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• 
ltalyanıa 

Akdeniz ve .Tsl+
Balkanlar r ~ ı~~ 
siyaseti ~~. · ~, 

Kont Ciano dış 
siyaseti anlatıyor 

Akedniz 
İtalyan 

hakimiyeti 
Roma 30 (A.A.) ·- İtalya h~r.ı .. 

ciyıc nazırı Konıt Cia~, .~ar~c:ye 
bütçesinin müzakeres~ mun~ebe .. 
t ile ayan :ı.nıecli:si malıye en~nıe
niınde söyfled'iği bir nutukta Italya 
dı.ş siyasetinin prensiblerinden bah 
sederek şöYJ.e demiştir: 

(Devamı 6 inci sayfada) - - -,o- -
, HiTLERiN 10 BiN 

GENÇ ALMAN 
SUBAYINA HiTABI 
"Almanyanın size 

emanet edilmiş 
olduğunu unutmayın,, 

İngilizler Paris 
banliyösünü tekrar 

bombaladllar 
Londra. 30 (AA.) - İngiliz 

hava kuvvetlerinin dUnkü Cuma .. 
Çumarte•i geocsL Pam civarında 
G enevHlie1'9' deki Gnomeve RhoM 
falbr'Jkalarına tdk.Tar taarruz ettikleri 
Londrada öğrenilmektedir. 

(Devamı S inci sayfada) 

Üç ayhklar 
Tevziata Çarşamba 
gününden itibaren 

başlanacak 

Askeri ve mül~ yetim ve 
teıkaüdlerınıtn üç aylık maaş
annın tevzi.ine malmüdürlük ~ 
lerinde ayın 3 üncü Çarşambn. 
.günunden itibaren haşlanacak4 
tır. istan:bul defterdarlığının 
nuımara sırasile tevziat- günle. 
rinl gOOtemrek üzere tertib et... 
tiği listeyi yarmki.ı sayımızda 
bulacıı'.ksımz. Maaşlarını Em -
l§.k Banı'kasından alacak olan~ 
ların cüzda'tllarını malmüdür. 
lülklerine vize ettirmelerine 
lü-z;uım yoktur. Bunlar maaş v~ 
nüfus di.iulanlarile doğrudan 
doğruya banlkaya müracaat e. 

l rdiır. 

Esir sayısı 240 
bini buldu 

Ele geçirilen veya imha 
edilen malzeme: 1249 

tank, 2016 top, 558 uçak 

inadçı müdaff a 
savaşı yapıhyor 

''Timeçeriko taarru· 
zunu 12 mil ileriye 

götürdü,, 

Garib 
bir emir 

Hususi otomobille
rin yıllık muayene 
için kaymakamlık-

lara getiı:Hmesi 
iste~iyor 

SeyrÜ•elerleri memnu o • 
lan ve iki yıldanberi ga 
rajlarda bekleyen bu oto 
mobiller, haydi diyelim 
ki tamirle iıler hale geti 

rildiler, fakat benzin 
nereden bulunacak? 

(Ta fsilatı ikinci sayfamı zda 
(Sabahtan Saıbaha sü tunumuz

da bu!'acaksı nız) 

