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2 Sayfa SON P<>STA NU&n 20 

Hergün ""' Resimli makele ı a:ı En büyük diişmarumız tereddüttür ~ Ankaca va Sivasta. 
İ.'<i J~7 nga hariinin 
İktısadi neticelai 

\.. ~ 

B er barb 
beblerbı mah~ulii olur ve bir 

&akım iktısadl neUcelcr doğurur. Cünkü 
haya.t lktısaddır ve ha.rbler ise hayatuı 
7alnı.z. birincisUUen, bi~ pa.rçasıudan, bir 
teoaurilııden llaşka bir: şey, d.eli14.ir:. 
~ı Cihan Harbi ile bugünkü harb 

arasında 'bu ı.aJnmdaıı bir mukayese 
yapılacak ohu. laıqiiokii harbin bUıll , -
dan en-eU.ine nisl>el.le ne kadar fa.riLb 
olduğu rörmiir.. FaUt, a:öriilecek şey, 

5a.de iki barb aıuuıclakl bil' fal'kt.a.n ib~ 
ret degil, ~iki de bu farkın değur.ıbi • 
leceği neticeler lt.iba.rile dehtet ve aza. 
metidir. 

* Eski Dünya Harbinde, dün:va iktısa. 

-

den hazb l~nde dejildf. l'ahud da, da., 
ha iyi irade edelim, eski lıarbde dünya. 
harb tesirlerinden lm&'üııkii derecede 

Çok mübbn acele bir 1iJ loliı 7ola. cık:aıken, tam istasyona vardıiı sırada BaJMta en bib'.iik ayıblara tereeıdful ~ utrar, en miililm rınaUan 
pd( mıillıJm \'le kı7aııetli ~a. ile dolll olan valUıinl ~tiğinl anlamıt bir ... oı_ da r- .. ~""tid .n:....;n.<1.- ,.. _ _.._ .. 

ınütcı~il' bııhınrnuyoliJa. O zamanlar. ~ -- ..,...,._ ,,....,...-..... .... Y"" __ 

CWl'llD Jiıa.Unl tasaVVW'. ediniz, tren kalkmak ti.zerec!lr, eşyasını ara.mıy:ı kal • i:ıı&a.n ömrli ı.ı. d __ ... .__ d'";.,.en "ir. ~-- ""M•del"·• .... 1.-.. -.., ne vapma. 
muharebenin sahası, yeT yil'zünde bir. ~ ıu...-.- .,.. " .....,..... ... .,., --- .......... ~ " ' 

kıtsa mühim ve acele 1ilni kqbedece1ı;, trene binse eşyasuıd.a.n ebediyen matı. nıu doğru olı&catrm 4ÜIÜİlJD.ekle mit reçdrirken bıl:r de baluııns ki fllm bl~ 
a\•uc to·rak denilcbi:ecek derecede ınıth ram~ ft! ömrümüz sonuna ermiştir. En büyü\: ıfli=:enınuz .. --eddüdiür. 

dd~~~kA~ınama~~rrb~~-~-:·:-=-:·-==·==~~~===~~==~~=========~==========~~~~~=~~~~~~~~~~~===~ -----------~_ .... ________ ......... 

~ ~~::n=~:::»::J:~;~:~;~ [ S e h .; r B a • e r 1 e · r .;-
slrleri bu dört memleket içinde büt.ün .. A .. ] 
şiddetlle kendilerlnl ıösterirlerken öle~----~-----------------------------------------------------~-

::~bl:"'a: ':::: =e.h::b~~:; inhisar(arnı mantar Yani r-. .. ı·r n~ lo·Vll eln 23 Nism 
ve rahatp eahşalilH;ror: ft &bııa.nların lj,• 1 JI .l' li ~ 1& 

[;~=.~:-:;::1=·::~ rem:n::,yer geçirmek isteyen ı~ 
Ba.lbuki bqün .öyle değildir; bil. 

ha yramr ftaıırftftran 
famamW 

hassa. Japonyanın harb(! 1~-0.rakind.!n _ yaşında hır ,ı.Olall.ılrJ•I beri, artık bütün yer yü.ııi blr barb sah. Bu suretle son zamanlarda U' U b Çartam6a gününden itibaren 
nesi olmuştur. Artık, arz üzerinde, har. biraların köpünnemeıinin önü okullar 4 idin: tatil yqacakJar, 
bin doğTudan dof;ruya. teslrine az vt'Ya ne geçilecek, kolonya tiıeleri ·· • · 
ro.k ~dae~ maruz bulun~ıı~~n hl.,: bil: de mantaraızlikt'aıı ll:urta- A:sıTiye 7 nd ceza maldeemeei j ~ it anla~JılnıŞt Sadettin lie _ hu ~dtlet ıçınde okullarda 
mtl'ku.n saha Jı.almamış g1bıdır. Deniz. l l k .uçhısu 1.f y.şında bir çocuk olan men d'•"'rl fır}amı....,,, da küçük do musamereler verilecek 

1imh. ~ i 1 rı mıf o aca 1 ._ .. ~~ ' -
Jeorde ve kara · en yüks~ s ma ilen çok enteı-e.a.n bir dohmdırıc:'llı.k ~a 

1 
lsndrncının çalliıtan firaT etmit ol • . . A 

en aşatı et>nuba kadar her s:ıhaıb ve • vasıuı ııe'tice1endirn:ıı· ..hr. t!Jadi l .ıL- ·• ::...ı: N"ı.7 • 23 Nısan MıH H~Lı'mı'y_.. ve 
J;iitön rmi~iller aramnta hınti halr htt. lnhiaarlarLn c;Jkarmakta. olduğu ~·· rı se augumı gorm""9 ... r. inayet, ış nr-

1 
-. CIL 

k b 
. "b· ,,_._. t pıdur: btay'"' -'!--d•Yek lh-~ yakalananı .. Ç .. ocuık bzryr. am .. ı.na aid hazırlıklu 

küm sürüyor. Şim{)iki ha.ide sakin ~ • r<a ı, şara , ve saire gı ı mWM-ıra .... ~ ~ .-.. '" km.al e<l 1-;.-
_ 1 l . Hadisenin 9Uçluw l41 ya,1nda ve adllyev-e. verihni•i:; 1 ı ..... ~u. 

bisiklet Jarışlerı 
Ankara, 19 (A.A.) - c'Eam spor ıcu. 

pası» bisiklet 3'Wışiarmm ikincisi, bu. 

&'İİll l"V'D mtta otabfU :ı:ltil dokıu l>i. 
sikletçiiıio işıirakile yapıldı. 

ADkAn _ Sf.ncan.J{öy ar.wnd-' clılip 

geline olarak yapılan ve elti kilometre 
tllt.a.n yarışın telUBJı: netlcesl su:! ur: 

1 - Orhan Suda 1 saat 30 dalllka.. 
Z - A1'ootDıU1 Tur 1 saat 32 dakika.. 
3 - Yakub Koşar 1 saat 34 dakika. 
4 - Şükrü Taşyonar 1 saat :ıs dakl. 

ka. 
Sivas, 19 (A.S.) - Seri blstklrt yarııt 

larmm üçüncıiüti 60 kilometre üzerin. 
den yapıl~ wı netf~de birinci gençllk 
klübönden Saftttln Gül, ikinci Demir. 
..,.rdan Adnan Göksel, 6oünrii ayni 
klüpten Yaşar Özla:ıy olmuştur. 

Mersin idman Yurdu lçel 
futbol fllnlpiyonu oldu 

Mersin - İ9C1 böltcısl futbol bır..ncilik 
,müsah:ıılralan netfceat Pamr aıinu Tar. 
sm ııahamıııla Menin Uman Yurdu 
~~lik klübii takımı i~ Tarsus İdman 
Ym<alu ~ilk klübii t.&klmı ar.ısında 

~ılllan ve Milrılin t.a.tımınm kazanma • 
.Ue neU~n ınüsabaka Ua t.aınün 

etmiş va Menin İıliuan Yiırdu Gt'n~llk 
Jdübil İçel fotboı sampiyona olmuştur. 
Böııı:e idnclliit Tersıa idman Yurdu • 
' lllUD Kollej ile yapacaiı müsa ookadan 

Kırlipınar giirc~leri 

luu.u.lJJa.r-ı.. 
llıUine (Bumsi) - Der: t1e11e oJaui,u 

clbi bu sene de 9 Mayısta bafhyacak o. 
laın HJdt;p••t puaaw:ttı n tiiiyiilıi yağlı 

meşliur plliltnn pftıftltrinin parlak ve 
muntazam surette yapılmaa için Çocuk 
Esirgeme Kurumu taralınüıa Her! lürlü 
tedbirler lttftı.u olunmakta.dır. 

Tüıılı: SPor tariblnıte mühim bir mevki 
IŞl'M eden ve. ld ~ a.sırdanberi devam 
edecelmelde olaa K.uitınnu preşlerine 
liiııı. - ıle ~n en namdar .-... 
lhıanlan tMnln eılilnııietlr. 

riim"n ~ubi Amerika bile harlie y:ı. - maddeJeırj ~İŞC'lerile ko onya şlşe - M fa la· ~- ,.. B uata oğlu 1l188IJl Aksırreyda ken.;. Asliye 7 nci ceıza.. mahkemesi du .ayram münuebetile öni.iımüz • 
btmcı değtlilh-; siyuetm olsun. b&'rb o_ lerine yerli mantar temini için ya - d" d b" k 12 S d . . dekı Ç m'b ·· ·· ,,yl d ( ) 

cJ el bftll IÜ Ü 0r lıt in en 1? y"AŞ ÜÇÜK a 'ettln JS • ru~a sonunda SUÇU sabit gÖrereJt. I arşa a gunu 0g e en son 7 l' an.: ne$•ı" vat 
ra a 11 m ro n oYDoY • p · la-n tetki'ldıer bitirilmiştir. A l ay. minde bir çocuğa Tast1am:ştır. Sa ·lk·· ,,,_ d l dı 1 1 ı l 5 h :ra Pbı,.emlie, Cuma, ve CumartesJ ~ aı '' * danberi inhİısarlaı idaresi tahtala. • UÇUK. o an r c Y , ay apse .. .. _________________ _,_ 

Yalb12 birkaç mlS&I zikTetmı!!k üzere rın üızerine 'kağıd sararak mantar det-tinin sırtındaki yepyeni ve çok mali.kôm: etmiş; fakat yaşından do. gnnu A alı:":1liaır tat~! yapacakludır. Uk Tahail r-.:::.ındaki Çocuk-
i il 

" A erlkad ı 'f li. ·ı k lh ·· ı . . ~ Re'!llfm da ı re ve mues.'\eseler Çar • ~ 
söyl ye m ki mesel .. , m :ı Y )"e. yerine- kull8ımn:·,ıır. tdare bu mücL. zarı pauo ı e ce et sanın goz - layı bu cezanın bır kısmını ınd1re ıt: ··~ d P lar letatiatiai 
_,.. ı......ı.aai _ .. de t.a.lıdldata. b"'alil. '-'- • · k t b" d b' · ~mua Oı;;•e en sıon.ra ve erşemhe c:ıı• 
.,,... •e v- m-. ..., -

1 

det zarf'ında mühı.-ndis ve müte . rerını amaş ırmış, 11 en ıre 1 • reok teciline 'kaırar veırrnioıir. ·· ·· ık 1 b J ki d İsta.tla'Ülı' Umam l\nicllirlütö l!HO se. 
~dır. Daha . .Ja.p0ı·DAmfMU~kab1a'bed sirme. hasst&lardan müteşekkil bir heyeti çinde bu cici :ıeylere sahih almak - --o gu~ apa ı Uı unaca ar ır. Df.8iııde. ilk defa iııltıırU Y'&Plla.n uÇı:wuk 
... n en evvel şıma ı en a ııne ça!'p . A • • • arzusu uyanmıştır. Çocuk z~asl • • az:rla~a~ ı;ırugrama göre 23 ~ otan bir takım yoksullukW; .Ta. cenub vılayetlerıımızdekı ormanlar.a . l k deırb 1 kaf d lw ffa 1İd8 Edibin dün kil Nısa.nda A:ıuti.ı.n kaza.lard:ı. ilk ve or. a&}'lmı) na aJd ı.statıst.iti bu nam al • 

ponyanın baf'be karqm&auu:. mü cıaldb tetkikler yıapmıak üzere göndermış :~z~ ~~:e ;ıan ha:ıtlani~ı:eaçoc~- koni taoıkul talol:lelerinin i~irakile top. tında ııeeıeyMnl~r. (250) saıı·rl-den 
dirt ay l\rinde blrdtmbint ariu:uş ve nl. ve heyet ·nihayet Osmaniye dağfarı - kl k hb b 1 - er~ lantılar YBP.llacak, hitabeler verL Slial'M lmlumın b11 eser iı."aalar, vil.iyei. 
h&lel bir takım darlıklar meyda.na ge_ oırmanlar:nıda a.ncak.. ıslah edildik - gµn .... ~anB:~a y~d· ~şarka el ak o • Onivenite Edebiyat Fa:kültcsi.· rilece.k, geçid re9imleri yapılacak • ler ve her kaaa Te vtııtet daüUvııie P't. 
~ hiikôm..ı bir takım tadl>:.rlu i1lL ten. sonra bpanya ve Poııtekiz man- mu...-~~. ır mu uet onup ontl'§!l tır lıUtıer ve Uı:rlerı itibarlı. okuma. çatın. 
hazma ~obm 'bırakmıştır. Diter tarar. barlarına lbenzeyebilecek olan bfr hiTlikıte yıürümü~~r. bu sırada İh -ıpırofesörlerinden Halide Eaib Ad• ·T-'- . . A ilıııld. ~1'1- ve ders J':lb sonunıila Sadie. · • nan dün Üıaltü.dar. Halkevi:nde mi • _ -.ım meydanında da vJlayeıt ~ dnam edenlerin m~Wuu. 
tan .T&PGP7.mn lktısW sabaSl birbn_ nevL m'!lntu bu.mtu~r. Meşec ırğa • san ttın•. . . adına yapılacak merasimde vilayet ın: t.mil mııırt.uriJeUnl 11a:.etmı, ol~ 
bire. k .... pnlşlemlt bulunuyor. c!nln k·ıır tal;ab.larındaır çıiar_l. «-Biliyor' musun, dem~r. ye~ m.ari ve edebııy.at hakkında moolin . b 1 d:i L. lif •-- . -ı . b' . k ld F , . b' ıc_L . • K~ partl, e e yo ve mum.e ~n.n- ~ ilk tahwll.Nn temerMn malllıım 
Bu anın en zencin ve en ıı;=•!J toP""4 k makta 

