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• 

Lav al 
beklenen 
natkana 
söyledi 

İstanbulda hazırlıklara 
dünden itibaren başlandı 

"Şu saatte Fransa 
irade ve hayatiyetini 

tesbit c östermiye mecbur Köylerde nüfusu, hayvan miktarını, tohum ve ekim vaziyetini 
ve kontrol etmek · üzere maaşlı Subaşılıklar kur~luvor 

Bu sabahki 
ha erler 

Yeni teşkilatın 
esasları ve 

yapacağı işler~ 

hakkında tafsilat 

~ " 
Laval, daima bir f'ranıız: • 
Alman anlatmasına ,alıJtıiı.
nı, yabancı miidahalelerden 
aıyrılmıı bir Fran•ız siyaıetine 

ihtiyaç olduğunu ıöyledi 
\ljıi 20 (AA) - M. Lavdin 

nutkunun baJfıca k.&ımlarının hü • 
lisası. 

idare itleri telefonu: 20203 

~Milli Sef'--, 
Bethovenjn JJ 5 i 'l.:-1 1)1'.:m yıldönumü munascocl.le .\11ka.. 

rada RiyaseticCmrur f1:i:-rr.eınik o~estrası taraf ndrn Vf.'r !t" 
konsere Mitli Şe!ı!niz İsmr•• tnönü de -şeref vermıc:;il rJ• RE!.!
mimiz Reisi~;imr.urumu1u Bayan İnönü. Meclıs Reısi; Başvek~ 
ve Vekillerle b;rl.kl•' kcnc:"r' d·nlerlerken j!Ô ter 'r"'>.' 

_"Hücuma ugün 
geçeceğiz, yarın 

d ""'·ıı egı .,, 
Londradan avdet 

eden Hopkjnsin yeni 
beyanah 

iaşe Müsteşarı dun 
Adanaya gitti 

«Bir taraftan amiral Darlan, ma 
11eşal namına ask,.ri kuvvetlere ku • 
manda edeılken bende, mareşalin 
emri ve yuksek otoritesi altında 
ve Fransa tarihinin en acıkh anın-

Ticaret Vekilliğine bağlı İaşe da Fransa işlerini ı~dvırc memure. 
Müsteşarlığı te~ilatının genişle. dilerek tekrar karı:nızd:ı bulunu -
tilmesi hakkındaki koordinasyon yorum. Çetin günler yaşıyoruz. 
heyeti kararı şehrimızdeki a:§.ka. Memleketimiz bonuk yerıne yok -
da~1ara <tebliğ olunmuş ve derhal luk1a:rla arı:laı:yor. Esasen bütün 
faaliyete geçilmiştir. Iaşe Mü,,.tc: milletler de ayni haldedir. Bu, bar. 

B. Millet Meclisinde 
Anadolu ajansı 

tenkid edildi 
şarlı.ğı tesbit ve ihtiyaçlar şubesı bin kaçınılmaz n•ticesid · r ve çar • 

mu··~uru" •• Refı"k du"n An!karadan l L d h · u . • ptşan ar vun an da a çok ıztırab ı. 
şehrimize gelerek yeni teşkılat çindedir. Hükumet, acılarınızı azalt 
hazıa:hkları ile ancşgul olınağa 10-§e Müsteşarı Şükril Sökmensiier mak için bütıün vazifesini yapacak. 
ba.şlamışt.tr. il' . . d b' .. t b' (Devamı 5 inci sayfada) 

Amerika renel kurmay baı • Yeni teşkilat kadrosu masr~f! k .. ıstnın emrm ~ . ır ı~ e~r. • ır ---oı---
kanı lngi.liz d eniz ve kara ka ~lığı olarak Ticaret Vekillığı mu e~r muavını_ meılA~z e .aş.. D • d b J 
g enel Lurmay ba•kanları ı·l· rş. ..u2 takvirn yılı için ı,5 ra teŞkilatından ıbarett:r. Halen iln e azı apon 

x :-r """ e~ıne {" . idare masraflanııa perakende bir vaziyette hu1utıa.n 

Ziya Gevherin ajansın f aalı· 
yeti ve unsurları hakkındaki 
iddialarına Başvekilin cevabı 

birlikte geri dönmüı ~ı y~nk 1
;• ... ~ ta 400 000 lira tah- iaşe teşkilatına yeni tkararla son şeh·ırlerı· tayyare 

Va~lf\il'on, 21 (A.A.) - Hop. .a11Şıd1. 1 ~;:a · verilmekıte, bunlar derlenip tek 
kim beyanatta bulunmuı ve demi§- sıs c 1 m ...... ır. T" t Ve (D amı 6 1 :..ıad ) Karadenizde Yahudi vapurunun batnı asın :lan 
tir ki: Yeni iaşe teşkilatı. ıcare • n ne ••1• a hücumlırına ug'"' radı 

- Müttefik devletlerin etleri al- Londra Halkev·ınde l Macar·ıstan ve do:ayı Kudüsten gelen telgrafın mahiyeti 
tında bulunan gemilerden azami Tokyo 20 (A.A.J -- K 9 knmin hakkında Başvekil ne diyor ? 
ıarctte s{ fade ed'leeek ve lnglhr.. ""' B 1 g et ·11c gor<' J{wl ı.o; Ş.zuoka 
r R H d' tana harb mal 23 N. hazırlıgı u garı·sıanda ve Na~ çevrelerirde duıı oğle .F..hkiı.ra o (AA) - Buyıık hali dolayı yapıma~a mecbur 
eye, u~.yaya.. ın ı.t IS80 den sonra tehlıkc i""'ıetı vcrildir.ı Mıllet Mec ı.:u bugun_doktor Maı.. olduğu gen ş te~"ılatı karşılamak 
zemesı gonôenlecektır. ~ 6 h G • ..,. , _ _, ~ i tını fcv Ni! y h d• dU ı ~ yazıyor. Osakada da t. .. hlike ışaıc- ar ermen ın reıo::ıuıgwıue toplar- iızere hükumetçe verılmesme J,1_ 

Hopk ns lngıl z manev y~ · · Londra, 21 (A.A.) - 23 ·~n 8 U 1 şman ıgı ti verilmiştir. nuştır. . zum göstenlen 50 bin liranın rr.u. 
kalade yüksek bulrnu;rtur. emıştır Tünk çocuğu bayramı .münasebetıle Tokyoda basar u Kahve ve çayın ırlhısar aıl..:na ntkalesine sıra geld1ğı vakıt Çıı. 
kı: k A Londrada\d Halkf'lvinde yapılacak Tokyo 20 (A..A., _ t:m,par:ıto.-. alınması hakkındakı .kanuı~. layı.. ( Devamı 5 inci aayfada) 

ı Gerek fngıltere ve gerle . me- olan merasim 'büyük alaka uyandl'f- 800 bı•n Yahudi ilik umumi karar .... ai!ının lebıil'i: hasının. muvald.aı bır encumende 

k d b
. t mese esi mev- ~ 1<; t ..,_ k 1

• b 1 ..:ı kt n a a ır manev.ya .. 
1 

mtdtır 18 Nisanda bir du• :nan deniz CW\.ı ı J\a u e~- .,. ı en sonra 1941 
cud değıldirıı, beyanatını şu soz er Star gazetesi bundan bahsetmek.. Macaristandan birliği ile üç tav:1::ıı-: ~eır.ısı .Ta. mal~ yılı müvazene.~ urmu:niyesiııc 
le bitırmf~ir. d tedir. Bu gazete «Genç Britanyalı. l k ponyarun şark sahil ncığında gö- dahıl bazı daıre bu çelennde de. 

ıılleriye bugün atılnıalc, yarın e lar Türkiyeyi -ziyaret ediyorı> adın- çıkarı 8C8 rülmüştur. Ayni giın •imali Amc. ğişikliik yapılmasına dair tki kıt'a 
ğılln _ Gene- ?a~İ Y.azıaında Lo.n~ra çocuklarının ..-- rika cb 25• tpinde on" kadaı dii.ş kanun lıiylhasının mü'Zakereb\ne 

Vaş.ngton, 21 (A.A.) .
1
. d , ızcıl~rınln, lhalkevını ziyaret edecek B d ~- 20 ( A A.) - Bat - man tayyaresi To'k:yo ve diğer bö1.... başlamnı~tır. 

u k. İngı 12 e'll- 1 · · T'"ıfk' h kk d f"lml ·· u a,..-,,·-• . .:ı d · · ral Marşall il~ noP ıns • oldukarl erını W•u. ıye a ın a ı er wg~ vekil M. de K~llay şö,..e enuşur: gelerin üstünden uçmuştur. Bu Bu ~ünakaleler arasm~a Ana. 

Bu lmacalarımız 
Sekizinci dco'ıe bu <tıacalarmı dot. 

ru halledip hedlve kıuan:ın okuyıı., 

cula.rımı:r.ın lslmıerlnl bugün llçundi 
sayfanın ikinci yüzünde bu'IAcaksınu.. 

Iet adam1arı ıle yapm!ş 
1 

ı 
1 

teıllecegını konuşmalar yapılacagını «Eier Macarıllıtan Aırıupanın ge. tayvareler münferidE•n veya çift. dôlu BJansının Avrupndakı harb 
müzakereler hakkındaki .rap:ı~ ar n sitayişle yazmaktadır. lecekteki kunı?maııında söz sahibi ola;ak uçmakta idiler. Bunlar Ç'n --------------------------
dün Ruzvelte tevdi etını!le t'giliz • • o'lmaık jı;tlyoraa, yalnız k<mferam istikametinde kaQımığa muvaffak N • d • t t • d .ıı ~ • 

B r Royter ha~e~inem~;:~ o:dley Bırmanyada son vazıyet masasına otunn.alc değil, fakat mü- olımu$1aroır. Hnsnrnt &On derece. aşı cınn e ge ır 1 Dl 
bahriye <lai11esl reısl A ~ Ge- . v· ·, 21 (A A ) - Birmanyada cadeleye de 1ttıralce mecburclur.)) de !lıafift;r. ' 

1 
·ı· ,·araorduıarı ıı • .. ~. l . b '- d .. .. . ı.. -Poud , e ngı ız ~ 

1 
Mar M d 1 .. ·· d ·h rb ed en be"in ç •yaset aıı.ımın an soz soy - Dahiliye nazırının ueyanatı 

nelkuı:ımay. Ba,şkanı ~cn~aaelıniŞ: ciçina:;d:s~u~e:ıbe~ iç.ine•hnn:ak kyen batvekil, ya~.u~.ilerin, faali. Tokyo 20 (A.A.) .- Dahiliye şayı•aıarını tekzı•b edı•yor' 
şal ile birlikte Amerı ay 0 \ehdidine maruz bulunmaktadır. yet sahalarının b~yuk kıamı~~~n (Devamı S lncı aayfada) 
tir. Bu ordu cenubdan Tungu'dan ge uzak1aftırılmalar! lazım g~ldıgınl ---o-- 1 

- -o-= len Japon orcfuıu tarafından sıkı~! :kaydctm(Dto. meselsen,ın . !ıa~~~)eıt Kız talebe· ıpek Alamanlara göre rılmaktad1r. ev.mi nca .. ,._ 

şark c~phesinde - C Askeri vazlret ::J çorap, kısa etekli 
son vaziyet elbise giymiyecek 

dusBuer1bian~u2ml .~~i!ğ;:;:tı:tt,dj: Avrupa karasında ikinci Saçlara ondülMyon yapmalı, 
""" ı o tırnakları boyamak yaıak! 

=~!r~=:~~~r~:~uz;t:al<I;kl bı•r cepbenı•n açılacag~ 1 Maarü Vckfileti bütün yurddakı 
böl ı eeller bumı,tır. Bu yuz.. kız okUllarına bir tamim gönde -

t:::.::.:.;.:1::~~:vzi~:::i.,;:~ b. ssı· nı· veren hazırlıklar ~=~~ı~~~~~:~~r~:~~~!~~t~: 
ı'!_:;~ M;,!:: C:.~:i\:~:i~~:.••~ ı :~~· i:e~ ı:~~ :t:.~ız ~~~Iİ 
teıl:>büsünde !bulunmuşlar ıae de P iskarpin, kısa etekli elbise giy -
kürtülmüş'lerd'r. .. '~ ı'r du- Birmangada vaziyet müttefikler için mesi yasaktır. Etekler, diz 1<apak: 

o - lanm tamamen örtecektir. Saçla-

Kıymetli halk san'atkarı ile "Son Posta,, 
muharriri arasında Bakırköy hastanesinde 

cereyan eden bir konuşma 
.. 

rak1t:";ıangd::~~inu;:: s:;: Rusla .. r neden gittikçe f eııa/aşıgor? rm tanzüninıde aşm tuvaletlerle 
h E kl" l K D onıdülasyuna ve bir taleb için ya-

tayyare ve tanklar ile yenide.n t~~ yazan : me ı genera . . kışılk alımıyacak mübalağalı süs • \ 
cumda bulunmuşlarsa da geri a . da bir müddettenberıi Çin kuvvetinin tehlikeli bir akıbet. lemnelere, tırnakların boyanma - • 
rnı l rdır. ___ .n--- ~ı~anya ı'le gitmekte olan le karoıla§lllasl muhtemel bulundu. sına müsaade edilmiyecek1ır. 

batı lbır tempo · .. · ğu ık bldı' ek J"' 

P 
. adyo'" u Japon taanuzu 8()n bir ikı gun zl .- la nu Na'~ ça 12 nm dte Rve capO~- r· ····· ......................................... , 

ar ıs r ~ . . enb. hızlanmış ve .ı., rın ıeanln sın e angoon a • 
- 91nde lbıı:cJ. d~~i Çınlilerie bilhassa deniz yolile ıkı tümen kadar tak • E ( Birkaç gUne kadar ) 

L l ' ın lem·ızlı·k tang v!'"dısı; . d ki lngilizkri ye - vıye geurrnı dlm kla berahe: beş ~ - vasıd t'C' kC'nd le konıışan ııricada~unız. ava travad• va ısı~ er ri çektmeter buçuk tümen tutarında d.ğer Ja - İ- H N d .... 
• • niden ehemm.ıyet. ı g~•rakmıştır. pon takviye kafıleler nın de yolda • 8Z I m an c- Ayol nen: e d dun mu, ne) e gotwımem C'r mı? Adama. 

Yapmasını ıslıyor icrası m~cb~rıyet.ınr~esöı:cüsu 17 Ni. bulıinchıkla.Tlnl ılnve eylemektedir. Hüseyin Sirete N~ d çıldırmış!.. B ~ ıdd ık kılı -sapıtmış._ Şchzadebaş·nda hır 
Çungkıng n 8 e d l ı 17 Nısan tıar hlı Yeni Delh teb. 1 kişıy ) knlnmıs, h u atmaga adamı çevırmış: cAllnhın c, .. le 

D
. tar'hli lbeyanRtl aras•n a ng •• v d · J l y 1_ d • lk kt b lk ,,,,......ı' sen n t · l 'k · · '. 

Lo el 21 (AA ) 
- un ge. san 1 l' 1 I yu·· ] gın e ise, apo-n artn sag 11.ana • : aç me U aı::..au > ey-zem a ma ıstl';"Ol"Uffi! 

n ıra, . l' 1 .. ıi1 ger çe..-ı ış er • • Y h N :.:ı b l N d J cekı i. ti da Parıs radyosu §U· ız erın su.ra c d ı d h 1 deki }arına karşı yapmakta otdukları : c- a u; aş:.uın a ına ge en. c er<; n?.-. dıye sormuş. 
ncşr ;>a n 'f .. d n Zıtaıng va ıs a n d f d · d h ı Edebiyatı cedidenin iki 1 rd h b ? Z •· A k nu aciY,lemiı;tır· <Hükumet vaz eye zun .e Ç k vvetleri. sıkı baıolkı yüzün en ra avı a i ~ : e en a er n var mı.. a\ a ny.ı sa ı ) u ·arı bır ay1 geçiyor. 

hıat1amadan e~vel temizlik yapmralı demıryolunu 
1 

tutan 7ıa :k tehdid lindeki İngiliz kuvvetlerinin yeni - i meıhur faİrİ arasında asabi bir buhran gelmiş, tramvay. Herke n a~zmda bu ıaf B·ı &laka, 
dır. nln sai.~~.a~ının ~ça j~pon ta • den şımale çekildiklerinden, bu va. i bir miinakaıa da bilctçınin gırtlağına sarıhnış!.> haberı alanlarm tccssufu; acıma \n 

Hükumet pek yakında demirden altına eı 1 " 1 ~~ ~:ı ~nldıaflaırı \car di dah l'nde ve Prome limal saba. 'l J «- Duydum da, fena halde ca. sam hem güldürüyor hem müte. 
Ytımruiunu na,ıl uH~ıınacağını bil. arruzunun ~~dt dahllind~kl bütii1\ (Devamı S lncl sayfada) '-.............................................. nun sıkıldı; bı~im Nasidı timaıiı.a. (Devamı 6 ncl sayfada) 

direcektı.r11 demiştir flttnda bu 



2 Sayfa SON POSTA: 

( Hergün 4' Resimli B&ll:alaı Hatayı görenden iimid kesilmez 

Yeni saoaşlar 
Arifesinde 
Üç sulh vahası 1 

\.. Ekrem Utaklısll ..J 
Ş aıdc lıa.dıi Zf Haziran gece. 

ei bqad.ı. Hava sıcak. top • 
rak. luuuydu. 

