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Ekmek istihkakını 
bugün yarım, 
yarın gene tam 
olarak alacağız 

tedbir kısa bir zaman 
sonra kaikacaktır 

Yazı iıleri telefonu: 20203 CUMA 8 MAYIS 1942 İdate ifleri telefonu: 20203 Fia.u IS k.uruı 

. ' 
l.lk arpa mahsulünü 

• 
lzmir yeti$tirdi 

bir 

Madagaskar adasında pirinç nakledilirken Dün tam olarak alınan ek-
mek isühka'kı ıbugün de ya. 
rıım olarak verilecektir. Ek -
mekler, yarın .gene tam ola. -
ra'k alıınacak, ağlebi ihtimal 
en geç birkaç gün soınra nor
mal vaz~et aıvdet edecektir. 
Al&kadaırlar, bu tedıblrln mu. 
vak!kat olıduığ'Wnu ve kısa bir 
zaman sonra kaldırılacağı.nı 
teyid e1ımekıtediTler. Bu gibi 
vaz\yet'ler, ibugünncli ahva1 
müvacehesiooe bütün mem -
leketlerd-e zaman zaman vu -
kutbulmaktadır. Harb dutında 
ve ıW1ıliın. A\TUıpa memleket~ 
lerine nlsbetle çolk iyi bir du.. 
rumda olan meenleketlmi:ıde 
it'k defa alıınan bu muva.lclcat 

Amerika da 1 

Amerikahlara göre 

lzmir (Hususi) - Egede er. 
k.en hububat hasadı rekorunu 
b u sene Bornova Ziraat Yek&... 
1eti müesseseleri kırmıştır. Ev -
velki gün ilk arpa ziraat müca. 
dele istasyonu tarlalarında bi • 
çilmeğe başlanmış ve biçilen 
a rpalardan birer demeti Ziraat 
Vekaıetile İzmir borsa.sına gön
d erilmek üzere hazırlanmıştır. 

ııaz mahsulü lzmir civarındaki 
bahçelerden piyasaya getirilmi1 
ve hanlarda yüksek Hatla aıı • 
tılmıştır. Bu kirazlar tamamen 
olgun olmadığından turfanda 
olarak muamele görmüştür. Haf 
tıı sonunda Kemalpapdan mü -
him miktarda. kiraz getirileceği 
haber alınmıştır. Gene bu hafta 
sonunda şehrimize Vİ§ne de ge. 
tirilecektlr. 

Bir haftadanberi Karşıyaka 
meyva bahçelerinde yetişen çL 
lekler pİya~da satılmaktadır. 
Çilek bollanmıştır. 

J 
tedlhiTde end~ş.e edllebileôek 
h:~ blr cfilıet )"Oktur. 
.,...,~.-~ 

lngilizlerin 
Madagaskarda 

ilk muvaffakiyetleri 

Bir şehir 
zaptedlldl 
B. Çörçilin 
Kamarada 
beyanatı 

·'Fransızlar büyük bir 
kahramanlık ile 

çarpıştılar" 

Adada mukavemet 
devam ediyor 

Londxa 7 (A.A.) - Avam Ka -
marasıında b~n Madagaskar hak 
dtunda be.yana tta bulunan Ç~il 
deıni.;ıtiT ki 1 

Müm!kıtin olduğu kadar kan dö.. 
kıOıbnesinin önıüne geçmek lçi.n her 
&ınıftan pek mülhim lruvvetier kuL 
lanılımı,.hr. Bu hl\lSUS'taki hazırlık-

(Dwamı 5 inci sayfada ) 
o 

İlkbabar 
taarruza 
iki tarafın zehirli 

gaz kullanacakları 
tahmin ediliyor 
lngilis tayyareleri eılci 

Lehi tanda Gidinya'ya kadar 
gittiler 

Dakarı 
işgal mi 
edecek? 

Fasa bir Alman 
askeri heyeti gitmiş 

' 

Madagaskarın işgali 
Amerikan kurmay 

başkanının londrada 
bulunduJu sırada 

karar:aştı 

Almanyada 
generaller 
toplantı 

yapmışlar 

Sulhü kazanmak 
için tedbirler 
düşünülmüş 

Toplantıya mareşal 
Brauşiç riyaset etm iş 

Diğer tara ftan senenin ılk ki. 

Her sene lstanbudan lzmire 
mühim miktarda çilek ~etirilir. 
ken bu sene İzmirden Lıtanbu. 
la çilek ııevkedilmektedir. Ya -
rln 1 00 sepetten ibaret bir çilek 
partiıi lstanbııla gönderilecek • 
tir. 

Dil Kurultayı Haksız olarak mal 
10 Ağustosta iktisab edenler 
toplanıyor hakkındaki kanun 

An!kara 7 (A.A.) - Türk Dil 
Kurumu genel sekıreterliğinden 
bill.diTilmişbiır : 

Kur.um ana tüxü.ğüne göre üç 
yılda !bir toplanması gereken Türk 
dili .kurulıtayının 1939 yazında ya.. 

Adliye encümeni meclis ruznamesine alınan 
layihada bazı tadil ve ilaveler yaph 

A.tikaia 7 (Radyo gazetesi) An'kara 7 (Radyo gazetesi) - pılamıyaraık geri bıırakı1rruş olan Ankara 7 (Hususi) - Fevkall. suırebte ıüıcretli veya ücretsiz ilıti.. 
f,taber veriıldiığine göre Madagas.. Boston radyosuna göre bazı Al. dördünciiı toplantısı 10 Ağustos de hallerıde hakı.5ız olarak mal ik • y.arl veya mecburi olarak bir ~ 
lkann işgali, A:meri~a genel kur. maın generalleri, başta Mar~ l942 Pazartesi ıgü.nü Ankarada ya.. tisaıb edenıler · hakkındaki layiha me vazifesi veya hizmeU gijren d.L 
may 'b.~ .Mar:şalın ve Ru~~ı.. Brauşiç olttnaık üzere bir toplantı pıil.acalkıtır. .. . Meclis ruznamesine alındı. .Layi - ğer kimseler. 
~in mumessıli Harry Hopkınsın 1 , . Kuırultay uıyeler~d~n bu top - hayı en son tetlk.ik eden ad1iye en.. III - 3659 sayılı kanUilıun mev. 
1.ıcmdrada bulunıd'ukları_ sırada ka- yapmış ar "~ 1942 se~:~ınde ~l • latitı<la bulunmak ~st~yenler, 15 cüırn.eni bazı tadil ve ilaveler yap. zuuna giıren müesseselerde hizmet 
rarlaştıırılımış ve ıbu işrn başarıl _ manya haı•bı ik.ay1bettıgı takd:rde, (Devamı 5 ıncı uyfacla) mıştır. Layihallıl!Il aldıiı en son edenile-r. 
ına.sı İ.n:giıl'izlere bırakıhnıştır. sullhu kazanırnak için tedbirler dil. 

0 ~kle ~re bu kanun hükümleri: IV - Amme menfaatlerine hA-
MadagaSk.ar meselesinden dola- şfrmnü:şlerdir. Pazar gUn u 1 - Devamıh ve muıva.kkat SU- diım cemiyetlerin idari u.zuvlarile 

yıı Nlımanlanın Frarusayı fazla taz. Ayıni. radyıoya göre Alman ge .. reııte ibir funıme vazi!esiı veya biz... ücretli veya ücretsiz memur veya 
yi!k ettikleri anlaşılmaktadır. Di- 1• •• Ü h•dı •""' • d metı ,gıören devlet veya diğer her mümahrlemleri. 
ğsr taraftan, eğer Fransa Matla - neralleri, haI'b kayfbedildiği tak ~ non şe 1 ıg ın e türlü amme müesseseleri memur V - 2556 sayılı kanununun tah. 
gaSkar ~in harbe girerse, Ameri. di.rıde Şöyle bir t~kliıfte buluna - k ve mü'Stahdeımleri. 'kik veya tafkibe dair olan 6 ncı ba.. 
ka cila derihal Airitkadaki F'ransız caklar: Bu haıibın mes'ulü Nazi - töran yapılaca II - Devam'lı veya murvakkat (Devamı 5 inci ~ayfada) 
lllı'liStemlekeleriın.in işgaline baş /- !erdir. Alman milleti şimdi bun • 
lıyacakıtır. Hatta bazı tahminlere lan iıktidardan uzaklaştırmıştır ve 
göre Amerlika, yakında Dakarm iş.. şerefli bir sullh yapmıya hazırdır. 
ga1ine tevessü·l edebilir. 

Ba.~ka bir habere gike de, genel Bu haberi iıhtiyat kaydlle telak... 
(Devamı 5 inci sayfada) ıki etımek doğru olu•r. 

. 
Fransız dnanmaıı T ulon limanında 

F kararların verildLği.ni yazıyor. Bi-1'8DSIZ lindi,ği veÇhile kı.wvetçe dördün.. 
ci.iıtüğtü mulhafaza eden .F'r:ı.nsız fi-

lllosa lıosuna Dar\lan taraf mdan verilen 
taliıma.t Viohy'nin kat'i kararının 

1 
i1lk işareti oılacak!tır. Bu talimat 

denize m yakında verileceıktiır. ·Tulondaki fL 
1ıo denize açılmağa hazır lıir va -

1 ziyettedir. açl IJOr 35 bin Frans ız tayyareclıl 
Lo11ıd.r a 7 (A.A.) - Ofi ajansı 

billd'iriyor: 

Darlan fil oya Daily Express gazetesinin Liz.. 
bcm muhabiri yazııyoır: 

d 1 t Fransada itimada değer kaynak 

Yakin a ta ima lardaın öğrenıildiğine göre, Alman 
yadaki esir'lerıcien pilot, makinelL 

Bozöyük, 7 (AA) - 1 O Mayıa 
Pazar günü İnönü şehjdliğinde bü. 
yük bir tören yapılacaktır. Bütün ha 
zırlıklar tamamJanmı~ur. 

Ankara, 7 (AA) - 1 O Mayıs 
Pazar günü İnönü şehidliğinde ya. 
pılacak merasimde Anka,rayı bele. 
diye azasından mecdi Sayman ile 
C. H. P. v:layet idare heyeti azasın. 
dan Hayru?lah Özbudun temsil ede. 
ceklerdir. Merasimde Ankara namı. 
na 'bir hitabe irad olunacak. ve şe. 
hitliğe bir çelenk konac~ktır. 

Anıt - Kabir 
hakkında vakitler 

heyeti kararını verdi 
.Aınıkara 7 (Husıusi) - Anıt_ Ka~ 

bir projeleri !hakkında Vekiller 
Heyeti kararını vermiştir. Karar 
yakında ilan edilecektir . 

Kocasına kızan kadın, 
evinin eşyalarını arsaya 

taşıyarak yaktı! 
Kuruıçeşmede vuikıua gelen çok 

garib bir valk'a dün adliyeye iıntL. 
kal etmiştiır. Hadise, ş.udur: 

Kuruçeşınede, Çınar sokağında 
38 sayıılı evtle oturan Ali 'imlı Mah~ 
bub isminde 24 yaşında bir kadın, 
evvel!ki akışam birlikte y~adığı 
Mürteza admdaki adamla şiddetli 
bir ıkavgıı etımiştir. Bu kavga ka -
dının asıı1bı üzerinde büyük bir 
tesir yapmış ve adeta deliye dön... 
müıştür. Ertesi .güınü Mürteza işlne 
gidince, Mahbub da evin bütün 

eşyasımı civardaki bir arsaya ta _ 
şıımağa başlamıştıır. Hepsini nak _ 
)ettikten sonra da üzerine gazyağı 
dôkerelk eşyayı ateşe vermiş ve 
alevlerin aumş~ında sevincinden 
zıplamağa, dansebmeğe başlamış _ 
tır. 

Genç 'kadın yakalanar:ık dün ad 
liyeye sevkedilnniş, kendisini mua. 
yeıne eden adliye tab:ıbi Enver Ka. 
ran zihni vaziyotini müşevveş bu
larak, tıbbı adlide müşahede altı.. 
na alınımasına karar vermi..ştir. 

.................................................................................. ' ;" •••••••••••-aaaaaaıaıaa1aaaıa1••1eaaıa1 ... •a11M•11aaaaaaaaaıa \ 

f Yarının dansözleri arasında : 
\ ........ ···············-·-··················-·········································) '- .......................................................... . 

Verecekm.IŞ • • tüıfek nefe-riı ve makinist, 30 ila 35 
ıbin tayyaırcci 1 Hazıranda serbest 

Ankara; 7 (Radyo gazetesi) - bırafkı'l1acaktır. Almanlar bu hare ~ 
Şark cephcs.inde mühim harekede.. • keıtilerile LAvalıe bir yardımda bu~ 
tin ~·adığına dair henüz hiç_bir ha Almanlar esir 35 bın lunmak istiyoolar. Filhakika Laval 
ber yoktur. Maahazıı her iki tarafın Fransız tayyarecisini buınu Almanlarla yapılan işbirrği-
da büyük hazırlıklarla meıgu) olduk nln deıfual görliden bir faydası o- Kemal Esadın talebeleri çalıtma eanasında 
ları artlaşılmaktadır. serbest bırakıyorlar larak zikredebilecek ve bunu baş.. b h b' . Maksimin !erde benden başka kimseler yok. barı salon salon dolaştı; derken, 

H b' d.. .. ktasını teşkil lk lh e'k tl i takib edece.ğin~ Saat sa a ln on ırı. . ·1 k. b' hl' d k 
ar ın onum no a aT e er n be · f"rl" çılgınlıklarından son. Etraf öyle sessiz kı, eşyl\da bıle ge~ ı erde ı ır de ız en ıvır kıvıı 

edece\ olan b~ !lkbahar tııanuzu Londra 7 (AA.) - Afi bildiri- V'ooedebilecektir. Bunu~lla ~1era .1.r geceı:ıı 10 
di u a~ır bir rehavet ve ses. ceden kalma bir hal, hır yorgunluk saçlı, iri duda"k1 ı, tostoparlak, fakat eana.aı:nd.a her ıkı tarafın da zehirli as hedef bu tayıyarecı erı ngı ız ra, 1 m .. N B' d b. . . . . . b' b k k 

k, n ' · ı d hili de y.or: es .. ' · · k F ai.zlik içinde dinlenen salonlarında ve uyku halt var. e o? ır en ıre şınn mıı şırın ır ara ızı çı tı mey 
::ül,;e'~~:drr~lıırı ıhtimıı. ıı n Daily E:ıcpress gazetesi, Framı~ hava tırı.ııcurrdar:ı~a f ;rşı k J~:~sa balet profesörü Kemal Esad ile ta. tılsım 'bozuldu. Önce şakrak bir sea dana. Tahrn'nım on üç, on dött 

D!ier t f .zamanlarda klclbinesinin , @~ ,roplantısınhdiman ~a'klllI'tnı m aı aa a u • hbelorlni ariyorum Fakat görünür duvarlarda akisler bırakaralt bUtün (Devamı 6 net aayfada}. ara tıın son IL.k·'-~ .:ı~ .. ı,. bu ~ .. ...+ıda nllİ m~tır. . ' (Dft'llml 5 ilıci sayfada) ~eQUL~en w~ ... 
- .. '># 



2 Sayfa 

Hergün "' 1 
Kazanan kim, 
Japonya mı, 
Amerika mı? 
Hüküm vermiyelim, 

1 Yanılabiliriz! 
\. Ekrem UtaldıılJ _J 

nsan kudretin,n ne derece bii
yük olursa olsun hadiselerin 

seyri üzerine her vnldt hakim ola. 
madığına bir defa daha kan.ant ge
tirmek istediğinUz. takdirde §U ik.i 
buçuk senedenberi uzaktan phidi 
olduğumuz olayları kıı;aca hatırla • 
mak. maksadı temin etmiye fazla • 
aıle yetişir. 

Bıı yoruz kı, muharebenin .z.ih ri 
sebebi «Danziğ» meselesidir ve AL 
manya dövüşü şark cephesine mün. 
hasır bırakmak istemiş, kısa kesmi. 
ye çalışmış, bir an evvel b"tinnek 
istemiştir. 

Resimli Bakaleı 

D111'1"'Dl salar olduiu gibi dıqwı ruhlar da 
Durgun suyun dibinde nasıl çamur, yosun, zehir 

SON POST~ 

En tehlikeli fırtına 

Her ses.izi sakin, mea'ud, mütevekkil sanmayınız. tık f ınatta ben 
liğinin derinliklerinden ne doğocajını bllemezalnlz. 

Mayu 8 

Scbahbı.n 5,.1 aha: 

Çetin bir ah 'ô.k ve 
Haysiyet imtihanı 
G ~çirigoruz. Dikkati 

\ Burhan Cahid_.) 

il arb dev~ milletlerin yaL 
ruz cesaret, kahramanllk 

iımtiham değil, ahlak, fazilet, hay. 
styet imtihanıdır da. Dünya Har. 
b1 silfıhla ıçıne katışma -
yan milletlere de harb ha. 

Gene biliyoruz ki, muharebe bir 
defa çıkınca lngi!tere Almanynnın 
ne kaclar mümkünse o kadar fazla 
düşman1a sarılmasında fayda gör • 
müş. Almanyayı yormak İçin dö • 
vüşün uzamasında zaruret bulmuş, 
:zamanı kendisi için müttefik san -
m ıştır. 

durgun nıhun dibinde de tabnln edilememlf hırs 
emellerin bıraktığı zehir vardır. ·-·················· .... ·--··· ...... ..-......... _ ... __ ...... 

vardır. 
vana 
veya Fırtınanın en tehlikesi geleceğini yavq yavq hissettiren değı1, 

denbire patlak verendir. 

yatı yaşatıyor. 1sviçrede ibir 
kısım eşya vesika ile \eri. 
liyor. Biı:çdk İsviçreliler 1htiyaç. 
lan olınadlıığ1 iç"n kullanmadıkaa. 
n vesikaları iıü!h."iımete geri ver. 
mişl.er. BaŞka yerlerde hattfı emre 
ayürn-ı gideThlerin, ibir ~igara ça. 
lanları.n, kafaları balta ile kesil. 
drği Almanya gibiı yerlerde vesika 
suilistimalleri olurken İsviçrelile
rin gösterdikleri bu hareket in.. 
san1ıik, ve fazilet namına cidden 

bir. taıkıdire değer örnektir. İnsan ru. 
_ hU!!lun böyle yüksek asalet nü
, - munelerini oodadıırm:z da çok gös.. ( b ı • j term.i,şlerd.ir. 'lüt1k milleti emniyet 

1 a e r e r 1. ve baysiıyetin timsali idi. Ne kıy-
metli hatıralar vardır. 

