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Merkez kesiıninde 30 
mevzi geri alındı tank 
toplulukları yok edildi 

Yazı isleri tele fonu: 20203 

(il• .alt ı.. 11 laol ... da•••cladır l 

SALI 26 MAYIS 1942 idare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kurut 

mi ıeı meclisi dün veni bUtceui ınuzaMereue basladı 
' 

Başvekil ve Maliye Vekili çok 
mühim beyanatta bulundular 

Muhtelif vergi 
ve resimlere 

yapılacak zamlar 

Teni dahili 
istikraz 

Ali Rana Tar.hana cevab veren Refik 
Saydam, devlet teşkilatının kifayetsizliği 
ve fiat meseleleri hakkında izahat verdi 

Başvekil: "İcab ederse bütün lüzumlu mad

deleri için vesika koyacağız ,, dedi 

Meclisde 
ileri sürülen 
mütalealar 
Bir meb'usumuz 

propağanda vekaleti 
kurulmasını istedi 



2 Sayfa 

ltalganın Fransaga 
karşı taarruza 
Gı.çecegi şayiaları 

~·---Ekrem Utaklııll 

ôt- e lkıı dı Ak,am 

~ IJ. ıi .J • .J, o. 
11 ıı ı1 10 rn 111 
•u a19ı. 

!ON POSTA 

------------
Şehrimizd~n gidecek murahhas heyeti dün 

ticaret ve zahire borsasında seçildi 

Milli piyangonun 
son talilileri 

iNAN, 
INANMAI 

Donanma komutanı 
taziyetlerini bilbirdi 
Donanıma komutanı Amiral Şü~ 

rü Okan .A:ksarayda vukua ı?elen 

müessif kaza dolayısile donanma 
namına vali ~ bcledi'i e reisı dol--
tor Lut.fi Kırdara tazıy0t ve te..;.;.. 
siırlerıni 'bildirm:şt:ir. 

Hastaba:kıc1 okuluna talebe 
alınacak 

Ankara Onlverıitelilerile maç. hu sefer de kite memuru yerin • 
lar yapmak üzere Ankaraya gidip de bulunmadıiından bir iki bin 
ıelen sporcuların anlattığına gö. aeylrci bile~slz olarak l~erlye gir. 
re maçların kararJaıtırdığı yirmi mitlerdir. 19 Mayıs günü Milli 
Mayıs günü 19 Mayıs lladyomu Şefin spor hakkındaki yüksek dl. 
müdürü bu sahayı gençlere ver. rektifJerinden bir gün sonra vu. 
mek lstcmemlı. ancak Ankara va. kubulan bu hadise inanılmaz gi. 
}isinin tavassutlle ve bir gün ıon. bi görünüyor. Fakat aynen va. 
ra oyunlar yapılabllmi§tİr. Fakat ki olmuıtur. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

Felaketin başlangıcı 

Gıda maddeleri, 
gaz ve mensucat 
tevziatı başlıyor 

Vilayet emrine 2000 
teneke daha beyaz 

peynir ayrıldı 

İstanbw balkının gıda lhti • 
yacını karıılamak üzere vııa -
yet emrine verilen pirinç, yağ 
ve peynirlerin bakkallar tarafın. 
dan dağJtılma.sına bugünden i. 
tlbaren baflatıactktJr Vilayet 
emrine 2000 teneke beyaz pey. 
nir daha ayrıbnı§tlr, Mayıs ayı 
l~lnde claiıtılmıı olan Pli ka.. 
ponlarlle yapılan tevziat da de
vam ebnektediT. Bu tevziat Ha. 
zlranın on be~e kadar devam 
edecektir. Yerli Matlar Paıarla • 
rından nüfus baıına be§er metre 
mensuca'! almak için verilen ku. 
ponlarla tevziat da yarından 1. 
tibaren bqlıyacaktır. Hazırla • 
nn bayiler lisleai alikadarlara 
bjldirllmittir. 

'-------------------Hi d ro kor bo :ı ve . ... 
margarın yag arına 

el konu!du 
Bütün fabriıka ve ima:ithaneler 

de bulunan h'ldrokarb me yağlarla 
margarin yağlarına bus::ündcr. t, 
baren el konmuştur. fffkiımetin 
bu husustakıi karan öün aıaka • 
da<ıflara lhfüiirfilmiıştir. Bu 'karar 
bundan sona fa'briıkalann irral e
deceıkleri hu cins ma'Ckle!ein hep
sine şamil bulumnaktadır. 

Mahrukat Ofiıi Umum 
müdürlük oluyor 

Mahrukat Ofisine aid l:arar şeb. 
rimizdeki alakadarlara tebliğ olun. 
muştur. Mahrukat Ofisi b"r umum 
nıüdürlük tarafından idare edilece4c-
tir. 

Mayıııı 26 

r 
Sr. lıah,.."'1 c:: ... 1' tı~: 

Hepim "zin okuyup 
Fikir ed nmenıiz 
İcab eden iki kitabın 
Hikayesi 

----Burhan Cahid-,,,,; 

B ir gün evvelkı.i Son Po tada 
A. Hamd.iı Başa:r neşrettıg. 

:ilki !kı'tabının macerasını an a ı.. 
Yordu. Arkadaşım z mfücha sı 
0 duğu ilktısadı ve tarıhi eludıeri. 
~ toplu ve özlü olsa b le gazete 
sutwılannda hın-akmayı doğru 
b~amış ve bu taızıe !ıkırlerı 1,,ıe. 
=~eık lkıitalb şeklinde neşret . 

. ~an evvel ç~an (De ~n 
Dünya) eserini ibu sayf alaırtla par. 
ça parça dkıumuştum. S ya i i · nı. 
lende ve bunların haıyat ve tatbi. 
kat saıhal.arında behresi ve tecrü
bEsi aşikar olan Hamdi Başa De. 
ğilşen dü'lllYaıy.ı ŞÖj e goıii ordu: 

. -:- ~u hal1b de gcçı t er 
g bı bir buhran ve in al d rı.. 
nin eserid.ıır. Yen· f ··rı :r, ,eni 
metodlarla yeıti bir d · kurun. 
e<ııya kadar buhran ve bunun ne. 
üces · haıiib devam eder. D y da 
refa!h ve emnfyet dev::irl ile b h
ran devirleri bi.rl:inlerin' tak b e. 
derler. Çürüyen filk"rler ve müns. 
sesel€'r yıkılıp taıeleri kurulunca. 
ya katlar Q}an devir bu ran ve 
h~ devırid":r. Yetti l'ıkir ve y~ni 
muesseselcrin lhayatiiıycti dev:ım 
et:Clkıçe de sükWı ~ refah devrl 
deYalm eder. 

Buhra'Il devirleırindc cemiyet 
teşe'kiküılleri da m ı . Refah VE. 

si.YkCnı detvfrlleril!ıd'e büyük t '<
küller, büyük dev·letlcr a. • ta~ır
lar. Beşe-rfyetıin s ame-tt i ·n ele 
siyasi ve içfanai U>Sk·ıatın b vıik 
ö)Qiilarde kıuru dilemek 
ıa.zı.mrlı~.> 

Hamdi Başarın bu tezi taır"hin 
man'tıtkma ve ha1kı:Tu:a•terine uy:ı.r. 
ESki dm ve ikamın vazılannm, 
cihangirli< darvacıl ırm:ını ve niha. 
yet yeni rejim kunıcu1 nnın siya. 
si halkımdan irldia e-+ • leri de 
aşağı yu'kaırı budur. 

clBilr ı:nedenil,ye1fn sonu'> j ımU 
'kinci kitaibın meWJUu da g g:.t. 
zıetede taık"lb ett.ij{jım m elPre 
göre geçeın haı'bdecnıbC'ri nrtık ta ·ı 
ömia"leri nihayet buMu .. 
aaı iOOtısaıdi ve s 

rln 'Jufuil" .. · zl kı • i ta"1 I 1 
)ıor. Nafce şudur. D ·n 
Mala"se bir sı'kınü VaTdır. B mın 
sebelb~eri de i ·yaçl a ccvab 
vermiyEn iiktısadi ve . ·va • ' 
küJler ve müesscseleırd r. B 
yeni ihıf ıyaıcfarıı ~öre "i n 
ye :kadaır buraan devam e ee t r 
Haırlb lbu buhranın ıfad "dh'. 
Hamdi Başar b"rçok ma ·nl 1C'Tle 
iomaı1 edcemd ği tez"nj :Nci kıtaıbla 
anlatımaığa çalış ıiken bNı im b"" ,,. 
beş on sat.ıır1 k fı~a 1e iızah et"Tl{'. 
m<' naıc;ıl brlkan ol ır. Zaten m:ık
sadım lbu değı"'l. Böyle c":idi kik 
mashs 11le1 .. nP vaqnız mütPf ~·rlf~
ri değ'il, bütiin münevver er· da
vet etmf'lkıtir Ha.cı·c:eleı-P ,, · 1 krı. 

palı veva ai ne; telrr.rafl"n çerN:?
vesimı1r-TI ba'krna1< iı:rl:C'IJ11e7. ik b;:v_ 
le taırın ~,. e>rini ok•ım" nı?'. la
ıımd r. Bi !hassa gl'll'ldik bHn•1 as. 
la 'fumal etmıeımel"dir. 

cJ?>u.,,,J,an Ca/ıid . .................................................. . 
Dumlupınar 1610 ton qya 

götürüyor 
Kıztlayın Yunanistana gönder -

d iği yardım eşyalar n ı götiircn Dum 
luptnar vapuru için yükleme l sansı 
Vekaletten gelmişbr. Bu defa 150 
ton lakerda, 560 ton incir, 500 ü. 

1 
züm; 120 tıon fındık. 20 ton ce-R A D Y O v"ziç.i; 250 ton zeytin; 10 ton 

SALI Zli/S/l9"Z ;umur:ta olmak üzere .. cem'an 16 ~O 
ton yıyeceı'k eşyaııl gonder lecekt ı r. 

7.30: Saat a;yarı, 7.33: Karışık ııroı. Gemi bir haftada hamuleııini alacak 
ram <Pi,}, 7.45: .A,i&D8 babcrlerJ, 8 : .. .. - d k" ç b gu"'nı:·: ha ve onumuz e ı aı!lam a • 
Senfonik pa.r~alar (Pl.), 8.15: Evin sa. k d ~- • 

re et e ecedır. ati, 12.30: Saat ayarı, 12.331 Şarkı ve ,_ ___________ , 

tiirkıüler, 12.45: Ajans haberlcıi, U : 
13.SO: Sarkı 't'e tüıtiiler prol'ra.mının 
deumı. 18: S&a& ayarı, 18.03: Radyo 
sa.lon ori<e.lrası, 18.45: Eski mesire şar 
&ııları, UI: !Derd.lesme s:ı.:ı.tl >, J 9.15 : 
Tiiıtııiiler, 19.30 Saat ayan ve ajans ha. 
krlerl, 19.%5: Ser-be!ıt 10 daklb, 19 55: 
Kant-O \'e oyı:n b vala.n, 20.15: Radyo 
gazetesi, 20.45: ~r .ımalan (pi.). 
21: Ziraat taln·bnl, 31.18: Vlolonsel so. 
loları • Edib Sezen. 21.30 Klislk Tiırk 

mib;fği pl"Ogt'llmt, 22.30: sa..ı.ı ayan. 

ajans haberleri ve bo1"911sr. 

Türkiye it Bankası A. Ş; 
den: 

1 Haziran 1942 Pazartesi &'ilminden 
ftLba.ren Şllbe H~ ajanslarımız fişclerinln 
a.şa,iıdaki saa.tlede açıJc bulundurula • 
calını bildirir!,:. 

Adi günleroe: 9,30-12 ve 13 30-
15.30. 

lstanbuf borsası 
25/5/ 942 açılış • up : oı~ rtaUarı 

ÇEKLER 

Açılıe " 
ondra ı terlln 

\ew.Yorll 100 Dol&r 
ene't'l'e ttO inlere P! 

