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Bu sabahki 
haberler 

Almanlar 
BALKANLARDA 
tabşldat mı 
rapırorlart 

Bulgaristanda her 
türlü galeyanı karşı
lamak için ıiddetli 

tedbirler alındı 
Londra t7 (AA.) - ıtral &orls Jalll 

Berllndedlr. Her ttlrHl ,.aıeyaııı k.ulı • 
lamak ii7.ere Bul&'artttanda tJddetll tecl.. 
birtrr ıt.tıha& eclfhnltfü. Almanların Bul 
ra.strtan ve Yunanı.tanda ıniilılm ınlk. 
tarda a~er tah11d etnıls oldoklan t1I 
mtmbadan haber abıunıştır. 

Kalininde Almanlar 
25 bin kişi 

ka ybetmişl r 
Londra 27 (A.A.) - RUS)'adan &'e • 

len haberlere röre son on pn l~lnde 
Kaliııln cephestnde Almanlar sübay ve er 
olarak 25,000 za;ylat vermişlerdir. 

\'isi 27 (A.A.) - Bus kıt'alarınm 
St.araja Russa;ya &"lrmls oldukları ha • 
btri ıe~d edllmtmlştlr. 

Bu sabahki Savyet tebliği 
l\lo~ova 27 (A.A.) - :Bu sabahki 

Sovyrl t.ebllti: 
Dunktl pn cephelerde mühim 

deilslklik olmamı,tır, 
---o---

Rauf Orbay 
Edenle görüştU 

bir 

Londra 27 (AA.) - Türkiye sefiri 
Rauf OrbJ.y dün 8dtn ile ıörüşmüştur. 

Alman deniz ve hava 
kuvvetlerinin 

Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA 27 MART 1942 İdare ~eri telefonu: 20203 Flatı 3 tu"" 
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Binnanyada harekatın cereyan ettlil sahayı cösterir harita 

Japoalarıa ı.:___.---
Birmanyada 
tazrlklerl 

arttı 

Büyük bir Japon 
kuvveti petrol 
sahalarına 

doğru ilerliyor 
Hind Okyanusunda 

Çin:iler Siyam hududunu 
iki noktadan geçtiler 

B. Çörçll 

Çörçil 

ıda maddeleri 
Dağıtma ofisi yakında 

faaliyete geçiyor 
• 
llıtigaç maddelerinin tevzii 

birlikler kurulacak • • 
ıçın 

Devlet çiftliğinde zirai faaliyet arttı 
:'nkara, ~~ ~Radyo gazeteei) - duğu gibi, h.~ aza~ında. da birlik- derilen 400 mahkum hububat ıebze 

Dagıtma ofııLnın lcad..rolarJ ha_zır. ler kuıma~ uzere bır plan hazırla. ve meyva yetiıştirılmeıi için muhte. 
lL'llll~a.du. Bu kadro~ar ';' e~ıller maktadır. lif alanlarda.ki faaliyetlerine büyük 
Heyetı t~rafından taııd.ık ecllldıkteııı Zirai faaliyet bir hızla devam etmektedirler. 
sonra. ofı. derhal faalıyC'te ıeı,;ecek . Ankar-=- 26 (Hususi) - Devlet Ziraat Vekaleti yapılacak ietilı.. 
tir. ltletrnclerı kurumu büyük. bir dev. aalin fazla olmaıı için bu bölgeye ll 

Diğoer taraftan haber aldıiımıza let çiftliii olan Dalaman çiftliğinde zırn o.laın her türlü ziraaat makine. 
göre ofis, ihtiyaç maddelerini daiıt zirai faaliyebe batlamıı bulurunakta lerile tohumluk vesaire göndernıiye 
mak için perakendeciler arasında ol dır. Bu ayın ba§Inda bu bölgeye gön (Devamı 6 ncı sayfada) 

Blrgençkız 
Aksar arda 
ilç ev sordu 

Zabıta, dli.n Aksaray cıvarıncLı birer 
&"iuı a.ra ile uç evi soymala kalkışan 15 
1aşlarmda ıenç bir ku• }llkalamışhr. 

Ha.tice adındaki bu hır~ıı kıı., dort 
&"ün eVftl AksuaydA Caferah n1aballe. 
sinde. Kitlbmusllhlttln sokatında 10 
numaralı evde oturan Nafla lamind~ 
bir kadının evine pencere camını kaldır. 
mak suretıle l"lrmlı, bir takım ev eşyası 
~tarak ayni yttden kaçmıştır. 

(Devamı 5 inci aayfada) 
---o---

Müzeyyen Senar 
hastalara 

konser verecek 

Bir et taciri ile 
oğlu ve katibi dün 

tevkif edildiler 
Sekiz bin liralık bir et ihtikarı 

meydana çıkarıldı 
Mühim blr lbtiklr hldl9eııl r.dUyeye ve llübl Yasal Odak.andır. Bunlana 

intikal et.mı.tir. IIldlleıte aaolu bulu.. muhtelit tarihlerde perakendeci kan'b. 
nır.nlar şehrin maruf eı taclrlerlnden lara 7aptıkları satışlardan narh ttaıua.. 
toptancı Sabri Ertllmer Ue otlu tlnl. dan fazlaya et sattıkları Te böylece et 
verslte talebesinden SallhatUu Ertllmer (Devamı 6 ne sayfada) 

içki fiatlarına yapılan zammın tesiri 

Meyhaneciler derdli 
Murmansk'a hiiclımu Yeni Delhi, 26 (AA.) - Birmanya 

Londra 27 (A.A.) - Alman deniz ve t.ebllti: 

açık bir 
natuk daba 

sörledl 
Fiatlara zam yapıldığı tarihten itibaren satış
ların yarı yarıya azaldığını iddia ediyorlar lıava kuvvetleri !Uurmanska atır bir hü. BU.Yük bir J.1pon muht.efü kuvvetinin 

cum yapmıştardır. Prome ~nubunda 65 kilometre mesafe. 
Düşmanın 13 tayyaresi düşürülmüş • de Birmanya petrol sahalarına dolru TC 

tür. Cenub cephesinde '1ddetu muha. Prome yolu üzerinde Kyanıln şlmallne 

''Şimdiki ·harb 
pek çetin 

bir harbdir,, 

rrbelrr devam etmektedir. dotru ılerlemektecUr. 

General Mac Arthur ve 
amiral King '' Galebe bizde 

kalacak,, diyorlar 
l\ltlboum 27 <AA.) - General Mac 

Arthur beyanatta bulunarak deınJştlr ki: 
c- Blı. esarete karşı Jı.oymak için 

ha.rbetmeote ıeldlk, Ga1emb budur. Bu 
harb ne kadar l'Üç olursa ulsun muhak. 
kak ıalebe bizde kalacaktır."O 

Amiral Kln,.e ıöre 
Vaşinıton 27 (A.A.) - Amiral Kin&' 

be1anaıta bulunarak ezcümle demlıtlr 

ld: 
er- Biz bu harbi muhakkak kazana. 

catız.» 

Dün gece ihtiyar bir 
kadın diri diri 
yanarak öldü 

}'erlköyünde Buhurl~ılmıaz ıokatın. 
da '1 numaralı evde oturan 60 yaşların. 
8a Ayşe Nafia adında bir kadın dün ıe. 
ce odasındaki sobayı kanştırırkeıı enta. 
rlıl tutuşmuş, reci bir tekilde yanmı~ır. 
İfade vı.-remlyerek bir halde hastaneye 
kaldırılan kadın kısa bir 'laman sonra 
ölmitştür. Hadise etrJaCında adliye n 
zabıta tahkikat yapmaktadır. --Kahve ve çay 

Ankara 26 Ulu usi) - Kahve ve ça. 
)'ın inhisar maddeleri meyanına alın • 
uıa ı için bir kanun llylhası ha:ıırlan. 

'rlıtı malumdur. Çay ve kahve 1 Ha • 
ılrall'Jan itibaren, 50, 100 ve 250 gram. 
ılık paketler içinde inhisarlar idaresiuae 
eatışa arı:eodllece~llr. 

Buna benzer ba~ Olr Japon lı.uvveü 
de lUinhld.Tbarawady çevresindedir. 
Peıu.Yomas lst.ıkametlnde henüz hi9 
bir tema tesis edilmemiştir. Düşmanın 
ytrti hainler arasında teşkilAt. yapmak 
maksadlle paraşiıtçüler indirmekte ot. 
dulu soylenınekl.edlr. Amerikalı rönüı. Londıra. 2n (A.A.) - Bu~t> 
lüler rrupu ve tayyarelerirnl.ı: 24 )lartt.a Londra. muhafazakar cemiyetlerio 
Chlen(mal tayyare alanımı taarruz et. me*~ meclisinin eneHk toplantı. 
mililer, 10 düsman tayyaresini işe yara. eında •Öz alan Curchill Birleşik mil 
maz hale ,,.urm~ler. dltrr bir çoklarını letterin artan kuvvetlerine telmih e.. 
da hasara ujratmıalardır. doeTC'k demi1tir ki: 

Japon ve Slamhlradan mürckkeb bir Biz harıbi ancak kendi hatamız 
Jnıvyetle Yetule.Tunru 9cvreslnde ~ar. yüzünden veya müşterek ezici kuv. 

(Devaml 5 inci aayfada) (Devaml 5 iqci ıayfada) 

l\lüzeyyen Scnar 

San'atklr Müzeyyen Senar, ~edlye. 
ye müracaat.la her a710 ilk haftası için. 
de tayin edilecek bir hastanede hastata 
rın ruhi rtdalarını temin için 'birer kon: 
lltll' vermek lstedJjinl blldlrmlfUr, 

C ASKERİ VAZİY ET :J 
Şark ceplıesindeki muazzam 
çatışma günü yaklaşırken 

Ruslar birbuçuk aya kadar gayeler-ine ulaşabilecekler mi ve çabşma 
saatinden itibaren teşebbüsü gene ellerinde bulundurabilecekler mi? 