Yeni vergi zamları 
hakkında defterdarlık 

izahat veriyor 
~~~~~~~~ . 

Artırılan damga, tayyare, sinema ve nakliyat 
resimlerine mtitea!lik hükümler nelerdir ? 
Fevkalade ahv al d,olayısil~ artı - damga resmi kam.ınunun muaddel 

rılan resim.er ~en damg.ı, tayyare, 5 5 inci maddesi hükmü tatbik olu.. 
siınema, tiıyatııo ve nakliyat resim • nur. 
!erine müteallik hükümler hakkın . 3- 3702 sayılı kanun mucib in.. 
da İstanıbul Defterdarlığı dün şu i. ce Sinema, tiyatro ve konserlerden 
7..ahatta bulunmuştur: alınan resme 4040 sayılı kanunun 

1 - Damga resmi kanunum:n 33 Üncü maddesi\e yapı\ml'! olaa 
l 1 inci maddesine b.lg!ı tarifeye yii.zde 1 O zam yüzde otuza çıkar ıl. 
gö~e alı.nmakta o1aın maktu damga mıştır. Bu suretle resim mikta rı } \is 
resrmler.ıle ayni kanunun 33 ü ncü de kırk olmuştur. A sker a ilelerine 
~addesınd'e yazılı evrak ın resimle. yardım pa ra51 bunda n hariçtı r. Bu 
.rJm.e 4040 sayı l ı kanunun 26 ncl hu.&us ta değişik 1ik yoktur. 
maddesiie yapılrnıış olan yüzd e eli: 4 - 38 28 sayı l ı ka nunun 9 un.. 
za.m bir misli a rttlT!larak zam m ik. cu ma ddesinin (A) fıkrasile nak • 
tarı yüzde yüz.e çıka r ıl_m.ıştır. . liyat resmin.c yapılmış olan zamlar 

. 2 - Tayyare re:ımı .ı f.:ı ;dılme. 'birinci mevkide yüzde on beşe, i _ 
mıt v eya ~oksan .ifa edımış oan kinci mevk ide yüzde on iki buçuğa 
ve yalıud ııptal muameles i kanuna ve üçüncü mevkı"d ·· d ı_ 

.L 1'if ib ı k h e yuz e ona ç ı .. a 
rnuoa ı u u nan evra akkında (Devamı 2 ncl sayfada) 

Alman takımı bnonn 
Fener ile karşılaşıyor 

( ···----····················· .. ····················-·····-········ ·····-·······--············, 
~ Misafir takım oyuncuları dün Fener atadıntla 25 dakik • 

__ ,,__ .....,....._ ___ ,_..,......., __ ...__...aı. i aüren. bir antrenm~n yaptrla~. Bu antre'!mandan edindiğ~ 
mız kanaate gore F enerltler çok çehn bir imtihan 

oeçireceklerd ir 
'~ ..................................................... ,.......................... J 

Yazan: Ömer Besim •. ··••·•··•· .•..•...•• 

g.setamed. 
:; 

1 · &.Tengedtt0 

& SenGania B ~ \R-o 
' • ' • 1 • • • .~,., .. B.el~n&& 

' JO tOO n;o 2 0'0 • o 16 
• 

. . 
1 

·b sa1ıa:mıı 1'0 muhtelif iddialara göre harekdtın seyir ve inkişaf tarzını gösterir kroki 
Lıbyadaki ıııı · L b ·· .. Alkır ' · . (AA ) _ Orta~rk In- ı• ,ada gun~ oma nın ~ımal ba tısın -

. J:Cahıre 30. · ~rgahın~n tebliği: dalkı sahil yoluna varmağa m uvaf. 
gılız uımumı .ıka~ :. . doğusunda faik olmuştur. Bu bataryalar clün 

Esas ::rH~.vzı·~.e:.1mıı~~ şiddetli bir ço•· •lddetll sahil yoluna hiııkim olan bir nok-
Cuma gunu bu tun g, 

1 
tir Zırhlı Ilı ~ taya gelerek fasılalı bir surette 

muhare~e .~e~eya~ ~;~~r!!z · Knigh-

1 
yolu .. bomlbardıman etımşlerdir. 

ve motorlu ıkU\"\et . AkrO • sava• ar Duşman kuvvetıleri sahil yulu 
•b riedge yakınları?da ~l~ düşman 'I' boyunca şimal kesiminde bulunan 
ma'nın batısındaıkı zırı· n hücum .. ol cenahları:mıza hücum etmişlerse 
kUV\'etlerine karşı çet ayor ere mu\1a1lfalk o\l.amamı~ ardır.. Diin Alman konsolosluğunda verilen kokteyl parttae misafır jUt 

ı ·dır H ...ı1.A bolcular vali ve tanımııış sporcu1anmı.;;!a b'r arada • 
Iarda bulunmu~.aı ·. l ,r kuv- al't:".l\:aıtın yapıldığı saha 90k 

:Glaha cenubda ~ı~ıl.ız, 1a~~ tank geniş olduğu için muharebenin Viya nanın Admira taikımı ibu - di.QQkatle ta:kib ettım. Ne~iced:? bon. 
\·etleri ile sı~ı iŞbırlığı,) ap tlerile ı·ng·ııı·z, Alman ve Şllmdıiki safihasında duşmana ver - gün ilik maç nı Kadııköyde ~ener- de Ad1;1ira.nın iyı 'bir :akım oldL;ğu 
km·vetleriımiz, ııırhlı. k.uvve fnde dirilen kayıb1arı tahmin etmek bahçe ı~e yapacadctır. Muhtel~f AL k~naatı hasıl o1d\ı. Oyuncuların 
birleşmek için şiımal ıstık~1~ 

1 •na • 

1 
t hı· w 1 • mümkün değildir. Fakat düşman man k'lublerınden takvıye edılerek vucud yaıpları da göz dolduracak 

ilerlivt""n d'üşman tasıt . 0.~rr ıta yan 9 ıg erı taınlklat"lıdan lbirQOğunun şim<l O.en şeh.rimi2e gelmiş olan bu misafır bir dıerecededir. Misafir futbolcu 
muvaffakııyetle hücum e~mı~ e .. tahrlıb ...d füııis olıduğu muhakkak. teJkım dün Şeref sahasında 25 da- ların başlarında Alman devlet te~ 
dir. 

1 
---- ür. kilka sür~n ha!ı1f .?ir antrenman ki1Mmın resm1 ıntrenörü Her 

Birelınaki'ncin şimalinde v~ ş a~ hiızna~·eye memu r kıt'alara hücum Uçaklarımız düşman kollarına yaptı. Bır n~ı ik~. kapmaca ve BePger bulunmaktadır. Çok kısa 
m al batısmfla harclcltta bu uinaşe ertmişlerdir. ve uçaıklarma bUtün · n muvaf - esir alına tabır ~ttigımız bu açık clevann eden idını!\nl rıncla Lop k,, ı_ 

.,. ın . 'D ) ha h-eı.o "' · .:.1. :..:• --~-1~ -' va ve -.~ aiı.M::'l.I& ~~ını (Devam1 6 ncı ıa:ırfad•) 
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Hergün Resimli :illa.kale ı Buhar devrinde yelkenli .. === = Sabahtan Sabaha: 

Ajansların hayali 
Haberleri bizzat 
Muhariblerin de 
Hoşlarına gitmiyor 
----Ekrem UpldııU _J 

H a.rfkof muharebesi ayın 12 
sinıde Rus ordusunun eşi gö. 

rülnienuş h*r saldırısı ıle başladı. 
Bugun ayın 31 i. Demek oluyor 

ki, şöyle böyile üç 'haftadanberi a
rahksız sürüp git:meG.ıtedir. 

Aımanı \gazetelerinden lbirinin 
m~ab ri lk.encU cepheleri.nde bu • 
lunmuş, Rus ateşini bir ııteş ka
sır.gasına :benzetmiş. 

tln:gilız cazeteluinden bırinin 
mu'hab.ri Rus cephesini. bizzat 
geınniş mi, yoksa gezen1erden mi 
d n em' b'lmeyiz, fakat Kübışcf
den çekıtiği b telgrafta Rus tank
ların n bu ateş kasırg sı .ırasından 
na!' 1 b"r c ennem a evi saçarnk 
fırlodıl<larını anlntm;ş ..• 

Muvafık ribgi.rı bulunca saatte on bet mil, hazan da dalia fula Talihine ıüvenerek çalJpntyan adam yelken gemisine binmit yoL 
cuya benzer, tesadüfen rü .... ir ,.,kana -:.ıeceıh •ere beki varabilir. 

aüra21e yol alan yelken ... emilen oldu%- -'1.Z bütün •ürati aaatte - y ..... •· J • "'" "....., Fakat talihi bir kenara bırakarak çalıpn adam vapur yoleuau da. 

dört bet mili reçmİyen eski vııpur'ar da varchr. ------seç;-'e_o_Isa_ıı_l,decejl yeri mu_!lika bu~~-------------

Em:r veren makam 
Yapılaca.~ işin çıkar 
Olup olmc.:dıgınz 
Anlamadar, emir 
Vermemeli. 

Burhan Cahid 

B uıgilnlerde hE/kçiler ve me
murlar hu.susi otomobil sa· 

hfüleriJıin kaprlannı çalarak şu 
emri tebliğ edi~rlar: 

c- Otomdbillerin yıllık muaye.. 
nesi başladı. Otomobilinizı falan 
gün kaymakamlığa getiriniz:, 

t· taraf n. ıüz rinde b rleştiğ 
te'k nok~ dövüsün ş"ddeti<lir. Son
ra '"E' d ğerindcn a.r lıyorlnr. 

Fakat filcl arafın a"Yni had·s .. yi 
"fe-~ğeriooE"l'l fat'klı olarak örüp. 
fa~tlı olarak göstermeleri Hk defa 

r-·--·--~-··;-11.ı-r,-- aberleri ) 

Bu eSki ibir usuldür. Her yıl o
tomobillerin .komrollcn yapılır. 
Gazetelerle de günleri il!n ed iir. 
Her.kes ilan edilen günde ara bası
nı götürür. Muayene cüzdan n. a
lır. İş gayet sadecfa. Fakat b gün 
için bu emri yerine getirmiyE .ro
kan yo,'kıtur. Çünarii bu emri v ren 
ma1kamın da b'lınesi gerekt"r ki 
hususi otonrobiller koordinasyon 
lıeyetı kararil<ı ]8{' yıldanbero gıı
rajlara çekilm'ş, lastikleri• !nd rfl
miş, motörlerin ·ş emesiııı temin 
eden accumulateur'leri !boşa hl .. 
mı ve ~ndileri de a 'tlar ta. 
koz konup havaya kaldırılmışlar .. 
dır. Çünlk:ü bö ie yapılmazs::ı a!'!
t:filcler çürür. ele'kıt.rik cihazı çürür, 
makine ıa'ksa.mı paslanır. 

mı v~i olu:ror? 
Co rr er de Geneve '5azetes1n n 

ıbir muharr r C\ış hari>i esnasında 
aja115 ıtcl,graiiarının. Kızılordunun 
da:ma o:ı~aç yüz '.k"Jomet.re iler·
s nde yürü<liıkler n· idıd'a etmiş ve 
iddiasını iSbat eden delillerı dP 
birer birer sa wnı.ş: 

O_telle~, hanlar daimi yeni vergi zamları 
hır n1ürakabe altın- h l 
da bulundurulacak akkında defterdar ık 

6 tk"nc :kanun arih"nde çıkan ---- izahat veriyor telgraf arda Orel şehri ıya.kın bir Kaza ve nahiyelerde huıusi 
tehd .. d al?nda_ olarak g~r lmis. kontrol grupları teıkil olunu 
ıt r. 14 tkıınc.:k nun tarıhlı telgraf- yor. Sinema tiyatro ve eğlen· 
fara göre ise bu şehir muhasara c ye l · d ' . h d h .1 (8attarafı 1 inci sayfada) 3828 aayıh kanunun 1 O uncu 
altındadır. 21 tarih"nde Ruslar şeh- e r aı e aynı arara a 1 ri?ml§tır. Halen nalceyat resmi nis- maddesi muc.iıhinıce yolcu na.k..Jiyatı 
rin dış mahallelerine gırmişlen:rr. Beledm ,_n1 h ._ d'W beti, bütün z.an&rile birlikte birin. haricindeki her nevi nakliyattan a. 
A t fl b k lı . t . .,e o.cı er, anWlr ve ıger . k"<i ,, _ _ı_ • hın k l yüzd" b I 

yını e gra ..11~!,; a ~ drsa ay~ı da- toplu ikamet yCJ11eciı4n daimi biır cı mev ı e y'-UQC 7ı.rmi bete. ikin- m~ t~ o an e ej nak iyat 
rihlerde Hu~'l'.1.1.ı. fl'hrl e aym u. mürak.al>e altıında buJ.unciurulmasını ci mevk.de yüzde yirmiye ve üçün- resmı yuzde ona çıkarılnııttır. 
rumdadır. 23 Mtmc.lkfulunda Ma - b'" " b , b·ıu· . . B " kid .. d k 1 9 wıcu ve 1 O uncu maddelerin 

1 T ~n:ko ,.,..,,., • ları utun şu e•ere ı oırmıştır. u yer. cu mev e yuz e ona çı arı mi~ a·w tı .. k.. l . el b. d v "kl"k 
reşa ımoç . 'F"'r n auvar torik herhangi :bir hastalığın zuhü- bultıınmaktadır. ger u um .erın e ır ~.g'.~1 1 

d bmde lkarargfı!h kuruıor, v~ 10 nmu önlemek "çiiı •Ik slk sıhhi lı:on Yaraklı v odarla ah d ~o~.t~r .. ~uafıyet ve saır hukumler 
gun ıSOna na ılsa şeı..lırm 32 'K.lo- ll . ı.._ _ k • A .. ll1ı Jey at e. en- eıklıS'I gıibid'ir. 

,.;.;....+,.. u· wl tTO ar yap .iAC8 t.,r. yrıca meyva 'lerden Turk ye lıududlau dahılin - 5 Yı k d d" dd d h. 
metre uzagmwı ~r ıyor. f ve aeıbz-c ~tanların do. sıhhi muaye d '-. k . . k . - ıtJ an a ort ma e e U-
Th ndkanunda Ru lar Ilzev şe' rı- l . · k b' hh .. - ea;l l'Sım ıçln yu arıkı zamlara :lasa edilen hükıümfer Haziranını 1 
ne g ıımışler az sonra da 16 ncı ~e ennl y~ptırara • ıre[ s' ~t c1.1z ilaveten )'ata,k ücretinin yüzde OQU inci güınünaen itiba.ren tatbik olu 
Abnan ordu~nu kuşa ~mışlardır 1 enKı a ma arı "-~cml'ndo ubn~cda. ht._ ni3lbetıırde oa'keye rcani alınır. nae:Mttı't. -

.. _ . · aza ve namye CI e e.te ıyı:: ış. 

Ha J>ukı ibugun bu tun bu ıddıa - lerini teftiş ve kontrol için nüfus H h 
laroan elde ~e kald.? Orel. Haı:_ - miktar!na göre husus.i kont.rol grup- em i tika ·, Süleyman Çakır 
kof, Taganrog. Staraıya Russa P.an tar• t'C"Şki! chrnacaktır. hem istifç.hk pavyonunun temel 
Akman ordu arının ger.l rınde bu- Her kaza ve nahiyede ayrılacak. • ! 
lu .syor mu? po'J:sler kazakırda bir komi&er mıı- yapmı, ar atma merasimi yapıldı 

MunS".ıf o.alım: Ne Alman, . ne avinin. nahiyelerde nahiye müd~T • Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık Eskişehir tüocarlarından Süley • 
de Rus ordu.arının tebuğlerınde terinin emrr altında kontrollar ya- hür.osu memurları evve1ki gün istif- man Çakır tarafından bir müddet 
bu hayali .haberlerin hıç biri Ç!~- pacaıklard;ır. Teftı.şlerde han, ha _ çiI k ve ihtikar yapan iki şahsl ya• evvel Verem Mücadeie Cemiyct1ne 
madı. Hayalmd'en ~uv"e: alan ynı- marn. lbkanta; ainems; tiyatro ve kalamıılaTdır. Kemal ve Fevzı a. Erenköy -.natoryıomunda bir pav. 
nız aJanstır.. ve nnıı?alağamn bu ben2c-ri yerler için huıtusi sah" feler dıındakı bu adamların, b'obini 7 li .. yon infaaı .için 100 bin lira teberrü 
dere<:esı srn.r ha!'b ıçı~ ~aJ?Ilmış tutulaoa'ktu. H« nahiye ve kaza ıra):a ealıl~~. ~ı~ g~le? mu~tc. edil~ti. Bu pıtta ile 50 yataklı hiT 
dlsa b le brzzat muhanblerın de iı;Sn baftal:lc ve on beşer günlük bi_ J~f Tenktc'k.ı y~n ıplıkle~ı hırçok ıh - pavyon i.np edildbikceği hesab o. 
hoşlarına g t.memştr. Nteklm Tay. :ııer çal•ıma programı hazırlanac:.ılt. t.~aç .eah h~rıne 2~ !.ır~~~.n ve~ - hınm~ v.e Eren'köy aanatoryomu ya 
mıs garetes ımb Mo~ova muhab·- kontrol~arC?a yazlık eğlence yerleri dilden Emnıyet Mudurluguoe bıl - nında bir saiıa alnnarak toprak tes. 
,rınden ge en şöy1e bir telgraf çık- terifeleri de ıı'kı bir tekilde göz _ dirfımiştir. Hadieeyi bir cürmüme:. viyesi yaıpılm tır. 
mış: den oeçirİıle«ktir. hudla tdnt etmek i~t.eyen zab:ta p t l t ·, . • . . . . avyıonuın eme a ma meras m.ı 

- Bir şchr.n düşmek üzere ol- o--- evvel~~ ~caı~ ~eo te~ıbatJ aL dün saat 16 da yapılmış, törende vi 

duğu haG<!xında yapılan kehanet - Hırsızlık ı·çı·n m'!' .. :'Y'"E~~ı e~~~.~d ıKmem.u,. r liyet, belediye ve e:hhat müessese-
ler, veya lku.şaıtıma hareketlerinde mUıflerı ıı auıc ~UJıar a.1 ema m ._ . ı_,, L b lu 1 d 

S l __ ı_ --' .ı _ ı_. • d .... L .. ııerı erolUlnl ınazlr u nmuş. ar ır. 
lbrlilen ıgel.şn~lere da•r ortaya a. u tani&Ilmc:uuca;J eıvıne gı ere-ıL yun . . . .. 
tılan hayali iddialar Rusyada İn- g·ırdı·g""' ı• evde uyuya ip'lrklere tal.b ohnU.Jlardır. Pa;vyon.un ınşası ıçın luzumlu mal 

d dl"' Yağlı bir İ• yapac.eğLna kani 0 • .zeme ıem:ın ofu~tu~. 
giliz propaıgB!l'l ~ının ,.,er cep - •-n K---' ..., o--gwı fevzıı' ile bı"r. Süleyma.n ÇakıT ilerıde pavyo -
helerde tkarşılaşılan başarısızlık - k ı k "" = ...... --,.. ·-ları örıtımcik iç'n şark cepıhesini bir a an çocu )jJtte memurlar~ içeriye almıt ve ıwn bazı mur~rını da vermeği 
alet olarak kullandığı tesirini yap.. kendilcrile pazaırJıi.a batlamıtl'r, taabhüd etmifUr. o---
ma1ctadır.~ Evvel'ki gece Fatihte çok ııarib Bu sırada. ruğer memurlar da eve 
Tayım ~n MoSkova muhabiri ta- bir hıntdık. vak'uı ohnuı, 8 yaıJn. eelmi,1er, auçluları ya.kahyarak bu.. 

rafından yapılan bu saz kafi t sır da bi'r çıocuk hıra:zlık meksadBe mdıa bir arqtırma yapmıılardır. 
yapmamış 

0 
a a.k ki. kıs muhare- siııdiai evde uykuya dalarak kendi Bu ıtalııtrı!iyat .anuruiıı evdeki do 

bes"nden sonra yaz muharebes n- kendine yakayı ele vermittir. lltbların, XıomoJların içi.nde mühim 
de dahi ayın; mülbalağalnra hemen T8ıceddin adında 15 ya,larında miktard• yün ipliklerle sair k.a<lın 
hergün şah'd o!mırktayız. biT çocuğun cJcbaşıhk etti~ı. Ha • lwınatlatı bu1unaııak müsadere o • 

Ha!kikatte görülen durum sadc::e aaın, M ve Yaşar isimlerinde dört lımırnuıtur. 
küçükten teşeldcü) eden bir hırsız Yapılan t.aharrİ.ye.t. neticesinde 

şundan ıbareXr: 'kumpen~sı, evvePki gece Fatihte evde ibWu.nan bu kadın kumqları. 
- Sovyet ordusu !nanılmıyacak Sofular caddesinde 12 numarada nm lııNırzlık mal olduğu anlaıılmıt

kadar Ö~"ÜZ vasıtalar kullanmış ot.uran Nurİtyenin evinde hıraızi'lt tır. 
o rnasma ra?Jm~m başlangıçta bır 

Bqiktaı yangını hakkında 
bir tavzih 

rni!kıtaı' llerled"lkten sonra durmuş. yapmağa kıarat' vermift,ir. 
Abnan ordusu Sovyetıer·n bir kı- Cür'etklr çocuklar, bu makaad!e 
ıım kuvveıtleriıni sanp e~T alınış evvelki ceoe geç vakit pencereden 
olmasuıa rağttnen bir yı1dırun har. Nudyenin evine girmişler; odaları 
b den çok uza.ık kalmıştır. hnttırmaığa bq}amı,iardır. Küçük 

Geçenlerde Beilkştaşta bir yan.. 
gın olmuş. birlkaç ev ve dü'Wn 
yanmıştı. Bu ymıgın hakkında dün 
çıkan bir yazımızda iki hırsıı.:lık 
hMisesi de old'uğu bildiribni.şti. 
Yazıda karısı Şükrüye ile berabtr 
ismi geçen Kemal Jün darehane
ın3ze gelereık yangın felaketinde 
ikend: evinin de yandığım, 4 nü -
fuslu aillesiaiiın soıka'lcta 'kaldıAını, 

Cüzzamh bir haıta zehirle sijylemi:ş, Beşiıktaş kaymakamlı -
nerek öldü ğmın ve zalbıtanın bu hadisede za. 

Mutıarelbe devam ed"yor. Ne şe- lıı .... ızlarden 8 jlll,iarındaki Yapr; 
k lde lb!lteceğini hiç kimse kestiTe- m-kadapuı ort.ahiı altüst ederler • 

mcz. k.en U2Urdıiı kena.pede derin bir uy 
1tuya dalmllflJT. İtin farkaında <>'lmı. 
yan diğer çocu1daT; bazı ufaktefek 

------------- qyalarla Nuriyeye aid 4 ekmek kar 

.TAKVİM • Mayu 
nellin:i çahnı.ıar: evd'en çıkıp git -
~ Fakat bir müddet sonra 
lcomtudan evine dönen Nuriye o • 
daıtına airdiği zaman yabancı b · r 
çıocuğım keneli odasında mı, 1 mıııl 

....... 
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31 Anıbl .... 
1181 

Pazar ~1.1r uyuma'kta olduğunu görmüı~ hay • 
Reaml .. o• "' d L-J B 

18 

GONEŞ 

1g4z 1!6 retten onaKa mlŞtıT. u garib mi. 
ı-~~"'l"'-------ı"'!"!"~~I aafirliğe mana VC'l'ICmİyen Nuriye 

lM:jAt{ etrafı gözden geçirip de eşyalarının ... 
• 

08 
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& . 

D. C. evel 
il 

D8 
15 

.» • 
8 

06 

u. 
17 
,1 

ç.a8ındığını e.nlayınca; dc:rin bir gaf 
letı uykusuna da'ban Y a.,an kıskıvrak 
yahlryan& polise teslim etmiştir. 

Otla ... "· 
lkiadi M 

1 
.. 

1 
y Yqa.T auçunu dtiraıf etmi§: fak&t 

ı--r-i~-ı--1-~-+--• ... t.e...,•-u a~adqlarıının nettde oturduklarını 
» u. ~. D. j, "· bir türlü ha.tııôyamadıiını .öyle • 

11 11 

' 38 

11 >1 :o •• Ilı 82 nüfdr. 
• ..,~- 16Q 

Za.bıtıa bu kUçUk yaramazları ._ 
ıamak.taclır, 

Bakııtroy akıl hastanesinde te • r.ara uğradığı haldkında krn.dıs'ne 
davi altında bulunan Ahmed is • verdiık1eri resmi tezkereleri göste
minde Cl1zzamlı bir hasta bahçede rereık hldise ile hlç bir alakası 
bul'duğu bir otu yem~ş. zehirle • obnadığını bfildimıdştir. Bu iddiayı 
nereı'k ölınıüŞtür. lkayd ve vaziyeti tavzih ~deriz. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA! 

Bilginler; timdi kanh bir har. 
be sahne olan Pasifik Okyanusu. 
nun bir nokwına; «Ölüm soka. 
fi» admı vermiflerdir. Bu böl • 
gede suların derlnlifl 400 met • 
reyi geçmektedlr ve denizci~ hiç
bir bayat eaerl yoldur: Çünkü 
buralardaki aularda oksijen bu • 
lunmamaktadır. 

o:Adı Mı1ha, sükUneie delalet 
eden bu OkyllDU$un o noktasına 
bu isim verilirken benÜz Pulflk 
harbi ba§lam&m1flt. Bilginler bu • 
gün Pasl,.le olup bitenleri gör. 
dükten aonra ilk kararlarını de • 
ğlı:lrlrler ve Pasifik Okyanusuna 
aÖlüm Okyanusu» adını takar • 
larsa, buna hiç tatmamak ge • 
rek •.• » 

Bu münasebd.le bir fıkra mu. 
harriri d lyor ki: 

iSTER iNAN 
INANMA1 iSTER 

Fırın açmıya dair 
ruhsatııame yanlış
lıkla verilebilir mi ? 

Galatada Kııledıf,ind~ Bii. -
yüJclıeııdek caddcsındt! 8.> nu. 
maralı fınn musteu.rı lılehmed 
Mutlu tle Ali Tor,o~tu udların
da ikı okuyucumuz dun nw.ı.t -
baaınıza gelerek, alakadar 
yüksek makamların diklcaı na
zarlarını çekmenıız clieğile bi. 
ze §Unları söylediler: 

c- B.z, ikı ortak Galatada 
Ku.Ledıbinde Büyukı•endek cud
desmde 83 numaralı fırmcta 
yıllardanberi çavdar elcmeğ• 
imal cdıyordıUc. Çuvdcır ekme
ğı ımalı menedı..Zince bu defa 
aynı yerde muayyen tip eh • 
ınek pişirmek talebile beledi
yeye müracaat etıik. Fırında 
gerek];}. . tadilcit ve tesısat vü • 
cuda getirdiğimiz takdirde bu 
talebimizin yerine yeti'T'.l.cceği 
söylendi. Derhal faaliyete geç. 
tik, 1200 Zira masraf iht:ıyaTile 
fırınımızı tek tip ekme1e piJir -
meğe salih bır hale getirdik. 
Alakadarlar fınnı gözde1. ge -
çirdiler ve m.a.tlübcı uygun btt
larak bize ruhsatname verdi
ler. Bunun üzerine Of ise müra. 
caat ettik, 5 Mo.yuı tarihinde 
219 numaralı tevzi karnesıle 
ekmek imali için 10 çuval un 
aldık. Ayni ~ce bu on çuval 
unu i§ledik, ertesi günü. usulü 
dairesinde halka tevzi ettık. 
Fakat o gün tekrar un almak 
üzere müracaat ettig:miz Ofis 
bize mal vermedi. Sebebini 
sorduk, size nıhsatname yan. 
Zl§lıkla verilmi~ cevabını al -
dık. O gündenberi iJoi elimiz 
böğromüzde bekliyoruz. 

Madem ki ruhsat verilmiye
cekıi, ne diye 1200 Zira masTa

fa gircl k- Fınnın iptal oluna -
cağı daha evvel bize söylene. 
mez miydi? Halbuki çavdar 
ekmeği imalinin men'indım 
ıonra tek tip ekmek çıkarma.. 
sına müsaade olunan birçok 
meslek~mız vardır. 

Bu kadar masraf ihtiyarın -
dan sonra bizim bu tıcareti 
vapmaktan istisna ediı şimizin 
sebebi nedir?. Alakadar yük • 
sek makamlardan ~aziyetimi • 
zin esaslı bir surette tet1ı:ik!ni 
biUıassa. rica ediyoruz.> 

'---------------·.) 
Şehrimizden Ankaraya gide 

cek zahire tacirleri 

Şim.d böyle lastikleri havasız. 
motörü elek'trlksiz, kendis h Y=i 

da otomob"li işletin, yürü üıı ve 
kayırrıaikamt~a götürün baka ıml 
Ynlnız bu değ"l ha di Hlsfkieri 

şişirfldi. A'Ccumulat~ur doldurul .. 
du, ma!kine v"ğlandı ve otomobil 
bi:rfirnç günlük 1?avıretten ve b"r
rok magaftan oonra fc:elr ba1P ~1!!
t'rildi. Kavıma'kam1 ğa nasıl cide. 
csk. benzinıi nerf'Ö<>n bulacak? 

Velhasıl bf'r enı"r ki yerine ge
t'ımiye madldi imkan yok 

Vaziyet' böyle olduğunu elbet 
kayrnaıkamlı:k da, vılayet de bilir. 
O halde böyıle yerine getir lr.ıesi 
maddi itmlkan dahilinde olımyan 
b;r emri veıımcktc ne mana var? 

Böyle bir muayeneye mutlak 
lüzum varsa muayeneyi yapacak 
heyet adresler· zaten merkez rde 
kayıdlı olan hususi otomob"lleri 
bulundukları garajlarda ko trol 
edebilirler. Şunu da sırası gelm"§.
ken tekrar edeyjm ki bu husust 
otomobi\ler iış"nde verilen kararda 
ısra ediyouz. Bun1ar oldukları yer 
de çürü,ıorlar. Sah;bleri tar fın. 
dan işletilmeleri mahzurlu ı:öril
lıüvorsa hükUmcıt taraf•nda•ı cılı
nabiHrl6. Halb ıtki ihti'.YSÇ k rsı. 
sında resmt mıııkamlann ... -~ide 
işleyen o omobillere el ko ·d ık1a
rı gtörü ii:v-or. En do~usu lı •susL 
leri dP c;Pfaletten kurtanna 1< de. 
ijil midir? 

<1JUl!~an Ca~id ................................. .-............. -
Ma.aılar yarın veriliyor 

Mali seıne oonunda ı;mumiyeile 
geç kalan memur maaşlarının bu 
sene geç wrümemesi i~ln defter .. 
darlılkça lazım gelen tcdb"rler a
bnmıştn. Maaşlar yarın bütün 
devlet dairelerinde verilecektir. 

· ı RADYO 1 
PAZAR 31/5/19tZ 

8.30: SaM..,.... 8.SJ: &afif program 
(Pi.), 8.45: Ajans hat.ederi, 9: Hafif 
llM'C•lar ve iınartlM' lPl.), 9.15: Erin 
aaıatf, 12.31: Saat a.ıarı, 1U3: Saz e.. 
8edtri. 1%.45: Ajans baM'leri, 13. şu. 
1u ye tibtiilfır, 13.31/14.31: Mib.ilı: &aA. 
10 aloa odııe9kaaı, 11: SaM aıan. 

18.03: Radyo .... ~ 18.40: ~ 
aıı ı.r1et. ıuo: Saat aıan n a.Jans 
lııaberlerl. 19.ts: Ankara tlkbaba,r ııt 110. 
pbrmın netkelerl, 19.55: Keman silo. 
ıan, 20.15: ı~ ve balom), 20.30: 
Şarta ve tll1dller. Zl: (Zlraa1 Hati), 

21.10: Kimgll ailesi, %1.38: Kannen o • 
perasınclan (Pi.), 22.30: Saat ayarı ye 
ajans tıa.f>erlftf. 

"' lstanbul borsası 
30/5/9(2 açıhş _ kapanış fi:ı.'Lm 

CEKLER 

Aoıl'I • n lr. ı ;J 

oudrır. 1 Sterlin 5 2ı 
..ew.Yorll ıtO Dolar 150.70 

ennre tOO 1sY ~re 1'!. S0.365 
.,bdrld 180 rcçeta ll.89 

lokholm 100 lneo ıu. u.ır. 

Btr altın Um 33.25 
ıt a.)ıırlık bir ıranı külı;e 
altın 

nııştır. 

o mı • 

.Aılkarada Ticaret VekillPt:Jc 
hububat ve zahire mevzuu etra -
fmda istişari mahJy~tte temaslar 
yapmak üzere yurdun her mınta
kıasmda birer heyet seçilmiştir. !s
tanıbul Ticaret ve Sana}; odası da 
zahire 1.üccarlarından Eşref Akatlı 
ve Yakub Cemal Ertan seçilmiş -
tir. Mümcs.siller bu akş:ım Anka -
raya hareıket edec~kler ve yar n
dan itibaren hü'kı.imet merkez'r.de 

1 yapılacak olan toplant ara "şt'r k "-------------~ 
eylıyeceklerdiır. 



Hudunsuz sabrı, mizah kabiliyeti, 
telakkileri, ahlak va tabiatini 

\. \ 



31 Mayıs SON POSTA Sayfa 3!2 

l!Son P•a>> nın tarihi te/rika.aı: 120 ı·············· .. ·······-·-·-·······-····-···-························ .. ··············-·················-······--···-·-·· .. ······················, 
İ ccSon Poata» mn edebi romanı: 10 i 