Buaiiıı NiSllD.IG 2 1 i. Hava er an 
soiuk.. toptak çamur de:yaaı-dır. 

Demek oluYor ki. 21 Ni.aandan 
21 Hama.na bdar ela.ha iki a; 
kal'Jılı1dlı lıazırhklaıla geçecekti~ 
fakaL 

·-

Şadt fıar.bi başladığı zaman Al -
man ordusunun Balkan aeferi do • 
layıai.le yeni teşebbüse girirmek i . 
çın 2 1 gün 'kaybetmi§ oPd.uğu .eöy • 
lemnişti. §ıı !ıakle 21 Haziraından 
geçe kalmaması muhakıkak olan 
yeni dO~ daha evvel başlama • 
al da münı&:ün. 

Bu dnk !ka.da hii'tün dünya bir tL 
raftan yeni düğW,ün. muhtemel ne. 
ticeleri, bir taraftan da fırt1nanın 
el' an varlığ:nı muhafaza f'tımekte o. 
lan $Ulh vahalar!na aıç.raylp sıçra. 
mıyacağ üzerinde tahminler yap ~ 
ma1cla meşgul. 

Aftllll& •ğ'kümei rdsledaılen llldst Millet Mectısıerlnln kürsüsünden kendi Fen.ahtı rören, rördütünil sö)'ll1en J'iU;de c!cıi:sa.n bir lhtlmal ne hatanın 
neftilen Deri ~ bu.ld•lo ıihl in.üne ,-egDmıesinhl oa.ra1nJ tle bulur. 
T~bl'ike hat.ayı rörmeyende, &'Ördiltfintl söy!emt,.end~r. Zira çaresini aramı1a. 
cak, önüne ~ bflm.f,.ecettlr. 

kerıttWal ~ ediyor: 
r- $imdiye kadar hep b)'bt!Wk, IJundan soma cbı 

bede ede ka.1.aıunanın yolıınıı da öÇeneceğiz. ..., ________________________ .... ________________ _.. ............ --........ 

Avrupada cenub k-Oşeyl huiç 
tutarsak üç tıane sulh vahası var • 
dır. Birı İsviçre, biri İsveç. biri de 
Tünlctye. 

( Sehir llaberleri ) ., 
İstanbul birinci 

sorgu hakimi ağır 
ceza mar,kemesıne 

varildi 

lsviçre merakı çekmek sırasını 
gec;imıi~ benziyor. FD!lı'D.h dö~ 
ba~lamak üzere iken akıbeti üze • 
rinde büyük endişeler yüriitülen bu 
memleket Fransa döğüşü bitirdik -
ten .ora-a iftena:rda kalaı, aıtılc haıb 
yolunun üsttıi.iınde değildir, ha11b yo. 
lıunun Ü3Iİ.İinde olmadıktan l>aşıka 
harb sonunun çalkan.t!larından en lstaııibu! adliyesi 1 inci scırgu 
az müteessir olaca1c b'r vaziyette hakimi hultaık doktorı1 Salilıaddin 
bulunduğu da sanılrnaltta<lır. Ayanoğlu hakkında bir müddet • 

G~enlerde öten ve çok <!erin teubeti vazifeyi ıruii•tlmal ve key -
görüşlü bir üniversite profesörü oL fi muamele yapmak idıdias.ile adliye 
mıa~la tanınmış olan YunanİWuı:n müfeıtıtitliği tarafından yapılan tah. 
e~i Paris sefiri Politis ölümünden kikat neticelemnj§tir. Tahkik.at so. 
bir'k.ac; ıün öırıc:e şu veya bu tara_ nWlcla müfeıWfli,k vaki id.diayı va
fın zaferinden !Kmra Avrupaya çö. rid gömıüş ve hadise 1 inci ağırce
lı:ecek ideoloji akınlarını tetlik e. za mah'k.emesine intikal etmiştir. 
derken bir gazeteciye: Salahadıdin Ayanoğl'unun duruş. 

- Yalnız tsviçrenin tehlikeden mas.na d'üın öğleden sonra ba~lan -
imkin nisbotin.<k uzak kalfacağ:nı mı~ır. M~emede okunan tahki -
&Öylemi~. bu emniyetin sebebini ıkaıt evTaktndan anla~ı1dığıına göre 
sormuşlar: davaya mevzu olan hadisenin_mahi. 

- Geçen hafta mebeblerinizi yeti §uduıı: 
gezdim. öğretım.enlertle ve talebe _ j l~a:I . ~ak.kı isı;ıind.~ İçtimai 
lerle konuş!um, cevab1nı verm · ~. 1rnevki sahbı ve zengin brr zat ka. * ' , r:sile bazı 1cimseler aleyhine 'bir 

İsvİçTen · n bu emniyet veren du. 'zina davası açm;' ve bu hadise ilk 
romuna lı:arşı İneç ayni huzurda tahkikat ea.fhasına intikal edince 
müstefid değildir, bahar münase.b-- 1 .ne sorgu bil.;mliğine tevdi o -
tile yeniden ' birçok 5!nıflıuı s'lih lunmuştur. 
alUna a.ıd:iı gİhİ geçenlerde bütün Bu tahkilkat sırasında Hayriye 
orduıuna ll>üyük bir ın.anevre de isminde biı: kadının da ıehadetine 
yaptııt:m:ştır. İsveçe tehlike nereden ınüracaat elımek liz:m gelmi tir. 
gelebilir~ 1 İ~te bu ılcadl!lın ifadesi al:nclığı ea.. 

Mütehass:sların düsüncel~rine llada, idıdiaya nazaran, ha:lr.im Sa. 
bakılıma A!ı:r.nya Buz. denizinde tahaddin ,ah.idi tazyik. cim.İş ve 
Rus cephesinin arkasına düşmek L yemek zamanı hulul ederek kencli
çin fsveç toprağından geçmeyi dü. ainin yemeie gitme.: ic:a.b edince 
şünebileceği gibi Anglo ~ Sabon 1 de kad:n.ı a.driyen.in kapı•ltı kaza • 
alemi de NOT"Veç top~akln·na b · r 1 kolunda muhafaza al.tına aklırmıı.
c;ıkannıa yaparak İ!Ve("e geçmek is.. tır. Böylece. Hayrıyenin keyfi Lir 
tiyebilirler. Anlaş:l:yo: ki lsveç her hareketle ıhürriyetini de tahdid et. 
]ki tehlikeye &e ka..şı koymak az • mişt.İr. 
mindedir. Hak~m Salahdddiıı. dün birinci * ağ re.:z da yap:lan sorgusunda a -

Tünkiyeye gelince. leylıindeki bu iddiayı reddederek, 
B rkaç ha.fta evvel bir Avrupdl demiştir ki: 

gaz.e~ci bizden bahsederken ,öyle «- Ben, hyfi bir harekette bu. 
d yonlu: lunmuş ve Yaz.İfemi ıraiistim.a.l et .. 

- Propaganda bir tarafa bıra • miı değilim. Sadece ifadesi alındı. 
kılacak olursa muhakkak ola!'ak ğı sırada Hayriyeye hakikati söy • 
görülür ki Tii~'k.İye b;1araf vaz.İye.. lemeai 'lüzumun~ biJıdi!dim. ~si 
tini muhafaza etmek arzusunda bu. halde, bunlX'l dogurac.agl kamı111 rıe 
gün her va'k.itlinden fazla sabitt.ir.j tayici hat:rlatUm. Bu İse, bir 'l:az. 

A 1 1 k. d
.. yik say·Iamaz v~ kanunnn iıer 

Vl!llpa ı mes e taşım1z:n u - L"k. rd'v' b'' b' h L. H 
.. ] .ı...· "l'h ı:t"1 ıme ve lgl ta il ır aıcdT. ay 
şuncesıne tamam ayıcı oır mu a a. . . h f ık f' · d 

... L b ' ki' }' rıyemn mu a azası ey ıyetı e, 
zayı U:ö ız e ıye m.: b d liJl · '---'- lm · · .. 

T .. kı· ı· "lt ' ] i ilt ... · azı e erın ~yuo ası ıçın go -ur ye ngı ere e ng ere ... ın .. _ . 
t
. günl' • d b -ı d b rülen 1uzum uz.erıne yaplhn!~Ir.> en çe ın erin e ag an ı ve u ........ ___ _ __ .ı ahk ah 

b - l · ı · ı. - l • u"""'şnıa aoınuncıa, m eme t aga .ngı terenin ~ ~ara gun erın.. L:L ..... 'L.· ,__ '- l ·· 
d d k 

d ... l k k .. d JU.AallUU'l utız.l no~ta arın tevıaı ve 
e ıa . ır;a ara ara gun os:tu __ ı.,·d oh. ak 2 . n·ıc· . 

oldu~unu gösterdi. Bu aıurde de İn.. ~~·f J ~ • ncı L ~°'."bCUk . a.C~l ·r b- ··ı f k. 1 w, ~ı J.DCI aorgu oat rı eıa 
gı tereye en uyu~ Te a aı .g n • il · Et • 

1 .ı ... 1·1: · ......ı· B ,__b'l ve Muzaffer e adlıye kapla ı 1an.. can : o0cılsınl ven;ıl. una 'ltl'UIUl ı 

İngilteTeden çok kıymetti da.tluk dallila karak.oıtu kom?tanı Ka.~.eT 
t 

"'--- 1 · .. rd,.,_ •L: t f da on.başlt'lln cel:ı ve dınlenmeleTl ı. ezanu.r erı go wı:, ııu ara . . . 
k d. ~l. ı :_ J ı _J_ - çın duruşmayı tali"ıır. etmıftir. en ı ee....,.e erı.ııuen ge eeıı::ııı. gun -
lere emniyetle bak.al>ilirler. Y utıim altmdan 1200 lira 

Timc."ye. lı:gi~: !le rn_~uefk çalan lunız 
ol'duğu g bt l?gılterenın duşma~ı Sab:kalı1ard.aıı Şevket adında bi. 
olan A .maJl'Ya ıle de dosttur. ÖbJT ri evvelki gece Sirkecide bir otel 
harbde Aknanya ile ayn~ safta dö. d~ ayni odada yattığı Mehmecl a • 
viiıştü'k, ayn.İ top-rak. Üze.rinde kaınl dında. 'bir tüccarın baı1nın alında 
döktük. Bu fıaibde hid.:..seler ~ - duran ve içinde 1200 iira bulunan 
manyayl hud~dıumuz.a k.adaı:_ ~etır - cüzdanını •Jlını!ftıY. 
't:li dO!ltça ae.la.ıJa't'ı\ -ve hiıel sder ........................ __ ....................... .. 
g~çtilıcten sonra da A~anyan•n yal. ki. bu noktada b.itaraf kahn iuv -
n:z hududumuzdan değil, bütün vet1i bİT devlet iki tarafın dııı arka.. 
Balkan.ludan da çekil:p gittiğini s.nı sağlar, bir kaledir ve kale ola. 
gördiik. rak ka!!rnası iki tarafın da menfa. 

Tooiye Rus kom~au ile cLe ge. at.i gereklerindendir. 
ç•n y:lhr zarfında hep dost geç;n~ E.vet, ,.Yeni savl\~ arifesir.d'e ÜÇ 

m.İştir. geleeelc ~nlerde de dost sulh va.hası gelmhtir ve öyle görü.. 
kalmak azmindediT ve kuvvetle ü.. nüycır ki I~eç ha:kkında yürütülen 
mid ediyoruz ki, Ru~ya dahi ayni endişelere ır.ağmen bu Üç eulh '\'a • 
hi$1erle miıtehassis olacakJtır. haır:nın har.b 90ll\.11Qa kadar bugün.. 

Bir n0kıtav1 d'aha ilave edelim~ kü dunımılarını muhafaza «>debil -
Haırbin gelişne yol'arı ü2erinde meleri çok mümkündür. 

değiliz. dünya toprağ·nın öyle bir > I q J / 
oruz C!7/rzt!•l'H. Uyab.'-"'~"' 

Çocuk bayramı için lrson günlerde fena' 
Esirgeme Kurumu zengin çıkarı~mış binıerca 

b. b l d ekmek toplattırıldı 
ır program azır a ı 'UWMda • ........... bi r»am. 

2 3 Ni1111ın Çocuk. bayramı miiDa... acbetile çewesi d...lıiliıMielti ihtiya.. 
sebetile, Çocuk Esirgeme KllT1lmU el karşılamak üzere cir too pirinç. 
tan.fınd.a.n büyük bir program ba.- 100 metce buma ve 1 OC> k.if.o u.. 
zırlamıııftır. Bu pyogramı aynen bun daiıtılaea.ktır. 
nqırediyonız.: K•nnpefa na.biye ..,Leal: · 

İataııbul merkezi: Altıotıığ" tıpor birliii önüOdcki 
,.24 Niaan Cuma: günü aaat 14 de ~eydanda meraıimden eonra .aat 
BeyoğJonda Fran5ız tiyatıosunıda 11 de (Bizim sinemada) çocuklar 
büyük bir müsamere tertib etnıiştir. İçin bir sinema ve bir ımüsamere 
Bu müsamere günü çocuklara k.ıno hazırlamıştır. Gece saat 2 t de gene 
yemişlerden üzüm. incir. fındık da.. ayni sinemada bir mü.sam~re tck-
ğ: t laca1<tır. rarlanacalctır. 

Beyoğlu kaza ıubesi: Beıillr.aş kaza ıubesl : .,, 
23 Nisan Perşembe günü öğle • C. H. P. binası önünde ilkokul 

den sonra Makİim aa.lonlarında bir taJobesinin İcıl;raköle bir merasim 
çocuk bal~u tertib etmiştir. Bu ha.. yapılacak, bilahare muhitin 32 fu. 
loda çocıu~ara kukla, karagöz, göe.. kir çocuğu giydirilece1:tir. Ak•am 
terilecelc, ayınİ zamanda ~lı:er Ye Halkevi salonunda cocuk1ar için bir 
pasta dağıtılacaktı.r. Bundan başka müsamere haz1danmıst1r. 
50 çıoıeuğa .ayak.kahı dcıiıtılacak • Emi.aöaii kaza pıbe.I: 
tır. 23 Nisan gü.nü saat 9, 30 da ça.. 

Şişli nahiye fuhesi: cuk kütiibhanesinde toplanılacak. 
23 Nisan Çocuk lıaftası müna _ (Devamı 6 ncı sayfada) 

Geçenlerde Eminönü .llalknlııde • .Ba1an Meni Ye talebesi farafmcJ.an bJr 
bedii dallllar müameresi. ve.rildigmt .,. çocuklanımzın bu müsamerede bıiyiik 
bir .taWll1e& &Cilitttdlk.le.tlni r21mıjlık. Halkın cösterdtti alika. vı.: a.rw üzıerine 
bu anii.sameTt:Dia Z5 Nisan C~ IÖDll aq&na tdtrarlanına,,ı.u karar ve. 
rilılllftlr. Besimler diiıı 7apılan .11rovalar4a lı:ii(ıilk AJl.lı Re Mrnh yeal lanı. 

la.rıaa hazırla~u.r'Luke.a ıikt.erınekiedlı. 

(STER 
lSTER 

iNAN, 
INANMA,1 

Bir yerde pembe renkte ben. 
&in J,opltıltrbn gördük. 

T eceMiiaiimüz uyandı, geri dö. 
nerek sarduk: 

- Hıra.azlık lbtlmaDert\te 
kartı lhtlya4 dediler. Bu benzin 
ile elbise lekesi çıkarılamaz, el. 
blse herbad olur. 

