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Amerika " ...................................................... _ ............ -·-·--................... -.-................................. -."' 

sularında ! ispirto ve ispirtolu ! 
d~~:::t. 1 içkiler kanunu 

italyanlar da 32 bin ~ô.yiha meclisde görüşülürkenj 
tonil~toluk bir 1 hararetli müzakereler. oldu ı 

Amerıkan zıhhsı i e h t·bı b · ı·hı ... k. · , ı ı ~ d ·kA t tt·ı 1 

b d 1 
5 azı a ı er şara ıs ı a ının az a ıyın an şı aya a ı ar i 

atır 1 ar i ve şarabın sağhk bakımından ;zararh olduğunu ileri i 

M b
. J ~ sürdüler, inhisarlar Vekili habblere cevablar verdi i 

üttefikler de t ır a- ~ i 

k 
·· ·· ·ı •ki ~ Ankara, 22 (Hususi) - Bü. nizamnameye yeniden bazı cMaddi faydaları 90k yüksek. ! 

pon ruvazoru 1 e l : yük Millet Meclisi Dr. Mazhar maddeler ilavesıne dair kanun fakat manevi ve miUi bakımdan ~ 
yük gemisi batırdJ!ar i Germenin reisliğinde toplandı. layihasının i·kind müzak-eresi ve nesil b~'kımmdan üzerinde i: 

! Tunhalın Çivril köyünden Ham- yapıfamş, 3 maddeden maadası QOk ehernımıyetle durulmaya lL 
~ za Pekmezin ölüm cezasına kabul edilmiştir. yık~ ~iye. vasıflandırdtkt~n son: j 
: çarptırılması hakkındaki dosya- Bundan sonra ispirt-0 ve ispir- ~·a .ıÇkıl~rın Sbhhi kıymı:.tı .. fennı I 
: nın geri verilımesine dair Bı.ı:ş... tolu iç'kiler kanun layıhasının istilhsalı bakımından h·ıkumJer 
E vekalet tel'Jkeresi okunmuş, ma~ müzakeresine geçilmişlir. Bu koyan bu kanun üzerinde ehem. ! 
! a.din nizamnames;nin oazı n,ad- münasebetle ilk sözü al:ın dok.. miyetle durmak icab ettiğini ! 
~ delerinin değiştirilmesine ve bu tor Sadi Konuk cBursa• projeyi: (Devamı 5 inci sayfada) : 

'~· _ ...................................................................... , .. , ·········· ··············---.. -·-···-·-··· ............ _. .... ···-' 

Ahlô.k 
savaşı 

Batırılan Marlland zırhlısı 

Berlin 22 A.A.) - Al.lnan ordu.. I 
ları başkomutanlığı tebliği: . 

Alman denizaltıları, yenıden 
A:merika sularında düşman deniz, 
ınane:me nakliyatına ağır darbe
ler indirmişlerdir. 

"Ahlakımızı da 
toprağımız kadar 

esirge meliyiz ,, 

idare ifleri telefonu: 20203 Fiatı 5 lı:un.ıt 

muessil bir Maza 
Aksaray caddesine 

düşen • 
mermı 

infilak neticesinde üç kişi 
öldıi, beşi ağır olmak ~zere 

14 kişi ya~alandı 

Merminin dü,tüğil yer badl5eden sonr• 

Dün Ak.sarayda Ordu caddcs:n_ 
de traımvay depo$ile ort:ı ökul so
kağı önünde'ki geniş virajda mü. 
essif bir jnfilak hadisesı o1'mu§, 
netlicede beşi ağır olma'k üzere 14 
kişi yaralanmış, 3 kişı de ötmü~
tür. Ayrıca 9 kişi de ilk tedavileri 

Hiikiımefin 
yardımı 

yapıldıktan sonra evlcr!ne gönde- Ankara, 22 (A.A.) - 22 ı,ıa_ 
rilınfşleroir. J'l.5 Cuma günü saat 14.30 da 
Donanmamızın manevrası sıra- Marmarada manevra yapan 

smda ikaza neticesi buraya d~en donanımamızın tecrü~ atışiarı 
bir merminin scbe-b olduğu sanı- sırasında uçaksavar top1arın-

Denizaltıları, Antiller doğusun~ 
da, An.tilıler denizinde ve Meksiika 
körfezinde topyekun 111.600 toni
lato tutarında 20 dü~nan ticaret 
gemisi batırmı4!ardır. 

var : biri kendimize lan bu müessif hadise saat 14,30 dan atıldığı kun,rvctle mu:hte-
da olmuştur. mel bulunan bir mermi İstan-

iki mücadelemiz 

(Devaamı 5 inci sayfada) 
---o 

Bazveltla 
beyanatı 

"Bu harb uzun 

karşı, ikincisi de Son Posta anuharrırlerınin ma- ıbulda Aksaray tramvay depo-
hallinde alakadarlardan edındik- su önündcld ııncydanhğa düşe-

soy suzlar a karşı.. leri mallımata göre kaza şu suret- rek oradan geçenlerden ve Or-

Şark cephesinde kamufte edilen bir Alman ağir topu le cer-eyan etmiştir: taıköy - Aıksaray tramvayının 
( " A nkara, 22 (Hu11usi) - Bugün- 13,35 geçe Ortaköyden hareket içinde bulunan vatandaşlardan 

Alman tebıı
•g"" 

1
• Sovyet leblı"g""· ı J w Ulusta «ahla.kımızı da toprağı _ eden Ortaköy - Aksaray tramvayı 3 ünün ölümüne ve 5 i ağır 01

_ 

l mız lkadaı:ı eııııi•rgemeb adile Falih tam saat 14,30 geçe Valide camii malk üızere 14 kişinin yaralan. 
_ -· Rıfkı Atay yazıdığı maka.lede de • önündeki i.stasyundan aldığı bir masma sebebiyet vermiştir. 

I• it H k f mekt.edlır ki: kaıç yoku ile teıkrar sefere başla- Bunlardan başka g kisinin de 

Bar.o a ar 0 •Yoni hanbin b;, topyekOn .,.,, mak üzere depo önü~deki vfrajı miidovatı Y•J"ldıtktan s;nra ev. 
olduğunu a.rtık kabul ediY'oruz. Bir dönerken, büyük bir ~ürültü ile ka !erine gönderildikleri öğrenil-

t bbls 
istikametinde sa:ldırışa uğrarsak bütün yuırdun bir zaya seıbeıb olan mermi patlamış.. miştir. e•e anda ate~ boyu kesileceğine tır. Merminin patladığı yerle YO- Hadise Aınkarada derin tesir 

'f } şüphe etimiyoruz. Bahçelerıımiıkle luna devam eden tramvay arasın- uYandırmıştır. 

sürecek,, 
Ruzoelt gemi torpillenmui 
vaziyetinin ciddi olduğunu ka 

bul etmif, fakat: «Harbi 
kazanacağız)) demiştir 

AlmaDlarlD 
taarruz ar kazıdığımız sığınakların bir bakım.. daki .mesafe bi:rlkaç metreden iba- Haber akhğım1za göre, ölen-

dan cephe siperlerinden ne farkı ret bulunduğundan mermi serpin- <Devamı S inci aayfadal 

eline geçti Almanların :'~.:!1~~~.!ı':'d:ı:.1~!';. ::: (D .. amı 2 
ncl oayfada) ~ .J 

K 
't R 1 d n makabli ~~l~ı~:~~d;di;:~:ek makalesine Kıuasıua para harcıuanı ' r erç 8 US ar a c<Evct haıfl:ııde değiliz. Şehirleri .. 

Vaşington, 22 (A..A.) - Reis bile ıarı miziın yaınıp yıkıldığı yok, geceleri. 
Ruzıvelt bugüın gazeteciler konfe.. alınan esı·rıerin sa- um mizi sığınaJkllaıııda geçirmiyoıuz. Ca. 
rall\.•fü1ı:la dem~ir ki: zete1erimiz, eahife sahife deni:ılerıde 

Bu harb uzun sürecektır. Bu 69 190 b Jd tal'd8d1Jdl karala11da veya havalarda tehid dü-
hafta aşırı iyimser, öbür hafta a.. YISI 1 

7 
1 U U şen yuıııd e~8ıd]arımızın adlar ı ve 

şıı·ı kötümser o1ma:k için hiçbir adırcı!leırHe dlcıılup taşmakta değiklİT. 
sebeb yokıtur. Cep'heden gelen ha- "K d d Falc.e:t tbu memleket barışını na. 
bederin mahiyetine göre efkarın Alman kıtaları erç yarım a asın a ı ;tıı aefeıtber biır oırdu ae bektiyoy _ 
ne aşırı sevimnesi ne de aşırı mü'- J. 1 muharebe devam ediyor,, 1 sak bu memleketin hayat ve mü-

Necmeddin Sadak 
neler düşünüyor? 

tee ır olması gerekmez. Bunlar Laponyada iter ıyor ar 1 da.fe.a kudııetini cephe geria.inde bü. 
bl.r haıibln muhtelif safıhalarından - ' tün •ivi'I haılkın savaş birliğile ko. 
parettir. li 

22 
(AA.) _Alman or- Mo~va, 22 (A.A.) .-. Bu gece nıyabiıliri.z. llhtiyacımız okluğu v~ 

HükUınetin siıyaseti iyi haberle- Be.r ~ ıt~nlığı tebliği: neşredtlen Savyet teblığı: olmaclıiı ka.dar bu toprağın ve bu 
rı olduğu kadar fena haberleri de duları ar:-ua.dasında çarpı.tnıa • 21 Mayısta kııt'alarmuz Har'kof yurd vo vasltalarln verebildiği la-
vcnmek.tir. Kerç Y u be;ki? eden teınızleme iStikametinde taarruzt harekltta (Devamı 5 •nd ıayfada) 

Reis RuıJV7lt. g~mi torp~leıı- ~ın eoın~ esnasında alınan J 9.942 bulunmuşlardır. İzyum - Bravan.. o---

''Hem iktısadi, hem ahlaki bakımdan milli 
vicdanın tahammül etmediği bu zengin'ik 
tarzını önliyecek tedbirler almak lazımdır 

" 
mesı vaziyetınln cıddt oldugunu hardk:etl?(~evaınf 

5 
inci 

18
yfada) (Devamı 5 inci ..,f~•) • • Nisbetsiz şekilde kazanan ve kı-

.kabul tmiş, fakıat charbi kaıanaca.. :J Eskı· valı' UstUndagw yasıya para !harcıyanlar hakkın-
ğrı. demiştir. o - c • 11ıerl wa·•-et . :::. a:,~~~:~:,ı;::,~~~i s~~ 

Ruslar ikinci bir - ~ hakkında yeni bir ~.~~~':ı'r~ Neıımedd;n Sadak. cevab 

cephe kurulmasını Şark cephesi~de ilk !~!~ ~2a~~.us~ıçıld~ ı.~, N;::~~:: 
5

~1:~ğ:'" :~~:: 
ısrarla • ıstiyorlar ••k • t•h 1 Vali ÜStündağ hakıkında Asri ıme- tedbirlere rağmen fevkalade ah-

sı...ıı..ı.-ııın. 
22 

(A.A.) _ •~, n bu••yu ım _ı an ar zarlık meselesinden dolayı açılan valiın tesirile yeni zenginler t'iire-WNLııv .l"la.ı.v ve temyiz umumi heyeti tarafın.. diği muhakıkalktır. Bunların gere'k 
~1adet gazetesinin Vaşingto~d~~ dan tekrar boxulaın davaya temyfa kazançlarilc, ,gerekse sarfiyatlari~ 
Qğrendiğine göre sovyetler Bırlığı Gemı· yap~n Ameri.kablarla gemt .batıran dördüıncü ceza dairesinde yeniden le 'hayat panalılığını at·tttrdıklnn 
Aıvrupada ikinıci bir cephe aç~ ., 1 b k ? başlatlilll~ır. Samatyadaki Fran- da doğrudur. Çünkü, memlekette 
ırnası için İngiliz ve .Amerikan hü- Almanlar arasıodakı yarış nası ıtece SlıZ m.ek.tEfuinln Maarife satın alın. harbin başındanberi mev<:ud olan .ı 

::=~;:.,,~~ şiddetli ~-1' Yazan : Emekli General K. D. ::'uğun~:.ıı~ u~;ı~~'t~.J!~~ ~:,:~'.~.°fu" r:l~i~'~\~ ~~Z~~ Nermeddln Sada• 

derU...ok oilı.h ve mübımın•tıtn 1 - U..00 .~· n • U ! 9 ve 20 nLn ocnubunıWd Y unu an. eya letl a. tadır. Önü.mü7Jdekl Ça~amba gli. miştlr. İhtlklr m<!S&lesl her ta raf, bir d<ıy.tnet f ziası teşkıl •:de~ ~ MoSkova, Soıvyet cephesine S'Q!1 dOx.·d • lS'l'afta. Japonla.ri'n Hindiçlıni He Çi. bir dava daha açılmış bultuunak.. bir !kısım insanaarın cebine -g'ir-ıdoğurduğu bır plus-valu,, , i 

Ahnah!Yaya batıdan. taarruz ede. Çin a.&tı.rl'.'d.' Çu,,glOng"den ,..ıııdaki h..ıucl mıntakaoına ,..,ı. n_ü muhakemeye devam ed\lecek.. her türlü lta~aruçlar s~ç olmasa da bunlar bu,.,«iinkii düşünüşe 'go:~ 
Oe'k ım{jtt;efilk kıt'a.'lar elinde daaıa ~~·,1n.n~ 

1
V::.t.!i.ea verdiği U4 te.l !! (Devlımİ 6 acı aa1facla). . ttr,.. ~ısa<\i Ye ıçtimat bı.r vaz'iyetm (Devamı 6 ncı sayfada) 

~rli olacağı fikrindediı-. v,ı.~ ~ 

ı. 



2 Sayfa SON POSTA 

r l 
1 

He~_?"ün Resimli makale ı = Es ~i bir masal 

lngiltere meclislerinde 

l
B~rbirile alakalı 
iki müzakere 
----Ekrem Uf8klıı1J 

i ngilterenin karşılrklı Jiki Ka-
marasında yekdiğerıne müva.. 

zi olarak ilki müzakere cereyan 
etti, daha doğrusu her ilt,i Kama.. 
rada ibırer sual soruldu, birer ce
vab verıldi. 

Avam Kamarasında sorulan su
al ile verılen cevabı İnoailterrnin 
harb ıgayretlerC.ne dairdır. Bu sual 
ile cevabdan anlıy•oruz iki. 
Bugıin İn:gilieredc yaşları 16 ile 

65 arasında olan kadın erkek 33 
mılyon nü:fus vardır ve bu 33 mil
yon nüfusun eli ayağı tutan 22 
mılyonundan ya doğrudan doğru
ya, yahud da dolay sile istifade e
dilunektedı r. Almanyadan fsvlçreye bir patates getirilir. Bir papaza ıösterilir. , inadı mutlak olarak kusur sayanlar aldanırlar. 

