
A At K l"""'N GÖ ZO. 

liALKIN KU LAGI 

H A L K 1 N o L 1 

Sene 12 - No. 4194 Yazı itlerı telefonu: 20203 

Başvekilin reisliği 
·altında dün bir 
toplantı yapıldı 

İaşe vaziyeti görüşülen toplantıda Ziraat, Ticaret 
Vekilleri ve Parti Genel Sekreteri bulundular 

idare itlerl telefonu : 20203 Fiat.ı 5 kuru' 

SuiMasd oauasının Şahidleri 

Ankara 9 ( R•dyo g.W.e.I) - Bugün öile • 
den evvel ve sonra P•rtl cenel merkezinde, Bat
velıı:ll Dr. Refik Saydamın riyaseti altında blr top. 
lantı yapıhnıştr. 
Ziraat, Ticaret Veklllerile Parti renel sekreteri, 

Mec11ı CTUP rdı vekillerinin d~ lıtirak ettikleri 
bu loplantıoa, iat? vaziyeti ve önümüzdeki mab. 
sul mevslmtnde mübaya"'t lt~erl için yapılacak 
tefk:llit ve alınacak tedb:rler hakkında söriifüL 

mü,tür. 

Bu sabahki 1 

ır ı 

Amerikan 
fırkaları 
nereye 

roııanacak? 
Çörçil ile Amerika 

Genelkurmay başkanı 
arasınciaki mülakat 

ı ondra. 10 (A.A.) - ,\ııerfkan ~enci 
kurmsy bı kanı Gent>ral l\Jarstıalt Çiir. 
çlUr. , uıcubu!Jın ınuli.kalınd.& Atla.ntik 
için bir harb mf'cllsl teşklll ınest>lrsinl 
kuııu1111u,tur. General, Birltşlk Amerl. 
k:ıd:ı teşkil edllmls olan zırhlı rırkalarm 
harb kuefretl \'e bu fırkaların ıtônderlle. 
cekleri ytrler hakkında d.ı. Çörclle Jza. 
h.ıl verınişUr. 

--........ oı---

Mandalaya yapllan 
hava hücumunda 
8 000 kişi öldü 

Londra, 1 O (A.A.) - Japonla. 
rın Bırmanyada Mandalay tehrine 
le.arşı yapmıo oldukları hava taarru. 
tu net.ccsindc 8.000 ölü ve yara!} 
Vardır. 

Şimali Afrikada 
taarruz hazırlığı 

kahire. ıt (A.A.) - llommelln b~DÜ& 
taarruza ı~medltl unnedilmektedlr. 
Almanlar $imdilik Martnbadakl ta,,.are 
hlt~danlaruu korumata pyret etmek. 

ledırtt>r. Bunun tçln bu tayyare mey. 
clanları etrafmdan l\leklllye kadar acele 
olarak müıtahkC'm mevziler vücuda ıe. 
llrmektedlrler. 

ı\n<'ak de\Tlye kolları arasında \'e 
bit.arar aııntakalarda harekat vukubul. 
lll.ıktadır. Ro~mel l>uralard~ • motörlü 
ku,vetler kullanmaktadır. 

--o 

Yugoslavya Bulgar 
işgali altın:! a 
bulunuyormuş 

Londra, (A.A.) - Buradalcı Yu 
lrC1slav mahafı lınin ald ı ğı habere 

göre Yugoslavya halen hemen ta. 
mamılc Bulgar i gali altında bulun. 
maktadır 

Yug03lavyada ancak bir Alman 

fırhsı vardır. O da Belgrad civa. 

rlnda bulunmaktadır. 

GelecPk muhakeme celaeainde dinlenecek ıahidlerden bir kısmı 

Batırılan London tipi fnplb: knıvazörlerlnden b1rt 

1 Hi.dise sabıhı ıumek için 
- &talurk buh·arına çıkan n 

pa..lıyan bombanın pek )akınında 

balunar..tk yaralanan Bıcun Tok&ÖL 

2 Suçlalanlan berber ~uleyma _ 
- nın çalıştıt1 Guneş lM'rber P. 

loııu sahibi İsmail Kurukulu. 
. 9 Molos!kletlt seiarcLlıanclere 

O - resmi evrak ıotürürkf'.n, in • 
filüı duyar duymaz hldlı;r ) erine 
yetf$en Ye sadmenln ~sirlle )ere 
d•n Bay von Papen ve rerllt smı 
~rden kaldırarak sefııretbaneye 

kadar cltmelerine yudun eden Ha. 
riclye Veldllitlnde motörcü Ali Kan. 

Az gıda alanlar 
için zayıflamamanın 

çaresi nedir ? • 

Bata an 
yarımadası 
Japonlara 
teslim oldu 

1 Denizlerde 
"' • m &. 

iki IDglllz · 54-5E:
11~:

1

:511:1'::~:: 
Meşhur bir ecnebi profesör tavsiye 

ediyor : " Çok su içelim f ,, 
• - Ianan Ömer Tokadın on dd.ı bir ltal•an Ankaraya rldlslnde lndltl Toros o. 

ıl lelinln hpıt'ISI Ali ~llk. 

Üniversite 
Duquenoi 

fen fakü.tesi profesörlerinden 
tarafından veriJen konferans 

k Jl .. 6 Hidisedliı biraz e\"Vl'I Ata - Dıin saat 17,30 ela Emlnonu Halte • ravazul'11 i - lürk bulnırı iiurlııde Ömr.r vlnde Ünlverslle Fen Faaulteııt profe • 
İ Tokadı ellndr üs'ü örtiılu bir rlslm sörleriııden Duquenol t&r;afındaıı cıGı • 

d b ı6. ld 1 oldutu halde ve cbelkl siftah edt'. dalar azallıldtiı halde 11ayı.f.amamanın Filipinler e taarruz aurı ı 
1
1 ~~ı~.:e0::s~:~il~;ı:ıu::: :;0•8 çareleri .. mevzulu milhlm bir konferans 

ftrllmiş ve kalabalık bir dinleyici kul. 

d J Ponlarln 1 nwnaralı taksi toloru ,\hmf'd rahr.I lesi tarafından allka ile t.aklb ~ıımı1ur. e en a . . . Hı.nd denı·zı·nde ·. ı:. U7ça-r. Suçlulardan l>f'rber Süleym:ı. Profesör, konferanımda az ~· alm k 2 O O b k m~buriyetlnde kalanların zayıflama _ 

sayısı - ın ışı İngilizler 44 ticaret 1 maıum':.~ vc:eo:~~~. ~~~:ı:::.~~n:z~n: :";a::~~~r~~::~ k;:~~:~~z~h :::: 
• rlne kendisine sefarete na ıl alde • l'dı azalan ı-ıda maddeleri yerine ikame 

edllebllectk olan muşablhlerinl antaımıs, 
lıllih:ıre esas me\~ua clrerek demiştir 
ki: 

- Bir bulçenin denklenm bir hal 
ae olabilmesi için ı-ellrln az.alılıiı nla : 
bette sarfiyatı da kısmak laı.ımd:r. Ka. 
ıtanılandan fazla ka.Jorl sarff'lml"met. 
1'te zaydlamamanın caresl. 

Bazı kaideleri tatblk ederek bu caye. 
ye varms( kabildir. HaLti bu, çok ciio 
bir şey o'an az :Para ile bl hfoslenmf'k_ 

(Devamı 6 ncı sayfada) Vatinıton 9 (A.A.l - Royter: gem•ıs•ı kaybett•ııer ! cdinl sörltren Polonyalı nılihen • 
Üç aydanberl ezici üstünlukle bulu ~ di« Edvar Dlraınansld, B k Ti k 

nan Japon kuvveUerlne karşı Bataan • 8- Yenlşehlrde Birlik berber sa • ••y ee u··r e 
~:=.::•::cın=e~:~rll:: :ı::~nl~ J tal yanlar bir kruvazör len. !onunda r&lıfllln :\hmed Ka - u u m l m ar l 
::~ı~u;:~aı~:rı~::ıı h:~~!~ :::;~ batırıldığını tekzib edi~or \. ............................................. / sı·nanın o··ıüm u··nu··n 
y-a.pııan dlter btr ıa.arruıdo&ıı ı;onra Ge. d Londra 9 b<ı·~·A.> - Amırall · k Filipinlerde leslı·m 

ne:~ı:~::r!~~tbl~~~~kn~:~~:~a:~ı~:~ı a~~~a~ı tTo:!~:ınşon kum.ındaaın olmıyan kıt'alar bı·r 354 u••ncu•• gıl'Jo••nu••mu•• 
Ye ları yüzünden mukabil taarruzun a. daki bir denizaltımız orta Akde - U 1 

=~te ajTadıfını Vaşfng1.on;ı tel:"'1'fla
1
n!zde 8 ~u9Juk t~nlarla silahlı 10 

bladlrmlş ve Japonların "Jliıd ıriler·ıı. ~0-1 b_ n .• tc;>nlta.ıoluk tm ltatyan .kruva • kaleye çekildı· 
i kanadlarını çevirmiş olduklım ılil'e zoru isabet olduktan 8 dakıka son-

e:..ı,•fr. ra geminin parçalan p battığı d~ • Londra. 18 (A.A.) - Vaşlıı&tond:ın 
Vaşln,ton g (A.A.) - Unlted Prr5S: yulmuştur. Biraz sonra bir muhrı • alınan hahforlere ıore Amerikan lıarbl)e 
:Resmi olmayan kaynak~ardan haber libin kazazedeleri kurtat?1'akla me§- naıırı Stimson Flllpln adasındaki Ame. 

(D~vaını 5 lncı ıayf•da) (Devamı 5 lncı ıayf.da) rlkan müdafaasından bllh etmiş "mu. 

C Havacıhk mütehassısı diyor ki =ı 
-

Bu İlkbahar mevsiminde 
havalaTda neler göreceğiz ? 

Yazan: Milat Tuncel 
ıuharlb orduların bava tl!kn14i nok. 

azarından bu ilkbahar taklb ede • n . 
ceıtleri proçam barb ba$1ı)&lıd:ınberı 

ta.1db edilen e a lardan a)rılmıyac:ık si. 
bidlr. l'alnnı bazı i tlkameUcrde terak. 
kiler meydana çıkacaktır, Amer'kalı -
Jarın uçan kıılrlerinden A\Tup.& g:u:et.e. 
Jerl ytn dC'n b:thıııttmlJe basladılar. D ter 
clhctl.f!ıı Amerika Iıların Alman Stuka 
larınıı muadil yeni pllıe tana.relerinin 
de cephelerde me!nulen harbi' iştirak 
edebilecekleri bildlrllmekttdfr. Inı-lliıler 
de dört toplu yeni bir üp «!l~nk~r Hur. 
rır~n avcı tayyaresi .J~ · r 

1\1. E. 10 tipine mu.ıdll bir et\\1ılrwlnd 
torpil tayyar~ı çakannışlardır. 

l\lil~cClkle:rıu bu ilkbahar lçın ~Qp • 

tıklan h:ıva huırlıkları h kkındıt kafi 
der~e maUlmat meveud o dutu halde 
«Luftwaffeıt nln ne g-lbl yenllJkler ve 
ne gibi hazırlıklar yaptıtt benliz kesti. 
rllememektedlr. l'alnız bilinen bir ey 
\'llrsa Q da ark cephe 1 için kuvvetler 
münlkun mertebe derll toplu tutulm:ı.lı. 
tadır. Ta&ITUZ ı:unüniln çanı caldıtı 

anda bunlu kütle halinde. tam bir ke. 
safeUe harekele ~eçlrllmek liJlenmekte. 

{Devamı S inci sayfada) 

dafderin rostermlş oldukları kahraman. 
tıkları, ne ıibi ~ç şartlar ıçlnde harbet 
tilderinJ blldirmlştlr. • 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
Moskova, 1 O (A.A.) - Bu sn. 

bahki Sovyct resınl teb1' ğ ı : 
• Dün kıtaat mız şiddetli muh .. re. 

beler netices ndc ilerlemeler kay. 
detm'~t r. 

Edirnede 
ihtifal 

yüzlerce 
yapıldı, 

halkın iştirakiJe 
nutuklar söylendi 

bir 



2 Sa1fa SON POSTA .. 

Hergün 
-·--palı alılık derdinin 

Seheb/eri w tedavi 
ÇareleTi üzerinde 
Bazı dü§ünceler 
___ Ela .... UJald•sJJ -.1 

Ha,at ......... ı. 
Ola,. ............. ..... ...... 

EDi:a cdlmlae .. ti••• .w.aı. 
da dalma ..,.._ ~. Giril. 
...,ine, tesirinin blaeedllmeme.1 
.. lmün yok. Bu nokta üzerinde 
llllılabklS. 

Katltkta • .... y.,..., .,_.,.., ı: ........ 
,.ı ............ ı' .... .__ .. , ................ ...... 
e•eur,--. ~ rıh n:r• 
- ................. sbUlll'dL 
,. • .,_ tıkl- bldtm dolaıl •. s... 
•ırrm .. ....._ il' iade • llllııla. 

B••l•H ••latleı 

•ıkaa. 
Farldı dit.._ ..... ıbita .._ tici •1 .. dfllllla ... ..,_ _...._.. lıllllıılul. btuatlal .....,_. ....,__ 

...,,_., ,, ........... pnıl-' ....... -- - ...... illi ı, btı 'I - ......,........ ............. *-

... batl•J'•: le ......_ hm' lfeCll .._.. •: rm Mrltl .., ıu' t ....... . 
t.llblik pP)dı, ........ elqjMj ., ............ _...... hn'llll :reaımM IMr aw a? M• .ım-. Mle 

111 Ht!I' insaa tdJci,. alanJa. kalaiilir •• 

l 

-
insan 1ıaı·IMl•lıı••sn ae dereoe llane W bir karalıiere malik ulana oJawı 

te&lıl ...... ııaı.an •...,.tok n•IMIUe. IP!ıat _.hte mrn&ı:ar. •
lawa lnandıklarmm türar Uaı siJ'leaen llislerlnden ıılalaa bir dereceJ'e Jıatar 
ailıtıeesalr olar, IMmaD lflad1r ki tir lıa.W,.et.lse ,..,..UMei:lm•• en biıilık 

lıiUk .... ,. ........... - Mba f8ul* ı.MllJeWalllW llJ"lewttlr. 

Niaan 10 

Ubi solıtudinem 
F aciunt pacem 
Appel ant 

(Yakar, yıl.ar, çöle çev'. • rir, eonra ıulh, •adet 
aeıirdik derler) 

~---B ... rhan Cahid __ 
.... .. mabarebelel'i ........ 8111 llıt 

... lılsaı. .... Jliuılan ....... ne. 
•e ...,._. lifn lıaJ1I ıs.wa .-ıaner • 
..........,...~•---e•~ 
mı ~ itina ile Fetie&lrl~ 
ala71ar. f..ti '• ~lk Ye a&q aatnaar. 
lan .....ıa edı'P sl*Hk. Bu arıa .. 
........... .......... ~· J'&nıp 1ı.kaı._ 
erL ı..- .-ett •en&n •e tek ~ 
lıılr ,.ıaılan en kınne&l1 tıAJınere kaar 
;Jel'~ doldaıan lls tef bu )anııa 
la .... rer ~ lU ela• ıidecett. 

<'.....,al. .... •n Wll dünya ölçe 
ıilntle mnefelerl l~lne alan bu clbaa 
......... llaJlramaııları bep &)'Dl JddJa,. 
imla kalı ükmele mecbur olduklar• 
llb ... 'ıh~r • 

•- Harb edlJ'orua, kao dôlluyoras. 
...._ ....._ ._ llÜll1&7& 11arri7et, a. 
hlet Te aaadet setlrmek lolndlr ... o .... nı ~a11ı ™.,.., W1rc11. ..., ..... eMe ................... 

BiiliD ....... ......... • ...... -;::::;:;:;;;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: ···-·-------·------------ ile Yıllık barb tarihlncle s:.ılenen na. 

~~ .. '!:r:ıw...~:.: [ •elair Haberleri ] ....... __.,. ........ ..... .,,, ~ 
~~4.. =:'. 8:--:b-:-in-:lir:-al-:-'.1k=--m~otö~r~u7'::r=a-m-e-=k-ı_n_e-:k:ı--fi:-.-a-t:-la_n_n_a--=ün=iv=er=s=ile=Ş=e=re=!.f 
==---~~-~= 13.500 liraya lO . alerisi h1Z1rhklar :. -:= .. '.:~,ı;;:....~,:=- satarken suç osıo para zam ı~ası 

..._. ........ w.m sr- ,... bitmek Dzara 
t=·: =~~~~= yakalandılar / kabul edildi 
ele mun umana ibtl,.aç söatennl-
J'"' bir bafka f kil yok mudur? Kıya/el Jeiifti,rcn WJ'Ll-
lıp HS:ı~~: .!7.:~d~ rın öıtiinde namaraMrı tabit Yarım ve dörtte bir ekmekler eski fiat 
lmt'i,etle bılmiıa ......,_ lmDa oL Milnrİf J#lraları .ıa. ilıi ortalı, Üzerinden sablacak, kapabJan fınnJardan 
ıwlıtını diit~wlii .. ııii -,il~: iidelilı 6ir de B bin liralılı 

&aldan~ na.--.. .... 
l'MM • flnmam Jabna -..niin dıa 

.- _... w ldml ldılla edelııUlrt HaDal 
salcluıeı b&ql ,.Uh J'Slam J9kmall. 1ıll 
-" ........ lauellet eWtbıl .. 1ıe. 
.......... a. IDIJt lıalbıMa ıaı.u.ı ye a. 
dı&let •tt1hm mecetlnl ll1n etmltür. 
Din ._, mllllıe& utrun'.l. aıeafaat 
atnma _... .......... oaak'--• ~ 
tmdm '*7P ..__ ..... a1.&l!lar llıtp 

ona iaba rahat, daha mınl1eUl vce •a • 
ha ıreacla ..,._ nnceklerial .adetmiı. 
lerdlr. 