0
J.a,n man-mr1ar e'lasıtiltiyet İ - nı ır cenuyet uru . u. aiür ço • ır aoor«!'!"ans vıe~ı~ı:- vınerans.. ]ar edtanile her kazadan göndeTilen ~ ~ınnı lJk allal ft ötretıue.:ı a. 

sahaları bil" iki ..-m içine .Japonlarm t"b .
1 

A a man•--la 1 ~arın cuklam tieclava kitab dağ-Uıyo.r,, taın evvel Halkevlı reısı Reşad Kay l b 1 L b L alet V 1. ~· ıu--a;.nberl! · 1r ele l an e VTUP ..... r . ..,, • 
1 

•• • •• _ O .. ta e e er na.z?r urunac ır. a 1 W ı;illılıen11Mt,e.ur, 
ellerine a""YW n.,.,.,..., o MOt'l'C da almam.alda. b011llber hafiflik i . 1hem gOO"sen ne kıtahlar .•. Tar%anın neır soz alarak profb!löre s'kudar- ve Be.ledly:e Reiıi Dr.1!.utH Kadıar Vaı-lıık _Da ~ " merol~ 
k~dat düayaımn llllllı olaa. bıı servet•,~ tibarile onılaırın evsafını haiz bu .. hayatını ml i~n, ltantaımayı mı, hlar namı.na t~ı,ıc;;rl-ini HikJiır • tal-belerin :a:ayramı·nt •-u~ladı1·•-n ~ ... t ~ llletlllla.mbl ııı lnel sırısı 
rıinelttl, şimdUıl halde yalnız J:ıpon k~ 1 A L'" · · ~ H · d . . t.·_ .... 

0 
x ' 'K""' ....-.v --' _, __ .,._

1
,__ idi ı hmmakitadtr. Anıcak mütehusı~1ar rsen upenl mı epsl e var. ştır. Halıd-e EClib a.onferan•ında sonra hitabeler verilecek ve bir ge. ~r. İtinde: rtizel 1&Plar vanlır. 

Diteı:o: tlıralt1ıa .JaJtODY&llJDJ lbl.. zene-in ıt)Uı:ikiyıtti az o)uı b.u manhlrların d ı:a 
1
ar 1 m

8
e ,_.aıbı .ıt.a evıHn'ı.7~ m.İrruui ve edd:i yı.al sahalnlnd.a. çld re5mi yapılacalc:ttn Tınıri7e eılerl~ tısMliy-'eınn ,,_.-ıllll'.-ı ._ mı: ıe • ı , K' b1 M d H . d ığ. b . d 

~ mukabil, İ\'t&'l~e. Aımerl_ iııitıımal e.li1el>itme.i İçin ~ ağız • ag~tl ıyor. u ıuta ev~tn ıııa 101 ~rlertn ne. ııu.retie meydana ge.:. Bütün iflto.'kutlarda. cLa Perşem.. 'lt'8ri Bir&- Mecm•aı - On 1llııııt 
llada. Bolimda, Fra.osa ve Balçikada. de_ larının değiştirilmesi ~üzumunu i . })enım ba]iam.dıT. Sana IJır mektuB leliiJeıceği ıüzerinde durmuş, mimııı - he günıü saöaliı merasim )"Clpllacak, giinde bire-. iN aMcuuwınm 4 ü.Da8 

rece deı:ıeae ,_ıı nJsbe'leJ"deı. bir fakir • leri ııÜ'rm.üŞleır ve idaı:.e bu h.u&u&t'B. yazay:ın. !baham• götiiT. ieıediiin rl" sahasın& eski TüTIC eserleırini öğretmenler tıaa:"afından &Öylevler ve ._. IBISlıııı ~taa i&t!şar. tıı • 
~ '9ii.cuıda.. rddl· BI dei,i~en kolo. Paısa.bailçe- fite ve. cam: fıı.brj~Je- kitahı alı.> tMlik etmek suretile Türl( ruliumı rilecdldr. lllıillürr 
Dile~ llenıÜle 7a.tırıl.mq oılan serftt - te~ula.ıaı h..,lam!şır. Diie'l'.J taraf.-' Ötekd bu &<izlere llananık eıe~~ ldurara.k.. pheserlerını meY.tdana ~ - Çocu1C naftası devamınca da o. :e.;nmhı.Do""ta ... itlm = .::~~ 
ler - ld bUl&n lah:hn. ötedr~rl kullan. tıMı orınarimıd., yapıliua.lt.taı. olan mit; Ihsan yoıM. bir. d'" A le.bileceğini anıt - ka.bire aid yeril llfollarda müsamerefleı. ve~:lecek:, ~ unco.:ı-... en 
....,.. al..,&ıiımm rakamlarla ıfade e1mek . d Ji.ii d .ı ~ gU oaö HdJ • bıuıh lif vı 1 'b oluna k ç lT, d:ıhl tınkaruuııdır - 'bir tara.fbn berba~a teılüıtle~e yaz m.ewim.ınde de .. e - - t a ya a.ına -,: - ~jelcnin TiUık; çocuklarının T.WC. te eg ence er toru ca - KÖYE DOGRU - Ba l.illlıı w it; meo,. 
oluyor. ~ Te: Ne~ ~ bo~ "AM edılecıell ve l:iuLrandiın ıtıha- gı mdttuou li~ı.rlamı~ı~.' Bu~ lubunl.l dul'Jlllalmı ve te.bltte,1ımele - tlT. • . . .. _,nın ""İillııDİİ Slto1lSl ;&mııiU'. İçin,. 
ıanıa d~n tıyme{led tilr- ...,.. top · 'ren Heyet ~ı.ar filaliy~te g'eÇCcek.. aonra •. ~en~. ~ırlıkte yuruyer~ lü • tri 1tibarile çok değerli oldiıjUnu: 1 HaVkevlerı~de" de 23 Nıaan guna ı!e Wlfaclellı ft siiıal ,,udar Yarıl& 
ıaak kain Ame:rfJumm son nmamY"lllr tir. tahevının onune kadar geli:nışler • !mılıatmıftlr, ;düz ve gecesı top)antılaı: yapıla • T&:nbe eıi.trS 
çok meşhur oı.t mlryarlı ra.!ıamlan bile lnhisa11lar idare&!nin cf'.rpola'l"ln • dir. Burada f'h.san bir OY,Wl <l.a.l:ıaı Haliclıe Ed:iö mü.teakıben edebi - cak, lr.onfenmmUır. liomıeder ve tem. 
solda sırır: ltalınlıl da mCS"Vcud olan: ve şimdi~e kadar çevimıif, yalanlUktan içeri girip yıtta geç.mi~ genç.lıerin Tınk velra - $iiler verilecek:tir.. Tıiir# lfatliıud Tıelaniay"1!ler.i 

._. '}"Blrıız 1<.oıonya ~•tıeleTİ iç1.n kulla • çıktıktan aonııa, Sadett.İne: yirrarnelerini ve EvH.ya Çelebi s~ _ İlkoGCul yoba} taleb-;lerini ko • 

Bu. misalleri ~otaltıp göl.ii.rmek ka. - n1la.n lspll'IJYa manba.rJarının tülun- «-Hay.<li, gir içeri. Baham dük ,yaliatnarneS:ni dik.katle ~ik et • turna cemiydi de 2.3 Nıand.a yüz.. 
bildir; l'mak ne liizllm~. va.r! Kalamızı J ~Mi ?olayısUe i.da.re bire. şiş.ele.rliıhıı kanda, mekıtu~ ver. Jiitabı dırı - meleri icali etriığıni, ICend!: e9erle _ lerce- çocuğa mu~UF hedly-eleı- ve. 
eıkidluıılterl aüıtLıtı dilşunme ;e ~e amz ıç rnd~ eıglemere edılm ş Afla. sın •. Yalnız; seni öu yer.i palıio ve :rmizden başka garl:i klasiklerinin recektir. 
tarı.uıda.n a.yırıp bu .ye~i baılisderın dolu mantarları kulianmaya başla. cdCet1e görür&e, zengi.iı sanır, kit.aSı (le incelermıesini, bu ikj ku.twhd·an 
ışıkları arasından geçırdığimh z~~ mı.ştır. Böyilece son günlerde bira:.. vermez. Onları bana bıraK.l) d'oğaca,J. teı~übin Wtikhalddli ~e;; Yeniden iki maHy&> ~ubesi 
heıııimts ae kcııla7oaı faneııoanıriı.tıü dü11 1 d k · ~ .. · • · .. .. . . . 1 • Tı 

.. ük' k b .. iik bi ikhsa.:li ha ar w 1 •llo"'J'Unney,tşlnın onune ge - Demı§ltır. Sadettın de P.altosu il ser er ıqj.-ı bii.Y,ü1' l:iir aayıaak ola - bı"nası yapl'a-.u· 
;,üa büY • pe uy r - _ıı_,; olaca.kıtı _ ,_ - •· . k " 1· v b 1· . .. 1 . . b" . J lillft' vuk l'yıor BusiiMii barliiiı ne. ..,....u:., r. cm=ı.ını çJ arıp, ınsana. tesun 6t • ıcagını e ırtnnış ve soz erinı ıtır _ 
re'ket aa.

1
se 1 

;_ yar nki dıinYa lnhisarla:r unıum müdürlüğü mü- ti.ldeın sama dü!kkina.. giım.İ4İra Bu rniştir. .Defterdarlık ';t.epeba.tt ve Feriköyünde 
t.icesl ne o ursa o ... u.n, ı . , - . . . 
diinkü dünyadan pek çok farklı olaca~ teftaıııtıalarının ma.nhlrı tetkıklerının ,-·-----------------------------------------~ ll'millen birer. -'iye fllbeıli biaam in. 
tır~ Sll4k huıludW ?eJa hühniyetle. • neticeleri hakk.ındr.ı bazırladıiı ra.. 111 ettirmet~ k_..r venııl~ 
rile aill. ı;üUln ~ 1liiiibı Jl'OT' Vnalete göndarilinitti.r. Veka.. [STER ~N-A-N, 'h9ıelsa....-akl maliye şubl'Si Şişhane. 
yatlle., Jull tiüUbı lıw-il liiinl'mılle "8 Mt eie.r: lü:Zum görürr.ı tedükat e • 1 r: de evkafa aid bahçeden a:rrılaıı sa.hada 
ltu uır. nettceıtrile! kiplerini artıracal'tlr. S "J ER .~ A M A 1 ,,...pılacMlır. Kotiliada' l:lı.psın.a bşlanan 

Ml"tlf:ll'llln cJebı)eU ve a.amet& .aSö • yeni maliye şubesi de yakında bltlrlle. 
Otktlr. 

Birliğinin-- miiaamerai 
~ TUrk Ma.tbuat TeıtaisyenlerI Birlitl 
tarafından %3 Nisan !ti! Pazar aıcşa.mı 

sa.at 21 de bir miısamere verilecektir. 
Müsa.mettde Şehir Tiyatrosu sııı'at. 

karlan tanfilııı.tba Ha:amt 'ft! Vasfi Rı. 
urun işfJralılle (Saadet YDnsı) islmll 
komedi temsil ed~ ve kıymr.lli ses 
san'atünmR Bayan Sdl:re ve arkaılaş. 
ta.rı tarafından bir konser verlltcekUr. 

Basrb*r Tiir:ti :Mdbuaı Tmnl~11lerl. 
nin basta ve malullerine tabils Pdileu 
ba .......,ey& l$tfı1lk.. ::t.mekle. mlJll 
kült.öriimüzc ömiirlerlni vakfl"deıı mat. 
bua.t teknisyenlerine yeri.Dele bir yardım 

yapılmıs- ob.ealitır. 
niiade duruyor. Btt, o J(wlar bil7ült blr söıııö; biiWD manmM'W na ....,.._,ya lrJlllııa ,. eilıb ar"w!e.,r1rımıwJl.ıı .. de ~ Wr •tanmal ı-- SN. 
meseledlr ki, •u lilç ~ lktisadmnm un pılimuılJ; onu lilWnllllM ~ üuı • 1ıılrl «Tele&n lıiaşı terbiyesJıı ba$hkı lu lferııHSI olduiu halde, dlkltlltıb:Iiği, 
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lemelııil8ıalıiılll adamı sorar; .it.em. bir ._,_ .- l 1 __ d 7 '"'.· .,....,., .. V1L... 7.""· »m.1.~0 ·-•~-

1-ı ~ ...,..._ m1*auoı -enlerde rene t~. ·-t-a anmtJa:ı:: ır ...., '-' -- .... ....,.,,.. -
...::.. ~'Jlt', llUÇ işlemişim de karakola ~öl.ürmü. .~,. ;r- ' mıa.--•• . 7 "'" a ••n~ .. a .. ~ı j 8 ıetmr ııalmı,, «AÇfım; biri, bizim "'· Cemi? He .bımarbit7lar dün adli- .-- ,._: --- ._ .. er' 1 

K-- y ı:._ ~~.!-!:..J~ Şİİıll tillJ tici~ adUDI ftlidİn, an. de biahurml'J'&n Winler ftft'nlt konu,:, __ 1 } 1~ S } ı.c __ _ı Ba.ıl;ı-o aalon oaestraa. 1.15: Evia ~ ~ aa.DCI a.Ü•~ artidimıa ıamaz; bir lıiı- adıMına tdtrar sorgu. yıeye tesıinı edi e'f'CK", a tananmeu -~ &~~ şnyor, «Yanlış cledlm, yanJıı Duma,. 2. nc.i mil oeu hakimliiine:- sevk.o.o a.ıoı SaM ~a.n, l2.31: ~ n. tü.B.ii,.. 
~ --.n laırN. cRellk .•. ı> derim, «Te\'fw a.nlar, w, 12.45 AJa.o.s haberleri. U: Su eser. 

