucakları Oher- muza devam ed"yoruz. 
çekilır kted'rler. m u.ı.aa ı~ a u unma a - bourg yanmad:ı ının şimal kıyısı 

Almanlara öre on v zlyet r~tiği~·ıJ·e ag~~ ;.ayıblara ugra.. Lond"a bild.riyor açığında 3 Alman mayn ta.r yıcı~ Sıvada 
Bcrlın lG (A.A) - K rç _'Ya;ım <lığını ı _ı~ sına taaITUz etm'şkrdir. Artova, 15 (Hususi) - Bayrağı 

adasında Alman taarruzu ın'kr.şaf (Bajtan.fı 1 inci sayfada) $ılıt1i;re ve Hurrlcane bomba teslim alan Artov:ı atl tleri saat 
etmektedir. Donetz kesiminde ard "Üfİ,, ye göre Buz küt!lolcri halen cenuba doğ - uçnÜ(ları tarafından kısa irtifadan on ikide Sivaslı a1!lt!tlerc verdiler. 
arda da1.ga1aT haıınJ~ hücumlar ıru takib eetikleri istikamette g':ttik. yapılan taarruz, 10 mil sür tle ıba- T. D. 
yap 1mafi<tadır. Şimalde ~ühl~ (BaJtarafJ 1 inci sayfada) çe. İngiliz gemılednin fnnl:ycti ıba- tı ısıiknmc:t'nde cephe hattı üze- Kays.eriye doğru 
man götüren ıki tren tahrıb edıl- sonra Kcrç yakınına gelmiş ıbulun: zı ilölge ve yot!aıa münhasır k~l - r'nde ~ol alan mayn tarayıcılan, Sıvas, 15 (Hususi) - Ebedi Şef. 
miŞtir. Kola'da 10.000 tonilatoluk maıkıtadU"lar. Harkof kesiminddk1 makıtadı~. Buzlar ,uzaklaştıkça Mıh - takriben !kıyıdan 6 kilometre a- ten Milli Şefe giden bayrak saat 
'bir geım';ye 5 bmclıa isabet etmiş. savaşlar devam etmcıktedır. Bu ver gemı ve uçaillar. daha uzakla. çıkta bulundukları sırada icrn c- 17,30 da da SaJihrun ve Erzurum
tir. savaşlar esnasında düşımının im. ra gı.,t1ItH~~e m~cbur .koal?caklaT ve dilmiştir. . dan gelenlerle birlikte Partı önün.. 

diye ~ar 145 tankı tahrib edil- böylece ~n~iliz g~ı~erı serbestçe Orta ycrindnn isnbe-t alan lbiT de valimize teslim cdıldi ve bu 

Ç·ın so··z u u··ne miştir. Sav~ ve stuka ta!Yarel.e- dönmek ~ın daha ıy:ı şanslar elde mavn tm-ayıcı havaya uçmuştur. münasebctıle lisede bir tören ya-C S rinden mür~eb kuvvetlı te~l- eecekleııdu. . D'ığeri tutuşturulmuş, parçalan- ıpıldı. 
•• ler Sovyet1erın tan:k toplulukları- Deniz kuvvetlerinin bu onem • rruş ve batmak üz re iken bıra'kıL Bu merasim.de vali, i>ugünün 

gore Uzak Ş fk nı, t.op mevziler.ni ve malzeme li meseleler.e karşı koymak mcc'bu- mıs•ır. ÜçünciisünP d" is:ıb t ol- manasını canlandıran bir hitabe
kollannı )Ok etmişlerdir. riyetiınde kaldığı bu aylar zaıfın~a. mu ve hasara uP.ratılm stır. Bu d() bulundu. Yarın saat 14 d bay. 

Japonyanm rç durumuna 
aid dikkate şayan haberler 

(Baıtarafı 1 inci sayf d ) 
zırlar nrnsındn deg ıl . :k p lmı-
yacağı h ~nda vennış oldu 
:teminattır. 

ikinci halber ıse, yabancı ka)
nnklnrdan verilen ve Japonyada 
kurulacağı bil.diri en yeni bır par
ti ha'ldnndadır. 

Japon resmi maknmları l.ıu !h:ı 
beri tavz.ih ederek, kuru acak o. 
lan ıpartinin si) si mab'yet taşı
mayacağını, ant." k ıalkın emelle
rini gerçcı.1dcşti: eve çalı n hır 
cparli ol~'lnı ··yıem· erd'.:r. 

