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Bu sabahki 
= 

haberler 
1 

Sovyetleı•la 
tahnılnlerl 

--
Ahnan:at şimdiye 

kadar 38 _ htiyat fırkayı 
cepheye sürmüşler 

J,ondra !5 (.ı\.A.ı - ll~•V•P 1&

••n ,..1 11 remuı &aJıalaleıw ~in Al. 
D1Ntl&r ,arad.U• lı.Mlal' f&rk ceplıe9ln• 
tGO t.lıı llı.'G-n ıb»•e& alaa Si lhtl,y_.. 

fu1ı:ı i•wı sltı'e .... ~ıJ.lr. 
9 uii ıı r.ı.an ı.arıı,ı.n aruınd.a yalnu 

ı..s.ıı~ bit~..Co4t Almanlar 16.000 

•~Y 'e • karbO&.uıl)let'dlr. 
All'Wı.&llar ıt .......... ,..,bedııcle ele lh. 

Uı•t ı.,., .... oeri ı..,u.aıunır.ıı.tadı.ı-lar . 
ı,. tt~ ta !A.A \ - /Jmanlar, ~rlı 
~ .. , ... ,. ... , mubt..,tt ll•bnl~lndf', IOll 

lki h:ır.a , ... ..tıı.da SiS blıt lı.lsl lmJbel • 

-1o]erdır. 
!<ıvy.-t U( ak12ra ,1maı sularında iki 

Alınan a-alıli)'e remi.ini, B:ır.ınh df'nl. 
:ııbıcl• 4e btr AJm-n 4•nl.a1'ıımı ~tır. 

mt$1:ır..ıır. 

Vlli1a11 Krah KudUste 

Yazı l,kri telefonu: 20203 

Tebliğlere göre 
şark cephesi 

SovyeOer 
lrlansk 

kapılarına 
geldiler mi? 

Almanlar Rus 

ÇARŞAMBA 25 MART 1942 

-- 1 
ı 

r ' Dünya harb vaziyeti 
hakkında mütalealar 

Dlihverin 
hedefi Kıbrıs 
mı yoksa 
Suriye mi? 

\ 

Ekmek 
istihkakı 
esasında 
değişiklik· 
Ağır işçi sayılmıyan 

işçilere 500 gram 

ekmek verilecek 
Ankara, 24 (Hu.us) - KNue 

ile daiıtılan tılımek mlktarları üze. 
rincl• 'bir müddettenberi yapalan in.. 
ceJ.neler aona ermlftlr. Bqüh tev. 
sl.U _.. tetkll eyleyen mlktarlartn 
ihtiyacı karfılamadığı rörülmüJ, 
tenlatın yeni bir tarl(eye tabi tutul 
maıı kararlatbrılmıttır: 

(Devamı 6 ncJ aayf ada) 

···················································· 
Borisin sayahab 
hakkında tefsirler 

Almanya 
Bulgarları 
Tir kiye ye Kafkasya, Mısır 

ve Hindistana karşı teşvik 

idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 3 nn11 

A.n1.t - Kabir 
jüri heyeti 

rapora 
Heyet en fazla pro/ es ör 

Arnoldonun projesini beyendi 
Jüri heyeti azaları dün sabah Ankaradan 
şehrimize geldiler, güzel san'atlar aka.le· 

misinde şereflerine bir çay veril .ii 

• -

't 
ln6iliz hariciy• nazın Yanan 
milletine .hitaben bir nutulı 

ıöyledi 
Jtah1'e " ıA.A.) - raaaa kr&lı taarruzunun c.rc. b.'\fv*ll Qıadeı'Oll Ye lılrllkte Ia. akim hucum da muhtemel ediyormaşl 

Bulgaristanı bizim 
tehdid ettiğimiz şayi· 
aları dolaşıyDrmuş 

~:~:r~~
0

=:· ~:!,kaldıg\Jını söylüyorlar 
~l?'tlcrlnl tenı. ,,.ecelltlr • • 

lngiiizler, mihverin 
ortaşarkta taarruza 
geçeceğini iddia 

ediyor~ar 

1'ıan::n18t.anm t.tlklall yıldönttmti mü. 
nu-betile de tnılllz harlcbe naıırı F.. 

den l'un•n mllletine lıı.ltaben hlr n•tak 
9Öyle••lş n Yunıuılıların ıa.tetdtltıert 
naet.n ... ti cvcrelı:, •endll"'4ıı• her tdrlll 
Jardııum yııp.lacalıııa vUet.mış ve cTa. 
fi.Sın Y11n2nlstan» ıöderlle nutllunu bl. 
tlrmlş:.:r, 

Cripp 1 bugUn Hind şefleri le 
görüşmeye taşladı 

Yeni Delbl 25 (A.A.) - Slr St&Cford 
Crlpp., b~tm Hind putUerlnııı pile • 
rile ko:rnşınalanns b._!aracaktır. 

Bir ltalyan saffı harb 
gemisi yaralandı 

Londra t5 (A.A.) - Amlralıtk daire. 
sinin tebliğinde blldlrllditln" göre in. 
sillıı: ı..11 .releri, Maltaya ılLmekte olan 
ı.tr kllt•l~y.· bürum tetebbıisünde bu • 
l'Ulan ttal .ın birliklerini d..ıtıtrnıaya mu 
~. ff'llk olmıı~l.udır. 

Bir il.al) ıa.n ı;atrı harb lf'.mlslne bir 
1."3l> t lta)dl'dllml$Ur. 

İlJth·anlıaT, nlJ ttorloo harb remisinln 
bir ı~ ıb ·t .ıldılını ltlrar etmekle bcra • 
btr. geınl.ır hasar ulmadıtını söylemek. 
tecJlrler. iııılll:ı kafilesinden yalnıı. bir 

_,,_ 

Halk evi 
Londra 25 (A.A.) - Geçenlerde açılış 

töreni yapılan Londradakl Türk Halkevl, 
TüJ1llyc ticaret ataşesi iuphl 7.i1•nıa 

dün ver•lil bir lı.unleransla ftaUyete 

J[l)Oft:"&Mla DU!VD• cıAm Tlirkiyh 

i•l. 

Çay ve kahve için 
bir kanun projesi 

hazırlanıyor 
Her iiti madJ• de inhiıar 

allına alınacalı, liatları ııüm· 
rük idareıi i••bit edecelr 

.Ankara 25 (ll•-..1) - Cay ve kah. 
nabı lnhlMr altına ahnm.uı ioin Güaı. 
riik ve inhlacrlar Vcıkiletı Lariılfından 
öiı· kanun pr.tJcsl bazarfanauştır. Pro. 
jenlo esasları şunıarJır: 

Har.teıı ithal tdil~ek oa:r ve lıah. 
venin perakende u tış tı...lları cıimrıik. 

rt'r ld:?rwl tara!'tndıın ıe.blt t'dilcce. ve 
diler lnb!eıar madı!Alen rlbl m"~eke. 
tin her tarafında 111nı cıana s.ıhla. ıak. 
tır. inhlııa.r vet'&'ll"d, Veklller Heyetince 
tesblt edilecek1.lr. VeUlet. lüzum rör. 
dti.tü 1erlel'de çııy ve llehve muayyen 
••rıa tera atılı. olarak uhlabllecell. 
&1r. 

Mcdtova oe Lor.draya göre 
Almanlar Kalininde 12 bin 
zayiat verdiler, Leııingrad 
a.pheıinde birçoh blokhavz. 

zabtcdildi 

Derll.n, 24 tA.A.) - Resmi tcblli: 
K.ero :rarunad.aaında ve Doneç kesi. 
~ daha haflf hücumlar piliıklirlUl. 
ıaüfttlr. Done('teki düşman hücumları 

daha lnn'v"'11 obra& desteıılcmiştir. 

Doju cepbecfn!n bqkn :teslmlerlnde I 
laöoum " mtidafır.a •l'a.,l:mnı:Lm başka 

muvaffakıyet.ser eldi' l'dllm1$tlr. 
tUvutopOlun <'~nubundakl aularda. 

eavaıı uçakları beş bin tonluk blr va. 
puru torpille batırmışlardır, l'çaklar bir 
Kafkas limanında bir deniıı:31tıyı ıabrlb 1 

et.mlflerdlr. B:ı.şka iki denlıı:altu-a clA 

bOmbalar llabet. dmlşt.ir. 
Sovyet tebliği 

Mos\ova, 24 (A.A.) - Sovyct ıece 

lebllti: 1 
23 Martta cephede onemli hiçbir de. 

Alman baıkumandanlığı 
-.ıbaylarından biri de, 
mütteliklerin Avuıtralya 
ya ehemmiyal vermedik
lerini, deniz kapılarının 
mühim olduğunu, ıöyliyc· 

rek Ru•ya harekatını 
tahlil ediyor 

L<?ndraya göre, bu 
bahane ile seferberlik 
yapılarak askerler 

Rusyaya gönderilecek 

Londra, 24 (A.A.) - Bulıar IJalı Bo. 
rlaha Berltn zlyaretl.nden bahttı<len Ti. 
mee ıaıeıe.t fil ...ıırıarı yaı11or: 

LondN., 24 (A.A.) - Aaıke (Devamı S inci .. yfada) 
ri duru."'lldan bahseden bu sa. ~ 
bahki gaz:eıtelcrin yarz.ıbrına hl v p ' 
kim o!Jıaın kanaat mihverin 0r. 1 apen ı· D 
tatarlta &arNZ edeceği merke. 

zindcdıİ!r. Bu taarruzun Yuna. s 1 d ki 
nistandan ve .ı~dalaır Denizinden 0 •a a 
Kıbrl'll'a ve Suriyeye ıkarşl ya. J 
pılmaısı muhtemeldir. b t Daıily Telegraph ha~ makale- e•aaa 1 
sinde şöyle diyor: 1 J 

Mihvctıin L'bya ccpheeinde 
haTekdte geçmesi beUd biraz "Türkiye harb isteme· 

!Devamı 5 l"tl'i :ı)·fıad&I 

(Devamı 5 inci sa1tadal \.._'-----------J nıektedir ve taraf sız-

-C--A----s_k_e_r_l __ v_a_z-_i-yet ::J ~:~~~::::::~:~~· 

tlşlkllk olma.m"hr, !2 l\lartta 26 düş. 
ınan tayyaresi tahrlb edllrnlştlr. Biz 11 
tayyare ka1betılk. 2S !\tartta Moskova 
c1Mrında 1 dii$'man tayyaresi düsürill. 
mtlştür. 

«Türlt memurları, ıerirleri 

Aubra, ı4 (H111ui) - ,\nıt.K.tblr 
müaa.balrasLOda Jüri heyetince müklfata 
lJ.7tk ıorwen her projeye dair heyet, 
raporunda şu mülaleaları bydeylemek.. 

tedir: 
tlıerinde en çok durulan \'e ı.ist kuıım Çl·n kuvvetlerı· nı·hayet çolr çabuk yakaladılar» dedi 

Sofya, 24 (A.A.) _ D. N. B.: itibarile mü-.bak&Ja dahil bulunan bli. 

harekete Ueçtl•ıer mı•? Büyi.ik elçi Yon Papen Sofyadan tün projeler arasında en manalı ve cü. 

Son günler zarfında gelen iki mühim 
haber etrafında düşünceler 

Yazan: Emekli General K. o. 
lklaol Dünya HarblnJn muhtelif' kara 

Ye dıai• oephelerindeld aüeri hareket. 
ler ~ı.smen miilald ve ı&tlf iklimler için. 
de, ttıs."Den de, aankl Od üç haftadan. 
beri blr.tz unutulur rlbl oımasından mü. 
j,e\'Cllld bir ll"birar ne yeni \ e şlcldetli bir 
baskın yapmış olan kısın dondurucu ve 
öldürücü a.ıiukları arasuıd:ı bllınen 
tarzda ,.e arasız dene.bilecek bir eekllde 
devam ederı.en dünya umumi efkl.n da 

lar arasında müteaddld barbltr nluaa 
relmif ve bu harblıerden ülma Cinliler 
zararh çıkarak miihlm araıt parçalarl 
kaybetmlıslerdlr, Blrlncl Dünya Jt&rbuı. , 
chı 110.ııra ~ne Japonlarla hıdls elan 
miiSellah lbtll.iflar üzerine ("Jnlller llk 
enci l\lançurl ile i:ıh U Motoll.stan is. 

(Devamı 5 inci aayfac:la) 

ayrılmadan Önce Bulaar .1 zell olarak taltif edllen U nwnarah pro. 
• ıaz-etecı e. jedlr, bu proje Prof8iir .\J'nolclo Focrhl 

(Devamı 5 inci ıayfada) .... d , .. ı h --------...:..:...:.:._niye alddlr. Bu praje ııa,..uı ı& ,ur e. 

Müsabakada müka • 
Fat kazanan üç pro 

• je: 1 - Emin Onat 
ve Orhan Arca'nın 
projelerine göre A. 
nıt · Kabrin harici 
manzarası, 2 - Pro
fe~ör Johanncs Krü-,. . . 

. ger ın proıesı, :~ -
Profesör Arnuldonun 

projesi 

yeU ravorunda şöyle demcktedlr: 
<ıO~un ve ıUzel bir eser. Anıt tt'penln 

büyük bir tras haline l(r.ıt edllml~ en 
)'ÜkSck kısmına mevzu \ e murab >.ı b r 
plin bzerlnde yükselen bir tıln.ı au le. 
sinden ibarettir, Binanın ölçult>rinde 
tam bir isabet vardır, Mozolenin rö,dtsf 
hiçbir tali bina abamı t.arafındım ihlal 
edllmek.slzln bütün \'Üzuh v~ s:ırlyetlle 

meydana çlkmakbdır, 
(Devam• 6 ncı aayfada) 

imdiye Jtadar tızerlerlne birer ls!ifhaıo 
no!ı.La ı l;onu'l:ı:lasına zaruret rarmcn 
bnı ön~mıı slyl!.llı ve mr.ri meselelerin 
halUne ve bu meselelerin üzerindeki is
tifham noktalannın u.kladılı sırların 

neler oldutunu anlam-la oall$.m&ktadır., 
Bu inemll meselelerden bir tanesinin 
de Cunklnı (ilftl ô1lıU.U. malumdur. 

Yedincl devre bulmaoalarını dotnı 
lıalledip hediye ka~nan okuyucııla. 
rımıun isbnlerlnl burün dönlünoll 
sayfamızın ikinci 1üıı:ıi11de bulacak. 
smn:. Mülıalat kazanan projelere göre Anıt • Kabirin dahili: 1 - .E.min Onat'ın, ~ - ~ 

lc:;ö1 Krüıerin, 3 -- Prol•ılir Amaldorıun r-o i'!ıi "' ,. 
1900 J;neslndenberl'~lllerle .Japon. ____________ _, 



2 Sayfa SON POSTA: 

r Hergün Talih nedir? = = 

Mart 25 

Sabahf,.n S• ha ha: 

Elimiz işde, 
Hind;standa 
Sır Cripps'i 

1 Kulagımız kirişde, 

1 !ekdgen zorluklar 
'-"------Ekrem Upkltıll ...J 
"'U lr yabancı mü.şablcl Hin4 aıesele 
~ &inden bah.se.derkeıı şöyle t..i1or. 
du: 

\ Şu çetin aıışveriş.le, 
I Demir gtbiyız ! 

