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Hind icra 
komitesi .. 
lngiliz 

teklillnl 
reddetti 

Komite yeni 
teklifleri 

tetkike hazır 
Milli müdafaa meselesinde 

ihtilaflar çıktı 

Cripps vazi/ esinin 
son neticesini bugün 
gaz~teciıere bildirecek 

Yeni Delhi 1 O {AA.) - Hind 
kongresi icra komitesi bugün itti -
hkla kabul ettiği biı karar suretlle 
Cripps'in teklifleriniı reddetmiş~İr. 
Bu karar Cripp$

0 e bıldiıilmi~tir. 
Röyter ajans1nın öğrendiğine 

(Devamı 5 inci ıayfada) 
----o-

Bir tn.rlllz tayyare gemlsl v~ batan lterm~ ıayyare rnntıılnln ıllti~tı 

Bataan'da 
çarpışma 

sona erdi 
Filipinlerde 

Japonların bir 
kruvazörü battl 

Japonlar Corregidor 
adasını çember 

içine aldılar 

Hind denizinde 
İngiliz filosunun 

kayıbları 

Bermes 
uçak gemisi 
batırıldı 

Japonlar ayrıca iki 
hafif kruvazörle bir 
muhribin batırıldı
ğını bildiriyorlar 

lngilizler Akdenizde iki 
malzeme gemisi batırdıiar 

Dünyayı saran kan ve duman 
f ırtın4sı içinde bize gurur 

• • veren samımı bir levha 

Yaralı harb esirleri rüzel İznılrd lcartılıklı olarak böyle mübadele f'!c'lldller: fnglJl7 ve İtalyan 
remllerlle müb dele edilen yaralıların gemiden remiye nakil 

hastnne 

ı \1 1ıldır havada, k&rada ve denl:1.de 
birblrfn ln canına kıyan muh'lr b 

ta.raflardan lklsl bir iki ı:iin evvel İ:r.ml. 1
,--- Y A Z A N --- bu hl') rcanlı v:tk'ayı zevkle tyr• tı. 

-
Burhan Cahid insaılk duyguları bakımındın b:ı ııı. 

dise cidden erer nrlcldlr. Türklye ba 
tin körtnınde yau 7a.na ı:2ldller. B'r'bl. kf'i, mhnlyet havası içinde birbirine kan ve duman fırtına91 içinde hu ve ka. 
rlnden korkm:ıdan Te blrbi.rıne ıilldır. uzandı. Ve mb'ud arı köştsindc blrlı;r _ der ku• baı !arının llt.fc.ı edecd"I u1ı:I• 
ınadan blril c saat &'eolrdiler. Gemileri lerln:len ayrı!dılar. blr llma.n olma.lda gurur duyar. 

Alman ve 
Sovyet 

tebliğleri 
Amerikalılar, Bataan'm 

intikamı ahnacak, 
diyor;ar 1an y.ına demir attı, bayrakları ya,n ya. Yaralı harb rslrlerinin k&!"'iılıklı iade (Devamı 2 nci ayfada Saba'ıtan 

Londra 10 (A.A.) - Amirallik hl • na dalg':ılandL n elleri do tluk, neza. edllme~trlne sahne olan ı1n~eı İzmlr de sabaha sütununda) 

Kerç'de 56 
Sovyet tankı 
tahrib edildi 

Moskova bir kesimde 
4.SOJ kişi öldürüldü· 

ğünü bildiriyor -Bf'rllıı 1t CA.A.) - Alman orduları 
ba.sJtuınandanlıtının teblitl: 

kcrtı 1arımadasınaa tankl-ar ve tay • 
ta.reler yardımlle yapılan kııvvetll bil. 
OUnıblra karsı ıösurdljlmiz mukave • 
ınot.t.e lam bir mUdaraa muvarrakl.Yctl 
"-ıanLlnıışhr. 

(Devaml 5 inci sayfada) ---o---
Yedi Bulgar 
tümeni Sırb 

arazisine girdi 
Bulgarlar Mihailoviç 

kuvvet 'erine karşı 
harekete geçiyorlar 

Taymise göre Balkanlarda 
6 Alman tümeni kalmış 

Londra, 1 O (A.A.) - Time9 

gazetesinin diplomatik muharrıri 
Yazıyor: 

resi Hermetıi uçıık aemisinln • t)lan a. 
Vaşlnıton 10 CA.A.) - Harbiye ne • çıklarında bir Japon h:ı.va hücumu ne. 

zareUnln teblitl: 

1 

tlcesinde b.ıttıtını bll:Urmckledır. '.tar. 
Fillpinlerde Cebu'ya asker çıkar • sllii.t gelnıemlş.ılr. :Fakat murettebat • 

makta olan Japonların bir kruv.ızörıi tan bunu bir kı.s.muıın 1"'y17a ~-ardılı 
1 • batırılmıştır. 
1 
sanılmaktadır.. Çunliu ,z-eını bııttıtı :ıı.a. 

Baf.aan l'C Correg'ldor al'asında nıu • ınan kıyıya yalnız. JG kilometre uzak • 
vasala Zf eaattonbl'rl ke ilmiş bulun • lıkta bulunu7ordu. Ölenlerin yakın ak_ 

makta.dır. Bataanda ı:arıuşm tarın so. rabaları ilk imkanda ha.berdar rdlle • 
na erditl aşikardır. ceklerdlr. 

Japon hav" ve topçu kuvvetlerinin Blllnditi clbi, Trlncom ile açıkların. 
evet üstünlütü neticesinde ıı.ç ve bitkin da. İn,riliz kruvazörleri b:ıLtıli'ı hakkın. 
bir halde bulunan müdafilerin ıı.nud.ıne 

mukavemetini yenmiştir. Bevra~ımız 

reml>er içinde bulunan Correrldor ada. 
sının kaleslnlJe dal,rala.nmat1. devam 
etmektedir. 

Japon a~ır bomba tayyareleri ve Ba. 
Uıan ile l'tlanllla körfezi renub sahilinde 
bulunan düşman bal.aryaları dokuz Si • 
s:ında bütün gün Corregldor ndasını döv 

ınüşlerdlr. 
Uiç bir maddi hasar kaydedilmemiş. 

tir. 
( Devaml 5 inci ıayf ada) 

c sk 

daki Japon iddialarının kat'iyen aslı l'. 
sa.sı yoktur. 

Batırılan harb erenıilerl 
Tokyo 10 (A.A.) - Hennes tipinde 

b1r inı:-iliz tayyare gemlsıle Blrnılng • 
ham ve Emerııld tiplerinde lkl hafif 
kru\-azörün, bir muhribin ve blr karakol 
geru1s!nln Sylon'un şark s:ılılllerlnde 

Trlnkom:ıU rruhrında batınlılıtına ve 
başka bir kruvarorle altı \'apurun ciddi 
hasara utratıldıtına da.lr nesredllen im.. 
parat.or1uk umumi karar,rahımn tebll • 

(Devıımı 5 inci sayfada) 

vaziy t :J 
---------------~ 

o su ıu taar uz 
zırh~ habe 1 ri 

ey eva i iyo 1 

Pasifik 11e Uzahdoğudaki son 
hadiselere hısa bir bakış 

Yazan: Emekli General K. O. H :tlerin emirler-ini almak üzere 
Almanyaya giden kral Borıs•n se -

(Devamı 5 inci sayfada) ı _ ı•asifı.k ,.e Uzakdotuda: le.menk Hlndlstanı adaları az asında şl_ 
---o 8 Nisan tarihli bir Sldııey tel,rl'afı Ja. maiden cenuba dolru lmtidad eden t:ık. 

1 S k 8 
J)()nlaruı Ad.miralt.y takımadalarından riben 4000 kllomc'rellk farazi bir ng o • a son v Yeni Gineye en yakın olan Na.nus adası. battı ~ıtt'ktan ıcleock bir Amerika deniz 
na ask'er çıkardıldannı bildlnnektedlr. khlikeSne karşı nls'bı bir kolaylıkla ko. Japon dı•plomatları Eter bu haber dotru ise ehemmiyeti ruyac:ık Vll emniyet aıtın.ı alabilecek 
şuradadır: A;imlralt.y takunadalım ~e. coğrafi bir husu l et nıruda getirmek. 

U!'\ d f ı·yette "'Gine adasmırı şimal sahilinden tak. tedir. Japonların, bo)le bir derece)e kn. 
~ya a aa 1 rlben 400 kilometre daha şlmaldedfr \'e da.r birbirine )akm o1ıı.n ad01l.ırda te Is 

'l'oltyo 10 CA A.) _ NisJnlşl gaze • gene Yeni Gine ada ıııuı şimal sabasın:ı ett klcri üslerden faydalanarak icabında 
· ~ ı d.ılarıle b:ı ~mlar :ı:ar>m t hu u undad malla • ks!n:.u I\:ulb!şef muhabiri '1 Nsanda duşcn Guam, Wake, !\ ııraus ..!' . 

Bayat ekmek 
mi, taze 

ekmek mi? 
Taze ekmek satan 

iki vatandaşın cezaya 
çarptırılması mecliste 

münakaşa edildi 

Adliye ve Tica
ret Vekilleri 

izahat verdiler ,, ............................................. , 
Antakya mcb'usu Rasih 
Kaplan milli korunma ka · 
nununun hazırlanmasını 
temin için teıekkül eden 
ihzari encümende ekmeğin 
bayatlayınca gıda hassa . 
sından mühim bir kısmını 
kaybettiği kararına varıl • 

dıiını söyledi 

'-············ ................................ ,,., 
Ankara 10 {A.A.) - Büyilk Millet 

l\J.edlsl bu.run Refet Canıtezin rel5llğln. 
dtı yaptıtı toplantıda l\laarif Vekili lla. 
sıı.n Ali Yücelin teklifi üzerine bu&iin 

(Devamı 5 inci sayfada) ----o----

Mevcud tahsisata bir 
milyon lira daha 

ilave ediliyor 
llrl ·k Amerika S"firl St.anleyln \'e on 

1 
l\lıırş:ı.ll, Gflbert t.akımad .. a'farı ve ·garb retlerl malum olduğu clfıetl" b hsetti • 

d ~ i · d Salom 1 t.akunadııları timiz mınt kanın Birleşik Anı rika do. Ankara 1 O (Hususi) - Yarınki 8

1 n evvcı Japon st'firl Sıı-toh'un ve n. sahnsuııı uş n b h,. d ı;. ·};e\ nanm:ısını d:ı duşündurere~lıı '~ onla. resmi gautede birkaç mi.ıh · m koor. 
I' !tere sefirı Kcrr'ln Kuiblşef'e gelme. Japonların işgali attı a Ur.;;\ uf'u . .. . l 
ı rtl' Bi rk r ih·~.ı Ja rın garbı Paslfıtin bu lns.muıa slı b r d'nasyon kararı çıkacaktır. BunlaT. 
e e So\') eller Birliğinin Pasifik Iııır • nl Gine ve sına a 11 

• • " d bil 
bi.nd 1 t 1 b ı u su nefce al b11ecek t rzda. t ucum c e - dan b ri ı çıftçiyc tohumluk teda -e t.tilıa., oocoeğ tarzı Jıııreketn bık. pon kun•e !er u u • ;-
h olar l!ı d' 1 1 b ret! bu adalann t ı~ı mıntaıtı. mel rlnl çok pç bir hale gctırmls ol. riki çtn ayrılan tahs satın artırıl • 
ladıtını 

0

>ıız! 0k~a.tlk muhareben 
11 :ış. ga:ı,i Pasifikte Japon a du.tuna. in nnı:ı.k la'l.IJJl gelir. maslna rnı.itealliktir. Hatırlardadır 

a. adır. t (D S 1 · f d ) (D 2 l f"da\ (Devamı 5 inci snyf da) ı manlle Formoza. ııdası, Fil P evamı ncı say a a C\ mı nr sa> .. ' 

Yakı da et fiat arı 
yarı yarıya inecekmiş 

Kasablar cemiyeti umu ni katibi fiatların 
niçin arttığını izah e .iyor 

Son &'Ünler içinde et fiallarında ye • selmlştlr. Bunun muh~llf sebeblerl vaı.. 
nlden yiı\selmeler C'Örülınliştıir. l\leı. • dır. Pıızla kış olması, hayvanların Jı:ar 
bahada her&'ÜJl pek az koyun ltr 11 • altında ve yemsiz kaim ı. u SC\1drat 
melde, buna mukabil kuzu ve sıtır ke. yapılma ı l'CSalre ~ibi imlllt'l şehrlmla,. 
s!ml artmaktadır. Kasablar ceml)•eti deki et fiatlarının yük elme ne mues. 
Vekalete mtiracaat etmiş, koyun yetiş • ılr olmu 'ur. Fakat bul:'ünlerde fazla 
Urcn villye!lerde hayvan M\'klyatının 
ta.hdld edilmesi dolJıyıslle lstanbula az mlktaıda kuzu gelmektedir. nu ~:\in so. 
mal .retlı1ldlğini ileri sürerek tedbir nunda et fintıarında 50 kuruş kadar bir 
alınmasını istemiştir. Bu hususta re • teneuul olar.atı soylenebillr. Bu \'llzl1et 
ml>·et umumi kltlbl Ömer Koç $U ıza. kıuŞlSında Mayısın ikinci nısfındıı ı>e. 

batı vennlştir: ra.ltcnde atış rla.lnrınııı 100 kuruşa ka. 
<ı- Bu sene et tıa.tları bir h!\yll yük. dar dii:ıeeeti pek tabiidir., 

Kork ç b·r cinaye 

e·r duva cı i le b ou ş 
ve b ç kla mış o ar 

ŞOC ğ l Il 
Katil ile metresi, deliller karşısında ne söy
lüyeceklerini şaşırdılar ve tevk:f olundular 

Nıyazi ve metresi Hatıce 

Kadıköy Mı.idd umuını! ğ ik \de korkunç bir c· nayet vak' asını 
gündenberı tahk kat le meşgul bu - a) d n atm , had senin iail olank. 
lunduğu çok csnrlı ve o nisbettc (Devamı 6 ncı aayfada) 



2 Sa1fa 

Hergün 
Uzalt~··ğeni bir 
F utına arif esinde mi 

... :t' ~ ..._ ......... ...,..aım J 5 __, 

• - t -'ln'ezıle .. 1 

.a. -v dellll • mewuı oldQ9 an • ...., ... ; 
Bu dıenDerin 1MlfıDda fW ııMalıhit 

....... -- ..... •MJı&tı ..... ... ._.._._,,,._J'ICI ........ . 
-- mecmri~.U. 
ilıtı~ .htllı:Mleak o1 .... ew• 

kQmetlerflliıla ıs z'lc ~ , ..... 
•mania ... a da M1ılca& DM söril.. 
mek.&edir. Bu. lııtb"llık Wr teaUiıeılis, va. 
fi.Dl' on il:Mkbali .....,.._ .._ ~ 
70r. ÖOlemi1e ıl' ı : • • • Wblr 
elarak bir .barb tıMncım'sl ~ ılü.. 
.. iiıı• .............. 9*-bnıı. • 
.. i , ..... _. ımnır-, eke. 
~ _,.. ... 5 ' ..Ua Hııiis 

.. I' .................. Amal.. 

SON POSTA 

-- Çonfucius sögliigor = 

- .._. ,............ .._ .,.,.. n--ı. -· • lılblk te* .-.Hle ....... ~ ...... ~ Wpek __.. ...,.,_ lıst ......... .... 

Nisan ı. 

,S.b.htaa S.bahaı 

Düngagı saran kan 
Ve duman fırtınası 
1 ç.nde bize grur veren 
Samimi bir levha 
~---Burhan Cahid ____ 

(.......,, l inci •yfada) 
.Mz 'ı aelleriılia ıı--eüai tSen ,.aralı 

b.arb -6r1eriDe dalı- ftrilen uberJer de 
ook ............. Meıleal:Je& &Jemimn ÖD 

safında yer ....... iki milletia Jıll'llh fldr 
leri birtıUerinden ıördükleri tefbi ve iD 
sanlyeti ö......_ mMWUdil'W. Ve rene 
her Jld &umflD Ju.h ~ birbirle 
rlndea &71'1llıilea mun JDMşlaıoı oku

1 

mail ı~ ~ ilam-. laıds ye. 
Une lı ,.,,... llade ıtzz"ı'*'dir . 

1uıaa pHd • r·mr:ss li&iir • 
-1ı1ır~.Dwıılaa 

1ııoq '" ıtm . ..._e .......,. . 
................... ~-+-. Dllt -~:::::::::::::::;::~::::::::::~;::::::::;;::::::::::::::::::::::;::::::;:::::oa.::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: --··-----------------------

:... :~ :-; .... = :;-:.:..: ['T:;::::i?=~~ft.··=-~-::-~-~~-c;_~!:=~~-==:!..] 
mı larl,....,.... 

Barb bir facladır. Gönn~, yürümell 
lnulreUenm k&1'ı9dea .. 'ü .... ln sa.puf 
lam ç~ .....aeketlerille koliPoS. 
tal ıibl •ndık lchıcle dönmeletl bela. 
ilin debşetlni anla.tan acı bir iffludır. 
Buna Nimm ~. talfarun. ıöıl 
lerini harb me,daalannda kaybeden bil 
,.........,. mDU Mftla.rul~ lllanm15 n 

ba atıırda caalwuu da wrennelden vaz. 
~~ wta.• eTlidlan elduklarmc. 
Mil tbk eıllll!!mes. Bil ....... * ıaal -ııUdn .. ..-ı 

lıirW•h'*zh W m~1Md.. 

-----stılt~-
D lı ................. anmaa ile Tülbend Do li . . d 

::--:-'":':".,::::-. ~ r1ett~ zart' yazmtea, •• n va nın rıyasetin e Yunanistanda 
iaşe vaziyeti 
düzeliyormuş 

Baıb meydanı yalnız cesaret ve kah.. 
ramanlıtm cleiU ayni mma.mla fadW 
111e ~ de lmWıııua yers.lk, 
))ÜJQ'I& ~tllla, .... ailoe ylıksek e. 
... 1er ftl'at ... mllleU•. ..h döliit 
meydanlannılaa dihtiıı91erinde ırfüıierdlk 

leri ı. ISDllml 'le imam laaWler yiilr,. 
sek ~ W71e b.slrpl'ar seti .... 
1ıUe ... nllıandan Wr fll!r Jııaybd ..... 
tini n etmlneeibıJ lsP&t edd". Türk 
mm.ti .. bilı.Jıle Mr tarllıl lftU.1u11 ter. 
oe'ft9l olma.kta.n elılden samimi ıuwk ...,... ....... 