~~~e~~!~~~ı~ U~h~~i~.~J Erkeği kadın .yaratır ·l\ 1 
ve ne h<ıık a şu adamın malına el - Bunda mı salbeyliyclım, )Ok- Ahl öteki elini yakaiayıp öptüler. : 1 
ı;undun? sa şunda mı? Abdülgani clenıdini.n bakışlarında ~ . . . . . Yazan: Nusret Safa Coşkun • 

- Dü l'.:Ml hal ve sahibln: fi_ Çın.ar ağaıc:ı.nın meydana doğru ve haUnde seı.ili.ı: bir durgunluk : - Bak hele .. neler de bff yor? nıçın? Izzetınefs ni mi kınlı~ A-'ğu düşüncesi, ser~ muamele etme-i 
ra e:y lemııtş sanm~ id ,,., uzanan kalınca bfr da •. nı gö.:.ier- vardı. Dfuıt adam hasır üzerine çö.. ~ . -:- Y alruz siz mi bir ~yier b ·ıır- d.am sende .. kadınlarw izzetine!- s:nden doğaın ızt.ı..<ıbı biraz ols-...ın! 

Ha I diş eT'ln g:cırd t ı: diler. Patrona: me1di1cr. Patrona Halıl ihtiyarın :sınız? sınden ne olacaık? Kadmııı en <,:ok hafifletiyordu. Vcdad .;uratına noJ 
- B:re as1'cıc.ak, mazeret göste- - Onda. onda ... diye cevab ver- gCitzLerinc meraıklı mtr:ı.klı baktı: ~ .:--ır.a~~r'. hi:f&kis hiçb!c şey bil- eh~iyet verir goou~üğii, fu! .. at aları yı)'ince niçin ~an etmemişJ 

rey m der &en suçunu artt:..rırs:ıı, di, başnı sal'.l~dı. Dükkancı Pana- - Benim bu:bacığı.m b"r ke.derı- :d~gımı ıcdıa edemem. Faa~.ı asıl kat:ıyycn umursamadıgı ye~ane tı?' Demcık iki, yavaş yava~ onnn! 
a · sirkatten yağnucw~ iııt"kMıı- yat ta eli erile göz.lel"ini hpaya ka- niz mi var? ~mesele, insan bilmediğini bilmelı şeydir bu!.. Omuwrını silkti: üzerinıdcıki tesirleri .gözükm~ğef 
na geçersin. İsta:nou:da bunca paya uzaklaştı. Köse adam başını 'iallac.lı: ·ve muteva_::~ olmalı.. - Bana darıdınız ~3.hba .. Z

0

:\ Jnı başlıyıordu. Neden !bu tesir i~ eği?: 
d. . anları açt.ı.ruıp mnes.r.cnin b:r Palrona Halil tam hasır uze.r~nc. - Var Halil, bilürsüz ki saray- Taş ged.ğ ne konmuştu. yok barışırız. Aıhlamın çocul<lu. Semahart, bunu !kendi kendis·r.:? del 
el r· em nesnesmi halciden vikaye tki arkadaşının yanına blğdaşoı.ra- dan ge.lürQz. . Omuzlarını s:Jik.tl: ğu.ndan kalıma bebek takımları pek izah edemiyordu. Yalnız. Şt&ıaJ 
eU. .g!ımitıi bilmez mi idln? ğı zaman, bir ~ omu.z:.m:ı na f' fç~ - Aınıda. havıfımızdan hazan yap - S!ı. böy'e ise?i:z meseie yok. var.. getire)' İım mlsa~irlik Oj nıy::ı. sını. teslim ediyordu ki, V edadaf 

- !... doı'ku.ndu. A1i He Urlu o·urdukları rağı gfüi ditreşürler mi ·c1i? Genç. ~~ isyanla doğrolmuc::tu: lı.m! _ yaklaşmak, onunla alakadar ol .1 
- Kaldıı.rıın şuıntL yerden sevinçle fırLadılar. Patrona - !. . . - Smmme dokuınuyorsunuz he Semahaıt. irenlenmez bır h·d - mak, onu kendisile alakadar et .: 
Ku luk nefe.leri )'a.ğmacı MUS- Halil ardına döner d&w ez şe!l şen - Bunda gelüp başı 'slenenler :~! .. ~~ kadar kendi?-. oe~nmni deüe, piya:oonun ;.istuı1<le-ki 11?ta ~e!k, 00.layıs.ile ~ 'kusurlar n tas-! 

tafanın vakasına paÇAıS.na yapı..ş;tı- ba:ğı.r1p iıki kolunu açtL: defterinıi alan koca haseki ağayı ;bır halınız vaı: .. ha:lbWt.ı .farkmda tomarını kapmııli1t,ı. V~lad, yer n- hıbe çalışmak ıg:Jbi bir arzu i'e dopJ 
lar. Mustafa yalıvard:ı: - Beniım bu.bam. gör.dünüz mü heıninn oubam'? ;m..: ruz. gururlu olmanız ;çin b.' den kıpırdamamış' ı hı le .. · G~nç doludur. IBirçolk zamanlar ·ıınd:: 

- Bu se<fe.ı-1.iik suçu:-nu bağı~lan. Köse Albdü gün: efe-ndi tatlı tat. - Anı görme9.ik. Halil İbrahim ~m~?·ete dahi saıh"b değ·lsiniz. k~~'. ~nun hemen kapıyı çek.ver- kendine soru~rdu: cBen ıbu c;oJ 
Patrona koloou uza' ıp g irJedi: lı gü1iimsüyıord'u. Hal:l iht y.:ıı: a... Paşayı gördüık. ~Koyun. kıı:ları .e:ra!ını~a. d&ı~ ~ıgını, no~aların. ~pıy~ . çarµ::ıca- cuğu sevi(Y~>r meyum?. ı 'b n·~ 

Onda, orta crmı· şcr:fi önJ.n .... damın iıoUarı araS?na ntıidi: HaHVn dişleri gıcırdadı: :"or. diye 'kendiızııizde b r t~l.al· gını tahmm e1ımiŞtı. Lakn Vecıa<l. vokluvor. lhenüz bu hi1kzno \ar .,: 
delki çınara salibevlen. - Benim bulbam, gerü dönme- _ Üzer1mizc gclımekten havf E~ l!it, yaıhud fe'\c~alad~ler o'du gözünü kırµma.dan yermde ka! ıı ... malk mi!.ünç. Şurası muınakkak l<lj 

Mustafayı- sırriiıye ,, rtiye götü!"~ d·ni'Z deyu, ş:ımıdı sarayı basnca'k- eylemez n:li? f~uıı.u mu. te-v~um .edı:Ji?rsunu:z. :a, nıotalar suratına çarparal: d~- bütün huşu.netine, aksilif(ne rağ..; 
dii er. Hal I, bu seı:fer dükkanı s:o- tik! (Arkası var} : B•rdenibıre sosledJklerme p ş gılmış. etrafa saçı,lro şu. Sema.h .... 4, vne:n bu ~cuğun sev"mli b"r tT:ai ~ 
, u ıan adama döndü: :man olmul? gib', omuzları. dii.ş!ı1tş cNe yaptı.m!• ı ifade eden b·r ha vardır. Bu nedir?. İŞt-e b'r türliıE 
· _ Kaç akçe ziıyanın var yı:ı:da4 [ 1 $başını çevimnişti. Parmaldar'le i>. reketle ellerini yüzüne göu· rdü özülemiyen ıkoSkoca bir m ·~rnl!.: 
şım? lJ evreı DenizyoJları şletme Umum :vanaya asabi darbeler ınd ri.yor- Sonra ona bakmakltn korkt1~or. "Bu ~uilt i!ıa-nıg· ce-))besne kas· .i 