Deıta a,..lı9r. Jfetlee •e QDI olal'alr. 
tır ld .. ......_ e"9l iMia mü&efrlıldrl 
Taelte ba btlmatl ftnllltU: 

w ••• r - w Jl&f;em 
aııpeUan& [ 91 

'23""/ıan Ca/uJ. 
lmkiye barbde dejlldlr. fekaı lfdara imaılayıp uerfliler tasarruf mümkün olursa um "kaldırılacak ='f)ajı : o ......... -- ..... 

._., düny.a&Dln &çı-. JatlJOI'. BL _ • • ' 9 .... blı '* ._, (•] Ba JiCbıce etmlellla ılalaa •trll 
sim~ lk ,,...,. :r•• ..... si- Emniyet nuıll polie Ye keçafıçılık Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın..' E'mnık ke•.i W.. ecJiMiii .a. ::, ~ ':":9ı a.u:.: 

1
!a'

11
_· topla tlrelbnell ,apal&blllr .... wnall• 

recelanltla sibl bu1raıldı, her dtıkl. büro.u memurJ.,ı, dün mi)li konm. dan fı~ıncılara ver.ilmekte olaa ~ ralanla wli olılcak bdih•1 lllle. -· teftih ...... lala .... ..,...., terime 
.. daJılL-- bl 1 f -~-· .. - 3 7 .. Mır ..... seçen ~ nuuan m lma kanununa muhalif harekette bu.. ı lara, çuval !>atına 7 kıırut zam ınek iare bllllu1. ~.-.na• • • e&lm. 
.... kuvvetli WunmlJa pkpnelr 11unan iki taciri ciirmümefiıud lıa • yapılmaıı üzerine fırıncılar, alil.a. l mııtı. Artık. Lu kadar fırının Lep !' · ._ .. "ılırla te • 
t.r Bu vazifeyi Japank onlwıwwwa ?inde yaka?amıılardır. iddiaya ve dar makamlara mGracaatle ckmeie \birden çalı,.wıaa ~ ~ • k•l'!IUbal ....aea.,b ...... faa • 
Çtıplttık. ! zabıta tahkiKatı.na nazaran hadise 20 para zam yapıfmaılnl İatemit - dığındaın bir mik.tar,ının kapatıbna.. 11.Yete SetUecek ve muhtemel elarak Y eDİ fen Ve edebiyat 

latlblü yabııa bu aok~ ad: pdur: !erdi. Yapılan tetkikat neticesinde , eına liiam süe'ia~ Bu ıar~e plerl Loan &1lnil,n4en enel tama. 
mıt ol.Mllr • arllfla .._..ani Deniz mdl'örl almak üzere tat- un fiatlarrna yapılan zammın ek • oaun. İtçi, tenvirat vuare ıibi mu mlle b 

2 • •h•H•. fakülteleri binalannın 
elibd•lan kolaylıkla ölçeblllrl.. nclan ,elırim'ze ıelea Sadullah a. mek fiatlaırına bu nill>ette al.aede • ıaflaıdan taaaı:ruf temin ediJ~ek Dit• ..... ,_. ........ IOln prOJ• e}erİ hazır 
Fabl bu art ta m'+-Ml .,.nl ~- dıncla ltir kaptan. eYYelö sün Ga. miyeceiı cörülmüitür. Ancak Top. •e belki el& 1 O para zam ;rapı.ima- Mr .. •s--1 w. &aMia ecııır. 
t.bae-ıideD.D evinde bir latlldik ]atada PerıtembepazaTI civar·nda rak MaheuHerı Ofi.inden un alınır. alna lüııum ~lir. .-.r ... ~ ~ 1 buat" Yanan Fen fakü~esinin yer"n• 
...ı1mesı olmadı ma? Dlier taraf- bu itle mesul olan b'r takım mü. hm fır ncılar tarafından ibraz edi- Ilı' "'* ...._ ~ ....,.. ır.a_ J'apılauk yeai biaa etrafıaclaki ha-
...... ,. .-ıııttı -· medd~- nee.eleri gean~ ve diin de Nec:L len ekmek karnelerini yapıttımaak Ber:i l e:çimiz lacaklar ene~ falltü&e llhfesillarl. aırlıklara ehemmiyetle devam ediL 
• -" iallrtne t..lr .em.il~? tihey caddesinde 228 numaralı A- için hazıılatılan kaiıdlar için de A-L d l:r ....... ...._ ..,.... 1 111e~ir. Maaı f Vekillıii ~vele~ 
• ..ı. __,. ...M Hl'_,... 1tohun maJua•tnda ietedtii tipde bir mıkıar ma•af yapıldığından ~ara aD ge 1 ~...,. ~ • ..ıı. aecı. eyni bina içer.ia'ade bulunan Fen 
Elb t e teait- etmlt oa.c.kt1r. Y~z bir moı.ar bulm..,tur. elımeie 1 O para zaz yapılmuına Bir müddet e,,,,el mezunen teh - u.ıaee .._.. lıdlleca w bar ~ •e Edebiyat Fakuklerinin ayrı ayrı 

_ı __ ... _._ --... -·~ kat LI _ _ı ncl ı: i1m -'-- •_: __ -t--L A-L~ ~ - ........ Oııl , ...... -M - - -. --a• Ale-..chr 11Uı a U'\ier ltir ta • karar ver ittir. u zam ,__ Tl11UMJ .--- .._ ...... .- ,,e ,. --·- cılarak inp edilmeaini muvafık 
,elle bilin-. w lııafe .... khk "8P•n melen •hibf bütün -ekmeılıler içindir. Yarım ve 1 Anbsadıa ....._ mi-ile ......_ Wleri .... heEcW Wbaw C.ı tinaiiftiir. 

Ba difiimıe lstllualln ~lıl ~- kapta• S.dalal.ın bak•p be.fclörue bir okmekler eıkiıi a"bi S ve larda bulunan Berlin bü,.ük. elçimiz ııenl&e7e .... .,. -ni ran1-.: l Yeni vaziyete ıöre binaların 
W.tı..ma tla tadtllr. edlWtllir. E'ftl, iencliii •• 8 bin lraya aatıllnuı 2.S kurup aatıLııeaktır. Hüsrev Gaede tAla ... +' t eb • leNa ....,_-..&an 1- -.r. pl'Ofeleri 1.aznlanarak Vekllete aöa 
.,ı.,_ Al uehrı .. w. M•e»ek, lbım ~ iki •'lincliftı bir mcılÖ-1 Fıırıocılarır., ekmek kuponlıarını preele ı 1 .._ sel.ittir. ......ur. ; derihnittir. Her ilci fakültenin lu • 
...... 1so•• M bdarlnta ..._... rii .13SOO• tinden •talı aatamı. yapııuımaları için hazıdanan tut - Berlin büyük elçimiz. l.ıtanbul - ötrwlltılmlse dNi p1er1,.. ..... tal, Ye ma!zeme iluiyacları debn. 
111 olAi • S- .............. be. yacaklan'ı n kenclWne de 8 f,"n ka!fı Ui·dlaırın buılmuına batlan- ela bir iki sün kalchban. roara bu- ta .... " .. ........_._ Mrı&. ltl:ler tanftndan talit edihiftir • 
... edeltillrles, ı.. da. -hkkek li!'a kert.den fatma Yeret:eklerinf mıttır. Bu k&jıdların. beı birine 100 ' radpn Belli• ...Uea battu .. • lerf ol..ı lır9'e -•w llaarif Rt!!ltörM banlltrla mimkün oM-.. 
,..._. ekli'- ..._ ,..... 411-b. .ö,'le111i.lenlir. !fit yap:ıurılacaldır. Kiiıdın ak111.. reket edeceiini ~nıiıdr. YCIWI lıluın.ll_. ..._ Ö.. h. lu kadar aüıatle temini if;ln icab 
ft Mim -....aı •7 • _.. ... , Ba •tt fiat faikı k.,.ıaıncla S.. da kontlıol memunanun taadik edip .,. .. _, ••a. .. ...._ • eden tedbirl..e te9.-l etmittir . 
..... cpM .......,..._ . duM motöril iıllenilen fiatlı ahna. naütıüdiyeceii l>ir yer dı bırakıl.. il~ ah hri Kwil• ile .,_. ...ıer1r1e1111 re. F k.iiJtelere a id mhtelif meaele&er 

O. ~ ~al ime ~- Aı..a filmi ia razı olduiuau 'Ye az eonra da mıttır. .. ... ~;.tiriliyor .._ ~ Wlrlt ._.,,_&ar. ır ..... W..t VeUldle ._... • 
cir•iu'!'" .._.., ~Lad:m ~Bp motörii atacaiını any1iyerek ......... --.. ·-·---.. -·, Va& ~ ....... Reiıi Or. Lttli \, J leida buJ...-.k Ye ical> eden i~he.. 

Kö1ls ._ı..Nnla Pft .!D Ac...._ mai..,.·adan ~11-t• : Kırdar mimar Sedad Çetintq!D y • , • .1-.L• • tı v.-ek ibae Fen °fe F..cleb pt 

.W ... ln ~ .::: :.:: ~y- MüdWijine lftlracaat et. I Çay ve kahve i Mı•'l'Ç81'f'•1 üzerindeki alemler hak AlllU ....... etna- f ~kae~ ~.ı..a..ı An~ st. 
dJw ,,.. ...... ~ , m-.tır. • : 1 Jnnda •enliii ı.panlan -. din VR-YV aıiflerdir . 
... •• • • .. :ıı:. k,..,.,r. fakat....... K,aptan il iY>arı •erine zabıta • b land l 1,er .. ! -.. 1Mtediy• -. 1llildil _ Valin faiH · rBi -=··:::·-=-·:;; .. -· --·-----·--·---.. -·--·-·------· ..... _ ..... , •• 
• ki l»lr Mu_..~~ memurları ~lyafet deiiftirert!": Sa. tevnabna aş 1 itrU ve miibendi*"' olduiu halde Mı. JUUll ana J8J8 1 u A L. J ~ u 
,...._ ti• ... ,.. .. ç i ' '!' • cWI .... ile l>hıl lıle ~ •asaze- 1 aısçallfla!llıda teddklestle l>dm - aal: dil _ .a.-. -' A 
... ha b.tt~• ~ek ..... "lf8 ııne stm~eT, lcend terini kaptanın .il' hl fdallllle JW1ır9e1m w. l maııtur. Mıı1PÇa"'1•t *'iadeli ı~m e diler cmu,. M/t/1111 
.._. e."1~a:::~ A.J arka~~ dıy~ taaıtarak "?otik .... ~ ._ a,nlaa ,.,., Jıall•e "8 i .J .. mler etki ıekliae ihıl edilecek.. . ıa: 111•'*1& ... Al8llo 1.11: -. 

!19..... • .. ~ .... rarf-i"n ~:.!• t~ı,~ır. ı+ +il ................. ._! tir. ~vvelki cün.·&J-Oiht-. Yeai. N ..,..._ta), 'IAI: ~ llAlıecaeri. 
tlo •• pdrı.c . il. -=c.-ı 1 E..wlee de ı.rar ettrkt~rt •* _.._ --'-Lla •-- 1 __,ır 

1 1 
tehııııde vnk~ clna•et etrafın. 1. ..._, __ .... --1ar IPI.) 1.31· &Yill 

ti ~ ak adan hlllnm, ,;-.,, n n ~cılbla " Al ba d.r t .. ril ._en __.... r -••-IMIW"'I• · A L l Jı I 1 l ' · _. ...... -- • . 
e, ço 'L.-~ archmcıaı da ve... . onaıı e n • mıo o Lbtlk .... ,................... •Her I IJ er da ~eıamuml auıviai CM.an aa&I. lUt! 'Da&.,.... Jt.D: Şarka. 

.. ı onun -. 1 . i tam ela."'lık 1.3500 liradan on para atai ya ve lefti ._. ,. *11r ......- MI ._ .,, _ Köni urafındaa 7ap Jmakta olea lar. ıı.u: AJl8a .,.brlarl. 13.31: su 
ftldl olımca .- ~-1...ı.1er1 de rem yeceklerını telar~rlamıtlar. hu ..._ l&laiw.m ..._..... lfs1ere a.. ~.,8 P-Aftrtlaft &r tahkikat neticelenmi" Juahveci Nec.. lell w ...._ ..,w.r. U: aaat 
'78P•r. t.llhaal, ..... ...,_ n suretle de Sadunah onceden numa. V T-IJ" meddiıı ' öldi K le b t9ft' • Zir t 
....._He ekrMif elehllr, falral 1 t ııl>"t ecl 1aı· hulun 13500 _... Bllllluaa 11 il UU. ete• ..,..._ Yerli AA '· ......... ı.-: l . ren e~ ... ya a1an. 11.U: l'ual Jae1e&I. Jl.U -.. 
J.er1aaW fule mdlat olnuyacak. r~ arı :.ı,.ı d 1 ~ ~~ _...!.!ııl•. ,..,. .... ltla _..... P. Mim. w..-1a .... Jllrul ve dolay-.le -ca iflıak Hlea ar • eü.ı.I. 11.15: na.. .... 11'1.J. JUi: 
tir ne •._ecıelledlr, m .. hıııf - ~:~ c in en çı arlp 'Yel'- llPlan HCI ...a we tQ ... uta (11111). ~=• _f!ac.ı 9_,.~~ ·~~~~~.:_d lu& ...... n a"8s lldılrtelt. 19.U: 

' . . ... .u.. ilk lllee a " ... ada 119 'l'lfekol 8 1 l&lııkı etı. ftıra•I• - ~· .t_,DR evı-ı.,....- .... 'ftllll ...... 1&11: ....,_ P. 
MlmlJ'ora.. telalll iNii .. M;Bi• &. abpentten llOD derece mem. .,.. •• ._. tn.lata ,....._kt .... j Clll.7I) la. • • dir. Yapılan tahkikatta Kemeihr ......_ ...,., ._ 1 t t. aı ıaı-. 
Su•~ llOlda .,:.. ılı ..... , - ..... iki oıtak 1 ltia liralık. ~ w ........ W>ı'•" 1. 'lllb. Ti& o. . ._. a b: ,., ~ ~ .nel i.,_.ili W ~malama -·· n.u: 'Dmlll. 11: 11111be .,._ 

pliace,-...ıt1ıaa tiıff , -. ...._ek ltiT &tura lazalamıtlu. ~ IMefGa (SllrJ) ..ere ~e _... • vak Ullldan ve hacı Bayumıa .. 1 0 1, il.il: lııie& .-.. PJ1ıııe ._ 
cwda ., 5 • _. ille a.. earada da memadar tarafı n.. \ J taa&ları llAn ohmu (5!16..llll) k~kçrltk ..Cıkaı-ı bulunduiu an _.... w ' 1 1 ;pr 
Fabl hansl k °r ™""':. W'I 4ea Uilailreıla..t Wncle ,..kalın. '---.............. - .... - ...... --. · llı1ılmıtt1r. ~------------.. 
ta• lıtlf edllmlftlr! .._ • , , ; mttlanlır. SuçNla• din Pi vakit eorguya 
7.ate temit ,:n;_-::!. .._ Her w ~ düa ~ ... m~ • {STER I NAN, çekitmek ... s. .. naı-..1 .3 ün.. lstanbul borsası 
7oldw ~ 

111 
.. , deiaıaumillie t.rim edılmltlerdır. cü sulh .ceza h&kimliibıe aevkeciil • -·-

(Deftla• ' s T ER 1 N A N M A 1 lftitıler; K:emel ,...,.n aorpmada t/C/NI SfıJıs - bpuı11 ftatlan 
Damlupınar vapuru Y.Jtdmde v..ı-. ~...iade 

T AKVIY • Yunan;standa~. do-odu.. Bir arkad ..... mn ............... t .Watuna •w- arbılqmm atııcıl tarab İçtiklerini. dünl:il aayımızda çswıa:a 
1----r--::;-A:--r-::-~-ı •• Wr 7oıc.a pllı.,.11. Kndlabae Wr '6r miiraeaa& ıa.,&ı. I• eaUıbl 81daı yazdıiımız al>i Müjsln itm'ndek' .1f1bt n upa1111 

..., w 10 Anltl .... Yunanilbna ,.rdım medcle'leri 1e1sraf .,... .. w plcp- J'arar. •OU1&•'- &1lnl mc ti.• .... kadınla Ye makut kahveci Nec:med ı S&erlln UZ 
- C- ~ ptiirea d>umhapınan vapuru dün W dd .,.... .._... Wlıfll. A1'11' ıa ...... lwt.r ~ dinle Wi.eye tel:adciıil• eda kaY. .. Deler 111.11 
M:; ._. •:M "- sece Jimanımıa danmüttür. Vapa.. ..,..._ Ar' 1 2 

........... .._ ..,. karW'h t ...... ..., ... l"'9 gayı mılaltlb- _.. demittir k ·: ı• ~ ~. 11.115 

.. tM2 ıw ftlQ eek.izinci -- uzırlıldarım. lila .... &nala ......... llellsi ti, f9lıM v. ......... ı< -- O.rı tıbaıttım. Necmecl - ı• re.sta il.it 
1--'!"""!"'r-:-.----r"C~~ hasündm itiberen IM.,_ecak ye ,......., • •• ııu'I• -- ıı.. dlıt l:aıpkla imeıriw Wicum etti, ~&okllolm 111 lsnt ar. A'Jt 

(.\Jl\ıt.Ş R. eyye) J,.;.;._A_K .. yik}eaıe iti 2 uh bclar lirecek. reeılte ..,.....,, 1'6 ,.....,_ .... ....... ...... enalt ....... a: Mm ~ ,,. elimd-. ~rala. l!ll7r .at.. .. 15.tl 
ıb. &>. S. D. d · • 1 rlMllea ............. .,.- •Pwllurlı dal aad H .. t8Fıl dı. 8ea de kendimi •ÜdaİH içi• »..,..... 1ı1ır paıg d7te 83 ' 4' r.Damlapınu nc>uru 1"ı •eferia- "' ee'9b ..U.l: er..le ........ M-....ı Aliaia eliqde baluUD e1tut 
• .. Ol Ol ele 1000 tan im:İll. 400 tGD f...ı. •Sah dd aea& U.11 daJt. Ye aı. tırea .. anak 11.11 .. lllqt. ~aiı aldıa. Fakat k...limi b7Det.. -------- ---

a-4~_._.-lki~llli":".i-;-A~ ... -.-r-:Y~ • .ı..._--1 7e. 350 ten z.,dn. 100 .,.. ,-u. • eı.aa • ....,U.. !w'h._ tars ı n .-bll& • mittim, bir teJ 7apt:jımı laaurı.. ..._ "Trltft!At 
multa so ton da kanı -~a sötü.. .\.. iSTER iNAN Dtlyonnn. oradan bc;tım. Kuı ... 