- <ıllind ld.areshuıeıı cloiaa aiited.. 
dld muadelelerin halll suUı zamı.nmda 

fok n a.zik blr IDl:iie.I e teşkil ede.r4 i. .M11 
harebenln azalt dotuya 1ayıldaiı &iiıl 

denberl bu mesele ııazik olmaktan çı 
karak vahim oldu, Japonların Rangoo 
na yerleştikleri da.Jdıta.clan ~ra ise da 
Üka meselesi halini aldı.• 

* lllndli şeflerle konuşup amlaşmak ü 
&ere hususi memuriyetle yola ç.ıknuş o 
Jan Slr Stııfford Crlppsln Mlliırda dn., 
,..,.rak İngllla ordusu :komutanlar' ile u 
•nn süre«ğe benzlyen bir müz:ıkereye 
ılrlştiı;lni işittiği zaman mihver i.leml Ba rmseı lııcilterenln Blnd meıoelesiru bir an ev · zı k er ~in «talihi va.r!ıı deriz. Ha.kfbten onların, ne1e baş vuraalar ~ olursuııs silrününib Jd ha i«lti lnsımlar bir işe slfiemeden n-
•el halletmek ııanıretlnl elan alamadı listeelnden C'C)ılllderlnt ft kazandı.tıa.nnı sörürös. Acaba sadece talihleri nr da vel, muvaffak olmak bnkhlar ve ihtimallerinin taçta ka9 oldutun.u hesab eden 

~ı-~~blr~~~~~-.!-~-·-~----~--~---~-r_~_oo_~--~-ri_m_ı_~_u_y_o_r_~--~~---e-~ __ ._~~~~~~~~~ 
duymu.ş olsa gerektir, Caka.t. Sir Staffurd ( 

.. rlpp:; &'UrUllLİ$İin aksine o1f.raJt J.Iıstr s h . 11 ·a b e r 1 e r .- J aıuzak• relerini kısa kesU ve Hlndistana e 1. r 
ayak ba,,a.r basnıaz ya-phcı beyaıı.atla Is,, '9 
Dat et.ti ki. meseleyi ı;abıık halletmenin ~·---~:---:--::------~~-------------...; ____________ _. ________________ , 

· :J~~J~~~~2:.:;~ ~;1~u~~ :~~~~ı~e Şehir ·dram tiyatrosunda 
:~~· =..~7::~:~,~:;:.:: boyahane kuruluyor don gece köpek ynznnden 

lla.lırunıUla. kald•tına e-öre vu vild geçirilen heyecan llindrsfa.nm İngirtereye bütün C!an w Dokumacılar kooperatili ıniif 
mal kaynülan ile yardım etmesini te. küliita maJ"UZ it.aldığı boyama 
mln etmek için 1914 yılında ,.apılmıştı. itini halliırin 80 bin lira aarlile ,,,. .. ._ .......... - .. -·-· ..... - .... ._. ___ .......... _ ............. --....... - .. -·-·, 
Ocunden bugüne %8 yıl reçU. o vakit :ı- \ 
Hiudı.lcrl fevk.alide memnun blrakmış bir boyahane leai. .decek 1 «Para» piyesinde oynayan köpek alındığı için, y.mı.e bir 1 

olan bu vild bugün ayııI tesiri yapabilir i yenmni pkamıak mecbUTiyeti hasıl oldu, bu yüulen 1 
nıi? DobımacM.a:r lı;o.o.pera:tifi mühim f •an'atkarlar oe halk bir hayli heyecan çekti lakat yeni 5 
~16 Gaocll olmak şarLlle Blıiılista. bir tqebb.üsü1: tah~uku. İÇİlı yap~ lt.öpek, rolü.nü muvaffakıyetle bcqarard uzun i 

nın 'bütun mlJli şdlerl muhtelif sebcb. tınnekta oldugu tetkıklel"i .ona er. İ _JL l J : 
k.rin ıesırı altında olarak inı-ıllz aüfuzn diımiftir. El tezgi.hlarJnda dobn.. '- uzun mRtf an 1 ! 
ve tcslrl altındadırlar. Bwıa r:ıl;men m~ olan dobımaları ve bunların .. -- - ............ -./ 
Gandl llc Nehnmoa daha iio bet ıttiD imaJ:indıe kulbmılan ip~i boya. Şehilr Oııam liyaıtııoeunda temsil 
enel: ~ mak ~ ooaüne k.adaz çok güçlük el<li'bnekte ıolıa.n cP~ piyesindeki 

- Bizim biedlğimfz .lstlkliJdir!» çek.ilmelc.te kii. Bu husueta modem köpeğin macerasını uScm Posta» o. 
demiş olduklarını işittik. ve elldctrikli bir boyahaneye ihti~ ku:yueulatrı bilirler. ((P~n piyesin. 

Illndli şefler b11 kelime ne k.asıtettilı:- yıaç görülmüş ve bu fabri'k.anın 80 de 24 gündenberi vaızifeısinıi mıuvaf. 
leri man:ı.yı İnclllz nıızırııun nllıı11d1ğı. \bin liraya kuıruLa.öı.lecei:,ri anlaşılmış.. ~ede ifa eden bu lköp&ği.ın ecza 
cümlede anlattığı milsaadeU.rlüda telif tır. Fabrika, E.tmeydani.nda eski, bo cı Sııilih ~l!i tarafından k.eınd•isine 
edllı.r ı-örecekla ad? yaıha.ncnin bu!unduğ-.ı nraada kuru. aid oldıuğu iddia edil:mi§ ve ŞeiliT 
Hlndlştan muukcrelerinde karşılaşı., laeaik '\'e 'teessilı'j için lüzumlu ser~ Tiyaıtfrosu Müdürü Emin z~ ~ş... 

ıacak lik zorlUk bu noktadadu. d k"td · J!l -~· •----" d .ı 
l
mnye .e şu şe 1 e temin ea.ı ec~- ıwnıa, 'köpeği b ir ralebeısin en. a'ı.a.. 

lktncl zorlu.h gelince: • D k 1 k -·..L.f' t ik t -~ o U'mae• ar "<>0porww ora - ro;k gellfrren Necih Faztl Kısakürek 
Hindliler nıemleketlert için yeai bir l h • ~ ,.,.,_ '- __._! ib 5 O L a:rı er l'pUK pa.IWC'W. a§lfta K:U- aI-.11..Ierine bir d,.va açılmı·~ı. A~-

idarc ıılstcıı::J luıruhnaiiı lıahis mevzuu 1 · A 01 2 · ı· • C'yu • ..,.. "' 
1 ruş ver.ece.ker.dır. yrı.ca -ıo. 1.P.li!. :ıtye 8 ind hıu.lwk mahkemesi 500 

olduğu zaman bu nokta lizerlnde der. d "--- h -11:1 primi e O'u lte t.tı, sts euı mi.ştır. lir.a lkı'tmneıt takdir olunan bu hayv' a 
Jıal b rlcşlyorlar, fakat &ıra bıa yeni lda. _ J_L d ,_ __ ~ .l·· ,, ••• OrtWK.Mr a-n para top~na o-tın ,_.J, - _aı _ 1·· • L__ 

re sisteminin şeldlai tayin et.ııaJye ge- . ~L. 11.ın Y~ -..ııc ıtes ım.I.ne gq',U ver. den ıtibareın ba;ıo. .. nmtşıtır. . ı.; But .. . .Jk' k"" 
)ince hemen yekıdl&eriwlen aynlı1orlar. ı: rııış-!'. ~ uzeTine san..,. ar o-
l:'ek.cli&"erine .ıııd cere-J'ımlarm s:ı.ylSI üç D h k• pek. d.ün yedi adil sıfa.t~1e Hay. 
b~ elaa mesele cktiJ, fakat ı;ayılruıyacak Ün üç mu te ır da'rpaşa ba(Y'tar mektebi müdi.irf"uğü 
kada.r çok. cezaya çarptırıldı ne resolliım eıdilrni~ir. Köpeğin piyes 

İn&"lliıı radyosu bu cereyanlar b.tkkm. te m'iilhim"bir rolü vardır ve hayva.. 
da basıt bir fikir nnnck içuı kısaca illll. Birkaç gündenberi faaliyete ge- nı bu ıdleı alıştırmak için bi1r hayli: 
ııı.rı soyledl: çen 1 rnımıaraıl.ı ıniMi karunma mıah müş'k.ü!lı8ıt çelcilmi, ve masraf e<liL 

.ntnd.sl.a.ad.& 500 küsar prans .ardır, kemesi dün de uç ihtikar clavaaını mişür. Kı.sa bir zaman içiınde pi.. 

Bir semtin şikayetini 
mucib olan virane 

İsim 'Ye adresi blme mahfuz bir o. 
k:ayucamm yazıyor: 

«Semtimlzde bulunan Kilçiikm.us
tafapaşıı ham.amıo.uı ])ahçcsl eskiden 
lıapı v~ tahta perde ile ma~fasalı idL 
Şimdi kaPllil ve 1eııeke tahta perde. 
leri olmadığından insana boş bir vira. 

nelUt lhlssl veriyor. Sapa gelen ve hlg 
bir ldm.9enln nazarı dikkatini celbet. 
mlycııı bu bahçeye mekteb ta.tillerinde 
tenefftıslerde taleooler dolup komar 
OJiluyor, sigara lçlyorlar ve daha bir 
~k hayia.zlıklar da vaki oluyor. Bir 

nıüddofıt.cnberi buraya semti.mlzin is
siz~ a7li.k ııocuklan da dadandılar. 

ltarakola ha.ber verdikse de çocuk. 
lana talebe olması dolayıslle l'evşck 
davranıp aldırmaddar. Halbuki UerJde 
ha.yatları mah\•olacak bu gençlere a. 

cımak lazımdır. Gazet.e.nlz vnsıtasiJ.e 

ali.kadarl&rın naaan dikka.tlertnl 
celbedlyoruz. Bu vlra.nenln kapatıl. 

ması bir zarurettir·• " ) 
İki bacaksıı. çaldıkları 

bisikleti 90 kuruşa 
satmışlar 

. ycsJın en c.ıııın 1 ı;Jllll" mec lı>'llll e Zal>ıta. evvc1ki gün biri 9 diğerl bu 11renslerin mühim bir kısmı bakim 1 ncricelcndimıi~r. · l L :_ ı · • d 
oldukları topragın iç lclarcsiotle serbest. Mahk\im o".an DMlhtek.ıner tun. if .. '- __ b · .._, _ı _ ı. • ı_ .. ı_ b k 1 ı d va.z e goreın ou ayv11ı111.n ye.-.me uıır 7 yaşİaırln<Uı 1&.t &.Üçu~ aca sızı ya 
ıırler. arBaırl:k ~- "T'-'- • k _

1 
yeniııliın.i ;retiıt:irmek mecburiyeti Dön -· -w.-... e ...... _8 ... 0 ......... ,., •<>)al'°' kailıayarak hınızl!k suçundan adl"ye 

ttllindlst.a.nda 260 k~ur dil konuşu - ıı pa.mrıncnı ıannnt 90 ag n.. h.eım •. .._ _ . h---L hl" •-" _...,.. .,..... • ,- - .,. _ı:_ · · _ı_ ~ ----L}·"- M·--- cı··kL" guç ncını pıye& _,xıa te ı. n-fik ıtemalln .,..,..,, .. ela ye teauıııı et.ıniştır. 

\. Burnan Caaı.J __J 

u ç Jıllık muharebe htzmı • almış 
deglldir. ~i ba 73.Z ııuıhare. 

belen iki tarata da. derman.sız bırakaDL
lir. Fa.kat kıU'i bozgun ve ka'"ı zafer 
iht.imaU a7.du". Şuuwı içın azdır ki 
harbeden kuneUer bir Dılktada bildm 
obalar dünya.ııın başka t.araDarımLı. ay., 
ni hakimiyeti kurmakta aciz kal.ıcalı -
!ardır, Bu Jıarb m.ıdemkJ bir dun.ta ha.., 
k.imiyetı harbidir. Bes ı.ıt•a.uuı haı par. 
çasuıda a.,yn.i iiıltü.ııluiii kurup bunum 
her sahada yere sernıedikçe mıısa b:ı~ına. 
oturmağa imkAn 7oktur. Şu halde mü.. 
eadele UDyacak, keseler botialuak, fab
rikalar son bam maddesini işleyip ka. 
pa.nacak, ve muharib milletler açlığa 

clayıuıamayıp aman dileyoo~k.. Sun za,. 
ferden bahsedenlerin se.slcri loisılacak ve 
en büyük JDl"dealret kahramanlarının 

enerjileri. hazineleri tükenip slıı.irlerl de 
çürük tanbur teli ıribl kopacak '"ie bu 
konser de böyle bilecek! 

Geçen Büyük Barb de böyle olmadı 
mıydı? İlk hız geçfüten sonra llii ta -
raf da blr lııaferl nihai) tutturdular. 
Hangi taraf biraz sendelese !ızafcri nt. 
balı> den ba.hsettl. Yaldızlı bir kuvvet 
hapı ribl ağızlara tıkılan bu iki kell • 
menin esrarı sonra anlaşıldı. zaferi nl
bai cephelerde değil, ırerllerde kaza • 
nıldı. Galib gelen s\lih}ar değil sinirler 

oldu. 
Fakat o harbclen ders alanlar bu se. 

fer lşl daha sıkı tutuyorlar. Silahlar ka
dar sinirleri de sağlam tutmak lçln pro. 
pa.candayı yeni bir san'at ballne ı-etlr. 
dller. Yeni propaganda teknik, psikolo
jik, metodik bh- ta.ıırruz Te müdafaa .ı. 
lihı oldu ki teshi tank tümenlerinden 
daha kuvvetlldlr. Fakat bu silab. da kar. 
şılıklı işliyor. Onun için yeni sfü\hm 
tahrlb kudretinden mubaribler kadar 
blt.araflar da kemıtlerlnl koruma.ta mec

burdurlar. 
Yen! yaz il' .harebelerl mayakkak ~ 

geçen mevsim mubıırebele: ':nden zorla 
olacaktır. Mubarlbler 'bütün nvvet.lerfle 
beraber propagandalanntn da en sinsi 
ve ha~ sl!Ablarmı kullanacakla.rdır1 
Şurası muhakkak ki her Ud tara.f ha • 
rlçten kendi sanarma blr tek sttnrü 
ıkatışmasmı bekliyecelt Jmd:u nrlannı, 
yoklarını ve funldlertnl hedefe tevcih 
etmlşleT'dlr. Bu nıııks:ıdla her ça.rryc,{ 
hrr hfleye ve bcr yalana bas vurııcak.. 
l rdır Rn da pe'lı:: t .. blld"r. B'zp ge ·nce 

11\fnti ~efin kurdn~u durum plinı lçlnde 
Jc:ılmıılc k:ıranndavı'l. Bu plan ı;er!'f vı 
lt;t.iklalimld gösiı>ren 'kul<ı:ı.1 ln<tıanın. 
l'ces3rri ve kabramıuıhk ifade eden çelik 

ı:erçı>vesldlr. 

cJ3ul!han. Calıid ..................................................... 
Bütün vilayetlere otomobil 

lastiği dağıtılıyor 
Bölge i~e müdlirlüğü tarefındaın 

bütün vfilayıet'lere yaıpılaoak otoma.. 
bil ?asti:ği tevzi.atı için gerciı:en liste. 
ler hazırhnmıştır. Tevzi.ata bugün 
başlanacak'tır. Tevziatı, acente ohın 
yerler.de acenteler ve olmzya'O YC"t• 
lerde de v:ilayctlerin tayin edeceği 
muteımedllcır ya.pacaklaırdtT. lur. cıa 'IUUICl'u ıı&. yapan un~ u ıa- k-1.' b' d - K'" _, .. ~ 

uffalkm 260 milyonu mec1&SI, 80 mil. nında 265 kilo et mevcud oluğu ~. lir .va:z:1yet ogunnuşbur. o. Yaşlarından beklenmedik bi:r 
yonu müslilinan. 10 milyonu hD'istlyan.'halde müştetilerine et satmaktan ~egın .. Pl.Yetl!l!e.n çı.karı_lma:ııı. ise, ese. Kahveye yapılacak zam cüreıık hı.rerzılığa kıallk.ışaın küçüklcT 1 1 
dır, bil arada. yekdiğ"erinden farklı yüs_I imltina etmi~ ve bu suçu aabit ola. rln ~ım htr hu~yetını k.a~~~-t- Çek:iırıd.dk ve mvrulmıus kahveleT Sulıtanahmecld c~vaHrında otd~ıranBuT~ R A o y o 
ı~,e nıe-Lhl'b de vardır. rak.. 5 tl!ra para ccmaıslna 7 gün müd m.esıne 9C!befö ola<:ag1nı:lan, bt>tun aııasınd.a fire farkı olma.si do~ıaL gud ile kıar e,ı üseyın lir. --------------