<. lıl'oiEŞ D ' ~L-- ra!» Karşımdaki dedi kl: cı.Mfedersf. 1amrra~la:rdır. n. .-.: Ma,ıa ..-ı içiiıcl~da'"li.ıHda söz ala Wlıiinl söytertin: «settıt A'!inı.ed• ıert ve şa.-b.br, 18: Saat uarı, 18.03 : 
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10 2e O& aı kadarlarea treı4>it edilmiştir. Buna in? DefO!» cl!Ye çıloşıt ve malriiıeJi Ye tekrar af cl~ek-. makineıi .-1. paliahya satan balC:kal .a.yarı ,.e sJıım; Jiı.h:f'?eri, 19.4.5; Serbest 

ÖJl'le gi;nr lteiln 522,75 'llW'\4 clo.Jar vurur. iapatır. Ne llr ııellme ~ • JCqıattıfmı duyıfum.» Koıcaımu9tafapaşada Bakkal En • 5 ~ika, 19'.157! şarkı ve ttrr~ler, 2C.15: 
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((Son Po11ta» nın tarihi tefrikası: 79 

~~~~l~l?AlRONA HALiL. 
- . ... . 

Şey!hislfııın başını salladı: 

- Beli, anı kasdedcriz. Hall.fei 

Sadrazam: cNe yapayım?:. gibi/ - Bu devleti aliye ve saadetlU 
lerd~ Hasan ağa~ın. yüz.ün~. ~adı. p~cfişahımız dend.iın.iz uğurlarına 
Y cnı\;erı agası duşuncelı du~uııce. bıle caıuımz okia feda eyleniz. Bu 
li oordu: sinnü saldeıı sonra bu denlıl acı r~ulüe~~em olan in:ıaz:1ülmüslL 

- Beni.m Sultanım, ya padişah! nesneler görmek dahi kuru alnı. ~ın ~aooşahımız efen~ıımız ol~ resu 
hlern. efendimize bır §ey söyledi- mıızın kara yaz usu imiş! v z':ı. 11:1 . ~u.c~a tıazret}erı sancagı şe. 

· '? h rıfını ıstıs.'ıab ve lahza fevt etme. 
nız mı. va ... 

iıbrahim Paşa ba~ım aıkaya iıbrahim Paşa ö'flkelendi: den cemiyeti eşkıyaya karşı var_ 
dojlru oynat;tı: - Ağlaman efendi, imdi ahü malan farzı :ıyındır. 

- Yok aga karındaş. vah sırası dıeğül. Ne tedbir buvu~ Pa.şa sıçrayıp Abdullah efendi-

San' ate dair 
,,,.,.--·•••-•••••••••u••••••• .. -••••••••••• • . r ..... _ ............... -.............................. , 
: Son Postanın edebi lelrikcuı: 118 

. (Baı tarafı 3/1 de) u'lır ~ K .... UC!ıK'J 'o ~-"i~'. şaır, l\Iehmc-J ı~ı .. uıı ı·,uıunu .ıı:ıdcıle.:ek 
bır muvaffaıkyet cu~rın!~tlr, 

Ciddi makaleleri ar.ısınd~ 1tUstaJ lb 
nüll'min ve eseri» par~·asile e:Tarilı I!;incl; d M • 
bir m"'"'"'·a.t ,__le' . Nakle en ı a~ Tah3ın Bcrhand ..,,... " mıı.~ S•nı işaret etmek • _ Al l • . . . 
lizınıdır. : . e acele gıtmcsının sebebi sualler sordu. Adını;z;ı ailenizi ög~ .! 

:nedir? Ben oı b · .. d k · · · • Kendimi zaptetmek ve nep te%kir e : kt ·k 
1 

~ıun ır mu det Yaka renme ıstedi. Sizı tarıf ederken! 
dilmeğe layık bulunan mak~leleri • ki ~cı .; ~ acagını zanınetmiştim. ~yle diy~!du: c~özleri güzei, yü.~ 
bütün kl~blll fihrlsl demektir. burada ~esle~z et !kalfa muammalı bır zu taze; ~cudu ın~e•: Yani_ affı~!-! 
kayde ~lrışmemek i'iu bl.rkacuu cü.b.ı : _ B n .. n_~za magrur:n S«?,ylıyeccgını kuJ 
işaret etmekle iktifa eyllıece&-lm: ! D ed. de oyJc sanmıştım yav_ çuk hammcıgırn, Omer s:zi ta~ 

«Sakala hasret.,, «Bostan korkuluk_ (u~ ,: ı. _ . . zevıkinc uyıgun bulmuştu. Si~i bir1 

- Eyü Q}tnuş sultanım. ÜskiL rusuz, hemen anı söylen. · ni.n ellerine yapıştı: 
<!anta bulunan vüzerayı. ve ulema Şey!hislam gözlerine tuttuğu - Ya, fetvayı şerifi 

tara, uK.arııuıu • bwlU okudu.li.tan ı.onra : , .. .~ .. bu esrarlı tanı Ncrımanı akraba sanıyDr ve menmunıyctlei 
hiç sevnı.edifim ta.rpıızw1 idrak mevsi • Eousbutun kuşkulandırdı. .. seyrediyordu. Ben ihtiyarım, böy-; 

verir mi- mini sabırsızlıkla bekleme!e başlaili.m : .. - Dur bakayım.·· Dun ben le şeylerden pe'k anlamam amma;J 
«Denize serenadı>, daha bilir mlyiU: Ek~te~ ayırıkfıiktan sonra kim.~e '!anmma kalırsa 'küçük bey ilk bs.İ yı kiramı -bunda celb buyurup acil mendili az aralayıp sesini titretti: siz? 

tedOOr ue ise anı söylc~ek dile. - Mukaddemind'e cSancağı şe.. _ Verürüz. 
mez ırrüsiz? rif. tıatıra gelür oğlum. 

Sadrazamın yüzü güldü: Sadrazamın gözleri parladı: Sadrazam vezirlere baktı: 
- Hay anana atana ralı!llet. - Sancağı şerifi alıp ~ıyaya - Ne buyursuz? 

Eyü söyleı'Siz. Vüzera hemen k.ai- kalışı mı varalım dersiz, benim ha Hep birden başlarım salladılar. 
fcte.n Üsküdardadır. işte Mustafa miyıetlu bubam? (Arkası vaır) 
ile Mehmed de bunda hazır bulu. 
nurlar. Cenabınız danı varsız. 

- ! ... 
Paşa /kahve çubuk ısmarladı· 

Yeniçeri ağasına yeni b!r kürk 
~etirınelerini emretti. Kür.kil Ha
~an ağaya ellcrile giydirdi: 

- Halinizden :rendde olup fil. 
tur getirmen, elbet telafi olunur. 

Dedi; teselli etmeğe çalıştı. 

Nafıa Vekaletinden: 
Ektilltmeye konulan iş: 

l - Su İşleri Altıncı şubi! Müdürlüğii mınbka.sı dahllinde Serhıuı sa.! sahil 
•Wa.ma. ve dC$tlTJ şebek.esile sınai Jmali.tı n işletme binaları lnşaaJ.ı mu_ 
ham.men kt>şlf bedeli v-.Mıidi fla.t esası iizerindeıı 1<5.318.040u liradll'. 

2 - E!ısfltme 15.5.942 tarihine rastlayan Cmna ciinü saat 15 do? Ankvaııla. 

Su İşleri Reisliği binası içinde to;ıılaııan S• Eksiltme komisyonu odas1n_ 
ela kapalı ~rf usul ile a-aııı1acaktır. 

! - İ.stddilrr eksi ilme <µ.r namesi, ınukavele projesi, ba~ m:Iırhk i)leri &'enel 
şartna.mesi, umumı ıı i,.H>ri fenni ~tna.meeile hususi ve fenni ~Tt. 

naıneleri ve projeleri u50ıı lira mukabilinde Su işleri Reisli~irıdcn ala.. 
bllrl~r. 

' - Eksiltm<'ye &"İrebilmi'k için is'.eklilerin <t l 73,2Sb liı-a 20 :turuşhı.k mu. 
va.kk.at teminat ''enn"Si ve eksiltmenin yapılal'3ğı gündt>n en az üı; J:Üll 

evvel ellerinde buluna11 vesikalarl.ı birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekale. 
tine müra('aat edl"T'ek b:ı işe mahsu" olms.k Ü7:er-c vesika alnıal.arl ve bu 

hangileri? Kit:ıbı başından sunıma k.a.. :gelıp Omer Beyle k~n~ştu mu? kışta size meclub oldu kızım. : 
ııar. falıd koşmıyarak yavaş Y•""'• siıı : .. - H~y:ır. Ben hıçbır misafi Neriman bila ihtiyar kıza<dığı-ı 

' ._,,, - :gonmedım h · tt· 
dire sindire, lc:ı.lz bir _şıırubu katre 1ut : · 1 ısse 1• 

re içereeslne okumalı. • • E -;- Bir rnektub, bir telgraf aldı - Ne tuhaf sözler söylüyorsıınf 
Bu satın yaurkcn, içmekten b:thse :mı. kal:fa! : 

derken kitabın manzum :parçalarında~ i -. - Hayır ... D~~ bütün gün kö~kün Fakat ıkı.mnaz dadı bir defa had 
birini almak hevesini yenemedim: :bır odasından oteıkine girip cık. ladıktan sonTa sonuna kadar ele.; 

«İçerı> :a.zeJlıı rı. Annesinin_ odasında uzun za_ vam etrneğe azmetmişti. Ciddi bitj 
«Meyhane böyledir bir içen daima :n:an 'kaldı, aıle resimlerini seyret- tavırla ba-şmı salladı. i 

. içer c•J atı. Aıkışam. ~emeğinde çok meyus. - Hiç de tuhaf söylemiyorumE 
Bigıine ş~~ı bezme olup aştna içer. fu· H:_ı: sızı? kendi 'karısı olduğu_ yavrum. Sana gördüklerimi nakle; * :n~ızu .. o~eı::dıktcn sonra. bu teessü- diyurum; ıhaıkikati öğrc~iği za-: 
Tahsin o ehil ha.le ki bir nukll gam yese :ru busbutun arttı. Galıba sizi ta- man cmu görseydin sen! Öyle mü: 
Bir cur·a•ı şarab ne binbir s.1ra içer. ' ~ıyamamış. teessirdi .ki az kalsın çocukiar gi.i • * i - Sana ne_ &?yledi? bi ağlayacaıktı. Bk düziye: .-Ah,! 
Zehri.be'i havadisi billürilan suzup, i -Afiedersmız küçük hanımcı ben ne yaptım! Ona o ç.ir1kin mu-: 
camı slt~ sunulsa da. rıtlı v-era içı>r. Eğ°lm, bu sözleri size söylemek doğ- ameleyi nasıl yaptım! Nasıt onu: * iru değil amma... tah'kir ettim!:. diyip duruyordu.f 
Guş eylemez de beneeteyln gilrtu gfıları, ~ Ner.imanın tecessüsü uyanın K'.endi kendisine o kadar Jnzmıştıi 
ug. Msteı Jedünnne c-aşyi sa.da içer. :tı. Arıtık Nezaket kalfanın nıeha. kı aklını kaçıracak sandım. Ben: * ~et sarfetmesine lüzum ·yok.tu. san_:ı aıtlatmağ~ bcecremiv~ruma 
İQJJlem, fakat demişken Alai iradesiz, 1 - Evet, beni tanıyamadı. Far. e~la~ amma man ols1J.n. agzma3 
A.vli.zei kemale edüp iklida t~er. ~ayım. Fakat bunu sonradan bır _loıkma. Otoyamadı; bır yudum: 

u. z. Uşaklı.:il Erıasıl öğrendi? su ıçemedı. O kadar şa~ın :'eE 

Ü fküclarda bulunan vezirler bi 
rer ikişer saraya koitular. İhtil_ali 
hepsi de alım::ş1ardı. IQlerinden lb.. 
rah·m Paşanın bir an evvel d?vrİ. 
lip g:tmesine dua ediyorlardı. Bu 
ada.m, damadları; kardeş çocukla
rı ve hısım a'krabaiarile devlet 
mansablarının en yükseklerinı b;r 
örü1ncek ağı g'bi çevirmiş, ken .. 
dilerine yer 'Ve ilerleme umudu 
.blrakmıyordu. 

vesikayı ibraz etmeleri !iarttlT'. 

Bu müddet içinde vc~ikil tal,.binde bnlunma~-anlar eksiltm•:ye 

- Ben ~öyledim küçük hanını. m~h.~und_u· Haklkı _d:, YO•{ değil.; 
iştirak [*J Bu mısra büyiik şaır Yahya Ke .. - Ya! Öyle mi? Duşum bır kere, nıkahlı knrı~nı: 

ma.linıllr. ! - Evet. Fena bir şey yapma. tanınna_dan __ onun aleyhinde binhirj 
Has meclis ç.abucak kuruldu. 

Şoytıisıflı!n .A:bdullah Efendi baş 
~ede oturuyordu. İbrahim Paşa 
meseleyi haber aldığı lkadar an~ 

}attıktan sonra Yeniçeri ağasını ı 
gösterdi: 

- 4.-te ağa hazretleri kann<la. 
~ız gözlerile g()nnüşler, cN11shu 