Bu ki olny Ja on nd:ı b·r ka
rarsızlığın mc\"CU oldu~unu gÖS
terıme-kted · r. • ) • d • t Vollkof ce.pıh.esın.cte bir dlşın .. ıı Rusyaya doğru yola çıkan .semı.l~- hare-'kete is:tirak eden uçaıklanmız_ rak Kayseri yoluna çıkarıla<'aktır. 

cepı e erın e vazıye grupu günlerce süren savnşlardrın rin zayiat yüzdesi nişbeti hıssed }y da>ı noksan \'Oktur. ------------------------
sonra onıu ve hücum kıt'nsı teş.. derecede 1ı nr oımuştur. 0 Bugün 

Çunk'ng, 16 (A.A) - Bugün 'killeri .tar~fı:n-ctım kuşatılmış ve Londraya göre doğuda son vaziyet lngiliz • Rus münasebet- TA . 
Ç.~ılking'te resmen mildirild"ığine yo'k edilmiştır. ~vy~ler, bu ha- Loncha, 15 (A.A.) - En "~ 
gQre, Yunnan eyaletinde Teng- reket esnasında b n e,, r, .~SOO ~en aJnan haberlere göre, doğu ccph .. sı lerİ Slklaştarıflyor 
tue!h'deki Japonlarla birleşmek ni fazla ölü vermışlcr: altı .. tarik, .ıl9 durumu ana hatlıııilc şu ıekilde hü-
yet: ıle LungU:n.g'den Salween b~a topu, 202 m1.;U:lyoz v~ ~k lüsa edilebilir: (BaJtarafı 1 • ci sayfad ) 
nehri boyunca ileıleyen Jnpon ko- mıktarda malzeme kaybe~ı:r· Almaır1laırın Timoçenko tarafın- müzakere mevzuu teşkil edeceği 
lu cidd] muha~b~lerde ağır zayL dir. A'lman ve ~acar kıt.alar1]e dan Haıfl.ıtof üzerine yapılan bücu. talhmin edilmekıtedir. 
at v~r.m ktedir. inzibat t~illc.rı. ~on 

1 
gunlero~ mu dumur.rnak ıçiın giri~t;Adcri te • Çörçi~ tarafından zehirlı gazlcr 

İrravuady e J:jhes ne.. İngilizler ceıphe ~erıs.ındcki bo1~c.~r<le ıyı şebbüsler imdiye kadar akim 1:_a1 : hakkında Rusya kar:ş :. nda alınan 
le v n rpışan ç·n kuv\et- ~~il.alı brr. çok. bol e\ i.Jc çetele. mıştır. Tmıoçenkonun taanuz Euıati tna'.hDrii<llerlc Ru arın • cephede 
1 ırı c l\'Ia.nda- rını yok e~eı~ır. . . artmaktadır. Almnnlnı, in~n ve yçtı'klan munzam asken hamle.. 

R 

tre şirna Buz d€~ızı sah lınde .kauıya çı- malzeme bakımınd n kayıblar '\'C .- ler ve İ~lt<'re ile Amerik!inın 
tutmakta. k_arıla~ <bir Sov~ et denız kuvvet. riyorlar. Timoçcnko taarruzu bir ha.I1b malzemesi bakımından yar-

şı~ru:tıı. sa~a,.~~~an dson_r Yfk ı~; çok kcsiın,ercle bırden b:ı~lad ğın - dımhmna, gene in~lterenin öıatı-
Ç n eri dı~~· OV'J e er en z. yo u u dan ma.rcşala büyiık bir manevr~ daki bava taarruz ve akınları e 

m·n c nub bekı~e ~edb~ cd .1:l ~ıı;.~n:: ve ynyıhna imkanı vc'mlektedir. Tı- yap•ığ yardıma aid olarak son 
len hücum f arle ·:-ı·~ey ba;:ı .. kak t~ad ... agır ~ moçenko, zırhlı kuvvetlen koçbszı günlerde Rusyanın gö terdin ].,._ 

. az a oıu ve uyu ı .. 1 ak k 1l n.k til ani ve A 
cm şt r. hafif silah bırakmı lardır. o aT • u ~nm sure c T k ni ~dir duygulan va.rn Kama-

Japo lara öre Doğu cephesinde dun dü'Ş"llill1ın m'aharctli hır ıanrruz yapmtştı:·d ~n rası üyeleTince memnun yelle t f-
( !\ '\.) - Japon- 65 uçağı taıhrih cdilmi!:ıtir. lar .A~nlnr~n ba~ıca mu ; aa sir ed 1mektcdir. 

n n' d T ngueh şehri- 244 üncü hü~um topları teşkili mevzi:l~lne :ıogrul atıl~l!'ı,I yar~;;-_ Sovyet aSkcri. ve sivil ıga-;'Tet: 
Bu hir Bi~nya 14 Mayt9ta doğu cephesinde cer~.· el Tan· ar . m~n ann :s ':ılm ş. ;çin gösterilen lngı!iı: tak.dırı 

dogu un- yan eden 6Bvnşlar, esnas nda 36 duş dafaa mevz.ı~rıne dogru 1 1 tiikamet verd"rılnwğe mun:taç ol-
maın tankını tahr'h etm' r. Bu ya~.d mıc k talara blokhnvuz a~ o nınmakln bcrnh r son Rus te ir-

ametmde Ja- t - _ 1.ıt-r.dan yalnız 13 tanesini yar- d' ğeT is ih\8.mlan kesmek ve -t;:ınd z,; lerı· ıı..·..,....ı,. sı···~si mahfe lero 
an.ıww: 'L 1 k f · · b k k ien og • u ''<'"' ) 