\lAdrid 100 ~ceta 
.ckholm 100 isveo Kı. 
Bir alim Ura 
24 ayarlık bir gram kutç• 
alhn 

F.5b•m TC Tah., " 

9C 70 1934 Shas • Em.ı 

rıım J 
Sivas _ Erzurınn 2-7 

'1 19U Demıryolu 11 

k pıt ' 
5 24 

llo.'10 

19 90 
20.30 
19 53 



~6 Mayıs -------~ 

~defad8~~ , Gt11'lf n(l~AllAVCLF~i 

Alkol meselesi Kel Aliço7Pdair 
Kat'i bir yasaklan başka Elli aıtı yaşına kadar Osmanlı imparatorluğu baş 

lı l aresl• yoktur / unvanını muhafaza eden bu kahraman, aynı a ç • iyi bir binici ve iyi bir koşu~u id; 

pehlivanlığı 
zamanda 

Yazan: Profesör doktor Sadı Irmak Yazan: M ... ~ami J(arayel 
Büyuk MiUet Medi.sindeki alkol'l"tÜre&n lci alltol ya.;.ağ~. al:-yhin.de-1 Cinai yaralama. vak'ahuı.:_ .. Dün~_tadrihinf~ ı~adydeKtmedl iğAilbaşl mağa mecbur oluTlardı. Aliço, ba. yeceık hale getirdiği pehlivanların 

.. k b' cL f d L b LL. lci deli»er inan.dm.el d~g!'dıı. Alkol Bun1aırı11 % 42 sı Paa.ar gunu pehlivan»e1.r .an o:n e e. ıço bayiğitlik edip de k,.no.ısına çık-"-"" aded1· pek ço'-tu. Bu sebebledı'r ki munaı aşasl ır e a a.'ld u oeonıse. . . nd ek aha! % 8 i Paz.a.rtes.İ günü K I l 1 A 1 -,.. ..... ıı-
, .. . f t _ıı S P-d• l·ı•h.aar•-_J ___ g-•ecck ır p p du·r. e A ço, ı,.u taıı zız ve su körpe başpohJivanları y-nm h'ıç bı'r p-Llı'van Alıçoya ka""'I mey-oonmerruz.e ır.sa vero . 0-n """'-a- • ..-. ..... a.cuı eı · 01 6 .::: lı .. .. . b b 1 ~ ez sa - on . y 

il l la.n b' 'rıa.d.Q·r Yaln•z bu 70 si ..,a gll'f\u tan .Hamid devrinı_n_ c.n eın.am aş aderce ve gadcaıx:a ez-er, ı-·ını' se. rıın uuhtıerem olk.uy.ucubrı beniıu1 l~a ~a 0 -~·ır 1 
,, 

1 
l k' - % 3 5 Ü Çar~ba. günü _ı_ 1 l d b d Al l d ....,.. dan okuyamazıdı. Ona meydan oku. 

bu nokta üzerindeki görü~ümü ha.,g_utik~ ga~~gl.ık degık~ ge ekce_b hnc ı" % 2' 3 Ü Peırsembe günü pmı.tlvan arın Q.O ırı ır. ıço, su - rer on an sonra yenerdi. Bu suretle mak demek ölümü göze almak: gibi 
I l f k b . .. l l s'llerı de ten ı eye oyma a as - • · tan Azizin ba~prhl:vanh.rınıdand.r. güreşini köıiletip bir daha güreşemi_ (Devamı 

412 
de) 

kl.r arar, I al a:d. u~a.1• 0~ ed mem ~ ·ına elde ed:ilecdk. va.ridı.ta varidaıt % 8,4 Ü Cuma günü Ye, sultan Ham'd devdnin i}k de. ___________ __:_ ____ ..:___..:__ 
et mese e en Jr ıü uzerm e ne -a-ı _ _]_ ~"--ı:Leli bir .. ·- 1 % 2 5 Ü Cumartesi gü - virleırini de ba<>pehlıvan olarak ge- c-"".s:---p:::-------_;_;;;;;;:::::::::;:::::::::::::::::;:::~, 

dar dürull!Sek azdır. dem~ tcın UI; ~oruş o ur. . .. . . • ~ " on ·" t b f 10 
E \A 'ftih la söyliyeliın Gelelim ıloaça.kçılıgıı.· Gene aynınu ış'J.c.mr. çirımiştir. - uS a,,nfn U maCJSf: - (llı 

. vve a ş~~u 1 
da.r c? k meb. açık1ı'kla söyıkmiye mecburuz kı bul A'Dkloı~k a•dam!a.rl.n Çv~uıkları~~~n YÜz yirmi okka, bir metre dok. 

kılbu son muna·~ aFd ~I tor ·ı . it •ntikeyi de büyütüyoru2'. [ğerlyüzd•e kııfk üçü il:k aylarda oliir. san beş santim bdar boyu olan 
u, aırı~~~· menıs.u . o .u arı ı "\1:ıldare amirlerimiz İnac:.r.!§ birer al.'\ üzde otuz scıkizi !luişekille d-oğar, Aliçonun ba~ı keldi. Omuzlar• ge. Bun im-dan 30 tanesini halleJerek bir arada yo1'1van her, 
eınrettıgı şeyleri aç.k bır ~ur~tte ı k l d" anı olıu.rlarsd hiç bir kimselAnoaık yüzde 17 si bedenen ve ru- niş, göğ3ü vüıı'l'ltli ı~alçaları bir ö. okuyucumuza bir lı•tliye takdim edec-eğis 
fa de etm::5 oldular. K ~~dılerl ~e te.I o k ~ yapmlya cesaret ede . lhan saliını olur. . küz kalçası gibi gergi.1 ve müsek - Soldıı.n sağa: l 2 
şd,~kür borcınnu21chıır. l·akat .. hı. rtıb kaça 1 'k daki Aılkoı yasağınııı Bu 'k.orlku.nç. zehir aleyh.ıne daha keldi. 1 - A ya.r~,h. 3 4 5 6 7 8 9 l f) 
hocası sıfa.tile gönül ısı.erdı kı bu,mt·z. 1 m;ı ata•bik ediiememesin'n kat'i istatietik.ler v-.rdır. Kel A!iço, hiç bir dünya başpeh- n ;vaı1nlan yer (!il. il 1 1 1 ~ 1 
c.;l:oktor mke.ıbb'uks·llarımb:~. bb\ ~~ı:gvı~a-,~::e'b7 l:zı b~~ icİ<Ht' amirleri - Arco.~e müc~d.ele ... ~erkelceyik d~il l'vanına nasıb olmam'? dan birh ça- . 2 -ı ~öy3ün »ile. 1 ----------1--'----111 1 
'a atara a ayı u .. u uı • - ·,·. b' 1lk lik lma· ıdır Her şürmelk ve ver'glyl arııuıı1al a a :ia n-a.dar bas,pehlivırnl:~;nı mu. a • n ge eııı ( ), u. 111 111 ı• l" k .. ın ız:ı.aıt a <> o - " . 1 "' K "' 2 
l.:r:ndan ç'.~adrsınıl~r, ka .... o un b ·f·t~ı:ahada olduğu gibi bumda da balık değildir. B;r tek yol vb~rdı:r: k faza etti. Tam c1'.: <tl:.ı ya,-•nda ıken l:tşıc3 ~(lD>.,.,,,,.., at. J --------- ----- - -
!lurett; men ını .. en b~ş. a_ çare u u , an kıoılca:r. Fa.kat far:ıedel;.111 ki Kaıt'i ve amansız ır ya3~ · Türlkiye başpehlivanı ünvanını taşı- ..,.... • • 
ınadıgını da soylem1'Ş olsunlar • Laşt . de ... tik• '·açakçılar su • Ha:ılbin dışı eda ka.lmakıa elde yor .. ve, yeni yı.-tiı;en me-.hur Adalı mak la), Nota 

Büyük Miltet Meclısinde. a~kollf..,vka.bua dcur e !6. .. \ .. kırmaya ~u - ettiğimiz bütün av•anıt.ıila•rt a~:Col Halil ve, Koca Yusuflarla boy ölçii. (2). 4 ----__ --.~ 1 ]----
} · k k .... s. leıı bır mev rada ra a yasag k' L _ _J b'I' 4 - Meşhur bir 

n ese esı sı. si goralu,u b' . ·ı\·affaık o'lslLnla.r. BUıOdaıı doğaci\ ımanve-Qe ı rr. . . . b'I şüyordu. • ---- ----
zudur. Bu münaka? ~r n ırçC>gun- lkolün serbes.t olması ya. Tüırkiyede heır n.evı cınayetm. ı Adalı l lalil ve Koca Yusııfl~u mw.lki dahi.si t4ı, S 111 --
cıa tesadüfen Arııkaracıa bulundum mahzur,. a kal ha.9.a aıdam öldürme suçunda ur<-o - ba<opehlıvanlık mertebesine yüksel. Seşreden (5). 6 ----•. ---------

.. 1 · d' l : · 1 asındaın tında hıç ı.r. k b" "~ .. Al' ol'' kı J d il' lt 5 M.&n7lıım il ve göruşme eırı m ey1c.. roc . ı • L'I b kı . Ünivenite lün payı pe eyuı,;•tur. ·< ıı<: • dı'kleri zaman karşı arın a e ı a ı - 1 
. b ld ';u t-a.ı:noya a nız. 1 ı·ı .. d .. Ctı nı takıb e~mek fı.rsat:~ı .. u unı_. . ·ı "'vefa i~ti:klal. Hayriye liseleri s:rlar, alkolik doıı er ~un en gune yaşl.k babayiğit Aliçoy.u ~ulmuş - y~:ıaı • va.n -- ---- ----- -
Mecl·ste bıttabı butıın fıkırl~r: e "ks;k muallim mektebinin bu-çoğalmakıtadır. Beden-:e ve ruhla lnrdı. Yüz on. beş, yüz yırmı okkalık edebiya.tımn blr 7 ____ Ilı il -----

alkolün ale.>hindoe. Fa~~ ~c,n bır '/~ Juv Şehza.deba~ı ı:.1!-ı.ı.sında on'çalışan~a.rı ra-ndırnanlnl allk~I eh:m Adalılar ve Yt*.ıflar Kel Aliço ile şa.iri (4). il ı----- --
<ıdım atmak, yaıni ka~ ı hır alkolıl' n ugu d V bunların\miye~Ii surette elkısiltmekltedır. Bıze Kırkpı-nan geldikleri zaman dura. 6 - ~ota (2), 8 1 111 1 
Yasağ:na vaımak husu .. unda bir ta-,t~nt ~eyh~n-e.lvhar ır. el d' "yıe geliyıor ki hir ecnebi m'safirh lamıQlard• •. Koca Yu~uf, Kel Aliço Kerbl'la v-.ı.k'asnn . ---.-------, .. . "d ı 'Ur bı assa genç er ır. o • ' " ., ı- 9 ~ım fikri mijşıküll.er U3.\ go~~rıyor.lınıK a~.m ı 90Jit aikol yasağı belki rneıÇhul 'bir otıomobiıde unuttugu ile tam beş buçuk saat giiıreşti. v~, yapan a). 1 il 
inhisar vergilerinin dev!e~ utçe - a ~.ve . lk r·:ı . z e _ı anıtayl ya,rım saatte meydana çı - danı Aliçoya btTakarak çekıldı. '1 Aı:-kad.t.Ş ------ .---------\\ 
si:ı.deki rnevlkii. ka.t'i Li.r yasak tak.ıb.azı mut;~ernt h k')lk•"-ı/'~ıi ;:n:Pği'~a;an Cümhuriyeıt zabıtası, eğer işe ~~:lı Halil de alt• s .. tlik bir giireş (2). 10 
dirinde kaçakçılıbktan ~oğacaknm11caı'bhı:•ur:mar~~A~:ıt, ::::k ~otörlerim:z-linaınırısa ve isterse alko.1 ~asağı~· neticesinde meydanı Aliçoya terk 8 - Bir top .,_ 

l B v-e una. o en zer 1 " "' ·b'k t ,eae mu111. yunu (5), A!maaıca evet (2). ı ta (3), ~imet {3). zur a.r" · u . ' v ftarlde ku)k.nmıaık içinıe:lir. ~nsan İçin de. tam bir su~te tat• 1 em ~ - etm!~ti. . 
sebeblerle eıksenyet yasi\grı taıa .. iv- . d' d' Yirmi ahı ve yirmi yed sene tam 9 - Nô'a l2), Haıc:ılamn çıktılı (6). 6 - Zlyar~i (ıtl. 

J O h zi}'ade hafifletıcı gıldır. te ır ır. k 1 v d b on _ .J O ı · ıo - Parça (5), Yardım parası (4). 7 - Osmanlı.va mensub (6), Ha.l>erd o a~ı;<>r. b a a w Alkol d.e.I Gene bazı i.tati.,i.:k!ere baş vu. A!koI kaça çı lgl sene e .__eşbil efli altı yaşına kaou sman ı ım -
te•lbırmre aşvuru ~r. .. .. .. .. ı 1 . vatandaşın hayatına m<'Ji o.sa e paratorluğu baw>.ehli.vanlıg•nı fas;la Yukarıdan 13.5a.~'l: (7). 

<eceleri düşük iç!kilerın surnmkı.;nu re• Vım. t• vJ°·v:atı viiz kabul ed-eT. ki en çOk 'kı()rllmlaın netice budur. sız bir surette iızerınde tutan Keil 1 - Mi.nl (4), Hayv~ iHüsü {3). 8 - Geçiıunt' (6), Nota (2l. 
k 'I · waltm.a ve a.sa 

1 
... nJ. " - - · 'kb }' · k k .,. K """'·'· ('") Ab~ (" ) 9 fi' l d • ı· 1ri artırma , vergi en (..Og k. mİ}yoolarca insanın ıstı aı mı o - Al'ç'.'ldan bi.iıün pc;hl ivanlar bı mış... "' - ıı.rış,,.,."" • • " . "- ers n en ga.yrı ma um r ı:a,,, 

saire.·· d . B ~1 ;•hane salıibl.eırin.de ve rumak için bunu d-a göze aımak tı. 1 
Hatta seıyircil~ı bile. istemez oL 3 - Oyıuncunoo :topladt (5), Örnek man (2), Bazı devl"tlerdeJd ilıılnci nuıo,. 