pcnd> kar etmeyin<::e gece de
meyip bunda firar ve tattı canını 
ha1as eylemşiler. İmrli ne buyu. 
rursuz? 

Şev~ıis'&n bir'kaç gün r.vvel pa 
diışaha söyledi.kledni hatırlayarak 
için için :gülümsedi. Hemen yağ
lığını ç1kar1p gözlerine tuttc, hıç 
kıra hıykıra ağlamağ:ı başladı~ 

edt'3'ne:ı:ler. . 
5 - isteılllprln teklir mf'klublarını ikinci maddtcle yanlı saatten bir saat ev. 

vellnc ka.:hr Su i~leri Relsliğlne m&kbu.z mukabilinde Vl'.rmrleri ~1111.ilıl'. 

POBtada olan g<'r•ltmcler kabul edilmez. «24560 

Nafıa Vekaletinden: 
29.4.1942 Çarsamba a:-liııü saat 15 de Ankarada Xafia Vekaleti &>!nası içinde 

Malzeme l\Iüdürlüğü odas.uıtla. teıılanan lialzeme Eksiltme komlsyomında 

«8750» lira bedd tahmin ewlıen «500011 aded normal kürek mübaya.aswm ıra. 

palı SIU"f usulile eksiltmeii yapılacaktır. 
Eksiltme p.rtnamesi ı.e t.ererriiatı h~delsiz olarak 'Malzeme ~Iüdürtütün 

den alınabilir. 

Munkkat teminat cG56ıt lira a2ii» kuruştur. 

İsteklilerin teklif mckl.ublaruıı mu.va.kkat teminat Te şartnamesindeki vesaik 
ile birilkte ayni ciin sa&t 1' de kadar mcıluir koml1'>·cı.oa ~ --ıMM"iw.. 
de vermeleri lA-ıımdır. ((2'29-> «448Gı> 

~dım sanırım. Belki de fazla geve- !ena .. S..~ ~oylemek, sonro. _da be-

/ 
:zeliık ettig~ime hükmedece,···infa gond:gı bır hanımın kendı lkarıs•) 

unirde iki yankesici kadın u.::. 1-" - -ğr • :amma ne yapay~m. Ömerciğim 0 o uugunu o erunek... Ko1a)r ~= 
yakala11dı Skadar yalvanlı ki dayaruımadım. mi_bu'? j 

İzmir lDususi) - AnafartalııT cadde_ !Durmadan sualler soruyordu. llitiyar Çer:kes söylüyor söylü.! 
sinde. ~tlıcı Abdülkadir1n cüulam yan. i -. Ne ~.ak.kında? Her halde ba Y?l'<lu~ Nerimanın kemlisi~i b~~~E 
keslcibk sııretile çalınmı tır. 22 yaşında :zıa aıd degıl... hır alaka ve heyecanla dmled gm : 
Ayşe Ye ff yaşında Fatma ha işi yap_ : - Biliılkis, hep siz.in hakkınız.. fankettiği için biThassa haline, tav-~ 
tıklan zannlle tutulmuşlardır. ida. rıına mübalağa katıyor; m~im bir: 
~ i - Kalfa, sözlerinden bir mana sır tevdi ediyormuş gibi sesine~ 

Sçı~ı)'l()r. Kuzum bana açıkça söy ~izli bir ahenık vermeğe muvaffak: 
;ıe. ?ı:ner Beyin öğrenmek isted:ği oluyordu. S 
:ne ıdı? Filhaıkika Neriman bu hikaye.: 
1 - Bana bir düı.iye sizin hak. den hoşlanıyor ve bunu gizlemi -S 
fkınızda, daha doğrusu dayısile be.. yo:rıdu. Gözleri neş'e ile parlamış..5 

Yurt.ta kimsesiz kalan y.wru sbln 
iklymetli yaı.·dınılannızla yaşıyan 

Cocuk Esirgeme Kurumuna sığınır. 

Çocuk Eslr&ernc Kurumu cı. 

l\ICTkezl raber giden güzel kadın hakkında tı. (Arkası var) i 
J ~_......._....-...-..- .................................... ..-~ 1. ~ 

-•r.w.x.-..ı~+v•.rwr........,.. ' ----· -· ·----- ._ ................. ... 



4/ l :>ayıa 

ll·~ılliN'AVE~Jil 
-~ 

Talih budur!. 
Yazan: Kadircan t<aflı 

ben ®laydıın. e ~n l~eri asla alın. 
mıı.2d.ım; müııaca.s.t. kalemi.ne ronderillr, 

~ıın savuhırdınn. 
Doetum bhkaç nefes daha aldıktan 

..... aic'ara:vı SÖJMlibıılü. ye :p911ı;ıet'tnin 

llıena.rındaki tablaya aJtı: 

- Doldoe .. " SM'Ue• l'llııl& bekleı1h11: 

bwa.ıunııı ve a.tır basmış 0 söıo alımş. 

lJmom müdür cıyarın &'elinb; ve b.Jin 
emriorıi allnıı!ıı elemiş. Randevu istemi$; 
star eelnce kaclın sanki utanarak .tbel. 
lr.l!:. cevabını vermiş. Jleorir öyle se.tn.. 
miş ki .. Ka.dm ltaaa wwım miıdıir ~k.. 
kında: «Abdalm 'blı1 .. Fa.kat ~atlı lı&! .. 

Şimdi bnıim de stnden blr •stetlm var; 
bu U: aramı.J'Ala bir sır tılara& k:\lac;Utır. 
Ka.r~ koyarBMll karışma.!u diyor.ılu. 
N~ ıaz... ben keod.I işime b&karım!D 
de-Ciaı. Ertesi ıriU:ı ı;ii.ti; ~ ı;et.lrdi ve 
parayı Yerdim. Onda.il ~n~ hldını ~
nıı: bir defa. umum 111.iiıdürle bfrmül" •. 
nnn hususi otomobilhKlen ınettık şebrtn 
en muhteşem ıok-.n{aiannıha lth-.me r;I. 

ftlUn ıtörebl.ld1m. 
~ımıo ı.na bunJan aulalma • 

suıdsn ~ lı;e bffi ooa ~ilr ede. 

medba. Ayla.r reot.ı ve anım ~~ıtı ~
ııc blr i~m d\iştU. Arıutı.ın: yoki11. Ser. 

duın; Aml!'!t.ıuıda kü~ bir mt.asyon ııı. 
8 ~kr. Ş.,,tuıl ft bfr rnan:ı Tt'H. 

Jdlilm. ~ f•Y'Mt _.)UDL tıkıı da 

nrüldü mi? 
1111111 .Kt.bot rasth.dt; b'1n pnlıiDti 

a.lmğ hem de ~t.an kurtulmak için 
bir ~ktub ya.ııdım. Bir ay sonu celt-n 

oefl,bda. diyonlU kl: 
.,fiJya ~na ykmadı. çıb:ıydı 1'cl. 

ili lJtı n.a.iceı~ ~4:i. Beıu yere YW2• 

!Jel m.t$UT tallhslzlii'hndıt. Rerlf 11&ii~ 
ek karlIB».\\ ıutu.lmuş; o da lJek U5ta 
da,vt"anm.ış. Evlenmiye ıı:arar wrmiş ve 

benden cba. bo!Jamnı4. .uııum 111üdür 
namııslu a.dammış: Katt'UUP11 ellki ko. 
~ bunlıtınn ıliolıııııle rirıwık iste • 
meml 3'1lhwi kadın Den.im. defolmaını 
ılıJ:ı,a uycuıı bu1'nuı;ı: bernedense buray,a 
ısürıildü:m. Artık İ$tanbulu b4eznlyeram. 
Bende b11 tıtlih alduktaa ~nı. asla et. 

hat ~ göremll·ectğlıne inandım.» 

Cmwn mudur ı,ılrlleiln t.a.<ıfiye lndı:D 
ııonra Avrupa.ya gideli uı.wı :seneler olu. 
yor; brı.o;ını da beraber 'olürmii.~li;, 

.&rlJ,a.d.'\ıilDl hlç kimseıun yardmu l t. 
ı.a l;.di arliU!>n otmaksııın is!anbnla 
aJımnış; rastlaclnn da bu ~ski bTiciY~ 
ııa.t.ırladım ve ha.lU'lııtıl.un. l)e:li ti: 

- İşte t.tJılh denfü•n ~Y buıJur. Rırn 
SM1kJ o za:ına.n o güt.el kıUh:ru, lleT erke. 
cin serbf'.s!Qe gltt.biidlğt enerin blrlnıll:.n 
i:;~ren.Uı kim.i>nır han~ cennet kö e. 
sinde muhteşem bir -,iUiya ır{ladermri: 
ttfa.b içlnde yaş:ıtın için isia.nbula 

~imişim! 

r iLAN \ 

1 

~ Y Ali 'ın 1 
an'bııJ'unızla alll:Miı keslbl.l!iAden 

1 
sayın mfuı*erl · malü.au ol_ 
mak ii7ıere key(i)'et lliiıı olunur. 

Güzel İzmir Nııkli) atl 

\. Umumiye ~arı J 

. bifm_ecemizde kazananlar 
t Nba.n tarihli bllmecem!zde ı•••••••••••••••••••• .k ................. . 

aııana.n olı..a:yu:calArı u:Ja .ISmlerl a.. • K ........ ...,.. 
=~ lıtanbııltla ~ulunan o. : 'üçük okuyucularımıza ~ 
Pe .. aeuı,-ele«i.ı:ıi P:mnteAf, • G . : 
i~::::: ru.nleri ôilr.uen ı.onra bizzai • azetemıze gönderileıı bi'mece l 

emi.zden alnıaJarı ll:ıı.ımd.ır • ınektublarının üzeri b b : 
~a.,J'ada b":1ananları.o hediyeleri poıs~ • l.ı (Bilmece) ke.Jf=··· ı:I eme. ; 

e &dre.slerınc C'Öodenıır. : b;ı_ -~ın n Ve : 
B · A • uınecenln çıktı~ l "b · ır tatürk tablosu : zılına lU gı arı in ya. : 

t.1anbuı Bnk.rıköy k12 cnl.l okuldan : rf sr ımdır. Bu Kayıdlara 1 
69 N~ Ural. ~ aya! edilmeden i'Öndttflen i 
Bir kutu miirelıkeb kalem : rnekhıblaı: kur'aya ao.kulma • 

Gelibolu Cüınhnriyet ilk o''"·'·· uca • maktadır. 
1 

..... _ sınır -:. • 

de ~~ Yücel. """•••••••• ............................... _.) 

Bır 6üJ1ü.k roman 1 den FlkTet Gokt.an, A.Ipallu ilk okul aı 
MUBC.ata Kenal ~ orta oılluıl suıır mf ~ dt:n 183 Erol Aç.ıkg-öz. istanbu-

2'/B dea 96 Yastt Ayhan. Cataıoeııu Bimayeletfal &oka& \ 
ra.c4 na n 111D2. 

Miirekkebli kalem :vcıar. 
<Sem rost:ı hatrratıı Yuvarlalı dünya k.alernlrClf 

Zoncı&ldıı.i llaşt.epe uklor. B:hri el'İ (5eu Posta llatrn.lı> 

Sald Kozak oil• l'ibet Kouk. ist:ıabul t...~ı Sultuıhamaaı. n ııcl llk 0 

erkdıc ıiBe<>I 4/G dan 6&1 Neoaı.I t;ral, kut 3 deıı 19 Te,·fik Giinoy, tı;tanJtu~ 
İ8lanbul Jrmpk1111 K:aıti~ Clnebne7da. Arn.:ı.vudk4ty 25 inci okulda.n 22:; Tur 

nı " numarada Arkut iinn. h3'ı Orcan. • 

Diı fırçası Aliim:inyom bardak 
ı&m Pösu ııatırahl <Sen Pat~ hatuaJıı 

Teldrda.i oria ı*ul sınıf 1/Ç de :WG 4ııkaı:a Slikr.fye mah&llcsi ltaplshanr 
Ilaynye- Dllek~l, Sivaa lise sınıf 4/C ıU:ıı ar:ILuı ~ n~ Neriman Zile 
605 Küşdil A~s. İstanbul HarrlJ-e keriik -- _._, ' a.s. _.... ~- luaıı Nm Gençsiier 1e 
~ 3/ A dım lff9 İbr&hlıa Tüttr. bıııbul ,,, _ _, ....._____ ' . 

.._... UOlillQl.OINW)a arta eklll 15lı 

Dis rtaC'una Mes'ad. Maııioiiu. 
Ankara Tenfşr-.hlr Neca.ilbl'y cııddesl 

Lik so~ S:Lkız apartmıanı z numara. Ayna 
ela. Nuran, EsklŞchlr EmniyP-t mudürlü 's- Post& b&iır&bı 
tll ııuıamdiit memuru lhıned Yütseİ İstanbul 34 üncti oıkulda.n 279 ~-
oğ'lu Güngör, Ç-orlu orta W-ul ~/n den vim, İıstaobul iil-ükılcre 13 üncü okul 
3tl Nlya.zl Durm.<ız, İstanbul FaUh ıo da.ıı Nıır:han ~lu. ista.nlıu\ E~nkö; 
incl <iılral sınır 5 den 341 &hıı,·et Akalı.n. Baeılıa&kı seılı:ak 8 numaradıı ~8Srln. 

Muhtrra.. de.it.eri Kitab 
F.sk~eb.lr ismcl,Pt4a Oıkulu !'ınır 5 den Afyon Dııe suuf 3/ A da 962 İlısa.n Çe 

142 .Altını. Badı.k~ .l\llllikuvrefür l.'ad. tiner, ıtırldat'cl! Polis m~mura lbralııu'; 
desi Başsaun :-;okak 8 de .llii~ef Ö:r Sanyürek kızı Rerilmn .Sıınyürelı, Al _ 

gil, İstanbul Besıilda.ş Akdotan sokak 9; pullu Uk okul sınıf 5 den 96 üiııf't 
munaradıı Şule Ale.v. Gençial. İs!aııbul Tophane. örtmtt.ııı 

Albüm sokak. 1 numwada Feriha, İst.aııbu.ı sa 
( on Postn ha.tırııh) m·cr P~ karşısı !O nurımr.ıd.~ 

Kara.man orta okulu mır 1/A da.n Ay.O Senman. cıo.--ıu orta ekul 3/B den 