\., ., Fakat mille1Jlerin bünyesile be-

B.l r kadının nüfus ı·k.DCJ. parti• gJda maddele· fj. Olur mu? :~~ ~ın;;~<li~:ı~~~u~ein~~: Düşünce ve (ıÖrü~ her iki taraf ı lfil ve in'luraz devirl~rj bizi de hır. 
için de doğruydu, f kat e.uında d 1 b k 
doğru olan bu dü~ünce ile görüşü ka" g~ 1 i e aş asını paladr. Saltanat devrinin son ya_ 

yapanlar harb makinesi harekete bakkallara Gece dururken r.ım asn yıt.ikarı<lan sızan ahlük-g
eçtikten sonra hadiselerin sevrine 1 d. . ler yarın .. d .. dd ı . SJZlığı kademe ıkademe aşağıılara 

J ev en ırmış gun UZ Ca e erı yıd B .. ··k hakim olarak, hadiseleri istedikleri karlar ya ı ve .geçen uyu 

J'l er deh'linde yürütmek başarı _ t • 1 yıkamak neye? Hrıbde ıg6rdülk ki o tarihe mal ol-
sını gösterebildiler mi~ Şahid oldu ••ı l_AV d h lı'kA evzı o onuyor muş TUh ve a.bt3:k sal.8beti çok 
<.umuz vak'alar bizi bu suale menfi Nu us 1eagı ının a 1 '~ Beled" bl k · d · zedel1"lmriştir. 
~ z- ~ '~·~~ cevab vermek :zaruretinde bırakır. aahibesi. evlenme memuT ugu• rib bir adet çıkardı. Ankara Buıgün yeni lbir Dünya Harbi 

A'.Imanyayı ele alal.m: /na müracaat edince kendisini 400 fon fasulye ve pirinç, 150 teneke yağ caddesinin asfalt kıamı gunun içindeyiz. Kasırıganın ateşinde de-
ATman ordulatı PoJonıya topra - baıkasile evli buldu, hadise• en kalabalık aaat!erinde, kala.. ğilsek te çevresindeyiz. Bu yüzden 

ğ•na ayak basaıak kor:doru İ~al • 6 ki•iJen mÜrekkeb dagw .tılacak, Vali muavininin muteaktb tevziat balık bir amele ırupu tarafın. h-a:rb ba.yaıtmm i'Cablanna U)"'l'Tlll-

ettik.leri glin İtalya Ba!!!Vek'lı bir ara nı: I :ı:- d.. hakeme dan hortumlarla yıkanıyor. Bu ğa çalışrynruz. Normal ticaret ve 
cırii: teklifnde bulundu, tekl"f ka. l'UpU arı .un.1mu Ve lnahrukat meselesi etrafındaki beyanatı yüzden yollar ıu içinde le.aldığı geçim devri kapan.rmştır. liükO. 
bul edilsevcl· bir be!ller konferansı edıldı er gibi. gelen geçen d~ ıslanıyor. met hadiıselere, zaruretlere göre 
toplanarak anla~mazl ğı anln"3'111Ya -- . 11dnd parti gıda maddelerinin 1 her, üç bin teneke beyaz peynfr Bizim bildiğimiz, •okaldar gece- t~ir alar~ memleketi ve halkı 
çevirecekti. .. 1 in.ci _ağrceza ~!ah~emesınde halka ekmek .karneleri mukabilinde 

1 

tevziatı yaı:ı.acağız. Şikayete .1!1ahal leri yıkanır. Eğer bu ı,ın gün. koruma,ğa çalışıt)'Ur. Bu ağır ve 
Bu teklif Almanynnın iş:ne gelL dün b·ır nufus saMekaıılıgının du - tevzi edileceğıni yazmıştık. Bu tev. kalmamak. uzere, beyaz peynırı, ek- duz yapıhr.a.sı, arozöz taıarru. güJç ibir Şiir. Milyonlarca insanln 

yordu, istecl.iğ ni zahmetsiz v~ teh.. ruı;ırnasma başla:nnınştlr. ziata aid hazırlıklar tamamlanmış... mek kartları miktarını esas tutarak fundan doğuyorsa, bunu günün ekmeğiııden, ıganle-ğine kadar her 
.ükesiz alını~ olacaktı, aldıktan son Hfulisenin suçluları İsmail, Ali, tır. Bugün her nahiyede ayrılan aile başına isabet ed~ck. miktarda tenha saa~erlne inhisar ettir. Uııt,iyacım dilş':inen hükfunet bu 
r da p res iJ ve kuvvnt bak~mın. Osman Etem, Hüseyin Cahid ve bakkallara pirinç ve fasulye veril. dağıtaca-ğız. Ta.u katar peyn.i.ıi ile mek İcab eder. Hiç böyle i,tlek isi- yalnız kendi resmi vasıtalarlle 
dan Avrupanın Ü$tÜn devleti ola - Ayşe Düş!ebak is:mlerinde alt~· ki- mesinc başlanacaktır. . taz~ he~z peynir~." eatlf Hatlarını bir cadde,.,zünün maıimu) saat. başaramaz. Hat.ta kendi te-şokHatı.. 
cnktı. tek:lifi kabul edecekti, teH fe ş.\ien müıre'.kıkebıY~r. A~eyhlerın - Bakkall8.r yarın sabahtan ıtibareo yenı malıyetlere gore hesab etmek.. lerlnde yangın söndürür gibi n~ bile tam bir emniyetle güvene-
Fransa da mütemayildi, fakat ln - daki i<ld"a şudur: İsmail, Mustafa verilen maddeleri halka dağttmağa le meşgulüz. yıkanır mı? Hiçbir yerde rast.. mez. Çünlkü bu teşkiıatın içinde-
giltere masa baş•na oturmadan önce ve Hanife isıntlerin.de iki tarudı - ba~layacaklardır. Pirinç. fasu}ye, bulgur gibi jaşe Ianmıyan bu ıarabetJn önüne 

t d ·t ki b P.t 1 B · k k k 1 · · dd ı · d k k k t kı1-er ~ene bizleriz. B'ix iaşe me .. İşga e ı en topra. arın oş..'\ ı - ffı 1 ~ l dinnek için Hanifenin ~ tevzıatta e me ar~e ennın ma e en .e e. me. art arı ~su ceçllmesi lazımdır. murunun kanle satması. bir leva-
masını zaruri görüyoıdu. Harb baş. tjüfus ki\ğtdmı almış. fakat b'r üzerındck.i (Mayıa ve Hazıran ek. rutulaTak hir aılenın mcvcud uufua r U ~ lm bi 
]adı ve Ahnanyan•n i~eği aksincf müıdd !t '. . alfanuştır. Sonra da mek karnesi} ibaresinfo (May.ıs) niapetine göre dağıtılacaktır. Me. • z m lll€'IIruruımm para ça ası, r 
o1arak ilk dakikada geni .. lem~ bir . e .. f!f. s aı:· _ d l lardan kelimesi bakallar tarafından keaıle. murların vereceğ: fişler ile herkes " .J muıteıme<lin hırsızlıık yapması gi-
şe kilde ba !adı. ayını nu us .ag ımA suç. u Etem cek ve beher nüfus başına yarım ki. istihkakını alacaktır. Halkın ihtiya. ---------,----- bi lhaller uzaktan bakışla ehem -

Artık ALnan.>anın hadiseleri A~.:J'elb~e:rrıl ış "ı'e ~nıntarvas lo pirinç. yarım kilo fasulye verile- cini tamamen karşlamak üzere Vi. Bu~aün va inin miyetsiz ~lse bile hadiselerin 
. . auıııua ırt e ev enmesıne - k . ı.,, • • ı ·· ·· dii•Y•• - d tm · tabı· ı· go··rüleın" ez İ4 kendi isteğine göre kancılıze ede - . . . ce tır. . •v• 2yetın emrnne uzum . goı .g~~l;lZ eva.m e <!Sl • -s 

miyeceğini göreceğiz, Lehistanın sut eı!ım ştlT.: Ayşe. Han ıfe ~dı .~ - Her semttelci bakkallar bırlıgıne miktardoa gıda maddesı tahsıa ıçın r·ıyaset"ınde sahası ~cnişledikçe işe aynlan va-
yern1mesinden sonro. sulh teklifi mü. tında Beyoghı ev!len~e. daıre~.ı e 400 'ton fawlye pirinç ve 150 tene. alakadar Vekalete müracaat ettik. z:re sahiblerinfo kaliıtesi düşer. 
eseır olmıyacak, ı orveç seferi, F e. Etomle evlenmiş, Alı ıle HU1Se. • ke yağ verilecektir. Odun ve kömüre gelince: Odun , k t ı t Bir iaşe müıdıüründen suiistımal 
lemenk seferi. Fransa seferi açıla - yin Cahi<l de bu sahte muamelenın Vali Muavini Ahmed Kınık önü_ fiaüarını serbest bıraktık. Mahru.. yapı ıaca op an 1 beklenmez, falkııt beş yüz iaşe me. 
cak Fransanın yenilmesinden aonra icırasında yalan şeharlet etmişler- müzdeki günlerde yapılacak gıda kat Ofisi kurulduğu için fiat vah iru mur.u arasında bilfarz beşi. 

d d Buıgün öğleden evvel viliı.yettt .:ı da anlaşma teşebbüsü faydasız ka. dk. maddeleri tevziatı etrafın a a ıun hatasız olarak tesbit t·dilebilecektir. vali ve tıelediye reisi doktor Lutii nin suiistimal yapması '-la 
Jacak b'r Balhn, bir ~ark seferi B"Jfıl!ıare Han·ıfe niH.ı.ıs kağı:dını ları söylemiştir. Zira maliyet unsurlari halciki mem.. Kırdarın .riyasetin.d-e kaymakamlar mazur görülemez. . Yiye<:ek, 
baş:lıyacaktır. !smailden alara'k, ayni evlenme - Gelecek hafta resmi müesse- baından alınacak, yani ofis kanalile ve drğer alfııkadarlann iştirakiie giyecek ve diğer eşya ve 

Atm.anyanın istediği elbette hu daireıs'ne müracaaıt edince, Eteım selerin ihtiyacını kar~ılamakla bera duni9t bir şekilde maliyet. fi~tl,:-'rı bir toplantı. yapılacaktır. Toplantı mal•zame ihtiyaıçlan lhu.ınimet 
değildi, bu, ot.amazdı. adında !biri iJe evli ç;ı.ktığım gö - •·•••••••••••00

••••••••••••• .. ••·•••••••••••••\ roo.lfrm olacaktır. Bu sur~tle ı~tık.ira da şehri alakadar eden muhtelif kontro\u altına gtrdikçe teşkilat 
lngiltereyi ele alalım: rerek, hayTet1ıer içinde kalmıştır. ( • tJ ! n:ani bir mürakabe temin edılecelc. işler, iaşe vaziyeti ve yakında faa- gen ~ler, gen~ledkçe -de kalitesi 
Harh sahası ~eni~lemi2 •. Alma.n - Bövlece. İŞ de meydana Ç'!'kmıştır. ~ Toptan zeytınyag i tir. liyele geçec€4t olan halk dağıtma ueyıf. düşer. Bal ve parmak mese-

ya her saldırdıg1 cepheyi devmıe Dünıkü durUıŞması esnasında İS- : Kömür aatlşları ise, perakende birliklerine aid lı.azıthklar etra - lesi: kendini gösterir. İşte böyle 
bile kan kar.betmiş. yorulmuş . . e~ mail sucuımı 'N'"ddedert-lk, aıeyih:ın. ! satışl rınde fatU'"J a 10.s kuruş üzerinden devam edi- fında görüşülecektir. bir <l€'\'irde ımııi fa:ziıet ve havsi. 
nihayet te duşmanlarının en çetını- deki iddiavı red<letım~ ve bu su- yor. Maamafih. bunu indirecek ted. Parti mer'kcilerinde yapılnn vet şahlanmaJroır. En küçük me. 
ne çatmı~ır. Bu lngilte.renin iste • ~'Un ikahıved Ali tarafından iş.len- ·ı . b " birle.r aldık. Mahrukat Ofisi nam ına rop1antW.arda halk dağıtma birlik- ~ur bile anlamalıdır 'ki geçirdiği.. 
iine uygunduı. İngıl~.e~~ utık .aele. diği-ni iler! süımıüştür. Diğer suç. Veri m0SI meC Url ıs.000.0-00 kilo mangal kömürü ierine aid namzed idare '!-.. eyetıeri miz buhran biz'im, yani inkılab 
cek günlere daha buyuk emnıyetle lular d.a cünmü birbirlerine atrmş.. getirtiyoruz. Mallar kısa bir zaman.. seç:ı.llniştir. Halk dağıtıma b\rlik • Tüı1ki~nin, Oüımhuriyet Türki-
bakabilir Fakat tam bu emn!yetin da ermizde olaca1'tır. Ayni zaman.. lerj pek vakmda faaliyete geçe - yn"m· ı·n ,bı'r şeref ve haysiyet .im. d lardır. 9/4/1942 lhl" v·r et ı J ....., yer etmiy.c başladığı dakika a or - 2 tar ı 1 ay : sa gayet iyi kaüıe olan bu kömür. ceklel"d'ir. tihanııdrr. Hükfunetin bizi aç, çıp-tay.a Japonya çı~ıyor, ç·kar çıkmaz Duruıı:tma, şa}ıi<Ilerin celbi jçin tebliğine ektir: i lerı· 10,5 k.uru•ten daha ucuza sa-

ı .,, lak wak.mamak. ham sıkıntısın-da terazinin kdesinde ağırlığını baı<tka oone .bııra.kıı:kmııştır. 29/4/1942 tarihinde satı§- i tabi1eceğiz. Şirket vapuru bir mavnayı 
de_._al hiasettiı iyoı . Artık İng iltere ları serbest bırakılan zeytinyağ- ı Hasta vatanda .. lar:ı lazım olan k b Jd • dan elden gclıdiği kadar az zararla 

rn ı · b ı .ı · .. ıi iye ö iı kurtarmak ilçin yaptığı gayrete üç asırda yap tığ sömürge erı ıra. pada İs-e bir d~v euer müvazencc ların miktarı ne olursa olsun gluten ekmeğ' nin eczahanelerde satı Limana bag'.İ.ı Musta:fanın idare-
knralr uk .. a k.~rn çekilm~tir, yal-,1'urmanın imkanı kalmamıştır. toplan satıılat"ında muhakkak şına gelecek haftadan itibaren baş.. sinde.ki ibir m.a'Vlla dillı Kaba~aş _ kü'Ç'Ü~ memurlar da bütün şahst 
nlz Hindistanda me~uldür. .. İngiltcrenin, zaferi harbin geni~ surette satıcı taraCından fatura !anacaktır. tan 300prüıye .geli.r!ken şirketin 73 feragat ve faziletlerile destek 01-

Bu netice muvakkat vahud kat 
1 

liyerek uzamae.:ndan beHemesine yerilrne.f ve bir !lllıretinln Tica. No. lu vapuru!j'lla çarpışmıştır. malıdırlar. İmtilhanı bu kaygl ile 
olab"lir, netekim Avru~~ k.ıt'asında rağmen İstediğ1 elbette bu değlldi, ret ve Sanayi Odasına teYdii ilk • [ [ ı De...+tal ortadan ayrı arak batan ..,.eçirirsek büyük millet olduğu-
!limdi görmekte olduğumuz duru - elbcııe bu olamazdt. mecburidir. Toptancı satışları Asker iŞ er mavnanın mürettebatı denize dö. mumı manen de isbat etmiş olu .. 
.:Oun da muvakkat, yahud kat'i ol. Şu halde kazanan kim? Japonya haricinde 5 tenekeden fazla sa. 'kükmirşlense de etraftan yetişcnl('r 
ması mümkündür, top henüz s<>n mı, Amerika mı? 1 lıtlann toptan sayılıp ayni for. Şubeye davet tarafından kıurt.a.ı-ı~~larorr. 
seqini işiltirmedi, bitmiyoruz, fak~t Japonya gösterdiği olağanüstü ! mali~eye tabi bulunduğa tebliğ Fatih Askerlik Çubeslnden: 
muhakkak olarak. gördüğümüz hır baıarılua rağmen, kendi baıvekili : olunur. P. ön Ycdb. M. Rif.aıt Oğ. A. Sami 

ruz. 

nokta Tar: . k" it •· • Jd · ' ..J 334-2-0 aeele_ Ş'Ubeye müracaati. 
Bütün dünya sömürgelerınd7, .eöylüyor l; at lyetı e e etmlf '-.:::-::::-:-:.:·.::··:-:-: .. ::·-=··=-=-::.:·--=··::-::-::·.:.:·•::••:: .. :_ ____________ -:=-:-~ 

halk ne derece geri olursa olsun. bir değildir. B~ ayda kazandığını bet 
m \lj ruh uyanmııtır. hergün bıraz günde kaybedebilir. Kazançlı Ame. 
daha kuvvetlenerek geli1ecekt~~: rlka mıdır? Ateş tehlikesinden U

aynİ zamanda da Ameri~an preetıJl zak olduğu, her zaman uzak kala. 
yüksclmi;tir, yükselecektır, Avru - cağı §Üphe götürmez. Fakat bir 

TAKVİM • 
8 

- Cuma 
hitan Reeaıl Hıt• 

26 1942 

GlJNEŞ 

Mayıs 

mineti, ıhele yüz milyonu a§8n küt. 
leyi bMiyen tehlike yalnız ateı de
ğildir; bütün }>ir iktııadi sistemin 

Aral>' Hno ve köklCJDriı bir hayat tarzının de. 
1861 ğifmesinden neler doğabileceği tah -Hııır 

8 

min edilemez! Bu husu9ta da hu • 
küm venniyelim: yanılabiliriz. Ya. 
nılmadan söylenebilecek olan tek 

İM::">AK teY p.ıdur: 
b. O. S. lJ. insan kudreti hadiselerin aeyrine 

R. ahır 
6 ı;o 22 8 51 hakim olamadı; harb uzadı ve iste. 

09 88 07 88 m1ebileceğinde.n fazla genişledi; ":e. 
U ..:::...JLÔ.:..A".!!.I ,-=-~lk.i-o-:di-. -;-A-:-q-.-.-;~Y;""e t.::-1 -ıJ receği netice«len ar.cak sefalet; iz. 

urab ve ~faletk jztırabın mahsulü .-tı u. ti . "'· •• L>. i. o. 
V. 1H ıo 17 06 tO 11 ıı 69 kazanabilir. 

E. ' ss s &J 
1~ -

1 
•1 &J."""' U,,akLıqiL 

iSTER 
JSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Bir delikanlı evleıımıek istiyor. bir yol. 
0

ben de laer türlü blma. 
Bcı talebini bir ıazete,e mektubla yeden mahrum olarak okudum. 
bildlrmit- Şartları ıu: Hiçbir yerden gelirim yoktu. Ge 

crEvlemndr lstiyonan. Fakat celerl çalıftım. Gündüz tahsile 
tahsilime devam edeceğim. Dul devam ettim. Bu dellhnlı da 
veya kız, en az bet oda1ı bir evi kendisine yağlı bir kapı arayaca.. 
ve ayda kendisine ve benim tab. ğına İl araaa daha iyi olmaz mı? 
ıllime yetecek kadar geliri olan Bu tufeylllikten baıka bir ıey de. 
bir bayan olması lazsmdır. 

dlu. 1 kum 0 • ğildlr.» . 
Bu yulyl ... aı e 0 uı Biz arkadll§ımızın böyle düıün lan yqlı bir aricada,ımız: 
<<- Bu fena bir zihniyet, de. mekte haklı olduiuna lnanıyo. 

di.. ayni zamanda fena ıeçllmiı ruz, Ey okuyucu ıen, 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

Mensucat kuponları 'yarın 
dağılacak 

Sünnerıbank Yerli Mallar pazar
ları tarafından halka satıılacak do
lruma v ba..'lllla gibi mensucat için 
ha'Zırlanan kuponların tevzii y<.
nn ve Pazar ıgünıü yapılacaktır. Bu 
Ompon.1arla, LŞiım.ıdiye kadar nüfus 
kağııdile Yerli Mallair pa1.arlann -
dan mensucat aimamlıŞ olan kim
selere herlhımm bir cinsten beş 
metre kum~ verileeekti.r. 