.. Birinin beya~ dedlgine öbürü slya.b detle dü\tı'kanının kapatı1masıne kıa.. lalıle9nin iın:k.8.r ettiği sıabtbini tanı. le 300 kuruıj!uk zam .bi*aç gün te.. ya.remaz. evvelki gü.n !k>~akt~ 0Y~ 
~nr b!rlnin kapkara buldub obiirünün raT verilmiştir. Buı arada •uç mev. mak .OOkeitini gösterecek yeni bir hilr edilm.Ş ve vaziyet Başvdti.let. narlark~ ayni s~~t. _9ak.Tnlerınden 
ıöı.iinde bembeyud1r, mesl'la Jllf'CUSI zıtı'IJ etler de rousadare oioomu,tur. köpek taiıallJ'iısine çıkıhnı, ve Şehir ten sorolmt.ııi1tu. Hükumetin hu nu.. Hafizemın kıapl kılıdını kııınışlar .ve 
lnt•!'l mukaddes bir hayvan tanıyarak Ga,Laoodıa kömür satan MUl1ta.fa ı:iıyaııırosu aan'a:tkarla:rından Refik swJtaki k.actıaa"I dün bölgıe ıiaş.e mü. eve gİrerdk Hafizenin <>ğluna ıalid hi 
m;ıbedlne gotürür, müsliiman ise ineği eıdında biri de ihtikar yap~lş, 0 .~ K.emal A.rouman'ın köpeği bu işe dürlü.ğıüne 'bildiril~ştir. Bu fiıre faır. s:mrJelt5 ça:lmışlardır. 
bulabllir~c hemen keserek rtlni pirzola 25 li.ra. para cezwma mahkum eaıl... eıhi,l görüllmüştür. Ancak bir prova kıınıın o/o 20 olacagı karar elıtına e.. Küçük' h111Sızlar bu maTİfeti mü. 
yapar, bu yüzden de iki mezlleb sallld miştir. . . ' . IınmıftLT. laşe Müdürlüğü hu kara. tealdb bisikleti Sultanahmed mey. 
arasında sık sık binlerce k.urbana mal Diğer açlu ela Sultanahmedde da .b~~ yetiştırmek. mecbuırı. rı ala1..4aıda'tlkına bildirece.k ve eatış. danına getirm"~ler ve bıurada bisik 
olan k<ınlı döTüşler çıkar.• I)'zdarriyode bakkallık yapan Mü. yeıtı 1 ~tur. 1ıa.ııa detba.l ba~kmacalktır. feıtçilik yapan Ali adında birine 90 

Siyasi b:ıhislerc ı:-ellnce: nevveT a'dl·nd'a hir kadındır. Mü.. Ditn goce, bu yüz.den Şehir Th. ••••••············ .. ·• .. ••••n•••••""""""""""""• Jruruş t[Jl'Uikabilinde satmıŞ!ardır. 
Mrcust Ulndlstıı.nı bir birlik hııUnde ne'VV'er düklkanında 4 3 kı1o . şe.. Y~. ve h.aı~ ~~kı kat en h~ecan As ile r l i k işleri 1 Bu 8Ul'<:lt!le elde et:tilkleri 90 kuruş 

muhafaza. edecek bir statenun lüzumuna k.eT ırnıevcud olclc.ı~u hakle ı.eııı;.ı~. LK~_Pegl'n ke·lıa.ba~ı~ı ra:- . la çukubt şeker alan Tuırgudla 
inanmıştır, müslüman ise ekserl1·ell teş- 'iter almak üzere gelen mÜ<ıteri?ı-. chrgaımtl'M, nemen yanına gihne.sı Şubeye davet kardeşi bir müddet snra meseledr.n 
kil ettiği >·erlerde muhtariyet isler, Hin. şe m.a4-ı ohnadığını 8öylıeımi~tir. iıcal:> cıdcn Hedit~ doğra teveccüh et Fatih ~. Şubesinden: haberdar olan Hafizenin müncaati 
distımm bir federaS)"on halinde tdaresbıe re Bu tıMet1e §eker ıtaıklayıı.n ba'kkat ~ .ih"rWı.J.i kar.-~da t.cırke' P. AS. TeP't. Mebmed Ot. Feyzullah üzerine zabıta tarafndarı ye.kalan. 
tıırafdardır.• ka<lı.n 5 lira pa-ra cezuına çarptır·l. endişeye diAşmöştüT. Fabıt, köpek 316 (23298) ıubeye müracaatı. ınış1ardır. Küçük fıır.sızlar, i'fk sorgu 

ı ondranın, sır Crlppsi bekliyen zer. mış ve bir hafta. müdd-etle dütdtii. 'kcncllane bir defe uılim edilen ro. Fıt4lh A&lıı.. Şulıcshıden: Laırını müte.a.kıb euçlann.ı itiraf ot-
luklar hakkmda bir fikir vermek 11.ıln sa.. nınm <kapaıtrbnuına kar.ar verilmiş... lü muva.ffal.tyetlc b•~ 111m'at- Yed.de ı. unf muamele Me. Mutafa mi~ler çııldık\an bisj•kleti 90 kuruş 
J'lP dö'kıtüğii bn aJTd!1'lar tamamen ınev- • kArla-r da, lıeı1k el. eıeni1 bir nefee etlu 'N11amettin, yedek piyade tetınen mukabilinde Aliye sattTklarını söy. 

eD
A,>ur. ~as~ bn a1rılıklar aıncad ot. ttT. -J~ ö LAtfl Q ...... a• "'' ===========-====== a.llnış, köpclk .-hned~ çek~~en M..,.....fa oilu mer u • ..,u.,..,ye ....,. leımi~lerdir. Dün as!iye 6 inci ceza 

mftsaydı HhKllstaıı.a. 1erleşen on on beş ~..... .. t•--• btn İftJUlz it yfu: elli mUynn nüfnsn uzıun Uı!ıtJlll alk?şlanmı,tır. sa• -uuuil .,ııracaa ....... mahkemesine sevkohınan 'küçükler~ 
idare Kt11lesdl veba lı.alk ıstıklll!ni çuk -;;;;;;;:::::::::::::::::::;;;;;:;;;:::===:::::::::::::;:::::::::;;:;::;:;;;;::::;:::::-,~ le lbisikıletçi Ali hakkındaki dunış.. ' 
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tan elde etmiş kl~a. Şimlftdl me. lllii 90na ermiştir . 
sele p ayrıblda.n. aıemınm edebilecek (STER 1 NAN, İttihaz olunaıı hüıkme göre; çok 

'Wr hal •retl bulJDllktadır. l S T E R 1 N A N M A I lüçiik y~a bulmıan T u'J'gudla brd~; hakkında mahkeme dUTU_şrnn: 
Beş 7ÜZ kiisuT JRIL'lteft 1Nıkscıtmlye mazl:k warı vermiş, bisi'ldetçı Ah 

liznm yok, bURlar 1.JnUyadanna. doku,;. :bd ukadaş k&n~hl'llı. dam. 1 
,_.__ .Blrlııi ti)yJ.e tJccll: SliTllJeD fa oe-nWı aldı: yi çaJınmı:ş malı sa.tın ~ rna s~u?· 

IHllm.adıiı aüdeife ae ~onu ya- dkn 3 gu··n hapse mahkum etmı~hr. 
- Uat.ırl&r llllS.ıJ\11. reçeolerde eL - Doin, fakat nıarhııl bldırıbn13 .. 

pacaldanlır. Zoriuk a-enlt IWk tabakaları udıımıa kalcbnl..aaılUll feıu olaca.. eı-a mukabil k&s .. bl&r firketl lıı&. Küçük yaramazlar dünkü d~ma. 
taerlnde •ifuza malir olduktan .öyle. tuu _,....._.... Bil aab:ıJJ ka9aba I& ~r. sen>aııC. rekabetln küçük yı mülteekıh kanuni tenbihM yapı • 
•ea ~ ~nhl tateditlnl yap. ağradmı. Sıiv eU .~. kil0&11D• ser~ tara!uıdaa. ,.urütülebD. mak. uretilıe velilcrlne teslim ediL 

Wtaoak IJlr aoUa özeriıule &nlaştınııak- 110 k11n1t IB&edJ. BJllbllld be• ayni ııd •esi ı~ın kan.bar 11lrketlnln de orta- mi'1erc:lir. 
tir. aAril .men ua UrUfıl aatıa alıJıeı'. ... ı-A;ı-a11 ı-.ı. 

sır erı.. bu MtieeY1 ~ l'lliltek ı~ın 1 f 5 T E R 1 N A N 
:.banalık Mr müHet.e tnz•• ıönoüıJ_ı l s ·T ER ; NAN MA I 

&/. •• ,,., Ztf~'#d. "-"------------------' 

Para hakkında bir konferans 
P.roksör Hüseyin Sükrü Ba.b:ıa, 

bu. aqam 1'7,30 da, Eminönü H.alke. 
rinde lra.ra) menulu bir konferans 
~. l?'a.ull1e yoldur. 

_ .-Al _ .. . 

CAltSAl\IBA 25/3/1942 
7.30: Saat ayan, 7.33: B.a.fif parça ,. 

1;u lPL), 7.45: Ajans haberleri, 8: Ha. 
fil parçalar (Pl.), 8.15/8.30: Evin .saati, 
12.30: Saat ayarı, 12.33: Fasıl s:ızı. 

12.45: Ajans bı&bcrlerl, 13/13.3(); Fası\ 

sazı, ıs~ Saat a.yıırı, 18.03: Rad}'o dana 
o:rkestrası, 18.45: Ziraat takvimi, 18.55: 
(Dış politika hlidlselerlJ, 19.10: Hlcas 
\'e Kiirdi11hlcazkardım şarkılar, 19.30: 
saat ayan, ve aj:ıns ha.beıicrl, 19.45: Or 
duya ve h:ıroo dair vecizelu, 19.501 
Karışık türküler, 20.15: Rııdyf? gazetesi, 
20.45: Blr mars öl!Tenlyonız. 21: lto. 
nnşma, 21.ıs: Bahar şarkıl:ın, 21.45ı 
RiyaseUcümhur bandosu, 2'!.30: Saat 
ayarı. ııjans haberleri ve borsalar. 

lstanbul borsası 

24/ 3/942 a.ı;iliş - kapamş f!aıtları 

CEKLER 
Açılış Ye k;ıp.ınış 

Londra 
~ew.York 

Cenevre 
".\Iadrid 
Stokholm 

1 Sterlin 
100 Dol3r 
lOO İsv!~rc Fr.1, 
100 Pcçcta 
100 İsveç Kr. 

Eslıa.m ve Tahvili& 

~eli.% 5 933 Er -

. 5.20 
1no7U 

Sö.365 
L.:H 
30.72 

ga.nd 23.90 

% 7 941 DerniırYdlu I 19.95 
% 7 o.t2 neııruırsuıu n 19.45 
% 6 Tasarruf bonolan 94.-
An.adolu Deım.iryo~u I ve II 52.
Mcdtez Beınk.a3ı 177 .-



25 Mart SON 

Bir hayırseverin teklifi 
ve bir vezin sakatlığı 

POSTA 

SPOR -inönU koşu!una 
iştirak edecek 

İstanbul takımları 
Eskişehirde yapılacak İnönü kır 

koş:ueıuna işırak edecek İs.t ... nbul 

Nusret Sa.fanm derdi var.ljl!ıörlerl bu takdir ve kadirşinaslık ha.JNusret Safa kardeşlnıl:r:in son hayuse-ımeJktcbleri tak mı i!e İstanbul takı. 
der~, Nusret Sata_ benim azl!.11reketlerine önayak oluyor ya, bu kafi verlitf ... Hemen Tanrım, bu ı,-üzel tek. ~~ı P~ış~mbe günü öğ'le tr~nıle Es. 

dostum, ı•Son Postaııı da sili.un ark.ada._ldetil mi? Biz o billiır k&iJ<~ri, o yedi lifi duymayan kulaklara du.vursun.. ışe'hire hareket edeceklerdir. . 
:)lDl, kendi t.abirile kapı. yolda,ım derdll ka.Uı apartımanları, 

0 
heykelleri göre _ Mektdbler namıııa bu yarışa gı. 

,.aıhideıı ... Sebebi de, Şehir Tiyatrosu 
1 
--nı. .. 

1 
lml k 

1 
dl"' iz Aruz bile sak:ı.U.ıııdı r~e~ takını şu ı.uretle teşekkül edil. 

m y.,._, ı-oz er ıı. apa ı ıra. ıım • . mı tlT' E f N · (Y'· Ulk ·) 
arUstleriııln hakkını 7ememiıı., onları sı. dendir. Yoksa. bunların hepsi Jıakikattb'? !'Para» pıye& yiizuııden g.ue~e sa~ • H j ş · !'.lre ve . un uce u , 
kmtı içinde yıışa.tnuımız... 

1 
.. . . raıarll'lda kopan fırtına maıuın... rıye_\ daıyet ve Ra ıf ( [ faydarprı.şa), 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

Demn jubılelerden bahsctmıştim. . . . Adna,n )Pertevn'• al) Namı. Ka 
Hakkı da yok mu? Bu ioler acısı hale Sanki diter bütün Türk san'aUcarlarının s.n bir Italyan muharririnden ıııtıhal ol. b tıa ) 11.1~1. b J.J ' , • 1"' \ ı.. •• -1 · 1 ', . a 'i • ı~ ~ııdc taKmlna :.tanou 

:'oiwıret Safa nasıl dayanır? O ki san•at_ ömürlerini, otuz, kırk yıl bu işe hasre .;dutunu madde madde orı.ay.ı t•okenlerc Maarif Müdür ~luav' ni \
0

ahi Ok. 
kal'ların dostu, pir a.şkıııa yardı.nı:cısı, denlerln pek haklı olarak f'lde ettikleri Necib Faııl Kısakurrk, bllamadde tepe_ tay rİıyaset ed~ceklir. 

!ayfa !"fi 

C Sıbbl bahisler :::ı 
Gözlerden mütemadiy·en 

yaş gelmesininse be bi nedir 
Yazan : Doktor İbrahi nı Zati Öget 

. . .. . • r escye a ar, oradan da Malumdur kl berke~te üst göı ka ı si denilen bı' k k 
paklarının ıçınde kuçuk hır gudde \ar burwıa vlde b' ı ., b .. . - .. n ır yo ~e urw1a a.ıar 

dır ve oradan roz ya,,ı denıl"n temiz ve tcbalıhur d k k b 1 ı 

m.kro. b5uz bır su sızar, bu akan su go B·r şe•·deu fa 1 .. ,~---· ld 
. ı · e E're 1l~· o ur g.d.r. 