Düıünce doğrudur. Fakat bü. 
tün İstanbul teni, yahad t.oya • 

cJ..ı bir gÜn iç.İnde acaha ~ 
ldlo benzin kuHana'billıier? Bir. 
kaç kiloya varacağmı aanmıyo • 
nız. Benzfni asıl yutan terzi ve

ya boyacı değtl1 deniz yanud ka
ra molörüdiir. Bu dÜfÜDCeye 

r~ birkaç kilomm dahi e. 
alrgemne&lnin faydalı olaeaiı:na 
biz tnaıyoruz, .,, okuyucu .en; 

iSTER 
iSTE~ 

lNAa~ 
iNANMA! 

masını temin ve .hUelerı.n öaüne &e. 
ellmest tçla Beledi7eııl.n biitü.a ter. 
t.l~ tqldli.tı f.aallyeie .-eeb-ilm.iştir. 
.Belediye tstanbuJ, Jlıeyotııı. KaWkiy 
ve Ülküdar clhei.l.e.rl lç4l nııntaka 
muıtaka c-rupla.ra 1'yrll.nuştıt. Der 
.nwı.&akada. fırml&r he..&Wı clevamlJ 

ve s.ıb bir te.ft4o tabı taiala~<lk, 
ekmeklerin noksan veıJnll çıkanı_ 

mamAL'!lı, nizami rii.tuh'°' deı:eeesinl 

aşmaması., iyi plşirilmf'!J ve .satı,ıar. 
4.a ıullstbnal 1apılmaması \emin e. 
!una c:aJı. fır. 

BJ!eli bir ~ilde ç.a.:ışan fırınhra 
un verilmlyecektlr Son lk.i &'iin ı. 

o.inde )"&pılaa urtlşkr esnasında iyi 

&'ÖriillaeyeD. blnlerce ekmek miilade. 
re edilmiş, bunlar ta.mı: mukabilin. 
de daha urn fbtla halka satıhuış 
ve bedeU Dirülacezeye verilmiştir. \.., _______ ,_, 

Polis müdürlüğündeki 
sahtekarlık ha :lise. . 
sın.ı m uhakemesi 
Maa~ booıdırolarında tahrifat yap. 

malc., rnülkerrer ve mevhnm şahıs _ 
lar tasni eeımek sureti!" Defterdar. 
l:ktan çekıtikleri cem'an 4046 lira
yı ihtirastan suçlu Emniyet Müdür 
lüğü muamela.t memuru Cemal, 1 
İnci şube polisleri.nde'l Nazif, Ar. 
navudköy lk.omiser nıuavini Res _ 
mi, 1 inci şube muamelüt memuru 
Osman, 3 üncü şube sabık polisle. 
rinden Necmi, sabık komiser Ncc.a
tıi ve polis memuru Kud'J'et Acar 
hak1arındaki davaya 2 nci ağ:rce. 
zada diiın başLm•lm·~tır. 

Yapılan sorgularında bütün .SUÇ

iuiar suçu Omlana yükl~mi.şler; Os.. 
man İse Mustafa ve Sedad isim 
!erinde iki arkada~ına atfetmi~ • 
tir. 

Neticede mahkeme p.hidlerin 
celbi için duru~ayı talik etmiı ve 
suçlu1Mıclan gayrimevkuf bulunan 
Necmi ile Necatinin de tevkifleri -
ne karar vemni~tir. Fakat; buırlar 
bu esnada adliyeden firar etmiş ol. 
du.k.larından teVklf lararı derhal İn 
faz olunamamıştır. 

---n---
Milii pivango müraka~ 
be heyet.nın top.autısı 

>f1I1i Plr&Dro miirll.alllo! bıryc&i topla. 
Jlaı"IÜ, Milli Flyaa'9R11D. lHl Ullı.vim 

)'ılı blli.nçosu üzerindeki tetklklerinl bi. 
tirJDiş ve bilançoyu tasdik etmiştit". 

Xffte& Banba idare -~ rei&i ~-
ret Hed7aııın reiıJjtude ve Merkeı BaJı. 
kua Umum Midüıiülii z. Sine!, Ziraat 
BaDkas& Umum. !Küııliirii Nusret l\Icrl ı. 
Divanı Muhaseb.ıt az:ısınd:ıu Yuquı l'~Ya 

Anlan ve Nazmi Ba~ Ue Nat.id l:1leri 
Umum Müclörii Zeki Sldermanın işüra. 
kile toplanan ınürakabe heyetinde; Milli 
Piyanro 1.4are heyeti msı Ni~ad .\li Ü. 
oüncö Milli Piyanronmı oalışmafarA ve 
varidatındatı:i mlllş;ıflar hakkınds ir&la.. 
12.rda bulunmuştur. ToPLı.nhda, Mllli 
plya.n&"Omm 194.l 1'!lında 2.'737 8'3 Unı_ 
Jık safi kir temin ettiği ve sa ti kirın 
evvel'kl yıla nazaran 11'1.561 Jirırnl<. bir 
faılalık cösterdlil tesblt eılllmlştir. 

Bir Jıllık satış hasılatının ~;, ro,98 t 
ikramiye olarak ila?rtıltnş: ~ 'J.Jı ıl 
aatış 1ıomh1mıla.nnı, ~o 1,78 t wnnımi 
14are masranannı bl'Şlfa.JIU!f, ~ u.n at 
de sari Un ~il et.mfşür. 

Nisan 21 

Sebahhln Sa haha: 

Çatalı, bıçağı 
Korkun.ç birer işkenc4 
Alet1. gibi gören 
Zengin roatandaşlar 

~, ___ Burhan Cahid _ 

.... o.kara dönüşii İmalt köne:un 
salaab manarııaııu rirmek arz 

aile pek erken Makaııta ~nnna geç 
Um. Ba;J'ftt, o kadar kal&ltahk ki zal 
metle bir kite balablldinL Anka.ta y 

ıı:ularmın beam :rataklarmda olduk! 
muhakka.lttL Bu şapkalı \'C paltolu 3 o 
cula:r mllb.akak Miçük ara Jstasyoııları 
dan binmiş olacaklardı, 

Kuşımda acemi bir tllşei elinden ç 

m.ış kalın ft Irak alt.m pretezli bir 
büyük bir ekmek dilimi iızerine çata 
bil.yük bir tel'eyağı sıvatladıktan so 

ayni çab.l.ı repel kavanoınma d:ıldır 

Haırmala.t biru ıı;ubı oldatu 4in ça 
lın dişlerinden masanın beyaz örti.ısü 
akıta. akıta tereya.ğuun üstünü duluur 
ve ıe11ra parınaklanndaa, avucund 
dam.la.ta damlata 7emlye başl.a.dL ı 
bir manzara olmadıtı lçln başımı 
nındalri yolcuya çevirtllm. Bu sırım 
llllltosu, başında şaııbsı oidutu hal 
toıtuta s-as!anlDJI chha o:enç yaşta 
vata.nılqtt, Beş pannatne ~ker kabı 
daldınp doldurduğu elini cıkaramı3-or 
(:areslz birkaç şdı;;et1 teerlde )lralup 

metle d.lal ~ n Hıt ~uı kacLır 
ter parçasını~ kadehine atarma e 
Bu vatandaş tereyağ'ını yemete siirmi 
lilzmn rörmemieıü. Yuvarlak yağ p 

p.laruu ekmek ıoknıuuı.a ı.utınıı ıı 
ruca &Pma at.ayı claha blay bili 
mu;ştu. Bu pra.tik usulü marın.ıl:tt ıı. 

lınd.a da ~k eW. ltüçilk kann 
ağzına ıötürclii. -ve bir lkl seferde m 
ieviyatını boşalf.nuJ'a muvaffak oldu. 

Sol tarafımlda aakallı. 'levltnli yü 

hali vakt.ı yerinde btr muhtar oldut 
DrllmaI .erdiğim bir za.t pek tekli 
"6 Jıtiibali ı-oriinüyor. Daha en-el Jıa 
tı.ı d.Dyıırınu~ iilmdi hı>..m sl.ı&raswı 

yor, hem de parmakla.rlle dişlerinin 
smda kalan bı1ka7a71 araTJP bularak ~ 
ilesine indiriyordu. Her uçıi de başlar! 
da şaııtaları ve arkalarında paltola 
yemek salonuna ceımJşlerdL B.:ıllerııı 
&lllryordum ki ba hareketleri k81dil 
ia.bii ıtıUyonlL. Serbest, ferala, blld 
ri rlbi J"CR> 1ci7orlardı. 

Bu manzar& belki bire~rımmn 
zün:deaı kaçmıyor. Cemi7et n medeni 
ha.yatımızın aile içinden başlıyarak b 
le untwni yeclere kadar yayılaJJ ~ir 

manzaralarını silmek için Ha.lkev\eri 
rad,yo Ye &'azete neşrlyatınm h.3· 
oiaca.lı kaııaatindeylm. i:\lemlf'ket&.« v 
t.i. hali ~rinde bir sı.nıC kasabalı ve Ş:! 

ll .balkunız var ki ~pka \.anunu ile 
raber .Juyalctleri a.z eok mu.asır t'em 
insanlarına benzediii halde oturup, 
m11.. )·eme. içme hususlannd.a bili s 
ve ç.a.k.'ıır de-vrin.i yaşa.maktadırlar. m 
la.rm yeıtLstlrdiklerl evla.dla.rı da dİİ.!) 
rek medeni hayatın sıhhi ve lçtJ 
vecibelerine de -.ymaları la711ndır. 

temiz ruhlu, temlı yürekli vat:.ınd'l. 

medeni mill.etleria ya~ma şa.rUa 
ayajl; uydurm~ ıörmemla ıri)ğsiim 
ltabul.acıu<lıt. Çatal ve blçatı kork 
bir lşlııence aleti ı'ibt ıöriip onlann 
zifeslni pllıl'Ulaldamla gÖJ'düren lnsa 

şapka ıfysıeler detil, farliston oyna 
goene 50f'a kalm&ktan ve ayıblaııma 
kurlulamazh.r. 

(J3ul!lıa.n Cahi ................................................ 
Vali dün akşa 

Ankaraya gitti 
Vali Ye Belediye Reisi Dr. L 

Kırdar, dün akşamki ekspre~le 
karaya ha.r~et etmiştir. 

Val'i Ankarada, 1stanbulun 
rukat ihtıiyacın:n temini ve m 
telif İate if!eri hakltınd.a alaka 
larla tema!lla bulunac.a.ktır. 

-İLAN-
Osmanlı Bankasından: 

Osmanlı Ba.nk&sının Ga1aia Meri 
ne. YenlcaınJ n Berotln S11Mlerı, 
klmiyetl l\filHye Baynmı minasril 
Z'Z Nisan Çarşamba (ötieden ııeııra 

Z3 N1san Pertembe ,;inlBI !lapa.lı b 
nacaktır. 

Lstanbul borsas 
20/4/942 açılış • kapınış f1:ıt 

ÇEKLER 

~Wt ft bıuı 

~ondraı 1 Sterlin 5.24 

:.Jew.Yertı 111 Dolar 13i.:20 

Cennre lOO hvic11t r.. 3t. 
~ladrid lH reçeta 
.;tok.llelm ıot ınet ıu • 
Bir altm lira ;ı.;,4;; 

H ayarlık Mr iP'&• 
nıoe al&m 47' 

E&:ıam ve TabriW 

% '7 9H Demlryolu il 19.45 
An&dolıı ne.ieyola «;;. GO 3U 
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GÜREŞ M1JSABABELERi=ı 

·· c ıurıu Türh üUreşi uardır 
v ıı mermer üzerinde yapılan güreşi ve 

a"tunun duasını hiç birim.iz bilmeyiz 
Yazan: M. Sami Karagel 

. 1. , d cloiTUJ'a '.N.rk icadı oldıı;u an~- meşhur pchliumula &'ilreş e4crler • 
'lıirk ıür~ de1bıcc aı.tımıaa t\Vt' a a.ı:ı . asıl Türk 1a.t fiire$[ bu ol. dl. ll)» 

... _ · A Türklerinin yaptıtı lıyor. L\Ae Evliya Çelebi -hlinn dııasuıı a:sıı -....,acfoı11 ft sya ıbıın ıeliyor. ,..._ 
kan ırnoa.ıı: ~ ~lmeit icab ~r. maBı ~nin du• ve met"ıMJni var. iıdaJd 11Cldlıle teı.bit edip y.wıyor: 
(.'ü.nılı.u ba.lls Tö.ı1c ı-üre$1 budur. Yal' , b .. pebltva.n duasını bilen •Aıla.h, Allah, Hacei ;Jem, Seyyidi 

.. rk • ırü dır Faka• ıııun 
Fa.kat ben, bu 7a.zuıuia. l'u yar • bir. tdt ada.m y~tıur. nen, ıi!'flelerce bu kaluat, mud:ı.i mevcuılı.t, pilrkemalü 

.._.nden baıJı.scdecdbn... d . o··ıı..-;enmeğe çalıştun. Llkin ne es. cemal l\luhamrnNI Mustar.ı. ra saIAvat. 
0 a"' UJl.) 1 a• "3· ·rı ri 1 bm d B İki tlırltl yağ güreşi vardır .•• u, Y • ~- eni pehlivanla.runı:ıdan o~. EngU: de tE lr} Bumda (l\ e e 11. 

bl.ld'"'" ki -.re ne '"' 1 ı ı 1 d C'Url'!Şiod.C'll birlrıoisi ve, biıilll ,.ı ·ı ınedi:nı. Çiiinkii biç 1>lrisi bilm yor. har). (SnJ"ı S&ltuk) don ı yer, uman 
IQiz Tin ~ cJetlldir. Bu, Roma \"e rcıııe .. dahi sat oluı eski ve ihtiyar oeker. pirimi% Hazreti l\lahrnud plri yarı 

• ! . ı:li du. Bugıııı ,_, . b 1 
Ytuucı lı:adim.l.n yapi$ b r ucvL . - 1 hliTınılarl\Dtrmı hiç birisi ""lınıyor. Veli a~kına dest ~rdfSt ltafa.sma ers. 