öne devam et. 8llbay B nse tek !b~ına tahr -a et - em .. :: .. ~nı Rı rk Sovvet Rusya le B yÜ'k Brit y 

nya ve B lgaristanda 
Y hudi1er için alınan 

kararlar 

· · ru yuruanu r Bu teknı geçer• yaz • J • 

~ ır. İlmen gölü cephesinde AlmBJntar tıaraf nd tt ed lon Y 1 m f 11 C' • go 
Be&l 15 (AA) _ Alm n ha dır m h.'"'.b. metodl r n na n dır.fa. Bu Bn n 

komutanlıv 0 bil ird ·ine göre, 'kat o raman Ru o u ak ~ ka. B r ('Ş !k ~ ka 
Ilın "1" ·· cenubund bare-ket vemct gÖ term kt v~ hud nt betlenn n k 

en ~~ ~~u~omb.ı S ukns te~kıL tiz.amla çekılm kte old w h s kı surett t 
Yl a~S uyu h ti n t rl t.an,.ruz bu defa Hntkof önund k. bir ç :nda lx: 
en, ovyct a t. k . I · v t 1m la d" b'r çok Aman ıt a rı p tu u u -
r;~~ ıı .ve u 'le e çc ime- 1 r<lır. Bu r bazı nokta.lard o ka- =-============= 

~ a h a byenı:.;e:z d r dar süra eri ç 1m· l k' top 
mec: ur ra · "dl' l 1 " aJ p 

d Başka hau teşk' d qnan ge 1 nı ve çe • m z.c:me enn 
~r adan öğ- rilerinc taarruzla lıed fJere tam sa. götürmffili td!r. , , 

rbır bcb ol. betler kaydederek 120 kamyon uh Kcrç le ne nt 
n1e eyahat rib c1tmi.şkr ıreya huara uğratmı • Kcrç yarlm ada:ında Rus

1 
lar Y.ı -

1 _.ı ni b'r rlc"ıı: h rek t y pm1 anıa oa aro r:. 

Yeni ve görülmemiş 2 büyük film birden: 

LUPE VELEZ Katherjne HEEBURN 
tarafından oynanmıt tarafından oyn nmı~ 

i 
o 

2 saatlik kahkaha ve n~·e fılmi Aşk ve ihtiras 

Bugün aaat 1 de tenzW tlı matine 

9te 
MeŞhur potis haf yes' 

r r 
Müthiş sahnelerle dolu 

FLOR.ENCE. RIC -
JOHN CARRO 

JOS Pd SCHlLDKRA: 1 

Aynen: Re:ıkli 1 K t 
n ~at l de t~nz : t!. 

matine. 

e 
Büyuk b r muzık film 

•• 

Şc Qper t mu 'ki·.. efis 
r t or~estr. s •.. Ze\k ı \e 

mukemmel bir film. B ş 
Rollerde : 

BENJ M\NO GIGLl 
ALBERT SCHO H LS 
LIZI WALD OLLE 

t 1 de tenz latlı 
ne. 



8 Sayfa 

K!yasıya para harmyanlar 
(Jlaftarafı 1 inci sayfada) 

on kat esvab sıparışı verdiğini 
hayretle görecekletdir. 

Sabit gelirli vatandaşlar geçim 
se\·iyelermi hir düzüye indirmek 
ve birçok iht ıyaçlarından vageç
.mek ııorunda buıunurlarke>n, bu 
ıparalar nasıl kazanılıyor? Mür·a~ 
lkabe için ıkurulan kadrolar vazi. 
felcrini görmüyorlar mı? 

Elıbette görmeğ!~ uğraşıyorlar, 
ne çare iki yaptıkları kontrol an
cak şeıkil çe1";eVe3ınde kaldığı için 
tam tesiır ıı;fut.:ı miyor. Minareyi 
~alanlar 'kılıflarını hazırlamak im. 
kanını buluyoriar. Hariçten sahte 
fatura getirtimotc, türlü türlü şe
ki1leı·de faturasız satmak, ikonu. 
lan azami fiatların bir kısmı ma-
liyebten aşağı oldu~u için kara pL 
yasaya geçen mallan el altından 
satmak gibi yollardan olukla para 

ra1ıtığı fena gör~nekler de kaıtıla
cak olurısa iktısadi ve içtimai da~ 
valarımızın halli çok zorlaşabilir. 
Halbuki bu mem.leıketi, layık oldn
ğu seviyeye ç:wrnrmak için yapa
cak o ıkadar işımi7. var ki yıkıcı 

içtiımai cereyanların, ölçüsüız sefa~ 
hetin, gevşeık: namus bağlarının 
yaratıcı ıkuvveclerimizi zafa uğ
ratmasına razı olmamamız lazım.. 
dır. 

Bugünün icablarına u;1gun fbir 
iQtimai havanın yaratıJmasını 
yalnız hükumetten beklersek hak
sızlılk etmiş oluruz. Her ıbi riınizin 
kendi mulhitimizde yapabile::eğL 
miz vazifeler vardır. Bunlara şu
urlu bi.r surette sarılacak olursalk 
'hüfkfunetin de kendine düşen va
ız~feleri yapmasını kolaylaştırmış 
oluruz.> G. O. 

kazanılıyor. Kamyon ve motör H h"df · · · · 
nakliye ücretleri tamamile başı- ava şe 1 erım ızın azız 
boş olduğu için bu ~ldan da bü- hatırası dun bütün 
yük karlar temLn ediliyor. 