. . . • • ., ı a mu""""""ır o ugumm 
zwı uzerlnln daıtn3 ~cmh kal~as~~ s~. zamaıı agl rız. Ağlama.k demek bu gucl. 
~be olur ki bu çok iazım.:lır. Çunku go. denin fazla ifrazı demektir ki tttssüril 
zuıı tam bir kııruluğa tah:unınühi yok muziin 1·n·lk· ıı uk··'- ı · -- a.s e ,. uua ur. O zaına.ıı 

tur. Göz derhal bozulur. Gö.tün fö'.erin. fazla akan .,.;;... d l"'···ı" . .. · .. ~~ ya•n ısarıya c .,,;u ur, M'. 
den sızan ve ı:o:ı:u dalma yaşça blr hal. ı nl :ııı.nıand:ı da b r ı 

1 
· • nruna az aca ı;ıırar, 

de bulunduran 'bu gö;ı: _. a,,larınııı fazl.ısı 1 bunun i"lndi k. "l k h ı rt .. , . , . .. .. . ..,, r ı a" ar en em r;oı e -
go:ı: d.p.lerınd k, ınce kuçult delikler va. m'zi sileriz hem d b d .. e urnumuz an ge_ 
sıtasilıe bire-r borudan geçer ve )aş kese. <DPv:ımı 312 <leı 

( ""o~ Posla.,nın bul:nıcası: 8 "' 1 
lıayırseveridir. Sahneye çakan Türk kı- sayısız nimetler içinde Şehlr Tiyatrosu

1
den hiicum etti ~e ise bu onun bile. l t b l , k zı Afifeyi herkes unııtmuşken, l!JJ.8ta .utistlerlnln bu jübilelerden kazancı ne1 cetı şey ..• Fa~t bu ı:.esele ctr.ıfınd·ı İ san u .. a ımı Bunlardan 30 tancsi11i hallederek bir arada )o'ollıyan 

Jblr h !il:ıanbt-1 .\tleti;m AjanVi~ından: 1 bı' lr•J' t kd' d ~· 
ve perişan sı.ğınd.ıtı sefalet yuvasında oluyor kl? Yirmi beşinci san'at yılları1 ayli gönıil kırıld~ı yd.aılyornııı~ 29 M ORrıvucunıuza r l}'e a rm e ecegı~ 

her 

1 
. . , .arıt Paı:ar giin:i E.sk ·şehirde ya. Suld.ııı ıı:ıga: 1 2 3 4 5 6 7 ,,) 9 

ilk önce ~ ~ramamış mıydı? Asım Ba_ k~tlan.ı~ken en kodamanları b ı~ yırmıl~·bi :r.avallı aruz ,.<'znl de sakatlandı, ben p·lacak büyük İnönü koru~unda aşa l - Bır renk ·:ıı 
ll 

bayı o döşün.memlş miydi? Şadinln ö. bın, dırerltti de ancak on bı:~ bınle on ışte en fazla buna yanıyorum. ğ:daki ko,uılar İ!lt,ınbu:u tems l ede (3) , • · r 
b

. ;.. k t ı ? , Ice;,,,sti n.da-
lilmü ar.kasından en acıklı mersiyeyi o ın arasında blr paracıı;a avuş u ar Necib Fazıl maşallah her Mm:m gibi cdk.lerdir: sı (2J, Bir cr .. ek 

yannadı m•? Artist jübilelerinin Uk al. Daha onların scf"letlcrinl glderemedi'lı:, bu defa da hamarat ... Keudıne l).&tan • Rıza 1-.man, Osman Yalnız. Kos- ismi (3). 

kı~çısı ve baberclal o dei"ll nıl? Uelc nerede kaldı ki ceride bckliyenlerln?.. larm hepsine ayrı ayrı yetişti. Bu ar.ıda, lanıtin, Eşh, ık. 2 - Beyaı (2}, 

Cemal Sahlrln seri ballndeld Jöbllelerl- Sev:-ili NUBret Salamız t.eklif cdi)'or1 Haber gazeteslnde Fikret ;\dille de bir Eskrim fampiyonası l\amaz kı.ldıı·..ın ~ 
nin mııvartakıyetl iç.in büt.üa variıi'J ile ı\rtisllerimlz bötii.n kıs yoruldular, şim..lkavcaıra t11l1L'>tu. hı~· onlann blrbi ·le- lst nb 1 . . , . . . . Hı. Zaman 12). çalışan bG ulurda bit yorulmad 'Udi di altı ay isUraha.te oeldlecelı.ler. Fakatlrine bu karşılıklı iltifatlar :ırasında, bir .. ~ ~- ;kırım .. b!.nTncılı~lerDı ö,: 3 - Donanma 4 

&n • 9u &e~ 1.arneye de cldemlyeeı:kler (Nl.. ·· F' - ~ num eı 1 azar gPn1t aksım ag kumandanı ıG). 
nen kiıq? O halde, bir uevi vaaife, de)'n, . · • l&'UD ikret Adilin yazısında ~11 mwaı .;ıl!ik klüıbü.n<k -.at 1 6 da a · lacak ı.. 
b

. _. ...., ••l"'-ı..• -•tt"'l b . çin? orasını tuh etmıyor), o balde bu. okudıım· Y P· ' - A}ağın ır nen 'YOCS~ıı>n .......... .,.. • u hız. . _ · tır. 
1
1111 fırsat bllelım, bu ma(dur t\•ladları., yerde bıraktığı { 

metleri arasında Şeblr Tlyatrosımda Blr hakllı.a.t kalmasın Allahım ilemde M' h b k ·· K J • • (2), üounı·· a"'~"ı • rnm koruyalım. Bunun ıoın de, bu yaz, er um o sor ema ıçın - • ..... 
kileri UDıdabllir mlf nihaıı. onların ııayrlyelerde temsiller vermeleri yapılacak boks macları 

( ıt ı, Ttrslııden vi. -
layet lZl. 

Hakkı var dostumu, yenlm cöke ka-
1
• d F k i 

1 
k Halbuki mısraıo doğrusu ı:öJ·le ola • 

aztm ır. a at Belediye ha.sıla a e OY. caktı-
dar hakkı var. San'aim biiJüıı fUbele .. · -,mamalı, bu paraları mıımes!'lil~re de • 
rindekt &all'atkarlar refaha erdi, şal.rler,"' l . . '--U d 1 ... 1 •- k t Bir haJdkat kalmasın. alemde Allahım 

l&er erı nıı;u-c n e pay usu u ı e ...:ı· e • 
rom;ınc.ı.lar, iyatro müelllllo}li, ressamlar, melidir. Hem bu sureti, sıc:ık yaz mtv. nlhan. 

bestekarlar, heykeltnşlar, hepsi, hepsllslmLnde de, i'-'tanbul şehri tiyatrodan' Bu ~ıı.Tad~~~. «ıi.lt>mde» kelimesinin 

bolluk içi.nele yüzüyorlar, )'alnız f:iehlrlmahrum kalmamtŞ elur. Bir tar:ıitan sonu Fıkn"t Adıl n koydutu yeı'lle ıızun 
'l~yat.roswıdalı:iler, yala&& o zaYallı sah. bahçelerde, plajlarda ateşli :;ünlerin so_lokunmak mecburiyeti va.r: alemdeee şekM 
nedekiler zaruret t"lndecUrler Bu s·•hne n d 1 1• Uf .. • 1 .1 ilinde. Ne ~are, anızun işte böyle müııa • .,, • ~ • un a ser n ve a ~ece ru C'.U arı e 
ye hizmet eclen en eski müelliflerin bile yüzümüz okşanırkell, dlier taraftan cöz. sebetsizliklerl bir ahrıık 11:anunu halin-
Jii'-lleleri yapıkl•, Beşad Nwiye BUUir 1 1 ._, b -"-kf 1 d idedir, deil!ftlrdik mi imalelere rını ol. er m-ıe sa ııe...: oyun arı ır.e)Tr er, 
bir k~, MabnHld Yesari.ye yedi katlı kulaklanmıu c..'1 seçme pl1eı;lerln nefis mal17ıs. 
aparhman kuruldu. Ya.lnız onların mı, eümlek-rlnl doldururuz. Düşünün bir Acaba muha1Tir, ıtısakiirei"e cevab ,.e 
ölen miiellUlerin blle IBlmlul unutul - :,ere! Yazııı da san'at heyecanı içinde rlrken, aruzun u:ı:w1 oknnArAk hecele • 

madı. Tahsin Nahldle, lbnirreflk Ahm~d ı;-trccek &l'celer ... bizim !çin, bu, az nl_ rlni ktı>altmata neden lüıum rördii? O, 
Nurinin tunçtan he1kellerinl f.lyat.ronun me-t. ınicUr?! Bu .sayede hem bizler isti İtalyan müelllflni devirdi. ben de bio 

dehlizine Itarp karşıya koymadılar mı? fa.de etmiş olurın:, hem de sevrill artist~olmaua •ruzu deYireyim dlTf' mi? 

Ben. sen, itrılı:l, berlkl ~örmedlkse ka • \erimize dünyalık hediye ederiz. İşte dör~I Öyle ya, he~ cücü yettiğine ••• 
ltahat onların mıf Onlar cörüyor, re • ba$I mamur bir JyUlk ltuna derler. hte Halid Fahri Ounso1 

İstanbul bob ajan! ğı tarafından 
medmm 'boksör Ki;çiiık Kemal İçin 

yapılıacak maçlar 1 1 Nisan Cmnar. 
te,i güni.ine hırakılmı~tlr. Maclar 
Ma'ksim s ]onunda saat 14, 30 da 
vap•lacaktır. .................................................... 

Mikrobiyoloji Cemiyetinin 
da ;reti 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinden: 

26/3/942 Perşembe ;-uııii saa.t 18,30 
da EUbba Od351 konferalL'; salonundıt.kl 
toplantıda, Dr. Rui Maner ve arkadaş. 
lan t.a.rıarmdan aiıısanda görülen nadir 

bir ruam ...ak'ası,. üzerine tebliğ yapıla. 
cak ve «~metin felıiketb ve «Frenrı 
nıücadelesi>ı ne ald mühim iki sinema 
filmi C'iiı!krileeetinden muhterem mes. 
lektaşlann 1.efrifleri rica. olunur, 

5 - Söylemek, 

san, kul (3). 

6 - Fasıla 

Boyun aksi 
Bir e-öz rengi 

7 - Bir nida (2), Trakyada bir ne-
hir (-0, Erkek (2). 

8 - Bir deri cinsi (6). 

9 - Nota 121, ikinci deı·ecede (4), 

Nola (2). 

10 - Ecdad (3), Blr istifham edatı 

('2), Bir oyun ileti (S). 

Yukarıdan aşağı: 

1 - Glyeclk eşyası (10). 

2 - ESlll bir harb i.teıi (2), Alla • 

doluda bir ka&ak (4), Bir ~ıd.ı mai.. 
desi (2). 

3 - Tersinden okuyunuı yemektir 
(2). 

4 - İhsas eımek, anlaLınab oalıt • 
mat (3), Tabi, mensub (3). 

5 - Holi.ndanm en büyük şthrl (llt. 
6 - Meşhur blr zeybek oyunıı (lt). 

'1 - Sonuna «Şt> koyarsanız aylıkW 
(J), Bir erkek ismi. (3). 

8 - Bir soru edatı. (2). 

9 - Noia (2), Blr çiçek (4), Ni9ta 
(2). 

10 - Siıara ve içkiyi sat:.ın 

(lOt. 
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Sıhhi bahisler 
(Baş taralı ııı de) 

len fazla ifrarıı mı-niltrTe dıırılurmaiıt 
çalışırız. Ağlamanuı tblyofoJJsl budıır. 

Simdi normal bir waaintte •*lama • 
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f0KüclJ(~ 
Zabit yaklaştı: mı:z Acem sınllI'lılla harekete kal- Hep birden kuJak kesildiler. Genç dan veyabı.ııll lii..,..za Yahu her : Ndlede• ı Jtlgozzez T aluüı Berkand 
- Ya anı ac deyu şiıfahaneye cfJ. ve 'limon ~lü bir talebe bağırır h:uıgl bir _madılm tesiri ullftlldarı mil-t". i - Mfrni!' Beyfn kımn da ge _ orrradan onun beni kardeşinin: 

b1...ıkımad11n? Patrona iie ıvruslu gülüştm!er: g1bi:: ~Dini ırnöbfn gayreti kalma- madlyen goz yaşr •karsa 0 zaman gôz.. =!C'C\.iktw <l't."°'il mi."> ··,.;;u, k 00ı- b d 
Ü - den göz yaşı keseslile l'icllll ınlun tı. i ~- .. Evet n yn ,..._.: : ı.· b··~,,;;,ı, k .ı..~;_:::?ı......ıı~ı ~a gıını ve en en: - Ol!du. ıle- sk.üdara geçeriren - Şehid AR Paşa g l>ı mi? A- ıır.'l§ sanman. Asitane. halkı kuzu t dk hük cıırem. • , cu.ırız ~ı u,. . ..._ ı ~\K:.l'l\en. ~ 

b"x şey yoğ itli. Bıı. ~abaıb :haber na ~ telli kıu:rşunu.n dahi ne- - g "bkür amma, zamanında kuırd a: 
1 ;;:ıa gözd m.., ~ ~ ~Kuıçiiğu ~bu gıbı §eylen anılıyacalk _ Ne ~ ne nce ve , sil bir! 

alfilk. reden ve .kıiımden getdüğU b:line • kesilir!> diynJ:"d'u. Halil Aliye ba- 0 e .. --ar·.nt :yaışta de-gıldır . . .. . : 
Y .ı.. -ı<-·- k 1 :.J• . .di ....,.,. ··ı::-...--..:ı~ mütemadi nezlelerin ve taharruşların : _ y 1 · . k z! A~leınız arasıtıda boyle b r ka-: 

- az....., y~ omanıa ı ıu.ın. menıış ı . 'wı.t' .gu ua~: neticesi olarak meydana "elir :L lda .on a.r ~:ncl al!al'ına bcnı d run mevcuıd1yeti bizim ~çin ıfti -5 
- Kırn,mrz kiı:Iıserniı '"""ı.. idi Ali öoi.ine ba!ktı: - A.Dlamaıdı.k '""ı..ı!l<:ım , • o.Kını o 'tl1"'umu so.v ..... ..-ı eli • 

,.._. ,.~_...- Hastanın ekseriya bir güzü mütema : Onl.,... el-.; '"' '"'""'· ar edl'leceık bi.r şey r. : 
sultanııım. MadeınWi ~Jiıemişsi~ - Beli arw k:asdE-tım:ştik. Ari güılümsedi: .. · • : - ar sen erce A:ı:ıadülud:a . . : 
'\:;ı.ral.'ım clkw1uga:. eŞkaılııi tarü Kahw paralarmt ve:ı ip çlittı-1ar. J - Biz çok şey anladJık. [Boynu.. ıff1- atar, g~ lltp&m lfılıma sulaıtur. i,yaşadılar, aım.caJa.rnu ya bi:r vey· D~nı haber ald~~ : 
e li~elim. Çeruberlitaş Öl1Ü1le ge-ldi.k:leri za - nu arkıadapmn :kulağına doğru u.. nriitem•"'1en gos yaşını 9Htnelrtett mii. :ilki defa gördüler. İstanıbW.a gel _ Ekrem Beyden, Eyıüıbsult'lna ka; 

- !... roarı ca.mıilıeırde iıkindi nam okun- zati!.] ıfesad alametleri be1irüx ka- tevellid. lllllftÜ cıüıl tııııllritlert bRde- C'!- :d:ı.Jcleri zaarııan da Ömer Mısıra giıt- ~ oniarla birlikte gitnıek içini 
- Buadan. geçmek yasak ımdıır? ~ başl~m duıydtJlar. Bugün r:ıındaŞ1m. lir ki çok milz'lt bir şeyılir. !ti. BinaenaJeyıh aralarında sı'kı bı:r mü&aade akmıştuk. Man.fı>la::- m.ız~ 
- Yasak değ.L idi, baciezin ya.. ne yapacaklardı? Üı&ü<lara ordu. Halil dudağını büıktü: Vaziyet bö7lece tavazzuh edince o za. ~iyet yoktur, daha ziyade res gi~. için yukan çıkae3ğ:mı~ 

sa:ktıır. Buıntlan sonra a~ru sc;kak- ya dönecelldler mi, yvksa geceyi İs. - Yeniçeri karşL yakada değil man tedavin ıeçt9r, 'hıt.ıvt de tık:\ • :midiriıer. atfa Ömer yanıımı.za geldı, mü.ş.: 
la-rdan müıruır eylen. taııhulda şuxada bUırada mı ie - mi? Ya niıce fesad olur? nıtn tleıttt gayet ince D1ml:!rah son. i - Bu, defa aırJM:alannı gördüler fiık bir sesle DiAab etti: f 

- Hay buba.na rahmet sulta - çiırecekl~di. Muıslu n~ Ali gU'ldfüeır: dalllm ~ ~ttr. Biwbç der ... :miı? - Gekneymiz çocuklar, dedi.: 
nııın. Ali Pal111tatdcapı.da.n Kuımlkapıııya - Dah:t ~yi omr ya.. ela ha• Jll]IYalfat ~·~zaman. i - Dün bi.r iki dakika göciiıştü.. Çak yorwlıur,. wü.l:ürsUııüı. Size~ 

Zabiıtlle a]tı ımıulıafız gcldikteri inan ycılkuş başıında durdu, arka - K~hveci ü:ç kahve .getird.ği ıçm b burmuln selen 1- ""°1• nalelHin :ıer amma o kadar kederli ki ~ ~ıaz~ değil mi? : 
t rafa doğru gcrLye döndüier. daışlaımun .gıözıüa:ıe baktı: suıstuılaT, y.ü.ksek sesle mürnakaşa tekerrür etmemesine dikkat edilir. Bnan ı'ieye baıkmaıyor. Bu sözlerden sonra çenemi ikS 

Üç keçe11ıüf1ahın gözleri parla - - Kuırnkapıya inelim mi ~lda- edC'll ho~alar kahve pa::alarını \'er~ Jaş kesesinin ve yolbnn tıltanıklıtı 11 • ; Suıstuık. Ek.rem Beyin benden pam1ağ1 aırasm·a a.laraık. yürumüi 
y.:ıp yıüızleri sevinçle güJdu. Sura' şmn? m~ş g:diyttta:r.cfr. Boşalan iskem - sun zaman cln'llm eder "' te-chvfıfo 1"· ~cevab beklediğini b~ldiğim halde yüızüne kaldırdı. i 
tarafından (hız 1 hı.zlı uzakiaşmağa /Wi Mus'lu ile itiraz ett"ilıer: ?elere 'beş kişi <>tW'du. Bunlar Bit- mal edRtrse ~ =n yaş bsest nıı • itereddüd içiinoo bocahyorduıın. _ Ne har.ilfruıl'3de gözler:n vatf 
b:lfladılar: Dar bir 90kağa gelince - Yok, anda meyhaneler var - pa:zar.ı ve Bedesten e~nafı kl'"ı:tğ·n- h&Wanll' '"' 1lllP. t&zyRi e.ım.._ d•. :r;'iltseım mi, lkalsam ıru? Tecessıü yawuım! Seni bu kadar gıüzet gör-i 
~:tle konıuışan iki arkada.ş.·mn d:ıır. • da orta yaşlı adamlardı. Beyazıd den cenıbaıt fıılkJN. Banaa ıım• ~ fve merak .galib geldi, kararımı mekle- Jta:mmde bü.ıyük bir gunıır: 
kıcfitjdarma gırdi: Ali gül\:ffi: camiinde ikindiyi kıldıktan sonra rullyaUll'. v-. kasesi taaıa111e11 .''k.._,_ :verdim: duyoyunıım. Armeıniz nasıl oldtıi 

- Az. dahi baltayıı ~a vuracadc - Eyü ya yoleaşı..m, şarab içer bir çmaraltı safaST ya'PJTl~ ~ • lır. • U..U.. çıkarıhaasuıı müie"l'lub i - Kay.ınıva1idt!'min en son arzu çoc1*lar?. ! 
idik. idilk. dilkleri anlaş•ıhyordu. Tel11Mlılk ıle bir müddet fasla yaş cellrse ele müruru i..·nMNt yerine getireeeğiırn. Bu gece 

5 
iimle · içiıiımiiE bin:leıı:. 