Teşekkür 

............................... -.. - ...... -. 
lstanbul borsası 

-···--
'1/5/942 a.çdıış • kapanış fiatlan 

ı\çılıe n koıpa ıt 

c ondra ı S&erllıı 5 •. U 
0 -lew.York 100 Dolu 13:?..20 
C encvre lOO İS\;~re ırr. 30 ::Gj 
\l.ıdrld 100 l"eçel 12.9315 
.. . okholm 100 i veo KJ'. 31 IG 

Bit- a:ıı.ı in 15. • 
2f er.ıııı..ıc bir gmm e 
a1tm 

Esham ve Tah rilıU 

Sa.bık iııhlsartar mUfettişi Reşid ıı:ı. 
tim B&r'aoın eşi, Ereğli k.ömürlert işlet. 
ınesi mem11!'1ıanıııd3n I~ Bar.mm ve 
Şehir T(y:ı.ta-osu s:uı'atkirkı.rında.ıı Re. 
şld Jkw'Qlmı n.Mele:i Pa.ti.ze Bamn 
mliPtdA o'Jdutıı k~"lıhkAıao ıuı1'11ınla. _ İklnımb cll % 5 933 Er • 

m-ıya.mk 5 :uay .. Sa~ ıünü altş.'\mı •c. Pili 
fU dmlştir. AIJıesi erratl'ı &"Crek mcr • Si""6 • Ersurum I 
hmnenm cerıazesine Ye geırclcse kciltt. Sl?aıS - Eh:uınmı 2·~ 

~~-~ ~~~Ü!..cill~~~~~--YC 1 \. 94 l DetnlrJ'-Oiu il 

%3.--

19.U 
19 83 
l!US 



Dl jmediğim _lzuıiri de öz:~miıftim. Ne da do'-9abiküm. Bu güzel lr.aa.aba.. 

S ey.hetimıin beşlangıotnda,,çarc .ld, l&partada hc~irem va~: ya. ü.tiinde seodolemed~ dolaııla.. 
·ı or<>s elaıf>resindc, trenimiz dı. Ne onu, ıne orada lnluaarlar Mu bılen yollar hakıkaten layıktı. YaL 

Ni.ğdeye uğradığı e.sn.tda, vraya ine dürü olan eniştemi senelerdir gör.'nız ist-asyondan hükiımet konağına 
cek olan Neveşbirli bir tacir ban.a.lrneıniftım. Bu seyah•timde onları ve Halkevine kadıtr olan sahada in.. 
gazetedyim diye, pek ih.ifa; etmişi da görmek ve ayni zamaııda l&par. tizam v• ufaklı yol vardı. Bu k.a
vc hatta kendisile Nl'vşehire gitmek1Y1 da tanımak fırsatın: kaçıra~z...1d.arı da. kasabanın dığer sokakları 
üzere ısrarda bulunmuştu: dım. 'ı>çın k&fi bir teM:ll'i teııtlcil edemezdi. 

-Misafirim olur.unuz, beyim, d.i Bihnem neden, tren Çapala ba- Maamafiih brartanın bu mivri v_e 
yordu. Bizim Nevşehir çok güzeJ.clir. taldğını geçerken, sarları? ve aca- fırlak kaldırımlı sokakl~rının hı 
Hani Li!e Devrinin meşhur veziri )b ku~arln karşısında şaır . A~med Y?n:ndan. .yer yer tatlı hır fıs.ıltı ve 
Damad Jbrahim Paşa yok mu, işıe1Hfl}inıi d~1ünmeklen \en?ımı a~~ b~r şarıltı ıle akan sular~~.~~· ze~ 
onun rnemleketidir

1 
ili üncü Ah- mad-ım. Bıliıassa onun bır beytını kine doyu~az b.ır musıkı ıd . Bıl-

med devrinde... hatırlıyorum: \mem hangi tepcnın pınarından fışk 
Sayın tacirin izahatına t~k"ür.1Akflll'R, yine .k.-n, yln~ aktanı, ran bu sular, ';>ör1e, yol~a:ın k·cna

k beraber, bir baflu ftMaHa bu da. Göllerde bu dan bir lmmıf olsam! rında küçük hır mecra ıç nden, ta
vet n 1tirak edeceğimi kendisine' Vakıa benim bu göli.i seyretti -ısasız bir gönül rahatlığı ile akıyor 
vade•miştim. Fak.at Adanadan Kon. ğim eenada vakit ak~m değildi, sa-ve bu nağmeler, l"n yorgt•n volcula. 
yaya '1önüşümde, bir banl~ö vago. baMa öğle ara.ı bir saatti., yaln:z rın bile kulaklarını okşdyordu. Bu. 
nunun İç~nde birinci, ikinci ve i\çün bata"lığın hayret verici bir güzeHik(benim İç.İn, hir nevi dinleniş, bir 
rü mevl.:.ı yok:uları o kadar birbiri. le uzayıp sıralanıtn sazları, gene,lnevi huzur ve murakabe idi. 
mize karıtmtş, bu~llar ve de~k- ~a~.imin şiirind~lti eük~~a~ birj C~e ~-lalkevind: Ya~dlnMevcnler 
lerle o kadar tek hır kütle hal.ne gız1ı haber veriyorlar g bıydı. Btı.,Cemlyetı menfaat' ne bır balo var
gelm ştİ~ ki, hani Nev~irli mısafir m.ın için, zihnimdeki ıiir tedaileri dı. Beni de d.ıvet etme.k nezaket ve 
perver gibi bir hayır sdh~ine daha bu levhanın karşısında pek aykırı,liitfunda bulundular. itiraf ederim 
rastlasa idim. hiç tcreddüdsüz peşi-düşmüyorlardı. ki, çok hoş bir gece geçirdim. Sa. 
ne takılarak r.aBtgele bir istasyonda İspartada, bu Çapala gölünün mimi bir hava İçinde, İspartalı genç 
iııerd • Bereketı veDİn ki, Konya. manazaras•ndaki güzellikten kendL lerin cazı ve net' esi ara.snda o gece 
da, aaınli ve güçlü kuvvetli bir !ton sine bahsettiğim hir öğretmen de1yabanc•lığımı hiç hissetmedim. Mü 
dolttör ortaya çıktı ve istasyon kah_ bana, b}r nefeste ·u~l~rAın söyle.mi.~ samereyi tertiib ~den bayan.ları.n za_ 
vesin in r&dyowndan avaz avaz bir ve hatta kaydetmemı ılave etmıştı. rafet ve nezaketi de dıı.vı:tlılerı tam 
,.,kı yübeldii'i sırada bizim bu ye Hatırını hoş etmek ıçin i~te o kıy. bir aile ocağ•nda barındırmış.ı. Kü. 

· k d kı·· ..ıe vag,onun i.-inde1metli notunu aynen buraya geçirL1çü1c. ıtahnede milli ltıyafetlede zcy. 
m on o or o • .., 1 b k d'W 1 d C 
n.üıAli~ giirlemeler ve tehdidlerle yorum: . J e ve ıger ~yuıı ~I" oynan ı .. e; 
'ıL' · · ·· ·· ·· m.evk"ı yoLıılarınıl «Çapala bataklığı, Mendereınn\miyet menfaa.tınc pıyııngo çekıldı 
L1rtcı ve uçuııcu rr:: .. b' 'k" .. w • k .1 i1'ı vıında·ki kapılardan başka va. diğer hir yerden ~oğu'lunun yer yu-ve ır m~sı. ~ og~!!lm.enı emanl ı e 
CUSJI~ r• daiıttı. Artık Afyona ka- züne Dinardan önce bir göl halınde1garb mu~ıkısınden bırkaç. parçayı 
d ah · · L_t d rıkıtı olarak jeo1oglar tarafından•hepimizi hayran bııakan hır ustalık. •r aey atlllTIZ rana ça evam e • .., · 1 

• 1 ld 
f.k47il,.c,.lcti kabul edilmeldtedinı la ve bıraz da gtır~r a ça '· Gece 

Af d . ıt • ·-· Ne,·-hirti tacirin Lale Devri ve bire doğru Halke\'lnden ayrılırken, von a. mun efefll yeRı ı-asyo ..,- . . . b' h 1 d 1 ·el' 
nun büfesinde çay içtim. kahve iç- Damad lbrahim Paşil hakkındakı katbım derm ır az ıı o u ı. ı'. 
tim, reçelle kaymak yedim., fakat beyanatı gibi bu Çapala gölü izahatı! E.rteei g_ün. tekr.ar oraya ıı.ı~hm. 
~ene de saatleri öldiiremedim. Ni-1da ihtimal pek yerinde ıd:. Allah

1
Bu sene Ünıversıtı-de arkeoloıı şu. 

haycı zıama.nı ırelıdi, bizim f91>artacümleeinden razı olsun, ~u sey~- be~ini ~it.iren .. ~~r genç .haya~. bana, 
tTeni huıl'landı ve yola çıka.bildik. hatimde bana böyle ansıklopedık Halkevının kutubhnnes ~.dekı ~azma 

lznüre L.p.re.duı 90nra gidecek malumat veren yolcular biç de ek. eserlerden buılartni goster?ı. ~n-
t\m. Yahtu.. Aydın hattında Kara •• ik olmamıttıl fe~ hattat yazı~~rı .. ve ~arıkulad.e 

'da iaıtilcameti \sıpartaya çevL mınyatürler gordum. Bılhassa hır 
·r1c ah -'L·1 La••ın d~amına bir Yazık ki J.sı,artanın m~ur bağ.,Şiyer'in sülü• yazılarına bayıldım. 

n ""· en& o ~ • • d" B k b f t ( .. n huretle balunaktıuı kendimi ala)arile gül :bahçel~nn! genme ım. u genç ızıml7.. ana, spar anın 
lftlAdım. · çeyrek asırdır ÖL.yalnız bozuk kaldırımlı ıakakların. (Devamt 4/2 de) 

---
Asganın içgüzü: 

Güneşin oğlu 
Japonyada yeni bir imparator tahta çıkınca ilk imtiyazı mukaddes 

aynaya, gerdanhğa ve kılıca sahih olmaktır 

Ceviren : İbrahim Boyi 
' 8 - ı işlemek!tir. Japonlar gerçekte hiç 

HilÇbir suret.ı\.e inkrtaa ui{Tama- bir zaman ondan baruoetmez, her 
m~ bir J ... JXlll hanedanının yüz vesile ile bunuan çekınır, fakat 
y.fmı:i diördüındi in~r:ıtoru olan mcobur1vet ha.-.ııl olursa, o zaman 
Majeste Hi'rohrto. Tokyoda 29 NL da cta~1t> ı jyi eder vey .. hud 
san 1901 de, gecı! sut onu on geçe He~a Denka (Yu:ksek Majeste) 
~ asilzadeler mektebinde, veya Tensi Saıma (Sema1ann oğ
hu:susi öğretımeılerden ders aldı, lu) derler. B:r 11119arator o1ün<.e 
Aıvrupaya yaptığı bir seyahat es.. de Termo d've isimlecrıdirı1ir. 
1"..3:;md.a da tah5il'ne de...am etti. Japomada im;>aratora asla cMi-

kad(h demezler. Bu doğrudan 
doğruya ~:m<'bı u~·<hırmasıdır. Zı
ra cbü;yük kapı~ daha gcn'ş bir 
a•ılı:ımla da seman n. ccnnctın bü~ 
'ük kap-sı demektir. Japoııl •· ba. 
zan imparatorun şahsından b:Iva. 
srta 'ba!b.._cıctmek için M k:.ıdll t bı. 
rmi söz gel·mi ederlerse de unpa.. 
ratoru ll3ia Mikado diye çagır-

maz.1ar. (Devamı 4/1 de) 

1922 dle babası hastalanınca onun _______ :.:=------------------, 
;.:FE~~;i 1~~~~f'1~\~ ("Son Posta,,nın bulmacası: 22-ııo 
'("'"~ . ~ ---------------------------~ çikh, 1928 de de resmi surette ım. 
parat.Qrlulk Unvanını aldı. . . 

Japon efaanecileri ve tarhçılc
rine göre 2599 sene içind~ Japo:"

Bunfordan 30 taneaini holl•derek bfr orada yolfrvan 
okuyucumuza bir lı•tliye takdim ecleceiis 

her 

SolıdM'I nta: 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 yaıela tıek b;r hanedan 7JUhtır ctm'Ş- ı - lliı: Nkek 

tk. Binaenalet)iı b;r aile veya ha. ismi d>ı. '!'eni 
nedan adı alınmasına .iüıum yok- pa.rça m. 
tur. İmparatora verilen Hiroh~to ı - Bir kara r 

:smi, c:rm.razzam• ve cyüce1ti'lım~· :oaidl vasrt:Acıroil L 

ınanasl<na gelir. :Memlekette hıç m. Rabıt e6aA4 ~ 

__ '_il'_ 

'<:mse. i9IT'iın:.n sor .... n bi+o e-kıini l%). • 

batamaz. Bu husı.• a bir kanun 3 - ÇM&o bir 4 
"'1tmamakla brrahın.. •camülr he>r. aleı m. Bir ftOk 
kes riavet eder. R:,·a ·et ederler kı 
ııza'k kövlerden b;r :ı<lc vasa\·an 
b:'r ciftçi o~luna t •,tıJ{ı h:ro'l·ıito 
adının i.Trn>aratorım 'c.ııni o'd11~
·u öğron·;.ce bütün ailesin.i .öldür
rr\:s. 'keırıdisini de Hara-km yap-
1l1~. 

ııı. ı 
4 - Ziya (t), v 

Ha.yre! nlda.sı (2), ( 
,,.,İl' küllıanbeyi l_ 

r~Je::ti (?>. 7 
5 Alıt-yhte 

bulumnak (3). t 
İmparator salltaratı ele a1ır al. Ta. emsatsb. ısı. 

"1l3Z, kendisine ba ka b:'r is:m se- 6 - Batısmııa 9 
ı-r. Bu. ya.,_<:adnğı Il'Üddet<;e. dev- !2l. Evlerin üstü 

rinc, ölümünden ~orra da adına (3). il 
lem olur. Mese"iı ş'mdiki ımpa. 7 - çı.1ca.n detil 

ratonın baibasınun iSJn'i Yoşihito, m. Spor s:a.hll8I C4). 

-. 

;a1tanat adı da 'I'a'oodur. Kend1si s - Emli.lt (4), Xalıe 1u•nı~ (3). 

·se devrine Şova•·ı münas'b qör. 9 _ MÜ6liimanbna ibadtet. etllii 1• 

"l\Ü~ÜT kt ~aalı su1h• manası- m. Baş eimdt (4). 

na gelir. Ö1'i.i:rr'ünt't<>n sonra devrL ıt _ Dtk katalt (6). 
•1e Sova deı\-ri den!'Cek, kendisi de 

Yı*M'.ı'lıuı llll&ill'&: 
Hirdhiti )"e'rine Şova diye anıla-

ı -~ ç\Pıeclli+mia neımıııırt cak.Ur. 
J1ttVral ndııM (lt). 

1 
3 - LilılllDlıu (5), E)olilt cn'lll'LDdıa 

bir semt Hni (4). 

4 - Horozun tacı ( 4), Sli' de&il (8. 
5 - Tavr (3), Bir tar&l (3). 

6 - H&.YVan c~ (3). Uız.t (». 
1 - Bir lıar spor aletii ( 5) • 

8 - ~~nm Mr va.puna ((). 
9 - Yootulmanwıs ..ıs.mtaı. ndlıa 

bir slfat ( 8) • Japonlar imparaooru asla ismi
le anmazlar. Böyle bir hareket 
SUQtan 00\.er bir ıünah hr. K'Ulfür 

!! - HieM (2), !\lcrbame'-1 IMr lıa. 

... .... {Q). 

10 - RISllll wı 111.."t"a.badu ~ 
Meııı ~ ,{t;ı, U.1 u~-. \61 • 



,. .... _. .............. _ ..... __________ _........,..._ ........ ________ _ 
Şirketlerde çnlışan,ara i Son Posla.-un .Jebi tmilum: l.J4 

-y~p:•a:~::ha~':k. l 'L Kiıd'ıK~LJ Önumuztlelkı F022rtrn gunu vı- : d -~~ 
!ayette havngazi ve d:ğer umumi ! _ L[-.ı M ..- ı.. • B &.t! ı f 

- Baka lıascld ağa, işte göz!e.. vaı1arımıa doğru -ba~:Lılar. Burada! dcl·ğ: açılclı, kclı.!1 ve kol'k·unç bir ınenf~te hadim hususi sir~2UeT : . na..: euen ı maaa • aıı.nn ~ · rııı • 
mı ue gu:up anladmız. Padtşaha demfu-derı iki kanadlı gefiş bir ses a~et'L:: mümessillerinm iştirakile ~b:r top.. iömerin göğsü kıskançlıkla kabar. tü. Kuştilyü yastık üzcrind:- Neri-f 
böylece nakle~len. Kimesncc!en kapı. vardJı. AlaykoŞk.üne ı.>i.lradau - Yanaş:nan ydlda~ı·m. ları..tı yapıilac:aktJr. Bu topkntırya fiı, ~urun deılicle.ri. a~ld:ı. Bu. his~:n. mamn ~:nç başının bıraktı ğ• çı:-ı 
rıesne isteınezliz. Kımesnenin h~b- giaılir, yukarıya çıkan bir yolla Köse Rdam aldırmadan ceyab Parti ruıt."'!1Mı.a. Hamid Ongunsu ve ;~llı e-~ındt ıçm ınsaruıg:n us- kar ıhenu'E lta)fbol~amıştı. Ale~.l{ 
b sini yagma e)rlemedüik. K:mes.. Ce:tüd çeşmesi önünden geçilıip verd~: Cevad Nizami iştira~ edecek, şir _ :tunde blır kuıvvet sarfebmege ça. ::ele kalkarken açtıgı yorgamn kc; 
nenm dalü burnu kanadığı gOrüL orta kapı•ya varıl.rdı. - Y:ıl>ancı C::ıeğili.i'Z. kederde ~lı.şan müstahdem1ere ~lış~. Hafi!'~ gül~ ve bır a- t7n ç?r~afmın bir ucu halı iiızci 
m~di )olıdaşım. Ka~1miz israfa, Önii!Dıde fanus yanan w.ş kapılar - Ya, parola nedir? hayat pahalr~ karştsında y.a:ptL. :Y~~ guya tesadüf~ kaptruu ~.~idi. B~ man_zan. ~n~ &dam.-; 
7.U me ve. lhaks·zlı~a karşudur. nmsıık.ı kapalıydı. Abdülgani efen~ İhtiyar durala<l·ı. Tabii sarayı.n ır.ası lazım gelen zam hakkında :ara.laığlflıa koyanl!k Nenman:ı baktı. ı.rz.ermde Wırdenbire muibı~ b ~i 
Arnı terme.en duşcn akçeler di ...ı-ı-· .:o-: · ı:::ı ... lı,vı ·-;ı..:il ö. p:>rolasıırı:ı bilmilVW"lrdu. Maz.gal de- cıın,.;;..,;;ıecelrti-r. i .- Aff"n- r .. iea ederim. Filh::ı.. tesit-. yaptı. Sa.bahtanberi ga~:: 

d 1 b . . k .. _,_ d l yanın\.Ulll\.ı ~ sı Clılı J .,;;:v ;;- p;~·-._,... •ıkik t .ı... ı..__ z ...ı-~.....ıı.. bir h t damla am a m ur, etc.11.. o usu nünde bı akı . l.iğin.den şü;;lheli şüpheli bakan nö : a saa 11ıenuz e.r~u. iyare ·uuırı ~ u.şune ve mu~: 
s<ıvrulur i<f. Baka ağa yoldaşım., ~ ı. .. , betçiriın gözleri parlıyordu: t b } fl . ~zamanı değil Ancak kan koca a- vazenesizUlde yaptığı şe.yle~ttl 
.-Pad·şa'h m1'Zdan her veçhile hoş.. - Beru bunda goz~!'l'. geç ka. aşe Üro :ırı şe erı :ras.:ıııda bu gibi merasime hac:e Jenşetini kavradı, kaba saba bıJ"i. 
nudı.~k 1::ı..:n d--Jletlerı·'-e za .. ar tursak sabaha kadar d ... hl olsa ge. - Dört gündür saraya .ı.ğrama. • 1 d w d" .. 1...--1.. .,..~ • ı.d 

... • C:U\ı cvı u • J...Jo::a.. B ··.......J ı bil du""!l toplandılar :? ~ ıgJ1n.1 Uşu:n_ dü.m. .de bunun ·nsan gibi.· iMia.~ .et e_-tS .. nı ta~ ır:. 
Ye hiıvanctleri zahir olan üç net.er ne beklen. Saba!\ gelmez isek Ha. rnJŞ JIUl.M,. u yuouen paro ayı - - • :ıçıu ~ldim. S:<Z.e soylıyecıek ço etti ve titredi. Şımdi bu pannalq 
lGlıme~enin iki saate kadar başla. tile seğirdüp söykrsüz: cBuha.n ıneai!z. Dün sabah bölge iaşe müdürlü- :~m sözkrh var Neriman. Bu kadar kadm ooa hakaret etmeğe! 
rını isterük. saraya gltm~ idi, bir dahi çık:ra.a- Arkadan, !kapı ardından ~ ğü.nde, müldür Mümtaz Rekin reis !nım için de yalniz ohnamız l!zmn. yerden gölce kadar haklı de~i1! 