A k "vl m-L ıc;ı.b e er. u l eJ 131 • d b 1 d w (3) "··'n A ... ı {4) çı ça so., e """ 1o sonılartda lazım iT. muşlardı Cünkü e>nun u un ugu • """' ..... • 
tedbirler yaırımdır ve bek nen ne.,Bg~r h &aı'lı.ihl.erirPe 142 ALkıoıl inıhisarın.dan geleıcdc para-~meydam·da kim~ başa çıkamazdı. 4 - İhsa.n (6). lt - ~a yarar (6): :Buınkbk 
· · · d-emezte• rra ıaıne (D aml 4/2 de) !! 'DA .. " ihtar (3) .r... {") tweyı temın e evvel · Ullll tebarüz Bi rab.ane müııtabdemininde 162 dir ev ~ Ba~peıhlivanla.r l>aiiiltıM güreş tut - ., - ..... 7Ya.na J.U~ 1 • ı..-vt! " • 
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i «Son Posta» nın edebi romanı: 5 1 . . 

.. ------- - -
1 Erkeğ~ itadan yaratır t\ 1 

Haseki 'şah.m.z seni ve kaptan pnşayı ve : 
yen çeri ağas1'.'ll ve kethüdayı az_ i Yazan: Nusret Safa Co§kun 

- E. r ha) r> [l] v ıdır efen.' n. n cnselıık yer ne gcçt .. 
d. lıaıretıt: rı? hoınurdandı: 

IIoca muphcm b:r c v.:ıb verdi: - Nereye savuşmak 
- Hele bır ta~raya wşr r buyu. az mckseylcn sulla:mn. 

is!ersüz, ıı J VE n r lcrın!zi ferman bu. i Kızı da ondaıki bu mczL durdu. Başını k.-ıldıraı a~. onun o- mufka\'cmet e<leMemitşıti. Tam bu. 
yurdu! (IIa~eki ağa ile. bo:tancL ~yetlere sahih. Gönülü iyi dasına baJ:~ı. .. .. . sırada da Yeşilkoy fenerin"n sa-i 
baş!ya don..:lu] Durman, ır.ıdı bun- :yetiştirdi. Zaten Semahatin kuşı- Onun, köşkün on bahçes ne ba- mıtral~ :ziyası onlardan tarafai 
lan ~iancılar odasındaki crralı- ~sındakilere çok iyi nüfuz etmc:;·ı~i kan ballkornlu odanın penceresin. dönmüş; bu müselles projektöri 
ğa-. hapsey1en. ibilen bir ta~afı ·vardır. Hall\o-,aın1ız de hayali'ni görıür gi'bi olmuştu. hül'Jmesi için~e ilık :ütrırnü~~lUduj 

rliı, el c ne idüği.ır.J anlaısuz e-ı Bostaır::.":baş. bır ehle y€niçeri 
il. .m ağası Hasan ağarım da )rakasına 

Ya, ta ruda k:.mler varcır'? sarı:rr:ıştı, s.ık1 sıkı tutuyoruu. 
- Ülcma: kiram vı.i.zcrayı fe_ ı tbıah:m P~a iki adım bdar 

1 .... m ha1..cratı andadır. • geriye açıklıktan sonra şeyhls.a- Boıfüıncıbaşı ihtiyar şeyı:'lislfımı E~izeri.nclc tesiri O'!ımamış:tıır ki... Her gece ayni noktada durur. 1 dıptm:ştı. B·nlenbıre Ç()ZfUlcınıe-: 
iteledi: E Çam ağaçlarının ara!:iında ya!><ın ıslık çalar, o, balk<ından ~slcnir- m~l.crcli. Mısır ~aırla~;ıının k~narın-i .Mustaia Paşa daha z yade le- mm yüzüne bak p bağırdı: 

r~d 'üd etmedi. hocanın ardına ci.Ü- .Aılc sakalunuıx:l.an dah· arlanmaz 
şıp revan köşkü önünd~ ki csofa- m.ı::;ız efend:ı? Etekle altını mı al
J a çıktı. Şcyıhis:.am efendi paşa. madıınız mı id·r ... z? He.J\·- sohbet. 
~·. görünce. şen .şen y-=ııı.ndakilcre lerimi.ze gelmez mi idjo"z. Lfilç 
dıöndü: baıhıçelerindc cmübarek biıı. ar~a. 

- Yürü efendi. iilki küçıük ampul bahçeyi tam ma'di: daikıi. )Oldan b~kaç kattılkaı.aa a~-j 
Şe)fuislam giderken orada h<.:zır En asile ay<lınlatm!ş olsaydı. l\foser- Geliyuı:um. Ve<lad ! . . . . "eıtırn ~; şaşalı'Yarak el€':e koş.maga: 

- İşte paşa hazrellcrı oğlumuz nım!> demez mi i-d:iniz? Ya padi... 
dahi iltihak buyurdular. Hemen şahımızın ekmek ve tuzu gö:zünü. 
emri hayra müba.seret eyliyel:m ze ve dizinize durmaz mı sanur
\'e bu JZlırabdan bir ayak evvel dunuz?. 

bulunanlar eğildiler. Rumeli ka- :ret hanım kardesınin a~ı ac: gü- Gayırj ihtıy~n, duıdaık.l~ırı gerıL ':>~ışlaımU?lardı. 1 
dıaskcri Seyid Abdullah efrr.di i- Elümseyerek ba~ını sal.icır!:ğ:nı fark di: ~ğzında bir ıshlk sesı• çllkıve:·. Hi\'!b~r .genç kıı.z ve 1:2·~mda .. t:u-E 
lerliyerek el kaldmp dua etti: iedccekt~ Vedad, tercıhım karan!ık mıil%i. .. .. : . . lama~J·;ı bu hararet ha~a butırni 

_Vaktinde eriştinız efendimiz! :bir köşeye oturmuştu. Kırık b;: ~u ıslıkta büü~n b:~ • ma.zınm 'azehg"le dudaklarında ıdı. i 
. - =sesle: ~ vardı. Gecemn suklı.nuna ka· O kadaır kendi.ııden g€rnn~şti k'.: Yanıooa bu!unanlar b r agız_ :~ , • b ı - !k' b ··e 3"··- .. : 

: - Bunda çok haklı.;:n a!Jl!:i ae. r•şaın u ıs ıga san J cevaı veru - a·rkasmda çalınaın kıoırınamırı sesnn·: 
dan: B .k .. ll h k" Sdi. Bilhassa Semahatm ben!m üze. cekti. i-srtımedi. İşittiği zaman da isti1rnJ 

-::- Yaıa, y~a'.. ar_ı ~ ~, ' her 
1 ir.iımdelki tesirlerini ir.lkıara imkan Koyu gölgeler aıtasmda kayoo_ ~ıefni tayin enece:k vaıkiıt bula.! 

asunıa~ı m:sıllu erışt1.~r.. • ~var mı? Bu~n nem v::..~·s1, on3 lan kÖ!:'&Ün a.rika taraiııı~n gel<>~ maıdı. i 
Dedıler. az evvel şe)hıslama U- :ınedıvun deg-il mi,rim? Buıimk nı> ~e-rle peık c,abuk kenıdme geldi 

1
- b' teık 

1 
.... , b:·~-1 b" r: 

!ıa 1as bu1a1ıml -! ... 
Fakat kimsenin scsi çı'kmayor. - cBiz arttlk ölüm eri o'mt•rnz. 

du. Şey'h·sram önüne döndüğü ı.ıa- An.calk velin"metimjzin ha as:na 
rr.an karşısında vez"1"azaın İbra- bir çare tedar'k etmelk cümlem·. 
h m Pac::a ile yalın kınç bosfancıı.. zin boynuna borçtur!> hte padi. 

,_ d"l · d -·11 
• "bi • v ·' • A ncc ır er <:>K muen ıre a -· yan 1l\.en ı erı egı ıerm ş gı :··a<lar uğrac;ıp mücadele eH ir•ıi Haırelke!ilni coculkca bulımuştıı. - k 7Jl ·ik· ı= 

sadraza.mm etrafını aldılar. :bilirsin Ecr~r onun b; d"d:nm<>~T '1ınılar ~ı sıklaştırdı. ası·ınaştça~ış,b 10~~ ~nn.a. l l .~ a 
(Arkası var) ; · · " • • ., . . .. .. _ . . ası mı ı. DUŞ u uuıu.ugu ıç.n mu.: 

:')lmasaydı. ben hala a:_enırı hJlnı- B1ı\ruk çayı•ra d<)ır.r.rtı !lerled kce. vazenesini bulaımadı. omu:>:larını: başı v c h aseıki ağaları görd:ü. Bre -;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;~.;.,-. 

Eman ... Sadrazam kollarını göğ"Sü lstanbul Vak•flar Direldör:ü"gü llanl ııı ü erine çapras1amış, dık dik bakı. t 

vordu. Se ihislamın dili tutulur 
g'bi keke1edi: 

- Yaa ... Yaa ... Paşa hazretleri 
OO' umuz! 

fbrahlm Paşa bostancıbaşıya 
'PaTmajrJe gösterdi~ • 

- Durman, şu dişlenk d'lgüyü 
) :rkalan. 

\3ıo9tancıbası hiç lereddüd et-
n·-eden hocanın y~kasına yap•ştı: 

- Kıpranman sultanım. 

Se h"ı:;,am '\ere düşmemek için 
b stancının ko11arına tutun·fo. 
İibrah:m Paşa bu defa ard nda e
'"r .eki palası parıl parıl k~lağıla
n n hasc1{' aı;.ay~ dönerc>k gürJ<>di: 

- Su k, pt rı paşa olaralt adamı 
c! rdest eylen. 

Hasek · l:iasırd.ı; 

- Damadınızdır sultanım! 
- Bubam dahi olsa yakasını 

başlaman, cabuk derdest eylen. 
- ! ... 
Musta~ Paı:a kalabalık İ\ine 

sHrısma!k isterken, ardından hase. 
k n·~ demir gibı pençesi kaftanı-

[ l] Padişlah atılıp 1enı.t mi talita 
(f'Ç rllecek demek oluyor. 

Kıymeti Pey akçesi 

L. K. L . .K.. 

1508 55 113 20 

367 15 27 60 

E) üb Cezri Kasım malullesindc De:'ıterdat- bkelesi 
eadd?S'..nde eski 20, 11 yent 7 No. Iu ha.nenin tıınıamı 
(lj84). 

Şebreminiıı.de l'2lı:ınyuımıf mahallesinde Yayla cad
lıltsfnde eski 39 yeni 49 No. lu nanenin tamamı. !7tl:iZ). 

311 40 23 50 Büydk ~ıda Yağl~lu (Örücüler) sol nğında 12 
No. lu dükkiını:ı tamamı (2879). 

Y'Dkarıcla ya:ulı emliil\ !l":ı!:-lm:>lt üzere 15 gün ııııüddet1e açık a.rt•ırmaya çı_ 

k.antrn~tır. İlı-ılesi 10/6/94" Ça:rşamb-ı girnıi snat on beş!~ icra edilec~ğinden 
ıst~klılnin Çt'niıtrl".aşta isıtaııbıtl Vakıflar iBaş;mü:hıl'ltiğü l\fııhlü':Lt kalemine 
müracaatları. ( 5816\ 

Dağıtma of si umum mü::ürlüğünden: 
Datrtma Ofisi mtrkc:ı kadro ... u için 100-2.60 Ura ücretli memu:riyeUere mü. 

saba.ita ile ~mur almaca:.. ır. 
:Müracaat edecei\Jerin m!'rnuriıı kanımun 4 üncü ma.dUes:ıe ia.yin olunan 

\'8Slfları hal:& olmaları ş;ıK!ır. 

Yiıl!Rk J:rtisad Ye ticaret ı.a:hs liui blUımiş olanlarla. ticaret lisele-ri mezun
ları, rc!>-ıni ,.e hıL~si ikti.o;aıl, ticaret, maliye ve sanayi mues-scselerinde \azife 
rörmüş olanlar ehliy~erine ıöre terı·ihan almırlır. Bu glbilere 365:> ve 3ö5!J 
nıwnaralı kanun ıhi.ikümlerlne ~ört •t- milli korunma kanununun 6 ıncı mad
cleslle t.aSl'ih olatıan miiktesl'p hakları maJıfuız olarak tayin olunurlar. lllüra
ca.atlar Ankara.da Dağıtm:ı Ofisi Umum Müdürlüğüne ve ta.srada. vl:iyet İaşe 
Müdiirliiklerine yapılmal~. 