389 Abdürrah n Abat-ı om ıgınf pas Za2 Muzaffer Akçay. 

tı te1grat şefi Hikmet. ucel o~lu Faruk K..ttripostal. 
'1".üeeI istanbur Cümlıurlycl kn: liusl 
4/ talebt.'51nilen 'l' g I1lmilt Ay.tek. 

Kokulrı sabun 
(Son rosla bahrah' 

~ .Ltatiirk erkek ilk okulıı 4/C 

İT.mtr Ka~ ~~ orl oknll' 
smıf 1/ A dan U.6 ETgiin Unanı.n Te 
lılnla!' E"rloğnıl mahallesi Ordn·vi · c:J.d
desi 21 numa.ratlı. Ay 3e.vlnQ i tıınhu. 
Gde.nbe\i orta alra:l Z/D daa 6i9 ed&d. 



4 aya 

• 
lı:mirde .A.ntakyada 

Ekmek ve et meselesi ile 
dikkatle me~gul olunuyor, 

temizlik iılerine de ehemmiyet 
veriliyor 

Bir kozacılık kooperatifi 

kuruluyor, alıı ve satışları 

kooperatif yapacak 

İzmir (Hueusi) _ Ya.U Fuad Toksal Antakya (Hususi) - .dölıcemlziı:ı 
eknıek mcVTIJU ue meşguI olduğu gibi ö.ı:ııeıuli ımıh;;ulleriııdeu biri olan tııck 
b l"~rye reisi de fırınları teftiş eyle • koııa.eılı,•ııın g-el~i'SI ve nıüsta.Jı.sillıı 
m lşt.ir. I· ıruılar d~ha fazla ekmek çı,. korunıuasını temın nıaksadlle \'ali Şefik 
karm..'\kt.ı .,ldukla.rıııdan düıı ~mek ihıi !Soyer çllk faydalı ~ yerinde b ' r le. 
yacm:ı !uzum ıılsbet.inde cevab verllebil: Şf.·bb~· f{'Çl'~lı:. <ı~IYı:acıl.tk kooperatifh 
m'stir. Amalenlıı mu~ka.sLf bulunduğulkurulması !çın tlıililerlc tcnıasa ba~l.ı.. 
ma.ıı.a.ll~rdek1 lırınla.r daJıa aya.de ek., mışhr. 
mıh çık.ııra.cıı.klarJır. Bıı:-ün ekmek va. Bilh!ıssa kuçük mıi..st.alı.,l~ ~ o;um3'.. 
ziyc:t ' nin busbüt.ün lyileşece!H s.1.lihiyet. ve sa.ttŞı ~lbUa.ndırma.. b:ıkımuufaıı 
t.:ırlar tarafından wylenilmektcd:r. çl1k önemli ol:\n bu tes bb:i un Isıilısa.J 

\' fi B. Fwd Tuk&ıl dun s:ıbah Kar. mevslm!nden önce mlbbet br neticeye 
şl)akly.ı da g rck fırmlaıda tc Ukait.a baglaıımıısı için ka.zırlıldar devam et • 
bulur.muş :ve ckın •k dıığıhını işlerini iyi oıekt.edlr. Kooper...,Uf bu !l.Ylll sonlar~a 
bulır.ııştur. Vıtü b l:i.hare şclı:rde gıda doğru kurular.:ık kJ:"e.dı temin ı>L'.iğl tak. 

sa.tışlı.rını da tt·tkik l'Yle • dird • ba ~ılın m~hsulu ~.ooııer-..ıt.i.t t:ıra. 

fında.rı satın alınac.a.k ve fntla.r lıükü. 
ET VAZİYETİ me~ koıı rol edlkrek müs~ııbslliıı men. 

&cl4>diyc r~si .&e,şad Lcbleb1cfoğlu r.;ııı.tl teın·n edilecektiT. 
nıe; k!Jıaya ı:-Wer,k ~ mcı'Til.unu telkik ----o---

eyleınşti.r. hnıı.rde et ihtiyacına yetecek Jzmirde bir düğün evinde 
kad.ır lı.ayva.n kesilmektedir. Kasablık k k l d 

1. . . t .b b. çı an an ı öğüş lı:ı.yva.n ge ısı memn1111ıye 1 mııcı ır 

lu.ldr lıulundugııııdan ).layı.'! ayı.nda et 1zminde ( Hu,,;usi) - Cumao'lia... 
r...a ının bir nıllular ucu7J.aması mümk.ÜIJ s:ının Oğlana.nıası köyünde eski Muh 
•onilnıel.-tt-dlr. lar Ü;;ı11anın oğlunun c'üğününde 
" . . . . bir cinayet İşlennıiştir. Rakı is~eyen 

TEMiZLiK iŞLERi jayı-ancı Ah~e<lle düğünu idare e. 
Belediye relsi biialure teınizUk hanına den Salim arasında kavga çıkmış, 

clt.ınış w şehrin mtıhtellf yerlerinde te. kavgayı yat:.ştırmağa gelen Ahmed 
ıniz ik işlerile meşgul olmuş,ur. Belcdlve başından )11a;al:anm:şt:T. Mehmed 
fuar me\'Sinılnin ya&:laşması möıusebe.'çavuş adınd..ı biri Ali Kutluyu ya -
tile ~miılik lıjlerine daha. z!ya.de önemlralamlş, ayr.ancı Ahmed ·~~açmakta 
vcrllınesinı temin ctınfştJr. ofan Sadetttne ateış eth~ı esnada 

---o ç.kan kurşunlar Saniye ad nda ha-
Adanada azılı bir katil 20 yıla mile bir kad•na i9aıbet etımiş-tir. Sa. 

hk .. ld ıniye a~•r yaıalı olarak hastaneye 
ma um o u kaldırıhnıştır. 

Adana, (Hll'3Usi) - Bir müd • oı---

det evvel Ali n.dınd~ azgın ve ah - Samsun sehir meclis• Nısan 
laks·z bir sabıkalı istasyon yolun- ~ 1 

da Demlcyolları emekli memıurla. toplantısına baıladı 
rından Beş!rin ç.ocuğuna sal1kıntı _ Samsun (Hususi) - Şehir !\.le.c-
1ık ederf1{en buna mani olan Beşiri lisi, Nisan içtima:nı yapmak üzere 
öldüm1üştü. Bu kanlı kaıtilin muha-11 4/ 942 Çar~amba günü Rüstem 
kemesi bitmiş, bir çok menfur aa. Meısudun başkanlığı ah.ınd;:ı toplan 
b:kaları oılan Ali 20 sene hapse, 1mıştır. Bu toplantıda e>:ki zab:t hü 
müeıbbeden amme hlıımetinden !asaları okunmuş ve ruznamede gÖ
mahrumiyete, 50-0 lira tazminata1rüşülecek başka madde bulunmadı. 
mahkum olımu.~bur. lğınıdan İçtimaa son verilmiştir. 
~ ~~~ 

SON POSTA 

İnşaat iliinı 
Sümerbank Umum 

Miidürlüğünden: 
1. Karabükte yapılacak Şamot fabrikası inşaatı pi -

yasa temevvilcatı nazarı itibara alınmak şartile kapalı 
zarf usulile ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye konmuştur 

2. - işbu :nşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 
432,262,24 liradır. 

3. - Eksiltme evrakı Ankarada Sümerbank Muamelat 
§Ubesinden 30 lira mukabilinde alınacaktır. 

4. - MuvRkka t teminat miktan 21041 liradlr. 
5. - Eksiltme 30/4/942 tarihine müsad:f Perşembe ~ü

nü saat 16 da Anl ... arada Sümerbank Umum Müdürlüğü in
şaat şubesinde yapılacaktır. 

6. - istekliler teklif evrakı meyanında, şimdiye kadar 
yapını§ olduklari bu gibi işlere ve bunların bedellerine fir
manın teknik tesk:Ia.tmın kimlerden terekküp ettiğine ve 
hangi bankalar)~ muamelede bulunduklarına dair vesika
lar koyacaklardır. 

7. - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale gÜnÜ saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Anka
rada Sümerbanh Umumi katipliğine· teslim olunacaktır. 

8. - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saa
t ind·en bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfm kanuni 
şekilde kapatılmı~ olması lazımdır. Postada vak i olabile
cek e:ecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

9. Banka ihaleyi icrada serbesttir. cc4568n (2740) 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
arnirliğinden: 

ı - Devlet Onnaıı İ.şlt~meleri K:ı.r.ıbük revir i.mlrlglne merbut lI:ı.raJı:ııya 
bö}&"eslnin TaşµLnıır • {{ar.ı.duruk ormaumda mevcud ve tahminen 3'1387 01.uz 

yedi bin üç yiiz seksen yedi kenta.J raddesinde bulıına.n meşe, kayın ve gürgen 
a~la.rının tıraşlama sureUle katiy;ı.l.ı ve ~manda. buhıııan enkazın toplanm a. 
işi a.çlk eksiltmeye konu.lmu!)tur. 

2 - Açı.k eksiltme 30.Nlqau.!Hı tarihine rastla.yan Perşembe güııü saa.t 15 
de ·Karabük devlet ocmau işletmesi revir a,mirliği binasında revir amirıoin riya. 
ııeLi tahtında toplana.eak 3 l.l.t1 lrnmlsyon huzurlll\ıia yapılacaktır. 

3 - Bu i.şl.n beher kentaline takdir olunan kıymet 55 elli beş itııruştur. 
4 - !\luvakkat te.niua.t akçesi % 7 ,;; besabile 15-12 Yra 20 kurıı-;tur. 
Bu işe ald ekslltnıe ş:ı.rtnı.meleri Ankara.da ı>rman umum müdürlüğü ile 

Zonguldak ornıan ç~lrgt' mürlürfü:iinde ve Ka.r'l.bük devlet urman işletmesi 
revir amlrlitlııde görül-ebllir. 

6 - İsteklilerin eksiltme güniinde mııvakka.t teminat a.'ıt.ı:eterlle birlikte Ka. 
ra.biik devlet orman işletmesi revir amirlitine müracaat etmeleri iüzumıı ilan 
olunur. ( ~580 ............................................................ -............................................ . 
Son P os:a Malbnsı : Neıriyat Müd iirü: Cihad Babaıa 

SAHIBl: A. Ekrem USAKLIGlL 

Nisan 20 

-~ Poat-" 11ın spor tefrllra.u: :.r3 

lfl:IKiır11Aff111et~ 
2 5 al tına b a his ! 

İsmail ağanın bu, dedi·koduları 
Serezde epeyce tesir yapmı~1.ı. A. 
ğalar, be) ıer Kara Ahme<lle Ka _ 
rakaçan arasmda bır g(.n-eş yapıl • 
masına tar~Har oımuşlan.lı. 

Bir gün lsmail ağa CerrJl Beyza 
delerin evine gitmişti. Orada şu 
konuşmalar o!du: 

- İsn·ail ağa srnin Kaı a Ah 1 
med ·burada nu? 

- Burada ... 
- Ne o. çırak mı c1ldın yanına? 
- Yoo ... Beş on gün mısaf·r 

alakoydtım ... Beslıyorum onu ... 
Çok iyi bir delikanılı balu!mağd 
muhtaç .. . 

- Orada ıburada Karakaçana 
meydan okuyurmu~sun? 

- Evet... Ahmed, Karakaçanı 
bal gibi yener. 

- Bu kadar emln misin? 
- Eminim .. Gördünüz Dunnu. 

şu ne yaptı? 
- İyi amma, Karakaçana da 

yapabilecek mi?. 
- Yüzde yüz ... 
- Karakaçan. o gün hasta imiş .. 

Bu !'ebeb1e iyi giireş çıkaramadı; 
berabere kaldı. Buna aldanmama. 
lısın? 

- Ben, Kara Ahmed için para 
Royanm ortaya ... 

- İşittik.. Yirmi beş altın lko
yuyoıımuşsun? 

- Evet; elli altın bile koyarım. 
- İsmail ağa başpehlivan mı 

güreşt'iriyoruz... Yirmi beş altın 
bile çdk.. . ~ 

- Neden çok olsun'?. A:hmed, 
kazanırsa; hiç olmazsa beş on ıpa. 
ra almış olur . .. 

- Sen şimdi yirmi beş altıını bı. 
rak.. . On altın koy ortaya ... Biz 
de koyalım on altın olmaz mı? 

- Olmaz ... Yirmi beş altın ... 
- Ahmede para kazandırmak is 

tiy.orsan ceb:nden ver ... 
- Hayır, Karakaçanı tutan bey. 

!erin; ağaların cebinden almak is
tiyorum ... 

Demişti. 

Cemil Beyzadeler, İsmail ağanın 
y!rmi beş altını kab~l ederek gü. 
reşe !karar verildi. Iki pehlivan 