~. &>. a. o. recelıktT. A,.ica lmbra 1MlediFe .. ·'l pilıla7a doint i...tuı. petimden P-

: " 
11 18 .toin Atina l:teWlye memurluiana lS ER 1 A MA l ı::·.ıer MI ~W ""·• a il -.a.....ıtı ,.,._ .. .ra•mı Her 6'-·•• ~ ...ıır..-., _____ .... ___ ,,, . 

..................... --uuuiill[l.:. ...... ih ...... -·" 1 7 .. ...tlmildr. 
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Bizde ve garbde SPOR 

"ihtiras,, 1 lô • 
Bu h fta Galatasarayla B şiktaş karşılaşıyor 

1 Fudbol federasyonu, Ankara, İstanbul ve 
arasında bir turnova tertib 

İzmir 
etti 

muhtel itleri 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak K1 Pamr t:ünü yapılacak llı maçları: 
L __ ~~ TUrlci.7 de'ınenfaatine ~ik etmek için aaiıalbul edihncsi ve hele bu na~edle.. Fem:ır.b:ı.hçe st:ıdı: Sa.at 10 Eyfib ,. 

b •Yman. F oın S~ « e an1a.ramaktadır. rin ikinci müntchiblerin aeçımlne ll~: B: sem.mi, ll:Qatı, llayri, s:uı 
ı~ uy~:» af~'. kıta.k.b.ı.ndan.d 0 ızabr:ıuj .f _ Toszıdüfen z.aylf bir ~iri.n1ar.zedihneıti t>u sahada çok mühim 12 Siilcymaniyc • A1tınhıt: II: Şazi, 

·-u lı-Lanln uına an •. .. .. B ı bır b' li ''-- ..-ı... n"'--'" ı~ Be "'l nan Mu Be (Ehedi maiyetıne d1.1,,cunüJNr: . u '?e~ . ır adımd'lr .. Memurluk .po Uıs.a. _.., .........._ ~ • J'Oı; o • 'l'ak. 
~cf) · .ıtt~~ K~ y ıpıikolaji bak.kında bıçhır bılgıaı 0~ mızda böyük enerjilMİ mıllet i§le. shn: il: Adna.n, Scliınl, l\luz.affcr. sa-ıt 

Içuı ooyle dıyor: b • • L Lım.ıldaya~ fi. · nıc1 • . . • 
«Biiyük • l' etle ihtirutnl d'U mıyan u amır uor .., h rl -c ıtrusmar etmek. ını.kAnlnl vcze. 16 G. 8•nl1 • ~ta$: H: Sami, Ş&r.l. 

re koş111A Sa:ımuıı l'e Enıırumdan ha. 
rekd edilmek suretile başla.ıı!k-aktır. nu 
suretıe lkJ n-OS;tadan harekoı edeeek at. 

Jetler Sh-asta birleşerek 1arışa devam 
odecek.lcr ve 19 Mayıs ~il Ankarada 
bolanmUJj olM:&klardır. 

Bôlgelerln aUeUcrl kendi villyet hu. 
dmla.n dahlli:Wle Od kilonıetreUk bir 

Erzurumdnn !ı Ma;yıa Pazac ı:ıinl 
saat 11 de, S!ımsundan ise IG l\fa711 

Cıımıırtesı günü saat G da hnrı.-ket ecıl. 
lecelı:t:lr. Erzurumdan ve Silmsur~3n ha. 

rrket ede<ıek aUetler, unıum mildur \ık 
tarafınchn verUcn hayratı tn•ıyaca' tar 
ve bnnu Sh'll llseslndcU JUat.ürk m '· 

ırıesiııde saklanmak üzere bir ıı.rmat-.ın o.. 
Yan biır km: u~ ~u, samimi biı,ldr eGI'Cleden memura ~a~ mu ek. §ek.ilde inki§af ettı nnekten çok Adnan. 

mcoıh.tir. Um~i\ıİy:t1.e garbın tela«- terie damgıı.;ıını Y,!'.'~_t.' .. -~"'! ll.d faydatan.abiliriz Şeref atadı: Saaı 10 Beyl6beyt • n. ------------------------------.. ı 5 - Bunların n..,....,la'llll rra. nr a ~:....L • k d ah ·ı .J. cA•; B'--- D l\I. .... "I al A f "-Ild ~,., • 

mesa,fe ~ koşıwıaklar\'ltr. larak b1raka.caldanlıt'. 

.: ı aınde id.diaaız. hazeket&iz adam bir teve-hhüm peoindedir. . ~i-"•CSIZ ı .em. t. ıı ~re ..- -.r: : ueyy..,.., •• u.._ a, • ...,, • -· 
encrj ı aiz u.yılarak meauliyct ma- n;cm~. e ohnıyan k.aLiliyetletİ gıb.ı unsurlar mi.ihımdir TC k ıyµıel- 12 Demlrsror • llllli.l: il: Necdet, 7.ekl, 
kanıları .büyült eno..-.j i iatiyon ihti.. Kend.lsı nd cld d · yapılan tecrü.. hd1t. Fakat her ~::ye rağmen ınsao .l'ıfünlr, aaat 14 Beykoz • Vefa: n: fo'crl_ 
tı ra111ı d ıla ']i var fanetıın le tr.. . vardır ki küçük it için, insan vıır. dun, Necdet, n .. ~.:ı. saa.t 16 Fcnerbah.. 

a an ra veri ~· bekr bunu gö.StermlftlT. . . . . .. .. . . . .. L ~ 

("Son Posta,,nın bulmacası: 24 - (3 l 
~------------------------------/ . Bu ı \ı enerjileri ıo batına. ge. _ Menıur. ~iru İçin ıb.tıraa dı~ ~ buyük lf ı~ın d~nyaya ge 

Çırrnck ,, ._aoti, bizde Cümhurıyet. 6 k ad'l Yani mahza para, .ia. 1mıttır. Bunu tahsı~ terbıyc, kıdem 
b La;ılıyaıbil:m.İr.. duyml a t • ~edlr ve bunidra kavuş.çok az deiiştirc'bilir. Böyle oner • 

B. . _..._. . h a ve keme peşin . . . . . k · · ı . ı · -~' •-ll:de 1slfımi te:ıvıyenın ay 1 . daha ilerısını ıetıyece - Jl erı evveunden kCV'etnıe~ ve onun 
t 1 . · ı.:k a tugu :ıaman ' 1· . . L l evazu veciôderi ferd erl euı Y • • e rnüsl>ot bir ıey ele )·apmıya. mee u ıyet başına gcl'mesını ~o ay. 
fanııyll enerjisini sak.lamlya .ev-ıtır~ lattırmak. zorundı;ıyız.. Bu hususta 
k t . ', . L d f müte lcaPIT. . 1 2 3 - .. • 1· c rnı~ır. Vakıa bı:r ne ~ e. . . - Görülüyor ki ihtıru , . • . wıc_u amirlere dü~n vazife ve me~ u ıye. 
~e~cı\ı obn:yan ih'tiraa. ıhuras ~~~maddedeki ~beblerden ılerı gelı. tİ.n ne kadar ağır olduğu kolayca 

ı;e • hı. Spor: ll: Hn!ld Gn!Jb, B ha, 
Nihad. 

Üç ıehir nıuhtelitt Ankarada 
kar§ılaıacak 

Fuibol fedenısyonıı ta.rafından bııı.ır. 
lanan bir prorramıı &'Ött ıs. ve 26 Ni • 

sanda Aobra, İstanbul ve bmlr mulı. ihtırae dünyanın her tarafında ~ 'ıllet ı' ç'ın faydalı ve lezem ıı.nla•ıhr. Bu rapta'-' bır memleket 
t L-w:I er1ıyoıraa m " .. ıu :cHUeri arasında Ankauda bir hırDtı\"a sayı lr, fakat ga-dxio, ıx:ı ~ _en b' ·dır. Dördüncu maddedeki ae- mettele&inde f&h&ı sunpa.ti ve anti. 

var, fı!an işi ben. berk-ell ıyı ba,a b~br> ılcri gel yonJ& bu damga patiye yer vennememk lazımdır yııpı.taca:~ır. istıınbnı futbol ı.Jıı.nıı.tı bu 

rır ım dernek ayıb değildir. Bırço~ be iL er:__ız[k.ıtır. Beıın.eı ve al:t ncı Amirin en ibliyük. c..--eri ve muvaffn. uuolarda şf'hrlml&i en kuvveUi b:r t • 
~ - ----~liL 'ı US'\.ilu Ir na- . k" f d' ~aıı:aınlua narrı.7.eU .. vaz . . ddelerdek.i aei:>eblere racıae ·o. k. ıyeti böyle bır enerji k.e~ e ıp o. k•nıla ıcmsu etmek üzere geniş bir ha. 

lftc b d k.ie,d>ibn!fb.r. ma · b ' d' Demck.I k. • r'ıta blŞlamışl u eaye e . gerçe d.ikki tü ve tchhkelı ır fCY r.T. • nun ileremes ı ne yard:m etme tır. u ' a. 
Bu aaihada ıbır mefihum ve! . l !ld Ö"le cı:ihtinslı» lar vardır ~ı on.. f..sa&C11 bizim an' anem ze de en uy. Türkiye maraton bı'rı"ncı'lı"g• ı" ka,_ l • · · _ _ı, • Bazı ilmW' er " L • ba• na ge.. · · k • -~a~ ıaı ıçlnu'e)'JL sic;l la.rı arayıp bu maııo. ve it y • gwı gelen 'budur. lMan yetıştırme 

nıaıyct.lerindeki memura fenMa h 1 ı~ek lbz:mdtr. Oy-ielerı de vardırııı:evk.i Türkün en asil bir karakıtc:T AU!!tlzm federasyonu 'l'ıll')d.yc mara. 
'V k • d • Lt • aJ\ 4( U ti'. Ç •••• l • ' b d • • 

erme J te ı~ en zam t.ad rt • k.i bertaraf e.clilrne en ıca ~ e~. tezahürüdur. Normal zamanlar ıçın Lon b!rlnciJitinl 10 'Mayısta Anklll'alia 
rısn L:.d ımeeini kullanmak ! •:· lvt bu eehebılcrdendir kı mıllet b'l · I b la harb in.. :raımıa~ karar Tcrmlş~lr. Bu yazışa 
Bunun haltik.i manaal nedir} l~ı~ dee_..ı _. hayatının en mühim un..'- •,ı:ı.._ carırıtlo anı udesbasu"bıiitu"n Önem 
h k l b ke ımeyl ve vı~ . • b ' .. l.aiD p. ar ç n e ,. mcmldtetln her tarafınilan s~llnıl~ at. 
h rçıo. manaeı o a.n l ~· 'hniyc- surlarından birişt. hususı ~~ P~-kazanırlar. ÇünL:.ü ırüffet itlerinin le~er lsilrsk cdecektlr. 
angı manada ve nael ır ı:ı 'n- ool siyuctidir. Bır devlet ı aresın-büyük bir kısmını devlet yürütmek.. 

İstanbul atletizm bayramı 

Soldıın uta: 
1 - G ili h.ıber 

verme, (Ü), ArLiır. ] 
DU (3). 

2 - Zam&n (2). 2 
Temi%bnWık (6). 

S - Pariste m~ 3 
bur bir müe (4), 

4 Yermekten emir 

1 

(3). 

' - Bir elli• 
msddcsl 1%), Bir 
renk (2), tlzüm.. 

511 
6 

den yapılır ~4). 
1 5 - Ra.bıı edatı 

(2), ll1r me:rva 
8 (S). 

~ alem oluak kulllanmı~ır) ~- d b nevı insanla.r bzımdır} Bun 1 "k n f lu Böyle fili bir dev-
lc.ü bu ketimeyi fil tckillerde te ır 1 e u 'uliyct makamların~ .DB•ll ,~~1':1,_ ett. e otı 1:1· bü·.::ı.. enerj ile -
ctınek. müınkündürı a'I' mea nJ 1 etı§ltlrm-- "°"'"'ı 1 ~ :naya ç 0 ~~ .. 

1 n __ ura. bugün görmek..getirilecek.tır} Bud' ~r B"~•~ bunlarrİn iş batında buhmmaaı kador bu. 

6 - Maskara 9 (7), KOTUDU.ll çı., 

kıırdıtı ses •%). lL 
'1 - Do1 d<'tll 

İstanbul aUetnm b )T:loıı bu s ne ( O), Avuçiçi ti), 

- ~ mem lcri neler ur u...... ' '"k b ' . la 
Ro"&>ttt Kolej mda 7 pıl:ıc ktır. Noia (%). 

tc o'td v •• da.r ye ufak. görün. nın çare . . ifeleridir. yu ır nnneıt o maz. ••. 
~ıncla ~ }'f~ll'ha genİt bir itin ba. pertKJnel polıtıkanın ndvazbu politi.j Tarih, miz n haz n b ir deni var. 

Setımeh:r l'i' l\l;lyıSta !inal mi?sabüa_ 8 - Bir hayvan (tl. 

11 c . ve 'isini istiaınar etmek Mu.tlakıyet dev ı-ler :ro·• · nolcta dız kj kahtı rical tikayetile doludur. 
hn il M2lıstll yapılac& tır, 9 - lllud Un, Uu.k nlc1A ı (Z). 

~L ~~ geçip deneT'J L·ad1r kanın en çok ktyJllet--ı~ L ıgıd hü Asırlarca k.ahu ricaldon bahseru 
ıın ıyacını uymau • t' Uzun aelTULr uız c ·ı . . 

1
. "'-• · j 

2 K d . · de organh:asyon ıtaatn ı. t' ini mio. bu nevi rica }o gou.en ınmes 

19 Mayıs gençlik bayrak 
yarııı hazırbkları 

- en ıan bnak .. lbu ıdeat memur tp • . d . 
kudreti bulmaktadır. Memur 0 ku~ euıen d • · v başlam!Ş- beklenmiştir. Halbuki aynı evır. Ebedi Şef Atat.Urkün Anııdohı.ra ayak 
tao ziyade fımir olarak müfid ola. yenl dc~l.et e~l:§tbı~~~~a olan bullencle şüp!hesiz b irçok kıymetler şu. bast klarının yıldönümll m~ebeWe 

tir Seesı.zce vuı..u UmU>K4 1 B 1· 
cağını aenndııtcdir. , . l .. k t8h tamamen muvaffak ohna.

1
rada burada ba?'Canmştır. ,.u c 1~ 19 l\IAyısta lklncl ren~lik bayrak yarışı 

3 - Bir tlllOl. esaelı fıkır eri ın 1 ın · _.. eMyiz. Meb"ualuk devri kapamak knnrını Cümhurı-~ya.ptlJı.ca.k't.ır. 
· • t ıbsını tcmennı .., .. n 1 · · · ardır. Bunları rıeşretrnlftir, ~n j· . zed?ik vaz'ı prensibinin ka yet verebılmışt!T... _-.-. _-. Bu mevsim lıaslrlawuı g{Oil'Mll& :o. 

~dilmi•ıT Bu prıojelerini mı et ıçın_n~!n- - -~~ +wr...--
....._~ ':..... :-... ...... - - -- -~~~~....,.......-..v..-r• 47.._... ........ 
·-~"''W-~.-V- -- -- --

10 - Büyiiml'k. ;ellşmek m. KamPl 

(4). 

Yakandan aş:ıtı: 

1 - Bir bclm iainl 

reisi (5). 

•o, Rlr dcvld 

2 - Aklınd:ı bir ey 'utamayan ('U, 

NG&a (3), 

her 

9 10 

a - Vil17et ez>. 
4 - JJetırma. r~ C•>. sın m. 
5 - Aamaktaa emir (!),Kur'an par. 

oası (4,). 

6 - Yan:mlağ'dan çn.,. (3). T1lnat'9 
(t). 

'1 - Ba)'Tan ölilsü. (3) , Nota m. 
8 - Bir kadın l5ml (5), Ah (2). 

D - B1r haynn (!) , Efilbün tLc.U 
(4}, Uzak nlda&ı (Z). 

