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Sailcasd davası 

Kahve ve çayın inhisar altına Pavlof kefaletle tahliye edilmelerini 
alınmasına dair kanun istedi ve Rusyadan gelen hukuk 
meclise verilmek üzere mnşavirinin kendilerini mndafaa 
İnhisarlar Vekilinin beyanatı etmesine mnsaade teleb etti 

Kahve çekirdek halinde satılacak, tuz fiatlarına zam yok •• 
Söz söylerken Pavlofun 

"Söyleyin iz, elini 
Anlca.ra, 14 (Husuai) 

Cümrillt ve lnhiaarlar Veldli 
Raıf Karadeniz ıazetemize be. 
yanatıta bulunarak dedi ki: 
<(- Kahve ve çayın i ıti hlak. 
Jçın yurda aokulmuını vo 
yurd İçinde eatılmaaını dev • 
lct inhisarına alan k• • 
nun liyihıı.aı Mecliıe aunul • 
mak üzeredir. Layiha kanun oL 
duiu takdirde bu İti İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü yapacaktır. 
Kahveyi çekirdek halinde, çayı 
da olduğu ı'bi kapalı paketler 
İçinde aatmalc iıt;yoruz. Satıt 
fiatları Tlt:+.iyenin her tuafın. 
da ayni olacaktır. Kahveyi öi?~ 
terek satmak iıtiyenlere bu 191 

--------
idarenin kontrolu altında .yap • 
ınalt üzere izin verilecclttır. 

Flatlar artmıyacak 
Kanun çıkınca Hatlar yeni • 

den artacak deiildir. Zira eaa. 
ecın aon ıünlerde kahv.e ve. ça. 
yın eatıt fiatlarına bır m.ilttar 
zam yapılmıı bulunmaktadır. 

Dahilde yet.iten mallar 
Dahilde yet!oen çaylarımız 

vardır. Bugün bu çayların ekL 
m i ıı ib i kurutulması da ıerbeat. 
tir. Satıt iti inhisar altına alı • 
nınca ekimi ıene serbellt bırak· 
mak, fakat kurutma itini inhi • 
ear altına almak zaruri olmut
tur. Yerli çaylarımızın inkita -
fına. enıel olmamak üzere bu 

Bu Sabahki Haberler 

Lav alla 
beranatı 

Fransa Almanya 
ve Amerika ile iyi 

geçinecek 

Bal gar 
kabinesi 

Alman emirlerine 
itirazda bulunan 
nazırlar çıkarllmış 

lturutma inhisarı devlete ziraat 
iıletmeleri kurumuna verilecek 
ve bu kurumun hazırladığı çay. 
lar inhisarlar idaresi tarafından 
.atın alınacaktır. 

Çay ve kahvenin inh isar altı
na alınması devlete yeni varidat 
bulmak zaruretinden ileri gel • 
miştir. Bu inhi&lıl: hazineye te. 
min edeceii gelirden batka bil 
haua müstehlik.in .atın alacaiı 
kahve ve çayların katıkaız ve 
hU~iz ol'muını temin edecek -
tir. Bu iı devlet eLİne geçin~e 
ıimdiye kadar bu rnAddelenn 
ticaretile iıtigal etmekte olan • 
ların maidur kalacaldarı hatT • 

(Devamı 6 net .. yfada) 

Lav al 
Fransız 
blkimet 
reisi oldu 

eli cebinde idi. Rt:is 
cebinden çıkarsın!,. 

tercümana: 
dedi 

Ankara 15 (BmmJ) - Su.lkasd teşe"b. 
böaü munuu.laruun muhakemelerine bıa 
sa.bala t.5 ela deva.m edildi. Atırceza Biiyiik elçi 
mabkomeeı ealonu ııır saat evvelinden j ~OD p &penin 
dolma$ bulanııyordu. Bu defa mahke • ,,,_ 

'°'salonunda avukatlara ma.bsu.a m• • mahkemewe 
bal Abdli.rrahman•n avuka.tı Şakir ZJ7a J 
tarafmdao 1$&'al edllmı,,tl. Guetecllere lla.dıg" l 
tamfin yerlerinden ikinci sıra a1rılmışiı. "J' O 

AbcltlrrahmLD., aTUltatuaa. ,.akın ol • kt b 
mail frln ba defa. mamun yerlerinde m e u 
At tıaımıda "bir 7er almı,tı. Reis, ter • 
cü:m.anlara eakl 1eminlerlnJ hatırlattık. talara aid olacaktır.» 
tan ltOIU'a Abdürrabmanın aTilkatıns dö Reis: 
nerek: 

_ Veklletnamenb ırelalıı, 4ahll olur. 
mı us! 

(\- Söyle.in bakalımlıt 
Pavlof devamla: 

Pavıotun itırazı 

Rcia - Zaten muhalefet etmiye 
muktdir değildirler. 

Komilof - Arkad.tıım; bütün 
ecnebilerden değll biz ikimiz.den 
bahactmek istiyor. 

Pavlof - Ben i.tanbul polisne 
ıahsen ıelmi~imdir. Kaçacak mev
kide dıcğilirn. Beni ve arkadatımı 
ıcrbe.et bıraksınlar. Kefalet verme.. 
ie de hazırım. 

Bundan maada mahkemeden bi
ze müdafaa hakkı verilmesini ııte
rim. Bu münasebetle Rull)'adan ıe 
len ıbir Sovyet hukuk müşavirinin 
bizi müdafaa edebılmesini dilerim. 
Bu zattan istifade etmemize imkan 
veıHsinl 

ATUkat ı 

- Adam pnderdlm, nkll~tname rel 
me\ n~ır. 

Bızımle &ilahi ve tahriri lrma tarda 
u- Te!j,k.liatı esa:.iyeuın 59 wıcu bulunabilsin. ..Bu mıişavir mabkeme1e 

maddesl ve ceza muhakemeleri usulü lşt.lrak rdebll in, zira iddia makamında 
kanununun 136 ncı maddesi n.ııı:uıwıa iki mublm hsi1eı vardır' Hukuk mtl_ 
t&lnikatın ta başında.nberl ınudafaa şavlrlm df' mabkemtdt bir taraf teşkil 
ba.kkı vermişUr. 136 ncı madde ınuda • edebilmelidir. Maznunların \"at.lyetl ile 
fdn vulfe ve salihiyellerini de tayin iddia makamı arasında mllıavaı yok • 

Cnabmı verdi. 
Bundan sonn nalblıı teilı.Presl okun. 

du. 

k • \" etmiş bulunuyor. Bu l1lziCeler maı.ııunla tur. 
Süleyman avu at ıs ıyor mü.ııasebete l:e(lmCk ve unun lstcdlklr. Ret. - iOdla makamı bak ve adalet 
Bu teacrede liixumlu llade ve evra_ r!nl öğrenmektir. AY"ni zıı.ııııında muda • yolunda yurhr. Kanaatıue .:öre, ma:ı: _ 

km Pavlora w: Kornllora tercüme edil_ fi;n uli&hl)etlerl dahUlnde ilk talık kat nunun ber~tlnl de ister, ,yalnız mah,. 
dltf !blldlrlll.rordu. Maznunlardıın Sü • safhalarında mütehııaslabnn mutalca - kümlvetlııl isi ınl":ı:. 
leyman, sk lat.edf n: larındao haberdar olması dı& ,·ıırdır. B:ı. Pa,•Jof - Fakat ben, .So\yct müıa • 
«- Tlirket"ft\ u olmaıda br.rnbcr k.1_ li.biyetlerl.o benden csırı:cnmcme ini vfrlnln muhıımekeye tanıt <>larıık lşUra_ 

nunla.rım1Dn biitün tefrrriiatına vlJnr diliyorum. tUrazun bund.;uıdır.u . 1 kinde IST'llr etmiyorum, Kanunlar buna 
det11hn. BunClan dolayı ban• bir mü_ &ela - l\ludafl ne demeli.Ur, şoyleı;ın miis ld değildir. Memleketlmln bir ev_ 
dan ta.yln ctmcnld rica t'derim.:o bakalım? li:h olıır k dost bir memleketin ka _ 

Bıı t&lt'b üıeı1ne reis iddia maka • Pavlof - İleride söJll)ecetlm. nunlıınni. ideUerlne hürmet ctmele a,_ 

mmın mütalf'asını ııordu. ltels - Şimdi soyıesln? lışmı bir adamım, Ancak .ahll 'l"ml Is_ 
Mildeldumumi blr mildali tayini için Pavlof - Ben buk.uk nıı.-. dl"llllm. tlyo,..um. 

Londra, 1 S (AA.) - Frane~z Londra 15 (AA.) - Deyli He. c.ıeza muhakemeleri usulü kanunıınun Fakat Türk kanunları ::~lbln~:u:.:a Bana ve arkada<11ma karşı alınan 
hükumet reisliğini dcruhde etmıt rald ıazeteıinin ~İyaai yazarı Bulaar Amiral Darlan Fransız ıu inci maddesinde sayıh esaslar çer_ hakla.r vcrilmlşt.lr. Bu nıa an dıı ar- t(':dbirlcr kanuni değildir. B'7jml~ 

'·-- b tt h .. ----'ne Sllltyma.nın dahil olamıyau - mıyorum. Bu haklar ay uman ' - t-ma•ta bulunmak 'ır "ın g,.Jen , .• olan Lava! dün a~m eyana a kabineıinin defitikliğinden ha ae. k ti • b ku , . ., .. .,,.. •·Ur ~· ~ " L 

Lavalin mareşal 
Peteni de istihlaf 
edeceği söyleniyor 

'k UVVe erı aş • tını tebsriiz etUrdl n arzu (·dn e er. kadaşun Kornllofa da verilme~~ . 'Türk makamlarınca bu maksadle bulunarak, Almanya ve A~erl a derek Kral Boriıin memleketin d.ik • d•ldi best avukat tutabllt'r:f'l:fnl öyledl. Reis Tekrar etmesin, ne so1llye - .__ d' . b · ·ı .. · 
i1e iyı münasebetieri idame ettırmek t .. t·o·ru·.' oldugwunu ve Almanyanın mandanı tayın e 1 k -

1 
1mı va ... ><=n ı:sınr ıze ver ı en muşavır 

... Abdurrahmanm avu atı cekse onu "011esin, $ '.Z r. bizimte ıemu cdebiımeıdir.n ;;:,';.'·~:.,ı~:;~un~ö:d:nı:· .~.:;: edM"ini ifa ettiiini yazmak.. ....... " (A.A.) - D. N. '" SÖZ söylüyor be~a::!.reı~::a:ı:ır bı;~:~:;~:~a:: Tah'iye talebi reddedildi 
d h

. b' d wi ti ıta ır. Bil.Yük elçi de Brlnon Vlflden dönll.. n-ı,, - :Sezaret drtll, nıevkurtur. Mahkeme Pavlofun muhakeme-nat mesaj:n an ıç. ır şey eıı ş r. Kabinede, Almanyanın emirleri. il in uıl hk S"l ...., lbl 

· · tilnde yeni Fransız hiikOme n n Neticede ma eme u eymanın Pavlof - Halbuki kLnun muc ııee eine gayrımevkuf olarak devam e-mıySöec~~İni eöylemiş~ldr. F d ne en ufak. bir itirazda bulunan na- kurulacab haJl4kmda atatıdald demeç! bu talebini reddetti ve izinli avukat u hıslara kaili tekvlf karuı alrn - d'ılmcıü hakkındaki talebini reddet zu ııeçen mesaı a ransız O- • • d .1._ ·-l ·ıhayct b. ı_ kt r 
. ı 1 ın vazıfeaıne ema n vapm• ... ır: Jardan .bir veya lrıı;açı_nı. aeçm. t' • e bitı·r. Kll"'"""'k ihtlnıali bulıınursa, se - mı.•tı· r. nanmasının lbaıka ellere geçmıyece. z r ar . . d AL " "I'· u ln rel.. d b ld .~ k "' 

ii vadedilmiş ve gıda m•ddeleri. verilme te ır. ım h va • .. ..... .... ali 1.Ul ~ .. k d
. Ş dl kabıne c Plerre Lava.l Fransıs hiik6mf' n eerbest olduğunu ken laine 1 lr- s•rı· olur ~. -..a.ad .. .,la .. ııe tt'ınasa geçere M-.ı..k-me dev•m ediyor. Şimdi 

l 
.A. h. k' kalmam!'"- ıl olmaktadır, Amiral Darlan kara a di. ıid~un d•I erin! kay'be.Wnnck Ebtlın v-ı'kalar okunacaktır. Ôgwlıcden aon nin daha bol miktarda 8evkedılmes.•, man a eyutarı ıç ımn ,,_ fad ) h " "' ı 11 """ 

(Devmnı S inci aay • Müetakıben Abdurra manıı:ı avu bulunursa .. Bu üç fıkradaki llit ma er raki cel'stcde Ankarndakı fımme ~-İıltenmiıti. t~ır::.·--------------:--------;~---;:--:=ı katı Şakir.2'..iya aöz alarak.dedı kı: den hiç blrl benim ve arkadlls•m l~ln hidLcrli dinlenecektir. 
Lava!, mihver devletlcrile Fran. h d. k. -, «- Müekkllim, cvvelkı celeselcr varld dctildlr. Komllofun ~e benim ıka Esas teşkilAt kanununun ·~ aras nda sulh aktcdebileceii ü. I Havacılık mu··ıe assısı ıyor ı _J de bütiln hayatını ve bu h&diaeye mclgi.bım vardır. • , • ruidıni izh., etmioti,, - nui ka<lftığını genio tanda anl..t. Rel, - Komllortan b>h <domtt- \•. 59 UOCU madt851 ~~~~:r;;a:a~~edk:nbi:Ti::.~)iti;~~~~:: H kuvveıı· eskı' ~l§:~a~ =t~r:e:·:;;i~;~;o~~= ki.letl yoktur. Yalnız şahsından bahse • Son Posta - Pavlofun ifadesinde b:ı 81

.: Lavalın Almanyaya yeniden işçi ava ' durramanın bu işe az da olsa d~:~~~f-Şahsiyetim teshil cdilmi, hsettıtt esas teşkilat kanununun 59 uncu gondereceğini ve bunların sayıaını müdahale edip karışmasındıan do-
8

. İz yurdsuz ser- maddesi şudur: 
400 b

0

1 'hl" w k b · tı'n e 8 • ld v bulunuyor. ız yers • hk. h d h 
ne ı ag etme mec unye b • t 1 layı çolc nadım ve pşman o ugunu . w·r Sethcst olursak ta ı <Herkes mahkeme ozurun ıı, 11 • 

de olduğunu yazmakta ve Almanya kiymet ve e em.mıye ın itirafı veçhile efkarı amme huzu_ serıler ~~gııı 't edecek mevkide de- kukunu mUdafaa ıctn lüzum gördlliü nın Fmnıada' mevcud 20 tümenlik runda bunu hatırlatmak isterim. ~~~a mu a a mrşı-u vesa!U lstlmalde erbe tir.» 

i şga 1 kuvvet 1 eri için de ilk bahar K er · bir tak 1 m ruhi amiller ve- gı l~ı~z·~-----:-:=:::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::=::::::::::=:::::::;~ 
:-:":·hl .. :::!:~·t:k:::t:~ı :ı:;~: - kay!b mı edıy or ? ::~~~=ıhl, ·~:·.:;:.:ika~~ı:~: r .................. : ........ : .................. v···············k······:··, .. ·:···d···-·::······~ 
~.ı.~: .. ~:~.:: •. :~~a~~~~'.:: ... ;............... yazan: M ita t Tuncel f :~;~:.:.ı;·~.m~\~d:~·ı::a~":~;: !H a r 1 c 1 ye e 1 1 u n i 

1'1-. - Al 1 hal'abeye dönmüş, idılrler delik deelk de R;isin Pavlofa ihtarı '::. i Pa rt ·,de ,· k ı· saat 1 aDlinkerk» hn!meUndeırmbll1:~ıar: dl.m115; bunların hiçbir ehemmiyeti S Zlel'I man tayyarelerinin yald ış kt r Bilt" mesele ayakta durmak. Reis, bir numaralı do 1ada bulurutn 
bü '"· tesirleri yap yu u . un 1 1 p 1 "t bunun • d 

slrenll bombala.r en Jua 1 ~ daya.nabllmeiı.Ur Bu harbin dolayı P • b01~:=ca~~ı ;ıylcdl~;l~~u=ı:~ı~nma • İ • hat ver .
1 tek m..ışt.ı, Bunlar a.t.eş1:ı11e61~:;-~Upa~:r:::ç ne cfren mllletl~ de 7ediden yetmişine " ı;• 1 z a •a• çelik ıöidelerlle dra· • "' e • •-'-1 rinl kadar her ferd bo durumu tamamen da.n Pa,·lof söz atdı ve elinde tuttuğu ' 