----- .. r 
18 m ·ki l 1 t ld =-::::~7:.:Z. için yapılan too1antı ı op an ı yapı ı 

• •- .-ra .. ....... tıs 1 ._ B t 1 bl rd . ·-Lı. lan 
... 11a11r.ı1 ~ .. -... ı , , v-.,.,,.,.. • .il.,.,. .,,,_ a op an • a •tvaıan ayrı gıda madde-
...... ......,... • 11* , 1 ' • ,__ iPa 7'/611 '• ..,_ .. .._. leri. ekmekteki :mıSJr nisbeti ve ekmek ''Dumlupinar,, 
- ..... Hpt -- t 1 Fi.._ .ı _,I;.._ • ~ -~, ..........,_ iM L-- • leJ • - .. _-;ıd•• VA.,.... İl d-~· . ..w.ı. ~ rGjı ~ waeaı mese erı goru~ u -.-- u e onen- ı2J ul! '1 an Cahid . .._ ~. - ..,...... ...- _ lerin BDlatbklan 
......... .ollD + ..... s'a91t ' _ WIW Dila ...a ~30 de VıtA,.tte •Jarak belediye müfettit'eri tarafım.. -urnrnHnHnnuuHnHn•n-uHH•H-

rillteınberi ........... pmllerin ~- H riçt mlıek . . tthal Vd Ye Belediye Reiei Dr. LWi Gan ftrttdırr .ıı bir miiırabheır Yedinci eeteriııden dinen Dam,, Çiftçiye tohwnluk 
116 ılır, bu ıemütt Amd'lb baJRimı '----~ -~!Lme etımı.zelıa 0

7 Kır-darın Ydstiğinde Vali muavinle. ııı&.'bi eullJ.I.cak ve en L•~'L ilımaıÜ ..... .-ı...- llullaııı .llDertka. be mnan ıua.uenıWra en• rı.aın tevzl . lktı.cl MiıclWii T . . JO.UrılUA lQIJIW' -vapuru.llllakllerin a,nlaUlkJa. {8eftarah 1 inci sayfada) ' ~ · ·ı tekliııi karaıfafinmak i~ bi:dik rı... .. . . Te . ~ Ofiaı ııöriilenler fiddetle tecziye edilecek.. nııa. ıWa YımanUıtandald •ft- va • ki, ~İye tohumluk tedarik etruelıı: 
9blDa ~ bMlııJ pmı. • mevzuatlDa dafıi1 -·..ıdefer :.____._ müdu ımıa..vın~ınin. lftlrakile bir tir. _.., Jıerta miktanD.ı da eklemek ııw. Bu JIWJ Iın.ı:DIU- toplantı yapıhnlftlT . llbeil 'Elıııldre '118 dit- ....ıeııet. üzere aynen veya nakclen avane 

~ Aımıısilıll amtır.cilert arasmd• ı ~i'"1~ ilanal.~ e-: bir• Toplantıda, T~lı: Mab..ulleTİ ~ıier tara.ta~~ ~:ıan R~ leıden ~ JVdmalMia hayli vermek .için ZiWlt Veüietl emri. 
olUQa bl:vüa Mr ean hPlua 1Q'aft • ~~::::n ili ~ e ;· 06.i UU"a.fında.n Vilayetçe mutemed Ör u~~C:OK rda ve . e)i: ı:ıe d~ısı dibıelmlttlr. • anula. sbde 50 ne 2.600.000 lira t.ı.ia edalı.ifti. 
hmlt obıcı8k ld, .._. AmlriM JııUr~I e en • yaz.. olarak gösterilen bakltaila..a veri .. · bir- 1 

1
1 a-r:w:ıs gı e ı ~ dirhem oiank ...,ame1rte oiaa ek • Ekim mevsiminin yaklıatması do 

_.. ......... itw'et ~-..a.. ma. v& yailı.k.Çılar 'bUl.k merk.ezia.. iecek ı 50 ton pirinç, 300 t fit • ıer top antı J'&ıPl.lmı, n met ao dlltMme ~. Blı. layısi1e yurdmı her taraiında bü • 

1~ .....__.. .-- ~ki&,1 de teplan•Hk vili.yetlce daiı.Ula- Ml~e 100 ton bulgu 600 oa.~h lıame tevziatına aid me~leler gö • .bwa bfr lneıo i&iRd.;,la Amerfb. yük bir faaliyete geçmi§ olan ç;ft " 
oıcı.tn )dılımrinl ~_.. cak tüJbend, yazma vuaire gibi iu.dey' ag~ v- rıoo .. r.lr, ı.. Yiqülmiifti:r. Soa teıvmattaı kan.de. dan 711& ion •qıtaı plııllktiıa IOJl. çilerİ• gİt>gide arta• tolnunluk ta • 

__ 
1 

._ ..ı_x., __ ı.;ıı __ . .. .. ... eftoe' e oeyaz pey_ . . ] -'-' • L Ia-·L - L,.L ~ Knu: . ~\U ~~~rl ~~ P"A'~~ tıı.. ı n.' ~ meselesi ıröriitülrnıii,tiir. Brunl:.rın l'l_n tehrımizin nÜ!fuM&na uyıun bir ra M4nada 450,000 kişi daha aoıla.n eoını ıuırşı ...aa. uzere n-Wn.et_ 
_Bil mneleıria wıt balledi~ılece. zen~ ıı~lmilltur~ ~tül • fiatları ,._.ın lrat"i ,dilde lrararlıa. aısbette dağmtdığı anlatti.uıtttr. aş evlerinde ıaee eıılhliı"e baflan • Ziraat Vekaleti emrine evve"ce ve. 

tt- datı' lııee9 WP lı.Mar .,..,.,,,,.,,.işt.fr, bend ım11Jaıtçılar1Aln Wımalli ılıe. • -Cll'k- TI! ilin -~..__ L..' Bununla bereber bazı müaferid alt.. mıttır. rilen tahsiaata. l:»r mib-'on h.ra daha 
• .,. ... Aıı-.mn ..... ma ı.ım ball~. yetleri ~ması dolay~sıı~ ~ oop ~Bu tQ9IaDtıd:7k:Z tet:kibinde u.Idıldarın tamamile önii.M 8~ \, J ilBve etmiııth. 
c1ftmt;uulctb. la;~.!:k,lB~laı:lıair~~rıM tem~ıl t,ub.an mı.ır aiıııbetinin bugbden için öDiimüzdeli a,ydan itibarea Üsku""darda d ·ı tkhıd lmransame 

.Aımıırinv dıi:; •NMjıAra Jll('Mlelerln e e. l ~ - ~ 8eÇllllŞ- hil>are• yiizde 40 tan 30 a; )l'aTID.. kame tevziatında numara ueuli.i tat- evrı en ikinci kararname de, petrol. d-. 
llOll111M.'1911 olarM .Japon 'ehl~-P!llne re.,ıı~~d_;r~ lmka~tc;l l mum.e~~~~~~ bcd· • dan SON'&. da yüzde 20 ye indiril. hik edihneğe batle.nacak.tır. Bunun tramvaVID -at a ~ıtm tı'. et ofLl.-')e '--n'-·L- .,.;,_ 
linee. Ameri'kıanm nnuttne ırott: unuugu om te te'921 lpc?ID) t~ - Jllf'S;ın- lı: rııt ihn'ıpf . . -vai; . b' tal J. y m Dl • a, c 1' J.aleTI D9 5.aı:&r ·-
.............. lıtr .... lıalblıııle •İlle illt"'llll'WI' ehıın itllal&t birLiii .ile Topla.n.tı;_ v_c;:_ kılerır~ .JU.. • • ~çala la :yet,~&-dyenıı~_ır _jmalıaaıneeL tevkif ed' ı"ldı· bi kendileri.ne mi~ korunma ser • 

~ la. belimıaeak . . aa e&IDe m aımıa l'yl llJlZlr. nm&ua h'. rıer ...... e'f'V mayeeinden para ~ı!an müeme .. 
~ He eeıntlli' ,..,.,. ,.. . . n ~~- 6 ı.:: m'ftl ıp. pifirilmesi İçin ıtedbirJier altTMnası. ee tellbit edilen ha ~ralua ö.. 9e1ere mütea1Ti1ttir. Bu müea..;eseler, 
90N'I bir clWllklama ıleY~ Jjnııi$tlr.j)erı miifterek.ea yaıpl lı:.tır. aa karar verilmıLtrir B. ciml..ıen ka ·ı eı..& 1 Ha~a "nlkubulan tram • ını'lli '--runma he-hına ~erfctt.ikla · 
v~- Jft...,.....ne bakılırsa la. Diğer t~ kuıtucu ve mat • -- ' J'e ne v•l ec • 'ftY faciası etrafında Üsküdar müd- lt'U .... .- ...... 

paD71I ~e ...._ ~ ,...._rN.acııw .ıa .,mca topJ..uai üiıd A"le di et• • Şeb" M ı· . d- deiumumiliiince tahiikaıa devam ri paraların müııDit evrakını z :raat 
_._ u• ---. blr taarns u.. ve muı..n-a tevziatlnlA möetakhel 1 meYCU J' iRi ır ec iSi UD _ ıc _ __ ,_t ...ı Bankas· na ııöndcrmekle mükellef 
- uue sene - 1 • kA d oe OftDll'D&&o aa)?, 'b hm yorlard 
ftAolDe sablb oWımtu 11111 Da .ıunıklama !tekli üzerinde ~tler ve hir • ID ar e en şnrden kalorifer meselesini Yıq:ıılan ltetif Te tahkibt neti • u B u b ~· · d v -el w .. 

llılr cfati. baYlr• delildir. Ymli bir Mı.a.r., Jl.k. meT.Euuna giren mıadd.elerin tev. k d •• ., •• ceeinde 'Yll'tmıan Kemal Ananın fa u mec nrıyetın oogur u~"° ~~ 
rm ~ belhHir. ım.t IM9~ rii fialtkrnda dfteklmıre 'hulcawııat • .t.kı Cl lt'l aya j!Oruştu ciacle mee'uliyeti göriilm&, "" 90T~ ~~rl izale ~~e~ v~ .. ~~JeTın ıtı::: 
ı..ııct taıala tlıolnf lırrdır. Ça1111UDba atinif k6f!d ima· L cı_~ ~emıJib ,..teaillll. Şehir: Med!.i, diia. ..at J;. t.e re .. gu M.lcim->iiinee tevkifMae kaırar ye. bi 8!__ qt~ J'~.umet:.J;, 

...,.,..ıa tncnı.ıer •~ »ıç•Mrt tanhnden yapılan toplıııırt. fi&~~ .Bi~_imzalı ve •B.lıat İıtı -.ekili Abdlilbd'iı- K.aramüaelıin J1ihni,rir. r -ıar ~ . •. Ue go • 
w ~ 1ıir ,._ JııMUJeli .-. ttda. lll!Çifen defte~ ınftcellf.dlm "Ye ~eçtı» ~.bir tiinf.e;a ~yr mez r~ ııorı= ... ıp:ır. c~ &eL mek mecburıyetiaı lr:~ı~tftt'I. . 
ftayelmo h:taflınılt .... ııtmılt .ur. zarf-.ıfM'ın ~nden ayn ola . ıım ....... .... Zi'ya. llin,ur, ı..,. - zantdarla okwu 'llaıt .... ( • • ~nda~ 90

ma. kenclilcrıne .... 
IJeMl?e M-~ ~ tna ,.._ rak kutucvlıann da team1t lJir he • laetriyat mü~ 1'em.al Kaplanca. aee.lıb WlbMIDede ....._ ..Me _ Y enı neşrıyal: ) edilen mrDi konunr~. eemıayeein • 
plJll'llt ~---...._.ille"'.._., 1*ll1ı9D yd: t.eflil' enne.j bı.• ........ fttll1T. il ve Sa~ lhmel alıe,,Aleriae açtlan lii -ıtdiea.rin ıniiekweeine 911Çi.. • _ den panı ~en mueseaeler, ...., 
ı. ~ ..._ ~ .llllmikedıLD d.M'a::ra ..tiye 1 nci cea ~ ..... miıftir. lelim • T8ık A.naildepediA ~ ayhk ~*" Ye 11e11ıe 90ml 
..._ •.ıra rln luJllwııla.p Wılrle ftPara» -~- d ... tin.de dlin 1-tlanımıttı..:. Müddeln. 91ır miıdd.ı wv.ı .,,.- ecıi.ıı ş... . 'bıllnçoları.nı .. zıraat Bank~ı•a ,;la. 

'# ~ ~ler iohı ı.tlJ6 ~ ar.r. ..1 ~~~--··oıı&D mumilıi. re"•11 ııÇ11- ı,. C..aya li..- Mediııi; ezaı-ı.a.ıa. Azb ltı:" WiıD llımi ...weBerde birFD. ral • dermelı:le iktifa edecddetdır. 
e k'd .. ,.,, ... " 1MJ..U. ua,._...yor llebeb Le.Mıı lan .. . . 11ı.1.. ! • • • be& lllrMll iMi mildm e1erln aı lacı! O - - kararname 

._ ~l ed~. ltaldı lif Ja.- • Şair Necib Fazıl Kın~kak ta - • ' · .~vzuu · 0 fltrln !'_erme nml Su; l ..,.. meç~ niiıııbaa ~ dm.it'lr. M.iiDılerlcatı: .. .. çunca . wıM _... clıarılaNfam'm..,., ......_ __ .., _ _ı.__ P . • • __ 1• _ _ı_ aile me'f'CIHÜ,-eınaı Te ail& kYmııak rıyasel -.hına taafındıaa heyetı ---• ~11,,,_ • .. ÜçtmCV karu ı.t, aıtırlııa, ek ~ 
-~ .......... J'lll;~TT " .... pıyeı9 e~oa ---- ___ L L..ı .. _1~ • _.J!I • l...!L..LL ı. &-TYW" ..., ...... e Wlf. Proletıer ·ı :.ıı.._ı L 'fa d -tana c?otnı ya1ıı..,.._-. ft ~- • d x.. • ,.._..,.,..,. ~ ve IDllV,_f'l'uı aaa -~ M'Zeaamı, '"° ~ İılmlrtl sı tıne ve ma.ıe ıı;;aınmı r?n a yapı • 

.....,.... ... '1 p Ol'ft wal maııl 1 m ,.., ,111' bir mah1ed.en dolayı IDM • obaalr hw•ndakf tıemsyiflünü 7.11'- lah•ıJI ecfHmişıtn. f....uı JIÜkl •• 1, Arif Abtillıa • Jan deiitlklije miitealliktir. 

k&&'i bir ··- -mılııl - • • .-.. ~ ıı-.ir Pe~ s.ia ve ~ı Mf • y.lflataoelc mıah\rette göriilme&idir. Billılıare tehzimieıle merkelli t-.. kl L Mil f; '" ;•~. 8adeWa 'Nilıılı9'. Bu karara söre bugün.ki fnkall. 
Mdea T...ntt EJUır 8Qde&I aley. Da- -t'b t ı.. 27: ı' 1... ·--- '" !) •• LL-r rda '· Arif ... iL Şalıit' ~il'. d l ...... d t ... L k d v 
L' L_ ~ _JL._ l . T .. , ..... na ıı;anununun ne nın -... ae ı&ltlmn wıwı a ev ._,1 ..... , Hl JIL._ e 1&Tt ar gozon.un e u .... ııara , e llr. Zira, Lord Ba.lllabm yentllt llÜJllB-

dan a.ıılryoru 111. ba1iin Jltnıl18&allın 
bir ...... mft)'Olllıldt ......... ...-. 

..... .,. --- ....... -ııla, iıl. 
~ dihüı,mfllincletllr. t,,&e .'\merll:a. 

nm ~ el.....,., ll&ndı.&ana 
hunııi ..-r , ........... ınL !•._ 
re 1,...,. .. ~-- eflııııllK lıı...utl .._. 

da 1'aCJm', 

&k. .. 'lL,a/.u9il 

nl'!le ~-~ _,.. neı ce. __ Jt..J._ • _._ .. 1....:1. .fl · - _..ı..J' •. _L·b· ·ı k' · 5. ter'-·-• ..... lanet: UilllC[' R.na • - I d -~·ı. ·_..ı. t.. .. -- b-..1- ~uı:9l ~sıre-_ ıncı ma.aa-e. _.ı ı ı e ıracı aırasınd.a rıayet e. ._,, 6 8 __ ,,,, . t nın tamamı veya mueaese er en 
Zil -.emeelnac: """"- ........... •-.. !l... 1L..~..-_ c1:L __ ı_ -- - '- \ _ _ı:v J>o ... ·-· • .,...,._..Arif lfiknaeı: bnile.. ) • ) • f d • caktı _,... ır_... 9Ç .......,..-. a=e& eW1&t:ıa -ger ru..u-t et_ mıln ......... x...aı. iuH.d z.ata.ı et dıa.ıre eri tara ın a~, serma.yea. 

r_ W.mua ~e bulıı.naalia.r .afıncla nnılı.teM miba.keHle.de bu. .aırtı· llpef 
7• yap•laca1t olan alışverışler, artır • 

İle dünlc.i;. ~ı.acla, ncimk: b:wkhrktan eamt layiha aahe. ve ~ A.?Ü· Eııftf :;'1' l.=mlıı&la ma. eksiltme ve ihale kanuPUJ ah "' 
Kömiirden zehh-Jenerek öldü •- Biz bu ti.inle iddia olu.Dan mülkiye enciimenlesine havale e • . Y hu:m p. 

9
· 

1 
Ha • Umına tabi tutulmıyacaitlardır. 

Bqcıiı...a lılii91 cedde.inde tekilde bir mahiyet göremiyoruz. cıülmit ve top~a .on vuilmit-- bıbm • ere kırdınlıtı rekor. 
Mepıl!Dllt ..,aırtıma.-ıın bpıcıaı Bu tifrde olea ol.ı. Dk k.ıakan.çlığın, tir. Fransa Dili Grameri ltri'nin mezarı bulundu 
Heci oğlu Kaya odıaslnda yaktığı bir kadrna ~J dayula.n g.,-zns DO we Tarilı..Coir&IJ'a FakiWeM Fraıı. Büyük Türk musiki ij.Stadı hrı'nin 
manwalı lıı&rıiki.iıı.dea. zehir~erek. Hadesi ....dn. Biziın ~emiz bi- Müzik dersleri 118 dl Ye _...,-. dıeoenM Ceılldet Perin lıiT nıüdckıllenberi anttırılan kah• 
cshntlftilır. Mide aik iaayatını teşvik edicı ya - şı.u IWllıetlulea: 1ı11 ~ 11e uan c-lı:ler wt11e kU'. rini.n Edirnekapı Şehidliğinde ~ • 

5,. de yağ fiatlan tesbit edildi 
Cesedi muayene ednt diye ta- Ellıar ne4J"ea.ekie0i'l.ll ~mhııte blr lllllMI otkısh ı teşlll metil 1ıir mel' ~. Çok u lınduiu ..ıa.ılmıl!ltr. Belediye ös. 

1.f\,.j. Hikmet Tümer definine nıluıat Demift-.lir. edlleeelbaıien kemaD, yfyola .-.- p • ,__ lııMat bir iDmll um iMi k.Hab 

ve:mdttir. l>vnqm-. diiııılkV eel.de 'Dulun. ve JJi7W llbi mmld 're 3'la .aetlerile 

tıadın mezarını tamir ettirecek ve 
7ıldönümlerinde. ihtifal tertib ed •• 

HükU111&t. ..-. ytj -~ı ii. • . . . ~ 

zerindeki tetkik~İ bıannıt ve 
yen· f a lart ~.wt etmittu. Fiadaw 
bugünlr-rdc alakadanaıra teblii cdi-
lecekt'ı. 

TAKVt ! • Ni9a ı, 

Rw..ı -- lı 11 ~-
1&;:8 ıMl - P.-r -
·~ "K- • 19' 

zt-.a 
29 11M2 ıa 

l t.J'. L~ R. nYel 
llt.z::>.A~ 

"~ 1 ~ 
~ U'. 

24 ~ G h 
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10 t L' .. ,. 
~. 

f• (.... •• ı:~ lı~ y "' 
:. u ~ J .. J. ». ~ "'· 

E· lJj 16 Hl i'l 19 " 1.1 28 
v. fi .1:ıı • 111• ... - l ee 

• 

1 1 
~ .. :nMP?h.a.ıt SaliD Bine - ......ı ollıJt tiner:m "" .- •f'Pllf 

R A D Y O le tebiiea• ympılmaeı ~ ttatk e - almak ....... akıulcta Jııersta n ._ sa 
._ _________ _... • ..._ _ _. dibaift.ir. Pli....,. ~· 

cmuanat. 11/t,'ntm 
T.a: .... ..-W. 'J.JSc ... .lllftPW 

P'I.}. '1.-: .a-. L t , t. 1.8: Sat.. 
....... 2 (ft.) ......... .-ı. 

