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Fransız 
sabillae 
yeni bir 

Milli Hakimiyet ve çocuk bayramı 

baskın 
yapıldı 

ısan u u o sun! 
-

-Berlin teşebbüsün 
püskUrtüldüğünU 

hür ve müstekil 
sene evvel bugün 

kalesini yıktılar 

1 
Dış düşmanı boğarak 

\ Türkiyeyi kuranlar, 22 
iç cephenin de son 

22 nci 23 Nisandayız. lıı1tiklali 

bildiriyor · lk.urtaran miUi JUUr, 1920 senesinin 

23 Nisanında, Anhradıı hı\kimiyc. 
J • tin de millete devrini hazırladı. 

Londraya göre ngı- Dış du~nnı boğmuı hür ve müı 
)İzler sahil miidaf aa tak il Türkiyeyi kuırmuş olanlar, iç 

hattının içine kadar cephenin de son kalesini yıkıtılar. 
Memleketin efendihği, hizmetkar 

girdiler efendiden hakiki efendiye, ~il.le~e 
- geçti. 23 Nisan.Türk demokrasısın.n 

Londra.. %% (A.A..) - Bir inıill.J ke~f temelinin atıldığı gündür. Hlkimi. 
kolunun Fransa sahlllnde Bi~ya ~.'va. yet, tek ir111andan, milli şuuru tem. 
rına bir taarruz ya.phtı ve sahil müda. . l '- · 
f 1 \ 

.... _.. lrdi'·•-n iki ail eden mecllıse, mem e1'etın rnu. 
aa hatla.rının ç ne ..... a.r ı •"" . . 

nat sonra celdldltl haber verilmektedir. kadıclerattnda söz "hıbı olmak, aa. 
Royter ajansı kayıblann hafif oklu. raydan millete geçıti. Miılli h.\kimi. 

lıınu bildiriyor. Hiçbir inılllz ~ml. yetin bütün vatandaşlar~ teker te. 
al bas:ıra utramamıştır. B lr Alman ba. k k · _n d ~ bu manalı' er ta 'Slın oıun ugıı 
l•cı g-emist hasar cönntiş, «lier bir ba. ldlçı cemlsl tututturuhnuştur. ıgUn, bugtin 22 ya,ındadır. • • 

Borline göre Genç ve dinç Türk clemokrıasıaı. 
BerUn, zz (A.A.) - Bu sabah p l ak nin kut'1amamızcla başka ve çok de. 

(Devamı 5 inci sayfada) riın bir mana vudır. Bugünü yara. 
· O tan adam, en büyük eserini, m:Di 

Amerika hAldmiyetin hukuki ve en makul 
tezahürü olan Cümhuriyetl gel\1j;liğe 
emanet eeıi Onun nesli 22 yaşın. 

Alrlka•a dadır. bugünün çocukları yarın o. 
~ nun eserini, onun neslinden tes~m 

da aske
.. alacaklardır. Bugünün küçük adam 

A ~arında yarının bü:rük adamlarını 
selam ayoruz. 

• ;.zı. .... W 0 1" T urı1c çocugu, memleket n hür e 
V J müStakil havast içınde kutladığın 

Muhariblerin 
hazırlıkları 

- -
Sovyetler lslav 

milletlerini 
sıkıştırıyorlar -

Almanlar da Azarbag
canlıları teslim olmıga 

davet ediyorlar -
Ankara 22 (Aradyo gazete-

•İ) _ Mı~ıra ve eski bir İtalya~ 
ınüstemlekesi olan E't1itreye Amerl 
kan tekın 'k heyetlerinin ietdiği, bu. 
talat'Qa mühim askeri atöl;:ekr ku. 
l'U\duğu haber verifmektedır .. 

AmeJ1 kelıların cenubi Afrikanın 
ınüdafaası ile de alakadar o'lduk'ları 
Ve eimali AFrikada mihver kuvve~ 
lerile çarpt~ak üzere n.s'ker gönde. 
receklerı bild i rilmek.tedır. 

(Devamı 5 inci ,ayfada) 
---o- . v 

Sadeyagı 

bu bayramın manası çok huyulctür. 
Senden bu büyük manayı yaratmıı 

büyük mUlete layık büyük adam oL 

manı bek'liyoruz. 

23 Nisan, büyük, küçük hepnn:ze 

Bagfln 
Londrada 
da tiren 
yapılacak 
Londra Halkevinde 
yapılacak merasime 
İngiliz çocukları da 
iştirak edecekler -
Büyük Elçimizin bir 
söylevde bulunması 

muhtemel 
-

liatıarı 
tesblt ediİdl 

Milli Şelin resimleri 
Londra Halkevinin b~yük ı 
•alonunda §ere/ yerıne 

konulcltı -

Çocuk bayramı 
nasll kutlanıyor? 

Bu sabah mekteblerde konferanslar verildi, 
Beyazıd ve Taksimde merasim yapılıyor 

ldaTe itkri telefonu: 20203 Fiab S lturuı 

~····· · ······ .. -······················· .. ······ ( ............ ,_.,, .................................. '\ 

!Devlet, . çocuk işini \ 
!artık eline almalıdz~ 
~ i 
~ Yapabildiğini yetişir göremiyeceğimiz bir 1 
i kurum ile bu iş halledilemez i 
~ Yazan : Ahmed Hamdi Başar ~ 
·! 23 Nisandan ~ıyan blr çocUk ken, öbür taraftan ela yarclıma muh i 
: ha.rtası, memlekette çocuk mesele •~A - : 
: J--'-ı "...t:~ k l 

1 
. • _,,, çocuklar gözümüzün oniınde sı : 

: fi'ID. C'O• _ ... e ç n c;n mu.sald za • : 
~ mandır. Ciinkli bir tara.ilan ba • ralanır, ve büyük bir ınllleı davası : 
: yram_ ~c kald•tımızı yakından batır 1 
: lar yaııılır, çocuklar yarının sahih. lanı • • 
~ leri sıra.tile hürmet. ve rla.7et cürür. • (Devamı 3/1 de) i 
\. ............ ·--······ .. ·····-··················-······-·······... .. I . . ....................... . 

Çocuk Esirgeme kurumu 
neler yaptı, neler 
yapmak istiyor? 

Kü"rum: "Faaliyetimizi gösteren rakamlar 
ihtiyacın karşısında çok zayıftır Çocuğa 
yardım davası okadar büyüktür,, diyor 

alaka mı ~eken lkh:lerdrn b uları 

Ço7uk f::a ' rgeme Kurumu, kendi IBütün Türk çocuklnr tnın ruh ve b 
ifa~es~~e. bıThassa üç büyük hedef den g :dalarına yardım ederek çat; 
ıtakıb cdCI: maları vardır. 
.. ı - Doğrudan doğruya ynr.c:l :m Çocuk E.s regme Kurumunun bu 
btiyen çocukqarın imdadına ko~r. mu'lıim vaz fcler"ı bıı a '· . . •-

2 A ı 
ş rrrıa,- için ,ıı;ur 

. - na arı, babalıırı SJerck ten duğu türlü müesseseleri vardır: 
vır ed~re~ ... ge~~k >:~rd.~m ederek 1 - Kimsesiz çocuJ.;lara bakmak 
aıh~atlı, .olumsuz gufuuz, çocuklar üzere Çocuk Yuval rı. 
yetışmesıne el uzatır. 2 - 1 ııah~'- ·ı nnnel · ·· d'" . • u er n gun uz.. 

3 - Çocuk m~clclerını inceler. (Devamı 6 ncı sayfada) 

Talebe yurdları 
bugün ne halde? 

"Son Posta,, muharriri Partinin 
kız talebe yurdunda neler gördü? 

Reportajı yapan : Nusret Safa Coıkun 

Lond'ra, 22 (A.A.). -;- .l?gilıere 
lialis Urfa muadili tarihinin iıı:k de.faHd·ı~kkı ~ngdılız genç Z3 ?lı'!s&n münasebetlle dlln t stiltlil lisesi ilk kısmı tararından verilen mü a. 

1 
..... Lo dr•dakl aı evin e yarın _.. . ..... d A Ba k ı ıgı n .. .. kl .. mcn.-..erı iki lntıba.: Kuçü.k ,, eJ:l ve car , ş u un da.ns1arı 

Ya"' l 160 k 1 ak o1an Tur.k çocu arı tore. g ar UtUŞ y~pı a.c . k edecektir. Mini Hiı.'k imiyet ve Çacuk Bay" ı Puti: Çocuk Eııirgeme Kurumu mü 
- nıne ı~ıra rkok ve kız hciler1e rami bugün bütün memlekette oldu messıTleri Beyazıd meydanında top 

:Vctnk":ra, 22 (A.A.) _ Ticaret ln~ılı~Tü;eri törende telll!İ~ olu. ~u gibı şehrimizde de büyiık mera. lanac.akfardır. Meraıııme lsıt.ıklai 

29Ietındcn tebliğ olunmuştur: genÇlik Tüılkiye Büyük Elçıııı Ra. sımle kut1a~aktadır.. .. .. ... Marşıle havlanacak, Pnrtı ve ılko. 
isti aayılt Koordinasyon karartna nacaktır.. rada bulunarak çocuk Bayram mun sebetıle dun ogle. kul yoksul çocuk1 r na yardım ce
l'a. .. nadcn memleket dahilinde sade uf OıbaY .~0 ° :d bulunması muhte- den aonrn rcıımi d ıreler ve okullar mİyetleri bir1ığı adına Ahmed Ha. 
trıig~~:t 8!1ağıdaki csaalara göre aza. lara ~ir so ev e tatil edihni , butün b nalar, nakil l d Yaşaroğlu, Çocuk Es rgeme Ku. 

M lar teSbit oluil1Jluştıır. rnefd r. . 1 · ı :ı: haberler nıız'Jrllı vasıtaları donatıhnı tır. Bu a.'.lhah rumu adına dok.tor Fethi Erden ve 
•itlı h:

1
?c 1 - En 9Qk ~e 3 a. Halkcvı~e e ~!iği ıinema makinesi bütün okullarda toplanılmış, öğret. talebel~r tarafı ndan söz söyle. 

de y ~1ıs Urfıa muadili ritihıiş aa. ğının hedir k acuk gunünde ku1. men1er tarafından konferanslar ve- necekt r. 
4 aa~f arı 160 kuruş E e k y.üzde itk defa 0 ara T~'rkıyedekl çocuk, rihnit. eğ'cnceler yapıhnıştır. Öğle. Taks m meydan nd da Beyoğlu 
et'İtil~ 1 hı rincı Diya~bak:"'° uadili lanılacak ve) h u tına aid filmlerle den evvel Vi !yet namına Be)·az d kaza o&anl ve talebelerin iştinıkile 
90lt ,} sade yağlar 15

5 
kr m.. En .por ve o'k~ıu..·ıayad'ıren ve <(News.. ve Tnksirn meydanlarında merasim saat 11 de mera9İme başlanacak; 

1( 
.rUzde 8 uru,.. · i ı~ı en 1 kl~ 1 M d birin . astli ve yüzde 7 ay:ran Tür&ıyeY tarafından verılen yap1laca.'ktır. st w ar~ın an sonra Cümhuri. 

tntı •adcı T~ailn:on muadili ritilme ı-eel CoıınPa°>;~lmlen gösterilecektir. Eminönü ikaza m•ntakasındakl yet Abidea' ne çelenkler konacaktır. 
(~a&lar 130 kuruştu:. fıngiliı: halber ı 

1
..a inci sayfada) illclokul ta1&be1eri, Vilayet, Belediye (Devam\ 2 ncl tayfada) 

evazn ı S inci sayfada) (Devam 6 ·J 

Yurdda mukayyed bulunan 164 genç l<ızdan bir k ısmı 

- % - 1 nan b1r ) urda ı:lrm~k. mıın4 tır" gir. 
Partinin kız talebe y rdunu ceunek, mek kada.r m~ul \'e kayda, şarta tib1 

AtbnUği geçmekten. mustabkcm bir olac:ıktır. 
battı yarmaktan, yabancı bir memlekete Benim bu roport.aJ en ını hııvrl r. 
eyab tc çıkm ldan da.ha gÜQ oldu. içertlkcn du nduiüm, yurdları ıtni olarak 

girebilmek için bir pasaPOrl vize et.Ur. ge'l.Illektl. Fakat burasının resmi bir 
mediğlmiı kaldı.Hemen soyll~eyiın ki. mabi)et ta ıması, biz.! ~tcdltlmlz saaı 

bunları it.em etmek için yaunlJorum. tc kap ıhı çıı.lmakta.n menedlrordu. Te: 
Elbette, lçhıl'le ıs. aded cenç kız bulu.. 1 - (Devaml 6 net sayfada) 

" 



r 
1 

2 Sayfa 

Hergün 
Fransada atılan 
Su h adımının bütün 
Avrupada müsaid 
ç _ vre bulmasını 
1 emenn .. edeiim 1 

'-·---Ekrem Upi<lıgll _J 
~ on yı1lar içinde Fnnsa<ia 

en çok aattlan kitablardan 
bhı de bütün Fransız tarih ini küçük· 
b ..r cıld ç nde anlatan bir tarih. 
tır. {*] 

uJ, Taran iki l>in yıl evve!i.ıe 

SON POST~ 

Çocuk bayramı 

Nisan 23 

St-bahtan Sabaha: 

Dudak boyamak, 
Sigara iç7lek 
Yasaktan evvel 
Ayıbdır 

~·--- Burhan Cahid_ 

F Jktr ıürıel amma lıa J'e.snıı ma. .. 
kamca alının~ bir tedbir olma : 

saydı. 

İnerek Fr.ansız mil1et in ;n muhtelif 
ırkları biıltjtİren kazan::!a henüz 
rnıUi simasını tam olarak almam:, 
okluğu devredeıo aöze barlar, daha 
ille sayfada geniş hatlar ı n ı çizd iği 
tabloda Ren kıyıların? apralc ~ark. 
taıı gelen Cermen kafleler:ni görü. 
rüz. ilk tahminin bufonm~sı iç· n 
mi'laddan 60 yıl cvvdl:i zamana 
kad.ar inilen hu savaı iki tarafın ve 
iki tarafla hi ~ıkte bütün Avrupa. 
nın, hatta bütün dünyan :n zararJna 
olarak 1939 yılına hdar tam iki 
bin sene sürmüş, doğrudan doğru .. 
ya ı ki komşuyu ilgi lend " rm~yen u. 
zak b,r dövüşte d;ıh i muthla bu 
y irm· -as•rdanberi ıriirük.lenen mü • 
naferetin, dOl.ay ııile ohun; bir te. 