.- .- 1 rtı i.ngnlz a erlnbı tiUUol e d müteaddld klltıdJara b kıırak ftlse hl. t ses e e ıfik yaratmıştı. Fakat l>u te. anlamış V'e ka,nı.mıştır. Sinırler o Jıa ~~ tabcm .Göze başladı. Bu sozlerlni terctl. or a •a, atıldı boz.mUŞ, pa'dd t devam edemedi, bu SCil. kU\'VCtlenıntş, O kadar çeJlkl mlştfr -"n \'ehııb kısım kısım tereüıne etti. 
J slr uzun mu e art myyareler bu harbin ilk senelerin. ..,_ 

1d l\lalta ad.ısını1. blr sene.. ilk ıı Reis bu sırad ter um na: « o~le • lere de a.llSl 
1
• 1 boın de o1dul;u kad~ korkunç \C tch r lıul k r \'aş!D&"ton, H (A.A.) - Gazeteci. 

ler toplantısında, ba.rq ı;artlarını hl 
mll Ahna.n ve 1ngtllz ıniımessllleri: 
ııln Stokholmda bulunduklarına dair 
olan haber hakkında M. Summer 
Wellc 'e bir sual sorulmuştur. Bu. 
rıun ebe · şimdi Stokholmda bulu. 
nan btr Alman b nkerlnln Hltlerbı 

ı nş hakkında.ki rUıınnı bil. 
innek ve tddlrte bulunmak için 

(Devamı 5 inci sayfada) 

denbert yııpıla.ıı hücumları, atı an - blr SCY detlldlr Bili.ün kano az tn an yinl:z. dedi, Pın•lof elini .. ~b en çı • 
baları dli uneoek olursak şimdi bilurayka telefatı vermek. a)akta durabUmek ve ın!.• 

d :r..ıı Uk madeni cmr ' Pın lof cevab verdi: l\lalta adaı ı e,.. • çe bi Y sinirlere lüı.klm olmaktır. 
li Şebi Umıın diye r şe ~b «- Doranuyorum da!ıı zundır. r, b am:arası Bu böyle olmakla bcrab r muhar. «- Sıra.y tutun on!• 
\a.bıumr::hr, hepsi bir hara c m ımız ~--r•-rın '--1 "~"'bdıldarı başlıca kuv. 1 1 

ld ıkaraca"' ....... ... "" ""6 p -1 0 1 cunlıın auwlüyor ve un n s. almı.şl.ır. Bu iki mlsa rn • '"'~'~ kunetldlr ?il amafih v• " ' 
, et ırene ..... · d 

netice ~-wlur: ın Am-U·ada oldutu &"ıbl ingllte_ dyor u: 
· · t bl oyun rnese"' '"' • «- tık tahkikatta ve duruşm.a l\luharlb kuvvetler jUle a r 1 red de son zamıınl rda bu hususta iki. l ihll\l d 1 

ı b na otutm~~, iki parti:. llk . uda ıclınlştlr. nlr p:ırll diyor ki: esnasında Türk kanun arı e ı 
muşlar, ellerindeki k ü biıer b er ~uc (Devamı G net sayfad ) miş q,ulunuyor. Maruz Um bu nok-
ileri si.ın.ıyoriar. OnJ.a.r lç1n mamureler 

Ankara, 14 (A.A.) - C H. 1 kobdi. • _ .• 
P M 11 mAı heyeti Celsenin açlmnsını mutenkıb , cc a grupu umu .. A 

b · 14/ 4/ 1942• 8aat 15 te geçen top ntının zabıt hulasası 
ugun k d k k'. .. l · k ' li T bzon meb'usu J la. ı o un u tan sonra unuye ge en rcıs ve ı rn , . . . .. .. ... 

S k ın el ,ı ği nde toplandı: Hancıye Vek1li Şukru Saracoglu, 
aan a an r h f · ' d T" k' 

R Har c ye Vekilinin aon dört a ta )çın e ur ıye 
uznnnıc, · ,,__ıı_ • 1 • ·1 ·ı d' h · ' b tı ve ilkokul öğrctrnenlcrı. Cürn.nurıyet nı ı gı en ıren arıcı 

e)'-nno 1 h' d. l 1 .. . d 'ki i hususi idorelerden nlacak arı ıse ve rnesc e er uzerın e ı 
ha~kında tetk klcrde bulunmak Ü aat devam eden izah~t ve bey .. - : 

ere teşkil edilmiş olan Parti ko. nntt bulundu. Ve bu ızahatı mu. : 
~ıııyonunun raporundan mürek- (Devamı 5 inci sayfada) ~ 

" ................................................................................ ..,,. '·············-.. 



2 Sayfa SON POSTA: 

"' Resımn Bakaleı r Hislerini saklıyamıyanla Hergün -- --
Bahar geldi, fak at 
İ stanbulda maden 
Kömürü sıkıntısı 
Devam ediyor 
___ Ekrem Upklrsn _J 

TAKVİM • Nisan 

-Nl.a 
2 

15 Arabi •De 
tMl 

Çarpmba 
Re-ı Ha• 

1M2 

Ahaa 
j, D. 

la 4ı9 
1~ -

-K.-m 
1()9 

lM.SAK 

s. 

' 08 

Yat.ı 

1. D. 

11 261 
1 B7 

Maarif Müdürünün teftiıJeri 
Maarlf Mlidürii Mub in Bınal llun 'IJf'. 

raberin4e UJc tecırlAt mftfettis1m 4e 
balunduiu bilde eehrlmlmekt ba:n IDı \.. _____________________________________________ __,~ oku1la.nla tettlfleıde 1'ulunm1Jllur. 

Nisan 15 

1 

Sc bahtan Sabaha: 

Ö~mesini bilmiyenin 
Yaşaması giiç oluyor! 

~---Burhan Cahid 

lstanbul borsası 
H/4/ lMZ açd~ • kır.pUUS fiatl:ır• 

CEKLEB 

Ao&llf n 
Londra l 8tuUa 
~cw.1.'ork 100 Dolar 
Cenevre ı• ia.-.icre r.. 
::mıdrld ... l'qe4a 

'i LOkholın 100 isveo Kr. 
Bir altın Ura 
24 ayarlık bir cnm 
külçe altın 

Esham ve Tahri!At 

ı...mı)'elJ % & 931 
S '1 Hl Dunlrrol• ll 
Tiirtl 1Jm1lın Tiya.tre 
Aıll1an (limmio l\lieesls 
htaııHI Umum Sfaoria 
Şifte'i BafriJe 
Şirttetl Hayriye Temeit.ü. 

" 

lı. ;ı p;t ıı' 

5.%4 
130.10 

30.3G5 
12.9315 

so.1z 
15.35 

482 

--ıı.65 
ıuo 
&.'\.

ıu• 
ıt.

u.-

1 
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fd[T~~ 
Bağdad Padi,ahı 

EDEBi TA.T 
Zavallı Leyli ! 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

Hasan Pasa 
q öllerin gözleri ya,lı, kalbi --Genç bayan 1 l .eyla ımzalı mek taı yor ve b · d k bt 

~ıcrarwı ızı ey a. uzu ı. tubunuzdak ı .mzan:n sizın hak ı ki yollayan d . 1 h b L - ·' k L 1. F 1· 1 u '"ım en o me tu ı 
. • • ın cy ıcıeı eaa . na b u ka 

nLn ılhamılc, edebıyatta en öln1ez ıım ı nız olmad.ğ ın ı hıssed iyorurn . dar korJrny c>rdu ;ı Acab \ h K 
a~k çebrelcr nden bı rı olmu~tu. Ni. Aman, bu İımı değ ttJr nl Çi.ınkü 1 mal ı n Leylfıs ı . gece a hıa b~a e 
ce Meenunlarln gonlunae h<ılil bu ben, bu iem ı vücudum t itremed en ı kand ı ğı sudan titreyer~ke aaah lca / • 

' KAFLI 
hatıra Y&l•YOT. l duyamam, d erhal Yıhya Kemalın tı ve ı;on a haaıa ıan . p oldu c1ı 

Aaırlar geçti, ne• ller geçti ve ' mısral ar ı n ı haıırlar.m. Kendın ıze j mi ~ Vak a Leylan ı n edebiyatta ~ 
Leyli. tarkı n atctlı seması alt nda d ıtha n4' eli bı r ieım bulun, genç tipik şek ı lde bu son ııôrünü1ü bu Y A ZAN: KADIRCAN 

BaNacl llOkaklarmıla ft meyclularm ıl'Mfıaıiae aürik&e&memift'. ısaau.rmaaı aen al'Ul saplı hs.n~re .la~: oa. ıuhlerdakı tesırını hıç kaybetme d i. bayanı. dereceye kadar doktorluğu da ali 
da lw ,.r-==ı ~; irs& ıiiaeti~ . bı&'tl_,uı ~ llalltmıa ıoswae ba& '* llaflar•un alada.ki .-bin ıklerl, ar Çünku bır sembolden daha ü.tıin Sayı n doktorun sesi fazla izahat kadar ed iyordu: fakat bu aliılta ı l 
k WC4l tıe llU'iM lllkları ~lı&uMb. Jetfl, _..; ........,.._ ~ eı.Jşlerdl; De.it.ık d&lpl&nm11aıı ft atmiarı açık. ~1;- b r fe)', elle tutulın .yan, gozlc gö. vermemi~t i. Fakat n için Leyla !smi. iıtm i n değ ıt i rilmesi arasında ne mı.i 
....,.vı, lı:arau._ 'uraaou, pemlte, MJU ye mm ld, l••-e"- s4dea.l an,w .. sema dot. r- lnsanlan ade&a ı.Ubfs.f\a ıüıiiY rıilmıyen, fakat gönu lcrlc kav a an ne karıı bu kadar haseas bı r ka b 1 IDenmı 3/ 2 de) 
bıer re~ eo biaieroe eti.le, l>ır reaı.1 na laİf. da. 

1 
b r kudrettı. Fak.ıt Lc:ylanın kendi-

( "Son PJsta,,nın bulmac:ısı : 29 - ıııı) deolzı halinde dalcalaap r'dıror· adda çır.buel* aaılaoaldı lı:l ba ıeleıı Be' ıer. Arkasında kendl!li kadar lhtısaaıla 1 
• s de, etraf nda tutu~lurdu~ ı aık 

""PIM.ieıı~ Yeoi .. erile 1; .... ~ıu a be-" ~ Sok•llu )lelımeü P.ışa.1'imllif elan, kpedea ıımaia bda.r ~akıl akvi ıç nden geçıyordu. O a,k kı 
• • -• • • ı•· ı ı~ın e 

&it.&t.ac her &aı-a.r.a ta&isaau ı.emhale ui. nm ot:'• 11aaao Pafadır. -..y9' maı-rur l"elllı: l~lder, a l:uıla.r Ye sır.- ar fuzulıde tasavvuf, Nedimde iht,raa, 
ral>l:ru.-1&J4Jı; bwaıauı bir 1ı:ıamuwı 1şı ıtendlsiıri ıı.eteoml1 bir wamdır; me::a.1men. bııbad .. 1ı:ııık11 ati&ml.ar ııeliyor. Hllmidde adem feryadı ıd ı . fakat 
dukkı.ıı1arı lı:aP-Mtırnaak. b.iW.n l.f adam 1~. lh"..,.... pek chifkWıclur; Ba W.. la.ntı; daha ,erkle birlt&ç bin zırhlı ıil. gün oldu, Cenab Şehabedd ın:n ac. 
L.ruıı soü.ıı.U,,., dilunfl'.l, t.ıanbt1la si. da de.- &antıadan ıondenlen b&r bu. nri llerllyorda. t mi 1 le ena•n ve binbır ren~ mah eri 

Bunlardan 30 taneaıni halleılnelt bır arada yollıvan her 
olıuyucunıuza bir h.Jiye takdim etlec-eği~ 

t&en bıınik 1olwı iki '9rafıu, auc. iı )ilk memur Wr •ii ,.ıa. de;tl, bUTUlı: Dayan Baıı.dad: çlllllı:i e.ıı lh l.p ufuklara §Öyle de • slcnebıldı: 
aale dııvarlannın d•prJADa ınrmPlı:ll. ıııaler.er 0.;,.Dll.l'ı&k itli baL.lelcr şehrınde ı,eyteri>eyi .sana en ook pabah1a mal • Pa.yı L eylii.ya ya ıuk çöllen gül. 
Dala.., ileri ,.·dl,.rl&r, evlerin de kapıla. ıımmnı- e>lmı&ia bai ,uanau blı ıa. har! al za.r ederrnı. 

Suldaa .ata: 
l - RUıt)iUla 

ltlr iç den• tfl, 

o um !41. 
rını ta&an.k, pencerelerine ~ sopala. "b ,.~ 

1
,__ ... ı.ıi•onla. Şıhnıll temh ft derin ıik aıünda 1 • Fak.at Leyli. son aera gelınce, " - ~ " ı ıa (ti ı - Ha1a 1%), 

t 2 

] 

r~ Y.&hu lı:lı~ann111 qlarlle nrM.dı Ba~ lıallu pek uyaal ddildı; hoele nlS dnulı.na QuUalan. sarna ar ç.ölter n ateşı.nden usand .• Cıtmekle Mevuli billıümeL. ~ 
halka yo.ıar" dök .. '"orlanlı. Davallar, ~.,. ..___ a ·'....._• __ .._ ........ k1&neUı idi; hkları, lnına I'~ taşan &Uu•lal b ı tm ıyen bu kı:rcın. bu genıt ve hu. u---+--

..., &nMJ "°- -- """ "' .ı .orak lerde bahuıaıı !tir 
ual&r, kavall.&r çal&Dıyer· yanık :ruzlu, Jıi.li İra.ıı ş.blannın ku4re&leriae ve yijı9ell,onlu. B• alklflarm la -4 ıuz yolde, bu ıonauzlukta, bu ebcdl- meeıı, (-IJ, Sene. ~ 
deli '-••rlı aralıılarua, eU;rtaı avıard\arı.. ;ranlmalaruıa ıuveaerek cl•laP çeriren.. ıktiUI: tiilılı:ii laalkıa malllaı ıı::smı lb yelle yoru.duğunu h.ssetb. Neıesı ala bö İIJDIPri 121. 4 
ıı.ı elaya._ oklnklan laatıle •Ya lefi!• 9 elı.llik detiWJ· e1 aU.mclM\ ı...en de.~ •J1'9*•'*•• .....-na' 'tt bll ÜI.\ daralıyor. alnlftdan terler botanı. 1 _ ualalli bir 
oe• iklerl cöriililJord1a. ldlbdu ltaflıwlı ~ Jelli bt;rlerbeylnln tılfMDlll 1ııe1M1i sarUılırtn4i&n aıynlan~'( yor ve ıh~rası n al rengi ile tutu up nsuv (Si. T.ı ba& 

Ne vardı; ae ohı7Gl'da! Bayram ftifll lllıdruamaa otla olmMaMlH ula çekin.~~ botUl&nnclaa ke1herek be91end • perdelenen gozlerl yan .yordu. VÜ . feıake'I (t} , a 
111; ba.Fnana olsa bHe tebria büıün run.ı m~erlanlı; ı.u biııUııe ye 1HI dedılı:odu. Cifti 41ittbnnes. er cudunda ne 9Önmez b ı r yang n var. 4 _Bir melek ı. 
LiMı. ba,,114uuıı clunlalıa. bu'ltesla sokak..'- ,.11ua 11.- Plıt&D&D detti. belki RM&n Pa.p lleylerlMtJI sarayına 1 • dı l O zaman Ley\'İl, uz.aktan bır 161, Kınm ıs ı . u 
tara. ve l.':aobaı 1ehlna yıtın Jıtm bl. koca ....._DUD bıle leı.Meüaı hanr. \~. ~hircle 1ep1enl ft canlı bir :: vaha gördu ve oraya atıldı. Oraca 5 - Tersi.adem 7 
ı1kA. ılt. ılhölıtt •ir1Unaıeml.nı. bk ıamaıı la,aeüta. Duan ...,._ R&&dada bir hli. eMDtte ~ı; 4"1.ıak'- ık•M 0 

• b ir dere akıyordu. L eyia, o derenin bir re .. Ur ııı. 
lal'da lt-.ıa at:obeblal lait illlmP. bllmi lı:iimllaı' ..... pad1'ab ı* 1lri1ord11; tetıl werre kadar .. ıpnıyan &~U' bir bM. kenarına ancak ııün b.ıt: p ay doğ. ıear (t}. 
yordu. s--..•ıua .....ı11 emn ,apı1or: ()maaalı ~ l6e yalaıı bir a-4,,,b kı ha.linde hiiklim Nı"ö.JOl"da. saaıt ': duktan ve yük.aeld k en sonra vcra- 6 - :-lota (%), 

tardı ft lta emrin ~ıaı aonaaıa yanlı, t.LanbUıla e&ararda: ııer tararta ~ ı:ıtunc:ı ıeeeı.eytn iM* parlol~a~ "ıt b ldı. Sular, mavimeı t>ir .tül aiıt.nda s;.1 <Z>. 
haktan J'Qkıt.a. otıuru1cınnat silli lı:oea blkenln ber ko. dmlıarın en parlak olanları b •ıın ~ •• gi.ımüıt ı 1 k!arla örülrnuş, uykulu 7 - llur Fran. 
:::.'< :;:--ıea ilftınlldl: t.a.anldan feSbaıde -.ıred ft niituu bi11Mhı11urcla. ikr9e H .. n Pquı•ıa ':' :' ~w:.~ bir eükuna dalmlıftl. Le> lia hemen dao SISl&r•n ~n (3), 

c er ~nl MJ~ U...n P• Onan ea o* kuıdıtı ye 9Cftlledltl Şt)' da J'~ yer •ltana.t ldd ın :ı U· fakir ,>undu ve sulara uzandı . O an a, Tersinden okaru,. 
nıs kibar t.emla kani.... ( '>. 