Yazan: Emekli general K. D. 
son baskın hamlesini ocunu alama. oldulu kadar tabiat ve iklim 51ddetlnln ara vermeblzln taarruı lmklnını babfeı 

m~ bir kavracı ıibl hali de\-am ettir. de tesiri altında öl~k. donarak savat mit otan ordularını Maresal VorotlloCun 
melde olan kış, bundan evvelki ıUzel mış olan şark cephesi muha ımlarma a. Arllancel, Yukarı voı.a, Gorkl mıntaka. 
havaları artık baharın ıelnıiş oldutuna deta yeniden neş'e vermişti ve her lkl sınd& '15 piyade tilmenJ Ue birçok iank 
bir işaret addederek .t'$ah •cephesinde tarafın propa,.anda kaynaklara, miite. t.Ul'&ylan ve dltcr bazı blrllklenlen mU. 
büyük ulçude yeni sa\-aşlar~ ha,.Jan. kabil hazırlıkların mahiyet ve dereccal. rckkeb olmak ve AmerikaıJan röndertlen 
mata baslamış olan muha.ılıın taraf n nl, hakikatte oldutunun pok üstünde malıeme ve sllihlarla techla edilmek Ü. 
bira:& sendeletir, duraklatır &"i · &"ôsternıek ra1cslle raallyete c~lşü: zere 1.etklt e1lemdde oldatu bli7lik lh. 
l'lizeı havalar, derin bir ın & z Bir taraftan Sov1ctlerin, bütün hu lut tıl1at ordualle ve aJTic• Mare.pl Bucl1e. 
•ı.•ı••slarile buhiıı k1' insan slli.Jafarınua d1Yresl zarfında kendilerine hemen lllo (Devun1 5 focl ıayfacla) 

Harbin tarafsız memlekeUerde V" bu 
MC'J&n.ı:b bizde )ara.ttıtı (ktısadi U. 

sirler a~mcılıırın da işlerınl bozdu. 
İpki flatlarına )llpılan zamda.nberl aııı. 
Jarını bıcak açmlYor. Keyifleri o:ısıl ka9-

masın ki, senelerdenberi ııduıı 29 luk 
diye belledlklerl kuçUcuk tılr .şe imdi 
58 kuruş, bele yanına blrkap aded kır • 
mızı turbla, biraz da fasulye plUiklsl ek 
lendi mi en basit bir me) ha.nede bu f'lat 
90 oluveriyor. Su parasUe, rarııon UcreU 
de hariç. Bir dt, bu küçiik şlşelc.rdtn 
ıeoedt üç dört tanesini yuvarlıımıy:ı a
h4mış bir akşamrının halini dilşiinun. 
Birkaç l'ÜD evvel bunlardan blrUe ko -
nU!IUYOrdum. Adamr.atız, yana yakıla 
deni dölanete başladı: 

n - Eskiden her akşam. nkt.I ktr:ı. 
(Devamı S/l del ........................ _ ........... -.................... ___ _ 

- Güzel kadm, fakat çabuk diittii.. 
- Singapurlu mu, yokıa Cavalı mı? 



Hergün _ ... .-
Akden4·zde iistünlük 
Kimin el.inde? 

TAKvbl 

= Deliıen va aeJişmigen /ikir = 
Mart 27 

Gançligi himayesine 
Alan Partıden küçük 
Yaştaki kimsesizleri 
de korumasını 
Bekleriz 

,_ ___ Burnan Cahid 



27 Mart SON PO~TA Savfa 3/l 

Meyhaneciler derdli ! 
"Yeni çıkan kitablar,, mecmuası, irfan hayatımızın 

büyük bir eksikliğini tamamlamış oluyor 

Fiatlara zam yapıldığı tarihten itibaren satış
ların garı yarıya azaldığını iddia ediyorlar 

Yazan= Prof. Dr. Sadi Irmak <Bat taraf• ı ınc1 sayfada> 

Resmi müesseseler, tabiler, ilim halı geliyor. Velhasıl yeni yayın.llı.mdugu gibi kitabın ba::..-ılışı lıak- bat c-cllnce, Balıltpu.:mndakı koli me 
adaınl~rı, san'atirlar hayli kit~b lan ıtakib etırne'kte g.üçlıük var. kında bir fiıkir verebilmek için b ir oıunar, önden Ü.'itli te birkac tek yu _ 
neş.redıyorlar. Fakat bunları takıb J~e lbu sebebledir ki münevver kaç sayfas d ki _,_.. . varlar, sonra ustadunız mrrlıum Ahınrd etmeı . to 1 b";y\ilk b" 1 · 1 a ayın.en e C11'Illt:l\•e Jlasim gibi. y~jum yudum devaın e • 

~ın ~ P amanın . u; ır kitabçın:ın, Ünivcrı;ite Kitabevi sa- dır. Böytle mecmuaların lkrymetli derdim. Fakat, bir )arım .uloluı:u :tu _ 

wrlugu vardır: Çıkan kı1ablardan hıbi Cemalin n~ine başladığı a"'-'- bir tarafı d · · 't b h kık d ı haberdar olılabilmek ~..- .; a yenı ıeı a a n a var anr.ıdaıı da. kalkmazdım m ''adrn .• 
• . · .. .. . ldk c Yeni çı:kan kitabların<lan mec.. çı!lc:11ış olan konırandüler:, tenkid- Şimdi, n~rede? Kadehi 17,5 dan di.irt 

b 

Vaalkıad Hah~evlen kut~a:ı.elerı muas· ıu sevinç ve şükranla karşı- lef'l ih.1.iva ctme;;idir. Muharrirle tekle harı hlllTlur olm ta bakıyoruz. 
u s ıa a ızmettcn gerı kalını - ladıtk M b .1,_ .. ....ıı.. da ~~ ... ek'kı"dı' n · b ' 1 ""' lk' Amma a • .. .. . eamua u ı ır.. nu.::<ııasın "'''.u' ış ır ı6 ı yapması ı - · vu.ur mu yn"! dilliılıi, ı:r• ·ell'rl 

yorlar, fakat h~r turlii yaymları eıı· y 
0

. ikit b . . . 'ht' . d" tahlaI"JII1 tek-.ınıiUünde büvi.i'k bh' goTumu uyku tutmuJor. llu,·:ımda 29 

buıntarda bu!ımak tabii imı.\tfıns!z. r e. ı a un ısmını ı ı\ia e ı- l J Ö-~.l ro oynamaktadır Juklar, 49 laklar danc•d yur. ~ b tıl,Lra 

d B b bı T:~..A.: d B' b: yor. ıwG<Je .on,.;;'YOrUZ lk: mec- - . -~ · n ar. u se e e u:ı•,._.ye e c ır - 1:>~· - "Rrn.Ae m 1 "nıd .. kadar rahmetli k ı .:ı . mua ther ay t ka ~ k .ı.JVJ • ecmua ar sayesı e mu ayım·a • eden o'1r 
rm ın yaptığından haberdar olama- ' t:ti'k ~wı .. azaınan ~ı c.. n.evvoc bir T.üı'k hekimi dünyanın onlarla uı:ra ıyorum,,, 
mak :hali var. Bazan en yakın \'e gı çe tE."Kamül edccektır. btltün üb . d d Uakf\akn, aks:ım ü:rerlerl. i tanbnlun 

d 
'·' f ' . 'd M d ~ 1. b" h' ı · neşrıyatını a ım a 1fl1 h oo ... arın,· ıkır ve ı eal arkadaşları e~mu.anın eger ı lT ızme ı tak b edebilir. D 'ğer meslekler meY ııne muhitlerinden n· oenlr.r cl-rlnı.· 

lltil bıle ıbirıbirlerinin ne~iyatın - de c.ski ktts.blaTın alınıp salılmasl- İÇİn de böy}ed' bir hU1'.Un baslıtını hl sndi)orlar. J\:uın. - ~ · ır. ka h 
dan ~aberdar olmadıkları ıg-örülür. n~ :ava~Uıt et.me~idir. }.fornle·~et:- YÇ:lkımıya ba.şl•van ..,Av~n bib.. pı mt"y anelerlnln ne.,•e i, Balı!ip!lw. 

B:uden evvelki nesil bu hususta mızın bı~k esıkı ve kıymeotlı kı- k>grafyası> deııg:sinin iL'k sav. ısın- rının o yohtıın geçrnlrrf' iştah nrr.n 

d 
hUSlt~ kokusu. Galatanın rski ıı~tı 

ba.,,c:lka bir durwncla idi. Çünkü iki- ta'hlarm heba olduklarını hep bili- a şiip}ıesiız bu mükemımeliyE>t i a. h bl :ır r MrııM-r tarih" lt ıırı tı. Jhb ıuı 

tab ) azanlar mahdud ve muayyen riz. ÇÜfnik.ü 'bu eski ki.tablar, ekse- ramak fazla b ;.r taleb olur. Fakat b",.~haMJcrin rf'""h"*i , ,.tl~'''"rtn"ıı 
şahislardı ve halk onlara alışın ş riya onun !kıymetini bilmiyenler ŞU kadarı muhakkaktır k i artrk ki- ~·bl. bir de irk i rıntıarı :vük P.lınc• k'll 

bulıuın~rdu. Böylece Şe~din elioocdiT. Ve bllllı'ları arayanlar bu tabla. i"ijgil.i her vatanıdaş beş kuru- tuk mt1hAnlrr b ·sbütiin ikorll':')''I gil~i~ 
S~m aıın,. ~i~ud Esadm, ~use - kiıtabları buılamazlar. Böylece ki- şa ~ınebılecckleri bu mecmua sa. lem w bu an'11nr, ıortık ı.,t.nnbııtd., 
yın Cahıdın ıkıtablarını tak.•b et- tab satmak ve almak istiyenlere y~inde yeni ne kadar kitab varsa günlerini Ya~ıyor, dt-mr'<Ur. 

mek ve ıtopla.mak daha lk.ola) dı. Lav ssı.ııt ed k b' . ._t. ıb l'ip tanımak .imkanım bulacaktır. * 

•- on oy uyor. \ ' .ızl. cek bir müşteri 50 kuru~ .. erccctlrıc, bak Bu sözleri bir ..... tr · 1 · 
kaUan 30 kuruşa bir ise blrn alıp "' i )"t':ti bir de --'·I \'C ı J.I d k · - """ mr e6 n e urd btr 
nln yolunu tultı) or. Yalıud da şarab. l.t:'zgiıhtarın a'"·ında dl ı · ı · ~ • ı,;.. n n l)e ım. (,ene 
Çunku, ona zam yapılın ıdı. Ve bu !' - Bcyo"'lunda .. , ..... ,_ b' h 1 1 

1 

ı,; .... ,,. ... r ıra nes ıı n tez 
bebdı-ıı. şarııb diğer i~kllrrln yerine gfıhtan Miçonun atzında.n: " 
kaim olmak uzrre. Bu.> uk yerler için de «- Sorma halun' ız.1 s t 1 . . . a ıs ;ır )art ya. 
vnz yM. a ııldır. Ben, :ı)nl zamaııda bir rıya durdu. Riruhaneclllk kriz ı ı .. · U d . grç r ' or 
mu:ı khol lslr vorunı: .ırada a muş. Bazı mu.şt.criler soruyorlar: «- Bin 
teri 11dı-dl hf"men ~arı yarıya 111.:ıldı . Bu 1 kaça?o Dublenin 25 old ,... d uıounu uyunca 
gt;fş. biı.lm hrsabımızn fr.na b\r gidiş ı da kaçıyorlar. Bu iş fena. Eskiden ı:un, 
hüli...:ı.» (De\-amı 3/ 2 de) 

( "~on Posl1.,nm bulm1cısı: 10 - 9 i 
~ ----------:----------~--~~ Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollryan 

okuyucumuza bir lıeJiye takdim edeceği% 
S1>IJ .. n •:ıt:ı: 1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 
1 - is~nbıı!un 

t-trafmı çe\·~ı o 
(3), UuLu;ma 13. 