Blntaç asır eVTCI Fra.nsıı: mGtE"feWri JanJak ltos..-U;>'a sormuşl~r; 

- Bir menileket için en ~ü1ük 101Uuk nedir? 

·- Nüfus çokluğu içinde işe yarar adam a.zlığL 

.:\lektebH kızların dad.ak boyalarından, 

ipek çorap giynıe.Jeı-inden bahseUlgimi 
anladınız :ıannederim. Gene tekrar e;J i. 
1orum lU.ir ıiizıeldir. Fakat MaarıJ· Vf>.: 
kaletinin emrile yasak edilml' .n~ l "ıl i . 
Erkek talebenin ıdf'lLI'& lçmemel~rı de 
rene Vekaletin mi.ıd.ıb:ı.Jesilc J';...:,a" e. 
dilmiyccekti, Böyle şeyi~ yuvad:ı:ı, aile. 
den, sokaktan l>a.şlac. Mdtteb ulgıınlış. 

tU"ır, ye~,tirfr. Acı bir ltiratıır .ınuna 

açık konuşmalıyız. Oiıim terbıye seviye. 
miz ~ yalın kattır. Daha diuı bir tn. 
ramcla koskoca adamların bir ıo ... aııtadA 
yemek yemesini bilmedikleriıu 'ıumı.5ı_ 

tun. Böyle babaların evleimdekl b<&yatı 
şüphe yok daha cerliUr. O ha.ide onların 
evlidları babalanncb.n, cördükleri bu 
~irkin ha.re)<etleri bıbiığc aa7ğı ıJu~·gu. 
sile taklld edeoe'derdir. J>,,a,ba evd~ ço. 
euğun bu kapma ve t.aklıJ etm~ insi~a. 

kına dik.kat etmeden kiifttderse, elile 
1emek yerse, pis pis tükürürs.? topyekim 
meilaıi mua:ııeret kaulelerine rla7eL ıeı. 

mezse çocuk ta ayni yelwı yolcusu ob. 
caktU'. O halde Türk ~ocutn yüzde doi. 
aa.n bir hesabl.a :iyi .tefi, ~ii.zel ŞC)'i, doğnl 

,eyi hep mektebıle ötreruniye mecbur. 
dur. 

Şu celabı vermiş: 

- Nüfus eUlkJ.l.ii. 

Bir miiddet evvel za.rb memleketleriıııbı biiıiı:ı.de çıocuk bayramı Jk1ııyor • 
lardı. Bu müııase~ıe gtiıılerce Tar1yolarh sabah akşam Çi)cok. me-ızıı.u etra • 
fı.nda konferanslar verildi. Bu konfera.ııslarda bi.klm fikir şuydu; 

Gfne sol'lllVŞlar: 
- 1ııdnal dereeecle ;ı~len :rChık nedir? 
Su cew.bı almışlar: 

- Dünyaya relen her .,.>ocuğu azami bir iJıljmam ile •ııUaka yaptaıak TC 

mutlaka. memleket makinesinin elzem bir uzvu ~ g-etlrmek bi.ı:im için 
yurd vazifesidir. 

____ ........ 1 ........ ..... -·----.. -·-----
r ' L _____ s_., _e_h_i~r ___ D_a_b_e~r....-l_e~r_i_....JJ siri görülmüştfu. 

1917 y.lıuda Almanya kayıds·z 
ve ~rtsız b ir den · zala harbine ha,_ 
lamadan Önce Amerikanın Healist 
cümhurre isi V ilson kongre kürsü • 
sünde söylediği b ir :nutukta: 

- Gelecek insan n esillerin · fe. 
laketten korumak İç i n zafersiz b ir 
sulıün lüzumundan bahsetmişii. 

''Para,, piyesinden Çocuk bayramı 
doğan dava 1 k f I ? 

müdafaaya kaldı nası . u anıyor. 
Bu zafemiz .uiı temin ediJebil • 

seydi bugünün harb: n ı. hatta daha (~ı 1 inci aayfeda) Bugün bütün ka:zalarda çocuklara 
ileri giderek aöyliyelirn, bugünün Diin aiıı'ceza ıcı.lonanda Mütea:kıben Beyoğfu Halkevi Reisi hediyeler dağıtıiacak1tır. 
ideo?oji düvüşıler ini elbette gönni. devam edilen muhakemede, Ekrem Tur, Beyoğlu Çocuk :Esirge.. Bugün ö~eden sonra Maksim sa 
yecekıtik, fa'kat zafersiz su'lı şöyle' Piyami Sala «Oro Puro» me Kurumu Başkanı Cevad Eme- loın'larında bıır Ç~ halos~, GüL 
dw::sı.ın, makuil bir •ulh bile yapıl • iaimli e.eıVı notali.lden cen ve talebeler tarafından nutuk. ha~e P~l~ bır çocuk mu"'same.. 
rııad:. lbilakj• yeni yeni kin tohum. ma.aJJak bir nii.ıhtuını verdi lar veııilecek, biır geçid resmi ya. Tesı ~e~ıle.cek.t.iır. . .. .. 
ı -L '" D 1· ~ , . w Butun balkevieTınde gunduz ve 
arı superc.. mese.ı.ca fU anz g "JJ" etraf d UaJı tt pı1acaJdtlZ. Dıger kazaTa.rd.a da ha. 
işinde oTduğu gibi istikbal ıçın ye.. oe ı uuı ın a a a .. geee topla~tılar .19Pılacak. kosıfe.. 
ni itı.tilif iıncimarler~ne kapıyı açık lnılanau zı:danan ~ göıc torenleT ranslar verıleıcek, muhtelif eğlence.. 
bırakarak yenilenir.re diz çöktür • yapılacaktır.. lcr tel't;ib olunacaktır. • 
tüld"ı.i. Neticeyi görüyoruz, verdiği Şehir TJ;19.~~da temai edi • Çocuk E'Ai~eme Ku~mu taTa.ft~ Maarif Vekilinin lıltabesı 
ac.lart kavganın İçinde ohnadığı • len «Para» pıyeıı etrafında ce:re .. dan Şehzad~haşında. vucuda getlTL- Allkara, 22 (Busu.gl - Çocu.k Ba1. 
m z halde biz bile çekiyoruz. bari yan eckn münak.a~lar miiınasebetile len günıdüz 4>a'kımev1 de bugün me.. ramı miiın9'ebellle Maarif Vekili lııu ak. 
geçm:İ~etl den ~lıaga. hiç değilse esenin müellifi Necib Fıazıl Kısa • rasimle açılacak.tır, şam rad;v.>da bir hitabede bu.hnnn•Jtar. 

bu defa gelecek. ncalleri bit.birle - kürek l'arafınıdan muharrir Peyami G . 1 Bomba ha"dr"sesı· 
:r.ine sa~ırt.acalt yeni k ln tohumJarı Safa He T83vi.ri Efkar gazete.t e az1nOCU ar yaz 
atmalctan çekinilse, fakat görup jfit leyhi.ne açılan davaya ~udiye 1 inci t tarifesinde yüzde davası~a fstanbuldan 
t iklerimiz bize bunun tamamen ak.. ceza mahkemesinde dün de devam 
s i bir yol üzerinde yürünülmektc ol.. edilmi,ıir. elli za:n i~tiyorlar ı; _gi ~ecek şah· d1er 
duğunu .gÖtılter'yor. 1 Dünkü duruşma davayı tıakii> e.. Gazino, bahçe gibi yazlık eğlen. Almanya büyük elçisi Fon Pa. 

Maharebe.nin daha ilk günlerin.. denlere bir ko1a)'l.k olmak ve iz• ce yıer1eri sahı."bleri belediyeye mü. pene 'kaIJl yapılan auikasd dava • 
de mu\ıaıih deVlet!erin radyoları d!lıam· n Ön.Üne geçilmek ~badi- racaatle yeni yaz tarifelerinin tea • tllnda mab'ltemece ifadelerine mü. 
ate, pü9kürdü1er: ı le 1 İnei ağıreezanın geniş ee.lonun bitin;iı i4.emiıieTdir. Caz.inocu1ıa.r n.caat edilecek olan İstanbufdakıi 

- s· r de'V'let reiıı.inin ortada~ ia yapılmıtıtır. Buna .. r~ğmC:n· ~-ı geçen yıl hazırlanan tarifelerin bu şahidlerüı listesi müddeiumumili • 
kald:rılmasından ne ç:.kar.? O gJ. k~~e ~alonu _'{e~ 0 b•·yu~ bır dınle-ısene mevcud hayat pahalılığı do • ğe gönderihni~tir. Bunların Anka. 
der, yeı-İne bir başka.si gelir. Bütün cı ka1alballgl ıle hıncahınç do1 • la , .1 ... _..ıt.ik d'l . mya ceJbler.i için yol parası olank 

l. • d ' l B t y. r. e aynen "1lllKl e ı emıyece • 
mitıete ce.za ":erme ı. ae ı er. u, muş ur. . .. ~ iini ve tarifeleı-e yül'de dli niııbe • verileeelc ı.areırah da gelmi:Jl!İr. Ou 
.. jm.dj be,,ılderınde uyumakta olan Celsenln açıllmoasını muteakıb . .:ı lL_ ]·A ld·-· ruşma g.ünü 'bu şahidler Ankaraya 
"' " · p · S f O p • · l::ino.e zam yapıunası azım ge ıgı. 
yavrular!n da büyüdülderJ zaman eyoamıı a a 11 ro uro» eser ı n ın . . . .. .. . aevkedilecdclerdir. 
savaş meydanında can vereceklel"i- «Rara» müeltıfi taraf: I"..ı:lan intihal ını ıle.r: sur.mü!e~d::,· ~~~rı ~ ~ı- Kim',:,__ 500 . km k 

. ,,_ b' 'd'ır cdi'ıd i gwi iddia edilen kıs·ınlarının n : flar:nın degıştırlmesım ılen su•- ıcn:: granı e e 
nı anıı.atan Lr çan !leıı.ı , 1 - · · · .. · ·ı k7 

Dü.n Amerikadan gelen bir tel • noterl ik vasıl'as:lle yapt!Ttmış ter • muşlerdır. . .. .. Y~. ece : 
ai Am.eri.lt.a ayanından muhterem cümesinden taeıdiklıi bir nüshayı Belediye .lıkltıs'3.d Müdürtüğii bu Önumüzıdeki aya aıd ekmek kart 

~ 1 mahkemeve i'bnız etrnL«tİr. Ayr!oa müracaadarı tetkik etmektedh. Ya , k 'n!n eVlere dağıtılm.asma dün.. 
bır~~::feorden Ön<:~ düşmanlarla intihal olduğu id.dia Ae~.i1en bu par. kında ~eni 

1 
bir tarife bazı~ııa~k den .~~ren ~llflanmllJUr. Karne 

1 .. "lm .. çalar hakkında şıfahı ızahat da veT ve dıa.imi encümene verilec~~ır 1 tevzıı ıııı 26 Nısan akşamına kadar 
sulh ıkonuşma arına gırışı cmesmı . ''-- 1 d"l kıt T' Vek"I . 
• • :ı_· kri-..ı b h -. 1 mİş ve .bunlar mahkemede okun_ Yaz 'tıarife1er.İniıı tathikına 15 Ma.. Jıl<Jllıa e ıece r. ıcaret cıcU 
ı..tıycn ıo T ta rae:n a se .... ı. ·· d )()() Jcmek il k 

Barışa falla aı:.k ol.madıiı görii- muştur. y 9'e.n EOnra bai!anacakllr. gunoJ ~... . ~ ~ı 'dve:_, ece 
.. J t Al Muh k"'nı" Necl1' Fazıl Kıqakü. an J~lncl tıp ·.şçı ere aı wr ta-

len muhtye~·zısenetor s;eçı:, • reğin bunl!ar~ hrşı cevab•nı Pe Od eki • h'"''~ 750 lımatıname baz~rlamnaktadtr. Bu ta. 
man?arla ~1 ! ehr '-'!_rasd' n a ~u:- ""'"""~ Saf~ın c3a müdafu~a:nesiıni unun ç '-~- alA mı lmamame ile tetıhit edilecek 4-ç·le.. 
malar yapı.112 gı a~a.ın a geçene• .1-- .1uuuf Haz"-__ .:ı_ •• b SOO 

·bn la i - tte1\ .hazırlamaları jçıin L.a,ka Lir güne 11e lTIL11UAD lt1 lll'eD pam 
d~ ontay~ ~.' tşko bn r vaye e:z..]b·~a~· · t.,., • oı"r 1 Kandll'ali Mwıtafa adında bir o.. drnıdt verilmesine ~nacaktır. 
mı ürlunü.ştur, yo 5a arif aevm - .. . . 
. . . . . d• b i ba dun tucaırı Ziyaret, Tıcaret ve fey.. o -

1 k hıs1erın. ded~gblnbe d~n _
1
1• ş.. hıutalığ:n W.- Cermen.Fransız: kinin ' ziibalui adlarındaki üç motörle dön L U -

ka rtvaye~ Dl\ a er ar <>&ıntı> d. -' ;:_:ı v L_k k ~ h; d w •..ı 1 
.• . . fakat gö en ao~uugu mı. ı at. ç eg ;ıse şehrimize odun getırmit ve F~ndik 

turil Ta.bıı h.lmıyoruz. ··zı _ı ~ bazı devlet adamları tarafından da h · k 1 ind d çeki ini 750 Beykoz eFafından, aakeri müte.. 
ıüyunız ip, kan elin g~ ~u_c ,.e kebuJ edilmıi t11fir. Bu butaJılc tcthia ıs c es e 

0 
unun 

8
• kaid, Kara MoBa Zade Bay Fehmi 

20 as•rl ık inren meder.tyetının ge • d "ld'w' .. F · ı.d· kuruftan .-.taıken malı po . ...,,,._metı' __ 'L ____ ka~ • ....,u-.. Ce 
'·~ · .. . . . k' e ı ıg ı ne gore ransaya yen lM ı . . .. ·-n Til!lllllJlUUl •Wr·- r-·· · 

h1irdıg ı ma?Jt ·k uruvers ıtenın 1 • ğini hiaellt.inniyen, fedakar! k yı.ik- lıs \"e kaçakçılık b~ .~ nazesi. 23/ 4/942 tarinli :PCTşembe 
tab rnfındad ır. _ .. •. ~ lcrıUyon, acı ve itin vermİyen bir 1 murları taraıfından curmu - gii>nü (Bugün} Pfaj ydundaki 1tö1-

Bunun~a beraber biisi>'.ıtun ko • sulh ile tedavi edifebili: ve b;ı eu'.aı 1me§Lud bal.inde yakalanmlff;lr. Bu .kiinden kaldıırı1arak öğle ıııamazı 
tüll18e'I' o1mıyalım: . . • bütün Avrupa. sulıü için bir başlan.. ' ite; mottmde m.evcud 624 çeki odun Cadıdebommnı camiinde 'k.ıhndıktan 

F ız devlet reu ının onu ta • la ili · . . . .. '----· çl d': n--1. d ·ı 1 w ranıa _ • ' .. • g:ç o bı r. lnr.Aeresız b,or Avnı.. muaadere OıUDlllUJ ve su u, a uye 1.on.ra uc:,-.oz a. aı e mezar ıg.na 
k ib eden Fransız ~~~t.;~;~ pa en ~tymdlli uzuvlarJnd<m birini ye verilmi-ir~ ldefnedilecdctir. 
radyoda yapmış 0 ~ ar . . bybeıımit bir uzva ben.zer, İngiL 1 ::;;.;;~;:-_________________________ "°""' 
ler derin lbu-an1ık !çtnde ıbırcılenhire ~ __ L iz b. 1'L ~ 1 

• w b • Avro teııre ıse ııııueırw ır Muoc e n mua.. 1 yakıhnıı h1:_ :ııga d-enrJY~· k-~ rız görünmddteOi:r. Fakat zafenıiz 
payı Ye bu~uıı unya~~~.v· uibi. sulte muarız görünen bu İngih.ae 
Franı'Z tarihinde 1'aydeduo.ıgı g f . .L ·:ı 1.. l t hl''- .ı ını' • 

b 
· ,_ ba-lıca z.a erın 'Dl e munteme e ıııı;~..ıC'I" 

iıki lb'n yJdan e1'l yaııı;an !>"' • • • • _:ı.. •• •• ... 
ıçın ilÇln o.upuım.uyor mu,. 