13.11: a.'wıll ... , D • ısa: .._ la&.. 
~ 14.»! Nz n M , >• t , a. 
l&Jt: ..... '3 p ..... • ... 
....,_ ~il: ......... ıuı: 

................... ilık.. 
~ ıtlll: ....,. ... , ., n •m 
._,..... .... alkaıııııt..-n 

- ...... ,, w.na: ....... ıt 
......... - ..... ...aa.. 
• b o an. a. ...,.. tı', 

••: ...... tttdı8&, il.: Kmaaşma 
(BiiJ'tik •' hr). 11.15: IJıln1erlel la,. 
tekleri, 11.U: tPmta ~. ll"ı 'BMl. 

iNAN. iSTER 
(STER INANMAI .... _ ....... 

- .ıwe ..-. seleo*ti. Karma 
on 1Me J"slclıahri mlliıl*erial elduta • 
- ~ ........ ele-* ....... 
beri W. ve~ -Mela ocl9lla SllF8 

lelD ~ tmıre birada kemik 
,..nam- tmlılJt .ı.. .. blaN 

18kmclır, ı.ten•lm ~ blraa IODft 

..... -- ....,._.. .. 'lı& lı• 

PIMlann ae ola\Rn ııibd lirlnnlıe 

Uiııllla Jlolı;. B...,_ 1ııWnlata. f.ui 
hlrıedlllnlrJ ....... ~ llllPt1'9 • 
Jim: 

.... ......, ..... 7n >hri 
--.. .. w lıılr ....... ... 

iiıll-. ..... ııık istir.-.. ~e...,,,._, MM., ..,...._: 
iSTER 
tStER 

iNAN 
lNANMAl 

19\Pwnde ııw- l'1lbll .... ıra. 
merhat il...-. ~Ur. )[Ha. 
._ ~ 'N ._.. JIS1 Anbl'.ı caMe • 
llİDıılıe Ahmed Balld K.itaGeriıUr. 

... V.&CILlll W: DO& - 307 inci 
~ Pmı•· Ta'IJIQe edsi:a. 

'l1c:Ml .... BISC!ılllASI - Qn 
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~-~· ..--ali-9 
..,_ ftl lliiralıMım & · ı ' nnıa 
u. .,.. ............. tılr9* ...... 1•. 
......... ; ..... ~.-iye lcleriL 

JJmdZ - a llMll S&719l Olkamtbr. 
lıolnde ...... rnehJeler, '8rlıer ft 

-'* deıals ..._.eri 'Ylmbr, T...ı,.e e. 
derls. 

tıı&tt - Bu llilli kiiWir üqWDhl 
13 IDeil ..,._ ...... iGIDde silsel 

,..-r ...... - tUırJer ........ T&T. ..,. ....... 
... ..,, tfJ - ıeıt IMii .,.. 

.... ....... o 1 .. ,. ı<•. 

cebir. 

.. 
lstanbul borsası _ .... -
lt/4/942 ~ - lılp&Dzt f1atları 

~u 

Aoıllt n kıtpı&n1ıt 
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~"'.York iti Dolar 130.W 

~eu'lftl ftO britre ft, 3U65 
'2 

111~ 11.93'15 
r;tokholm lM lneo Kr. 38.32 

Bir aHm lira 35.50 

H •Pli* ı.fr aram dioe 
.anı G9 

....... ft 'harilı\t 

ııu ...... "1918 iZ.Si 
.lııla• Çlııaea&e ls.56 
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Kafkas efsaneleri 

C SIHHf BA H İSL E R :=J 
Ag lıali, bozuklukları ve 
bundan çıkan lıastalıklar 

YAZAN: KADIRCAN KAFLI 
.ıenıer Ynanjlnlrhıhnııtlum. IWl'baftlar llr9el'ds ka4mua .lhlrlıeriol ~; oea aenl, bir Normal otarü oa iki ile on dörl l' .. 1 ta.la tta.n ıılyaını muc!b oluyor. Sancı 

Yazan : Doktor lbrah · m Zati Öget 

E n °* akhmıza 1 
lrAwsin JiıWiiırii aklılar, insao uattaı ye. sene J'NNll4a kaklı; MDM mem&.eke&Uıt arasında cocreJı. erkek ve ı:-erekse kw..anb ve ka.n \aybetme kadınları o dokça sar. 

"r8'1ıhelcrhtir· Roma dsaııelerl de ~ et ettiler dölMIQ birdenbire büyük bir l.nluli.b başlar. Her sıyOl'. Diker bazılarında ise av hali cü. oı\lara •.-......... eıudıu, ~ıısınn, ,.\lnopo. nhien dÜJ1)'.aya • ., .. rm e raa • • * 
ı~---- ""-...... cerıuıuqaıno ~ onlara: iki clm&.e boy mar, erkekle~d.: se ka. nünde vaki oluyor. Fakat miktar çok 
-q,y.ı.nın, Or- .ı\IJ'aDW, ' YWai · c;rtW.li& ve aDllllı&lll ke Dünya ,aratdnJ:wlan enci .KAas yan.I llJllatır, t..rard.a rutıı&w tebaruz eder, az.dtr. Meaela 3.5 ıün deva.m r.dece~lne 
1'~ndiyaa111 d.a lıeoıılüerln~:::::. .lk&C!riııli .,..:.... a*uı•! UC!Abı "'""*sız botluk, lteniis h'çblr 10.. omm "ft kalçalar cenışlcr . .-\rt.ık eıkek b:r Ud pnde ve pek n miktar ile 
~leri vanlır. Bwılıar 0 

aaem De.ii kit ~ eılı&ıı hanıkıeisb ına.dde var. çoouk lıuçük ddik&nlı, kuruk kıı ela k:ı;rboluver'yor. 11111 

aak&. uya! klMLreü ve ,,--. ka. ..___.:__ .__. ~ I• Ml.f &l dı. Kaastan GC!& ,.ani reııı. f6ttie\ii. her renç ktt olınuştur. İki clıı:ı • raım dit.ki * bili eUeri ilakkında fikir Veftr &anı..._ «...- JHll --· (I • 

Y . ~llmı.tb' chlllma .-........ J>eQalyarın atiılJ ~ eseli ~ ıııanıılmaz tcıntelt toprak rartt ~ık bü..-n vuuhlle merd:ın.ı ı;ı. B!ziie maaıe.er bü Un gen~ kmlar te. 
y.an

111 

efaaaeleriıJttı aa her ~ lııir erlMıık ptrraaaa attıiı her OIWı: sonııa ~ esaıu biittin varlıkları .ar. ~ çok cen~ b·r mevzu ol.uı bului nasal tiı:~ oloJls!nden haMrd:tr olm dık. 

l.arı irin b.ı turla a-al rt tabllllklere e. 
ht>-..rnm ye verml' ler ve ıl ınelt n • b r 
şey söylemeje blie liızum hl.ss ·tml'Z u 
N'İh!\yet y ı faıla kan zn :ıınd.ın ın ıte. 
w:ltid dUŞI .un!ülcler veyahud çok ac ~Pi. 
mekte.ıı Heri ,-ell"n asabi lıallt-r n ıun 
ilbtkati celıbeder, etrar bu ırure·ı~ \a&. 

:retten habenbr olur. 

Gerek fad:ıı kan nyl etme ve ger ·kııe 
(Devamı 4/2 d~) MllMakı ~. iWı ~ c:;e : fatCan Wr Mwtm ~elana ..,WI. DeTkal. ve IPISUl'tat'ı, bılrl&;iwt ~ıatı doturmal'a mese·esııe vn1tua celf".Jı u~ı ı ve ruhi de. 

nok'.a ilıe ilıaı1-ı'ua Y=ı. .ı::amır. ,aallll ei.U.rınMu Hdlaa Kalkuy~dan ~en clnsı <'.adbenln seınooliı E. ti.ıs'tdilderı bucun bnrada tafsile cfr'şe. 
Yunanbıt..ala pek --•·•- 'l1iAl-..a •IW orada yerlqti. 'Yanan roeun sayesinde kijnd111 ve ocıaıı tan. mlY"COOtiaı ı: cıbi erkeklero1e11 de ~J hset. ay.anarak Ya.-...-rııı ~-- , • t 1 d 

Jıdikkri ı ~ıanaa mefi lıfar 0-11 teeuldılınilır. rılan me)'\tıın:ı l'Cl'di. Bıınlanla"l b r ~ m;yecetiz.. B~nku mr.vzalDIMI~ tama. 
Kat~ .. • ' * kendisini tabtuıdaı\ lndlr~~rbıden men cenç kıalara aid ol.ıcakt&r. uly"'tnln pekircllldfrinln Kafk;a.syalı ol 

( ''Son Posta,,nın bulmacası: 25 - J 
'---·-------------~ __ ...., BI bwada :uıeıoa Prenei A&.am.as. bulut tannaı kOltrara.k otulb«-1111 yittn akıllı Krmın." 

tiu.tlmu Wd1a edıenler ..-uır. 11 
• ı. t "-· tııra 

bl ~ 'balııana.-k *· ~feirşi aevdi ve C!'riendi. Frikzü.s - u. -u ı;obanı Ka4'(as. Krono • kıa'arda ~r ayın mu:1nen rünl rınde 
bö)'~ mıaUak ~ l etnıf'lı teı8lklk ya mblde Wr eiul1-1, Belle aaıeda bir lıız. fından ÖtdUrüldü Yt' bu çc>Mn O ntC$hUf b!r milli.ar kıı.ı &İ)&I nkl olur ı:I bıına 
tlUz. ~- ~& --·-"'"d' Sııwle« ıar. .Mııı .ua.... kalbini lt;MJk:ı bir ka. ft b~ chklvıı., efvarındalcl Ulkekre ay ıı.ıı dİYm"uz. Ay halı ba.:tlka t. k•z. Soldan sata: 
llMa _. -- -- ___. · • · 9 8 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir aradtJ ynlln•an 
okavucumu:a bir /141Jiye takdim ed '<'f"~ia 

4 5 2 l 3 6 7 10 
....... ~ - klM ~lr ~IWe ya. 4- ~t; N~ oııu tıtraktA. Ud ad.mı. vermiş o\ıhı. l•nıı 'r'alıde oım:ıtu doın-u sıden t.ab.alln 1 - 334 üncü 

_...,. te iftoeır aDDelerintleıı kaçWar. * ilk ~ \"C harrileıleridlr. Her iki yu. ydı anı.lan dibi 1 * 11111'e ~ lıloiaa••da "°*"iıılıı, o. S'mııtli Kal'k "~da mitoloji kahra. mur!&lıkludan fırlayan Ye r~le .-oruı. saa·aı .. arımıı (5), r 

Allall )WJIAııi:Ati ,....krlcu lal!!' &ani raıun adı ~ kal:dt. Fribıis allın manlanna Nart derler. Nart S~Jko m.y~ derecede ktiçıu olan bir ya. Bulır.ır parası (4). .1. 
~ ~; UııWil n.Nı; buna MU tö7lü ltlr kQf'ıms -...1, luıriul••: Kaf. banl&rrn en ıwshurıa tdi; ano"111 sata. murlıMım ra.Qıne dotrv ge(mesi rahmin 2 - U'3Jl. Ya.. 

•ı---'-1 
~ ttıun ,.eldi. SelakU. adıadakiln.,.aJQ rJW; lrı97aaa karban e'*t PGS. na,., •iesçe rtil demsUr. Bu .kahnı~ den.I lhi.lıanttH ve bu dı& btr mlktıv MfUla (4), Bir 3 
ınol~•e cMıit ki: "-na IMr ~ ...Aı. Atamuın ienınb. ınaa, ka:ra 1t&rçaıı.ınclao ıllitıyıu•ıı reldle- k'~n lliJamı ln~ ediyor. B• ·~~ 3.5 nevi kumaw (51. 

4 _ ~ ~ incileri J"Cf'JÜ. rındı&a Y-. .,. ..._ alma& için blı llBcmın anoe.t onca e~~ .aldı fır.~s•, cwı dew.aa eder ve sonra bu~· n~r • 3 - Tabr ri 6), 
aüne serp; c)Anya dııruleaa! tııG4l lııııhnomanlarb ""' ,.emı ile ~fk~. ateş 9&9•n """' aıanesmh• ttekler.nlın~I hale aw.tet eder. Her kadıucla b11 Koeaman (3 . 5 

Melek iacitlırl KJa,fka5ya,.a ~l. ;yaya ıtMt. S... 11Arconat 9ehriu dt. yalda Y-t: :rere a\it'...ü. O u.man 'l"lt'P9 r.ın: günler &J'Di detıldlr, fakat vasaıt olarak 4 - Faı;ıla <Si, • * allclt. dtmlrcllet'in tManaı onu maea Ilı' ald•: lld a7 ıaau araınnclakl mliddet 7lrmi beş. Üstiln akbi <3L 6 
l'~ryüziİ!Mle att~ yoktli; hl&atMar deh., * Yedi defa IRIY• 89kt11: :re!I clda .çelikle. ;rirmı sekiı: cUndıır. Baan tam bir .ay, 5 - Sırt.a ciyllir 
~ ~nele aürihıii7onı..nlt. ~ şıeıı YUMa Kaflıasyada dl; J'llft'Urtun ~iHNda ea tert eelık oldu bar.ım cla da.ha aa olabilir. Şimdiye b. (S), Masallarda 

7 !IOW blr ... Ta.arılar Ta.ıı Uııen Jt•tklda kralı AeWısin kma slhtrbaı Ona sihi.h lıJl-emlyordu. Yunanlılarm A. ıi&r ı;iyleditlmis norma! ve fi-ıolojik korkunç matıhik 
Pnı.ın:k.w oalara a.e 

1
' ·ı ....... ı!d · hl Cfl1 1-:1 • ""il Al •-- rld lbi · (3) lstAıdi. verllmeıince Mecte eaa - 1 11 

• may ne a 1 
• ır< • man._-ın Zlı:-r i ı · " bır vaa renın kı...aea b•lss:uı ve se:rrıd r, • 8 rısı 7~ a~ . ' ırd insan .~ ~"" bel·~ olan ejderi uynt. So6rako sayısız ı.:ahra.ınanlıklar ros. Faı8't bu vazlr~ her zaman bO>l• 6 - Yemek iZ), 

'~1 
cpld&, ~ne kaoF k

1

~. ~\~ tıı yasaıda bf'raber ır-..tı. Ba kadının t.erl~rdu; mar.lırmların hakl&n için ç:ır. mwıta•ın bir surcUe cereyan etmiyor Nota (2). 9 
la.r s~t:deüen k•lıaldular. a - '' ' 1 h ______._. '1 r: lk (") · -"• -..A....,111 yun;ınlıttand&ti :ınaoera arı ""11 m'!Ş ~ pış..,........ n ook mühim olan bu vaarcde bir tı. - ;,a on v • kam· Viilk•'e emrı:ıo-: .r.-_..,...., ı ... __. 

1 
Yan 3 

' \ta dlinY~ etl'!I ve ttM&Ill annın CSCrn:nne + kıın bozukluklar corlıluyor ki bu g b · 10 
K.a.tk.as ~Uıtll 811 ~ ;rk ~~:· llM!Y7JU o1mll(Jtur. iaıa.. ml&olojisfnde Ka~a bozukluklar kaduıbrdıı ı~.v~. dotuıaı 8 - Knbul et. 

• 

EllN-ın iepeıılne, Jr;sySlal'a n bl. Medenin h:JLbsı Sirse de slhlrbazilı: dalın aiye ıaeşhUl'clur. Bura ı dunyanın vr blnnotloe aile hayatı ile ;tfdde ı • ala. memrk f3; Hare. 
•th; kör ıllt6m ,.aptırlı. Der gece r .__,.,_ •Tlenmi.ı} onu zehir. eA ftP'M'h yeridir. Jktti dünyadtn b:ı.. •~..a..nbr ket (4). budaktan aalnnmaya.n f .I). 

-'"""'-' · ;rertll ueı bir SV1DM •TII>'&"" c ' ,_..,.. • ·yt 
icara kllŞ pllr, onun o-a...-•lli • . ~ 0 •ıi•r ~I ki bpılmamak ka b~ dôn3a U-li.k'sf ohınrnalt mümkün. ll•nri 5 b~ler bu bo«uklukları tevlld 9 - Tam mlamak (5).Kopelı; (Z). 5 - Gı nmlş (5) , Nota (%). 

sa.balı~ iteTaa keş ,elir omm f6tstinli ~m ~ tletlkli ArgonaUarla yunanis. dtlr. < Jb! datı n n, padi hı. şehıade. o:llyorT 10 - Yapmak, işlem .. l3). Alameti 6 - l\kmlekete donuş (41, Batış!&. 
lllft&l&nl.ı, cittrierl yeniden mqdaııı:ı ınümkan . T · ~ dvaruıda Ea rıi, prMSt!SI va..'"dtr; lbti 11.mı dili re des. Da yıımı.ırtaltkhu-ın has~Alıkl!ırı \e. farika (4). mı (2). 

•ellrdl. il• ı..ı Oll beş uır sürdti. tn7· tan.::::W;.w:;::ı~e;:.. nr&ycb, aslanlar, tandır, Ctrderi, perileri. l'Ucch:ri. dev. >• vaaıfe ktrayet&hlltl ı:el r. Flllıa lka Yukarıdan aşalı: '1 - Nota (2), Yiikselknek (Sı. 
!ara ı.t~ Yel'en bJıraJDllDl llet".W. es :!l'llbr ff c&li'tt nhtl haTVU\lar ara. ım, ejderleri :ınua.Uua men:u olmu.ştur bnı kmlarda daha henu.r pek rene yaş. ı - Do!aşml.k (7), Batiıımağ.ı )arar 8 - Eski bl:r Ttirk medeniyeti ı:n, 
W'tardı. 8Jil(la ,.~: tarkıbr söyllyerelt 1'!11. * , alken&) halinin 90k gayrı muntaıaın (2). IUtil ( 4). * .. .. eki n Jwınq1ar dotrunlu. Homlrosun meş. 1nsa.nlar hlQbir Sf'>'I yok~n ur etnıe. olarak dev~m eUiğinl goruyoruı. Gunler 2 - Kira (4), Doğu (4). 9 - Ayda operasını yapan itaı,.. 