Dü kıkanc bir elırw göğsüne bas- M '~d u·· rıu·· ğu"" l ı a ... n la,., Edu. mu~ g bi paımaklarıntn aras4nclan ~,nd.,ık!ne :nüfuz e<lebiıli~r? 1 
tırcl : u ı : :Bu boşarı:ış 'karşıs ~a Vedad da yavaş y.aıvaş .gözlerini rıçtı. Vcd~d. Acaba bu sadeoe bir tevehhün:..--: 

- Zivan :mız ok, arka camı ;şaşırmıştı. Bir müdrl: t eli kap n-n k~ları çatık. dudakları t'treyerck den 'baret ~Klir? Onun bar:tl mua: 
k :rmıı:ş ·i<l", al dahi he al olsun. Ge- Ada: ar - Anado:u - Yalova Hattı ~~~ağmd~, roüıte~ed?'<l.. n~ r.ı~s~kend.isine ba'kıyordu: ~ . . meleleri \karşısında, çarpışmak ar-~ 
Jın su adama luyman su~tan•m. y p :b. d':i. ne hır şev soıyl yeb.ldı. Şltp.. - Oh, çak fena, ıs.emem.ştim zusundan doğa.n alaka mı Vedad: 
R na ba~ı<=':av1p azad ev.ien Dahi az ro~ramı ;he yok ki, Vedadın muka-brlf:si Vedad .. af d'leyorwn.. böyle görmeğe m€cbur ~iyor? i 
el. \'amı:zı geru ald1k, Beş akcr->~1: Adalar _ Ana.dkı'u • Y~o,·.ı. battLaıia 1/Huiran/942 Pau.rte~j &ilniindcn ~ok ağu- olacıa1ktt. F<iika~ hunu. Vedad, gözlerini yere irııd:rm·ş- Bu ikadar saıtllı.i görünıUşlÜ o,lma-i 
s ate tu. .... ca· yü ·· den b;r ca,.,a yaz pro~mı ta blk obaAa(·.t.khr. ~genç .kıZln bu parl~~ .~ını müt~a- ti, ayıak.larmın dibin~e ~-çlımış bir ğı ne-fs:ne yedi.remiJııordu. Hayır~ 
J.. n:an! Yem ıınlmm i&kelel~ a,,ıhnı~tır. Ceb .Proiramla.rı rişelerııe satılmakta. Ekıb Jll.Şman olamt~ ~oruneıl Vazi - notaya bakıyordu: L.stz 111 sonau .. hayu mutılaika Vedadıda esrarlı bu: 

'P ~ 110na Ha~~ 6n'il'ld' ell"li:ni -~- ( 9 :.~et· örııleım'.şti. Semahat, arkası dö.- Genç kız, Vedaddan şiddetli bır 1-ıüviyet var. :. 
UD, 5. 97) k 

g ı.i üzer· ıe kanı tıırup ,.aıva. §nük. eller· e piya:rıonu-:ı kapağın a~~ıam:eı be'k.li?:or~u:. Bu V<i ·ur İşte misali: Son hadise.. i 
~c'l c}"'-\o ·n,.ıv r11< dk bak!.: ;s·anbul İnh·~arlar B -.J·• 1 .. .., .. d ::~arbe1 :r vurmaıkt~ ~~v.am ecl<>reksükt:n7t1 onu busıbutun şaşırtmış yedada gelince; E 

- 7..emi n,:s:z? 3.Ş mu .ıur ugun en: rrç kelıme daha soyı.edı: eun. ştı. . ? llk ~fa ıkurak. ?'Uoh çölü .. e se--i 
_ Ber sultam . adımız Pana- H'! yılı urfmd:ı id:ıren'ıı. Kab.3.taş ve Kasunpa.şa anb.ttaruı~ ıreleecer.k : - Çok kmyıorum size.. - Çoc~a~ ~~e mı kavga··· r n ıbir rüzg.irm estiğ1ni h e-~ _: 

'.' " r. olaı,ı tahın1nrn t:ll)O() ton lll.UD. deı:.iz Tes.ı.itirulıaı a.nb8rfar.a. n;ı.kil n bunla. :: Vecfad, gayriihityaı-i gülrn~ye Kuzum sız hıç ıyı geçıncmıyecck mi.şti. Gari'bdir, bu hakaret onaE 
İhtilalı re"s! ayağa kalkıp adınııJl rm a.nbarlard:a. is~f ve t.a.lııoil i~leri açık eksiltmey~ konmm~r. Munkkat §başlamıştı; misini~? . . . . _ tahlil edilın& bir zeV'k ve nı'ş · ~ 

p, naY'ot olduğu u söy~ ye~ s:ırı teminat 750 liradır. ~ - Tıpkı çocuk g:bi_. . .. Ab!ası odaya gır~ıştt. Bır ı ... e:ı.- ilık <iefa ıkeı:ııdisinr uyıf, tık defa~ 
c:eclın.li adaınıın karş s.ına d.kHdi· İ~ eUilerin şartna.meyi ıt'iirnıc~. üz~re hergün v.e ekııittme1e ~tiril.1< &çlıa de : Semahat asa<biyetle gen don - me soylemeden dışan çıktı. ~~v .. - kendisini ımakul bulmuştu. N ç.: : 
· - Baka Panayot. Sen davanı 15 Haz.l:ran. 94~ P;ınrlesi güaiıi saa.\ H de ba.şmiidunüiiimibe miiracaat • :müştü. De.liıkanlı, h3.yretle gfüdü ll.nda ~ defa .olar~1{ 'kendısınc}e u zfıfda, en ~n bir !k Ql"etinE 

J!NÜ a'ursun. O ~en n b le~ğ·n ı.an. ri02ı.. ~k·, göi!eri d-0lu do·u olmuştu: bır baŞt\.ahk lıısseıdıyordu. Je22et~ '\•ar.d!ı? Hay~tlmda h"rınc:~ 
ırasL:dıaUtır. Lakin b L gerü ala- : - Evet kfrçükbey, t.pkı çocuk · • • · · · ••••• ••· · · • · • •••• · • · · • •• • · · defa olaralk. gece bu düşünce ene:: 
mayız. Bunda srn:nk ya!lmda İs- İzmit De:lİZ Satınalma Komisyonundan: :f(b'.. faka.t siz de lüzumund:ın faz_ ................................. rntağmda dönendi. maruz. kcı dığıE 
tanbul ba ık mah ve ırzı durur. Ela büyük değil misiniz?.. Birkac gün lb;r'birlerini ~rme - hakar~i hazımetımiştL İlk fır -~ 
Bu adamı azad 0yle-r iss-~ kovdu- Gikiikte Asmı. Eksaı>, llaif Ek1Sap ve Friizan ElıısApnn mu.fasımıf olduk ; Ne tuhaI kız bu .. asıl lüz.umun.. diler. Sema.hat. çok ıleri gi.ttiğne saita bunu iade eiımeği e:-keklik: 
ğun uız inzibat b02.ulur. Vr..r i~:n.e Iarı. gayrlmenku:leria kafe-sl Be-y<!'U Vel;!Io brarlle 1127Z'7h lira 23 lıı~ ee-. :ian fazla büyüklük onda.. Li:izu- 'şman, Vedadm son hareket\ k2r ~Ul'urunun ibir ica<bı sayıyord J. l''a-: 
gıt, burnun kanar ise gene bur.da ideli ...._ mn!tıl>Uiaık islmli::. editmiş ve ırahihıeriıl.in eıvevm mahalli Emundan fazla çocukluk gene o:ıda. sısmda müitehayyi.rdi. Veda<lı hır- kat niıc;-in, neden bu isıt~i. e · den~ 
gel z·yacle ısrar edeyim der isen, '8ı&.ınMJeri meçhllt kaldtlıntb!ı isli.ınhi.k becldintt ~· işbu. ı:ueteaaa ilin f~~m lkarştSlndaıh-ine hiııkı.m olmak is paladığr. ona der:s. verdiği için bu- olduğu giıhi barlı değil? B kız..: 
sana dahi zararımız er şür- tarihinden ttiba.ren 15 gün za.rflDda w itİJQlaın olduğu ta.kd\rde !caıbede.11 :tiy€1r, hem de b'rden mağl\ıb'ye-tirtıık bir :hat. du)ı.ııy\lr. bu surete g_üzeldi· - - ~~ 

Orta cami önünde uu!'an kol tıe- ma.ka.m ve meb~ ııudesim •üracaatta 11t1lhtar ~ıaldarı liiılıaaıa Dh ikabnl ed;ver·yor. Ya hn göz•asları hareket etmekle ona faydalı oldu- (Arhs'i vaI) : 

ferleri ses1eniyal"lardı. Patrona olUDıUır. «6031• "6 __ .. -· . • .. --· ------.... ·-·----·-·-·___,.; 
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" • h+ ........ l6tftler ........ ıtllal ~Mir.) 
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AS YANIN IÇYOZO 
(~ı. 3/.1 de) ı•eıle teıltrar ededer •. Bu ıneraaım tıp 

«Yaıluıda. •• Y•t lıiir: fey ya. kı bir diRi l)r•e ı...a •. 
pacak. o da, biz kadını ~rdteği ko- Arkas nda.n. bqkomutan berke.. 
IUIJMIOra mecbur etm.drair.u a· üç dalc.jkel• biı teickk.&ı -..... 

"s~elt faocat Dldatör na davet eder, bundan Merada. ea 
Haıdıw,.: da 'ft7aluı.cf Ç yang L.ii. az b'r saat aüıen (Üti üç •at aür. 
~· n buludqa he.hangi brr düfü de o..,_) bir konnf!Jlıt yapar • 
~e lııeı Pauır erte.i .. ~alta 4' k. Mare,al bu l:CIMlf.ılDulacia askeri du 
bte deier bU menıaim yap-rln. Bv numa i-=eler. ir.'-.-ıanndaa Te 

Jneran..ie Ma...ın. allüını r•- aivil idare iablen.dea d• fazla 
~-•manalı lıi.r olayitr. pyıet •rfetıa.eleriııi iet~r. İf 
Allı~ kadar delt•anlt Yangtze ~"lamuyaaları. aeıaeliwmc l&ı a.. 

~adaa rrlltma sıçrar, Ye M3. zarlar, tahkir cöer, auiııt malleııri 
r~ ka~hl yatt ...ı..rındaki 1M7da.u 'V\Ulp; Ye ber ımıaahıabe 
bir Salan. ~ adımtarlıt ulas r, sini de ah.la-ki bir kııtSa il~ hiıt m. 
.f>üyük binanın İçinde a ralaoır ve Bütüa bu merasim esnas nda. hatta 
l>eklerler. F'"ı*a~ l>u L~lfcme uaun kabine üyeleri de dahil oldujı: t...l. 
'6iirme& Batlomvtan. dakı'b aekti. d~ heııkes ayakta durur. B·t.ince de 
renlemd değildir. CePir •e lüraü_ b-.Jt,omwtaa teşeltklir ederira, ve ya 
:re çr\aır. Aeleri bando bir maq ça- lwd Allıı.baısmaıılad k... demez (a. 
lar, ve meneimde. Laz r bulunanla. k.at sadece k.ıaa n kesin b' t tamam 
•in heı* hazırol vaz.'ye i abdu. kelimesile. l'Oplantlya eon ver·r. 
Müz;la aucar. Herles '8p\asın çl- b.nlalnı Hoyi 
kft'l!', •e <:in Ciiınhudyeotıni~ kuru..!·-------------... 
cusu olan doktor Sun Yats~..n·in Tf'S. ZAl'f - ,... di,efl Na.fi& v~awı 
mine, bir .. .ik.i ... üç ••• üç defa eğ le- .....,_......_ .....,_ terllls teM • 
rek başile selim ver· ı. Subayla. tek "-' m.Yf .-.... Ya tı.ı .....,_._ 
rar laııietferini g'J'erler. Baş.komu. ... tııl N., !I ••. 
tan dofttıor Sun Yat.a.en'in vaıiycL. 11! ' &ına >'ll!laecı ..._.. ~ 
aameüi aattr ıat'r okur. meraaim.. =••net (317) dD'-ala flltlr) ...., 
.le-kiler el. wnu aynen Ye. ~ '1R> ........ ,,.... ........ 

lstanbul Defterdarhğından: 
1 - 8elrıel' w ıtt.....taı1 ahmwı iatihU. ,.,.....,. ~ ~ ela 

M&l-'* ...._ ell lıWall H111tız ._.... ; eftJ ';'Ar-• ._ .......... 
A) ....._ •• v~ ea: ... Be IM'1 -.... 
•> Gaıo. ~ ltıtidai 'ff1a .................. , ............ 

• 11ler m-n aeırn~ cilnh >'Mi ..,.,19U &trı'i • Hheh•:la il,. 
......... matır.-. .... ..-r fürfb 'Ye ........ w .......... -wı. 
t1e h hoN>~ .... H 'Wlr ~"' h+ +a ....... ._ ..._. mlkı&ar ft 

'' ..... - ............ Jl9lteri cislerfr IQo ~l ~ IHllllMMiil 
_.. talıılla ellen ...._ nM Olul'lıll har ..... 4w) 1/8/19-IZ cununia. 
ıuq-ma• ~ Mlh ~ ,_.,., cllılıresfoe ıatneie lllecburı.Jmlar. 

3 - 0--. .... ...,.. llı&!.ıai •~1'11 tlıll ınadıfe olarak lnıl1aııau amal 
lllihau lıdıtlen • .._. 1'a llilwlıll!ledea ~. tıııatn ~ ...... ""'
...... aleme. brwt!'JA, alrHle ~i, ....._., • ..,, Nfel w. eımall 
ııı 'telıııd lıınt eclıınılel!f!r. Sınai miteeseer ı.b'ırl de 18&3 IMlmiNlı -• " 
ftlwtııl 1ıa u ımuw11 ı.,.-i ma6ksllllle taril ~ ml-•lert irade f'da. 

f - •ııııtu cBnbikl sahlanla e1JerJnde ,... ............... IMılanau,. 
lıır ~we Nf'lll• JiY'Chr' •efilıll~. 

S - MUWI lpWe~e verm.,_ ~ -sa P1ı1a1 llet'--.tle. 
rlıııie Bıtlılan ~ l»QIUIJlamed ~ ,.._ ......... ~ 
mna4 f;p.'a ~ ft!'lfl beş ıaı faaJaıdle t.ıı.a eGecetııtılr. 