Jacqwes lngilere ve-liah.di prensea El•z.abet 
[•] K'sioire tk- f'nntt: dün yeni bir y ·ldönümünü kut1ula.. 

Baiıııı1De 11 liberShie Fa.ya.reıı. • • ı. , • _ .ı 1 
yarak çoculddt devre&ını ı:ııİH:roi ve 
hu münasebellle yeni hir hayata gi.

1

1 

rerkcn ilk lmbulı reemini yaptı. 
İngilterey;i ide.re eden ~~k si. 

lta~-ı 23 Ara\! .. ıt• nıf arasında lbu mü8ta'kbe1 hük5m.. 
- temlte 1111 darin tJı:ikı babası ve dedui gibi 

N:: ~.:ı::: ~ hayatını ha.ı:b fırtınaları arasında 
10 1942 187 geçıimıemeainiıı inanlı.k alemhıin 

11-----ıı--------ıri'.lM~:>":A"':K~ll bütün uzuv'larlnl bar•ştıracak bir 

TAKVİM • 

. . 
!STER 
lSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Ad'>•2 t1•,.,. 'a 1ııiri. Xarablsar 
m&ııleD •UTR içmek iılcre .. 97911 ... 

t11 pbekriDııJeıı 1'iriDe Pml1. evvelce 
bıu'd.&iı bC4 kılru8a wıeıileııı maden su. 
yu. şimdi seki&e ~ş. Yarı mili. 
tefıt ıtezgilılann doldurduğu barda. 
lı .şifa nlyetiJe. afnna cltk-en a.rJı:a. 

taşımız, tuhaf bir ağlı buruşturma. 
sile tezıt1btara 'bakmış: 

- Bu maden soyu acı gibi ıelcli 

1Mula .• 
Tetı&"ibtar ri'lmüş, ve "° cer.ı1n 

'7f!'. &J"lıJ. 4enYea ,fiki.Tet M11«. Fa. 
kat ne Km. d.eiil ikL Biz 5i7Jer. 
55 ...._ ola)oor. Acılık ıbfiJı: b]lalar. 

claa Oerl cclJtıum•- l'arum dalla 
1'1ıiıbdt :mlbmlarmuıza. bat ...,..uz.. 

Sitelere konan Ia.stit tıpala.rın ma.. 
den suyunun len.etini bo'.lduğunu an. 
Jamak ve tedbir alma.it tpiıı mutlaka 

içenlerin bu işle JDeWU]. en )'Üksck 

mabm.ı Vka7eUe wıuııamta.rJDJ ıaet. 

kımıenİll ıiiııummıu ve ntall&ll.Dl an_ 
lalllMlk. Blır: 1"a llılhlsie \Nilılr alın. GÜNEŞ R. a"" hır aınlaı:ıma i1e l-ıa~I olabileceğini dü. 

.:) ı.J --'- d ') l"t!'l'lll1ş: .ı.. J), • • şünenler acalba ~ mu ur. ..,...aım .,ikiTet ~n Jıaıı1ka 
09 .. ' 18 FTamadıa atılan .sulh ıu:hminln - Ba1ttısınız 'baymı, .. ~n ba m.. Mr 9t'lıi .Wwtana mna

7
..-.z. P&. 

• 08 evvela med.ekct iç.İnde. eonra lcJo.n_ dıı.n bfç atzıma ko~·m:ı.ın. Amma. bu. 
ll-ı_o-J-_1~8..::...c.-::~-:-'l"'.-:---';--::..!.-2_1-41 şutari a.rasınır:&, daha &eıınra da bü.. Pillerde her müşteri ayni şeyi söylü~ h:t 6 o1nmıe11 ııeı, 

ôp-le tlcindi Ak'fe11t Y •bı 1 - -,_ ı { 
t.-=~~-:-"t--t-=-t--ı---1 tün Anupada. gia-iltce gen.ıı İye~ S T ER N AN 
~ 1 u. S . j "'· "'· ı D. i. I u. m.üNid 4:ıir çevre bulmasıni temen-

!: ~l ~~ lz ~! ~~ ~ :.~ :: lTİ edelim. l S T E R l N AN M Af 

• 

Almanlar mubayaa 
edecekleri mallar 
için lisans ahyorlar 
Alman ticaret heyeti, J6• 

tanbul ihracat tacirlerile 
görüımeler yapacak 

Bir miiddeltenbed A.nkamila alli. 
b.U.r ~le bası temaeıar n: 
ııan Alman tieıaret ııaümeesiHerJ. 
Almanya hesabuı. nıih.ıyaa ~ 
lerl nıa.lla.r Jçln piYQa.dakl iiatıar ü_ 

Jıerinden lisans alm.Wfaclırlar. Al. 
nan ticaret heyeti buıüıılerde İs 
tanbuldaki ihracat tüeearlarlle d; 
bazı rörüşmeler yapacaktır. Alma.n 
fİrmalan mnnleketlmızden a.lınacalı: 
mallar mııkablll külliyetli mJkta.rda 
ith1t'li.t eşyası ve bu ara.4a ma.denl 
•a...lit v~ir. 

Dlfer taraftan Clekeilovakya, !\I:ı. 
carılstaıı ve A.Jınanyadın memleke 
timly,e cönderilmei< ü~ k;itıdıla; 
mannıt nMRılm m'lkfarda roval ve 
kana. ... ~,. ~lnwJlır. llu. ınaı. 
larda.n ilk ı>artlsi rehnisür. Bu çuval 
lar bilhassa zahire ve pamuk .unha 

llJı tçln lrallanhanab elverlşlldlr. za 
hlre çuvallarına. olan fada • ibly:ıç 

ve a:rnca da.yan~ olıışu relen mal. 
tarın pl,.-.b tW.lacatuıı ıöstf'r. 
melcedir. 

Medeni ve üstün seviyeli ruemlettet .. 
lenle ev kadını dudatını boyamaz ge • 
ce ve g-ündüz davetlı:rindt'll b:tş.ka ~ • 
manlarda ipek ı.»raı> giymez. co:ıiine 
siinne çekmez, bu ınıırifet.lerı yalnız aı. 
tistler ve sokak ]ta.dınlan ya.parlar. Fa. 
ka.t bl?.de rene a.çı1ı: ~onuşahm. birÇOk 

'"' kadı:nları yilljerlni boya.r, kaşlannı 
101ar, modaya cnrc taş yapar, dodatı 
nar çicetı aibldtr. Göı:lerini:ı altı, üsUi 
çıeşidli renklerle bey&DJDıştır. Almanya. 
da, İngiltereıle, isvlç~e Döyle bir ka. 
dına bir ldmse ev ka4mı ıle~. Ya 
artist olacak, ya kaldırım yosması. der. 

Şimdt bu ~ bofalı hammlana kız. 
lan a.nalarmm tuı.tatu yo~• dotrıı bul. 
mazlar mı? Bulına.mak lçın ~ebeb yok.. 
tur. Ç-.W kilf:iik bü1üte bai\ıdır. 

İşte tiRriode daracai1m da.va badur. 
Se>kağa tüküren her terblye .. iz.in başına 
bir polis, 9i&'.ara tcen, dud&lı: bo7a~an 
her talebenin 1aıalıma ltlr muallim ılik • 
miye iınkii.n yoktur. Bü:.ün gayre~ umu.. 
mi idra.ld, umami &ertıııye se .. 
~~oi cililamak ft yükıeJt • 
mive çaJııımak etn.lında l-01> • 
la~hdır. Her şeye hlikümet ciha:a11ın 
el kO)"ID&SI milli b.a)'$lyetimlze dokun. 
malı. Kendilitimizden biraz ıayre e ,;-el,. 
meliyiz. Ana, bıMta efiidluaıa örnek ol. 
dıi'da;ını anbme.hclıriar. Bibiikler kıi. 
cilldef'e güzel şeri, t1otr11 bareket..i , iyi 
,.aşa.ma.yı ötrdeeek vasiyete gelmelidir. 
ıer. Tann "9'ıli di)re C&Yll' ea,-.r eocuk 
peydabla.makCan ıı.e çür. P11llsln. adıl. 

renin işini artcracak, memlekete ı.ararh 

\.. J olaeııık Ullllllriv aileleri l~hı dl' J'Ü-ı: ka. 
rasıdırlıır. Mes'ultyet, a.nala.nn. b"bala. 

Beyoğlu Halkevinde rmdır. Tl'rbi~ teşkUi.tımızın vuitesi 

( 
ldnri .,ıanaa kalır. 

Halk şairleri ve Halk C ı 
oyun.an) gecesi c:Bur.'1a.n ah/d 

~~u ııa .. Uleı vla.ia, ~tin ••ı•oo•••n•:: .. A .. .-•:J· .. ·~:;-:~-··••••ı•• 
amh-.ıı •rn4• a arıaa •14 b.msi~t • .a '- I I V _ 
Jıen ta.n1tmak m:ıkSadile tel'tfb ettiti 
Ufalk şairleri, Balk mosıldsi ve Bali\ PE&ŞEM.ISB 'U/t/ l!M! 
•rmılan peesi) iinü'Pizddd Cumartesı :..ıe: SaaA. a,..an. '1.ll: Hafi( prc;&Ta.ID 

ciinü akşamı esld Şehir komedl bina • (Pl.), 'US: AJuuı haberleri. i: BafU 
aJlllda 'ftlrileoekiir. • proıramm dewmı !Pl.l, &.31: Evm saa. 
~eye .Beyoğlu llalkevi rd81 Ekrem 

Taruıi aöıOle lııaıılvaea&, ~'.d~n 
Sadettin Nüzhet &&'UD milli edebiyat 
ve milli ımıslki ha.kkmda söı sö,-Uye • 
estir. 

tıuoıılan s..... :balk şairlermtlea Kör. 
o;tu.nım (.Mavili ve a.yva.z gcliYorl. Ka. 
rKaot.la.ıım. <Saraa beni, iriin.em), A. 
tık Ömerln (Neylenıin>. Emrahın IDi. 
ilmı dedi), ~1'ar41hı Zihninin (Otağı), 
Se.vramnln ( Kara 11ıahotım, ka.ra göz • 
liim), Dab.lotluııun (Yollar bidındlr) 
ıiirlerJ okunaca.ltlır. 

Bili.ha.re türkü ve oyunlar fas. 
lııııa. reçUecek Ere. Orla. Anadolo., ce • 
n•b ve şark Anad.tu, Ka.radenlz. Tu • 
n-. serhad ve Türkic;tan mmtaltaları 

t.iirkii Ye 011Ulları ckterilecektir. 
OJu,nla.r milli ktyaldlerle eynanacak 

ve mahalli sazlar plınacaktır. Dalk KC

ceame oo1c ni'bet ım.tertı-ıı "" ııiiiin 
aavet.iyeler şlmdhlen d.a,tıtılm1'lır. 
ll&Yırri, g(ist.erllm alika.11 gÖliniinde 
tutarak 'bil -"ecıeJ'f 1rir daha tekrar Nl~. 
eektir. 

TEŞEKKÜR 
Bakı.rköy Akliye Basta.ııesl operalir • 

lıerlndea Bay Dimi ve Cerrabpaşa bas • 
taaes1 operatörlerinden Bar Farukun 
ıt/4/942 Salı pnii alleoı Leyli Sanol. 
lunun bafmdan yaptıkları ameliyatı mu. 
nifalıl7etl.le ne!iceleıadinn.lş o1'dukl.ı. ~ 
r:ından dola), her iklslne ele :ıleııen arzı 
k,rJtkik ederim. 

t.ı, 12.30: Saat ayan, U.33: Fasıl he .. 
,....., U.4!>: AJam haberleri. 13: Fasıl 
beyetl, 13.15/l:UO: Konu~. 18: saa& 
a.yuı. ıs.03: BacJ.yo 900ak klübü. ıa.20: 
Geciid procramı, 18.45: Zkaai i.aklimi, 
18.55: Oda musiklııl eKrleri !.Pi.), 19.30: 
~ a)'Wl ye aJa111 Jaalıeırı.erl. 19.45: 
Halkevleri Foftdmo saati, ze.15: Radyo 
p.ze!esl, !0.4S! Şarkılar. 21: (l)enUeş. 
me saati), tL15: JlürJDi makamı, 
ıı.30: cnıu1e ..,..u), '!1 . .\5: Rady .. 
&enfonl orkaıkaat. !'!.JO: saat aşa.n, a. 