10 - Ödüoo venne (i), No~ (!), 



1lY ceı:llecek ve mulıuml'l ()\arak IT V --! L-- ...... .....,J .... 1..: •• -a 

10 Niu.n SON POSTA Sayfa 3/2 

Rer...nn ~· --························--·····---·······-····-···-· D ,- f -- ·-··-·-··-··---·-°"'\ 

L&~~!I PATRO A UAL '"l b.~~~:;s~~.~~=~=:; oS:n/o·i;_~~;; 't~f 1°
8

~-~-J. 
c. .'5 •••:ça:m=-W.a 

6 
• ,.. bolmuı olan bir tanıdıgın, ibtısa _ f \;,"'UCJH \, ~ _~ 

_ - aına hiç dahil olmayan bir sahaya 

On beş Rebiıyi.ıleYvel [1] Perşcm bayrak altına davet e lıyelim. bC"jiülımnl soyucusu vezirden şıka-ı•ıçrayarak, zeytinyağı toplamak ü. Nakleden ı Muazze ... TaJ ... ın· Bnrkand 

«Son Posta» nın tarihi felrilıaıı: 69 

h~ salı.:ıııı lstanbul sokak! r nı a- B:riken halık birdenb"re ''kiye yet etti.ıği.i ımü? (Hep b:rdcn tch- zere ~yvalığa gitmlı olduiunu ö~- - ... ~ 
g ıı.ıyor, c~4ermden çıkon Bcdcs.. ayrıldı. Ardında altı nefer ıbulu. did ettıler] Çek elin andan. rendlgiml hatırlı~orwn. O vakıt -- Sana ne dıyeceğ"mi ~aşırd:m - Nasıl olur dadı? 
t n.ıl-cr ve esnaf dukkünlar.nı aç- nan bir atol zabiti ıleriye at•ld.: Nefer palasını kınına soktu dık gazetede bah!!~mlftlm, zeytinyağı :~cug~. Sustular. Ömer kansını y.:ının 
n ga gıdıyorlardı. Beyazıd c=ımıi - Sus bre kal!~ ~ındi posıunu dik lbikan zabite döndü: ' l~racatımız yoktu, faat düfiincc dü. ~ ? - Gıdeııken sana ne temibtlı et. da t~avvur edı)or, çekılıp g.tme •• 
K ş Kçılnr tarafmdakı harem ka. alurwn. _ Bız yoğu~ •bu karda. fuyordu, bu zatın: :tı. Benım ıçın ne dedı? _ seydi ne derece mü~ltül \ 'C. fcnai 
P • onünde on ycdı yoldaş pJla- Patrona Halil kaşlarını çattı: Znb·t <ın-

1 1 
b - Ne çıkar? Elimde bulunıun, : - Serun ıçı:n bır şey soylemedı. b r vazı) ette kal .. cağını dus ·nu • 

hırını Sl) ırdılar. Patrona llalıl - Merıd lSCn yaklaş. 'it roı~ ' ~e l e ı erı yuruyup a~ ~bette yükselecektir, demi, oldu_ EYemın ederım. yıordu. ~... ·: 
k n ni 'b~tevı unutmuştu. Ko.,.c Zabit yanındaki altı nefere e. 

0 1 . d" B" gunu da hatırlıyorum. : - Dur kalfa, bır z evvel, gı. - Bu sabah mı gelmışt.? l: 
b d d a! b 

- ağı m 1m ı. ır !':Urış mı B ek .. d • ·derıken sana K- ülk ıh " .n o urup geçen csn a rı.y. mir verdi: .ilca eyl~k "st . ., S" u t m~abade en umumi bır : · · · - u,. anımefendı mı? : 
k rdı: _ Duranan, ahzeylen şu nabe. lı.k ~ e~~- donra pı~ büküm çıkarılamaz, fakat aradan : - E\'et. - Evet. Bu sabah mı ge m st ·: 

- Sizde ,ga:;-Teti dinı .mübin yok kan! man · v~ ne ~me_ ay a vermez. geçen zaman zarfında bu müt~eb. ~ - Ne dedı? - On gündenberi burada ıdı. ·~ 
mu? Patrona Halıl bır 'kahkaha b:ıs- blslerln çok artmış olduğunu bili _ : - Senınle me~gul olmaklığ mı - KoŞkte nu kaldı? Keno~sın : 

Geçenler, üçer beşer durdu1ar. Nc>ferJer durdular, zabıt:n yü. t.r: • yoruz. Bu, hem bir rub haletini, Elrunbih etu. h ç goı~edım. ~ 
B,r gun evvelden dağılnn el yaz.. ~~:bön bön baktılar. Zabit ba- - Var yolu.na glt bre adam, hem de yükselmesi muhtemel sabit : - Benımle :meşgul olmaklığ nı - Alay .tm ecT yorsun çocu:--um?! 
ması beyannamelerı gördükleri 5 • ~anına mı susacfın? kıym·te saldırmayı gôs:erlr. :mı? Evın bütün idaresı onun eİındei 
ç n yurdltlerı çarptı. Patronn pa. - Ya, şevlketllt padiş hımızm Za:bit belinden u:z.un namlulu İztlhliıkin ne derece arttığını, Is. E - Senın .~e derece kederlı oL ıdı. ! 

h.ıı:..nt ikaldrr p havada salladı: nanü ne.mini hakkını ödemek iste- piştovunu çekıp !bağırdı: tlhsalln ne dettce az.aldığını; isti. ~du.ğunu bıl~ı~ı, ıçın yajnız bırak. Olabilir. Ben ona rast'amaJ 
- Sızde d;n· mubın ga;}retı yo'k rnez anüsüz? Ya nice durup b ... kar. - Savul bundan yolısa canını fin ne miktarda yaplldığını kat • :mıımamı, kuçlllit masa üzermde clım. E 

rr.u yoMaşım? Kızılbaş yurdu süz? alurum! lyetle bllmeınln güçr'kleri karşısın. ;samı yemek hazırlamamı tembıh - ~f bunak mı sanıyorsun~ 
ç g.1er, vczır ol .. ca.k bunda illa;, ve Bir nefer palasını çekip atılmak Patrona Halil Bedesten önünde da kat'i bir tedavi çaresi diiJün • Ee.tt · .. tyı ıkalblı kızcağız scnı dü. S~zi kaç defa karşı karşıya gör-~ 
b :ınlarıda zevk ve scıfn eyleyıip isteyince, ahnli önune geçti: ikııe açılan halk arasından ortaya mek elbette çetin bir ittir. ~şundu. . duın~. : 
r chlı ~atunları ayardır. Ya, a.ın - Bre ol senin karındaşın değil y{irüdü, belindc'ki piştovu çekti. Bu çetin .i.'le uğraJırken lslihlikl ~ - ~aikı3ı:a~en ne elmas gibı Örrıer dehşe-t!e ycnnden S!çradı~ 

terinden damlayıp beytülmale bi. mi? Sıııçu ned·r? Irz düşmanı ve (Arkası var) azaltma.'<111 ntlbsa.li artıınıak hatıra ;knlbı '\J~mış. .. _ - N ? Ne diyursun? Karş kar.: 
r• en vergulcr kande gıder? Bır a. ilk gelen formül oluyor. : Bu sozlertle buyuk bir istihza J\ a rcı? ! 
\'UÇ sefın ve ayyaş israf ndan K • ~ J. A ı , 1ıtllısa1i artırmak ü:u:ı-lııde söz ~gızlı idi. - Evet yavrum. Hatta merdd 
L k kem g" dayandı. İmdi <h d- am IYO t!~&emUrU "uln Ca.< !yok, Eakat istihlaki azaltmak ne : -:- O ~alde kanının m-zusunu \'C'n ba.,ında konuştuğunuzu da: 
at verıgüsü deyu halıkı 60Y~P kar T c z· B 1 u M .. .. .. "' . dereceye kadar müessirdir? Ve :yer:ne getımıe-k ıçın mı bu akşam görd1m. : 
v 'kısb.nı :yc<ldindcn ı.orla al ur. • • ıra at an {ası Ol llID udurlugundcn: 1 faydaslle kara borsaya dayanan ~sofrada 5en hi~et ed~yorsun? - Yalmz anı ıdik? ~ 
lar. Bu dC'Vlcti alıy€:ye nizam ver- Ankara. İstanbul ve imılr şubclerimbde r.alı.şhrrl1112k ve 3f:59 sayılı barem nınhzurları arasında yapılacak nis - ; . - O nasıl so:: çocugwn? Karın - liavır. yan nızıda b~kn ka..E 
rrek ımü 'iıımanlar uzerıne farzı nnımu bük1imle.rl dailblnıl.: s:;.210 lira aylık verilme& lizere Ulıumu lı'ailar bet n~ nctloe verir? :b•r şey demese bıle ben gene sen'n im1ar da \•ardı. i 
a n dcğıl mı yolaa m? Daha du. ka.ııtYo mem11nı. ş r mu.ıvını -ve şef altna.cüıır. Bu suallere kat'i birer cevab ver. p•anmdnn ayrılmazdım. Sen 4'ırk Genç adam bır samye düşümdü~ 
rur anusuz. ne btr:lersüz, sıLd"' A - Taliblcrde aranılan vımılar pnlardır: mek dalyeslnde değiliz. Bunurua i~yıll~ d~d,nı tanımaz mısın? Böv. atmısını yoklamağa çalıştı. ·~ 
g yreti d ni mübın :,ok mu? ı - Asllerlithtl ;ıapmış olmak. ~rabe~ baıka memleketlerde tat. ~ c b;r ıgunde senden 3yrı11r mıvımj - Yanlış gonnı şsun, -0nlar Mu-i 

Duran esnafa dogru ilerleyip z _ En az ııtt mezunu Tey:a 0 derecede tah ıı cörmii$ olmak. bık edilmi~ aı .. n muht lif usuller :ben· nirin çoc:u;kları ıdı. : 
h P b"rd n gUl'iedıler: 3 - isUhdamına min; bir h ıı bulunmamak. araında hatırımıza g~Ln bir iki i. ~ ~~-clı.nc~.ğ"ızın tekrar .. göz~erıni - Hcpsı dLgıl. lçlcnnde b.r taJ 

- Şer" vnrdır E'bet 4 - Ya.ı.;ı ,>lrmı :ı..rd•n aşu(ı. otuz tıqka 1 tNan olnumak. nl kaydede!lm: ;<> ldigı.n• rgoren ômer muteessır ol. nesi... ! 
r tbr lı ve pnd ı ... arı 5 - Şef \c ~r mu•vtnıı 1 lç!.n auha en·eı kambiyo 1.şlerlnde müm•- 1 - Mlktar:nın auldfğl, flatı. :muŞtu. - Hant.si? i 

rest' hl"b1 olmn bulunmak. n:n ç lmiı hissedilen maddel rin ~ - Ben ne söylcdıgmu 'bilmıyo. -:- Za) ıf, esmer... : 
ı - Frıınsuc.a, tnr;111u:ıf', Almınc.ı dillerinden birine ~akkile \"fUııf hn.rb ıonur~ k~~r dış memlekette ~rum, sen bana ~a~a . d~dı. ~en Ömer haşin denecek bir cnd şe: 

bulunmak • ..:Bu dillerden lldslne aşina ol:mlar urclh cdlleı.:&tir.» satılmıyacagını iliın etmek, :ne ikadar se\d.ğimı bılırsm. Eğ ile: ! 
'1 - ts~neeek v kı ltmız:ı ve memurln'k ta.ahhlitnameslnı lnuaya 2 - Toptancıları pcrckcndccl • ~JU a:Kşam _ya~ım.~~- se~ olm 3 - Zayıf, esmer mi? diye sordu.E 

ama l' olm:ık ye anca1c muayyen • mikt.ı;rd• ıatıf :dm lkcndımı bu~butün o.K.SUZ sa'\: n- Bu tasvır onun hayalindP ı!Ü i 
u • <t<>Tt yu ı 
h1ylkırd1: 

- Davayı şer'im "z vardır 
a ~· Zalim'er ile mürafaa 
m kıtan iba eder misiz? 

B - TaUbler Usan ve meste• i bflıl eri l&aldun4a rukarıcJa .,azılı &abelcri. ya!lln k mecburiyetine lnbl tuta • :calct.ıım. Sen, bıraz da, anne:'<: ğ m zel, scvimlı bir genç kız hayali: 
yol- mı.de 2.1.4.942 tal'lhlnde bir l·hllyet lmt!h:ı.nın:ı tibl tutulacaklardır. rak giınl .. k nıuam.cfolerinl her ak • :rteımeksın. canlandııırmşh. Onun, vaktn nd 

ol- c - f tel liluln Ankara. l ta"lbul. b:rn!r ubt-l~rim!ze milraoaat .. ..terek cclm- §&rn blJdİrmt'lğe zorlamak, muayyen E - Ömrüne bereket evliıdım ... kithı a'tına aldı;,ı Çll'kin, müstck-~ 

Kalabalıık cevab verdi: 
- Aşkolsun yoldaşım, etbet si

z nle beraberüz. 
Halil Bedcstan kapınmı işaret 

ct•ı: 

- Ya öyle ise neden durursuz? 
- !. .. 
- Hay.din yoldaşım, esnafı 

rı ı se E?ttı ıua • n st. 

tilı.-ına girme kıırtı. ıJmalı.rı ıannadır. n4020ıı m d ı .... .n ... b"ldlribı.1ym,1erl mü· iFetkat bu gece :karın buradan ay. relı mahlukla hıçbır münas betiE 
sadere etmek, i ıJımamah, seni l almz lb:xnkma olamazdı. i 

Ez.ne Cümh uiyet Müd --'ei Umumitiğin-:len: 
3'180 S!\) ılı mlili koruma kanununa muh:ıllr hareketle faila na.tıa tıicara 

s:ıtm:ılı.tan suçlu Ezlnede kahveci Cemal ile bu ı;iı'araları nttımuut.an a~lu 
ismall Blrel haklıınnd:a Ezine AsliyP. CC'U mahkemeslnde ~aıııbn dnrn&ma 

sonunda suçlmann fiilleri 11abit .cörülmdtle kendilerinin Mllli Koruma Jı:a. 

nununun 59 uncu maddesinin S üncü fıkras; ~ereJ;ince beşer lir.ı lliır pa.ra 
ce-aslle tecaJ7elerlne karsr Yerilip meı.kflr brar teJD.)'f:ı mabhkemeslnce tasdik 
edUmekle a)'lll kanunun 81 tuıcü macldesl cer~lince ilin olaııur. (39!18) 

3 - Her semtte piyasa.dan fark: :malı idi. Bunları söylemek bcına tht:yar kalfa, efendisinin zih.: 
Jı mal nlac.!lk dağıtma merkezlen Ecfiişrnez nmnna aranızda geçenler; ninden g~enlen bı med ği iç"n~ 
yapm k, zlynnına kaı.1-ınmak. ;hammcığım bana anlatmıştı. Ne öz .. nc> d vam e wrdu: ; 

4 - Yiyecek JJ!crinin alımın - EOlursa olsUJl, mademik; nikfı:hlı ka- - Bu kı üç g· n çinde o kadar: 
da, ~ımında memurdan değil, !rınd:r, bu akşam seni )alııız bı- mU.teess-rd ki d a sersem!echkE 
töcc.aırdan istifade etmek, bu ıı~a - Eraikımarnalı idi. yavrum. Belk· d bu seb dens 
da da sabit kıymet ı~ı~ı üzennde : Genç adam 'bila htiyar gülüm. gördüğün insnnlorı hat1rlnmıy-0r-: 
ehemmiyetle metpl olm."lk. :sedi. SUin. (Atkas1 var) i 

Ekrem Uıalılııil "--·· ____ ,... ,.,--·. ... ,_ .................... ~) 
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4/2 Sayfa 

Memleket haberleri 
·Samsunda 

imar plam jrojel.n hıaalan 
Jı, AnluıraJan welen bir heyet 

aeçim yapacak 

Butpta 
Biittill bir lnt yağan luırua 

yülııelıliii altı metnyi 
geçti 

Sm.sun (Hususi) - Bet sene. Mut (Hueu.t rnahablrimiz -
don fa::la bir za.mandanİ>eri tetkik den) - Tarihinin kaydetmediği 
ve hzarHe iıtigal odHen Samsun'fiddotlı bir klf Mut'ta bitil devam 
tehri İmar planı 90n defo mü.aaha. edlyOf". G~ eene ll:k.tcşrin ayı 
kaya k.onuPnıuıtu. Bu müddetin hi.baılMında olanca ıidıdetile ba~y 
tıı:n bdmaa·na mebni İftırak eden soğuk dalgaları orta~ı~ı kasıp ka. 
m~~ .b klu:n avan projelerini rna.1vurmuttu. Sonte,rinin 19 uncu gü. 
hal1·nde tctlı:ik etmek üzere d:ört ki.nü yağmağa baılayan kar biT gün 
~·den mütctelckil biT jüri heyeti 281içiade her tarafı kaplamııu. Bu ya. 
Mart Cumartesi günü trenle Anka. itf çok az faaıl;ala.rla devam etmiı 
radan t-hrimize gelni,lerdir. zaman. zaman aöriiJen, tipiler, bora. 