Patronanın yanı başında dman dı, kamını dava ey'!en> dersüz oğ. bir ses nöbetçiye sordu: liği a11tmda, şehrimizde ekmek iBir ilki defa telefon ettim. başka mi:>1ıli? Bu yaptııfjı şe1y terbiyeli! 
Muslu ve kahveci Ali Halilin ku- lum. - Kim iım\~ bu adem? karnesi tevzii işi ile meşgul bulu.. : :esler duyduğum içio ismimi ver- b'c aile ~uğuna yakı.şn' :nıydı? ! 
lağına eğild:.eır: İki iht:ılalci eğilip ihtiıyar ada- NObctçr cevab \-eTdi: · nan büro'la.:-ın şefl-eri tarafuı~ ~mek istemedim. Biri\aç defa da Bir mabedde gibi ayaklarınıni 

- Diri, dK-i istcrüz yoldsşım. mıın e'Jini öptü'er. Hekim Gani e- - Y.aıbancı değilüz der annna, bf.r -toplantı yap~tır. Top~n .: E ~ yazmağ1 düşün<iıüan. Hatta bi ueuna basarak Nerimana ya1daştı,! 
Declile~. Patrona başını salla~: f.endi dem:ı'r kapıl.ara doğru ilerle- paırolayı bilmez. tı<la ekmek .. vesikalarını~ ~evzıı imek~ub ~mı. da... Sonra vaz- kıorlrnk, çeki'I1!g'en bir tavırla elin 1 
-- Be1. yoldaş1m, <]1ayyen> ıs.. yiınıce kapıdan !küçük b 'r .mazgal (Arkası vu) esn~ .~.~00.7 oluna~ h:-2 - :~eçtun. Bıc şeıJıırde, birbir"!'le bu Une aldJ, parmaklarnım ucunu! 

terük, ded: haseki agaya baktı: ~slar ~~uşt.u;. Nah:ye ı.i.:!~e ;gadar yakmken böyle nci~i, ü- d€Ti:n biır saygı ile öptü. i 
- Yo,daşiar iki saate varma. lstanbul Lise:er Alım Satım Ko,nisyonu büroları yem teŞkılata ?a~fladooıgı ~:;üncii derecede çareJere baş vur- - Beni affed:ıniz Nerim.an. Bun..: 

dan diri d:ri i5tcrler haseki sğa... zaman bu hususlaı dan !stı a e 0 - :ma'k d,.,.n.,. olmıazdı. Nitıayet dün d ~ - hl · · .J 
R • l" "' • _. k • ~· - an eıvveıll\4 guna arım ıçın v,.... [Ardında yazıcılı.k vazifes~ gö. eıs ıgınoen: lunaıca' tır. 

0 
~~ ~t'i kara"'!lı veni.im ve söy_ buıgünkü saygısıızlığım iç1n ... Güna 

r.en Sarn Mestana döndü] Baka KomlsJonu.muza bailı 6 ya.Lllı lisenin 1942 M.a1ıs sonuma kada.r ih1lyaçları al·~ ~l:nn daha f~-zla gf.!- lerdenberi ne büyük ıztırablarS 
Mcsta.n. du'!'lllaın, üç nefer kimes. olan ııte0 kilo a&ill' ve 65ıl9 kilo karaman etleri umum tutarı elan 24050 lira Manifatura t~vzİab E~ıne ım~ obn~gmı an ıçinde o\d~umu bilseniz bent ma: 
nen:n esamesini tahrir eylen!. ta.ıuıdn bedelle kapalı arr uı.ulıle eıummeıe kODDmftur. İlk teminatı 181t4 ıı. •• l : 1 adım. İ~te gadim .~er~man... uır görürdünüz ... Sizin bu saate: 

Te1mır haseki'\·e döndü: radll'. Dıdltme ı2;v;m2 Salı ı:-ünli saat 15 ile ManltulCla uuıu Alam Satım bug l ı baş ~yor E Yav~ .. çok tab~ bır t~vı:'~ kadaT uıyuduığunuzu tahmin Pq 
- fstaıı.bt l ka<h>ı Zülali efendi komiQoeaunda. yapılacaklır. isteklilerin &eklııflerinl bayi ,.eai yı.t Ticaret Od.ası 111halaıtçılar birl~i emrinde bu- r<ap;yı ;•muş ve Nenmanın .b": ilci meımiştim. Mısı:ırda geçen Ü~ sene: 

b1· •bam!'! !'l8ra'\•tfa mabnus tutulur Vefilkasile ilk teaina&, JnMi.itml.ı.rllr! b rlilde H90 9&7llı ariu'aa n eksiltme ~ lunan ve tevzi listeleri Vekalet ~""81J!ye-liik ~<jcın~ğın~a!1 ısti1ad zammda ben çok erıken ltalkmağ'i 
ı·s, anı da~· ·-•o-illi! nununıın tarifatı ııaifts·-e baur•~aklan kaplı sartlarıaı •~ ıriia naaat. tarafından. tasdik edılerek göı~- jedere~ içer~ gtnmştı. öğrenıdı!m. Saat on buçu.!c b~nİlllj 

- VI - ten bir saat eVftline :.ad:ır sözıi getea kotrılıyon reısıtthıe matbu Dnlkaltüinıie rilen manıfatura eşyasının <iagt \- : ~e~ cıdderı şaşınn.ıştı. B için gün ortıasıd!r. Bu sebeıbden: 
Yaba ol.mımak üzereydi. Aya.. vermeleri. Postada .aaca t r-<>liund~r ka.lJul elllmez. Şartname Gala.tasa~ tılınasına bug.unden itibaren baş - Emutehalk~ ba nezaı~:t ~rdesi oofaY'l bu.raya gelmekte bir mah-1 

so ~a, Soğ\Jk eşme ve Salkımsö- n...ındedlr. (4'4iJ lana.cakrt.ı:r. Iı'k olarak yabancı :alnnd.a k-ukanç ve musteb:d ta. g6rmedim. Uyu~r muydu-! 
1,iüd tarafıı dan saray dış kapıla- ma-rlldeier Jrnllanan terziler, 90i1Ta :v:ra dtocayı tanımayoRlu. Bu a. arz? 1 
r na gi<icn ) >1 ar karanlıktı. Clvar 1·nhı"sarlar lstı 1bul Başmüdürlüg"' irnden: da hazır el-bıse:c:Her, ~tek.çiler idam ne isti~~ ve cüreti neTey D-Oğruıdan doğruya yapılan b·ıı 
e\ler<lıe tL'k ısık :ol~tu. Karanlık.. ve perakendecı manifatundar :kadar vara~a~t1. Genç kadm he- sual Nerim.ana cesaret vercl•. Me-: 
ta <l~rlye gezen ıhtila;c·lerin &- İ;td ve tütüa sa. ı.cılarının e:Ierindeld sa.tış tezkerelerinin müddeti 31 Mayıs ma1 alaca.klardır. Tevziat 942 yı - i1<:candan tıi~nyor, al al. ~lan ya. ta.net ve kuvvet.ini topladı ve elile! 
y.ık sesler· akislerriyordu. Patrona 942 akşamı so•a ere<ıekfü. lından evvel bu ~1erle meşıgul : 1aldannı gÖStel'Un~ .ıçı? b . vatağıın başucundaki küçük masa! 
Halil sarav a dönec k olan haseki saı ıcıl:ırın yeni ksıkerderiııl kolaylıkta al@llmelarl iclaı mlıllt.aka iUbarlle kimselere verileeektır. :nı nere~ sıdkacagım bılm~Y?rd. üzerindeki kiğıdlan .fşaret ede~k: 
ağanm geÇeceği yollar üzerine aşatm •iilıC.erllen aiiMe.rde ü.kkana. a.:ıI kontura.Ua:rı vıe eski tezkereleri ve Dd. -o :M, şu ıkustab adama haddını b1 <'evab verdi. f 
husı:gi de'' ive ko ları çıJrnrmıştı. -r _ ... _ ... to'.o ..... aflarUe Kaba..taştlkl lıa;ımüdürlüiümüze mü.racaat et.melerl Konservatuar koro kon&et'İ :aiıreb:i!se, ona ma.ğrur ve .ızametli H · ,,..,.0-.ıuım ,T,., ta i 

ı . .:. '-l ı · · .... ...... •· · . - ayır. eyuı:rn_., ı'U . ı" ·ı Hasdki ve ::;. aıı arı a ınan y.ırmı '" 5 BHlı-aa 942 atııpaıı ~ 17 den son.n yapıbcak kentrolda te:ıkereslnl Konserva~uar lko:.o _ve ork~ ~ ~bır tavırla! 
1 

~nru:la mektub yazıyordum. i 
bostauc gcld lklerı küçük bahçe a.lnuyanlar hakkında ka.auni mu3.lllele 1311ı1a.catı ı.ı&n olunur.ıı trası senenıın en buyuik ve mu _ • - Ç2tnrk, dışan Çl"k1llt%. Bu . . h , 

1 k pı-smdan gene khnseye görün- ıs, ıa. ıa, 20 M11o1• 942 rünierl Be.rotla, Galata, Paacal!ı, Şişli n Kasım_ hiını lronsrini l2 Mayıs Salı oünü ~da ne işinjz var? Siz kimsiniz? Ve tekrar kıyafetlıtll atır.ıya-: 
ı.. ·""""' kler aldık1~rı 0 • G.ib. h ıı.. tle dolu _;:.., - rak bzalda.: 1 CcR:n saraya g ·~,.e • a pqıır. mıntakasmdakl bayiler. akşamır saat 21 de Taksim Beledi- : :ı 1 a•&.are l!IUUeı" SOY- . . l" 

('('VabJ? pad saha bi1direcekl~rdi. 21, 22, 23 l'tlayaıı 9U ,C'İİDlerl Slrkec:I, ,,. BqarzJd mıntabmndakt ~uer. ye garinosunda vereeeactir. Mu - j '~lhiJse! F\akat boğazı tı - Falr.a.ı!_~~ ID{a..:_~tr;~~ kabu i 
Fakat haseGci aga henüz mey ~n- 25, 26. 27 Ma.yıs 942 rlinleri Aksamy, l'aıtib. Balat, Balarköy mınt.Kasm., hiddin Sadak !rlaresindeki koro ve ~~L :ıteeilımişti.. Ağ:z:mdall bi ~· Da.1.1 90 ~"' tr v~I 
larda yoktu. orkestrada solist olarak Semiha ;kelime çıkamı,yudu. Utanc ny~te ~un~ 

Sultana!hmec:l<len Soğukçeşmeye ılald bıcyiler, Be...JL"""v ve Alı· Scz:n bulunmak.. :öfkesinden şaşkım bir hal alım Ömıe.!'m s1eak bakışları ~c:nc ~11-: _.ı t y ı. d 28, 29, 30 Ma,yıs 94% rün1eri ~.,_ a.meU. BoiMll'i Ye Alla.dola Be. n\,~., • öm d --'•-··.:ı .L.:- alev debseti e• c.~ru :i.kis:· tepı:-uen ırnaga ı-:a ar tatl!r. Ptro~amm esasını gar mu- i Bu ~ü<kjet zarfında er o . ~ YU!l.-ı.auuııu "llU. ı 
ciiı3tılı ve zırhlı !biri gözlüklü ve t.a~~~.':~an 942 rtnıert 1'*Mar, Kad*iJ, Erenki7 muıtakuıailakl lla st'ki ooeıbiyat1mn 18 inei ve 19 un.. i"1ll . dört tarafım ~elic~Ie . .:te't~ı sardı. 1 
köse bir adiı!ll iniyordu. Sebil kö- cu aslrlara aid mü'him parçalar :e1miş, yatağım vazı.yetnı gorm (Arbsı vu) • 
~e!'me geldrkleri vakit durdular, ~.· 5 Baıdran 942 rit8krl .. Aıııl9lar ~ Jaa:ril•. •5tS2• ~ etanektedtr. \-._ 
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U&ıuillWE'r:WSI 
Sınıf farkı için 

Y~zaniar: Max ve t.fox Fischer Türkçeye çeviren: Hafid fahri Ozansoy 

Asyanın içyiizil: Gti~eşia oğlu 
(Bq tarafı 3/ 1 de) h_au€dan asla 'kayoohıp gıtmem·ş.:l mn sonradan yapı1mn.ş bir e5 Tok. 

İrrnjpara':.orlıar nadir olarak ta ıs;m tır. Bu da şu .sebeblerden fü.ri )oda'kı sarayda Maşkkloko~o de
ler:nı yazar.~ar, 1868 ) ılına k.ıdar geyne~ıte.a~r: ~ - ZUTr ·y.et boL nılen b;.r odada (hıü.rmet \ e koriw 

l 
resrci. beıyannamelerde !sim ko.. lugu. ::- - Evl~Jd'l~ \'C bunun ak- yerı) ::;.;,-.,ılı.dır. Gene efsa.ıcyt' göve 
ınuJırnaırlı. ŞE!ldi ise, imparator rci>alığa muadı .. oluş..ı. B - Son ayna eski zamanlarda ha-:-b alanı.. 
ba:z:ı kağıro:ara Hirooito diye ja. zaıınanlara tadıar J-<!pOn .. i:r para- nın en ~-ta gelen silahı ı.ımş ve 
ponca imza 4roynıaktad1r. Faknt tıorlarmm bır suııu mustc·freşe in'!kası ıb:.r keresinde günec:·n mWL 
'UISU:len imza değil de millıür kul. kullaı:-,ıma1arı: .• ~.ncak 18"89 y,.~maa.. lüş \'e müışaşa ~:lünü alıı ak bü. 
tarulmaktaclır. Resmi gaze<t.ede çı. dır ki taaddüdlü zeH:at usu u ka- tüın d:üşmanlan öhfür:ınıüşfür. 

U2.uıııca bın- sc~·~.aic ç~~ıı yiın_ ettiği zcrvalhya arkadaşlık et- Maaruafih insan. yataıklı v~gon kam teıb1iğ1erde <muhterem isim> mm )'Ql~ !le ortadan ka1dmlnı.ş. Gerdan"ı-.:k veya tıesıbili T<l'kyo.. 
zaman, dnsanın, bu.tun yol mud<le- mege yoUarr.m. afk.ada.şı ile, .on&ar:ı ~mi olar.ak ne manasına .gıe-1en iki Japon işaret! tll'. Buıgun de saltanat 'hanetlt'inı dadır. Krlııcın sonradan dövülen 
foıc-,c oda uşağ1U1dan malırwn kal. kadar !h.oşlmrsa boşla:ısın, bütün dD~;at na~anm ÇEkcr. Ecnebil<:!rc 15 ır~lif k~la ayrılmış bn1un- eşi ka~ır. ZITTl <.slı orta\ağ sa-
ınası ihiç şüphesiz az çok \bir ra- On (>eş gün kadar Vcnedikte gece vagonda gevezelik etmek L ven~ •mşan fe~a_nl.armcla. .fa- ma.ktad.rr. Kadınlar tahta Yaıü o- ,.a.,Jarıınıda kayb:.:ı1ıınuşıtur. Yeni 
flııtsrzlıktıT. gcçlıımeğe karar veren.,,i]{, üç giin çin seyaıha:Le çıkmaz. VeJJıa&ı.l., her pon ~~atar:u bır ıkı de~a unza- Jama.ı.Jar.. . bfr i'lTI!pa.ratıor tahta çı'kım:n Hk 

.vı:aanı.afih, diğer ta:ra:ftan, yir. evvel lf>.a.pl.lciınes bulvan.nd.<.ki Ya- biı-lıniz ~~r ~i·gara t:üttü.."'<ltik_ sını_ ı~ıl_mce olar~ atm1'i?tır. .Tapon ırnrparatol"ları taç gı~ıt."">Z, imtzyaZl tbu ayna, gerdanlılk '°"' kı-
ıni dört yahurl kırlt scluz saat talclıı. Va~•a· Kumpanya.sına ten ~ şiınd~ tıyatro, dans, k2- .?ı~ı ~.a~n ımpa~wrunw.ı sadece tahta ~ıkaıi:•<lr. Japon sata- Tııca sahi'b olm:a'k'tır. !mpo.rator 
mü.<ldetle, b.ir koın;partiımnın dar giıttiğimde, bir fkere daha, aıı.lattı. dınlar ve po~~~ ~a.lcJ:mclaJ;: duy- '8ıl,e.c:;ı~ kokü ~ ;sı~yc, 2509 yı:nda taç yoktu!'. imparator tahta Japonyannn bu üç mukadd~s eş
'\."e pdk az b.avakmnuş 'kutusu iç.in- ğ:nn Şıflkflde hareket ett.iım; Parisi gularnmzı lbııfüi.rımı.ze bol bol an. )Ul gerl}~ kad'ar <ia~ .. nu. · Bu ha- çı~r çık:rnaz, saltanat ve iJaTey yıas!'nl alarak. t..-tlııta çıkma mcra-
de onu yanma alınası ve beraber dün a~ saat sekizde terikede- l.attıktan sonra, gece yarısına .clvğ. nedan:ın ku~ ılk ·~ator elıne aldıı.ğma, de'\•letin ana ka- siımi için Kv:o1x>va ...;Aer Fakcıt 

L "' ·· ı Jiromudıur JımmunWl kcn0ıSi de ımn1ıanna ·· d i ı · · · '5"" · .,. :yaşaırnası da ünsana pdk hoş ge cdk olan Simpton-ı..rpresnn .in,. ru ona: . · . • . .. • .. - -· gor~ ~ a e-t e ödvinı aynanıın aslı da'..ma Na.goya yakın-
me:z değil mi'? ci ~i vagoı:mnuın 3 Wwü koır.- - Yakıt çok geç oldu, azızım e;ı _ba~ Japm; ıl~esı, guneş ılfilıe- :f.Precegıne dan- bır ferman neş.. 1 1anndaki İse mabedinde kalı.r. 