'.11uf&n oicluiu zaoııı.n yerynzund rt ur eıım ~~ onıkn ook b:thse. rniş1ıerdlr. banılması Mı -:uç ~~nn rnuta.d zamıını geçi)·or, kırk ı;-unu, t'lll 3 - ihuıar, gurült.ü (4), Bir iskanı., beste&im (5), Fen (t). 

bitün Uıan1ar botuhlular. Yalnn Pro. h . U1lılin .ark.MlaıJl'arıo~an bir çotunu blae büsbüıUiıı asıhız ol.ın.ıMh&mıt şupbe giınu basan cb tkl ayı bulclıı~u va.ki o. bli oyunu (4). 10 - Blnlenblre (3), Harir il~ 
~D oıs. Den-&IJan bir gt'llll yap. dilir. ._ fekllne solunu,tu. Ullıı (Deva.mı 4/! del ..... Bau ~ ile a)" baU ook t - .. ba7Qll m. Qlrsia, ıkiiri (S), Um .... (ı), 
.... lıwım Plrr1' ile o ,_.ıye abm'-'9'· 11&blmi 
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uSon l'odtı» 

"I Bununla bereDer bazı müııf erid ak.. I. nuştır. 
SON POSTA :iayfa 3/2 

,.-............................. -·····-· ..... ·······-·············-··-··········· ... ·····-··, 
Son Ponanın eclebi f~ITihan: 109 : Fransa Amerikadan 

yiyecek isteyor DKYf!ilC!:::::;lemkl ı· Vaşlnıt-On 10 (A.A.) - R~velt dun ~- · ~ 
- 01 dc.tklu doourden b.ıde ıBiniedbirc bacaklarının bütün Patraıanm önünden kaçan za. t"r.lnss büyük ~~si Bury Haye·:ı _ıuı. Nakleden ı Jfuazu% Tahain BeTk:ınd i 

dahı var 10.da:ıım, .cnerd lien ha. i..-uvvetılc k<şnağa başladı. Mer. b:t acı acı güldü: ~ diniş, lrendi9fle ıaz.un saat roıli$ • - HakStın var dadı. Anneciğim_ Karını sen tanımazsın da ben m i 
zwı ıle er ~nına gel! candan. Yeni saray ardından Sü- - Üç C:>eş değil, üç beş yıü.z idi- ~ir. l\liitab&m bli7ük bir kısmı 18 •• den lxışkasıru du§unecek harm sana öğreteceğim. ~ 

Zabıt:n gıxlJen yuvasından uğ. le}ırna.ruyeye vurdu. Ağa kapısma ler ve gif.Cide dalga gil>ı kabar. caı a»ınh bulımmı;ran Fransa wpra • h"dkıtu. _ Ne dıyorswı dadı? 1 
ramıştı . .B.r-...... ç Bedestenli. gid0Cdt, yeniçeri aeası Hasan ağa.. mn'lcta idiler. lan:ndAld ahalinin cıdıı mesel~c .,. ~ Genç adam derin bir yeisle tek ö.mer hayretler ıçinde kal .j 

- ÖyJe. Dogru soy.ı.edi. K.ar§ı. ya baıber v~. - !... Abna.nya.ıla."ıl Fransız eslrlm tşıne tah. :rar sımdalyasma çöktü. Annesirıı mrştı. Gözleri anadan fırlamış{ 
dan Ü(ur.)lln1 atın~ marifet değıl- Süle)'tmaniye caroiine \•arma. - Yanımdatld •kok nc!erli?rj • ~. !dilş':inmdk istiy<>Tdu amma gayrı rengı sapsarı olmuştu. O kadar kı: 
d :r. dıye bagırdılar. dan g~li demirci dOOkD.nları ö- dahi anlara il!ühak eyledi. Haı'e. ıettk 1* Fransız halkrnın, ı-e. :şuurl denece'k bir tarzda başka bır ht·yar dadı onu müteessir ettığ'n.: 

Patrona parlak ve geniş yüzlü nünden geçeI!ken yeruçed ağası. Maiyet zabiti elini alnına götü.. rc!ı rstrlerln bUhassa çoccklann ~ıım ~kad1ı11 ıhayalini gorüyor, zayıJ, (;$. den <!olayı bir üzüntü duydu ve~ 
pa.asmı elı.nde tutarak ortada boş.. l ı.ı;ın maıyetindıellıti zabi.tlerden biri. rüp derin derin dü.şünöü. Herif.in ~J'etmi tasvir etmiş, nlrleııi.1· Amerl. ~mer, sevimli lbir genç kızı hatırlı. koı~ak b.r sesle ilave c-tti: 1 
nı.kıta duruyor, meydan okuyordu. ne ra;g.adı. Soluk soi.uığa .oordu: anlattığı kaldisiniın sandığı gıbi kadald mevclutınm blr kısmını h2rb e. :yordu. - Belki de tarif ettığ"n kad n f 

Zabit: _ Haian ağa onda mı? öyle üç beş baldınçı.plak yaygara. srlerl i~ et ft daha bil ita pı. mad • : - Dadı esmer bir hanımdan ben anlamadım ~uğum; faknt
1 - Hay bre oğ:ancı~, b:.z del k.. Zabıt şaşırdı: sma bcnumiyordu. deleri mtlbay&aslM tahi!Jl9 ltanım:nch. ~bahsettin de akluna ge!di. Ben ge. dayının birlikte gıden senin ka-i 

süz demır ı e .. ~ahi cçop çıh hak- _ Hasan ağayı nideceksin? _ Ağa Ü6iküıdaroa idi, Gkşam f'ramııa hiikfımeıı taıtmdan evvelce rö.<> :Ielibcri burada güzel bir han m nndı, Neriman hanımdı. ! 
.kmdan ge ebı.uruz! dedı, palasıııı _ .Aman olda K 1..,,,lar geldi. Yürün gidelim. terıımı. oian arR.Yu hatırlatmıştır. Cüm ~gıöroüm. O da esmer, ince bir genç - Mutlaka yanılıyorsun. 1k.f 
sıyırıp yı.ıru:oiı. Halk ve Patrona. . . Y . şun, ~:· Dedi ikisi ibi.rden .ağa kapwr.. hıırTelst, Fransız dç!atnln lı:~41alne ar. :kızdı . Bir türlü tanıyamadım. Ev. kişiyi bır:binne benzeti •orsun. Of 
n..n arkadaşları sık~ılar, meydanı ıçe.nsd lk iınde v~-left;:d 1 Bed! csu;.nb .. gzı~- na> &ğru seğrtmeğe bamadılar. zetıt.lt muh~llr meselekrl bftllin dlkk:ı. ~veJ.a onu Münirin büyük kızı san. k~dın be>nim karım oiamaz. f 
b r, ı daha g 11~ ttıler. a ~an - ırıp esaa a~r361 (Arkası var) uıe m~yl ddetm1$Uı. :~ım, fakat yanıldığımı zanne. - Ben senin düğününde bolun.: 

Patrona palasr.ı ka dırı.p s:per ~en yd"..daşlar v~·. Acele uzcr. idiyoru.m. mamımun çocuğum. Yalnız onneni 
aldı: , lerıne Yarılıp cee~ı.yetle.ri perı - • ) • il ,.. i - Müniriaı çocukları bir oüzü. onu burnya getirdiği vakit bana~ 

-Haydi, neye dururswı? 1 ~ edllmcz ise 1§ ış~en ~eçer ve Y 8pl Ve imar iŞ eri 801 !Ye bu;rada ık.alamadılar. Annekri gelin"m dıye tarutmıştı, biz <le Ö\'-: 
Za:bit bir nara attı: nızamı de"Aet elden gıdcr ··· :hasta idi. Bir gelip bir gitti iP ... le b 'ldik ve ona evin küçük hanı.! 
- Haydi hre kallaş! Yeniçeri agnsınm maıyet zr.biti Nafıa Vekaletinden: iYalmız cenaze kaldırılacağı zamar mı .gi!ıd hizmet ettik. t 
Palasını ka;.dırıp Halılin üzeri- karşısında telf;şlı telfu:Jı soluyan :burada idiler, brr de Yusuf Bey - irrfrrnnı yo1t. .• 1 

ne hüıoum etti Patrona şimşel .. g - adama tüıXıeli şüpheli baktı. İlkin 1 - Eksiltmeye kcmulan f~: .<\nkara böl~ San'aı okıahuıa :rapsl:ıcaJt dC.klim i:çcride annenm mektubunu oıku. _ Öyle deme paşam. herkes! 
b yamı s~radı. HlLIDr alamnyan ada.mcalızı deli olı:nuş sandı. Lfı - ~im at.ôl3e blna.sıdır. Keşlt bedeli 1232• 7.00 llr.ıdır. id:.ığu zaman... Ner.ınıan hanrnıı senın karın ola..S 
r.ab~tın palası, ık.ald:nm taş ar.mı kin canıııu Patnınamn palası altın.. 2 - Eksllt.ıne 27/4/9'2 ı-az:ırksf r:unu saat ıs de Na.tıa \'<"ltiletı yapı \"e ! - Demek .ki bahsettiğim ha. rak b;li)or. Münirm çocukları on~ 
çaııparaıt .kı.vıl.cımlar sıçırattı. dan zor kurtaran. zooitte öyle ede- luııu- lşlcrı ~me lı:omtsyoou odasında kapalı lllUf an!Uo yapıbcakttr. Enım onlardan blıi olamaz. o halda yenge dıyarlar. ! 

Halı! bır fı:rlay;.şta herıfın b.le- liliik ırnclilik• belirtilerı ek ~örün.. 3 - EkalUme .,artnamesl ve bunıı mul.ekrri evrak .aıe. anı ylA en altı tu. :o esmer, irııce, güzel gözlü hanım _ Kanın! : 
gını kal\Tadı, bü.kup palasını e.ın. müyordu. Hesan ağanın ırna:yet ruş !bedel mukabilinde yapı •e imac işleri reW!jindeıı 1YınMlllır. Ekm-.ıdi? Çot rnüteessırdi, siyahlar _ Bu sabah Yusuf Bey :çeridei 
<.1-e-tl alara1t karşeya I.rlaı . .tı, pala xaıbiıti az düşünıdükten sonra ehem 4 - EUUtmcn rlrebllmeJC icln ısıekhlerin maJü clalnllnde 41.TUS.U .. 1edl :giyimnişti. si7e annenin mektu!>unu ok duğu: 
t.cı-sı.ue uıhJ. n a~ a ar ııı buo .. oı, mi~t ver.miyormuış gı.bı bir du - bin dbı1 )"US on uç lira sckıttn beş :ıuıcu.şluk ımmnırat temlıut •ermelerı ve E _ Orta boy'l.u mu ıdi? va'kit te yanınızda ıdi. ! 
ner.1 zorlu lb r m.u1dR gıbı ınılde.. rum Uıbnrlı: N~fia VeJWeUDden bu if içm alırunLS ehliyet 'ftd&aaı lbnıa etmeleri ll:amdlT. E _ Evet . .Bır çocuık kadar ince. Bu defa ömerın gözle.ri bil) uk~ 
~erek çok.tü. . . . - E~ hoş söyle~!z amma Ka- L1W v~ayı almak tcın ls~klilerlıı ekl!Utme iarllılrwlen «tatlı rtialert bar"çıı ;cik. bır koru ıle açıldı ... Yavaş ~ avc.~ 

Patrona b r d'iııle göğsunc bas. a*ıçılar içi.ru:leıki .tugyan.> hun<ia m a-ı üç •.in en•tl bir lsiida ile Nııtb \d<A.letıne müuea:ıı etme.ıerl ve bı ld:ı. i - Çdk akıllı çdk atik... anlamağa başlıyor, olup b tcu en: 
tı, 6<:J e pcr.çemını J aka.a~ IP ilken nasıl bfüıırsüz \'e aıereden larnıa en H bir lı:1'lemde bu işe beın:N • 75.oth ti.raht bir le 1aptıkla11n3 dair : - Evet, evet. her i.şe koşuyor, ihata et.. eğe çabalryordu. ! 
boynunu ık nırt.tı~ ? h*edeTSiiı? ili ya.,tuan ~ ah.Dmıt \·ulka raptetmelert muk~. iner tarafa yetişiyordu. . Sankı demirden bir el ) aka$.lnai 

- İmci başını k seyım m. · Devırıye zabiti acele ac.-lc cevab s - Wckliluin &eıllf m~ktub.arını ihale rümi ola.n 27/4/194% Pa•rle!I ı:ıi. : Nezaket kalfa te:reddüdle Ömc. sanlnıış, korikunç bır pençe, tır; 
-

1 verdı. Adarnc~guııı elleri ve dız. nô ..a.ı 14 de kadar eksllt.me .komisyonu reisi tıne makbm mubb!llnde nruıt. ~ .. e baktıktan SOTıra: naklarını ikalbıne batırmıştı. Bırf 
Pal~ı~ı kaldırdı, tıım incirecc- ler. umgrr zang11r titriyordu: leri IAlımMlır. : - Allah Allah •.. dedi. Başı ::ı ilci dakıka !konuşamadan durdu~ 

g zaman zabıt ya vard.: _ Bu tatlı canı gUÇ kurtıırabiL ~tada olacak reciknaeler kııbul edilemez. c.%5C'7.«4h Ekim olab:ı;r? İşte demindenbe Beyınınde binbır dilşunce birbırile! 
- Kıy.m.-n yo!Ci~ıın, ıkı ma. di'k, andan seğirdup gel.rı.z sulta. fondan bahsetmiyor muyuz? ceDk.'leşiyordu. Fakat varlığıruj 

ı.-uımcuığuım ~ı..arı e mek bek.. nrm. Jevlet DemiryoUarı İşletma u. lvl. den' 1 : - Sana guzel çok şirin, çdk se- altüst eden en büyük üzüntu, <>E 
~r! Zabit güldü: • ~vimh b:r kadını dıyoı·um dadı. sabah, annesinin son arzuları'l1J: 

Patrona Halilin havaya kalk.ın : _ Canım daymla beraber gı. ışı.ttiği zaman söylediği müth ~ 
kolu Q):rden.b re gcvşedı, ~ler n: - Zıyadece ihavfa :kapılını~ız 9 ıiao 19 numaraya tı:aıur elan trnzlla:lı teneaır.üb &arlfeleri lU.19t! tarl. ~den değil mi? sözlerdi. ! 
de iki damla yaş kıpırd~ı. ı.abıtl karmda._,ım. Ya su. kinu;.z? hinden itibaren JiiwdllmlşHr. 144.ıı> : - İyi buldun. evet dayımla be- Elleri, gayri ihtiyari b r tPvırlai 
yerden !kaldırarak serbest buaktı: - Kol başı. 5raber giden kadın. nşına gıttı. Beyruni, hatıraların~ 

_ Seni masum'C'llklarma bağı.ş.. - Dcvnye mi gezerdiniz? imninlen Denldly~. Somaya n Alaıth~ llnUclllen eŞJ&7a .nMlu D.D/ : _ İşte odur. sarsmak, müıvazenesinl bulmak is.! 
ladıırn. var bir <lalli gOztlme g&un- - Beli, lkayn~a üzer.ine uğ. ıso DlllDAl'&lı t.arife 11.5.942 brl)ıinden ıtnı&ren ~mı.ur •• ...,. ıatılllıt i - O mu? f yordu. Kendi kendme konu~u-j 
me imdi. radık s.ın 1M:M70Dlata miira-Oaai edJllr (2559.'"39) i _ Ta kendisi... yorm~ gibi: ~· 

Zabit iıalkın güliişmeleri ara. Mai) et zabiti gö:rJcrini !karar- : - Beni cl€li etme dadı. Kimdı - .N, ım ermiyor, dedi. Bu ha. 
smda ardına :bakmadan savuştu. ıup •kaşlarını ça1Jt.ı: Çorap İşçisi alınacak io kadm? nım. benim bir-kaç sene ev'\'el aL 
Kal..&..-}Jn """"ince köşede. .d. urd~. - Ya koca devlet de~~yesi. ~ç !. _ Tanımavormu~ın .m.bi so. dı"· ..... kad na hiç, anmıa h ç ben - ..,.~ .~" bü k bı ı..._ 1b 1,ı,,...,,,. lak k kül h a E;rilM.e Def'tttcJanJa Wr No. hı .Ueri lliJda evinde oaı-mu ilJıere ,.rap .; ...... - .,. 6"'" 
Patrona ve aritada.şları yu. .r ~ş ~ ......... ..,.ıp eçe . a.: . va.. •-·~ inn.ıınrsun Ömer; eğleniyor musun. zemi'\N'\1". (Aı4tuı vlll') 

)vele ile etııki ~den ıçerı- reyı n-ıce penşan edemedi? S z za.. lısolal aJmacaktı.r. -meriıa ..ıı ıecen allı.imnl miiılürlüiine mürwt.Jan. , ·.;~ .J~· 

;: aıkıyorlardı. bit dejil miaiz? '151.MU) , ........ • • ..... --.... -. • --· • ·-



1 Sayfa SON POSTA 

Tatil yakın 
Ne old11 l>akın bslun 
Tatil gene pek yakın 
Bayle geçli Lu sene, 

Korkar mı korkmaz mı? ı_o_yu_nlar_E_gle_nce_ler_,I 
Bir hesab oyunu · 

Çaı tanlar detslne, 
SınıfıAı ıreteeek. 
Sevln~ck hem p~ pek. 
Tatil, hakkı onların, 
Hakkıdır oyunJrın. 
Hepsini oynamak da, 
Evde bahçede pttrlta. 
Bütün yıl çalı§mıılar. 
Melde~ alıımıılar. 
Ottlartn lfte tatil. 

Nad il'• Şuket bir ıun :bir cYln inün.I $ıtdrtını ıWrl~l;rse ŞcVket elleııınekte 

ık dUTmuşktr llonu~uyorlıınl•. Evin so. de\ıam ettı: 
kaı-ıı. ula'k bir p~ccresl olan bodrumun. - Farcjen korkan adam, ben hiç 
dan bir r:ıre Çll.:n'ft'dl. :S~ı birdenbire 'korkuyor muyum, detti küçük f.ıre. daha 

kocemtHtt da olsa rene korkmam. 
tiı1'er ıibl bir hal atmıştı. Şe\'ket onun Biraz ytiröyünr.e at1tıtdaıJluı Tarhana 
bu h:ıllne ı:ok rWdü: rastladılar. Sevttet ona da \'lllt°ayı an. 

- Sı•n b:tl''ıtf:ı korkak .ıd;unmı,s•n? ıattı. Dep rü!ilyor, hep Naclle al:ty rdl_ 
D,-.11. Nad korlrmad•tını, birden ııa. yordu. 

IJJGL -·•· =5""dl ;,~ 

Narı e.\lne döndüiiı zamaa strah te.I - Be~ kecllcltia 111 ~oraba bfr ıl. 
dı .. İJıı ı:ördü: rh'tr. 

- Sl'Vkr.t 'korkar mı, &orkmaı mı Kedl1i rorah brtdula.r. Col'ltbtn uze. 
timdi ant:ı.şıhr. rJnl twtkalluıl:ır. Götürüp Şevk~n "-

K.-dlyr.: lerlnfn ~bule dnran kapaklı eöı> 
- ~ıın:ı htt r.am:ın yiyecek nrirlnı. 

sandığına bır:ı.ktılar. O tün de Se,kPtln 
Jtlr Sefl't dt Sel\ bl-nJm işime yan, deilİ. 

Arbda~ı Turbanı da çaAırdı. Bir evinde tavıık kcsflınlşU. Coıı sandıiı ta 
J b1ı çorap aldı: ,'\lk tüyü dolu idi. 

Şe,ketl buldular, dcdllcr ki: 
- &ıi ('CSlll'SllJl, e-tlnfzitt lj;fhÇe 'ndP. 

llt tfip sandıtını a~ar m. 
~V\et omuıl:ırını kabarttı: 
- Açarun ta. ç&p saiıdıi•nı açmax 

l~l:ri t-flsnet m1 lizım. 

1 
Clttı, eöp suıdıftnı açtı te o anb, 

:;1u her tarafına 1aınşm1'. eorap Jelli. 
Şe~~ı. çÖp sandıtınclan tarııtrıtd'd.i. 
-~' ttt bttlfttta: 

Diye b:ıfifdı TC sırtüstu J u arlandı. 

Orada da bir ufak araba .ardı. Ar:tba 
Şevketin üzerine au mesile gerisin ıerl 
katılı Ye lleıMk IPt Uışa ~arJ1ı. Şevket 

aralıiadaıt .ıa,tii. 

Nıut 11nen Jfılline ıütiiyorc1w: 

_ ?\"1i!lf1 at:rô#d•, Jıerkar masinı, kork. 

...... 1 

Arkadaşlarııuı.d:ııı birine: 
- Akloıdan bfr na'lia.nı tut Ye ıı:aç 

du!"unu bana söyleme. 
Deytn, o bi.r rutam tnt:ıcııktır. 
- Ayni mkamı benim irin de tutmuş 

ol ve her lldstnı cemet. 
• Deyin .• Onu il:ı yapacaktır. tı!lz de 

bir rakam söyleyin meseli: 
- 1 de cabası onu da llhe et. 
8 r:ıkamırıı enelkilere ilave eller. Sfı 

bu sefer. 