Edirne Cumhuriyet 
Müddeiumumi)iğinden 

Mua.ylen muddet. içinde b.•yanname 
\'t'>rınt.-ınek suretlle milli korunma ka _ 

ııunwııuı lıukümlerlne ıııubıılıt hare • 
keıteu mın:nuıı Edimenin Dllfıvcrbey 

ma.halles!nden Feh!ın oırlu He:va.('ı Eı.ad 
hakkmda E4irne r.:;liyc eeı.a 

m:udremeslnde yapılan duruşma. so _ 
nunda: 

l'II.a.znıma fsnaa oluna.o lllll işledJti 
.sabit gtrült-rek tnllli korunma 
lı.:ı.nununwı 14 üııeii maddesinin 3 rli 
fıkrası defAlet!le adı ı:-~n kanunon 
55 fnof maddesinin ikinci fıkrasına t~v. 
rtka.n 1lrmi beş ıtr:ı. alır p:n·:ıceıasllc 

mıılllumlyetfne ve harç tabı.iline ve bii... 
idim kaıt"Jleşince neşrine 9/3/942 !fii _ 

nünde verilen karar kat'll~mekle lli\n 
oltUtUI'. (942/244) 

120 sayılı karar hülasası 
6/ll/941 &"UllÜ üç metre ka.pu~ ~si 

satın 11..mao.ı için dıi!i.k;.ı.nma. mıırae&:lı 

eden Enver KııraJıana a.ynl :c:am.:ı.ıda 

başka bir m&lın da saılJl ô\lı.nması ha • 
llııde ken.dlslne kaput be.zi vcnbUeoei:i. 
ni söylemek sureUle milli korunma ka_ 
n UD un& uıuba.llf hareketle ltilllı.:ırda 

~ k.i ontıLrdan bhıe lııtı.aı etıulşlır., pe _ .. ,, .ı- .. uıı en :dyaie bllıne!!l Ii. ne'! muhabbeti Ali a.,luııa Allah onara!.'1 

' ol nfzlUlS. peı.-TilTI ,.,_.,. ı~ b ! 
,.,~ .... ,. R-·-·" mcrJuızi a.n µ '-'r'ısı· vardır o da', dok.sun :ll. Ben, bu duaya hayret eını~ u unu • .,,...... ~._.... ı1 ten ... · t.uluıunak.truı nıa.zoun Yell.İ:jelıiriıı Çar!>• 

Nisan 21 

lstanbu1 Levazım Amırliği Safin Alma ı 
Komisyonu ilanları 

Beher ade.llııe 150 kuruş i<ı.hır.ıu cdllt•n 40,00i.I aded ambalaj fpl a'ına.c.ıkhr. 
Paz&rlıkla eksiltmesi ~7/4/!I l.! r.u"trtc,.[ C"U1 u SILllt 14 de Toph&nede lsL. Lv. 
Amir lığı sa.ıııa&n.ı komlsl onııııd.l ~ lJ>ılııcaktır. ilk tcmlnatı 4250 lıradır. Ta 
.t!blerin belli 'ııldıt-e kouıı:."l ou,ı & l'lllı-lcrf, Xu.ıuu.nesl komisyonda ı:oru!ur. • 

(69"/.(661 ) 

lkhe-r lıl.losuna. 5t kuruş l.ahmln edilen 30 ton kadar pilavlık plrlnı: 11.lına 
calctu-.• ı:,a:rarlıkla eksiıtm"i 22/1, fH? Oar~mba g-ıinı.i s.aa.t 11 ..:le '.loph netk 
İst Lv. Amirliği so.tıııalına ~omlsı oııırnda yapılacaktır. Ka.'l teminatı 2130 ıı_ 
radll". Tailblerin l>elll valutt.e kumisl ona gelmeleri. (698.4662) 

I LAN 
F.aişchir vilayeUnln mrrlı:ez kr.:ıasma tabi Sepetçi kö)iinde: 

Şıu1uın: Li.ç!n Koca.yayLl teıwsiutleJ,i beton sı.itundan Sutu Çördü tepesindeki 
beton sutuna Wı.ttı nıiiı.t{>k;m, 

Cenubeıı: Sulu Çordi.ı k>~lndckl beton sıiiwı mevkıinden Karla! tt"ı)Csin_ 
ıld..i beton s!it1&0a hattı miıstakim, 

Garb(>n n şlmalen: Kartal tt~lnclcki bel.on sütundan baı;lı.varak Sepetol 
At:ıçkırdı tepesindeki beton sütundan bilmurıır budud başiaııgıcı ulan I.açlıı 

Ko('.ayayb tepesindeki beton ınituna Jıa~tı muııı..esir ile mahdud 230 hekı . .udan 
ibaret arazide 5/17 n~ralı ruho;;atnameye nıüstenlden Asar Öulenk. ~ükru 
Otu:ı. Zeki Demlrbşçı taraflaı .ndan ararnaı:d.ıı meydana çıkarılan Krom ma. 
denl ıı.dı Çeçt:nlu ubdl'Sine ihale kılınacağından maadln nlnmn:ımr.slniıı 36 
ve 37 cl m:ı.ddeleri mucibince bu b.ıi:'da bir gün:ı ltir:ızt olanlann 24..3.9t~ ta.. 
tlh!uıden ltib:ıren iki ay lrındc A.nkarada İktf .. at VekAk'tinc ve mah:ıll'ııde vila

~ ld:sbC't.ll. 1ataı pehlivt.nlar. ~l~o - zrm g-e ada. bulunan uı~hur pehllr.ınla._ )ordum. Çünkü bu, dua lııuı:ı birçok sır. mah:ı.lleslnicıı :Hahınud oglu Heb.n:.ed 
'oaada (Sult~ul1llml'l'd :meyda.nı! ıınpar~. tı ya.$la.n Sııyolcu lUehmed prhHvan'1ır. l:ır te\·di etmiş ohı,yor ... Okuyuculırım File hak.kında Yenişehir asli1e ceı.a --------------------------1-----
bların lnnıınuı.t~ preşi.r~rdı. nu. ınü rını!M 9CJll'(lutıun zaman bana verdlii Of'. dikkat ederse bu duanm Beklaşllik ile mahkemesinde c. M. Umumisi Jl.a.lll Devlet Demiryolları Adana 6 ıncı şletme 
~ ~ı• -'yı'ıll$ ı.a,n:ı ta.rir.ler. On~ ilıili olcluğuııu göriırler. 

yet makamına bir istida ile müracaaı t:~ lemclerl ilin olunur. 

el ann "" .... ve, a• va.b ,u otclo: TJ~in huzurile laı>ılan açık duruşma A k "it K • R • ı·.., • .J 
e 1DakayyecW1r. .. Bilaıirorıım!.. Te'Jı:lkatınidan şunu a.ıılamış bulunu. wnunda munnnwı: Sübutu rürmüııe rtırma, e Si me OIDlSYOOU ClS tgınuen: 
lhı, <bö)'1.c oba:ıakl& ~aJMıc bir de ~~rk - aai hiç boiri tMluıİYonlu. .\.uba ne. yorum. K.a.rakucak ile bizde tiç nevi binaen milli korwı.tnA :.anununun 32 ncl l'tluha:ınmen betle il 24990 lira tutan muhtelif eb'atta 250 !\1/3 çam ltereste 

1tı:ıin ~ne mahsus bir yal ~.ure. "l'., ~ )[Jrkpmarı, Wı·kaç senedir Türk güreşi vardır, Ve. lııı üç rürcşln maddeıol delıi.letıle S9 uncu maddesinin prtnamesi veçbile 25.Sf~an.912 C'uma.rteı.i ıtwıı.i saat 12 de kapalı urf usulile 
lii "'11ır. Bu, 1at ırüfeı;ln.1 hlo binmis den. ırmııt bulunuyocua. Edimede Sıı de dua.l:arı, merasimleri, piı:lerl ayrı .\Y. l.kinci fıkrasına tevfikan yedi ıü.ıı uıiid A.daDBdıı. 6 ıncı İşletme :niliiürlüğii biııa ında satın alııı.acaldır. 
bl1-f"'1'ırı. Ye, ben bu 1aşııııa kadar ~ eHi d:ıyul, elli zurna. Ue her rıdır. Batla, oyunlar hakkındaki isim. drile hapsine ve elli llı-.l. ~ll' pa.ra ee.. şartnameler komisyon tarfını~n bedeJsi:ı olar:ı.k verilir. 
- es'ki tie ...... de .. -• pehllvr.ıılarım17.11l 1 r y --- .iir~•kl wihi va.rlıi"l - leri ela.hl aJTı:lır. Yatlı ır.ermer Ü7.e - -~·ll•. ---L'-u"mlveiine ve on bec gu'"n 8 ...... ı· 1 

• "'""' ~.,... ,~ı e M&.r- •-~ ~- " """'"' ..., .. Bu işe cirmck isteyenlerin 1 '"'·"'-> ıra ı'.. muvakkat temi.n3t akçeleri ,-e1a h1~ ~ ..... nıı~n .... o-~ı- Be, yağ güre~, sen ..... .,. ..... .-. Bu s•"e "ene toıılan_ıı:ı. rindeki güreşin Beiı.t.:ışlUk ile ll&'iii ol m"·'""~tJe d""'·:ınınm ... 3.""-ttırLlmasına ' , . 
"' ' ,..,.........,..._.. ,._........ ...., • ..,....,. UAI\.. "' - tenıinıı.t mekt.ubları, kanuni ikame , .. h \'esık11arı, nüfus cüzdanl4rt ve Ticaret 

ld:<."bttliıür. Faka.t ça1ır üzerinde yapı. n;::' Ac:abı. ıneydıwı caz&'trı ı;ac bıçlm duğu anlaşıhyor. ve 63 üncü madde mucı.bi.uc-! mll~:ıtt Odası ,-eslk1ı.larlle l ukacıda ta in edilen ı:ünde 2490 nutn!lralı kanunun emret. 
1.'\n btıtiinkii ,oe R~nnı. .e yunanıııkl gt. e · okuYor? BUiyor ınu? Dıu okunu • Meseli.; Deliorman ve olvıuı Türkleri suçluya aid oTnuık ve 25 llr:ı.yı geçme. tiği şekilde haınrla.ını~ oldukları tr.kli! mı--kt.ublarını eksiltme s.utiııcleıı bir 
b( cit""ld'-. dua kisbet.e, .. ,...._, deme~-. - .. ~•n dMler. k ·· h"ı.-·· kht"I · · ·· ı 6

' ...- -u? ..,..,,.,.,,. ,.._.., ..... ;ı- me u:ıere ......... un .. 1 eşnıetunı mu. ....,.,.C. evvel Adana. Devlet Desn flolları 6 ıneı i~ıetm.e Müdürı::x.ü b n:ısında. T·· .. yor - k - ~ ..., 
lllttlcr, bu ,üreşl yatlı JDcrmcr u • hal ise bı::n. pel.ıl1'1Lll dUllsını Gene meseli.; oyunla.tdan kündeye, ·un. teaklb hiilasanm ga.zete ile ilan ı•tfüil. otpla.nan arttırma, eksiltme komisyonu Reisliğine &.e\'di etmeleri liliumn llfı.ıı 

~eri ... · id Her ue , h t d --' Cekr k d ı Yani ı 1••e yaptyorJ.arch. \'e, bu gureşut • tcsadlifeo E\iiya Çelebi seya 1 - de ~m=ıer.. e leme, er er. ını'61ne 26/11/9.U t:ırlh nde temyiz! ka. olunur. o42S2 
lrl.lı.ı1laıı ve, ne sureUe ya.pı.Jdıiı hiç bir r-e buldum. DilnJMı& meşhur Dellonn.ıuılıların oyun ıs~rl. Ilills bil oım.a.t tizere karar veırilerek suçlu.. 
~ ını:ımyyed ol.madı&'ı pbi yağlı naınestnde~e ba, du:ıyı eler. tiİJ"içetltr. Halbuki, Evll:ya Çelel>infn peh nmı yÜ%Üne karşı a.çıJ;ça anl:ıtıldı. 
.tJı.erıner .. · tanı da çdebl, Se ı · ı Uvanhğımrıı alfıkadtı.T eden ba.hlslcrinde ... "tl.b !ilkim 6185 \Uıerbnlekt müsaraa. US'e de pehllvanların P rın .n.ıa. 
lll'thtJ!dür. ce~ . .,.e, Bi~er peJıll.TlUll.arın plrlni Divan Edeblyatıncla olduğu &"ibl fa.nıça Bcdrllıa.n Yıldız 'ılimll A.ytmıea 
.... _~. tet.ld.kle.rim ~e ınecnıer ü_z.e - bl!.dı~tş.ilrBa·-.. ~ bi~rdl.k .. Meğer yanlış. oyun isbn.Ierl, nrabca .merasinı t1birlcrl 
. "" .. ~~ • ...- ,_ ,~illür. ı...... :Fath ı:iireş ya.pıldıktnı ve, TW'•. ·mu E'1l;ra Çelebi Seyahaw.ıa. "' 
....,.-ıın bu, ıüreıt 1.ç1ıı m.üt.eaOdul tak)'eler Dlli·· Bak ıliyoı°" Elliy:ı Çelebi, Türk yağ- ~reşind1ı uç 

'Aicllda Cetirdiltlerini Ce;adiifeu baJduın· .me.slııde ne . .'. efendim.iz (Dördün. yüz altmış altı oyun olduğunu kııydet • 
Evlin Çeld)l Seyahatnamesinde ~e- (t .... Gene bır .~u il ııuahlar l\Iıı. melde kalD11Yor, oyunlan ıslmlttUe. sayı. 

l'elt b ·· ..x rad) ~lelık pa. ... "a e al uki · U "nkü :ıı.. .. u takyeıer ve gert*Se yağlı mer. cu ,. .. u • 1 1 birer cjdel'lııı yor. ll b , bugünk bugu r.ı .. gu.. 
ıner ÜZttLnddd ı:-üreşin t:ı.r:n ve pehll • sa :ıta • k1 her btrer e~ilnkir bunla • I reş!Jıde Mtll iiçii vııü:ı altmış altı oyun, 
Vluıların idıo.."'\n usulleri ha.kkındll mu misal Jl hllvan idiler • ell.n :ılıP altmış a.lt.ı O)"tln bile yoktur. Topu, t-Opu 
1&.s$al ına.lô.nıa.t mevcuddur. nu b:ıhls : rm b!rlııl sağ, dlterlnl sol .. e gibi ylnnl otuz oyunun içindedir. Peki, geri 
~i t~tik . bun.lan bir el.inden .ıı.ter eUıe gurz 
b bir . lelim! mcııa ~k bSs. • ııcri topmlu ve saplı gülle) dolaş. 
n 1lı\1Sa.h'abcmde ekayuculnrmıa su. (bır ııreü hünki.r Melik Alımed 
~IJn. Hiç Mrlmf1fu barine kadAl" ~ Da B~ yio Paşa. Ba«at JI•. 
bir ltı btt C\lft!Ş '90k eııtenısaadr. '\-"e paşa, Deli ~ cUşlek Süleyman ~bJ 

ile'li !Flllsnıa mlinlıaıırdır. Do~u .. sa.ıı ~'\, pe-hl.va.n 

(1) Dördüncü Muradın pehlivanlık • 
ları Jıaklwıcla okuyucularıma başka blr 

uıüsahabemde pıalümat verecetfm. 

talan kusuru ne olduT Bu. oyunlArda 
pcbliva.n daast rfbl ortıulan ka) b lup 

gitti mlT 
Spor tarihlmizlı:ı kara.nbk safh~larını 

bulup me)da.ruı ~ıtuırmak \-azircmh.dir. 
Bugünün 'J'ürk sporunu ve Tı.irk spor • 
cusunu disiplinli blr hamll!l e &e\'keünek 
ıpn eedadım11Jn koydukları spor e asa. 
tını Ye, oıılann \'Ücuda getlrd!kk.rl kuv. 
m ba.t'Cketkrlnl ~ peblh-anhkla.rmı or. 
la.ya koYUı> rehber cdlnmemb gerc"!ıtir. 

M, Sami .Karayet 

Bey koz Askerlik Şubesinden: 
Şubeml!idc )cyıdh elııı> lls~ n yük~ek taIU1lllerlıtl eenehl memlt>:ceUerdc ve 

yurdımıuzdı. ikmal eden kıs-a hlzmetUler n.id oldukla.n de\'relerde ycdeıt siıba;r 
okahma ?e hazırlık kı~'asın~ se'1 edileceklerinden vaıJyetıeı1 tetkik edılınek 

ve h3ngi tarihte sevkedlleeelı:leri soyleııınoll ü:rere cllcrlııdekl vesaıkle fliLn ta. 
r!Jrlndn !ilba.r~ nthayet 2ıl.4 94 giinüııe kadar şubem~ mUra.cıı.al.ları ilan 
onwnır. (2977.(747) 

İLAN: 
939 ilkununımdn. kannnı hizmet milcle-tlerlnl bt~k terhis eıUlen l\lııyıs 

939 ueşetli dokte>r, veteriner, d!şçi, eı-zaeı ktmenlerloden henüz askerlit: şube. 

lcriııde ka-yıdlannı )'aptırmamış olanların 10/MaYls/942 tarihine kadar b ılun. 

dukları mabal askerlik ~ubelerine muracaaUa rolı.lamalarmı ya.ptırma.tl\r ı lü. 
ınımu ilin olunw-. (2993.4763) 





r'---- ASYANIN İÇY0ZÜ =:;;:~::·~:: 

Nehru nası adamdır,~~@::.::-:::~ 
• mM. Te aile serwıtinlu bırçoğıı da b.ı 

ulurcla h&rca.nm.ıştır. Geçlnct'ek kadar 

f 
en 22 ayda 220.000 ki' ometre kateden,ııara:n yazılarından tedıı.rik eı1er. En cok 

H f J 150 kon erans ver ' . k h sevdakleri, dallar, aka.o ~ular, çocuklar, 
a ta a .0 alınga:ı, İngilizler~ benzıyen, fa at :ıyahnı<"funudlyeıeır. lyf, tatlı konu m:ı. kırk 

Yakışıklı sporcu, zengh ' kf t . ı, d" t"l e 11.7akla, yarasa.lardan nıa.ııd:ı. biltun h'\y_ ' . . dan çıkarmıya va e mış o an ır cen ı m n... ya,ntardır. Hoşlanmaaıkla.rı ılA. «istlsıtı r, 
onları Hındıstan • b h. 'l!Y • suıüın,, \'e Tllnrı namına. ıı:ıkkaı:ı·yet na_ l'f.ftviren : ! ra ım .K.11.0yı . mına. c bleriııl doldW"'.m po Uk cıbrdır> 

UV · b Ba.b:ı.-.ı ile Gandlı1nln "ehru üz r"ı d ' e ]>iUp tükenmek bfüniyen ve dimağı temaşa edebilsin d'7t' oz a. 