MÜYltaka ve tmUhaR cinleri ve şartıan ~ilin ectilecelaLtr. (377:ı..5soo> 

~len, i9f.iikibalindcn end·şe ettiği bir vaz .g-eceleriırıe mahsus böce~, ku:- yalkalıyan iki elm de sah ib n; bP; 
:adam olarak kalacakıtın •. B;-.., SP. 'lcı~a s~er:ndeın mıtiı'~ekkil b· .. ~aber sürükleyerek voıun kenan : 
hrnhate çoık sev mrç1uyum Fakat uğultu kulaklarını doltluruyor:. <:!-na yuvar1aındı. Doğırulduğu zaman.E 
s')na ka.rşı günahıkarım d:ı.. ..atınıda ~~€Ş bocAkl~ yanıp sonu. vanında b'r ırenç !kızın oturduğu E 

: - Bu ayrılı'k be'kı hE:.kkunzda \'Orou. On batıçeleırıne k~pııa.:ı • n gördü. B.!sillclet i!kisımin de diz : 
bayırlı oldu Vcdad. Çol> çılgın sn. na n~'eli grup1ar~;ı ooldu.g.u _kosik- !eri üs.:..ünde duru310rıdu. lk:si eki 
!giler insanları saadl'.?te götı.irmez terin arasınd::!ın suratle geçh. Fe- verde b r müddet şaŞ1cın l>iırba:le-E 
EBelki mes'ud olamııyal!iktınız, bi:iv '\er yıo!una sa~tı. . r.=ne baiktı,aır. Gene k'IZın gözler;i 
:1e ıztırablı da olsa unutulımayar Yıldızlı·, ayd·n1a'k bir yaz gece~ı. pa.ylaınmaikfan ü11ke~ bir end:şe ne: 
!1ıir sevginin yerinde !.>:r nefr€t fı_ Den;"L tarafından ge1en hafif b'_· oluvdu amma. gülımemıeı."< i1;1n def 
:1;zlenecckti. rr.€He.m yÜ'zünü ok~uyo.r, yai"a!_1laz .-luo{h·r..ı:Janını ısm.hğı g<:ı ... ülı.i.yordu :! 
E Aiblasmın be~ki a~ teselli kn 'ııir c0cu1k gibi saçlaırını dagıtı - Affeders:niz efend.iını, ded" i 
~.;öylediği bu sözlere iit1 ra1': et;nı .... 'Wdu. Bis~klete b'mnesilli iıyi bi'm"yo.E 
: -ordu. Semahat gıbi bır ka..dın nn- Yanmdan korna. çmırrak çala. rum, !korna çaldım., yaklaşmc:-: 
~sıl olur da insanı ::;a:ı~ek güt:ir ra1< geçen b:.s?klet~.ı .~~ç .kız ~"e voldan çekileceğm "kıi sanıvordumj 
=mezdi. genıç erlk€ıktlerın guru ·!ulcrı, kcı!h 'Joıl< dalgındınız. Be.n de didona: 

Derin bir nefes alarak .ka11'tı· kaha1aırı onu daldıığı alemcfon u. haık:ım olamadım. Bir yeriniz acı-E 
- Hiç wy·kum yok abln ... B"r:.ız zaklaştırunıyordu. Bu yol.. Fenere -l mı? : 

lolaşmak istiyurum. doğ'ru U7.anan ~u. t?'pır~~" yu_~un her Genç kız 
0 

kadar taıtlı konuşu E 
Yoraırnc:.un! tarafına srrp.ştıırıl~ yuzlerce. -.:ı k" G . ih~·ıyar·ı gu .. ldii· : 

;:,~~ _.:ı y·· .. d"'k yon.ıu ı.. ayıcı "' ,.... : 
- Biraz hava alay,,n, Köy i1"k hinleııcc ha•tıra vaıııuı. uru u er · h .. . ~ d : 

defa ben•i korkuttu fakat yav~c her adımda bun:lar sanki birer b• w - ıı.Hilmiav.~r L'nuzS'i:nıerb~ın,. a_ıl l-: 
• ' 1 ·· ·· .:ı·ı ·ı· ı r gıını -u yorum. tze ır şey o -: !yavaş sarmağa baslıyor. rer can anıp o.nuııe llf.l~J ıy?r.a d ? : 

: Bahçe kap.sına do~ .. u yürürken Birçok tanıdıklar~n kaıb!rle:ı. bu_- 'lTa 1 ya···· , ğ : 
• · · b' ı w g" ... ınb·v<l• - Buınu anctır; kalıktı ım zaman. =Meserret hanım ar'ka31,1ac.1? eıı ıçlı lunan ır mezar ıgı ... ze.. ... 1 • v• : 

! · bl n_ ·ı b k ·d · i ı su volun dıönemcc nokta- anlıyabıle-ceg1m. : 
:'1lr a cı ŞC,ı,l\atı e a: ıyor u. ş e, ~ . . d , 1 " ÇevJk bir han~ketle yermden: 
: - Zavallı V edad!... sınıdn. ılık defa onmına du ait aı . . .. .. .. .. .. .. : 
~ Elleri cebinde ya va.:; y.::ıvaş yü- birleşm.i~~- _ Sem,;~at: de:- Ya~rna.k fırlamd·ş,g_ ;ı~eı~:le ~~tun~al~~~:r;E 
: .. - b 1 d Vedad, ~-0ru1eceıgıız!:. •ıye muma. en, ı. . . : 
Eruomelge akş .?.,.~:. . ... d a· Ka aat et.mC"k istemi~. faıkaıt yüziin vardım ıçın Vedada uızatmıştl. : 

l: n arın o~u onun ey ı. - n 
1 

(Arkası var) : 
:omın önüne gelince gayri ihtiyari de dolaşan sıcak nefeslere faz a ; ' ._.. ............................................................ . , ............ -------·--·-----------·--.... --·---········ . 



~~,~~E1ı;~~~:~~:~ !Waliye Velc.ilin.iıı iza 1.a 1. ~~:~;~jui~tl~~Tr:. göre, y _ 
ıf~...:ayı ifc.de etmesiın-e raP,mcrı p.Jan hf..:sab .ar net s. n<l' m vcu 
~uriy~t devrinin bötün büıt.çe-ı ydkllnu şi~ildıen !kestirmek müm-1 !,'~.n 33 milıy~ın liır~s: um~ij mullllteli.:f yaro.ııın.lar ka .. jıll'ğıdıır. ı1allk.~ı~ maarif mcvzuüna gös. 1 var dat memba arı ~le yen· \erg, 
~:1"111l!n m~teı O{ \rasfı ola:1 teva ·· kıü1ı değ dır. , ı m va.zcne~e dah-iıl teşkılata aıd 1941 b~eslııde ı:nevıcud tahs:lata te:ııdıgı aHiıkayı belirten bu vaz.vet ve z~r .. •'Ci, n rr.ıur '. KE:b 0 r. k ÜL 

zun. Orıün1'iiı2:delk.i 9e'l1e bu:çesın.n GUnda bir milyon lira n_:a~ ve u~r€'tl~ Y~)ılan :feı1ılk.a- il:jıveten. muihtaç köyı] ere toprak ciddt?n irft·.ıhara değC11-. ~ re O:nümıü~Jeid &:ne v .. r.dcıtı 
~ esasını t~ etroe~ır . . !~~2 lad-c z~la'ra ve_ y;ne bu zamlar tevzi» işleri için 365.000 ve yük _ N f. b 394.328 000 r tahm" 
bü:tx;esirun son inllüşsıfJıarıJe butun masraf dobyı::;ıle ıhUSill:t'l .ii...;ı.;;ıre ve b~ledi.. seik mecl.is";n iiızerin<ie a-1.'ifka iıJ.c a fa ütçesi bu]ıınm~rtadl'r.LTa n edilmiş 
ihata etmfş olan Avruıpa h~inin Maamaıfih bu tmsusta bir fildr ye~erıle bi:r kıGl!!rl mülb.iik ootçeıli durdllığu mJlli emlak ta-mir işle'Ti Nafia ibütçe~inin yekunundaıki 8 
düınyaya yaydrruŞ ve h:r yanı.:nwzı 'V'elimıek ilı;in şunu arzedeyi::n iki daı.ırdere ya.I?~Jı kaoul olıma11 .i.çm <le c70{).000 lira konulrrıuştur. fazlal:ıik geçen &eneye nazar;ın , 8.<er fiatı artmıyacak 
'\"C ~a memleket mud.a.fa.asının 1941 yılmdla mii!li müdafaa ım.a.s - y~~=raOOOa,~ır. ı f Düıyunu umumiye butçruindelki cl.499.Q{){J> lJradan i'baıret gorül - Vel'gi zamları, umıumi surette 
~tilu:ım ett!.ği ?üyük kü.'fetıer ara.. ııa-.L1an orıta1aımaı ol.aırak: gün.de bfr • < ._' • ırası mu.!ıteli borç f~ cl0.000.000. lirası fevh"'a!iid-e meıkt<:.d r. Frumt demin arzettiğım 1940 ve 1941 yıllanında kabul bu 
srnıda cii.ımıun .. ..J,,.., 'Df"Ogramlaş - ·ı.."~ ı· t ~ '- 1 B ıa'rıın foız ve ıaunoctısmam.ları .k.aT - ltaıl~sat kamılıkı1anndan dogY·..,_n gib; .. ..;;ı.~,.,'k: m"''t..e-...ı;.- k -ı.. v l l "b· . 

• . J~ ~· • • nı.ı ... J"n ıra Uc'lTUJŞ uU: ·unuyor. U- ,ı,,;;., 9 ., . . . . · . y "" :' ""'""-= 'U'1' ı~ mc- L~..,: ve y uru tın aır g· , naıyva"llar vertii ~. 
tııxiığı ~:ımc'.'"d.lfe-r, su, ma-anf .~t na ve feıvika1ade tahsisat balk"ıQTJ... §~·· < , m:~vn ~;1Iası muhtelhf ~la.rın faız \·e ıtfa lka.r~ılıbı!!'a tckı;ıiık okulu tahsilsaıtı maar:f bü~ muamele ve mu ıteli.f maddder 
eheımrmyeth m-ew:uJanını.zın imı- d~ki ımaruzaıtm~ ıtB!crar dıönme'k mu~e ve teışak{kıiillere s:rma - aitd it'asla ılmnu1muş, ve .bu .5ur~le ç.esıne nalfıclcdiemiş ve b·r seneye ist..ihtlak ve Mıayet ı. -racat ver -
şaf ve faaliyetjni Maı.-r.eye bilhsst,'.a üzere pndill'ik a<li bütı;enin masraf yele~ıne ma.bsu~nı vey~ ~ ~r<lıım n:e-nuuibh . f.ası <lak:i ta-1-.s,sat ı~sus ba~ı hizmetlerin de tah _ gilcr·:ne tallfık etrncJcte<lı r. Gerek 
d:lk:kat edildiği <lıü.şünülürse yen - kısm.ma dair izaı..lıata gaçıeceğim. =n~;dfı:rlmak uzeıre taihsıs o.unan «35.ooo.ooo, ilıi:r._aıya çıık:mlr:ııştır. sısatı. tenzil ed·:lm!ış olduğundan damga, posta, oo.kliyat resimler!le 
m we IJ'lWObur b!lhmd rhıımuz zor- M "' f b"' l . ~ . . . c2.ô72.000. lı.ra muhtelıf borçln hakıkı zam m 'iktarı 3.570.000 lira- zam anevrulaınnın seçilmt>sinde e 
l·-~ ti :u.g tt° w. t aı:;ra 0 Ç0SI GerJye lka.1an c30t mılyon hra rın 1942 taksidleri karşıtlığı olarak yı fbulmaktadır. Bunun 1 G6l OOO rek zam nisbeıt" . t ~ . ct ' g 
~ı.~nn a~ ':e ar.re_ 1~1' eva- 1942 ı- 1 00~; .... ; f da devairi'll muhıteli:f ihtiyaçlarilıe t~rt:hlcdne il5.ve edilrniştir. lirası şose ve ·köprü'er . c · . t · t 1 .k l'k = . es ıt n ~ son 

zunun eh~ı daha ıyı· anla - \kı ::~1r9~8 1·~~n ~a senıe içi,.nde kaıbul buyuruıla.n mü • c4.100.000. lira da zat rnaasıarına übine ilave e<Plnıek m:~7!J ı b:r- 1 
: sende 1 

.. t~ .. dnutı verl d·g netı 
şılır. Binaıecaleyh yeni sene bül - b'~m~:.ıımn:r~ b.l ~_.:..r;..,_od!araH"'ü.k.'\~- tt>"forr:lk kanunların istilzam ettiğ; ya:pJlan fevlkıaı1ade zam 'karşılığıdıT. ~<le bu ~lerc aid ta'hsisat e'ktu:- c~.ekür .. .e ~.ozcınun .. e J~.~ a~ak bu. 