Cem.il Beyzadelerin çiftliğınde gü.. 

reşeceklerdı. İsmail ağa, memnun. 
du. Ahımedin Karakaçanı ycnece.. 
ğine emıoor. Hana donduğıi vakit 
Ahımedi; çardıaık a.Lında oturur 
buldu. Selam verdıkten sonra: 

- Nereden agam? 
- Senı, Karaknçanla güre:,tıre.. 

ceğiz ... .Nns,l iyi mi?. 
- Ben; hazırım .. 
- Oem'l Beyzadelerle goruş -

tüm.. Güreşe karar verdirl:... Kim 
galib gelirse yirmi beş altın ala • 
cak ... 

- İyi amma, y· mu bes a tını 
kim Jmyuıor ortaya?. 

- Ben senin iç n virmı beş aL 
tın koyuyorum .. C mıl Beyzadt'!er 
de Karakaçan iç.n .. 

- A.~am, ne zahmet ediyorsun? 
Ya; tk.aybolursa .. . 

- Zannetımem .. . 
- Ağam. pc;.lıl van ıktır bu .. Et. 
- Kaybolursa olsun ..• Helal oL 

sun sanaL 
- Bence iyi yapmadın.. Para 

komıyacak:tın ortaya •. 

- Acıktan tutusıırduk.. Parsa 
toplama:inız kafi gelirdi. 

- Ydk.. Böyle oldugıı iyıdir~ 
Üste de parsa toplarsınız ağalar • 
dan, bey'lerden ... 

- Ne \·akit .güreşeceğ'iz? 
- Öbür gün Cuma na.-nazmda.A 

sonra . .. 
- Pekaıi .. . 
Kara Alınned, zaten idman Ü7.&. 

rinde ve; hazırdı. Karakaçan da 
güreş üzerinde olduğundan hazır. 
dı. Kaxakaçan da Ahrnc<lle güre • 
şeceğine memnun olmuı:;tu. Yalrus 
biraz hasta olduğundan güreşin btr 
hafta sonraya olmasını istemişti. 

Karakaçanın bu, talebi doğru idi. 
Zaten basta olduğundan bir hafta 
evıvel hasın.ile beraber~ kalmıştı. 

Karakaçan bir hafta sonra gü • 
reş istediğinden Cemilbey zadeler 
İsmail ağaya haber yolladılar .. Ve;' 
vaziyeti anlattılar. İsmail ağa, gü.. 
lere'k: 

- Yalm, ç ngene şimdiden kIL 
ma.ğa baı;Iadı. 

(Arkası var) 



'SON P.OS.T A Sa~ ...... 

Telefon Ve Telsiz Baber, .. er 
• J 

Alma ,,. ~ Hariciye Vekilimizle i Birm~nyada ingil~ 1 ÇJX'~ ç J;T C.. '• > a 

Bulgar Başvekili arasında ·~~~=~rı mlf:IALf;MıNO~ 
· telgraflar teati edildi Şiddetli p·~~~~~::. M. SfSh~ i=}.:5 

Alman taarruz 
hareke~eri 

- ı Li.l'alhı l'dlrilaıeai l{ÖDU en kıula.rüUı: ml'l 
Anlrant ., (AA} - Bulııı'ria. Ümelorle yazılm!} bir ıtelgnf çeke - sava• ar mühim llle\'XDU oilmMd.a Ye; cWWıti • - Alınılıa:r'&aın Sav~~ Bmra Ue haab. 

tim liMl1Cİ:J"r ındDi!iJDl cl'a cl'e:ra&dc d fceyfiydİ ı..Dcr ~ ve Ha- '!f zıer.ı.ne fek~ devam clmekteıllr. Bir ~ '*'b°e• ve mecburlyd-'Ud~ ba.. 

devam ediyor 
etme-si üzenne Bulgaristan lızı.Şl·e - rlcİJ'e Vell:İ.llİ:miız tan.fıııdan d.a ay. OIDJOJ' çoklarmoa, mttaldarınw ilk uıali olarak lunmuı ~bu anda Jl.lU"bia MNıu uk. 
i:ili M. Filof Hariciye Vckılimiz ni ~lkle bir ~fhı ien<lisine u:mhereklenen dtitüm şudur: kmııla en uflWl esaaıı INr ömidia d~ De. 

Şükırü Saracoğfuna çok dostane ke- f te~ edrfımltiıİr. J\L l.ivaJL Is bapııa Alaıau 1ait1 mi limıedea run~ aecmaio Fr.uasıunn 

SivastoTXJ'la ue Kaflca.s Petain'in Fransaya Japonyada şehirler 
karartlldı 

ı ·ı· I • hl ceilrm~; ~ unun. ~ardınıana bl~ ~~ clayaaıbnaz bk "'*1e sobst-.ı. 
ngı lZ eJIO zır 1 zat l'ial hiıkümetl mi lhUyaç t.IS&etmlf. tlD'. Barbin devamı lf'İa Alıa:ııo- bu. 

kuvvetlerinin tir'! pa daha :aaıda artan :ım~ar ve mil 
Bıı oyıle bir sualdir ki biç bir taraftan I ıa.Jaıii:re*sr lsıı:·r....e.n Amerlkada ,~-'-'"'--

limanlarına hava - hitabe.si 
t:ıarruzları yapı. dı 

bir teşebbüsii ı.at'i t:eTBb alaıwyM.iktır. Ciiııkli bu b-.aa bit ~ isünad ~en~.;;:-: 
\•eni Ddbl, 1.S ı,A.A..) - Hlrınanya karşılıklar gene tereddurlert ortadan kal rJilltk '-.i-Ua.n ar.m rilnetteeJl'. UO 

(Baıtarafı inci sayfada) ( ..... ft 1 imci sayfada) ıet.liğj: dıramıpcaktu'. ~. IAvaUn ırl>a.si ı.ü.,·l lumret araalllb m•Yaaa.et 1ıııııis artık 
FramllllU non.M lia7-'IBıla W, det! ilklil yaıuna irra.bouady cc:ııhe~de: )"l'.tf malfrmttıır. Ktndl~f müfrıt bir olcu ımka.nsu. obnuşt'Uıı. BiJha.a. pr.W Av. 

{(alinin cepnesiı:ıde Ys bhı biikiımri luıruldu. Benim ta m~. zahfr Jruvvdlerfmlz dunku Cvmıtl'k. ola.rak polltilat hayatına atılmı$ ve l'IQl.ı kıyduuu Jaeaefl tııüeak btr .ıt.~l'fcı. 
. -·-tarı yio elwun111t lialrilm olmakta devam T~ lııeıkf farkı c-ozc1meblzin 51 g"UDU Bi.rmanya yolunu tı.ka.maf:ıı mu F'nnsa.ih nnıteclD muh~rıa.akArlut rn""'. Saben t.a.Tuma AJm-.,aıi!a aublyet u.. 

Sovyetlerın taarli...... eda Aaıkaf; Darlan, ara:dmlzln ve im. ~ lfCM.lanla.ıı hioblrL SlD ın , .. l'Cdtf;,eue ıeŞlitiıii&: tkııfıbdlr. eıa.. bıeU:e filen. mahirane bir lsHhalc Ilı- kıı. yandıı:maUadır. ~u şu;Jar isiude v:uı.. 
- - pa.ratorlııtıunu:aın m.üdat~ını temin civannıllııld lleııldlerde hlçlrir llaara se c.l~ bölgrsi.11& anada.ne muharf'beler ~nl in met-r.rYa lntllcaf eiUrınlş.. ~ liılarc eddJilecC'lf tel ada.ın LM-al 

Bcrlin 19 (A.A.) - A:::ı~~ or. e,yUyeoekür. o~ alttttıi:I, Pıerre beb ... Q
0

d'. devam etmektedir. :Btnnan kıt'aları hu.. tir. Glrdift "fC riy-ı ettitl bütün ıt-. oliııırıak CMe gar9mış(v. AmiuJ l)..ırlaııla 
duları başkomutanlığ.nın t ıırı: l.an1. memleketin dJf ve ıc politlkassnuı iı aMdıia. ~ alllle'li "" susi tiir cesaret.le ı:uııısmaktadular. Çin blnelıırie giiaı silr.wtlne: llMMD bir. " • ~ ayni kabiade, .&l'llr .salahl)'!tt.. 

Sivaııtopol harl> (İmanına ve Ka.. Waeeılini --~alacaktır. Jo"elüe:J.ml. vell:ilMJ da 611..b ..,.... uın.e lapan. tmnetleri şincJJ !lmıouady ~besinde lilıdk:Ş..t ~r. 'ICeldIAlain ua. leri ~laimasuım iauwa.lıimdGu •e.. 
radenizin Katlkas k:lyısbl boyul n~ak1 lin en bi.llc'fi anında, Lanll;ı. berabel',ı tor aRlcsliıAcn ~ lrfm9e lnt •kln es. ıaı•aıarımul:a 1ttı'Ukfe ha~~ ceçmlş. lMelıir.I sin-*tm iilı1ıa bir. aöm eliaa. lapi11: ki Muinl Dma. &llW. ~11ne&.. 
liman tesislerine U1'1 aşari 1 ava .Framaııın ulkuımullll' _... Nil'Ce'lt 0- numda hiçbir tr.hlhııt'Ye marm kalm:ı. t.ırw-r. clıl1 ilaıJmDm il ' !fiılan ltllliC!l!J'aııı k.-r ..... lrn==M•01t.ım4a ll*a: ecli Jıl:t, si. 
taarruzları yapıhnt~ır. . ıa.n yeni n!u.mı kurmıı,it111'1I. ~ miıf*. f;irı 11efed kSTrtt.ıııırf: pmnıla &.Uilr etrniye •VWfbit llJa.etllr yui ~nln t&ruıim iti ~l • .U.11..1;e bı.... 

Doğu ceplhc:ırınim merMs'. v_e şı- 1.lM.4 Haı:il'ıLDJ. bclar l.at'i tal& ~ lıir. lttldııır lımnıltıldı (.'in ~.eıclaı::I 15 Nisanda Sua'•IW sckb ~. ram.lm1'iu. Falla~ ~L J..iMal, aouh veya 
mal ke»imieriDdc, kuvvetlcrımız ta. likie &ıemelini kurdujmnur ..t..- -. ldtomctre cenubu cartifsfncle bulunan ~ P.tıtain'la buruaJlii.. Blf!'fklial haıllaa:ır lıHk.ia bam prepapıui.11.&nn ie. 
ra.Iındmı ;iz:itilen taarra~ lWar~ctt • uıa.ıı eserine de~ıım itle 1'ewilıli ile 111'. Tokyo, 19 (AA) - 19 Ni6ft11 Ttmt:~t llarw lılr baskın hareketi yap_ lxaı ~ LiA'aH8 11e., ~ fimO ~ hıa.lkıa m.iihiaa Wr kıNauıın tc'Vl!C 
leri y.cnı kazanı;lll. tem n edılme - ~ reccsi, Toleyoda btr İlleı:e daha im;. m.şlardır. Ç1n umumi kar.ırci.hından es oldlli'&ı Jıüillai.,en bii-c lıaldk.t. deglldlr. ribw.ıı... ınallrumd.ar. BiL ise hwuımet. 
B·ın "ı -·ın .-......ıet ·ır. p-ı. az yerlerde rum. va tehlikesi itneti V>erttn.i.Ştir. ITt. Bun ka. 1 P.~-•-• d 1 • 1 a.:a.. ~--" ... ...,,.., '°'"'" 'i" er. ız1ar lf'rl 1>1- habf-Te J<ft .. baskında 2i0 Ja_ a mu b 1 ..,,,.......0. l' ıava 1 ken • -ae_.e: bÜ)'Ük bir Dl &milidir. UaJ. 
dü .. man bntı yeTe- taarruzlarını tek• Fra.na ' • ~ııverlE. kat bumm taYmı !llakaad e vcı.il • pon ölilürühaiştiır. cllslnıe h&lef seçmesinde H b'7.mdlerln btııılıl d.emakraal ile ir.ıılivac:aıclaa bir tıiılii 

.. -.. Bastre·1nıı;. sabrını& w • ı · l:fu_;;.. aanıl'malctad iT 
ıarlanıqıtı11; l teliket.lmhin imUbanlilnaı mu;. mlş 0 

.. - . • Çinliler ete çelıdldiler tesiri oldutu inkA.r tHlilemCT:. Buna mu. ~en fm.;bıt Fram;a. L..tt. u;.. 
c.~ tebllôoi tin~. üsaaR-. ! Bütün d 'i-er ~~ıderdc ve \til ..,Qlllkin,., ıt c&:.A.) - au runku çın bhll bir nazırlar mf1111Q topbnt.ısındaıa yolila ~ yüni)'CW.lmıek •··'n hl'ın 
<>IV'"'3...,._ o' ya1ra1ı:1.1dk bıııılarmasa..a nı · • ,. b 1cl w "" "i' 

~.wva 19 {A.A.) - Reuter: 'tün UDtl~ ıreJ,lJlfs,. hı&. il.asa bütü" Kl'YI oyunca 0 ugu ... lltk Jf111ka.f.azıa. altwda uza.ku.ştmbnasının ,.._..hem ek c1emolrasl yaouı:W...&lbi 
~ee ~liğine ektiT: :::u Bii ('CT'af:mılh taplilaın1.1. Yelli1 liıil:. ıibi Tokyoda da ış:klar tem suret. sıt.ta:ns va.dW boJ'wıea.. Mandala'ya. sır. düiiiıaü de betıib çözülllliq bulun .. o~aırunaa: bııılıinsız. blıı ~ '.aı.r;eç._ 
l.:.enl--ad ceplieinin bir. IJtesi - ..___. n~ ==..-• 10e ;imiii ~ te karartılm:t bulunuyordll". llV$ı .Tapcm lltti hareketine muka\•emd 111uyor. B11 düilm ister. çöl'iılsiuı. biter ımtlı mecsba~iadedlr. Dil hal. Utl kar_ 

.... ~ .A:lmrı t ....... , J'~-·· - ~ ı· 
minıııla '}} gjin ~ eavaşt& . an- menisi mümRun k~ _,..._ .... , iP WWWUll> n:a umaf eııktr Cin ketcıı:Aıi & " lııılllıit ~ ~!main; ~ bn bidbır. Fl'a.D. ıwı Wr lııoltap sıidıl'lkuk isteumt... 