l
ma.macasına v · 1 ... ı büyük tesirleri olmuştur. Ua.rici tesir _ 

l 
ıindedlrler. IY.ı.sı:nı bile kendi aya.gına ,eüraı ;ı"r. 

yolculuk ıa. K . , . }ere o kadar kapılınıya.ı :Selıru h"r arı 

Bu:ün 53 yaşında bukııunasma rat. Ailesi efradı usurl.l.rı, nıezıyatıefl De-rtra.nd RusseUn tesiri aıtın...iıı kal ... 

men ~ebru dik.kati çekecek kadar ya. 1 . . Amerikan :-azet.eleri ondıın bahseder. mış, faka.t bir müddet .. onr:ı hu mane,·i 
Ga.ıulbi kııskehn __ ... ı g-i!>l Ki nıı:rl:I 1 ·ı ' :ı· · 

k ıklıd.r. ııew beyaz ··zö }lı'\dhTunUD !Jı:euulS ken keınd sine, a.~ıu ~ıbl.ıııı vermekte 

1 

bo:vıındurl?ld.an sıyn m:ı •nı bı mı~ ır. 
... ıld gi ı:una.n btisbüt.üıı alımlıdır. l'.du BraJımen b!.r aileden gelen k:ırnKıı Kal .. tm-eddüd etmiyorlar Bu la.kab hıç de ~0$ aı· "tlı""'" 
D 1 •·•b'lyarlar a.n Un.iştir. ama a · .:'\ y I' QI fo~grar.ı pek lYI C den ..- . mala 1936 da vdat c ru da 1936

1yerinde d ğll. JJ.lııleyicllerlnl h •yel':ma ...: '-
biı dır. y,.ı;erl)a badder adı verllen be.. yıllarca basta ya.LmıştL Neb . . , lsürükII3ebilmck ka.billycti olnr.ımakla lla.r.un Lenwln de üu-rlntle nufuzu ol 
yaz konı:-re üniforınaslle gezer. Arka ·da onu i.sv~redc ?iya.ret. cJcbılmek ıı;.n!beraber, koııuşut'ken, davasını bile bile duğunu s0yllşen Nehru bunun li b b • 

d 1 ırı onun son b'rıa.ç yıl :ı:ı.rfıoda. yor. b~lunduğu hap!slı:ıneden ç.ıkanlmışlL kiJçtik &'österlr, Sl>a&İ toplan tlard ı bile ıerıni şöyle nıılııtıyor: 
;ru:ı;u!,, dur du-rak b!Iınlyen seyahatler. Daha önc~leri karısı ılinıUs~nd:r:ı~ı:.; o tıpkı kUl'SıiSiınde dersini ve.ren bir «l\let.afizikteıı, tasavvufi.an 

r -•~- çalışmasında.o dolayı e •
1 

... ~ .. n inglti:ııler, ba.ı>Ds mudd profesbr gfbldir. Bu ekslık taı-allarıııı idim. Be1J d .. ba 7.İ)ndc slisliı puslu na. 
den vr a~~a nun... • ı~;ısrUe ugraş . 

'"kt'"i!ünü yaşlı bir hal aldığını arla kalan devresinde s.., . .. sık sılı Uırııf eder. Ba.z:ın pollt.tkadaıı ıı.. ıari.yeler içhır gomiılmeıniş, fl'nnı, a.h. 
peye· ('O ug • •- d·x-ı takdırde d 
.. 1 1 U un boyludur. ::nun ..... za • .• -nolr da.lr söz vetr 1• 'kılır, b kar. O birbirlerile ~ıırı~ e en llli mutaleala.r arıyordum. nwıl rı da 

soy uy<>r a.r. z nı...,-..uıa olruklannı bili Ba 
klli SJllOrla.rı Jle, ffetmeJe :ı..uır ı!uygu \"'e hCYl"t'lalllar 11111 kW"banıdır. • )[arx ile Leniııin yaz.ıl.t.rında hu duın. 

m •n Jimnastik ya.par, Ntıhrııyu a ricası ü.. . . . 
.. • •

1 
Nehnl bUJltl kaı"ISUJID lzao da keııdislndeo emın olmaz ve mu.. 1 :sos;ı.alist na:r.aMye ve slstemlerıne inan. 

yuz,me-gl sever. dırdı er. • ,_1 •• yaşla ... n hft.. _, ri . . u 1 · lisU F·'· bir ·· , d Anand . tti şimdi yın•u uç -~·- -em=c nın lçlnden çıka.mu. o, •

1 

dıgım çın sosya. m. .-at komu.. 
Nrhru usulen, Allaba.b:ıd a. ''oklııeıruıe reddebl. lck ogulları indır.J.S Lon. matbım onu pençesinin içine :ılıma • nlst değ-llim. Çünkü komünistliği mu_ 

Bhavoıı diye anılan bir evde oturur. " da bulunan r ,..., ı. kar ,.., · k b lı.. . 
ild

edir Nebrunun .... ıı - m...,.ır. iç çatışmalarııuhn ııp:ıç a ka.ddes bır doktrin olara.k slyln ema 
lı •-- 1 ; rund:ı dokuz ıtrada tabS . • . . i d . • zene- ı 0 ... 11, ayn gaye u.gu • nlarda.n Lakşmi kongre. seder, ve g-a.yri şuun derınllldel'lll n ış 1 yule karşı mukavemet .. dıyunım. Bf'n ne 

Yıl b rl!k e 9altşiığı müca.del• t'rtlğl b:I. dl'lŞi vardır. B~ ee;ldir. şartlarla botıL<ituğuıııı .so) ler :ve "tat_ y:ıpılacağmın, nasıl ve ne sure!le <1ıişu. 
ba.'iı l\fotil&l muazzam köşkünü S1'ardlntn ilk 'jUUiııı uY ( mln edllf'meıniş, doyuruln"'°mL'l bir io ntılecetinlu emredilmesine tahamn.ül c. 
Bluvon !&mile mil.ete hediye et.mis. son. Sevdiği şey er açlılt» anlatır. demem. Sont)l. llomiınlstlık usullcrlı de 

a da kendi ailesi için basit bir ev y.ı~., .. dunya Ue de temasını Bir keresiılde şö7le yazmıştı: <Ben pe-k fa.ı.la şiddet olduguna inanıyorum. 
tı· mış ise de Nebru tabiat.in inslyaJdıırıle NebTU• ha~ı 

1 
bötiin ııa.rekct. a.rk ile garbin garUJ bir ba.lıt.ışı ol - Va.sıta ve sonunçla.r blrblrlcrind ·n :ıy _ 

n •~ d :..:ıAır Aks ne J 1 bir" r _, 
bu evi g-enlşlettikçe pnişlet.ıniştlr. ,u. k"Dloq eı;~ 

1
; 

1 
lk talı:.lb C(ler. Ame ~ dwn. Her yerde tedirginim. ll ç ye • rtlama~a.r.-» 

ri.in b --..1ı..ı.nlıı merke11ldir. ıeri yaıltın bir ı şh l'azete ve de rahat ve huzurum yok .. > Kendisıni tanıyanlar d yorlar ki, 1 ı_ 
81 . kurası kong-re ---t r bir kısmı'rıka.nın ve Avrupa.nuı dlme 

11

8
r. jlstandal N~hru llndlst.anda:ıı;t olayların blrçn. daUen lıo~lanau Nebrunaıı ku ur.arın. 

ı ıstnında Nehnl o uru • I abe>ne r ın. b ..,, 
ise 1 as' n Inı:ı.ktadır. ınecınualarına ' tundan ye'se :Iıi.şıuektc ve ut k" u.,.~ı1 d.a.n biri pol .kacı ol;ım.3 ~Hak kad.ır a. 

1 
a.ne olarak ku a.nı b:ıdd bu 1 ılmalan yasa.k olan solcu me<-ır;:··na çekilmekte olduğu., nu !Ura! eşle - şm derecede na.mu:.lu, :ışırı dercceıie şe. 

Fakat Nehru sık sık Allııb:ı ."' • ya.y ıaz.aına.o taJdb eder. Ta ·ımektcdir retli b r insan oluşudur. Nehru cc.ıılil • 
ı nıiil.h•ş su. Ia.rı da. mun . ltU i za ' 
unın:ı.z. 8eyaJı.a.tleıi ınsanı ı ır.ınek için bir yere g g • Nebru ..tir barı... kaldelenfetı din ah_ mendir. Daha tuhafı bir Ll&'illz cl•ntll 

. '·' N ıını tren Jeriol geç . yfn ;ı• ...,, • 
rette şaşırtır. DcnllebilK" ...... e 1 ..ı •• a nwı:lerın. John J)ewe 'kimcılığı \"e tasavvuftan uef•et eıler. o nıt"Didlr. o bıitun hayalını H ııdisuanı 

.. ü cii ınev. oıa.n ekse•..., . bl beraber t 
ter.de ya.şar ve terctba.n da uç 0 .. nd ıtu.sselln ki1a arım yenil~n. ga.rblılaşman1.1 aı hara.re ing.llizlerden kurtaı"mıya adamı .ır. Fa. 

lle scya.hat eder. Hiııdista.nı bilenler u.l.Bert.ra. U yolcusudur, kat inglıız dam&-ası butun \IUiıguıda 
ı btr işken alır. · k me surette lb" b kenjlslni C'O terir. Diğer b1r ku urn d.ı çuncü mevki yolculuğun nası ·ı incUiz eş'arını pek nıu em ' lirlerl Nehrwıun, :\1.ılıa'ına (ia.ndi ıı ı a. 

ce oUuğunu pek !yl bilirler. . Çok da sevrr. Sık sık eski ş zı lıususlal'da taassubu yok~ur. Çocuk. ı.i~:u;i d-.ı.la.verelere, a.lış 'liel'J.Şlere karası. 
Hlndistanın, Htndllleriıı nlndlstanınınlbSır",,ıeıı okur· luğ'undanberl et 3 ınlş, f.ı.kat 1920 de nın y tın ınasıdır. N hr ınnn kııdr t \'!.! 

hukiımet merkezi yoktur. Gandhi ward e:ıı~ ahbabla.rı, falıa.t pek az samimi Gandhlntn t ·nıe bu tl3 d u bırak - kuvvet ka.,n.ıila.rı oktur. Cesaret• e 
had!\ Nebru, Alla.ha.badıh ot.u.ru.r· caı. Birçok arkadaşı vardır. Ekseriya yal • mış. A,rupada iken tekr-.u ete b:ı.şla - 9eciye yük..~t'k ıği meşhurdur. i.İ:ıcrlnc a 

tt il Bomba milll tonırre ~ ö. c.anda.ıı d vurıır .çocukları, şen mış'ır. Şimdi ise, Hltler gibi o da aşağı dıgı bir işt mU\':lf(akıyctle b:ı.ş:ırır. llir 
cu ~ ~trlemfr Y Lucknov ve maverası nızlığtndan m c~ fakat deliş • yuka.rı bir l-ejelerycruhr. Yaııı l.'bze ile muddet Allalu.bad vaUiığlnde buluıtmuş 
nem . tn l rai kooıltesl al. obnaYl. kahkahayı s B~şkataruıın kcn. beSlen.ir. Arasıra slı:ara içer, ve Uindls. vc bu)'Ük başanl:ı.r elde t!tml.ştir l\lad i 
da üyledir. Kongren c d menll.kten boşııuınıaz. ul la.rd az \"C ma.nevı çal ma.ları luırika.dır. 

f.opla.nır. usuıen e 
1 

ter 0 kadar va. tanın dışıııdıl b undulhı zama.ıı a 
tı hırt.ada. bir kere şehir devredilir. Bi ıli patma ıelm:lni ı:am &'eli.şen ruh mt'darda. şara.b l9tjii de vakidir. (Devamı 4/2 uc) 

(~~~--sefer1nde bir tesi üyeleri aur. ka.rlıdar, alıngan: U'. 
C:::aJeyh. kongre komi 

_,_ 

--~ ·ıut.pa.ı 3-1"'-11U:11: d..IUCır. 

Bir hikAyenin başlangıcı 
ve sondan evvelki safhası .. 

Gııl ba altı a.y k~dar olU)'or. me-k ubla cevab \-eri-: nıisinıı?ıt 
Guzcl blr kağıda, çok itlnıı 111' yu:ıl. Arada bir muhabere ba~!a.dı, 

m ş bir meklub almıştnn. l"aza.n bir ka. Alılft.k b ze b' kadının a oldu 
duıdı \"I' bana t ı.Jıribnn l lr dlyvr:lu · d klkada.ıı ıt bar n I• ı'V!l etinde hır d 

- «F.,Jendlm, ha}at.m maddi ~e nıa. ğlşiklik gl' "rdlır"ıti nlatır ıtııdm art 
n \'İ ıztır bl.a &l' ·t.I bun:ı ı·ağmcıı u kl'ndıslnln dcgil, ç<>cu unun malıdır. 
çocuk anııcsi oldum Çouıld ır•m d.ı İnsa.nl u aşk balı" -1,.rind~ ent•li hl 
arlık b na muh o\.; Q ııuya....,.ık:arı i •r Jerilr ba ianırla.r. Mantık h s in aık 

grt rd m. Bundan onra h~l atıma sın:la bolu içinde ı.a .r, ve anc k i 
snh!b olmak iste- im. Ko amd.ıu ayrıla. aş, fırt n3l rı geetiı..ten sımra:iır ~ ı;ı 
cağım, bir ba kasUe evlf'nc('e&"lın. KMa. neşln soluk ışıiiı bulutu ~')lm:.p b .şl.ı 
rım budur, bunun! l lı ı-wnr kararımı iiç çocuk S'.lb!bi olmuş bir k; dı.ıı h;ı 
ta.tblk etm...:len ijıl('e sWnlr münak:t a 1 ~atta des eğ! aı cak korasında, sr 
e'ml"k he'\01.'Sine kapıl:lım B:ın:ı hus si 1 Devamı 4/2 de) 

( "Son Posta,,nm bulmacası: 5 - ıJı ) 
'- -----------------------------8 un la r dan 30 tanesini ha'1etlerek bir aradrı >·ollr)•an her 

ok:ıyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
Soıdaıı sağa: 

1 - Rej mlnıla 

(101. 
2 - Bıi) iil. 13), ] 

Tersi iskamb"lde 2 bir kağıd • 2 ı, Es. 
ki bir Tiirk mede. , 
niyeti (3). ' 

3 - Bir erkek 4 
lsml (7 ı 

" ınıısa pey_ 5 
ı-amhc n S<>ıı:ısı 

131. Kon~a cıva t 
rtnd:ı bir mcml<-. 

ket )). 7 
5 - E) t -

raf rıııdı1 bır nt b 
(4). 

6 - Arab:ı kul. 
la.nan\a· (101 • 

7 Aldcrun 
poz hare1't' lerl 

(5), Engel (4). 

' 2 

8 - ı;)C (3), Anıt (3). 

9 - Efındlden drğU (7l. 
10 - l\.llllel (4), Kal>:ı kuma~ 13). 
Yukarıdan .ığıya: 

ı - İslam dinlnd bir nama~ '10). 
2 - l\lıllet (4 r rk lı.ml (4). 
3 - Bir peygamber (4), Kür (3), 

4 - Nefi edatı (2), Dib değil (2 • 

5 - Yıkmak (7) ı İşa.ret edı.t\ (2), 

4 s 6 7 8 9 

1 

6 - Kaldırımcı l41, Giıniın bir -. 
m:ını (3). 

7 - Iztır:ıb filli (6). 

8 - Bir emir (2), Dahlli bir u:avu.. 
muzda (7). 

9 - Blr g-ıda maddesi (2J, Tersinc!ea 
okursa.nı:ı mcklub l4), Su (2). 

10 - Ok anlamında {3J, Ne bilJii 
ne küçiık 3). Sonuna bir ulu etkrsem 
bıl) van ayakkabısı olur, 
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f U~~ l'o,Klan~iidiK'e~e;; ıelriltU. cuı~: 119 J,; 
Se~izinci devre ~ul'?acalarını l f , 

L ~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-:~=~~=~ au~ru hol•ed~ he~ye ka~-~ ~ ~~~ . 
p d f d · ı nan o!.."Uyucu!ı:.nmızın isimieri 1 i - ---=-._ - . 