3 

bir rtiıa enet 1•lnnd•ld hlr lıaabaya lııenclWne ı,eaaan* WiJenlerill bare. ç.üallan birer k"'ye slncllrmlt • ~ , rin eararh ve r u a h eemas·ndan 
ecbnı,; • rtla bü;r'lk alaı1a Baidadı ederi 411 bllılk bh1ı.aç zorbaY1& kal olmut&n&ı r Leyliya meftun yenı bıt pir sesin n 
, .. ;cetunı.! lı RU:n. ra.a banashlı.\ar arasından a,eyterbtyloe kullıak etmeyi claba tyl bu. daveti duyuldu: 

ullıdıa tılr feYbliWeUk Airm'7orlar. ı-örtindii: aUın ft pmü'1er, IU'llH ye lurlardı. ltc:YlerbeJller ,. vücudun. ne gİL el böyle (1.\ k, 

1 - TrakJ&da bir lıaııaba 14) • Na • 
ınus lı:lrletmek ( 4), 

dı. Batdaaa o umu lı:adar nlct Osman ipekler içinde Nıa bir U'd atına b n. Eskiden b11ra1a relen ı Kız yak ndan goreyım, sahile çık! 
lı ~J'ldbe1'eri ıelmltlercll ; ltleriMe bl ~ oldutu halde llerlyorda; ba ında şebl'in lleri ırienrlnl ~r~:C. ~:~~:;.~ Bu act1, Yah) a Kemar n ıM idi. 

!:'~ l'Uıi lbtltam r&ı&erenler bu. ~arıatl• ft Hind şalından blr kavu~ onlara ~!:.~;:tbr· on~ıı.ra dr•. N hayet, geçen gün, rad>odan da 
nm ; b&aalarmm da ne saman ıe. vvdt: b11ılııları w lllk&lı yıaaane heybe tc1'hlertne. 

1 
n p~nın w;1ı h r sca yukseldi. Dok.tor Cal b Ati., 

!:~-. ltıe ~ıJdarı aaılqıl • .eri,...nl .. Diadilı. da1'111onl•; sol elile tef,kr ?CN'~ Fabl aıactan cin dinley cılernin mektublartna o•\ab 
--·ı. ODiara en malrar olanbm W. ıll.stDlnC t~•: sat eUal al atlas 1..-ası bek verirken Leylayı d-. d iline doloamıt-
le on bllllefte laalkı _.. ldJklıal ae ıu.11 - ldilttlaia laiacleıı ıir (Devamı 4/1 ilet . • . 
~~ - - -- -- -- --- --- --- - -- -- - - - -- -- - -- - - - - -- - - -~~~ .......,._tı. Dıyordu kı: ..._... ..._.. ~~"'~"747-..V4T*7~4?47~4YWV4'4PW'--...... ..._... .._...-.....-

9 - Debdebe (7 ) . 

11 - Anbil44n4k metil• Mr kil'. 
le-ı (4 l Ad..c.. &'Ol'tındt (51. 
Yubnılan aeatı: 

1 - Japon mulu intihar (1). 
! - Dflekçe. lsüda (5) . 

3 - A*tt m, Memur Almaa tairl 
ll). 

4 5 6 7 8 g 10 

----ı ' 
=========· 

4 - Mısır ilahı (!), 8'r iniçrt şehrt, 
t&rllılm'.: ~ (5l. 

5 - GOndennek (4). 

1 - Möndcriea4 l4l. t:ıa.k ınldası IU. 

'l - Burun (3) . Hamamı ısı.tan orak 
(6) . 

8 - İstiiib:ıl (3), Nap0lyonnn mu 
harebe c:Wit bW yer (4). • 

9 - Tataria.rın mcm!e'ıödi ı 1 O ı. 

J.I - Kaplaa dasl bir ba)'V"~ll 15) • 
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(Bn§ tarafı 3/1 de) o·:_ ~UdiK•_JI .-:s=:I nasebet vardı;> Leyla, başb1 isimle • _ 

suya girse idi acaba soğuk alıp öl. : ~~·•===?:::§~~~~~ RONAUAli 
- ~sıcakta> kı koca di'gü de -

ğ 1 mı bu? 
Ali baş.m salladı: 
- Beli .kendüsudür. 
- Ya bunda ne deyu gehniş? 
- !. .. 
İlerleyip sdkuldular. Hekım Ab 

du}gani Efendi dördünü de bir ke. 
rumı ~ektı! 

- Aferi-n, kat'a havfeylemen. 
Çoga '\: annaz yeniçen ağası gele
cektir. Keooüye yüz vermeyip sa
' uşturursanız yarına vannaz pa -
d şah yumuşayıp yola gelir! 

Dedi, kalabalıktan birkaç ndun 
daiıa ayrı!dılar. Abdı.ilıgani Efcnd· 
Ya\·aşça sordu: 

- Şurı:dı)e dek ne yaptım~? 
Jla],jl ,gü.ümısedi: 
- Sipah çarşusunda ve Batpa • 

zardakı s·ıahları nldık. 
- Eyü. Alman şey sitah dahi 

o sa yağma yo una sap•nan. Şimdi 
mtinadiler çıkarıp dti.kkanlann a. 
~ıl.masım ilan eylen. Yoldaş'lara 
yağmayı meneylen. Zulme, hırsızlı 
ğa, yağmaya karşı hareket eder -
sız. Anı 'kendunuz yapar ve ya • 
pı masma göz yumup :meyxian ve
ril"SeıL:Z ikımesneden yardım göre
rr ez.siz oğlum. 

Dört ihtilalci başlarını eğdiler: 
- Hilaf söylemez.sız. 
- İmdi her birin'z 'bir kol başı-

na geçip çarşı ve pazarı dol.:ı.şıp es. 
n fı temm evlen. Kulhrklan zap
t leyip nızam tesis ~ylcn. Bunda 
b r ma}ıj{emc açıp kadı tayin e -
df t"SiZ. 

Patrona sordu: 
- ~im kadı eyliyelim. 
I!hrt yar az dti.şündükten sonra 

.güzlerini kaldırdı: 
- Müdcrr;s <iel' İbrahim Efendı 

hazretlerini. 
- Ya ıkabul eyler mi? 
- Konağ na adam .gönderip r:ca 

e fon, gelürler. 
Patrona Musluya baktı! 
- Haydi yoldaşım, b:rkaç .kişi 

alıp müderris efendi konağına koş. 
Mus'lu itiraz etmeden koştu. 
Albdülgani Efendi bir elini Ha

lılin omuzuna kodu: 
- Baka of:{Ium. Her 'karın te -

meli enıniyettcdir. Halk e.Tl'llliyeti 
mal ve can amanile olur. l\fol ve 

can errm:yeti da i asayiş ~le kuru
lur. llem~n b r kol kethüdası dahi 
tayin eylen. 

- Ya a.na !kimi buıa:ım? 
- Sabık beytülmal~i deli Mus. 

tafa ağa vardır, bu ışin ehlidir, anı 
tanursuız. .Afıurlkapıdaki kcnaJ....1.u. 
buluşmuş idiniz. 
-! ... 
Railk arasmda birdenbire bir 

~aymaşma oMu. B'rkaç kışi eller.ni 
uzat:up bağuxlılar: 

- Koman yoldaşım, 5Üvariler 
,gelürler! 

Abdülgani Efendi sarardı, b:ı • 
.şun gösterilen tarafa çc' irince, allt 
ba.,.<rta.n dolu cii .g·n seksen yürz sü
vari gelxiiğini gördü. Dudakların. 
da kederli lbir tebessüm .gerildi! 

- Yeniçerı ağam ge ur. Yuz 
veımıeyüp sert karşılan, kendüsü 
sIJ..ih lk.ullamnadan, siz ~an oo'KüL 
me~.ne meydan vermen. 

Patrona Halil geniş yüzlü pa -
!asını sıyırarak ilerleyip halkın Ö
nüne .geçti. 

A'bdülgani Efendi usulla kala -
balrk arasıına ka~arak gözden 
kay!boI-du. lhtiyar yanlı.ş söyleme
mişti. Gelen süvarilerin başrnda 
.Ağa'kapısından hareket eden Ye. 
niçeri ağası Hasan ağa vardı. Ha
san ağa mc) dan yerine gelır geL 
rnez !hayvarunın başını ~astp gür. 
ledi: 

- Bre sizin başınız kimdir? 
Patrona Halil bir adım attı: 
- Ben! 
Ağa .kaşlarını çatıp haylkırdı: 
- Bre yııkıl şundan! Halil bir 

ka'hataha attı: 
- Ke!ldTun.ü Ağakapısmdn nu 

san ursun? Bunda «Et> meydanı -
d r. N ce vez.irlerı katır ~uyruğuna 
bağlayıp sürüdükleri yerdir. 

Hasan ağa ardında duran z&bit 
ve neferlere dönerek emir verdi: 

- Bre ıne durursuz? 
A.ğakapısından gelen aSkerler 

şuradan şuraya kıpırdanmad:lar. 
Patrona Halil palasını kaldıra

ralk başı üzerinde birkaç defa sal. 
ladı: 

- Ya, sen bu yoldaşları zalim 
a\"cıya ıJ.:uyruk sallı.yan kelpler mi 
s:mur din? [Bir mıra attı] dunnan 
yolda.şım ıBu taraf halk kısmıdır. 

miyccek m i leli? Hem, sayın dok- .. 
İltihak eylen. Bizim khncsne ile toır niçin şunu da düşünmüyor: iki Nakleden ı jf uazzez T ahain Berkand 
alıp vereceğimiz yok: Ancuk şcr'i yıldır Büyükada plajında ve rıhtı. - Dayın te~raf çekti. senden hıç bir sey gı"zlemedı"ğı' 
davamız vardır. Sarık ve ırz düş.. mında, Beni lsrail kızları bu ism · • N d • : - ere en gddı? bilıyorum dadı. 
m.anları ile mürafaa is~el'ÜGt! benimsediler. Şimdi bütün LiJilcr : J l ıı ld 

H ~ t d' ·· h"' L ı · ? • ı·r · · · - .s ar ou an. - Hakkın var. O halde sen so 
asan aga a mı cpup ucum ey:.. a ıııı. ıo;oırı, art1k; matma- • . - Istanbuldan ne demek? KL ben cevab vereyim 

etım~k isteyince, Patrona Halil bir zel Lili değıl.. hepsi matmazel Ley- :.mın C\'lndc oturuyor? _ Dun ~anmı tan· ımadı}',ım ıçl· 
sıçrayışta 4hayvanın dizginlerini la! y ln t 0 

kavrıyarak palasın kaldırdı: A ı.r ne an'aneler değİ§tİr m.iyor ~ - B a 
1~. 0 

.uruyor. ne bi.ıyü"K kabalıklar yaptığımı gö 
- Baka ağa, bundan edebinle yor kı ... Leyla da şlındi bu kur- : - ~~c~\~.r;:ksı vard? b' dtiın, yarın da başka bir §CY )apıı 

1 d E - .. ı~.c U' apartı - b ı.nm. B naenalcyh Neriman Ha 
sa\·ul. Yok, der isen gömleğini ka- ban ar an biridir. Zavallı Leyla! pnan, tuttu. Annecıg:n orcıda epey_ nım bakfkında"bazı. malumat aLma 
nınla boyar şu ümmeti muham - NasreJa·ı·n Hııca ·CC bır zaman kalmıc:.tı. . 
medc clkızıl sancak:. eylerim! . ~ Ömer k !arını '!/! ıslıyorum. . . . 

Hasan ağa !başını ööndürfrp iken . : R~gLb Şevkı, 11Nasredd~ H.oca» ~mağa çal~~ çattı, hatırla • - Oğl~ ann:cığin ~elını hak 
dı adamlarına baktı zabit ve ne- ı~.mlı romanı hakkında, Kadırcan : _ Evet evet V kf, _ kmda ıyı .rozler soylerdı. 
ferler birer Hti~er Patrona Halilin Kafl:ya §U izahatı veriyor· :b b" ıe' b "· a ı.e annem - Ahlakı nasıldır? 

.,. · : ana oy ır şeyden -bahset · Ç k • rd· H • · ardındaki ıkalabalı'.k d~IJ ac;ına kn- «Hoeaya aid fıkraları topladun; :ti. Estki mektubları ara tmnal· ~rş.. .. -:. 0 neşe 1 ı~ ... :tta_ bır ar 
tışıy.orlardı. Yeniçeri ağası bin - bunforı çocukluğuna, gençliğine, :Blııka.ç ay evvelkiler' ·~ım. kuçuk lhanmnefen~ı. uzulmustu. Bn1 
lercc ihtiliıki önünde tek başına orta yaşlı ve ihtiyarlık devirler.ne, 1 i _ Daha esld bi ı... d f olara, çaylara gıdıyor dıye sız "ıt 
kal•yordu. Patronanın ardından hayatının seyrine ve tekamülüne ı~ladır. ' r sene en az - lamnışt!·. • 
bir yoldaş birdenbire frrlıyar:ık a_ ciirc tasnif ettim. Sonra hiç ara ver. : Ol bT S - Bilıyorum. Bana dn yazm1ştı1 
ğanın djzJcrine ynpışıp kuvvetle meksizin, gayet tabıi cekil<le birbi- : - 1 a 

1 ır. en adresi bil yor - Fa:kat sonradan değişt1. Hattfı! 
.. ,.. :musun. b' .. b K • h '·~J 

çekinıce yeniçeri ağası goz yumup rıne bağladım: öyle kı, ek. yerleri ; _ Hayır anıma annenin kağıd ır gun . ana: .. • ı~ag:;ın JM s 
açabHecek ika dar bir zamanda yere asla belli olma.sın. Romanda bizim harı srasmda bulursun. - var genç.tır, ~zeldır dort d··y~!f 
yuvarlandı. hidiğimiz ve birbirimize anlattığı- ; _ Pekala... a.rasında pıneık!ıyemı:z ya!> demıŞ f 

(Arkası vaı) nıız fıkralar birer hadi&e şekline so. : ömer teredd .. d d' • d B lı. Onun çoculkken bırkaç &en. b.f! 
-------------- kulmu-1ur » :d~-'k e d u e l)Or u. ır. odada ma:!ıpus kaldığını her za-S 

11 
ı-• • • ı::ı.ru:r sor u: !h 1 rd s 

l k I 
• B · h b" : K . d. . man atır a ı. • 

A.tıker i ;~ erı . u ıza atı ır ya~ısına memnu.. : - aı:_mım, geçır ığı hayata aid . • •. . : 
v ____ 1 nı~etle derceden Kadırcan Knllı da, ;bazı malumatın yok mu? ~~emek kı karım v~k~ılc kaı; j 

tarıhi roman yazanların hep böyle i _ Ne gibi? bettığı .7Jillanı v kaz~nm~~" ıstf. <l . s 
313 - 331 doğuml U çalışmaları lüzumunu belirtiyor. : - Yani nasıl bir insandır? N - Bıraz egle.ndi ogı~m. Faka1 

B hah S 
· !sıı ? on.elan her hangı frna bır l-ıarf'kt? s 

gayri• 1·s)a"m erat u se u on Postu dakı ya-· yaşıyur. d 1 G"zl . d, t ·4 
ı d b" · d b d : ]M· - r sa ır mamaz. o erın eJ'l.ı cm'.f..i 

zt ı arım an. . ırın8e edvve-ıce1 en e : . ıy~r1 ve te:crub.e ı. kaif:ı böy. \ e saf bakış buna manidir. i 
çağrılıyor emas etmı§tim. ura a ye nJz şunu :•e ınce ış ere gııımeK ıstemıycrou] .. .s 
• • . ilave etmek isterim: :Büyük bir kurnazlık ve ihtiyntkiır - Boş yere .onu mudafaa ctımc i 

Jkyoğ'.lu l: bancı Ask. ~ubeSlnden. , . , . : k1 , . ben it.ham etm.i~'Qrum. • 
İs'anbulda 3abancı olarak bulunan TC .. Kadırc~n Ka~ı haklıdır. Yal11ız. : ı a ceHtb verdı: n .~ • eİ 