Bütün İsviçreliler ıibi papaz da pata1eal ilk defa gönnelltedlr: İnad her ,eyden evvel bir karakterin, bir bilginin bir hissin varlı. 22 m yon nufusu harb fabrikası 
çevrcs ndc top ayan bu, İngılız ta
rJı:ınoc de 'benzeri gorülmcmiş e.. 
mek sarfed lırkcn bir teselli nok. 
tası aran a'k ıcnb etse, İngilterenin 
hıç d lse can nokt .. mdan ne Al
man) a. ne Rus)ia, ne Japonya, 
hatta ne de İtalya kadar fedrıkar
lıkta bu unmak zaruretıne düşme
diği, b l ca kuvvct"nı de bu istis
nai va2 e ten a1an-kta olduğu dü
şü~cl> ır. Maddi fedakarllğa ge.. 
lince. İn,g tere serbest mübadele
den "~apalı daire Sl temine atladı, 
bulab ldı.ği tek şilıni de harbe 
tahsis ediyor ve dıi" şünüyor ki. 
ha!'b b;tti'kten sonra. istediği şe. 
kilde bittikten sonra zaraılan ıte
lafi etme-nin, tc1 Lf e•tırmenin el.. 

- Şeytan itidir, diyerek atar. ğını gösterir. Kusur ohnası meYcud bilgi ile hlssln yanlıılığı filen gös. 
Pata~es eicilir, bir müddet aonra yenisi çıkar, papaza verilir, papaz terildikten sonra da devam etmesi halinde baılar, o zaman in,d sa. 

yer, begenlr, alayla karılqınca ıu cevabı verir: bibi için bir bayat tehlikesi, muhiti için sonu gelmez bir sıkıntı kay. 
-· - Yanıbnıtım, §eytanın değil, Allahın meyvaai imif.. nağıdır. 

.,_.. ............ ···-··--······-····· ... ······--------·----------------------
( ., ehir aberleri ] 
Postane kasasına 
anahtar uydurarak 
5000 lira çalmışlar 

bette bir yolu bulunacaktır. Şim- Kilidin rennini yaptıktan son 
~dPn bu sahada s-"il nen ve söv- ra buna göre anahtm uyduran 
lenmiyen b"r~k tasavvurlan ver- müveui ile arkadaıı yakayı 
dır. Sö 'enmiyen tasavvu.-Jarı • 
şö ~ oovle t~n etsek te elbet- ele verdıler 
te yakrndan b"Jem('"'"z. f'!kat söv
lenen tasavvurların baslıca ve ba- Jstanlbul poatanesinde meydana 
hassa Almanyaya ta3Huk ettiğ:n· ç_(1tarıl~n ~ir sirka~ hadisesı dün ad-
gilrüyoruz. l lıyeye ıooka.1 etmıotır. 

B"rkaç onndnr lstanbolda 
niçin kibrit bulmak 

kabil olamıyor ? 
Kibrit inhisarına göre, bnhrana zam şayialar1 

se.;eb o!du, bu hususta verilmiş karar 
o:madığı gibi stok da zengin ir 

Basma tevziatı 
için 40 bayilik 
ihdas ediliyor 

Bu suretle 4 yerli mallar 
pazarma tehacüm olması 

nın önüne geçilecek 

Lordlar Kamarasında ecre\ an Hr.disenin suç.lulıırı postanenin 
eden sual cevab bu meseleye <l~ir. ~alüıyat ~ısını muvezzilerindcn Sa- Bir.kaç gündenberi ıe!ırimizde' ri'kamıZ'da ise 2 aenclik ham madde 
dır. Bu münasebetle öğreniyo~uz ım1e aı1k~daıı ~ar sat cı Ahmed'- kibrit buhranı gurülmeğe ba n • atolldarı mcıvcud'dur. Fakat normal 
ki, bır defa daha ış-t yoruz ld, Irı ... dır.w Buruar nakiıyat kasasını ~! .... mi§ ve ımıihteli.f eemtleıııde kibrıt :z.aınaırlama lstanbul ıehrinin iMi. 
g i.tcrenin Almanya ıle herhangi n:agı _kııtarl~~. rm şlar, kasa kilıd1- bUlmak im5oanısı.z bir hate gchniş - 1 yacı gü.nde 17 sandık olduğu hahdc 
b r uı.laşmaya yancı~ak nı:, eti nın bı~ resmını yaparak ~~a uy. - tir. ABu hu~. kibrit inhisarında 4 günd''CIIl.beri 45-50 aandık lkibrit 
yo~ctur. Almanyanın yen;L'-nesi, ~ bır anahtar ... "?l. ı cttırmış1erdır. malUmat~na ım~racaat ettiğimiz ti • is'tib.lak od'.ı.Jmi~ ve bu yüzd'CIIl bazı 
yı'kılarak yenil:mesı i:k hedeft.:r. Bır a~cı.am ol!tadan el ayak ç.clt.t - ı card. ş~ı Tevfık Taşçı şu izahatı 16eım!tleıdc !kibrit bulunamamıştıır. 
B r defa bu hedefe .varılt~ca me- dik en som.a. bu anahtar.a ıkasar vermıŞtır: .. . .. Zam fayialarına gcl"ncc bimüz 
sele sulha gelir. İn;gılterenın sulh açımışlar ve JÇ nele bulunan 5 bin u- Son günlerde tchirıd!: go - bu buswıta verilmi§ bir karar değil 
h el flerı ıse bel drr. Atlantı~ hrıı.yı ahnı nardır. Bu parayı Ah - rülen buhranın yegane sebebi ir.hi- t _JLIL" d d w•ıd·. 

Sümerbank dokuma mamuli
tını halka dağıtmak üzere ev • 
lere bırakılan fiı1erln tevzi İfİ 
birle.aç güne kadar bitecektir. 
Tevziata Pazar günü de devam 
edilecektir. Bu i.$1 60 memur 
idare etmektedir. Sümerbankın 
Bahçekapı, Beyoğlu, Üsküdar, 
Kadıköy tubelerlnln tevzi i§ini 
tamamen karfılıyamıyacağı göz 
önünde bulundurularak ıehrln 
muhlellf yerlerinde 40 bayilik 
ihdas edilmesi takarrür ebni~ ve 
hazırlıklara ba§Janmı§llr. Tev • 
ziata Pazartesi gününden sonra 
bqlanması muhtemeldir. Bugü. 
ne kadar flı alrnJyanlar olursa 
hakları bybolmıyacak, daha 
sonraki günler için de istihkak. 
larını alabileceklerdir. 

. . . cc1· M"" ı"şl i_:ı 1 • k.r I ruıavvur cıanı mevcu egı ır. 
Öt klar<>m:onu ile ilan ed•lm1ştır. m in anası unevvere verm er, sar ımacweıerıne le ar zam yapı a- Ç,._,,_ •. ~-!t- • • h" "d . d h 

-.J l b"JAh M"" b ·ı Ça w hakk n.c1~· . ı d H r WXKU ;a;ıont ın ısarı l aresın c er 
1918 de yaptığı halayı. tekrar eL ~-~ arde yunc_:vvTer u ~ra J he '?- hcagı ~_ı •- -~ • • ı hi§.ayıa ar Jr. __ Aan~ • 3 a~a bir yapılan tctıkikfor eonun.. 
m.yeceği muhakkaktır. Almanya şı.ıuıpı a enı uran :ır.ıraat a~e - azııua 1&ıorıt m sarının mcnı.ı~Ke't .d' f & d d W• "kl'k l b'T V 
yıkılarak ycnild ikıten sonra b r eine ortak dlmuştur Fakat, netıcc.. dahılindeid 420 acentasında üç ay. ~ ıa r a egı§ı ı 0 

a ı ır. e-
d fa daha dünyayı harble tehdid d'C it rncyd'ana çıkmış ve auçh&.r lık stok blihmmak.tadır. Ayrıca ecv 

1
ü.let 'b~ tet!k~1cr eırasında m~ • 

edemi ecc(k vaziyete konulması yakayı e1e v~işle:-dir. . ldyatın lloo1ay olması için tesis edi Jc'k.etıtelci na1dıyat ve mcıvad<lı ıp 
lanmlr. Buna mukaıt>il ilktısad Dün adliyeye teslim ~dıl~n suçllu len mcalkcz.i depolarda da acenta. tidaiye fiaıtları.nı nazarı itibara alı:r 
sahasmda 'kendisine bütün d:ğer ların Sultanahmod 2 ncı sulh ceza ların ihtiyacına yetecek kadar kih-1 ki henüz zam hususlarında tetkik • 
m TI<>tlere ıgOOt.erelen kolaylıklar mah:kemosinde !IOTgulari yapılmış. rh varolr. İstanbuda bulunan fab • lere ba~all!Dlıt değildir. 

'""---------------_) 
Karnesiz 500 ekmek 

göster"lebilir. Saim ~a.c;ieeyi itiraf et.m.ipe de Ah. 
Görülüyor ki, İngilterenın bes- med ır&ar ~.una ııapm~ft~r. . 

led.ği ta avvurlar arasından söy- . ~uyu mu~akı?, .bakım ber ı
lenenlcri bile başlı başma: b:rer kısının de tevkifleınne karar ve.r • 
program ıteşkil edecek kadar' ge_ mift.İJ!. 
restir. Yalnız ne yazık kı Lordlar Bu da bir baıka tür~ü 
Kamarasında bu cevab etrafını:la Gene l9tanbul post8:"esınden tıah 
münakaşa cereyan etımemiş, üm d- te bir lıavaie ile 100 lıra .para ~e. • 
)eri doğuran scl>e:b1er izah edilme- kcrı poSta meı_nu~ !"-1• V asfinın 
niştir. duruşnası da .. t ırıc.ı agırcı:u. mah-

Harbe .giren bir millet için yen- kemeainde dun Mtıcelenmı~tır. 
me gıbi yen"lıne de mümkündür. Mah'kcıme, auç.luyu 1 aene .a. ay 

r+ l"b k b" müddeile bapse mahkum etırru~r. 
Almanya savaj"'an ga çı a ı.. 

leceği gı!bi, cephede veya İngiliz_ 
lcrın ümid ettikleri şekılde cephe Deniz yolile ithal edilen 
gerisinde bir bozgun ile yere de malların sigortası 
senlebilir, nitekim bütün ibu ihti- Akreditini ithalat mallarının 
marnlar İ~iltere için de aynen harb riziki05u d1olayısile sigorıtaları
var ddiır. Fa'kat meydanda göriil- nı yapmakta lbaz1 ih.tnaflar ohno.k • 

·en ihtimal İngilterenin gale I ta idi. Son ıtakarrür eden vaziyete 
göre sigoııto.cıla:r deniz yo1ile :mıe:m.. 
lc1cete idıal edilen malların aigor • 
t.alarını yapmağa başlamı§lardır. 

me\ ' -
ibcs hahnde dahi Avrupa sulhunu 
beğendiği gibi tanzim edebileceği-
dir. Z ra 1918 in aksine olarak bu 
defa Anglo-Sakson alemı kuvve-
tin yegane sahibi değildir. Zaferi 
kazanacak o1ursa bizzat 1ngi1iz 
devlet adamlarının birçok dcf alar 
te'kTar ettikleri gibi Rusyanın sa-
yp<;:nde kazanacaktır, zaferde 
R •anın bü)"Ü'k hissesi o1unca eL 
be'tr onun. sulhun tanı.inlli işindE 
de b~\ ··k hissesi bulunacaktır. E.. 
sasen b naktayı İng· z devlet a-
daımlan da açık olarak !kabul et. 

TAKVİM • Mayıs 

"amf MU• 23 Arabi •no 
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Beşikta§ Halkevinde konfe 
ram ve temsil 

De.!JL'da.ş B::ı.Ikevlndell: 
Oınn~ akŞıamı Terilecl!'lı: konfe • 

l'3NI .e ıtemsll: 1 - cSattuı: ve SJ>OD 

Dr. Büsnil t&ımet öztürk tarafından 
konferans, t - .tswdab Temsil kolu 

tarafından. 

Bey:erbeyinde bir 
köşk tamamen yandı 

satınış 
Kürtajla ö.üme 

b b ı b 
U.lel'icle, Ordu caddesinde fırın-

se e O a t e e .cılık yapan Tevfik adında birinin 
Bcyoğlunda Ocspina isminde bir ı tezga'htatı Yueuf vasıtaaile Aksa -

BoylJeıbeyindo Küplüccde, et&İ kadına ikürıtaj yaparak ölümüne se rayıda Reşad isminde bir bakfkala 
a.driye aazıı<'larından Mustafa vazis.. beh olan ATBksi ad1iyeye teelim e- karnesiz olaTak ekmek aattı&ı za • 
lerine aid 7 odalı köfk,ten dün yan. dilmiştir. bı.ıaya iM>a.r edi.kni~r. 
gın çıkmış, lbina tamamen ah~ab ol Suçlu ebe doı?Ku :haldmliğinde ya Bu ib.'bar etrafında tnhkikata baş 

d 
w ___ _'I t •. ti b"" .. erde. pılan isticvabını müteakıb tevkif lıyan &nniycıt Müdürlüğü kaçak -

ugunoan a eş aura e uyuy cd"L-C l n_ b'" 1 d"" k · ·ru:ı ki al ·r b' lı"k k""-~." ııımıftir. çı IA. urosu memur arı un yaptı 
ıçı e C!ıY an e ır tc o~un !arı bir cünmüıme~ud sonunda fı • 
tamamen yamnaaile neticdeıımi§ • Hariciye Umumi Katibi rıncı Tcviiğin bakkal Rcşada kar-
tir. ıehı(mize geldi ~iz olarrelk 500 demek aattığını 

Ateşin ne suretle çık'tğıı zabıta. l ı • ·v- Velkiıleti ........ u...,,.: ~-"tibi teSbit ederek kendisini ve bakkalı 
"Jancı,,~ .u11 ... ~ - ı_ l !il d B h"'d" ·ı aA 

Numan Menemencioğlu dün eabah- ya:.ıı.a a~ı.~;ar ~r. u 8: ıse l e ~1~ • ca araştı.rıhnaktndı r. 
r··············································-\. 

Yeni ekmekte ne 
miktar buğday, 

arpa ve mısır var? 

ki tren1e Ankaradan şehrimhe ge'l kası &or:ulen işkembecı P~~elı ıle 
"atı" Ahoıncıd GüTor adında l kışı de ya. 

mıj'. r. 
kalanım ıştır. 