Kolayca ıkazanılan bu paralarla JUrdda heyecanla anıldı 
~ .taraftan emlak ve a~azi spe- (Bqtarafı ı inci sayfada) 
kül.asyon.ları yapılıyor. Bır taraf- mutanının verd iği emir üzerine ıcth 
tan da !korkunç israf yolları açılı- ! · tı"' ba ı 1 tı B d G . d 1 .~. ı,are ue ş a.nm ş r. u esna a a 
yor. Bır kısım vatan aş.ar s=ıntı l t v Beyazıd k ı ı i 1· · 

k .... ,_ ı··k · 'b' a a e u e er~ meras Jllln 
Çe' Cı1Aeil U S 1Çlı1 SU gı 1 para L -1 dıvl I d'"d"k 1 ak u· 1 

.~ d'lm · d" ··...... 1 o-a~a g n u u ça m· sure :e sarJ.e ıı esı uru::ıı• ve namus u h · "- f · l · · ı 

t d 1 lb tt 
··t . şe rın ıner l'ara Jna hı dırmııı erd"rr. 

va an ~an e e e mu eessır :::- B . 1 .. . A d · 
d So b · f .. k kli u ışaret er uz;erıne Tesmı aıre ve 
~r. nra U • .sra. gorene şe - müe.-eselex bayraklarını yarıya ka. 

ru de alır. Sec.ıyesı zayıf olanların d ·- _]• · l d" s · h ı· d · 'd" k ar lno1~ er ır. eylJ' a ın e 
mukavemetı kırılır ve gı ışe aya b 1 __ L:1 ı ·ı halk d 

d - b,,..., 1 B. :'il t'" u unan na.ıoı vasıta arı e a 
uy urmaga ~.ar ar. ır mıı e ın b 1 d k.l ı d 1 d k"k d 
mukaddes diye ko:umağa mecbur u un u ~u yer er e. ~ 1

• l_l- ur 

ıd - b' k A dl bu mak suretıle hava şehıdlerımızın ha 
0 u.gu ırço manevı se er 1 . Le d · B ·· d .ır i t•d d ~. be nra arını ıtıazıZ' etmıt r ır. u s!'l'a. 
yuıı en geıvışemeA s ı a ını ~es - d 1. d b 1 I L 
der. ·~ ıma~ ~ u_unan vapur ~r. nep 

D d ibü. ··,ı-tü' fakaıt çaresi b1°rden duduklenm çalmakta ıdıler. 
e11 ı Yll'11.. T, B d "Liıd , .... d 
d d dı M k d 1 ı·ıe un an sonra WJ enın onun e 

mey an a r. emur a ro ar T·· k Ha K ıb 
bu davanın halledilemiyeceği. kafi ur va urumu na.mna.. ay~ 

.. . Hasene Ilgar., ordu namına ustteg -
derecede tecrubeden geçımış, sa- . Ah ed Aıkb ş h" M ı· · 
bi.t olmuştur. Biz:zat namuslu ve men m ~~· e u -ec0 ı~ı 
anlayı<?lı tüccarlar ve halkın elele namına Cemaleddın F~zıl, ve. nı.. 
vererek delikleri tıkamak, haksız verste nam.una d~ Avnı Kefelı ta • 
kazançların önüne geçmek lazım..- Tafında.n 'hı.rer hıtabede bulunuhnuıt 
d ~~ 1~nra bir taraftan da !kendi Bi18.haıre askeri bitılikler, polis 
kendimizi bu ıamanm icablarma müfrezesi kız ve erkek okulları ta
~öre terbiye etmeğ~. bütün insan- Jeıbeei geıç.id resmi yapmışlard ır. A<s 
ların çektiği feıakP.tlerc ve kendi keri biır mız~ka tarafından çalınan 
yurdumuzdaki sabit gelir sahible- matem maırşını müteakıb merasime 
rinin uğradığı sıkıntılara yakın~ nihayet veri!miştid". 
dan ortaık o1mağa mecburuz. MıOC. lzrr irde 
sa:d; körkörüne yasaklarla, takyid 
tedbirlerile temin. edilemez. Fed~ h.ımir, 15 (Husus.i) - İzmir.in 
karltğı ve feragati bütün muhitte dü~an işgaline girdiği kara gü • 
adeta bir moda halini? koymak 1~ nün 23 üncü yldönüm~ne. rastlıyan 