şlındlye kadar ihUya.t olarak cclb ,.e lşı bu çetin şeklıne sokunca bir kr. : - Aıman oğlum, ben bunlan Genç dnmın bu sert ce\ cıb ~. ! 
11evkolunm:unış olan (Trnkl a Jıarl~·) ı •Im muharrirler nasıl yaşıyacnklar? :nereden bileyım? za!ket kalfayı susturmuştu. O t k·: 
U3 ili 331 doğumlu sağlam ,.e sakal ~.ün.~ü öylel.eri, zahmetsiz ve kül- ! Fa~at Ö.nwrın böyle rnutered. ar s~usuna ba~l~.d~: .., ! 
rayrl mWillmler ~ilah altına atınacacın_ turısuz edebıyat yolunu tutmu~lar- :c:fıd 'bır \'azıyette kalacak kada - ~ı~er~e. goı:1şuyordu .. A:.~ 
dan Beyoğlu Yab;\,ncı şubesındc kayıdh l.dır. Aı; mı kalsın zavalhlarl :sabrı yoktu. nem hıç bır ısmı soylemez rnı•a~ ! 
olanların sevkedllmck üzere 15/Nls:m/ Halid Fahri Ozansoy ~ - Dınlc dadı. Uzun b'r ayr lık- - Nezihe Hanım. ismi!ıd'; b 11 
9'2 günü ı.u.be)e rr-lmclcrı ve nıcıkiir :tan sonra Mısırdan geldım. Hı kadından bahsedcrdı. Kuçur: ha:! 
&'"Ünde celmlymltt tıa.kkınıJ:ı kanuni 14 yaşında bir kızla yakala :oır şey bılmıy<>rum hıç bır şey nımla araları pek iyi im.iş. Hatta! 
muaınrlenln Wblk edileceği ilan otun ur. nan tevkif edildi Eh~mda malfunatım yok ... Eğer ona Mamsaya mektub bile ya.ımı ; 

Şubeye davet :annem sağ olsaydı bana bütün bu tı. Adresi nasılsa defterde vard r.ı 
Fatih &ıkerllk Şubesinden: Her bııngl Sulta.nahmedde Cetalçeşnr .sokağın. ~malfı.matı verecekti. Maatteessuf - Hangi defterde? ~ 

bir sebeble şlmdlH kadar sevxedilme_ da İrtlhad apartımanında randevu nt :Ona ımüracaat etmek imkanı yok. - Aıonenin bir küçük dclterı: 
m 316:337 doiumlularla. 338 doğumlu işleten Ali Yay isminde birinin yakala_ Euüın olup bıtenlerd~n sonra da - vardı. Bı.itwı adresleri oraya ) a-i 
ehliyetsiz ve )iik~k dıllsetn:ımeli kısa narak, adliyeye \"crlldillnl ve tevkif o. E~'lımla da bu mesele hakkında ko zardı. Onu sana veririm çocuğurrı·: 
hizmeUller 1/5/942 tarihinde hazırlık lundui;unu cvvetee razmıştıl« :nuşamam. Münire gelince, kan ı. - Bu Nezihe Hamın kim im"ş?: 
kıt.'Glarm:a. Te yedek üb:l.y okulu.na. Z..bıtaca. Alinin evinde )apılan arama :Om :hastalığı onun aklını bnşmdan - Bi1miyorum. Neriman Ha-i . ' mutlak le\'ke tabi olduklannd:ın hemen nasında bir odacb U l• mda bir kız.la :aldı. n m ona Avrupada rastlamıc; b .., 
şubeye müracaatla. kayıdlannı yaptır_ J'Qblanan Hamdi ı mJnde bırl de dün ~ - Elimden geleni yc;pmağa ha- raber yaşamışlar. 
mabrı aksı takdirde zamanıncb miid. &41.liyere teslim edilmiştir. :z rım çocuğum. - Genç midir? 
eaa.t ~enler hakkında kanuni muiP._ Surlu, sorgu hik.lmlltf kanrile tedı.-11 : - Annemin sıı'tlaşı oldugunu, (Arkası var) 
mele 1ap.ılacaiı ilan olunlll'. elun.m~tıa. \... _.... .. .... ___ ... _ .-............... ./ 
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4/1 Sayfa SON POSTA 

..Ma.a.maifih ien, bahsinin yarısı. 
nı kaybettin. Zira. ta.m dü.eUo ye. 
rinden ayrılacağımız sırada; ~ört 

Nisan 15 

TARİHTEN SAYFALAR . u·zı1111tAVEf' ıts• 

Bir bahse tutuşma 
fa)ıid; benim ateş ettigim istik~ • (Bq tarafJ 3/1 de) ı bir ata blndirdJ; atb&şı 0eraber .-edua 
~tte, bir kurftLnla uw-:ulm~ o_.~ lor ~ ~ıte bfi' ~.>le şey~r yap_ ıcr ya.J>U; ~ pa.ıarda, )-a.rı.ş \e cl: 
gıi.zel küçilk bir tavşanın olusunu ıaad..ı, hiç k~ye ilüfat °"1Diyorth&; lid meJ"danliıınnda dulaştı; r.ı.u•Dda 0 
buldular. Demek k.i senin baJıs-~nin ~ fikir sor'QnQordu; ll'-'Ddllıı dil. k:Mlar büyuk ve tamımuş beyler ba.UA 

ctk.9ine olarak, bugün onnanda bir llÜnÜ'Y«; .loondbii ttııredlyor; her ~i.al .P~ blllUJMfutıı Jıı&JAe enluı kendi. 
tavşu.n ek~i.ktir! - Dr.ıdwu.;r.> Jllı.dilr.Jm yaptınyord_u. . Onu~ so~unde sine ~ı; hepaini on beş "1'. 

Yazanlar: r•ax ve Alex Ftseher 
. Düın sarbaıh , houloir des İta • 

l1ens><len gcÇİ)'Qroum. Peletier so
k:ağın.1a1 köşesinde, sayın Ccmıpieg. 
ııe noteri eski dostum Duch<>ux'yu 
&'öniüırn.. 

- Vay, Duclıoux'cuğum! _ diye 
h_aşfkırdım. • d€mek bugün Par:ıs~ 
lisın ha? 

- - Yaa, öyle, dostum· ded·i · bu.. 
«tlln Parislıyinı. ' ' 

Müıkaleme ·başkıdı. 
Şuradan bu.radan konustuk. 

k Çok geçmeden farkına· vardım 
\ Dudhoux, kolunun altında bir 

Pd~ . et ta~.)~ ve bu paket ken. 
JS>n1 pek tacıız ed'i 'b· .... nu ,,_..ı yor gı l goru.. 
Yvıuu. 

Türkçeye ceviren: Halid Fahri Ozansoy Bu telgrafların .00.~isi de, ba.. 
na; tam S<J.fraya aturac».ğım esna. 
da; birlkaç dakika evvel geldi; işte 
metni akla; hayale eelmiyt!cek 
metın.i: 

• Avdan şu anda döndüm. 
~Hakikatte hiç bir tarşan getir. 

m.edi. 
.Maamafilı sa.na., baJt&in diğer 

yansım da k<ıybettiğini haber ver. 
me1de nı.ahzu.ztı.m. 

cFilhaJdka., biraz evvel; saat 
beşe doğru.; son bir ateş edişimde; 
bir çalılığın içinde acıklı b~r fer. 
yad ve arka.mı.dan cHa.y geçmi§L 
$! .. > diye bi.r nara işittim. Hemen 
OTOlYO. fırladım. Bir ada.m. yarala.. 
m.ı.ştı.m .. Bu. a.da.m, kımdi de bu ci. 
varde. a.vla.nmakta. olan Ca.rre idi .. 

dlu~rsun! Hah, hah; hah! . hani memiştim. Maamafih ~e bir fır- ~k ki ::;arr~, s~~in iddian hi. 
Yetle sat zuhur -...;..ti, yorulmadan ma laf:na.; bM.g~.n .dunku kada.r sapa • 

- Dlli::h~ux'cuğu.m, diye S(Jr _ ' 

~bu 'k~ l rengi kağıdın içinde 
le~ dar aıgır ne saklıYorsun böy. 

Ducbonx bana şu cevabı verdi: 
- :Bu ~ül re.....m ır.ag-ıdm irofnde 

rıe · ·"'b· ·:r 
b ir in i talll"'Qrum ki .oıemınunı .......... ....,,.. -1 d · ı.:ı ı D J 

•• J _ ı.."A t rdu 0 vi bir banlkmot kazanmak lıakika.. so.g a.m egı o;ı.1r. - uc ıou.x-> y LLZ franıgı.na b~ tU UŞU ı 
Jules Carre .iBmindeki hasmının ten pek ~:u. Fırsatı ?Wimet bı. Halid Fahri O:ıa..ııaoy 
yarın aıkşam da bu.gün gibi sapa - !erek ~ili kabul eetım: 

m r saik lı JUnım, dostıını? Bır s:. 
liihıçıdan satın aldığım M.i şeyi: bir 

sagıam dolaşacağına .. ve oı:ma.n - - PekaJt! 
dan da bir tavşan bile eksilmıye-

tabanca kutusile bir tüfeği. 
~cın.:a ba'f!a, dtmyanın en tabii Oaküda.r Y archmsevenler 

8eS?ıe ızah etti: 
- E\'et, dlbstum; bir tabanca 

lnı1usile tbir tüfeği... Zira, Jules 
CaIT~ isrninde bmsi ; btJ€ün ben! 
c~rcle kahvesinde, şahidlerin ö -
nünde kaba kaba tahkir etti; i şte 
onunla yarın <JüeB.o edeceğim. Eh, 
haya a,..;ı.. olunsa ·-ı d '""' ; og e en sonra 
da; . 0~1a'l ucunda avlanmak nL 
yeıt:ırı.deyım. 

C(~ğme ... .. . . 
Dudıoux önıce ben.iıro gü.luş.ıme 

muhakKaranc bir nazarla baktı ve 
san.ki hal dilı ile şunları dıyordu: 
cHani bi~ böyle ,güldüğün :ıa.. 
man ne bud.aıla görfuıu.yoı-sun; ~
vallı dootum! aıb. bunu bihuiş ol
san! hayır, düreyada bunu tasav -
vur edemezsm! > 

Biroeni>ire; omuzlarını s: Iıkii ve 
B lnna;ı Duıclıoux'yu, şi~an ala.y'lı bir sesle: 

Du.dhoux yu ta.nııyur musunuz? - Demek bahse tutuşu.rdun ha .. 
. Eğer ~nmuyol"Eanız, şunu bilin bahse tutuşurdun .. · Pekiı.li, ka -

kı; yer yuzüne cıınnn kadar acemi bul... Hcrydi bakalım; görelim h?
adam ~~ ~lırnemiştir. yunu .. Baıbse tuiu~ağa heve;ın 

O, böyie tasavvurlarını ilan e _ varsa, haydi bahse . tutuşa~.~··· 
dmc~; ~n !kahikahayı basmaktan Çıkar bakalım bcJ 1ııayı gozun • 
kendımı alamadlllll. Çünkü tasav • den!.. . . ,_ 
V\lT ettığı şeyler, hiç ak.fa sığar DoğrusU )a, cmemnunıy~~ı.e 
Deylcr değikli. yüz~ ibabse ~!~şacak bırı-

- .Ama.n; ne tuhafsın yahu! ni ıanzy-orum> ded.igım . 7.am.an 
Yamamsın ~allahi! Sen ha, sen; Dudl()ux'ııun bana: cHaydı. ~a~ 
Dudhoux; dUellD edeceksin ha! tutuşalım! çıkar beş lirayı . gozun. 
Sen sen; sen; Duchoux; avcı da den!> diyeceğini hiç 'tahmın et f. 

Bazan insanın hakikaten uıthi Cemiyetinin müsameresi 
yaver olmuyor; hele bilhassa; ka- f.ı.9ki.iiııla.r Yarciıınaneıılu cemiyetinin 
zanacağına tamamile cm.in olduğu tes4llb eıWti müm.ı.nere diin ~ Ka.. 

~anl . ..l~-ahse tutuşmaması daha dlüy Süreyya ııinemasın.ıb r..ı.pılmı:ştır. 
ııav1r lUll. •~.._.., i "ö 1 .l-~·ı · b" .... ~n ih.. _...... marşın'1:ıu sennı. Vl1oloulst C. y e uı::gı mı amına, UH.ı. 

tirnaUer· Dudhoux"nun bana bu haıil ve :.i:yaol.st Baruu t.ara.tında.o bir 
beş lira;'! borlçu olacağına delil - ıı-ı-r ~ miitalubcıı de Şelılr 
let etımiyor muyd\ı? ~ _.a.tirları •Sösiin ıı.wuu 

Öyle ik€fl; bütün görünüşe rağ. ilimli ~ temsil ~. 
men, bu 6aatte bu parayı ona borç 
lu olan benim. 

Hani bugün bu hayvandan, bu 
yabaniden; ibu kaba heriften aldı.. 
ğmı jJki telgrafın metnini irokinı 
yQk kcşf.edeme7Zin.iz. 

Bu telgrafların ilki bana, öğle 
yemeğinden evvel saat on b ire 
dıoğru geldi; işte metıni, hiç akla; 
hayale gelmiye<:ek metin: 

cDi.i.ello bitti. 
cCarre'yi ya.rala.ına.ğa muvaffak 

olamaılım. 

Çay Ye kahTenin kazanç 
haddi ne? 

Bilp iaşe MiidüırUltii tarafında.n lilL.. 

ııdans ~ ve kah-.e 1.nziat.1 ı1CTam ~t. 

mektt.dir. Ancak pyları.a. puakende sa. 
~ 'haddi )lenib tesblt e4llmemlş 'b11hııı. 

cıuğllnda.ı:ı piyasada satış yapılam.'UJlllk. 

ıa.ıır. Bu bu..wsta çay 'fC kahve itha!U'. 

çiları birllii taraCmdan % 15 kiı' Jıaddi 

k&bul edilmi6 bıılımmakLadtr; fakat bu 
Juııl ~ca .._lk e4ilmıem\şür. 

hiil klm61cnin kQ'Dlet.i y0&\1L SAdeec keıı_ ınl adım ıuiden J ürıitürdü. 
dl. hü:kümnmlı.tma bhmıet edenlere, KU"DllZJ rem şarkta öted.enberi hü 
de~ ol.orl~ devam ee.ürme.Ue ~- kümdazla.ra mahsustu. aaı;a.o Pıtıaıa el~ 
slrı ot&ıı1ara ('ömerd, dan.ı.nıYQrdu; la_ kırmuı eDt::ıri giyi:yordu; Jört ve ~ be 
lılıı bnnııla bllc en küçük ve $ilik blı P't' altın geırlşHgi:nc dbllmek ve Y birlti • 
fii,kraıı kokuı.-u bulma.k niimküıı değil_ rine batbmıııılk sureW.e yapılan. -: 
dl; U4Jtte Allalaıa yahi.ldllere Jnldret rinde anlcı. kuşunun möoeyherfl resmi 
hehuı., Sclvi kqu •öndumesl lıHıill.n.. lnrlmuım bir kemer klişanırdı. Divan J"e • 

den laiafluıla bolUBm.11$ ol97orda; bu rfnc baştan ~ &iimiişten blr sedir 
~ide :ııopıla.n muka.bele Hasan Pa.~ayı yıa.pLınnıştı; alııla dıır:tm.hdt 'ftrecr« de 
cm.l.ara değ11, onla.n Basan PaŞl\:rn Jrarsı ttoede siisfemlşfıl; orada otunu, hii~ 
minneUaT buıakıyonlu. ran oluntu. 