2 -- Bir n:ı~ t 
(GI. 

3 - l\luslk de ... 

b!r t.abir ı 2), M ı., ~ 

la konan kı> ;:nn 

(fi, Uahi fd .. tı • -

her 

1 ) 

. " ece ır organa ııı. ıyaç Meom .. . · 1· ,.:ı,ıı Buıgun şüıphesız bu ınuhterem şah- vardı M h 'f . d .. l uanm mwıevver sahıbının ı• ere yapılan on zammın m•ıhte-
. ecmua u vaz• eyı e gor - b t ı..\...::-''-.. 1. ıır sınıftan nıuh•-ıır u ı sıyetlcrin de gıptasmı ı.eyandıracak melet d' B" 

1 
t nd u ~euvın>uıııu nı.ökemme ıyete · "" "

1

P r meyhanelerde (2). 

derecede neşrıyat yapan adamla ı·nı·ışaer ~- 0~ ~~: -~~~\~amksn~kı l'ğ~ doğTu götüreceğine emin'.z. Kcnd - v:ıplıtı te:;irl W-sblt ve içki sahşının on • 4 - Sarktı b!t { cut:n '.;e vuVUA .ulr e l· 1 1 • b" durunıunu a atı yukarı ral.amlarl 1 'fad vilayet 13), S .. e IJ 

var. Mesera yalnrz 'Universile ho. d ld - 'f . sıne yapa :leceğimiz tavsiye şun- ki bl o uıran mecmuaya muvaı. ::ı.Kı mı:-u 1 r e ' olar-aktı. Bu, "'P.r~ ı a•· C3). calarıımn son aLh yıl zaril'lı<ia çı - tl d ' l k h .. . - ıaır olab'lır: Gelecek nüsha:arda ki " • " ' v.A e ,am('ılann derıtini blrnz dııh l de ınl'k - 5 - 1'a1aklı (2), 

1
_ • kl ~-· bl .. .. .. b 

1 
J~ r ı eme er munevverın tablar .. .., .f h kk _...ı d _ l\.'araı an r.iıta ar uç yuzu u ur. \'8Zift'S:dir. ve mu.eı•,'l eri a lırua B- ten, ttts...Urlrrlnl artırmalttan b:t k'l bir Çanakkalenin b:ı b 

monografiler, travaylar bu raka - Şüp'hesiz lbu Hk nüsha her yön- h~ fazla malumat bulundurmak. lf")'(" 1ıu·ama7. anıa. me ı .. <t tcc"!lsiJs ';vı .. kar.ısı t4 ı . Trrsln 

ma dahil değil'dir. Maarlf Vekilliği, den müıkcmınel sayılamaz, Avru. Kıtalb haliınıdc ohnıyan fa'kat mem kafamil koydutum karar:tan t:erl d!inf'_ d .. n bir unum112 9 

k 

. 1....11.-+' ·ı........~ h nd mf'dlm. Dıin şehrin muhPlif semtlerin- (2) 

Yiilkse • zı.raat enstitüsü, dil fakül. padaki erooalile mwkaycst!ye ka1'kı- ~..~ .ın ııuu ayatı bakı.mı an · mü!h df'ki kÜ(iiklu bü iiklii b r lıancler" d•l 6 ·- lCüçiık yel- 1 \ 

tesi, huk'Uık, dil, tarih lkurunnları şırsak birçok cıksikl~klcrini görebL un olan motografiler, t;r..,vay- lıı.,tAm, saaııbl,.rlnl f.'rılrıHm: t:ördü~ kenti (4). 
chrrmadan kitab bastırmaktadır _ liıriz. Fakat haıı.gi teşebbüs, daha laTıın kabil olduğu kadar toplıya. ki. onlar tfa lrld nıtıptrlllanııdıın d~h 1 7 _ Beya:ı: (2) , 

lar. Fakat bunlardan tam zamanın b~l&ng11Qta en büyük ver:mini gös r~ lbı.mlara hususi bir sütun tah: ll'l dcrdll d .. tiı. ~ota (2). " - Yiiküıı bolmderl (S), Fatcın~ 
da habordar olabilen kaç kişi var- tereb'!ir? s:s ebmek. Meomuasını ga .tıdckı "'""" buyukl"d•• » hd•m. i~• 8 - BI• •••< (%1, Bh '"''' '""' !fl. b>khl• (3), 

dtr? Vffi<ri Maarif Vekilliği derle- B.,gün !kitab tamtma işi Avrcpa emsali ile miibadcle ederek yeni "''"''""'""' •O•m "' bl""'"'"'' ,._ ><•la 12). 

5 

- Gayri maınm bir ,.man m · b'bl .......,fy · h1bl ~kn Pnnnilopuln"•ın nnl t.'ıkla-·. _.,, ı•-t bl h Köpek (2) 7Aman (2) 
me müdürl'Ü!ğü bır 

1 
05u• a Çl- ve Ameııikada o kadar ilen git _ neısnyatmı memlelt(.timir-c girme - • 9-- :Kum.,,..crc mu a "' :r ıırvan ' • 

k fak b ld b

. d I l..+' tk' b l . k h tt• .. ft- '-·.ııaşt k ff- Bo. bizim nte"IPk ht 'lbına ("O\ (6). 6 - Nota (2), Tersinden okursa.na. 
anyor, at u, yı a ır e a m"l'.ır ·1 un ara ımernere , a asını •AOı.tıı.. uuna . rtnı bir gidiş. 7Jra. içki atı~lıınnd en balık tutular (2), Tencerentn dlblnci çlkt.gı için bu bibloğrafya ele ge- kıSkanarak bakmamak unüml<ün * ., .,, 50 """' '"· .,,. ,,. m ~ff- 11 

- At>•m kol• (3), ÇdolşUnnd< vanıu (!), 

çinıceye ~rndar bazı 'kitabların ınus. degı d.r. Mesel.:iı bize gelen ve tıb Biz ıbu meamu.ada mes'ud bir vlm: Eskidt:n a)'da 13 bin tdlo blrıı "1l- <

3

>· '1 - Lezzet (S), ir ttnk m, ~ haları tüıkerımi.ş oluyor. Gündelik kitab~annı tanıtımayı istihdaf eden ticaıi tcşeb'bi,isle memleket hizme- •ardık. şimdi 5 bin kilo nlıynruz. bu ıh Yu\arıda.n a tı: lrlimes harnnı (3). 1 - Tanrı (5), ilave 1%). 

gazeteloc lıütü>n rica ve teşviklere dıwı!Uer ne ımiikemmel şeylerdir. tinNı m"""'edildiğiııi ~örüyoruz. O- .,,;~y••· 7.at•n ••'" •• '"" w"''"· 8 - lle7>• bir.,..., m, .ı.ma....,. nığrr..,n bib!Oğrafya için devamlı BurilaOOa yeni kitabın mahiyeti, nu sevııi ile karşılayışırnız bundan.. •••llnkü sa•firata rö" ·~• 6. bin ki_ 
2 

- ,...,.,, m, K•nnıu l2). <mir m, Nota (2). 
bi' sütu:n ~=ınıyorlar. İliin P•- mulitevası, hacmi, resimleri bu • dır. ·~ru ''.'""'' mümkun ••• il 

8
" dubl• 

3 
- Bk ... m. "'"' m. T•niin. • - Dclıneldcn emir (S). Vlli1"1 cıı~ ~~~~~bıra !O> kuruş oldu. iki duble bira içe. elen isk•mhll4e birli <ı), 1t - Karışık kanlı (5}, Bir renk <zı. 
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ccSon Posta» nın tarihi tefrikası; 55 
ı·---...................... ._ ......... ·---······-···~··-··-··-··-.. ··--.. ·---, 

l•ıl Meyh!~!~!l~~ .. 
1
derdli j DScn ..... PoıKtanı~iicliK .. ede!! telr~a•ı: 96 J; A H ile en .az !!50 duble bira çekcl"Jim, şUn.. ~ 

di 120 Yi f\İç bııluyorum Rakıy:ı ıe • ! ...., 
llGimilii:' ıımımm•aa:m• t Rıam' lince, günde 120 dııbleclen (0 a dfü~tü. j - ı:: 

lfahl ) alan söylemenuşti. Be _ - Müsaade eder misız yiğ'. He -
yazı-d camıınde yatsı namazı kılnı- rim? 
clıkıtan sonra Beyaz]Jd hamamma Dedı, ik.uıma:lannıda kendisine 
~ et şti. Rengi çdk :sacarmıştı. Üstü de bi:r yer vermelerini ıma etti. 
başı toz toprak içındeydı. Yorgun A•i iıle Mus1u ıkurnanıın müş.tensıı: 
ve bitıkin ıbir halde soyundu. Dcl.. ve boş duran sağ tarafım göster~ 
lilı.~aş~ Arnavud Rect:be: cAli ile dilıer: 
M ' uyu görüp görmediğini .. sor- - Müısaade sizin efendi buba. 
d'u. Hecep yem müşterilere peş e- İhtiyar s.lk sı!lc. soluyorclıu. Kur-
ınal dağ~tıyordu. Bılha~a kahved 1 na ba~ ııa geçip oturdu. 
ıç · çok ) aıkın aI1kadaşı ıdi. B~şını HrJıl yanlan.na olur ur oLurmaı. 
>"t • .,"id'Jrımeden: Mu.slu: dayanamadı•. Yavaşça sor-

- İçerideler sultamm. dedi, Pat du: 
ronanın alt başında soyunmağa ça- - Nasul yolda.şıım, karıyl gör -
115un kösemen salkallı, g,Ö7Jüiklü Jün Jnü? 
b ' r iht : yarıın c 'bi!'ielerini ye,.leslir. - Sorman, am alıd1ırdık. 
diğı bohçayı alıp dolaba k "lidle - Ali ve Mus1u. gözlerini açtı 1ar: 
dikten sonra, önünde dua·du, tatlı - AJdıııx:l\k m.a.? KaQrnış mı? 
tatlı gi.iılüJI'l6edi: Patrona güldü: 

- Dellak Hasanı isterseniz bu-, - Kara toprağa al.du·dık! 
giiıı:ı izinlidir benim bllbam. 1 ötek lor: cÖlmüş mü?:> diye 