d r hava şehidlerini anma ı ht ı fali Ka -
zım ı . . ı...: h '·dı·-· d 

Görenek yolile yıkı:cı cereyan- dıfdkaledeu ava şem Jgın e y~ -
ların, falaz süsün, kaygısız zev- pılmştıtr. Korgen~ral ~~kkı Akoguz 
kin, satfanın, içkinin, kumarın art.. ve hav~ g.eneralı Celalın _h~lunduk 
masın.dan teessür duyan ~uuırılu ları bu ıhtı!alde karde~lerını, koc~~ 
vatandaışl.ar; diğer vatanidia~n larıını ve o·guHar'nl şehıd verenlenn 
ıgözünü açmak, zamana uygun şe- g?z y~şları görülüyor, 87 çe~.en_~ şe
kilde vatani .m~s'ulıyet hisleri u- h.iıdJerın taze mezarlarını sus.luyor-
yandrrmak, buna göre zinde ve du. İhtifa? çok müessir olmuştur. 
müsbet cereyanlar yaratmak maık... Yurdda 
s3idile vazife görmeğ~ mecbur- Anka.ra 1 S (AA) - Bugün 
dudar. · yurdun her ta.rafında hava şehidle-

Memle'ketinıiooe zaten 'bu iharb- ri:miz için ihtifaller yapılmış, Türk 
den evvel de yabancı mem1eket' isti'klaJii ve hürriyeti için gö'k'lerimiz... 
lerin sefahatle alakalı cereyanla- de canlarını feda eden kahraman • 
rını körkörüne aramıza sokmalk 1 1ık ve fedakarlığa en asil örnel<ler 
,"-Olunda istidadlar vardı. Bu kötü J veren vata.n evladlar: büyük saygı 
istidadlara har'b zenginliğinin ya- i~e anıl'mıştı'r. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRA·AT BANKASI 
llanalal tarilaJı 1sn 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
tabe n ~ IMledlı ıeı 

...,. n tfearl ~ ae-rt banlra muamelelelt 

PARA BiRiKTiRENl.ERE 28.600 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Ban.kasında ıuunbara1.a ve l.bbanıız ıuır.rnaf besablarmda m 
.. 50 liralı bulunanl&Ta MDedıl ' cteta oekileoek ld&r'a lla af&itclald 
plAna cöre lkl"amİşe cla.iıtılaııakt.&r. 

4 Aded 1 ·000 Liralık 4POOO Lira 
4 »> 500 • 2t000 ,. 
4 )) 250 )t 1,000 ., 

40 )) 100 )) 4,000 )t 

100 ,, 50 • 5,000 • 
120 )) 40 • 4,800 » 
160 )) 20 • 3,200 » 
~1 Besabtaruıdald l,'IU'alar btr .ene ıcıwı. 10 llra4an aN 

cltı.tmlrenlere Daami1'• oıktı!ı takdirde % IO fulalılM verlleoekUr. 
l[ar'&lar 1e11ecle & 4efa. 11 Bati, 11 Baıdran. 11 -l61. 11 BirbXıl 

SON POSTA Ma111 

ile saban, Oğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız. 

i Taksim HALK Kazinosunda 1 
20 K'ıilik Muaz.zam Saz Topluluğu 
Kıymetli. okuyucularımızdan ba,yan 

SU-ZAN GUVEN 
VE ARKADAŞLARI 

l 6/ S/ 942 Cumartesiden itibaren 
Sazendeler: Kemani SAİM, klimet ŞE. 
R.EF, Kemençe: PARAŞKO, Udi EDİB, 

Piyano: AN JEL 
Bayanlar: K. MELAHAT: CAHİDE; MÜ 

BERRA; NERİMAN; MELAHAT 
Okuyucular: YAHYA; NUMAN 

Her Pazar nuıtılne sa.ın U.30 dan 20.30 a kaclar. Ca.y, kahve 30 kuruş. 

lstatıbuı Bö,ge iaşe Müdürlüğünden: 
Beyoflu kazası hailıt birltklerı inliha.bı 1'1/5/9t2 Pazar ıiinll yapılacatm. 

dan ~&'ıdüi ll:'Jtede her mahalle halltnım i91ima. yeri ve saati cösterilmiş_ 
tir. Wl'Ukilere d!:ı.iı.ll olnıayanlarm iaşe maddelerlndıen istifa.desi mümkün ot._ 
m.a.ya.ea&-ında.n aliılmdaırlann me:ddlr sün ve sa.atıt.e topl&ntıya ırelmeleri ehem. 
miyetl.e ıflcıa olwıur. 

ESlııişehlr 

Feni.tebir 
Kooltepe 

Hac&alune& 
BoıJta.n 

Bülbü& 
Harbi.ye 
İDöoü 

l'a.ksım n.ı.hlyeısinin halik birltlııleri lnıtib.aıbı 

Yenlşehlr V•ncellısta. kllisııııliıoiııı dahllindelai mıelı.tebde 

Sehitm$tar T•ı'olmd.e Da.ğcıhlıı: klübünde 
Gimn.iış9uyu 

OUıa~lr Ta.blm ParU. ocak ltinasmdıa. 
Ki.lıip Qelebl 

Kasmıpa.şa oahlyeainln halk d&ğıtma bh"lik.lerinl:n fntihab rlinlerl n yerler& 

Bedııettin 

Caıtıma.meso:lıt Ma.ha.lleri ııPa.rtl lllab.iye ıtllıDasın4iı 1'1/5/9ü Pazar ötleden 

CamUkeblr evvel 
Yahya kı3Jın 

KüçükPlya~ 

Ka.~iya'8 Maaullert ı Kaptanpi,yale ocatında 1'1 /5/942 öğleden sonn. 