- Tutlufun rakamı ikiye 1akslnı eı 
de~ lıı. 

ikiye t.ıt\aln1 etsin. Mtı1:tn sonra. 
-· K~ııdin itin tottufun rak11m kadar 

benim için de tırtmns{an ya. Onn da 
çıkar. 

De,in, Aklından o amellyeyl da :VaJ'
sın. 

7aka1aması için ön a. 

yaklarının dayanaıtı 

çlıl''lerl t.sklb ederek 

ilerlemesi lb.ım<lır. 

(Nok'ab çh~glyc rı_ 

~ 'maz) öriıınceğe. bu 

• "'u sl.z t.aklb eıtlrln. 

JSlr kaleıalc clzılnln 

~r1nı1en 11lfünıtk 

sırretlle ıöıterlrslnlz. 

Hııfledersenlz resınl 

l'a7.elcden kesiniz ve 

b'ze l'lSndcrln. Dotru 

hafl~enlen'ien i ı'ln. 

elye yıığlı boya bir A.. 

fafürk tablo u kop)a_ 

ı. ikinciye bir şlse 

ltolou>·•· uçüncuye lılr 

macera rmn:un, d ter 

35 kl&iye de a)Tl ayrı 

ıilı~ltfkte beltl) eler 
verlleee&tlt. 

Fakat fUDU da bil, 
Çalıımıyan mektt:bde, 
Tatil gelse elbette, 
Eğfoncın~z ne yapsa. 
Çünkü ki!lblnde taıa . 
1kmale ka!dım diye. 
Sınıfta kaldım diye. 
Çok çalııın çocuklar. 
Çalıfab* tattı nr. 
Eilenmck çalt§lll'IJtt, 
Haldııdır tatil yakın. ... lf.. 
~ 

- Geriye kalanı ben olllyonım iltym 
w. k.endlnlı aiyleJlp ilave Pttlrcllilnlz 
~akamln y:arwnı. meseli. .. &o clemlasculz 
tı4ıı deyiniz. Geriye kalan r:ıkam haki. 
kalen dörtlür. 

, riiıan 11 

lf~son-P-osta__,;;JS p O R,= 

Küçük Kumal boks 
maçları bugün başlıyor 
Galatasara3lı mulıum lkıl•sor kuc61ı.. 

Kl'malin hatırasını ihya "Ye ınaçl:ırın 

ha ılatile lrabtfnı rnsa maıts.ıcnıe tcrtıb 

edilen boks m:ıçurı bu:iln ı;a.at 14.SO da 
l\Jakslm ııafonımda yapıl~ktır. 

l\leınleketiml:ıln boks ih:mindc ismi 
senl'Jtrce dincrc destan olan, her >·ap_ 

tığı nı:ıçta humıwını mullıık aureUe 
n:ıı:a,"Utb 3ere seren kiituk Jif'nı:tl, prlı: 

cenc ;ratmda iken aramııd.ın ayrılmış, 

bu ani olumıi SPOI'! aıuhl~iıule pel• de • 

rin tiir boşluk btrakmıttL Merhum kii. 

r,ük Kl'.ma.I, boks lllemlnde llt!r türlu 
b!Isl n 7ft K ~tnlii ne biitiilt bir 

şöhret sahibi idi. Yerli raldblerinden 

maacla, k:ırşılaştıfı bütlin ecnebi bok • 
sôrl~rl beııı de Amerikalı '" ing!llz ol. 
malı Ü:ıt'l"e m:ıtlCib edeıı klicuk :Kemal 

f.eeSJ;ufle söylemek lbımdır ki, pek 

ı:abıık ımutulmuşta. islanbul boks aj:ını 

Enverln pet 'kalllr,Saas hlr hareketle or. 

ta1:ıı atmış 11ldafu M &llzel rlıtlt, boks 

muhltlnde dtr!ıı bir serine ~e heyer.anl3 
kar ılasmitfır. Bbtihı 7aııılaea.k olan 

nıaı;ların ta.$ıdılı mau da bu bakım. 
dan ayn bir ehemmiyet kcsbetmcktedlr. 

Kıiı;ük Kemalin hatırası iı;lo tut!~ ... 

dilen maçlara lşhrak edecek rlan bol. 
sörice de bu şerefli ve hayırlı işe karşı 

l'Östtnniş' oldukları al!Utac.'lan dolayı da 
teşekkür etmek li:aımdır. 

Ar••~da.n eliealyen ayrılmış olan b r 
b&kSorUn h:ıtırasmı bu ıruretıe ra an_ 

r ........................................... , 

----
dırmağ ., 

a vesı e olım boks ajanı E.n\'erl 
de ickrar tekrar tcbrllı. edertı. 

ömu Besim 

Yarm;ci bayrak yarışları 
:Lıtaubw atlc.ti;ı,ru aj.&ııllj(ı, ;,urın ifin 

Şeref ı>ahasın4a birinci ve lklncı kale 
ıori alleUcre Dıahsus olmak il:aer ... • 
telir e ınu-

mcsa!ale.r dalıllınclc bir bayrak 7a 
nşı terllb etml~ilr. • 

Sau 16 ıb baflıyacak koplar , 11 ..,.. 

ile yapılacaktır. 
4 X lGOO \'e 4 X 200 lılrlnd k.\lf'ıorJ. 
4 X HO ve 4 X 100 üçlinci6 kategori. 
Bayr.ık yarışlarına istarunıl mek&eb 

lcrlnl temsil etmek üıer,e ılc her yar~ 
uı;-er takım iştirak edeukUr. 

Mehtebler şampiyonası 
:lst.ııbııl okulları fulbol Ilı heyetin. 

den: 
1 - lfab:tf.G& L .• H. Pata L. 14,30 
2 - Bota:ılcl L. • Darfitşalab ı.. 15,35 
3- G.~'lra3• L .• Jla~rlıe L. 16,40 

llııkem: A. Akın) 

A. Akın) 
Ş. Tezcan) 

~erbabı:e stads: Saat 
1 -1·üce Ülkü L. • ist. L. 15,35 
2 - V<!fa L ... Perte\'nlysl L. JG,4/J 

Hakem: B. lJluöı 
A. Adem. 

····ı~·;i·i;i;;·i~···N·~;;~·;· .. 
milletine mesajı 

Lenılra Jf lA.A.) - Norveçe. 1apı • 
lan Alman saldırışının lklncl yıldinlim!.ı 
münasebetllt!. inıtllı hariciye naıırı E.. i Geçen bilmecemizde 

J kazananlar 
I ~an, rat11oıarı. Norveç mlllat.lne 1nıf • 

1 

hz mllletlnln bürmd, a..JC'ı ve hayran,. 

Geçeu bllmecembıle b.unaııla

nn lsbnleri ~ ıünü çıkacak 
aayımwla itin ~tine.et kflr. ifcdfye 
kuananl~rdan fstanbulda bula • 
nııalar. ~ıU1f'k-rlnt P zattest ft 

P~wıle fibitert f._rf'Jtanendtdetr 
alabllb'ltt. T~ bwlaaanı.ın.: 
IMdiıJe)eri ıreıt. ile aclrmlerbM ~ 
rinderillr. : . . 
........... _ ......... ., ......... Jj F J 

iılını •lldlren biz mesa.J "'Önder .. • m .. r. 

Girid bombalandı 
K bire 1.0 (A.A.) - Orlaşark inı:lll• 

ban kuvveUerl umumi kararıahınıa 
teblıgı: 

D11ı11 ıece bomk tayyarelertmlz Glı-1. 
din hava meydanları.na ve Llbyada Bin. 
Pııi ve Martusanın askeri hedcılerlrıııı1. 
tMrra .. 'J9'11. ---.. 



Ziraat Velill eti emrine evve.ce ve. 
rilen tahsiaata b'r mi}yon lıra daha 

_.......,., ... ;..,. 
SON POSTA Niıan . 11 

\Pemleket Haberleri 
az.l ide 

Zeytin ağaçlarile lii•lii 
tepelerin eteğinde kurulmuı 

güzel bir köy: Eakihisar 

Nazilli (Hu.ruaıi) - Bu hafta 
Nazıllı bti~al ok.ulunun 4 A, 4 B 

(ve 5 ind s:.nıflar 125 kitilik bir ka
'fıle halinde t:ronk yakında bulunan 
-.Suitanhisara gİtm ~erdir. Mubıue-

~························· .. ···················-... . . . . 
Adana civarında 

bir kaçakçı grupu 
yakalandı 

Bunlar Sııriyeden ipekli 
kumaı, çay vesaire 

6eliriyorlardı 
k antikiteleri an:mak gaye.ile ya. 
p.lan bu gezide burada eski.Romen 
m.edcnİyetınin bir baktyeıi olan Adana (Hueusi) - Evvc'tki 
(NıJer) haıa'b.l r1 g:zilın ş, o de.. gü.n. aldığımız matı.ima.ta göre, 
vırden kalma merm r tıış~ üzerL Mıaıvte ıbüyi& bir kaçnkçı tcbe. 

Adana da 
11,me suya üzerinJe 

yapılıyor 

.&&na (Busu.si) - Alldtacial' kA1nalı:. 
brdan aJdıtımu mal!Unata cörc, IChir 
lome -U'tl meselesi g-özönürule ıuı.uı • 
mMcta l'e bu ~ bir bal lilllfhasma gir. 
mtı!fnc tAlışılmaJctad:r. Ba oümledw ol\ 
rak DUbtrier Sekisinde leme suyu kuyu. 
lar&nda ım Yeıılmi üzerinde tetkikler ya,, 
pılm:Ji Te sn çe~cl tulnmbel:mnın tip 
len tıesi>lıt edllmtktc.ıdlr. Dlter tanı.itan 

lmu· hey(!tinln bu mevzudaki son kar.ı.rı 
da beklonmektedlr. 

Sıhhi bahisler ~s- Poat&ıt ftln spor tefrlkaaı: 26 

.. h>J ...... ~~ '-:.!:b3:.,~.:~~~- lf41 Kar. a~hmtıt: 
rak ra.bim ve yumurtalıkların hastalık Ah d k • 
larile ve tili olarak ıa bürıyenlıı un.wn: me ra ibini çengele almıştı 
halile l.'C>ok alikadardır • .Blnıı.ı:na:eylı *"' 
davi bu yollardan yüriiyeccktlr. Evvc'A -----
haa!.a.n u.ınumi bir suret.te sıkı bir mu - Şımdiu:k belli o:.maz ağam!. m!§Lı. Durmuştan bütün acısııı 
&yemden l'ecirmelldlr. Bünyenlıı zfı:fııı~ - lJuıımuş, pehlıvan değıl mi? çlkanmak lftz.ımdı. 
has~ıun ruhi ve asabi vuly~Unı ts:Jslı Pehlıvanıdır. Kara Ahmed, Kara Ahmedlıı, :küçük yaştan. 
bir sııtt!.te tetkik etmeli ve l'Öru!eıck daha könpe çocuk. Fakat giıreşı berı elenseleri ve tırpanları boldu. 
rayri &.a.bfi h1'Uerin derhal t~d.nis.nc fena degil. Sınırlendığı zaman elense ve ur. 
ba.;bı.B ndma.Jııdır. Dcmeğe lkalmadı. Durnıuş Ka.. panlara başlardı ve başladı da ..• 

wı an 8UDl'a mc ı· ft"• · 1 ' D ~d "d 1 n: ı ıı ...... ınaııııyeUıı rn Ahmedı topar ayınca sürdü. sı_ wımuşa, sag an, sol an c ense 
yaQf TWUurtalıklann ve r.ıhlın ve dva_ kı bir çapraz doldurmuştu. Ah- ve tıtpan vuruyordu. 
tmaııl" mtnycne ve t.eıklJdııe ı:cç.ilıncll. med, uçup gidiyordu. Vazıyet fena Duıımuış, hasmının gö:r1erd.ği 

wınırtahkların nz.lrevı boz.uk.uk. i<lı. Daha ılk elden Durmuş haklın gaddarlığa mukabelede kusur cL 
tvı en .. sebebl ~il ediyoru o zamaıı bır vaziıycte geçmış otuyordu. me<iı. O da tırpan ve eıenselcrlt 
bu cks!klitfıı tıbbi &edayj ile ı~·•I• ine · • k., .. ı k<> d K Ahm d. k. çahçnuhdır. ..... • " lsmaıl a,g~, tel~landı. Olduğu -~ Y u. ara e ın ma 

Ay lı.all munt&ıza , yel'den lbır ıkı defa kalktı. Ca2lgıra sa<iı hasmım tırpanlarla, elenseler. 
m cer~yan e .. mlyen soy.lenı-.ordu: 1e emnek değıldı. Dagıtarak oyun 

blr kadın mutlaka asa.bUco:ır. H • '" b J I' Ik k - 1
... N" - 1

...:- d {f- ı. 
B

. d .. l d b. q a..... u F bu 'd ı ·apmCU\ILı. ıtl:'.!Ulu e ınu:va wr. 
ıga a u~ yaf arın a ır aı b n~ ~IA.1 - enn · · · a. ıJt 

k d:ı-. - t sa. ... n ıı» .... ~ı bar.an hırı;uılıkl.ır.ı, F k .. 1 . 1,... • · · oldu. Beş on elense ve tırpandan 

ne ) ııp lan ç~!I dli işleıncler, Se • kesi yakıalaınmı lr. MeŞtur aa. 
n to, tıyatro, kütühha.ne yı~ıları, b kel: k_çakçılardan Mebmed 
au sıım•çl rı ve m.o~ıkler göriılüp 9ClVUŞ namındaki adam, yanın. 

---o---

ı
.occlenmi~tir. Har.abelorin tethl.kin-1 da bi:nkaç adamla biri kte Suri. 

çocu ıri diri yandı isteri denilen faz.la slnlrlllklerc k:ıdıır a at soz erı a6 .. ında kaldı. Ah- sonra sersemliyen ve dağılan has. 
.B!'"', (Hususi) - Sebrimiır b:ıl:h cldebllir. Evde ralıat huzur k:LJm.ıı.ı. mtd, ~? adım 'kadar gıtmeden lbir. mına fırsat buluıp sım.sıkı bir ç""p. 

den sonra yarım &aat mesafede Su!. yeden hududwmuza İpekli ku-
tanh.sarln bir köyü olan E.akih.sara maş, çay vesaire sokmak.ta idi. 
gıd.lcrek köy okulu zlyaıet eailmit- Mehmed çavuıı ve yanındaki a. 

oomlar bu defa da 89 pa ça 
\ t r.E.sk h. . l r l ip.ekli !kurna~. 1 o ki!o çay, b;r 
<ı . ı~~r dzeytk ın el:mr e aüs9ii 5tepe..I mavzer, ıbir otcmati:k tabıınca 
( er n eteg n e uru uş, 1 ınü. 
fushı, 195 evli bir köydür. Köyün ve l 1 O f~eğ' ha.yvan sırtında 

Selvl köyüıı;ien bakka.I Zıilka.mrynlıı üç' lla.t~ aılc 7uvasının Sf:VC"İsl, evin dl l.ğ-1. den donen:.'~ . ha~nı ran ~aş ().. raz gırdı. s~ götürdü. Fena st.L 
yn.,<11].l'ındatm otlu tınıet Demir, annesi dmıcn:.'lği, iGU1htı kaybolur. Srb~bsia yunu:na d~u.:rdu. Köstcklıyerek rüyordu. Bır yandan d.ı ha..,muıı 
su almak iç.in peşm,.ye ı-iU.iğl, oobası da. b,-ga.tıır ba.s ı-öı.terlr. Zı.ııuu 1aııun uu.r-.ıill.lŞU ç.ozdu. Dur.muş, y~n başa çengel yetışt1rmeğe ça .. ~ıyo:du. 
kasaha.dn bulunduh bfr ..arada yanruak. ka.d'.ııın 7tiriint: bir ıııcaklık, kırınmJık gelır g~~z .~ayıp yana doğru uç. Eğer çengel yerini bu!ursa yuzdt 
ıa olan ooata sokulmu ve her nıııııls:l C"Clir, soıırn b'rdcnblre b:ı~an ba~lıyJ_ ~~· .. Busb~tı.ı.n yer? du.şmemek yüz Dumıuşun sırtı yere \'ururdlL 

l
elblseslne ateş ıııçranıl.') olduğundan ;;'~yılan bir terleme ~öriili!r, ııs:ıbi J~r~~n~~~:e !~~nad e~ir~rek Seyirciler, heyecana <liişmu tü. 

y.!ı k. bütçesi 4122 I:.redır. 1940 M~ ~ kFptı:' ;·m,,.l't'n geçirmekte 
(y l:ndaköyl:üler iki hin lira aa.rfıle iken j~rmahr tarefından 

kentli kendini söndurememl~. ooğırar.ak nlar bu sahneyi ıkm ll edıır. tctı - u, .. unc ge en as- İllk ellerde Durmuş ta g diyordlL 
dışarı cıktıtuıda da alet'ler içinde kala. ıııııi olan bu hadi elerie beraber b:tbassı mını karşıladı. Kara AJunede sempatı duıyan~ar 

!güzel bir okul yapmı§larda. Bugi.in hal>cr alınmış ve kaçakçıiar ya. 