Sn 'Şimdi bu ilci uygu.nsuzl~ a. partunanında ıkıen.d:im için bir ya. efendim; lhani yatsak? Bilmem ne s::;n E~Iıncı su.~unda~ gel~- r:ed;:kat J ~arator lbüvülk ı•esilC'l~de 
ras'.ında i:kisiru3en birisini int-Rıaba talk tuı.'ımuştıım (hu ka.T.partıman- dersiniz? t~ır. saneye. goore .. guneş J . e- . . ap<>nyada taç g"yme me~ muhakıkak güneŞ' r.ıfil:ıcsinin İse 
mecbur k.alsamrz bilmem ki han- da'ki iki ya.takban H n1.l'.l'Tlar.a:1Sı- D~ye 1:ekliıf ettim. ~ı._ .fapouyadaki se~n maliden ~..nu ~ılıma:nakla ~raber bu- mabedini ziyaret ederek ilaheye 
gisini i'h1:iy'.1r edersin~? ı..·· .. nı); ayni vage>nuın 4 üncii kompar- MeQ}lul yoku: mu're'k~ hanıed~:'ım bul~p ımey- n~~ mını:dıl dld 'ba:şşclı.r Kyutodn büıyük habeıilerJ bildirir. İm.par:ı-

Bana ge1mce, bu mu.şsulii haL tun.anında da .J<JtZ.-'" ;...l·,,.., lk .. L,ıı..a b:.... - Yatmak m:ı.? Pek·a1a azizim dana ç;fkaıımak uz.ere Jımmuyu cf:.goer ibır talhta çı:kma (Go-Ta:l'Ci) tor b b ı...-- ··lü· • den 
t"'L ~,. ~·A • ' r~ .ııstnr H ••t J<b • • • ·ıe b' . ek i . 1 urasını a~ının o mmı 

1l'tımelk ve uz.un müddet ibaş0~1a yatak tu.tmuştı.ım (bu ko!lllparh- afendiım, öyle .o!sun1 QTaya Yf"l .ıa:m • · .~r .. ~~ e~<>.<;. ayını 1 ır .'Y1Yec estıı·~ ~- ~:a- sonra, Av•r-upaya gitmeden evvel 
kıa'lnn.:ılk sı!kıırıt:r::.ıma katlanma.dan w..anıdtrlcıi iki yatatktan 13 numar..1- Di'Ye kabul ibuyurou. Jarpon bJ clsaneye_ körkon:n~ ~na.. pıha-. Bu ~e ~un1ar gn~tl .~r- \'e dönünce, ev]endikt.en sonra zi-
Jowfi gene elimin ahında bulun- Iıs:ru.) Soınr.a, bir ~ dıüşüııür g:.bi nır. Wtelh.im, bi7...ım ~ tarı~ım·i1-e f.mpara.tor ~yıuk blr a_lay[a louçuk yaret etmişti.r ve l•ğer güni7n bi-
durma!k iıçin. her zaman, küçük Ben ş'.ırrııendiferde ç.abu.k . hıbab ogöriin~ıü. J:ımı:munun taıt.ııia çıktı~ .~ 1 Şu~~ sade bır Şı~t? mabMme yaklaşa. rinde Jap0nya ih.arıbe gi.Iecelt olur
bir tG1.biyeye mfrracıııat etmeide. olurum ve ~yimdir Düa ak - Oy'le ise - diye ilave etli - ~üınü Ja'PQn1ann :e? buyuk nıfilli r~ ~e~ r•ı.ııhuna ta.Jıta ç:ı:k. sa, iımpa:ratıor !hiç şüphesiz ki gene 
:01im. Hem, vallaıhi göreceksimz şam :saa·t EeJ1tiz buçuk · ddıeln · - mi.i!saadenizle ~~ önıee bir ba.. bayraımanın1:hrn bır.ı olarak kut- tı.gmı bı1'?'.ırır.~ Sonra, mat .ı:·orta- İse mabedine .ı(deeektir (l). BiL 
ya, 'hakikaten çok sade ,,.e olduk1_·a de idi; Jorefle ben, ke:;i m:~ ık:ayım. misyönıün bir ~ye ihtiya. lann·. · k~ ~~ elıb:iselerı: (~~~ eden tüın kabine azası ve diğer <leı...f.et 
j~itibru:mı.iış b'.r tabiye bu. !erimizi rt-ıcral edeli kmk d 'k!ıka cı var mı! İmıpara1.oruın mensub olcluğu ~..ırneşm . ıi!k re~enı) gonmerex ıbüvülkrerL yerleri~ tayin o1unur 

W'l(a a M.. ·· ··' y ı !k da başvek!ill]ın, yeıu ımpar~to:run tah ı · Yataklı Vaga:ılar Kurn:p::ı.nyası olmustu ve sür.atlc İ.taly.aya doğru c.ı. osyo mu.··-> ~ ~I' .. a şım, ::-, A • • ~ - o unmaz, Ise mabedine bgc; vur.a. 
bıirosunda biJeBer1mi alın ağa git- il.EııSlı.~~ lro~a.Iltll!n.andaki i.. yatmadan ev~vel cM"osyonu.n b!r dan bkimn uşağl... 13 ve 14 mı •. ta cul~u bıldıren resmi _hey~-ı ralk gün~ il~e cila~' keyfi-
tiğim .gün bu yerler.i kiralayan kinci ~i i§g.al edC'n yolcu ile '-'a- şeye .ihti;yacı var mı:?> diye gidip maralı yerleri olan komparbman- ~~';°1 ~n1Aer: Bu dsaiıne dbarı:_:ı:ı- ,~ .. ederler. Bu on~~rrm ;lk \'C en 

' • ~ • •. J. anlamak sevdasında. Acaba hangi daki yo1cular.d.an birinin... uıt:UJT. • e ı.ruıpa a. ne e .r.ı..>J'G.- 5nemP öd~dir Ib,.ahim Ifoyi 
memura, sadece: m 12 numaralı yata,gın .sahıbı :ıle ... ..;;...ı b 11 • ·~ -l ~ n-:ı..a on u·ıc saat elli dakika lıa- ruın beııha..,.m bir üi:kesinde bö,·lc • · • · k - la\. . ...A.~ ,:ı,.,;11,.., ... ,.,+ lI . b . 111ıOS J"'"""'ell a:11sco.y.oıuU • aıa ••n• J 

. :-- Bana filan yere gıt.me uzere AA"""'ı:)'a ~:~~~· ~ enım Bunu :kend'sinc sorC!ınn. na refakat €.decek olan yol arka- brr merasim asla yapılamrı. O Ol nu y.a:ııılar ba.rb:Jm b'N.ı: eTTel 
f.il~n ~~ü ıı:eıııa_e . .fk. ~:~ hazır o her .z~aınkı zekic.e tabıyem oL Hayretini belli ederek: da.?ıım bi:r bavul açtı. İçinden bir kadar şaşa.ak ve o derecede mü.. ya:nl:mıştır. · 
edın: b~r~ ben.mı :ııçın, dııgerı de U- masa iıdı ;)~ mu, bu 12 ~~alı _ Kimden mi ba~iyortım? öntüı.'l( çı'.kardı. Bunu sı.rtınd.an essirdir. Evet artık cönct'dcn ruh- ı. Uo. 
şa~ım 1çm. . y_a:tak, M tabn ~lara"k Jozefm hısse. dedi, may.m.wnumd.an ca:nını! bağlamam için bana rica etıi. lar dünyasının haberi olduğu şey. 1 

Diye-cek y~ıxl€, itina ll.e ~ cL- sıne düşeceki1. Bu defa ben hayrde düşerek: _ Hem ıbeniro maymunum çok yaşayanlanın dü.ınyasına da i·:~,, R A D Y O 
het.l.eni tasrih ec1erJ.m: Tesadüf bu ya, Saint-Marc mev- - Mayıınununuıxian mı·? Jedim. tu!h.a:f bir tip, diye tekrar lafa edilmiştir.> En son <>!ar.ak da kral 

- Bana filan yere gitmek üzıe_ kiine kadar bana yol arkadaşlığı Demdk ibir maymumınUız var ha? .. baışladı. Valkı5. kallbi fena bir a. tek :başına ıküçülk bir .kufübeye .gi... CUMA. 8/.5/194! 
re inan günkü trende iki yatak ~E'Celk (..)lan bu ycollou:, kendisile Ve ona d'OOısyfü diYQ.rSunuz öyle dam değil, fakat eminim onu gQr: rcrc.k. -ora<la iliınlara yiy.ecek su - 7.30: saae DG'11l'l, '1.33: Karışııt pr-0r. 
ha7.ır edin; biti benim için, di.ğeri hri'Qbir sırreüe anl~amayacağmı mi? ... O! doğru.su bu tuh.af! . ., seniz güliinç derecede azam-ctlı nar. ram (Pl). us: Ajıı.n.s bıı.berl~ri. 8: 
u:şağıım için. Maama.fi.h lıltfen ay. ta..~lı VE 'homur hamU!' !OOmux. Faık.at nerede o? ... Gösterin şunu bulursunuz. Bu budala herif, be- Bu d.im 8yinde, hükümdarlık Seııronılk parçalar tPl.l, 8.30: :Evin sa. 
ni kornıpart'l!l'Ylanm iki yatağını a- danan ilhtiıyM lbir efen.di olabilir- bana! ... Büyük mü? Nastl şey ba. nimle bir kompartımanda seyahat ve ilahlı•ğın üç belli başlı sembolü a~ 12.lO: Saat ~un. 12.33: lla!if 
YlJTITlayın, yatağın bir.ni bir "kem. di. Faikat tesadüf bana güler yüz kalm:nl... e1meği kend'!si. için bir rol adde. mühim rol oynar. Bunlar da giL şadnlır, 12.45: Aj.uıs babmcri, 1!!.30: 
paı'rtıman:da,, atek"ini de lbit!-.şi:k ffetemı.iışti; bu yoku, ihtiyar bir 1Mııhataıb1ım, haf.itf lir ~ırsl'Z- diıyor. Öyle ya. hiç insan bil" U- naş ilfilıeSin!ın tlıüt<liırnranlıilt itim- Fasd !beye!fi., 18: Soot ayan. ıs.es: Fa. 
k_?m;partıımanda ayırın. eferuii de,ğ:ildi; bilakis, hal ve ha- lıı.1( baTelretini za:ptetti. .. şallda baŞbaşa bulunu:r mu? Ne sali olara!k Jimzmrya verdiği ayna, sıı heyetıi., 18.40: D~s 'lnllı\ti <PLl. 

Ve işte anladınız ya .. meselenin relketi ron crerece Par!s1i olan. bü. - Yok. öyle .değ.il canı.m: .. Oyle ~1ulk değil mi? VelhaSJI ~erdanlık ve kıhçtır. Ayna !hepsi- 19: <ikt:sad sa:a.t.i), 19.lS: OPtTC~ par_ 
halli 0 kadar da güıç değil... yü:k bir zarafetle giyinm;ş ve bı- deıği.11... Buınu 11€re<len de çıkar. işte buınun için, .her ikimize sade- nin en mulka<ldıes:dir. Zira insan caJ;ı:rı (PJ.), 19.30: Saat asal'l ve ajans 

.r ozefo ihtiyacım mı var? Onu yığm:ıı sem modaya göre traş et. dm'ız?... Demeı.1t siz bir emay_ ce lblx !kompartıman tutacak yer. onun içinrle -güneşiın ruhunu, 1ü.lı- ıı..-.I>eıll:eırıi, 19.45: ıta.'lik Ttim mihlli 
ya :kendiım r;a.ğıır.?.l"ım, yahud kon. m~ muv. yaş'Iannda bir ~enQti. mun> un ne olıdıuğunu bi.lrniyursu- de ne ~ı·yor ibiliyor musunuz? bünü görür. hat1a i~rat:or b;le pl'Ogt'a;rru, 20.15: lbdyo ı:uetesl, 20.45: 
ddktör vasıta.sile <;ağlTtınm ... O- Bunun içt.n. iki saat lronu.ştuktan r..uız? ••• Size patronumdan, efen,_ Kendisi iç-in tT.r koonıpartmnanda aynaya bilfiil ba!k.mamakla mü- Sıı2 ırs?rZıcri, %1: .Z'lraat takvim\ ~ı.ıı: 
na ilhıtiya.crm ydk mu'? O 7..aman san:ra, kendimi 'O'nUiI11a tam t>ir ar- d.iınden bahsed~·onım ... Evet, e. yer tutuyoır, benim içfo de bitişik lrell'E'!ft.ir. Bu a~'!la beyaz ipekli ile TerıWJl, 22: llnıt.")>o salon o"'tt-~. 
omı, yandaki yolcuya, talihin bu k~bk h.awSt tıç;nde tm.etme:k.. fen:cHrrıden. Ben oda uşağı:ymı:. BL kompartıımanda ayrı bir yer... örtülü. siyatı biu kutu içnde ola- 22.30: saat ~an. a)a.ns habcnm "?e 

a!kşam cyandaki yolcu> ol@f.il ta. ~ ~~ _J_işik ~ımanıdaki yo~r.. Halid Fahri Ozansoy ra'k İse mabedinde durur. Aym. .. --. 



kaynağı Anadolu Mil~i Piyangp 
~ -· ı (8-ttaraJ 3/1 de) f İ"sp.ıırtaya aid yazımı bitirmeden Cukurovada ı E.-.de .. ıi. :e t.ahcılı~ ha~inda da ~rabacıla~ına bir h.itabda bulunmak 10 uncu tertibin 1 inci keşiJesi dün yapıldı 

, D - k.ıyınetl:i ızah.at verdı. Bu ızahat.tan islerim: içlerinden biri3İ, bir gün 
ya~z bir noktaya zihnim t~kıldı. evvel. beni, sabah trene yeti~irmek kazanan numaraları bildiriyoruz 

Y~ni pamuk mahsulü çok Bu yıl üzömden ancak 40 bin Ye.clı. Y8ıflnda çoc~~ları hah ılmik.. üzer~ söz verdiği halde yarıın saati . . 
bereketli, geçen seneye naza·ı tGn, incirden de 10 bin to. lenn~ batına geçınyorlar v: .?a~.1~-j bekletti, ge.ne gelmedi. Bunun üze-1 !'1'1~ Pı~:~~n 10 uncu tertib nen bi!etler yü:zer lira alacald 
ran yüzde krrk lazlalılr var mahnıl alabileceğU t-t~aga bB~ryorlamıı~. Duşunun. 

1 

rine, ben. hempNtm, cni~tcm ve ik.ill I11(!J çekılışi clfuı Ankara Sergie. dlt'. 
ye~ yaşl.... u ~oouklar on dördüne küçk: telaşla solt~ğa fırladık. kaL v~~ saat 15 te yapılmış ve Çe • 50 lira llazananlaT 

Adana ( Husuai ) - Bu sene lı:mir (Hu9Usi) - Ece bölge gdınce, ıı;ozlennden hastalanmaz- dı 
1 

I 
1 

b ._1 - L d f I . ki]i.şı. ıkaJuba1ık biır halk kfrtles1· ta 
Çk d k L 1,· k 'd b k _L_ 1,,_ 1 ·~ l 'd .. rmarn oız:uıtu0u ı;ııoU ea ec!. • So .. k 9531 t'ıl 

j b t d '-1 ' ı ·· ._ "0 000 t '-- .ı _ l - 1 - ·) A · d b .. k" ır netı-ce ogu u. emşırem yan ....____ · 1. ....,..... bı'letler e"lı'şer lı'ra alac"'kb 
u urova a pamu mansuıii ço •ın e 111 .ene i uzum rnıuısu.ıünün aT ve cıger erın en zayıf duşmez-1 b . d _ rd .. H . kiDJ etmişti.r. n uıç ra ·arm i e ni-ha e 

~ ere"'"' .ı .r n ansu.urı g~en sent. anca"' 'T • OA ~r o: aca.aı ra:r mı... ynı Zllman a, ugun u k Lt d" t" ~· d-L' b' . k ıKraanıye 11\.azanan nwrnaraları .......... ı "' 
.. d k k f 1 la ah . d'l k _.ı· o.__ b b' L _ 1 . . d k' . . so 8.ıK; a usu, ean eıu tr ~Lşe 1. ~ dır l ye nazaran yu:1: e ır aza o ca. t mın e ı me tc:utr. Inınun ıe e ı o.ayat şart a.rı ıçın e en es ı ı§ÇI l_ı I · be d . d l aşagıya yazıyo.mııZ: • 

ı· ' tl h · di'I ked' 1 · d·~· · ·•ı ı· k b ··ı L_d 1 bil k · . b k ı rıaı, camar tma ı ~e e o e 

>
gı ırnv:"e e ta mın e. ı ~. t ır. l~eç ~ ıg.rruı: §~oc.:.eL _ı . lfln . ag ar ll.ll ltı ara ı c anca yırmı eıt u. 20 000 f k 

Yenı mahsul mevwru ~çın gerek uzerınd.e yapt;gı t{'sırdu. İncır ma.b l'Uf giindelik veriliyormuş. Halbuki ' sıyrıldı ve kanadt. Hemen orada ' ıra azanan 
Çukurova pamuk ihracatçıları bir.1 sulü.nün iee ancak 10.000 ton ola.. iır'Cnde rastladığım Uşaklı bir k·u- a~an ~ir ç~menin ııuyu~da kanı to Ol6936 
liği ve gerekııe ticaret odası faali • 1cağı ııahrnin olunuyor. incir mahau. mat fabrik&törünün oğJ.u baua, gün. mı~ledıkten sonra, ~aşka çare olma. 10.000 lira kazananlar 
yete gırışmıştır. !ünün bu kadar az reltoltede oiu,u,

1
deliklerin en az yüz yirmi kuru~an dıg~ndan, kolonya ılc dczenfc::~e ~t 084233 325711 

Hı::r tarafta hazırtıklar ba,.ia • enderdir. Mahsulün nefaseti. ha.va. b~dı-ğJnf eöyiemitt ı. İki taraftaki mege çalıştık. Bereket versın 'kı, 5.000 lira kazananlar 
nıl;;tır .. Adana LJcaret od.ast reisi iar!n 1riditi ile ıtlikalıdır. ~bu teada hala ak.ıl erdiremiyo- tam bu anda 90kağın başında baş.. 019084 032030 082852 234569 
Abidin Ramazano<>lu ile fabrikatör! I:anirde tii<:.car Vf' bir kısım mÖA.. Tum. Demek ki )apartalı çalışkan lc-a bir ar-aba göründü ve onunla 2.000 lira kazananlar 
thrahım Buduroğlı:' pam:ık mahsulü ~.·~.sil elinde 10'.000 to~. ka~ at.ok h~ dolmyueu.larma da ~aba fazla 1 on daki.kada iııtuy~~a .varabildik. 031371 045732 050179 059456 .. b k' .