Kadımeh.md 

HacLhüsrev :&la.hailesi: •Ha.cfüüsrevıı ooağm.d& 17.5.942 Pa:ı.ı.r öi'leden sonTa. 

Merkez N. MU. 

Mahallesi ilntiJ1a.bın ya.pılacaiı yer Günü 

Şahkuhı 

Evliya. çelebi 
A.sma.lımetıen 

Tomtom 
Kuloğlu 

Flrımı.ğa. 

~a.merhatun 

Ka.lyonoukullu.ta 
Büseylna(a 

Be.yoflı& 35 inol ilkmekteb l '1.5.942 Paza.r 

ıt'yotlu Pa.rti binasında. • 
On iklnct ilkmekt.eb :o 

• :o 

OukUr Biiseytnağa. Parti oeafında • " 

1'1.S.942 tarihlnde 1apıl.14ak mahalle birlikleri intilıabı saat ve yerint rosterlr 

l\Iahallesl 

Meşrutiyet m,a.haılıe.1 

Slşli • 
Cümhııriyet • 
B. Ga.zl • 
Bozku.rd Jı 

raı:ıcalh • 
Feıtkö.r .. 
DUJl,t.epe • 

cetveldir. 
tmlha.b yeri 

Şil)li Ba.l.lte.vtnde 
f3 CÜ oık;ul 

f4 CÜ OlkJul 
Ba.lkerinde 
'9 WlOU okulda 
Pa.ıt&'aUı lisesi 
l'1 inci okul 
89 µııcu okul 

17 .lnd 4ınd 

SaaU 

11 de 
11 de 
15 de 

15 de 
11 ele 

15 de 
15 de 
15 de 
11 de 

Paşa. • 
Mecldiyekıöyü • 32 lnd Okıul 11 de 

Galata. na.h.iyetll ttatıtma IJl.rlildert lntMıaıb cüntl saa.t va ırünlerıl 

Mahallesi 

Keınaııkeıt 

Bacımlml 

Bereket7zad.e 
Ara.pca,mi 
Yenioa.mi 
Ömer Avni 
Kıhçall 

Miieyyetaıa.de 

Piir(.elılş 

tnıtihab yed Gün VI! Sil.ati 

Merttez ocağı binası.nıdtl. 17 Pa.z:ır ıo.ıı 

Karabaş M. Yadık tiyatro yeri l'7 it lo.ıı 

Yazıcı s. 2 el Ka.rme okulu 1'1 :t 10.11 
Çeşmemeyda.nı aemt oe&tı 17 • ıo.ıı 

13 iııtoü oıkul binaBın'da 11 ,, 10.11 
CUıaınılr 3'7 el okul binasında 1'7 • ıo.ıı 

Ermeni lisesi blnasmda l'7 J) 10.11 

Ciha.tıılr 82 el okul binası 11 • lo.ıı 

Şişhane 2 lnci Kır.rme o1culonda. n • 10.U 

Yazlığa Gideceklere : 
BASiR KOLTUK 

ve MOBILYANIZI 

A o 

15585) 

ı K .A. L .... . ... 
ma.rkah «KAL» pirina. sa. 

SOÖUK SU İLE mükemmel 
kopuMir ve temizler. 

Çam~~ın~ı SOÖUK SU iLE 
BİLE YIKAYABİLiRSİNİZ. 

Bt- defa. tecrübe ediniz, hayran 

Her Yerden Ucuz 
istanbulda Riza paşa :-.·okuşunda. 

66 No. AHMED FEVZİ'nin 

1 ASRI MOBiL YA 
~ 1 ohırsunu'li. 

\'lı.._ - Mapzası.ndan alınız. _,-

1 
•~ .,._ D~oso: İstanbulda mısır uke. 

,~ G Ô Z DOKTORU ~ \ııte91, Fmn soka6: 2'1 No. 

Nur·ı Fehmı· Ayberk 
Hayda.rpa.1a Nümuna hasta.ne& 

" p mütebMs181 
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934/1210 Gayri menkul aatıı ilAnı 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluluncfan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup eatıln:ı.asıııa. brar verilen İsta.nbulda Alıeıır. 

dar mahallesinin Nuruo~ma.nlye eokatmıb eski 1.'l.11, yeni 1.3 No. ıı ve d 
ada ve 22 parsel sa.yııı m.a.a ba.b.oe kuyuyu havi hallenin tama.mı ..,a.J..,,; 
şerait veçbile açık o.rtırmay.ı çıkanlmıştır. 
B~d'U: 42 ada. ve 2~ parse! No. h ça.pı nı lculast.rosu gıbldir. 