- c1 ,ı a.em e en mız nt_ş ı ye ) eril!dcn sıçradı; ~apıd::ın çı -ı basının 'bulundui,ıu daireye doğ;:u _ 

1 

J IYakl den 
1 

Muazuz. T ah:ıin Bcrhantl : 
f wuı.ı ........ , •':. .::ı-<m~agı ş .. r ... '\. ~ karken lbrah.m Paşanın .go da _ ko;Jtu: ı · 
lL ı.ı:.nt ı aJcın \e c.'l'.anı oeı;.l'(.t ı.e 1 d.ğı hadıma.ğası ile karşıla tı, sad- Hadımağası içeriye gi:rdiğ: ıa. Şık birer dolma kur§un kalem ! ,Nihayet, nihayet; mağrur Ömcrlhud da hiç b~r zaman buraya dü j 
b.cıııou.ci at.ııı et bu.> ur.na.u? razamm .kcndisinı görmek istedi ~ man., Ce\'lher ağa az evvel schzatie kazananlar ;yo.ın g.rmış; cvıendıgi ~ad!nı tanı. mıyeocğ.m. E 

l.JeıtHei. ğini santlığı için mera!tla sordu: ile ~oouş:an köse adama h~rarc:t!i ı - Çaııakl«ıle, Ccvadpaşa. nı:ııı ... ııcsı ~ın:ştı! Artık Nerı7I1an onun naza.j Nerıman sinirli bır kah'ha a ilej 
.Lbrun •. m l u~ .. : . . - Beni ımi is1.crsiz? hararetlı b:r Ş<'yler anlatı)or-du. Huantabyc sokak ııumara. U, Atıu.: ;rında; ,ıkonk~ ruyalaı·da göruıcr·· kiü. • 
- ::}c.:\.KC .u efend.mıze haber _ Yak sultanım, Cevher ağa= Başını döndürüp .sıoirdu: t;.udof'an. ~bır hayalet dcgil, bir ePkeğ ken. - Bunun adına gazetecı Jısam~ 

edf .ııın.. r N .... . l1 2 - Beyafiıı, Te"ebac-ı l\Ir..crut.'•·eı :.tiısıne cezbedec:clc kudar guzcl ve da şantaj derler. ..= s&'hıbı devlet ~az.retleri isterler idi. - e ı:ıı.crsız. •· ., ., ·• .. 
LJı~ e 01 .. dım. g. lardan b:rıni ~ _ Sahibi de\"et haz.retler~ rica t~desl numar.ı. 155 unılıl l\.llislim. :sevımli bir kadındı. Neriman bu - Ben bu 'kclimemn manas nı! 

i z.araı,ası ~ ır agafı çağırmıya' - Cevher aga .anın hadımı mı- ediyorlar. 3 - Adana, .!II:ılatya. mensucat fab. ~kadar tatlı bir. in~ ıkemı tas .. vvı..ı anlamıyorum kızım. Yalnız, ku -] 
gu:ıderdı. P-.a.şah ı1aremtte oldu- dır? _Ya Beşir ağa yoık ımudur? ri1'ası dlre.utôn.i o:-ıu, Fahic 'l~. ~bıJe etmemişti. Öm~r .. karısına aŞJkllnklarımda. hfıla .~un son so.zlcr ~ 
g 11;:ın ;>anına an<:ak Beş r ağa gı- - Estağfurullah benim sulta - _ Yd!ctur. 4 - J>encrnb,.ı lisesi .$lnıI s_c ııu... :olımuştu! Onun yuzunden ıztır.ılJ ç1nlıyor: clşte böy1e daa.c gım.: 
o o .... rd.. tl.lc.ma~ası koşa koşa mm. Kızlar ağası Beşü- ağa s r.ay_ Ce'\'ihEl" ağa !başından :sav r gibi mara 905 Kadri Tur.1a.oğlu. ~çcık:ııyor; mahoub.yeti hissedi)or, ınsanın a~nına ne yazılnıtŞSQ o o..! 
ı;e:.dı: da bulunmndığından nm yerine ccvab verdi: 5 - Yikseıı. Ticaret mektebi nnmara :kendı !kendini yiyordu. lur. Vaktile; beraber ynşnmak iste~ 

- Beş.r ağa efendimiz y-ok. Ne Ce\fucr ağayı ·vekil addeyledükle. _ Var ıgit, ge!ürüz. 7il ömer ı·aıruzotı.. E Tatlı 'bir zevk bütün varl ğını medığım ~ir_Orndından kaçmak içinE 
ieI'ffian bu)urursur.. rindendir. Arab çıkınca; iköse adamın ~lini G - iı.mı.., v~sır Çuıııc bıılnn ıau. ;sardı gözleri seıvinçle ve he\ ccanla mcmlcltetimı terltctmeğc razı ol -: 

Dedı. İbrnhmı Pnşa az duşün- Lft1asınm ·ız' nr ağasına müsnvi tuttu: :mara l3. daJre ~. Cıı.hide Catalklll" • fraşardı. Fakat ağlamak is~yor. ~uştum; şimdi de onu t&.nıd ğı~ 
d..wı.ten sonra em r 'erdi: tutulması şehzadenin hoşuna git. _ İşittü.nüz. Bizi istetmcsi; hu. • - Uerete mensucat ~ltrlkası mü_ Edu. H~yır ağlaıruya{!aktı. Ne garı ~ç~n; on~n ha~rasınd~ ... k ... ~maki 

.;,en.zade ~ulejkl n Elendi haz - ti: zuru hümayuna müsaade almak dürü 1uzı. Oy:ı. Sıdal. ;şey! Ömer karısile alakadar olu _ ı~m ~elki de dunyanın öbur urun<': 
rcııerı lfı..aı,ı Ce\. er agaya haber - Gir, Cc~her ağa içeridedir. içindir. Vüzera ve ülema dahı an. 8 - İzmir. Anarartatu caddesi. Bal ~~r, onu beğeniyur! Boğazından gıderım.• .. . .. ~ 
e.} .. en. Dedi; anum şavkları alunda nur dadır. cmr ıçı Gllllla.ra 237 tiitiın ı.-c m.üs!tir~t ;s:n•rli; ge\Tek bir kahkaha çıktı Bu~ son A ~ler Ner.unanı .altust: 

Hadıma~ası tekrar koşıtu. İki lanan ikoridorda.n acele acele ba- (Arknsı var) J.a.yil l\Iehtncd J>Uh.-u !ıLnul4iıı irfan. ~Muzaffer olduğu için gülüyordu etı_mege _kat'ı gelm}ştı. perr:ı.r bır: 
yül. odalı ısaray.n alt baş kusmuna ~ _ A11l:ara, posta kutusu 414, Şahan ;ömer onu seviyor; onun yüzünde cli1:1 bogazını sıkt2gını :ıusset.ı; goz: 
l!. tti. Şehzaue Süle.>ınunın la.ası lstanbu: Fiat Mürakabe Komisyoilundan: Giirelli. :ı:ıtırab ç~yw ve daha da çeke lerı; yaşların hucumıle k:zardı.; 
revher nğa orada b.r odada oturu. 10 ,...... ..,AL_.. ..... .Eookı Fakat; lrendis:ne karşı burıc.ı fe-: 

iır. X 161 - --..a!"ll, ..,.,~ \ ..... t sok.alı nu_ : . 1 kl l k : yor, .şchı.aae de d.ğer üç odayı iş. a.n • 
0

• sı tl .., .. ..._ _, : Neı;aket ikalfa söı..ın.,.ke -ı.r • na ı ar yapmış o an ocasınn acı-: 
K-~"- ~· - ıır.u'~1 • yua ... n . ..-wevne. ,. J'h;ı, n ı~erı - a:k ist . d s .. b...ı • 

ga. ediyordu. Cevher ağa odasın • VV'l"U•ınasyon iıeyetbıln 29 ''c 136 sayılı kararlarıııa istinaden O.tisııd ve Ti_ 11 _ Aabra, şeker şiı1crll persuneı :man şöyle düşünüyordu: ~ .. e~y~r u.. ~vıncı •n•en-; 
da) dı. Şehz&ıdc Süleyman da or~ caret \'ekiletlerlııcc ba ıl\;ıın~ın a to~lan satış rıa.tı aş:ığıda yazılı şe:O.ilile tcs_ fi eaıaı Amo : _ Ben -doğuşu d f b' . bıre somnu .u. Şımdı hıçktr~ hıç-: 
da. scd:r iızerınde ~uımcş, göz _ bit edl~r. KeyfiJ"d iliın olwıur. şr • j: -· . . ~ ~ ~ ena lr ın kıra ağlamak ihtiyacım dı..yuyor_: 
ıuk u; k0semen ıb1ı) aı la ağıt. ağı.. I - İstanbulun lkykoz Jı.ktl ndc veya diğer lskclelcruıae t~Hm edTimek l:? - hmtt, orta okul sınıf 3• nu - ~ ~~hm; Abılfıkıs ıyi kalblı ve du. Bu buhranın sebebini; Ö cr:nE 

.. ınan 545 .. ·arım :ııayııuıcı:uını. 'rn:U'k; kocamın bed b"" b"" t·· -ı.ı ,..,.......,.t,. •• l<l : za b.r şcyıer flsıld ıyordu. Kose uzere, · • • us u un UZ<:IA a..,._. ....... uzerc o u ... 
aua.rn şehz de) c ) ava..,ça dedı: il - Kendi tortusu cc, ı Ü gcçmeJ'Cll \"C ynbııneı maddelerden nrı ~lı'kya_ 13 - Mal:ı.tya, ~lvas t'.addaSI, nu - ~battt o1ması; benim yüzüm~n a • ~unu işitmekten gelen 1bir hevc j 

- İstical bu) urun devlet.Ü sul. tının kilosu ıoo kuru tur. nnra ıı, Ergıın Sf'tttler. ~zab ç~esi :hoşuma gidiyor. Bir. canda aradı; avını elinden kaça- -~ 
tan m., mu~ f zalımm saudeıılı•pa- ın - 'l'or'usın w. fa!ınu maınulil balılQ·a.ğımn kilosu 105 kuruş~ur. 14 - i:ı:mlr, KarnnUna, l\Iektııbcu :kaç gu~ evvel benden istihfafla, ma'kta olduğunu düşünerek s:n·r.: 
d şah bubaıu;.';dan zıyade saltanat A - nu riatlar kııcke ile satıştardıı tenekeli <cyanı dara lle» bıısı.ıı ıcnıılar )·o?tu511 189 un('u sok:ı.k nıım:ua 7 Fat ;hakaret e ba:hsediyordu; şimdi be. lend.ijrni zannctıti. i 
sür.mesme hEt:me \erilecek za • ile at~larıla ıaapsız nı ;ır-•a mal s:ıt15 fiatıdır.» m:ı tae~. , - ~ni düşünüyıor; yaptıklarına p"ş • - 'Ömer Beyi çok mu sev.yor~ 
n andır. B - l'uk rıd:ı yanlı ts :ıııbu fiAtbm aıtcr )'1'rlerdrkt satıs rlatıaı:na esııs 15 - Antr:ıra, Yeni hir, Kbım Öz_ :man oluyor, vicdan aı;abı çek")'or sun Nezaket kalfa? : 

Şehzade k ı r nı kaidırıp du _ fc~il der alp ea.üdesl, rtMh·anfar 'Soka'k nmnarn ~~; ne~ iyi! .Meğer; hayat; yaşama. _ Sevmez olur muyum ~. v -S 
d mı büktü: c - '\'~ğı ba.lr'ı<çıy • nvla t'tl:t '-asıta ve :m:ıl:zeıncsl l'C p:ırıı ye.rıhmı temini 22 S. Öncü. _:ga degennış! rum. Elımde doğdu; oi.ıyüdu. E 

- Bu'bam b n. rlin'cmeyip ana surctilP istlh~ar.e istlrnkl mu'nd olan şahsi ,c b:Llıkyııfı rabrikalımnm balık_ l6 - Itııdıköy, Tııllmlıa.ne, trııım·ııy ~ O kadar mermıundu ki bu se _ - Onun burada kaL-nasmı mıE 
ıt ar ~"1 r. Ge,...ınde dahi dı.::dük. durağı l\Iulsyıı:lls a.p:ırtım:ı:ıı ıı.,ııel k;ıt ·.·~·.ııcıni 0izli•femedirrıni .Neuıı,et istivorsun? 1 -...., ..... y:ıtuı1 b7%::.t i t lı al edcnlı.-rr öaeyeceltlt'd f!.at ~ıdakl yazılı ıni'•d:ırl.uıJ.ı.n "' J' t> J 
1 in SÖ) on:.Ş idik. aş:ıtı olı\puız. numarn 8, 1ncı ı:ray1ıar. ~kııl:fanın hayretler içinde yüzüne _ Allah büyüktür; elbett be j 

- Ya ne dediler? ı - Kt'ııdi torfosu r;.. 5 1 geçınl'ycn l't yabancı ma.ddelcrdcn ui b lıkJ 17 - Elazığ, ismetpaşa caddesi ııu. :..>a:kmasından anladı ve hemen ken nım bu istedıg.mi bilir ve çaresini! 
- İbrahim Paşa rr :d !'.." ve tor- a a. mara 83, Tarı:ud Neş'c. : • .:ıini toplıyarak suallerine devam bulur. Hele ikiniz bırlıkte Yak .. cJ ~ ·, • f;ının kilosu 80 \>uru~· ur. 

ha torıba n:.t n g tird ğ! . -:. n: cDur. 2 - Kimdi tortusu l<> 3 ü geçmeyen "C yabancı m iklelu;len ari Oıh.!cya. 18 - Balıkesir, P. T. T. merkez mü_ Ectti. .. ğa gelir; yerleşirseniz i>ndan sonra~ 
man Süle"'lnan, en 1<'+t>nız'n elini durü eşi llimlae Engin. ••• - Demek Omer Bey bu sabah mes'ud ölebilir..-n, Vakttle ncş'e: 

J ~ tının k'.Iosıı .lçln 9J kuruş. c4785" .... 
p;,ıs ey!en~ dc:nış :di. 19 - Lüleburgaz, orta oltul sınır 2_e ~size !hiç bir talimat vermeden çı. çinde olan köşkün suyu ç kı mı~~ 

Kose ihtı~ ar baş nı 'ğSüne dil- ı } l b l Bel d• . J' I .... 1 1 nmn:ua 267 Cem111 B:ıŞ21.ran. :klp gitti. boş bir lkuyuyn döıunesi ıbenı ne: 
şJrıdü: !; an u e l yes l • an a rl %i1 - imılr, dcVld limanlan işlet - E .. . - Evet küçük hanımcığım. Ben kadar üzüyor bilseniz. Ben orada~ 

- Ya, beni snadetlU patlişah ba. - - lllt"il hmfr şube:sJ mcmurlarmdıın is _,:de bunun için sizi rahatsız etmeğe ~enç lkahdtahalıır ve çocak seslerı! 
banıza mu·· i ed bılur müsüz be- l\In.arl:.kbr hidurlütü tcşluliıtındakl müstahdemler irin pptıl'l!attl( ; aded mail An·uz. :cesaret ettim. duymak istiyorum. İnşallah L.ı di-E 
nim sultanım? çuhn cuppe, 13 adccl elbise m:ıakaskct ve 5 a-!cıl ~oför ~mle!\ nclk 1!kS'..ltnıcye 21 - Amcanı., Ziraat Vehlilett. ı:lnı• E - Başka bir şey demedi mi? leği.m yerini bulur. : 

Şehzade güldü: ko11ubını.star . .Mccmuuauu t.alımln be<kli 1970 llra ve Uk tcmtnn.tı go ı:ra 25 lst.fh.o;al lnmımu umum miidürlüğiinılc ~ - Ben kendisine ne zaman av- Nerimanın gozünden !b',. tekE 
- Anı vapnbilüriim. kunış'll1'. Şartname ZA!tLt w :ıuwunelit ~ür?ü!ii kaleminde ;6rü!ebiUr. th:ı_ şrl Nami Duru. :det edeceğfoi SOTduğum vakit şu damla fırladı; yanağına dümı.ı Ya.: 
- Şimdi yapabılür müsüz, yoh. le 4/5/94% Pazartesi ~ıi u.a.t H de Da.Jmi Eııeümende y:ıpılacakh:r. 'l'allb. !2 - Memfon, C'mıal Haznesi km :cevabı verdi: cBen karıma tfı.bıim .. rab'bi! Bugün ne kadar s:nMi idi!: 

sıı !ş işten geçer. ıerbı ilk teminat mak1taı nya me.ktultl&rı ''e 942 ~ılınıı ald 'I'1eart1. Odası Seza Hamtti. , :Ya onunla beraber geleceğim, ~·a. (Arlmsı var) i 
Şehzade: cAz intizar eylen> dL veSikalarile fha.le ıi.inü •Ul'Y'!'fl saatle Daimi Eucüıneııde bulıınmııları. (46331 (Arkası var) · \. _. ·----- -----..... .. ouaıa ..... J 

Bultnacalarımız 
«Son Poıla» nın tarihi tefrikası: 80 





6 Sayfa 

Yeni iaşe teşkilatı 
(Baştarafı 1 inci saytada) ca'ktır. Bu müdi.ırlüık yurdun f ıat 

bı.r k.ıdroya oag anmaktadır. laşe hareketlerim tanzim edecek, ha~ 
Musteşarlığ ı mcnke ? teşk.lat. iaşt: ):al pahalı lıgını anormal yükselış. 
ış bırugı ıl'l e)eLL, daimıı muşavere lcr i önliıyecek, vurıguncuları takib 
h e.} ew; ıaşe teftış ve ımiıra~abe eylıyeccktir. Bu umum mü<lürli.iık 
h e)dl te~oıt ve ıhtiyaçlrur, tedarık fat1arı tesbit ; fiatı de rleme ve 
ı·e dagıtma; Iıat ve ı~ücade!c. iş.. mürakabe ve ihtikiwla mücadele 
ler ; ı.,. .uıı'aK \c oağ.tma tcş~.lat- şube .müdürlüklerindt>n mfrrekkeb 
la.ndırma umum mti.düı'li!kılen ve o1aca'ktır. 