!ihtiyar göı:li.ik camlannın altm- yerlorinıden sıçradılar. Halil içini 
dan endişeli endişeli b:.ıkt1: çelkti: 

- Andan gayriye lkeselenme - - Beli yıdldaşıım. On gün ol _ 
yüz. muş! 

dedi, içeri girmek üzere ay:tğa Kösemen ihtiyar kendilerini dik 
kalikan Patrona Halili dikıkatlı d'k katle dinliyordu. Muslu yaşlı ada.. 
~:atli sü.zdü. .Aırdın<lan ıkendisi de ma dikkatli dikıkatli baktıktan son... 
kaü.tr. ra arkadaşlarını dürltü, başile: 

Beyazıd lhamaım bu gece r;.ok cA-z. dıışanya kadar gdm.C'lerinh 
blabalıktı. Camide namaz kılan işaret etti. Gobe'k taşımn yanına 
tıocalaı1a semtteki ülemanın çoğu cılk!tılar. Muıslu Ali ile Halili bir 
hamamda gece yııkaınvorlardı. Ha- köşeye çekerek gözlerini bil) ürde 
marn daha zivade tellfıiklarile meş.. büyülde fııstıldadı: 
hur idi. Patrona Halil ıgöbektaşı Ö- _ o, kurna başında oturan kÖ-
nünıden geçerken, uzanıp yatarak semen d.ışleogi tanır n.ısı7.? 
tı• ·le:mi:ğe c-cı 11"'an ç pJ<ık j~an ka- Patruna Aliye baktı: 

Anm artık b:tyım, sen halimizi?» i u '·l 1 M burma sar.:ığı, gözünde gözlüğü ile • naH euen ı uazzez Tahsin Bcrkand 
cd ·· dik ld Küçük koltııkçu mcylıaneltrinc ıe _ i No~e"' v • • • 

ner e ;gönrnuş i , yo ~Jm, işte lince, onların hali büsbütün dumau Bir ! : .. çagıııma~ı, kend• elıhon'ksız bır sesle okumağ'.1 başladı=: 
anı lkestireı:mcyiı.! [Arbdaşl:mnm toğunu dolaştun, düllkaruııa iik ı:iriıtım :)~aıısılc . kıısa bı...riraç kelime cSev.gili çıocukiarım, : 
gözlerine bakıtı] soralım mı <lersız? Balıkpazarınıla Barba. İsf.ef(Jnusun ~özıe .. ı p azd:, .. ~7:~1&~, .. z~a ıkoydu, . .Beni çok sevdiginizi b l iyorum.~ 

- Yok, yakışık almaz. Ya değil lıütün mt"Slckıla.,ıarmın derdin! lbue e :zarim u.stLI:nu munL<rledikten ~onra flkıniz de, muıhtelif zaınarıl<.ırda bu-: 
ise? - ·bana verdr· b · b t • · B · · ·• d'yor. Diiklcln sahlblııl, önüne Ol'UU ki- ~ • . n~ ana ıs a ettınız. enıın sız ıi 

- Değil i.sc cbiz değiliz yanhŞ- tullarıuı yaymış, düşüncede buldum: ! . - Du ı:ıektu~ sızde dur.suın Yu- cJur.yada heııkeslm ve iher ~eyden: 
SDZ> der. «- Hayrola Barba, ne ppıvorsun?ıı :~uf E,.fcndı, emrı. h~~ vakı ?!unsa, ziyade sevdiğime de ş-üphC'Tliz yok: 

Tekra.r duNarları sıcaktan bu - " ·çocliklarmıa verırsmız dedı • 
u- fskaınbll falı açıyorum. Acab. ~ . . . ' . · tur değil ırni? Bu se-bebdcn, son: 

iTuJamp tcırliyo.'1 !bah•ete g 'rdiler. · Sızın annenizın el vazısıl" v 1 · : 
h halimi?. dah::ı. uire olaca.k d!yc .. • : . . ' .J ... :.ı ıv.u arımı hı latereddüd s :~l' 1>i l -: 
İlıüyar kendilerine bakıp bakıp 

1 
d :sıze hıtaben yazılan bır mektubu, f -..; B 1 : 

güü:üımsemiyc çalı.sıyordu. Musln «- Hal n e ne vat?ı> boter'l'ikçe mu-sadcfak bir va.-.iyel c ıı c•ca_:;.m. un 'arı yapac aJımza: 
«- Dah:ı ne olsun, eskiden Kiinde ~. :· , • . - kaııaalırn vard.ır. Mü.sterih bir! 

yava..,~a sordu: t d :name ıkadar muteber .ıddeoecegı - ka llbl .· d d b·ı· . i 
- Baka efendi buba, ccnnbı şe- 6 k!lo tl\ltı s:ı ar nn, şimdi 2 ı..Uoyu tu~. ~nize itimadı vardı. Bu h u~usta ba- e sıze ve a e e 1 ırım. : 

rifinizi bir yandan ~örmü~lüğü - tur:ımzyorıım. Şaİıtb rh olm:ısa sırırı ~na şu sözleri söyleınıişLi: . Burada size UZUın uzadıy.~ ma -! 
mi.itz va.r amma, nereden olduğunu biisbülün tlikett"~~iz. İnan rı:ı.şam, bi- : - Bu mektubun kanun ınaza _ zıden bahsedecek dt:-ğilim. Omerin: 
kestireme:yüz. Kerem kılıp OO}'ks" zlm koltıık meyh:uıecill!i :ıı-!ık hapı 1at_ :.rmda !bir ehommiyc1i ol.madıg-mı ev!er~~P~i!c aile servetimiz"n iade:.· 

·· hı. ~c tadı kaldı, ne tıı%ıı.. Et flatları ndıld t misiz? Usküdar is'kele !kahvesine :.biliyorum a.mma bilhassa çocukla ' ·. ı~ını,_ şereı. ve namu.sumuzu'l1; 
biraz uemla.sın. 111.eyhanceiliği bırakıp kuı ... ar"1...ııcr n sı d ... _ k d gcl'lm'slifiniz var mıdır? :rııma resmı bi"r vesika bıırakmak ·~ ım ...,ı 1 z e ut:Oı....'TI a arı 

İM~yar başile menfi iş:ıret yap- keb,,bcılığ':ı l>aşlıyac~ıın.., Eistemedim. Onları çok iyi tanıya. bılıyorsunt.ııx. Evet, Nerimanın pa.i 
tı: * !rıını. Benim arzularımı noter rası Mwıire işinde mtnraffakıyeti 

- Yanılursuız ağa oğ1l..iım. Yukarıdaki rakamlar sarilı olarak ıö~ ~rnülıüru olmadan da kabul edecek- vcrdı, kazancrnın artmasına sebeb; 
- Anda dahi galats1z! ~riror ki, rakı ve bira. istihlaki buı:iin :ıerini ve ~anuna uymasa da rica oJ:du, Yakacııktaki k&;i<ün te'krar! 

(A.tkası var) . en a:ı '1 SO nisbetiude azalmıştır. ~le taleblerimi yerine getirel:ekle- ailemitze ~eçmesine yaradı Ye ba-! 
---o Fa.kat. ne çare .. Dünya lıarbinlu te - :rini biliyorum. ğın varidatı beni, ömrümün ::;on: 

Bethofen icin dün bir si.rleri bunlar. Ak';iamcıların da. şimdilik ~ İşte beyler, annenizin bana tev- senele·rinde, refah içinde ya~altı. f 
hl'rkes c-ibi iinıldleri sulha mua:lak. 

toplantı yapıldı Derdlerini deştit!m lcin, ıtusurumu ba _ ~di ettiği zarf budur. l'.Iutıtcviyı:ıtmı Bu parc~dan yalnız, doğru.dan! 
Bet.hotenin ölümünün u:; inci yddö. lı.şlasınlar. :biilm.iyorum, bilrneğe hak ve s;,Jfı_ doğru,ya Ömer istifade etmedi.; 

nümü münas~betile, dün 17,30 da E. Gavsi Ozan~oy r1İyetim de yoktur. Bunu siz de tcs- uında da kabahat sadece &.endi _: 

nı.iuönü naıkevtnde bir toıııantı y:ıınc Taksimde bir kumar- ~ 1im ettikten sonr~ va:ı:ifemi ta _sine aiddir. .. i 
nuş, musiki dahisinin hayatı ııak!nnda amaımlanm~ addcdıyorum. Gelelim bana: Oksüz bir kızca.: 
Bayan Nermin su.ley tarafından bir hane basıldı 12 kuml.r- ~ Yw;uıf Numan Bey susunca or - ğmn parasını kullanmak beni cid.~ 
konferans -reril~r. K1N1fcransı mü_ :talı!kıta derin b..:.C süıkut oldu. O den muazzaıb ediyordu. O dtadar! 
tıe.ıkıll Pedarevsklnin çaldıtı, san'aUlara baz SUÇ Üstü yaka!an _J ~kadar 1ki, açık pencerenin dışında ki, bağın varidatım tamamile ken-i 
altl musiki par~larınclan miirckkr.b 'blr M ;titre.şen yaprakların hış1r:t1sı du- dime sarf edecek yerde ınri.tmkun o : 
mm c-östermlştir. Emniyet üdürlüğü 2 nc.i şube ~yıiluıyurdu. drnau kadar muıktesidane ciavı:arı.i 

memu.rları evvelki gece geç vakıt • ~ • 
Evvela Münir Bey konuştu: dıım ve artırdığ;.m parayL bankaya: 

labalığmı dikkatli d;kkatli süzdü. _ Ben tanımam, sen tanır 
N,. Muslu. ne de Aliiien eser vok- 5 n? mıı.. An · · k l · onım şır et er nızamname Beyoğlunda tam teşkilatlı bir ku.. • - Münasi-b görürseniz, ımektu- koyduım. Ancak, bütün bu hare J 

marhaneyi meydana çıkararak bas- :bu okuımasını Yusuf Beytlen rica ketlerim ba.na vicdanımın ~esiııı! 
tu! Halıv~t eri birer birer O'Olas - Ali az düışün.dlü: 
ınağa b~~adı. Dört kurnah halvet 

•.. .._.. - Gözlerim ısırır yoldaşım, 
kap!!Sından başı!l'n uza ""r uızawua: 
l!:>ı'leri parlıvarak gülümsedi. Alı çok görmüşlüğüm var. [Birdenb"re 
Muı:ıı:uırmn önüne oturmu~. arbııfa- ak.wa gelmiş gibi arkadaşlarının 

l · d tk· · b:l~lerini yakaladı] A be kaç gi.in qına IJrendini kese et yor u. ısı .. 
dür bu a:dama Us•küdarda rastla -

birvlcn: . 
_ ~olst.ın yoıdaşıım. maz m~yız? Iskele kahvesinde alt 
Diye bag~ ı'l-dılar, kaymamak için yan:ıımıı:za oturup Hali.le dik di'k 

bakan ada:m bu değil mi idi? 
d'l~atii dikkatli yüriiyen Patrona 
Halile sıcak ve buğulu taşlar üze. Halil oınuızlannı kaldırdı: 
rnde •er verdiler. - Bizim gö..'f"!Illüşlüğümüz y<>k. 