lar l!(iQ; -bar VC' er kay'betmııleıı - T .----'" ~ t Tokvo 19 (A.A.) - O. N B: • ol&n :glin mucibince Ola ilan &erf wım lşl«lıri, isi.cnl'n lstlknra götüre_ sbımn tt-cüo Wr şeydir. - ** _,,.. m ,uıc) .~ ~ 

1 
· ı_ 

dir. r Yı.cla.Y Jb (.A.A.) - B'Ql'Stlit iL ı.a• Bütün Pazar ~s.zete erJ, .raPOn - ~lmişlerdlr. 
sanı p.JCaıde AlmanlaT K.a L - lflıııımiin .:._ ~ .._.... yap Y8P:ian iK: ~an lıüaı.mu ıua. Maftd.aily "9:oenitf!r hıırUt üz~ 

ilin ~ 1te9imlerind~ 3.160 sw.. lıllll• 1 : bmı- ....-.:.• lll: ı balılk!nda yazılaır ve fdtoiıaElar neş ıiade Touevııuımı 8t kllome&.re şl.mAl~ 
bay .,_er. ~erdır. ::;; Ba ....-ao ~iimfeltfaıiiıı H s ı ..._, rcdiiyorlar. Foooğraffar, pasif ınü - Hılr. 
he.de .SO~~ c-rrıız ' wı.--. .~ 1ıt llai ı+z 6n:iil dafaa eervi:ilerinin yaneınları eön- Tenf bfr illnç Lareieô 

Surigede yeni 
kabine kuruldu 

devllılll eımıeJdıedı.,,; "ncrad cep.. ııureU.e nııiifeb.-la .._.. ,..,,,,. sk-
1 
diirme'k: İçin ne kadnT hızlr ve :ıyi '.hlbOı l:ı (AA.)'. - • iti • ifil pırw. 

~etr uça.iHarı. ~en eyıdanı ıtlller; .......... b -. ... _. tr )lali. huekete geçtilder·ui göStcrmckte - si.aun. lılldirdlCJ,ne ı.cn, Ja»0nlar, Su. Siokbıolm, 19 (A.A.) - D. N: B: 
heslnde lf>ir. A!Jinaa 8~ n; () At : du'Jlm(t 11', ... ~ lai!Aia.e. fa:M.b'SI. dır. ma.tranın cenuo ba ısma )akın tiwiman İn&'lllz haberJer: ~ervislnln bililirdlğtne 
na JIBP I~ akın esnaeı. :U az 1 o _ ~en lil4!"4m• GOt ıAn ~re. 1 Tol\cyo?cl "1 ha va müdafı:ıeeı ba~ adalardan Sibberu aila.sında ıa i.a:uı. cöre, Suriye hükü.meti l Ufa tim istir. 

L.ondra vs BerHnde 
aki ler 

(Bqtarafı 1 IKt ayhula) 
Limll'Jn PtansMa; ottldaı'a ümaai. 

nlrı tam maııssı hakkında Lendr.ıcla 
man:ı .. uç.ag taiiribu" eı:°trnış:_fnrclr: .-. huıiinku .ww;I~ hakkmd;ı. 'k. .. --.L rl1 a . dü nan n, ıL tla karaya çı.kmışl.ardll'. Çıkarma. hare. j Y_eınl biikiımetl, llusnu • el Barsasi teıt 

d h aı:a gr.. ;ua ~n.... un=ı:ııua .. ID blçbir hayale kaı>ıltnma~r. La. 
\Jçagl a as _,.._ _ •~ ftiıı.lohı rusterdlii ~ a~·t ag· ıro · g·: • 2 kilodan faz'- olıın'.y"n 1 lteU b.n dokıılmeıil'n yapılmışiır. Bu I kil etmiş \'t' bışveidlll.k~n b~a dııhni):e - .r~ .....ı....ı.__ ı.n .. nl'ın Dttıcliu'a donmesf. Maumhlrlıa tııı. 

ncil ı.uu,y=ı nt ~iŞ nf~ "'"""7 .. _ •:. yang n bomlbalarl at:t:..~ b;liıf r ' • JaPOD kıt'aları, şimdi, adada bulunan I ıaaaırlıtını ıh ktndl iıZC"..rlnl'.aun~'ır. Gf'. ''RU"> po lltl\ası tı hıı«inl ta_ş.,.orum. Ma.rq.Ll, diş l/C iç yor. dıış.man kıın•eUerlnl kmlzlem.eıtı.e mes • • •e Harbiye :oazııı Fals,.ııl.Kuri Ve ~e.. ~~lrılltfnf hedef gutaıektedli- H feDl\llk 
s!pM*le tüi. :ldM-1nl. bana verını:ltle. T lııy A..Ja Ş nibuıı p2ctcsiı plıdtit1t'.r. &:ta halkı, Japootilr fyl ıııar. •I müdafaa nssın Hasan _ Alrq'hr. ;ı-acı-aaı kudree.l ancak, :i'r:ınsn :rullle&I. 

Tı 
~ zlarL hl.Da biıyu a.ı.r mes'atba ruı~mi,ür: . ~ 1mı 3 d _ • ~rr. • ae.wım .. tatwlw o1aDac:ı.1ta..r. una ~RI ... _. ~r. -·'~· ılb ı.aam :e:--. ~n ~ n~ SOO~ fDClllzferin bir tavatlai lzınif"deı al yarıalart Mulııaw.d.. ki A..ına1*-z da Laı. 
~,• .ıe ~ *da,16erini• :ııeıyWl&i cflııl, l\la... IO·'v.11ı. • .::ı.-=1ctnı '* LıınG.r .. , rıt tA.A.) - salliıht,-ent ı- "f' ,,.ı d*. cia.inuı bunu zliuı*rmde tut.. 

1( delU·z ~~ mi .Wıılu: LVW.. matn: ;,- uçar di'a refteriild bilıdiJ'dfim .. İA n. 

Ya ata "" rep.l. '- w:r -~ Jiıiikü Tokyo'ya g-e\:liğin; yazıyor. ~- :mah en e ~::ek~ Jzm~ 19 - 1.111baliar atı :JIWlf - ımu,lam:r. P""m'm dınietı 'reisi: ~ 
~...a ~. litft' bmı tııaa4i ; lar. y;\imdtten ~laırtı için m:i:lli • cilis i.uvwelerikrin Birm&Dyad.at. _ _.. _ _, ltmtnın beşıaci hafta yarıt'larJ ~aı )l..rd. b:m&'.ıı.n..., JWıden°ınr ~ 
.- m.ı.t ._., ~ ı.-:. tudt e~ . . .,._.._ ırft'I ~Udlldnl •e- •- • ün l: alaı:ı:..nc!a l) ük btl'!' ~a '1iT maıbi~ Peaain'ıa 

- --'-"- de6ııııııl8Üe' ~t yetlerı bellı <JÖrnam . ~tır. a.at.auııar -.ııt9ibin ÇinWere bıraluldıiı E~ I ~ "nd l uıY ·~r R prof~söru- mit oı.laill- ._... J . XWi ,._~, _ .. ba ık onu e Y&QI mışıtır. palefliii tialilaına:a ~ eclilmem.i 
Dl um en ~ 8'rı .-.-ı. icırwb M0e apon &Jlalllntll ..,;-.. 1kdrl9 JneftUır tlrtfSdJr. ~ - -~ :VC yem hiac9met teİııinia aıı.,ik 

.. k r aası -. ~ ~ lda • •~ Gi~ mıdiiınuıt Jb:liııria ~ (:Jnffltırln lllwm •'hxh . N 1 ;de"l'ft!tftrle •Ç'IJ&.a.n; ~ miiıaa.. • 
DUn O.l et ;;-eMM ~~--''ak ıtL Tokyo, 19 (AA) - Dornei a:. 1t dl'd'alt111u lılfdlren bir Ka\ki>b ıetp-a asyona Det~ı ilerndrtcn ~i.-, a.ii .. 

- BıM• ~ mek jqbııcımm .... ........, -~bes!ne janaınıa TOltyoya vc_.d'iier tıölK~ -~111=0= ::.:~.-::- list F ti.ia.lı.ml•r,., La.ııal:n.. feırıtalflde ibti.. 
•İİll'lılf.. ıeı (Aı.A:.> - .._.119 _...._ llere yap:tan na va h·ıoumu b."U.:D- - S()Sya ransa yatlı dıavr.anmü :r. .unda kaldığınr 

lııllaid,.s:. talıAi ~. ~ ~) - Mı. ı..-1, ~ .da jJ"i haher alı..a. nıablırUe.te:kc öj;. ftbilir .. Faka.t bıa ıahmhı n~'iyen dot. • lgöıııteren ema.:-clerdir. Lava!, her -
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6 Sayfa 

Dünkü lig maçları 
(Il:q tarafı 3/1 de) 

• sonra. riızgirı d:ı yeııNek oyuna, hemen 
heııncn dil~aitı şekli vcrınc}k suretlle, 
hil..im oldu. Fcnerbah9e •~ gerek hü. 
cuwcla. geretı müda.faad;ı Galalasır.ı.ya 
karşı c!ur.1cak ~ekilde oynuyordu. Gala. 
ta.sarayın ıerllerdeıı başlaya.u \'e ortada 
c.ok cüı.el idare edilen hücumları her iki 
açıfın çoı'< bozuk oyunu yüzünde-o d.ıi. 

ma o noktalarda aksıyor ve labli olarak 
netice vermiyordu. Bu ara.da Ce-mile ya. 
pılall ıta.<tdi rınüllerhı de haddi bcs!lbl 

yokta. otuz b~noi da.!dk.ıd:ı Fenerliler 
Gala.ta.uray kalesine yüklendllers'.! de 
bir o~ke alamadılar. Oyun sonlara clot 
ru tavsa.clı. Iler lki taraf oyuncularının 
bü'iin vuruşları pek acemi bl:- şekilde 

olduC"u gjbi topu da. boyuna havadıuı 

OY'llUYOr ve ekseriya. birblrl arkasına laç 
a.tıyorlardı. Bıı hal oyuncula.rcb arlık 
b:ı.şlamış olan yorgunlukta ilen geliyllr. 
du. 4':? nci dakika.ela Eşfakın enfes bir 
ri'rikiklni direk kurlardı. Cemilin şütü 
de aka.binde kaleci tarafını1a.n y&kaland• 
Ya.vı1..,t.an başla.ya.n sertlik den.m ede e-. 
dt> büyii.rm:k Jstiilılını gösterdi ve devre 
Cemilin ya.ptıfı tek sayUe bitti. 

Liın - Mustafa, Enver, E~ilk - Ilik. 
met, Arif, Cemil, Günıfüı;, Ga.ı.a.nrer • 

Fe.nubahçe: Nuri - l'ıiura.d, Muam. 
mer - Ali Rtza, Esad, Ömer - K. I•ik 
ret, Aydm, l\lelih, Turha.n, Orhan, 

Hakem: Adnan Akın (İ. Spor) 

Ömer Besim 
Taksim 4 - Beyko:z: 2 

Taksim ile Beykoz arasındaki oyunun 
ehemmiyeti Taksim tıııkımmıu sonuncu 
kalması dilşilnr-esile a.lak.a '!lYantlıra.cak 

şekilde i4il. Nitekim yuka.n'd net!ceyc 
röre maç çok he-yecanlı •>ldcı. Birinci 
Jlg-de kalabibnek teli.şile oynıyan Tak,. 
sim tabını 4.3 kazandı. 

B'eşikta§ 8 - Vefa O 
L~ şa.mp'ynoluğunu laha. *eçen haf 

ta satlama ba.tlayan Beşiktaş takımı, 

Ye-fa karşısında Uk de-vr~de b:ı.zı zorluk. 
lara maruz kaldığı için devreyi ancak 
2.0 bi!lrdi. İkin<'i devred~ csıscn ağır 
basan Beşiktaşlılar altı &.ayı d:ıha yapa 
rak maçı 8.0 ku..anmak surctıle şampl. 

yonluJtl.arını bir dtf_a daha ilin etmlş 

oldular .. 

23 Nisanda yapılacak lig 
maçları 

Kar dolayıslle reri bırakılan lir maç_ 
tarının son Jki oyunu 23 Nisand'l Beşlk 
taşla Beyo!'iusı>0r. Fenerb.ı.hçe ne Ka. 
srmpaşa arasında oyna.nacaktır, 

Dün yapılan bisiklet yarııı 
Ajanhk taarfından tertib edilen seri 

ha.llndeki bisiklet yarışlarının üçünl'ÜSÜ 
dün Top'.tapı ile Büyiikçekmece arasm. 

SON 

UMUM O EP OSU' 
GALATA-A&I D ""'" 11/1' 

TtUlAF•llDKllA • TIURJll:l!At 

• Doktor 1. Zati Og§)l 
Belediye karıtı.sındalr:1 muayeone. 
hene.sinde öğleden sonra. hasta-

larını kabul ede.r. 

Doktor Hafız Cama 1 
(Lokman Heki..ıu) 

Divanyolunda 1 04 No. da 
Lasta kabul eder. 

berııüo 

Telefon: 21044-23398 

POSTA 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün . Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

bayram.ana mahsus 
fevk.ali.de pj7a.oıo planı 

ikramiye ikramiye bra.miye 
adedi mlkda.n tutara 

Lira. Liıa 

İkinei devrenin ilk da.ldkalarınd:ı Ga. 
14 CM>a.ra.y müdafaa.sının 'tir ~rl p~ı ka 
reye gfrınek üzere idi, bu yüzclP yiiz go_ 
1ü Osman değil, dfrd; kurlel'dl. Gabta 
saray oyunda. mutlak hlltim oldutu bal. 
de sanki netice a.lmağı isliyor clbi mun 
taza.man şahsi oynamakta lsrar ediyor. 
du. Khobiltr belki de bu da yeni bir sis. 
temldiı:-. Bu halin devamı oyunda. g<t:rlb 
b1r sinir havası yarattı. Oyun hakem ta 
rafından sık sık kesliyordu: Ga.htasa. 
ray • Fenerbahçe maçında bu kadar ha. 
talı oymı ha.\ika.ten ıöze batıyor ve ha.lk 
üzerlode de çok fena tesir yapıyor. 

da '75 kilometre olarak yapıldı. N:tlcf'de ...ıııl, ______ B A Y A N L A R 
Topka.pı klübünden ~ıu:ı.a.ffer lkl saat 