~okulda biT öğretmen idare&ncle 69 kayı ele vh~ım~erdİT. Kaçakçı 
rak viicudu ft.d bir şekli-de yanmıştır. do~wıı mesele5i n<ıklai naz.arıııdıı.ıı de Kara Ahmedin, yan baş oyu.nile bağrıımağa başladılar: 

mCtiCle pol( etı.eounlyt>t ve 11eza'.<et kesbc. çaprawan ıkurtuluşu ve hasmını Aferin Ahmed! ... 

g rupuna 
6 

ı} . ..r:~ b' _ı_ k' Der ııe kadar clvard:r.ld t<Onl tıll\r fer. 
t lcbesi bulunan iki sıruf mevcucL • .__ v ~er Jnı;;aç ışı yadını doyarak hııdıdma koşınuşlar .-c 

d K .. h ,,_, 1 k · b" • JWıç.maga muvaffak olmu lana ur. oy aıı~. ça ış an ve g r uz. : d . _ _ı • h~n yana.o tJb:Stlui rıkarnı Ak a&_ 
aür. Köyün hava ve suyu da aailam: ıı Jarnıaıımamız bunların ta1<ı. . : bi ıkmı•tır K k ı m~ar ise M ı:anllı Tanucuk aldı~ı 
dır. Bu yılın k.~ı bır kısrm :r.eytın: ne ç " · aç-a e~yo ar • ' · · • ::ı...d d'lmı' l l d :rorabrın ~sılrllf' birkaç ~t eonra an 
ve nculere zarar vermıfse de köy : mu.:xo ~re ,. ı O ve tuç u ar a • 

ı.. 'd · et L k d w • : liy--e tevdi olun:m•L<ıtaro·r Dt'61nin kueatında ~ırpına çırınııa öl. 
\Ulun ı aresıne y ece~ ·a ar ngRÇ • -J ...,,.... • müştiir 

kurtulmuştuT. Silinerba.nk kö) lünün \, •••••.•••••••.••.•.••••••••••••••••••••••. , ••• ,1 · 
v.- nahiye baf.cnın portakal ağııcı Bandırmada •ığır etinin K I' l' l 
gövdelerini kilosu 90 pııradan sıı.tın k 'l I S!J ku ocae ı ıg maç arı 
almaktadır. He.rgün lcnmyonlaria bi. ı osu ruf fzmit (Hueusi) - Bu hafta yapı 
rer metrelik uzunlukta portakal kü.. Bandırma (Hususi) - H:ırhden lan lig maçlar•nda Adapazarı genç. 
tukicr! fabr kay.ı götürülmektedir. evvel Band:rmada sığır etinin kil('\. tile klübü, Gölcük fabrikası tak•mı. 
Bundan dayanıklı mekik yapılmak. •u 25 kuru~ satı.makta iken bugün nı 3-4 eayı ile mağlub etmj,tir. 
tadır. 1150 lrnruşa .kn !ay yükselmiş bul~n- ,.~ ~dapazrı Deta takımı da izn:ıit 

makbd!r. B.rkaç ay evvel belediye Kag:dapor takımını 0.7 aayt ıle 
İ::unirde hayır sahibi vatandaı aığır etine 80 ve koyun etine 100 

1
yendi. 

lz.mir (Huswıl) - Şehrimiz ta. kuruş nar.h .koymuştu. Ke.a\\blar bu • 
0 

cırlerinden ihracatçı Ahmed Rag:b fiata et bulamad1klarını bahane e. lzmırde vicdan•ız bir mna 
Üzümcü. Güzelyal:da Halimağa taı derele epeyce bir z~mandnnberi et 17.mir (Hususi) - Sın ekli mcv. 
las·ııda bi.r ç~:rne yapt:rmlş vt: au. kesmiyorlardı. Belediye bu vaziye~ ıkiinde 1090 ınci e~kakta oturan 
yunu dn getitıt~h. Asri hbria. ka"'ı~ındn namın kaldırılmasını Yaşar kızı 40 yatın.da Asiye: gay
tıında güze) ve biiyük bir cami yap. faydalı o1acağını düşünerek girkaçliim~ru olarak d~u't'Cluğu erhk 
tır rak mühim bir hayLr iş' başaran gündcnberl nadıt kald:rmıttır. Ka- çocuğunu ÜÇ ay büyütmüş ve niha. 
Ahmed Ragib Üzümcü, böylece sablar bunu fır.sat bilerek !cart •lğır yet bir y.organ içine satarak sokağa 
so~yal kıymetini biır daha göster.,etlerinin kil<>SUnu 150 kuıu~a çkaı ıralcmııı olduğundan tutulmuıttur. 
mıştir, mışlnrdır. Suçlu kadın, ac'-iyeye v~rilmiştir. ..,,...,,, 

-- -- -~ 
.19G-, -- .._........-

d~r. Bu sebl'ble annelerin, aıle tab,blerl. tehiık~ye .. ~iışurur vaziyet ihdas - Haydi. .. Yetiştır çengeli. .. 
nın ııenc knllnn. ay ha.ilerinin mu'lt~. e~.~~sı but'1llı seyırcılerı hayrete _ Sür! ... 
um cere,rcı.n edip etmedltlnl ur~nık b;:- <luışunmü~tu. Kara Ahmed, tam bir Duıımuış taraftarları da: 
~Ulı!e t .. ldı, etmele!'\ ve valcflnd • lcnb r.ıaşpehlh:an gıbi ustall'k.la hareket _ Duranu.ş, sıkı dur!. 
eden t~blrleri aJmal:ırı ı;o!< es:ısh bir ctımışti. Isma.il ağa, tereddüd.ier _ Sıyn'l! ... 
v-.n:1 r,.~r•ilr. geçıri:riken bırdenıbıre doğrulmuş.. t<mıail ağanın sevincine payaa 

Ay h:lllerlrnlc fazla 'ıran za)i eden tu. Yüıziı gülerek cazgıra: yoktu. O da bağırıyordu: 
rene krıla.nn o ıünler raıb oı;r,or yal. - U:sta! Ne yaptı be? - Ha, Ahmed!. 
ma.matan. beden tcrb've!I ·J"rslrrlndrn - Pehlivan çocuk!.. - Dayan! ... 
mnvatras.bm m:ıznr gi>rülmeleri, ruhi - Bir başpehlivan gibi maşal. Kara Ahmed, hasmını alm~ gö.. 
T&SlTCtleri dalına kontrol ~dllere?. ra. .. ıa la:h!... türüıordu. Durmuş, hasmının çen.. 
lı'"Y" u T" J"()Tg"unhıklard:ı.n mııhafau - Çalışırsa iyi bır başpe)ıhvan gclındcn kurtulmak içın dindea 
edltrne>erı l<'.ab eder. o!ıur bu çocu~!... gayretı esirgemiyordu. N .ha yet 

Dr. lbroıbtm ~"ti - Amma, iyi bir usta eline Duıımuş, dönerek kendini yere a.. 
---o düşmeli... tabildi. Fakat anasın.dan emdili 

Tarihten sayfalar - Evet. İyi bir usta elme dü. süt bunnundan gelmişti. Çünkil 
şerse .. pehlivan olur. Amnedin çaprazı çok sert ve çe.. 

(Ba, tarafı 3/1 de) Dft.J· ı· id' ı.-uı. ın ı. 

yoktur. ::>;ıdecc Jıls ve hayallerimiz on. Kara Ahmed, çaprazı söktük.. Ahmed, hasmını altına alır al 
ları kulıeUınizlıı yett.lii nisbtttc bü_ ten sonra hnsmile ense enseye gel.. maz kcmaneledi ve hasmını huva.. 

mişlcrdi. Fakat Durmuş şaşala. Jandırarn'k hemen sarmaladı. K<* 
~ıi.rük ruilletlcrln tarihleri, brihln mıştı. A:ı. kalsın yan baş oyunları kaparak yuklcnip ba tı. 

,H.rı ~emek obıı e:fs:ınf'lerle ba~J.ar. Ef. ve kıösteğıle :rnağlub olacaktı. Ka. .Afımedin bu hareketl<'ri o ka. 
:ıntSJz tarih, t.nııelsiz, ttnJ.slz. ve ku_ ra .Nhımed, asabi bir çocuktu. Her dar ani oldu ki Dunmuşun yassıl.. 

ur. ne kadar muvaffakıyetle çaprazı mamak için zorlanmasına me)"io 
Katkas,ra bu olheU..en zengindir. ::;ökmüış idiyse de ilk hamlede oyu... kalmamuftı. 

Kadiroaıa Kallı na düştütündcn dolayı sin;rle~ (~ var) 
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[-:-----::---:----'---:---e-:-071&~-=-~e::--:-:-e __ s_i-:-===--=-a_b_e ______ _JJ 
Aman v: So~-1 Yapı lacak aranµtlar ha kmda l!-find denizinde! f_ A keri vaziyet :J 
.2~~~ Ticaret Vekaletinin tamimi Ingil~~~r=~nun :?E~g:;~ g~::"§§~?J~ 
~ başka 56 Mı a• lıMID. bMilJ e .AaJlaD lt ~ - Ticaret \l<e,.I Jin araaıın.a.a ilin ftdleoek, yamh emir. (~fı 1 inci ..,.u.da) 1-.ıı. pdes=+'kl BMaan Ia.nmAd.ud.le oıl.d.ukilvın.a bakıll!"M Japon bau bulu.. 
Öibnış,, 26 ta• JDHeGa imlı:hrınu.ı"; Ulett el liD• , w bePD& tabi twta_ dıe o~ ~ı. alik1ld.vm iaml hü.. tine ~ caaeteler ~enlş bir yer a_ ~ ~ mm~ı.nu bawn.ua omııı '"">'esine pek ııla.pm~ oldııta 
~ bi.r ~ p&U-ilmiı;llr. Doğu lan ~ ınt'V<*li oıoo oimad..ıinu l lliyıetJ ~ arama mt!ftll1111un ne olduta ~r. Aaeen&a.n • Füı'Pio VVCi~lnia ı?m • .soylenebilir ve buna Hi.ııdlst&o mmta • 
cellheaain daba blM;lt& ka9i:mlerinde 1a.. ..,,"""• iOb> ppaJacılıık anmal&rd:& ne ıöeterilmiş o!aea.kttr. Hermes remlslnin evafl d4e Wal' ha-kik:Meu blisu bir Pdd6 ka6ınc1aki llirıeşa Amerika hına ı..uvvd :!" Ahnıııı tama brcketleri mRftf. .-ııeUe o& rnck Jllpılac&iı ~a.k.kmda il. ~ ~ W&llıll&Jtmd~ bolg_ Tokyo. 1 O (A.A.) - im.para ~ n ındaneıle ~ 'Y~ mö.da.ı.aada lerialn de Andaman adaları Ü5siimiekj 

::ııclle blim.lf(.lr. ·VcNkofda bi.ı S°"uet söl D1ate..ımn bir" tebUt &'ÖDdermlştir. nan taciria mal ~ırıp kaçırmadığını .,,._luk. umumi ka.rargahtnın tebl; • •ebM etmio olm.al:ı.n lıH. ıra.aı. şimdi JaPWJ deniı kuvvetlerinin Bcııı:ale kir 
t ~ 11ıe ilaha edliaiftir. B• tdıılie ;ke iOhıde ~11:1 aD:lunak için arama ~hl:retine mu ğtnde; battıjı bildirilen Hermcs ll:ı.taan ya.nnyMlasıMpld &avvetier1n aua feziııdeki faaliyetini riı;leşLlrmeğe ll& : 

Sovyet tebı:.c.ı ~e ~ halk Ye •müdafaa ra.eaa.t edtleee&tir Yat.an··~•-- : J 0.850 tonluk bir tayyaıe gen:..iai &.areke talebi ile bu ümid de ııa.u olm.u; IJştill&rı Han edilebilir. 
118 ,._....___.__ ~I Vt: bu • -- şah.si idi 1918 . _ı_ <'L '-- ~. 

lıf<ıskova 10 lAA.) - S.,.,.. taHtl~ .IDl'l1'...---- · ·· · iht.i)'8çla.rını 1.e$'dl eden maddelerin · · senesınoe tezgiKla &.0n.a.D 2 - Şark, A.kden.1:1 ve ŞÜnali Afrika 
be ektir: basusı'a ~lf 1ttt ~ teclbirlerin a. • riltti:ri.Jmes· de h • ka ~- bu gemini.n intaatı 1924 senesinde Aile.Mı: bn ~le <pmu söylemek c~phelerinde: 

ftlr l.b7de yepılııı.ıı ııokü ıırulıı8ttlıe.. ~ tçhl crr, maı-a.m.. öc:arethAne, ı U5USl mı le bitmiştir. yenndc oi&calı:ıbr, .k.I g-eret tkncr.u Mac Almanla.ruı şark cephesinden Sovyet 
lerinden sonra talıkim edilm.İı15 bir nok.. aep., ~. amlMr, samanlık vesair men ye tahdid edilmedikçe l>I• suç teş_ İtıgilfzler Akdenlzde fkJ remi Arl..b.ör, l'Cl'ek J'Jllpin eümbıuTe'31. we • onlaswıa karşı yapacaklarını bildirmiş 
ta ele Piti~. ~ 8eG öli bet' türlii ...ı Juıııomabllen yerlerde a - kil etmi,ıeeetf l:ibi arama da yapılmı • batırdılar maıe Birleşit; Amerika • "Flll»tn kuv • o.lıdnklıu:1 1.>liytlk taarruz.un bclirLileri 
~. ISJllll yap]ma ~~ 

1 
'it~ korımma Jll.C&ktu. An.eak arama. Gli el lı:oırulan Londra, 1 O (A.A.) - Amiral vetleri Uı:a..>dofııı J:ı.arbinde önemli bU' her~ \>lr evvel.ki güne nazaran dab:ı 

Dirka.ç l'ÜD önce başlta bi" iesJnıde blr ıanu.nunun n n · nünde bu veyalucl blr.lkıtirtlmesf ~ilmiş oları hk dairesmin tebliği: .,tr&teJUr ya.zlie 1fa etmişler, ılöri ~Ww.. bari& bir surette keudilertru giL..termek., 
~ lWcam ~ünde ~· bın4ısrnlıoa."ı iol\b etmektedk. Rir ye_ ~ baidulldır. ola.bllece.kUr. Bir İngiliz denizaltısı Aktlenizde beri .Japonla.rı.n bli:Tük denebıleeek ta. tecll.rler ve İn,ı;l!.b.ler, Almanların bu ta. 
~en ıretirllmlş JhtiFa.tlan d~ ileri torpido rnu\ıribler hımayesinde ra, lı&va ve deniz luıTYetl.erW! o ııun • RTra:'>'.ı -dört milyon kişilik bJr ordu ile 

8tRıniişıttclttr. Şldde(ll bir saftfl:ı.ıt s6Jlla 8 JY at ekme' . t k 1 bulunan bir düşman kafilesine bü - t.aııada. ~ır. Ş~C'll.. Bir~ l-Pa.c:ıldarıodan Sovyot ordusunun da 
~bu Jriis!dirtülıml ve üOt kişi u m ~ ,~z e e m e m cum etmi~ir. 2 torp1l hedefe i.ahet Ame"ikaJll.arla iııgllizlerl.n bu müd.det l bu ,.urrııu mukabele ı~ bti)iiJ· ha _ 
k&J'betukten sonra müdafaada lu:hJı.llk M\ • 9 Ü ederek büyük bir iaşe gemisini ha~ ıarfmda !N!lmHl bb- harelı.eıe reçeb11 • ı:ı.rlılı:l:ı.rdı. bıılıındu .larmdan b.ılı.seyle. 
llGrunda oo·aJuJmqlardır. tırınıştır. :meleri kabil olabJl:ııe7di bıırıw onl.ua Dteldedir. 

Bataan'da çarpışma 
sona erdi 

(Bapraft 1 inci sayf-ada) I ğı hakkındaki kanaatine iştirak et.. Başka bir hücumda. aynl deniz. ~ bir tis TIUilesinJ de ~öreblle • şarki, bUh~a orta Akdenb:de lngi • 
~ e:ft':k arıts'md.a ba1uaan Jı:öy oklll. mem. zıhı or:ta büyüklükte h~ka bir düş - eelti. lbıla-le i\J.İh\cr daı z n bava kU\'VeLlerl 

lan 'fe emıtltWerlıdn ~landırıl • Bunun üzerine Ticuct Vekili man ill§e gemisini torpilliyerek ba. Baaao Ye Koregi.dorun da.şmelerile a.ra&Dd.a. muha.rebeler deva.m eylemek,. 

ması• dair kanan ı&ılba.wun a.dliye. Mümtaz Ökmen ltimıüye gclmi, ve tırmıştır. ırMihimce a&11da Birleşik .&merib f'i 1 teııi.r ve her iki ..ara.r da 'Q.man zaman 
biil~. dahiıt,.e. ınaarif, zira&t, mally~ şu izahatı vermİftlr: ----o--- lipin adteri, allih ve ma.lzcm.csi ..;.- , ehemw.!.yetllce za.ylııta uğra.maktadır, En 

Ye ıahblye enctiımaı.lerlndeıı seff.let-ek Ticaret Vekili Mömlou Ökmen «An. Ang'o • Sakson ve Japon tile .Japenlann eiine reçecek, lııii;ı .• b; son .. ~rak _Yurıanlsta.n kıy1brıııh b"r 
(U-"-raft l inci sayfada) mımLtta.t bir fllciim:ende teudlı:l ve tıara.>ı efendim, dotrllda.n doira7a ar • d• il R d Japon lnn-vdt 7eııi işler Joln .erbe•ı bir ' İılgii12 deniu.l.tıs1111ın iç.inde asl>er bu_ 

~~bu ..ız,suı.ı asker çı • m:ı.üi.a ._mınıt.mesinln ba.ı madde • kaılaşmı.rz Ticaret Vekaletinin b4r kara. ip oma arı USJa a hale g-eloockör. Bu.n.la.rla b1rl.tıne Japon. luna.n bir İt.alya.ıı \•a.purunu o.ı ıllel!ıı 
btdıtı te.kmin eı)ilmektedir. ıler:Ue tqocalıJarı oizamremcaln&ı t.ad.ili 1 rma tema6 etmlf old.CU i~ SDBl faaliyetle ıa.r, kendi anav.tan adalanna br$ı umu bat.~ oklu..ö-u 7 :Nlsa.u '8.rıhlı İtalyan 
~lamnı:z düşman gemilerine Jrakkınd.ald 30 sa,ıh kıwıwılln 5 inci 1 nev'ima Ad1lye VekiHle 91Lhibl sual a • mi olarak ha.va bakıınm.da.n ve 7U meY. tehliginde bildirilmiştir. Tevali ('den 
~ edct'ek bir J&p00. ~'3.Zirönö mıaddeııdnln tefsir fıkrası kabul ohm • ıumdan ~ıkıp kısmen T\earet VeWe • (BaJ tarafı 1 inci aayfada) aiımiııdre deniaaltı bııknnmdan ~ tı-bll. hıiılif.elere bakarak teşebbüsün şarki Ak. 
~. muştur. tme de hıtikal etmiş oldııtıı lı::iıı hıi.di • MllhalJlr, va~in baD bakımlardan ke\i birer bölce addettikleri Blrleşlll A.. f denizde İngilizle.rln ve oria Altdeıılme 

Bataan'ın intikamı a1ınauk Bundan aıoıma Antal>'a. ıaab'aau B.a _ scyi tavzih ctmtiı: ücere sen aldım. Bu 1939 ııenffi sonbrahU'uula.Jıtl vazi,.eti an. mer.lka.n.m AJssb sablllerllc Belarenk I 1'-li~'-er devletlerinin ellndedlr, de ı:;ıesl 
Vaıinaton, IO (AA.) _ Per siJı Ka.planm la.ae eiunek saUıklarmdan baıdıetim nlu.maa.m.eTe bu ~an ııbrdıtmı belirim~. O ıeıae Mih • bopemdııJri Aleolte m adab.rın:ı ka.rşı doırru olur, • 

Jetnhe gönü ayan ve miimessilleıı dola:. 71 oeı;;ı.landınlan 2 vıU&wi~ ha.k • mupyir otmaaa ıerek. Mini kO'l'lmma vercıHerk Mfmıtn karşı r l\Ioıs • daha. esM1ı Wdbirler d.iişöıımdt imkfırupı Şimali Afrikadaki Mlhver ord-ısunım 
t• ıı~--- _ .... , __ ,_,_ ele ~----" ._ _ k'O'Y3 iiılerlnde tesir icra dmek '"'in · ne yapaeaı...-- dai ··•-•-

li~ecai.si k.orid<>rlat"ında her iki mec.. kında AdilJOe VelliletiDdeıı vikl olan fİ.. --- .,...._.....,........ ~ ._ ~ da. bulabHeeSJerdir. &....... r muwwcaıııızı bun -
• aza 

1 
A "k.a • tl . . faJli ~ Adliye l'ddlf llaaa.n Me. k•mmda.n ba,Vat ekmek sa.Lı.lmaSI mev. möcadek ba.llmle kltler, Muha.btr. 1Hı • Japoalann IJlrmanradak.i Iııu-ekctleri dan endki yıwlan..-n.ızda eLrath bir su.. 