öteki ilüıi !kederli kederli baş- - ! . .. gecinen. Pat.rooa- Halili görür gör- -.mania ba ü &:eter. Bu ııihl arızalar. Shat.ta ieab eaerse-yann burada ka ~ c h~ı~ ceva.b Du..f 
lanm sallac:Wıar: .Jıa. ~Men setıl"a meylıa - mez tanıdılar. selam verd.ler. beşi •~ korunmak ı,1n siz ve burun nezle. ~acağmı.. 

1 
dııı:n Bereket. versin ki Mürud 

- Bu iş ı:..ielna başa çı1kımaz. neoıe gitmekten vazgeçtiler. Be - bird!m elledle cnerelerdesin--'r• ~- nlndea miiınkiin oldllfu tadar saltın. i _ Sen çok yüksek .ruhlu ı:m- :°8ın bÜ.yük klıZl benden evve~ 
- ~ıe. İbrahim Paşanın sıkı J8mda gidip kaılıvelerde vakit öl- reti yap.ııp bir ağıızdan ısorauılıtr: ınak lizınulır. i.km:;JB Neriman.. Seni. takdir e · ~ ndı s 

tetibiır aldı.rdığı aşİlliı1' -yoldaşım. tlürecekler, yatıııdan- sonra B~- - Bedestende gôrünmezsi2 ar- tbrahtm Zati ftcet bu-ı.ım. a . · cJ 
Köşe ıba.şında nmıla.rı to:du •e- md hamaamna giriıp ~a:r.dııktan tılk? Te1rralbaEn şikayet eder idi. : l!Jkrern Ee,y cbian r-ıktJkt.an son - Bır .. puça daha l;ıidfr am : 

ı· b" Jıı-1:-. <Pi· d' ~T. v -S 98 U-1:1 :1----..L B" _.ı._.ı_ L?_ _1,.._ la • . . . . 'f CJktor düın akşam pek memnun -f baeJ'k tavanııl lr iilln"eye ri.T l '" 9Dl'lfS haıma.m «'1V15u·n.ı~ll1.rrab • DillUl ~w: lr ftl&IRPrlUQI DTr Çır:ruwn :ra •b•t J:Jlt samye ol!dutum yerde : 
ler. Peykel-enie kimselel' yo'ktu. ~aidardı. - Maaskeri hümayunda, ÜS- 80 koyun vandı fdtıırdum. İçimde garib, isim vere dtı. 1 
BiEer 'kahve ımaarladılar .. I~e-- -,.mı lodoslan Bey:ızıd mey - kiiıdaırdayuız. . . · .. .. fm iyece~im btr heyecan vardı. Bu - Bu habere çak seıvind't~ şa"f 
}eri içetdeı'lllen derin derın du:şu- danıındllılti çınar yapnlrlarmı mş·r- BecJ.erterıı1iler: cHaa .. ,. diye 'baş- ~vvel.Xı~ ege~, Çubukluda oTumle ı ~;m ha;vaımıda4ti mateme .ı:aj~men :rıam. !ann ed~enden. Kat:hkoY'."~ei 
n~ Zab..:.Ue konuşan kar - dhl.ıı:ı'!Onla Mey.!an yeniçPnıtıri'n la.""'1 ~!Tadı/iM. nıet'J.lecelenen bıır yaıngın facı_uı. da !kalbimde tuhaf bir hafüliıt. acııyla, °""' ~ ~~ım. KeD:lismai 
pmıda oturan karayağl'Z adama Ü:!iıiidaır~ ceç1rilmesin~. ~!ki Hali'l ~seık sesle. sordu: la ~- Çui>ulrhı)"ll Hu k:._~ ~z yn~le karışık bir bafiıfük titt _ ı;dl .erim. ~n. . i 
solllili: hal=ne ~e a:z.. kalabalıktı. Kahve- _Ya siz- nrdu:va ilbhak etmek .metıre mesafede bulunan Tal~ Guç. :\to\JYordwan. - Teş~ edexı.JL f 

- Ne de::siın Halil,. bu davada lerıdoki ımü~erilerin ~ ç:;na;r n~inde de~il m;siz?' eme a.id muıduıac:lan evveıki gece r Ne o'kııyo!du boa? o arada Ömeri bi.riai çağ :rmış.. .. 
vaa ~ mi?' atıarımlil naqple içi~l.a:rdt ttç ar ·Beş kişiden en şişma.nı eeovab Yaıas>n çMnıttıw. j * Hemen yanmıızdan ~akı~ ştı, fa-! 

- Elbet bir kolayını bulu'l"'Uz kadaış, Beyazıd camr.nm sa'hallarl verdi: Atet. maodı.ıa. Uhiliıad& .h.pıb i .. . . .. . Stat ayrıtmadan eıvve! göı;lerinini. 
kanındaşıım. Patrona HaTil dava - qaıışısı ıtarafınıdaki kapmna çıktı - ı - Yok. cecağa k.avııdb deği • b ir hwe!l.•de ,ıa_taa çobaA. J lJıııt!._ f ~~r E=~aııı!~ ~büyük bir şef'r<atle yüzftmde du J 
sından vaz.geQme-L. [Yan1'ndaıki sa- Tar. Camide ders takı.9' eden tale -fmz. [Gü·ldü] hem. sefer çağı biz - or=ında A.l&edcün'ın ısıınmak. ÜZ<'Te ~~-~ Beaad ~ Taştıığrru hissettim. ~ 
n yüzru aclamıın çenes~ni okşad\'] ~lerden çoğu l>ua'ada oturor, ke~- llirden ~i. Anı· siz g:ıb; iken ya- ~tıiJ manpidaın eıçııaıyan. bir kı- Ee~t • b 1 

• Ekr e ~azı ~e!kl f Onuın i~n biır güzeI yeöe!'den! 
Mu4ı d.aıhi ben!ımle bitedir yo1 ... di arahmnda llJllbabbet ~..rlerdıi. par idik. [Birdenbire libdJY! «;e- ..-ılc~m yüzünden ae.maonıiığ_ıın tut\16- i\le .1 :ta unu em eye 1 a...<tta bir şey değz1cfün. Bıı mu -i 
daşıırn. . Ali ·bir iskemle çekip sıTt.ın ca- vitdi] ~ıyu- ılrüımayı1M1da hareket JD&Slle bqlamıı ve k:ea bır zaman :~:. .. de sal . rta da aklkak Oyte rl:en St!'sinfn: : 

Muslu başı.nı sanadı, bir elinı ım duvarına. OOndü. Halil ile Mus.. ni~i Jdt mu? da Büyüyerek rmıodırayı smmıştrr. ;._ ~ elıb. el o~u~ .0._}ın ' N. h "kUılBd özl . ar': 
~e ibast·:rııp tasdfk etti. Ali 1\ı ikarsısıına geçt"le"?. A:ı. alargala -

0

HaHY omuzfanrıı ltaldrrdı: Da nr~ reni~ )'lllft'l'fn-.. !1"'YUı ı:en T. 16b. erımt :ızl ıçı~.:_ me-N -lk de 3 1:! T-i e ygavr::ı~ ~er.·~ 
H lili bi! ğ. · ~ ıtı <l il< ~tında dörıd b B'i'1mem' d'a DmlUlı ada. ı.ı 16 la. •:vuıs ve gam.11.l ır avır a uıuıııuıULŞ- e a ar ıguzens n . -. 

Patro~ b~. "
11 

e !.rlı avra.,.: tıın ~- ~~: ~raı ı: ·: ~ Bed ~tıenrı · ~--~ler' ~ .. ~ uyvmali.7oLın c;a. iNk. U.zaktan kocamın b:r fki defa en tatlılaşan ahP.ngi hl'b":wı · tit-; 
- a ·z·,,:_,vn :,:~· ~ ·şı 1 aJ-~pHanmy.kusel lı: !:_ ~~~ u-~~· ,_ ı::_ A ....... _.L..J.~·L.. • ı.· -L:l..l- if>;.ıe dildta.tre baktığını, gözlerinin etiti. Selelerle b1aklaırmıda ka-= 
- Y:dk .. v,ile t'\.u~. 'le'!l11e ikon·~~r ı:ınu. a 1 ı:ı - ı·waııuır .r .. şa ırı~nuwuız ULL utııll ..-.-cuuın wcı 1ır gıau- ~ ·...-:ı~.ı --=--~-da d 

1
_..a- ..._ -ı.....: -..:... : 

L. d :ı d (t • ardJı ---1 'l..-1~. ıAL. -11.-- •• ~ :_y~ıu.uıurue Vl.l~UıtlWIU • ~5n•l 8ft (t 11n~.....-Vf" 11'~ ~ı. :. Ali boynunu alıKa a, arına o.,.. verınıce sar : t:ıY-YC'l'.-ır_._ - - ~ ıştl.L it !it~ .koı*tr ile~ f.._l'k_ ·ne} ,. 
JllD mattt: - Vf!'Ziriimlm çelsiftfri•r; 41- wlba&Wc: ....... :i.llWres ..._ Hadise eıırafıııda. aıabıta ve a<IU. • a- e • ...Jı 

- BilüT mü.si»:? Vezirle bes•- arkadaşlanmı yüzüne lıaktı.. ~ .-) hlıl5=h ._.._ ~ \ 



4/1 Sayfa SON POSTA·. 

Dumlupınar vapuru 
bugün gidiyor 

' K L y . .. d d" ı ız:.ı.ıı.yı.ı una:uata03. gon er ı. 

V f ği yardım ma<?deleri ni götüren 
C!I b <fDwnJupın:ın> vapuru bugün ı:aıı:t n ~g a ı ~~~pt~~=~~::~~~~:nf=~: U nohut. yumurta, zeytin, domuz et i, 

1 • J!T • kce:tane ve elma ı; :b i 2134 ton lu-
Y azan: F ... ederich Karinthy · Çeviren: bralunı ıogı tan yiyeeck maddelerini götüren va. 

Sl:ıkre f-Otlıı ba.ğLırUc .Be.c 1.aman bıa_ ı lüm dil..llofun ii&tti.ne NJ"an:m. Dluıl..r ı dllm... Ek .. Nasıl olsa. Du., bCD.i upımt. r;da e.~k~ matbuatın gönderdiği 
•~ın nasıl derd~ ftZaiıiw a.ulatm.Wi is- bu suretle akşamo.ı ka"'t' iılare edarim 1 kıM1ar korarıln. • ton ~• ··ıetirıde 300 loli. 400 za_ 
tİ)orum. ElbetJ.e, bili>-vwn ki beniıa l artıkt.. ı Ve Jau h3Jde sebp çıdmt. D.lr a:a; tı.:~ya ve Ele_n .Cen!.İyetinin gönder 
rıbi çapaçul olmıya-nlar bu s<rıler~ ! Geceleyin ay~ Jur:naamacı-1111 1' lı:a.zaude bağlar &yQkablJILlD o uJ>UZllll drgı 150 lkolı ıle Kız ı layln Yrnan 
bir şeycikler a.rıl:mu1a.cak, iusa.11.111 cla 1 ba.rrueL ruıiı ı~n. ~ iukb tııir- t ctiU 111.:qarıya. çılmııf, fa.rkına "talama. Kı~ılliaçına h ediy esi olan 5 00 bat
to.in b~larilc b~şı ıkrıle ıire~ dlye I birise kııym.mış elan d~li çilcaıeF.ı. m·, , 10e 'b!rden t:stüne 1Ja.Smf$C!L. Bir ı tanıye '\."aırd ır. 
ıaşlcaklar ha.klıdırL·u. Faka~ 1ıu sab.ıh lıiiitıir küfür ~ tı:ınn.m. lilODl'll v. seııdelcctim. adtasmd.an Ü kendimi 10. Dumlup:na.r v a puru nafta sor.un. 
b.'\.ı ınız n:lcr oidu. ve bu fotiu ba&ları hJ.dat pal'JDilfılllll tlii..~mii.ıl bııhmduğu ele kuiılmn. Fena dişzııiişüm n f nrdlr~ d:ı. Piırcye varacak ve 4 Nisanda lL 

t 1 rn.amnıza <l.. kt. l'u:ıunden nelere ufl'adım : ~ 11Gkt&Rlll artuubıa ~lr.ip k&llealıyauk ' ~ır taı:1 d2. gcli~um teınv:, Allah • • onl!lee ı r. 
EfenıTfm, bu kulunux, her vatanda.'! düi'ümö. de, haj'ı .U • ta.illi ;~et n::zlk 9\z!erl konı.o;mı. w lıohwru kı"1DB- Bit - - c..---

&'l°b; fotin batı sa.tın alır, , .e usulü. dai. ' bir hareketle _ ktüimr, W"e !IT<'kkab·nıı satırla..'"\ 'bcısi ptüniü.kieı::i ha.tanrckn Ç. E. K.'nun İstanbul 
rrsinde bir hafta. lı:adu r.ı kullanır, ya kotıı,Wda çLtannm. y:myor 1't bundan böyle ~ ımm b~ln halkından dileği 
kullıanama.aı. Fotiıı ltll.ıii.;inb; tibi uzua I Erteai eüB sııı1tü.t& .rüriirk•n blraen fotin c lymete 6övbe ctm~ blllP!Q'Orum. Son rn.manlanla. N.a& kimselerin Jr:ıa. 
~onçlu ~r ayak &iyeccttıtir, Battan ilk; btı ka:ıa~edc fotln bacı.mm d.üşıilt bir t · Drnbim Ho:rl rumu:mns ta.hsilduı oldutm:uı ikri sn. 
on('e delıklerden l'l'çirlr, sgnr.ı koııçawıı l ~rsak 11bi satldıtını his~t-dermı. Ba - ı rerek miiesscsn.t.tan Ye b.uı:ı eş1ı.l\Stan 
ilişiirir, ondan 11olll"ll ııla. ayak bilctlmi11 , ~ bıtl-atı ı;.lnirltnirlm. Ani bir h:ı.re. 1 c .. .. ") para toııbmalı; ~cbbüsüwle bulunduk. 
h'. :ıasmda ve öıı tara:~ !ii:Eeroe biı· !ıy~n Jce.Ut eifUr, \'e k'skhı lrir hı&mk: ve ) eni D eşrıyat blnnı h aber abnutayız. Ço~ Jlı;frge_ 
ca yaparım. Çelı: ı)'l ı.ıı.thıJtlll, sellJn :-ayretle. tıa!ı, ko~ata.ra Mrn, n en me &urmrın teşkilatında p:ırA toplamıı_ 
~c,kll bir lnsanmıthr. lousııncusımda da diitümlertı.ıı.. <Hdı.. Öğretmenler istatistiği ya mezun olan bhslldariara istanblEI 