DMıa.n l'aşa.D.uı san;,-da -u sr:&m.ete Onun bu hallertnı lıOJ &"Öl'mlTaatee 
~ıkhtı sırada t.a.llndıi'ı lhÜŞMD kafi de. ~yle dlll'SUll, kıskananlar daha ~: 
iildl; Ba.idJı,dda. o d~ıvre k&ıLıM- côrü.lme. ~c Sokırlbmun düşman.lan eUerhte Jııı11 

mis bir ıt<'Y yaptı: Cuma. l'ÜJl.lerl, padi. yük bir fırsd c~: kaçınııııü 
pJı l'ibi o da mera.simle amlye cifmc. abdallık ulmdu. Basım Paşa yalnı% km,. 
fe. namu kılmafa, namudı.n sonra ı;c dJ bindiği dalı detll, babumuı clalıaı .. 
ne merasimle SU".lJ'Inll dönmete başla. kesiyordu. 
dl. ..._Lçıılar kul&J'UU bııl41ular; hepsini 

Ou:m;ı selamlığı )"apm.&lt O'jmanlı im. Jlillllf{IJllhs ~ler: 

l>aratAıırluiunda ya.l.nuı pa.dişahla.rıı oıah. İkl.noi Selim belki laap.&uıı •e -"' 
Sll6 ~ ~tı. Demel; k1 D~ ~şa natua.ı SokallQ1a borçkt idi; aaııUrWll 
kendislm (Bqdacl plMTip.bıJ llll.7JJ'OnlıL ~nla; hemea lıılr ,,e7 aöyl.tmedlı 
Os:lnanlı h.ö.kömdarlan !undllerfnı: beıı. abreW. 
lll'Jnd ist.1)-enlert · ula a.Ue4.mezlerdf; Solmll11 4la. othımı bıqı IMat ı.ırU:mıe 
bıı hıesabca sawnı Baııan l"aıp oella.dw deiiJd.i; bulanık suda lllJık e.vl.amak la. 
kılıcı yeya lp{ &ltma dolu cllırcin koşu. Uıenleri Rtdl; vakit. bl'betml:daı va.. 
:rcmJııı. dişa.hm ~ çıktı; othınU.11 Bat. 
ua.ıı :ra.,a ,.ıtııpln cldikanlıan haJI daddan aıleiilmesial lsWI: sebrbl ... 

ra.ndıı; w.lttt Tlll:tt banlariıuı birisini mıa ndGnc& ıuıla.ttL PacliıpJırn laoşuna sfWı 
ııeS ~ ciriiri.erd1• !dmsede~ ~Jı.ill. - Yoll adohm:maımı, &nUD.& el Me&.., 
meali. ()Dl.&Nan b-lrtslni kendi.sim~ ~ lcrl kaldırsun! 
nedAr :raptı ; kendi elbisesi kadar mub. Baidaı:l pa.disahı Basan Pa,a böyJeet 
teşem clb18du g1ydiınI1; ~endi atı gibi s:u1ı0Şluktan ayıldı. Kadlrcı&D ıta.nı 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavül

den kaldınlması hakkında ilan 
D;ki nllı::el 6, 10 ,.e 20 paralıkların yerine dantelli bir kuruş1'u.klarla 

bronz on panılıkin.r <iArp ·•e plya.sayıı. kltı :mJkta:da r;ıka.ni.mış olduğun_ 
da.n eski nikel 5, ıo ve 20 po.u.hklnrm 31/ 6/ 9412 1aıih!nden san.m teci... 
rulden kaldırılması ka'"arl'lı.§tml:ını§ilr. 

Mi!'ZlrOr ufak pnra..lar 1/ Temmuz/ 942 tarl.h.iııDcn iti.bazen artık tedavU 
etm1yece'k ve bu tar:Jıtcn itibaren oaucn.k bir sene müddt:U& yalnız maı 
sandık!nri1e CiimhuriJei, Merkez Batılwn §ubeletine ve Cüm.b.urlyet. M.er. 
kez Bankası şrrbest ohn..'}'an 3"Cfkrde Zlraa.t Banliaeı şubeleri tara1ınd:ı..ıı 
bılıul ed1:k?cektir. 

Ellerinde bu ufK pnra~nl.an bulu blaılan maı aanchklan_ 
le Cümlnn'lyet Merkez Bvnkau 'ft: Z :raat Banl:.a.sı :ıh~etine tebdil et.. 
t.lrmeleri Uan olunıır. (i129 (5605) 



4/2 Sayfa SOM POST- Niaan ıs 

-----....-..------ - - ---- -- - .. 
·· Memleket H~· 

Sivasta 
Ekim ıelerberliği devam 
ediyor, Çiftçiye faydalı 
konleran.lar rıeri!iyor 

r·················-··························, 
~ Teki.rdağda, 
· topraksız 

göçmen 

Gemlikte 
Y ardım•evenkr Cemiyeti te 

ıekkül etti, idare heyeti 
6eçimi yapıldı 

Sivu {Hu&U i) - Cümhuriyet bJ k J d Ha.k Partisi gcnd sekreterliğinin ra, l ma, 1 Gemlik (Husuei) - Cemlikte 
Yardınuıevenler Cemiyeti t~ekkül 

tert b ettiğı ekım konfernnslarl yuT -. 
d 

: • . : etmiş ve faaliyete geçml§tlr. Cemi. 
un her tarafında har.ıret!e devam : Şımd kaJ b' k • · ·el ctmelctedir. Bu konfeıoanslardan bi. rye ar ırço : y.-t1n ı are heyeti.ne ortamekteb ve 

ri.s de mütehaSB'tt Rahm! Öke ta.. yardımlar yapıldı ve iki : t:.irkçe muanirni Makbule Tekin, 
raf ndan verılm~ ve bu konferansı traktör göçmen i,lerinde ~'ıKimyaker Cemile Talu ve Gönül 
c;ok biiyük bır halk alaka le takib çalııtırılıyor : Orta gibi münevver ve güzide 
etm ştir. B 1ha!aa ltonforansta çift. : bayanlar seçilmi,terdir. Suoi ipek 

Ç 
!t"r"miz büyük b:r ~ks~rı"yet ı--1.. 1 Çorlu (1-I • M h b" . . ~fabrikası müdürü Osıman Orta'nın .... ~ .,..,_ usua u a ırınu:z..· fik B O . . . 

etmı• bulunuyorllardı. Kon.feran-ı den) - T L d • 1· . re ı ası ayan rta cemıyetın reıs-
.,. •-y e .. ır 8&' v a:ı-et·ne r·· . ·ı .. 

ek· m ·,.·n Cumhuriyet hükumetim:. yer)e..tirı'lmı· 1 .. 1 ıcınc getırı m1şıtır. ... ır• f o an goc;men ere 
z.in çiftr lerc gösteıd ği \ardım ve lcanunon müstahak olduklar ı bü Fakir <:oc~ K~ Kuvuınu 

(ko flyl k>arı c:anlı bır "fıı.de ile ıc.I. tün yardımlar yap lrnış, evsiz G~!11l ık ılkKokullar fakır çocu~la. 

t
bırü-z ettirm ~ir. .: tcıprakaız ve yard·m .. · l'lnl "oruma urumu Başkanı 1an. . . gormemış 1 

Okullarda ~ h~çbır göçmen kalmamı~tır. Ye. darıma tabur kom.utanı Cemal YaL 
\ ır.\yetımı z maar~ ckiın k.omis..f ~ nı teşkil edilen köyl~r geren çının tcışebhiMile. wn't ipek fahri. 

yonu vali vekılınuz fürahim Rüştü • seneki hububat farklarından· a.. kası !&}onunda Kurum menfaatine 
Altıokun rİyasct.ıııde toplanarak o. z~mi İstifade ettiklerinden çift. ·ıbir a ile toplant:sı yapılmı~tır. 
kullJrda ek.b:clt Mhalar.n çeşidlı çl 0.lan bu köyler göçm,."lleTİ : Bu toplantı çok samimi bir hava 
hububat ve sebze ekım işle ri görıi. yeı'lı halle derece.inde refaha :ıiçinde sabaha kadar devam etm.i,, 
.,iilmüş ve ha"aların e~·eıişli zamL lcavu.t;°~ardır. E müzayedeye konulan biı 
n nda hemen faatiyete gcçilmeaine ı DıKer taraftan Ziraat Veka.. : hayır sever muhtelif zevat tarafın. 
karar verılmıştlr. Yapılacak ifiCC" : Jeti emrindeki Çorlu kombina. i ldan artırılarak 338 tirada Şükrü 
üzer· nde İcab eden ç.alıpnalan. bat ~ lar ıız:u~ua~n trak~rlc:rinden iki E ŞenoJun rcfikuı üızerınde kahnış.. 
1 • t. ı · tanC!ı ·sl.:an cmrınd ·· • ı h anm ş .r . ! • . e "!e ~oç - : tır. Bu aylrperver bayan seccadeyi 

Deri leVkf,.atı i menler~ tud toprak ı,Ierınde E tekrar Kuruma hediye etm.iştir. 
lstanbul pıya.alarında ham deri • çalııtır ım.ıya baılattırılml§tlT. :1 B t 1 l 1 fakı'r ro -. . .. . .. ·!\ : u op anan para ata " 

fıatlar ~in gund •n gune yuk. elrn~ı •············ .. ·•·•••••••• .. •••• .. •••••• .. ••••.-' culdar giydirilmİ§tİr. 
dolavısıl.-, ~hrım zdcn bu p•yasaya Çanakkalenin Çanpazarı 
hararetle deri sevkıyatı devam et- h" . d b" l s· d h ı· lar "k lJ" m"ktedir. · na ıye&ın e ır top antı ıga a a•ır ıat ı yu se ı 

Nl-.n ip1iklerl ıddl Çana~kal: (Hususi) - Çanpa. Din (~uuai) - Burada ouval buh. 
,

1 
•~ • • • t k 'h .. ,zarı nah ıyesı Halkevınde evvelki l'&Dı 7iiz.ünden bıaaır fla.U.vı l'Üll reçtik 

v lı.öyetımızın lprl ı tıyacı ıçıni )"ilkıtelmeldedir Daba k 
her ay ayYıl·r göndcrılnıekte olan gün bütün köy m,ıfıtarları ve öğret. çe . · ya ın zaman 
• l"k.l rd N" "d le. menlerinin İftİrakile bir toplantı !ara !adar lkı buçuk metl'e bor ve iki 

k~ . e en' ısan ay;"na al~ od n yapılmıotır. metre .-ılşill{nde olan basırlar 1etm'1J 
11 m şehr m ze g .. tm. § olduguıı an eekse kur hl rk 1t ·• lenl 160 yıı.k-nda tevzİ&ta baflanacakttr. _ T~plantıda köy kalkınmaaı i~leri k D fırl aşa: 

1 
eu Ul'Wl e 

uz.erinde konuıuhnuş ve bu önemli ~ am r. 
Bufdurda Cocak E•ir eme k.onu etrafında çok faydalı kararlar Hölıeab~r bu ıaa.ırıarı. .saman do! 

K. k ~ alınmlftlr. durma.\ loln çuval ,.erine ı.uUandıklann 
uruma ongresı . Gene hu toplantıda Çanakkale dan, taleb ~lmus, bu y!Dden ıeç\M.n 

Burdur (Hususi) - Çocuk EılT- H Jk . . . af d (O' blnborce yoksul af1e de h.a1ll •sürade tt 
geme Kurumu kongresi Halkevi sa.I a. ev'. reisi tar :n .. •n. ıiınya -dşt.ir. Bu 1ll bMll'cılıkı&n . şehrlmiı.; 
!onunda gayet samimi bir ıeldlde vaz ye~ı kuşıeında Tu.rkıre~ mev. ıeo.tot !ira1a 7akın para clrmls:Jr. 
yapılmııtır. H.-sabatın tetkıkini ve zu}u bır konferarw verılmııtır. Hamrlann •dan. tehre blr saaı me. 
b ir sene zarfında yapılsn iıferin Çanpazarında mahalli İ~erden •f~de olan F.ce ıilündeo blçllmekte 
takdirle tHvıbini müteakib iki bin olan dokumacılık, İpekçilik tütün. ft bu cöle uhlb olan Yeni çlfl.Uk töy 
liııaya varan yeni yıl bü~eıi kabul cülülı: etrafındaki çalı1malana da bü mndıfıma da cellci arl.aıa.ktadır. Gir ha 
edilnı iı ve evv,.l'Jı:i idare h~yeti ay.jyülc bir İ•tek ve hararetle devam ıır çıkaeak Udıar b&tl&n&n sas demet_ 
nen ve ittifalda ipka edilmitt!r. olunmaktadır. itti 70 kuruta 9"rlmaktadır. 

SPOR Ö]KilriıAhıı;~t, 
:.~iktaş ~rı~dy~ ve

7 
Ahmed acıba kesil_miş miydi?""' =1 

u reşe mı gı ·yor• - Usta! Bu kaymakam, amma· Adal H 
• aptal ey ha• 1 alilde de vardı Adalı d 

Haber ald g :m :za göre B~ikıa, § ..... fu b d · • ev 
klübü Bellİkı~ futbol tak:rnın ın - Yeru gcJdı bu Rumcliye. gM 

1 ır a am ~duğu halde kal~ı. 
Sofya ve Bükre~te b irer mar ''ap - - Traıblus.gaI1b taraf.armda kay ları dardı. Bu sebcble namaglUI'» 

T ., ma:k 1 b b ir pehlivan olamamıştı. 
ması için bazı teıebbüslere giri~ • ·am ınuş ga' a!... N ağl.ib ı 
mi•tir. Konuşması da bır t h f am u o an pelılı\•anların 

y A b u a ·• · lheprnn:..n aşağ•·ları ve, yukarı.lan 
1 t b 1 h l' · ·ı· - ra. ı:mış .. • b1rd • an ~ mu te ıb ıeçı ıyor _ Tr8'blusgaııblı mı? .. ı. Mesela; Kel Aliço g b .; Yu. 

26 . Nı~nda Ankara ve lzm' r - Hayır, Arab.ı.'"tanlı olacak!. rüık Alı gibi, Kavasoğlu Koca İlı-
muhtelırlenne karşı Ankarada maç - Onların memlcketmde gi.ıreş rah"m gibı, son devrin pehlivan , 
yapace.k olan lstanbul muhtelit•ni ydk mu acaba?.. lanndan ve Kara Almıedin ustası 
ııcç~elt üzere dün akf&m bölge mer - Kim ıbilir? .. Serczin başına Heııgelecı gibı ... Çolak Molla gibi 
kaın~e ilk toplanu yap:lmıştır. b:1'a geldi... Yarı arabca, yarı pehlivanların her taraflar: birdi. 
Betıktat geçen hafta gayri tutikçe kon~uyor halk ıkayma - Dunmuş. Ahmedi altına aldığı 

nizami oyuncu mu oynatmı•? k:mla:.. ikide birde; valak! aiye zaman onun a.şağılarının yukarı • 

G 
::r soylenıyor.. lar.ıına nazaran zayıf olduğunu se:ı.. 

eçcn bafıta Galatasaraya kar§I Ağ b nıişti. (Arkası var) 
oynıyan Beşikta,Iı Şükrü.nün vazi _ w - a, urası Rumeli be! .. So... 
yeti i . . ~ ld • h kk ğı..Uktur buranın havası. Kışın ha M d k ·n n gaynruzamı O UgU a ln- rma.rna.z b d bel ey ana çı arılan 
d.a Ga~ataaaray klübü bölge mer.ke. Diye al~yra e~ı . .B'ir and k 
%1nde ıtlrazda buhınmuştur. y an ° · iki kaçakçılık 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nuşuyorJar, bır yandan da gi>zle .. 

Ş h
. M l' • d rim gü..reşten ayırnuyorlard.ı. Ah _ Gümrük mahal•• memurları Mil 

~ !r ec ısı~ e mw, hasmını altına aıır almaz bir &'blerde Dd bçUı.otlıt va&'a.gı me>d&ll1 

Galatasaray karakolu yan ~~~ık .. vurou. Sol euni de paça. oznrmıelardw • 
.. . . ya goturdü. A!hmedm paça kasnak Birinal Tak'• eö1le cercya.n etmı,tırı 

yuzunden IDUOaka- a1dığı gorulüyordu. Ha& ~ İlkenderundan kalk .. 

l
, ld Durmuş, paçayı vermemek ıçin tıe bald&7 Jiiklil olarak celco .. ikbala 

şa ar 0 U ayağını altına aldı. Şirazelerini nparıaıııft aeeıbk eclcn Niyaai meıUt 
~ Umumi Meelı.t, diin öiicde.n gizledi. Biraz mücadeleden sonra ya.par İlkeodenmda balundutu sı~ 

sonra Udnci reis nkW Abdiılluwfu K.a.. Alhım.ed, hasmını yan kazı!ktan çe. 1MJaııcı bir ~hlcn incnlı ınalı 15.,Jf 
ramünelin ri1aeetiode l.oplan.mLf&ır. kerek açtı ve paçaya el attı. Dur. ioll kadar luım .. alm.ıfi&., W1ul • .,., 

&mnamoddU muh&ettr &.eklUler all.. muş deli divane olanu.ştu. Paça kas .....,,da bul fllullann ya.rdımile 3 ç& 

kadlU' eueiimealere .bava.le oluııdal<tan nak oyununa giriyordu. Yolculuğu nı lıab9'e11 s-17e aok.m~ n dltc'' 
80DI'&. Gata.ıuan.1 bral;;ol bi.na.smın tamamdı. kahTeleria uuına tar..,ııraru llrnaııt.. 
83,5ff tin.ya 10 aenccle müa:Lvl taksit. İsmail ağa, vaz.ıyeti görünce ama ~. Kaçakçılık hidls~ 
lerle 6demdl prme •tm Alınmasına da. kendıni tutamadı bağırdı: balMır alan ctlmrt1k muhafaza rN:mı,....,, 
lr &anntn w trii~e encümenleri mazba. - Ha, Ahmed!.. n. cemJft ani olarak. yaptıkları &ra"D"'-. 
ta.& okunnuıştur. Ba mıu.bata hayli nıil.. - Haydi al askıya!. da NtJazlntn kamaıraaında dÖ$eme ı." 
ııKaeı&yı mucıib olmuş, uadau Hamdi - Bekletme aşır!. na rt:denmlt olan kD.JDAŞl.vdao 10 ılf 
Ra.tlm Bütün, uroln dotunlutu mıiş_ - Ha, oğlum! .• , kaclarmı meydam gıbnnışla.rdır. Dltl' 
kiiliı dola1•1le TIJl;reı ve belediyenbı Fakat Durmuş, yakasını kurtar- &:aratt.n sandalla kaçrılaralı lıara.J"a 'il 
mali ııtıntılar çekmekte oldutunu ileri mıştı. Boğuşma müthiş oluyordu. lıanlmak Wenllea bhft ~unlları U 
ı;ünnüş ve bu tllıirden nı.ıecllmcslnl ıs_ Kara Ahmed, hasmıııa faik görün Unbpanm.da ele l'f1'1Dl1Ur. Derhal taıı.. 
temlştlr. düğü balde b ir türlü net:ceye vara ldb&a ~ c1lmriik mahatua b.~ 

Beleclt1e Reis Muarln.1 Rlfat Yenal mıyordu. miııliirbef.I tara.r&ndan bildlsenln ratı 
ba bmuC.a 11-.hat ftrf'rek. k111111en ma. Gütreşin son safhalarına doğru Ue, ilciH olanlar 7akalaDmlf ve muhtel• 

ili hıhidam buluna.o bu binanın Belediye Dunmuş, Alhmedi tek çaprazla bu. mıataalara satılmış ol:an lnılfü kmns6o 
llara.tmdan ntırı a.lınmaeı için Sümer_ dayarak altına aldı. Ve ıkO'LWlU ka lan miiadere edilmfttlır. 
ba.nlun ~ möald bir !fılıllfte bulundu_ çl.Tll1a.mak için vaı1kuvvetile işle • Diler l'llk'a taıc 'udlll': 
tunu n bu hrsatı ka<'ırmamak llınm meğe başladı. Balcariıl&an4an selen izmlr Uman.-
celditlni bl1dlrmtştir. Bu izahattan son.. Kara .Afıırnedin bir kusuru var. batlı «Sahln&'erl• moUlrii tayfalarındal' 
ra \an.kol bfnuınm •tın a.tınrnası k:ı. dı. O da lkalçalan yukanlarına na- Ali Koka& HM tane tlifek k&psülııal 
r:ır1a,tırılrn._t... zaran dardı. Bu sebeble altçılığı o ,ebre aobltDen cUrmtiımt$hud ııaun,. 