&Talııclarkre. b tinmek ize.re Min nJ._.., 

Not: İstaııbuıl4a. ba 1'k a.tik:ıb nrid':ıt dairesi Gal&ta Jhbppumnıtıı nwı • 
mele ft Mı.aliıt verr!fıeri mert.e-ı şuh~, 'beyannameler ba ıtlllle1e verne • 
.-sir. lil:ıi) 



aya 

' 

İEmirde Sıvasta 

iki açıkgöz kendilerini ront Köyliiy~ Karabükten gelen 
ken mütehassısı olarak göste-ı Şima demirleri dağıtıldı, bu 

rip iki kifiyi dolandırdılar yüzden çiftçiler çok memnun 
t · (H A) ç1· ed.- mll Sivas (HU19Us'i} - Vilayetimjze z:ınır U$\JS1 - n w... - . .. . 

ayene ve tedavi için şehrimize gelen1son haft.alar ıçinde Karabuk ~elık 
· · AJ' ~ı ı· ive demır faı'brkalarJnda:ı gelmıe o. ıkı hastayı dolandıran ! og u ş.. 1 ş· d · l · L:Hh - • 

• w • ~an ima eınır enı oıı.ı a~a mevsnn 
maıl ve Mehmed. oglu Mustafa za.d k II I 1_ b ht' 1 

. . . e u .anı maK ve arıı. a ıyaç arı. 

b·taca tutıılmuş. adlıyeyc v.erı\miş.. itiıbarile köylümüzün ziraat aletlerin 

lerdBiur. doL _ _J lırıcılı'- va:ı.::· MI .. I nl karşılamak üzere tevzi edilmi~ 
ra.na ..., şoy e tir. Köylümüz bu tevziatlaa çok 

olmuştur: memnundur. 
Mustafa Türkeş v.e oğlu Mehm~ Halkevind e konferans 

Ali Türk~ haS'talıklarını mı:ayene Öğretmen Beıki.s Aydınoğlu ta_ 
ve tedavi ettirmek Üzere Çıned~nirafından Halkcıvinde cıKü~ük yaş.. 
ge1!miş ve Ca~ulvannda Dr. M•t.lllard.a çocuk terlbiyes-İ konu&u üze -
hat Baoonıa ımuracaat ederek rnua.rinde bir konferans verilmiş ve k<>n
yene olmu~rdır. Muayeneden son.Jferane muhitte alaka tıoplam:ştır. 
ra doktıor, huıaia.rın rontkenle mu. Maliye varidat müdürü terfi etti 
ayt>ncler'ır.e lüzum göstermiŞ ve iken Vilayetimizin genç varidan mü.. 
d"lerinr rontken mütehassısı Dr. 1d.ıürii ~a~ım Gülerİn· bir derece ter
Fahri lş:k · a gönderm;ştir. HM talar fı etmıştir. 

· B t k w Öğretmenler topanıyor bir arabaya bı.nıerek ey er 80 .a.gl. ş lL • • ·ıı_ k r .. ~ 1 . 
d v 'd k h Al'ı wı . enrlmız J ,1;.0 u ogretmen en na ogru gı .er en ara aya og u .. b' l k" 

1. ·ı M h d ~ı M t f da her on beş gunde ır me.s e ı top. ,~1 ve e me og u us a a I 
~, L t l:a 1 .. .,.,... .nı laıntılar yapmaktadır. Bu top ant;. 

at amı.ş, ve nıa:ı. a r n ner""·~ e· • .. w J b'lh 
'k' · · .. v _..~-t re. araba lar ogretmen :er at'astnda ı a~a 

tı ~~r!:nl ogren.~ en son - r·k ·ı ·-'-'b d'lm kt di 
a a a ı e ~ı e ı e e r. 

cıya: 

~ 
- Dr. Fa:hri Işık şimd; lıkinci 

kordonda oturuyor. Demek ııuretile Bodrumda yeni bir birlik 
a~ hayı .ve ha~ları ikinci kordon. kuruldu 

~
d.a 305 sayıda ltafya tebeasından Bodrum {Hususi) - Şehrimizde 
Dr. Karlo oğlu 65 yaşında KamoL (Bizim Birlik} ~amı a~.tında: haki. 
}onun evine götÜT'l'llÜşlerdir. Orada katen memleketi ;re .mu~ahsılı fay_ 
• 'k' ha tı__ 1 bakıyoruz dalandıracak yenı bı.r şırket kmuL 
uu ·ı st.a.yı ron KA"'.n e - ş· 'ifı ı_ - 1 d b 
d . k i·k b' rl~ k~pay'p muştur. t;r:k.ele ı K n.am e e on e') 
ıve aran ır o .. ya n • • ı· k ·ı 30 k d 
k- k il ·1 b'ırer re btn ıralı sel'l'naye ı e a ar te rer çı armJ-; ve e er ne - 'f . . d · . k 

' . ) ] d çı tçı tacir ve vatan aş ıştıra et. 
çete vererek 20 hra a mış ar tr. mİştir. Faka.t teşdakü)ü,n faydası o 

Kendilerinıe hastalık~arı. hak~ın - cadar çabuk kavranmıştır kı pek 
da rapor ve rontken filini verılm-e. ya.kında ott:ak ~ayısı yüzü bulabi. 
etiğini. gören hast:ailıar dolandırıl ·lir. HC'T orla.k şirıkete 500 liralık bir 
dıkLarını anlamış ve zabıtaya şi!k.a. hisse ile gİrmekıtedk 
yette buunmuşla.rdır. Suçlular tu • Şirket, Bodrumda bilhassa müs 

L __ , _ _Jı tahsil ma1ın:n geniş tekabet, tam 
tuın1U;u«ru r. w .. • _,_., 1 1 

----o deger esası u.zerıımen a inip sat • 

Yurdda 19 Mayıs ması için çal!şacaktı.r. Piyasada a·lı. 
cının daima m~hdud oluşu. fitalar 

19 Mayıs Spor ve Gençlik: Bay. üzerinde her zamaırı tesiır yapmak. 
rami bütün yurdda olduğu g.ibi Ada tadır. Piyasanın iııhlsar:dan kurtul. 
p;ızarında, Karamanda, lskenerun. ması i..e iş-1ete geniş:Uik ve hareket 
da, Qcıırum.da, Çanak.kalede, lzmir-verecektir. Şirket, 'köylünün malını 
de. Adanada, Anta~yada, Bigada, iyi fiat!la alaca.ık, ge.ne onlar h esa4 

Kaşta da ayni heyecan v e tezahü. hına daha büyük pazarlara satacak_ 

SON POSTA Mayıs 31 

HAVACI LIK 
(Battarafr 3/1 de) ı Jaıpon hava kuvevtleri deniz 

Bu baskın evvela Havay adala. hclıkmı.~yeti say<?sinde istanen yer. Yıldırım başın~ beıa· aldı 
nnda AmeriJkan dbnanma~ım ;n. de teıksif cd1:Iebilil'keıı Aımer:kan ~ 
dirien darbe, b!lMıare İn,gilterenin donanı.ına.sm.ın sahne·re çıkmasilc 
Uzakdıoğudaıki. müdafaa planl:ırı- tehlikeye girm.iş bulunuyordu. - Bız Madralı ile boğuşacağııZ. 
nın be.lıkeımiğini te~l eden en ye. Zira gemilere bindirilm;ş seyyar Bi.:rfbirimilz.i olldüır~eğiz. A'hmcd, 
ni ve !kudretli tki muharebe gemL bir hava kuvv~ıti isıtencn yerde Kara bir güreşçi ile tiz. elden işini 
s~nin !kaybı vıe nilhayet muhtelif kU\'Vetli bulunırnakla beraber bü- l)iltirecek, bu revay1 !ıa.k mı?. 
ada ve sömürgelere yapılan çıkar yük bir tchıli!lreye maruz kahyor - Pek.i başka türlü nasıl olur?. 
ma ve ~al.D.ıerle inkişaf etti. demo~tir. Onu sana eş versem dığeri söyle. 

Jaopnya daha hazerdc-:1 r;ıkar- Ni.tekiıtn Mercan Denizi muha- necek. Aıhmed., daha '.küçük oıia. 
~a. ya~cağı. adaıların kıeşif ve tE'i rebesinde batırılan bazı Japon nın yeni bir ephlivamdır ve sızden 
hk.ine iıtıı1:'3 il~ çalı..,'ID'lış ve

1 
harbde tayyare gemileri, bu seyyar hava çocu!ktu•r. En münasrbi odur ... 

bunların ıaoıı:ılıaııde pek ror-uk çek k ti . . ld ~- - 01""""""' . . ""°- uıvve erın.ı o' lLl\.....-a sarsınış ve .......... · · 
me~ı~.tır. , Japonlara haki.mive-Ü yavaş yav.:ıs - Aıbe olmazla olur mu be?. 

Bütün bu muvaffak.ıyeterde Ja- ld k tım ~ ·b l .,.. - Kur'a at be!. 
h k tı .-: b" .. k e en a-çır, a 5 a as am.ı,.,.ı. pon av.a uvve e., en uyu va- _ . · Deyinıce ca7-gır: 

zifuyi üstüne alım~ bulunuvordu. Eger Amer:kan donanma~ı. bu _ Ama, söv'led.in be? Senden 
Japıonfa.r en 1.l'Zaık düşman karala- sevvıar Japon hava .ku~'V;tıenn.: ta başka söylen~ var m: Yıldırım?. 
rına kadar bile tav_yarclC'!'ini ,gön. şıya.n ~a~7"are gemıleı.n,ıı mute_- - Kur'a at usta! Biz haıklkıınuza 
deıımekie hava füı~ünlüğüıı:i de el bakı buyıuık kısmmı yakalar ve b" razıVLz ... 
de etım"ş1erdi. Bu hal Japon hava tı:ı~a J~pon hava kuvvMlc~i .. çok Yilldırıan .Alhımed., küçülk ortayı 
kuvetilerimf.n Ç"dk ~eni~ olan müt buyuk btr sarsmtı geç·reb:lır1er. yüzdi? yüz ailrnak istiyordu ve alır 
tdiık sıömıürıge w dbminyonlarm- Bu. baıkı~d.an ~apon lıav.:ı kuvveL riı da. çüınıkü hep.5inden pehlivan-
da fazla bir hava mukac-v.meti1c lerı teıhM-:eded:r. dı. Binaenalıevd'ı, en çok göz;ine 
ikaırşfü·cımaımalarmı m11C .• :lb o1rmı~, H. u. kestiğ·i ve gıı,}~aben methıııni Jşiıt.tiğı 
miilttef:lklerin, hava ktwvetleri h 1 Kar.a A'hımedi, i1k çarpışmada 
k·mıandan Japonlardan <?Ok ac:ağ: Lapseki C. Müddei Umu- \rumuışak bir :peh1ivanfa ka!'şı kar. 
01<hı!kları h;ssiıni doıfurmq~u. miliğinden: ~ı~·a hırakımak istemiyordu. 

Nüıaıvet Japon adal<ırıııın Am"- ZavaUh Havzalı A1iyi taks1ım e-
r'IJı'ı3,n tavareler! ta.rafından h0m_ 942166 iıa.m -lem;vorlardı. Onu yeneceğini 
ba1arona.1nrı veva Mercan -Denizi Dkıiı&runııb bııhmd.urJ!ıı.fo 57 kilo ku. ıanm~di~rlardı, 
mu'h-areibe<;i b;7.e yeni hakika:t1t'r 1 ru bakla için müddet.ind'e b..-y:ınoa.me Bu, gÜrü'.ltülere ve müna'knsaya 
nğreıtıt:i. vermemek_ v:e ~ fb..tlıa satl.')ı ar-ı;r.t. hiçbir pehlivan itilraz etmedi. YaL 

Japonya hava kuvve~lc!"ini tek-ı mek ~et.ile Mılli ko:u..uıu. ıı:anu:ıu Jıu. nız dinlediler. Yalnız MadTalı, 
sif edere'k çok seyyar b•r halde ve kumlıoraıe nuıbaJ~fet.~n suçlu L~psıpkı. meydan olkur gihi: 
dıonannnasının hiıma.vesincl.~ tayya. ııln YaJ'IJ maha.lles•n~n lla.sa.n o~1u 303~ - Ne olacak be?. İ·t.e biz güre-
re gemiler; ile istedigi bölgede bü D. tı.u 1ııakıka.J Kadri K:ımer ha.kkıııııi •• . y ~a b ? ~ 

. ·•- d d "b t .... u;ıız fa ırıım e ... yük bir üstıünıfüıkle siklet merk('Z' yap.-n açlk u~ sonun .ı; su u u' n.....:ı· K Alh d u<-+u 
r··ı· b · h •--ti 3•180 l:."UI. ara mc , susrn >?• • tesl·sı· ı·n~1ın1 bu1araık kullan ıı.me me nı are~.., ne uyan s1. y 1d Ah ~= "zu" 

· - Yanyan ı ıırım meu..ı• su -mıffiı yılı ka.nwı.wı 4156 sayıit kanunh muad d K ,1_ ı.. hl' 
1

_,u 
• . \"OT U ıvTalll.. vır pe ıvan O u -Bu suretle QCllc genic: olan mtit- ct.eı 14/3, 55/2 ve uso sa.~·ılı kanun~a a b İli 'dıi. 

tefi:k sömüngelerinde b•ı tavyare mui!A:ldel 32/B. 59 unııu maddeslnın .,uC e ıh k h t' g"'lerek· 
·· · ·· ·· b ~"'' · b' ı · fık ba azıgır, a em eye.,ıne - · gemileri savıes:nde he.- r.aman ha- 3 uncu e ........ mn ıırncı 13-'>ı ve - ıın dtirazı 

,.a üsıtünlü~IJnü teım'n e!ııniş1e·-d;. k.11ıreUen m:ıhkıümiyetj sebc:biıle T. C. - Ustalar, Yıldınn 
Hele Ar.ner:~an dıonannıasmın Ha K. nuınıun 'l'6 noı mad.ıle:lerine tevfikan var. . 
va·yıda hüvü!k zayiata uğarama!>ı ve netiıeeten Üç ı:ün lıa.pi..'<; altmL; biı· - Nedır~hımed d'W• 

ları zannediywlar. Ben, gfüfryo. 
rum Havzalııyı. Çıkarab.lecekler 
mi onu meydandan?. Ver be! YıL 
dırıma onu... Madraiıyı da Kara 
Ahımede ver be!. 

- Kur'a atmağa karar verdik.. 
- Pekala. Daha iyi... 
Diye !karar verdiler. Ca7..g'r, 

kur'ayı attı. İşin tesadüfi.ine bakın 
ki. kur'a neticesinde Havzalı Ali, 
Yılıdırıana düştü. Bu, garib tesa.. 
dü.fe herikes şaşmıştı. Kara Ahıme
de de Madralı. .. 
Yıldırımm yürzü gülüyordu. Mu. 

rad ağa ile, Ismail ağa kızmı~lar
dı. Birbilrle-rinıe söylenivorlardı: 

- Bu, herif her vakit böy'le ya.. 
par ... 