Halilin ardından eöz.'i'.tklrı kö _ - Dikkat e)1leanemişsin ayak -
f.eımen adam geldi. Camla.rı bitevi daştim. Baka, Muslı.mun dahi göz
blli~lanan gözlüğümü qı:karp ktır- l&i ısunr? 
na üstfüıd€ıki iküçüik hücreye knv- Muı9lu !başım salladt: 
m:ılctan sonra üç a:;kadaşın önünde - Beli amma, dedüğün gibi Üs.-
durdu: k;ü;daııdan değil Bu adamı baş:ı.nda 

mışlardır. • • 
Sah k "· k b 1 d Fe"zı· :roelim. Ne dersiniz dayı? um.utuxamad'ı. Ben hem Öıned ! 

ı au uma.r aza ... an • • · ' '• 
Anoııı.lm flr~etler nizamnamel~rlne ko_ d d L'ı · .. l ·d T ı__· : - Mesele ile ne ben ne de se- hem de Ü\'eyana elinde .rnah\•ol _; . . a ın a 'O n, son gun er <." aıu;ım. : . • ' . ; 

nacalt elan 8 madde ı!in _bazı l~ırszlaı' de Saksı sokağında 22 numara.lı ;nın ç~~ukların alakadarız çocu - mak tehlıkesinde bulunan bir kız..f 
yapılmıştL Ticaret Veki.let.i bu itira~l evi baştan ba:;a kıralayara•k burası-J~ğwn .. _Om~re so~. •. . cağm mes'ud etmek ıstemiştim.j 
haklı bularak maddelerin s sının tatbı_ b' k h h lin . . . : Gca.lerını. bı]aıhtiyar, kocama Planlarıırn suJ·u;t ettı· Ne bı· r ·ı ne= . . . nl ır umar ane a e getlr:mıştlJ'. • ' . . . k iri • • • 
kmdan vazgeçmıştır. şırket ıtl:ır.ıınna.me_ M '~t ~-f 1 1 b' d b. :ghtti O dirseoını pencerenın c - .le dı"®n· mes'ud 0ıdu. : . .. . uın. eu vasıta ar a ır en ı re : · • 0 n ,.,. ·1 J 
Ier.ö&Je konacak iki maddenin hul.lııası d h'l l 2 . L 1 :narına dayamış duruıyordu. Da •ı- V . . .. ..l "\\.{'' • t 'k: eve aı ı o aın ııcı şuı;ı.e memur111rı • .. . .. . d - ld asıyetım şuıuur: .ı .... un•r ar ı ·; 
şııılur: buradaki mütcaddid odalırrda krı.ğıd ~sıntdn s;on sb·ozkletrı u.zerıne ognı tı, hayatı'l'u ıkazanacak vaziyette ol ·3 

1 - Bıı gibi şirketler, \'ekiletin her la. Larla kuımar ynama.kta olan 12 :kar· eşHnekk a ı. k d . y i duğundaıı Yakacı~daki lköşk vc
1
: 

talebinde birer bili.nço çıkar.mık vere_ k b .. .. h d h l' d • - a · ın Vnr ar eşım, L'SU 
cekleniir. ur~ra z; dcurmumeş u a ın e iBey luifen mektubu okusun. An - bağ üzerindeki hakkından frragat~ 

ya Ba amış a:ıı ırh.'·b· lmak .. S :.·~~ı·zı·n son arzularma hÜ11"""et e- etmeli, bu suretle Necimana olan: 
~ - Şirketlerin teessüsünden sonra t a.. '"""'" \LU clid" ş h d b • 

k 
:ı..~"aehev dııa 0· ı o R uz~rc y :dece"imiz tabiidir. borcunu ödem ır. e za e nşıın: 

iUJbak edecek yabancı serınayedınlann dı ın me , sınan, eceıo, u- : "' . . d k" k kt k. h · · b"tt b " h' 
isim ve hih1yeUerJ ve koyduklan ser_ f: F "d. y · N d u k : Yuısul Bey zarfı yırttı, :ı.çınden a ·ı' ona· a ı ıssesı ı a ı ma • 

su , erı , orgı. evza , ına - • b·"'· kAğ d ik d f lk ı kt 1 
mayenin miktara Vekii.lete blldiTilecektlr. d T K. il ve Ali e.dtndaki :dar ve uzun lL'AaÇ ·a ı çı ar ı, uz a acaı ıır. : 

VclWetln bu husustaki kararı alaka. ~ı:ıar::r h:~k.ıoda takibata baş :g'özılülklerini tak·tıktan sonra a ,.. (Arkası var) j 
darlara 1.e'blii eilllmlştl1'. fanmışt~r. '--·- -- •• ·-.. .-............... ... 

!erine ili ve edilecek maddeler 
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Bulmacalarımız 
«Son Posta)) nın spor tefrlkaaı: 16 

Memleket haberleri 
izmirde "B~hribaba,, parkına 

Yedinci devre bulmacalarını doğru haHedip 
hediye kazanan okuyucu:arımızın isimleri 

lf41KiıraAhnıet-
5 ( 

İnönü parkı adı verildi 
lnönü park1, ikinci bir kültür parkı olacak 
:h.wir (Hususi) Belediye reisimn dükleri oeticeslne vaını.ı:Daşıır, AkvaI"yom 

Bdırlbaba parluna da i-hl~reık bu pa.rk. ı-cnişleti.lirken buraya bol ışık ve bilhas
La yapılan inşaatı, pari.ıA ~uzlm.i i:sleti. ~a &iineş ışıi'ı &irıne&İ temin edilecektir. 

oi güzden geçinnlştir. H;.a.yYan&t bahç.eai rün -'e9ti~e zen. 
Baha.rtbaba. parkı, lnönii caddesinde ginl~d.ir. 1)Qlfl otıııs 'ba.yvanbwn 

bulunduğu için bundan st>nra t<İnönii' ili.Tcsl l~in yapılan miincaatbr kabul 
parkı adile anılacaktır. İnönü parkı yeni edilmiştir. Ba.h9e:re yeniden kuş n t.ı. 
çehre.sile !kinci bi:r kültürpark ha.l.hte vıık cl'Q1!11.eri ili.ve obuıaoaktır. 
getirilmektedir. Park dahilind~ki yollar 

id t.a 
· edl ... 1 ıo.· lb' Ju 1 ff.ayvaaa.t ltahoesl her sene bira& d:ıha 

yen en nzım .ıu ııot g- ı p .. r n ıer 

k;;.~ı •
1
• 

1 
·•--• ıDenginles,lr ve kolleksiYoUl.a.r ı-enlşler • 

~ne ı a.ve er yap.._.ır. · 1 bele-el" 
D

(.>< tarafta b . 1 K .. ltiir arkta tı:en Izm r ıyes! mtvcaıl h,.ııyvanlan 
,.er u u y., o P •-- ~-•---•· . . '·" .. bi ·ı· 'ik .. t 

1 
·ıı·, d b' . d ~... ~,. ...... ıçın .... yük r U ız; ros eır-

yapı ıı.cak yenı ı.e.r en ırı ~ n.Ava.r. . 
. . . ın~ktedlr, 

ymnun renişletılmesi ve bır b:ıvuz lla-
voesile h:ıyva.n..tm yaşama kabiliyetleri_ BJı.zı hayvanlar günde 011 be-;er, ylr. 
ııin ar:ırılmasıdır. m '$er k!lo et vl"rilmek sul'~Ult b ·slcn 

Kiilt.\irpark müdürlöiiince yapıla.o 1116'.<kdir. El fiatlarmın ~ba!ı!:ı.ndıjı b :ı 
tA-tk'klerde giineşsidlk yü~ünden hay • :ı:.a.mdlnda haynnla-rın besleıı.meırin.de ta. 
vanl.ı.rm muzflılrib ola.ra.k pek ('..abuk öl.Lurruf ibt.ima.11 ~örülememiştir. 

Birer roman kazananlar 
(Diiınkü nüShamızdan devam) 

93 - Kırklareli, bu.sw;i muhasebe ida. 
re mu.hasebe memuru kı~ı Şadan Zeki. 

94: - Galatasaray lisesi, idare ii.mlri 
Nureddin Atak. 

95 - İsianbul, Panna.lıkapı, Sıbbal 
aparkıwuı1 Uman Yesarioğ-lu. 

96 - Fatih, Fevzi paşa. caddesi, nu-
mara Io, bt 5, Taylan Karsa.n. 

97 - Ankara, Radyo evi muhabere 
kaleım.inde La.tif Şenı:ül. 

98. - Yüksek mÜhendls mektebi 11nı.1' 

Kara Ahınedin 
t.alebeısbıden Süheyli Tü:ı.iinalp. 

11'1 - Elazığ', ortaokul sımr 1/A nn- Serez a,ğala.n ve b~leri Kara 
ınııra 639 Türkan Berk. Aıhmedi ıgönnetk için Isrnail ağa. 

ııs - Kırklareli Çarşı içinde, ııüsıe. n.ın han kahvesine geliyorlardı. Bir 
yin Avcıoğlu. gün Karakaçan da geıl.di . 

' 119 - Diyarbakır, Gazi ilkokulu wn Karaıkaçan; kara, lkemikli, a • 
sınıf, numara.· 48, Bülend Çüriinıez. daleli boylu bi.r çingane idi. Kara 

120 - Ankara, post.a kutusu. U4 Şa. Alhımedl, a1<sine tostoparlak, gülle 
ban Gü&clli. • giıbi idi. Karakaçan., Ahmetli gör. 

121 - Adapa:ıarı, Semerciler mahaJle. dıiiığü zaman o derece ürkmemişti. 
si, ~lar sokab nwnara 2:;, Eda ös. Hancı İsrnai.1 ağa, çingeneye 
bay. sonmt.ııŞtu: 

ııı - Kü:tatıya, asılııeri posta 9203, - NasıJ1 bulduın Kara Ahmetli? 