Bir haft.1 kadar .tlın11$hır. JSilirların Diin~·a varını~ .vahw!. Flyenp ja ae ol.11 İsU.tlstik Umum Mütlilrliif:ii üe &Cllt'- meriı.niniıı miihrü,,ü havi bir llin'i:ret 
lkı ucundaki 'Yt' defü.lea ın~~mclcriıı_f 1to~ f yunnwt n..nki?. KMAmdıı. projeler. bır de b ir defa, mealekeUmmie resmi ye cüııdanı verilmiş olnn.st h~bile hül',. 

lay'laştu:an ~eııtke p-u~~~ ltlrı. ko~ ı ~o~ hlr ~belu!"!. Yelli b'lllll$ bı_r fı.- 1111s~ 1edris -~iade ,all.ŞIW! ~- fd ~kuını g-öst. ercıulycn bu ıi.bi 
Plll'. Beni bır ıaaa aıhr. Jıi:~ .k.ulımc. tın ba~. hiç de bu kes.ıd ~amanda. u retmenlerhı Mkdlert, ta.luıil. -~· u.r. k~len11 sah~lrhklar1na meyd~n 
I>k- ı:Ut bal almalıyun.. ~erde de p&ra. ge-&ın.eı.. •Geve11eliğin sıusı de_ rrl 4h"neıe.lerl, hWnet müdde{J.eri, yaş - , l!lf~k için en yakın pOlJs mcrkednl 
ltu müb.ı:.rekler ammaııla çürük ç'1U)'Gr!. iib ıı.ciin ktr h&lıde bir 9iU r.t.inbaiı l ları, aile vauyeileri ...-.-ı mn-.ııai dll.. haberdar etmelerini l ianbulun muhtr 
diye söylenirim. le "aaa,ya atr:ı.raa 1ICU nhn almalı .. di;re kendi kendimi! a:ııar. I naaı.n Wıibbda ,-apmakb ııaıu.ta la • NS. halkllldau. rica ediroruz. • 

41ilim ile 18latbkı&a 59Dl'a iki Jlillll':l .- bı:ım. 1 Wisıifin ikinci cildlni nevtrleınlşt.i~. ---------------
i•mla tla bııraralr. 51i,rüiirhn, ,,.e biır 1 Ba müıcadele ıü.nle.rce sürer. Her sa_ ' l!.""7'. akibdarlan. ltedelah ~rü.: 'ft • ~------------... 

hamle ile peWıi.ıwkıki dellklerdta ·~- lla.ll •üiiiıalü fotinballa. ideta sürn;ir. r'lml"lttedir. (T l YA T B O LA B "'\ 
eirme sınıaı;m& ılrl41xiJ11. Ertal ııuı ı seaDaıda il.et> 'ben ıaU~ çıkara.~ o.nu son 1 . , . . . ...} 

hatlaı·L şöYle br çelıJac.; şüphe uan • lto~ illııitirlrim.. Faka.4 yaı ıcçer n 1 . Meyva ıstihstiklen w latanbul Beledlyeai 
dır:aca.'.i bir tanıda reri.Jlp esne'1i&lerkıi HMullar trişlr, ve. 1atıık.t.l 1ata.rken bl.a.lılstik Umum Miidiirlüğiı bu na~. 

l ı ı ı ı !1.i Şehir Tiyatroau tarkederlm: '"tin bagl.at'ı aklıma rellııce rarib da bir eser ne,srey 1.em şt r. Mt•m e tc • 
_ Amma d:ı iş, bU&"iia muha&kak bal bir (l) öndu:v:u He ürperirim.. Artık mlııde Jlk defa oLıru .neşredilen ve T eı>ehaıı dram lunnında 

tedarik etmeli, der ve bir çekl,te ı.atıu. batbnm bü&bütürı rnsP.m.iş, Ttı onları 1 (140) sahiffdrıı ibaret olan bu CSfi vi. Bu akıam aaat 20.30 da 
d.a.n birinin kOPllP eliJIKle lr.alıbilnı rö-11 ]topÇAJJl. kancalamak ke1fiyetl ortadan liyot~r Ye kanlar itibarile 193'7, rn::s ve p A R A 
rürum. ka!kmlŞt1r. Zira dü(timler birbiri üstüne 1 1939 senelerinde üzüm, incir dahll olıııak 

Artık 
0 

ıünlim tty0111.:ıara. em-Ga!. ?>!nmi')tlr. üzere başlı.ea (25) neri mey...an•n acar letiklal caddesi lcomedi lı:ı.sm ıud• 
Zir.ı kim bir~ tanl-fı ıllğu br&fıad- ı şbıMU h!ki:remin en aelklı tarafına lldedile, tahmini lstlhsaı miktarlarını Altşıa.m S8M 20.30 da 
oldu.\ça ıusaJmtşhr. uBu dıa bıa •• 1. &'"'1y6 rum. t~ •il 5abah ıtene biiyle btr .e ayrıu mahalli flatlara ~öre bedf'lle. SÖZÜN KJSASI 
Rn:ün n:wl ohıa ":raan. ı-idw Itlr çict 1 kepçalama s•va!lı esna!mda bir m 11r- rlnI ıöstermeki.tclfr. Eser, r.Ulk:ıdarlara 4 Nisan Cumartesi ak.tamı ıa.n' at kir 
b:ıi satın alınm ıı det', ve bağı ıc-.,eterell tıbnıı..iı rf'bl uruna &'•Yet hafif lıfr ses ~elsfz olarak verilmektedir. Hlzım Köıvnii'kcünün san'at haya~ 
kısa bırarı UAtırıa. B& vef~r ık kısa: ta- 1 ıhıydum. Baf büsi>ilttin kopmuştu. Ne İlk Öğretim - 103 ineli sayJSı ç.lk- tının 25 inci yıldönümüdür. 
raı 11samı.şW.-. --~.ı... ft;ronra yaı> [ yapaoaktım'? nrma.tımın konfesyonlan~ :mısw. içinde ıstlfadeli ya.:r:ıhr, reslmier 

"'anın bn'<i.nı ka~· Allah siz1 I derhal faaliyete ı-eçtl. ][oput:: .. ~it, •! - vıe ~alilder nrdır. ZAYİ _ Ça.nkın nülus mcıinurtcıtım. 
lııantfırsın ki bu hı ban,a yarım -~~ I ••· Wienmeden birer bfrer du~lerınt ıtaraııis _ SX'Qıcr llalilni ~a. ün aldrilm ntif1m ~ttemlıe, ~inde 
nıalohll11Ştar. Taı.Nat.lle k yekolar.ı a:ıl.. I ~özdüın. Eltmdı• kırpık kırtnk bal p:ıı. trnılaa otan ba ki'M İ8mal1 llalı;lıt BaL Wmıan ft K~an &ldıtım elı. 
lara ~mnamı t&k.ttir • • , epeyce Wid.ler taları lr;almıştı. Bunları blrblrlae ekle. iactotlwııın eseridir. Fiatı (50) •uruşt11r. :m.ek lcameml zayi ettl:a. YmilerlnI ala.-
31\~dur. Sın~UDda. ıtfetlnf' fiyonl dlm, ve rotlnimin üst kopçaııaıa bagla- Bayuıdırlık itleri dcrrtsı - id-.ui kıs. ~ efttleri Jlükümsii'ltlik. 
ca. ll•Pmak Tanrı . bu:ru.rııi:u ?elil ya!.; cJ.ım. biı: de ı;atlamca bir iiJlüua vW'. 
nu~ül\ de olmayı '\'CISınıı, aı:re kendı ınmın 8 iııd, fenni 'Waunııı da : tbıci ÇAmkırı ıt.Ol'l'tln Baca~ kö1iindaı 1321 
bncıı~ fıkıw, vt' aotR&k 9a~nna dü,. (1) llissl kal>lehua. sayı.tarı ~kn1111~ır. 4otmnlu Mehmed o~lu K.!mll Btlııft 

Mar• 25 

Siimer Bank Uınum 
Müdürlüğünden 

• 
lnşaa ak m şefi, mü-
hendis, fen memuru 
ve ressam aranıyor 
1 - Bzmkamızın inşaat teJkilatı ile muhtelif fabrikaJa. 

rımız.m bakım işleri için yüksek mühend:s, mühendis, fen 
memuru e ressam gibi tecrübeli İnşa.at elemanlarına ihti
yaç vardl!'. 

2 - istekliler müsbit evraklarile birlikte 6/4/942 tarihi
ne tesadüf eden Pazartesi günii akşamına kadar banka
mız umum müdürlük b:ııasında inşa.at §Ubcmize Lizzat 
müracaat etmeleri veya ayni tarihte Taracak şekilde sözü 
geçen evrakı posta ile göndermelidirler. 

Şeraiti uygun görülerek tavzif edi~eklere tecrübe, ol· 
gunluk ve kab:liye tleri derecesinde ücret verilecektir. 

(2012-3662) 

lYluğla. valiliğinden 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

ı _ KajNllJ.ı zarf m;ame cksilhneye ~ Giil~ ıı:allinsl medteılnClıtki 
J.ima1l tialcesi inşa=*ıWL b~lı.Li çı.kmaclıımıtan bu iDşa.a.t yine upa4 z:ır! usu. 

lile 24 rüıt müııld~ ~miden ~;ye Umı.bbo;ştar, 
2 - &:eşi.r lleckli 2002.7 hıa il ~tur. 
3 _ Ekiiltmc 18/='isail/94:.? C\lllla ıüa saat u &e :natıa N&iia müıiüdii;ü 

lıi.n.asınıia k~ on b.ıızu,runda r.ıpıl:ı.calrtır. 

4- - Mım:kka.t t.emınıü 1S02 lir7. 9 iı.~.r. 
s - İhıı.le brdtiladesıı ıo.tot llu..<n sn ın:a.li ,...ıı ı~e verlltcek, bal\iyut 

942 mali phllda Hıı;vlye edllıc~tlr. 
6 - h işe ahi nralı: ıunla.nlır:. rr•Je, ekSittme şartnamesi, ke!Sif cetveli ye 

J1lllı ~ı1 fell'Di p.rtnıı.m.csi, mukave~.nae irnt.'fi, Jıusmi ve aeridiipri eet.nıli 
Y.e ba)-nİ•Jliık itleri ın.el ~rtn:ımrı;I. 

7 - İstekliler bu evrakı )lerTil11 Muifa nafia. müdü:rtiil'ünde c-örebUirler. Ve 

bcıki.'iiz olAnk al:ıbilfrler. 
8 - İsteklUerln dorduncu ın:uld'ik" yazılı mu-..~ teminatı :'tlugl;ı mal 

-.ndJilua f&tırdf-11.brına dair mübaz feya lm miktarı h:ıvi ıemlnat nıeklu. 

bile Ticaret odasına lra)-ıdlı lmlunduklarma dair ft5kııı ile iha.leden en az 
~ ıiUı evvel bu işe btıuer 10,0GO lir.ılık iı; ~avtıi:'ma dair isi yaptıran daire_ 
lenltn alınmış '9eSika lbra:ı.ı suretae \'riayet makamına resmen mur:ı ca tla 
alınacak ebnyet vesikasını Hıraz ctmrltri , .e altıncı maddede ya:z:ıh en-a kan 
cörüliU llll.1.a edilmiş bulunması 18ııad1r. 

9 - isteldlluln 8 laci nıaddede yadı 'ı.-.saik Ye tek\lf meı:ctubtvını 2490 sa
yılı tıuııınun h~.rine ıı)pn olar:ık tannm edip iı~üncü maddedr ~a~.IJ. 

tarihte ~t on beşe liMlıLr aalı.~ııı •tıkabilinde naila müdürlutü odasında 

k.omisJ'on relsllcine ~rınclerı ıa~ıındı.r. Postada vaki olacak ,.ecikmcler k ıbul 

~aeakiır. ~38tl» 



Memleket haberleri 
izmirde beden terbiyesi 

mükellefleri kampı hazırlanıyor 
Kampın masrafı ten1in edildi 

İzmir (Hltslı$İ) - Bc:deın tabiJt!0ınu Sökeye gönder ilmiştir. Burada 
yesı miı"kcllef:Cr.i için Haziranda ku. ıolduğu gibi Sökcdeki im~l.a~hnnE' • 
rulacak olan talim kampı h.ı.ızı.rl.ık.. lerd.e de sap~ ve uç dc:mırı ımdl o. 
ııı.rına beden tCTbİyesı 'bö!.ge ha .lıuıuna~adır. Yahnda daha 80 ton 
k,a nlığ;ınca dov6;ffi . edilmektedi.r.,iama ~en:ı!T gelcıceğ;. a~l~ıl_:nı~· r. 
Kamp beş yüz k1§ilık olacaktır. Şelırıırnı:zde muhtelıf ırnalutha -

Muhte'lif fabdkalar ve t icar.etha- neler ve eı'kek aan'at okulu, Veka. 
nelerle sınai müesseseler 300 bedenlıet.in gön<lerdiği niirnuınelere U)"gUn 
terbiyoıi mükclleJinin kanunen ve. feldldo sapan ve uç demiri yapmak 
rilm es i gerdldi kamp ~rıı.fler ını tadıdaır. 
taahhüd etm iş'ıerdİT. Bu müe._c,se!,C • Vi!ay~ z iraat alc'lleri komİ.syo. 
ler, b eden te-rhi.)"U İ mü.kcl!dl::rinin .nu, haftaya bir tophntı yapacak ve 
yurd müdıııfaa•.ıına elverişh bir su ) gerekli zira.at :l)et!eri hakkı nda mü.. 
re tte yctiştirilmeler: ni, a/ı(.Cri ta - :ı.a'kerede hulu nacaktır. 
lim ve teıfbi'ye gönnelerini biiyı!k --· 
bır memnun iyetle karışı leya.rek uı. Dr. Behçet Uzıın teırii 
hir olmağıı. karar vennişlerdir. maauniyetinin rel'i niçin 

H er mükellef için h u mÜ<!11>e3<: - istendi? 
lor tarafından df.;er lina te<:hizaı JznıİT (Hususi) - BB21 gazete. 
bedeli .ve ell'.şer lira y·tY~~ m~re- ICT<le eAi b~lediye reisimiz Dr. 
fı. v~r ı l~tır. Bu. hErı'1 ı.: uz.e:ıncU: Behçet Uzun masuniyeti teışr'ry .. si. 
a ak aıl muo!l9eselerın gostCTd ıkler nln refi Büyük Millet Met:lis1ndetı 
a:n

1
ay•1 <t8°'dirc şayandır. taleb edildiğine dair haberlere te. 
Kampa alınacak daha 200 beden s:ıdüf ed }mi,tir. Bu mesele halk.kın. 

tC'Tb 'yesi mükellefine a id masrafin d11 h.mirde aalfıhh·~tl i makamlaT 
temi ni İcab ettlği nıdecı bugün saat nczdind'C tıahl<lkatta bulunduk. Al. 
1 7 d e beden terb iy cai bölge b ina -~d·ğ ımız ma.1-0mata göre belediye 
sında bir toplantı yapılaca ·tır. Top fen beyct'İ kadrosunda korıdö.ktör 
lantıya tütün mÜe9$e!e, fabrika ve ole.re.& çalışan Ihsan adında bir me.. 
l'icıırethnndler sahih ve müdürleri mur görülen :üzum üzer;ne memurL 
davet edilmişlerdir. Bu 200 nı'iike!. yetinden çı'karılınış, kadro harid 
lef tü1Ütı i~ yerlC'l'inden temin ed ' le. bınkılm•ştı. Bu memur Devlet Şu. 
cektl r. raısıııa müracaatla dava ikame eıy -

Mükelleflerin kampta ~İycceklcTİ !emiş. Devlet Şur-ası da Bahkes.irde 
elb'se ve cryı:ıkkaplarl İJ.İ n )•aıpı'anıb•ı davanın rüyeti..,,. karar vermişti. 
t.cşebbüa ibrkm!ştir. Miıkf'llefler ya Biırkaç aydanberi Bal:ke!irde rüvet 
kası açık ceut, kı•a pantalon velecıilerı bu dav;ı doktor Behçet UT.un 
postal giyecelk.ler, talimleırini akeri Deniili ım eıb'u~luğu:uı seçikneoi \L 
techizat!a yapacaklnrdH'. 'Znin-e fokıtaa uğramış ve alelusul 

Sapan uç demiri için lz:mlre mııhlc:em,. tarafı ndan da":'a?ı~ rüye: 
demir geldi t'iıne devam C""di:l,.bilmesı ırın esk1 

Ziraat Vekaleti, fazla mahsul el. be1ediye reHı' m lzin ~asuniyeti teş
de ed i~C1Jİ için ~lı tedbiırler aL ri'y~İın İn refi İ.stenılm\şti.T. 
m' ştır. Sapan uç dem iri imali lçin • -.-::--·•- • .. • 
Ziraat Vdkaletince Karobiik çelilk Koraelı r1rla.vet umumı butçe!ı 
ve demir fa.brikolııır ı nda hazırlanan l.r.nıit (J IUAıı:si) - Vilayet umu. 
10.1 00 cıbadındl\ 40 t,on lama de..