- Belli olmaz İsmail l'l ~a. Ba
karsın ikan kusturur bu, Anado -
lulu adama ... 

- İnsallaih!. 
Ca2lgır: duasını yaph. Men;!,{ ib0 -

lerini olkudu, meydana salıverrli. 

(Arkası var) 

FR EN G i 
ve 

Belsoğukluğu 
na tutulmamak için 

EN tı1 İLAC: 

Protej indir. 

( TiYA TROLAR) 
Meşhur illiziyoni~t profesör 

ZATİ SUNGUR 

bu. üsıtün 1ıüğıü teımir.&::! en büvük liır.a. ahr paaıa. cezasile tecziyesi.ne ve on - .Kara . . e v:r ıgım 
· b ·ı · · ""' • ·· ''""-'A•• du"ı..1 • .0.uı.nuı kapatıl acemı peh1ıvam ıstemıyor. rından mu''teşekk·ıı ze"gı'n progra · .. amH olmu:s YE' u ge-mı erın ser- .... ıı. cun m..-.ı,,.....e "'""' · - . . ? · .... 

b~tce harelkıet.lerine imkan ver- ma.sıııa ve bu lııa.da.r mooıl;,tte tieareHc_n - Ne ıstıyıor ya_... Y mı na devam edecektir. 

Beyoğlunda <ıSE.S. sinema ve tiyat.. 
şu rosunda her akşam yeni numarala. 

m:$ti. 
Fakat eşsiz Amerikan sana:...-ii 

don.anımıayı çok kısa bir zamanda 
diri1rtım..iş ve evıvela Marşal adala
rına bir akın yapmış, bilahare 
J a;ponıya üzerine tayyareler uc;u
r.aralk oldulkıQa ağır hasara sebebi
ym ve:ııcl.i.Iımi~ ve bu .mretle yayıl. 
mı.ş olan Japon donanmasının dik 
kat.ini bu taraflara çelkmi~i. 

men'iıı.e w hap~ cezası infaz edilmış - Ahımede, hafıf ı~ veraı.n dL -------------
oldutund.a.n te«rıu inruın:ı. mahal ol. yor ... 
nıa.dı~ııııa. ve 250 kuruş Jıaı-cın suçludanj - Ya, öy~e ise Yıldırıma ver 
tıaJısill.nc müted:,ılr Lii.pse!d Ast.iye ce7::ı. Havzalı yı ... 
ma.Jıla'Jınesinden verilen 1.ı/2/9i2 gün Diyen hakem 1heyeıti reisi eski 
w 56/1'7 sa.yılı kara;r temyiz ınah'u~ıne. peıh}iv.anlardan kuşc;u Hasan, 'kah
smce tasdıilk edihnek 911retile kat'ileşmiş kabayı bastı ve sözlerine şunları 
bııl.~Juğunda.n keyf'y.et mt-Uüır kanu.. ilave eıt.tıiı: 
nun 63 üncü maddıe&i ıerekiınce i.laıı - Abe!. Onlar bilmiyor]ar Ka
Glumlr. i·akuçaık.çılar.ı.. Her sakallıyı baba-

DERMOJEN 
YANIK, CATLAK. EKZEI\IA ve 

CİLD YAR ALARINA fcvkalide iyi 

C'elir. Derinin tazelenmesine 
yen ilenmesine hizmet eder. 

1UB ~OZANEDE BULUNU& 



........._ 31 Mayıa 
SON POSTA Savfll S 

' elgraf', Telef' on V 1 · z . j 
Bu sabahki 
O P -

!Beden terbi_y~~i. !al ltalyanın Akdeniz 1 istanbul - A1kara 1 ÇJV~ Ç,.E;:T -:ta> •a.: 
gençlik Lşkı.atı ıçm ve Balkan_lar telgraf ve tel.efon •all I A L ~Mİ N () \;', Haberler 

Vişiye göre: 

LlbJa a 
• 1 1 .. z 

hazlr~anan raporlar siyasetı hatları. _takvıye -- ·:·:~ .. ;.=:·=.:·~·· ...... ., 

d 1 Fransa ile ltalyanın nın askeri durumu da böyle bir ha. 

dl·ıecek (Bqtarafı 1 inci ıayfada) e ı ıyor ;rckete kalkışmıyıa müsaade elm 'ye.. 
neşre Geçen senenin başlıca siyasi o. Q8ÇİmSİzliklerİ cek kadar naınüsaiddır. Kaldı ki 

MaarJ Veki'i dün 
tetkiklerde bulundu 

}ayları da .gösterım"şt.ir kı İtalynnın Ankara. 30 {Hususi) - Meclis.. 1 • Fransa ile Almanya ve halyanın 
İng~ltereye karşı takib ot.tiğ: siya. te Posta, Tdgra.f ve Telefon U - meseıeSI dünkü ve yıarınkı münasebetlerini 
setin edası dün olduğu gib bugün mum Mildürlüğü bütçesj görüıülür. k .1 1

· l tayiın ehnekte müessır olacak amil 
+_ i!l d"" · k h ı · ·· k ı ı V a tı e top pat ar pat amaz h • de ın.g terenın unya ımparator _ en araret ı muza ere er o muş - d ! . aıilın kazanılıp kazanılmamasına 

l ~ k ·· d l h.. t T k d b' E · A ı ıp oması susardı. Mocıerıı b w) b" k fi . H , 
uguna ·arşı muhca e edve ucum bur. 'd o .a mi-~ usuh mı~. d"~~~~ ve topyekün mucadele bu düsturu ag 1 ır ey yett r. arb• mihver 
fırsatı nerede zu ur e erse orada u ı arey:ı I's ana mu taç gor ugu. d d w r d T la 1 ku.a.ndığ1 takd rdc Fransa iç· n 

A-4-ara 30 (A.A.) - .M. aar"f ·· del etmcld' · u S yhnn m \>' S"nan T keoğl a eg ır ı. op pat l ınca dıp - ] 940 w1·ı., • · · bl 
.I'"~•~ muca .e h ~ ~-· e )-·'- .e husu. k ı·b ed b~ lomasi ausnuıyor, bilnkis her vakıt.. mag u01yetm ın ıca arına bo. 

Vekili Hasan Ali Yücel. b~~un og~ Aımenkanın aı·ue gırmesl mese. w.ı mem t:"Kelm er ın ı ıı in a u f 1 k F k b k yun eğmekten gayri bir çare olamı. 
M "f y k il 1 yenı d .. zl . "k ı__ ,ı_ l k f d k" r1 k .. ten aza onuşuyor. a at u ·o., w 

ı den önce aan e ı ıg ne lesine temas e en .. ,azır so erıne yu ıw;nraman ı • e a ·n ı gos d ··.JL _ b' . b" Y' cag bcd. Jh d r Davanın aksi "e 
e T b" · U um .. . . · l l b nuşına an muı.g.ct ır netıce ve ır k'l _ . · . " • b gw]anan Beden er ıye51 m şoyle devam etımıştır: term,ş o an plo'sln memur arı'T1ın u f k" k k .. k"" d w'ld" ·ı de tecdhsı, lb"cr Mıhver • Fransa 8 

_..A. k'l•tı ı tet .. k"" f . . 1 . h J iT çı amna mum un egı ır, .. __ n._ • _!± 
M"d""rlüğü meın,.ez te§ ı a n - Amerika hatbe resmen altı ay gun u eoı vanyet onne n· ayet ve. H Jt. d k 1·11..ı . d 1 d muna~uen dcK,il; ibir Amerika .. 

u u .. d"r ol 'im . . • . . z· G h C arıo eme s cı:n ı muca c e e - 1 n 
kak etmit. başta umum mu u .... • evvel girdi. Fakat hakikat.t~ ikı se- ~ ..... e5dını ıst~~tırl. iya dev e~ :- mck otduğu kadar Gsab mukave ngı ;ere v~ Fr.a~sa karşılıklı mu • 

muharebeler ha~ında İngiliz ıne- k üzere bütün memurlarla gor~ş,.. nedenberi Amerika bitaraflıktıın tiıJ e ay.nı muta enyı ser etmlştır. , d d -·'- ld w . . d' 1 naseoet vıazıyctın ortaya çıknrac k. 
:rna "- kk d ·ı ·ı ı d n bıl M"" _J_ ~· v k"t• d•W• b metı e emeı1. o ugu .ıçın p o - ş h 1 .. s· n. abiinıclen nelen haberlere nazar .. a,n.. mü" ]ş1er na ın a 1 gı ı er e • çıkmış bulunuyordu umı~~t e ı ver ıgı ceva - , . h" ıı. 1 . d h . d tı:r, u a e gore ükreşle Pc tcden 

l'> "' 1 ramlannı · l d l d 1 anasının ıtaoe en n a zıya e pro. .. k .1 .. . llti ikuv.veUi Mihıver ltcşekkfüu gl eonnut. çıaııııma prog Aanerillronın ıteşebbüsiı ile top _ a.r a son zaman ar a posta ve te - d f b 1 K mute ·abı olamk yukselen bazı ş • 
~enin cenubu gnroi istikame- gözden geçinniftir. Ş'mdiyc k~tar !anan Rio de Janeiro konferansı graf işlet.İnin pek çoğald ğın1 ileri paganfu~r· matı: u.~nuyor. a~-ıkayet sesleri ne ise, Vişi ile Roma. 
t::.mden İngilirı müdnfa.a hattını beden teıibiyesi ve gençlik. tcşk~ Sn hiç bir müSbet netice verm~ş. ,süroükteı:ı sonra yeni bir şirketi• \lir r~.n u . arı yrme gorK to~ ~7 .e n ç .a 1 ct>k "ı:ıl)elerın mahi) et 
~.~1ardır. İleri un.su~l:ırı İ~gu- için yapılmış tetkikata aıd bütün bilfükis İ:talyayı Arjanıme ve Ş:Jı mukavele imza edi'Jdiğini, bu mu • go~e~f ~ ~şı)"Ortl ay j km ~ ifl:ıar· e büyük farkları yoktur . 
}ız kuvvetlerinin gerıh.r ne doW raporların neşri Vekilrkçe ko.rar ye bağlayan manevi bağlar ye b~ kavelcn"ın dört, beş ıı.y İçinde ta - ~ul ar kl~l a~n mıı wpat 8 za. İngiltere ve Amer ka için olduğu 
d l ktedırlcr· altına alınmı .. tır, ıı..---reranstan sonra daha - 1·unde ha1druk edeceğini ve bu sayede İs.. er erk şe ınel 80d .. mıya ufkg!aşıyorhve kadar kaN! taraf iç" n de bugün a 11 a".n bır surette ıler t!nlC " ·.ıwııu.· ".;" hul .1 A-'k da l f var uv·vet e unya e arının a. ~ h .. . 

Londraya go··re o sa~amlannuştır tan ı e /-'\l1' ara arasın te e on kiik l . ld v ..,_ ... w . OJan şey, ergun b r parça daha 
e.• • • ·ı... 3 · ı· ı_ I h at er!l o ugu groı ogrenmesınc k .• fh 

L"b dan D k •• R Bo'·- lklerl .. d l nUuatının mıs .ne. te'8ra mu a - l hnı I at ı s aı.ı"n3 yaklasmakt '<>1 n londrn. 31 (A.A.) - ı ya ÜD U US -r-V e h!uca e e beratının da 2 misline çıkarıldığını cnge 0 ya ~ l§ıyor.. . .. harb'n seyri me!el sidır. H ta. 
alınan b'a!bedere gô!'e Tobru:~n CiRus 'bbarbhLnde_:ı bahs:ctt,:ı .. ~mt söylemiştir. k'• Ma~ma~h. ddıpfohmasdn nbbukgu~.- raf bu seyrıi kendi faydasına meylet 
cerıu'bu garıbisinde Şövalyele:. ·~p- teb'"ı•gv lefl• .an~ u usu;:o~a şunıarı SO}ue - u şaruar 91~ e A un an a a .'Otr tirebilirse davayı kazımın demek .. 
tüsü demlen mahalde ~e: bı~ı b:a.. i miştır: D •• k •• AJ rol abnasına unkan yoktur. Netıce. tfr. Ondan ötesı talı eyl ·d· ve 
rafın tnn'k kuıvvetleri hala ı.r, ır~ . . .Mus:;oli.~~ İsap.~ya dahili harbi. Uil U maO kr silahlara havale edild'kten son. er, geç şu veya bu şekilde \.ai~edi.. 
lerile !kenetlenmiş vaziyettedm('r· (Bafta~ı ı .. ıncı ıayfe~l nın v:rdıgı tecrub~lerden . ~oma Ta her şey ve her kuvvet bu mi.ica-1 ?eh lmderı imkan dah "}indedir. 

'Bu muharebe en tehlikelı saf. haberlere gore duşman bu ç k - bol.şev.kliğe ıkarş.ı mucadele ıçın da febli İgv }erİ delenin emrinde bulunuyor demek. Bundan ötürüdür ki muhtelif rad • 
tıas na gi?'m!Şt.ir. . , me esnasm~a 1400 den fazla a. ha önce s!ynsi ~azırlık y~pıl::n~· tir. o· plomas.,n.in de, bu bakımdan yolar ın neş~iyatına, bazı Avrupa 

General Ritcihie askerlerıne. b~r yıb vermi.Ştir. nın zarurı oldugu lcanaatını hasıl <aa.tarafı 1 inci ı.ayfada) kendi imkan ve vasıtalarile askeri gazetelerin"n yazılanna rağmen b z. 
emirname neşretmiş ve demı~tır Alman motörlü ve pıyadc kıt'a. etmiştir. Bu haı:lb:n bariz vasıfları ve bir Smak bir}jği Alman kıt' - gayret1er'n lb'ır yardımcası vaz'ye - ibir Fransa.ltalya Thtilafı say.I b le. 
ki: lan, $mnyet lkuvvetlerının ).~~. kc. ı\ü müdafaa ve emnıyet. mücnde - alarlle ib:irlikte hat'betmişler ve bu tine girmekten başka yapacağı bir cek ortada b:r mesele görm ·) oruz. 

c'Bu muharebe kazanılıncaya simine bir hücum te~e~busunde lesi olmasında mündcınıç bulun - tanlı zaferden hisse alını tardır. şey olamaz. Olsa olsa Fransa üzerinde tesır }ap 
kadar daha b:rçdk tt-hl keli gün- buluıunuş_5a d'a Sovyet saıua ~d- ıma!ktadır. Orgeneral Löhr'ün ve havn kuv. Fransa ile ltalya arasandaki mü. mıya matuf hemanğ' bir diplomat.ık 
}er geç.receğiz . ., çusu Almanları perışan bır hıı e Medeniyıetin payidar 'J~Up olw - vctleri kumandanı general Flug • nasebetlerin gergin' ğ" hakkında şu hareketin bazı tezadıüratl diyeb"le. 
Düşman kuvvetleri Tobruktan kaçmak zorunda b.rakmışt·r f maması bu lharl>in netıcesme bat,~ı beil'in bava lbirli:klcri gerek müda - birkaç gün içilnde ileri sürülen iddia ceğimiz bazı depr.emler müşnhadc 

Gazalay.a uzanan yo a varmışlar- Mar~i T~ ~aı ko .un olduğu gı~i ttalyanın be-!rnsı da vbu faa, gerekse taarruz e sınd.ı mu. ve mütaleaları hep bu çerçevenin ediyoruz ki: günün hakim m~eles le 
sa da püSkürıt.ülımüşlerdir. şi;.n,~in?.e .~aarruzun l2 mıl ilerıye medeniyete Slfln bir surette bag~- lıa.~'belere f~dnknrlılda i tirak et 7 içine sıkıştıTabiliıitı. lıolyanın Fmn olan alakası fer' idir Çünkü hukes 

--o gotuıımuştur. dır. İ.talya ıbu har~ kahr~man .. a mışıer ve duşman hava kuvvetleri aadan lbazl istekleri olduğu yeni biır bilir ki. m ihverin mukadderatı Har. 