: ·· da and.ığ mal" tedb'ır ı~ ~-.. · u um,.CL.I\.~ u-. u.. k l lkl 1 t .. . . y. • m.ı aıı gunı vazıyct-e gore m'lıkcllcf.cırırı 
;_:;.mn ::nil·-~ t.. .. ı .. ı.·~ rt!ı - «11ıf'llçe taıkıdian edil!m:Ş olan hütçe ~~ı ı. ar2a ~~Tl n:ı.şdı~:. f l 1 w lBu bubtAft-jk·e aıd ::zettı.gunblbudzam.. c?d.00~~0001 > lırla9ya çılkaırılmıştır. Ge H! memlekeıtiJ1 iktısadi faaliyet5nı 
~ın ıt.~m ııru.e lN·gıu·nl\.u şa a:r lay'lhasınm hazırl"·"'"""",..,, .,... da L..cıte 194 uutçesın ot."11\.l a2 a ıgm a!I"ln ır ·ısmı Ui.!Zl tertı eı e ya n. e J\a atı c . 09.00-0> lira bütce _ tnz'\11 k etırnirv.,...,.k 1 d 1 .1. <l 

• 1 - • • •• •• üınde b 1 ......,..~ s.-.asın · · '·'-~··ı beııı· b l t' · ıl t .rı k 1:.a ;t d kı" t.ahs' t 400000 .J .J"'"' .. -. ~:ısar a ıı ın e 
~e netice~rım gozurı . u un - anıc.alk sdk.iz ayJılk tahsila.t r.a!kam. mı~ıma__t. ııt.ıı.,-;.ıı e !!.l ~ 1 a:n~.5 p an asar.r,u1 a ~~ı nm .• ş ı-:-. ;e ı ,, ısa ı ~ . .~ !i!·a ı:ave- kalım:ıya aaami derecede diklt"nt e-
o.ur:malk lıurzumu mey:daırufacur. llan e1cle ıbuı1.urııuyorıd.u Varidat c>dJld gıı y& .. er bunlaırdan ıbaıı-e-ttır. Memleketıın dahilı emnıyet ve s.Ie c.00.000> lıraya ıoliıg cd len ıiilm şfr. Şeıker ıst:ih ,:· , .. · 
M·ırı ınudafaaya verilen ta;hıminleTlı !bu ralk.amlau-.a ve ÖnÜ- Ş.inıd: ~u ra:k:ı:n hütJçe ıtibarile .tev asavis'ae .~a.ka1ır hi:ıtIH."!.1~ri ihtiva Ankara kan~li~):>n te.:>!S;ttı ve İs \apılan zam, dört aı)'·~~d~~r~~:~ 

• ' mıü2Jdekiı 00!1"' iç~n v~n den .konul zı şeık1 ıne aııcl maıruzaıtıma ge-ç:yo- eden dah lıye, eırr.nıyet. Jandarma. trunbul Üru.!l.ersutc ~aatı orışta aL .şeılroı· fiatlanınm .. kselt 1 . d 
ehemmiyet IDafil d~inüİ.eın fevı'k.aı!-5de vergi \.; ruım. • g'Ül_mrütk lll;~~aıfaız~ teşkilat,~ İ'Çİn b:ı ~~ ÜZ'CT<? mtu.'°ılelif n~f·a. VC im.aır ır.ri.i:tevelhd hasıli'~n:n b;rm:ı~ı::ıl e~ 

31 J.:ıI'dıan alıına:b;lecek varidz... 24,000.0-00> lira milli ımÜ:dafaa daıırelie'r bii:tceler ne c7.42o.OOO. lı- ıhtıva(; an-J1rn tef.rılk odıln ıstır. mn ,·ergi olarak h . 1 Bütçe y~ırununu.n demiıı de iŞa-ı z. 1.~-ın" '*~re 111 .,,:_ıı..1~,,.,.ınış. m·ıs grupu bütçe;ı rine ilave e<lllmişti!r . .ra ·•a;. cdiJmlşt.iır. Ziraat büıtçe&ine cl.60a.ooo~ 1 n masınıdan ;ba"""t oluaprz:ınek:, c> 
3f.mıt1 -

·-· -':•ı... .• -~-cY· ~ IDN:wı .. "'~ -..,i:!luıı-...u .. - B ta h· t ı , •hh. .. am l t '"' şc er ·a .a. 
~e:. ~~~m y~gıne ra~n raıf bütçesi yekunu cta bu ta.hM:Uı Bunun mühiım .kısmı tayi::ıat. yem aı;lsı .,_t~s anrıelr ''ke .~ ı mıhı;_es- z ,..{ yarbü~+~ ır: h-,~k dak. nnın yen:den aırtırılmasına s beb 
onu.mfude'ki sene iç'ln yeni hız -ı f . 1 k b yl ve mn.'ousat g'lbi ec:..,.aslı t.e:-t.ib~e·re sero €'I' ·ı~ ıvcıcı o mr u.zer<:> s ~ıat ı' asra ...,.es: nA m ı ma - olmıvacaktı:r -
tn€it!e-r veya rıneıv-cud hizıınetlerde ne ıc~dt;rıın~ ;\!'~<1'\.ln ° am .. cıg adn- vıaroLlan iılfı.velerdir. ve ktiımai mua:\•eneıt bülçe·me mzatını burada }itiyor. ş;mdi mü- · 

mıış l J LJ<J.YJ'ıamın encumen e. • 30?9000 r 1ro ,,._..+ <l . l 'dart bü . Halka fazla seker bü}iik iınk1şafl.ar vadi1e huzuru - . . · .. . Milli mfuiafaa grupu bütçeleri • · -- ıra nm-...,...ur. saa cnı2:1 e van • tçesme gı.> -
·-· . . t€rllk'llu heınuz ib:ime<leın 1941 yılı- • • , .. M 'f b··t .,.· çeceğinı. ' 

rıuza ~lmeıdjjgsnm açıxç.a arz.er!:- nın l1 ayilık t!tt!Siliıt rakam lan uımuınu yekununu::ı bu _,uretl~ yu_k aarl U Ç0;)1 v . d t b . Bil~·esile şunu da arzedevim: Şc 
l'lı.eik isterim. Fabt hemen !lave- b"'lli okluğundan vıa.rirlat tahmin - se]ımiış olrrnası yenıd.a? o.hnacak ~ır Maaırıif bütçesine 1942 mali yılı arı a Utçesı kcr fıatma yaıpılmtş olan Z:!tn\ do 
e'tnneliy;m 'ki içinde bu...lU.nduğumuz k:-ri bu raikamlaıra göre yeniden,~ ;nıa·!~~e ve teoJ:ı~~t dola:vıs:ıe için yaıpılan zam c9.000.000~ lirayı 1942 mali yılı varıdaıtı lnvısile mev~ud st<)klardaıı a' n -
Ş~rtlar alrtmda de,nlet hizmetleri- gÖ?xl·m geıçirilm;ş ve h.ükıin'e•tin 1 ~ı.llı rrn:ı.ılfaf.aa .~k~J:atının tabııa- geç:me'J..-ıedir. Bunun cl.721.000~ lL c394.32<i.000> !ıra tahmin edılmi~- ması 13.zmı ge!en cll.293.00 'ıra 
nın an büryüğü olaaı milli müdafaa taıh:rnininıderı 10.0Je.000 lira faozla 1 tıle aırıt.an na~ ı:h~ıyaçla~ını kaır- rası !k&y enstitüleri kanu.r.unun tir. Biraı. evvel arzettiğim g.bi. resim far'kından c3.500.uOO. 1 rası 
~lcTme 'lay:C..- ol'duğu. eıhe-mmiıyat bir yelkıina v.aırıı1.ım~~rtmr. Bu sayoo.c, E'ılamayı iemın eylıy~ektır tatıb"ıkatı ye eğıtmenler t~""k:Jatı hükiımet JayihasmdaGti var!dat tnh fak:r ve mıuhtnıç hal:ka ı.ıcuz ŞPl:cr 
verilııniş ·ve geçen sene de arzetmiş ~:tı;ımıln ~.ıa!7ıırı'arrn sı· sıTasmd~ Mıliye bütçesindeki fazla'ık karışılığ 01r. c3.911.000> 1ira kanunu n~inleri, o zaman elde bulu.nan se- !.evzii.n; temin et.ın€:k üzer<- Sıhhat 
olduğum ·t'br bu ıhizmetlerin, u _ muva:r,eıneınm muhaıfazası zanırei• . . . . . y geçen sene kabul. buryuru1an .. tek- kız aylık tahsılat rakamlanna ve Veıkaleti emrine VCTilm'ştir. 
mumi vazilyehn her türlü ]rıık·~a<f. le nazaTa alıimmş veva. :>°nradan l\1ıaıl ye ~tçesıın.~.dk1 faz1alıı~ll?- ni.k öğretim işlerı, maaş ve ucr~ y-eniden konulması düşünülen ver Çok çocuklulara yardım 
Iar1nı lkarşıılama.ğa- müsaid biitün mey.dama çııkmı~ bazı lhtıyaçların c6.675.000> lıırası Sümer'baınk, Ltı. f€'\t.kalade zamlaın ve muhtelıf gi ve zamlara istin.ad etmekte idi. 
tedbiırleri alabil-ece!k bir durumda da -karşıdamnası ınıfilf'T'iküır göırülP- :banik ve ziTaaıt işletimelerı :uırtı - ders ücretleri için verilırm~l'!.'. Bili.ı İlk tetkiık! on aylı'k tahsilat üze -
~ulu:nduırrnak i"Çin hiç bir frda _ rek. bı.~ fh.Jsuslıı e~mend.€ iz~:h:t munu~ serrn~e~criıne mah~~uben mum faıkfr rt.e .:'e mc:kte:bl.erl":?. d~ - rindeın ya<pan H Nisanı gayesı ·İti
kiırlılktan lkaçmılıınam!Jılf.ı.ı·. verı~iış vt> ~ ibulu n;ıı:vaf:k .®ru- b~ vdaır~lere venlecek mebal·~ kar ğer kfütür 'l'."uesses"lerının w gıtiık. barile 11 av!ıık tahs%.t net.cel<'ri 

Yüksek Medlism de ma!Cımu ol. lM'llerın ta1\.ııs ro...a~:t da ıı.a.ve ed lmek şı rgıihır. . çe artan iM ıy.açlan ka-rş:l1gı ol~- elde edildııktRn sonra bunları bir 
o<;ııı .. C"ti 1e m!ırraf ibüitıcffiiınin umumi c500.000> l.m-a Ernurum ve Er _ ralk ilaveten cl.6flü.000• lıra tah~ıs kere daha ~zden geç-·ren encü 

duguv üzere .. milli müdafaanın ha- ... ıv d · •v • hüık' ' ı· -1..-' V'l.·ırnnu cm1ı!'n aaıettıgim mıktara zinıcan lb~l<W"liyıe41erilnc yr.pı1..ııcu1k edümic;tk. cl.169.000, 'lira da sene men ume lJl1 taı:ııuımıne nazarnn 
7,ara aid noronaJ ve dev~m:ı biz - h ~·y ı .._. ~ b ı 

8• ıa 0!.Tmlmir. iıkraızlarm, c30-0.000t lira da hususi içinde maıa'l·'!(e d{'Vrolunan yük~e'k c 10.239.000· liralık bir fark u 
metleri <lrşmd:ıkiı tec:tbirıere ai<l Bütçede fazlahk nedir? idarelerin mıiit{'raıkim oorçıarının mühenars meBcleıbi ve tekrıik o.ku- muş ve bunda hü'kumetıe de mu-
i'htiıy.açıarı, umıım.i vaıZİ) etin inkı tediyesini temiın için bu idarelere lunun naıfia bü~hd~n nakll"d;- t~b k kalrruştır. 
şaf tarzına ve bunuınla müva'Zi o- 941 ih~esme na:;r..aıran mevzuu- verilerek meıbaliğiın 1942 taks:tıe- len tahsisatı<lır Varidat 394.328.000 
lara:k aJmam bu tedıbirlerin şi.iırnul bahoola.n 84 buçu3c ımiJyon lira faz rin~ muikab"ld"r. Son s~nelerin bü:tçell"rı karşı -
ve ehemm:iıveti der.ece.sine ba.ğlı lalığı;n muilıtelif bütçeler arasmda ~{).150.000~ J:rr.ıı maaş ve ücretle- Ja.ştırır.!Tsa de'\r1et hizmetleri ara - Diğer taraftan şimdiye kadar a. 
bulurnn~-ta~ ve feıvık.a.lade t.ahsisaıt tevzi ~diilli iızaha geçmeden <'V- ıre yapıJaın fevkaliıde zam dolavısi smda en çolk ve en seri inkioc::afm di bütçenin varida.t memhalan 3· 

şdkliınde tedricen verılmclkfodir. vel ıne gibi hmetlere tahsis C'diL. le :hususi'i<lare ve ~lediyel~r~e h;r maarH üızerinıdı:- oldu!ğu görülür. rasmda bulunan tütün tuz ve is
Binae~al~ milli ınü.dafaa tah - diği Oıaık!kınc:la toplu b"tr fikır ver - kıısım miil[rnUt bütçe~ere yardi'm o- B":r taıraftan1 de>vletin bu i~lere ver ıPitolu i<jkileır ıriida!faa vergHerı 

~.-;...-;....:ıne v i f.aıy~:la.h buluyorum. larak •konulmuştur. c 1.500.000> lia'a diği efrıemmii) c·ti, drğer taıraftan milli müdafaanın fe·~·k.aiade tahsi. 

cl.500.000> 'lira da çok çocuklu 
ailelere ka:nuntma gö~ verı'mesi 
:tı 'lffi geldigı- ha de bütce' rdekı 
tahs'satın müsaade izliğ" yürzı.incien 
şimdlyc kadar teraıküım e1m· olan 
istihlkaklara karşıl.k t...~u1muıstu:r. 
Çok çocuklu aileler ~-er ihtiva
cmı bin."lisbe dana zi vade lı.ss"'den 
ziinıı'Cyi tcşıkil edeceği ~abıi bulun
duğundan bu para da b lva:s-ıt2 a~
ni hizmete ayrıbn ş dMnc'kt'r. 

c 1.564.000 lira paıncar fütlarma 
yapılacrı Z<l!..ınroı karşılamak üzcre 
şeker "=ir.ketirne bırakılmış. bakive 
c4.729.000 lira da milli müdafaa-

(Devaın' 5 inci sayfada) 



4/2 Sayt .. 
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Memleket haberleri 
Edirnede Kara bükte 