l 
1 

50.000 511.0UO 
20.oot 20.000 

Fenerbahoenlo bu arada. iki mühim 
bucwnu oldu. Bunları da. tama.men l\ie 

otuz daJdkada birinci, ayoi kJübden 
Ha.mm ikinci, Kadri liçüncıi o!du. 

6000 metrelik mukavemet 
koşusu 

Sanyer Ilalkevlnden: 
lib yaptı. Hele bir defa.sınıfa Ga.l:ıiasa.. ı - Spor şubecllz tarafından tertlb 
ray kalesine giden topa .ı.ynl zamanda, edilen serl ha1.iodekl mnkaYOmet koşu. 
ve aynl mesafe içinde Meilh ne Sa.lim 
koş_ma.1' suretile yetişmek istediler. Fut. 
b9k-u Salim, atlet l\lelihl matlôb etmek 
_ llt'etile iki defa da topu kurta.rnıağa 

muvaffak oldu ve seyireıller tarafından 
pe&ı; ç-0k alkışlandı. Bu ıtaçan fırsatl:ır. 
dan sonra Fenerbı.hçelller, Oalatasany 
mudafaasını sı.kı bir tar.yik Jçlne aldılar 
ve blr bayii de tehlike a.tlattıb.r. 

larının 6090 metre olan sonuncıısıı 25/ 
Nlsan/1942 Perşembe ı-ünü Rüyükdere 
De Tarabya arasında. yapılac:ı:ı.1ıhr. 

2 - Koşuya saat 12 de başlanaı-ak. 
hr. 

3 - Derece ta.ulara muhtelif hediye_ 
ltt verUeceti ~lbl en çok atletle lşilrak 
edecek teşekküllere ayrıca kupa. verıle. 

detir. 

maçlar 

Simanı.zın ve elbisenizin güzelliğini tamamlatacak 

ŞAPKADIR 

Onu: ŞEN ŞAPKA 
Mağazasından alırsınız. Daima memnun kaıacaksınız. 

Yazlık a~ık ı·enk lötr ve haıırlar gelmiıtir. 

Taşra için Sipariş Kabul E~ıaır 

-----~ 
uevlet 

Sultanhamam 46 

Denizyolları . lşletme umum 
MüdürlUğü ilanları 

20-4-942-26·4·94l tarihine kadar muhtelif 

2 10.000 20.000 
6 5.000 30.000 

20 2.000 t0.000 
40 ı.ooo 40.000 
80 501 40.000 

400 189 40.000 
ıt 40.000 

2 160.000 

Yeldin.. 480.000 

Umumi bilet satış hasılatının 

% 60 ı ikramiye ol.aralı: teni edilr. 
cektir. 

Tam bilet 2 yırım b•let. 1 Iha.dır. 

Tehlikenin buyildüğ'ünü cören Gala. 
tasa.ray mühacimlerln.in de y-• .udımile au. 
\aşılan bu tazyikten sonr:ı sol ~ık Ga. 
:r.anferden gelm topa ınükemmel dene. 
cek bir <:ekllde kafa vura.n Arif 33 ün<'Ü 
dakikada 69.U.a.a.sau.yın ikinci ve çok 
giliıel g-olünü yaptı. "Üç daltlk:ı sonr.ı da 
J.\lelth Fenerin birinci saytsını yapmağa 

muva.ffaı' oldu. 

f ngilterede 
Londra, ı9 cA.A.ı - Dün ya.pıtan rııı hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkış 

bol ma.çlarınm neticeleri şunlardır: 
1skocya İngiltereyi 5.4 yenmiştir. Ho. gÜn Ve saatleri Ve kalkacakları rıhtımlar 

landa Farnsı-ya 2.0 galib gelmiştir. 

İskoçya. inı-ilkre maçı Glasko•.'da 
Kappdenpark'd'.\ '75 bln seyirri önünde 
oyna.nmış Te llolanda • Fn.ns:ı m1çı 
Brendford'da yapılmış'ır. Fene:rin satda.n birkaç hUcoınu da. 

ha yapıldı. Fakat bunların her biri Sa. 
lwln bih ük rolü ile yarıda kddı. 
Oyıınwı on dakikala.rınıh Gündüzün , ~ 

ender seyret.tJğim~ bir hücumu Fen<'r. 
iba.h9e mıidafusu11 allak buUak etti. 

GÖZ DOKTORU 

Nuri Fehmi Ayber~ 
Haydarpaşa Nümune ha.5tane..,. 

göz mütehassısı 
ve fevkalade ola.rak çektlen ~ütü de ka. 
leci, bayatı pahasına. kurtardı. 

Oyun sert b!r bava içinde cereyan istanbuJ Eeleıll:ve karşısı. 

ehne$e idi. her halde da.ha !fÜZCI olurdu. ..._ il 
GaL&.ta.saray: Osman - F.ıruk. Sa. • ... •••••••••••••d-

Tt>l. 23212 

TliRKiYE :l:ş BARKA.Si 
KUçi!!< tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞIDELER: Z Şubat, t Mayu, 1 Alustol, 2 İklnc.ite§rlıı. 
ta.rthleriD.de yapılır. -. 

1942 ikramiyeleri 
40 1 100 1 - 4000.- • 

Karadeniz ııa.ttı 

Bartın hatk 

İsmit battı 

Mudanya hattı 

Karaltiıa hattı 

:tınroz hattı 

Ayvalık battı 

- Pazartesi 17 d~ Karadeniz, Perşembe 17 de Eı~ 
La.ta rıbtımuıda.n, 

- Cuınart&l post.ası yapılmıyaeaktır. 

- İıi'arı a.bire ka.da.r posta yapılmıyac:u.tır. 
- ı>azartesl, Çarşamba ve Cuma 9.50 de Trak Çumartesl 

H de )larakaz, Pazar 9.50 de Trak Galata rıhtunından. 
- Pa:ı:.-.rtesl, Çarşamba ve- Cuma 8 de lU.ırakaz C.alata 

rıhlımınılan aynca Cumar!esi 20 de Bartın Tophaııe 
rıhlımıııdaıı. 

- Sah Uı d.ı Bartın Cuma 19 da Anblya 
rlhLunından. 

- Salı il da Antalya Tophane rıhtımınd<tn. 

Tophane 

- Çarşa.mbi\ l': de Bursa Cumartesi 12 de Mersin Sir. 
kec:l rıhtımından. 

fzınlr Birinci Posta - Pazar ı:; dP izmir O.la.ta rıhtımından. 8.:ı posta gidlı, 
v~ dönii!)tl'! C:elibolu ve Çanak.kaleye u}rıy11..:aktır. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malOmıtt aşatıda telefon 
numaralan )'azılı acente1erimlııden öğrenilebl!ir. 

Galata Baş Acentel'.iti Ga:ata nhtunı Llmanlar Umum 
MUdilrlüğü binası -ıltında 4236:.1 · 
Galata rıhtımı Mıntı.ka L·man 
Re!slıği b.nuı a!tmda 40133 

Gala.ta Şube 

S.rkeci, Yolcu Salonu 22i40 
('727) 

Sirkeci Şube > 

lstanbul Levazun Amirliği Safin 
Komisyonu llanJarı 

Beher kilosuna 33 lira tahmin edilen CO kilo Gomenol llı.incl ı Jına.c-aktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 21/4/942 Sah ıünü saat H de T'o-phanede Lv. ..\mirlıti 
satınalma ke>misyonunda yapılacaktır. Ka.t'i teminatı 198 liradır. İsieklllerin 
belll vaJdt.l.e komisyona ~eluıclerl. (691.(585) 

Beher kilosuna 55 Ura tahmin edilen 30 kilo mantoı alınacaktır, pazarlıkla 
eksiltmesi 21/4/94.2 Salı günü sa.at H,30 da. Tophanede Lv. Amirlıgi satuıal. 
uıa komlsyonunda yapılacaktır. Kat'i temin&h 2t7 Ura. 50 kuruştur. istekUlerin 
belli saa.tıte komisyona ~elmelerl. t692.4586) 

Beher kilosuna 535 kuruş tahmin edilen 11,057 ve 15,000 kilo ve 10,000 !..ilo 
ayrı ayrı olmak üzere ıı.arı ı.a.bunlu kösele alınacaktır. Pazarlıkla f'ksilt.mesl 
2ıl/4/942 Sa.lı rünö saat ıs de Tophanede Lv. Anıirliti sat.uıa.I~ komisyo • 
nunda yapılacakıtır. Taliblerin teklif edecekleri miktar üzerinden tcmina.tl.uile 
belli vakitte komisyona g-elmelerl. (633.-1615) 

Beher kllosuna 535 kuruş tahmin eillen 5492 ve 3000 ve 2000 klto ayrı ayrı 
o'l.inak üzere kWldllıl'alık va.kete alın:ı..cakt.ır. Pazarlıkla eksiltmesi 21/4ı9ıı Sa.h 
rünü saat 15 de Tophanede .lst. Lv. Amirllti ı;atına.lma komisyonunda ya • 
pılacaktır, isteklilerin lckUC edeuklerl miktar üzerinden temina.tla.rile belli 
saa.tt.e komisyona rel.melerl. C 696.4616) 

58 ton et almacaktır. Paza.rhkla eksiltmesi 22/4/942 Çarşamba günü sa.at 
10,30 da Tophanede bt. Lv. Amlrllii satın:ılma komisyonunda yapılacaktır. Et. 
ler kıOY'Wl, ke"I ve sıtır ola.rak tokHf altna.oa.k ve maka.mca hanılsl muvafık 

ıörülürse o olns et ihale cdllecekttr. Koyun etinin ilk teminatı 5750 Lira., keol 
'ettnio .f.125 lira., sılır etinin ·1500 liradır. Şartnamesi komJsyonda ı:-öriilür. İs • 
tekllnerin belli saa.tt.: komisyona ıelmelerl. (696.4660) 

, 

' 

KAPTAN VE ÇA~KÇI ARANIYOR 
Er·eğli kömürleri işletmesinden: 

ı - l\IÜeE.Semiztn Uman hizmetlerlnde vazife l'Örmek üzere 2 liman kaptanı 
ile 3 parkçı alınacaktır. 

2 - Kapta.nların aylık ücreti (85), garkçılann (80) liradır. 

3 - Hizmete alına('ftklarJa aranılacak vasıtlaır şunlardır. 

A - Türk olmak, B - niploma. veya ebHyetname sahibi bulunmak, C -
Hastalık veya vazifeye mini b:r maliiliyetıe uıalül bulunmamak (t:ı. 
blb) ra.poru lle te-vsik edil<'cckt!r. D - Yaşı elliden yukan olmamak.. 

4 - isteklilerin Müess~senin Zonpldalda bulunan Umum Miıdiirlüfüne 
mliıucaatlan lüzlltnu ilin olunur. 

~ Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
K11l'llhll tarihi: ısn . 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve apu adedi: IGI 

7lral Ye Ueari ber neYl Nnka m11&111elelerl 

PAliA 
LiRA 

zıraaL Bankasıoda kumbaralı ve Lb.b&nıa taarrul besablarında ea 
u 50 )iruı bulunanlanı. •eııedıe 6 defa tıekilecek kur'a ile ~ 
pl&na ıöre &ramiye datıtılaca.kt.&r. 

4 Aded 1°000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 ,. 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

Behe.r kilosuna 7,5 kuruş tahmin edlleen U Wrı kadar sarı sabunlu kösele 40 n 100 » 4,000 ,. 
tı,ı.rpıntısı sa.hlacaktrı, Pazarlıkla arlı.rması 24/t/9'1! Cuma günü saa.ı 14 de 100 •> 50 » 5,000 » 
Tophanede LY. Amlrlitl utınalma kom!syonwııda yapılac:ıktı. I\'.at'l tcrn!natı 120 )> 40 » 4,800 >J 

450 liradır. Kırpıntılar Topha.ncde Saraç evinde görülür. İsteklilerin belli sa. lGO » 20 » 3,200 ,, 
atte komisyooa ~lmel~i. (699.t663) Dikkat: Beeablarındakl DU'alar bir 11e11e içinde 50 llradall apll 1 adet 2000 Liralıi. - 2000.- Ur& 

1 • 1000 1 - 3000.- 1 

2 1 7llO 1 - liOO.- 1 

60 • 60 • -2soo.- • dl.tmlrenlcre Ucramiye çıktıtı takdlnle " ıo fazla.sile nrlleceldlr. 
_ l>OOO.- , Beher kUosıına H kuruş tahmin edUeın 30 ton kadar pill.vlık pll'Jnç atına. ıtur•aıa.r sene.de c defa, ıı Mar&, ıı Baslran, 11 E7lôl, 11 BiriDd 

~~~.-...~--~~_._....__ _ _ ~~_,.,......,.__~~~u__ıamı....._~mr..~~·~-=;.=::==:..=__::...._-.1.ı_~......_ iiınY"-lHl~~l'-'!ds.oT~o~p~h~a~n~~~dc~ı......ı1.----~~~-..a.'"'-üW~....ı.ı.1.1.ııııııe.ıdlı:--~~~~~~~~~~~ 