H l"d f b • • k f S Fırıncı ve suç ortakları mil!i ko-a.r. a nnın on eran ı ___ ,_q_ • M'"dö · · 
Sarıyer Halkevlnden: 24 l\1ııyıs ıs.tı runma ~•Kcanesı u eıumumı -

PaZlll' ,ıiinil sa:ıt ı 5 t.e _ !Şiirde neltr Hğine ıtdl'ım olu~0muşlardır. 
yapmak 19tedim) Şair Halid Fahri 0 - Moda sahilinde bulunan 
rıamKJY ıanJında.rı korıaşm11. ! - Akın. 
Manzum pl)·es, Tem.sil kolumu-ı taratın. kesik el ve bacak 
elan. Evvdi gün Modada Devriye 

Toprak .Mahsulleri Ofisi ta.. sokağı eaiıiDcrim.de denizde tımak. 
rafından fırıncılara verilen ek. Gluten ekmeği ları mevcud bir el ile mafsalından 
meklik unun halitası bugünden Şc'ker hastaları iç.in glutoo ele _ kopIDIŞ bir lba~ak b~lun~rak &..~>: .. 7 
itibaren değiştirilecektir. Yeni meii ya.pılmasına baflanmıştır. Bir fiyettcn Kadıkor _Muddeıumumılıgı 
halitada % 50 buğday, 40 !kaç güne bdar 125 ~er gram:lık pa- habeı!'Ciar ecrtlmiş~ır. A 

arpa. t>e ~ 10 mı8ır unu biLlu. iket:ler ha1inde muayyen eczaneleTe Bu sure~~ hşd_ı.secl'~ mal~~attar 
nacaktır. Buğday unları % 76 : dağıtılaca'kıttr. Her hasta ellinıdek'i olan Kadıkoy Mud.deıumu~ısı Sıt
randımanlı, mısır ve arpa un. : ekmek 'kaımesinin bir günlük fişi - kı Kara~an bAe~aberınd~ adlıye d~~-
ları da 96 randı.manlıdır. : ıni verımdk suretile bir paket glu~C'O tonı Salıh Haşım oldugu .. ha~de vu.-\ J _n..!.- w• a1ab'le<:ekti cud parçalarının bulundugu yere gı-

' .............................................. c:u~.ıuıegı 1 r. dCTek tah'kiknta başlamıştır. 
Su'ların cereyanile deniz.den gel

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

diği an'laşı1an bu parçalar bir cam 
kavanoza kıoonaınk cinsiyetinin ta • 
yin ve tee'biti için Tıbbı Adli mü -
esseaesi mudürlüğüne gönderilmiş. 
tir. ---,o---

Mayıs 23 

Müessll 
kaza 

ir 

(Btlflarafı 1 inci sayfada) 
tileri tama.men bu arabanın mot. 
ristle romorkuna isabet etml§, 
bunları ehemmiyetli surette ha
sara uğra1:aralk vatman da dahil 
o1mak üzere içinde bulunan yol. 
cuların ağır ve hafif yarnlanrnala. 
rına scbeb olmuştur. 

Bu esnada pazar mahalündekl 
bir bakıkaldan yoğurt ve çiroz ala
rak evine dönmekte olan l\fazhar 
isminde 15 yaşlarında b"r çocuk 
ta misket parçalarının isabetıle öl
müştür. 

İIIfila:k sırasında hadise er·n-
den geçmekte olan tram av ara.. 
bası cidden mes'ud bir tt's d if e. 
seri olarak patlamanm ir.t şar sa. 
hasını dara1tm•ş ve bu seb ble de 
mermi parçalarının etrafa. Sf"rpiL 
mesine hail olmuştur. 

İnfilakı ımüteakıb mahalli zabı
tası derlhal kab eden tedb rler· aL 
mı.ş ve ilık iş olarak yaralıları ci
var hastanelere nakletıtınn şfr. 

Hadiseden !haberdar ed len, 
Müddeiumumi H h'lllet Onat, be • 
rabcııinde müddeiumumi :muavin
lerinden Ziya Yazgan ve adliye 
doktorları olduğu ha de sı.iratle 
ka-za mahalline gelmiş, ad i tahlti.. 
kata ,ibiz:zat el koymu.ştur. 

İnfila!k yerjnde alaka1arlardan 
lazım gelen izahatı alan Müddei
umumi, bilfilıare yaralıların sih.. 
haıtleri ve sorgularile meşgul ol.. 
muştur. Yaralılardan Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılan Pertevn ·yal 
liısesi taleıbelerinden 225 numaralı 
Hamdi adında bir gençle 49 yaşla
nma Ali kızı Safinaz bir müddet 
sonra aklılklan yarafarın tesirile 
ö'~üşlerdir. 

Alakadarlar dün geç vakte ka
dar hadise mahaHinde tetkiklerine 
devam etm!şlerd:r. Hftdıseyi adU 
b~an anüıddeiumumi :nua~ in
lerlınden Edib tahkik etmektcd"r. 

Muhtelif ha,stan.elere nak1C'cilen 
yaralıların isimlcr!ni bildiriyoruz: 

42 yaşlarında Mehmcd oğlu Zi
yaatt'in. 311 doğumlu Mehmed oğ
lu Mehaned Alı, 40 yaşlarında Ha
san oğlu Hüseyin, 35 yac: 3rında 
Nazif oğlu Mustafa, 321 d'lğumlu 
Mahımud oğlu Mazhar, 1044 nu
ma.raılı biletçi HRkkı, 12 yaşında 

Diımftri kızı Tcbdora, 15 yaş nda 
Pandeli Gı:ızı Radka, 34 yaşında Şi
rin oğlu Mehmed. 18 yaşında Tay
yib oğlu Hallın, 51 ya~ında Ali 
oğlu Mustafa, 16 yaşında Sadık 

kızı Mürüvvet, 9 yaş·nda İsmail 
oğ1u Kenan, 19 yaşında İsmail oğ_ 
lu Naızif, 40 yaşında İsn.ail kızı 
Fatma, 60 yaşında Tahir kızı Şev. 
ket. ağır yaralı dlduğu için ifade
ye gayri muktedir bulunan ve bu 
9ebeble de hüviyeti anlaşılama
yan bir zatla. Fikret veya İbra-
hiJn adında olduğu sanılan ve ha4 
fif yaralı bulunduğundan eylna 
gide'Tl diğer bir zat. 

,_R_A __ D_Y __ o_I 
CUllARTE t 23/5/1942 

'7.30: Saa.t QJ'a.rı. '7.33: Klln$ık ııror. 
ram (Pi.), '7.45: a;la.ns .tıa.berlcrl. 8/8.30: 
Senfonik program (Pi.), 13.30. Saat ~ 
ya.rı, 13.S3: Türkçe pliklar, 13.45: ~ 
Jam haberleri, H: Rlyase.leümhur ban. 
dGsu, 14.30: Anbra ilkbahar at kOfU • 
lannm tahminleri, 18: Saat ayan, 18.03: 
Radyo dans orkestraaııım br.r teldıeı: 

JJl'O&T&mı, 18.45: Radyo çoouk klibi 
19.30: saat ayarı ve aJa.ruı haberler' 
l9.45:Serbest 10 tıakika, 19.55: Şarkı .,. 
tür.'.milet", 20.15: Radyo Gazetem. 20.45• 
Kısa fasıl procramı. 21: (An.ı eserle!") 
21.15: Dlııle;rkl lsteklcr4, 21.45: (ŞlfJ 

"" lltftdr ııaa.t.il, 22: Rac'Fyo salon orkM,, 
tra.sı. 22.30: Saat ayan, ajans haber , 
letı ve botsalaz. 

Kayıp Aranıyor 

Bir müıtılettenberl aklen blraz raıaa.ı, 

SlZ'lıi'ı butunan 80 yaşında vallftm Ka. 
sıınclro l\IJ.ooğlu kayıbdır, AUe!Dlz bU. 
)'ÜP bir ü:z.Untü içinde kıvra:rımakta.d~ 

Bu husıısta aUcena.b tava.;sııtlarınm 

dileriz. 

Gören!lerln ~ağıda.ki ıdl'eslme lnsa,, 
niyet namına h:ı.bt-r vermeleri. 

l\larlka Dlmlt.rladl 
Beyler.beyt Çınar sokak Dut dibi No. G5 

Okuyucularımıza 
:ı. 1.>. 

C. evel s. 

7 8 

u. 
27 

~dirler. Halbuki işte zaferde 
olduğu gi!bi sularte büyük hisseye 
maK'k olacağı görünen Rusyanın 
Atlantik anlaşmasına prensip itL 
barile dahil olmasına rağmen sulh 
programı anlaşılmam.ıştır. Ayni 
sure1lle yıkılarak yenilecek bir 
Almanya ile ortaklarının lhü.ku
met idaresi şeklinde İnJOtereye 
mi, ~'ksa Rusyaya mı riahı. yakın 
bulunacakları bugün i ·in t&ma.. 
men meQhuldür. Bu vazıyette t>"zc 
öyle geliyor iki, İngiltere istediği 
şeıdi yıktl~ bir Avrupada değil, 
belki y)kılmam~ fakat dövüşten 
bı'kımış bir A'Vl'upada daha: kat'i o
larak tatbik edeib'ilir. 

Ulus arkadaıımız 18 Mayıs ta. 
rihli nüshasının bir fıkrasında ga.. 
zetelerlmlzde görülen bazı yan • 
lıılıldardan bahstmiıtlr. Fakat te. 

rayi yazan mı'harrlrin imzasi o gün 

mutad yerine konmamlf, o yerde 

bir bqka muharririn imzası çık -

Vefahlann senelik kongresi Suikasd davasına aid müdde·u-
~ '6 

09 00 0'1 00 

o~ı. JUndl ~ Alr,:nn Yataı 

ı. 1.1. s. .ı. ... ı.>. .ti. ""· V. 1JS ıo 17 09 ~o 27 B2 

~! ~ ı::.. ' 44 8 ~ ı:ıı - ı &!.,,.,,. 'l4a.ktu,il 

sadüfün cilvesine bakın ki bu fık • mlftlr. 

l 
iSTER iNAN 

~--------------'s_r_E_R __ l_N_A_N_M ___ AıJ 

Vefa Gençlik Kulübünden: mmrun"n serdettıği iddıaname. 
9.5.942 günü yapılması icab e. ln"n devamı yazımızın fazlalı-

dcn senelik umumi kot;remiz ekee. ğından bugün ne~cd lemem t-
riyet o;:madığından 23.5.942 Cu- ıth. Okuyucularımız.dan (mir 
marte!li saat ( 16) ya tehir ed im'. ş dileriz. 
tir. Saytn az.anın gelmeler rıca olu. 
DU!G 



Bir medeniyetin sonu 

İki kitabımın macerası 

nn bu haJri!lrati bilememekten do
jm hayranlıkları ~en birbi
rıinkl kaınını emerek mukadderatı 
..-fa de~ye çalıştıklarını 
idılla etmiştim. Bôyde konuşurken 
bana cahil, budala. anlamaz, uka-
1', .ha1ıta delıi. dahi denebilirdı. Söz 
lerime dudak buıkül11r; bahsedilir-

[ZİRAAT] 
Elma iç kurdu 

• k ba • k J ken alay edilir; en iyi ihtimalle 
Bir yıllık derdleşmeımz, onuşmamız na azız 0 uyucu anmuı nti!'~ t«tide J8ylk ~rülerek Elmadan başka birçok meyvalarımıza anz olaia 

· d 1 ·ı "k• k•t b k d d ceıfıedilit" ve çüriitül''rd·· Çtin«ru manevı yar ım arı e 1 1 1 a azan ır 1 
ben bu iddiada bil~ i~ ve ta- bu haşere nasıl teşekkül eder ve tahribat 

Tazan : Ahmed llamdi Başar :m~ıı: :=~~re ı:a11fc:!~ yapar? Önüne geçecek tedbirler nelerdir? 
~ Mayıs 1941 •. Son Postada ilklBen de meseU. bir yaımna üç satır böylece Son Posta'da aym başl*.. tıım ve ze1ttm hududunu aşmıyan 

yazımın çıbığı gün. Demek dör.t l.tlk gir.iıı!dlıh yapay~ ~ye kalemi l~ çııkınıı.ş yazıları~ genişleme.. kör ve ~alın biT' kıhçıla M Majino Elmadan ~ armud. ayva. yetiştirdiği meyvaya .inhisar eden 
gı.m .ıııarua. aeYgıli Son Posta oku.. ele alınca. Dle'Y%U gittilcçe benden sinden meydana geldi. batılı «!hl sa~t.am duran dun va q;m şettal!i, kayısı, erik, üvez, <.eviz ve Amasya, İnebolu. Mala.tya, Kasta
yucuJarımla bir yıliı..k tanışma, ~.aık.. ~ ~~ ~ 168 _sayıfahık bir kıt.abda söyh!- ve ,tarıih t~ellerlne,M adeta Don~L kestanelere de arız olarak meyva... monu, Ni.ğc:le gibi meyva mınıtaka.. 
a.Dlaşna ve derd.l:eşme devrem bit başlııd.ığııın ökrin bir ıki makaley: melk ısted.illtler..ın-. anlartmış olma.. şıot un değ'irmene hucwnu şeklın. larmıı.zda tahribat yapa.n ve birkaç larım.ızm yet.işt.imiDclen nıeyvala
miş oluyQr. Ben yeni bir gazeteci doldurduğunu gö!düm. Yazı beni iııydJm. Ne g~; cDeğişen dün.. de. pala salla.maya teşebbüs ~i<:.. senedenberi kesif ıneyva mm!l.a'ka... rın gönderdiOderi dış meml~le
değil;m. 1916 dan.beri yirmi altı hem dıold~yor, _hem de h\.-bir za ya> b~kten sonra, _ad~ va~ni ti;m. İddiala.rll!1m b~ kadar büyü~ la~ hüktinıetimi2JCe devamlı re kabul edilmemesi, denize 00 _ 
senehk haya.tını yazı, gazete ve ki man tıadrniın etm:yordu.. Yazdığ:m ~~n yemek üstune su ıÇ- bir ~ _ol~c~:nı b·da~etıte kestı- ~cadele-lerie kısmen önüne geçiL kübmesi veya iade edilmesi gibi 
tab alemine yaıbancı geçmedi. Fa- 2l8maJl').ar ruhumım. din.ı.enmesın.. ~bir ~.11 suya kanmıyan re~ğ:mı ıtıiraf e:?erıım. Bene~ mıış. o~aın bu ufalk kurdun menie _ doğrudan dQğ:ı'uya mü9tahsiti za _ 
kat Son Postaya ilık yazmu yu;dı. den ~ğan bir süıkfın ile_ ~erab:r ıştıi!akı. g.~.ı. ~a.z.rya. ıt~nmamı~ .. ol t~~ ~~r.an ve sukun devrelen ketımı:z meyvacılığına halen d~i rardan ba.,~a ihT~Ç mallarvı.mız hak 
gım günden evvclki bet sene kale- asıl soylemek iste<iiklıerımı he:nuz duğum~ JIO~· Hi\'hır şey f!OY- nın b•rb~nru ~!am~~ı~dan ıha- v~alota olduğu zarar pek bü • kında menii neıticele!" doguran bu 
mimi kullanımad.ıım. Bu bakımdan yazarnaın_ıış. .. söyl~~ olmak.tan lememı.ş. hemı:z .. d.~':.amı anlatama ~et o~d~ ffıkri. b1r ~nun gec~ wlkıtüır. lrurdla mücadele, her bakımdan 
27 M 1914 de okuyucu karşısı- doğan b r uzüntüı içınıde kaldım.~ olmaıkıtan uzü.luyordum. cDe- ~le gundüı;den ibaret oL<luğu fıkri Kazancı hemen hemen yalbı-z (Devamı 4/1 de) 
na ;:,;: yeni çııkıyormuşum gibı Bıı ta17.lda .baŞ.adığım makaleler. ~işen. d~n;ya• da dünyıa tar'hi_nin kadar basi~ v~ bedihi 'di. Bun~n ( 
b' .. ıkeık ve cesaretsiz iclim. sonunda bir kitab meıvwu oldu. ilci bırbırıooen ayrı de'Vl"eden ıba~ heıftlailde şimdiye kadar hır~ kim "S p l b ı 7 
B ıır~z ~ 9UaTlUŞ ol.an bir yazıcı Neticede !e'ırgili olkuyuculanın1a ret otiuğunu, bunların daima bir- seler tarafından söylenmi~ olac~ on QS a,,nın U macasJ • - (11) 
~ ~ .. ddet zarfında kafasını ~n bıl:r senel ·at za.ma:n, bana bu binini ikovaıladlğını söylentl~im. ğı.na, söylenmemiş ise ı.z~a l~- ___ ,_ • 

eg.er u mu rmı ha ıa- vazıJan.mrlan ba~a iıki. k:ita.b . Bana fid5re ~medeniyet birine sil zum olıınıyacak kadar ~h_i bir Soldan sağa: 
1a 7~lar= ayı ::erç!vesi ~ı- ıarı.dııTdı: Değ:şeın dü.nya, ve Bu kftn ve refah. diferine buhran ve şey ıbulunıcluğundan bah~edılme- ı - Ebedi, öl 
ını ır ve . an ~ başl ac-ağı medeniyetin oonu!. int.ibl devresi mini koyduğum miş bu-.lunacağına kani idtm. Me- mes m, sa ız>. 