19 Mayıs bayramında muhte- Bir rençper sevgili•ile bir raln 
lil spor hareketleri yapıldı, , l · k b w kt• 

t 
· ·· bak l h l a emı yapar en ıçagını çe ı 

enı• m u.a a arı eyecan ı 
oldu kadını vurup öldiiTdii 

Edtrne (Hususi) - 19 Mayıs Karabük (Hususi) - Karabü • 
gençl k ve spor ba}'«"amı munase- kiin Kadı köyün.den rençper 3) ya~ 
betıle oo1gem;z.de muh.teli.f sporlarında Ahmed AJian. i->mindc biri. 
hardketlerı yapılmıştır. Havanın 1si uzun zaman beraber yaşadığı ay. 
) agmurlu oLması hasebilc ka-palı ?i ~öyden. 40 yaşlarında Hayriye 
salonda yapılan beden terbiyesi 191111nde ~ıır ~aıdın~a eğlenmek için 
hardketle-rı arasında l.İ15e genç1e-ri ormana gımuş, orada beraberce o. 
le böt,ge sporcuları vo1ey:bol ve turup içt.ı"lcten soma clralarında çı • 
b~elibol !karşılaşmaları yaıpılmış.. kan müna&a~ çabucak kıwgaya 
tır. müncer o~uş ve Ahmed .\slan sev 

Umumi müfe1ıt:.ş vek"li Sabri Ö- g'lisi.nin üzerine biçakhı yimiyerck 
ney, valı Fer d Nomer ve birçok Hayrİı,yeıyİ vücudumrn muhtelif yer
.!ij>Orseverlerm hazıır bulunduğu lerinlden llbıçaklıyarak kaçmıt<tır. 
bu anü aba!kalar çok heyecanlı geç 1 fayr.iye a'ldığı yaralar n tesiıile 
ınt ve neticıede bölge taıkınlı vo _ derha.1 ölanüf, katil Ahmed A lan 
eybol<la: 8.15, 15-13 ve 15-5 sa) ı da Karabük j.anıdamıası tnrafından 
ile .mıüs<ııbailrnyı kaza:nım~laırdır. yıı;'kalanar.aık adliyeye teslim edil • 
lk.nd ıbaıS'ıt.e1 bo1 k:ırşllaşma.':iı h ... r mişt:İır. 
iki taırafın çet.iın "l.e ga.yırl!ta OfU - Yaralanan tenekeci öldü 
~dan sonra. 24 sayı~ karşı lı:w.. Bundan 20 gün kadar evvel bir 
nıın. 39 sa~ı. ıle ve lısenı;ı 1ehı ;egece yarısı 'bacanağı demirci l layzi 
netıcelen:mi...+.~.. it f d L- _J •• •• d ı .. ..,........ , . _ ara n .an ~ın yuzun en ara a • 

Böl.ge sport ~.oy ~ar aı1anlıgı - rında çıkan bir kavga netk~sinde 
nın tert b ettlgı ten:s tıum.ovasınnlbns•ndan ağ·r suretıte yaTalanan te 
aışlanunış ve seçmeler yapıl~ - ndcec' Hüdai ism "ndeki şahı, ıe -

t• · ~u kar~r~aıa-:a 15 tenısçı davi edildiği De:mir.Ç~\ik hastane • 
:rtı r3k etmiıştıır. Nctıcede Muhte - sinden tabun:u ed'ldikten b' r !kaç 

rem - F kreti 6 - O, 6 - 1, Sami ,. ·· ..J lb'rd b ··ı ·· •.. ö 
K 

.. ··k "' d H . . gun .,.:ı'llra ı en Te o muş ur. _ 
uçu n.nme e ve amdı Hiıse)"I- ı·· ·· ·· h l' •• •• ,,d··- "nd ··ı·· h rı. •• kım S . E'ı... 

6 
1 umu şup en gorut ugu en o u as 

ne •ııu en. amı - • wıcme - -1. t k "'d• ı"-ı s f b ı 
8 9 6 4 1 b l d

. aneye lliı T ıyn ş ve a ran o u 
- , - ga ge mı er ır. .. . · . . . S Tütü Ahmed Ö . . Muddeıumumı~mın huzunk yapı • 
ımni . n, . 2lgırgın, lan otopsi net.iccs' nde müteveffa 

Mu :tcşcm Gıray ve Hamdı arasın- Hüda·ın' ı__ 1 _ _] ldıvı 1 

da d
.. · f 1 f' I ·· b ik n 'ı>a nıaan a g yaran n 
oma na ve 1na muisa aı a • t · ·ı .. ,d .. -.. ı ıl , d · . eeın e or ugu an aş m ş v-: emır. 

tcn-ıı ~ apılacak ve turnova şamnı - · H · k ı ı_ __ _J d 
• .J- ~. d...ı • cı ayrı ya a anaraı~ mevc\J'Cl.en a • 

\"Onu m.ey!lWna ç l\aca}\;ı.ır. ı· t _A! eıd'ı 1 t"ı ~-.eye e:!lum 'lffi ş r. 

Gemlikte 19 Mayıs bayramı . • . 
Gemlin ( Huıuai) _ j 9 Mayıs f z.mırde bır kadın gayrımeıru 

r. nçlik bayramı Ge.nllkte hararetle çocuğunu öldürmütı! 
kutlanmıştır. Bayram günü öğleden lzmir (Hususi) - Karştyakada 
soma. Gemlik beden terbiy~.ai genç oturan ccZıı adında bir kadının do. 
lik 'k~übile, Sümeripek genç'leri ara. ğur<luğu çocuğu kasden öldürdüğii 
sında spor müsabakaları yaptlm 1• iddia edilmiş ve cescd hastaneye kal 
ve .birinci, ikinci, üçüncü ge1en spor. dJTılarak otopsi yaptimıştır. Bu ço. 
cularra muhtelif hediyeler tevzi ediL cuğun bir izdivaç mahsulü o1m:ıdı~ 
m İftir. ğı iddia edilmi'*ir. 

Gece Sungipelc fabıikası salonun. -------------
da, Yardımsevenler Kurumu men - rin bulunduğu toplantıda, piyango • 
faatinc bir kıyafet balosu tert'b e • !ar tertib iedilmiş milli kıyafet bi
dJ.lmjş,_p_:!c _çok güzide Gemliklile. rinciıi seçilmittir. 

SON POSTA Mayu 26 

Güreş müsahabeleri: Kel Aliço'ya dair 
idi I!lte ı___ d(Ba,tabrafbı 3.~~ de) h 1 tün pehlivaııllar gibi o da &efil of., - Peki Adalı bel. Bir ay S<>nra'geldi. Hanın önünıcle yaylı araba -

· ~ ou :erece a nyıg t ve pe muştu Ge]1'bolud ş ..ı_ "t- f d' · d'' ld ·- _J • SelA r 1 Al .. .. . a e)~n l"UI e en ının u. an l'lloO • am verip •:ırdak altına 
m:~~ 0 an hU;'l?o r~buelas~r~an fazla Bu, müsababemde Kel Al'çonun ğün güreşi var orada hcsablaşırız. gird'ğ' zaman dev g'bi' Aliçoyu a • 

~na ım o ag mıştı. ne derece !kuvvetli ve :n•ah r b r Daha iyi tam lbir mıeydan üre i 0 k -•- ·· · • 
Elli altı yasında olan Alir.o a. peh1' vnn oL'ug-u d I !l I .. ı__ g ş - ya· ayırK uzerıne a4ıml§ kıpk1rmızl 

_], A b" . ,.- • .. ııa nu e ı. er e g.:>ster. Kır. .• .. f !Ilad . d' v• • 

a:eta Lr genç kadar dınç ve gur. mdk İçin okıuyucularıma ~ menkı Adalı Halil fazl "9" k d gorunce a a ı, ne ıyecegmı şa. 
büzdü. dinanJzm:s"ni kat'iyen kay. besini yazacağını· - B' ' G ı8b ul ·~ k~yrr:_a 1:şırdı. Bir ~e alıp oturdu. Mer. 
betmem'şti. A1iço, ya1ınız pehlivan Kel Aliço ell'ı ·altı yıa"ında ı'k ~ karbulayt't:i:'°Çür.~.a~1_ •• 1ı~-~ u adı ~.u1 r:~

1

1ha:badan sonra Al'çıo söylendi: 
d v•td· 1 • b' , . . . . . • .,, e:.. e . IKU ~nun egı oır 
. ~gı . ı. yı ır .-... ınıcı, ıyı bir koşucu Dimeto'ka köylerinde muhadrdi. ayda b:n a.yda bile d.oKıulacak ve W• - Ada1ı; naed yaaın gÖTe,ece • 

ıdı. 
1

Evv.7l zamanda KıT'kpınaTida Fakir düşıniişlü. Bir çift üküzünden düzelecek hali ika.Lmamıştı. gız be? 
yatn z gureŞler yapılnıazd ı. ~t ko - v~ ıbi~aç parça tada.s•ndan ba.,ıkıa Jf Adalı; kıeık bir 8CSlle: 
fU1arı ve yaya koşular d'a ıtertıh olu. bır şeyi ycı&;tu. O Va'.:<iııler Adalı . .. .. .. - Evet usta.!. 
nur.dıu. Bu yar stara pehlivan1ar da Halıil ve Koca Yusuf'ıar baş olarak Kel Alıço, eve donmuştu. Karı • Di)"'d:>iJdi Fa.ic.rat Ad 1 d f k 
girer'di. Aliç.o her SF.llC Kırkplnaır t"' • 1 d' Ad 1 H l l Al' sını çağıııdı. Ve, Adalıının köy ka. y · kl ~ 

1 

a P a 
at yarı~a:r•na, g'rer birinci gelirdi. y=t e:e•·T"r~ ı b a hl' ıçlıyu pısına kadar dayamaraık kendinden ~tml~Iİ Aq;ı"' o ki u~ mey ;nadçıktı. 
Yaya koşulara g 0 rer gene birin<:il'ği -

1 
ı 1 k · .u ~ am; {tn - güreş istediğini t~S3ü.rk anlattl. Ve ar. e ço 

0 ~yer e ura • 
kıı.zanıroı. Üste de gür~<>e girer başı ~ ~l a ~ ıçın ç ı .'~~ u. u ee-

1 

bir ay 90nra Ge" b<Muda güreşe da. ~lyo~du. Bir ~ evvel Adalının işi. 
alırdı. Görülüuınr ki b~ bahn,•igw'-t de Be. ıçolnuknApl~ınıh ırnlkmdıyoı. veıt ettiğin1 de ilave etil. Karısı şa. nı bffiı:ımdk istıryıordu. Baş~ elli altın 

J" • • ,, u. ır arıa ı ço ıu.ta an ı ve y· · _.._. · · · b' d ölk' .. ---' lk' hl' 
pehlivan fevkalbeşer yaratılmış bir f k! .,,, f d:o1 ·ı .. b k im şırmıştı. 111rlll ıwıı.I, yırum yedi se. ır e genç uz vaTOI. 1 pe ı • 
vücuda malı"kti da_ ru:e es eJh ay~~ e .. 1Y~ \ı .. a - nedir 11arnağrub olan kocasının ye- van kaplştılaT •.• Kdl Aliço; hasmı. 

Kc1 Aliçonu~ m 'ili kahnımanlık. . lg ın ~.,. hz 1· ukn t urtu. .~: ·.d~u~ş nilmesine ta'hamımül edemezdi. Ko.. nl bir yamyam gibi yedi ve hırpa • 
lnTI da sayfalarca destan tutacak bir ,>apa~ la 1 

•• a ra;!ş .. g~. ,
1 ıdı .. - casına !;11.lnla,rı söy')edi: ladı. o derece hıMlı idi. Kırk b1:4 

halıf'C<lir. Ae"en Deliorman pomnk. nu gor~1· erd.ş<>) e.t kuşu:'.1u,>or u. t" - G'OnÇ kaTa ö!kürz;ii keselim, o -1~•-'k ı b L 
• - /"'\, lÇO an a"' ı gureş geç ı. I lb' b . . • oaııu a 90nra çapra.zıa astltlp a 

lar'n.daın olan Al çonun Bul,,.ar çe. S.r daha dl-:ığr.nrlamazl. nun n • n- ay esle kendını... tına aldı; 'bir gün.de vurup aırtüsA.ü 
telerıle uzı.m boylu mücadeleleri 'rıe H 'kik t Al' k'"t"I• ;"'.- \f Deyınce, A'.Iiço: dü..iirerdk yendi. A..,.,.~ile göbeg·ine 

h h!t · d O 1 k ık .. •· · a a en ço, 0 u ~m . .,,. · c 1 · 'h · "k.. .. .-- "-.. 
mu ~~e- "en ;arB ı ~· t u J'- olvkul •s- bir daha doğrulamıyacak halde jdi. -d Y_lf ~m.mk. a ı .. tıyakr o Çu'zfun ya. basarak: 
ya.nlnıaa vesaır uıgar ta~-<;ln . a • Fı l k il K 1 Ali nın :ı ç• tı 'll1l sur1:1:e ·? ı t yap. Ab Ad lıf Okiu mu be) 
rır.lc!a Aüço. maiyet.ile Bulgarlara 'ndrsa dol ıyan Aved le H . çl onbun phe. mazsalc kısa aç ~alırız... AL-'-ı e a · 

k 
.. şı e o aşan a ı ah, aşpe • K _ıı._ • oe 111. za.n aldı mı kara öküzcazı 

arşı mucad.elelerde bu~unmuştu. 1. .._ __ l -• - f k d" .. aTISI cevl:U) verıdı: be? 1 
T 

.. k k'" flo· •• •• • ld ıvaının 7.eı:xın: a:o.ıgını a ra uştu • fh . ur oyımıu uzerıne ~ ıran ve ~ .... h b I h k' t' . - Liyar ö'kiiziin. yaııında sen. 
T 

.. ile k'· . .ıt....: • k T·· ,_ k d gunu a er a ınca .eımıorı ıspe ını 'ft .. . v _ _,._,v • 
Ut 0.)'ocunl ya an; Ut1.'I; a n d D' t k 1 ÇI SUrerS n. •• NC!ıcigimiz kara ökiJ. 