Bunlar Dahiliye Vekaleti beled • lar da sarsıntılar yapmıştı. 
yeler n ar heyeti f.en ıellıiiıne mer. Martın a'!Ularına d.oğru i?kha 
but ş h rcilik mi:laJıas.usı M tet harı andırır bir bava halkın ve oıL 
Yene, Naf .a Vek.iletinden Sioan oi haaaa köylünün )"Uzi.ırıü aüldürmüş... 
lu, M"rnutar Birtiği.ndeın diğer bi-r ae de tam Nevruz ;i.ınü baılayan 
zattır. kar yağ.ıı mevcud karlar 

Vali muavini B. Rüttü Öz ilin rİ- otuz aımt m kalın1ıiında bir ö,,ıü 
ya.seti a.t.nda t.oıplanacak heyete be bırakmıt. bütÜ'll k:ı için.de yağan 
lodiyc rciai ve vlli.yet, sıhhat ve iç. karl~r·n m~muunu ahJ metre 1 ~ 
timai muavenet müdürü de !,ıiroık •antıme çıkaırmıttır. Buıün yerdeki 
ederek gelen heyetle birlikte mev. k~r ~rtüı~ün ~hn~ıiı ~ir metre 
cud müıaab:k'tarın plfmıııı tetkik e yınuı aekız autimdır. Soguk dal. 
derele: ayrı ayrı numara Y'Crecekler, gıtla.rı devamda ve Mıhunet dere -
b"rinc:ye 2000. ikinciye 1200 ve cai sıfırın altında altı ile on ara. 

üçüncüye de 800 tira müUfat VCTİ. •.ndadır. . 
lec·k. kazanan pı!'Ojeler on bq aiht Mahrukat .k:tlıiı da devam ~ı.. 
belediye salonunda halka tqhir yor. Yerdeki mcvcud karın Nı~~ 
edilecelc., bu mlid'd.etin hitamından n "hayetine kadar devam edecegı 
aonra mezk\lr plin1ar Ankaraya de ayırıca t.ıimin edihnektedir ki 
ıönder lecekıtir. bu 4'a1 tahakkuk _ed'e~ ilk ~e ~n 

1286 ıenesinde vulı:ua gelen ha. b.har ekimleri ıdnkı gecılunıye 
levi buyiik yang•ndan bu güzel teh mahkum kalacakı:r. 

rin 1'cmen dör•te üçü yanarak kur. 
tulahildiii yatlı Samıınınluların ifa. Samsunda lnönü lıoıum 
dee"nden anlaşılmaktadır. Samsun. Samıun (Hu.ıueı) - E.akı tehir. 
hu yangından aonra cl:bcdilen de, 29 Malilla yap.lan T ı.irk.İye b i. 
bir Fransız mimarının çizdiği rınciliJderi mtlilıa:baka.ına itLİralt et. 
plan üzerine yeniden İni• ve İmar mek üzere birine lik müubakaaı 
ed.ilmittir. 'için Trabzon& ıitmiıt olan Saımun 

KurulufU bazı kıaımlarda (Anfi. ekibile Trabzoın ekipleri havanın 
tea1ır) ı andıran S.J'll9llnun, d~n·z- mulullef etinden dolayı Samsuna 
den ve tehrin yatla.nd:ğı sırtlar üze. ayın 2 7 a:ndc döncbwmişler ve bu 
rinden görünüşü nefia bir tablo cilıetıten E.ekitehire hareket edeme. 
manzaraeı a.rzetmelr:ıtcdir. Saltanat miılcrdır. 
devirlerinde ihmal edilen ve d•vfet Tnlnon ve Samsun ckiptctİ mez 
elile hiçbir imar barekeıti gö.mıiyen km k041u için Samaunda kaTŞtlaş.. 
Sa maun, eır.f halkımızın t•h.İ te- mıflar. bu k<>Şuda takım itibarile 
tebibU. ve gay.retiıe bugüınkü man..birinciliği Trabzon, Samsundan H! 

iktisab etmiştir. ~id de feordf birinciliği almıtfardır. 

SON POSTA nsz---- a - ıo 

·Nafıa Vekaletinden: .._ Poeta• ııııa spor te&lkuı: 2G 

lbllime1e konalaa it: 
1 - 8• İtlen AJtaneı tulHt Müalrliltii ımM!ıkası 4lahllinde Se:rban sat s:ıbD 

SDlama "" deear~ ,ebekaılle amai imalMı n lşlet.me bınalan lnpa.iı mu.. 
hanım.en ketlf ltedeli nbldl fW ensı timerinden «5.Sl8.0te .. liradır. 

lkl17':ıra·Afinıet; 
! - D•iltme 15.5.HZ tarlblne DllMa11M1 Cama ..Unli saa4 15 de Ankarads 

S. itlen Befall&i blnuı ~de toplanan 811 Eksiltme kom.l:t10na ectasıa. 
da ıkapalı sari usulile ıa.pılaoakhr. 

Kara Ahmedln gaddarııtı 

a - İ.!ıtekliler ~lt.me ,.~namesi, maka.vele projui, ba1mdı.rlW. işleri •enci 
şarlııa.mesl, umumı su işleri fenni fal'tn&mesile huauın ft fenni tari. 
namehırt ft projeleri dOıı Ura mukabilinde Su itleri Beiallthı4en ala. 
Mirler. 

Bu, boğuşma da on dakika ka. 
dar süniü. Çıngene fırsattan isti. 
fade etmek için çabalandı.. Bili
yordu ki, ıkurtuılu.p ayağa .kalkarsa 
deı1hal berabere bırakt:ı.racaklardı. 

Fakat, dava çak SÜmli!dl. Çin.. 
genenın !hasmı tek paça kaparak 
paça ile beraber ayağa kal'ktı. 

f - Eksiltmeye ~cbilmeJt "la ls!eklllflrln «1'73,%9b Jlra 21 ~ııruşhı.k mu_ 
n.kkM teminat vermesi ve eksilhnenJn 7apılaeatı •lincleıı e.n .. il(l guo 
enci ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe lle Nafia VeWe. 
tine müracaat ederek bu 1'e mah .... olmak tbere nıslka almaları n bu 
Yelika:rı ibraz etmeleri p.ı-Uır. 

Çingene, paça dolayısile tehlf. 
kede idi. L5!kin bir bu-dama ile pa. 
çamru kttt'tardı. Bu hal karşısında 

iştirak ca2Jgıır, deıbal meydana atıldı ve Bu miiddet lçincle vesika talelllnde INhmmaY&nlar eksiltm97e 

~- iki pehlivamn arasına girerek a. 
1 - İsteilllerln teklif mektublannı llı:IJMıl .-cldede ;rasah suUen bir .. ı ev. yırdı. Şunlan söyledi: 

velfne kaJar Sa t..1er1 Rel.oııH•lne aıak.lns maabllinde :vermeleri liaımdır. Berabere Gu""r b"tti" ~· • - ... eş ı ... 
re.tada olan reeikmeler kabul edUmeL •H:ilıo dus.. Çingene, bağırıyordu: 

1 lstanbul Belediyesi Hanları l 
Slthanede Yolauacle bkeı.ıdct cadcl~ 1.Z ve 3 ac4i kuım!arıoı.a f.ııtüLı 

kapalı sarf uaaılile euU&.me,-e konalmıastur. KQlif bedeli Z12%5 liu 93 kuruş ve 
Uk t.emlnatı 1591 lln. H lı:•rıı.t&ur. Matanle, ekt;Ut.me, ba1ındırhk ~eri ,.enel. 
bu8wıi Ye feom prlna.melerl, proje keşl.f bblıjsaslle buna mlikferri dlier 

evnik 1 lira 6 karı14 mılkabillnde Bele4J79 Fen İşleri Müd.U.rllitüoden 'f'l!rlle. 
cektlr. :thaıe U/f/11% Salı IÜDİI a&.lı 15 de Daimi Enctimeode yapıbcaktar. 

Tallöleria ilk &ıeml.nat IDNb• yqa meaııtublan, lhale tarihinden 9ekla •lin 
enel Beledl" ~n İtleri lliılürlilg-tine ldraeaaUa alıacıülıArı fenni ahll,et, 9t2 
;rıılına ald ~t OclMı vaikalan. lmuJı tıVtaame vesa.lre ve kanımeo ıb. 

iMi lkmı s*n clliw TeS&1k ile 1491 nwmaralı k.aııan11n tarif&"- çevresinde 
buııril1M'Ülan tekllr mekhlblannı ihale daü .. H de kadar .Daimi Eucü. 
mene w:ınneleri limmdır. (S847) 

Teml.ılk lfieri lla1nuıak !ola alınacak 51 ton ..... n Ye Ut ton kuru ot 
kır.palı •rf uulUe eblltmeye ıwau'mattv. Meom11unG11 tahmin OecleU lr.IH 
Ura " ilk temiu.Atı 1'92 Ura H kunıttar. Sıariname Zabıt Ye M11:ıme1At Mil.. 
dtiıriU1l kalenılnde •6ritleblllr. İha'e 13/4/HZ Pa.ne.t ribıil ..at 15 de Dal. 

mi Bnoümıendıe ,.ptMoıü,tar. Tallbleria ilk temhıa.t mskbu 'ftJ'a 111Ck'ubları, 
Hl Jıluı.a alcl ~ Od.ut nelkaları M lıanaııon ibrası lisım ı-elen diler 
ftS&lll ile HIO numaralı Xaaunwı Wlfa.'ı 9CVTeelıwle huırl1'acaklım "'klif 
m&t.biaruu Uıı&le &iiııu aa&i 14 de kadM' Daimi Encumene ttrmehıri llzım. 
dır. (3'J9') 

Sarı~ln b&ün«lr K.1110. TOlanılakl lııaU araat U.mılarından toprak oı.kar. 

mak bere ı.. oeıııkla.rı nbamnameslne röre teodiden nııhu.t talebinde 'bala. 
D~. . 

talib 

- Olmaz... Bırakın gür~lim. 
Bırakmam!. 

Aflali de bağırıyordu-: 
- Bıraıkın gü~ınler ... 
- Haıksızlıktır bu ... 
Çingeneye muarız olan tar al ta: 
- Yetışir ... 
- Berabere, berabere!. 
N.:hayet, bağıra çıgıra Çinge. 

neyi meydandan attılar. Güreş te 
berabere ayrıldı. Ortada Kara ~ 
medle Dur.muş kalmıştı. 

Cazgır, davul zurnalara ifaret 
ederek susturdu. Bağı-rdı: 

- Küçük ol'ta başına güreşe
cekler meydana! 

Kara Alhımed, Dumı.uş ha~ı
lar. Dı.nlenımiş bekliyorlardı. Caz.. 
gır, bağıırır bağınnaz kazan dibine 
yürüdüler. Hemen herkes Kara 
A:tmlcde bakıyordu. Tostoparlak 
bir pehlivan olan Kara A..lınıed, 
cidden sevimli id.i. İsmail ağa, Ka. 
ra Ahrr.ed meydana yürürken şun
ları söyledi: 

- Ahmed, Allah muvaffakı. 
yetler versin oğlum!. 

- İnşallah U6'la ! . 
- Haydi bakalım. YÜ2Ümüzü 

Sabfpsla halt anml elan llllÜÜT mail aller ltıln ruhsat iaU7en basb 
balandatlt &Hcllrde bir 1ı-.fta sarfında ietanbul BeıecllJU( Rl7uedne 
ile mtincut etmeleri iham• llAn elunar. (4397) 

ak et!. 
iaUda - İnşallah usta!. 

Kazan dibine gelen küçük peh.. 

T k h il • f• • f t b } b " d . Uvanlar yağlarını tazelemeğe baş.. opra ma su erı o ısı s an u şu esın en· !adılar. Durmuş, iyi bir lküçilk or. 
umam Müdtirlllttimüsle ,.be ft •Jatıalartınn ltıln kltıd •e aalılrmesl o. ta pehlivanı idi. Kara Ahmed, ta. 

ıı.ımı. tarafın4aıı verilmek IM1Ue aoık puarhkla sh&erllecelt ntimanelere nıhnış bir pehlivan olmadığından 
rift del&er Ye eYT'M tabeWrlleeelı.Ur. Talib olaalaım Od bin Ura aaldt vt>;ra ne yapabileceği belli olamazdı. 
...._ teminat mektablle 1tlrllkte lS/.Nlua lMZ Puarielll shl saat 15 de Yahuz ilk güreşinde gösterdiği 

Llm ı..a ' iDcril D&Wı& ......,... la ' 11 •aJan rica el••, dut• muvaffaıkııyet onun fena bir pehll. 

van ohnadığını göstermişti. 
Yağlanmalar bitti. PehıHvanlar, 

kıbleye döndüler. Cazgır, menlkı.. 
beJeriru kısaca okudu. Dualarını 
yaptı, meydana salı verdi. 

Güxeş başlamıştı. İsmail ağa 
okill'ğu yerden kal~arak kazan dı.. 
bine gelmijtıi. Cazgırın yanına o.. 
tumıuştu. Güreşi daha y::ıkından 
seyretımeği tercıh etmişti. 

Tam beş dakika iki pehlivan, 
uf8 hareketleri~ birbirlerini yok
ladılar ve denediler. Ondan sonra 
Kara Ahmed, hucuma geçti. Dur. 
mtlŞ ta be-lclemedi, o da hamleleri
ne ba.,ladı. Güreşin çetin olacağı 
beni olmuştu. 

İsmail ağa, şü:pheli idi. Çü:rıkil 
Dunm.ış, afacan bir delikanlı oldu.. 
ğundan kıor1kulu addolunabilirdi. 
Ca~a sordu: 

- Usta! Ne oluır dersin? 
(Arkuı vw) 

Hikaye 
<Bat tarafı j/1 det 

Ba akşam ne ;rapacab•nı.z! Sla ahw. 
maıa 1ö&.iire1lm. 

lü4lll reddeder, er1lek urar eder. Saat 
ıeoer. Hemen hemen aeldte •ehalştir. 

KMm t*ıP rlder. Slnema1a re!eoekUr, 
fa.kM •.uaıt&e Mnber. 

* Sabehıp aaa& clolıasancla eBek lele,. 

foa ed•: 
- sam a117&Ddırdı.m. 
- Bayır can.mı (7alan si7l~rdıa.) 

- Naaılsımaf 
- Daqıo-. Arilk bana tıalb"e1-

roniennenlal ıa&emem.. Ne o'9c&lc.r. • 
ele ldlülar. Gilünçaüııii&. -·-- Maamafllıı arlfalala. 

--8tsi ne aamaa pnıblllrt•f 

- Bactin olmM. 
- Saat kat&&T 
- Yarın. 
- Saat clolnaıla Bolo111a .-.una 

selba. 
- Nere.l O"Mlf 

- Dellalnls. 
- levaillm!• 
Aı'ilk qka sYen yolh ıa aünlar 

... .._ ; ı. Jlallıl l'abıt G IS' 
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Telgraf', Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Vaşingto:?a göre Roytere göre 1 

Amarika Türkiyeyi Bulgaristan Rusya 
Hindistan da 

bir anliışmıga 
varıldı mı? 

1 Rusyada ilkbahar 1 Havaethk mütehassısı diyor ki 
renklerine boyanmış (ıı.,t-fı 1 mcı -..ıaı yu;.:-,;: .... m;;,a,. ''"=--

tar~fsızhk seferine faal bir 
sryasetinde tutmak . surette iştirak 

tanklar taarruzlara : · : 1 ::a:: :.~e.l~ ~: da AlJnan denızaltı.lannın tehdidi al • 
tında bunlaruı Aılinülden nakli kolay 
bir iş deiiJdlr. ıoe avcı ~ahud St ke. 
sil la3 y&resbıfn büiiin tdcrriia.!ife ltt. 
r.t ber se,-t.ı fçrn 40 biu tonluk deniz aak 
IQ atına ihtiyaç nrdır. Alman denbal&I_ 
Jannın A.JinU.ete yaraUıkları telılliı:el. 

için uğraşıyor etmiyecekmiş 
Hinci müslümanları 

Cripps'in tekliflerini 
kabul etmiyorlar 

iştirak ediyor ;:.;::;.:=~ E.."i:. 

Va,ington 9 (A.A.) _ Reuter Sof yada dolaşan 

16. cı Alman ordusu 
çemberden kurtuldu 

lııild İriyor. 
Amerikanın Bruavil&e·e bir kon şayialara göre Alman- Nehru Hind miülalaa , Stoklwlm 9 (A.A.) - Kış malla • 

nazır .• 
90~oe tayin etme.İDİ protellto edeu 7' · k · h .. lığına getiriliyor 
Vı-'- ya .1. ur ıyeye ucum 

ıc;n,y notaaı tam iki memleket mü 
•aaebetlerinin tabii bir hale eirebi- planlarını terketmiş... Yerıi Delhi 9 <A.A.> - Cr1p111 ne 
lcceği umulduğu sırada gehniftrr. _ konc~ şefleri arasındaki müukenler 

Bu protetlt'o ymi bir gel"g'inliğin n _ 
9 

(A.A ) R . net~ b&Şlıca aoktalar ~da 
tıa.• 1 h·ı· F d ucm. . - ea&cr aıarı.. umum· -"hiy-"- bir .... ı,.."'"'a-. ....,. .. 1 -.. .. neıcı o a r 1r ve ranaız o - bild" . 1 ..... ~...- - _,._ ,,_ ·-· -

tıa.nnıaaı, Madagaıılcar. bat: yarım al ırıyor: . . dıtı öğ'ttnllme\~lr. 
lür-·1 d ıc· F '-} Taraf1sız dıp'°m11tılt mab.felkrıcı An'·--.._. n e ı ramız topra~ arı ve kl - ~ 

lıatta Sa!nt Pierre ve M iquclon ada. Sofyadaıı i!!:t B::,. ~~be~er~ gore, Yeni DellLI 9 (A.A.) - :Kouue icra 
!arı ıneselelerinin tekrar oıtaya clö- ~&n!a. nd 18 JnB ~rlinı 80ll koıml~ toiılanıısmı yann sabaha bı • 
11.Uhncsi muhtemeldiT. ~yaretı f ~ı f J u.ı;ar.ıa.t.anın ra&mışıw. Aııad n Nehl'll öğleden sonra 

Yalı: nda ıbaı}ıyacaJc olan dkha - k.inusya Jdse erıne w aa au~~t: Jrlra - Crlpps ile Dııluşmuşlardır. Konıre ne 
fıar Ahnan taarruzu ile bu prote~o e e ~~tml~~w.muv~. 8 ko ~ms:,- Crins arasında bli anlaşma.ya vanlJDa. 
•nı.a'nda bir ilgi olduğu :zımnedile. n:1!şt l r . vgre~l1cıgıne gor~ crb it • smuı -.raJııa.t kesbeUiii Rön e:r mUh:ı. 
bilir rıı, Bulgar ının genıı ta a a - ı.&rı 1&n.tmıilan reis llanclt.in sa•i mi. 