Evsafı: Bina sokak cephesinden taş duvacla aynlmQ ve bıı duvarm üı:er!ıJI 

ıllemlr parmaklıkla.ı- geçirilıniş1J.r. Bllııaya bu a.vlu .içinden ~llir. Kapıdan ıititiıl
ce zemini mermer döşeli bir taşlıkta ayrı A71't ild da.ire '\ıı.rdır. Satdalıi dıJlf 
kapısındaın ıll'fllnce: Kısmen mermer ve kısmen ide ta.hta dö$eU bir aofads rJ 
oda. ile bu sofadan a.yl"llmış bir kısım 'V'al'dır. Buras1 ayda. altı liraya lı.irıııll' 
dır. AradaJııi mermer taşl!lda bir heli. ile bir dle merdiven aaı VMdr. 
Sağ tara.fta.k.l da.ire: Burası mermer sofa.lı olUP bir oda, blr aralıi. VI! ııf 

heli.yı ba.vldk. Bura da ayda beş ll.ra. (le kıl.rııiı!adır. Ahşab merdi'Venden )'U~ 
çııkılıır, bÜrada ahşa.b bir ~orJdor VE' bir hela ile balen dal.re 8eklinde kulla.nı.I. 
mak üzere tefrik edilmiş dki kısan varclır. Sat tanttak.l dalrede bir sofa. use. 
rinde ildi. oda ve S<>fada.n camekAnla &rnIIDJlil diler bir oda ve ı:.emlni mermer ff 
sabit meıımer lava.bolu. bir mutfak ve bir hela ve aofadakl odada.n girilir dit' 
bir odta. vardır. Bu odadan sol t:ırafiak1l kllllll.& reçen bir k.aıpı vardır. 

Sol tamftaki dal1'8: Bir sofada iki Oda, cam.elııanla ayrılınlŞ b"r mutfak, '-

i'er kıı9ma. gfdler bir kapısı vardır. Burası da aş-da on beş Ura k.lra ıetirmek • 
t.e:lir. 

tl'st kıa:t: Burası da bir korıidor lisertncle bir hali Ue ayrı &J'l'ı kullanıl&n oJ 
daireden ibıı.rettk-. 

Sat to.ra.ttald da.•1": Kapıdan sirllinoe ahşa.b aofada cephede btiTük ti 
oda ve buradan clrillr cllğ'er küçük btr ocla. ile bir heJJ. ve :remini py.rl mu., 
taza.m surette merınet döşeli bir mutfak hamamı ile arkada dıfer bir oda .,.,, 
cıır. Bura da a,yda un be!j 11.ra kira cetl.rmeldedir. 

Sol ta.rartald daire: Bir sofa ü.zerinde iki ~ıla ve cephedeki odadan afttl 

ıkwna ıe9Jlir 'bl.r k&ııı vardır. Bura.da. ıııame&ı!iııı.Ja &J'l'ı:lmış bir mu.tbah rr#' 
halli ve camlı k:a.pı Ue çatı arasına. rıkan merdiven vardır. 

Çatı Jııatı: Bura.da bir çatı arası ile bir çatı katı odası ve bir de küfiik sad< 

d.dt odası vardır. Bu kısmı da ayda on beş lira Jr.1.ra ı-eürmattedir. 
Binanın ömmde arka brafa. ~ kısımda h.ara.b bir haınam ma.balll lif 

sed halinde yüksıellıı!lmlş bahçe kısmında bir yapı vardır. Bu kısma bir taş ..,_ 
varla buradan rlrilir. Binanın 3•lne bu klsmmd.a. bir kıoridordan blr kapı 1.11 
ııemiııl mermer bir taşlık ve zemlnl ta.hta bir oda ve zeminl çimento dll'E'r }>it 
taşlık ve bir loor"..dor olıup burada. 'doa. bir he(§. ve blr rıemind.en yü~~k ve <'ap,a

kllnla ayrılmış zemlni tahta. bir oda va.i"dı.r. Bu binanın iıa.rşısında. ve binad~ 
a,yrı olarak di[:er bir kı.sım daha. \'Udır. Bu.raya da ayrı bl.r kapı ile gillr. Bunı51 
~mfnJ çini bir kor1d~rda. bir hela ve zemini çimento bir kömürlük ve zernlıı1 

kısmen malta taşı ve kısmen mermer döşeli ve büyük ocaklı hl.r mutfak mahalli 
ve merdivenle çıkılır a.b.~ab Mr odası vardır. Bura da ayda altı lira lılra. retit. 
mektıedlr. Keza lıtnaının avlusunda. camlı ka.pilı zemini çimen~ koridorda ze • 
mini çt.inento 'bi.r oda ve loinde bir helli.st ve üstünde bir odası olan araba.ilk df 
vardır. Blna.nm heyeti unıumlyeslnde eleıotrik., hıa.vaga.zi ve ıuı tesisatı nrJtr• 
Bl:na mi.iıru1'u zamanl:ı. ya.ptıtı k.arşııa.mak üzere temellerinde tahkimat ,-.. 
pıbnak sureUie tesbit edı~mişiir. 

Mesaha!';!: Tamamı 655.50 metre mura.bbaıııhr. 