F!l.: . s mert n ıtuvv-e e't"lnln suu Aa:kiltaien milı.akere edll:il. Fa .. ·a• »unla beraber blıgünJ,.-ü va-'-etln d• ol. rett "----'~•-+fk ·-•-ı._ uı.pınlercle bir hezimete uığnl.ma _ ıaomenc.leiia ~ ceYabı ...er~r: ""• ~ .. ~ olmakla bet'&ber goenc bazı terakki. e -r&Q•~· • YAU.lız blr nokl.ayı 
ıa.rı Ameriketn balltı.nı Pcarl • Ha.... EfeıMlim. Ticaret Vekllliti !1 Şııfııa! bu mevzu eneümenin ka.ra.rma ,.trecek dtdı.~ müŞköl o!dutuıuı ilbc etmekte. ler ~tecılr. Ve Beııp.lc köıfe • meskİLt geçmiş idik, ki o da Rornmel 
bour' danberi cereya.a eden b.et-han... tarlhl.i lıir şi.fl'eti ııeı yaıaaı göndererek bir !JCY dellld.i. Çtinkö .ltıua ff karar dl.r • .ı~on kıt'&lannın ınu.ı::Uf~eU ve dndftti Japon l'1losu., mevcudi;eUni da. oıduıııuna:n taarruza geçmek üzere okla. 
gi hadi.eden fada mü.tee.ir ecle _ fırmılaıdan ~ ell.mdderin :u aaaUen 1 mewı1111 olamazdı. Bunrm iherlnde bası A1-ı iearnwmıın :ya.kınlığı Sovyetler m )'Mmmn ihsas için bundan bhia~ tana dair İngtnz kaynakluınd:ıo «elen 
cqiıı.i söylemekte idiler. evwd. sıı(.ı]mıı.mıı.sını em.rel..ınişL!r. Ve bıı 

1 
ıea-uıJler tıe aW müt.h~ıü.u serdedil. Birliğini ihtiyat& eeTketmeldeclh. zün erwl kendi cmrlodeki ha.va kuv • h.a.berlain neden dolayı teva.11 eyle _ 

Ayan !hariciye encümeni reisi emir ~a vil&ydlııde de ı.ıau edil~, dıi.. MuGa:H;ak ola.ıı .,ey şu idi. Umumi Ga&eie nN!oe olarak, .Japon scftrlntn melde olması idi. Bize &yle ge!i)ıOf', tt 

C 
ı.ı.._ • ki .-ı • .,.; n- uh-'~ -•--L ~.. ·-'--" 1,1 ...... _ •• ~ıı • •--'o Sa'-'- l b vetleriDd.eo &yırdığı '15 ta.na.relik bir fi ... _........_._, mal.A-. •abebl- __._, Y ..... ,_ 

<Jnnau,. deıniştlf : .._..r, ._ enuıe m --et edeı.t fırmCl ....--. ~ )'t:.Ue>;UCD &-u.uuo ..,ta_ "'""fi·ı • A"41U ınanevra :lfUlJ OŞil ~ • .r.ug.uıp,.,_ &u;IU ~ .,.. UU1 ~ lo De Seyliın adasının idare ml'rkezi o. 
Bataan'•n intikamı a\ınacaktır. eımafıııdacı W kiŞ mahkemeye tevdi e. ~r lll'lllctlann eltmeJılıere fazla iRi l't". b.ı&eaimı ft Soyyet • JıJ.poa milna8e • taarruz niyetinde olmıya.n Rommel er_ 

Biz Amerikftlıhu Filipinleri kurtar. dilmiş ve ID&hkemede milli koronma ka rem kilo ltı.tıa.rlle slJrJe&.i arlırııı andan betlerini Ja.ponyanm SovyeUer Birliğine lan Kolıombo eehrine şiddeüi bir ba~& dllSUllo hemen taam.ııa ~ im~ 
k 

· l D , .ft ___ , ı bulDm ya.p&.&nmş ve bu .:ıurtllr ~iki de rna ıçin ne az}'m'9a ye.pa.cağız. e- nanunun ı1 w 5 inci ma.dü.elerine tev. ~ru.ı etUk eri şikayet.i Yekillc-1.e ı:el_ karşı kuila.ndığı siyasetin prensiplerine gibi ır~ekie kendilerbıln de be ta. 
rin stuette miiıteessiriz. Muharebe • f!ltMı, fer'I Cf'Zalarla. beraber 25 er lira dl. AIAlkah d.ah-c tetkik ettl Milli korun. tebbii1 edeın bir plana çıkan.cağmı ü • Siııppar.un sll.\ııtnnda.n sonra lııglllı • amıı;a mnka-bele edebllecek bir dunun_ 

Ye henüz başlamış bulun.uyoruz. para re:ıasına :mahkim cıtınlştlr. ım kanununun bükümcle verdiği bü.. mid ıetmektoiir. lerin. Hind Okyanusunda en kuvvetli bir da. o\duklarmı ihsas p;resini (ti~ktt 
Biı: buna ~ alır a.lma.a bll bal tli:n sa.IAJıııiycller ta.mamlle kıt& Vekilleri ıleıLİs ÜSSÜ haline ıettrm!ş olduklabn bu ''~ bu ~le ~hver ıle~etlerinr. karşı 

Yedi Bu'gar fü neni Sırb 
araz'si.ıe girdi 

me ~ kşkil edett.k bir karanıame H~etinbt kararı ne isUmıW ecllllr ~(I Hind icra komitesi lng11iz Um&m. Pesrl lhıi>ıır b~ı.nının bir manevi bir perde vüeuıla ceUrcrek bu_ 
.mevclld oı!maclttmı anladlk;. Tem.~• milli Jrade:re lktlran eder, Ceride! na_ eşba.i ~ iskml.şt.ir. Japonlar bıs. mın a.rka.~n Orlı:ı<prktan, hsttli :ul-
~ ~ &.ıı.n.r bu Jı.ükmı.i. m y~ ile intişar eder. te!<'if ni red~etti km n~icesbıhı mınaN'aklyetli olchıh .. suda.n oJdn'!rça mühim sayıda ı.ara ~ 
taabJ.h eıkoddtr. Bi-dm ısah.st k.aaaat l Bundan ~nra mer'i olur. Bazı 1111 llıöyJemiııl- de ~er bunun nk.. Jıııwa. Jwvvetbıl H'rnld.an'l v• B'nııan. 

(Baı•arafı l inci sayfada) 
Ya.ha.tinin ilk neticeleri SıTbist.ana 
airen Bu]ear kıt'alarının mühim ha 
reletlerinde ııörühnektedir. Lon. • 
draya gelen haberlere iÖre Bulg.u·. 
lar timdi hemen bütün Sırb toprak.. 
lıarının kontrolunu ellerine almakta.. 
dtYlar. 

~ prac1;w ileri aeı~. vua~ yerlerde Adl.tye V elı:.ılı ark.adaftm.n .. (Baf tarsl1 1 inci 54yfada) sini iodl. etmişt-er Te ehemmiyet.sız b.-ızı ya:nı cöndcmdrtedir!er. önümıirdeki ya 
Wwı ed.ilal Ti~a, Vel<HJ!f:ialn emri hü da söylediği gibı mahrem emirlerle ~re!ı evvelce üzerınde bir. a?:aş • haw"at ıoe t.e-1.efat _ l'Vkuuna ımılaıbfl .ra_ k1ll &riinıer tahmln'!-erinılmn OOF.Tu'utmın 
~kararma u.t.iwMl '*>! .. • bu noktadan mümkWl olan yerle-r. ı er hakkında ycnıden .ihtilaflar ı-tlann yirmi kusur tıış~elertnI dil,. _...a yanll!Ş{ıtmı m..,.t'lun çıhnc:ık "" 

tir Zıe-~ bası ~ Ilı ~- de ftrınla.rdan aıcak oıarak çıJı:.ıp maya varılmaaı JIWİKetncl göriilent ~ ve btr o kadanRJ da llaaara heı<hsi mıın.ktan lmrtaraeakl.a. 
• ......... HU -ı~:. ~ .. ~ıma bi • hem vatandaşın kamı.nen mürett.eh milli müdafaa ıne..<>cleaile diğer tek- ~'blıllerını bitdlrm.lçlenllr. Tua.fey. 

naeo .... ı.uuı ..... ---r-r Hiilriim ftl'ile ha ..... öste ·.,..· K .. l . K. D. 
ı.tbek • m.Wi - olan g:da.aını az vermemek bakı _ ._ nnı.,.ır. ongre uye erı o ==----------------
ta. . • kol'1l.tlmıa. ika.nunv.nun mından bem de ona hamur ve sulu b~ate vannı,lardır kı, verilen sa- 11-~~m-:-e~ID~~~-ID•mmmm!Eiiiilimr;;İİıİİİBİiiziiİ' 

ttr:u.ta ıırmeaı ie1ıı mld.l&ka lı.ara.r.na. kmek ' . d k Ia1ııyetler ve vazifeler tatmin edici TA KS ı• M 
menin t.ebl'"' ft Wi.n ~1___, •n .. u ... e yedirmemek bal..lmtn a.n e d ~..ıı' K , . '-l'fl . 

06 -· .-..--. __ LL • la k l eti'"U r. <>mite ycnı teı.: ı erı tet. 
Fak&t bu hidıac haddi Mtnıda JNı- suc ıneıuerln ~!8t ~h laıl ~D~ ~tı_- ldkn hazıTdlr. Sinemasının 

Sem zam.anlarıda cenubi Sırbis • 
taaa inhisar eden &ılgar İş1'ai böl -
&eei timdi BeJ-.rradıu 50 kilometre 
kadar eenubunde. hukınan Malcd • 
bıı..lt'a kadar uzanmaİdadıı. Ha • 

ı-~ıı etmıt-ktedfr "''""'"ii •4 ft-ft•'-- m-ını tehlig ettık. BenaeD.l'z badi. C ·ı zif ._, t" . 
...._ • .....-- "' -llCD ev. .. . r. pps, va eu .... n son ne ıceeı. 
Yel ~ anedllea ek-kler :>.4 saaı ae>; ~~Je. m~~luyoru~fımef ni 'bildirmek üzere gazet~cileri ya~ 
awn ııılk~ ka1be1flyoriu .. Bi. kara::nm Ula ~~ edtım:::stni takdir rl~ ?ğle üzeri toplllntıyn. d;lvet et. 

.. Belgrad ve civarııı1 İ!Jgal eden 
tömenden ba~a Sızbistanda hiç bir 
Alnıa-n tümeni hulunmaı.nak.tad:r. 
Altı veya yedi Bu~ar tümeni ve bu 
arada altıncı, y-edinci, oa di>ıdün -
cü, on alt:a<:l ve on ydinct tüm.en -
ler birinci motörlü tümen ve diier 
Inıotörlü birl'kleıle Sırb toprak1a'1-
nın geri hlan kısmına girmiş!er .. 
dit. 

~ halka ınuretteb miktardaıı a.. Jnt'JT'klinde olan sa.ı.· hl~ mak-lm 1 m!~tır. 
~ ctiiıliborlar. Bil mikıtıvı temin et. h!ç şüphe J'Okturen ~ 1 nUr. 811 Yeni Del!ıi 10 (A.A.) - Ru7- • 
.-ık i9İl1 ı4 saat ~ Ti • flUıar1a ~ ~ ~ ka. ve1tin şah~ mümeaili albay J~nsorı 
CllllW'9' V~ emtt~ştlr. Bu nizam • TaJ!da lıir ~ ıcan-i arkada.. dün gece Nehru ve ou sabah Sir 
~ere w ka8un .lriikümlerine aykırı sunu 1nmaıı t.ubiJ:d ~inn:::uni ~la. Stafford Cripps ile görü~ştür. 
·~n bir lraruda, Dil' cımirılir. BuRa ....._ı....- ..,..,__ u~ olan 
büOUn -tın w aJik.adarlM'm rtayei et. g-....;;,ı"'· --en sıt.ıaı:ve-
meııi Jkımd11'. Riayet edl.lmeıuıısl bir meftf 1'!UalM bunu tet.kık e~tir. 
11111ç ~Ll eder. Fa.kat milli Itorunaa Mvma.tım bU!Mlan ibarettir. 

Utro- ve Zora isimleril\Clcki BuL 
gar gazeıteJ.eri general Mihai!oviç 
k:avvetlerinin )"Ok edilmesi lazım. 
ge}d · ğini yaz.r:nakiıa ve BuJgarların 
Ahnan}3rm yapamadığı bu vazife. 
yi batarmaları 18.z•m geldiğin. ileri 
sii:nnek.ted.rrler. Bütün Balk-.larda 
6 tümenden fazla Alman aakeri yo1' 

tUI". 

kadıl~ny 

dunya 

A de 
L edebiyat 
E 

dchuı Din son mucize81. 

E E A 
devam ediyot" 

Dikkat: Suvareler 9 da D 

SATILIK-

kaJMmaıaa söre dqil, ceza 1tan1111u.nun 

52S neı ınadcleslnıe ,rön, bir 1111ç teşkil 

eder. Bisim şıa.hSi lranaati.ınlz budur. 
Mstmr.mei kmyizde.n bu hı.wtı.St.a ala.catı 
mız karar JDt'Seleyi halledıecek v~ WhUı 

rdeeettlr. 

Ba,.t W! taze ekmek meu]uf 

Bumı müteekıb Rasih Kaplan 
(Antalya) aöz alarak Adliye Velci. 
line teşckkiir ettikten &onrn şö~e 
demi§tir: 

Arkad.f!ar gazetede hükmün 
hülasasıoı görünce benim dikkatimi 
eelbeden 'bir hatııa oldu. M'lli ko • 
ru~m:ı .kanunun .. lıa:ıırlan~:ıas·~ı te -ı 
mlll lÇ.ln te,ekkul eden ıhzarı bir 
encüırıenimiz vardı. Memleke-tte 
ve yiyecek ıınaddeleroe ıacıarrn.fıı te. 
min için tedbirler dü,üııiiliiyordu. 
'Ekmeği bayat B&tmak, hayatlamiş 
1 satmak acaba taaarnıfa fa}' da verir 
mi vermez mi diye ~örü\lrl:iyorclu. 
Enıeümende kon~ulurken ıfokıor ar. 
kadaşlar da jgtirak ediyorlarJ', ııu 
"- var ldı. Ekmek bavatlaytn -
a;arara b' k .. 
ca gıda hauasından ır . \gmfkı. m.u. 
bhnminİ kaybede!. b r. ıonc sı 

1 Portatif 'lidah demlrc1ıcn "9e hayatlayan ekmek daha ~abuk ~az-
ohıW" plQnWl s:i4)la.rdan bib'ilk 1 mohır. Bu id>arla tasarruf~n z.ı.ya. 
lıılr lı!na. Aiölye depo praJ ~in de fazla ekmek sarfını muci.b olur. 
eıverı.şu. İçtt14e bulW>an ııb.t .... f 1 'l k d ımın t-.ı .,.. 1 Bimı.enaleyh VekJ ar a aş.ar 
=~ lnltkkap piAoyabr ~re d "- - t k -lktq. -da }ştirakilc encümen e o.ıya e -

· Blna cım YD makin~ ı 1
- ~ le J'1LbıQ meğin bir faydası oı.o1ıyac~~ı a • 

-~ satıhr. naari gelm~. Bır koorcı1nasyon 
~ 0rtatı. Jerl: l\fa.ltmad Bllce kararı de ohnadığ•.na söre Tica et 
İş he.n Galata • Perşemlıepaan r Vekili nİçİll 'böyle ~iT emir "~rmiş.. 
~-..... aJtıncı. 'hlefon 4Zl'9, Poı.. tir? Onun i~in Adl)ö'e Vekffinın ek. 

ta ltut.UoiK ı.w ••..a' meii ~ ,atmanlıll Gfirüııı olaca • 

HEYECAN DALGA· 
LARI HALiNDE 
ALKIŞLANIYORI 

Yarım DlİiYOna yakın 'Iiirkön ha:r. 
ra.nbk "ff ir.ilharia. sçyre&.tltf 

H ne 
ta 

Muhsin Ertuğlul 
Ct.HIDE • GALlP - SUAVi 

Akın akın halk ktitıclerinl 
hıç1urt170rJ.a r 

AJl'IM: 
Da.hl polis ba.tlyesl 

ŞARLJ ŞAN'ın 
tltreUcl mudıı~sl 

K K 
i 

illi Alemdar'da 
lkinci haftanın yalmz 

4 günü kaAdı! 

MARrııARA da 

i~iCKEV ROONE 
nm neli8 şa:b~rl: 

HANDY HARDV 
KE.LEBE ! .. 
~: Neş'e feliJesl: 

ÇAM SAKIZI 
KONGODA! .. 

Son &iin1ere yetış.lnl&. 
• 

Son günlere 

En büyük a§.kı. en büyük se-Tgl 

ve acıyı, en haz.in has.ret ve 
hicranı, en çılgın istıra.p ve 

deıni cazibc:H bir mevzud~ sl
~nde toplayan bic ,ahcser 

Y Li 
( iSVEÇ 

BÜLBÜLIJ) 

cm bü.yük muvaffıs.kiyeti 

LET 
.A. 

A 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 

40 KiŞiLiK KORO 36 KİŞİLİK SAZ HEYETi 
60 KIŞ iLiK MEHTER T AKiMi 

Türk. klasik musiki.inin üstadı DEDE EFENDtnin öhnez eserle. 
rini bu f i lınde d.inleyecebiniz 

Okuyanlar: MU~LLA IŞILAY • SUAD GON 
Besteleyen : SADi IŞILAY 

llaYeten: Türkün §ecaat ve azmi kartısında hiç bir kuv -
vet dayanmaz (Türkçe Matbuat Jurnalı) 

Cumartesi sea.nalar: 1..2,30 • 4 • 5,3-0 - 7 - 9 
Pazar :t :10.11.30.1.2,30.4.5,30.7.9 - Sae.t onda tenzilatlı mat.ine 

Bugün Görebileceğinix Muazzam Filim: 

L l 
HASAR S 

TÜRKÇE SÖZLO NiiF.hatıı FRANSIZCA Nü.shnaı 
• 

Hakıkl ve tarihi sahnelerle dolu, vırtıa.n muhabbetini, bu uğurda 
yapılan fedakirlılda.rı f:~tere.ıı C§Siz b.ir şaheser 

bugün s rnt 1 de tenzilatlı matine 

L 

ECHUL 
Memkh heyecanlı büyük film tiirkçe sözlii 



6 Sayfa 

Korkunç bir cinayet 
(&Jta afı 1 lnd sayfada) 1 maktul Süleyman arasınd:ık i bir mü 

tesbit ettiği bi r kadtnla b ir erke ği nasebetten Lahseylemışlir. 
te ırk i f etmiş.tir. 1 Diğer tara.han Nıyazi ile metre3i 

Bir muharri ri m iz in hadilfe yeıİ n.. !1 Hatice ~e şunları &Öylemişlerd ! r: 
de alakadarlardan edindi~1 malü • ıı- Uç gece evvel hız odnmızda 
mata na.zararı bu cinayet vaL' ası _ uyurken; Süleymanın oda kap : sı 
n :n :afs ' lat ı şudur: 1 kurcalanıyordu . Biz, 5üleyman; sar-

Merd ivenköyü bekçiler inden ı' h~~ bir halde odas:na yatmağa geL 
Mehmed evvelk ı gün, ayni ye,de dı sanm!ştık. Fak.at az &<>ııra yat. 
Taşoca:..:ları m evk iinde dolaş ! rken tığımız odanın kapısına yaklaşan 
oc.ı ' la da n b irin n ı ç,nde Y•H s ı su- bir adam: (<Sakın ıes çıkarmayın, 
ya gömülü biı ceaed görmüş, hadi. yok!la sizi de öl<iürürüm.» decii. 
sed e.ı K ·zıltoprait karakolunu hf:I _ Korku İçind~ idik. Bu ıırada bir 
b e rdar etmiııt i r. Zabııta mar ı fetile adam, elinde bir de tabanca oldu
vak'adan ~liimaltar olan Kıı.dıköy ğu halde Süleymanın penceresinden 
mi dde umum is; Sıtkı Koraltaıı bı:ra sokağa atladı.ıı 
berinde adliye doltoru Salıh Ha ·ı Niyazi ile metresi bu ih.deyi ver. 
!im olduğu halde ce~~din ~ul~ndu- dikten sonra .. büy~k bir te~ssüre a. 
gı . J qocaklar ı mevkııne gıtmı~ ve pılmıtlar; muddeıumumının karşı • 
tetl·: 1 ' ,.rine ba!!lam ı~tır. 1 s :nda daki kalaııca ağlamışlardLr. 