B~ynelrn'lel meaelelerin ciiğer g ö larını~ R~faR kaili s~mpat~: b~ ınesıılll a.lıbay Consona blldlrık!lğt uman 
tiinü.şl • r A •ıt B" 1 hındugu ıçm U9j'aya a~ı Jr sc.. muınallqh bundan ~k mrınmm &'O -
ı ' l: d~ntl g~ ;;~;_. m~ı ta f~~k ferde Bulgar ordusuna muhtemel o. ribı-n. takat .Hr banwf bı.r te.ı.ir :yap_ 

l'ekleri.ia tlıımıii brt..it oldllia •e bir 
lnkita lin~esine ıiril.m!ş buıund9ku 

hatkloda &ıtfnin resmi •enıinat .er. 
diii Mr anda Jtas ka,.nakJarınb.n alınan 
haberler, birpok mühim kesimler~ şid_ 
dt't.li muhare-bder yapı)dıtmı ve şimdi. 
de.o illıbahar "'nJderine boJ11nm yeni 
ıa.nttların yardımile şladeUi Abmn karşı 
hucum teşrıbbiisleri 01cl11tunu bcllrt.mck • 
tedir. 

u.nlncnd kesimiude, Ruslar, buıla • 
rm ve )tarlann enme~e ~ot defa ıec.. 
rid edilmls '\~e&&c 1'a1luı Abnaa lı.a • 
l.dcrine -re mersllcdne bf'Şl Clarmadan 
faali;reUe aıuı 111111,Yoriar. 

Ra lıaynaklM-ınıla 4lı..Daıı Jıı.&lterlere 

• iy• t . c:!L en ~1!71 

1. adra )arak itimad ed.ilemiyeceğini ileri .__.. 
... se in ~ tutma.: ıçm e ın eo ge - .. hn t bl . f maktan ~ ~. A1-y Con _ ~ alınmasını beıkf tatm.atbdır. 

leni Yapmalctadır. Vuingtonda her.. sur~rek, A an ta e erı,ne ~~va • ... ·un lıJır Mh ... •)a "arı.lmasuı~ yar_ 16 ncı Alman ordusu 

car~ S-7d bir.llkıetinl11 eu.s laıı~mu, 
şl.mıti bilhassa ı·atQc'da n Brfansk ıs. 

ti&~ bohma.n Aboanbrın çember 

lıangi b ' 'd d' . habe oıJom fakiyetle mukavemet ey cm lfllr. d1111 bak~ eynaılıtı bıiiyiik rol bu.. A.ııbr;a 9 lKMl.Yo gııze&esiı - tilra. llıaı' I hır tbeyıA e!._~ 1- k ; l a, - Öö-renHd iğ i ne göre; Karaden iz l i~ 
~ il a e ra er nnan ıt a arın n •·

1 
b lu üh" k • radıı tasdik edilmektedir. ya ltma ketdmlnde ~vrilmlş bahuıaa 16 

ı Ürlci d . . f k t man ar:nda u nan m '111 as e n Hlnd Müsliinuın1arı tekJifterl JK>J Alman enltJSaDua Ru ~nabcriuden etnı..Jc. ~n g"çmcsıne 1 mduvaTa .. ~ ve bahri komiayoolar dışında; BuL 
h ~ ... Jç ın eon nman ar a mx b .. Alhı k • l kabul etmiyorlar kurtW.hı.tu ve bakimlye&l ıekrar ele aJ. 
iı'lcurnet i ne baz.• tekl iflerde huiu - gan stan :. ug~ han kıt adarın • Yeni Jklhl 9 lA.A.) - Müslüman ıd.ıiı a.ıılaşılma.ktadır. Esasen, bir müd. 

tıul-u , __ L~ ) •• •• 1 k d'an temızl enmıı bu ınma ta ır. __. h dJI __. 
·•• \! oıması munteme goru me ~ l . ) .. t.irliti kabnl eti.ili ka.ra.r suretinde dı _ cHUmbtrl bu .,..uonon 03 . e mem~ 

tedir Sofyada do atan f~yıa ara gore; tahminimlzfn d<>tru olduğunu gösterir. 
· Almanyan ' n Türk.iye büyük elçisi '10l' kf: ı -=--d cephesinde 

M. Vo.n Papcn'in; Berline yapt ğı Orfpps HindH müshım.anların emelle_ ~·· 
"""-1 +-fn • ---"'•-"ır 'te clt:~lrU .,.__,ı..-;_, ı.eninKrad muhasarasını. 90n ziyarette, Tür&lerin muhakkak rın ıa-- e.~ICU - - <>V .. J'Ç.U'OO ... 

-""fıw ..... dini '-bal edilemez. :ruma& hmwlundalıti t-ebbiislerl de a. •urette mukavemet ederek bu su - m.,.. •• ..... e •• ~.,, 
ı Tas:uianao HhU bfrHtine hÜJ'ak et. ki.in bhnışhr Bu ~ede bü.T\lk ga1 • (R-~awafı 1 lnd •yf acla) retle Almanyaya karşı müt•cf k.ere 

ı ~· · ı · w . • memek hu~ Tftiyetlere nri)fon ~r sarretmlş olan OV) et knwetıerl, CU old w • • -ı__ •• .,... • ikinci bır cephe temln ey •yecegınl 
ugu goruamuır-ur. hak da yerinde cklüılir. Çünkü Hind ~a 023Gan demiryoiwıu taıe _ 

Denizlerde 

Oiinkıi ~-ı ir baılarla temin ~ılll _ 

mdı.tediı-, llal'baki Jıııslaı- i'-tn bö) le de. 
ilidir, bu durum her Şt"ydeıı cn·el mut_ 
t.efik.le.rm dış hai.la.rdan yapaealdarı yar. 
damla.ra bathdır. Buııuıı içte de miim_ 
kun mertebe acele etmek, c~ kalma_ 
mak mecbari)etl vardır. 

Uçan ka.leler kış mevıdmlııde 7ii1csek. 
INe çılaunalııkları.ndan, alçak irılt'a • 
larda da dört. motW '\'e gen~ ı:i,'dell"rfle 
Almanl&rın 15 saniimJIJı tayrare topları_ 
oa br,ı kolayM J'3\abnıbilir bir hedef 
te$fJ eottllderinden uç03 yaparaamı~ • 
Lardır. Fakat J'*2 meYSlınlnde ilt ikUtı _ 

metncım daha yıibddere tıı.Juı:bilt<'l"k 

ola.n lıa tayyarelere brşa ~u aı~ı e_ 

rlşemlyectği gibi a\'CJ UaFarcleri dt: ko. 
lay kolaJ' kendfürlnl yakalıyaml)aca _ 

durum muttetikleri çoJt sinfr1endlnnelı_ 

tedlr. Buna k1U'1J yepyeni bir tedbir alon 
mak ıacre oldutu sö7fcıımckkdfr. 

Soıı haf\a!ar içinde CCPhd nJe lruıle 
deter lıava taaliye(Jerl cıhn.am~ır. lih. 
·t-r lıun-cUeri Akdcnbııle Malta31 bem. 
bardı.mana devam etmişler, İngilhler ile 
Frılnsada bazı merkezlere ve ·~e 

Narvık clva.r:md.lki limanlara akınlar 
yapm"1ard ır. 

Bu llkbabanla bqlıyacıak olaa bare. 
keUerde ıeknlk kuvvd.ln fevkinde oh_ 
rak hamle ku\..,. e:f '~ b.arnu mdkiıres 
rol oynl)-acaktır. Avrupa.hkf bütün aa_ 
rerı~ıdr- Almanla:' bilh bu mdkiı_ 
ttden ~.fade etmişlerdir. Raslar da bu 

tmdaıı mü.UdUrJer bunw hakkında bu. kış bu rndkil~ uycsindı: oldukça b r 
)"Uk iimldltt beslemektcJlrler. Uu tU _ 

barla Amr.ritahla.r İngiUdere yapıla t".ak 
bM'a laı-dUDlDda. uçan :.alclere bılhassa 

k•YIBri vermektedirler. «Montreal» de 
Loplanao bu tana.reler oradan parti par 
U (( Cinrays tn.illt plloUAn t.ara.C ıo • 
dan bir hamlede İncili.ere.ve nakledll • 
mdrledir. Ancak Amerikalıların Pasifik. 
teki sıkı '\'UiyeU dolayısile bu nakliyat 
5Gll hartalar lçincJc blrar. hatinemlştlr. 

AmerfJadılann ufak çapb fan:ı Te 

keşif) Stti tayyare hnalatı lrıcilhJf'ft 

İngiliz ve İtalyan . .. . . 
esır,erının 

mübadelesi 

V:U-hk l'OStermİ$)crılir, illl mefküre.:ıın 

~llllŞ •lıdu!u rolu artık bulun au • 
barlb ordwlar takdir etm~k tedır. Japon_ 
ların :tapmış oldup büWı:ı hareketlr:r 
de bu hususta canlı 'bir ders teşkil ctmt.ş 

bnlwımakt.aiır. işte bu ltlb ırla onu _ 
mibıddti aylar içlrule Avnı11auın ecr l'k 
dotuwrda, &"Cf'Ck batısın& cok canlı 10 c 
co ateşli hava h&mleleri beklem ek li. 
:um ~elir. Bu harbin ib,reslnl iş!c bu 
:U.mlrier çevirecektir. 

Mtta.ı. Tunt"el 

Alman 
tebliği 

Btttin 9 ( A.A.J - Ordu başlnıımın • 
danlıfmın teblitf: ~anların tekzibi ısrarla bifcHrmesi üzerine. Alman • mUletl 'tt hususi~ müslü~nlar ~n mıemı.ı"rdir. 

Rorna:-9 (AA.) - J 0.000 ton- lar, T.ürkiy~ye hücum planlarını <-K:.1 "'imd.I, c--"enin 1"a 11-mmda Alman. Beyne/milel Kızzlhaç hık erit I rd Blaııl d&y-JlllDIUll, bittüalül:ü ft -....... Y ~.,.. ~ 
~ .. bir lta}yan lıravazöriinün bir t etımf e ı r. brın durumu lylleşml.ştir. d / J f • 

l>Olu eepheslnln $imal ve ~r'kcı kt-_ 
slmJcrl~ dı&,.'11111.ıwı yaptıtı münfuid 
~ şiddetli taarrm.lar puskürtülmüşt.ür. 1 

.L eıııuıır e egesı· zmı·r va iszne 1 iz denizalt..ı tarafından vatı • • rl Kat'i netice alınamadı 
rıldığı fıaberi salıilııiyedi itab'an kay r·u· RK.IVE Nehro Hind müdafaa nazı ığına K Flntindlya körfezinde Sovyellerin Al. 
na'"' k la ı "-~in olunuyor ı ş mevıımı i11dc Sovyetler tara.. teşekkür etli man ve Fin kuvveti.er.inin •-ali altJ.Dcla ııuarınca kesin oJara ya nıan - "V f d 1 h .. .. 1 h . ._ 
llıalcıadır. Ank ra 9 lB.ad.ro ı~ı - Hind in an yapı an u1un t.aaruz arın iç bulanan T:rtacrsaari ada.sına karşı ta • 

Bu s•n ı ftan h iç bir birl ik taar - BULG,AR.ıSTAN koncre"' parüsi reisi ?\Mmınnn Uladist.ın \~iryf~at'i1 n~c~~rnı~iği b ir ~k lzmu g ( A A.) _ Mütckabilen amız ~eri kırılmıştır. Düşman 
l\ıq ugr~ amamı..tır. Belki de bu ha - " müdafaa MZtrlıiuıa taılnl lhtima1lnden e ıyet er lt o nuştur. u l . d. dil 1 il. 1 ltu mıi~le t70 ölii bırakm.ışt.ı.r. 
h r m üdd t İç i nde her i lı:: i tarafın da vatan arına ~a e e en ng ı z ve -.. . er, 2 Nisan tadıli ka lvan tebli - N.hscdilmek'tedlr 1 e lta! 'ı l . 'ı •• b d l ı b ·~ Xaftlaa k-""a Alma.o ıınac &a1 -

· i " ağır kayıblara uğradıkları muhak- ı yan e.s r erın n mu ~ e es "' - .,,_ .. gıncle orta Akdeniz.de bauığ ı b "ldi. iki mcmleltet mi:n~ilH! Bu taJıidirde Hfnd mert. ll&'lu.&erin k it , tikten sonra ~ynelmılel KızıJbaç yareW.ri ciiaaU& ft ~ lıhnan tf'Sblt: • 
:r ı l"n torpı'ı o muhribine a iddir. de emrinde i<Tctle eaı.a bir ı:Ger de. ıt l.r. d 1 · .___ .. ._ _ b · d rinl .. .........._. ta..1

1
...... 

1 1 
, 

J-ı·r Taymı'• ga•-t-•:nı'n .. , Kı" mevsimi artık bllfııl eona er- e eacaı ~vazıore uc:ra crın e ay- ~ •• r .....-- "' ,,...,..anes 11 ruATlla. ııı. _ 1__ '--IU ı ___ ,_,...1_1 a- ~ ~ iil mlllı onlwyu ~ı eden ... r SDSur " • ._ __ ı.. . i-· ı . · _ _ı , _ , ~.__,.._ ... _ _...._,_ _, _ _. ~trn-.ı PIB z ~ bafyazı•ı ' nüştir. Bu esnada yapılan hare.ket • nı 1L01Uaenln -• z ccmı•ınaetu ·-·J'"'"""' ~-111~ ... 11'. 

Londra 9 (A.A.) - Amiral - etactılri.ar. terden hangi tarafın daha fazla fay ıd~~eai _Dr. Vidl~r Ye İtalıan ae - 31 Marlian 8 Nsuıa lla4ar doto cep_ 
}tk dairesinin bi tdirdiğine göre, Len4.ra 9 (A.A.) _ Times Plldesi. dalanmıt olduğu bir. bir baçuk ay ım.incldtı deJes-i Adolph Pe.raut besinde •llıljllD&ll•n ın &a.nlı:ı t:ıhrfb c • 

Do.J'actahhe ve Cornwall luuvazÖ~- ....... • 1'e Tiirtıt,.e. Nıdtkh Nfya_ Ankara be 1 e diyesi. NI betli olacaktn. olduiu halde ıhükumel konağına ge. dllmiffJT. 
len H ind Okyanusunda yap. lan bır :msna tll7w l:I: Krrımda .AJm..lllır 32 talik Jerek Vali Fuad Tuk.l'ı ziynet eL Rusların lgal ettikleri yerler 
Japotı hava akın ı neticesinde bat - ıtra.l 8'ıria ~ .,. fti .-ün • •• h• b• k ~ mitler, cördükled i,yi kabulden ve Stookholm 

9 
lA.A.) _ Ofi: 

~tıl~<l ı r. Her iki gemi süvariısi da- ......- ııü.mı bir d;,~ ..... mem.. nın mu 1 n ır ararı Moskova 9 (A.A.) - Pravda kendiJerine göat~ikn yardım ve ko J&lllllar Telmer• MI kıJ• iiRriMe 
~ ı l olnıak üzere 1.100 den fazla ...._ r ...,ir. 1'nl -..ris }"Ula • 

1 
gazetesinin ham muhabi rı yazı - layhltlan:l.n dolayı dtrin tqellür. 