Jans haberim w bona)al'. 

istanbul borsası 
-····-

22/4/942 açılıf • kapanış Iiatları 

ÇEKLER 

~·11' 

tondr:a 1 Sterlin 
:'\ew.Yorlı: 100 Dolar 
Cene-ıre lOO İnifrıt p-, 
'.\ladrLI 191 rcoeta 
-'°"1\0hn 101 k'"9 IU. 
Bir alım lira 
24 ayarlık IJlr cnm 
külçe a.Jtm 

n k:ıp.&111.Ş 

5.22 
130.70 

3f.36S 
12.89 

31.16 
as.tt 

414 

Esha.rn ve Tahvlliı 

tlerkez Bankası 
~ Bankası Na.ma 
Jbhtım tah1'İll 

k'anbal su tahvlll 
lstanbul Su blsse 

182..-
13-
14.30 
8.25 
s.-





uSon Posta)) nın tarihi tefrikası: 82 , 

ıımug.jff;lllPATRONA HALil, 
- Baka dışleıı.k. Senin adın ne 

dir ve ne ı~ .)apaı::.ın? 
- Adım ftoou.ganidir padişa • 

hım. Heıoın.tiık ede .. uz. 
- Gel seni kendüme hekimbaşı 

edeyim. 
Uözlükiü köse acı acı gülüm • 

sed.i: 
- Yak padişahım. Ol işin ehli 

dcğilüz. Sa ... t fakir \ e muhtaç kul. 
"laruuzı tedavi ve teşfiye el:m:z • 
den gelür! 

- Şunda otur be adam. Meğer 
sen vezir olacah aaam imişsin! 
-! ... 
Şehzade Süleyman ayak.la sa • 

bll'Slzlanıyordu. Üçüncü Alhınıed O

tw·mayan ihtyara kortlmlu kmkulu 
baktı: 

- Bunda gelür iken canından 
korkımadm mı? :Ya şimdi: Cellad! 
de) u scslenür isem? 

Kôscnin dudaklarında soğuk bir 
tebessüm depre~ti: 

- Mtın.tedir olamazsız p~di~a. 
hım. 

Sultan Ahmed elini belindeki 
murassa hançeı:!n ka-bzasına götıi
rcre k yerinden fıı-nadı, b :.r adan 
iı.cr!cdi: 

- Nasıl , ne dedin? 
- Muktedir olama7.sız dedı rı 

benim pad ' -;a'ıım. Nereden ve ne 
iç:ıı geld.1 mi bilürseniz kül1'.y--n 
mulkte-d"r olamazsız~ 

Üçüırrcl.i Ahmed tam: ... C01lad'. 
diye seslenecekt . İhtiyar: c: Nerç. 
den ve ne iç.n g 1d ğ~mi.t der dl!' -
mez yürcğ; çarpt •. Merak içinde 
sordu: 

- Doğrusunu söy~en, nereden 
ve ne maks~d'!a gelürsüz? 

Kösenin .güzlük camllan ar:dm -
da.ki ycŞ:l .gözleı·i yı ldırım gibi ıpar. 
lhdı: 

- Doğruyu mu istersiz? 
- Beli. 
- Sonuna kadar. <linlemeğe ta. 

hammül f'der misiz? 
Şehzade Sü-leyımanın korkusun .. 

elan çeneleri çarpıyor, Sulıtan Ah. 
med lhaY1'et içinde, bön :bön bakı
yordu. Sükunetle yerine d1öndi.ik. 

a ihtl •arın "züne baktı: 

- .Benim sadetlıl dC>ııdim. Şu ~ Muhataraludur padişahım. 
saaıt Istanıbula hakim olan h;;lk ca. Üçüncü Aıhımed az düşündükten 
nıbinden ge lürLiz. Anda yeni bir ıhü sonra başını ıkald!rd!: 
kü:met kurup kışlaları ve Et'mey - - Ya, senin rey:n nedir? 
danmı zapt ve İstanıbul kadısı ve - Asitaneye dönüp ve mahrem 
lrol 'kethüıdası ve defterdara varm. adamlannnro'an birini Etmcvdanı. 
ca aıasb ve tayin erleyüp i<lare:e. na .gönderüp anları yatıştım'iaktır. 
rini kendi ellerine a1dı1ar. Dilerse. _ Sen bu işi yapar ımısın? 
niz anları ~·ola getürmck kolay o- _ iz.niniz olur ise gideri.mı. 
}ur. Yale, clbrahim Paşa ve ayal<. 
daşları bize hal'ktan da!ha ıazırn!• - Bir şart ile; İbrah:mi ver _ 
der iseniz sonu fenava varımasm _ meyüz! 

J - ! ... 
dan korkulur! Merhuım bubanız 
Sultan Mehmed \'e biradeniz Mus. - BaŞka ne dü~ünü:rsüz? 
tafa hanları bir Jclhza 'ha1.ırlan p3- - Padişahım dönüp Espir.izade 
di§ahrm. Hark dedüğünüz bit· dı-r. efendiyi sarayı hümayuna davet 
ya gibidir. Sakin görü.nüı- amma eylen. 
bir 'hüruşa gellirse... Sultan AU:ıımed tam cevab vere. 

Sultan Ahmed kaşlarını çattı: ceği zaman kapı açıld1ğı için lxı. • 
- Seni an1ar mı gönderd: '? şmı döndürdü. Cc,~her ağa soıuk 

. - Beli, c:şevketlu padişahımız soluğa girerek yer öpüp el ba.ğ • 
Istanıbul sarayı hümayununa dön - ladı. c:Sadırazam, ~zirler, yeniçeri 
sünler, diyeceğimiz vardır. d1edi. ağası ve şeyllıislamm huzura gel • 
ler. mek istediklerini> söyledi. 

- Ya gitmez ise<k? (Aı-kası var) 

1 ,tan bul fjç_f ~ürakabe Komisyouu:ıdan 
İ!Uı No:sı 1G2 

Ticaret Vekii.letinden al:ıı.uı lS/-1/942 tarih -ve 16/llOil sayıiı emirle cay 
satışla.rında aza.mi kar yi.ildelel·i aşatıdW şekilde yeniden tesbit Kilml,td'. 

İthala~ı karı Toptancı Perakendeci 
l\len5e ~riteUen Ara memlekettc:ı Kin Kirı 

SH2 ~c 9 % 4 % 10 
300 sayılı koordinasyon kara.ı·Ue çay flatlarına. kiloda. yapılan 7SO kuruş zam 

ım.J.l)·e'le Hhal edilerek ve i•bu kir hadleri bu maliyet üzerinden hes;ıblana. 
caktır. 

Yukarıda ıırö.'i'terllen topl~ııcı kar hnödi ya.lnız .i(ha.lat merkezleri d•!?ınd:ı ka. 
fan yerlerde ınü~ses ve faaliyeti }laldkaten topta.ncıl.ık olan matav:ı.ssıtlara 
nrilt'ttk ıı r. 

İs anbu!d.1 miit-sı;es perak'.lndecller çayı doğrudan doğruya. 1!hal3.tçılardan 
alacııklarmdan b.ı şehirde ımist~hlik saıhş riatlarının besa.bında ayrıca. top. 
tancı karı ilaH~ olunmıyacalıtır. 

Keyfiyet 14/3/!lU tar hınde ne!il'Oluna.n 152 sayılı ilanın 10 uncu madde. 
sinde gösll'rilen çay sa.tış kir yilz:lcleri yerine kalnı elmak üı:ere ilan olu • 
nur. 

( lstanbul Belediyesi tran"arı 1 
Hasköy, Ayna.lı~avak köşkü yolmıuıı şoSe inşa.atı aı;ık ekslUrnl'ye konulmuş_ 

tur. Keşif bt'cleli 987 Uu 67 kul"uş ,.e ilk temin.a.tı 74 lira 7 kuruştur. Keşif 
ve şartnamt> z.ı.bıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. ilıa.le 27/4/ 
942 Pazartesi ~nü sa.at H ~ Da1mi Encümende yapılacaktır. TaUplerln ilk 

temin.ı.l makbu:ı veya. meld.ubları, ihale taırl.bindıen sekiz ıg-ün l!"Vel •ledl7e 
•• • H - lacakları fenni ehliyet ve 942 ytlına aJd 

~·· . .... ·-·-·--···----··-·--------------...---~-

Buhnacalarımız i Son Postanın edebi telrilıtuı: 121 ~ 

S k.. ft)_ K:UCUK. '' ~, i e _ ızınci devre bulmacalarını ~ ı ~ /!: ; 
dogru halledip hediye kaza- j~ lir == ~- ! 
nan okuyucularımızın isimleri i ·- -- --~'=-- ; 

~ --Nakleden ı Muan;ez Tah&in Berka,,J : 
Jyi cins bfrer J iı fırçası ~ . -. ~ e y~p~aydı ya? Seni o g"bi hakaretler :karŞJsında ikim bilır ne~ 

kazananlar :mı gıyınse ıdı? çılıgınlıklar yapardı? : 
(Di.iın.kü nüShamrzdan devam) ; - Hayır amma, evli b<ıru:lı bir Neriman temiz bir kmL Bua 

44 - Merzifon, askeri post& 3024 ~k~?m~ yakışacak tamda gıyin_e _ muhakıkak; fakat Bülendle ara.a-~ 
daktor Asım. Canı:önın, :bı.lırıcli. nndakı mı.inasebetin anahiyc. t ne: 

45 - Tıb Fa.kültesi sınıf 2, Hıkmet L - Gençti, ·kendi yaşındakı di ~idi'.' İşte Öm<?r için ezici ve hı.r -~ 
Doğanay. ~ger kadınlar gıbi modaya ı·iayetlpalayıcı muamma bu idi. Biıı.eı1cı?: 

46 - Kıı.starnonu, ~fcndiyarbey oku Eedıyordu, h~kı .da vardı. Fakat bu meseleyi tamik ~tmekE 
lu numara 192 Refet Unel, : Bu son sozlerı biraz sertçe söy. boştu. Bilahare bu keneli kendine: 

47 - İstanbul Lii.leli, Şair Fıntaıı :Jediği için Si.irpiğin yüzünün ka _ a)(LnJanacak bir nokta idi. : 
sokak DllDl&l'a ı Nedime Sald, ~rıştığını ka§larının çatıldı!ğı.ru gör. Bütün bu düşünceler Ör11erinE 

48 - Edirne, Mcbmecla~a mahailesi Edil ve hemen lafı değiştirdi. yüzüne üzüntülti bir mana ve.- _: 
numara .~' Nimet .Kantarcı, ! - Biraz da bana şu BLllend mişti. Sürpik endişeye düştü. E 

49 - Usküdar, Pazarbaşı numara 22, :Beyden bahseder misin? - Zavallı oğlum benim... Bu! 
::uusfa.fa Çulba.n, ~ - Bırak o züppeyi AUah ~kı- işin sonu böyle olacağını ben ı.e-E 

50 - Edebiyat Fakültesi talebPsin_ :na, sabahtan akşama 'kadar Neri _ nelerce ev:vel ıkeş.fetmiış ve hanı J 
den Fikri Batur, ~man Hanımın peşinden a;Tılma;;_ mefendiye söylemiştim. O k~dının! 

51 - Alp11Uu, ilkokulu ta.lebcsinden ~dı. . senin hayatında iena bir rol l>Y ·E 
numara 39 Ferruh Uiurel, : - Ya annesı? nıayacağı aşikardı. : 

52 - Keskin, nüfus memuru oi,:lu, E - O memnundu. Çocukların - ~için fena bir :rdl? : 
F(!rhan Candan, :gülüp eğlenmelerine sevinirdi. Çok - Öyle yıa, senin gibi kibar bid 

Maroken kaplı birer Ece Edefa işini gücünü bırakır, onların aile çocuğunun karısı olınağa la.; 
muhtırası kazananlar !kar ~pu oyaıarnalarmı seyre gi _yık lb"r kız ~eğildir.. • . i 

53 - Diyarbakır, Gazi okulu oirtt. :<lerdı. - Ha~bukı ben bılakıs onu ço'k: 
meni Furup.tı eliJe een:lz Örsaygıh, ı~ .-? Hcrgün mü beraber çıkar _kibar VE? sevimli buluyo.~ım. ~ 

54 - Kırtdceli, Karaca mahallesi :laıclı. - Yanılıyorsun. Yuıkse-klerde: 
Çeşme sokak Asi. fınn ça.VWJU A. naJı...IE - Neriman Hanımın onfardan uçan bir kad1nd1r. a 
ri Tut. ~ayırıldığı yoktu. Yemekte, gezme. - Amma yaptın dadı. B~na çok~ 

55 - Kt'skiıı sıim.a müc.ııde1e sıhh:ıt :de, tiyatroda suarede !hep bir:Lkte müte,~azı ve uysal -göründü. i 
mt'muru. Ali Ytlmaz, :idiler. - Zavallı va\.Tucuk, onu tanı .: 

56 - Kadıköy, l'eldetirmeni, Allbey ; - Büyük anne de mi? mıyorsun sen~ S 
apartuaanı daire 5, Alp Yaloın, ~ - Tabii... Üçü bir arada ya _ Öm:1'in &"iinüı:ı ö':';ünde~. mü-~ 

57 - Kadmb1ln, sıhhıı.t 1'Jlemuru Hilı ;şarlaıdı. Nihayet birlikte seyahate te'bes<;!m· m_uşf ~ bır yuz geı;;.;, ! 
met Aknur, :çııkmağa karar verdiler. İşte 0 va- -- Iki gtin evvel ondan avrıl ·: 

58 - Kadıköy Yeldetirmenı rzuıı Ekit beni fazla gördüler ve İstırn _dun. ~ 
hafı~ sokak numara 69 Vcdad :ıuat, :bula yol:Iadılar. Doğrusunu iste.·sc Bunu söy"el1kPn g.enç ada-,,ır: 

59 - Ankara. Etib:ınk muh38ebe mü !ni7. Nez~he Hanımın 0 kibirlı hal. seslnde acı bir hasret ti~reri.,tU 
dürlii!ii memurıa.rından Emin \'özeri, ~!eri hiç hoşuma g;tmemişti. GCı.ya Cebinden Nerimanın resım:n· çı i 

68 -: Edime, Maarif c.ıddesi oumıı. ';ben Neriman Hanımın her arzu- kardı. SürpiJte uzafü. i 
ra 10, Ilhan Sengelli, ESunu ve ihtiyacını yerine getiremi - Bak. 'bundan daha f!Ü"eı v'1 

61 - Ka.bata& lisesi sınıf 4/Ç, numa !vomııuşum gibi onu zorla elımden şirin bir kadın tasavvuf edi1°bi:ira 
ra 1448 Bülend Okan, ~aldı kendine çekti. mL? : 

62 - Mudanya, Kem~Jpa.şa ııaddesı : Ömer düşünüyordu. Sürpiğin fht;yar dadı ha)Vet ve m"'rha·S 
numara. 121 terzi M. Armağan, isöıılerinin aı:ıkasında N'erimanı crö_ .,.,etle ona ba'ktı. : 

lhiter aJed hikaye kitabı :ruyor, onun bu müstebid kad~m - Ne? Onun reSll'.ini Ü'ltıindei 
kazananlar ielinde çeıktiği ııztırabları tabmin mi taşıyorsun? Vah evladıal1 vah!: 

63 - zon~lda.k, 1•enioaml civan Eed'iyordu. Bu ihtiyar ve görgüsüz Demek ona adamakıllı tutuldJn ~ 
fofo AhnK"d So7aıp, ı Edadı, çak sevdiği bir insaru meın _ O da sennin resm:ni boynundE'E 

64 - Fatih Nlşancas1, ınumara 17 !nun etımc;ık için ötekine hak.->.ızca taşıyordu. H::mi vaktile ona yora ~ 
Namıtı:a. Kan ;muamele etmekten Qekinanemişf. dıgın foto.ğraf vi... i 

65 - ŞehzaMbq•. gt'nc Türk sokak iO :halde, Neriananın hareketleıind" Bu son söz' eri gizli bir kin vej 
numara 55 ka.t 1, Sabiha Meral, itenıkid edilecek bir nokta yoktu. ö'flke ile söyle-mlst' Ömer ~o.şrrdl· ! 