Almanlar Yen•I b~·r l·ıbyada ÇoOk Şl.ddetlı· dövüşen b~r s:f~ri kıt'a ~n71der, - ni mağlub edere~ muharebe mey • şey değildir. Bu isteklerin dünd~ kofa, Br.iyaıns'k.a, uzak şarka ' 'e da. 
mele sur<:tıl~ ı~tır~ ~tmı~ı~. \ e danını terkctme~e mecbur bırak - bugüne müstaceliyet kesbetmcs:aıı ha bümem nerel•rde cereyan eden 

k 
daha gen:ş ölçude ıştırak ıçm de m~şlnrdlr. foab ettirecek esaslı bir sebcb gör. meydan muhardbelerine bağl dtr ve 

Çev .. ırme hare etıne çarpışmalar oluyor lhazırlamna!k1tadır. T~kriben 20 piya?c. 7 süv~~i tü. mi'ye imkan yoktur. Avrupa harbi. ıbu mliharobcler kazanıl~adan Fr~n 
Balkanlar menıle 14 zırhlı tugaydan mure:k - nin ve buradaki vaziyetin nazımı ~an üç veya beş şehır almanın 

g·ırişt·ııer Kanıt C:iano. ~undan sonra Mfu- keb 6 ncı: 9 ıuncu. ve. 5_7 nci Sovyet rofünü oyn1ıyan Almanyanın bu iki lbugün tçin biç lbir kıymeti yoktur. 
ı l Baıtara(ı 1 inci sayfada) ver devletlerı:nın Bal'kanlarda güt orduları ımha edılmıştır, devlet arasında silahlı bir ibtilafo Ahnanln değil; ahnanı muhafaza 

fak:iyetle hücum etllmşterdir. tüğü siyasete geçerek demiştir ki: Esir sayısı 240.000 i bulmuştur. müsama'ha gö termcsi mantıkan edebilmenin ehemmiyeti vardır. 
Vişi, 31 (AA) - Haber alındı. 

ğına göre tzyum _ Barerlkova ke
s·m · nde Almanlar yeniden çok 
büyük bir çevirme hareketır.cle 
buluruınaktadırlar. --o---

Daha şiddetili muha:-ebeler bek- Balkanlar İtalyanın menfaat.. Düşman kayıb1arı 90k kanlı ve a. mümkün olamıyacağı gı"bi Fıa.nsa • ** 
lenımefictedir. leri bakımından bilhac;sa ehem • ğırdtT. 

Alman tebliği miyetli bir anıntakadır. lMO :ı,azın Muhar~bede ~le -geçirilen veya Hı"tler"ın 1 o bin genç Al- 1 Taşde'en Vakıfiar . 
Berlin 30 (A.A.) - R~snıl teb~ dan 1941 yazına kadnr gerçekleş _ imha .edHen haııb ıruılzemeııi, 1249 1 

Iiğ: şımaı Mrilkaaa muharebe de- tirilen siyasi ve aSkeri birç<>k te _ tank. 20 ı 6 top, 558 uçak ve eayı - man sUbayma hitabı ormanı yandı 
va.m et:rnelkıtedir· şeblbüsler sayesinde Rusyaya karşı lamıya0ak derecede büyük nriktar. 

Londraya göre: 

Ruslar esasen 
Harkofu zaptetınek 

istemiyorlarmış 

haJyan tebliği açılan harixlc cenub doğu Avru _ da batka malzemedir. (8aftaralı 1 inci sayfada) (&,taraf: 1 inci aayfada) 
Roma 30 (A.A.) - İtalyan or - pası devletlerile tesanüd temin et- Orta kesimde den sübaylarla gelecek devrede ıbiır kaç saat içinde 5 ki?onıetı e mu .. 

duları umurmı ıkarargclı.'.mı.-1 729 mek miimlkıün .olımuştur. Berlin 30 (AA.) -- A'ıinan oır- sübay çıkacak olnnlara hitaben bir rabbaı onnanlı'k bir sahayı yakın ~ 
numaralı ıtebliği: Kont Ciano, burada Yugoslav ıdutarı tıaşkumandıanlığının tebliği : nutuk söy!lemiş;tir. M:ıreşal Keitel tır. Bu kısım söndürülürken ateş 

Maı:ımari:kada çarpışma ayni h.z- devletinin parçalanmasından b:ıh- Hususi ıbir tdbliğle de bildiri1 - Hitlere 10 bin sübay ve sübay nam Baltacıçiftliği.ne de sıçramı~. orada 
la devam etıme'ktedir. Düşman pi.. setmiş ve ıbu yeni vaziyctı düzen- mi, olduğu veçlhile l-laırkof büyük zedini tafkdim etmiştir. .da ormanın bir kısmını yakm ştr. 
yade lbırljB{lerHe Mih.ver kıt'aları- lemeık için Mussolini tarafından meydan muharebesi bitmiştir, Alınan tarihinin ·.rerdiği dersleri Yed i eaattcm fazla süren yangı .. 
nm giriştiıkleri ağır savaşlaEa çok ileri sürülen prensibleri bir€r bı - Orta ~esimde ?üşma~. muh~rehe bellnten Hitler genç .. askerlere ;Al- nı~ eC?ndürülmesi İçin Üsküd,u it _ 
şiddetli bir mukavemet göster - rer saymıştır. grupları 'Jmha edılmek uzeredır. man ordusundaki yu.ksck vazıfe- faıyeeı, jandarma ve ıı.s'ker, temiz. 
melkt~ir. 1 - Aclriyat~ denizıncle İtalyan Şimal 'kesiminde kuvvetlerimiz !erini tevdi etmiştir. 1i1k amelesi, köy'lüler büyük gayret. 

Londra 31 (A.A.) - Harkof Hava 1mvıvetlerimiz savaş saha- Otontrohmu temin etmek için Ad- tarafıde.n girişilen bir hücum hare- Bu &:~ cereyan eden ınıua7..Z.un ler sarfetnüşlerdir. 
büyük ır:uharebeleri so~ ermek.. sında ve d'üşman ~rilermde mü - riyati1k meselesinin ha!ledilmcsi.. ket~ muvaffa'kiyctle devam etmek· müdaiaa mulharc~sınin .. b:r ta ... ----<>---
tedir. Sovyet malumat buı_:osunun dahalelerini aııtırımıştı::.-. 2 - ~ara~ağa tam bır muhtarı- ıtedı~. r.ihçesini ya~ı: ~ıtler. ;-u~sek ~u- Mersin limanı sahn 
dün gece neşrettiği hususı ibeya- Bi~ müscll8h aıabalıu, tanit.. yet verılmesı. 1 d - .. 1 ~· manda prensıbinm m11trul v~zı - al 
natita iki haftalık çarpışmalann lar zırlhlı otomobiller ve kamyon- 3 - Arazi iTha!Jcı sureti!.:! Arna- un ugu~~ir~? emı ıti yetilerde dayanmak. ve zorlukları ınıyor 
b·ııan· çosu yapılmıstır. lar' ·va!kılmış ve tahrib edilmiş, vudluğun toprak bUtünlüğünün H . . ye ve!t 1v çr~l Tü" ...n.· yenmekten ibaret olduğunu yok.. .A:n!kara 30 (Hususi) _ Mersı·n " - .; • b 1 ı t -l arıcıye ınazırı a ya ı e uı.ı. ı. 1 be atta bildirildiğine go- yüzlerce oto.mobile isa et er 0 • amauıuan:ması. , 1s d k" · . ·· sa zafer bayramları yapmar. o - liman tesisatının satın nlınmaS' 
B~ !f.yan Rost~fa karsı Alman- muş ve bunlar gö:zile ıgıörülen bır 4 - İtalyanın Hırvat;stanla en )e ~~~l vıçr~ ar~ın t:ık~ ıyı ımu- mad1ğmı b<>lirtaniştir. ha.Eıkında bir kanun proicsi hıızı.r. 

re u30 ar ·y.,de tümı'?nl ve diğer tesirle hnreketsiz hale getirilmiş- sıkı bir şekilde işbirlıği yapması. bn·~ı·· !he:~ ışare de ~~·hen sodnra Sürcldli ve heyecanlı sözlerle lamn~ır. Projeye göre M ~s·n li. 
ıaırın pı ... .. e . y . u un aııı.ı ~asın a fü.1 ver ev- .. • .. ı ra hitab eden Führer 
miihim 'kuvvetlerle hucuma geç - tır. .. .. unanııtan !etlerine karşı daima dostane bir genç suba? .. a . . ,. man işleri Türlk Anonim Şırketi. 
~,.1 ı'nı· ·ogr·V enir öğrenmez derhal Taymiae aöre Sözu Yunanistana nakleden ha- hareket !ha.tıtı ta!kib etmiş olan İs.. Alman ımılletinın ınu'k~dde.at rnn nin lbedıelli bedelsiz bütün hirse 

Ct.'UI. er .. ıı<e T' · · · tl d ~- _ _ı:ı · · ephedekı hareket l · · k H ik r üzerine hücuma ~eçme5 Lcmdra 30 (A.A.) - ıınesın rıcıye nazırı nutkuna şu sure e e panyadan sitayişle bahset.miştir .ıı.eu,;.u erının c ... senet erı, nomanal ıy.ı:neti olan 
k::aro vermi~lerdir· aSkeri muharriri yazıyo~: . vrun ~an·ştir: İtalya ile Almanya ve Japon):a tnnların!l bağlı oldugunu her zn. - 400,000 lira bedel mukabilinde sn-

d tasavver Alman Muharebenin nasıl bır gelışme Bu rrtt?mleketin maruz ık:ıldığı arasında'ki devamJı ışbırliğıni de man !hatırlamalarını tavsiye etmı~ tın alınmaktadır . 
.. Bu sa~c e .. ~.u .,,..,.1·ım1·;:ı ve bu :ı.. " • tirılemernek ı.orlu.klar ilkt.ısadi mahiyettedir. rı·n anlav1c:: z:ıı..nı"vetı"ni ve sar·~ıl ve şöyle dcmiŞt'r: =============:::::::ı 

hucumunun onune F->"'" " göstereceği ;ııenuz ıtes . · · y •sta b'lh . b k n .J~ ıııı .J "' - N ed h ..a..ed -...ı- olursanız o manet edilm"s olduır;...ınu hiç bir 
·· ekıt ğratılnuştır. le bera'ber, düşmanın S.renaıktekı unan1 n ı ns>a ıaşe a unı - maz scvgıy.i tebarüz ettıren Kont er e anJ e\.~ . • ~ 6 ' 

hu~ s Ha~~f:n zaptı mutasav- hareketi daha bdlirtıli bir hal al- dan sdtm~ı çekmektedir. . Cıano bu !kadar cephede yapılan lunuz bütün Almanvamn sıze e - zaman unutmayın. 
d
as:n1 ştır , Konıt Cıano, Yunanıstanın vat!- bu harlbin müşterek ve? tek bir 

ver e . mı . uh b "' . d"' lıt ~ • • İt lya'lln h k dar 5000 yaralı, Cereyan eden tank m are. e~ı. ye.mı . ~ me ıçın . a hart> olduğunu kaydeı.miş.tır. 
Ru ar. r e .h. za) int ve'" . eticesi henüz belli dE'ğıldır. sarf~ı ıgayretıleri belırten b~zı Nazır sözlerini şöyle bit;rmiştir: 

70,000 °3~ d rı;uzl mtank. ka\'bci~ ~an şimdiye .karlar şiddetli bır hadiseleri zi'krettikten. s?nra is~·k~ - Hart> uzun sürecek ve çetin ola 
m s er d ~ı!a n, r bu muba- h dketc teşelbbüs ctmem.ştır. S m b~lde durumun daha ıy: olac~gını ca'ktır. Çün1tii düşman şimd: mcv. 
m 9- 000 0 u 

1 
ve sir ver. d~lk •aı1mz tank çarpı$Illaları o~- ~-teren .emarel~r .bulu~~u~ınu cudiyt-tinin bahis mevzuu nlduğu. 

r bc>lero340 tan'k ka b tm: lerdir. kt;dır Romımdin cl.nde ıhtı- ılave ~·ş. ve sazlerıne ş<'yle de. nu biliyor. Fakat biz düşmanın 
q er. 

0 
~~ olarak 150 200 tank daha var- vam atm:şt1r. t inad'Cılığma daha şiddetl1 ve sar • 
~ a ' Yunanıstandatki s'yasi yazıve e sıı1ma.z bir mücadele nzmile mu • 

Amerika Hariciye 
Nazırı harb 

ır. o- ıı,re1ince 1+alyan a..<tkerl ve mülki ma kabele edeceğiz. Bu mücndelP az-

lng·ıl"ızJer Par"ıs banliyösUnU kaml~r·nın dil'ave-t ve tcynk.~ıııu ıni bugün zaferin en büyük tcmı
sayesmde bu memlekette sul:fın natıdır. 

tekrar bombaladılar hüküm sı;T"""'<>lkteeır. Akdeniz hakimiyeti 

1 t (Baftarafı 1 inci sayfada) 
sonrasını f. .? ıyor Bu fabrikalar bin kad~r işçi kuJ. 

lanmakta ve yıUardanberı uçak mo. 

Büyük Amavudlıtk Ankara 30 (Rndı o ~azctesi) -
İtalyan hariciye nazırı, Arnn - Fransız - 1tn1yan nu.inastbatmdaki 

vud.arın Yunan • İta.yan harbin - gerginlilk devam et.m .. ktcdır. 