ııtUrtulan vardır. rerin ~ ...,___ illere Almaıı. Ankara 9 (Hueusi) - Ankara y«: lerini bild irmiftir. 
londra, 9 (AA) - Hind Ok.. .,aJa ~ Almaa 11.nlet relsiain belediyesi yeni ve mih'ıim bir ka -1 K~rımd;_ K~ V011 A!1el.~u - balyan gemi•I gitti 

~ >f••ı•cııi'• l.J Jdloaıetre ~ 
PollberM,Je"7f ı.-ı e't:klıerint bildirmek. 
'81lrier. YanuaUnda d~an denizaltıları ta- emic'leri aıe oWtaıi'• --••r.&i &"inler. rar vermittir. Bu karara göre, na~il 

1 
~an. aıın. tr man ta turne. İzmir, 9 (A.A.) _ Saka.t ve 

rafından batırılan r>oru~ire lmı - 9e a.ı·ıd'r ...... Şimıılili& ~irimi ki. •• vasaalarina, ihtiyaç maddelerinın °! fl~etlı r7.:dtte 321ııırp~lakm~ ve malul lngiliz ~krını limanımıza 
~·~ 99 15 eomwaıı knıvazörii ....,_ •.,... Pt'ialar ••ka-'••tt satıldı~ı ve dağ111kiığı y~rıere 1tu. 1 b1~ ~un za 1 • tan ay et - getirip italyan esirkrın · ~ıan ~rad i• Ziraat Ba "lkası umum 
-~:~i~. . ıtıoniaı.oluk birer harb ge- ......-- ••"&Ulut lıel'rt t~. 1 ~ v~~len ,,~~e ve Lalcltt~-~L~U;. f mlfoö kadar Alman tank, Ruı ca ltalyaa ·~h dgemla b~r·~ -- müdür m uavinlig" i 

~ soDLsnaa Wnı. e111ıar büld. un yenere sırıı ve ç.ıa.ıfta D&J&. ı "' L_.L L~ k d at 14 de Mı man ar ve p i otmrt -
1____ ..cLll I -- - - - . .... L ·•-- ·L... _ __ ı.. • _ .:ı Lt·ı Bu -Wilrlnl, muayyen J>1.r no ta an .:._ _ı_ 1, _ı :ı.. AnL-

9 
(H .) Z 

T; ~ t_.ğ -*' ~ --· - .• 11- %1auc u.wmae nayet euece .. r. 1 k wd·ıc f k k.t' • mız refak.auauc 11ınaııımı2caan ın•- .::.ra. ııaım - iraat ~~o. 9 (A.A.) - Umumi ka. ...,-rumma aııker so.&ermek~ll lm&.l • wsalc :riayet e.tmeyeıaler ce:ıaya çar. ıyarma d ~l . 1 
•• ' •• ~ =~-L vda' 1 sıı rcket etmi~ir. Deniz .subaylarımız Bankası ildnei umum miidür moa. h'KiJı ın p _fL _ _L.. Ll"ı-ı·· ...-_ ._ ._, .....,_,_1 __ ._ ı'---'-L d oırta. · n a l eri ı8U'ZUrrn~r ır. • • L • l ·-•·· ·l 

1
· • L- ,.. ..d . .. erşeIDDC ~üna.u tcu K • ..-ı _.. .......-C.. •v•D ... - .. ..,- P ~.:rıH ır. Ahna l • 

3 
def b" . gemıyı muayyen no.tatya uaıır a •

1 
VJıı.aıı ne c.an .. eouer mu uru 

d J~po.n luıvvctlcri, Hind deniz.in • ....,uuaı &eWı.l ~e uir Wr Lı. ._ L n adr. f da u_cun~- etmbışl • dılar. Himid Pelcan tayin edilw işt 0 r . 
., elu deniz hareketleri ~ınd~; kml ... -?• ..,.._ V&JIT .... L Der - B ·taan yarım adaSt rıcr ve _ner c asın •. a: _aa.~r r:~y ! ~ -
' . Ntsao tarihine lı:adar; LondOll ti- JıiıeA, ~ Mll&r.t l'e ıu... delil ra ugrayarak puskurttihntı,."'ierd ır. 
J>.i 9850 tonilatoluk bir fngiJiz imi- tdır ı.hde.abire Tütd.1eıüa " j:yl Japonlara teslim OfdU ııekizi iyi işler bir halde 32 tank ve 
"a ·· ·· •ı_ • 10 bia .. Ortalılt \anırırken buh ulıasJJ\da :z~~ l~ Coırnwatl tipı, ıı.....- .w.cuıau ciri.-ınUler Ye Tan. • ( :D-~--' __ ....,ı_..._) 
t~nııatalu1' d i ğer hi.r l::ıeiliz lı:tııva- ;s..ı,eı- _., ı ..._.., miilıewl ol. aluııılJiı,ua ~ ~~ ~ yüzlerce ~lma~mııtır 
201

ü. batınnışlardır:. Bundan ıbatka •-tuau ,.-ıblar. uvvetlerine ı...,.. eden JapoaJ.arm 
~4 ticaret gcimiei batırılmış veya cıAlıınan buıkısı sa1ıa& ıoe,tof •ır. 

•sa:ra .uğratılmı1t1r. TabiJedeki bu ani detişıklitiu aacak İbr .. __ .._. __ ı,. __ d-=-ıı 
A "h d t y • . . aç ı.n111 'DM.llllTI q• 

Yn l tarı t e, 60 üşman a • bir ıea mıallMiı olaltWr: A1man ~iSı l\lelbourne 9 (A.A.) _ PeJ~ ieb. 
Yar~ düşi•ülmüş bu:unuyo~du: aUan4a ~ eııkn Bulpr büaındi liii: 
Zıbi geçen t icaret gemılerın • ıımqa lle JIMimrNıdleri ıı..es-r.ti ve l>01. Diin, Amiravte .-lıar\ Gariıı4le ra. 

~e.n, 140 b in ıoıni~ato kadar iut~n A8oe :t'üb.rerin emriai ka.IM&I .:&meii ka. palan bir keşli DÇllfll ._. • ..,.,.. Lorrn • 
. ı 1aneııi ba• ı rı hnış. topyek6n ta .- rariaeUl'llllft.U'. p.w"aaa .Japealar tanılJDIÜa Jsal tdil. 

~ıben 102 b in toniJatoyu bula.," dı. Bulpriar kenıılJ memlekeUttiaia mil.. mlş balundata ciriHmüst.ör. 
gey 23 tanesini cidld"ihilıtıı:a uı;:rat ~ ••uac-ı~~ bı1. Tariki biliaml'l'ftl lllnc harr••ln 
tn• stı 

D 'T,: f d"~anın önemli .m biç bir ~ 1~aıı ba.wka mill~ı. Rn11l hayH -...ın ~ yapulmıııJ ol • 
ıger ta'"a 'an \l h krlu ~le miilki.Cathuadınldılaı'. maaı mobtemeldlr. 

il.ak.eri tesisleri ciddi surette aaa.. -..r-- il U _::._ft~'-hal 
l' .. Bu16--·... 1167• e _ _,_ 
a \Jgratıhnı~ır. · k ,,, 0 ft Mı sm"etle Sl&Ybk clawsan& İ 

Bengale k:'ezln<!e deniz =-: .... ev'fd Dhierill kolWı a_ Amerikadan ngilte-
mııı - rebeu rMlllliea f11"1918dıklan au<lkkailt.ır. • .. d 25 

Kallıat.a 9 (A.A.) - tnıilir. TC J3po.n Ttift!J"lie i:J}c ~ kl. Kral JIO. reye gtın e 
~arasında Bencal tıirfeshule den•z l • • 
llakımiyednl 1aYin edeeek ela.n biiyük r'..sln ~ 1telt E bnnda Bul. ayyarC ge.ıyor 

aakerierlnl.n Kas sd'Wfne iıfdraklerl . 
b!r mııh;ıreWl!ıln 7akıada yap&lınası bek. ~ ·bre ~ BWpr ulwırierinln Va~ı~n, 9 (A.A.) - Kana • 
lıerımekwlr. IZl öMell~ de söylealltll. Fa. cladaa lngihereye g00derilen bü_ -

Bu ltiiriez hakhftf:re'I her iki ıaraf ı.,l.Waya c •-·~·ı. lrir ıh!lm&lıllr. yük Amerikan be&Dba tayyareleıJle 
l ... L. kat bu. inr.Dbu .. .,....- · ıü ı_ ' f l .. 
çla de ~ f'he-l;Jetl...... n • .ı-~standan trelen yolcuların uzun meıızı 1'Cfl tayyare aının 

Be.rıcale körleıdHe iah:ı şlmııllıden ~-· t()ylıedfkleırl mi ktarı günde 25 i buhnaktadır. 
tarıu.ına.Iar oldutw- dair Mlhyer kay. Bwmnla bcl'aber Tirldef', BaJpr ut. 
lialtlarmdan ~len hUflrlere nflnea , mı l-.lı tıklı baş bfl6ierin .muhatu. ~ ürnWııJ P. 

İngiliz ve Alman 
hava akınları 

ı...tra. 9 (A.A.) - Hava ReDrcÜ ~b. 

Jill: - 1 
.DüJa r;ecıe Mmiba tanarelerindaı mü.. 

rdıkeb bib'ük Wr iqkll Alman ifİmaJ b:ı._ 
ı.nııda Hamb~ dahil ~ üıaere ltir. 

~ heıkDcre ta.n. cı.iltUr. Du ar•. 
.. .Bamııiakl 4aklar da aı.-bal&nalitır. 
.,..._ ~ kıyı sen-Mbu~ menwlı tor. 
plJ atıcı bomha tayya~~rl dıiu itleden 
__... Jiı*tanııi kQ'JSı açıimd.:ı dieman 
malzeme ıanlieti kP.ftleslne lııiif'.91m et.. 
:ıaişler-se de netice rüriilcmt:mlJf.ir. 

K11ı 9erTLdnıden ~ "" bomlta -.rvi _ 

ııııiaıicn 6 t.&nattmlz nokra ndır. 

lnciltere iizttl nde 
Londra 9 (A.A.) - Bucıinkü Pcrşem.. 

be gunti Alınan ıa)TM'eleri, irıclltertnl• 

ctnob sahilinde bir ~rin ~hıcl/ uç. 
m1J4ilanlır. Tanarelerin aıtaklu• bom _ 
balar baaı hasaırlan •bcbiyd yermi 
rr.mn~ 'bir haalane haara utntmııtır. 

U1ı1ı.a(I Jdtl ,.arahnm iM •e olen yok_ 
kallıiic.ta.U Ö~ DDıJ11or ki iaıiJfll laartt ie .... dirim lhfpr l!B • ıerbor.lıv. Fakat TtinJer ber türli ih • 
cendltti hPOn fllosuna arıMjilraaktaılır. • iMi nUzrh ie _._..._ •11Şi!tiu • ~ karşı :&etbı:&e llabnuıyoriar. Tirk.. 

.__,__,, -.:ı- tur. 
& lil07a ~u bombal:nnak için Diı1'arlar. Töft ıaze...,,.,.., -::........,: ıer blJfyvriar ki, PUett'taıı CTft1 ıften- -------------
~ler rinclermlt obn &anve ce -~ nezaketle mtdaıbete. cuı.rv•- lerin bmaladıkları ao&laıma ve anl~ • ~ 
nıSltti 4e reraaat ~trib-. w •ı ......IMet .,.......+&ki iyi munııae. mala.rın ne Filoft':a, ne ele bitiimıiannı 2.1 Nisan Çocuk bayramUMla evlidl:..,. 

nnmı seftııctirirlı.e.n mııı.ln yantım ve Yoaıoııo'&"1Q ft YunıaaWan•n lstnkına 
miılııMıde etmıe1ateo alak0Tm&m11tır. şdlıatile Keçlorc:n c~ yUYUUltla bu.. lstan bul Sıtma Macadelc Riyasetinden: 

40 SENEDENBERİ T0RK SİNEMACILIK ALEMiNDE 
GÖRÜLMEMİŞ BiR HADiSE 

LBTL.A 
40 kişi ik 

koro heyeti 

60 kişihk 
melıter takımı 

36 KİŞi!ik 
az heyeti 

TURKÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE ŞARKILI 
filimla-in en D)iikcm.melin i bir ha&ada 49500 ki§i ~eyretti ve 

y&§a, bravo aeslui talcdiT ve alk ıı tezahürat.ile 

TAKSİM SİNEMAS!NJN 
Vası ve büyük saloll1lllu inletti. 

iıııtanbuhın aer tanfından akın baliılde sel s ibi ~ sayın hal 
kımızın göaterdiii ooıkun v1. hergün artaıı raibeti karşısında 

Bugünden ltll~aren iKiNCi HAFTASINA b~hyor. 
ilaveten: T iiritün hamaset., ~aaat Te azm i ka1'ı.ında ıhiçhir kav. 

vct dayanamaz (TÜRKÇE MATBUAT JURNAU) 

T urit iye C umhuriyeti 

dahilinde L E.IY LA 
hududları 

fi1m0

nin 
EHEMMi YE ı LE 
NAZ~RI DiKKATE gö.tenniy e baJckına aah;p 

ÖZ E.NF1LM bu f m bu sene İstanbulcla v e l!tanbulun 

· biç bir aemlinde göatermiyec.cjini temin ettiğinden 

Boğaziç i, Pendik, Adalar, Y ~c;ilköy ve civarı halktmızın b u fi lmi 
görup valct ile dünmeierin i tcmınen Devlet Deniz ve DemiryoUarı. 
Şidcetı H ayriye v e Halıç id.ır ler tarif der ne u ygun olmak: üzere 

1eTt b oluna n seans aat1crı 
2,)0 - 4 - 5,30 - 7 ve 9 da 

Cumaıtcs ve Pazar gün1cn ayrıca 1() • 1 ~ ,3() • ~ ecan rl 

Tö~r Bulcaristandarı relen yolcuJarın J'U1eırl, ba.nnan yavruları <ıCo<:uk Esir_ 
iiiiJ'leAlertnl de WHyorlar. o cıa pdur: ruae ıtwumn Genel Merkuh> sanı>la 

.......,. ancak şıiıU'kl 'l"biy~ ve :btan. ~ 
bul Ifbı ~ ~orlar. ,. ____ _ 

Saat 1 O da tenzi " tar fc 

1 •• 



6 Sayfa 

Az gıda alanlar için zayıflamainak çaresi 
(Bqwafı 1 inci aayfada) hila şişman ve keyirllJirler, hatta ba • 

zan şişmanlar zayıflardan daha az kay. 
mahrumiyete bederier. Bu tip insanlarda, kıt rıdaian. 

ten daha ko..&ydır. 
l.'iyecdt ve bavadan 

katlanan fakir ve kara luırb1iaııın sırrı 
nedir? l.'a\-.&şlamış olan bu yaşayış bize 
b~ .. un tutacağımız yolu l'O ıermelldlr. 

ına halinde bile şişmanlıkları sayesin. 
de bundan az:ami istifade edecek hususi 

bir 7apı vardır. O halde bu tipler kıs. 

SON POSTA 

Bağcılık f 
(Baş tararı •ıı de) 

dan kesilir ve Ü7.erİnde bir go:r; bulunur. 
.Ka.lem de, a.> nlle anaç gıbl hazırlamr. 

l'alnız kalemde yapılan 'Aesı;tn ıtoı ta_ 
rafında olma ına dikkat edılir. Hanr. 
!anan kalrm; bundan sonr.ı :ınaç liır. 

rindeki dilrige reçirillr \.'e bu suretle 

l\l:ısrafı a:ı:altmak için vücudwnuzu 
luzumsuz sarf.yattan koruyalım. Ka.lo. 
rldeıı ekonomi yapma.it için U..l yol var. 

k"5lk ı.~ dllclkler tamamile birbiri üze 
men normal fizyolojinin :iınıl'larını aşa. -rine ve iyi bir ş.clıilde oturmuş ve geç. 
rak pataloji saha.suıa rlrerıer. Bunlard.ı mlş olurlar. Bu c;urrtle a,u ı bltm!s as. 
iç lfra;ı; bezleri saye.sinde ahnan cıdanın 

ma.ların üzeri, yarına kalem aşısında 
heP6i kazanılmaktadır. 

Birincisi şualanma suretlle vücudu • olduğu gibi toprakla kümbetüvarı ka. 
muzıın kavbedecdi kalorinin inüne reç Bütün bunlarda rol oynayan mubak_ patılır. N. O. 
mek; bilhassa dış sıcaklık ile ricııdu. ka.k kJ blbn bezidir. i:Ueseıa: Patla ................................................... . 

dır: Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
mu:r:unlr.i a.ruında büyük ltir fark oldutu tlşmanltkla kaUtan bezi lfrazatının azlıkı ~" Pnıı•ıı l\ .. atbllaaı: 

berab« rlder ve ıenJş yürekli, iyl kalbll 
Keser. Ağrılarınızı Kırıklık ve Bütün Derhal Nevralji, 

zaman bımıa. ço& dikkat dmeUyi:ı, Kııtın 
elbise d•$ında ulan yerlerimiz( miim -
kuıı olduiu kadar aalt.mahyu. Parııı 

kadın tenllerl erite'k e1yası OJayılan pan. 
talonları bu ra.>e ile kadtn rıtodal.ırı içi 
ne sokm114Llrd1r. Reıtll'lt. blr fikir, faka& 
e.stelik bakımdan pek boş detıl. nıoener. 

şişmanlar bunlar arasındadir. Bilakis S~7at Muuurıi: Cihad Babaa 
kalkan beunin aşırı çalışması zayı{ ve SAIIIBi: A ı-:;krem UŞAKLtOlL 

ılııirli lnnnlarda ıörülür. U:r.viyet.te hor. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

jeUk dersler.ndeıı birinin sonunda hocam 
fizyo!ojist Terrolne'in söyled.ill şu özlü 
cum!ni hatırımdadır. uBlr pardösü bir 
ıuzeıl bitıekten daha kıymetlidir.» 

İkincisi de vilcudumu& dahilindeki 
yanmayı lhtiyacı aşacak bir dere~ye 
çıkarınaktan sakınmak. Bunuıı için de 
enerjik kıymeUeri hemen hemen sıfır 
olan kahve. çay ve kakao kullanmaktan 
va7.&'eçellm. Bu m:ı:ldelerin iç ııde bulu. 
nan kafein ve tea.bromln rıCl•ların yan. 
ınasını çabııkla'itırırlar. 

Nihayet içelim. D.aima ayııl atırh:ı 
muhafaza. etmek merburlyetlnde k:ıla.n 
{'okry gibi her ay krmerlmh:i biraz daha 
sıkmamak için içelim. 

JUpokrat der ki: «Su ve sulu ııdaları 
azaltmak :ıayrfla.ınAk için en tesirli çare. 
dlr. E\'Velce de atalanmız bunu: e.İki t;U 

bir ekmek yerini t.utar.. denıe'kle aşalı 

monların kıtirl yalııu: b~ına deği:d!r; 
bwıt.&r hep beraber hare~et ederler, Bu. 
rau nlun bezi dedltlml:t ıaman im. 
kin içinde rörünenlerden birisinden 
babse.ilyoruz. 