SON POSTA 

Edirne Cumhuriyet J 

Müddeiumumiliğinden 

karar ar rniıd ı.irıuğü; fiat müraka. İstihlak ve dağıtım ı te~ilatlaıı
be heyetleri; of.ıs murakıblarından dırma umum müdürlüğü de köy 
ibaret <>lacaktır. birlikleri, kasabalarda sakak ve 
Tıcaret Vekil!!ğinc bağlı T11p- mahalle birlikleri; tüccar ve pe. 

rak .Mahsullerı Ofısi, Ticaret Ofi .. rakendeci esnaf birlıkleri ; deva ir 
sı ; Petrol Ofıs! ve ileride 'kurula- ve müesseseler b irlikleri ve diğer 
cak <l1ğ~ teşekkullerim işleri İaşe ~tihıak birlıklerile dağat.ma i~le-

l\Iuan en muddet ıçfn:le be, aıınllmt 
' ~-rmemek surcUle milli koruıınıa kaııu 
nuııa muhalif hareketten maznan Edır • 
ne l'ıldırım seııı indr. Çifte.ulumbad; 
b.!kkal ~esim kı:ı:ı ,.e l'uda kar151 Bu 
lusi Es"rgiin hllkkında. Edirue: Aslly; 
t·cz ,ı ınalıkeml!Siııde yapılan duru:ım:ı 
ı.onun:Ja: ::Uaznunuıı lsıı:ıd olunan filli 

iş:cdl-ği sabit görülerek mnıı korunm.&. 
kanununun 14 CÜ ın:ıddcııoinln 3 CÜ fu 
raS'ı dcılalt>tile adı geçen kanunun 55 ci 
m:ıddesinin ikinci fıkra.sına tl"vflkatı 
.rırmı beş lira afır para c·ezasllc nıah 
kiimfyetine ve harcın tahsili ile lıüküı; 
kat'ileşince ilanına 10/3/94.? tarihinde 
karar vtırllmlş n hiikiim de kat'iyet 
k~b'lmlş olmakla ilin olunur. 

il~ sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten •onra giiıtde 3 dela muntazaman ditlerini%i lırçalayınız. 

Müste.şarlığm<ia görülecektir. rini düzenliyccek ve kolaylaştıra. , ___ _ (942/ 253) 

la ·e iş bırliği heyeti, Milli Mü. cak diğer teŞkilatı meydana getL ç k 
dafaa; Malıye; Sıhhiye; İkt.:ısa<l, rece-kıtir. !JCU bayramı ı·çı·n Es· K 
J,fönakala·t Gümrükler ve z ::raat Bu umum müdüriü'k istihlak ırgeme uru mu 
Veıkılhklcrı mı.imessillerinden ve biruıkleri; halk ve tüccar ve pcra. e • b • "' h 1 d 
T.ıcarct Vekillıği <iaıre amiri.erin. kendeci esnaf birli'kkri ve mües- l ngın lr program 3Zlf a f 
den mıirekıkeb o lacaktır. scseler birlikleri şube miidürlük. 

Tesbit ve ıhtıyaçlar uımum mü. lerind. e.n mürclleb olaca_ktt_ ır. .. ·- (Ba,tarafı 2 nci aayfaJa) p 
d .. } " ğü' · 1 -.J _ az.ar günü birinci itkmekteb beh. uru ' ıaşe anev:ı.u arı arasııııua .. v_ı_layet. ve 'kazalardakı_ ı~şe mu. d ı ger m. ekteblerden gelen rocuklar. 
al k · ı 1 - 1 -w ç. esinde tümen bandosunun iQt ı' rakı· ımnasma arar verı en rnem e- durl.ukl.er.ı m. ev. cudu. \.·,c ıhtıyaçları 

1 
la birlı'kte önde koro o'ıdug~u hal _ .. 

11- d b · -ı.. .. t'" dd - ıle çocuk}ar eğlendirilecek ve 29 ı~et :ıc;ın e u.unan .vu un ma c. te~bJ t. ıstıh.lakı te __ şkıl&,lan_d · rnt:!. v_e d. e Sara. y_bunnunda Ata~ürlt heyke. N' 
ıer . m ·•-·ar · ı·-~1 • • e d - f 1 ısan Çarşamba günü Halkevı' •a _ ın l'l\ıl. , nevı ve c u~·erını v agıtma; ıat rnurakabesı ve 1'ht·. ıne gıd ı lecek çelenk könaca•-ır. " -

C el rd b 1 du.kl t ...ı.. · t k' Ö ı.< !onunda çocuk velilerine b"ı r tem • n r e e u un arım e;:ıuı ve arla rnücade1e iş1erile 'Uğraşacak- ~leden s::ıı~ra saat 14 te çocuk kü. sil verilecekıtir. 
bunların mıktarlanndaki değiş"lk- lard!I. • 1 tü"'bnanesinde çocuklar birbirlerinin Adalar kaza •ubesi: • 
liklerı taki-b edecektir. Bu Şllibeye Yeni iaşe tei1<ilatı memlekette 1 bayramlar:nı tebrik edecekler ve Resmi m ~ d . 
bag:ı olarak bütüın vilayetler tara. m..cvcud anaddelerı tcsbit ve bun. , lcend ilerine çay ve şeker ikram e - Halle.evi v eCr~_s ı mh ~n sonta dpartl ı . 
fından kıöylerde subaşı teşkılatı ları iıhtiyaca göre tert.oledikten dilece'kıtir. Bilahare Gündiiz Bakım i"n:la topl: u~ t~yet meyd an ._ 
\'Ücuda getirile<:ektir. Memleketın sonra bu mevcudlar adalet dahL 1 evindeki çocukls:a hediyeler dağı- lenceler t t7~n d~l e ek ~ras:n a eğ. 
bütün ki>ylerinde birer subaşı b:.ı. lınde vatandaşların u.tıhlak n~ nrz tılacak ve bu çocuklar i~in. eğlence- (İsta~.,I e ~ ecewtr. I . 
lwıacak, bu ~ubaşılara ayda .?n li. gayesini takıb edecektir. l ler tert ib edilecektir. - u ve eyog u semt erın • 
ra ~-er~~eccktır. SUıbaşı_lar köy'ler. Şe!hriımizdeki iaŞe t~ilatı da Alemdar nahiye tubesl: deki s.i~emalar bazı seansların: Ço_ 
dekı nu_fus; ~y~·an ml'kit:ırmı, ~o- yenı tkad'I"oya göre tanzim olun. 23 Nisan Perşembe künü Gül • çu.k E.aırgeme Kurumuna taru,İ !I et. 
hum ekım ve ıs~ili.sal vazıyetl~.rı°. '. maktadır. Gerl"k merıkez teşkiia.. hane paıkncla çocuklar jçin büyük mışler~ir Kurum şubeleri kendi 
kontrol ve tes.bıt. edecekle.r, ı.~lll tında .crerekse İstanbul t~ilatın. , bir müsamere hazırlanm ı .. t·.r. m ·no•a a.arı.'d~hiJindeki rnekteb ço. 
ma.k m1 b ld .-ı-1 -ı B l> ;~ "' a~klar>n .n ıntızamlı bir surette ve 

a ara 1 _ ı ı.:rcc~_enJtr. ., u da yeni kadıroya göre bugünlerde Eminönü nahiye ıubesl: b d h 
tle h köyd - lr program a il!nde sinemalar • 

SW"e er e :ıe cıns ~e m:oc.. tayinler yapılacaktır. 26 Nısan Pazar günü Gülhane dan iırt i fadelerini temin edecekler_ 
tar mahsul alınd,gı. anla~~ O: He r semtte kurulacak dağı tma ' park:nda çoc1.:klar için eylenceli dir.) 
lacaJat.ı:.. ?ubaşıflıar ıdare . amı~-.~rı birliklerine a;d defterler hazırlan. ,1bir müsamere haz ırlamı,t:r .. Em in_ 
veya Jco)o:lu tara ın<ian seçıleceıd~~· ma.kıtadır. İstanbul şcıhıri &ı.a'f< da. önü kazas·n::n diğer nahiveleri de 

Tcdarık ve dağıtma umum mu- <iıtma birliklerı· icin 1100 defter çocuk b .,,.,. mı ·· b. t'l f k' 
d .. l "ğ'" d h lk ·ı · .. d f ,., . a,,~a munase e ı e a ı r 
~~ u u e ~ ! mı umu 8 aa ve tabetıtirilecektl.r. İaşe t (' .• ~hhitı ve çocuk)ara para yardımı yapacak. ve 

muessese.le.r ı~~ı~açlarının ~arşı- birlik!ere aid haz•rlııklar k1sa bir çocuklara ~'ker tevzi edeceklerd.ir. 
lanması bÇın butun tcdbirlcrı ala. zamanda ikmal edilecektir. Eyüb ka• ıubeal: 
caktır. I 2~ N' ·· ·· k k k . . .. •tc Mô~-t tarı Ad '"Y har .. k~ J1. ısan guınu, aza a""""'a ·am.. Ofıs1cre aıd ışler bu umum mu. - e an" a .. "'~ ş,w .... d . ,, .. J.dt ı~ 
dü l.r:1. .. f <l .. .. 1 kf etti .gı onun e mera~ım yap: K'fan 

T' ~ı;;. ~ara .~n an ~ru. ece ır. _ • 1 ıonTa Şifa !havuzunda çocuklar kin 
Fıat ve mucadele tŞ'lerı unr:.ını Ankara 2g (Hususı) - İaşe bir kır eğl nce · h , ı 1 ı dı 

müdürlüğü yerli ve yahanıcı mad- Müsteşan Şükrü S<iınıeraüer, bu 1 Burada çoceuklası wlazdr :aı~l 1 akr r. 
del . f' 1 t ib' d k ı,~~mk· T 1...-..... ' l Ad r egen .r ece ve er_,ınk ıat af~ınlı es :.t eındece ve ha~k ı t~ro_:.:n.>y.cs: e t..-~ınaya kendilerine İncir, ceviz dağı ııl11cak. 
memıe ette ıat ar arAs a en are et et ı. ınusteşar, maııısu va- tır 
makul müvazeneyt te!l1int ç&lı~a- ziyetr.ni yerinde inceleyec ~ktir. ·c:t..;.ı. 

1 
• __ L

1 
.. L • 

.....-renı ru nau ye ıuueaı: 

N "d · t ı· d•v· ' lr t k ;b d. l 23 N i-aan çocuk bayramı müna. aşı cmne ge ır ıgı şayıa c..rını e Zı e ıyor •ebetile bir hafta devam eden bir 
----- jprogram hazırlamı,tır. 2.3 Nisan gü 

(Bq tanılı 1 inci sayfada) 1 yor; Naşid; iıazır bulunanların dd. nü merasimden sonra çocuklara ıe-
hassıs ediyor. Güldürüyor, çünkü lağım şişirecek nüktelerine başlı- ker tevzi edilecek: akpm çocuk 
insanın aslı esası olmayan şeyleri; yormuş. velilerine (Halkevi ) temeil heyeti 
ya-kından bildiği vaz:.yetleri teıs. Naşid: tarafından Belkis piyesi temsil e • 
yüz olar~ işttrnesi cidden garib - Burası bir alem diyor. Yep. dilecektir. 23 Ni~.an Cuma geceei 
o~_uyor.. ~.Su.~tana~dc y~lan yeni bir hayat tanıdım burada. •temsil yaıpılacak, 25 Nisan Cumar
soylemış, kopruye gellnoe kendı de - Halic buraya ır·H~ın! b:ı slta tesi günü çocuklar taraf.ndan ıtem
lnaı_-nnış!> diy(: bh' söz. V·<U~ikr; ~u ı şekilde tefsir ediyor. Şayialar; ve. siner, 26 Paz~r günü de 15,30 dan 
i<lYlaları çıkaranlar; 'hıç şuµhesız, fata kadar dayandı. 19 a kadar hır ç.ocukba!Oflu l\azır. 
ilki üç gün sonra, uydurduklarına Yüızü.ndc'ki tebessüm dağıldı. Ianacak, lbaloda · çocuklara yemiı 
kendılerı de inarmıışlardır. Bu ala~ - Ben de du'Yu~rum, dedi. Ta- dağ: tı lacakıtır. 2 7 N isan Pazar gü_ 

( Ka:--ar) 
157 sayılı koordlnaayon beydi kar~ 

rı mu('ll.,.nce vermete mecb~ oldui~ 
beyannamey; vermemek ~ureU!e milli 
korunma kanununa muhalif hareketten 
mamun Yenlşehlrio Çayır mahallesin 
elen İbırahim otlu Ali Aşkın ha.kkıncl; 
&çtlan a.a-c davası üzerine Yenişehir 
aslişe ~&a mahkemesinde C. M. Uma. 
miai Halil Timuçin bu:ıurile suçlunun 
Ylhıime kar$ı yapılan açık duruşma so. 
nunıla: Mamunun ailbutu cürmüne bl • 
naen ml1U korunma kananııiftln 31 inci 
maddeslJiln son fıkrası delAleUle 59 un 
cu maddesinin son fıkrasına tevflka~ 
Y"iımi ff$ Ura alır para rezaslle ma.h 
kiimlyetlne ve 63 iineü mMldesl lcabmc; 
hükmün kat'ltesmcslnl miiteaklb hıill 
sa.tl"n keyflyeıtln raıııete ile ilin edil : 
mesl \mumuna ve llln ma:;rafının 25 
Ura.,ı ıeÇmemek üzere :.uçludan alın • 
mıasına ve %00 kuruş nısıf duruşmıı har. 
l'tntn kf'n•lslnclen tahsiline 6/ 12/ 9U 
far'hlnde ka.rar ftrllerek C. M. Umumi_ 
!ti hUT:Urunda suelunun yU7.üne karşı a. 
çı'eıa anla.tılılı. 

r SOMER BANK 
iplik ve dokuma fabrikaları~ 

müessesesinden: 
2 Adet 4 .. 5 Tonluk Kamyon Alınacak 

Müessesemizin işler bir halde olma.k prille 7enl veya lı:ullanıhnlf ı. adet 
4.5 tonluk kamyona ibUy.ıcı bulunduf11Ddan sahip bulunanlann ka11170 • 

nun bir fototrarleinl ilişik olarak mektupla A."'llKARA'da mücsseseınl~ mU. 
raeaa.& etmeleri. 

işçi Aranıyor 
lst..ınbul Elektrik Tramvay Ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünde .. : 

i.şletmelerlmlz Şi•li tamlrbaneal için imtihanda SÖlllereceii Jıraka&e söre 
saatte 35 kuruşa kadar ücret verilmek •areUle 3 frezeci,. 40 sotuı deu,lrci nı 
tesviyeci, 6 tornacı. 3 Dobinör, 3 elektrlJı: b.fnakoısı, 6 elektrik teJ'rilf'cl•I. 3 
tenekeci ve 10 ıillc.4ye lhtlya~ vardır. 