1 1. .. 't d 1uzum vard}r. Fıatlar yuk.sektır. & bı:r refah temın etmek lazımdır. Pek tabıi olarak, ilk ışımız, hemen 084958 09.>
078 114693 1 

.. 7,,00~ nun u •~'le ı ver m tızer n e ya_ b le · · · · ' ~ " ._ d L .1 kt d' l M h ıe eb satıf yapılamamaktadır. Bu halt meaetesıncle ha7.ın hır ha. istasyon şefinden yaralımızın elıne 149771 150094 212
:;;
02 234679 dn an gı enme e ır er. a ru -ı H 4 l4k d l al L )c'l-~ d-"- _ .. v d' B' k 1 k . · d v lü .. · h T .. .. .. "ld.. k atta a a a ar arın müt ea.ı.arı... ı ı<at - ogren ım: r aç yı panııman yapma · içın e.ntürdıyo 

n muet~ 81 ın yuz:unu. ~u urı;ce na göre stoku ~atmak içın bu fiatlar evvel, bir limited şirket yapmı~ar, ~emek oldu. 251539 272500 282570 294171 
tek tide piyasaya arzı ıçın tetk.ık • yüksek görülüyor fakat iyi idue edilememi~ nihayet l I b d h 334747 347512 351153 391526 
terde bulunmaktadırlar. Çukurova Fakat diğer ta

0

raftan "eker fiatl- hissedaııların sermayeleri~den bir ı~partka ~ ar~ ackı~a hş_unb~ a 1 a. 1.000 lira kazananlar 
'L 1 b' ı·-· d . b ı "' . tırııatma ısterım ı, ıç ır yo cu, 
ınracatç: arı ır.ıgı e yenı ma su- nın yükselmesi ve çarşıdald dükkan kısmını feda etmeleri lazı~elmı§. b' hı' d b k b' eh h tj 006283 011294 039633 043593 
l.. k f' · . · d 

1 

ır te r en aş a n ş re seya a 
un satış ey ıyetı lizerın e ayrıca larda tatlı yapılmama$! sebeb.ile Ne çare ki bundan da İyi bir netice d ı_ b b · d b't b d 046769 062765 064286 082396 

k' kl ı__ I . · . . e erıten, era enn e r ara a a 
tet ı ere oa~ amıştır. üzüm ve in<:ırin ist!hlaki artm~tır. alı.namamış.. Bunun üzerine biris-ı "tü" H .JL • bı' hı· d 0 088026 122049 142754 146099 . , go rmez. emangı r şe r e 

Seyhan nehri üzerınde kun~an Bu artış sebeb ı lc fıatlar da yüksel- 9ıkmış, 'bet bin liraya atleyeyi kira. ı_._. l b' f h l l k 14-6302 2-03377 217277 21798..J: ·· .. ç k 1 · · f ooy e ır ena eyecan a avrı ma • 
ve butun u urovan!n su anmasına mıştır. laml"Ş ve geçen sene sonunda sa i d . d h b' t . b · km 224108 232098 238724 257152 
imkan verecek olan muazzam re ; Birçok kimseler, yeni mahaul ye. kar olerak tam kırk beş bin lira tc. c~· ı nlnln a 0

' rr C-'k~r. bira az. ~1111 262233 263572 273222 .. ,A .. .. · l t' · k d . d" . . ş· d' d" .. .. t B t uze spartanın zev mı ana son 2 6593 31 guıatorun Jnşaat:na tamam arunı:ı ışınceye a ar, yanı ort ay zar - mın etmiş. ım ı .uşunun u pa - . 7 1107 311532 315698 
nazıar'll bakılabil i r. fınd,:' bu stokun_. tük~nebileceği~i, ronun daha dört s~nelik konturatıl?akıkada h~r~m eden ° arabacıya 31954.5 324175 328963 350192 

Regülatörün gelecek sene için batta yalnız dahıh pıyaea.da bıle var. Ne oJuyorsa h1ssedar olan za.. l'fle bunun lÇlll kızgını~. 361830 371396 380185 385238 
Çukurovada pamuk ve diğer mah • sarfı mümkün olduğı..:nu söylemek... vallılara okı;yorl Halid Fahrı Ozansoy 386361 390702 394950 396045 
sunerin kolaylıkia yetişmesine ve tedirler. 500 lira kazananlar 
istihsal.atının iki üç misli yübel -1 Zeytinyağı pi~asasına gelince bu ı• ŞÇI• aranıyor Son dört rakamı 9004, 9831 ile 
me:!:nr imkan vereceğine şüphe e_ ııenekı rekoltenıı. 15.000 ton oL nihayetlenen biletller beşer yüz li-
dilmeınektedir. 'ması çolc. muhtemel göriilmektedir. lstanbul elektrik tramvay ve tünel ra al'acaik'laıx:lıır. 

Bu yıl. pamuğun yüz güldürücüllM • -A~ . . . d 1.. d 100 lira kazananlar 
verimi, beyaz altın rnıntakası Ada. ~~~sa ve ~ ında zeytı~cılık İşletmeleri . umum mÜ Ür uğün en: Son üç rakamı 245 ile nihayetle-

1 k 
. . h knllr, (Bıaswn) - Aydln vUi~ 

3 
.... ___ , 

3 

20 lira kazananlar 
Son üıç rakamı 139, 460, 732, 

972 ile nihayetlenen biletler 
mi~CT lira alacakllardıır. 

1 O lira kazananlar 
Son iki raıkamı 72 ile nihaye 

nen biletler on.ar lira alacakiat 
2 lira kazanalar 

Son rakamı 4, 9 ile nihayet.e 
bileUer iki.şer lira amorti ala 
lardır. 

Bu çekilişte 20.000 liralık bu) 
iıkraım'.ıyeyi kazanan bilet Dört) 
da satılanı~ıtr. 

10.000 liralıik ikramiyeyi kaz 
nan biletler Anlkara, Bc:ndı:· 
5.000 lira kazanan biletlerden 
tanesi İstarubuJ, 1 adedi Turgut 
da, 2.000 lira kaza·nan biletler 
4 adedi İstanbul, 2 şer .3d.edı A 
kara, Tarsll5, Keşan, 
vittı, Af,yon. Kars, 
ne, Gelibolu, Pazarcık, So: 
Zol\,cnul:daık, Osmaniye ve Ada 
zarında, 1.000 lira ikramiye ka 
nan biletlerden 15 tanesi !stanb 
3 er tanesi Anık.ara ve İı:mirde 
adedi Adana, Urfa ve 15 
j4u.rduımuıııuın muıh'telflf yerleri 
satılmı.şhr. 

nayı nıem e et z!raatı muvace e - .. . •.. ~ ..,,_,.,_
1
_... _._,__ 1_1_ ,t~t.:nw:lerimi'Z $'İ$li ta.ıoirhanesl i~n 6 Myacıı, 3 takımcı, _., SG_ 

. .. ki _ .1 k t.l J.leli• va..... 'lley .. um.a ., .. n u .. -.- ı - ~kçl 6 Mne yuz a lgı e çı armış r. Aydında. budama karsu .ıçıı.n Ec-e böl. raç, 12 ~yeol, 3 bobiuör, 3 frezeci, 12 silkııi, 6 Wmıaca, i ve 
eılelııtTlk iıe,,-viyıeclsinıe ibt.ty&cıuıız vardıı' • 

Emniyet Umum müdürlüğünden: 
.resi zeyıttnclllk möt.e.bassı.sı N'azım Kt. 

Ödemifle hayırsever i/ııi lbmı1ıt ve tıil.ioİlel' hariç olmak ilııel'e imU.bauıia I"~ ehliyete göre lılç , sehrimJııc d~. Klll'5a de. 
kardef 'f3.nl eGetı uısıta.lara budama iht.uıas ve. ea;aılılıe 3S ~ kadla.1' iforet verUecektir. 

İz.mır ( Hususi ) - Ödemişte slka.bn ~. ~ aWııaaı ~ is*k'IUeıi.n nüfus hiiv~ ~·· h.iisrıü.h&l ii.. 
İyi sinema ııahibleri Namık ve Sup ManiBa dahilindeki zeytinlikler ü.e. tıdt. ( adle~ ~ lot.otrafı ve şimdiye kada.r ~ış olduı'klıarı müesseseler. 
bi Kılıçoğlu katıdeşler bütün mas.. rinde yaptb.n te',kildude korkıılaca ıl8ıı ~ b'i hlorımet vesikaları ile birölııte ll/5/942 1ııııihlne kadar saat H 

ra.flar:nı ödiyerek baştan tırnağa bir dunıım olmadıtı cörilimüşiilr. Fu. ilen l'l' JIC bchır ·~İn Metro.Han zemiııı katmd:ıld 7.a.t i~ 'ft sicil mü. 
" ""iirlH·ın•ne -''-~~-n .lıücumu bildJrllir. «.>299» kadar giydirdik.leri 20 yoksul va_ la so~a.kta.rdan ywue ıt.25 nisbe..ind ... ....- ~...._... 

la.n yavru~u sünnet ettirm.işkr ve arar oldutu a.nla.~drnışı!ıa d:ı. bu zarar, 
gitnün şereflerin tertib ettilcıleri ı.ıu nııahsuldendlr tt 001la.ma ile bil'. 

fevkalade müsamerenin umu.m ha. iki sl!!llMıd.e yeni v~ ~n.ç z~inlikler 
ılatını da Hava Kurumuna teber. mey-d:1.nıa &'l'leblflr. İzmit' 7,eytine-Jtik 

(rü ederek 2175 lira gibi yüksek bir mmta.U.lat'ında ela. ası ve bndama tu. 
lhaaılaıt teminine vesile olmuıı.lardır. liyeti başlam~tı.r. 
~~4!1ı.-----~,ft,ftt~-

ZAYİ - 13!6 ı.ene9İode Kas~ 
S'ÜIMlllll rıöıfdlıyesidden almış olctuium 
~i n.,vi ettim. Yeni.s.w çı,. 

~ eııt.Dııinin hükmii yok't\11'. 
DtDıı: ....... şı ima.Ait nı.am ... 

Jrluslafa Evia 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Dinnyolunda 104 No. da herıün 
haata kabul edn. 

TelcfoD; 21044-23191 

Viti.yeüeır Emnkyet. lı:adrolarmııla müJıjı ılll W1ı.ma.ıı 20 11.ıa asil mM4fk 
memur.1aruna stajyer memur a~tll'. 
ı - At'aıDıian evsa.1' a.şağ'da yaı.ı.lıd:r. 

A - Tiiltt o1ma.k. 
B - A!lı:ıedik hi:mnıetl.nl yapımş bıdı:" ....... 
C - 30 yaşından yakan olm:ı.mak. 
D - 1,H santimdıeo kısa bulunll!MlllM. 
E - Slhlıi dıu.rumu satla.m olmalıı .c.ını ~ sail* 

rllel), 

F - Sabıka 'f'O mabklimiyetl buhınmamalc.. 
G - TaJı9İI derecelıerlne ı-öre tayin umlleıi a;rTJiır. 

ı - Bu ıevsa.fı bais boi.unaulatdan me&lei'e kaln~iioü ~ !o,;ru 
doğru.ya bnhmduiıılan mahalUn en büyük mü'llıiJe imlırİDıl 'iN 
ile mür~ı lüumu llb oluD& 191.?.lk 



SON POSTA 

' 

Bu sabahki ı Gençl:k bayrak koşusunun 1 Şimal baz 1 ç rv: ç t;T ~-; > • 
d Dl . d ı····xw ·1<-1· 1A" LrM.ND'"3. S~v:,·~: Ma~dii~liaj~fg··. a~',;·s:J ka; r teşeb- ~=u~~~ J·---:=d~ ~ 

Ankara, 1 (A.A.) - Kurtulut rina devamla 19 Mayısta aaat 12 d __ ., ___ ,,__, •~ '"" •w 

Amenikan savaıının baıında Ebedi ş f Ata. Ankaraya varacakladır e busü Yd Birmanya ;--,.~! ~ ~-.. ~~eımblili~ ~ 

.................. 
ikincisi 19 May sta yapılıyor haberler 

a turkün Anadoluya ilk defa ayak Her bolge kendı v'layet hooud. Edimburg kruvazörü 6" ... ------ .ıu -

baatık,arı gunun y ldônumune rast. ları iç nde böJgeıı atletlerini koıtu. muhareoelari ~· Olıa7ı ... ve.ra ine tere 

kD ..... etleri layan 19 Mayıs apor ve eençl k hay racak, yol iızerinde bulunan kaza nasıl babrıl\ll ? ~ID .., .. edllemes llalıe ıeUrmek 
W W ram nda Ankadara bitmek ür:ere nahiye ve köy gençlenne Ebedi i. mıırills "" (llıa ılıunetİerile JaponlıK müWm ı.-. •--1~ oldutu r'IM. 

C 1 
ı_ b Ş f ll Londr . 7 (AA.) - Amirallık ar-.ı.ta .Bbman.rada rey edetı Mıımnyanın 11ırnaft den Cine 

7 
W << enç. K. ayrak ko usu ı nun ik n. eten Mi i Şefe ulaşacak armaianı teh'iiiı: m~ ae&.icml, U:flllU an ......,! oo, 8"0~ m':di&Ue .na::: 
u apon ci.i yapılacaktır. HazırJanan prog- ı taıımalc fıuat. verilecektlr. ş mal buz denizinde ~ zaman. ~ ... • .. 7mıl 7eai .. la,, ı.utandatu 1N Mim tman u.---

rama nazaran, ko~u Atatür'k'ün o Bisiklet yarııı la.rda Y Plan hareketler hakkında ...... ~ tlDt- ,, • .....,_ 

1 

h A k 7 (AA ) H 1 ilk ..rm. +--.-L ma&tadır. DallUD 1 •'*"'mwılhn ~a mat.uf ablulıa •• gen1ısı ~ te Ankaraya geliş.leri istıkame.. l n ara, . -1 er yı ya. ımdı haz malumat vermek imkanı _..._ _ ... ~~ 1ı&ratl8daa ""oU1. ~ıı abnM 'Ve blonetke onu• --- •-•IN-.. -91-a tınde. Sun.un Te Erzurumdan b--1ı p~ maıı mutad olan. ~ stanbul • E... bırlunmuflur. Bu hareketler, bırıai --· - -admcmmr ....._ •·- • •- t ... dır 1- L--1 b ki b R ..... -- ,.-...a -• - a•--. •T8Slllı &MM\n et. yacadır. ki iııtıkamettcn gelen ve Si ne - ... anou n ıaı et yarışı u usya'ya önemli harb malzemeaı ::::=..:::.:.._ ~_: ~a tlrelııllrotsı ~ fSHla bla- millihaza kit 

batırdıla.. vasta birleşecek olan atletl Jı jyıl ]da epolr ve gençlık bayramına nı&leden diğeri şimali Rusyaya mal _ _.._.. _ _. .oa ........ ue &lılılı c:e J ıılJr 
• . er yo a. rast ayan 9 Mayısta yapılacaktır. nakletm ş avdet e m kıe bulunan ...,... tıılıll tMı mem' , 'fn alubetmi ..,., • tik ı&'ünıilşte bu mülUaa... --·- Al gem ferden mürekeb iki kafilen n •• eClnlş lbul-~ Jaııonların ...,... ~ etAnelt lılMr gortiaü., 

maD "e
• 1 ·ı · 1 • M d her IUftltle Wün bir vaal _._ YOT1ar. 

8 .nna~acta.n Cin i.oprak:raıwa A t 1 . ı· ngı iZ erın a a geç ıi esnasında )ap lnıııır. ,...,,.,. POJM.. at...ı ve ilrdl J 
VUS ra yanın şıma t - Düşman, günlerce müddet bafıf hırt ~a.nım muka6ler.ı.t.ı ha.kkuı. haftb111 bu =lııtad7:ıtça~ 

§arkisin.:le vukubulao Sov1et gaskarda ,·ık denızu9tiı kuvvetlen denizaltı gemi- cb eilıPbe ~~ 1'1aluyıuıuı it. O!mll)or m ? Bu arada BlncUsta.n lerl ve tayyarelerle ~d.detli tqebbüa ralftte mm-ad Olarak Felemenk Hlndls. ılulMarmd:.ı ,~ lm4 
bu çarpışmada ff lor yaıpm ıtır. Bu teıebbüılerin he. 1aıman ;ı.pon1u- tarafmc1lla ele &"eÇiUr P9ailm bW'&Ciia mubaNltelıerle la. 

A 
'' · k b 3 tebli"le•ı muva akiyetlerı· defi, bu kafilı;,lerlc emniyetle geçe. ıeçWlmeıı zıhfnleft ~len ...... bu dera ..... ~ ve tli~ ::ıf'ltt J&pabilecm., merıAaD ayı 1 11 ,a · b Imeler ne manı -0\maktı. Bu hü. da ..,.m ~ bııdlnl hiMe~; ~ıs o'ıa.calitr ftJt&ıe tıecnıbedm 

t 
'b t (D----~ 1 

1 
• cum1ar neticcaindc biz bazı kayıp. heıtıırs. ~an 90nl'a t11nlan ııor. • 

ayyare .. en 1 are Berlin 
7 

(AA.) Aln .. ~• ncı sayfada) la - dıksa d . J" R Jnllef• .,.._..: .JçoDtanıı bö;rte Hind mrTknlne . - lan ordu. lar uıç ayıdan faılla dev ra uııra a ııma ı U9)'aya .._., lbir ....,.. claha ~dra, 8 (A.A.) - Amerıkan ları ba$kumandanlıguun teblıği: tır. Kam.ya • ık am et.:mış r gıdecek olan .kafilenin hemen ta. ~ ~? R~a mı? Avu. aiD Sıı"aon i.lemlnde 99blmaıları Aa. 
bahıriye daı:resı tebliği: Dogu cephesinın ge~ :ıahdla _ ketlerı muvatf~ ç arma hare - mamı hedefi olan limana varmlf- '~ mı, 1'0lıa Cin ft'1& Raıs.y~a . - bir miüld!Uenlte. Cenuıbu gaI1bi Pasifik ınıntaka.. rında süıklı.net hillWm surınekte '" ve Salı giiıı:ıü yetle b~rılmış tır. Yatnız avdet etmekte olan ka. mı? Japonlann buciinden 7uına Sov. rı. ~J -~ Ali bir tesa.. 
smOan fevkaıade sevinç uyandı- dır. Yalnız şimal kesımı.nde ma • Fransıız kuvv ~ı kıt alarımız,fı1edeın bır gemi kaybedilmiştir. Jet ıtmya • bir harbe tıut111111aWının bone llllmWJ eılıımewlm in~ et«. Cenll1»1 

raın bır haber alınmıştır. haEi, fakat şiddetli muharebeler rruşlerd r. An:.: e tema~a geç - 13 Nısanda öileden soma Edim. 1Nllıf8 mf!\'SUU oiıJp 0
1ama.>aeaill\I bu_ ::- ft. °:;~ tok 7akuı olmasa_ 

Avustralyanm şimali ;arki mm cereyan etım€!kte<iır. Düşm.m bu şı yapılan tllk =.n me~zıın; _kc.r bura kruvazörü bir clütman deniz.. ı1b*i hM'elitsı -'Y~ ft "kıt peHll Nr+ ~ ılıEdet- FrwaJara aiıl 
takasında Aımenkan 'kuvvetleri IDUıharebelerde ik:anlı kayıblara uğ fazla za.yiaUla g . ..b:::ı k~ıd~n altısı tarafından torpHlenmit. dü.. ....... BarikılUlt, bö1le bir wlenln bös ,...._. adılmu npt.d.meye ~it. 
ile Japon kuıvvetıl&i arasında b:n- ram1ştır. ise de adadaık' ken .Pus rtulınuış men 1ertibatı yerinden kopmUj fa. "lbdlar her tU iaraf lıobı c1e oria1a eıWkır. 8-ıııcra 7fll'leıJıeeek ve U! ... 

~aTtpışma vukua gelmiştir. Çanumlu ıbir arazide en güç ha. da eden Gener~l ~~etere kuman. kat kendi veeaiti ae ve az ıüratle yo 0t\ııoM1iıda bir f&7da olmlıdatı sfln l'llıl -;:.. ,.JapenJana r.ün• bu Ud tnr• 
Japonlar; bir hafif kruvaror, va şartları altında taarruzı mu L rar taarruza g~ges 1-:e· tek. luna devam eclebilınip.ir. Yukarıda _,;u."111'. ı&u baldıe ~ l'flfen dört su. ~ ""nAne aııtil. aynca İtalyan 

iki 'kruva2'Ör, dôrt garrıbot, .f le- hanbeler yapan <beşinci ve :ıltın~ geç·d'iru zaıptet i§t' .f tsırana adı geçen gemi kafilcaiııde az mık- aldım~ ianlNA _..... ~ ıerf7e aertıal de llaa:ıa edıecet\ . teh keJI 
va~ gemisi kaybetmi.şlerdi.T. Wurtenbmıgue ve Silezya tümen _ niz ve kara 'lru m Ul/!' .. ,:ansız de. tarda kayıplar olınuı yedi lioi ö1- fil il(çıCi ....-: Çine mi. Binde ml TOk. lıMNıdd..-. Filva.W Ha'iln J pon. 