Müddeiumumi, yarı heline kadat İ fakat bu sözler· ve hareketler ala -
başa sağ: suya göm:.ilü bulunan ve ı kadarlar tarafından büsbütün §üphe 
i.lk nazarda insana bir kaza netice. , ile kar,ılanmış ve bu ;ıebeble d.e 
ıinde suda boğulmuş hissin; veren !Niyazi ile Haticeni.n ?dasında hır 
bu m .. çhu[ cesedi bulunduğu yer ~ araştırma yapılml§, kılı<ilı bır tan. 
den ç · kartmı şt · r. Adliye doktoru d :kta S ,,anti:n ~zu.nluğunda kanl.ı 
Salih Haşim taraf:ndan hemen ora- bulaı :k ucu sıvrı bır b :çak bulun -
da muayene edilea ce.3edın boy - 'ı muştur. 
nunda b ir takım ip LZleri bulunduğu Niyazi ile metr~i bütü.1 sorgu -
ve berelerin boğaza kadar inıtidad Jara ağ ı z birl'ği\e ceva.?lar ver~:lr:
etıiği görülmüştür. 1 leri halde bu kanlı b:çagln ne ?'1~ -

Bu müşahede alakadarlara bir c i. ' nascbetle sana ı >.l.ar :nda hu_ı~naugu
nayet kaT§ıs ~nda bulundukları ka _ nu b i r türlü izah edemeı:ıışıer ~e 

K . bT b b ·ra.,. sandıga naatini vermİf ve bu seb~ble de ı «- ım ı 1'. u •.y o 

cesed defaatla gözden ıeçirilmiş.tir. kim k.oydu .. ıı dıye garıb b .r de ce. 
Adl iye doktoru bu tetkik ve mua .1 vah vermişlerdir. . . 
yeneleri s:ras:nda, ölünün b;ı., : ncia, j N iyazi ile metresi _aley?ı~Jek ı e
saç1ar :nın örtüp kapattığı ayrı. ay. mareler bu suretl_e b~r~ ıkışet or1 ~ rı üç noktada bıçak yaras ' ndan ha. taya çıkarken, Nıyazın ın katlanm.ş 
ııl olma plhtılacımlş hafif m iktarda \bir hıılde yatak yığ : nlarl ıı.r~s.:na 
kan lekeleri bulmuştur. saldanm : ş paltosu goz~~n geçırıl • 

.. · • · · ·· inde müleaddıd h.an t~ke-
Mudde ı umumı, kısa bıı zaman mış, uzer 

sonra meçhul cesedin hüviyet ;ni tes l lcri görühnüştür. d S .• 1 
· · · B d l'ller ka""'-lsln a uıeyman a bıt etml§ cinayet kurbanının Mer- u e 1 

... 1 

d . k" ' .. d l · k •. metresi nezaret altına alııım ı ş . ar, 
ı ven oyun e mamıramız &O ag.n. ld l t · 

da 14 No.lı evin bir oda.eıncia otu.
1 
cesed de Morga k

5
a kırk mış. ~r. dün 

un Kızıltoprak ve civar•nda du • 1 Müddeiumumi ' t 1 0 ·~ a.n 
' ] • - ' 1 d t k Merdivenköyünc ~ tnm, a ·· 

varcı usta : gı yapan ,5 yaş ar:n a e ru l 1 b' tik 
Erzurumlu Süleyma.n olduğu anla _ laka dar zabıta memur ~r ı e dır b ' • 

J t ' te c inayetin vukubuldugu ev e ı r 
fi mB\ş ır. .. . 1~._ d 1 5·· llanşıtırma daha yapm : ştır. 

unun uzerıne a a.x.a ar ar, u - B h · 1 da Hatice-
1 k Ld v • u ta arrıyat esnas n 
eymanın oturma ta o ugu eve gıt. . d b ld kt l Süleymanın 
mişler, bekar olarak yatıp kalkmak. ye akı avuf a, mal uıka~m g bir 

1 • d d . l l yata çarşa ı ortas Y " · ~ 
ta bu undugu o asın a ıncı! eme er- b l ' · çt · rıl.m la 

1 d Y 1 b 
halde u unmuş, evın a 1 -

de bul'Unmuş ar ır. apı an u araş.. • d d kt l Süleyma:ıın 
. . d S"l d g•m•n a a ma u 

tırma net ıcesı n1 e. du eyma1nıknl oka - k~nİa mülemma gömleği ve b~r de 
sın ı n bazı yer erın e usta, a a - . 1 · ·ı 'ı tı" 

1 v b ' k uzun ıp e e geçırı m ş r. 
zınm ı ş omasına ragmen .r hı im hk'k kı 1 
kan lek~leri görülerek, zav.tllı du • Dün bu sur~tle t.a 1 a,t evra i ~İ 

b d "ld" "ld" ... t" ikmal eden muddeıumumı her 
varc ın : n ura a o uru ~u nl';. ı - k' f k • 1 t suçluyu da haklar ı nda tev · ı ararı 
Ce!! lne var ı mJŞ. lr. h • k r• : 

• Bu tetk ikleri müteakıb müdde iu. alınmak iizere sorgu a - ı ın gıne 
mumi bu evde kiracı olarak bulu. gönderm i şt i r. • 
nan Fethiye adında ihtiyar bir ka -1 Niyazi ile metresi, sorgular ı nı mü 
dınla, Süleymanln odasına b i t i şik teak ı b tevkif edilmişlerdir. Bu lıa. 
odada oturan Erzurumlu Niyazi ile 1 di11ede İştirak~ olduğu sanılan Cab- ı 
rne tre!ti Haticenin maluınatlarına bar adında bır amele de zubıtaca j 
müracaat etmiştir .. Bunlıa rdan F et • j ar.an~a~tad ı r. l~tıyar d~varcının • 
h iye müddelumumıye çok ~ayanı Nıyazl ıle metr~sı tarafınd .ın para.. 
dikkat ifadelerde bulunmuş, bu a • 1 s~na tamaen öldüıülmüş o\ n ı ası çok 
tada N iyazinin metresi Hat.ce ile muht m Pld ir. 

r 

T'URKiYE iş BA.NK.A.SI 
Küçi!l< tasarruf hesapları 1942 lKRA~iYE PLANl 

ı..::EŞWELER: ~ Şubat, 4 Maya, 8 Ağll3to..s, 2 İkı.nciteırı.n 
tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liı'alıi. = 2000.- Lira •o • 100 • = 4000.-
a • 1000 • ..... 3000.- • 50 > 60 • .a: 2500.-
2 • '150 • - 1500.- • a .. 500 • - 1600.- • 200 • 25 • ..... 6000.-

10 • 260 il - 2500.- • 200 • ıa • = 2rııo.-

l 

• 
• 
• 
• 

J 

SON POSTA Niıan 11 

ile sabah, Oğle ve akşam 
Her yemekten aonra günde 3 defa muntaz:aman d;tlctrini:zi lırçalayınız. 

. . , .. . . { ~ . , . . .. ·_~ ; ,. , ~ . ,. ,. "'. 

Daha güzel 
görünebileceğinizin 

Kat'i DELiLi 
BUGÜN bu 
TECRÜBEYi Pudracılık.ta şayanı 

hayret son bir lceşif .. 
Cildi gOzellestırtn, Yapınız. 

İLAN 
lstanbulda Sirkecide Horasancı -

yan hanı nda ticaret ya.pan (Nuri 

Bakkatba~ı ve şeriki) şi rketin ın 
hissedarları Nuri BakkalbaşJ VI! Nu. 

1 ri E.reli n vefatlar\ mü~ase~et i le şir
ket muamelatının tasfıyesıne karar 

1 

1 verildiği ve keyfiyet bu suretle 7 / 
14/ 942 tarihli ve 4600 numara~\ s~
cill i ticaret gazetesinde ilan ed.lm !ş 

! bulunduğundan (alacaklı ve borçlu) 

alakalıların ayni handaki 20/ 21 
numaralı yaz:hanedeki tasfiye me • 

murlar ına müracaatlrı ıica olunur. 

1 Nuri Bakkalbaıı ve terlki 

tlrk.1~inln tasfiye memurları 

OERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK, EKZEI\IA ve 

CİLD YARALARINA fevkalade iyi 

,.---SOMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
M :- essesesi Müdürlüğünden: 

100.000 KASKET ALINACAK 

l 

Müessesemiz taralından 25 Nlsaıı 19'2 tarihine tt>sadüf eden Cumartesi 

günü saat (11) de yüz bin aded kaS'iet eksiltmesi 7apılacaktır. 

Kasketlerin kumaş ve astarları Müessesemizce temin olunmak üzere bu 

mikıtar kasket satmak lstlyenlerin nümune ve şartnameyi aörmek üzere 

Müessesemiz.in Katırcıoğlu hanındaki Merkezine müraca.atları ilin olunur. 

~--------------------------~ NEZLE DEl.'İP tiEÇl.\'.lEYİNİZ 

VEREM, BRONŞİT, ZATÖRR.İE, GRİP, Nezleden gelir. 

GOMENTA· L 
Nl.-Z.eden korur ve nezleyi kökünden k.eser. 

~--•• Eczanelel'den ısrarla G O M E N T A L arayınız. ••••P 

onı güzel bir cazibe ve yeni bir hı• 
yat veren unsur ... donuk ve çirkin 
bir cildi, gençli~in tabii rcnklerile 
süsler. Pudra yatmur'a, Rüıgb'a ve 
hatta terlcme'ye rağmen bile aabit 
kalır ve artık parlak burun bırakmaz. 
Bu cevher (Kreına köpütfi) namı al• 
tında beratı iııtibul edilmiş ve yalnır. 
Toltalon Pudruında bulunmaktadır. 

CiDDEN MÜHiM BiR TEKLiF 

,eıır. Derinin. taıelenmesloıe ve Ankarada satılık arsa 
yenilenmesine hizmet eder. ,ıılll ... ••• •••llllııı. 

Yüzünüzün bir tarafına krema 
köpüa-ü uyeıinde istihzar edilen 
Toka 1 on Pudraıını ve diter ta· 
rafına her hangi bir pudrayı ıürünllz.' 
Şayet "Krema köpüklü pudra" ile 
pudralanmış taraf dıferinden daha 
güzel daha tau ve daha cazip rö· 
rünmeue T olcalon pudrınıza verdi· 
~-iniz para iade olunacaktır. 

~ER ECZA.:SEDE BULl~"UR. ~ 1 Ankarada bahçeli cvlı>rin hl'men ar •a:;ında, Orman çlfUiği ve B&lcad. köyü 

1 mevk.iinde llerlde asfaJL yapılacak olan Haymana. şosesi üstünde, şehir pli.. 
F R E N G nına dahil, cephesi SO metreden fazlıı buluruın 2300 küsur metre nezaretli 

Ve arsa maktuan 3250 Ura.ya satılıktır. Talibleri:n yazı ile İstanbul Posta ku. 

Be!soğukluğu tusu «'753» Muammer adresine müracaa.tları. 

na tutulmam:ı.k için 

EN İYİ İLAC: 

Protsjindir. 

lstanoul Lavazun Amirliği ~atan Alma 
Komisyonu llan~arı 

AşatıdA yazılı füı.çlann pa.zarlıkla eksilt.melerı Wzalaruıda yaıılı ıü~ ve sa. 
eı lerde Toplıanedıı Lv. A.m.rl.,ti s:.ıtın alma k.omisyoııund.ı. ya111l.ı.u.1ı:tır. Ta • 

liblerın beıli vakitlerde komısyona relmelerl. 
Tutarı Miktım Fiatı KaL'i teminatı. Ek&i.Ltme ıünii Cinsi 

Lira Lira. K.r. Lir.ı 

2j0 Kr. 500 
750 aded 500 
960 ~ 300 
17ı5 

370 • 
'150 

100 
1985,50 K&'. 95 
2000 l) 500 
6300 
5000 

» '700 
aded 5000 

310 Kı'. 100 
240 » 200 
520 • 200 

50 
1 50) 
s 20) 

2 SO> 

3 70) 
20 90 

( 

9 
1 

s 10) 
1 20) 
z 60) 

37,50 H/4/9'2 lfı Iliposülflt sodyum. 
rekor ~r.ncası. 2.C.C. 

5"i0.75 
297,83 
300 
9U 
750 

)) 

ii )) " 
5 )) )) 

.. 

.. 
15/ 4/ 9i2 14,15 » » 20 >I » 
15/.a/9-t ·ı H,30 Pepton cJö vl:ınd, 

15/4/9U 15 Sodyum salisiJ.ıt. 

1'7/ 4 / 91-2 15 Eter ıne,.tezik şerl11r. 

17/4/ 9U 15,15 50 Gr. C. KlordeUI. 

Ek:ııtra Jansiyan. 
flor dö gımov. 

160,50 17 / 4/ 9-12 15,30 Huil de c•-d. 
(685.4418) 

1350 kilo bizmut su nitrat Vf' 4'75 kilo bizmut sug-allat alınacaktır. Pazarlık. 

la eksiltmesi 20/4 /9~2 Pazartesi ı:-ünü saat 14 de Toplıa.ncde ist. Lv. Amirliği 
satın alm:ı komisyonunda yapılacaktır. HeJbİniıı tahmin bedeli 25,040 lira 
kat'i tem'natı 3756 liradır, tste:.lllerln belli s.u.Lte komisyona ,.etmeleri. 

(683_4<116) 

Beher kilosuna 2750 .ıturu.<ı tahmin edilen 750 kllo Sinonim paramidon alı. 

nacaktır. Pnarlıkla eksiltmesi 20 / l/942 Pazartesi günü saat 14.30 da. Topha. 
nrdı;o ist. Lv. Amirliği satın almı koml'!yonunda y.ıpılacaktır. Kat'i temln:ı.tı 

3093 lira '15 kuruı:ıtur. Talib'erln b 0•lll vakitte komis:rnna gelmeleri. 
IG8-i.4H7) 

'7 fı .465 kilo palamut vt !ıi'S'? kilo mazı ve 318~ kİlo muhtelif clııs deri cf. 
hfltl a<"kerlyeec veriler~k 26j5 kilo no gram çarı sabunlu kösele yaptırıhc:ık. 
tır. Pazarlıkla. ek .. lltmPSi H / 419.f'? Salı günü saat 14.30 da Tophanede Lv. 

AınlrHğf sa.tın alma komisyonunda yaınlacaktır. Şartnamesi komisyonda görü. 
lör lmallyenin kat'i teminatı 3r Un. 1 kurustur. isteklilerin ihale gününden 
Ü(l rün en•el fıı.brlka ve ımalltlıanelerI oldutıpı:ı dair bir dilekce ile Lv. Amir. 
liğiııe müraca:ıt etmeleri. (679.4390) 

iLAN 
l\Iali l\Iüda.faa Vekaleti Lv. işleri dairesinde yeniden teşkili takaı·rür eden 

t-e'.lnlk bürolar için aşat•da. s:ın'at ve memuriyetlerile verilecek ücret miktar. 
lar1 yazılı mütelıııs!'lısl~r airnaca.ktır. İskk'i olanların tarz ve :ttralti ist!hdam. 
tarını anlamak U'lcre mezkur da.irenin birinci şube müdürlıiğü.ne müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

ücret 

Lıra Lira 

210 260 
210 260 
210 260 

108 1'70 
210 260 
210 260 
100 140 

Adeı 

l\ltnsııcat mühendisi ıı iplik ve dokuma işlerinde.o 
Dikiş ve patron müia.h:ıssısı 
Debata.t nıülıendlsl 

Kimyag<>r ((debaıı;:ıt ve boya mütahassısııı 
Konservecilik müt:thassısl 

Ziraat mütahassısı 
» mı;omuru 

Toprak mahşulieri ofisi lstanbul şubesinden: 
Umum Müdtirlütümüzle şube ve ajanslarımız için kiğıd ve malzemesi O. 

fislmiz tarafından verilmek ~artlle açık pazarlıkla gilsterilecek nümunelere 
göre defter ve evrak tabetUrileccktir. Talib olanların ild bin lira nakit Vt>Ja 
banka tt>mlnat mektublle lıirllltt.e 13/ .N'lsan 1912 Pa:r.artesi ı:-ilııü saat 15 de 
Liman han ' üncü kattaki wubcmizde bulunnııılan rica olunur. d3'!9ıı 

BELSAMiTOL--.... 
İdııar yollan iltl'ha:bı, yen1 ve eski BEUJOÖUKLUGU. idrar zorıutu, 
mesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli si.stttlerc. Babı c:k rahatsızlıkla
rı.na lcaırşı en mükemmel b:.r ilaç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİ'l'OL Jı:ulla... 
nanlu yukanda ıazılı luısl.ahl!.ardan çabuk kurtulurlar. Büt tln F~rza_ 
nelerde bulunur. Satış deposu: Sami Ak.su. Bahçe kapı İş Bankası 

'- arkasında R.ahvancılar sokak No. 5 

Devlet Demiryolları Adana 6 ıncı İşletme 
Artırına, eksiltnıe Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 24990 Ura tu!.a.n muhtelit eb'a.tta 250 M / 3 cam kereste 
şartnamesi veçhile 25.:Sls.an.942 Cumartesi cünü saat 12 de kapalı urt usulile 
Adana.ıla 6 ıncı İşletme 31iidıirlüğiı bin:ısında satın ahnacaktır. 

Şartnameler komisyon tarfından bedels!z olarak verilir. 

Bu işe ııirm'!'k isteyenlerin 1874..Z.:> J'rahi muvakkat temina.t .ıkoclerl veya 
t.emlna.t mektıubları, kanuni ikametgah vt>-ııika.la.rı, nüfus cüzdanları ve Ticaret 
Odası veslkalarile yukarıda tayin edilen ründe 2490 numaralı kanunun emret_ 
tik: şekilde hazırlamış oldukları teklif mf'ktublarmı eksiltme sa.atiııden bir 
saat evvel Adana Devlet Demlryoll.arı 6 ıncı İşletme I\fıidürlüğü binasında 

o•planan arttırma, eksiltme komisyonu ReiBlitlne tevdi etmeleri lüzumu illl.D 
olunur. «425Zıı 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulaş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJaD!l &dedi: %65 

l&rai n ticari her oevt banka muamelelert 

z.raal Han.kasında kumbar...ı.ı ve ihbarsu tasarru1 hesablarmda en 
u 50 ılrıuıı buJunanla,·a 11e11ed• 4 defa çekilecek kur'a ile a.tai•da&I 
pli.na &'Öre ikramiye daiıtıla.ca.khr. 

4 Aded 1000 Liralık 
4 )) 500 )) 
4 )) 250 )) 

40 )) 100 )) 
100 )) 50 )) 
120 )) 40 )) 
160 )) 20 )) 

4,000 Lir4 
2,000 )) 
1,000 >) 

4,000 )) 
5,000 )) 
4,800 )) 
3,200 ); 

Dik.kat: llesablannuakt paralar b ir ı.ene içinde 50 liradan aptı 
düşmlycnlere ikramiye pıktıtı takdirde % 20 faı.laslle vcrllecelttlr, 

Kur'alar senede .( defa, 11 Marı, 11 ll:ulran, il EyUil, ll Birinci 
kinun t nr!blerlnde Çt'i.ilec-t'ktir 

. ........................................................................................................ .. 
Son Pos~a Matbaası : Netriyat Müdtirü: Cihad Babıua 

S.ı\8181:. A. Ekrem UŞAKUGb.. 