66 - Alpullu. ~er fabrlkaı.ı, muha. jOnu.n yerinde her hanıgi bir kadın -Bt>nim fot()hafrnı mı? S 



A/t Saoffa 

• 

R 

Devlet, Ç1cuk işini arllk eline almahdır 
(Bet tarafı 3/ 1 de) 

lan ~ ü•rhe .,ahaan siJnl. 
4-. 11 ~ICl •7~· ıeo mettt bas. 

rmda Jll.Vl'llCıık sokalı: sobJt Ankanuk 
dolaşarak blr ba1ır sahibi anmışlar. A. 
k.Uarına ınus p;ıetealne bir f,An ftr. 
inek ,elmiş, bu sayede de bu badise,J! 

* olduğu glbl ~ bu ıavnmıta e.. 
B81ııi&n ;p:lnn1 ıün kadar evvel lUlus) l1d yapacak bir bayı.r ft ~fkal sııblW 

ı-......ınkı iklnd sa.) fa5'Ul4a «Gunün arayan mllharrir ltema.l Zeki Genooe_ 

ciılct9i> ıütuınında lttmal Zeki Gençoı. maaııa, lnani ve temiz alikasını davet 
maa, ~ defa okuclııtum halde cO.. imkiııı bulunınuıs!. 

lerime iaana~ak bir ya&ıl.ıtlık mı 

v• diye şiiphdeadlilm bir Ukra yazınak 

~Uol.. -.ıdiiint cösl«Mlfj. vıu.·a 

şu: Anka.raya yakuı Ayaıs kUMID& ba.ifı 

* BaylT, .. ~ k delildir, nsL 
temiz bu detildil'. 

Bugün ~cuik 4avası. bakım evlerlle, 
yoksul Y• mıelııteblerile, Nll'U ft ılrui 
yurcl~ iş ve bnali-Yla.nelcr tıe, spor 

~ s&lı.bat kurumlarile, yardım lt:$kllatı. 
'le bıiyük, •büyük bir meselemizdir. 

Yapa.billdltlıai yetilir l'Ôl'!!altyeaeltmk 
lıılr kanun ile im Is balleüelneL a. 
mude «Cocuk EısiTreme K•nunu ı va. 
sıtasi e balledlıllyor CÖllÖktÜkfe dewieı 

bu i~ kar...-ıor. Demek olu.yor 1d 

Zil;) ıf 'bir t.eşki1At, devleU vazlfNleu Mle 
a.l1ko)uyor, Artık büyük cı.... k:t!'ŞlSm. 

ıh t"'iet bu tı,leıi iiztrlne •lm•hd.r. 

A. n. B. 
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Memleket Haberleri 
Akhisarda 

r··•••••M•••••••••••••••••l•••••••••••••••••I\ 

Ciresunda . . : 
: . 

Tütün alım satımı ile ittigal ~ 
edecek olan 200 bin lira ser· i 

mayeli bir şirket kuruldu : 
! . 

Akhisar ( Hu:suıri ) - Topra'k İ 
ürünleri ve ·hiahassa /\ıkhisar tü - i 
tünleri al:m sat.mı ;k " ş igal eLmek ! 
Üzere şehrimizde (Akıhisa.r ticaret ! 
Türk .anonim şiırketi) ünvanile biT1 ~ 
şirket teessüs cylemİ!ttir. Bu şirke. i 
tin sermayesi i'ki yüz bin lırarlır. Bu! 
paran:n ya.rısını e~ha tan mürek -1 
k._..b müesısi91er, d iğer yarısını da! 
Tutündiler Banka81 temin edecek.: 
tir. 

ş · rketi n semnayeııi 40 hisse kar
ş l'.ğ dır. Bf'her hilthe beş bin lirad r. 
Müt>ssisler ş;md:l?k (2500) zer li. 
ra ödemişler ve "Ik takbd.e müte -1 
baki parayı ted"ye edeceklerini ta
ahhiicl eyleıni~lerdir. 1 

ı .\khisar Ticaret Türk Anonim 
ş· rıketiıınİn merkıozi 1zmiıd~ ola -
cak ve Akhicardakı büro. bir ~be 
hal tıd e çal 1 c.a,caktır. 

Bu ay:n sonunda İzımird.e şi~e. 
tin idare heyeti seçimi yapılacak 
ve ın:.iteakiben ;şe başlanacaktır. 

i\lüess slerden bazıları ~unlar -
d r: Şev'ket Savaşçı oğlu, Ahmed 
Dündar Biı:yü'kgö')de1i, Ali Kem.al 
Ergon., Ali Kem.al Şeh ı rlioğlu, dok.. 
ror Zıya Ali, 1 mail Hakkı Çatlı, 
Kadir Kalaycı, Mehmed Sutu.o-ğlu, 
Adil Akkum, Süieyınan Çerçi, ban-ı 
k.acı Halil 

Bu miiesı!tesenin Akhisar tüti.irn • 
cüliiğüne müfid olacağı tahmin ed il 

Bir kadın aşkı 
uğruna kocasını, 

kendi oğluna 
öldürtıü 

Cinayeti iıleyen delikanlı: 
«Beni anam kandırdıh, di· 

yerek hüngür hüngür 
ağladı 

Bir ayı üç köylüyü yaraladı, 
toprak yüzünden bir köylü. 

öldürüldü 

Giresu.n Merılcez kctzasına 
bağlı Akını k:öyi.i.n.d-en Halil oğlu 

!Salih Aygün ile karısı Hat~ce Ay. 
gıü:n ve ayıni köyden Cafer oglu Ah.. 
med Çakıma.k., köyleri.ne mücavİır 
Şahmelİ'k oır:manından çalı çırpı 

; \op.laıık.en ani olarak bir ayının te. 
cavüzüne maruz kalını§{al'dır. 
/ Bunlar:da.n Hatice ağır. eı.ırette, 

Adana 22 (Hususi) _ Ko.. Salih ila Ahmed' de hafıf surette 
zanda çok feci bı r cinayet oL yaralanmışlardır. Ayı kaçanı~. Ya
muştlll'. Bir kadın aşkı uğuru. ralılar t-edavi altına al~nmışlardır. 
nn lkio::asını •kend: oğlUIUl öL Giresunda toprak yüzünden 
oor1Imüştür. Hıid ısenin tafsi _ btr cinayet 
latı şudur: Kozanın Sıt.knıtı Bula.ncak kazasının Süme köyü.n 
nahıiyesine bağlı Damyeri kö. 

1
den Salih oğl~ Sa!~~ .. ~.ayıdır: ~ır 

yünde oturan Mehımed Ali, ka. ; arazi mesele9~nden o~uru aynı koy. 
nsı Emine ile ötedenberi ge _ : iden Hasan o.glu S:ılıh Baydını t~
çinememekte ve karı koca ara. E banca k~nile öl'dürrnüş ve Sal ih 
sın.da sık sık ka~a olmaktadır. E oğlu Hüseyın Baydırı da yarala 

Bu vaziyetten bııkan Emine, : mıştır. . .. 
oğlu Mehanedi kandırmış ve i Katil had!iseyı mııt.eakıb zabıta 
ona tüfek!~, uyurlken babasını : 1 t.arafından !akalana~k ~u? alctile 
cfülü.ı+.müştür. Hadiseye zabıta : birlikte adllıyeye v~rılm ı ~~r . ----o------ve ad!;ıiye demal el koymuştur. : •. • • 
Baba katili Mehmed.. verdiği E Bir sıhhat mu!ettışı Adanad~ 
"fadede: ; Adana (Husu~n) - Sıhhat Veka 

c- Beni ana.m kandırdı. Hiç ~ 11et i umumi müfet.tiıyi. B: Asım ~
<iüşüruneden babamı vurdum. = ıl'ak Anıkıaradan şehrım~.ze gel~l!t 
demis \'e hüngür hü~ür ağla- : ve Çukourovada •ltma mucadel~31 v.e 
mı.'ltı~. c :navetin sebebi. EmL • çeltik ekimi mevznunda tet1ıkleı ı. 
nenin başka b;rıi&ini sevmesi ne başlamıştır. 
ve fus 1!{ilc e''lcneb'Jımek için ----o----
kocasım ortadan kaldınna'k is.. Adana öğretmenleri 

mektedir 'd" E · d te k "f ı · t~·m~ '. ır. mı ne e vı • e. Adana (Hususi) - Adana öğ-

G • d b' k" ı·· 'k' k d d ı}rrJıŞt ır. rıetmenleri ç;ok kalabalık bir grup 1Yesun a ır oy u ı r a ına ı ~ hal" d b .. T · · 1 d" ·· k • d' ı ~ .................................................. I . ı n e ugl!in arsusa gıt.nı·ı-şıer ır. 

tecavuz etme ıste 1 Sümer Bank umum müdürü Öğretmenler tarihi eserler bö1ge -
c· resun - Alucara kazasın ın K bü!k. ( H • ) s·· 'sinde tetkikler yapacaklardır. 

• v ara usıusı - umer 
Yusufelı köyünden Mehmed oglu B k .. d .. .. H ••ı· Al'~- h ---o---. . an umurn mu uru UIFK J&oa 
Şükrii Hamamcı, gece vakiti ayni b b . d S yh b' H"lmı' Akçeabadda bir kadın · l-I ·ı era erm e e an rne usu ı 
köyde oturan Has be amameı ı e U M ' f y k'I 1 k 'k ted ··ıd·· "ldu·· . . k ran, aarı e a etı e ·nl - o uru 
Turunç Hamamc nın ev ne gırere . .. R·· .. s·· 

1.. b 1 k · t : d rlcat mu::.teşa.rı ıı~tu ve umer Trabz.on - Akreabad kazasına tasa ı.;,Me u ıınma J.sı e m pe e • ~ 

gördiığii mümanaatten do~ayı her Bank erkanı bulun::lugu h~l~e Zon. bağlı Koııyana köyü ile \fayton kö-
·1c· kadını da bıçakla yaralayarak guldaktan Karabü'ke gelm ı ~t l l". lyü arasındaki orman da.vasinin d~

İ~tasyonda Demir-Çelik fahri • ğurduğu ihtilaf yüzünden Derviş 
kar ·ılanan isminde bir adam ı n karısı öld.üri.W-

SPOR 
Avusturyanın 
meşhur Rapit 
takımı geliyor 

Uç tehir maçları için lıtanbul 
takımı Ankaraya gidiyor 

Beşikirat klübünün davetini kabul 
eden Rapit takımı Mayısın ilk haf. 
tası İçiın §eh.rimize gelecektir. Avus 
tutıYa.nln bu meşhur takımı Anka.Ta .. 
da, ve şehr.imi.ııde ikişer maç yapa. 
caktır. 

lstanbul takımı Ankaraya 
gidiyor 

Fu.tbol Fede:ııasyonu tarafından 
tertib cdi4en üç şehir maçlarına 
Cumatitesi günü Ankara.da başlana. 
caktır. lstanlbul muhtelltı Cuma ea. 
ha.hı Adka.raya hareket edecekler
dir. 

Liğ maçlarının son oyunları 
lsta.nbut lig maçlarının geri ka. 

lan son oyunlları bugün Kadıköy 
sahasıncLa F eneıibahçe ile Kasımpa. 
şa, Beşikıta.ş ille Beyoğlusp<>'I" arasın. 
dla yapılacaktır. Beyoğluspor bu 
maça çı'km-amak iç.in bir müracaat 
yapmışı:ır. 

Haydarpaıahların spor 
bayramı 

Haydarpaşa lisesi spoTCuLarı ara 
sında 2 Mayıs Cumarte3i günü F e. 
neifhahçe sltoadında hİT şpıoır bayn. 
mı yapıkcakıtır. 

Atlet:zm istişare heyeti 
Atletizm federasyonunun teknik 

azaları yeniden seçilmiştıir. Bu~h~n 
Felek, Şeikib E.:tlhem, Vildan Aşır~ 
Lrfan Şab "ınlbaş ve harbiye megtebı 
spo.r mualimi Hüsamettin bu heyete 
aza olarak seçilımişlerd1r. 

---uı---

Havzada okuma yazma 
kursları 

Havza (Hususi) - Şubat ayının 
15 inden İıtibaren, Havza Halke -
vinıele okuma yazma bilrrjyen va • 
tanda§lar için ikinci defa olarak o. 
kuma yazma kursu açıhnışhr .. Her 

Gayrimenkul attı ~ 
Beyoğlu Sulh mahkemeleri befkitlbliilnden: 

Salamon oğlu Menabim Abenyakar
0 

ile Raııf oglu ~luhterenı.in ıp)l.ın ve 
miişlereJı:en mutasarrıfı bııılunduk.ları Beyoğiwıda Asmalımescid mi4ball.ı>•11Ul 

Amnalıımescld sokaguıda 19. 19/ 1 ve 21 No. lu-la. mur&kka.m :remin lı:<it.l ·•.: ..ı:.. 
ma kat.lan maada beş k.a&lı lirglr, ekkt.r.lk ve terkos suyu \'e hav~.aai t.cııiıia. 

tını havi iki diikki.nlı ve tıwna.uu 170 melrc muı-.ı.bbaı nu~sahal sa.l.bcyeslııde 
saba ilurinde inşa edilmiş (70000) yeımlş bıin Iica kıynıeli mubam.mene:sinde 
ve ayda 250 lira kira bedeli teminine müsa.id b!.1- (Önay !simli) apart..ıman şu,. 
7l1unwı tzalesi l.oin açık artırmaya lloııulmuştur. 