1 2 3 4 

~ında ku~~ ıse, y~m 1~udu- Deği~ dünya geçen gene Te~ tamame!.1 birfbirnıden ba•a ka.rak.. ğer buında. aJ?~m.ı~ış~!. İ~d.am ı - Dtbıya l4), l 
.şte kendi ze~ ve ~eyec~.. .. n 'TitlZ sonJanna ~ ~tı. Bu kı- terler gOOteren ik&i h.allkanın birlaş şahsıma aıd bu; fıkırden ıbaret B"rin bilmeleri 

2 
---11--ı---ı--

>:lunu darıa~ış. sayı ır. . vruve t&b Son Posta,. da başlam~ ma- mesinden doğu"~rıdu. Her mede- imiş. IOıtal>un çııkttlk:taın son;ra beni m. 
ıııavatıtıa kesıJım!~ seneıierı e'kl:eY~: kaleİerimıin geııi.sl'M'l1e9;nden oo~- niyet bir bulhran ve intikal devr~- seven, &ğer _fikirlerimi beğenere~ 3 _ Çoı.."llb ..e. 

3 ~· d.oldıuraeaık fırsat ar •. yeru dea 1 Gaze~ye haftada bir. hazan c;ile bitlıyor, ve bir ~ rnedenı~ bazılan teşvik yollu yazılar dahı rtur (4), Pe1cam.. 
d. sel~r ~ü:ne. ç·~ ınsan • 1~· defa Y'83JClı.ğı.m halde, henfrL e-vet gene biT buhran dıevresinden yıazrnış olıan müte~ek~ ve .bilgin beriu cloidaiu se.. 4 rın bır .. h~~ik ıçınde b':1nal;ır. Za l:mde n~şrediJ.ememiş birçok ma- sanıra baŞlıyordu.Her mi devre bay a~k~aı:ım.. b~ ıddim.ın ild.m ve 08 m. 
man k.öpüklu hı.rslan, dınm.ş ağ- kıal ı bi~iM:>rdu. Bunlardan ba lece birbirini kovalııya kovalıya tar:h bılgi!le.nımı'7.e aykırı olduğu- c - Törpü m. S 
~~ar. kadar unutıturur.. ~areket zı!la~ e~iik bir gazeıte okuyucu- tarih bel!ii bir tekrar çemberinde~ nu söylediler. Yazılarında eserimi~ Bib'ill CI) • 
. ç:mrzde yaşarkffi ebedıleşır. ?n- Sl!lr> cak san<h9;ırn a~ır bahts.. ~çe geçe insan hayatı devam edı- temel yapı kısmı olan bu bahsı. 5 _ Muhafaza 

6 da.n avrılınca bi!' daha 0 zevki, 0 ;unu d \flcti Fakat ne yapavım yor· bir gün uh-unda can feda edi adeta beni korumak için, ihmal e- edHea nefret ~ 
"hıtiras ve he.r•y'Caırtl bulamayız. . ~re e aıd .. · a 'nlkıltıbı~dan dıün len' ve m~es tanılarak kılma dereık üzerinde duxmadııar. Hal- pn (3) Dua.: 7 F::ııkaıt ben 1~ sa brr .an kekele".'ı~ lcı tne'V"ZU • un~; olıdu{tunu 'ızah- ookımulanıya razı olmariığıımı.z buki ben buınun doğruluğuna. o sörlenir (4), 
'lları kalemi.rı:~. 'kend1 çapımda ıyı vanın.lbdetett~ Dü.nya de~işi-yo.r. tiıkirler. bir ~a ~ yerin d•'bi- ka.dM inanmıştım kıi şaycd bu fı'k- s _ Yemek 8 
,,f'va kı<.Ytü, hakim olmıya muvaL ta~ 1 a~ ~ .« billdi~ ... dönen ne baıtırı.lrvcrou. İnsanları harb- rim yıarıı1ıış ise o zaman ar'kadaşla- (3), U•k aldMI 

y~22!l'l.ad·ğım mrnanla~. . gıtmkçe ~n~. 'r~ ı?"M>l, hava-tıın sadroe kan. aralarında de'lfa.rnlı bir anlaŞ- srmları:n hıç b!n oogru bır f~r o- 7 - Kaim m. 

s 6 7 8 

faık o1dum. Çünkü SU-c.tuğu~ . ve ~: en, de~i(le~11 dıünva. nihavet lere, ihıt.i1allı>re vP buhranl:ıra so- rımın ese-r.i~. ~ğeoo.ikl~ri. kı- (%). 9 .. 

ı-ç.ırrde toplanarak buyıiiyen bir ;ı'rÜ-yıen ~a. 'fad ed n bir fikri ma2J1ık ~ran bütiin tar'h bo. lara'k tu1un.amazdı. Bu teme! kal- Eski bir barb s1 • ıoO 
•e11.fki'lc ihtirası, ruh! bi; bunalma- ıiın~nı 1

1 evorJum· bu vaz• vunea kıan ve at~ cleryasına qo_ mayınıca yaptığ!m bina d~;hal ÇÖ- ıa.m t!). ·--=-=========:===-===== 

9 11 

dan ku:rıtul!na cehdi içınıde du~a ;~ar= 0 ~re biT ~/küs ·bf!l. lran avrıJı.kf'ar h.Po tarihin ı(d:g;n. ker, ve enkazı altında luzomsuz s _Bir eıtıa i8m1 m, Snst ,3). 5 _ BeJHk m. 
dan ~nmüş, ~8!a =Uf ~ı:-,:. 8 

. be~ oriji1ıal be·n~-: dPit!l. ~" ol.a.n bu 7..aruri de-~işiitl;kterd"n h'r Y'"''""gtın.luk ve bir miktar yara 9 - Poker tNlrlerlndea biri CS> ~ ı - Bir bal• m. Bir bıı.alt nı._. 
~ anladım. 1.llK ya a .. : - ~1 ~e;::· iıfade var zeh.abında idim. bu devıi"'t>ri.n birb;rin1 koval~rrıa- bere ile çnkarmıya ~lım:ıkta:ı bas i'lllum (2). <Z>. 
di~m gibi, bütün bu kaf: hır.ık.~ ~~~n -~im vazıla.nımı daraltamaz- ~H'Tırfa.n d'°'l~UV'tmiU. Ben otDP~isen ka doet :cin bana yapırab•lecek 11 - llic1be m ....... (1). 7 - Bir er-. ...... (3), BncUşe. dü.. 
tileri. il'k sabrı ya-~ı~ arar v .. •hm. Tori'1J .biT fikri ifadeye mec- ~n-vıı. da hu tni t~el vapgrak vanfın:ı kaım~~· . Y1*anı11m af&ll: liiDoe m. 
<:likıteın sonra, h~ı bir arada T" l,urduım Bu ba«ımdan ~zete SÜ- qcm Rarb liberal - Ka.pitalim med~- Değ"sen dunyanın neş;ı~en ı - Me~ m. Bir MI&& fi). a - ~biri m. 
?J(Jmüın önünde dol-a~~ ~lıa n~ +unl.an~a sıfa.mıvarak t~an ve a- ..,;vetirırin bir b1'4ınn ve =ntikal <K.mıra 'ro.r1c fli;lcir a.le-m~nde şımdi~e 1 - GWerte (8). 9 - BaıJatı (1), Bir 6ea.is nalıU ... 
Mtıdter ne QOık ~v bın {m.ş. , kıaı mmnnı da topılavarak bfr "~'"e 'l!imi,ğ-ini. hiqbir kuvve- kadar bu tarzda bir esere gösiterıl s _ Aftıl>iııııtuıııılıa lııir mmn1e1ıı1& (1), ..... m. 
OOk m~vet:ek söz top aı;n~şı~ ~~ah hallnde neşretmek kararını tin tarihi tersine ve ~ cevirm.. memiş olan alaka, ki·t~ıbım hakkın)Blr ....& .... (1). 11 - ~""" cem'.reLi r l,. 8"' 
Hettı.anın bır makalteye gıl ~. '-"'P,.......,,. ~·P :•~ "Tlefi•n di""'1Vat ,rı> '!{ı,...n-n+: o11nl'l1V"'":ı~nı. in~anla- ~ 4/2 de) \ '_ JlSdıe ll), ır.u. ..- ~. ~ l~ı, Gaı-ri _.. _... ti). 
ol ... .,.,, rH,,.,,. b'ıfcıı.r cı:ı 1T' vazı ır v. .. J 
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ÇOrekçi ile iki yaramaz 

D:ı ya:ra.maz, Net:mi \1.e Celll yan. 
~an ıeı.ıın çöttkç1yl rorür rörmes: 

- Am:nı m ~ ~. tiye 
lıratrrd~r. ..,aram& .ısa da aısaıtı 
)'esek. 

Evterin.dm ç~ her ldShtbı de 
:a>ara.la.rı va4"dı. Fakat o Ytin •yt'atft. 
.. Bitin ....... --~ .. ile* 
almışlutlı. 

Ceıal Necmldelı!l fbeklercleıa birini 
a1ıı1L APcm .ıiıUma wau. J'lleiin 
ilWLni aılevley lp ..... ııız~ıı kaçtL 

'Fabl ç'örtlt \ab1alıllm D.YJ8ı tp1e 
9iıLca büh eJ4qg.ndan tabla çörek,. 

emin '9aşuıa ,eça, ....... ,...e •• 
lııiiı.ti. lld yaramaa ~ ~ 
eöJ'eilıleıli toplıa'J1P ~- M17etllırl 
•Nd:aa ~ raha.t lıtr amı;e 
•ubnalıö ve cörelderl orada. &fly~ 
.~emeıtU. Amma 1n& nJıeıteı1 bosa a1m. 

~_. Ttfna: Jiiıiidiikten ıonra 

bU ~ altııı.clakl sırıı.ya o'ıurdıı. 
Celil: 

- 'Çötdlihıi pansız •le ceçirmen1ıı 
70lu nır. 

'Deill. l)raft buT.dükluı btr ipin 

ucomı ataca, öbür ucunu ç&NıkçiDln 
oirek ~ı.tlt omlUIUDa ast.ılı 'kayıta 

baflac!ı. 

l'f* ..,._ Jllllılımaz -.e lltrach 
tını anlıyaml7M 'fÖl't'lkoi ~ 
u.aıt.. Yeli Wl'& ..uwı, uıao*tı. 

Çönkü oıdarı kır ~~ eönnlıf.'l· 
P~ 1Jınıt:madı, her ldıdbf. k'a.. 
lalıhı'ında.n yabta.dı, çö~ ~ 
tim alıp (181'*"11" 'ftdl. Vtı 9lda1'ı 
~ tes'llln eıta. Ya1'tı1ı!laft tıe.. 
ıaaıbil aıil&fıtL &er fld , ... ma• 1r&ba
...-.....n. ~Jdell ..-r liUUle!', 
ve tam b'lr ay her \kisi ne ~ 
•~.ne de onlaıa ı&rek verMJ. 

Lor al 
Ai'lal' mı? 

Hardi L'ôrelin 'fi!mini çdüymclu 
Loıre1in ailam'asl lhnndı. Hardi 
ona: 

- Lore! dedi, ne duruyotsun 
-ağlasana. ' 

- Ağl~amıyonım Harcii. Ben 
nasıl a'ğlanır bi lım•iyorum. Jsteraen 
güleyim. Hem kahkahayla giıilıeyim. 

- Y oı'k canım Lorel, benim ıe. 

Yeni 
bilmecem.iz 
Baş a.n iki harflml sörleme «e 

vet» ._ • 

BaŞt.an liç har'1m kcipek •esidir . 
. :Baştan dörl harfim, ıüzel olun 

- ...... kB'lara ~ ...... • 
Beın .. lı.arfUJ'lm, .... h&rfimfn 

ioinGe 1emaldere mıuıdıan etebed 
doVülür. 

iki hattım be, iii.l iıatnnı ne 
9li't llrtııırflm 'n&, • h.arflm rııe' 
Wf*. ' 

Bllbenf9. Mttftıetıe ldl!ıbıau ra • 
~eh 1'eılttıh, tıılze ~. 
l>tlt'* MiS\~ ~ MI- ft.. 
*"-~ taletn, !ldllotre 1ı1t 
1'ee lt..,., lıcıbcıib't tezet Mt 
• ~. •ter 31 kt$iJ"e .ae •Y. 
n ~ ~ Wl~ teth. 
eelıılr. 

l' .G. 



Bir medeniyetin 
sonu 

tıSon Poata» nın spor tefrikası: 58 

Haberleri -· · ·.~.,,, v ilr. aAhmet 
.............................................. ,, • (Ba~tarafı 3/1 de) 

ŞlkA vetler i lzmirde da i.bzal edildi. Bundan Ç'Ok sevin-
Clı ..1' İ dıim. Fakat bir Hci takdir. bir iki 

Cukurovada 
" 

Abdülhamidin pehlivan düşmanhğı 
:tht• l ~kale, ?ir i.k:i tenkidden sonra be _ Allah. Allah!. Nasıl olup da 

Ziraat mevsimi için 8 bin IJ"8ıÇ a,r KızılÇullu köy enıtitiiıüne mm.? kıt~a ortaya at.mıya te. atak odasma girebilınış Murad 
amele getirilecek, ilk kirazın ! ·--- yükaek bir kuım ilave edile - ŞE;iblbus ettıgıım meseleler gene u- Yv ? 

kilosu 100 kuraı i cek. Çalıımcdardan iyi ?.utuimı~a ha.şl~ıştı.. Sü~fıt ve a. agamK~laktan kulağa işittiğimize 
s Kaf orma.11lannda gayri · l l •akasızhgınıız, bılhassıa dunva kay S 't Azı'zı·n Ar. .. 