Bugün SOmer Sinemasında 
2 aüzel ve büyük film birden 

DERUGA ASKIN 
DAVASI 'SAADETİ 

(Fransızca Sözlü) GLORIA JEAN'ın 
Cinai bir muamnıa en siizel müzikli filmi 

Suareler ıaal 8.30 da her iki film birden 

1 

Londra, 31 (AA) Amer"ka tÖl'~eri yapmo.ktadır. 
har cı:ye na rı S mmer Welles Bu müessesenin yeni t"pte Alman 
harbden nr 'k m a tarzı hak. flodcewulf 190 av uçağı için yedek 
kında dun rnüh"m bır beyanattn paTÇalar ve motörler yapmakta ol. 
bulu m ur. Muma : 1

1 Atlan. duğu 63.nıl ;yıor. 

deıkı har "cet h t aıınm niınıunc İtalyan ayan mecl si aıasıı dan 
t~1\JI edecek 'kadar düı ti olduf:u~ Şalatn., lı ~ yanın polıtı kası ht1k -
nu be"frtm: 'ir. Buvük b r k·na- k nda Ron1ada beyanatta b na -
vudhığun .nt'i ur te ,kuru'nıuş rak dcmı tır lk": Gt1vem ı A d -

Bugün at 11 de tenz.illi 1 matine _____ , 

tJk an aşınas n.da hatları ç"zilnl'Ş Ölenler ve yaralannnla.r . 
olan ;mustaU<bcl dünyanın kurul. Londra, 30 (A.A.) - V chy 
ma ımı de n beyne milel pol'slık halberler ajansının bildirdiğ' ne gö • 
vaz!ieslni görece!k olan b'r teşek'kü ;re, fng'1iz han kuvvetlerin"n dün: 
lün viıcudn getirıkceğmi, harbd n kü Cuma.Cumartesi gecesi Pars 
sonra, harb"n mes'ulü olan hüt~n !banliyösü üzerine yaptığı akında 40 
milleUcrin, grupların. şahısların kadar ölü ve 100 e yak:.n ynral 
haklklle cezalanduılncak arım. jµ. va?ldır. Akın saat 2 den 4.20 ye 

lma Arn v ·dlar 1 ,: e şı al ve crowu Af a İ . 
haddne ç :karmı~ır. n ü iınlüğüniı. tcmın kt r. 
eS.ki Yu"' ·av top Dunun J~ n tn~ 'ter n n Akd nız ~ 
kı e 15 bn 'k'lorn~ de., \e Fr 1 d ı Afr • 
daha b.. k -lan v '· r 
k ş a r A vn m('nfaatl re '> 

F a ile m .. nıı ebat .,,., d n d lnyı, Fr n 
rans 1 d · k 

l 1 Un b tleı d n z r a ma r v t'm" • .'.'l-

Müjde ... Müjde ... Müjde ... 
Y enlkapı: SANDIKBURNU 

MJM ÇAKIRIN 
Kaz"nos.cnda yarın akşamd 
HER AKŞAM s~ 

amiyet c 
n i ·haren 
Kraliçesi 

ses Fra a ı e o an " · d k v· l · K t c ., 1tal· a:ı - ıç n r . ı:.ı ıu -
b h"'" on b ' A ı n _ 1 t k mp"'-ıi. ,ve SAZ ARKADAŞLARI BlRLlKTE 

t dat maddelerin bütün milletler kıadar sürmüştür. 
arasınua h~an'yetle tevz: ed1le- 6 İngtl"z uçağının 
c~ bildırmii'f.ır. .öylenmektecür. 

Fra ız mu.n gorulcn b' \le b r ce Güzel ha ... a -- Guzcl er ve ucu~luk 

düşürüldüğü Fransı~ a;:unn c h z bu. ._,•m•CMC•lllliı11"1•••••••••••••••.lmc::::.•I 
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AMİL VE BAYİLERİNE 
Ahiren Büyük Millet Mecliıince kabul edilmiı bulunan Milli Müdafaa vergiıi ka -

nunu mucibince 1 Haziran 1942 tarihinden itibaren Milli Müdafaa vergilerine zam 
yapılmıt olmakla huıuıi amiller ve bayilerin eller:nde mevcud fıçılı ve f iıeli bilu -
mum ıarapların beher litreıinden 10 kurut munzam müdafaa vergiıi tahıil edile -
cektir. 

Bu itib:irla 1 Haziran 1942 sabahından itibaren nihayet 48 saat zarfında amil ve 
bayiler mevcud her nevi faraplarının miktarlarını tam ve sıhhatli olarak birer be 
yanname ile en yakın lnlıiıarlar ldareıin'e tevdi etmek ve tahakkuk edecek munzam 
vergi tutarlarını ödemekle mükelleftirler. 

Bu müddet zarfında beyannameler:ni vermeyen veya verdiklcsri beyannamelerde 
hilafı hakikat miktarlar ıöıterenler hakkında mezkur kanunun cezai hükümleri 
tatbik edilecektir. 

f nhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

A&el'I Ulle&ere, Ionra askeri orıa Oık•lana Ye ıecliltll bamlaaıa ori& 
okullannıa talebe alıw..yor, 

1 - l.Erhll.llU de ~lıty~a& 7euı ilen devreal ioiıı Kon1ada Jtuleli, 
..u.e.hlrde ~pe we Bursa uktti llııelerile Konu .wkeri ora okulun'llll 
ve Ka,..n redikU ert>aı, hnrrlama orta olndımun het ilç ıımfına, Mersi • 
fon 6ecUk.ti okulenun brinoi, lkinoi, iiçunctı suııfla.rına, Jtınkj,;ale aan'a.t 
oka.ha ft A.nlıara muaıu rtcltkK olnaılunwı yalnız b'rincl ııınırlarırıa ma.ulf 
lls~eıtnden, m.urıf o:ta okulla.r!Ddaıı n ilk Oıkul meııuftl.trınd:ın talebe 
ahnac:alrtr. 

! - Alınac:l.k t:a~nın T:irk: 111und:an olması, sıhhi muıırenf'ilf' •af-lam 
ç*maa, ve ı.'.eltli adoedı lbt!7a.çlan fazla oldutu ta.ltdirde Jartlacak r.eçme 
nnannda lıa.sanm~•ı şarttır. 

S - Ta.lısi!i ~diı:edenler, her ne "beblı olursa olsıan yasını biiyütmÜ$ 
yeya kiloültmıiş olanla.:', bohmırutları okulların &On ıın:.vlArınd.ı sınırla 
ve7a büt.tinleutı~YI' k:almı olanlar. yaşlara, boyları ve .ı~ırhltları a keri ~
ler tallma.tuwlo.kJ hadle!'• uyıun olmı.ranlar kabul olıınma.zlar. Yalnu l'e. 
Ali erbaş banrlaıwı orta okullu.na bir ili ü~ ~~ t.<l.hsıU Wkelmiıs olan. 
bar al~llr. 

C - Bu şarUarı bşıyan l.stt"Jdilerin bulu.ndı.1'.ıdaJ'J 7erlerln a..~f'rllk subt. 
Lerinııl.en cUter lı;a.ydi kabul f&l'ÜArlDl oireınmf'leı1 ve olwl\arca lıl'ekloiler 

ba.lıltmda yaptlmak4..ı o4.u tahkikat nt'Ucekrlnbı &e0nıe sınavlutna ka&u 
&a.mamlaaarak iıılek lle..ın bu 111navlara ıirebllmelerlnl temlıı fçbı 15,,la. 
y•.942 c1ıeıJ ~tlba.reıı bTer dilekçe Ue n açıll lktmet a.d.re91erlnı ve nüfusa 
b11C111 buhmduktıuı yerler-! dile'.ıçelerlnde C'Ö!llermck iızer" clerhal c rmek 
~eri okul nııidilrlıiklerlne müra<>aa.t etmeleri ve m.unf okullanndil 
ımıf ı~e r.ınavları bfttlkten sonra da diler kaycU "aoıll kiğıdlannı ha. 
nrı~ aıfcerlik subeleıi yolu ile ~n ıer ıo.Atu.stc)!J.9U ta.rlh1ne lı:ııda.r 

okul mtidiiTlüklnıne l:'Öndermeleri Ui.n olunur. "3'?67 .35380 

Beklenmekte olan 

gelmiştir. 

-· . DİKKATı Lıtanbu1da 1 adf'itl 5 kur114tur 

• 10 adetlik paket -&5 kuruştur, 

T&fl'&da: 1 adedi 5. 10 adf'dl 50 kurWJtur. 

!Alman takımı bugün 
Fenar ile 

karşılaşıyor 
(Battaralı 1 inci Mtyfada) 

lamnadılkları için takımın futbol 
kabilıyeti haıkıkında daha esaslı 
bir malılmat edinmek kabil ol.ı.na • 
dı. Bunun~a beraber, Karı Dins 
gibi bütün dılinyaca değerı takdir 
ve tasdik edilmiş bir zatın bu e
k:pıe birlillcte olarak memleketi -
mize gelımesi ıtaıkımın hüvıyeti ve 
'kıyımeti haJ.okında az çoik btr fikir 
verebilir kanaatiındeyim. 
Talkımda yedi Viyanah. yedi de 

Alman .şe'hirlerindeın gelen oyun
cu bulununası takımın oyununa 
hang' sistem·n hfı.kiım olduğu ka -
naati üzerinde bizi tereddüde du. 
şüıımektOO.ir. Viyanalılar bıraz ar
ı:st.1iğe !kaçarlar, Almanlar ise ak
sine olaraık sıkı ve vücudla o:rna
mağı ıtercih ederler. Alr.nanva:la a. 
ma:tfü·lü.k hakim oldugu için Vi
yanalıların da bu sistıcme uymuş 
olmaları beklenebilir. Hüiasa Ad
mira halkımı aralarında;<ı şöhretli 
oyuncuların da bulunması dolayı
sile curada yapacağı maçlarda bizi 
lüzumu !Kadar ta.tmin edecek bir 
kuıvvcttc olmalıdır. 

Feneıfuahı;:enin iJık ağızda ol -
du:kça ımüŞkül bir vaziyeti vardır. 
Giri-şeccği mücadelenın cok çC'füı 
olduğunda !hiç şüphe yıktur. Ad. 
mira ik.arş1sında sonuna kadar da-
yanıklı ve az'fflkar oynamak lA -
zımdır. Ben Fener'bahçe için bu 
imt'ham ço'k güç 'kazanılacak bir 
mücadele olarak kabul ediyorum. 

Ömor Besim 

Misafir takımın Valiyi 
ziyareti 

Dün şcl1rimize gelen misııfir fut. 
bol takıımmm başında buluna11 
dakttor Karı D"m lberaberınde bu -
lunan ~er idarecilerle biılikte 

viiayetlte vali ve belediye re·si dok 
tor LUtifi 'uıdarı zıyaret etm:ş -
lerdır. Misaıfir fuıtibolcular bugün 
12 de Taksim abidesine bir çelenk 
koyaca9<lardır. 

Alman konsolosluğunda 
kokteyl p1rti 

Şehrimize gelen Adınira futbol 
takımı şerefine dün akşaım Alınan 
'.loonsolosluğunda bir kokteyl pL>.rti 
verilımiş ve bu davette vah ve be
lediye reisi Lfı.ıt.fi Kırdar da bu -
lumnuŞtur. Toplantı geç vakte ka
dar neş'eli bir surette geçmiştir. 

lıtanbul güref ekipi lzmite 
gitti 

Dar:t ııellıir arasında yapılac<ık 
ınüsab.alkalara iştiraık edecek olan 
İstaırılbul talkımı dün öğle trenile 
İınnite lhrekeıt etmiştir. 'l'akun şu 
şekildedir: 

56 'kiloda Kenan, öl de Bürhan, 
66 da Faiık. 72 de HMnid, 79 da 
Rı'Zfk, 87 efe Mustafa, ağır d&. Sam 
sunlu Afhaned İstanıhuJu temsil e. 
decelklerdir. Kafüeye Sedad Şahin 
riyaset etmektedir. Hake:n olarnk 
küçük Mustafa da eı:eiple heraber 
gitımiŞtir. 

Hakem Şa2!İ tebrik edildi 
A.nlkarada y.apılan TiıııJciye fut

bol maçlarında iki mühim ana~ı 
pek güzel ve isabetli O<ararlari!e 

İablsarlar Umum Mldlrlllbdea: 
Maliyat fiatlarının artmasından dolayı bazı av malzemesinin 

1 Haziran 1942 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen fiatlarla 
satılacağı ilin olunur: 

Yarım 

Kilosu Kilosu 
250 

Gramı 

100 
Gramı 

Birinci n·ev'i kara av barutu 260 130 
120 

57.S 
paketi 

65 
60 

Kurut 
ll İkinci nev'i kara av barutu 240 24 

Av aaçmaıı, Şevrotinler ve kurıunlar 115 • 
Yüz tanelik 

Kara baruta mahıuı av kovanı 260 • 
tanesi 

Kara barutlu av fiteii 8 
Kara barutlu domuz av fiıeği 8,5 

9.S 

• 
• 
» Dumansız barutlu mor renkte av fiteii 

Diğer av malzemesi fiatlarında değişiklik yoktur. 

Atkeri Pos. 1080. Amiri Adilli. 

ğinden: A.keri bir suçtan maznun 
olup kayıblık ldararile hakkında i
miri adtiliğimi:rıce kanuni takibat 
y.pıbna1'ta o1a.n yazıcı erlerinden 
335 letanbul doğumlu Mustafa oi -
hı Ferid Santur.un Türkiye dahı1inw 
deki menkul ve pyri menkul bil -
cümle mallarının haczine karar ve. 
rilmit bulunduğu 1 631 ae.ydı kanu
nun 216 ncı madd-eainin ( 4) nu • 
maralı fılraıına tevfikan ilin olu • 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Memur ve İtçileri istihlak Kooperatifi Şirketinden: 

MUHASEBECİ ALINACAK 
Shiı:eümi2:ln Mala.tıyıut<Uııt merkttlnde oaı..,.... iizere mes'ul bu- muhue
bec~ lbtl.y~ vanhJ'. Müessesemls Bareme tibl olma1~ talibin elaU,.et " 
Hyaltat.ine cöre iki ;rüs liraya bclar ücret Yeri.lec*tlr. Umumi ,erafte &Abl 
olmak aarWe mmıar eYleri.nden biri cM ta.bsts edllecekUr. Taliblerin Dil. 
fm hiivt;yet cüllJdanla.n Ye 9lmdiye kactar cahwmaş oldukları 1ulenlen al -
d*1an vesikalaruı birer ınıreünl keDdi el :rll&llarfle :ruılmı.t meldublarma 
e1tıiyerek en çok 15/8/942 Urlhlne kadar SJıket.lmWn Mala.tpdakl Mertte. 

sine ıönctermelerl UAn olunur. 

ilaç, mtlstabzarat ve kimyevi terklb
lerden bahsedilen her yerde MERCK 
ismi hususi bir takdirle anılır. 

• 