Apa.rtımaıım zemn ka.tmda. iki dükkan, bolr methal ve müteaddid kömür • 
lükler ve bir aralık vardır. 

J 

Asma katında blır kapıoı oıla.sı ve ayrı ca. dört oda, bir hela, bir sofa, bir ko • 
rldor ve bir mutfaktan tbaret l No. lu ıLIJ.re ve birinci katuıda: Altı od.ı. , bir 
ba.ııyo, bil' belii., bir mutfak, bır sofa ve bir Uıridoru h.avl 2 · No. lu aa...r<! ve 
lldnd katında ve üçüncü o/C di>rdü.nc:ii kaı.J.a.nnda 3, 4, 5 ~o. Ju da.reler bu. 
JwımaJda olup 2 No. lu dA~e taksimatının aynidir. Beşinci ka.tıuda beş od;ı, 

bir mutfak, bir belii., bir koridoru Jı,avidir. 6 No. ıu daJre ve aynca U5t.u upa.lı bir 
tarasa Ye bir oda ve bir çamaşlrha.ne vardır. Apartımanın evsafı sa.r1ı5i ve 
taksimatı b;akkmdakf ta.rüa.t va.ıiyed rıa.brt V&l'akası ile keşif ra.poruııcb ,Ya.zı. 

lıdır. 

Birinci açık artırması 14/5/9U ~rih'ne tesadüf eden Perşembe rünö saat 
14 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahl emeleri kalem odasında b.ıı;kıi. ib 
ne'IJlllnde ya.pıfacaktır. A,ri.ırma bedeli kıymetin yüzde yetmJş beşini bulmadın 
takdirde mü:ııayede oın cWı tcmdid edilerek ikincl açık artLrması 25/ a/ :JU ta. 
rlhlne müsadlf Pazartesi ırü.nü saa.t H den 16 ya kada.r icra edllerelı. en çok 
artırana kat'i olarak !ha.le edilecektir. 

İhale gü.nüne kadar birikecek ve bltl k.miş belediye bina. vergıleı·Ue t\k:Lf 
lcaresl hissedarlara ve 3/4 hissesinin 20 seneliğ:i ödenmiş v:ı&ıfla a.laka."1 kaie. 

dilmiş o-ldugund.in 1/4 hissesin.in 20 senelik tivb bedeli \'e !hal~ pu1u, teııa. 
llye riısuınu, tapu ve kad.uı.ro harçları miiş' eriye aid.dlr. ArLırınaya işt'rak e. 
dece.it klmselerln gayri ınenk•diuı kıymew muha.mıninesinin yüzde yedi buçugu 
nişbetinde pey akçesini veya mili bir bankanın bu nisbette teınina.t mrkiu. 
bunu vermeleri şar(.tır. Artırma. bedelini gayri menkul kendisine ıha.le olunan 
wafından ihale gününden •ıibaren verilecek mühlet lçilıde mahkeme ka&a~ına 
ödenmesi mecıburldir. Ödenmediği takdirde iha.le lesbt>dilerelı. kendisinden 
evvel eıı yüksek teklitıe bulunan k.lmse arzetmiş oldutu bedel ile alm&(a r.ızı 
olur ise ona Uııale eCUlecek ve o da. razı olma.z veya bulunma.zaa heınen yedl 
gün müddetle artırma.ya çurılaeaJı:tır. Yapdaca.k lli.n 11-li\.ıaduiara 
tebliğ edlimlye<."ektir. Müm~dı.ı sonunda en ook artırana kafi olara.k ihale 
edilecek ve her iki halde blrlnol Jhale edilen tdmtıe ik.1 ihale ara.sındı\kt, fark. 
tan ve m.ra.rdan mes'ul tutulacaktır. Dıa.le farkı ve seçen günlerin yıbd'! ~' 
fal:ıi ayTıca hükme baoet .ı:alma.ksızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi a.ıu·ak. 
lılarlle diğer alikadarlann pyri menkul üzerindeki hakla.rını, hususne fais 

ve mas.rafa vesaireye dair olan lddJalannı eVTaJn müsbıitderlle llii.n tar!hiıı. 
den Uılbaren oo beş gii.n lçincle satış memuru olan ma.hkeme ba.'tkitl.bıne bil • 
dirmeleri l.i.zımdır. Aksi takdirde hakları ta,pu ııiclllerlle sabit olma.yanlar !'atış 
bedelinin payla~masıncb.n hariç bırakılacaklardır. Mümyedeye lştiı-.ı.k edenle. 
rln bütün satış sarUarını kabul eimlş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek p yrl 
menkule taılb bu}uıunu.<J oldukları addedilerek ııonradaıı it!razlan nıe!lllln olll. 
mıyaeatında.n satış gününden evvel gayri menkulü ıezip görmeleri ve rad• 
ınalüma.t almak ısteyetılerin 942/ 22 No. ile mhakeme başk~t.lbliği.ne müra • 

oaat etmeleri llan olunUI'. (9-12/ 22) 

MEMUR ARANIYOR 
Anadoluda işçisi fazla bir inşaat m ahallinde kalitinl lda.re edebilecek ter . 

rübell ve teminat verebilecek bir memura ihtiyaç vardır. Tallblerln enakı 
müspltelerile birlikte her ıün saat 17 den BODl'a Galata Büyük Tünel ban 

8 nwnaraya müracaat, 



.· 

SON POSTA 

-relefon Ve Telsiz Baberl'e:r ~ 
Rab Bu Sabahki 

=--=----~~-·
Laval bir 1 Fransa 
Fransız sahiline 

ı Adanada baş vali iaşs müste-1 Busyada · 
ı . . \ d Almanların 

A~D"''-lllH nyaşetmde top an ı biicumıarı 

İrand2 
yeniden 

is7a11 çıkb 
Alrikasıaa yapılan 
saldıracak akın 

IJa.t.ay, 22 (llııs~i) - ~·. ı' l. 

1 
m dır. Toplantıyı müteakıb Wrlalar ce. 

üd. .. ,_ . l'I ·ı "· çe iŞ m ur"'"rı -.. Aırteb va ı erı e :. ... ~ı. Y.ilm.iş:.ir. 

gün İaŞe Müsl:\ vUi.yet binasında bu_ ~ 1\ollbtt.o;ıarı ve valiler şen•fine 
reisliilnde iki Utiiikrü "<>:.ınrnsüerin 'l'i<'aret ()dası tarafında\\ Yeni o. 
Top'an~ıda beş ~ .

1 
yapnu:;ı\~cJır. telde nrilen zlya.ıet ı;aınhni olmuş, 

ve İa.1$e işleri gö~ım~! "\!Jl zirau ı mrmldlci işleri ~ kODuşmalar 

Ruslardan 13 topla 
esirler ahndı 

Hü"umet kuvvetitrile 
asiler arasznda 

ç.;rpış na ar o ugor 

İngilizlerin orta~a 
attıkları bir şayıa 

-
23 (AA _ Haber alın-

d_!..ona:;.~re Lav.al. De Gaullle ida-
.g.na n .. , • Af 

res altında bulunan r rens.z l . 
rik~sına taarruz etmeği Alman ara 

vadetmiştir. ---o----
" Almanlar Petaini 
tehdit etmeselerdi 
Laval iş başına 

gelmezdi! ,, 
--

Lavalin mevkii iktidara geli
finden dolayı istifa eden 
V aıinwton sefareti müstefart 

ne .J.i)'DT J 

Londra 23 (A.A.) - Lavalin 
ikt idar me'Vıkiıne gelmesi üzerine 
istifa eden Vaş·ngt.on Fransız se -
fareli .müst.eş.arı .Marcmal ıbey~t
ta bu1unarak şunları söylerrnşt•r: 

c- Al\ınan teh:Udlerı ıhakıkmda 
resnııi dc'lil!erc maliğim. 'E~r Ma
reşal Petain Almanlar tara.f.ınclar: 
~dlid ed:ımemiş <ıls.a!fdı Laval1 
i'kıtidar ırnevı.kiine getırnı:_zdu 

Marona! He birlikte ıdort Fran
sız diplomatı da istifaları.nı ver -

mişlerdir. --0---
Esir bir Fransız 

g.enerali tah-iye e:likıl~ 
Vi . 2.3 (AA) -Almanlar sıhhi 

şı · ·te bW.u -
vaziyeti dolay:sile esare

1
. :ı.Prioux'yu 

nan Fransız Gerıera 1 

tab:1iye etrnişleraiT. ___ ,o----

Visideki ~merikan sefiri 
' A ...... erikan se-v: i 23 {A.A.} - n:uı 

firi 'lm'iral Leahy 1 Mayısta hare-

'-.ara.. l 
----------~ __:;311D. >-.....ı..rıııtır. 

Londranın verdiği Yurdda gu··nd .... k -, - Berlin, 
22 (A.~} - A~_an or- Ankara 22 (Radyo gazetesi) -

. f .. ,. -• J.u.:ım llamarasında duları başkumanlıgtnın teb1ıgı: ş· a· i . d K .. rdıstan bö1gesınde 
Y enı ta sııat k"" . . . R Donetz havzas:nda, Alman ve ım.a; 1 r~n a u . -- om ir ıstıhsalı us·) Rom.en kıt'a.ları mıu\·affakıyetli hü. yell\ldeı:1 ı.sya~. ~areketlcrı .baş gos • 

..1 • '\ hJtkında h k tleri ııetıcesinde düşma term ~UT. Hü!ltu.met taraf.ndan bu 
Lonodra 23 (A.A.) - Bulonyaya .k· J ' _ cum k ar~ t~· lanık lahkim edilmiş bölgeye sevikedilen tenkil kuvvetle. 

dün yap.ılan akı~ hakkı~a yeni mı tarı artlrı ıyor soru an •Ul s 1 ~~ m:~~e~iı bazı dayanak nokJıi kuma~d~nı . asilerin reisi Meh. 
bazı unalumat verilırnektedir . .&kın.. Ul 

1 
Y I innişLer ve bir mik-ımed Reşı-dı teslım olımıya davet et-

cılar plajın 100 metre ilerisine k.a- Ank.arıa, 22 (l Iuı.uııi) - Linyit cevab iZ ka,!. ta arı~ı e,:_ ~~ç dı miştir. Kumanclanln bu teklifı r~d-
. i ' L _ 1 · ___ ı k h tar eslr aııml;;uar r. d d"l . . 

dar gitmhşler ve 800 metre ~ş - stın:sa ııu ımeıuıe etın mu taç oldu 1 D ~ ph . 'ı orta ve !!<İmal e 'mıpu. 
~ b' . k k .c1· ogu ce esin n ~ 1 1· b··ı- . d k b 1 

Jiğinde bulunan telörgülere hü ~ gu ır sevıy~ çı arm~...- .1llli!I. .sa 1• Lond.ra, 22 (AA.) - Bugı.. ~ke:ı~erJnıde mevzii müteac:Wid düş syılD o~esın e ~ u u.an ç~ 
_..._,ı;şle-,:ıi·r ALmanlar İn•"iliZ le Etı'banlc.a bağ'lı garb lınyıtlerl m .n A v_ ·ı d b 'ı '- ı· • ar "l.aaın l .. ,_ .. _..u··ım;·ıc.'tÜr pıpnalar emn.as.nd-<1 astler b r dagı cum ~n 1u . Fo k . da . ..k 11 1. . v-.m ~maıa:> n a rç.oıı: şçı p "'- ~arruz arı pus11..u,... , ~· · . l d bil&h b 

gemiler.ne hafif gemiler ve bot • dta .as.kn l.f m~ .eke ly~.tı .. ıh~asın~ tisi md:>'uSl.aıu, ikinci bir cephe ku. . ~. n tei-illexinin bir taarruzu ne lele geç~1' ,~rse ~b. . ~red ukral. 

bul 
.. 11-ı aır ara:rJn taı.bı ıne onumuzdekı lm ___ 1 ••• 1 . .. .. l hcesl~ 01 • _ _ı .___ 1 :ve da.n çek hnea. mcc urıyetın e a • 

larla hücumda urundııua meş - b' . d .. b "Jım.i n:ı a~ı mescles:ıru ı er: surmuş er. . ti ""n~nıa ~Tu an 
l olduklanndan a'kıncıların ha.. ayın ır~n en 1fl ar;n ~eçı ll ola- dır. Hükumet adına cevab veren M. 1 ı~a ~ mı..ı,,,_faa e~ı~n düşman mev. 1 mı~lardı;r. . . . 

gu . . caktır. ;ı.dltılld Vekaletı bu mükel. Atıtl . M Ch ch'J)'' b"' l b" zılerı yarılii., ve ı... '. l olduk- Tenkıl ha.reketme ı;ıtırak cd~ 
reke.tterini farketmeınışlerdir Bun )efiyete tabi.tutulacak olan kimscle. ele, h ;.,_ u; 1h.ınb' oy e1: ırt ça elıemmiycth •ıir at:f.. 1

l:l hükfunet kuvvet! ri be~ ataydan 
.1 ide buluna::ı blokhavzm . . • h d .. ..w.. . mese e ~ınua ıç ır nıa uma 

1 

Alm ,.. T. . k d 1ar en ı er • rın zıraı sa a a gordugu hızmet ı . w• • b·rd· . . an sava~ pı'.e tayy&..,. t şkil mürekkebdır. Hare at evam et. 
telefon ve clektrik teıl.lcrini kese- hozmaınak için gerekli tedhirleıJ verTcmıy~~~~ını .k1 . ırmılşıtdır.h 1 leri düşnanın cephe g .. Q_\erin<. e d mektedir 

d lıw ı llm b 1 kıt d amaIIllilylcl 1 ı sua a a aoru . L • ~ı • e. . rek bu suretle kuman an ga ma - a :~ u unma a iT. B lıf J _J mıryoıu ttsıl!llerıne taarru.ac:la bu. Hükôrnet bir beyanname nc,c-
. k" t M''k ll fi . . . muştur. u sua er şun aRlr: _1 d Ü .. h. ....ı_. . rı . l lUmat veril:p takvıve .... aa ının u e e erının yapacakları ışle S '-- B•_:ıı.•w· b l ·u mu'11ar ır. ç mu ımmal uml i:ıoın <:lerek lngiltere veya Soveyıt!"r a ey 
- 1 al kl .. l d .. ovyet~ l111ıg1 :ıca a ngı z b . b .1 _L_. • • 

1mesine :mıani olmuslardır. Bu.. aca a·rl uaret er e ayrıca sozden .... ünd h b d t t Ld ? a ı.a etı e tı:uwıb olunmuştur. Bır h~de propaganda veya faal yett~ 
ge .. . Al anla; tenvi'" fi 1geçhilmiş ve normal esaslara bağ.