:SL'l" Japon tayyare levazım ge. leri bı 'hassa temayüz etmişlerdi:r. ları teslim 1 vv~ ~ı ~~nodan. mü,ıür. Yaralanan. Edimpuıv Gnu. • A~~ mı? Japon:Ya hfll\tb A.. lıırın !lllınd ~ leca.l tWklerl dl 
in~ bir yıü'k g~i hasara uğra- Laponyada ve MumıanSk cep _ s~ tehrio :u~ilm.· ı~go - vazorü ve buna refakat eden muhrib vmııtnJyanm ')'lllı.aeını brıliwnUJ deillıdir. Osıi ~ Mı d:ı arasındaki mf:Gfe ele. 

~.ır:. Ayrı~a 15 Japon tayyaresi lıeSinde Alhnan !karşı hücumları Bu sabah erlkeooen lima1::r. . ler 4 Ma~!~a fırtınal.ı .bir denizde MıaqıaJ e.alll&n eiwarınck 1oplaadıL'I bir nı"a ;rolile , .. laaltlıllk kadardır. F1lbt 
düışihıi.iJnnüş. rnuvaffaık yetlA! ~vam ntnni~t1r !"lm nde Oronja b ta 

1 
~ gı. n fena aoruı tartları ıçınde üç AL aç etin ev1"d WHtrtlm lı:uvvetll Ja.pon Uıtıe • 14 =« ... ev?e1 J...-,aıaın il. 

Biziım ıkayibımız yalnız 3 tay. Düşmanın ehemmiyetli kuvvetler yeniden taa a TY.~!'ı~a at'fl man muhribınin taarruzuna uğramıı dtırds ~ t.cl btr ATmt'l'lllya cal 'iti ~ ..-. &J leinıle 
yared'r. l'ıe ğiriştiği yeni hütiınılar püskür. bataryalar drruza ~eçı . ıştır; Bu lardır. • ~ıbitwaoa mmı• olmı4•Jarı kabul • t"liı«ümt chiiiıiine ıeıUrnlne ia,_ 

&tırılan yük semllerl tüliniliftüT. tur. tki ~es'lım oı.muş. Bu sırada Edimburıg kruvazörü eııMıııeler We b'll ~lerln Avaet.ra.lya.., ıY1s19i bu eı Es_.. lıuıklı IÖl'mıllll 
Land!ra. 8 (AA) - Uzalqaritta Alman hava !kuvvetleri Sıvas _ &Nlılk bir protokol t 'nd~nları bu yedekte gidiyordu. Ediınburg ve :vn rtııkn ~ 7otlarvn tuı._.n JM. •adıw. MMapırtn• ......._, FraB.. 

devriye hareketleri ile meşgul bu- tıapOl bö!gesi~ Eman V'! hava le meşguldürle A ~ll%lm etm~k. 1111DW>ler deriıal -dıiişmanla AVlf& mor ollılulıl:ılmıdl llbıiıe f4lftnn. -~ Wiyi'< Wr 111.Y olım&_ 
lunan Amemka~ talrtelbahideri 3 meydanları tesifıler'ne tam ıso:ıbet. kumandasında~ k mı~.s~~ret ın tutuşmuşlardır. Bir düşman muh.. ~TB Ve trna YGU!e Avus4.nl7ayı t .. r_ Mıbn w• ı!l\ti tlfıi lıılmılann tqllh,. 
Japon yük gemısi batı:rmışlardlr. Ier kaydetıt:ik1er' bi dir'limektedlr. fıloswıun mayn t~~ ıcı 1 ~ay~ riıbı batınlnmş, diğer bir muhr:'b f.val ~ Binnanya.yı aldıktan aon. We hemen ltucallıbnn1 açarak «buyura 

Madagaskarda 
mukavemet hali 

devam ediyor 

Sovyet tebliği va ziı:felt>rine ba~amy ~~~en ciddi surette hasara uğramıştır. E- ra J~ khı ld memı blır: ~ ete bir halii>ıalıt.ir. Bu se.. 
Mos'kova 7 (A.A.) _ Röyter· için ifilonun saat ~ 

30 
° ~ arı dirrfumg kruvazörüne tekrar b ir Çlın "' Himdl!On. bdbWir ld Blnnanya mııharebel~rinln 

Rus gece jansı tebliği : . -Grinv~ saati_ Diego '. S~ar~~ to!lpıl ısa~ etm!Ştir. K~vazör l~tm ln\tlş:ı.f ~t r;österiyor ki nl'!tdcesi, bıa!1\ıln iııldş;ih iberlnı:le buyiilt 
'6 M.ayıs günunde cephede mü.. ma:nmıa girmesi muhtemeıldır. te11ked~, sonradan kendı ku:v. her lb'ri başlı banm bntt a.vn ve mu. ~ yapm:ık tst d3dmda bulunuyor 

hiırn bır değışıkliilt olmamıştır. Te- Muıhtelif nevilerde tehlikelerle do 'et enmı~ tarafından batınlmış _ awmım ~e omuı:rmn mtm":ı 1''1'. 'Ye ~r iri bil ~ia. Franı.ayı 
yid edilen haberlere göre 4 Ma.. lu olan bu harelr6t b6y(lk b tır. Çü~ fena hava prtlanndan .......,... s'rerl Japon oraaı.rı l(ıtn ban_ mlllnn 'ft lılıtı l9"&14aıoa dotru ..ıet. 
yısta önlC'eden bıld.irilen ı2 tayye- .ret ve .,;dcletıe yapibnıştır r,.::- tblayı ;:_edek.te gOtürillmesine ar • lan bld>lrbıdıın ~ ftlnek ~ 4le.. .. ..,cip wtt•••· - ** 
re )"!rine 14 Alman tayyaresi t~ 812llar da büyüK bir bhr.:ınanl.k tık imkan Kaılmamıştı. Ölenlerin 
rlb edilmiştir. ve dis~n He çaq>ışnuşlal'dtT ~yakın aıle efradına haber ı;erıl Haksız olarak mal 

iktis ab edenler 
hakkındaki kanun 

Vişi, 8 (A.A.) - Madagaskarda 
Di~go Suarezin teslim o1duğu te
Yid edihmekte<l'ir. Madagaskarda 
~alnıız Diego Suarezin teslim ol. 
duğu ve adanın diğer kısınılann. 
c1a ar.ıüdafaaya devam edtldiği te
baruz ettirilmektedir. 

KaJbeı ~en* düşmana lrar miftır. Avdet halindeki kafileye 

B•ıRMANYADA şı b~ olan memleketlerimi- düıııman taraf.mdan yeni bir hü -
zin bt'aları arasında kan d&kül : 

0U: yap~. _ 

JAPON BASKISI 
rot ~asma pek miKeessiriz. sonr:~S:,~.:U~ile ~~ 

. n~ra. 7 (A.~) - Reemen man mıfıribı twafmdan ~za 
blldı~il.yor: Anteırane tehri zapte. uiradik:tan SOlll'a Ymıkens 88 t pi DEVAM Eoı·voR d 'bnittir Başlıca taarruz: cenulxlan 10 bcıınba taıy,yare6iniın de hücuı Filipin ad !ıl ırı Y.apılm19tJr. Bununla b~r_aber bah.. mµına uğramıştır. Bir düşman ta; 

a Yeni DeJiıi 7 (A.A.) - Çunking r ye sı"lıihendazlarımızın ,ı~lcde b yaresi dıüşüriilmüştürr. Ne kafılc~ 

Is 1 k 
den gelen haber~re göre Japon raıya çıkarılması faydalı bır ıaıııt. dahil~ ler, ne relakat gemileri 

şar iZ o ara baSksı lrrawady'den yubrı doğ. ~a t.arelteti 01.muftur. Antairancde. hasara ,.e~a kaylba uğramamışlar. 
• ru 3lerlleyişinde Mandalay flllla • kı Fnm!z denız ve ka~a kumand~n dır. 2 Mayıs akşamı ayni s:afile bir 

teslım oldular .ımde duırdu.ruılım~ur. An.caJt bu 1arı te.lım olmu~r ııe de henuz hava hücumuna daha maraz kaL 
hliberlerde ilave edilrli#ine göre m~kanmet eden. birkaç cep vardır. m.ışlır. Bu hücumu yapa,n al'b tay. 

Londra, 8 (A.A.) _ Vqincton.. Japonlar ŞiDdwiD innağı boyunca ~ıcso • SuaTez 1.ımanında. bulunan yare 1Qrıpılle silihlanmış bulunU
Gan .alı.nan haberlere göre Japon ve Bırman'Ya doğu şimal ~ahili u.. bır Franaız denazaltıaıile bır Salupa ywdu. En u bir düşman tayya _ 
kumandanlığı lbütü.n Filipin ada. rımluğllllca ilerhyerek orta Bır _ batırıhnıftır. re51 <tahriıl:> -ed1mif ve daha başka 
ilarmdaki onıukavemetin sona er- manyad'a bulunan mü.ttefık ikuv _ . ~ndra, ~ (A.A.) - Resmen taY)aıreler hasara uğram~a 'da 
rnesini ve Aımenikalıların bilakay. vetleri. elan kuşatmağa çaıışınak.. ~~l~rıiıyor: Dıego • Suarez"de her kafileye dahil üç gemi torpil isa
~ şart teslim olmalarını taleb et.. tadıtlar. :r ~~avemet eona enniftir. Ha.. betile batrnıştll'. Ertesi akşam ya. 
rnıştir. Çunldnıgden haber ve:i'ildiğine ~ ~ee . tartlar ~azırlanmaktadır. ni 3 Mayısta bu kafile tekrar b!r 

General Wıirwright Amerikalı- göre Bfırleşi'k Ameribıdan Çine Kuçiilc Dıyego tchrı dün alctam kıta pıke tayıyare hüC\mluna daha uğ. 
la~ın bu taleıbini esefle kabul et. tayyare ve :mühimmat gelmekt~- lar mtz tarafından i';8'a) edihnittir. r_.ır. Hi.ictmı yanda kalmış, 
mış ve maiyetinde bulunan bütün dir. Laval Japon aefıılle görfittü yanız b!ır gemiye pek cıü.z'i }.asar. 
hırnandan!ara teslim o1anaları Çunking 7 (A.A.) - Çin askeri .. ~1~1!:.· .' <:A.·~.) - Japonya Bü lar 'er lmişt'r. Bir Yunkers 88 
emrrau v şt r. sözoüsü:rıün bildirdığine göre B'r- yu .,.. • M•tanı .. bugün Laval ta.. diı uırülmfu:für. Kafile başkaca 

J a er ve sıv'l olarak manya yolU!llda ilerliıyen Japonlar rafından ~abu} edıhniştir ~an müdahalesine uğramadan 
t yısı 11 500 dür. Yuırman eyaleti hududunun beri 

/ 

seferini sona erdinm~iT. Bu su • 
tarafına takriben llur'k k:lometre- •ı• Al retle Ru<Naya a 'd malzemenin 

Bu sabahki Sovyet tabliji li'k bir mesafede bu1unan Şefanga ngı lZ - man vüızde aoksanı yerine vamu.ş bu,. 
kadar ilerleınişler<lir. Şiıııdwin h lumnakıt.adır. 

( Ba,tarafı 1 lııt"i aayfada) 
bı hüıkürmlen mahfuz ka.lmu §8.I'
tile ıha.kıırn ve müddeıum!.!milere 
hakim sınıfından sayılaınlar hak _ 
larmda ta'thik edıilece!Wr. 

şahu4arın kendilerile kan veya 

Dil Kuru'tayı 1 O 
Ağustosta toplanayor 

( Battarafı t inci sayfada) 
Tenmıuz 1942 akşamına kaciar bu 
istekllerini kurum genel sekreter. 
liığine yazı ile bildirmelidirler. 

Kuru}ltayın çallıŞill8 programı 
aynca mn edilecektir. 

ilkbahar taarruzu 
kocalarının veya veataleti alıtında (~ı t had aay(ad") 
bulunan çocuklarının yaşay11 tarz Almanyanın Lübek. Roeto.k. Ham.. 
laru veya ımal d.urumian gelirleTile burg, Sututtıert tehirlerini fiddetle 
mülten~b. olmıyanlardan bu ka. - bomblll'dıman eden lngiliz uçakları. 
mıın tıü1Wrnlenne tevfikan b.r - 1 
be 

·-~ bil kt' M 1 nın, ana vatan uı erinden 1300 kj. 
yanıname ı.,""'ne ece ır. a ı F d · 

d d 
. --~uı ll l ometre meea e e bulunan eaıkı Le.. 

urumun a gayrı mcı• rna ara . . . . 
para, esham. tahvilat, altm; mü _ bı9ta:nın Gı.dınya lımanına kadar 
ceVber gibi merıacul mal!lar her tür da gıtmelerı, bu uçakların prk cep. 
lü alacak ve diğer haldar dahildir. bem.de'lti Alman hatlarının gerile
Beyanname mahrem olarak ıste - rini de bombardıman edebilecekle
necektir. 1 :Ey!lfil 939 tarı1ıinden rini anlatmaya ltifi h'r delildir. 
itilbaxeın her ne suretle ':>lursa ol. =-=-==============
sun vazife veya hi11Jmetlertnden ohmaca'kıtır. 1 ~Ul 1939 tarUıin
ayrlhnış veya ayrılacak olanlar den bu kan.un neşrine kadar f!eçen 
dahi bu kanun hüllmnline tabi ola- müddet zarfı.nda haksız o'arak 
caklardır. Bu 'kanun fevkallde hal mal iktisab elmiş olanlann malla., 
leri'n sona ermesinden itibaren ~- rıı ve kanun hülkiiımleri dairesinde 
çecek beş yıl içinde fevkalade hal. müsadere edihnekle beraber hak.. 
lorde tıalksız olarak mal ild~:ı.b lannda müebbeden memuriv~ten 
ı:-tm ·s olanlar hakkında dahi tatbik malırumivet cezası verilece'lct r. 

Buglll Matiaelerdea liübaren 
(AA.) - Royter: Bu l'llflhrinin sahilinde bulunan ve QVQ akınları F.dirrı'b ~ 6000 tonilatolult bir 

"'~··~•~9 t b ğ : Moınywa yolu ile Jehu'ya kRdar kruıva.zör olun 1938 Martnıda de -
eh mımyetı tıa. ilerkıımiş olan Japonlar Mandalay Londra 7 (AA.) _ Hava neza.. ni2.ıe indlrilmistic. ""••••• • 

!·""",,..,, .,.,tır bö~inıde Çini ileri muhasara et. ret inin tebli,ği: 
Alman tavyaresi mek i"iın sartka doi!nı d;w.--....ıı..,. .. _ n.-.-.a.. '< vuUJ'l.r:<'ln - UUD.&ıa tayıyareleriıniz kuvvetli 

• 5 tayyarem'z ka- dir. Bu bö1'lle<IP '"inlı1er Japon1a- •.adl,'1Jl a. v ~ı er ıııalinde dün gece cenubi 

Malta adası vali ve 
kumandanı istifa etti 

8 (AA.) - Malta adası 
ndanı General 
vermiştir. 

Gort tayin ediL 

- --o-

Gestapo şefi Parise gitti 
Loncira 8 (A.A) - Ge t po ~e

fi He dnch n Panse gelme ı Ge
~~e'mn orayı yerleşti. 
• "•"lllC81 maksadına matuf bulun-

rm Mandalaydan ş:maln doğru Almanrya üızerinıde yeniden uçmuş.. 
iııe11l<:>me~rine karşı 'koymakta ~ lardır. 
dırlar. .~ Na.ntes'de doklar bombal.ınıruş.. 

tır. 

Be'çikada bir infiflk 
Lonıdra , 8 (A.A.) - Brükselden 

alman ~r habere göre Courtraix 
~·nde bir fabrikada 'ddetl b ' r 
inf'lMt busuJe gelm'şt'T. Zay at 
milttan fazlad r . 

1. Galibin konferansı 
Dün a.'kşam saat 18 de Eminönü 

Halkerinde Şehıır Tıyatrosu san'at 
kıirlanndan 1 Galib Arcan Ak.. 
tar- nasü adamchr? .. m lu b r 
kcmferans vermiştir. Kon ram 
kalabalık bir halk ve gençlık küıt
lesi tarafından alaka ile takib e. 

'Di;ğer cfilletıtıen ta~arelerimiz 
işga a1tl'1daki topraklarda düşma.. 
nın !hava sahalarwıa taarruz et • 
mllşlerdir. 

Bomba tayyarelerım zden 7 sı 
dönmemiştir. 

Alman tebllii 
Berlın 7 (A.A.) - Reetni t b ğ: 
Maıtada miisUtlkem mevki erle 

hava meydanı ve adanın açıkların 
da bUlunan gem ler muvaffak ~t.. 

bombalanın il'. 

İagilteremn cenub sahılinde ha
N!Jkltta bu:luın n Alınan hal f bom 
ba uçaılklan a500 tonılatoluk bır 
ticat'et ile tur avızoyu ba-

Amerika da Dakarı 
işgal mi edecek? 
( Battarafı 1 inci sayfada) 

kunnay silbaylarından teşekkül et 
mış bir Alman aSkeri heyeti, hava 
meydanları ve telsiz istasyonları 
kmımak ve münakale yollarını 
t~liltland-rrnnak i in tetkiklerd 
builumn 'k üzere, Fransız Fasma 
gııtm ır. 

A•trrı habere göre Fran z Fası 
valia General Nogues, Fasa Al _ 

an k t'aları gelırnesme muhalif _ 
t r B ekıl Laval ıse. Almanla -

üslerden faydalanmak 
husus a'k: .istek erim kabwc 
mittemavfk1 r 

tmn ard r. 
Doversın şıana 'nele bulunan b r 

liman n m ım askeri hedeflerine 
de huıcum ed lmiştır. 