7 
nı· Adana {Hususi) - Çukmova : I k , .. l netice er a ınıyor k d ki b .. .. nazaran u~ an "'' -

d • enni at iyatın wrat e t .. • Ö d-'-. naşmıası a.ıışısm. aı ugunun ve yaz kalfa ı· ... m;nd"' bı'rı·sı· vezı·rıer -tarlafarıında bu ziraat mevsimin e : ızrrur (Hususi) - ll'ÜIDÜ:.ıı cuı.L l - :1 k ......... "' -
çah:>aoaık ameıe iç.in amele ko.mia. i önüne eeçnıeliyiz Birinoi.teşriın. ayındıa Kızı'!.;.uHu köy ya= ':1'\ o· ac~~1.ı:\ a~r ·r~fala1rı- den lspartalı Hüseyin Avni Paşa. 
Yonu ta.raıJl~an dört lira ~aftaltk : eınstF.t'liısii ilk mezunl:arı verecektir. ~1 

.. _..ı ç~ke!1 uyu.b lStık ~,m ar yı seviyordu. Ve, bu paşa da SuL 
K tan .._z-ı.Jıy K __ ·ı v anuuue suı uturnuz ana oıııcunc:. ,. _. 

1
_1_ t ı·şıer·ı·ııden do-tesbLt od'i.bni tir. Cenub viliıy.ctie - : . aş . J- er: a~-: nn - Bu rneızıuınlar 72 kioıtid.rır ve ögre.t - r d. B rt bt w f ~an ru.ıze mem t.'U\.e 

r:iınden aeıkaz bin ka.dar amele geti ... 1 
}i zırıııeıt vcı servet o'kn agaçlM'I • 1 mıen oıla.raık gidecekleri. köY.1.eır içi.n gl ~ 11yıorı hu:. en.doah.a.v~ __ a bıgım d'.- layı garazdı. Hüseyin Avni Paşa, 
}ü lu ııt~-~- - b'Jl- t" : ı --'- · {lr eı.·e ucum 1 ()~. u ~~a ı- pelılı·van 11 ır-·-Lafayı kandırdııkt&n rihn.a3i :için bütün vjlayetlere bu hu- ı. zum ~. ıır:ı;:aç uc~- • 901k fayıdafı ola.caıklar.dır. ÇüraKÜ ll· d bi --J - .ıv.ı..ın::. 
rJn ~o ım li rı.faahne ti ı 1,,ı_ d. . e r hare.k~t . U'VcwJıUıracogıma son:ra Ar--::ını·vaz kalfa vasıtasile susl'.a t.eıbli°"'t yapılmıııtıT. i .. . .. a rne :. raaıt, dütgeTliı..\:, ma·Kİnisıtm1; V·C. l - t lıdd 1 l '' J 

..- " L~ ı_ 1...!.!_..ı,._ 1. _ _, 1 »narııını~ı ıım. · ı1a arımın vr ası t ~- od a g~e penc""reden al. Turfanda kiraz ~ 0~ 11·""'.Yıt'Ulll.U.~ eJ.11DC1.eın a· in - :. ğeır teknik !bilgiter de öğrcnım. liş ve ·· ... 1 · • b f k' 
1 

· ya aA asın "'" ._. 
K 1 :ı ı_. f 11 _,ı b ~onı..~«ı.erııman ana ve ı ·ır rrıme ını ." ve, bu ;.,1· yapmıs ... Sııkar sık-Adanada yeni kiraz çıktt. j osu ı= maı~a vıe g.ayrı eımu usu ene : burıılıa:rı çoık güzel tatbik etım•ş u. k 1 f .. ...,, """ -

•v k lmıddtecfu ·ı 00
. ya· 1ın. ol.an. dost.arıım tara m. maz ılm•meler'ni öldürmüs .... Son-100 kuru-.n satıl.maktadır. Dıger: esı. . · ; lunımoak'tıa.-dırba.r. Maarrif \'cıkale'li d d } 1.:.ıf d d l lın ~J 

~~" d L ! Si d kad. b rede • an aı 11 ~ 1 ercce e an aşı ıs ı·a makasla kollarını kesmiş ... Bu taraftan taze fastılya, biyaT a ç.ıı.~ • i : me.11. ıy~~- a; u suk ,~_,~~~ : meZUJl'l'llara ayda 20 l!.ra asli maaşlı 1 1 
b 1 • 99.tı ı oin gacın e>sll'O"tg!J : O-<m.a<lığma bakarak nevmid o mı- suretle intihar et.mıiş gibi g-Oste-m!ş ve bollanm Y-d. aş amıştır. ! h . - ..Jı:ldb'I~ B' b : ·bir aı1eyı· geçindi.recek k.a.dar aTazİ ba 1 d F k t 'd l 

- _.., ~ ta mm ecu. ı ır. ız u meon.. : . 1 . d· dk•( va ş a ırn. a a ne\~mt o - rildi. 
i 1 _ı_ • ı__.ı__oı_• h.b a.k'ni : ve zırıa.at a.etı ever~c Lr. nıa'kla, su:sma~a yapaca·k ıs karan _Çok yazın· ... Bu Mustafa çok Sam .. ••n Halkevi gençleri :. teıKetırı aaıaaKJ sa 1

' ve s 1 e- : G ı_ - -"- • •• ..... .-.. .. nları ı · k ?\. ' 0

~ • u v •• K t ık • eııeıoeıK seın.e ensıtrtR.i .. ~..-·- lığa g'Ömii ffl"<'.kıten, iim~dsizli .ve 11 .,ı.n ı·m,:'Ş ... Çar-<tambadaı 1 n oııuugumuzaı gore aş opra : 100 944 1 :& 350 12 d 1 k d l 1 b ... 
:s- !arını bu haı::abiden kurtara-. E • yı ın boa 1~v ~e k şe:ne .e ca~ı7. 1 .' dr>ryasın~ a ım~ \:~a!1 ı a _ İşle Sultan Hamid, bundan 

Carşamba (Sa:nsu:n Muhab irimiz! ca.k biır makamın harekete gıeç.. : 200Q mezuna ang oı.a.oa tır. . r"'ttıl.' B:.r ~.n kenıdı. kınııdımı kab.~- d'Olayı pehlivanlardan soğudu. Ve 
deı;) - Vilayetimiz ık.a~laırı ara~! meısmi bdk'l.i:y<oruz. Ziraat Ve _ ~ Haber aıldığımıza ~Ö're ~.a!.'"~'. f lıa-tlı ~ord~ıırn. Hakıkı:ıten ben "OV ·araydan pe-hI;vanları memleket ~ 
st:n.da tem.sil turneleıri teıtıb ed.en ! k8!1eıtinin nazıa:rı dliaticni 90 • : Vekaldti. KızıL;.ulhı koy eneıtH:u.su- Iemnk i..ı;t;edif!derimi kitabımda bi. rerine sürdü. Hatta 1stanbulda 
Sam:suın Ha&evi tem~il şubesi sa~ at : keriz. : ne «Köy üniıveır.sitesh n~"?'. a.ltınıda rer bir"r :7.ah e'tmis oldu~umu sa. pehlivan güreşleri yasaktır. 
1.:arla·rı, mevsim.in ılk tumesııne \ /bir yük®elk kısım ilave$!, ıçın. tel!: na,rlken büvülk birr hata iş1emi~tiım. _Ya! ... 
Mar.t ayı içinde Safraya yaptıkları 

/ 
••• .. :······ .. ······:········• ...... :···· .. ···; kikter yaptımııaktadlr. Birçok fiılriıriler, kafamda bir tak?m _ Evet oğlum... İst~nbulda 

bir gezi ile baş.'.amı!t~ardı. Halkevi zmırde yemden eskı eser er Kö emıSt+füsıi.inün en kabiliyetli düışünü.ş .muamelelerile yığınlar siı.mrli pehlivan güreşleri olmaz ... 
gençJerimiz, 15 kişitiık ·bir kafile ~a bulundu ııa.Beobe!°i, üniversite kısım.ıırıda <>kıı - ku.rımu.şlar; bence tamamen bel-' _ Allah Allah! Buralarda olu-

Dedi ve, daha ne varsa söyle .. 
mesini Murad ağadan rica etti. 
Murad ağa da: 

- Bu, söyliyeceğim sondur ..• 
Bitmez tükenmez bu, hikay~ler ..• 
Fakat şunu da söyliyeyiım de bak 
eski pehlivanlar ne demektir öğ .. 
ren? 

- İbra~ıi.min babası !rnvas imiş.. 
Onun için İibrahime Kavas~lu 
derler. Memleıketinde Kavasoğlu 
diye tanılan İbrahim... Bir gün 
meı:thur başpeıhl~vanlardan Piç 
Mustafa ile güreş tutımuslar... Bu 
gürc-ş i<lıciialı im.iş ... 
Kavasoğlunun anası, Pıç Musta4 

fanın da anası bu, güreşte hazır 
imişler ... Güreş müthiş olmus ... 
Piç Mustafa değerH ve, :oorlu bir 
peh livanımış ... 

- Neden Piç Mustafa d'ıvurlar
mı;ş Murad ağa .. Hakikaten piç mi? 

- İşte asıl işin tuhaf larafi da 
burası. .. Piç ya!. .. 

-Yat ... 
- Evet, 1.braıhi.min babası ka .. 

vas; Mustafanın anasile yatmış .. 
(Arkası var) 

tmıde ve ba.Şka.nlart Lutfi Teklinın lzmi:r {Husu.sl) - Selıç~kt.a bu- yan.ık 3 sene yüıkst",k tahml ~örecdc:, li _şekil alarak kafa.mm V: i~a1d. yor ya? ... 
·da resi altınıd'a Ça.rşamhay.a .da gde ııunan Tüılk - kram e&erlen, Selçuk. köy okuUarı için müfetti~. bölge ve rnın bedahet hududuna gırmışler- _ İstanibuldan hariç he_r yerde f 
r-ek isıt.sy<>ın.da Hafkevi re ısı N~et- taki Efes müzesi.ne konmuştur. Fa- ılcöy dok.toru yetişıeıceklerdir. Bu hY di. Be.n onları iki üç satırla, bir pehlivanlar güreşir; fakat Istanbu! 1 istan bul borsası 
tin 517miz<>~lu ve diğeT Halkevlifer Jkat sı nf lyoın eserleıiın·i ha~ ol~n susta ki .teJt.ki!kler d.eri~tiırllımıeı'k • tkıi sayıfa ile kitabıma 'koyarken, dahilinde yasaktır. _ .... _ 
tarafı.n<lan ıkarışı1anmişlar. ve Halke. bu müze çoğu Selçuk devnne a~d teıdir. herkesçe belli bir bedahet dünya- _ Alh! Ben de b ir saray başpeh. 

22151
942 a.çıbıs • kapanış fiatlırı 

vine misafir edilmişlerdır. bıılı.ıınan bu Türk - 1~ eseılerirıın sının kapı~r.nı ça1ına.ktan ibaret livam olmak isterdim ... 

ÇEKLER ~ Gece saaıt d!okuzd'a HaLkevi sa. yeri o!tmaıelığından gerek bunların Ç rlu Halkevi genderi bir vazife yapmak kB.fü s:ınıyor. _ Nere<le!. Geçti onlar şimdi. 
lonunda, Samsı.ı::ı!u gençlerin İstik- g"rek bundan sonre çıkacak bütün ° T ki d "'d dum. Ha~buki bu, benim pisiko:lo. Dedi. v 

lal fVfarşı ile başlamı~ oJduıkları mü- Tür!';: • İcı~m •senlerinin Selçuktaki e r ag a jim:n ve idrak cihazlanmın ald~- Vaıkit rbol, günlerden yaz oldugu Lonclra 

samerede ccYanhş ytc~u piyesi tem..ılsabey camiine nakli ve o.rda te~hiri Tekiııdağ (Hususi) - Başta tııcı ~irdabına kapılmakt•. Ben kı- 1·,.ı·n :ı....-1 bol konuşulacak zam . .an 
1 

Aoıl•ı ve k:ıp.1 ıı:t 

1 Sterlln 5.2 l 
k k A ·r o·· d A:. ke ., '< uv :.rew.Yorll 100 Do ar 5 il ed.ümiş, ayrıca b!r peTdelj 

0
: miin1er mi;dürlüğünüın teşe~~~ ... ü Kaymakam rı.. .. u.~ ar ta r v: tabımın hirçıok kısımlarmı sade. vardı. Murad ağanın da çenesı a- Ceneno lOO isviere ft. 

meıdi oynamnı~ır. Pıyes ve komedı üzerine, Vokaletç.e muvafık gorul - orta mekteb muduru ve ~alkevı ce kendiırn için yazım~ gibi idim. ctlmıştı. Onu eski der<ller! söyle- :llRdrid 
100 

Fe9Cta 
de büyük bU- muvaffaı.ltiyet gösıte • lmü$tür. Reisi Hüsey:n T amw;m o-ldug~ hal. Bu kadar eıkl9!k bir izah ~·"Olile fL mek yonmuyordu. Bilakis bunları j '-toı..holm 

100 
lsveo ıu. 

ren genÇlerimi-z Çarşambalılar tara-ı Diğer taraftan ıturi<:Jtrk yolla:- in- de Çor!lu Hatkevinin muhtel!~.~- ki.rleriımi anll.atımış olamazdtm. O. ~nlatımakla günlü ferah1ıyordu. Blr altm Mra 

U0.'10 
30.365 

1Z.9:l75 
31.16 

SS.00 fından sık sık alkı~k·n~ı~lar ve şaalf:•nda ve miizeter müdürliiği;nce 1l ışma kolları.na m~nsub kırk kışıl0 nun iç-!.n yazrnıya devam ettim. İsmail ağa da tatlı, tatlı dinliyor 
2

, ayarlık bir rram 
tıakıclir edlılim~lerdir. Teırısıl bu .ge yapılan araştırmalaxd.a m~ydana çı. münevver b~-r k~fıle l\for~l~ya ug- cSon Posta~ da cBir medeniyetin du. o da bunları bilen bir adamdı. külçe aıtm 460 

de tek:ııaır edilecek. ve gençlerı .. ı k1 ~ de berid-e kakn ba.-.kR esiki rayara:k Telkıııdaglna ge\rnıştır. sonu• başlıklı y:eni bir ~er[ maka-AJhm-ede dönere'k: --------------• 1 
l ııd' P "''-' d N h" M·· l ? h Tah·-'ı&• miz yarın Samsuna döneceı,;c_ e u. eseı'lerin de Selçuk müze~ine nakl1 Kafileyi Muıradlı a , a. ıy: U- leye başladım. Fakat bu makale _ Oğlum! Bıkmadın mı do. H'... Ea am ve n • 

karı.>••lııııtın'ımı~tır. dürü ve muall:iımlıer, 1 ekındagında <;erisi. gene gazete sü.tunılarm! ta. Uzun sün:IiL. 
Ad,tna Kız Enıti.tüsüniin Turi~ yc•lun Veıdyüıı jimınaz•na d'e. Hailıkevi Reisı v.e HafiltevlitJ. <:araik bana 256 sayfalık büyükçe _Ağam. nasıl bıkarım? .. Neler 

ı~rgisi kadar uzaıtıld ·ğı s:rad.a iki kitabe kar.şılamı~lardtr. G:zı çok zln. evı 
1

1 ~ir ildtab ·kailan.dırdı. ö<Yrenmi~ oldum ... Allah razı ol -
~ı__ B ı ·ı· · ..... m; .. ö~le yemegvı meşhur anı · So p,...,..n'd b. .,n...,.lik va ..., " ·1 d va<lan ~d (H •) _ Adana kız meydaM çn~mıl·.t'r. un ar. rn1 aa.n g., ..... _.., o' . d T Lşte !ll u;:ı\,o<J. a ır s., .... -: . c;ıın .ıv ura ag ... 