Müteakiben meelüı Oama rinU top. kadar iyi değildi. Hatta, ayakta bi. ,....,...... .. ,.. bükmcla i.ıbt.I~ , ... 
ı~ üsere Wdmlf&rr. le daima tehlikeli idi· Bu; kusur ,..,_..,.... 
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Telgraf', Telefon Ve Telsiz Ba -r 

::::::: 1 ~:;~~r~~1:~d~e l(Pasifikteharb )1 A~-:::e:e 1 ~~7~ÇET Q\> ,~~ 
. tahkımat yapıyor Japonlar tebliği 1 ll~I AL~ M 1 N Dk 

Crıpps VB Nehru . . .. .. Bataanda ... Almanyanın kuvveti r-; Anclo. Sabon cebpesl .... 

ne diy rlar? Il~n surulen 40 bin kl•I Şimal buz denizinde ~akkı_nda~i ~~s ;~~~:,,!;;::' •;.::: 
Kanii. u lA.A.) - ~ KaıatL ıhtımaller -. 4 A "k .. k . hmınlerı nıçın Göriilüyor kı ı. 

clM lQTllmadan evftl fÖY~ demiştlr: A-\_- . esı- ettiler merı an yu btrbİrİnİ tutmuyor? d.ilderl veya sö~leriı" d~f!~~e.. 
ll1nd mllletiııi.n ıhün birlade bir ıın. llLllr&. 14 (Radyo ~azeteeı) - u· . . . celer ne ob.a olsu er. UfUD-lası:nata Y&nılMl hasunn.:lakt 'imldlml ~ver d-evletler!nin Rod~e ile di.. _ gemlSI batırıldı A JaDS _ teıa~ı ı~erde hakkında RuJar ~~~;:mı ta~ı.oe.ıım. Eafncle sonunda lıir aıı,, ger adalarda ycnıden tahkımat yap. ~ .mabİ.Yeü bAa bır Rus mutabık deilldlder Bir ~ 1&şma ""1lne DMıl olsa~. na tıkları haber verilmektedir. BİT ih. Tokyo, 1-4 (A.A.) - Bata.an Berl.la. 14 (A.A.) - Alman ardalan =esmln •H<behv a&vafları wlfe.. re A1meıı ord • ft "':;:una ao 

Rindlllerin lıa.d! eılodedlr. Bl:& miim. tıima.k göre bu tahkime.tın gayesi. yarım adasında da esir edilen A. ~nlıtaım tebllil: la barb dunamuna aad tahminle. mına aöre ise usu l>'~I ır, ~k kıı. 
küıı 01- t.mllti yaptıık, Artık ya.pılacak genc~l Rommcl kuvvetleri tarafın- mcrik.aıı ve Filipin aakcrlerinin ye. ~ ;ranmadMında ve Dooet. hana. r. 

1 nakletm•~.. 1 vetll.. • uv • 
hlçbİl' WlrHt yo'lıtor. dan tim.atı Afrikada yapılacak muh \.unu 40 bini bulmaktadı r. Bunlar ııım4a cJiııımanm wır kantıUcrie raptı.. Rua SU......_ gore Abnan ordu. Ba tezad acaba • • 

DıocU•bncJa bari> samanında l\lısıl' temel hır taarruzu deatekkmck i • aruında baş.kumandan da vardır. iı mahalli ~bemml.rette ıurrmıanıan 111 kıt •v..,ı.n emas&aıda yıpran.. yor? neden ileri celı. 
Te Ka.nadMl& olduta ıfW Uklbten mil.. çin adaları Ü. İtti.az etmek •ure _ Amerikan tebll ~ I ~· ömımll hlçblr hareket ohnaaaqtır. mı!' yaz aavqları için hm:p-ladıiı • Ha.ldka . 
li bir hiikfnnd. ~ ipin 7&Jlll•cak ae.. tile Kıbma ve Suıiyeye kaqı ayni V . g . .&ımau sa.vat ia.yyarelen bombalarla ~ .. kuvvetleri de ~camıftır. l lann tte iki .~ii düıünen Rus.. 
~ &rLOOecctt &iiriükler haü.mı1& zamanda bir harekete eı:çcrek, ln.. , &Jlngt~~ 14 (~) - lifırbı.. lt&lkas kı.rı 11.manl&rından :ı.31nde bü. Öoiimüzdekl haftalar içinde kan. • ~asınd~ gorülen tç:ı:ad yalnız 
»Onı!an ınu.Je Cripııs şa uva.bı wnıılşUr: gilizler.i m\iokül mevkide bıra.kınak. I ye n:za~ctırun teblıgı ~ . . yiil bir Sovyet petrol l"m'shıl has:ır:ı •ıa kalın.om neticelıeriı:ıl duyacak • ~~crr. Bırln .. f ~ısımda bulunan 

llbıır başta, KanMia il.eza. Bıarb ora_ tır. v Fılipmler: Conegıdor a bugün uQa.tmışlanh'. tır. u . memleketlennde Yllflyanlar. 
l&rda lllodistanıb oklah ıibl i de Mi1n-ereilerin, Süvcyıi ele geçir. agır Japon bomba tayyare filola • Doh Cf'Pheslnin men~ lıcstmbıd~ Ras ıaze!ea.inden IODl'll Rusya dır. Bınaenaleyh ~etlerine bl 
indir. Aylaı'('a, eenela'cıe müzalt:;:;er ~ mek huaıuundaki arzuları pek tabi.. Tl 4 kere taaTTUZ etmişlerd i r . Kuv. Alman aTYeUerl, mu...artMtu-eUe bap_ devlet .reisi de ayni konuya el koy. ~ e;ı~ek rnanevı kuvv~I yükselL 
~ yııpılmıdaıı .ıAA J'WJ'l de.. ıi<lh. Fakat turaalnl unutmamak la.. vetlcrimiz bazı ka.y ıblara uğramış. rılım ıaarnn: J:ıu6etlr:rl &ı.raaında blrook cba. .. ~~ Abnanl~n zayıfladıkları. 
lişUrmck lnııUııu 70&iar. Koocre ya hep zımdır k.i, fimali Afrikadaki lnailiz 

1 

kkat binalara yapılan zarar az ol _ mesldbı 7er~ lşpl etaılŞlerdtr. Ba8J Kal.inin Yold.afa ~ de genel ~~~y~r~. İkinci kı~ım İae mcm 
Ja hiç dbonlu. Der llC)i birden elde kuvvetleri genercll Rommel'in kuv- muştur. Manilla ködezinin her iki noktalarda düşnanın flc1deUl taarrmJarı durum bu merkezdedir. !Onlar d n ~ •tında Yafly~ır. 
ec""-ıliii tein bi9Wr ~:re AWb oıu._ voderinden .ayıca f&zla değil.e bi. tarafında bulunan düşman topçu ve &ankwt& destaleaen hilcamları J)tb. Alman ordmuzıun m&DCVi kuvve.. küme a kad uayay:ı..ı ne kdar mum. 
dı. Bu m tflmmoe ~ l~llWtte le, hiç olmazsa bu kuvvetlere mü - bataıyaıları Corrcgidor ve Port ~r ti Mnalımıflw. Hüamı kıt'aları blle o ar y ımı lemin et. ı.rbde yanbm rimelt lı:ıln eUHen p_ aevidir. Ve çöl.de huelmt mevsimi Frank'ı bombtudı tıni,I d ' Cepben!11 şimal krsfmlnde bir dtişman teslim oluyorlar. Rua ordularının mek için dostlannı ne kadar ırkıt-
)ml J'•Pl'J'OI'. hemen hemen geçmek üzercwr. Toplarımız muka'bdc ete işi ı:;. ır. llLDT"VKI ııanlmıt n 1olı ~. t/13 Alman ordulama lndinni.t oldukla.. tınnak :mümkünse o kado.r sıkııtırı 

Himkerelerin a.kamete a,tn.maın ne Şu halde Mihver lcuvvetkri ni. . . . m . er ır . :ı-.1san sarfm4a dolu cepbestndıe 1'75 rı darbeler llenle lndlreceklerl dar. yarlar. Yoksa Rusyanın içinde, ya. 
tlttak-ıe mt:mlrkt!Ue yeniden •-'"• ... ..... : çi d la ı t iılcl.m dl J ~ Şıddctll h ır muharchenın devam düsnan tankı tabrlb olıınmuştur. belere k1yu edi.Une bl-..ılr, busualle hud dıtıncLt YllJlyan Rwların oer 

....._ - nAal • r a k c h~~r dar ı' l '-b etmekte olduğu Cebu ııdaaı ile irti. !IK _ _..... 

0 

~ yapl}ıp yapll:ml:racatı sUlLUDe manya fftr cep ,...n e ~ a- . . . . llmımi tebtlt lle de eneloe blldlrllıllti R...Lar tarik ve hava kuvvetleri ba.. ~·en ne düfiindülderi yalnız k en.. 
Crif>ps şa eeYabı ~r: ıhar tauru~ hazı rlandığı atl'lld&, bat tıesıa edılmt§tir . Sa,yıc:a çok Ü&. ~ AlmM denbaltdan ve sava, ~1•- kım&ndan da üatürdüiü el~ ahnıt- dl 'kafalarının içindedir. V e bunu 

llarb fa&ltyetlert~ mııhalefet eder bu cephede Ruııyaya karfl tazyiki tlin olan diifman kuV?etleri ile k.aT ftltti d~ ma.beme Ye laJC deniz lardJr. milli bir aır olarak saklıyorlar. Yal. 
1arııe ftllmlka it ..... Ohll'. Her ~ ba.~ifktmek. üzere. İqikerenil). de fl lıt.fAn kuYYetlorimlz oÜŞinaııJn i - mtinü•.lltuıa ~enldcn a.tır 4ıuk1er Demek oluyor ki, Rus bakunıo. D~ ~lanaıun DC olduğunu görmek 
~ bat'beclcn bir klm8e bulunma,. adalara ve Dıllıaasa Ciride k.aJJı b 'r lerleyifine inadb mukavemet et • ..-.rmaşlanlır. dan, Rusya heaabına aelccek ııün.. llihune çok zaman kalmadı 
bu. barelı:~te geçmesi ihtimali meYcud. mc~tedıir. Şimal Bus ~ııda, deul.uUJlar ler büyük emniyetle beldenebllil'. ** 

Nebna cevab wriyor dur. Hava ve kara kııvvctlerindeo - Moıınuıı* l.lwldıı.ıı a.:rn\an blr ka. Fakat hakikat a.ıcabe. böyle mL 

Yeni Dclhl, 14 (AA.) - P&DCIU Nela_ bir ~Jemlnl il\:belıar Jç.ln prk. cep - Barış so··zıerı' tekrar filC7e taan'ID eıı&mltler ft ıuto tonllL dlr? 
na, c1iin vmlici bir demeçle nrim1e ık. hesine nak!letmek ihti)'aCı.da bu • c.o tuı&nnıdaki iki A.merfb 7ük ~mı.tul Bu aual karfııında Ruaya dııın.. • MARMARA'da • 
mlettr ki: j lwaan Mihver dnletleıoinin, adalara ~. Bu iki rcmblcıı biri da. da Y&flyan Rualart Rm~ lçlru!e ya 

~ ll1nd ~ llaD.._s iL hJ'fl böylece nwhtemel bir ~iliz ortaya atıldı » enoaı Alma.n tanareifırl ıaratınclan ııyan Rmlardarı çok farklı bir da. 
~ Britaap ~ lll'tak la!Oblr harehtini önlemek gayHl&e harala- hasara ~ bulım111aldıı. Dlter fÜIM:ede buJuyorm. En batta Ruay 
~ ~lyeceitAI ııi7\edl nı .. r~ ta.b~~ ~ikleri ihtimali de va - ,(Battanfı 1 inci aayfada) ~ &a'f84 tana.rdert aJ'1l1 taflle7e nın Londra sefiri M&laky, omm :;_ 
BrlıCanya ~ hi(:bir ~ nd eoru~llr. o iııcills miimcDD1erlie &anN ~e ela.bil din 'blıı '°"UM.Obak bir petrol ~- kuından da Ruiyanın Vqlnatoa 
bdr.lemboru. Ondıan, yalıııs. llhıclbı&ıı... D / d ~ıjı Mldıında ........... eıkaa ha. ııdıtlai Jııa,t.ırımŞar n dJter bü7üt bir elçial Lltvluof areJmek üzere. 
ma alJ'u'i w ~ w.üislne miDl eniz er e ~.Bu hAIMırlere ı&re. AbnaD.. tkaret rualslnl. aercoe ba&ara utrat. Bu lkl zat1n fikrine ıöre Alman 
olm:ıaı ~. Beacc, her WDclli.. Ya l$r'al altmda.tJ mem~ketlere ta.. :::7: .::ı:~ tafbma muhakkak ordusu kıt ayları iç.inde büyük bir 
nQI •z!lesl, her ttbiti fecıa.rise, eski 'Te h d mlerde lnıhmıııM: karfılılmda len · tank ve tayyare kuvveti hazırladık.. 
)'eni her tiirhi t3hakküme nı~ t •ı ver en•ızaltılar ı dls!nln R'llSJ'U1ı ezm6te semest tr; Sovyet tebliği tan bqka sayı üstünlüğünü de te-
etnuidtr. ' nıkıhnıısını tddlf et.nııtiedll'. Bu tak M~ 14 

lA.A..) - Royter : ınln etmlftlr. l1kbahar güneşi kar. 
--o---- Ati t•kt 17 dlrde Abnan7a, muva.rtatıycllerl ~d kb'Hitne eddlı'. ları eriterek çmnura da kuruttuktan Hariciye Vekili du··n ~n 1 9 Bertlııcle ~ 11)'&D{iuaa Japon Jt=~= ~;:1:r::~ sonrad -~dAyanRılmas bir hamle' De ..ı. 

gemi• ba"brdılar ~la ılaN---umı D MI., dtieıımaaa binden flıUa ~· 'ftll'Cllnafe, lnıcı11Ulr. naya bu M dt~yl 

Parti.de ı"kı· saat ablrAd eckcıkMr. 1 .. yabııa batma karfılay.maa.. Mütte. m@lıı_ • .... • .._. d~ fllderfnin ikinci bir ~b..tt açarak 
Berli:a 14 (A.A.) - Reemi teb.. Wellea ne di,.or? ıı-,. a&mlt w Wr mlkiAr M• tabrbt yiikiia ywıa1nı 6--lerine .-.ahn • t d• liğ: Allanti.ltu., denizaltıları topye _ v~ 14 

(A..A.) - D6a .-ie. et.alıllrmllır. ebemdlr. 
ıza .. a ver 1 k\ın tlatarı 104 bin tonı lfs.toya yük. eller ~ Jl,aricl7e mf!ırteşarı Taak1arla des&eldeDell ... ı.aa.m -- • 

Bugün 
Senenin iki nefiı filmi 

l·SON 
ÇARDAŞ 
Dünyanlfl dilinde do43§Cln 
meŞhur ÇARDAS'ın 1942 

ilhamı 

2 - Otomobil i 
AŞIKLAR 

eelea l 2 düpuuı ticaret gcuıiai ba - M. ~ ~~ aonılaa .-o. IDD. u-tnde o.-..ı 1ı1r ,_ slmmlif*a. Bu Lord, Halifaka, Lord Blv.Wook, 
(Ba, tarafı 1 inci .. yfada) tırmlflardır. Aralarında 7 petrol laftbr: •r.,,a, a-Jar lıılr m1ık1ar e.&r " a. Larcl AWraandr gibi i.qilla bü)-ük-~alu.b umumi heyetin aüı-ek!i aL gemi.i bu)uaan bu büyüle: oemiierin ı _Barit f&T'!..,_. bimfl Alman ft -u ~ pnlmM a11a....-.. ~ ele ba ikinci flklrdedlrer, onler~ Dünyaınllı eon ne,'cler rekoru 

k ... ları ı..ııd L:,_,~_ıe ı'ndı' n .__,, __ .__._. ,_,_ Sol"t! de Rmya ya.buz batına harbi Matinelerden itib•••n 
..,. araa a .. w.uu n • hemen hepe Amerika cl'Oitı kıyı • .1.D5ub mfü-tllennlıll flmı!I stokbolm.. .. -• bir mC'fttbı ._.u - yapslan ....... 