Takdir oluna.n kıymc,i: Hail hazır aıon ve satım ra.yfcine rörc ta.mamın' 

ehli vukul ta.ra.fında.n 23357 ll.ra. 50 kuruş lrıymet takdir :>lunmuş,tur. 
1 - İşbu ıa.yrl menkulün utırma şa.rtna.mesl 18/5/942 tarihinden ~tiibareJJ 

934/1210 numara. Lle İstanbul Dördüncü icra. dairesinin mlı.lyyen nu.marasınd• 
herk.esin ıörebllmesi lçuı no1ktır. İlanda ;yazılı olanla.rdan tazı.. maluma~ alm~ 
lstiyenler, Işbo şa.rtna.meye ve 3'1/1210 dosya No. sile memurıyetünize müra • 

caa.t etmelidir. 
2 ~ .Artırmaya. i)tirak için yukarıda. Ya.zılı kıymetin yfü.de yedi buçuğu nl!.. 

betinde pey veya mılli bir bank.anın teminat mektubu tevdi efillecekUr. c~ıad
de 124). 

3 - İpotıek sa.hlbl ajat,>11.khlarla dlf:er a.l.ika.darla.rın ve jrtif'.ık ha:'dn sahlblt• 
rinln pyrl menkul iı7ıeıriııdckl hilkla.rını hususile faJ:ı l'e masrafa dair olan lcl. 
(lia.lannı işbu ilin tarllıindetı it.ibaren on beş ıün tçlnd'e evrakı müsbitelcrlle 
Mrlikte memurlyeü.mize bildJrmelerl ica.b ehi.er. Akısi halde ba.Idan tapu si. 
cilll ile sabit olmadıkça. satı bedelinin paylaşmasından haric kalırl.ır. 

' - GöSf.E'rilen günde artıırmaya iştirak edenler artırma ş:ı.·tnamesini okU. 
muş l'e liizumlu malüınatı almış ve bunları tamamen kabul e!miş ad ve itibJf 

olun.ıır lar . 
5 - Ga.yrt meıı:ıLıııl 9/6/942 tarihine müsa.dif Salı sünü saa.t U den 16 11 

k.ad.a.r istanbul Dördiincü İcra memurluğunda ~ cbıfa batırddıktan sonr.-ı ell 
~Ok artırana. ihale edlfu·. Ancak artırma beclelt muhammen kıymetin y~e 
yetmiş beşini bulma.1: veya s:ı.t~ isUyenln ala.cafma. rüçhanı olan diker atı. 
caklıla.r bulunup da bed.elı bunla.Tın bu gayri menkul !le temin edllmi-; ala • 
ca.klarının mecmuandan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüclü baki tal• 
nı:ı.k üııere artırma 10 gün dah;ı temdM eclllereh 19/6/942 t:ı.rihinc mıis1dil 
Cuma günü saat U d'0n 16 ya kadar ls~bul Dördüncü İcra m.emurluka ol:i•• 
smda artırma bedeli s.ı.tış lstiyenln atacatma. rüchanı ola.n dıte. alaltalılan° 
bu gayri menkul ıle lemin edilm1$ ala.calcla.rı mecmuundan fazlaya. çıkmak ~ 
muhammen kıymelıiınln yüzde yetmiş beşini bulmak şarUle en çok artmı~ 
ihale edilir. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan ~m.R derhal veya verilen mıilı
let ioinde parayı vermezse ihale karan feshoha:ıara.k kendisinden tlVVel en yil~ 
sek teklirtıe buluıum k.lmse a.rzetmlş oldutu bedette almağ.a. razı olursa on• 
razı olmaz veya. bulunmazsa, hemen yeli gün müddette artırmaya. çıkanhtl 
en çok artırana. Jhrı.le edılir. İki ihale arasmdaldi fark ve geçen ı:-uınler ıçlll 
yüzd'e !beşten hesab ıunacoak fa.iz ve diğer ıararkır aynca hü-kme hacet lta' -

maılısızın mem~timizee ahNd>ın t.ah~il olunur. (Ma.dde 133) 
1 

"I - Alrcı art.ınua bedeli haricinde olar:ı.k yalnız tapu ferağ harcnı , ytrnı 
sencllk vakıf tavlz bede1inl ve ihale karar pulla.rını vumeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzirat ve tellli.tlye resminden müteveıUd 
beledıiye rüsumu ve miifel':l\dm '\'llkıf karesi alıcıya aJ.d olm'.lYll> artırma be "' 
dellnd.Pn tenzil olunur. İ!!btı rayrl menk.ul yı~arıda gÖ 1erılı:n taı llıte fstatı.. 
bul Dördüncü icra memurhıtu od•ısmda l!3bu illin ve göstNılen artırma şart-
namesi dıalreslnıde satılacağı ilim olunur. 19M/1210l 

~~~------~~------------~---------------==-===_.,; 
Canım ustası aramyor 
izm.l.rde şl':)e fa.brlkasmda çalış • 

mak üzere birkaç tane cl\mcı usta. 
sına. iht.dyaç va.rdı.r. Talib olanların 

tsta.11bu.İila Dlva.nyolundıı. 79 ııuma. 
ra.d\a. Bay Resul Rahmanly,• mü • 
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