Tüı'k borcu Tra.ne 1 
Sivas • Enııırum 2. '7 
% 6 Taearnııf bonoları 
Anaclolıu Demiryolu 1 ve il 

24 85 
19.90 
94.-
52,-en~it:::ıde b~;u:~ biıı sergi için.hal~-8./nci. yılarında dE.fes ~etrindei ::,~:.:ıa:~,b~~ic~Jn:m{!r g~:~slıe ça; ~~~;~~::;~b~~:~vev~ev~~arınağan olarak sunduğum iki ki-

1 zırlıic:lara ha.,"1anmıştı. Bu sergıde tırtı en ıçme suyun a.n . ;:ı ~e Y . rihmış. vakte kadar eğlentiye il b . k d taıbJlllllll macerası • , ____________ _, 
Ad.ına kı2ilarının güzel işleri teşh:ir\Müz<!ler müdürü Sala.hat.tın KantaT, ve gd~. . nevıi. y~ı.ar·. e. emm ' azan ~- ••• A. H. B. 

~-~~~~~!!!!!!!lı!l!!!!!!ııı~ııe~~~~~~~~ı~-~y~·~·~·~~~~~~~~d~e~v~a~m~e~ıllll~L~şt~ı~r.~~~~~~~~-:·nııı:_~ve Türlk filci.r hayatımıza bir · 

Aslan oimeınıf.G 13.10 

edile<:ek.tir. ..-... ........................ e~ur ~·~~· _ .-. ........ .-. ~ .w.-w 
~ W.V+7~'47·;· l-,..M·H•H.ar•n• 



SON POSTA 23 Mayaa 

::::=====~:;::==::==~~~=:---==--=---=----==--=~--=----=-' Telgra.W, -relef'o:a Ve Telsiz aberleriJ 
:au sabahki l iaşe belgelerinin vilayetlere 1 Cripps nakliyat 1 İspirto ve ispirtolu 

bazalar •• hn I d Z!Jr,uklarından k I k •• tevz11ne uaŞ an 1 bahsediyor iç i er anunu 
Londraya göre : IA>ndra, 22 (AA.) - M. CrJpps -

si ~ ... 22 (Hu....t) - Nüfua len:liır. Bo belgelerin :çinde ııuma • Çarşamba günü Avam Kamarası.n.. _ (~ı l lDcl aaıfada) liık edilsin dem.iyocuz. Yalntz bir BD ar kağıdı vazifesi!ni eörecek ve iaıeye ralı birer !kupon bulunacak ve bu da cereyan eden müzakerelerin soy~ır. a'"'aclaıl.Q bu Jtanwıu aıbhı encume. 
mütealik her türlü muamelelerin kuponların nımıaıaları birer birer sonunda ırad ettıği oır nutukta Üzumciil~ işinin memlekette ninden geçmcd kçe ımizakere ectil. 

Ş • ld d görUl!mesine yaroım edecek olan. i- kesilmek suretile yİ!~c.ek ve gİ.y~ek ham kabilnesi azasının bugünkü h.~ yer.ı.ni bu.lma.&ı ve uzüm meınıeamı istedi. Bız bwıun aleyhin. ıma e e aıe ibe'JgeJeritıin vilayetlere tevzi ne eıyanın halk~ tevz:ı 111 tam lbır ın - durumun cıddiyetıni takdir ettik. ~r~atinı ku~~ndirecek şek ld c:lie değ iz. Kanun yuksek b yan • 
başlanmıfl!ır. Vcrllon malumata gö. tizama a-im;nıı ola~ur. N.~i'.Jı lerını söylle:m.:ştir. i.n'kıpi etırnesı ıçın birınc;. dere. z n mı .. o.ı . .Nasıl arzu edereen&Z ya 

1 1 re bilen dmıeii kame ile yiyenle • kupod. bittioçe yerme yeniler ~e. Askeri kıt'alann ve hava kuv. ced~ ro~. oyın~yan şerabı nıem e. paramız. Em.reci rs n L ı.hh ye en _ " man ara r'in .yı.t J,S ~ kiti kadanhl'. rilcoebiır. Kame ile eı~ek tevz;i - vet:lennm uzak mesafelere sür<ttle ketı~ bünyesı.ne uyıgun şekilde cümenine gider orada <.la bır dalıa 
la belgeieıiııin v'layetlere dağıtıl. ne başlandığı giindenbCTı bazı vı • nalJdı hususunda karş:ıl~ılan 'IXTt- talllZJm etmekte~ kanunun maale. tıeika ed ır. Yam z • hhi encume. 

da b !: ili 15 Hazirana kadar devam layederde mevcud halk nüfusundan lultlardan bahseden M. Cripps sef eksik kaldıgını belırten Sadı ni.n re aı ukaciaş m.z.la konuş.tum. I' e n:ı dı; ve tayin edilecek bir Pazar fazla elde eicmek kam~i bulundu. scralerıne şôy[e devam etmiştir: Konuk şarabın sıo~a~arda kolay. Kendileriıı111 bazı arzı.aları vardır. . =~~ ma!hde birfik~i ekmeği tt. •· ğu haldkın.da ba.zt şayıalar. dolaş • Bu hususta düşmanlarımız bız. l~a. satı~ının. on~e geçiJıne. Ona trôre bazı tad ıau yapt k. Bı • 
1 1 ° V l k -•-- b l den d-ı.a ı'yı' bı'T vaziyet;:te bulunu. smı iste. mı.ş,. , bu ıçkının. yüksek aenale"''- .. .._ .. ~~e ae1--ıne }u'zum Ddl·rmış er ne ile yiyen vatandaşlaıın cvıleırı~e rnak~dlt. . ~nece °"'1lll ıate e - i;lll d ,..,, ,,n ~--.. ~·· • •11-

ziyaıret etmdk auretile kerııcl.iler oe eeleri bu gıbı yolsuzlukları tama • yorlar . .A:Imanlar ve İtalyanlar ereceli ı~iler de~~sı~~ nes'le gÖırmcoi er. t.aa.en ıka.ııwıu.n &&tbı-
h be'Ygelerden birer tane •erecek- men öalemit olacaktır. Avrupada dahi'li muvasala hatla- zarNarlı do~~~nu soylemiştır. kau Sıhh ~ Vwıet Je beraber ta. 

-- ~ :nna sahib olrluldan için kuvvet- . ev~a . ~as ~B1;1rsa:. şar~bın. da bıt oluna.c:abır. JJ .. 1 ·· b da bl• v • Ahf Ak terini bir yerden diğer bİT yere dığer .ııspırtolu ıgkiler g bı ı~sar ŞeJr.cr fahrLkaları i.todikleri ka • 
men go u cenu un Sovyet te ıgı a savaşı siiraUe naıkledeıbiliyO!'lar. Halbu- altın_?a yapılıp sat~ası re~ın?e dar MlpU'tO ç .kar<lca.kl.1.r, prab fab. 
17 Km.lik Atman . . k' bi% daima dolambaçlı ve uzun o.dugunu. ~ hafıf ~Lkollu ıç.. rikalazı da mal eu Us' praolar-

• (Battarafı ı inci sayfada) (e.,tanıfı 1 mcı ~). :yollardan naldliyat yapmak zorun- kılere ~~~ ~~!'iken bır yandan dan aııta.n Jtiliııpe.Le.rdc:n iııpiıto maı 
cephesi yarı .. mtŞ kova istikametinde kıt'alarımız. dar üretme •Y&Jl yapacagtz bır. dayız. , ~ab istihlakının arttJkını, .faka~ edeccldc..d ~. Da!wa bundu batka 

_ faşist Alman lut'alannın birçok dadtktan., 8.J!!ıban, zoduktan . ~e 'M. Cripps AJrnanyaya yapıılan Obür tarafta rakının g~n~ e~ı zira.i bU madıdcıun spırto imal et .. 
~ ) Rus! bir hücumlarını püskürtmüşlerdir. pahalılıktan menfaatlemneık. ıçın llava lbombardımanlanndan ba!hse s.atışı muha.faza. . ettığ nı soy. mek .i.tiyeıılere de .izio , lece&. 

a, 23 <AA:- - 1 a~ Ke adasında muharebe bütün kötü eaçla.rı köpüren ltbme • deredt şöyle demiştiT: lıyerek son istatistıJdere nazaran tir. Bütı.in bu geıı ~rk.leıri bu ka 
Y•ndan Harkofta ıierleme er ay. ııç yarım doğu kısmında de- 1eft bqı ahJ&k nvqı yapacağız Bu akınlar Almanyanın sanayi memlakett.e ralkı ima1auna da 'r temin ct.ınıı bulwnnalrt dı nwı 
lded erlerken şimalde d~ı ~llmrd~ ~e~; iki.Gündüziin "apt, kapı kaçak mal gayreti ve A1man milletinin ma- raı'kamları zikretmiş, son yıllar L Bu mevanda arkada~ıa r. --'-
ara vı:ım; bir darbe ındırmış e ır. vam ~r. b' . 1 J -i b' . 'nd -'- ,_.n._ 1' . .. 's1· ., ,. m nıa l3e . .ı:-•.... . •v• .. Ruslar 19 Ma günü evvelce bildiril- ar.,-ıp onu ın mınn.~ ~ e e _..-.., ~ neviyatı üzerinde yıkıcı ır tesır çı.. e şa~trU ~l.Ml.~a ını~ uç m ı~ ve bira k.aıibelerin n diiflu . ndeo 

1 rlın.ın ıtıraf et.tıvgı uzere . . .. yıs değiil 40 Alınan uçağı- ditten eoıma ak~m üstü !ikiyetçı yapmak1a kalmamakta, ayni za. yülkselmış oldugunu ıfade etm·s konyağın bulunmad ilndan ve r-

'men•ın cenub dogusund~ 17 
kilo- diğı ~j!7 edıld~ tesbit edilm':ş... kesilmdt hiçbir m~cadele y1tpma'lc manda Rus ~sinde blyük ha. ve .şarab!n ~a .. ~evaçlandırılma.sı betçi otunun meml~te mev<"lwf ol 

~trelik Alman oephesını yarmış ~ın t ıdeğid'ir. Bieikie . btr bo~~ult va !kuvvetlerini batı cepıhes·ne çe- ~ehı_nde ıler surul~n . s0beblerın <iuiundan hunun aramnad i'ndao 
•rdır. . tır. M -mma 65 Alman uçağı tab.. yapm.a'k lazancl ıle suç bt1'1ıgı et - virmEktedir ki fikrimiu:e Sovyet var d olmadığı netices ne varmış... baheew.ler. Bu.oun bu kanunla ya _ 

Burada vaktile 16 ncı A]ttnan or 20 .a'":'-: . 23 u ak kay. melcıtir. mukavemetine, Avrupa kıt'asına tır. Hatib şarabın sa~lık bakımın- kından bir alikaaı yoktur Tan ib 
9usu tuzağa düşü~lmü_ftu. .rib edıbniştır. Bız ç Milli Şef, ah1ifk savaşında ahl~ ihtimamlı bir hücum hazırlanın- da~ da zacarlı bir iÇki 01duğu ü ıbu)'Ul'Ursıuıız bu mevmLu- ~e d ·.er 
. Ruslar buradakı hucuınlarmı bett k • lrininde larımlZ ne olduğunu açıkça ~ caya kadar ıki niyetimiz budur .. zerinde dur.du'kıtan sonra rakıya !bizim ielerimiz hakkında daha bat-

t ddetlli bir topçu ateii ile hazırla Harkof teıhr~ :~ M skova tenniştir. İki mücadelemiz vardır. )"apabileceğhniz en maddi yaroun karşı ne ıg'b" takvjdler varsa hı•n.. lca direl.t'lleriniz ohıraa 
0 1 