--"-'} h . b. omuzuna vur u. une o a yo unu . . . H 
ve ç.ocu.1'; ar111ı va şıyan• ır sı•rette t tt K l Ali b I d - . k'' zün ye.Yine gtr.. cm de idman o-
k 

L _J Bu•- 1 _,_ n. u u. eı çonuo u un us.:u o. 
aıı1eaen ~ar ara Vl;arsı A·ııço, .• k ı_ • • -1! k'' - l lur ... .. d yun anvesınıe ımı:ı, ve ·oy aga uı. . 

amansız mu afaa ve taarrııilarına d . Dedı. Aliçonun bu ise aıklı yat- (Ba ta ft 3/1 d ) 
b b 

·-· 
1
.v. . na E"Or u. t . f ra e 

a aylgıt ıgını yaşamıış ve _ A- I Ali d ? mışt•. ki yüz okkaNc öküzü ke:stı. yı vatanda~ın artan iş" 'kuvvetin • 
Al' ga ~r, d ~o nc:;e C: f ler. Çifte de A1iço gir.dl. J(a ra ökü. d ic d ld ek 

Kel Aliç.o, Heykeli ciikileeek __ _J çoA~a~ a a\dalaır·sI-' el_çl ı t sudrıık- zün yerini -do1duruy!or- karısı da çift ı:~~~nd~.zancın an e e cbnı 
Tü~ lcahramanlarlndan.dır T" ı. yoı:ıou. gaııar, ı ı -ıa ı ı tanı ı - ' , mu u UT. . uııK I . . d I yap yorıou. A .. .. 
gençJigvİne numuneİ mi al 111aca.l!c bİT arl ıç n SOT U BT! 8 . d :.L• .. _ı_ı_ ( k ''k"' . ta1ur'Jcun en güzel sözlerinden 

N k Al
. .,. ır ay a !'Ki yuz oı.IU\a t o uzu b' · · d 

y'ğitıtir On.un heyke': muhakkak di - l c yapaca sın çoyut' bud n._ _J, • Al. k ırllsl şu m: 
• • 1' - G.. - \d. aya ·oua.aya y.ıyen ıço, a şa. t:'L__ • 

k'lmelid'r. Türk sporu ondan Örnt'k - . ureş yapmaga ge ım... ı . .. .. . «ı:.nvenlfel'. fderin en büyıığü • 

1 1 d 
Deyince ağa.laır, blrtbirlerine ba • ma kadar çıft su?Up ıdman yapan d7. 1'- 1 •. d d b'' 1- _J' N . 

ama ı ır. AI' d w· • • Ji'kl . d 1 1 urı a K"O ıtıın e e oy ealr. ett-
K l AI' Ah· ·· ·· .. f 1 kıştılar Ve fl"h1 deırece meyus ol. ıç<>. r.:gışmıştl. ı en ıo u o an 

1 
e. 5~: M rh omrunı: se ahet. dulaT .. Aüç~mın yılni\mesi ayni za.' ihtiyar t\liç.o bir ayın içinde tan1l. ce; kOıı'kunç düşmanlarla ea'Vaşmak... 

e geç.ııımı~tır. . u aceretten mu a. . . . H • _,._. t 2 Cümh' · h'"k. d 
d

.. erk • K "-· k manda lkendi namosdarı demekti maz bır hale ge'lırm&ı. atta e1JX.1 • a oıan unyet u umet n en 
cercte uşer t.ı, arauıgaya ·a. w · . . •. . 
dar gelmiştir. Doksan üç muhaTe • Adalı Halile dogrrusuınu söyledil>!r: sındoen d~~a ç__etin, daha .~ızlı ol .. dılegımız alkol canavarına tam ve 
besinde S•rfl>'standa, koca balknn _ - Ta11lada çift sürüyor... mu~u. Kov agabrı da borek, .tatlı kat'i bir savaş açmaktır. 
larda barb etmiş. yaralanmış niha. Aifiı~oyu çağırdılar .. Kahveye gi. y7dıııerek Ali9oya yardım etmışler.1 ______________ _ 

yet muhacir olarak Dimetoka köy. rip de Adalı Halili gören Aliço, gü. dı. ~ 
!erinden oirindıe sakin oımuştur. Bal lerek: - * . Kullanılmış çamaeır VI lı.undtll'al.ı • 
kan hubinde Kıırabi~aya kadar ge- - Hoş geldin Adalı be!. Ne o, Geliboluya lcöy ağalarıle gelen rınızı Ço<-uk Esiı'Keme Kurumuna ve. 
leb'lmi~i. Ve, Balkan harbinden bi. güreş mi iStiyonsun? Kisbetini de Aliço, hana imni~i. Hanın çardaklı rlıılz. BP11ları Kurum bnııı et.hret'clı 
raz sonra çok perisan bir halde ve. beralber getimnişsin... kahvesinin atında oturuyordu. Bir muhtaçlara cbğtlılaca.ktır. K.ırum bıa.. 
fa.t etmiştir. Deyince Adalı Halil de: gün soma gür~ olacaktı. Adalı Ha. tün yunldaşla.rın bu ha1ı.nı iş. 9eve se. 

Sultan Azizin vefatın.dan e\vel - Evet usta!. Seninle gü.reş.imi lil daha ortada yoktu. Fakat Adalı, ve yapacaklannt iımld ve şınıdiıleıı te. 
saraydan sürgün olan Aniço, zaten ayırcleıtmiye gel:dim... hasmının .düzellcımiyeceğinden o ka. !)elıılriir eller. 
iyi b'r hayat yaşamıyordu. Faka.t Dedi. Adalı, Aliçoyu boı1bad dar emin idi ki, hiç bir vakit Aliço. Çocuk Esirgeme Kurumu 
güreş yaparıa.k hayatını kazan yor. bulmuştu. Bir elde yenebileceğine yu düşünmüyordu. Başı alacağına G enel Merkezi 
du. Sultaın Ham~din pehl'vanlığa kani o'lımuştu. Kel Aliç.o, gülerek seviniyordu. 

M. Sami Karayel 

Bir defa daha ! 
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Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. 
-NEVRALJi 

Siddetle Reddediniz . • 
- • ... ,:-11t -:;-~-r .---.n ..... _, .... w."\..·ı:... .:- . • .- .. • - ...... - ·~~!·. "c'>• '>1~~ ) • •" - • • •• • 
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Kıyasıya p~ra 
harcı yanlar 

(8attarafı 1 inci sayfada) 
oluyoı'.lar. Bir taraf maiıet t>n<liıe.s1 
içindıe sızlan! rken; hır kısmı yefah 
ye ıtervet içıerisinde ye~ıyor. 

Bu İ§lere mani olmak.; anormal 
lı:azançları önlemek..sc hük.Uınetin İ
tidir. Yani bu İti hükumetin derin 
'\' ükufuna ve isabetli görüfiine terk. 
etme.it en ycriodıe harekettir. Zama 
r.ımızda .bir çok devletlerin böyle 
kaza:nçla:ra Jc.ar,ı aldıkları birçok 
te-dbirler var ki; bun~ardan İstifade 
edilebilir kanaatin.cle.rim. 

Memlek.e'llte bu anormal !c.azanç -
lar yüzünden birbirinden uçurumla 
ayTılmıı iki zümre belirmi~tir. Ek -
meğine k.attlk. bulamtyanlarla. anor. 
nınl şaı:tlar altında bol bol kazan -
dık!arı parayı Nifedecek yer ara
yıp da bUlamıyanlnr. 

Ben geçen gün bir dbiae yaptır 
mak. için tanınmıı b : r terziye mü
racaat eltim. Ancal.:, 3 ay !'Onra ha
:tı11lıyabileceii cevab:nı verdi. Kun 
auuclma gittim. Ô~denberi alış -
,·eriş ettifpm kunduracım olduğu 
ha.'lde, siparişi.mi yeı ine ancak 2 ay 
eoma getirmeği taahhüd etti. Ken
di kendime: aAllah, Al'lah, harbde 
değiliz, nüfusumuz ayni, ınaiıet dar 
lığı olmakqa beraber ç.oık şükür ra. 
hnt bir devir yaşıyoıuz. Ne oldu 
da, dün müşteri bck~ıyen dükkan
ların bugün ııipariııeıi 2. '3 ay eon. 
raya ataca'k kadar işleri çoğakl I.>> 

ded im. Sordwn: 
Dün bir lkat ebb:p$!Yİ güç yaptı -

ranlarln bugün bırkaç kat elbise 
) cptı.I'dı\..Qarınt, eskiden ııeııede hır 
çift kundunı. ile iktifa edenlerin de 
t imdi düzünc1er:le ı;;pari~ ettiklerini 
öğrendim. Bu müşterı bolluğunurı 
ııebeb ve hikmetim o vakit anla 

c!ım. 
Fakat, anlıyamadığım, yahud an 

}nyip da söyliycmediğim bir şey 
varsa, o-rtada dönen bu paranın ki
min cebinden kimi.ı cebine aktığı. 
C:ır. işte bu akışı izah, benden ziya
de. onu daha yakından görecek kud 
ırclte olanTara aiddir.» 

F evkalAde kazanç vergisi 
(Batta.rafı 1 inci sayfada) 

edenlerden alınacak vergiler hak -
kında ıunları aöyle.nİ§!İr: 

«- Yeni veı:ai \•e. zam mevzu. 
unda 90n olarak fevkalade kazanç. 
lordan alınacak vergi hakkındaki 
layihaya temas edece;;im. Sermaye. 
nin noııma~ gelirinden ziyade fev -
kala.de ahval ve ıeraitten faydala -
nura'k. elde edilen büyük kazançları 
yalnız noıttnal zamanlara mahaus 
vergiye tabi tutmak!ll iktifa edilme. 
s nin adalet icablaril~ telıf edilemİ
) eceği m~ydandadır. Arzetitiğim la. 
yiha, bu dii§ooce ile hazırlanmlştır. 
I:~aıı hiçbir itiraza mütehammil ol
m ·yan bu mevzuda tercddüd sebebi 
olabilecek yegane n •)kta fevkalade 
lazancın tcsbi tinde"\c\ i~abet dere -
c~sidir. Tak-dim ettiğimiz layihada. 
ki hükümleılle bu:nu azami derecede 
temin için tatbikini mümkün gör -
cliiğümüz bütün tedbhlere ınüraca -
at edilmittir. Halen encümenlerde 
tetkik edihnekte olan layihanın yük 
a~k mecliııin isabetli kararile İ&tih -
daf ettiği maksada en uygun bir 
~e'kli alacağ ına ıüphe yoktur.> 

( ·Yeni neşriyat ) 
İıdmlibcı ıençllk ıazeıteslnln -l7 nci 

s:ıyısı dolgun 'bir münderlcaUa çıkmı~tır. 

llu yda Köye hareket, qx>r, Mka)c 
V<' b!rCo)t yazılar vardır. 

.,. GÔZ DOKTORU'' 
Nuri Fehmi Ayberk 

Hayda.rpa.şa Nümune hastııne.ii 

gös mOtehaMıs 

ista.nbul Belediye karıısı. 
T~. Z3Zl! 

. " "Sen\ sevtlorum 

Şayed 11% de bu c•lp gttzellik 
reçetesini kullanırsanız, alı de bu 
UUfata nail olabillratnlz. Çünkü 
bu reçete en sert. Ye çlrltln blr cil
di tadltt gibi yumuşatıp beyazla
tır. ııaf ve tue caz.lbe Ue süsler. 
Tol:alon kreminde mevcut 1tı1-
metll cevherler aiyah noktalan 
eritir, acık mesaınelert sıklaştırır, 

ve cilde bir ıul yaprağı yumup.k
hfı verir ve oayanı pertst..ı, bir ten 
temin eder. Tokalon lueml her 
yerde satılır. 

iKiNCi İLAN 
İslanl>u.lda Bahçeka.pıda Taş Handa. 

ki cbiresinde 'Unln Ticaret. Tı.ir1' Llmi_ 

ted Şirl.:eti ünvanile icrayı tic.1.-et eden 
Şl.rk.etlmWn l/5/9i2 ta.ribbıde fesh ve 

tasfly~e ura.r verilmiş ve Tur'k Tı. 

care1 Banka.sı A. Ş. İs!.anl>ul Şubesı 

Ud.nci :\ıüdıirü İbrabhn Omur ile sene. 

dat tdi Kerim Ak.çura &ıasfiye ıııemuru 

intihap edilerek k.eytiyot usule.1 14-sdl 
ve ilan olunmuştur. Şirkette alacaiı o_ 

la.nlarm üçdncü llind.a.n Hibaren bir 

sene zarf'ınıla herrün Slrket .l\Ierkezlnde 

bulwıa.n tasflye memurlann~ ı:ıiiraca. 

atla haldanıu 1 bat etmeleri lüzumu 

ılin olunur. 