1
~~h ch~IT. • ~r ;tr li ~ u bul mu çok demiıyolları k.eaikniıı ve ehem. buh-.a.nıl.arın ,iddetl~ cezalandıı1J3 

nun uzerınek m t le akınc;ları~ lanmıştır. Bu:nların nakil üctetleri · r 
1 ın b · 1

11 
n 

1r ~d~~a miyefü sayıda vagon harab oimuş.. 1 caldaı., bild;''I1lliştır 
şek!eri atmaı sure 1 h b d !yedirilme v~ yatırılmalarına aid hu s: Bam~! acal a ~\~em ş ~ı r.il tur. ti~ .8afvekili diyor ki: 
mcvcu<liiyet~nden etraf l .a :r ar ı suslaır etdeki imkanlar nisbetinde u ı ı sua e ç r ceva veT w Tahralı. )/>, lA.A.I - ita• ıadyos 

d d e mem~ir. F: etmi~lerdir. Ba sıra a e:ıız u~ - temin edilmi~tir. _ --t> .J başYek~ SiiheYi01Ln parlamentonun ~-ec 
:dn.ieki toıp ateşi !evıkaıade şıd - A1:nmakta olan tedbirler netice. A .k Af .k ra nsa ua iopbuıtu.ında, yaP4~ı blr deıDt\·,• l.ui:.a 

detili olmuştur. A!manları bir hafif si olar~k li~t kömürü ~:ıti~ali~·in marı a rı _aya. SUt.kast faı·ııer • ıo.u.ıııı vernıededır. 
. . te alm.....+ır. Aknıcılar ge- gündelık mıktarının bu~unku nuk. l Sııhe>li dttnişür k: 

;~:·~i;e \'e !emiler~l:j:~:~ ~n n;;::~~!~~~~~~~::I~ da asker gönderiyor tutuldular ke~Dh:;v;e~l :IWt~el~:: i::ı:~. 
,muv.aifak olımuşıar, ya l 1 .. l k tı· . l-' •-•·- ı . .. 
k.._; zavi etmişlerdir. İngilit'ge - len raka~ a.r~ g_or_e meme e mı.z.. (Battarafı l inci pyfada) ça ~.un, ....... t m.a.~ esef O'll bcntm içv 
~ileri ~al'men avdet eırni~erctir· de umumı lırı:t ıstıhsalı 1925 (rJ~nÖ ~ - Sak.sonların, ancak batı çok yorucu ve iıziıntiilü blr 18 uiclD 

--<>----- da 3000 toıo iken 1935 de 7 : AvTUpaaında ikincı bir cephe kur. .20 kİŞİ kurşuna :\lecUı.~e daima tenk.de ve ınüdahalcle 

k • tonu bulmuş, geçen yı1 bu mıktar m..k ıteıebıbüsüne &İrışmiyccekleri re u,iTuyorwn. Bu memlekette bir bir 
Bugün Lo:ıdra Ja ı 200.000 ~ona çıkaıılm!ştır .. 1~42 ~ı lanaııılma.1ııtaıdır. Çünkü t>altı.hiyeui oizilmiyor lik olma.d•twt ~rmesl ıt.lbArile bun 

·taiebemiz ra.:lyo:la ~:;;gÔOO yapı·laba~ ~lan .. 1ı:t~h~lıl mahfu'.er, hır tümen askerın Avru. Paris, 22 lA.A.) - 'Parls Alman ku. t.ee:.süJ: etmek ıereliir. Meclis, memur 
• k . t.oınu u a~gı umı e ' pa kıt'asına nakli için 120 bin ton ım.Ddanlığı '%2 Nisan:la. ı\lm~n aSl\erle. larımız hakkında da iyi bır liaıın kul. 

kO""!UŞlCa ımekte, bu~un/ak.r~Le.n 3oO.OOO to. taşıta ihtiyaç oJ.duğul!u hesablamli rint karşı yapılan suikasd taitlerinin si laıımamışll'. Bu ya.z.iyeU.e onlard;ı.n na 

1 
.. nunu~ ga.ıi ~nyıtw•:rı mı ntakasın. 'ılard: r. , · vil ahaıli sa)e~inde tevk~f edıldiklerinİ sıl iş bekliyebillri:ı, Bütün bu badiı>de 

Lonıdra 23 (A.A.) - B•ıgun saat dan t>cmın edılecegı söylenmeık•t e- B · k d .. .. .. bild'ıren '""r ""n n•şr6ımı~"ır. Bıı t-·kif 1 memlekette bir ikilik old11(unu ıösterl 
13 30 da LoociTa radyosunun 19 06J d' B .. hn k l .. d u ·vazıyet arşııın a, onunıuz.. .... llA " - " .,• "' • • ır. ugu,n yapı a t;\ o an gun e. d k. ) · · d R A ~·or. Ben bu şekilde çab.~ınat• de\·.ııw 
metre kıısa dalga üzerinde yapa _ ı·k 600 1. . k.. .. .. .k . e ı ay ar ıçın e usya, vrupa~ neticesinde, sulkasdden müştttek«.>n 

1 ı ton ınyıt omurıı mı tarl- ld ,_. h bı' b"·t·· .. k.. .. la , 1 luıkil.ıı ı-öremlyonun 
k -ıd v • l' L d d 1 OOO ı. I ..., .1• 1 

a.11.ı ar n u ~ yu unu omuz - mes nı san an ZO komun t ve Yahudi · 
ca u:ı ugu ncşrıya La on <ra a nın t'.oına çı.,.;.aırı acagı 1 ave e- _, k b . . d k 1 l\It>mlekette her t.ar,'lf•a buıi.ın emnl. l T.. . ·ı l . d'llm le d' j ük r f . h"k. rln<.ıe taştına nıec unyetın e ·a a_ kurşuna dizilmlyttektir. Eğ-lenre ~-erle_ 
bu unan ~.rkd tnlcekebe1lerdı .aı e erıne l ı. e ı:L,'r: ! m e ıe ıyedtl u6-0İJOmOfcakıır. Maa.haza İngiltere, ,Jrİttikçe rinln kapatılmaı;ı hakkındaki tedbirlt"r y~lztü. hüküm s.urıiyol'. :Sis &bkerıe.-i• 
mesajlar gorı ere er ı.r. erıne tao.ı ı~ı !lily:s~n!n a . s.:1.laşan ·hava akıınlarile ınüttefikıc- ka.WU'Jlm•~ır. ra.lışınalannı $.&k.dir ot.mıyocsuııu". u~. 

~?~~ olac.~g~1 ~hd.a~mekt~·~r· ~~ ırıne yardımda bulunacaktır. İnglllzler Lavala hücum ediyorlar bw.ı ira.nı.ıı lAitlkwU ~uud1 c-aıı Ye. 

Al ta areleri .1in ~rın goru l'CC JŞ~ acmı ı e rnu. Alınanların .Azerbaycanlılara Londra,. %2 ıAA) - Llvadn nutkıı renl~r oı:HanUr. Heplmla biL3oru:ı. k: 
roan . y y tenasıb olansılc artacagl beyan olnn hitabe11.i ~terede biKün dl.dcat.I ('d(l'n hidı_ bueüD hiçbir mlllO' ordıuanu ha.kır ı-or 

Karadenız 1e bo4nba- maGktadık ... I. . lr;.. • .•. ,_ _ ..1 Buna mukabil Aıınan ra<lYO!!>ll da s""· ıı;Mir. memeltte.dir. 
• ere ınyll omuru navzasınoa y« 5&flarmda çarpışan AurbnC'llnbla. I Beklcnlld.iti üzere, f,av.At Amerikayı Va.tanın balnnda halnler ol•bil•ce. 

ta:iıkları Rus lımanı ve ger~ z.~.ul?a~ ~ıota~aaında ra hita.b ediyor ~bunları t.esl1m olma. kollamak i~in PJT~ler oıarfedhor Vl' ti.a.i kabul ed~inuo. Fakat onlazın be' 
• gündeliık koonur ı9t•bsaolı mıkıtarını ya davet riard. di.ror iki: nutkunda Amerikaya telmıh te bl~ bu. kadar açıkça harekete g'eçmelenııın r~ 

Berlin 23 (A-A.) - Yarı rem:u art!rmak ve meml•1'.etin muhtaç - Gönill rna.sllc tes!Jm ulanlara Dil' ıunmuyor. Fakat ı.u .. Hn nutkwtdan ~·- na ola.catını da blimek liumdır. rap. 

ket edecekıtir. 
bir aSkeri ıkaynak bir ~a:a~enrz olduğu k.öımür miktarını l:oloayca küJd verlluek ve bunlara iyi b.uu.lacak, k2n esaslı )ley ise başla..raa.k üıere Al. lıtwrı; te.nkiıller m~leket.i ı.&yıflat, 
limanına Alınan tayyare Erı ara. temin etmek maksedile son ftÜII- hi )'emdi ,.erilece·ı.tır. B.iz, .sıllin 1,,.1.Uda. manyuan hiçbir ta.vi.z lwparaınamış ol. ~tan batık& bir ftl"U ,-aramı,yıac;a.kw 

0 l ifından yapılan a~n ha:kkmda ma-j ıerıden ~azı tetkİ.kle~ yapıJmakt.~d:~· linlı için çarpL<ftyoru:ı, bize lltiha.k ed.I. masıdır. Fransa bundan ancıı.J;; şerefsi%. ~•eıldliıı demecindt-n "ourn s•ı alan 
. Japonyayı 1 o nba. IJ?11 ı· nat venmektedır. Bu akın ~ıra: ·ı Bu tetıkllder netıce•ı olarak komu. nlz.JJ Jik kı&&A~ır n başına d& C'l1 kirli ha.rblye müsteşarı General Rly;.&Zj cJe. 

Ç s~a filo ve ticaret ger;ııl:rı riin j9tioh.Sllli İRİ $tİbi. nakli iş.i de yo. o siyaset ada.mı r~mişt.ir. nıi4tlr ki: 

tayyara~er ·~e üzedne tam isabetler kaydedılm~: luna girmiş o1aca~tır. Fransız salı ı·ıı·ne yen·ı La.yal, ökdenltt'ri Almany.& ile 15)tiı'll. Bu lıubran.l.ı dC\·ttde .nemlek• imncte • 1 ? k b' tıcaret gemısı ·---·~- - ı· afi.a ld t A r pa ü_ ı-eoi bir ayaJıjaııma ve emniy:ıtslalık 
tnmem1ş er flll . tır. 5000 r.~bet almış, limanda Sadey~gı fi:at,an v::n~e ~~ ~:u :Iman:.~ ar:.n_ ı-ardır. Berıün haıta.neiett 1tu Naai;rd_ 

Çurıikmg 23 (A.A) - Ç~ reSIDal de iaID ır l nJ J1 ule gel. bı•r bar kın yapıldı da dost.latu esaıı teliltlt.l '!Ulğinı ha.tn-. si:Aiil ka"d.tr'mak için eaı'Plş&n ,ulteder 
SCiı.cüsü Japonyaya karşı nucumd infi1 aıklar ve yangı ar US tesbit ed idi ~ w.aakt.adır. Bi;rleıoe Lava! Fran...,ız mil. yanalı o'larak celmekW-cfü. Bımı! n!mm 

hu.ıunmu~ olan Ameri~a tayyare- m~ir- lektr.ils. san.. (Baıtarafı ı · ıncl say'ada) (Baftaraft ! inci sayfada) letl~ ait de&Uı.e )laklki t.ehtt:>ile çıkı.. onlu ~ne ııb:bt. tenkid ve taıaıdrlnı. 
ı.-1·.,.. 1·n Çı'nde yere ın· mı<> olmaları Li.ınaJl tesisatı. e f 1 l'llktl, orta k.an-ette bir inrıliz hfü:mn "'or -. .a;...:; ..... letlni -'%lemeie ça.1~ utru:ror. Bıman iJi Wr fe'1 olm.adı.tı111 
... .. " ırl~ rrıeydanlan muva - Vasıfları daha aşağı oln nevi er .. • .... .._-u •• 
ılw-alı'nden bahsetmekten c;e~u..ı- ıııralleri. }:ı.ava Jı:ıi'ası. Franaanın Balonya e~a1ııuıı&_ ~öylemek ısterım. 

'-'11 }>orrıbaianmlştır de ve menşeden olan yağlal'll mu- m.ıyor. 

~iştir. fakiyetle • ta<l fiat fazl.asile mahallerinde aza. ki ..s&bUltrcle kara7a tıkma.P t('Şebbus -iiimmmmm;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-iiiiiii.-.-.-.-::-ıliiiiiiiiii' 
~ ----0-- 1 k b• mi fiatlar tesbit olunacaktır. etnl:s i~ de sabl.ı muhatan ltıı.1',-ellf'l"i .1111 

ı b 
1 3 5 b·ın IO] U ır M dd 2 .D c: ;ı u..1 0 · tara.fınd-.n püc;körl.mmüş(ar. uır w.k. 

ngi\iz}er ha erJer · yarh:k.r,c Mardi::.0 f.ı~11i~ ~:~ia~: ba.vz müdafileri, mıihııclmlere derhat a.. 

b ..,,ab hl b M K ı:-_ T b leş a('mışlar ve bunları ıerill'mei'e mee. 
zon; Konya ve Altıııaray o-ehi ıiC'Jİn-. bur etmi~l~rdir. Düşma.n, rle'at haltını nazırJn:n eya.ı ·ıngıı·ız zır ısı te ; araı; are; :ı:.rzuıum; ra -

Lond:ra 23 (A.A. - Londra ha- de toplayıcı ve toptancı .ki.rları da iUD'i sisle örtenk ceri Q~Uml'], te~liı-
beıiler .nazm bugün Saint Georges Akden·ze çıktı dahil olmak üzere, rüzülmiiş sade büsürule muvaffak olama.dtldan 'baş..\a, 
haYrarnı münasebctıle bir beyanat yağın satıcın:111 mağazasına te11lim atll' kayıbla.r da vumiştlr. 
ta bul r,ı.· ki' Deniz lı:enannda, İnıitlı teçhizatından 

·unmuş ve deıru~.u· · ., (.ı\.1\) _ ı torııido muh. bir kHo-.ınun kapsız olarak toptan 
. - Evveliki günlerden dah~ çe • Tan~:a., z,.. 00~ tonilatoluk 2 rırblı. fiatlarıdır. silih'ar bulunmuştur. 
~ın olarak bugün hürriyet içın t· ribi ile biri 35• i.ıızilh rı:ıosu. dün iğle. Madde 3 - Teneke bedeli, dol 
hşıyoruz. Bununla büyük lbir i tı. elan ibaJ'et bir a ğru Cebelüttank durma "\'e lehimleme muraflarl bu Bugün Londrada da 
y~~ ,~f.YIUY'Oruz. Kuvvetli :rı: da - den sonJ'a saa.t 14 ~ OFilo ,\t~ant.IJcten fiat!lara dahil değikiı r. Bunlar:n ,aza r ' k 
Bun; 1 ?lduğumuzu lbılıyoru~· bOta.zınd.an geçoılş r.lk et.inde yoluna mi hadleri mahalli fi!\t mürakabe Oren yaptaaCa 
tir. B~ .%östermek zamanı gelınış gelıniş ve Ak~enlz ıı,'t am .komiııyonlarile derhal tesbit ve ilan (Bqtara.fı 1 inci aayfada) 
lirn. gun zafer için dualar ede • devaın et.ınişt.ir. oıl.unacaktır. . . . Türkİyenin Londrı& başıltonsol.o. 