ya 
lltişlarda. Nev)"O~ 22 ( . b ~a alı- Biri kendimize ka~! Darlığa, pa. da budur. ların avni ile şaraba da tatbik'ni 'kında mü.akere edecqim z inlıi . 
~~~kotta taarruzlarda b~luna_n rad'YOO';l ıle yayıl~. ve T~~çeıtlro halılığa yani bem geçimi zorla~ı- M. Cripps istihsal hakkında şun.. istiverelk sözlerini şöyle tamamla.. adar iıda.re.i bütçea' ode konuıu'l'uZ: 
- ... •ı.uçen'ko ordularım Berlın b r nan bır habere ~re la h de bu mrlukian ınenfa. 

1 
.w..,;ı ·c.+ir· mıştır: 

n.·ı.- .._;ı_ • t ektedir Haııkof Jremniode taarruz nnı ren em be,~ arı ...,, .. emıw-- • ' A k ı . ._,un olarak .,_,mın e.~ · . . ~ . . . Har.kaf a13.emne imlimlannı veren ı'il~ İstihsal şimdi büyüktür, fakat - Bendeniz şarabın da d "ğer m r· a sul d 
~nk radyosuna gore 

50.~ 24 '1dd~rııdirınjştır. ~'ki ovalar- lara ka~ bir uyma, bir teslim ol.. henüz. bütün haı1b ,ahnelerinden ispırtolu .i9kiler gıbi harıçten ıt- e 1 arın a 
B~t iç1nde Ruslar H~ıkof ~~ge. şehrının .ı.n !""mı alar aptl- ma ruhlle değil, onlan yenecek gelecek bütün Wekleri yerine ge. halini değil. memleket dahılinde 23 . dah b 
8ilıde vaziyetlerini iy1leştırn11~ıer- da ço-k ş:ddeili çaı:pışn y bir irade karakter kuvvetile karşı tirmemiz Jizım geldi.ti ta'kdirde imal ve satışının da inhisara tabi gemı a atb 
dır. • • maktadır. •• en öre koymak! sarf edeceğimiz kadar kuvvetli d{'- tutulmasının her noktaı nazardan 

Bu ıabahki SoYyet tebliği R°& A ~ _ Royter İ!rineisi cVatanın dar zamanla.. ğıldir. mas1aha.ta, ~elketıın sıhhi ve (s.,tarafı ı inci lll)'fada) 
,, _ _,,__ 23 (AA.) - Cuma gü Moslrova.. (h ·b:>. L:Idiriyor· nm ve geniş zamanlarını yalnız ıkıtısadi ıcablanna uygun olacağı Saint Laurent körfezim geçen .&Y!UjK.'Qva, · . . x. ajansının bir mu a ırı "' - · 'nlikl · · in b} .. t l d · · lıi kuvvetlerimiz mevkilerını .sa6 ·ı Harloof eıephesındeki ga.. kendi halksız zengı erı ıç Al t • gı"' • mu a easın a~ ve ayn~ isimdeki nehre gıren baş. 

larnıaştırm~ar ve Harkof. istıka- :~ e.~ tan'k kayl'blarından do.. fırsat bilen soysuzlara kuş~•· o~ man e } ~an. Şevkı Uluda~ (Bursa) kabir denizaltı gemisi. ooemli.sayı 
lnetinde taarruz hareketlerınde bu ia ı ·~ndığ'ne g6re, mukabil ları cenriıyet ortasında teşh.ır c.-di- (Bqtarafı ı lnci sayfada} H'ukfune-tm_ esbabı muc~b7 ı:1azba. da deniz ve hava b rliklerı tarafın 
lı.nmuşlardır. . . ta!r= taıbiye erini değiŞtinmiş.. ci, on'.lan namus ve şerefsıı kıh- esir ibundan evvel bi.klir'len rakam. tasında cduşu'k <lerecelı ıçkı .ol~ dan göz altında bulunduıulan ne-
lııyum Zarvenlwve ıstıka~et~n.. 1 d' çn~n...-.lha gu"ınü toplu halde cı, onları yalnız ve ayt'ı bırakıcı la -11 ı..ıı...-_ı 1 Bundan ba"- şarabın memlekette ta.ammumu• birde 14 bin tonilato tutarında üç .ı.. k tarı puskü!r. er ır. cu~·-- :.ı. 1 h . k 'k' rı tamanuam pııını r. ,.... f"kr' . 'b' ilm e:"k.. 1m ~ bütün dü~an a ~ v - tanklar mukabil taarruz için kul- b:r ahlClll\.çı ar cep esı u.~a . ka 34 zıthlı araba, 264 top ve bir ı: 1ı:ın ır gaye.~o aması ger gemi batırmağa muvaffak o uş. 

tii ımüş ve <iuşmana ınsanca agır beş tank veva tay- Bir memlekette yankesıcüer oL . ....1..1- _] • 
1
• ti tıgı.nı şaraı;J.a dı.ger1erı ar sında lardır. 

L_ • '1m' t' lanılma.mış on ,, . . b 1. z.uoıı tren <ıe yeıu san me er • - b. f ıık :ımad·~ .. li ek . ~yıplar verdirı ışır. ile desteklenen piyade kuv- ması o memlcıke-t ıçın ayı sa~ adlad Yuık.u-ıda pgen bu ra- ır a o 'tiım soy yer Düşman cie.nirz nakliyatı, yuka. 
--a yare . a.fmd ta rru.zlar maz. Yanlkesici kmıkar. çekinir, ~ ~ Ma iWi uke.ri teh- Tolstoyun votkanın, ŞE-kspınn rıcia bildirilen bütün bu h rekeL E bu ••k k Şll8Ş vetlen ta~ahı llJlbi.r ~ k~ kendini «lder· Yalnız kanunun ~ •~·tar . ._,.,aınl f8.I'&ıbm zar_arları ve kötü~leri ıer aonwıda topyekQ.n 125 600 t.o.. n yu ar • ~:bir ta~ mubarebm ya. c1eiil. herlııasin pe~ on~ arka- 169.198 • yiikeekm';ubulunmakta. halk~"?· 811.)'ledik'lerı sozıen nak.. ni1ılto tutarında 23 gemi kayıbet-

t k pılmalktadır. Bu.nun da neticesi sınm::r. ~~ye~~ dır. ~ıca bu hareket e9&1lnda le=.üziimden daha bat'ka şe. mJ.Ş ~lunmalQtadır. rna ve en uzun an benü• belll<lejt!ldir. ~ ~ua~ıı •• ~ özür~; 1397 - ve 234 .... alı- killen!• de istifade ~oldu- ıı!.. ~~';::, ··-
h ebesi• I . ,. bulunmak ve beter~ beterı de 0- 'sıvamıopol Jimaa çeweeiade bom ğunu hatırla.tar~ ~ ınemba. duları umumi karargfilımın 721 mu ar a•e teşkılab nunla mücadele yerme ortaklık '-- _t__• • ı.: el" tJca. larmın ancak binde b nnı kullan. numaralı hususi tehllm• 

Y · Hüık•".-+.- konan bir INl t&JYU--lz r ......... dığııımızı. ~ ve 111 me~ur ~·· 
.__._ 22 (Hususf) - İaşe .teş. etmekıtır.. .._...~ b' d"ı.. caret tımDilİDİ t~.. __ .. -'---"amı..tır· · 20 Maywta. Raına saatiie 2.50 de 

li • A"I-ara, ;ı_ fiailtlrı bir kuruf _.yen ır ua- Hu1ııof nda ciii,man 90ZU &.c:11U1m.n 11: : • • • BreWya kı ıları ığında Fcrnan.. 
ark of m uharebesıne ~ı~tının bul~ndu~:m.i!~r tcancının. ~ esnafı~, . bi~ ayak kaqıl:k ~ •i• •7iatla .. A:'ltoı ~me ıçındir. makınıst do de ~ :Jasınm 

100 
mil 

•d ••kk l c!i~den, müsteşa 1 •-.Uıibmn bir yarfkpsıc.tden fark1 ,,._._,,___,,:ıu,.1~ __ ....__1 _L_ ,. ıçın değildır. '--"'-•""'.. '--·et vıi;...ı.. .... ft. '1:'1--aı ~J8Dl <:il 8 
6

m }tfiidürlıliğü için '8P1 an ""'" k limiz P-urnlllU~en 90nra ııw cuc. - Dr Ali Süha "Kütahya• pra. ~ ... -. Al(WV .ı-~ ~ 
Y- Umuın kt1r okluğunu kabul etmeme e. . 11.,_ıivi tebar AlmuJerın elıne. · . c Kr<&ı komutasmdaki Barbariko taf ilit ~i binaya taşınaca . onun yakasında <>lmak. hepnız . . bın aleyhinde konuşacatını kay. deni-zalbsı ceımba doiru yol alan 

s Lubeck' e yapılan onun peşinde obrıak lhımdır. 1ı::-~lünün cenub doiueand& dede~ ~nın. ~~ın _ le_!ı~- Birleşiık Ameri.ka den.ız teşkiline 
Londra. 23 (A.A.) - Harkofta d 3 Biz Druvveıtimm vurgun ve eoy. d" -oeticeaiz taanuzuıu de • de bır. kaısıde ~ ~~unduğünu, taarruz etınip. Koruyucu torpi. 
~ ei'an teşebbüsü elinde bava akının a gun ~nlerinhı arıtmmmda ~e- T~ etaıiftir. Lapıotaada Alman itıt.. h!l~ukı zararlı bir ıQki _?lduğ~u do muhribleri arasın.dan geçen 
buluDdıulll'nırktadtr. 1-! • .. lmÜf ğil, ahla.km sağlamlığında, vaz~ ala.rı *ri hardtederi alruı.da &op. söyJ..iy:rett. ıara.b taamm~i;~ı~ Baıbari'Jao denfa:aJbsı. birkaç }"Ü.Z 
&. Sovyet tebliii Harlmf isti- IUŞI O . ve mes'uliyet hhinin namos hnı. rabları ileri haıKetleri eıraaında ~ ben. y~a.. ra'k.ı istih nın metı'e meufeden. Mariland sını. 
~inde taarruzt muharebele- Londra. 22 (AA.) - Zannedı~ sin.den aıynlmamasında ımyor~·~ tıopnılt lta•nçları temim etmiPer - duşımedığım ~leırmş ve buı ra.. fınd.an 32 bin tonilitolul~ ve 406 
1'ill devam ettiğini bildirmektedir. diiine göre LUbedt ürı.erine tngıl 1- Falih Rı.ikı A~y. ma.kalesını dir. Yapıı.. iki ç.a:rplflD& eoaunda kamlar zikrG.eltınişt'i.~:1 'k . ·r.00 milimetrelik 8 topla müs~Uah bit' 
Amı.an mukabil hücumunun dur 1iz tayyareleri ~an r8P ~ şöyle ~ır: ..,·Jaa biT- diitmen grupu ,- edil. Kasım u ~ c 1 .P:CA ... _ ıap~ - zıthlıya karşı bir torpil s 1'-.•osu 

~lımak ü"Zere olcluğuııa ipret hava akını neticsmde . 3 bın ~ cDarlıjın da, pahalılığın da. sı- ·.ur.. nun lrtısadi ehemmıyeti UZ€rınde a~. Baş tarafındaın ık torpil 
edilmektedir. "Uç gün içinde ~u amıüftiir. Daha çok miktarda ya- kıntmın da baş çaresi ınuw:vi teş.. mıKo)a yar1madaaı limanlarından hı du":1r. dah ba h tib isabeti alan muharebe gem's çıcJk 
~ede 15,800 Alman öldüriilmi.ıf ralı vardır. kilitla.ırmada. madJiİ tc~litlan.. rinde A'lnwt ft.ıra kuvvetleri orta B _a:! sonra ~le '!1 a rl; kısa bir müddet zarfında batmlf-
t'iir. ., • mada, her ilki teşkilit içın de se- tıaıaajda ' d1iJma.n ticaret vernini M:r .Pı-_""'m ımıım~ ... '·""· . ~ara tır. Koıı.ıana gemileri hi9b:r hare.. 

Dün gece MoSıkova rad~sn Har Go .. belsı·n makalesı fellber a*erlıer. maqlı mem~.r ...... -Puaııtılantır. Bu.fardan bır ıçki oldu~u. 1$ihsahnı~-=~- ket vamnam ~ardır. 
kıot çarp.l(llUalaruıııtı şiddetin• art- gibi çalışmakta, haro ekon~ısı- birinin çıa8r. vahim haıaza uğramıı best bırakılmasmm _mem. . e Bir Jepoa llnwuörii, 29 Jiik 
tıl'd ğını, teslim olan Alman~ar~n - nin 7'0r1adığı tedbirleri benımse- bulunma.al bakımında" ltayhoiduiu zara.rlı olac~ını tebaruz ettırmış.. - pmi.I Mllrıldı 
&ayısının arttığını bıldirm şıtıT. _ . ) ) mEttte ve gütmekte oldu~nu ha. na hüıkmec:lildbilir. lerdrr. • • Londra, 22 (A.A.) - B. B. C.: 
~an mü adad kesim~et'i te7- "Muttefıkler ya an ar tırda tuıtımalıyız. Bu haı'lxl~ yaL Dolu ceplıeaİtlift ..,ileriecle AL ht· im Vs~ ı,q.natı.. Birleşik mlletlere aid uçaklar 
ketıneie mecbur ed im. tır · Parıs d k k eli k en· nız kan ve toprak kaybetmiyer~ man • Macar tetı'kiDeri orta eae:mmi.. Baadaa .--. ~ aei~ Cüa Ka3ro tipınde bir Japon krqva'ZCi-
ra~. ~ ik eden kıtaatın ad~- uy urara en değil, aalıiıhc;a zayı.flamı,ra~ak, bi- yetıe bir bo}fCvilr. çetesini <Odadan rii1t ve İnhisarlar Vekili Raıf .K~~a.. riinü batırmışlaroır. AYt"ıca 6.000 
d d Harkof muharebesı- d •t • • a)dahyorlar,, llkııs ahlak ve ~enmn: pek kaJd1mııf)&rdtr. deeiz taatiYer ~·~ ilen 811 • tonilitx:>luk iki yü'k gemısi d~ 1ıor. 
rı 1\-m M"fe nın en oovi.ık car- 1 erını çetin bir imtihanı muvaf!akıyetle So"' gün1eınde doğu cepiMind' ha. riilen m~lea.~a~ hırcr ~ rer: ceva~7 piTienrn~r. Bu K-am tip'nde 
P 0 na daır Alman. as. Berlin. 23 (AA.)_ - Propagan.. gıeçinniş olara~ çıkahm. rekct yapan eıı::ıce avcılut l:air çok Ju. ~ T~~~e bir.~~. ~ J'aponbnn 4 tme kruvamrleri 
k i rru af nın ha'berıni iktibas da Nazın Dokıor G&beli haftalık Ba~uğun Türk gençlığıne ve ~ bomba "" ..tli19 ~ı lodan fazla yaı uzum yetıttırild gını vardı. Bunlar i4ci uçak tafl.ID8kta-
' r. Da. Reich gazetesinde .!~1' ~l- ondan ıhepi~ize, bütün vatandaş. nı düfiimri~erdir. n ~unun yarısından prab, peılt~ez dırlar. 'MüTett•1llan mbav ve er 

lJ of bö etinde tanlc muha. duğu bir maikalede muttefiJderUı lara g&terdiii hedef budur.• Almanbırın iiltiin1iiiü •eıııa.ır tatlı maddeler yapı.ld gını olmak üzere 600 kiŞWeıı ibareUir. 
r h nuz b':tmemiş ise de Aı. kış hatbine beğlamıt oklukları Vlli 22 (~) : aöy!)edicten eonra ~~ıu ~em1le:ltet. --.o-.--
tna ) nluk eseri görül. bütün üımidlerin boşa çıkmı.!..~ Bereketli yağmurlar Alrnant.rın Harkof cepheahMle ~rle yuıdumuzda ım~ e~~len ";: • Prina Ewpa bnıadrl Kielde 

d r Ş :diye kadar hıçb r ğunu belirttikıten sonra 9u.ıuar1 . t' . "stüııılüiü eDerlne ~eçildikleıini nh mikıtarları arntn 3 1T mu a • Pri E 
t ar besi bu kadar uzun azmıştır: Müttefik propagandası Sivas. 22 (A.A.) - V:ılaye ım~ Mocılkova teyid etmektedir. yeee yapmış ve d~iştir \i: . Londra, 22 (A.A.l :-- - n.z . u. 

Y sene Ruslara Haritofu, zin her tarafına bereketli ~r . ~ (A.A.) L da «- Rakının yer ne şaza'b ıkame gen Alman kravınıonmun K Ple 