TAKSIM slllemasında 
Görülmenaif ilıi büjlÜlı ue ~üel lilm birden: 

BUSLAR BEYAZ 
1 ÇIN DE KELEBEK 

Küçiilı buzlar lıraliçai 
(SONİA HENNIE) 

nin ralıibi 
IRENE DARE 

Dehtet oe heyecan filmi 
BQf Rollerde: 

PETER LORRE 
Sean• uat'ler': 1,30.3,50.6,30.9 

tarafından ze.ng' n ve parlak film 
Seans saatleri 2,30.5.7,30.1 O 

EL HAM R A'd• 2 Film Birden 

KIVIRCIK PAŞA 
SER.MET MUHTAR'ın ilİzel ceerinden, baı RoUerde: 

SAIT - HA.LlDE - RE.FlK KEMAL • f ALA T _ y AŞAR 

~- SARAY KONSERi: MARTA EGGERT 
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:----~-------------------------------------, MANİFATURA PERAKENDECİLERİNE 
ITHAUTÇI VE İHRACATÇI BIRLİKLELERI 

UMUMİ KATiBLiGINDEN: 
İstanbul Vilayeti hududu iç.inde manifatura dağıtımına baılanacağından ithalatçı olmıyan ve tica

ret evini 1942 yılından evvel kurmuş olan 
Manifatura perakendecilerinin. 
İthal malzemesi kullanan hazır elbiseci ve gömlekçilerin. 
» » » terzilerin. 

bu dağıtımdan i11tifade etmek üzere, aşağıda yazılı vesikaları Umum.1 Katibliğimiz Müracaat Büroşu-
na ibraz etmeleri rica olunur: 

1 1941 mali yılına aid ruhsat teikereıti. 
2 1937, 1938, 1939, 1940 ve 1941 mali yılları zarfında ödenen kazanç vergilerine aid Maliye 

3 
4 

T aıhsil Şubesi makbuz1arı, 
Maıhalll Ticaret Odasının 19'42 yılına aid hüviyet varakası veya sicil kartonu, 
Aşağ!da yazlh malumatı sıhhatli ve vazih bir surette ihtiva eden bir beyanname: 
a - Ticaret evinin unvanı, mufassal !!dresi, (varsa telefon numarası), 
b- Daha ziyade hangi manifatura cinsierinin satışile iştigal edildiği. 
c - Manifaturadan ba~ka ne gibi malların satışile i~tigal edil'diği, 
d - 1941 Takvim yılı zanfında cem'an kaç liralık ithal manifaturası mübayaa edildiği, 

icabında tevs!ki taleb edilecek olan bu malumatın mahremiyetine riayet edileceği tabiidir. 
İzdihama mahal verilmemek üzere, alakadarların müracaatlari, aemtlerine göre aş.ağıd yzılı tarih

lerde 'kabul t."dilecektir: 
SEMTİ 

Eminönü, Sirkeci, Sultanhamam ve civarları 
'.'v1ahmudpaşa, Rızapa~a. Fıncancılar, Cakmakçılar ve dvarlari 
Eminönü kaa2JSlnln sair kısımlarile Fatih, Bakırköy ve Eyüb kazalad 
Beyoğlu kazası 
Beşilktaş, Sarıyer Beykoz. Üsküdar ve Kadıköy kazaları 
Kaııtal Adalar, Yalova, Silivri, Çatalca ve Sile kazaları 

Müracaat tarihi 
8/5/1942 

11/5 / 1942 
12 '5/1942 
13;5/1942 
14/5/1942 
15/5/1942 

lstanbul Defterdarlığın dan: 
lliaJıallesl Soktaı 

Cam.il Kebir Dereboyu 
Hacıhüsrev SakLZatacı 

Kıaı>hlD.Pata Zlnolrtlku, 

llacıhüsrev iplikçi fu. 
Yahya kih.va • Ba.brl7e 

Sütlüce 
Bedret.fisı 

Ca.mü Kebir 

• 

• 
8edrıelıl4n 

• 
Sım.berbeıia

Gölhan 

Turşucuba7 

ram 

Yaşmak SJıYL 

ran 

• 

No. 

3/1 
3'7 

19'7 

'ı3 

26 

2 

z 

İsmi San'ıt.tı 

Mürsd Yasagene Berber 
Ali Öqüler Kahveci 
Osman Koçbel' Kaılaycı 

Mustafa. Ak:mıu Ekmek ba. 
Sa.laha.ttin Ta., Dolıotor 

ıa.tıer 

Ha.til Öza.ydm Kahveol 
Andrlko Papa.,. 01.omobit 

doplu boy~ 

Andrlko Paııa. otomobil 
boyabao.eııi 

Sen eri 

94.0 
938 
939 

939 
940 

940 
Hl 

938 
doplu 

41..53 AD Akbaş 

11 İbıraıhbn 

Bekar Oda. 938 

938 
cakıta.r 

H.,l Ahmet Ot. Nuri Kundura 938 
ta.mlrois:I 

5 Andriko Papa. Boyah:ıne 938 
dıophı 

l\latnh Kazano Buhra.n Mu. na. c-
38 2,n 0,4ıl o.z• 
15 1,35 0,2'7 o,st 
21 2,71 55 o,U 
ıs 2,40 48 

15& 83.55 16.71 ı ... 

IS 23,02 3,68 u• 
3U 1'17,U 28,35 -
338 48,80 D,'76 

153 65,41 13,08 ll,'71 

360 90,00 18,00 16,zt 

• 0,55 • 11 l).J.f 

IH 1,60 1.71 ~.28 0,5' 

YuJılal:ıda tslmleri yazılı Kasmıpaşa şUbesi mü.loelleJ.llerl n:ıını.na lurholuna11 ~ ıaıtd ıilıbaırmamelerin yapdM 
ama.sfımma,ya. ratnuo bulunmaıdtkında.n 3692 sa.yıh Jr.aıııun mueibinoe teblit 7erkı.e bim olmak Wıere Han olunur. , 30/4/942 (5%68) 

------
Bayanı ar 

,,,,.. ................................. .. 
İNŞAAT İLANI 

Sa9mımı il)dl ~bl pa.rlamasmı 

ve TWOuşdı kalmasını anı> 

ıeclersenıb, başınıza 
Sümer Pank Sellüloz Sanayii 

M~esseıesi Müdürlüğünden : 
Çapa Markalı ı - İzmltte yapılaeak Mües:..ese Müdürb'et binMı Uive inşaatı lkapa.lı zarf 

Yarının dansözlari arasında 
-..r .A. L usuli ile ve vahid flat esasatı dahilinde eksiltmeye konulmuştur. 

r"'~-- Fırsat --.... .aa. 2 - İşbu Inşa.a.tın muhammen keşi.f bedeli l\lüessesece verilece, beLon a.r. 
PİRİNA sa.bunile ylkaymıa. me demir! harl9 53301,ılO liradır. 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) ıduette harikulade muvaffak oluyor. 
yarlarında .. Döne döne step yapa- Bu gidişle, bu ktz Jozefin Beykere 
rak, füturuzca yanı~:ı kadar sokul ımeydan okuyacaktır.» : .. 
du, simsiyah gözlerini gözlerime di- j Çocukların arıısında hır de mım 
kerek., tahı ka•şımda durdu. Bu 1 mini vardır ki, ablaları ne yapsa, 
cür'et kar tavır. karşısı~d.ı şaşırmış ı' onla~.ı .~akild ediyor, onlarla birliL 
tlm, adeta çek ıne çekıne sordum: te donuyordu. Sordum: 

<ı- Kızım, burada senden baş.. <c- Yoksa, bu da mı dansöz ye-
ka ki mseırer yok, sen kimsin h tişecek ~ » 

«- Ne inim, ne cinim. senin gL «-Tabii değil mi ya, daha dört 
bi ben iademİm.> yaşında ona vi.icud terbiyesi vetme. 

Sonra bir ham leJe salonun orta- ğe başladık. 1 O sene sonra büyük 
ıına sıçradı, tt!krar döne döne dans b ir yıldız olabilir. Esasen, İ yi bir 
etmeğe baŞladı. dansöz olmak İçin en geç 8. 1 O ya.. 

Aldığım bu cevab karşısında ben şında çalışmıya başlamak şarttır. 
büıibütün afallmıştım ki, arkamdan Zira 15 yaşından sonra kem ikler 
bir gürültü koptu, bir kahkaha tu- iri1eşrneğe başlar ve artık vücud la.. 
fanı ıle beraber, bir sürü çocuk ve zımgelen terbiyeyi alamaz. Bu bil. 
genç kız salona doıdular. Şimdi Ö- yük dansözler ço~ukluktan itibaren 
nümdeki piat atlıyan. zıplayan, vü. yeti~iri1miş olanlardır. Bütün Avru. 
cuduna türlü ekzantrik şekiller ve. pada bu böyledir. Bizim buradak i 
rerek dans «;den boy boy, yaş yaş faaliyetimizin gaye9İ de bu.» 
ÇO<:uk ve genç kızın istilası akınday Bu esnada çocuklar akla hayret 
dı. Artık kaçmağa karar vermek verecek tütilü hünerler yapıyorlardı. 
üzereydim ki, Kemal Esad'ın gür 12 yaşındaki J üly;ı hakikaten görüL 
sesi imdadıma yetiş.ti~ memi1 bir jstidat Kafasını. ~yakla-

«- Çucu'klar, uslu durun baka. rının altından. geçirerek, hızı hay: 
y.lrn, bakın aramızda gazeteci var. ran bırakan bır ı.Ka·uçuk> hareketı 
Sonra, sizi ayıplar.>l yaptıkıtan sonra yanımıza geldi, göz 

Neş' eli bir tavırla bana elini u- !erinin içi gülererk, bana: 
zatım balet profesörüne: «- NMıl dedi, beğendiniz mi 

«-Tam vaktinde yeti~tiniz, de- hareketimi. Bay gazeteci, benimle de 
dtm. yoksa halim harabdı. Biraz konuşmak istemez misiniz) 

.... ,.,,"',_,,..,.., --.. -"' ~ .... .. m- 3 - Eksilt.me evrakı Izınltle ~ellüloz aıuyli müessesesinin m~ı:be ser. 
lışır bir «Fi atı. otomobili ucuz· taımlllaırmda. ve toplan İstanbulda visinden 2,5 lira mukabilinde alına.caklır. 

1 

940 modeli halen takside ça- .. _, __ _.e, b;;,,,.;;_ı.. b~k.k~•ı-..e -"'- · 

olarak satılıyo~. Tep~başı Kin- 'ı llıııSıııiSkıe\esl, Fırın soka.k 24 No. 1 4 - l\lııva.kka.t temina.t miktarı 3997,61 liradır. 
yoli Eczahane.s:ne muracaat e. depod!a. satılır. 5 ....'... Eksiltmeye ıs.s.UH2 tarih.ine müsadif Cuma rünü saat 15 de İzmit. 
dilmelldir. & A te Sellül<YL Sanayii Müesst>sesl Müdürliiğ'ünde yapılacaktır. \_ J... .... 
~ İstanbul Asliye Mahkemesi 9 un- 6 - İsl.("kliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış oldukları bn 

cu Hukuk Hakimliğinden: gibi işlere aid veslaları teklif mek:tublarıııa. m,tireceklerdir. 
Beş!Uılıaş SPor caddesi Tanın apad~ 7 - Teklif meklublarını h.ıvl zarflar ka.ııa.lı olarak Uıa.le ırünü sa!\l 14 de 

mao ı No. dt:ı. mukim Fikriye Er:ka.n kadar makbuz mukabillnde Mil~ l\luhaberat Şefliğine teslim o. 

tamıfmdaıı Fatih K.ara.giiınrük Tahta. • ı Iunacaktır 
mÜJ.31'e ca.ddesj 3G No. da mtrlı.im Belı.. 8 - Posta ile .gönderilecek lekllfler nihayet ihale sa'.ltinclen blr sa:ıı ev. 
llfad Kint.11 deybime a.çmn pipl~k da. vellıre kadar ~elmiş ve zarfın kanuni şeldlde kapa.tılmtş olması la • 
vıa.smın Y3<1>ılınaılııLa. olam muhakemesb1_ zundır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara. :ılınma:r.. 
de: GaıipJlğ'i iddia. edilen Mehmed Ri_ 9 - 1\-füessese ihal'.".Vi lrr.ıda serbcstUr. 

fat oğ!'.ııı Beh.zıe.d KiLml:ııiın hayat ve mc. \mı•••••••••••••••••••••••••••••~ 
m:.ıJfıı haılGlmmlia. m.aJfıma.tı ola.ııların i!Un 

taJrihindleın. J.tiibattn cm b~ güu dçlnde .ı11111'911--• KUŞ T tJ YÜN O EN---· 

,- B A H Ç E tahriren veya. ~fııhıerı mahkemeye ha. r YASTIK., YORGAN, YATAK kullanm"a.k hem kesenize ve hem de 
beı1br etmeleri lüzumu ilan ıı>lunur. 

1 MERAKLILARINA , (
4

0/SOO) 1 :::~~=~~!~ p!~E~~~A~~:~ ~n!!!~~L~n. 
Mocleıni. villi balıçe~rio.ii tçin na. ır Camm ustası aram yor"' dal.yacılar soka;.. Ömer Ba!ıo~iu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 
cilde ~ 9fŞd süs fld:a.nl:art, salon İznıirde şişe fabrikasında Ç<alış .-1 

· . __ ,_ 0 •-•·" •- mak üzere birkaç ta.ne camcı usta.. 
yeştl..lilQlen y~:eyi rt.ıiltAIUy ~ ı· 1 1 .................. --....................... - .... .._., _____ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .-

bulabH' ini sına ihtiyaç vardır. Ta ıb o a.n arın 
lı:a.nl. bahçesinde V~İLz.J İstanbtdıla Diva.nyobında. 79 nw.~a. Son Po.ta MatlN-ası: Nefl'iyat Mücliiriiı Cihad Baba.a 

_ rada Bay Resul Rahmanlye mu _ 
., \, racaa.Uan. SAHiRl: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

102.126.4(6,841 
Lira 

Ura Senna:Je 

Türkiye Cümhuriyet M_erkez Bankası 30 Nisan 1942 vaziyeti 
AKTiF PASiF. 

ltASa: 
Mmı: Safi lıiJoı1ıam 

Lır.& 

15.000.000,-

» 6. 7 63.030,50 j 
• 264.62~,69 

daha gecik.aeyd iniz, bunlar beni de Tertemiz, pürÜ!'!\ÜZ bir Türkçe ile 
oynatacakllardı.ı> konuşuyordu. Cevaben: BanknOt • • • • 

Bu arada, Kemal E.aad'ın refika- «- Ôylleyse, anlat bakalım, de. Ufaklık • • • • 

. . . 
1 • • 

109.154.100,03 
.thtba t akçeli ı 

Ad! ve tevk:aJAde • 
Hususi 

• • • • • • 
Ura. 9."12.135,73 

• 6.1100.000,- 1Ul2.1S5,71 

ıi Bayan Doroti Brayt da yanımıza dim. Dansı niçin bu kadar seviyor- j Dahildeki mubablrlerı 
gelmifti. Kemal Esad karısını tak- sun~» Türk Uru& • • • • • • ' • • 
elim ederek: «- Yüksek bir artiat olmak is. · • llıU'lç&eld muhabirlerı 

cc- Çocuklar, bilhassa karım. tiyorum. Dillerdıe dolaşmak, alkı-,~ Altım: Sdi ldlocnm Zz.'785.t'IS 

elan çok istifade ediy.orlar, dedi. !anmak, ıteyahatler yapmak, buket- Altına ta.hvW bbU· aerbeiil dL 

Kendisi, meşhur «Blu bel görla» re- ler ahnak, Bunun için, 6 yaşımdan- ~er d"-v'-'&: ~e' b:X.cİu' Kıain~ 
vüıünün hocuıdır. Bu revü halen beri danea çalışıyorum. Geçen sene vıg u ,_,, 

Holivudda bulunuyor ve gittiği her Suadiye ptajında bir defa dan.et- bakii::!.e ~htfll;.,.; ' ' ' ' • 
yerde büyük rağbet kazanıyor.» tim, oih gömıe}iydiniz, okada~ si&~ Deruhte edilen evrakı nakdl79 

Biraz sonra çocuklar bayan Do. ya-ptım ki. Hem; ben ç<><:uk tiyatro- kt.rşılıtı . . , • . • • . , 
ııoti'nin idaresinde günl'ük provala. sun.da da artistim, öyle sanıyorum k.i 1tanunun S-8 Jncl ma.ddelertM 
rtna başlamışlardır. Kema1 Esad çok ibeğenillyordum.'I> . teYfikan Hamne tarafından vt.ta 
her biri hakkında ayrı ayrı ızahat Bu eözleri l 2 y~nda bır çocu:k 
veriyordu: 9Öy~üyordu. Artık hayretten küçük 

cc- Şu uzun boylu kızı görüyor dilimi yutmadığımı söyleıwem, bu. 
muaunuz, ismi Elizabet. 18 yaşında- nu bir muvaffakıyet 99.yabilinriniz. 
dır, klasik danslara çalışıyor. Ken.. Bu küçük rnülttkattan sonra, Ke
disinde büyük bir kabil iyet görüyo. mal Esad ve refikasını tebrik ede. 
nım. Onun yanındaici Jülya daha rdk oradan ayrı ldım. Maksirnin mer 
12 yaşında, fakat, müthiş b ir kabi. divenlerlni tırmanırken, küçük Jül
liyet. Her türlü akrobasi numarala- ya a·rkamdan koştu. Ne dese beğe. 
rını yapıyor. Talebelerimin en bü. ni!'l1Jiniz? işte, tek ilave yapmadan, 
vülderi Türkan ile Samiye. İkisi de aynen yazıyorum: 
klasik dan.ıflarda büyük b ir istidad ıc- Güle güle bay gazeteci. Ya. 
s!lhibi.ıı :zını:zi sabınıızlıkla bckfiyeeeğim. 

Sonra e~iyle kiiçük arab kızını Umarım kıi, benim için güzel bir relc 
i~aret ederek ilave ettl:ı lam yapaıcakımız. Şimdiden tetek-

teclJYaı • • • • • • • • • 
Sene4a\ Ctisc1&aU 

Ticari senetler • • • • • • • 
Bsbam "' tahnl11 ciizdalut 

< OeruiKe edilen enatı natdl. 
A < yenin ka~hlı f!Sham ,. 

( tahvilf.t C1ttbaı1 kıymetle) -
B c sertıest Esham ve Tahri:li.t: 

AT&DSları 
Altın ye dövis tl7.erlne annıs • • 
TahvllAt üzerine ava.ns . • • • 
Ha.z!ne1e tısa vAdeli anns 
HuincYe 3850 No. ıu kanuna a&w 
aç1Ian altın ta"1ltkh aft.Dl , • 

~edarlar: • , • • • • ı • • 
UuhWlif: • , ı • • • • ı ı 

• 203.083,60 

Lİlla 32.049.589,91 

• -.-
• 6'7.866.691,49 

Lira 158. 7'8.563,-

• H.5U.628,-

Lb 344.122.344,04 

ı.- "5.192.261,93 
:o 18.427 .628,00 

Lka 3.121,22 

• '1.231.896,15 

• -,-
» 193.599.000,-

.......... . 

203.083,60 

1 

99.916.ZSl.40 

136.203.935,-

HU22.344,04 

55.619.889,991 

200.134.017.37 
-1.500.000,-

11.583.769,34 

96!. 93'1.4.20, 77 

. . . . . . 
Tedayü.Jdekl banknotlar= 

Deruhte edilen evrakı natd11• 
Kanunun 6 • B inci maddelerin• 
t.evfika.n Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • 

Deruhte edilen evrakl 
bakiyesi • • . • • · • • 
K&rşılığı tama.men altın ol&r&IC 
llA.veten tedavüle vazedilen . . • 
Reeskont muk.&blll UA.veten teda
vüle vazed1len . . . . • . . • 
Hazineye yapılan altın lcıırşıhk.lı 
avans mukabtıl 3902 No. ıu kenUD 
mucibince UA.vet&n tedavüle vaze. 
dilen. • • • • • • 

MEVDUATt 
Tttrk Lira.°" 
.~itm: .Safi kDC)ITam &77.42.Z 

3850 No. ıu kanun."' göre hazineye 
~ıla.D avans mcıko.bm tevdJ olu. 
nan altmta.rı 

Sa.fi ldlııı&'l'Qm 
Döviz Taabhüdatı: 

55.5.U.93' 

Altına tahvlll \:abıl dövizler 
oıter dövizler ve alacaklı Klir1Da 
bak1Jeleri • • • 
Muhtelif • • • • • • ı • • 

Lira 158.748.563,-

• 22.5U.G28,-

Lira 136.203.93&,-

• 40.000.000.-

• 288.500.000,-

it 126.000.000.- 590.'703.935.-
Lira 92.100.79-1,24 

• l.23U6t.05 9U3U58.2' 

• 78. 12-1.167 ,90 '78.124.111,Df 

Ura -.-
it 23.fı97 .4 5.f .u ıS.997.454,41 

145.464.769,4• 

TeUa 96%.03'7 .42t,'J'f 

«- lwmıi Kadriye, 14 yaşında. kürlı> 1 .,..._. Ull ~ Hifı,area: t.koa&o 'baMI ıx, ' a1'ua .. ., ... an.mı W. 1 
Amerik.ao d&nılarında ve ek:zauntn·...ı~------~G~a.~~.__..Ozanao~~~---------------~~~~~~~~~~~~~~~...;.......;;....~--------------~~~~~~~~~~~~~~~--