P•r Drk. Kadri Gök-n. -Hiç!.. a, nlDllara 905 Ne-Oclet Güran. a "T" 

1"-3 - Ankara-, Çankaya, Kanklıde. - Pehlivana beın..zemiyor bu., 
99 - Nişantaş, Güzel '!'iaimc 99kak, -

İslcender bey apartunıı.nı, numa~ 1, Fer. re, A.'il'tı Ayrancı, nıı:ıwı.ra 2G, Süheyla d~likanıb. ... 
ba Öıı:pay. Okay. - ~ yıığıını o, 'be!• 

100 
_ Ankara, Bayram C11.ddes1. nu. IU - Bolu, Debağlar mahalldl, Hü- - Oy le deane... Karakaçan ... 

ma.ra 
17 

Yıırdanar Bayr:ımoğlu. k.uınet eadrlesi, nımıara 48, 'fürkii.n Erel. Bu, hepinize küındeyi atacağa ben.. 
IOl _ Ka~a~ 1111'51, ı.ı.nıf 4, numara 12.:> - Sivas. cer a\elyesi dökümhaue_ ziyor ... 

11.ndr nıınıara 21838 . - Ydk be!.. 
H48 Bülend Ok.an. 

192 
_ Menifoo, Cem!ll Ba.mccl kızı, 126 - Ad,a.paza:rı, demir n tahta fab. - Bana öytle glJYoır ... 

ri"~ıa.rı )t. Kıırd. - Sen, Kel Muıhsine bak ... Gel. 
Selnıa U:ııuıecl, _. 

103 _ i:mıir, Devlet Limanlan işletme 121 - Siva.s, Na.lba.nıllarbaşı, Sarı eli diyorlar onu ... 
si İzmir şubesi. :mcmurlarmdan İsmail Şeyh sokıak, numara IO, l\lüseyyen - Ben de geltli diye işittim .. , 
Arvus. TeJnuroıülk. - .Asııl gürıeş Kel Muhsinle o ~ 

Boluda ekim selerbe.rliii Tokat umumi meclis 12s - Adapazarı, lcra memuru Kemal lacaık ... Kara Ahmed1 filan ban ı-
1 l d 

.04 Ça~le. Havan tab,.csı soikak konleranaları top anlı arı sona er i oeriro.. namaz aramız.da ... So.fta mı nedir 
· numara 14, Beyhan Savaşkan. 

Bolu (Hasusi) _ CümhLıriyet Toıka't (Hususi) - V ilayet u • 10~ _ Kıı.dınh&nı, tüccar Mııstara I29 - Kadı!ııiiy, Mühürdar caddesi, o?. 
Halk Paıtisinin 30 vilayette veril. mumi meıol.İşi valimiz İzzeıttin Çağ. Tmıudotlu, Oscnuı Turtud. numara %8. Sofi Kuta:r. - Bilmem, benim .gönlüme do. 
môk üzere teırtibkdiği eıl<lm sefc,. parln Tei~?i.ği af.Lnda soo toplantı. 116 _ Ankara, zın.at ensUttisö cad- 130 - Ankara, Keçlö~n. ETier aokak . . 

1
.,

6
. Sed d E tıallesı, Ferah sokak, ıuczıyet bteı. 

berliği konferanslarına Bokııda baş- sım yaparak büt.;eyi kabul etmiş desi möTa.d sokak numara %, Yegane nu.ınarıı ~ · ' <t rcun. ll" K d kö y-'d "'"irm i u 

d 
131 - Zon1:11ldak, Yenlcaml civan, " - a 1 Y, ""' e6 en• :ıwı. 

lıamış bulunmakta ır. ve damı! azahklara Kazım Kaleli Tokta.... .._f k k 69 V "' d ı. .. A ·'- • to \hmf'd So al . a.. ız so a numara ev.a . 
Konferaıns v • ı ~ 6'" uzeıre n.&a · (Zile), Mustafa Özden (Nih.a.T), 10'7 - F .. tih, Macar kardeşler cad. fo · Y P 143 - Büyükdere, Sahil sıhhlyeslnde 

Mdan geıl~n wbe müdür muavini lbraıh. İ (R d' ) Abd J desi, nınnan. 76 S. Serendofo. 13., - Adapazarı, Hacıba.ba. lokanta- Kocamaz, -ı Rühsar Kocamaz. 
. L d' . S h' R . •m nıa.n e;ııa ı ye • uo~ .. •uıd; Hidayet. Vehab ~ .. 

yüksek ziraat münen 19 1 up 1' ı. l h C 'lkl" (T k ) · l d" 108 - Ankara, Yeni:Jelıir Kazım Oz. • ,. _ 144 - Sarıyer Yeşllyuva Halim 

D 
~ k ·ı ı k - ı ı B lu ' a a.n ıl l o ·ut • &c:ıç.m ıış er M. 133 i\nkara Polatı ·ıkokul gretme ' • 

za oguo an ı < onusma::; n ° M •~ Eb d• ş f A ·· k.. · alp --"desi, Pehlivanlar sokak, nuınara - · >L .• 1' 
1 1 0 

GüJ.sevll. 
k k d l_ı · ,, • l ı e;cıreı · e ı e latur un azız ..,.... H rl v-r. m.eır ez aza.stn a. .arıcevı sa o - - . . . 22, i. Öncü. ni o. ye ,ı:-u t>r. 145 - Şişli, Rumeli caddesi, n1JJDl\J'a 

'··:ııu.nıcla ka'~·bal · k b'ıır çi'fltr.i kütleıs il hatıra.sını tazız_ dtmıış. lbaşıta l\lıll.lli ~ Adapazar D t f b .k la.r ma 
'L 1~ ..,. l 109 - Rumelilıisar, ltoberi KolleJ, Ih -

1
• e a a. rı a 

1 
• 50 Hasan Uath. 

öni.inde (Yazl•k ekim işlıerine önem Şefimiz !'met inönü o~mak üzere Vahan Papazyan. kim: mont.aJ kısmı şeri Hayda.r Erman. 146 _ PangaltJ, Ba.yswıgur sokak, 

Verl.lm-ı") konusu üzreıriınde ya'P • 1L~: • .::'1..lerimiz-e tazim ve bag~lıhk ya_ 135 - Ankara, Türkiye şeker fahri • ö-'- ı•-- t M "k R ri L·~ ıs:ruy""" tlQ - Li.:.lebu.rıaz. Yılma-1. mahall<"Si, :m1a .....,, apar ımanı arı a ooe · 
mı-ştJ.r. zıluının yaz: hnasına karar verile - TeJ.ıra.fba.ne sokatı numara. 15, Kıymet kal.arı anonim $i.rketi personel şefi Hami 147 - Devlet Denfayollara Tophane 

Aynı gün konferanscl, Boluda Ö-1rek mesaisine ı:ı<>n vermiş.tir. Gece Başaran. A.rııo. atelyesi ambar meınuru Ahmed Can. 
nem. li bir. y.er· ı tuta.ıı, .. mı~ır ve ~at~-lparti tairafından Halkevi ea.lonla • 111 - İt:JDit, Hacı Ha.sa.n mahallf'si, 136 - Bilecik, Gazi pa:p mahanesl 148 - İstanbul, Kuruçeşıne caddesi 

:d ıft ı 1 ownara 83. Ali Hikmet Ö-ısel. in 
tes.an . yeitı~tırı.ıunest. u:zerı.n c Ç. Çl- 111Jllda veırıit.e.n ziy.afet gec ~ıı.t e're Çukurçeşme solıalt, oumara 13, Orhan 

131 
_ Elazıt, İsmet İnönü . numara 3 A. R. Em · 

lerımıze lu.zumlu bılgılcri vermiş ve ka•dar devam etımışıtir. Mecl ısın ka- A.lpaydın. caddr.sı, 149 - Cafaloğ'hı, Nuruosmaniye cad 

dinleykillerin çe~idli sorguılarını ce..lbul e!~tiği bütçeye gÖ'r'C ı 03.291 Jj_ ııı _ Anl:ara, Cebtci, Akad sokak. nwnars 
83 

Turgud Neş'e. desi Bmar Alkor. 

bl 
138 - İ7.mlt, Kozlu 6 numara Se<m:ha. 150 _ İstanbul, Beşiktaş, Azmi Ço .. 

vaı am ıştır. .. . v. raııı huısul'll muhasebeye, 2 7.409 na. nu.ı.nara U Şiik.ran Plevııe. b k h f' Halkın konferan.Jara gosteııdıgıf. 
236066 

;f.., 0341 ·ı'raat ll3-Slvas,Örnekoteliyanında.nu .. Zarif irer a ve ıncanı rumlu. 

ık . .. ı aya, . maa.r. ,L. • z k 1 v ıs· t b 1, F tlh Ni alaka 9cık bü.yuk.tür. ı gıın aonra r: . l maıra (, <"mekli tıağbay Reşad klZI Ayten. azanan ar fol - an u a şancası no. 
aynı konull:a.r üzerinde Mudurnu ka'~c b.aytari işleT, :>9.61•5 sı-hhat ış e- IH_ izmit, askeri post.a 4025 Şevket ı:ı9 - İstanbul, Selinıiye, Şerif kuyu mara 17 Namıka. Kon. 
zasıında da konferaınsl-o.r verilm~tİT. n ı;e 1 14.000, f~v~alade,. ~ 7 ·~0B Topçu. ııokak nunıara ı . ~ıuzaffer narlas. 152 - ş4n, Bomımti, Ebedihürrlyet 

Düzçe ve Gerede kazalaırı n.da da lira.şl da muhtelıf ış!er .kı cem an 115 _ Örfi idare tomula.nlığı 2 inci 140 - Erenköy, Bacı.hakkı sokak nu. cadd~i numara 19 Y. Hepşen. 
da yazlık ekim işleri üzerinde iki- 649. 7 3 ~ ol.ar~ va.rı.dat . kı:ı:m:na)şube nlüdürii oğlu, Necdet Erkut. ına.ra 8, Celal 1\lcnt.eş. 153 - İst:ınbul, Yeni Nesil ilk okUlu, 
şer konu!fma yap·lacakttT. uyarr hır ~t>!,ı~~ .,.!.e~l!_ :!!,ı~ıqtır. \ 11& _ Üsküdar, 4 ü.ııcü kız orta.okulu lU - Üsküdar, Ba.yretiinçaTuş mıl- Nedime Said. 
.,..,~~~..-r.wrwrwr,....,.,,.,,,,.., 

yaman güreşi 
ğan Ol.UT... Bu, çocuğu., meydan • 
dan çıtkaraıruyacaksınız. 

Dedi. 
Ke1 MullhSin hakikaten gelmiş. 

ti. Ba~a bir hana inm~tL Henışe
riJeriLe geldiği için hep beraber 
bulUıD.u.yorlard:ıı. Deliornıanın b~. 
başaltı, büyüık orta pehlivadan 
kafile halinde Sereze .gelmişlerdi. 