ürün Ticaret Tıir"lt Limited 

Şirketi Şerikleri 

lLA N 
KocJl.di icra dalreslnden: 

İı:mitt.e emefill binba~. Süleyman Tc
Uke Kocull ıuıllye lıukvk h&klmUtL 
nbı '1/120 esa sayı w 17/7/41 T. il 
llim.ı ile masraf ve harçlar hariç olmak 
\İzere ı22'7 lira 85 kuru.ş borçlu B lldaş 

TWlbabacb Türkç~e sokakıta. 11) No. 
ID1liJm iken balen lkameıtgihı meç

hul lbuLunan Omıanm tarihi llindıı.n 

lUban!!n lblr ay za.rfmda da.ireye müra. 
caa.tla. borcunu ödemesi veya .alihlye1.li 
ma.Jıkemeden tfcranın ıcrl bıra.kılmasın:ı 

da.iT bir emir cetlrmesl aksi takdirde 
rıyabuıda muamele yapıbraJc emvalinin 
haczl cihetine ci<lilcce!"l teblit yerine 
ka.lm olmak üzere 111n olunur. 

(2393) icra. memUTU Halit Diler 

Son Posta. 
Yerebat.a.n, Çatalc~me sokak., 4!5 

ISTANBUL 

ABONE FiATLARI 
1 ö 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. ------

1400 ';50 -!00 150 
Türkiye 

2340 1220 710 270 Yunan 2700 1400 800 soo Ecneb. 

Abone bedeli p~ndir Adre3 
deği.,tırilme~ 25 kuruştur. 

Cevab için mektublara 10 
kuruşluk Pul lllve,,l llzundır. 

Posta kutusu: 741 İ.st.uıbul 
Tel.gra!: son Posta 
Telefon: 20203 

31 İkincikinun 1941 tarihindeki Doyçe Bank 
• 
Istanbul Şubesinin bilinçosu 

AKTiF 

Kasa 

a) Kasa mevcudu (Alman ve ecnebi tod.İyd 
vasi taları, altın) 

b) Reiclı9bank ve posta hesaplarında bulunan 
meb1ağ 

Vadesi ııehni, faiz ve Dividan<.I kuponları 
Çe.lder 
Sen edat 

Faizsiz Hazine !bonolar ve Reich hazinesiyle AL 
man merntdketleri ÜZC'l'İne ke~idcli senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanl 

Sendikalan iŞtirallu 

Kreıdi mÜe!9SeeeJeıri üz. kı \a vadeli eağ-lam k.o'lay. 
ca paraya lka'büi tahvil alacaklar 

Borsada lote esham ve lahvW t ilz. avan"1al' v• 
röportlan ileri gelen alacaklar 

Ardiye veya vapurdaki emtia üzerine avans 

Borçlu c:ari hesaplar 

İpotekler 
İftiralk1a<r 
CayıimcnkuflCT 

Mefruşat 

Raysmark 

49.665.516,81 

25 7.6;ı,289, l 5 
20.954.004,89 
42.341. 913,8 7 

845.518.402,26 

2.908.564.808.53 
1.076.860.230.29 

17.612.898,65 

53.060.125,15 

3.720.918,69 
64.381 .298,28 

1.085.363.746.12 
7. t t 6.838,50 

64.000.000.-
75 .500.000,

l.-
69CJ.066,32 Nazım hesaplar 

Sair a.Jdifllr 42.5 78, 78 
RM 6.573.27-1.637.29 

PASiF 

Alacaklı cari he.'Wlpla.r 
KabUJJ1er 

T asaırruf hesapları 

Rayı;mark 

5.171.983.799.66 
l 72 .'.; 41.756,3 7 
936.5i8.413,31 

Bırnka em:la!l<.i üzerindok.i henüz ödenmemif İpotelder b9 l .973.28 
870.433.84 AranmamL~ divida.nılar 

Esas acrmaye 

Kanuni ihtiyatlar 

Serbest ihtiyatlar 

r ekaüdiyelar 

/\mort.İşmanlar 

Naz ım hesaplar 

Safi kar 

Emre muharreır eenetlc.r 

Borçluların ayni m iktarda kefaleti 

bı.lunan kefalet ve teminatı 

Ci ı o surf!'tiyle taahhüdat 

a) 

b) 

(Mükerrer iskonl >lu banka 

kabull'lrinden dolayı) 

(Başka mükerrer reeskonto 

muamelatın.dan dolayı) 

160.000.000.-
42.SOO.OOO.-
30.1)00.000.-
2 ).lJOO. OOO.-

5.bH .034,83 
15.71 4.226.-
9. 760.000.-

RM 2.156.094, 3 7 

• 372.663.547,63 

• 8.419.751.50 

• 47.469,808. 72 

• 

Yekun : RM 55.889.560.22 
RM 6.573.2 i4.t>37.2CJ 

Berlin'de Deutsche Bank'ın yukardaıki bilançosunun aslına uygun olduğu tasdik olum .. r. 

lsıanbul. 30 Nisıın 1942 Doyçe Bank 1 tanbul Şubesi 
4 Mayi& 1942 tarihli bu bilanço aftındaki imzalar CiOoyçe Bank İstanbul Şubesi» namı net müştereken imzaya mezun Müdür (Kurt Ha. 

usmann) ile Müdür Muo.vjni Dr. (Theodor Batrh) in imzaları olduğu tasdik k ı l ındı. Bin dokuz yüz kırk iki •emesi Mayıs ayının beşinci günü. 

5 Mayıs 1942, T. C. 1stanlbuJ B irinci Noteri E~ref Akman 

Deniz harp okulu ve lisesi komutanlığından 
ı - Denlz ll!le61 9 ve 10 uncu itntflara ile deniz gedikli orta okulu 6, 'i ve 

1 mel smıflanna talebe ka.yı.d ve kabulüne 1 Ha.ziran 942 tarihinden it.ibaren 
başlanarak 20 Atust.os 9U tarhine kadar devam edilecekTtir. 

2 - İstanbul ve clvaruıda bu\una.nlar, dotrucn ista.nbul deniz komutanlığı. 
na, Mersin ve civannda bulunan deniı harb okulu ve llstsl Jaımotanlıtı lle de
niz ıedlkli erbaş orl.a okulu miidı.irlilllıne müracaat ed.eceldercllr. 

3 - İstanbul ve ~ersin mıniakaları clı.şmda. müracaat edecekler, Deniz lıarb 
okulu ve ~se.sl mmutanlı(ma. veya deniz ccd3Aıi orta. okulu müd'ilrlüırüne dL 
lek.çe ile ımüra-Oaat edecekler ve dllekçelerlnln tılr saretlni bu!unduklilrı m:ı
b.allln ask.erlik şubelerine vereceklerdir. )luamelelerl askerlik fQbelert ta.raiın

dan tekemmül ettlrllecclııUr. 
4 - ıDenlı )lııeslne IStfklllerln buhınılıaldları smıfın eon 11J1a.vında her ne 

aebeble olursa olsan ipka ve ikmale kalmış bulunmamak ve hiç bir sebeble 
tahsllt teıt.etm~ olmamaları lazımdır. 

s - IDoııl:ı lisesi 9 uncu sıDıfınll ıs: ıs. 10 uncu aınıfı.na 16: 19 7~ında bu
lunanlar alınırlar. 

6 - Denlz ctd.iklf erba., orta okuluna: 
Altıncı ~ınıfma 14: 11 
Yed.ine[ •m1fına 15: 18 
Sdd:ıbıcl turu.tına 16: 19 1a,ında bulunanlar alınırlar, (5G47) 

lstanbul İkinci iflas Memurlu -
ğundan: 

Mürus G&ıem F.skena:d :S~rln Limi

ted Şirket.inin Zl/5/9tı tarihinde oLı.n 

Gerede icra ve lflit Memurlu • 
iundan: 
Gered~n Kabiller ma.hallcslnden eski 

kig'raf hat çavuşu Rnaya 

toplanfasınlda mAZerellerlnl ihbar eden Gerede posta. ve telçaf idaresince •
ve ekseri:reU teşkilde mü~ir olan bıızt leyıhinlze açıla.n tes.:lı d.&vası iızcrine 

alacaklıların maı:erctled idarece kabul asliye hukuk mahkemesinden sa.dlr olan 
-1/2/942 tarih ve 33 esa.s ve 21 karar 

edilcrdl toplanma 2/6/9-&2 sa.at 11 t. • 
So. lu bir kıt'a ilam mucibince m:ıhkiım 

ilk edtlml.ş1ir. Toplanma.nm sebebi ev- ld x..... 925 k 50 tl h 
• .. 

1 
o ·06 ... nm • - uruş san ın ma 

veko blldl:rıklili mere aç la.cak dava k f öd iz h kit d b 
masrafları ve teminatının alacaklıla.rc;ı 

temlnl olmal<.la alüada.r alacaJdılarm 

her halde mezkur tarihte İfli.s daire • 
inde hazır bulunmaları. relmcdilderl 

takdirde idarece biç bit' mes'uliyet ka. 

bul edilemlyecetı ilan olunur. (2806) 

(TiYATROLAR) 
Meşhur illiziyoniat profesör 

ZATİ SUNGUR 

eme m~a mı emen .ı. ın a. c 
rayi tebliğ p0$1aya verilen ıcra emri 

Lkımıetcahın~ın mechuı bundutundan 
bahisle bllitcblii iade edilmiş olduğun. 

tlan hW.uk usulü muhakemeler! kanu. 
nunun Ul el maddesine tevfikan ilanen 
tebliıat icrasına ka.rar verilmiştir. 

Gazetenin neşri tarihinden itibaren 
on ıün içinde 942/ lOt No. lu do .. y" he. 

sabma taldb ve llitn masra.flarile b!rlikk 
borounuzu ödemeniz ve bir ltlrazmı:ı 

varsa yine bu miiddet içinde tahriren 
Beyoğlunda tSES11 sinema ve tiyat. ,·eya şifahi blldirmen!z ve aksi takdirde 
rQsunda her akşam yeni numarala. icra ınu:ımelitına ae,-am olunacafı ilan 
rından mliteşekk.it zengin pr<>jfra - olunur. 20/5/9a2 

mına devam ede ekt°T 

MUHENDiS, FEN MEMURU va BiR 
ANBAR MEMURU ARA~IYOR 

Anadoluda bir inşaat şirketinde ça.hşma:k üzere tccrübUi bir 
mühend is, alet kullanabilir, tecrübeli ik..i fen memuru ve an'bar i ı 
lerind~ çalıımı~ yazısı güzel b ir memura ihtiyaç vardı r. Talihle. 
rin vesikalarile beraber hergi.in saat 17 den aonra Karaköy Büyük 
Tünel han No, 6/ 7 ye müracaatları. 

Antalya Beden Terbjyesi Eölge 
Başkanlığından: 

Antalya.da inşa olunacak s~adyum lnpa.tı tapalı sarf usulile ek.s:llt.me1e 
konul.muştur. 

1 - Kı-şif bedeli otuz btş bin lira.dır. 

2 - Bu işe aid tartname ve t!vrak tunlardlrı 
a. - ProJe. 
b - Keşif ct'dveli. 
c - Keşif hülisa ttdvell . 
d - lUı.ık.avele proJ~-~ı. 

e - Yapı ~leri fenni ııoartnamrıd. 

f - Ba.yındırlık ı~lerl rene! ,ut.namesi. 
ı - Ekslltme şartnA.mesi. • 

Şartname ve evra.kı keşfi.Ye Antalya beden terbf:ruf BölC'e R• kanlıtınila .e 
Nafia. l\liidürlüğünde röriilebllır. 

3 - Ekb11fmc 8.Uazlran.942 Panrlui a11nil -.at 11 de l.'enlkapı clldd~nde 

böl&"e blnası içinde toplanan eksiltme kom1syon.mıca )11.Pda<':ıkhr. 

4 - Ek~ltme llıapa.lı zarf 'USUiü lle ·..e vah'cll tlat üzerinden yapılacKhr. 

5 - Ek,lltmeye ılttbllmek l~ln l<ıtehlllerin fkl bin altı yüı. elli Uradan lb:ı. 

ret teminat yatır.malan ve ayrıca a.,atııtakl ffSlkalara getirmeleri ı1tır: 
a _ Bu ~ rlrebllecejine c}alr Safla veslb 1ııomlsyonundan alıntn1' e.hllycı 

veııkas1. 

b - Cari seneye afd Tlca.ref. odacıı Vt'ilk&SJ tıSGSSo 

Sattlık Harman Makinesi ve 2 Gazojen MotörU ~- 1 1 Biri 10 beygir kiimür lle. dl~crl 20 beygir odwı ile işler, f'azla t.:ıf'stliH için 
Galatada Mahmudiye Ca.d. !>7 No. n. Oe.male müracaat. Telefon: 43467 .,, 

............................................................ ·--········································· 
Son Pos1a Matbansı: Neyiyat Müdlirü: Cıhad Babuı 

St\tilBl: A. Ebem USAKUGJL 