Bunu mütcak.ıb ruznamenin i . sının pek. yak:iaindc to'll>illemniı _ da 'bllhmıtuklan balıEn4akl pylalanlım tl4ckıW 'bir sa-.&a lıqka esb1er alın.. kan ,.,... Rmya harbi knanerna 
~nci ma dd eaİ ni n m üza k ereaine ge. baberda.r llUIUDS't ~.:;liiiliiiliİİİİİİİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiliİ~~;;~~~~~ ç ı lerek. bu mevzu üzerinde eöz a _ tır. l . il Nı.a.u bltttı 1ıılr ~ ôn"e Afba.. ,. ~ hatiblerin mütalea ve \eyanları Hafif aavaı tayyareleri aeilte - - 8'l h......_ hl~ maliamMUD yok. de A1-ı hHa nneUerl ı~ uçak 1 ıa&•..a..hm her lalLiindr.ıı lı.oPllW 11.MO kree llnema senrlert e-ıat.' 
~e Dahiliye Vekil!nin cevabı cliıı • === ~:::ı.~e~=~!;b • .:e :: ~ = .. ~::s::..~ ~~-.' 'c'd'lr. Blst.I kafb•ma SU 11. l ~ ve takdir. ~' ~~~~:"'" ~ffi t.eaahuratm .. nerclı: bu hususta hazırlanuı maz.. .....-- ._ ... -~ -- ,,,,. _..... - 'J 
hhatıaıantn eaas prensibleri umvm1 nlı hücumlar yapmııhtr ve bir •l - ~·- ...... _.._ --'"•--- ..a..e, -'-'-"r ~ç 

1 
-MbslmıBen Mb'tilı.EMRea ~Lfada• TeevflenA: ş 

C~e~e ta.vib edildikten 80Dr& ~U- Aai mÜe•ueyi tahrib etmişlerdir, ,_ .,_._ .--,,- ·- --~ 1 ve 50 ıı·ralık aı:aı ıdarcleı-in deruhdc ettik.lori hiz Dün goce ailT Alman llft'V&9 9ÇAk - Amerfb MacıaıW.aa. KGm"'IJ'• ye Bul.. ı 
metlerin ita ıla.n la . . . ıa,.ınclan mürek\eh teşk i n"'°. Hum.... ,.mt.aaa bl!'fll' .ota ,...erenılı Ilı• • 

~dı'I p .. ~k.ları arattırmak m.-_ er ııc:ınn a 11 .. 1 a oRClHll ır mııı- ~Birleşik ~enam. yenı Sinema ı ı n da Telefon: 22513 ~-1:r ı_ l'I ma rı ıçtn .yenı lb _ __._. Jı:..:nd .. ___ ı b' t • 

e •rtice bfy k • liz i-.e Te mahem~ Jinwaı~t i,ı ne- ..,._ lı8dlr 
~~ be.Uındaltl;;{ı~ ~et:! e - ticele,.e l>ombMamıtlardır. ~~~ • • banknotlar BU G U N M A T l N E LE R DE N l T IH A R .... N 

erek eıaat 1 7 4'.> .. L l a u e - Az sayıda İngiliz bomba uçak - _ __ .... ~ .. ~ ..ıı....»-n.ııfr, B" ._ S.,m Jaallrnnıwlan ~ta oklatamu ft UJl61 lıinlai wo ıure"ll 
'Ver.ikli. • ua ce &eye aon N' . ub btıtı - ....._..- ._ ... _,.... .. - -- .. ları, 14 l•D g~ cen mıa'taet ~ h8.ı1> illa ~ ADbJa. u (AA.) - Boa wnbnla alnı~~ ----o-..... __ Almanya kıyıeı üzerincle b ir akın SmeD.ba m llıeJeoıuıh, actiı., ahWti, ıotfmai 

L 
teıtehbi*inde bulunmuftur. Bir di.i.f... .._ .. beraber, Bb1-~ on. 1ıMbrılaın lııaakDotı.nbn bau ~- • ç aval Fransız mM'l uçağı düşürl11mfi4töt. )ara ııı.rtı ilin et.. 'p.ir. BaDUD ~~ riD ~-11~.~ ieclavüle çılı..anl_ z E H i R L 1 1 ç E K 

kaly.ı tebliği haıtııl Un eden ~ Atman IMIDM_._ _.._., teda.vtil4e balıınaıı 

hu .. kornet reı·sı" unldu R t _. (AA.) - lıtalyan ~ aıimaa w 1ıeadi mftWlerWn ~ kltik " lı6pit 1a1. Türkçe S6zl6 • Türkçe Arapça Şarkllı ~ ' oma, . meüert ....... btr ~islik biaıf HARiKALAR HARiKASI 
orduları amumi karugihınm teb - ariRl8Ula &Yk1l"ı .,,. hareket etmt• .._.... BiR HAFTA DAHA GÖSTı:.RlLECEKTİR. 

clenla ~llattarafı 1 IDCI -.yfada) liii: . eı..Jıınılır. Bmıan!& JııeralNır, Roma117&. cmntmr:IJ"« M.ertıes BaaDaı bu ıl& komutanılııiiC.b ı-nw...a kllTft-&lcnnlH ba.ı., Atlantilı:te hareket yapan bır İ - na~ w ~ J1Dmft ~il sidıennek .-...ılle ' e:,.- t L ! V .K T E N : Il)Çkanklar, 161 ~ eoma 1'~~ lı.abkab& 
Cddı-....._. olacıaıdır. DarllUl ııltDl'Wtb• ı ıtalıyan dcnizakıeı, topy_ekWı 46000 SeıtJeCia" lllrill4 alo::tlııiMe tMlrl1 bir J'lllll Whırt t111hlllmııle almak ~ • .: ~ ııeş'eler a.ıw ııılDeDia ea P-1 illmi 

top~ beraı.cr na.llrlana ınecUaiaba ~~~ıliro. ı.uleta2rın?a 3 d~a.nbpetıt - 71111l .... ~ taklllr4e M. Bu.. 7m 25 lnef sünlinclen ~11 ~ 7 s E K E B E D B A B T --ouarı.na lt&-lralı. ecleOt'JkUr :MJll gemnl tıcaret gemisi a T - .~....... .cıl. 11•..ıaa. Darlan de"Ylet ~ Mare dığını biklirmittiT. ftk ~e ll&ıtJ Mama ~ 4"6e.. _,,,__ bir n elli llral* Jml ban.bol. ( T H E O L l N G E N ) 
eaı Pdeııin haleti obrak kalmald&clır • Büyik bir lnKRlz ttaret ~I aektlr. lar bllweakta. Ba ... ~ .hatm1aaıM• ı batt.a tillUbte ~ takdir oluan ff'n ,.e 

K&bbıede hartıılye ııuırhtı bul~ torpillendi 11: ... ıtt filmlerin en mübr-dl 

~·· dlter naurlülar kMkıaııla. M.. V..,iııaton, 14 (AA.) - &lı - Sinema dilDJUIDID aan'at tacı L. 
bru-Iaı,tırıl.nuş W1' tc7 7ek1;ar. riye oazıriı.iı bildiriyor: D!!C'- la bet lhtl--:1- clirflıeta tarih 
.6.L....___ Br~L bir lnai1ix tkarıet gemiai ~ ~ YfJ ,_........ -

• .:._~ın 7eni taleb&eri ""T.-. 
0 

- U lRa4Jov ~ı _ Ame.. Atla.nttk .bili .çJiında torpİll«ıl - Muazzam sahneler •.. Onbinlerce iftAll .. Yüzleree muı.ab ... ialar ... ::a bJ"ll8'd._.aa nrlle:n bs.berirn mi,tir. lasanca lı:aybolmadığı babd' m.i1yonlarca lira. 

:=:?:...~:r~:s:~: alınmakta~~ CLAUDETTE COLB ERT'in 
lngilterenin malt vaziyeti 

~~Derhal A1-aan ile sıkı lıtltirllil ./ ,,_ l.GDdra, 14 (A..A.) - Anm KAman. 

! - Anclo..sataon sı. mall"t DRGrJ Uınftndan verırl ft re. 
- st...ıı ietna.riıhı ıeoeral. .t.ıMrin ~ tsllf eden ~ 

lı;adroısunda.n ~ Vlıp llikfimeU tsnnnı ttütalda btml etmiştir. 
ı p . ~====-------~=-== 

tmda ~ ~ Rrclutu ıte,.ıet ~ maf&a. ı.a.,alln, ,-akıDd& .Peiebıl &&UhW 
_ \ . 1aral'tarı meauırı~ 'Y&dre .......__ıı..: ..... 1 .:..ımmetiedlr. 

eahhu dehuile yarattlan btitün iManlığın unutamadığı kanlı atk
larln misilsiz taçdarı : 

KLEOPATRA 

YER BULMAK iÇiN 
L'ÔTl'ZN TAM 'EANS SAATL'ERb\-ı>E TESRO' EDINiZ. 

Sayın l.ı.anba1 halkına büyük MÜJDE! ... 
lKINCl VE SON HAIT A BAŞLIYOR. 

Turan ünemuının vul aalonunun bir baftadanberl binlerce 
balkın t:alldlr ve alkıt tezahiiralOe inletiyor. 

Sinema scvcrlerin in görülmemiş olan ve umu.ml istek. üzerine 
bugün matinelerden it ibaren 

Şehzadebaşı TURA lf sinemasında 
ftQl8S. .....-... _. ~ (Türkçe) 

..!..--.!:.,"""-••Ukmda • .,,,,., Y ... ,,,..,.ı:::-:~-- Burün IALEMOARI 1 M.ll-1 I de 1 • Z EH i R L i Ç i ÇEK Mar.ı Peten'i lstlhlif :-~.:ı...:'1:1 ~ ve 1 bqladı -r. k lü 
Son dalılbda alman bir hab«e gire ~ ...,._. fllonnn Al111&11791& • ı ü r çe tÖz " - Türkçe v e arapça tazkıh 

Mevsım' n ik.i b uyük fihni birden 

::;ı ~ muavtnı, harieln ft .... te.lfm ~ P-* ~ WiJcllr. Ayırıu DİK FARAN'in titretici b~r baribaı 2 - Cehennem Kartalları 
7

e DllXln olarak 'f11J1 blılılıealne eh' cuma 1ıa fllıo amiral .Dadımua eilaııte c A N • L E R ş E H R • =· Amıraı Darlan 1ıııe abinedeıa oe: nıamıa en bi am.ıur. DMlAll ~ 1 1 RlnıARD DIX • CHERTE.R MORRIS _ LUClU... BALI.. 
' ' hbt kara, denls ft h&-ra ,

11
,. keaıdl .,m olMl h ftJoJ• teeUm M.m1.. Binbir h eyecan - m c cra rguzcşt ve dehşet filmi 

\'et.Jcr.lnfa kmnanda.nJ.ık raa.ltcaiai fiakıa: ncıeldh'.,. ·~---••••••••••••••••••••••' ,.. _____ 11 den ıtıbnren devam} matineler 



8 Sarfa 

Havacılık mütehassısı diyor ki 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) her eerdea enel IM1t cepheslnln ba Jlk.. 

llaha.nla ıWereceii mukavemeti bellle. 
!Dek lstecWı;leri anlaşılmaktadır. 

Son haftanın vulaaatı 

SON POSTA 

ilan ve beyan ederim ki : 
CILD GIDASI OLAN 

BU BİOCEL CİDDEN 

ŞAYANI HAYRETTİR. 
Ciltlin ısmel iktitlar111rla 
oklu/unu ispat erlıjqr, 

--- - .. -. 

- Miluer kuvTet.leri ıstedllderlni yap. 
sı.n.lar, Mıaın ela alsınlal', lraka da la_ 
sinler, h:l.t.t;. Rusyayı da çiğneyip ıeo. 
siııl~r. Bunla.c hiçbir mana ilade etme&. 
Alnunlıar yayılacak, datılacak ve her. 
ıiin için zayd düşecek.Ur. Biz o kU.ar 
muaz.za.m uir hav-.- kuvveti hazırlıyoruz 
ki h:ırek~ ıeçtiğ'imlz &a.Dlt\n AlmaDJ'a. 
da uc sebir bırakaoat•z, ne de eadiıstri. 

H~fbııki ikinci parti de ıllyor ki: 

- Ha.va kııvvetl duşmaııı matlüb cı. 
mek için ki.fi deflldir. MilleUerde bna 
lu\Vetmc karşı mukavemet kuvveti IYU. 
kartda soylenıiş ve bıah etmiş olduğu. 

mıız ı- ibi ı artml$C.r. Almanla.cm Rus 
Cf'pbe.;iud.ı.> ı-eçen seneki va.si.yeti de bu. 
nu ıw.w. etmiştir. Arhk J»u strateJl ıon 
t- olarak elde tutula.mu. Bunun için 
nman k:ıybetmemek, kara ltunetııe 

liandiden barekeıe geçmek, Mihvere kar. 
fi Avrupad.t bit- cephe ~aha açma« la. 
ııımdft'. Şaycd So~yet cephesi bir ktte 
çik~oek ••ursa Alman ord11Suna karşı 
koyacak bf.r kara laıYTeC.i temin edilme. 
sine imkan olmayaea.khr. O saman Mih. 
ver tun k11nethı!n Ud misil bir bava 
kaYYet.i •e rin4ersek fayda ftl'lllİye. 

cektir. 

Bu son harı&a içlode İnyill& .bava kuv. 
vetlui Ahnan1&4Jıa «B111'• haY&&Sllla, si. 
.mali Fı'an.sada ballı m«kedere oldukça 
tlddetli akuılaı' yapWar, tt&b'ah da 
«ToriDıH n bembanhm&Q ettiler. At. 
Ji.Dtilt illlillUerinie Aaaerik&ıı MY& .kııv. 

nıtlerlnia A.llnaa denb.altılarm1. karşı 

mÜfılSH' elamaddı.1ıan rirülm~ir. De. 
nlu..JtılM'ı laer&"iia i91n bİl'\lo& .-eal zı.. 
yaJ.Da ıebee olımak&a, mıinKalitı kes. 
mette ve 1eDi ıeai ~ da nrllen 
zaylailu aıuıak 7•rısmı ka.11a7abllmek. 
t.e4ir. 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten •onra günde 3 defa muntazaman Ji,lflTinizi lırçalayınıs. 

AlmM laava kaneüerme ıellnoe bu 
ı.a.tta lollMle Kal~ bomNl'dımaııa de. 
vam ~er n K.afkas t.9*tumetlıMle 

de açtlilbr yapan.t B.aslM"ın clenlzclen 
yı.pWtlan ıevldydt durdDl'lllaşlar. bazı 

re-ileri ve Umaulıan bomba.rclı.man et. 
mi$1erdlr. 

Doktorum, bu KAŞELERi 

İ~~ Sovyelterin ele aylardaabttl b:ı~ı. 
r111 ratı.rarak ortaya atWt•1'1 tez de ba_ 
dur. Bö,.le .ımakı. beralter hen.h b11 
tst•ameıtte atılmıış blçlllr adım, yapıl. 

mtt hi9bir hulrldt ,.-.tur. tnılllzlerlta 

Bonaa laııriclnde cephe ücerlnclekl 
neırınıal 11Çuşla.rdan ba.şka kaycle değer 

har~iıt yapılıaam)ft.ır. Garb oep~nde 
ing1llder1n aklnl:ınnıa karşı mukabil bir 
Alman Jtanlletl J&pı1mMlıtı (ibl, şark 
Cf'Pheııinde ele ancak mecburi tı(uşlarla 
iktifa edUmiştlr. Görülbor ki Alman 
ha.va kunetl keealetlnl nıuhafaıa et. 
mtttte " ha:urlanmakıadır. 

husu.si clld gı
dasında mevcut 
olan Blocel'in bü
yük bir 1Mna ile 
seçllmiş genç hay. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, AOMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

MUat Tocel 

Kahve, çay, tuz 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) !Tuzlalarımı.zdan küçüklü, büyüklü 

ra gelebilir. Fakat bu iıler üze - halen 5"4 tuzlamlz faaliyette oluıp 
rinde çalıpn vatandaılardan küçük 1 mevcudumuz yurd ihtiyacını faz -
eatıcılarla, kuru kahveciler inhisar - laaile temin edecek haldedir. 1.. • 
ların bayiliğini yapabilecekleri için tihsalatımız biç bir engele uirama. 
bunların mağdur kalmaları varid mııtır. Bu bakJmdan yurdun. tuz.. 
değildir. Mahrumiyet yainız bu iş.İn •uz kalmasına ihtimal verilmez. An 
toptan ııicaretini yapmakta olan bir cak nakliye müşkülatı tuzlardan ia.. 
kıe.m vatandatlara münhaaır kala.