1
mi nıeclie.i 1942 •enesi bütçesİTIİ 

miri daha vilayetlmi·~ 7İran.t mii -1974:9~2 lıra 20 kuruş olanı.le. kabu~ 
dü·liiğünc ı::elmi"rr. Bunlatdan 20 otını~tır . .,,..,,, 
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Bulmacalarımız 
cıSon Postan nın spor tefrllcu.ı· 1A 

lfllKaraAhnıet-. 
Yedinci devre bulmacalarını doğru ha~ledip 

hediye kazanan okuyucu:arımızın isimleri Kara Ahı:ned güreşe nasıl başladı ? 
Maroken kaplı birer küçük 23 - Ankara, Ccl>ecl, Ba>sal caddesi, 

nwııara 38, ı-·ev:ı:1 bey apanımanı kat ı, E!ıense, t.ıTpan, :kurt kapanı, boyu:n. Karo Ahmetli, Hergeleci ile be.. 
Ece muhtırası kazananl"r d k ı d ı '--- ıı.... . · ık "" Gönül Yücel. :uru gi.uıe.şi yapar ar ı. Birbir: e. raıucr uÜJ"U orta güreşlerinde gö.. 1 

- i<Aa.nbul, Şchuukb~ı. Hcııçtürk 24 _ Alııullu, ilkokul, nınuııra s.ı, r.ni 1\ı;ra, ıkıra yen..'neğe çalıış.ırlar, rı.i:yoruil. Anlaşılan büyü.ıt ortaya 
sokak nwııara 05· k.at ı. S:ıbltıa .i\ler.lt. Muz:ıffer Dikmenli. ve, yalıuıd. pes ettirip mc1dandan güreşıı-ken Hergeleclye intısab et-

2- llıl\u, j :mdiirına tabur k.oın.ıtanı 2:; - Buru, Scdb:ış• Eu:ııll <'Ad;te, kaç.ı~rıırJa:rx:h. miştirr. Afrnneclin küçük onla gu -
b!nbaşı Ali · Rıu ,\lpıın. mı.marn sokak nuıııar '4• Sanlhı4 Mut. Hiç uınutmaın bir gün Çeın'ber reşleri.nıde Hcrgelecinin izi gözüık.. 

3 - ~lş•lılr, Odunıt:ızarı, Yılclırını tas. Etaş pehlivan kahvesinde oturu.. müyor. 
eamlcsı nunıa.ra 1U/A Neemeddln Oy • d • K AL- --ı ıı-- L 

2G - Bandırma kııusı, Aydıncık na. yor ulk. ara LlJluut=, sa.ıaııa, sa Kara Alhanoo, küçük iken tos _ 
man. . lıi)·e müdüru, Uuhl Soydan. ilana Ham hoca ile b:?rnber geldi - toparlak olgun b:r deh.Kanlı ıdi. 
. 

4 
- htanbul, Tepcbıışı c.-adde.~ . Pelı. 21 - Turtudlu, Ahay mahallesi, TuJler .. Alçaık iSkcmlelerden biırıne o. Kuçük kafalı, .id enselı, genış 0-

ııvan sok.-.ık uwnara 8, Uıısıı.n 17.deıılz. 

1 

1 187 . ö bllg turdu Şun:lan bundan cerken Ah 
5 - İstanbul, A\ aray, !\lcsthp:lşa. so- ran 70 uı'. •--bnlumara, s,evını z e.f medı'n. Adalı ile olan .o1i1,,.,.,,.,ine muZlu, geniş göğüslü, kısa kollu; 

28 .- swwı u erkek ı ıres, son smı , < 0-~~ az dar !kalçalı, '"''·"ansı aşağı1arına 
kak numara 9 Rcuın ICcydcr. . ren şu.bf'.slnden 637 Sedad. söz mtiıkal etti. J'Wfi 

6 - F..lkl$ hlr, Ariflyc nı:ıballes., uıı. rJ • t k Ahmede s.or<lular· nazaran daha müşe~eld •. 
29 - Bursa. mat IJ)ucadelc baş c • • Ku" .,.;;,.,. ortaya çıkan Al•"""cd, on ırit soka!, numara 34, ;\lualla Suneren. H ık ga 11 d' ? . ..,.-. Mu• 

•- nhı:renllğ1nde muakkip Adem Çam. - ep av n e ıyorswnuz. sekı.z' v.rı~laııında vardı. Tu" \...,U .. z, ko·· 7 - »t:ı.nbul. <iaı:l Osman p:ışa orta 1'1--b h t bcnd d ~·1 J--ıt .i" 
30 - Amasya, ortaokul. sınıf 2, nıı. - A be, 11\.<1. a a e cgı sernsı' bı'r delik.anlı ı'dı'. u-.--1,. okulu talebesinden 689 Sııdd . ı~uuu .. 

m;ıra 398 Ayt..en Erder. be!.. V"ii'7'iiıne 1·y1· ..ı·:~.~-at cdı'lcc"'" o1urs:ı 8 - Ortaköy, Tüfc!.:çl bahri !IOkak. nn. K' d be? J --· WAl'>:A ~ 
mara 12. Kaniye. 31 - Anadoluhisarı. 3-' üncü ilkokul, - ' im e · halis muhlis su kat.ılmaınış Türk 

sın·f 5, numara 279 Sevlın. - A be, Ada1ı •. B lr pa'11i;van1 oh . d 
9 - Galata. Bankall\r cAıtdesl, numa. ·· kl · .. . b , ç resı \'ar iT. :::? - Bandırma. İhsaniye mıı.hallr;;l,,vıeneıney!•nce yıuı enır uzcrıne e . 

m. 40-42 tmıall SımSÖT.. 8 Evler sokak numır.ı ~o :Secınlyl" Ay_i laha ol:ına?.Sa kavga çıkarır be!. Kara Aihmedin küçük ortaya o-
10 - İstanbul Erkl'k lisesi snn !lınır ı:-en. 

1 
Dedi. Biraz za.man .geçt:ktcn lan ilik .güreşleri Screzıfoeı!r. Her 

l'df'h!ya.t şub~slnden num:ıra 4, Orhan be şt ha1de Lofça ve civarında bi!rçok 
33 - Balıkesir, Anafartal:ır caddesi, .,011ra n . sonnu um: 'lanr.o.man. 

1 
güreşkir yapmışt.ır. Fnkat rnaskatı 

nıımım. 85. Zinnur Engin. - Ahmed pehlivan.. Amma, re's ini ilmediğimiz giıbi bu, giİıT(>~ 
Şık birer albüm kazananlar 34 _ :lstanbul, Arn&\-uılköy, Amerikan hop senin güreşlerin knıvgalı o1u - leri de bi.ııce meçiıuildür. 
ıı _ Kadıköy, Ycld~lrmcnl. Ali be7 ku kollcJI orta 4, Gökre. lyor.. . . 

aputı.manı nıımara 2:;, kat 5. fBu oku. 35 - Kütahya, askeri posta 92031 O, tam devrın pehlıvarıV.k ta Fakat Serez güreşini sev.red~ 
•-ı ı t ) ~ı ~ı- b lcr var ... Btnaenaley.h, il'.k olarak yııcumuz """ n ylluna.nuş ır · park, Halid İnkaya. rihini ay<l1matabilecC!l\. ŞU ceva J 

12 - Ta1's!m. Cümhuriyet nu·l·d:ını 36 _ Pmartılsar, bakk:ıl Rcoeb vasıl:ı- vermişti: Serez ~illi ele ahıyoruz. 
7.lg-ana apartunanı, num:ır:ı 5, Semih sile Oya Ceıtrk. ı _ A be beyim .. Ben, bunlara O vakirt küçük ortanın e1ebaş -
Ben'lm. 3'1 - İstanbul Nişlln~ı l\llibercei·nazaran bix gömlek aşağLyım .. Gen ları sayıtı furtınalaır imiş. Dramalı 

13 - Jtükıhya, askeri po91.a, nuzııara Asal. cim ..• Meydanı alacağım diye kor çingene Memo .. ScrcıJli. Çingene 
9402, 21 Bl., kfmen lluzarier İnal. 38 _ T•b fakültesi numara 44119 :uııs. kar dt.ıruı-1~ ... Meydan yerinde Karalkaçan, Rusçıiklu ikörteci Ah-

14 - Btyoğlu, Teııebı~ı. :ueşruUyei 

caddesi, numara 155. UallJ Müslim. 
15 - İst.aııbul, l'Ük.o;ck tlc.ırct me.k.. 

tebi '133 ~mer Yaln~tln, 
16 - İstanbul, Beyoğlu, Kııleılibl, Ya. 

lafa Ça.'rar. zoru ~ince işi kavgaya dökerler. med, Yafkac.ıklı Poyraz Mustafa., 
39 - Yalova, mallyt varl<bt muavini Benim de nezaketim yoktuır. Ben SilllvriH Tosun, Hezargradh Kel 

l\llL'>tafa Gülen. de şiıdrlet1e mulkabele edince böy1e Mulhsin meŞhurla.n buJuın:.ııyorlar -
4t - Tıb fakulksl ta\e~lnden 390.J >1u!\ror btıı, iş be!.. m:ış ••• 

R.ab!a Dopnay. De:miŞti. Kara Ahmedin dediği Bilhassa, küçüık ortanın en ibe. 
ıt<'• sokak eski Kanıertdo lıan, 11umara 41 _ Ankara, Cebeci, Sııkarya m:ıhal. doğ'ru idi. Bu, geoci meydandan lalı'larınıdan btıa.unan Serezli, ç.in-
ll, Atamdedc. lesi, Yaratık sokak numara z, ~. Ton _ çıkıarmak istiyorlardı. gene Karakaçan hepsinden üstün 

1'7 - Eskişehir, D. D. yolları ~r atel. cur. * pehliıvan imiş ... Hezaııgradl'.ı Kel 
vesi, te'ı.nlk ka.lem kayid ve dosya mc. 4% _ Estdşrhlr, Arlfiyc mah:tllt'Bi, Ta. Hergdecinin Kara Ahmcde ne Muhsin de bela1tla.rdanın1•ş .. . Di , 
muru :Sttdet Rcca11. 

18 - Ankara, merkez ~stıılıanesl 

mekt.ub kl~I memurlarından Sııliı.Jıad. 

din Kuze1. 

bal "ıddtsi, bakkal 1\lu!tafa Kesklnb:ıs. vakLt usta olduğunu bilmiyuruz. ğenleri de aşağ.ı pehlivanlardan 
43 - İliç, sor&'U hi.klml km Gü%ln Hiç kimse de bilmiyor. Tahmini - değilmiş ... 

Giileç. miz şudur: Bü')oiik orta güreşlerine Kara Ahmedin Sereze ne.reden 
44 _ Alpullu, Şcl,tr tabriusı rnulıa. girdiği zaman olmuştur. ve kimiıile ge1diği malum değiL 

19 - F.t'kbiya.~ fakült.est talebeslııdtn ııcbeslnde nıcrl Armer. Kara .Ahmedin, nasıl gü:reşc baş Ya1mz, giireşiini görenler hN\aye 
F1krf Batur. 45 - Silahdar, malıallesl. Akıncılar la:iıığıın da bilmiyoruz. Ji'a'kat J:.aba ecliyurlar .. 

20 _ Beylcrbr-yl, Nlyıu.i Aksoy. sok:\.k, numara u Salnıe 'lc7.c:ı.o (Ba ve ana '1.~rafından ecdaden pchll - Sereıxte bü:)'Ük bir fıvan diilğ\.i-
21 - llettke, mensucat fı.brikası mü- okuyucumuz. bııiundutıı ~hrln lsmlııl \'anK oldu~h~~şılıyor.. d nü o'lımuş .. İstanbuldan,. etraftan 

dürü oı-ıu. M. Sidol. ıııtalrmelldlr). ara .ıı. n~ın yapısı, en amı, . kü üık 
22 - :\lcniron, sofular malıallcsi. Kir 46 - Burdur, Gaıl llkokultı, Mn sınıf ana veya.hud baba tarafından CC - ne ~adar ba.şpehlı:~anlar, d'~ 

pi sokak. num:ıra 11. dok.tor .\Blm C.ın. talebeslııden A7t.eıı Erden. laden pehlivan tonınu o1duğunu peh'l!ivanlar varsa avet c 1 ş.. 
sören eşi Nime&..• (Arkui v lll) ızösterir. (Arkaıı var) 
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6 Sayfa SON POS,-A 

Anıt - Kabir jüri heyetin:n raporu Erna Sack d~n gitti 
<~ tar.ıtı incı s:ıyfadal 

<Ra.1 &Aralı inci 1ı&Yfad2.I j reqlnden tl&ba •tık Wr renk hıtibabını ~an Grna 5aclc, i.staayonda ken 
.t\luT.e, mubafl21ar dairesi n bu.na mü. münaaib ıirmektedlr. d · · • maslı diter bUcumle tlll ihtl1açları Uı.. .. , , J!sııe ııor~en bir uk.adaşımız.ı, 

tiva eden binalar he
1
eu umuml~oi Jurı heyetı l•tanbulda meımlekcıtimiz ve kon•erleri hakkı n 

ih'ül etmiyen bllllals la.uvnı. Amt,JUb(r projEleriuiu telldk "' d~i ihıtisa.Tuını fU wreıle anlaıt. 
Jeaıdiren bir tand4& andm a_ "sılnıl okaCındakJ m-~•i bitiren rnı,tır: 
ya.k ucuna sok.l hizasına yer. ltiıri Jıt..10U a~larlDd&n bir lulmı dtln «- ilk defa gördüiüm memle. 
teştirilmiştir. Anıtın lçindtkl dikine ton. Anlı.at-aıbo tehl"llli8e celınl'51enlir, _ keıtinizi çok sevimli ve ileri buL 
muş lahid kısıııı tatmln edici dei1ldlr. BwaJaı araaanu IAn1JU11ış Alman mi dum. Bi~baıasa camiler na:.ı:arı dildca 
Bir lihld ancak uinln iizerinf' men:u m.arlarwda.n proruör P<lul Baııbaz, ıs: timi cdbe'lti. Havalar, taliime çek 
bulwıdutu t.akdlrdt aııami u.ır arıııedebl "~ ml.-Lırıniau profesör ban Zelll'., bornk ai.tt1'ii i-çin, nıaalckf, güzel 
lir. Ent.eryirtlutin J.şleme ıar .. anda dııba ban, Ye Macar mlmarllirınd•n pzofesir j I.tanbulun her tarafını g~zemedim. 
fazla bir •delik saranı ıı.no olurdu. Karaly Wlchlnıer ek buJunınak&ıadırl&r., Fu.ı. A)"aısofyayı gezmek fırısatını 
\'a?.iTet pli.nmda bahçe ~lltlle lıi. Şel.ı.rimlze relen JJrı ho:yoU aulacı buldum. Türkiye ha,kmı pek se
ı::umundan fazla ıenl$ totulmwı olan e. şererine düıı .... , 17,30 da Güafi Sao'.ıt 1 vimı1t ve ean' ate pek haıı.sas buldu. 
"'' t.era fada ~ldlpertstllk arutmek. la.r Akaclemislnde ~lüdiiı' Hürhan Top. i\llllU .öylemelıyim. Gelecek sene, 

Her yemekten •onra günde 3 Jela muntazaman Jiılerinizi lırftllayınuı. 

te<lir. rala lararmdaıi bir e&T verılmltılr. 1 Şubatta bi:r kere daha güzel mcmle. 
Profr"sor Johann~ Krıl:n~ ald t nu. Ça;rda Akademi prof~örl•ril• tehrl. k.dtinrz:i ııörmek saadetini kazanaca 

marala proje btJkkında ~ Jıirl heyeti mlaln tıanınm14 b!rçok mhnuları da b.a. ı ğım. G.erdk 1.t~ııbulda, gerek Anka 
raporunda tu müt.ak-ayı 1ürütmilştür: 7.ır bıılunma'}lardır. Irada k.omerler.me karıı büyük bir 

.. Esas yapmın po:ıolsyonu n allüeti 111. Çaydan '4>nra mbafirlere Akademinin alala gö•erildi. Bundan bilhassa. 
dlr, Ke• t.oplant.ı 7eri olarak düşooülen muhtelif atelyelf'ri ıe7Allrilml, ""' talebe mütehaasiaim. Misafirpervediğiniz 
in me:vdanının ve t.eıunil t.&ll binaları. proJeltri hakkında. Bürban •roııralıt tara. ' hak'kında ne .öylecsem tetekürl~ri
nın ,-.ı.ı:iyetl müsaiddlr. Bu meyd .. nın tından ken~llerine tnha.t verilml.Ur. ! ri~ı. if~~~ eden~yeceği m. Ayasofya 
ön taraCı tama~n. yanları ~. arkadlar Emın Onat kimdir? buyiiklugunde bır konser aalonuna 
yapılmak ıuretlle a~ık lnrakılm1.$hr. U. Jt lr 'maliık ofsantT. 'bile, ha)kın burasinl 
&aktan ıorün'~ü sadelik l"'inde nııh An _Kab proje mWıabakuın.& iı, dold k k d ' t b ·ı 1 1 - "' tirak ..,., . 