rn T. Tdaha ~~e d:~er şehirleri aldır- lıar yağmı&tadır. Çiftçimiz sevınç AlBerlin, ~- ·ıer aponi: .... ı editııin ietiyoruz. Fakat takı azalsın geldilği bugün Lcmdrada -öğreniL. 

agan.-& '6 Kno n _..ı di men - .r.-ı mıevzı uıe .,, b alab'ld'•' . ih ;..+' Moks·ıka Mihvere harb mı.fb. Ruıweft. ~çil. x geçe içirKle r. - Vili eti- girişti!kl~ri müteaddid hücumlaıla da vanıın p.ra ıg ne .ıat - m~.ır. 
• e A1man deru-zaltılarının tama Antalya, 

22 
(A.A.) · ~ i ni zamanda olmak üzere bolşe. .İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ' ilAn edecek mı ? :rıe yok ediıldiğinden ba~setmi'Ş- miz ~a~al~~:n .. heps~n:.ı çttçı1:ı: ~~kler Mumıansk cephesindeki .41 

. !erdi Halbuıki Alman denıza~tılan z'n yuzunuv guldü~n a,ua ı y kıt'alanımıu k rşı mdhim kuv-
~ Jro, 23 (A.A.ak-~~.! ~ ortada bulunmakta ve her gun da rmırlar yagmıştır. vefilerle arka arkaya hücumlarda 

har k ınde h ""'"'Fı ır h :ı.." .. ~. muıvaffak1;yetler kaıan- ) b 1 mn··,..,ardır Bu hiicumar şid.. 
d d F k t h"kumeıt mihvere a vU'Y'U!A ( • • t u u ~ · 

r. a a u d daha hiçhir maMadır1ar. . t k Yenı neşnya detl' muharebelerden sonra mu-
n hu usu a MUtteıHkler yüz bınleree an ' - v e pü ürtülmü tiir. 
1 amı tır. . • ta are. vapur yapacaklarından FiM. istatistikleri _ tsta.tlat.ilı: umum 01-----

Ga.m dho }rongreyı resmı yy e'kted'rl r. Yapılacak olan Müdurlüiü Flat atlBUlllerinllı cJönlüD. 
e Cuma günü tıop~an~a ~ nlk r vapurlar ale hıne. yahud :,. n m n«;re;rlaniftlr. <Hl sabtfeclen 

t · de, kongren n U- a a ' tanıda tayyare r a1 ·- c ola.o ba eser ıHO 1enealnde 8'1 
n evvel t.oplanm mas '~pu 1 r aktır B ke d h b r- nı..ret ve 1ııuamerttednde 88 cetl4 Ji:re. 

uMem€ dir. Topl.anhvı ta- hıne. 0 set'm'~e kat'i olay ara da vlla~ ~ ecek tıe yaltuak mad • 
3 ~n i 'nde nihai k r .r ler s" cdt. oec atJil na. tarının ıten 

d'O~iecı•ıct r. "Fakat resnıi bır a~ı 
1 
~u b'r şey sö ı mek ~ r f 'z ebaln~ olanık .-ı w. ri 

neırred:l nıceye kadar M ks . K . k ·n · ald tmak h • ~ " ._ Uerile 
b nda ver lec r de çok fena · tiaUanll ıll• ....... 

Bugün SARAY Sinemasında 
Mewimin en ~ yanl hayret -ve or ıinal filmi 

ŞEYTAN DOKTOB 
Baı Rollerde: 

ROBERT YOUNG - FlORENCE RICE 
Ka s~ ılbazl k • A'/ı<, Hayat ve ipnotizma - K r ol klar "teytanı 

k mdıı} g m :raldı ve etırarcngız a.im f im .•• 
Bqiıı SMt 1 de teDzllitll maline 



6 Sarfa 

:_ Askeri vaziyet =:I 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı - Y&Ptbcak ıs : u~ Birecik 1otuıra zo + 961 + zeo ırııometreıerı ara. 

.ı,;end.a.ltl a'ICınuş bin beş 1m doksan 1edf ıu. eHi a.ıtı kuruo k'eşif bedelli imalitı 
Slllı&i;Je ol111P kıa.pa.lı zarf uscıtilıe ekslltmqe kon ulmuştUıl'. 

ı - Dıısatme 29.5.942 Cuma l'ÜlıÜ saılilıi oıida Tila1e~ makamında toptana. 

<"* Gib.n da.Mai encümence 1a.pdacütv. 
l - İIJİD mll!NÖM temluatı döl1 blo ld Jüri 1etml.td oku tin. &eben 11e. 

ki'& kurusı... 
4 - Ba. ille aW eTnk eıanludu': 

A - Na.tia eUıleti MlıDeı'll ımaJik auatre Upl«f. 
B - Me'nJ eeıtftU, 
c - ~ sur UIMllile eks!Um~ prtaamCllll.. 
D - M*6.eie 1,11'0Jeaf. 
E - Hlll{IUSİ, faani prt.RllDlıl. 
F - Vahkff tira.t ced..eU, 

G - Keşif hül!sıa oedvell, 
B - Şose ve kıöprülerin feJtni _.uı~mel!i, 
ı - B&ymclıırlık itleri re.net prt.ua.ıru!li, 
i - tbza.rat bedel tlstesf. 
5 - Müteahhide muhasebei umumiye kamınumm ~n ~üncü ma.dıdilSi. 

nm C*"8ma ~'l'filıca.n t.em.ıııat mukabili ıı.va.ns verilebUeceetfr. 
6 - la,aat 941 ve 9-lZ mali yıll:ırınh de'-a.m edeoelc!Ur. 
7 - b ' eyenler bu işe aUl ewakı keşfi~ ~ Ceani1eyl Urfa Nafia mü«1irlüğ1l 

ve encümen ıtıa.lıemiflde fikebillrler. 
Ekslltıınen iştirak edebilmek için 1h:ı1'! tariblnden üç rün evveline ka.dar 

viJi.yete milr&caaıfıla buna benzer iş yaııtıkılanna da.lr vesaik ibraz ederek ala. 
ca.lılları ehlJJ'et ~ı.n.,_ Tıcaret ()da6ı vesikı:w;uıı teminat mektubu ve mak. 
btızımu tdrllf meldubl'le birliı..te ihale saa.ilniJeın bir sa&t evveline kada.r ma.k. 
btll mıık.abilinde vila1" daimi enciiınen reisUtlne vermeleri lizımdU'. 

9 - Postada vu.lud>a.la.o.\k. gecllmneler nasım tUbara allnmu. 15654) -··-··········------................................ -......... .-....----··················-······ 
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Kasa: 
Altm: Safi kU.orra.m 12.&0Ull 
Bankn<>~ •••••• • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki m~ 
T\lrk l1rUl • • • . • • • • • 

Barioieki mııhalıirh:l'ı 

.&lbo: Sa.fi kllocram !UU.Ul 

Altına t&hvW kır.bil- eel't)e6t d6. 
Tiller • • • • • • • • • 
Dlğer dövizler Te borçlu KliriDS 
bakiyeleri • • • • • • • • • 

Buine taııvlllertı 
Deruhte ed.Uen evra.tı ııa.lı:d1" 
ıcarşılıtı . • · • • • . • • 
Kanunun 6-8 lncl nıa.<Jdelerlne 
tevfık&n Hazine tarafından vllıi 

ted!Yat • • • • • • • • • 
Senedat Cllzdanu 

Ticıı.rl Senetler . • • • • • • 
Esham ve tahvillt etizd&nu 

< oeruht.e edilen evrakı nalı:dL 
A < yenin tar,ılıjtı P.Sham ve 

( tahvilA.t <ttibarl kıymetle> 
B < sert>est Esham ve Talıvııt.ı: 

ATanslar: 
Altın ve döviz üzerine ava.na • • 
TahvllA.t üzerine avans • • • , 
Hazineye kısa vMeli avan• 
ıtıı.zineYe 3850 No. lu kanuna göN 
açılan altın karşılıklı aVall.I 

Blsaedarlar: • , • • • • • 
Muhtelif: • ı • • ı , • ı • 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kate alınabilir. 

Şubeye çağrılan 
yedek sübaylar 

Be19tlıı Yerli As, Şıabesindoo.: 

Aşatııda. adları tadı l'ıl. slibaylarm 
acele tube1e müra-Oaa.tıarı ilin olulHJI'. 

Mıı. Atem. SüLe)'ma.n otlu Mebmed 
M11Rff« (44837) , Bava Alc'm. İshak 
oi'"' is. Saim Geken (22730), Dmy. 
~tem. Rıu oi'hı Semih (24239). Lv. 
Atam. Mebmed otlu Osman Nuri 
(17879), Harb. Sn. Bnıb. Osman otlu 
Oımıa.o Fev7Ji (43.331). Ha.rb Sn. Tım. 
M~fa otlu Emin Zeki (32319) , Dz. 

Gv. Yzb. Yahya otlu Mehmed Kemalet. 
tin (1134), Dz. Gv. Yzb. Mustafa. Sadet_ 
Un (1095), Dz. Gv. Yzb. Sa.im oğlu 

Ahmed Necmettin (1031), Dz. Gv. Yzb. 
Boslan oğlu Harun (950) , D:r:. Gv. Yzb. 
Muısta.ta oğlu ismet Hayrettin (1368), 
Dz. Gv. Y?Jb. Mehmed Derviş oğlu Ah. 
m~ Selim (1027), in. G'r. Yzb. Mus. 
ta.fa oğlıı AH Hüseyin, D-ı:. Gv. Yzb. 
Oemil oğlu Hiis. Hüsnü, Dz. Gv. t}tgm. 

Nııti oğ\11 Yusuf Enver (633.1057), Dz. 
Gv. ütcm. Mcluned otla Mustafa 
( 1597 l , Dz. Gv. Ütgm. İsmaiı oğlu Ga.. 
lib (145). D-ı. ~. Bnb. Temel otlu Sü. 
lıeyma.n Ariç (17-l7), In. Mll. Yzb. 
Meh.. Ali oğtu Hüseyin Sa.brl (1438), 
Dz. Mk. Yzb. Mııstara otkı Abdurrabim 
Tarun (3864), Dz. Mk. Yzb. l\lehmed 
oğtu Meh. AH Şenyüz (1246), Dz. Mk. 
Y'l:b. İsma.il oğlu Melımed İ1ha.mt 

' 

( 3461) , Dz. MJ'< . Yzb. Ahmed oğlu Ali 
Remzi (4843 ), Dz. 1\-lk. Yzb. Salih otlu 
Ahmeıt D ı 1 :;- Tı: (17 90) , Dz. Mk. Ütg'Ill. 
Sa1"1ı oğilıu Haldkıı (16f11), Dz. Mlıı. 

tl1ıg'm . MeıhmM ot lu Ya.lmb (1053) , Dz.. 
Mk. Ütgm. Emin othı Neomi (1296} . 
Dz. MI<. Tırm. Tahir otlu J\bd\UııselM:n 

( 13U ). 

Subeye dave( 
Beyoğlu Yerli As. Şubesinden: 
Yd. Dz. Gv. 328 dotumlu Salihlili 

Raılımi oğlu Enver Tang-ör (940/ GOOll 
ve W . Top. Atpn. ltustafa oğlu ibra. 
him Tütmen (55698) nin acel~ şu.beye 
mürae aa.tla.rt il.in ohuı.ur. 

* Bak111ik>y As. Ş. den: 
Emekıli deni-ı makine teğmeni Hiise. 

y 

1 

iın Avni Parın (3995) , Mayıs 942 nlha. 
ye tine kabr şubemize mür.ı.c.aa.t etme. 
diği t.aJıdlrde hakkında 1076 sa.ytlı ka. 
mm aJıümıruı. c-öoo mıwnele yapılıı.ca.ğ1 

li.n olunut. 

FRENGi 

Lira 
Lira 102.126.H6,84 

.. 7.766.495,50 

• 267.333,33 UU60.Z75,6'7 . 
• 228.191,0'7 ZZB.191,07 

Lln SZ.S5t.27U8 

• -.-
• 66.424.865.15 98.97 5.139,33 

ttra 15tl. '148.563,-

• 23. 79CU20,- 134.958.343,-

Lira 3~.519.119, 11 
329.519.119,l i 

Lira 45.192.261,93 

• 1 o.427 .008,0S 
55.619.889,99 

• 3.121.2'? 

• 7.230.896.15 

• -.-
• 212.000.000.- 219.23 i.017,37 

4.500.000.-
12. 751.883,64 

Yek6u 965.946.859,18 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
itana!.. lal'lhlt 1111 

100.000.000 TOrk Lirası 
8•be 'f'e ajanıl adedlt 181 

Sır&I nı Uearl bel' nen banb mua.meleled 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BUO 
LiRA iKRAMiYE VEriiYOR 

ZJ.na.i Ba.nlıasında ltumbarıW .. ihbarım ıa.satrul beaablanDAla m 
.. iO liraaı bulunanlara ...,ec1e ' defa fddlecıek k111"• ile aeaitdald 
plAna pre ilu'aml7e d.atıtdacaldu. 

4 Aded 1 ,00() Liralık 
4 » 500 
4 » 250 

40 )) 100 
100 ~ 50 
120 t> 40 
160 )) 20 

• 
» 
» 

.. 
» 

4ı,OOO Lira 
2,000 • 
1,000 ,. 
4,000 » 
5,000 )) 
4,800 » 
3,200 )) 

Dik.katı Beaablanbdald paralar bir nne lo1nde 50 llracluı .. all 
dÜfDllyen.lere lkramiJ'e 01.Uıtı taJulbd• ~ ZO fuıa.üe vedlecekılr. 

Kar'alar Mnede t deCa. 11 11•0, ll llMılı'an. 11 B:rliil. 11 Biriocıl 
Unun ta.rihlt"rlnde O"idl!!C'elltlr, 

Eskişthir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden: 

Esk.işeblr tayya.re fabrikası kadr'osunda d70ıı Ura aylık ücrem bir tabib 1erJ 
a.çıktır. Talib olanla.nn yedlt"riııdeki ftıııailtle beraber isUda ile fabrika cenel 
dfrektörlüğ'ijne müra.ca.at etruelerl ilin ollmuıır. «5408•> 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
On bir bln metre bez.i ofisimiz tarafUJıdaın verilmek şartıle örtiUük muısam.. 

ba diktirllooeıktlr. Tallb ola.nların şarinameslni pa.raslZ olarU mııh&bera.t eer ., 
vislınlzdeın alıma.Ja.rı ve a.çık pa.zarlığı yapılmııık üzere 25.5.942 Patıarlesı ıünö 
saat oın ~de Sirkecide Liman bamndak:l ı;W>emizde ba.zu- bulunmalaıı rıc. 

oıhrmır. (5G66) 

Senna19 
İh$i;ra& akoeııh 

Ad! ve fevkalMe • 
Husm! 

• • • • . . . . 
Tednöldekt banknotlar: 

• • 
• • 

Deruhte edllen evrakı nüd!Y• 
Kanunun 8 _ 8 ınct maddelerlıı• 

tevfikan Hazine tarafından vaki 
tecUyat • • • • 
Deruhte edilen enatı nakdiye 
bakiyesl • • • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vazedilen • • • 
Reeskont mukabW llAveten teda
vttle vuedilen . . . . . . • • 
Hazineye yapılan aıt1n tarşüıkb 
avans mukabl11 3902 No. ıu Ite.nun 
mucibince tll'ıveten tedavüle nse. 
dilen • • • • 

M'F.''DUATt 
Türk lirası 
Altm : Safi kllorram 

877 .422 

3850 No. ıu kanun:\ g-öre baslne:r• 
aeılao avans mııkAblll tevdi ola. 
nan altınlar: 
Safi kltogram 55.SU.930 

Döviz Tuhhüdah: 
Altımı. tahvllt icabı! dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı KJ.iriD8 
tıakıyeleri 

Muhtelif . . ,. . . . ,,. .. . 

DERMOJEN 

Lira 
l!i.000.000,-

Lira 9.412.135,73 

• 6.000.000.- ıu1uss.n 

Lira 1~.HS.563,-

• ?3.790.ZZO.-

Lira 134.958.343,-

• 40 000.000.-

• ZSIJ.500.00G.-

:1 129 000.000.- 59U511.3'3,-
Lira 93.552.7'3,69 

it 1.234.164,05 94.'786.90'7,'7' 

it '78124.167.90 '18.lH.167,90 

Lira -.-
J) ~6.859.568.09 2G.859.568,09 

HU05.7S6.7Z 

Ye\Oo 965.946.859,18 

Son Por'ha MetbeR•I : Nepiyat MiidMı Çihad Bab-. ==== ~~~~~~~~~~~~~~~~_ı_~~~~~~~~~~~~~-----------ll....2.-.mı1a-lllllL.&ııı.r:llııbMl&mt.-11.iihal:ea.;:...llkAD.fıaUlıulilL.!'-!..Jlıllıl!L.,;I!!~!........!~~~·~·~~~~~~~~ 