1
• tenilen mahalle istenilen zama.nlar. 

cak.tır. da tuz ~vki.ne hazan imUn verme. 
Tuz satııları 1 mektedör. Bazı mahallerde tuzun, 

Sayın Vekile eordum: Bazı yer.
1
bazan bulun~ıu.ı_nası, mü~aalran 

lerde tuz fiatlarının yük.eeldiğin • bu sebebden ılerl gelmektedır. Yal 
den, tuza zam yapılacağından, bazı nl'Z bizim paketlehiçinde .ahnakta 
yerkrde tuz bulu.nmadığınd.an ıi _ 1 olduğumuz bir sofra tuzu ile tor}:>a 
l<ıayet edilmektedh. Bu hususta bi.. İçerİ•inde sattlğımız mutfak tuızu -
zi tenvir eder misiniz> ı'muz vardır. Bilhasea Ankarada bu 

- Tuzun, Tuz.lalardaki 'at~ş fi- tuzlar fazla sat ılmaktadır. Bu tuz.. 
atını kanun te9bit etmiıtir. Hüku - ları biz Çamaı. · ,\as·ndan hususi 
met bu fiatla.ra zam yapılması için bir tekilde iır. rm ekteyiz. An• 
Medise hiç bir tektifte bulunma - .kara Belediyc:ei .,on günlerde bun -
mııtır. Malumunuz olduğu üzere ]ardan sofra tuzunun kilosuna 16 
tuzun dahildeki eatıtı aeı1besttir •. buçuk. mutfak tuzu İçin 1 O kuruş 
frlıisarlıu idares:niu bazı yerlerde 1 fiat koymu~ur. 
ambar toeiı ederek ora1arda tuz bu. ---o,---
lundunnaııl halka kolaylık içindir. 
Tuzlalarda 1 kilo tuzun kanuni ıa Londrada askeri bir talim 
t1ış fiatı 4 kuruıtur. Bu Tuzlaların esnasında 
nak.ledildilderi yerdeki eatış fiatı -
nı mahalli belediyeler tesbi.t etmek 
ted irler. Nakliye ücretlerinin tahav 
vül etmesi, mahalli belediyeleri bu 
eatış fiatlarıında da değişiklik yap -
mağa mecbur ehnektedir. Satış fi -
atlarında görüfen tahavvül bun -
cfan ileri geliyor. Hariçe tuz ihraç 
etmemekteyiz. Yurd içinde mevcud 

19 kişi öldü 
Londra. 14 (A.A.) - Cum&rtesı ıünü 

~dra cenubunda yapılan .ukeri talim. 
leır es.nasında kam.ya utnyanlır.rdan 19 
kişinin öldükleri ve SO kişlııln 5ıhhi ılu. 
l'UDlUDUD atır oldufu şimdi ötrenllml4. 
tir. Kaza, pltr.e uçuş ta:narelerlnkı yap. 
tıtı bılr taan'm tecriibesl ıııruında ol. 
Dl u.et.111'. 

Hava Gediklisi olmak 
isteyenler 

T....,._UeriR ftlu•ııklan mahı&llla B&Ya ıtwaa11 ıne.tıae mtl:raeaa&lan. 
aH95ıı 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - l!bU.inıe:re koaul&o lt: Ankara bilce San'at olraluııa yapılacak döküm 
iflm atöl:re blnasldır. K.ee!t bedeli 123277.00 liradır. 

z - Ebll~ 27/4/9'2 Pazarte.I &iinii. uat 15 de Nal.la Vekaleti yapı n 
lma.r ~ri dtailtme komisyonu odasında kapalı •rr 89'1.llle yapılacakttr. 

3 - Ebiltme şartnamesi Te buna müt.eferri eftak ni16» altı yüa on altı ta_ 
rıış bedel mukAbilinde yapı ve Jmaı- fş]erı roeislltlnden almabfllr. 

4 - Euutmen ,.lrebllmek için ısteklilerln usu.lü dairNincle .-'1413.85" 1edl 
bin dört yiis on üç lira ııeluıen beş kuruşluk muvaıkbt teminat vermeleri ve 
Nafia Vek&.klUndea 1'u. tş leiD almmL' ehliyet yeslkası lbraıı etmeleri lazımdır. 

iflbu veslka.11 aılmak için latt'klilerln eksiltme ta.rlbl.nden utatlt ıünleri harioo 
en az üç ıün en-el bir istida ile Nafia Veki.letiDe müracaat etmeleri ve iaUda. 
lanna en aıı bllr kalemde b• l:,e benzer c75.000ı Jlralık bir Jf 7&ı>tıldanna. dair 
işi yaptıran ldarelerdee ahnırue vesika rapt.etmelerl ımü.tAıJdir. 

5 - isteklilerin tokllr mektııb1a.rmı ihale günü oluı 2'1/4/1942 Par.arteaı &"il. 
niı saat H de kadar eksiltme komisyonu relslitlne makbuz nnıkabillnde verme. 
teri lazımdır. 

Poeıtada olacak ıeclkmeler ta'bal edllemes. 

Devlet Demiryolları Adana 6 ıncı işletme 
Artırma, eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 24990 lira tata.n muhtelif eb'atta 250 M/3 oam kereste 
prtnamesl ve9i1.lle 25.Nlsan.942 cumart.esı ıiinü saat 12 de kapalı -ıarf uıulile 
Ad:mad!l 6 ıocı İşldme :VCüdürlütü binasında satın alınacaktır. 

Şartnameler komls1on tarfmdan bedelsiz olarak verilir. 

Bu işe c(rmck l3'e7enlerln 187t.ı5 liralu muvakkat tenüna.t ak~elerl ve;ra 
teminat mektubları, kanuni tkametıib vealkaları, nüfus oörıdanları ve Ticaret 
Odası vealkalarile yukarıda tayin edilen ciinde 2490 numaralı kanunun emret. 
tl&-i şekilde ha.ıtrlam.ış oldukları teıillf m&t4tblarmı eksiltme saatinden bir 
saat eVftl Adana Devlet. Demll'J'Olları 6 mcı İ.ıflfıtıne Müftrllitii binasında 
otplanao arUırma, eksiltme komla1e1111 a.Iitfue te'f'i1 e4mderl liisam• Jlia 
olunur. at!S!• 

vanlardan 1.stih- ......... ...._ _ _,,_"-....._....J 

sal edildiğini söyledi. Blocel c)i. 
din derinliklerine nüfuz ve genç, 
taze ve açık olmak lçln kendi.sine 
lizım olan gıdayı temin eder. 
Meşhur bir Viyana ünl•ersltecl 
profesörn tarafından keşfedilen 

bu BİOCEL ı pf'nbe renkltkl> To
kalon Kremi terkibinde tam cUd 
ensacmı beslemek lçln icap eden 
miktarda mevcuttur. Aqamlan 
yatmudan evvel bu kremt ve sa
bahları da (beyaz renkteki> To· 
kalon Kremini kull.anmız. Üç gün 
ıarfmda tenlnlzln gayrı sat mad
delerinden, yüzünüzün zayıtıaml.f 

ve gevşemiş adalelerinden tur
tulmata başladığını göreceksiniz. 
Viyana Üniversitesi hastaneleri
nin birinde Prof. Dr. SteJskal ta
raflndan 55 llt 72 yaşlarındaki 

kadınlar üzerinde yapılan tecrü
beler neticesinde yüz buruşukluk· 
larının altı hafta zarfında kaybol
duğu sabit olmuştur 

Sıhhiye Vekaletinin nahsa.tını haizdir. icabında aünde 3 kaıe almabilir. 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK. EKZEMA ft 

ciLD YAB.ALAKINA Cevkaladıe !yi 

ıeUr. Derlnln taıeleomestne •e 
yeailenmeaiae hlınaet eder. 

REB. ECZANEDE BULUNUR. 

FRENGi 
ve 

Belsoguklugu 
na ta.t.almamak tein 

EN İYt iLAC: 

Protejindir. 
.................................................... 
Son Poıta Matbaaaı: 

NeşıiJ'at Müdürti: Cibad Babaa 

SAlltBi: A. D.rem oeAKLıotı. 

Nafıa Vekaletinden: 
ı9.4.1H2 Oa!'ıiamba ıiinü sa:ı.l la de ADka.rada Nafia Veü.letl •lnaaı içinde 

MaJzeme Müdürlüfü odasuıb topl&nan Malume EUl.ltme komisyonunda 
«8750» Ura bedel tahmin edilen u 5000ıı e.ded norma.l kiirek mübayaaamm ka. 
palı zarf usullle eksiltmesi ya.pılacaktır. 

EUiltme prioamesi ıı:e teferrüatı .becleW& olal'ak Malftme Müdürlütün • 
den alına.bll.ir. 

Muvaltb.t tem.inat tt656ı lira «25 • k~. 

isteklilerin teklif mektublarmı muvakbt teattnaı ft fl&rlnameslndekf ft91Lfk 
ile blrHlde ayni ıiin saat 14 de kadar ımmk.ir komls1~na makbu.& mukabllln. 
de vermeltrl llumılır. <l!6Z9o aH8&r> 

' Almanca ve Fransızca bilen mütercim aramyor 1 
1 AlmMıca •e Fransuıca muhabereye ...... W.lr mit.ercime ihtiyaç vardır. 

Mabuellıe uaullıerhıe rikıf olaalar terci.b. M.i~ktlr. Tall'b elaoların ıaze. 
temiz ldareıılne müracaatl•rı. ' , 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BAN·KASI 
ltV11l• tarUai: 1111 

100.000.000 Türk Lirası 
,.J»e Ye ajallıa MedJ: 111 

sna Ye u.rt lael' nm .. ota mumetelelt 

PARA biRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zlmt Banh41nda ltumbarab ft Jhbanaı tuarnaf beublarında m 
.. H llrw b-.lanaoJ.an ..,~ ' •ef• oek1leoek kur'• ile atailc1ald 
plADa r6n ikramın data~r. 

4 Aded 1·000 Liralık 4,000 Lira l 
4 ,, 500 ,. Z,000 » 
4 )) 250 ». 1,000 )) 

40 » 100 » 4,000 H 

100 » 50 • 5,000 » 
120 » 40 • 4,800 • 
160 )) 20 » 3,200 ).) 
DlkkaC.ı B~ paralar bir •ene lolncle H Undan qal\ 

dltmiJ'enlfJl'e lkramiJe oıJdatl tüclil'lle " ıo fadulle nrileoektlr, 
ltlll"alar ..... ' defa, 11 Kati, 11 llulnm, 11 Brlil. 11 Birtncıl 

Uau tarllılerlade oSfle(lllkttr. 

Sümerbank iplik ve dokuma 
· fabrikaları müessesesi . 

müdürlüğünden 
.Müeaaeıemize bağlı Anadoludaki fabrikalarda tavzif 

edilmek üzere, 
300.- lira ücretle operatör ve dahiliye mütaha11ııı iki 

doktor alınacaktır. 
Aranılan ıartlar: 

A. - Şimdilik ukerlikle alikaıı olmamak 
B. - Yaıı 50 den üıtün bulunmamak 
lıteklilerin; Ankaradaki müesıeıe müdürlüğüne ıifa 

h·en veya tahriren müracaat etmeleri lazımdır. 
«2741» «4567» 

lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

50 ton kadar d alınacaktır. Pazarlıkla ebl.U.memi 16/4/9"2 Perşeml»e Pni 
saat H de Tophanede ist. Lv. A.mirlitl satın alma komisyonllllda ;yapılacak. 
tır. EUer koyun, kqıl ve sıfır olarak teklif almaca.i. ve ınaka.mca halll'lli 
muvafık &'Örii.lürse o cins et ihale edilecektir. Koyıın elinin ilk &.emlnatı 51Z5 
lira, keçi etinin 4125 lira, sıtır eUoln f500 liradır. Şartnamesi komls;roncla 
ıörülör. İsteklilerin belli saatte komisyona ıelmelerl. lULt39Z) 

Adod 
50 Ça1 bant.atı. 

120 Su banlatı. 
20 Sürahi. 
68 Çorba tabatı Poraelea. , 

1%0 J)tb tabak. PCll'SeleD, 
1 

60 Kaşık. 

60 Çat&l. 
24 Yemek bı91-tı 
30 s..•ta ta.batı. 
ıe Yemek tem tabatı. 
5 Sofra mll$&DlbUı. CM11t&mM lt•ı.a.ma•ıtı 

clında bez ola.blllr.) 
takdirde Ut X f eli'&.. 

18 Sofra bezi. 

Yukarıda. yazılı malzeme pazarlıkla 1ah11 aluıacaktır. lııalesl 16/'1942 Per. 
tembc &iinü saa.t 14,30 da Tophanede Lv. A.m.lrütt satın alma comlsyonunda 
7&.PUacaktır. Taliblerln &et.ireoekleri aimuelenlen betftılle.rek a.l.uıacaim4aD 
nümune Te kat'i t.emina-Uarile belli vakitte komisyona ıelmelerl. Nümune.l• 
1'4!lecek talibler eksiltmeye lt&.lrak e.demi~tlr. (68Z.4393) 

13.50 kilo blaaut au nllrat. w '75 kilo ı.ı ..... , SU&"allat alınacaktır. Pazarlık. 
la ekslltm~I Z0/4/942 Pazartesi riiııü uat H de Tophanede ı.t. LY. Amlrlijt 
ta"8 alma komisyonunda yapılacaktır. HeJJelnln tahmin bedeli 25,040 lir• 
kaC.'i teminatı 3'156 liradır, latetdllerln belli saatte komis)'ona ıelm.elerl. 

(683.4416) 

Beher kilosuna !'150 Jtur\1.$ bhmln tdllen '150 kilo Sinonim peraaıldoo alı. 
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/4/9'2 Pazarlesl g-iinü saat U .30 da Topha. 
nede ist. Lv. Amlrll!i satın a.lma komisyonunda. yapılacaktır. Kat'i temlndı 
3093 Ura '15 kuruştur. Taliblerin b'lll va.kitte komisyona relmelerl. 

Aded 

4 Arabalı emme ba.!ntu tulumba 8 paroa teferrüatlle beraber. 
f Takım beheri 50 metttllk hortum ~orlarile beraber. 

16H.4U7) 

Yukanda yazılı malzemenin pazarlıkla ebllıtmesl 16/4/ 94? PerŞf"lllbe ıünl 

aaat 15 de Topb&.nede Lv. Amlrliti saten alma komisyonunda yapılacaktır. 

Depsinbı tahmin bedeli 2500 llr:ı ilk temlnatı 187 Ura 50 kuruştur. tstekU. 
Ierln tulumba katalotunu komisyonda &"Öreblllrler. Ve ayrıca teklifte d" bula.. 
nabllirter. !686 • 4456) 

Beher kilosuna 97,5 kuru$ tahmin edilen 15 ton kadar toı şelıer alınacaktır. 
Parıarlıkla eksiltme.si 16/4/ 912 Perşembe &"iinii &aa.t 15,30 da Tophanede LY • 
Amirliği satın alma komisyonunda yııpılaoa«tır. Kat'i teminatı lt6ı lira 5f 

kuruştur. Nümuneel komisyonda ıönilür. Tallblerln belli \'akitte Jı:omls7ona 

gelmeleri. (689.4500) 

Aded 
32 Yanım söndürme aietl. 
19 25 metrelik hortwn rekorlarlle. 
10 Lanı. 

Yuka.rııla clns ve miktarı yazılı yRngın ııöndilrme malzemesi pazarlıkla satıD 
almacaıkbr. İhalesi 16/ 4/94'? Perşembe giınü saa.t 15 de Tophanede Lv. Amir. 
Utı satın alm:ı komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin oedell 1702 Jlra 
50 kuruş ilk temlns.tı 127 lira 69 kuruştur. Yan~ söndürme aletinin nfimu. 
nesi kom!Sıyoncla ıörülür. Hortum, rekor ıoc lans 11Umunelerl tallbler taraflll. 
chA c&tlrllecektlr. isteklilerin belU ı;aa~~ koml5yona gelmeleri. (690.45111 