1 
in . . • uracll' a ar san a e ag 1 o. 

lft tfl!irlldlr. Yüksek tannlı blna dabl. """'P proJes n mükafatla taltif d • i 1 .. " b 1 ı rdllmeai kararU.~tırıla.n üç eser sahibi Ui'\lnsu· aov nç e gol~mTu! k'u unuıyo-
lintn aade ve tesylnll itJeme tanı n ara nd A'-.. 

1 
r·-"_, _ _._ .. rum. ze ve sevım ı ur iyeye ge. 

ı&~ı "-ü _.., b t d ,,,__ fukl sı a .. Mıem Pl"O "'"'"cruıden ,.uk.. ı ~ k k d '11 h 1 ııuav o .... oe.ıı.... a ı7a o ..... u ara sek iilı ndl E 
1 

t rece eeneye a a .""\ a eı~ar a. 
•,.alan n blnnlabe al"ak ta.nıılı bir ıt. m e 5 .m n Ona. ın da bulundu. ciıL dı" ..,, " ı.... d '" 1 1 ıı;, ıyorurn. ıı 

l 
---•ı .. fil ... nu un memnun yetle f<lzm1$lak. rintt iç ne kon~ e w .. ur ve tere Aman muagnniyes ne, 

bir hava --•ılmaktadır. Maalesef btı. Emin Onat 1908 de şehrimizde dot d 'k· . b" k d ha . J_.,,.. ,. . • a ı ıncı ır oııser a vermesi 
rlc! aksanıma ald tderril:ıtın i•leınf' muş ft l'uksek l\lühendl<ı mekteb.nl bl. t-'-l'f d'l f k E c_ k ~ f ., OK ı e ı m.ıt. a at ma ..;><ı'C , ;:,o 
tanı ayni mertebeyi halz ddlldlr Cephe tirdlk'tıt'n sonra 1929 da devlet he.hına d . ~d • d h • 1 +_ , .. ya a anga1man. oı ugunu, a a t:!V 

detayl:ırı ttsUib teranll.! arntmemekte 1ıtvlçrenln Zurllı ~brlne lh1 tahsili. 1 S '- d b 1 1 d x. 1 . - ve o,,-a a ı et erin aiiıtı mış 

dlr. Ç:ı.tıya ald ml'Sf'leler de d ha miina. nl yapmab ıöndermlştir. ııı3 c de mem bu1unduğunu söyleyerek özür dile. 
s1b bir sure~ halledllmelldlr.n lckete avdet eden Emin Onat Yü!rs~k mİştir. 0_, 5 M 0 r .4._ l () ~ / ı 

Profesör Emin Onat ve doçeııt Orhan lUiilıendis mektebi doçentliğine, bilah:t. ~ _ı 
Arda>ı& ald 25 numaralı proJe hakkın. rf' de Güzel San'atıar Akademisi mimari Ekınek ı'stı.hkaK' 1 
ıh ise rapoTda şöyle denllmtaifedir: şubesi profetıörlütüne t.ayio edilmiştir. esası 

deg.ştirildi «.Mütea<ldld kademeler iislliıiile et.rah BUyük Al.atürkun adına liıyık mu:ız. 
k >lonat Ue Uuıta edllmlş ,.enıs btr esas z:ı.nı bir eser için açılan beynelmilel wıi_ 
t na yükselmektedir. Kütlelerin 0 \'eo. ııabalraya dünyanın her tarafındıııı işti. IRaş lar.ııı • .ocı s.ıyf.ıda) 1 
' le ,eııl-ş kademeler tqkll etmesi aa. rak eden taııınnıış ml.nıarla:r arasınd<& Aldığım malUınata göre büyük.. 
: ·sinde ~penin tesiri arttırılmakta ve 1 ~rl ~ yiıksek bir der~yi kaunım lere verilen 300 gram ekmeğe de. 
f .tıi azametli bir surette ta !anmakta. ı profesor Emin Onat, san t ve Clklr i. vam edilecek, bu mlk.ar ekmeiln 
.ır. Park kJsmının brndesı o;ekilde bölün. leuılmiUle haklı bir takdirle karşılan. kendılerine kalı aeimediğl anla;ı. 

mesllf' tc~nln arualan pek kale alın. m.ıştır. lan ltçllere gundtı SUO gram ekmek 
mamış oluyor. Maalesd binanın içi d.ıflle Profesör dun bu mesele etrdında verilecektir. Ağıö ltçi.lere veri.mek.. 
aTJll karakterde deilldlr. Pli.n kendlsile ıoriişen bir muharrif'imlze df'. te olan (750) gram ekmek miktarı 
tertlb~tında Dlf!dhalltr pek ehemmiyet. ml!Jtir ki: İ.le muhafaza edilucektlr. Maden İf 
ıh: kıılıyor. Esas abidenin etrafının pek <•- ~ınelmliel şahsiyetlerin l~tlrak le.rinde çahfan işçllt!r için 1ıünde 
tada teferrtıaUa doldurulmuş olması etti!i bllhas&:l AtatUrkün yiiksek m:ık... (1000) ırram '!kmelıı; esası kabul 
pllna zarar Termek~lr. Parkı Q(!viren beresinin inşası ıibl çok ulyi blr pyul edilmittlr. Bu husuılA\r için yakın..! 
cluvar ves:ılr ~mm 8Mlel"tlrilmesl olan bu müsabakada 111 blr derece ka. da bir koordinıuyon kararı neırl j 
lyt olur.n z:anma.m hlo süphesl:ı: benim Jçin bir muhtemeldir. 

Jiıri he1eU, raporunda netice olarak Türk 51fatlle en bıi.Yük mükafat. ve ıt. I Kararda ltçlnin tarifi tümullendl j 

~ 

ı;u mlitalealan ilave etmektedir: füı.a.r vesilesi olmuştur, Onun, büyük rllecek, ai'ır iıçl ıınıfına dahil oL 
«Anıt mıUıalllnln etrafındaki araziden adına li1ık bir tt;Cr meydana cetlrmek mıyan iıçlnln tarifi yapılacaktır. 

aoc:l-k, >akrlben 30 metre kadar )'iikaek lçfn artuıclıstm Orhan Ard• ile çok oa. --------------- ' 
,,,, . 

D Ş, NEZLE, GRiP, ROMATİZ 
olma6• parkın çe\Teslne tesadiıf eden bi. lıştık. Fııkııt elde edilen ınuvaffaJu1e* 7.A l'l - l\lart ayı atır işçi ekmek ı 
naların inşa ında b~lha.SS3 ihtiyatlı du·. bütün bu d 'dlnmelerln o kadar fevkln. I karnemi u1ı rttlm. l'enls!nl çılıara -

BÜ ÜN AGRILARI D LKE 
ramltnaı ını lüzumlu kılmaktadır. Bu deıfr ki bunu hiçbir kellme ile ifade cağımdan e .. klsinln hıikmıi )Oktur. 1 
ınahAlle· için ayrıo:a bir pliin hazırlan_ f'(ltmem.• Ercnköy SaJıraylccdid J{ayışdatı cad 1 • 

Sıhhiye V ck4letinin ruhsabnı haizdir. İcabında 

ınası tuıılyeye şayandır. Burada keyfi Emin Onııtın projesinin mükafat ka. 163 demirci lliılil Atar. • ı 
•bir surette 9CJ'Pllm!ş binalar bulunması zaııan r"ııerler arasında bulunması mü. 

dotru def:Udlr. Bllikls bu mınt:ıkanın n s betile genç proCesorıimılze takdirle. 
imarında aheıı\11 bir sureLte tan:ılm e. rlnl izhar eden Jilrl azasından Alman 
dilen yeşil sah!;llarla mıloıısib şekilde profesörü Paul Banhaz demistlr kl: 
ferçedilmlş alçak binalardan ıniiit>ştkkll «- Bu buyuk mil abakadaki ırıuvaf. 

' '"ı ı· . . ... : ' • .f ~ ;. . • ... _ _,, .. 

bir e.'fa kabul edllmt>lldlr. Anıt mınta_ t.ıkıyeUııiı Türk mimarlarının beynelmi. 
Jel sahadaki i"mlnl çok dalı;\ yükselt. 

mı, ur.» 
n, ı heyeti umuıniyeslnln duvarla oev. 
rlhnaoıl şarhnd:ın sarfınazar edilmesi 
hususu düşiinlilmetc deter, Bilhac;sa a. 
sıl anıt ne buna batlı müze tonl:\ntı 
meydanı r:fbl aksamın dotrudım dol'ru. 
ya muhiti Uışklt eden mıntaka lnsa ve 
auvarlarlle etnı.fı araziden syrıldıtı tak. 
dinle bu hususta bir mahzur Jıtalma7,ı. 

Gt-ne Jüri a:ı.Mından r.ta~ar profesörıi 
Karaly Wlchlıııer de şunları söyle. 

mlşt!r: 
,._ 'l'aphcınız eser .\tatürkiin !btlşa.. 

mile en münaslb ob.nıdır.» 

* Heyet raporuncb anıt lnsanlında kul. 
lanıl:ıealı. olan kt'Sme taş lçln t-Ovratın 

Anıt.Kabrin fnşa6ının iki sene kadar 
siireceti tahmin olWlmaktı.ulır, 

KIZILAY CEMİYETİ 
Gazmaske Fab ıııası 

Dl R EK TÖL Ü G U ND EN: 
Fabrikamız için TQ R N A C 1 ve T E S V l Y E C 1 Y E ilıti. 
yac:mız vardır. Tatibler~n J;lekçe ile Mamek • Ankara'da Direk. 

tıörlüğümüze müracaatları. 

lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu llanjarı 

Adet --
' ' 2' 

Eın.me baama tulumba. 
&beri 50 Mt. borlum rekorlarlıle, 
Yancın lindürme aleti. 

1 , 

Yukarıda 1ar.ılı malzemelerin paz&rbkla ek.r;lltınelerl 26/3/!>12 l'rr,em~ 

ıüniı saat 14.30 d:ı Tophanede LY. Amirllji aahnıdma kom!syoııund.& 1.:1.;>a.t • 

caktır, Yancın söndürme iletinin DWnUnest komltıyonda cöı:ulur, Tulumba ı.. 
t.klilerlo ıetlrec ·klerl kataıo; ve reslnılerdcıı bf-teııUcceS. hortum n re~or 
ntlmune!eri talibler tarafından ıetirllecektlr. is~kltıerln \eklif edec;:kleri tht 
tızıerinden temln<Ltlarile belli L'\&lte komisyon;ı felmrlerl (G43.3G7ılı 

Beber kilosuna 75 aanUm tahmin edllon 6 bin l.on buichy kn'dırılae.ıktır. 
Pas.arlıkta eniltmesl 18/S/9.tZ Perşembe ıünü sa.at H de· Tophanede Lv, A. 
mlrllt\ ıatınalm konılsyonund~ 7apılaea.ktır. Tahmin bedtll 45.000 lira, Uk 
teminatı 3315 llrndır, Şartname l lıtomiayonda. cöriılur, ı.t..-klllerln belll '""· 
kKte komlııyoruı ı-elmeıerl. (6'll1'.'3m) -------

yr.nlkıırıı l!lkelt'slndtn Davutp:ışa ukeri fırınına 270 ton odıı.n naıtlettlrlle. 
cek'tlr. Pnarl•kla eksllbnP.'SI 26/3/912 Pellembe Aıtti saat 15 df' Topb:ınrcle 
(iY. Amlrlltf aatın alm3 komisyonunda yapılaea~tır. Kat'i teminatı 210 Ura 60 
kW'u..,tur. Şartnamesi komls1onda ıörilJür, Tallblerln bfolli ukltte komisyona 

ctlanel.er1. (6i6.S748) 
_._ ....... -.......... -....... ___.._ ........ ----··-----· .. ··--........ .. 
Son Por.a Matbıı1'11: Netriyat Müdürü ı Cihad Babaıa ·-· ............ . 

·SAH1Bl: A Ekrem USAJ(LICtı. 

Turkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube Ye ajana adedi: Z65 

7.iral Ye ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLEttE 28.800 
LiRA iKRAMi VE. VEr(iYOR 

7.inal BaD•uıoda kumbar.JJ ve ihbaraa. taaarrut h~blauuda en 
.. H ıiruı bulıuıan.lar" KJ.'ede 4 defa çekllecıek kur'a ile af&tl4ak.I 
plana ıöre 1.iı.rauıi1e d~ıtıl.acaktır. 

4 Aded 1000 Urah.k 4,000 Lir& 
4 )) 500 )) 2,000 » 1 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 ,. 
100 50 5,000 

( ,, )) )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 )~ 

Dikkat: Dcsablarırıa:ıkt paralar bir aene içinde 50 liradan aı.ttı 

dU$D1İJ"tnlere lkranı.İ)"r çıktıtı l&kdlrde ,-. 20 faılulle Yerllecıektlr. 
Kur'alar senede 4 dera, 1 ı Mart, ı ı Haziran, 11 Eylll, 11 Birinci 

kinun tarllılr"rlnde eddltttktir 

Demir ve Tahta Fabrikalar." 
TURK ANONlM ŞiRKETiNDEN : 

Fabrikamız ımalathaneıinde çal.ftırılmnk üzere 
50 TESViYECi, 1-0 TONACI, 2 FREZECi, 2 TAKIM
CI ve SUCU, 20 DEMiRCi, 10 MARANGOZ USTASI, 

4 MODELCi ve 10 DÖKMECl'ye 
ihtiyacımız vardır. Birinci sınıf i~ye .aatte 45 Ha 55, ikinci •ınıf 
iKiye 30 ilS. 40 kuru, ücret verilecektir. Taliblerin Adapazarın. 
daki fabrikamız ınüdiriyetine derhal müracaatları liizumu ilan olunu 

7 Nisan 19"2 

b:nımlre 

m:bn tutan 
Lira Ura 

l 30.,000 H.000 
4 J0.000 H.fft 

• s.ono 80.0H 
co 2.000 ...... 

120 l.ODO 1%8.0M 
160 500 il.MI 

J.200 100 111 .... 
UllO 50 '°·"' 
8 000 10 ...... 

160.000 1 !ZUM 

1'70.731 161.tot 

Y Ü Z B I L E T T E 42,68 B 1 L E T 
KAZANACAK 
Tam bilet 4, yarım bilet 2 lira 

B~yoğlu Vakıflar üirektıırmğo ilanları 

Kıral1a{ octaıar 
Galatada llacıfımii mahallesinin Aı.apkapuıı IOllatmda bili nu.aıarab f&rlll 

üzerinde od:ı.lıır ayltcı 25 lını.dan 31/5/943 cil•I MD1Ula kadar ldrıa)'a ftrile. 
oe.ktlr. 

bı.atcai 4/4/9'2 giinü ııaııt ıo da 1ııpıl:ıc~ lılfw•Ueriia a.,.otla VillUI. 
lar Mtldilrlütti akarat kalemlne müracaatlara. Cm'O 