Çin.gene, Kel Muhsinin geldi • 
ğini haber alınca bir tuh af oldlL 
Çünlkü Muıhsin çetin bir del:ıkanlı 
idi. Nihayet .güır~er kuruldu. Da... 
vUl ııı.ıırnalarım sesi Serezin ova la.. 
rıınıdan ıkoca Balkanlara doğru ak.. 
sedry.or ve, dağılarak TU'na •boyla. 
rıın.a doğru ağır ağın" inerek orala. 
nnı inletiyord.UL 

Serezin davulcu ve, zurnac1 çi.n. 
geneı~ri ımeşhurdu. Bu, davuıl ve, 
zumaeıılar adeta gü~i b!r peıh.. 
livan ·gibi hissederek çcı larladı. 
On 1biınlerce halk meydanı dolduır. 
m~tu. Deste pehlivanları birbirle. 
rile boğuşup duruyorlardı. Küçük 
peth.'liva.nlar oldUığu halde çok he -
yecaınlı ve, tatlı güreş yapıyorlar

dı·. 
Deete peıhl'ivanların güreşi b it.. 

ti. Sıra lci.iıçüık ortaya geldi. Cazgll" 
meydana çı'kmı\Ş bağı.rıyordu: 

- Küıçülk ortaya .güreşecekler 
kazan dibiınıe! 

Kara .Alba:ned: kispetini giym:ş 
olduğu yeı:4e bekliyoo-du. İşin ga
ribi hancı !&mail ağa Kara Ah -
medi ihimaye etımişti. Hatta güreş 
meydanına kadar kendi elile ~e • 
ti:rım~ti. Ahmed, el!biseler~ni Is -
mail ağaya bıraıkaraık kazan dibine 
yamandı. 

İsmail ağa, Serezli oldUığu hal.. 
de Kara ~edin çingeneyi mağ
lub eıtımesini gönülden istiyordu. 
Çünı.kü. her nedense İsmail ağa çi~ 
genıeleri sevnniyordu. Halbuki, 
Serez lhernen çingenesile meşhur 
olan bir yerdi. Bolluık ve iş ıınem.. 
leketi olduğu için çingeneler buıra 
da ıbol yaş.ııyabiliyorlardı. Bu su.. 
retle çingenesi bol olan bir yerdi. 

Kara Afıımed., kazan dibine gi.. 
der'ken İsmail ağa, uğurladı. 

(Arkaaı var) 
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Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden: 

Gözlükçü olmak istiyenlerin 
dikkat nazarına 

39:18 sayılı r;özliikçültik kamunman 2 ııcl JUAidesl mııcibince rizlükÇülük 
karsu l.'1.94! tarihinde htanlHılıda açılaoaık v• lltl ay müddetle denm e4le • 

cektir. 
Ku.rsa iştirak etmek istlye:ıüer ktanun açllıaa tarihln4en en ıeo ltlr ay enel 

buhuıdultları ınaJtal sıhh.M ve f9tlmal muavenet ıniidiirliilderi vastaslle VekA. 
lethnbe bir dilekçe lle miiracaat etmeleri ve lnı dilekoeJıerlıı.e aşatl4lald vesi • 
kaları batla.mış olmaları tizımdır. 

1 - Nüfa.s hüYiyet cüzdanı sureti, 

:! - Orta tahsil şelladetn"mesi yeya bu dence tahsil rirtlütüne dair ma • 
halli ma-a.rif müdürlütünden musaddak vesika llllretl. 

3 - Giztiikçüliik yapıaata nıbl vilcud ve1a akıWa bir arızasının bulun. 
nıad.atını bildirir sıhhi 11.eyet rapen. 

4 - 2 adet vesika fototrafı, 

K~ytiyet 11ln ohıRur, «21'73.373tı> 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli (10216) Ura ('75) kuruş elan muhtellf cbts Ye eb'atta 

2815 kilo çelik elektrod C2.t.1H2) Per~e l'ÜDÜ (11) en cllrde Baydarpa. 
&ada Gar blnası ılallilindeld komisyon taraflll4ia-n pzulrkia satın alınacaktır. 

Bu işe ~ 19tlyenlerln (1532) lira (52) k111'11Şlllk k&t'i teminat Te kana,. 
nun tayin ettitl vesa.lkle birlikte pı.ıarlık rüai saa.tbıe kaür komts1ona müra. 
eaatları lizımdtı. 

Bu işe ald ~ameler komisyondan parasız olat"ak datıtılmaktaılır. (3865) 

D. 4/4tl No. lu Mersin iskele tarifesi tlefiştlrilmlşUr. Yeni tarifenin tatbl • 
kine 25.4.942 tarihiJl.den itibaren baslanacaktır. Fai:la tafsili.t fııln istasyonlara 
müracaat edihnellctir, «213'7» «3850•) 

Muhammen bedeli (720) lira olan (300) net au5llınba fırcası l3/4/1H2) 
Cuma giimi ııaat (14,39) on dört buçukta Haydarpaşa.da. Gar binası dahi 
lindekl Komisyon tarafı.adan açık elıaiUme tısulile satın alınacaktır. 

Bu. ~ rlnack fstJyenlerln (5t) liralık munkbt tem.inat ve kanunun ta.ytn 
ett.iği vesailde birlikte ek.ditme rünü saathıe ka41ar komisyona müracaatlan 

lizımd•r. 

Bu ise afd $3.rfnameler Kctntl-.:ronc1&11 ı>arasız olarak datıtılmaktadU'. (3516) 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 1 
Taksim bahçesi için aluıac:ık 150 metre mikabı kumlu bahçe çakılı mü • 

teahhid nam ve hesabına satın alınmak üzere açık ekslUmeye konulmuştur. 
Mecmuunllll tahmin bedeli 960 lira ye ilk teminatı 72 liradır. Şartname Zabıt 

ve l\fwnaeli.t Müdürlüğü kaleminde ıörülebilir. İhale 30/3/94.2 Pazartesi gönü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktll'. Tallblerin ilk teminat, makbuz veya 
me!ıı.tublan ve 941 yılma aıd Ticaret odası vesikalarlle ihale ıünü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunm:ılan. (3385) 

Gıda m -ddeleri 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

devam etımelcıtedir. Bu 400 mahku. 
mun hu mevsimdeki faal iyeinden 
istifade edilldiği tahakkuk ettiği tak 
dirde Adliye Vekaleti Lkind 400 
kişilik bir ek1pi çalışmak ü.ıere bu 
mıntakaya sevkedecektir. 

Diğer taraftan Ergani bakır ma
d:eninde çalı.şmak üzere 400 mah. 
kUrn i9tenmİş, Adliye Vı-killiği bu 
arzuyu yerine getirmek iç;n temas. 
Jaıra başlamı'Strr. Yakında bir rnah. 
kum grupu da Ergani bakır madeni 
mıntaka.sına gönderilecektir. 

Bir et t~ciri ile oğlu ve 
katibi dün tevkif edildi' er 

(Saf tarafı 1 inci sayfada) 
fiatıarun yükselttikleri haber alınmq1ır. 
BGnun Wıerine, müdlılıelumomllitln em. 
r1Je Sabri Eriümerln Gedikpaşadak.i bil. 

rosun.cb arama 7aptlm1.9 'fC ddterlerUe 
evt'aıkı allDM'l'k, adll1eye tesılnı edllmi$. 
tır. Fllha.klka, bu Yes&lk üzerinde yapı. 

lan ehllvu.Jruf tetkikdt suçlular ale1. 
h&ndekl iddianın dotrulutuııu meydana 

edııannış ve böylece muhtelif et satışla. 
rında.n 8 bin küsur Ura ıayrl muhik 
ınenfaat temin ettikleri de tesbit edil. 
n:ıdşür. 

Suçlular dün adliye1e verilerek 1 nu. 
maralı ınllli korunma mahke~sinln 
P,rarfle tevkif olunınuşlardır. 

Demiryollarında 
Ankara, 26 (Busu.si) - ı>emiryolla. 

rmd.a nakliyat esnasında za.11 olan ~
,_,.a verileoek tazmbıatın ~akdlri hak. 
kandaki kamm projesi bu.ıün l'tleelise 
yerilmlştk. 

,.SATiLIK HAN"' 
Eminönü Yalı köşku caddesinde 

(Hasan ecza deposunun ve Besler 
çikolata) fabrikasının isticatında 

bulunan 8,16 numaralı Meyvahos 
Hanı 31/3/942 Salı cünü saa.t H 
de Sultanahmet Birinci Sulh Hu_ 
kıtk mahkemesinde müzayede Ue 

\... satılacaktır. Dosya :>/942 . .J1 

• 
MARKiZ? 

'-m Yakında Açılacakbr. 

(TIYATBOLA•) 

i 
İstanbul Beledl,...i 
Şehir TIT&troeu 

Tepeha§l dram kısmında 
Bu ak,am aaat 20.30 da 
PARA 

istiklal caddesi komedi kısminda 
Akşam saaıt 20.30 da 

SÖZÜN KISASI 
4 Nisan Cumartesi ak§amı san' atkar 
Hazım Körmükcünün san' at haya. 

tının 25 İnci yıldönümüdür. ..................................................... 
Son Poeta Matbaası: 

N...,.a.& Hiidti.rö: Cibad Ba.baa 
SAıdnt: A. Bkram ~tOSL 

Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı gayet 

ııhht, uf ak, yumutak adet bezleridir. 

Her yerde FEMIL ve BAGLARINI araymız. 

'--------------------------~ Sümer Bank Umum 

• 
Müdürlüğünden 

inşaat bakım şefi, mü-
hendis, fen ~emuru 
ve ressam aranıyor 
1 - Bankamızın inşaat teıkili.tı ile muhtelif f abrikala

rımızın bakım İ§leri için yüksek mühend:s, mühendis, fen 
memuru e ressam gibi tecrübeli inıaat elemanlarına ihti
yaç vardır. 

2 - istekliler müshil evraklarile birlikte 6/4/942 tarihi
ne tesadüf eden Pazartesi günü akıamına kadar banka
mız umum müdürlük binasında İn§aat ıuhcmize bizzat 
müracaat etmeleri veya ayni tarihte varacak ıekilde sözü 
geçen evrakı posta ile gönderm·eHdirler. 

Şeraiti uygun görülerek tavzif edileceklere tecrübe, ol· 
gunluk ve kabiliyetleri derecesinde ücret verilecektir. 