Tenuiili JnUııam.sıılıklar da vücud ü. 
zerinde zayıflatıcı veya şişmanlatıcı te. 
sir ya.parlar, Hayvanlarını kısırlaştıran.. 
lar bunu pek iyl rormüşlerdlr. 

Daha eskiden sarayd.ı yaşıyan sopra. 
no .sesli hadım edllmiş harcnıataları da 
(Ôbl'kli adamlardL 

"Bıı&iin bütün bu aşkın çalışan hor • 

ınoınların hlporiı. be-Linin emri altında. 
oldutu farzediliyor; kafatasuıın dO,e _ 
meslııie bulunan bu kuçuk !Jczl, bau a_ 
l.m.er ekseril'a pat!!lyOnlarından ayrılan 
bic orkestra tefine benze mektedirler. 

Memleketin ekonomik kaderine Jnan. 
cımız ol-;un. Eğer huj,iımet buıun e _ 
konoınl tavsiye ediyor. a bu, yarı!l ye • 
meml'Z lcab ettiği iı;lndlr. On Uç yilz 

yıldanberi uzun bir peryot şafaktan ıü. 
yukarı ifade etm'.ş!erdlr. AoabA buna se. ba'· k d t •-'-ile bir neş .. neıya a ar oruç u......., ıı 
bcb nedir? Çunku sulu tayın daha ko. neslin evlidlan rıdaların sıııırlandırıl. 
lay a !mile edilir, Bunda.n daha mıihım maAına karşı fevlıalade bir n.ukavemet 
bir sebeb de var: Vücudun su lhtlyilrı. 
nın buyüklütii. Eter autu cıda alm:u. edinmiş, tükttımf:t·rn bir ı.atlanma mem 
Dk vücud kendi yağlarını yakmad.ln baına vari~ olmu~lardır. Karşılarına oı. 
su halin~ reçlrmei mecburi,.etiııde ka. kabllecek ı\içlüklere za.bme.sizce ıölüıı 
lır. rerecelderdlr. 

Başka rıclalarının eksilmesine rat • 
men çok bin içen :uıinlhliler d:ıfma ,ış_ 
ınanlıkla.nnı bu yuıden mııha.fua et • 
ml.llerdlr. Gellrlnln l/• oincıi $&rab vul_ 
m1 teşkil eden Fransa ı-lbl bir memleket 
için ı...his mevzuu ola.o bu me.tel~ Tür. 
kiye için yersizdir. Yanlış a.nlaşıhnasııı, 

Tiarkler rlbl antialkollk .ıeleneklerine sa 
dık blr mlllete alkollü lçldleri tavsi7e et. 
mlyorum. Sa.dece su diyorum. Ga.ndi aç_ 
hk gı-evl yap'ıtı -ıaman daima nıu:ıyyen • 
saa.tl"rde kendi!llne bir bardak ılık ıu 

retırllmaslnl tenbih et.mlştl. Bu suretle 
açhkta.n, olmek!en kurtuldu. 

Eğer vücudumuzda masrafı ıeJJre ı:ö. 
re denklemeslnl bllirsenlz uyınam~k 

korkusu aklınıza bile relmu. ~'ok fazla 
slşman insanların sıkı bir pehri:ı yap_ 
malarına ratmen zayıflama.k için çek • 

ilkleri z.ahmetl hatırlayına. 

Rabelal5 diyan; Fransadan aksa • 
den haberlere bakılırsa ora.da ancak aç. 
htı körlf'(eeek kadar yenlldltl anlqılı • 
1or, faut buna ratmen bazı 'adamlar 

1 Porlat:t vidalı demirden ve 
oluklu ıalvan'zli .:ıçludan bıi.yuk 

bir b na. Atölye depo (llraJ için 
elverişli, İçeride bulunan muh'ellf 
&ornalar m.akkap pli.nyalar .-e.<ıalre 
•ttlıktır. Bina. ayrı va makineler 
ya.ını~ toptan satılır. 

Mıiraeaat yeri: l\lahnıui:l Bllre 
ve Oralı. Gatah • Persembepazarı 
İ$ han altında Telefon 4U49, Pos. 

' ıa Kutu.su U53 

' 

~ Of7a J)________.. 
SAÇ SABUNU 

Saçların••• "'""a'••.. için hullıGtn•• 
t11aır;nı lllı lıwllanıfta ıl!rec•~· lnls. 

~O Kwr111t11r 

Devlet orman iş~etmesi Karabük revir 
imir~iğinden: 

8000 metremlkap kayın 
maden direğine ald nakil 
işinin açık eksiltme işi 

l - DeYlet orman ltletmesl Karabük revir &mlrllğine merbut. Karatepe 
bolıeslnln Karatepe onnanlarmın Yörilk deresi. Cobl, Kocakuz ve Glrence • 
örtük mevkilerinde mevcud dıı~alı tahminen 8000 sekiz bln metre mikabı 

kavın maden 4lreklerinln nakil lal açık eksiltmeye çıkacılmıttır. 
% - Bu direkler birinci maddede rösierilen yerlerden alınarak bu bölre hu., 

dudu içbıde Yöriikclernl. Girengmar ve Glrence cleresf raml)&la.ruıa na.kil ve 
JJnk h&linde t.esllm edilecektir. 

3 - Açık ekslltme1e çakacılan 8000 .Sh Mu meCre m.lUb byıa dlrelılerl. 
nln nakli için beher metre mlkabına takdir olunan kınnet yed.J liradır. 

4 - Muvakbt teminat. akçe.si % '7,5 heablle 4200 liradır. 
S - Bn işe ald açık ek.slltme prtnameleri Ankarada. orman umum mil 

durlutii ile Zonruldak orman çevlrıt miidilrllltünde ve Karabük devlet orm.a.: 
lşletmeşl revir imlrlltlndekl dos7asında mevcudclur. 

6 - Elısil'me 21..Nlsan.9'2 tarihine mtlayan Salı ıünü saat 14 de Kara. 
bük devlet orman işletmesi revir lmlrlitl blnasmda toplanacak olan komisyon 
huzurunda icra. edilecektir. 

7 - İsteklilerin ekstltme ıününde temınat akçelerlle birlikte revir amirııtf. 
ml'llC müracaat etmeleri liizumu ilin olunur. d289o 

Kaptı Kaçtı Kamyonet Alınacak 
Maliye Vekaletinden 

Resmi bir daire ıçJn 0;5 ili 1,5 tona lııada.r Fort, Şewole, Enternasyonal 
marnlardan yeni ve orijinal kı&ruserlll bulunmıadıiı takdirde yine ayni mar. 
kalarda.n olmak üzere blr a..ied müs••mıel uptı kaçtı kamyonet satın alına 
caktır. • 

1 - Yeni kaptı k~tı k;ımyoneUn ltaru.serldekl dahili tertib.ltı şartnameye 

rore olacak veya tadil edilece..ktlr. 

2 - Yeni kaptı kaçtı bulunmadıtı takdirde rerek motör evsafı ve ıerekse 
yeril olarak yapılacak kuustr:oln iç ve dış tertibatı sartnamcde yazılı vasıf. 
!ara tamamen UY&'Un olacaktır, 

3 - Yeni ka.ptı kaçtı kamyonetin muhammen bedeli <1000 ve teminatı mu 
vakkat.esl 300 liradır. • • 

Müstamel vermete t.alib olanlar ayni teminat mlkdarına tabidir. 
• - Şartnameler İstanbııLda Maliye nralıı matbua ambarın:lan ve Ankara

ia l\lali7e Vekaleti Levazım Mudurlütünden bedelsiz olarak verilir. 
\'ermete tallb olanla.rın 16.4.942 tarihine tesadüf eden Perşembe ıtnü saa& 

H de Maliye VeUletl Levazım Miidürliitünde ıetelddll edecek eksiltme ko. 
mlsyonıana UH sayılı kanunun !, 3 üncü maddesinde ,azılı betıeledt 11tii.ra-
~ 8'meleri. dZ55o dHb 

lstanoul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

Aded 

10 Tur afrez komple, 
lt Anıldurva eğri, 

10 Anrldurva düz. 
15 Vipla makası dl.İz. 
15 Vipla maka ı etrl. 

60 Kutu sirkolan (oduı) 

15 Bol alçı içib. 
10 J>res iki muflalık, 
Yukarıda yazılı diş ma.lae.aneslnin pazarlıkla ekslltmest 1.f1t19f% Salı rünü 

sa.at 15 de 1'ophanede l.v. Amirlitl satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
l'ahmln bedeli 939 lira ~au'ı teminatı Hl liradır. İsteklllerin belli wkltt.e 
komisyona ~lmeleri, {680.4391) 

76,<165 kilo palamut ve 075'? kilo mazı ft 3182 ltllo muhtelif cins deri el. 
heti 1--'ikeriyece verilerek 2655 kilo 720 g-ram aarı sabunlu kö~le yaptırılacak. 
hr. Pazarlıkla eksiltmesi 1'/•19.a:? Salı gıuıü saa& 14,30 da •.rophanede Lv. 

A.mlrllp satın alına. komisyonundoı yapılaratdır, Şartna.meııt komlsyond;a rörii. 
hir imall:t enin kat'ı tenıina.ıı 30 Jira 7 kuruştur. isteklHerin ihale ılinilııden 
ıiç run evvel fabrika ve ımalıi.thaneleri olduiuna dair bir dilekçe ile ı.v. Amir 
ligine muracaat etml'leri. (679.4390) • 

50 &on kadar et alınacaktır. Pazar'ıkla eksiltme l 16/4/942 Perşembe ıünü 
taa.t U de Toı>hanede İs. Lv. Amirliti satuı alma. komlıyonunda yapılacak. 
tır. EUer koyun, keçi ve sıtır olarak teklif aJınaca.i ve makamca Junıi~l 

mu\-afık &'Onilurse o cin& e& ihale edllecekilr. Koyun e!lnln ilk temlnı&ı 512:> 
Ura. keçi etinin U25 Ura, ııtır etinin •soo liradır. Şar\na.mesı komisyonda 
rörülür. isteklilerin belli saatte komllYona &'eılmelerl. (681.'392) 

Aded 

50 Çay bardatı. 

120 Su bardatL 
20 Sllrahl. 
61 Çorba. ta.batı Por~leo. 

120 Duz tabak, pon~eıı, 
60 Ka$ık. 

60 Çatal. 
2.& Yrmek bıçatı 
30 Sa.lata tabatı. 

10 Yemek teni tabatı. 
5 Sofra muşa.mba.~ı. (:\fu.,amba bUlunamadıtı Cakdlrde !.H X' eb'ıı. 

dında bM: olabilir.) 

10 Sofra bezi. 
Yukarıda ~azılı malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 161•/942 Per. 

14'fllbe pnu saat 14,30 dia Tophanede ı.v . .4.mlrlltı satın alma 'lomlsyonunda 
yapılacaktır. Tal1blerln ıetlreceklerı nümunelerden betenllerek alınacairından 

nüınune ve kat'i temlnatlarile belli va.ki~ komisyona ~lmelert. Silmunesl:ı 
~leocek tallbler eksiltmeye i'>tirak edemiyeC\"ktlr. (682.4393) 

l\Ietre mikibr 

80 •x2o x 2 
11 •x22 x z 
ıoo <lX25) :a 
60 •xıoxz 

1to •x10 3 
Yukarıda yhı!ı a.mbaliJ tabtaııı alınacaktır. PazarWtıa ehiltmesi 1'/4/9<12 

Salı rünü saat ı.t de Tophanede t.t. Lv. A.mirlitı ntınalma komisyonunda ya. 
pılaca.k~ır. llepslnln tahmin bedelı 39,860 lira, ilk teminatı %989 Ura 50 kuruş. 
tur. Evsafı komisyonda. ıoruliır. Talihlerin belli saatte komisyona ıelmelerl. 

1'261) 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
% •o rutubetli 600 "°andık bir adeti ekmetın flatı on kuru~ on paradır. 

300 ıramhk yarım ekmelin flatı bes kurı.aş ve 150 ırramltk 4/1 ekmelin tiatı 
1iİZ para oldutu nan olunur. (157.4403) 

L İl2A 

Etlbank Umum 
müdürlüğünden: 

Bankamızın muhtelif .ıervislenııde çalışmak uzere aşatıdakl memurlar alı. 
nacalı;l.ar. 

a n Bir makine başnıuhendisi, bir makine mühendisi. 
b ,, Bir lstalisUk mıitehass:.aı. bir istatistik memuru. 
c » t.k maliyet muhasibi. 
d » Bir deslnat.or, 

e b Almanca, fransı.zca ft in&'llizt"e lisanlarından birini veya bir \açını bl. 
len bir kıw dakUlo. 

f » Tilrkı;e dakUlosu. 

ı • Kayıt. dosya ve ınuhaberat ısteri.ntte kullanılat'.ak memur. 
Ta.liblerln, hil tercümeleri ve bonservı. llUl'etlerinl havi bir .ne'dubu ball. 

kamız.a müracaat etmeleri. !f215) 

Borsa ve Osman:ı Bankası 
Komiserliğinden : 

Kayseri ve civarı elektrik TüTk Anonim şirketinin 400.000 lin 
•ermaycsini temsil eden her biri itibari 25 lira 'kıymetinde hami .. 
line ait ( 16.000) h ' ss~ senedi E'orsa Meclisinin karart ve Maliye 
Vekaletinin tasvibi i:e 9/4/ 1 <J42 tarihinde Bımıa kotuna ithal 

edilmi,ıir. ••••••••••'11 

1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 4 Nisan 1942 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kasa: 
Altın: Safi kiloıra.m 72.606.Ut 

Banlc:not • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • • • 

Dahildeki aıuhablrlerı 

T\lrk Uraııı • • . . . • • • • 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: Safi klloıram 22.785.413 

Altına tahvili bbll" serbest dö-

vizler · • • • • • • • • 
Dit~r dövizler ve borçlu Klirını 
bakiyeleri . • • • • • • • • 

Hazine tahYillerl: 
oeruhte edılen evrakı nakdiye 

karşılığı . • • · · · · • • 
Kanunun 6-8 inci ma1del~rıne 
tevfikan Hazine taraJındım vıikl 

tediyat • • • • • • 
• Senedat Cüzdanı: 
Ticari Senetler • • 

Esham ve tahvillt cüzdanı: 
< Deruhte edilen evrakı naltdL 

A < yenin kar$ılıtı f'sham .,. 
< tahvillt <itibarı kıymetle> 

B ( Serbest Esham ve Tah\1lt.t: 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine avans • , 
TahVllAt üzerine avans 
Hazineye lı::ısa vA.dell uans • • 
Haz,neye 3850 No. lu kanuna röre 
açılan altın karşılıklı avans 

m.aaedarlar: • • • • • • • • • 
Muhtelif: • , , , • , , 1 , 

Ura 
Lira I0:?.126.446.84 
» 6.390.332,50 

• '71.930,36 108.988.709,70 

» 20.688,20 2G.688,20 

Lira 32.0t9.589,91 

• -.-
j 

J\ 65.103.437 ,5, 97 .853.027 .• 5 

·~ 
Lira 158.748.563,-

J) 2'?.45.&.653.- t36.29Z.910.-
1 

Lir-a 3t5.507.'8UZ 3'5.507.404.42 
-

Lira t:i.192.261,93 

• 
"·"'·"'·" 1 

55.618.827 ,64 

Lira 4.9H.:l0 
J) 7 .80~'-7%2,-, 
il 

'·"'"'l D 167 .500.000, 177.970.GGG,20 
4.500.000,-

11.639.151.08 

Yekta 938.392.38'. 7~ 

Sermaye 
bıtıya& akoell: 

Adi ve fevkalfı.de • 
Hwusl 

. . . . . ' 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edllen evrakı nakdiye· 
Kanunun 6 • a inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tedlyat • • • • 
Deruhte edılen evrakı nakdiye 
bakıyesl 

karşıhtı tama.men altın olarak 
UAveten tedavüle vuedilen 
Reeskont mukablll 11A.veten teda
vüle vazedilen • • . • • . • • 
Hazineye yapılan aıtın karşılıklı 
avans mukabili 390~ No lu h::tun 
muclblnce 11Aveten tedavWe vaze.. 
dilen • • • • • . . 

MEVDUAT: 
Türk J.lra"ı 

Altın: Safi kiloeram 

3850 No. ta kanun:\ ıröre haılnne 
açılan u'&ns mukabtll tevdi ola. 
nan altınlar: 
Safi kllorram 5:>.SU.930 

Döviz raahhüdah: 
Altına tahvlll \':abıl dövizler 
Diler dövizler ve ala.caklı Klırını 

bakiyeleri 
Muhtelif . . . . . . . .. .. 

Lira 7.822.019 iŞ 

• 6 000.000.-

Lira 158.7<18.563,-

• 22.454.65::,-

Lira 136.%93.910.-

• 32.000.000,-

• 288.500.000,-

• 115 000.000.-

Lira 88.39U2ii,':'5 

" ı 23ol 161,05 

> 78.124.167,90 

Lira -.-
p 28.288.17 ll.95 

'l'ellta 

1 ......_ .. IHI &arlbWe9 ltltareaı Men&. ..... S t altm &serbM avau " 1 

Ura 
15.tto.ooo ...... 

13.822.019,11 

. 

571.793 910 ....... 

11.6%8.%90 ... 

'71.12U67 ... 

ZB.288.1'16.tf 
uı.ns.8ıp.f! 

931.J9Ul4,1~ 