Askerlikle alaka.'' olmayan lstcklilerın nüfus hüviy~ clisd&nı, hiUniibal 11. 
fldı, 4 aded vesika rototraıı ve şimdiye kadar oal1'1D•9 ol:lulıları müeı;aes~ler. 
den alınmış iyi hizmet vesıkaları ile b!rıtıı:te 24.4.94Z tarihine Jı.ııdar saat H 
den 17 ye kadar lclattnln M'!l"-• h:ıııı zeaıln katındaki Zat işleri Sicil Mü. 
dürıütüne müracaa.Uarı liiıunıu blld'rlllr. ..4713,, 

MEMUR ARANIYOR 
Anacloluda işçisi fada bir ln~at m •ha.Wnclc kan&;ını idare edebU~ tec:. 

rübtll ve teminat vcrebllcl't.k bir memura ihtiyaç Tardır. T&llblerla enalu 
miiııpltelerlle birlikte her sün saaı 17 den sonra Galata Bil.Yük Tinei ban 

' 6 numaraya müracaa.t. 
~~~---~--~~~~-------~~-~~ 

İstanbul f iat Murakabe Konıisyonunaa •. : 
iıi.n No. aı 168 
2'lcaret elıiletilice bilumum lıulaslye etYUı ve mekteb lenıuma.tı u&lfların. 

da ltb&li.:çı lçia 7< 25. t.ootancı,ya ~ 11, perakendeci illin de % 3t .kl.r haddi 
tayin edilmiştir. 

YukMula ıösterlien toptancı kar h:ıddl yalnız ltballt merkulerl dışuıcb 

kalan yerlerde müesses ve faaUyeUerl baldkatea to~cıhlı. olaa mı&ıavassd., 
!ara verilecektir. 

istanbulda miiesscs pera.keodecUer ltbalit eşyumı dotnıdan dotnl1a ıtba. 
Jatçılardan alacaklarında.n bu şehirde mliateblllı aatq fla.tlarının hesabında 

ayrıca toptancı karı ilave o'unnııyacaktır. 
Keytl,-et 14.3.942 l.arihındc neŞToıunan ısz sayılı ilanımııa ek ola.ralı: illa 

olunur. 
152 say ıh lliının neşir tarlhı de · llavl! olunacaktır. d77h 

ka tee9Si.ıf ve acıma; ayni zaman. bii herlkes anlatılışa göre fetıv.ı VE:'. nü 16 dan 20 ye kadar şi ir ve şarkı Kat1b H!klın 6185 ' 
Hamit A..vtunca da insanı mütehassis c&yo:r. Çün. r.i.~r . .F'akat burada ne müna~- müsaba'kıuıı yapılacak, 28 Çarf!im- Bedrlha.n ı·ııdız 

kü., bu içten. iihar edilen acımalar betile butunduğum~ı bilıyorsun. ba gecesi de muhtelif mektebler in --------------
halk arasnıda büyüıK san'aOdarm Kııık seneye yakın bir zamandan. İ'Ş! i rakile büyük pir temsil verile • Edirne Cumhuriyet 
ı .c kao.ar sevildığimn bir ıiade. beri, durup d inlenmeden halkm cektir. Müddeiumum:liğinden 

1 ~~!b~~.~~n~.~~~~~:~~ bu 
l

lşlerde çalışmış lıefall"t verebilecek lıC' TeUICdara .ihUyaç vardır. Taliplerin 
evrakı müsPetelerUe blrllltt.! berrlin saat 17 den sonra Galata Büyült Tü • 

nel ban 6 numar&,Ja miracaat. 
sıcllr. Mıımetindeyim. Halikı güadürme'k Kadıköy kaza ıubeıl: ıoo santim eninde patlskanıo metre 

Evet, Naşid Bakıricöy hastane. için gülmeğe; halka biraz neş·c Kaza ve nahiye idare heyetleri, sine sdtsen, 140 santim f'nlnde ola~ 
sındeair. Fakat deli C:eği dir. Deli vermek için kendi derdimi 1üşün .. tncktehlerde çoouk bayramını 1cut.. ifln de 100 kuruş ıste-mek ve metreaı 88 
olan bir adamın thengün dişçi mek- mcğe, halikın derdini unutturmak !ulayan çocukları ziyaret edecek _ kuru,a satılması lcab eden bezin met • 
tebme inmesine müsaade edilir için kendimi dinlemeğe fırsat bu. ler ve bazı küçük yardımlarda bu • reıılnl 90 kur"'a satmak suretUe milli 
mi?. Hatta Naşidde en küçük asa. 1amadım. lunacaklaııdır. korunma kanunu hükümlerine muhalif 
bi 'bir raha.tsıtlı'k dahi ydk:tw-. O At5fuıtiktc anüteaddid defalar Şile kaza tubesl: barekeU.Cn maznun Edlrncnln Horabali 
halde, cBakırlköy• doenilin<:e aklı. denizaltı hücumuna uğraml§ bir 23 Nisan günü Halkevi bahçe _ mahalle.sinden ve Allpap kapıııında bez. 
mıza hemen bu ihıtimali getiren ş!leb gibi yorgun ve bitJkin b:r ıinde yap:lacak res..,ıi meıasimden ıı.azhk Nlen Yaser otlu tıyuer ~avun 
yerde işi ne?.. vaziyetteyim. Tansiyıonwn 24 c sonra, çocuklar o-tobüslerle gezdi. baldkında Edirne asliye ceza mahkeme. 

· Dün; neş'eli meclisinde, gU. çıkıtı. Böbreklerim bozuUt. Buna rilecek ve !kendilerine §eker dağı • ılnft yapılan du1'11$1Da &Onunda maz • 
nüaıün nasıl geçtiğini anlamadı. ilaveten frtııklan retıatsııım. A.. tılacaktıT. Bundan başka Ş i le kaza. aun.n isDa4I olanan rııııerı itldltl sa. 
ftım, değerli san'a1kan bunu biz- damakıllı bir kalafata çek}!a"o.c-:n aında gürbüz çocuk mü.abakaıı ya.. bık rörülerü hareketine a,an mllU ko. 
zat anlattlıım* ist.\yorurn. Fa.kat lazımdı. Sahneden çekildiğim gün pılacaktır. runma kanununun sı. n 3!. ınaddderl 
daha evvel; değerli tabibi müda. maaşım kesildi. Henkesjn bı:ı.ıı.ırn ılelilet.He 59. maddesinin 3. 'bendine 
\•isi ~a~m ~7" Neş'et!ten ~ .d.!- mah.m olarak bildiği bu tiyatrod:ı O.Jdidar kaz:a fubeal: tevftbn on lira atır JNlr& ceaaslte mah. 
lemelıyım. Çunku; bu defa!kı gıdı. biliyorsun lben maaşla çalışıyorum. 23 Nisan günü Harııtevi önünde kil.mf7 etlne. on dlrt cin mtidcletle cUHı:. 
şımde maksadımı göıilerimden o.. San'atı.nı istismar edild'i, herkes yap: lacak resmi merasimden sonra kinınan kapatılmasına ve G3. madde 
kumuş gj.bİ, cyamnak yıdk ha!> di. kazamr'kcn ben maddi Ye man~i çocuklar giydiııilecc:k ve Zeyneb 
~·e tcmbıh ebmişti. Fakat; bir çok- kayibcttim. On para ,geliri olmaya.11 Kamil hastahanesinde yeni doğan 
larını sevindireceğ~ni sandığını bu bir adam, bu uzun B:ta1afat devre. çocuklara kundak takımı dağıtıla. 
~·.azını.n, asıl maksadını değerli sinin tamiratına nereden para ye. caıkıtır. Bundan başka bayram mü
ddlcıtorun takdir edeceğinden; bır tiştirJ.r? Ddktor; ilaç masrafları nasebetile çocuklar tramvaylarla 
daha beni hastaneye solkımamalan günde hazan 15 lirayı buıuyor. gezd irilecektir. 
şek1ınde bir emir vemıiyeeeğinden Bittabi ayak tedavisinin de eiıe1n.. Bakırköy kaza tubeıl: 
emın olduğum için; müsaadesinı miyeti pek faydalı <>lımuyoc. Eksik 23 Niean günü reami meusim. 
amuş Gcadar .geniş bir iç raıhatiığıle olmasınlar, ibern sevenler; cGel den &<>ma. Halkevi ı:alonunda ço • 
l<ıonınımaya ve san'atkflrı ,konu§- bizim kontT'olumuz a1tında tedavi culclara k11klla, b.raaöı: aösterile -
ttWJllaga ba-şlıyorum. gör; seni adamakıllı bir tedavid~n cek, 25 Nisan Cumartesi günü saat 

hükmüne ıöre hüküm hlisasının neuinf' 
,.e ha~ alınmasına dair verilen 21/1 / 
942 tarihli hüküm temyiz mahkl"meslnln 
ta'ldilıHe lı!Hbl kat'iyet etUt101i~n ilan 
olunur. C94Z/32ı) 

142 ıayılı hüküm hüliıaıı 
18/ 10 /9U &arlhlnde bnlk pararında 

aotıtı Hr,tde blr çlh listlti fazla fiatla 
sa.t.m"1l ıuretUe Jht.lılr4a bulunmaUan 
"mamun Yenl'91ılrin Kurtuluş mahalle. 
sinden Cemil oltu Ethem ilanlı b.ık • Naşid, !kendisine tahsis edilen geçiırelirn!t dediler. İsmi ilk na. 15 ten itibaren tümen bandpeu İ§tİ

hUıSusi bir odada; sayın eşi tara. zaroa ~ili Fakat bütün şubeıeri rekile Hafkevi bahçesinde bir gar. kında l'enişebir asliye ceza ınahkeme. 
fından büyük bir ze\OOe tezyin e. bulunan bu emsalsiz müessesede, denpa.mi yap:lacak ve çocuklara ııiode c. M. Umumisi Halli Timuçin 
diı\miş bir dekor ortasında; sııiın- bana gösterilen ihtimam sayesin. hediyeler dağbtılacakotır. 26 Nisan buzurlle ıuçhmun Yiizime karıı yapılan 
da pıjaması; o'vurmuş; etrafını d~st de; ıbütüın derdlerimden sıynldı.:n.. . ~ık duruema sonunda: Ma~nunun .sil. 
lan sarımışlar<iı. Kalabalığı görün.. Biı1kaç 'kilo aldım. Şimdi tekrar Halik bu şayialara ınanacak kı:ı- bu:u cürmüne binaen milli ı.orunma ka. 
cc· içeri gimlekte tereddüd ettiım. ha'1c dediğ!miz büyük velfnirnetııı dar safdil değildıir. Naşidi gene hiç nununun 31 inci maddesinin ikinci hk. 
G~lerek ses1endi: karşısına çıkacağım o mes'ud gij. şüphesiz, eSki m~habbetile kuea~ rası deliletlle 59 uncu maddesinin ü • 

c- Koı&tna, şi.md saldımuyo. nü beıkllyorum!• ~ayaca~; onun elınde bol boi neşe pünrll fıkrasına tevfikan 25 lira atır 
rum. Artık akıllandım. Bak; deti Eskiye nazaran çok toplan. ıçecekftır. pan «'zaslle m~hkiımlycllne ve yedi 
göm1egıw· de "'i'-'!IJliV'NT'lım.!~ :mı~ ve ~bele~ti olan sevimli . Buna _niç_in mi bu kad. ar en~l- riin müddetle dii.klılnının kapattmı • 

b " "-· --- ••-,r Y~ .. # :ır-·· bab b ı - maaına ve 63 üncü madde mucibince 
Şakası bile hazin bu meselcnın. yüzünde eski tebessümlerin ışık.. nım?. HıS'bır es ı muC'I ~ye u7 
c- Burada da kwnpanyayı kur. ları yandı. Gene işi ~aya dok. zum yok. İşte anlattığı şeylerdckı masrafı auçlu1a ald olmak , . ., 25 lirayı 

dik. Neyzen T evfik oda looımşum. müştü: düııgün ifade; işıte odada ~lunan. r~ek ibere hükmün kat'lleşmc • 
E9k:i san'atlkarlardan Memduh ta c- Fakat bundan sonra gatiba, ları lkaffitahadan Jcırıp geçıren h~- ılinl ~atı:lb hüli.ıı&sının razete ile 
t>m·ada. Bir alem kl, a>nna... oyınadığım yerierde ön sıralar boş r.ilku[ade esprileri, işte tıeııgü.n b. 110 eWntmeslne ıe1ıı19u tarihinde 

Filhaki'ka zaman zaman· dm:ır. kalacak?... tanbula inişi.; işte sıhhat fl§ıkıran f.em71ai kabil olmak Uıere lıarar verile. 
' ..,,,- imli ·· ·· retı: ftflanun yüzüne kar.sı açıkça an. 

ılakilerl BakıriWye g&nillU cjarak - Niçin?... sev yuzu. 
getırecett Alemler ~ Ney. c- E ne olw ne obnff. belki Hepimiz bir an. e~el, .~alakt.m 
zen coşup ne-yıl.ni eline alıyor, yeni Naşid eahneOeo iizedmiı.e at.dlr sahneye geçmeslnı dör:t gozle bek. 

· bulunur· ~ Nurd &l.Ja. Coık.Ma 
Hakim 6185 

Blmlt AJt.anea 

Lüleburgaz İcra Memuri~ğundan: 
942/17 
Lıilebur&"az hadneJ m.ıllyeslııı: 36246 ilra 65 kurusa borçlu evvelce .Lü.ebur. 

raz istasyonunda fabrika.tör Abidin Pap Dlno varislerinden Sedad :'.'iıırlnln 

işbu borcundan dolan Aclana vlliyetl ile Osmaniye kazası tapu aıcllmdc na_ 
mına Jı.ayıdlı sayri menJı.ullerlnln thtişa&eıı hacslne dair LiileburıH Asliye bu_ 
kuk mahlıemeslnden verilen 16.12.Hl larill ve. 1 No. lu karar ber....,.ı ıııf.u 
mcmurlyctimlze tebllt kılınmakla. laiilunil mealı:flra tevflk&n bOrçhıııun Adan.ı 
ılclWndeld pyrl menkal hlas~lne ~tl:raien Jıaacla naet.U,rll.miş ve lcta Ulil 
Jı:anUDUD8D %62 fnd ımwidealn ~ (Öfe hllkk&Dda ialaJan &abli yaralı.UtnUl itle 

ıureU borçluya 'berayl :ebllt potUya teMil ecJlbnJf ise de balen borç!Haa 

lluunetclhı meçhul bulanmaıu hueblle leltlisa& 7a .. lemamıe Ye :rloe k ~bU. 
,ati bacatn ll'l'ayı hane lnkıliı.bma v-e AlllJ'e 

0

Hlllnllı: mahkemesinin H Tetrl. 
nlevvel 341 tarih ve 609/%3Z ~o. lu JtükmiDe terlillan maunasarlfi mabak~ 
ve tazmlnaı n ücreti vtkı\1 !lll'll uıayrl tediye '72859 lira 25 kuruşun te !iye. 
sine dair namına tastir olun:ın icra emrlal.n bllitebUt iade edilmesi haseblle 
adı secen kanunun 57 ve hukuk asolil muha.kemelm kanununun Hl . 142. 
143 üncü maddelerine tevfikan Ui.nen tebHpt ıeruına karar verilm ı,ıır. 

İşbu ilanın neşri tarihl11ılen ltlbıren bo~unun ihtiyati bacız kara"na al.. 
fen rayrimenkul hissesini mevzuu haeıe wı kıra emrine karşı bir itirazı v:ına 
otuz &"tin içinde Lüleburra.r icra dairesine :ra11 ile veya tlfahen blldlrmt'st R!l!l 
halde bir daha tebllıat lcruın:ı hacet kalma.kalSID cebri icraya ıııabında ele. 
vam olunaeatı teblllat ma:tannna kaim olmak \bere ilin olunDr. (4761) 

FRENGi 
ve 

Belsoğukluğu 
na tutulmamak ifln 

EN h't iLAC: 

Protejindir. 

ZAYi - Kab&taı lisesinden almış ol.. 
dutum belre Uiııdını zaJ, e:thn. l"enl. 
ıinl alacatım. Eskinin ııükmu yoktur. 

Uiml 

Çocuk Jçln nes'e hanrJıyan eli öpmeli. 
Bualar ne vakit n nerede gonca vere. 
cetı aö)'1enemeı çiçeklerdir. 

DERMOJEN 
\ "ANIK, C.ı\TLAK. EKZl1MA ve 
CiLD y ARALARINA revkallde iyi 
~e,lr . Derinin tazelrıııneslae " 

yenilenme.ine hizmet eder. 

ECZ.ı\NF.DE BULUNUB. 
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