(2012-3662) 

lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

l\laçlta kışlasuıda su tesisatL yaphrılaoa.ktır. :&fütuh.lıid nam ve hesabına 

pazarlıkla eksiltmesi 2/4/9<12 Perşembe gtinıi sa.at U de Topb.uıede Lv. Amir. 
liii satın alma komisyonunda ya.pıbcaktır. Keşif bedeli 1507 lira 5 kuruş ilk 
teminatı 113 Ura 3 kuruştur. Kesif ve şartnamesi llomisyoud:ı &örülür. istek. 
lilerin belll vakitte komisyona relmelerl. (645.3'745) 

Beyaz uzun römlek 
Beyaz 11.ZUn spor pantıalonu 
Be:ra.z spor donu. 
Beyaz spor römleıt. 
Allet fanilası. 
Spor kemeri, 
Süeter. 
Beyaz 13.stlk aJ&kbbı. 
Dikiş takımı. 

Ayakkabı boya takımı. 

Peçete. 

adet 16 
» 14 
11 12 

Yüz ha vll1911 

Bornoz. 
aded 12 

!) 6 
Yukarıda yazılı 13 kalem eşya pa. • 

r;arlıkla talihlerin cetırecekleri nıimune-11 12 
> 12 terden betenilerek satın alınacaktır. 

6 İhalesi 30/3/942 Pazartesi giinü saa.t 14 
6 de Tophanede Lv. Amirliği sa.tınalma 

komisyonunda yaııılacaktır. Taliblerin eıtt 6 
adet 8 nümune ve teklif edecekleri fiat üzerin. 

8 den kai'i temlııa.tlarile komisyona ıel. 

D 12 melerL (648.3814) 

Sİ( i0N AhFmö RaSilkaNe: 1 
KANSIZLIK, İŞTAHSIZLIK ve SITMAYA KARŞI KULLANILAN Ulcımın 
ınebzul miktarda her eczanede her u.mıaıı bulundulımo ıs&ntlanmla 

bildiririm. 

A. NEŞET USMAN LABORATUARI, lstantul , 
Gayri menkul sahş ilanı 

İstanbul Emüiyet Sandığı Müciürlüğünden: 
Şa.ban 27521 Hesap No. sile San.ct.ı.immdan alclıiı 1175 liraya karşı K.a. 

sı.mpaşacla camiikebir mahallesinde Clriclle:r sok.atında eski 2'7 yeni 19, llJ 
No. taJ No. lu odaları olan k&ı·rir dükü.oı birhıci derecede ipotek. etmiştir, 

Dosyada mevcıud tapu kaydı suretinde ıneıkôr rayrimenkulün (ayni semt n 
ayni mahalle ve sokakta ayni No. lu .atı evveJce Ayşe şlmd.1 Ali dilk.kanı ve 
bazan evvelce Hatice şimdi Sa.Cinaa hane ve bahçesi sol tarafı evvelce Ayşe 
şimdi Şa.ban dükki.nı ve ba.zan evvelce Mahnut:ı ve Mehmed arsası .ııılmdl Cuku 
ahırı ve hazan evvelce Hatice şlmd.1 Hakkı Şinasi Paşa hanesi ve bahı:esl ar. 
kası evvelce keresteci Hıfzı dükk:i.ııı şimdi Cevdet Hikmet bahçesi ve bazan 
evvelce l\Iehmed şimdi Sabahattin hane bahçesi ön tarafı Civicller caddesUe 
mabdud odaları olan dük.kan) olduğu beyan edilmiştir. 

İkraza esas olan muh.ınımin raporu mucibince mezkur gayrimenkulün U

mum mesahası 196 mcll'e murabbaı olup bundan 123 metre murabbaı iki kat 
ve 40 metre murabbaı l kat kısımdır, bina karılr, çatısı ahşaptır. İki katlı 
kısıında birinci katta bir dükkan, üc oda, lkl heli, ikinci katta 6 oda, Z heli, 
bir katlı kısımda 3 oda, t hela, terkos ve elt'Ctrik tesisatı vardır. Vadesinde 

borcun ödenmemesinden doi:ıyı hakkında . 1a.pılan takib üzerine 3202 No. la 
kanunun 46 cı maddesinin matufu 4.0 cı m:lddcsine göre satılması lcab eden 
yukarıda yazılı odaları olan ürgir dükkanın tamamı bir bocuk a.y müddeı. 
le açık arttırmaya koronuştur. Satış tapu sicil kay_ 
dına. g-öre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (48'7) Ura pey akçe.si 
vereeeıct.ir. Milli b:ınkal.arunn;d:ın birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmiş bütün verg-ilerl(' belediye resimleri, vakıf lcarcsi, taviz t._ 
tarı Ue tellaliyı- rüsıunu bÖrcluya alddir. Arttırma ,arL 
namesi 28.3.42 tarihinden itibaren tetkik etmek lsteymlerc Sandık 

Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair liL 

zumlu malumat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya rlrmlıt 
olanlar. bunları tetkik edl!rek satılığa ı;ıkarılan l:'&yrimenkul hakkında. her 

ıseyi öğrenmiş ad ve telikkt olunur. Birinci arttırma 25.5.4? tarihine müsa. 
dif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandıtımı.zda saat 10 dan 12 ye k&.. 

dar yapılacaktır. Muvakkat Dıu.le yapıla.bilmesi için teklif cdllec('k bedelin ter. 
cihan alınması lcab eden Kayrlmenkul miikelleflyetlle Sandık alacağını &... 
ıııamcn gecmlş olm:ısı şarttır. Aksı takdirde son arttıranm taahhiıdii baki 
kalmak şartile 10/ 6/ 4.2 tarihine müsa.dif Çarşamba ıünü ayni mahalde ve ayni 
sa.atta son arth:-uı.lsı yapılacaktır. Bu arttırmada pyrlnemkul en çok artta., 
ranın üsünde bırakılacaktır. Hakları tapa sicUlerlle sabit olmayan alakadar. 
lar ve irtifak hakkı s:ıhiblerlnln bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
rddialarını lliin tarihinden it.ibaren 20 gün içinde evrakı müsbllelerile beraber daire.. 
mlze blldlnııelerl lazımdır. Bu suretle haklarını blldirmt>miş olan;arıa haklan 
tapu siclllerlle sabit olmayanlar satış bdıellnin payl:ı.şmasından harıc kal rlar. 
Daha fazla malfı:ına.t almak isteyenlerin 40/ 1937 do!'>ya. No. sllc Sandıtımu: 

HukUk işleri servisine müra(·a:ıt etmeleri lüzumu Llan olunur. 

* .. 
D tltKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulıi ipotek göstermek iste,. 
yenler(' muhammlnlerimizin koymuş oldufu kıymetin % 40 nı tecavüz etme~ 
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek auretne kolaslık sös-
termektedir. (3896) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka·sı 21 Mart 1942 vaziyeti 
A KTIF, PAS lF 

Kasa~ 
Altın: Safi kilorram 72.606.218 

Banknot • . • • • • • • • 
Ufaklık · · • • • • • 

Dahlldeld mubablrlerı 
Türk Urası . • . · • • • • • 

BariçtekJ muhalHrlerı 

Altm: Safi kllO(l'am 16.215.(33 

Altına tahvili kQ.bU- serbes\ dö.. 

vtzıer • • • • • • • • • 
Diter dövizler ve borçlu Klirinl 
tıaldyeleri • · • • • • • • • 

Rasi.ne tahvlllerh 
Deruhte edilen eTra.kı nır.lcdiye 

:tarşılıtı · • • · • · • • • 
ıtanunun 6-8 inci m&ddelerlne 
tevfikan Hazine tara.tından vt.tı 
tediyat • • • • • • 

senedat Cüzdaau 

Tica.r1 Senetlel' . • • • • • • 
Eshaat n tahril&t clizdanu 

< Deruhte edilen evrakı nabll. 
A < yenin kar$ılığı P.Sham ve 

< tahv110.t <itibar! kıymetle) .. 
B ( Sert>est Esham ve Tahvll&t: 

Avanslar: 
Altın ve döviz Uzerine avan.s , • 
TahvilA.t üzerine avans . , • • 
Hazineye kısa vt.deU avans 
Hazineye 3850 No. lu kanuna IÖN 
açılan altın !ı::arşılıkh anns • , 
mssedarlar: • • • • • • • • • 
Muhtelif: • • ı • • • ı ı ı 

Llra 
D 

• 
• 

Lira 

• 
Jl 

Ura 

• 
Lira 

Lira 
Jl 

Lira 
11 

• 
.,.. 

Lira 
102.126.446.84 

5.376.489.-
990.70D.13 108.487 .635.97 

52.763.04 52.'768.04 

22.808.303.31 

-.-
73.966.708.31 96. '7'7 5.011.62 

158.'748.563.-

22.227 .905.- Uô.520-658.-

333.8'78.0'75.39 333.8'78.07 5.39 

45.192.261.93 
10.426.565.'71 55.618.827 .64 

4.906.19 
'7.290.216.59 

-.-
167 .500.000.- l '74. 795.122.'7 8 

4.500.000.-
8.391.'762.74 

"fekUD 919.019.86% 18 

Sermaye 
hatıyat akçesi: 

Adi ve fevkalAde • 
Hususı 

. . . . ' . . . . . 
TedaYüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naltdi:r• 
Kanunun 6 - a inci maddelerin• 
tevtika.n Hazine tarafından vaki 
tedlyat • • • • 
Deruhte edilen evrakı na.kdl1• 
bakiyem • . . • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
iliveten tedavWe vazedilen . . • 
Reeskont mukabill iJAveten teda. 
vUle vazedilen . . . . . . . • 
Hazineye yapılan aıtın karşılı:th 
avans mukabil\ 3902 No. lu kıı.nuıı 
mucibince 11Avetan teda.vWe vaıe. 
dilen . • . • • • • 

MEVDUATı 
Türk Lirası 

Altın: Safi kilogram 871.tıZ 

3850 No. lu kanuna söre hazineye 
acılan avans mııkablll tevdi ola. 
nan altınlar: 
Safi klloçam 55.5U.93t 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvlU \abıl dövizler 
Diler dövizler· ve alacaklı Kliriq 
bakiyeleri 
Muhtelif • • • • • , , , , 

Lira '7.822.019.15 
11 6.000.01)0.-

Llra 158.748.563.-

• 22.22'7 .905.-

Lira 136.520.658.-

• 1'7.000.000.-

• 288.500.000.-

• 115.000 000. 

Lira 87.8 31.7 02-:oi 

• 1.234.161.05 

• '78.124.16'7.90 

Lira -.-
.. 2'7.':'40.631.92 

Yekun 

ı Temmu 1938 ~eD itibaren: İskonto badıll ~ C aitm tiserlae anns " J 

Lira 
15.000.0ot.-

ll.822.0J.9.15 

. 

557 .020.658.-

89.065.866.IS 

78.12U67.H 

27.7'10.631.!1% 
138.246.519.08 

919.019.86%.tS 