----------=::.:::;;;~Hrıilriiil - mmrımnınmmJI\ 1\l:ı.dde 4 - Dığer iatilı.u.l bölgelerm. sunun oğtu ve Habkevi katibi Fa. 
,.nnnnuiiu nn11111mnıuuurnır1111ımm d = de ve istihsali kenill Jsthllkine yeten ruk Akccr ile ı.ictuıct m~'lavirinin kı 
~ ıs ..... muurunmnmmı 1 Tiyatrosu Koınedi ıtısmııı a. = vilayetlerde mah:ılli toptancı azami fi. zı Güzin Öz:beklkan gösteriecelt film 
... ·~~san 9 "l d. şeh r - kk d . L,r d C: 42 Pa'lar akşaını saat ,, . • ., • MenlaaJ.ine = •tları, birin.el fıkradaki esa:. vasıfları ,-e ler ha ın a 128.u ar a bulunacak.. 
~ l'iirk M b 1' k isyenleri Bırlıgt E § fi.&'hrı geçmemek üzet"e, m:ıha!Ji fhl lar~lır. Çocuklara bir de büfe hazır. 
C: 'b f\. at .~at e n .fTS & ..... ER E ınür:ıkabe komisyonlannca tesblt ve lanmıştır. 
C: ıQ "'YU.... 'IUI' U r&a-'-'6 5 · ilan olunaraktır. Bu toplantıya hakiki bir Türk 
C: .,, _..., l.'f& . san'atJdi.runız - E Madde 5 - İstihsal oölgrlı>rl, vilayet çocuk günü hav<UI verilmek istenilw 
- .ou lnii . ..,..,em ses - b b k ~ sanıerenin proçamuu: k ..... ~- I y E 5 "" kaza merkezlerindr sa.deyağmın aza. diğinden mümki.tn merte e üyü _ 
- b s A F = mi tor.tan ve perakende utı1 ftatları. ler bulunmıyacaktır. 
§ O A Y A N . E birinci ftlmuh. 'Yftzılı men!Selerin fS'I'> Cümhunreisi İsmet !nönü'nün 
::: iJecek ıı.onser ile = fia0ıınna aı"1nla3 w: 'flııltliy~ mıısrana. Türk ressamı İbrahim Çallı tarafın. 
§ . v~ arkadaşları tarafında~ ve~AN E rlle ncmJt3"l fire 1ta1Şllığımn 'Ve yüzde 5 d-an yapılan 1'ctımi büyük .snlonda 
~ 8 ŞEIIIR TİYATROSU SA,.'ll':A.T J ZA'DID S toptantl ...e yünle lO perakendeci p)'l'İ !'e1'ef yeıine konulmuştur. Resmin 
E Az 1 M ve v As r 1 B . 5 pfi kv paybnmn DlveSi surettıe bu. altında, Tüılkiye Cümhuriyeti Halk 
::: İştir ı.ı et.mCkLe41r. - ı-anacııktn'. 1 Partis: Re "si lsm~t inömi'nün im.. 
:; ..,ak~le tenıı;ıı cdllec~ bir KO)IEDİ k~it .,...ı .. yan ' : _ı, 
- ~e:nrcıı . . . 

1 
.. -1...ıe ,.,.,,..... : Mtulde 6 - BiHimum fb.t mlltt'kabe za~ile şu ibare vaTdtr: <CE. n iyi W.. 

S ll.a erıma a.lk~ ve tak:IirJerın u~..- ·ıı• : -"- a Lo .J H u_ - IYl8 h rn 1 1 - kom.lsyonlan yvkııntb )"Ulll esa,_r a., lekleTim1e nura aı:KeV1ne». 
§_ ş ur ç A L I K U Ş U' n un s= lresfnde , •• u,,eı sııbıılannm saae1aı:1

1 k t r b rakend .. azami f[atlannı terilmesl mecburiyetini koya.cadardır. 
~ 1 >e ı ostu rnterUa yeni oyun a ~ ::;,,t,:.'na:C ed~lerölr. Koml!ıyonlar Keyfiyet müstah!!il_ de~elerd.eki ~-= nlletıer da. sa-tJmakLaJlır. = .-- ..-..1te'n(le satışlarda ya!hn fhtı la.yeU~re tel ıle digeı'erıne po ta de E Sehir '.l.'lyatrosw Komedi Jtısrnın 1 tir = ~ .. , ~ .. ~. -
'nmmı111nuıııı ller tarata vesaiti nakliye temin e.ıııın' :...111111111111111 n~ beraber menselnln ft nevinin de gi;s. tebliğ olunmuştur. 

tına ıntlfou ... 

Son aenelerın en 'büyük S~nema muvaffakiyeti 

LOREL - HARDİ 
MEKTEPTE 
TORKÇE SÖZLÜ KAHKAHA TUF ~NI 

Sayın halkımızdan gördüğü muazzam rağbet üzerine 

i PEK Sinemasında 
Daha birkaç gün uzablmıştır. 

Filme ilive olarak 1 • M. U. M., Memleket jumalı 
2 • Renkll Mlkt Maus. -------~ = 

, Mevzuunu RUDYARD KlPLİNC'i,n layemut ~eTİnden 
azametini: San'atin büyük kudutinden 

heyecanı: Aşkın sonsuz i:ııthaplarından alan 

RONALD COLMAN- iOA LUPiNO'nun 
yarattığı 

SON EN OŞDK 
Bugü, LALE Sinemasında 

gözlere yaş gönüllere dir <lofüurarak 

}hinci zafer ha/tasına başlıyor 

~-----------------------!~ 

... 



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

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

!et la (S.....Jı _ı inci sayfada) f «- l\Iüfalea salonundan b.ıfka ayrı 
oıı \-ati olan nıiüeaddid müracaat ca Gturmıa od la ' • 

lanmız müsbet neU . • a ru 
.., . ~ Yermedı, !'llihayet, «- l\lutlaka '--nv0 ı •> 
cartı l.stanbuı ıı.:.~ ..... ..., '" 

v .._.et idare he1etı reisf «- Geniş bir konfera.ns Alonu.~ 
it~ llimarotlunun t..~-.. ~ 
rin ! .. • ma. ......... ımııa de. <•- Talebenin rıda5ına ehemmiyet 

b r şuur rosteren ali.ka ile, yurdun verUmesl .. » 

~ok.ak. kapısı, mutfak kapılarm:ı kadar er- 8'ıd d1Ş3rıdaki k"t 'bh ı .. 
inumüı.cle açıl verdi C u u ı&Jlt' er,. 

Talebe yurdları bugün ne halde? ~- Kiralık Kaşk \ 1 
.Be&ekt.e deniz kena.nnda _. 1r.,°[ll 

pk1ınında. 'I bıiyiık, lki ... ç .. uk bah ' 
· orır ' • 

tc-Ieton. ııcü; ıu Ye,.· ~ .. tanbııl A.. _ . ~ur 
~eu blr köşk kı,.. ~.ı.<'aat. 1'clclon 

... Jr .1 nadolu ajan.. , 50 
\, --~-~-~-·~~-~~-~ 

BtRMOJEN 
YA~IK, ÇATLAK. EKZEMA ve ~ 1 

• • H. Partisinin yer aramak derJlnden kurtaracak , .ııs 
""•=il Gmel Sekreteri Dr. Ffkr1 Tü'lerin mtitalea saJonla.rı » CİLD YARALARI:-.IA fevkaliiıt.1J'i 
tah:ıkkıık ettfrmt>ie ça!ı"'ı"' ld 1 T B .. _,__ · ~ ... tat .relir. Derinin tazelenme ine te 

, ~· 51 ta a. ........-, ,yarman lstclll!l"" ... · 
lebe l urdu lı;ln, lbu işin İst&ubwdoı ön. şüphesiz burun lhtt,ac> • .ı ,.ıen şey. ycnUe~nc hlıtmet eder. 
cu kolu l"az1teslni ~ören Reşad .:nı. Jer.. . . . 
nıarotlunun Partinin '"ut" T 1 b B tal -.renç ı.zlar bırbırlerı. • ., uıı a e e :ı:ı:ı ebJer<f . 
l: urdlaruıda arzuıa.chtınuz gibi tetkikat le lbtllifa ,.,.,u.vorıa .. birinin tük bul. 
)apabllmek nıus:ıadesfne bur'4da te.1ek dutunu .feri 1ı;.amlu bulll)'or amma, 
kur etm!"k isterim • d.. . ,.eıt fa7.tın ki, rene kız muha.yyr_ 

• u ur 
~ en, Yurdlardakl le•ı..ı'kl • 1 1 1 , ou. l'cu buca.tı bulunm:ız. lltp ·lııt . - erını z ıı C!I 

gayesi de, bu 1iiksefı; maksada hizmet <>1- e-'mell. 
etmek~n ibarettir, l"ardun rtJarını da r;u ureUe hü. 

C. il. Puü inin Cata.lotlunılaki .Aız lisa etmek mümkun: 

HER ECZA~F.J)F: Bl'LUNUR. 

FRENGi 
ve 

Belsoguklugu 
na tutulmamak icln 

ES iı'İ il.Aç: 

Protejindir. Ta.lebe Yurdu llı.i blıı.aü oulunu•"r. BI. Ta.lebfden ayda 25 lira alınıyor. Il-l:ı. 
naların ikisi de ahşab. Bil.Yütu .ra.nılma. yıstan onra bu miktar :ıo a çıkarıla. 
yorsam, ~den tnJuli.b l.lsr'i idi. Diğer oak. Ya'ak vesairevt yunl ld.tresi temin ....................................... , ........... . 
binada, kar ısmda bir uıllAk yavrusu. eı.ilyor. Ayda bir df'fa da, e-n yakın bir So" ft"sla Matbauı: 
Bir noisi, ah.şah ve ,,.ıuıtmaıı ltlb.uıle hamamda yurd hesabın& banyo alabilf. 

- 23 

ı>ei(. te müke~( olmama ına ratmen, yorla.r. Bu bana ,a:ı: ıeldl NC$riJ'al lHiıdüriı: Cihaıt Babaa 

aph~k~ıdn~~awı ~ehl~~k A~ mlan8~~n~~ı~~Wr~ 8:A:H=IB:l::~A~U=r~e=m~u~s=·~=:~:o:~=--~---------------------------------------------~ 
bir 'l'az:fyeUe. Koıaiı: yavru u binaya ır. alınmıyor. 10.5 ta yatakhane mecburi . .. --••••••••••••••••••••••••••• .... , Ü 
Jlnce: dışarıdan derli toplu blr g-öruniı. Fakat isti~ en ders çalışablfüor. , S f~f ER BANK ' 
şu olan bu kısmın tçl pei paı ak'ı. nıı. Yurdun bir re\ iri ve dokt-Orıı ıncvcud. E K z A M • N ı f b 
ha orta kat pek d:ır, ıos ve muka t. S'rr.di lnt:bıı:larımı:u hükümlend'rc. 1 plik Ve dokuma ft rik ftlftrl 
Bakın u t kata diyecek yok, Eyfel kule. Um: 

.i gibi bir yer. :ua.nı.a.ra.sı güzel, hava. A-;ıl binli, ah b olmakla berıı.ber, müessesesinden: 
dar. Kı ın burasının oeta ın" katlanan. şfmdlyt kadar ıe-nliiim yurdların en Ekzemanın ilacıdır. Al k 
br, herha.Jde b hanla fa ını sürt. lyilerlndı-n biri. Hiç o!maısa avdmlık. M 2 Adet 4 .. 5 Tonluk Kamyon ,,,, aca 
ceklerdir. Ya..'akhane!er kalabılık. Bunun IUzumu., '1111 .... Yara ve çıbanlatd.ı kullanılır. Her eczanede kutusu 50 Krş. •••rP 11 

Bu sıkıntılı bin:tya. bilahare ıecmek 
üzere, asıl ;runl b~n:ısın:ı ı:-lrellın. \"er. 
ler muşamba doşell. Hf'r tarar olduk. 
ça te.ıniz. Yurd Miilıirü B. Raşldle, Mu. 
avlnl na.yan llayrlyenln rebbcrllklerne 
binayı dol~mağa bışlıyoruz. 14. o•fa ve 
uç te, ,oda amı nı mü•atea lonu v.:ır. 

Kııı.ryoblar kırık döllük detti. Her tıılr. 

beye bir komodin tahsis etlllml . Ayni 
renk y tak ort.ıilrrl y takh &nelere lntl. 
zam veriyor. Bazı zevk: ehli talebenin 
odalarında, vazolar IQinde melnul bahar 
çiçekleri rorüyoruz. Gördu~üm yalnız 

çiçek detll tabii. Ekseri karyolaların 
ba ueunda birer d~ art! t fot.otrıı.rı. Ki. 
mi kartpostal, k~ml cıııete ve mel'rnua. 
lardan ktsilml . t~ Ch rl Boycr, iste 
Tyron Power. Madam Butterflv oııcra. 
sında.n bir hne. Bu genç kızımız mıı. 

siki meraklısı herhalde. 
l\Jut.alea odalarında, ya1ıı.khanclcrde 

ders ı;alışa.ıılara ra Uı.yorul, Yemek. vak. 
ti ıelclJ. Binanın zemin kalındaki ) e. 
mekhaneye iniyoruz. Dar oWuğu için, 
talebe. parU parti yemek yiyor. :'\la a. 
la.ra dorder dorıler takstm olmuşlar. B 
)'Urdda en mühim me ele1erden biri de 
şuph iz yeme denlidlr. Biıhassa. söz 
aramızda, genç kı:Wı.ra yeme belendir. 
rne-k te m~lcd.tr h:ınl. Uu iş na ti yü,. 
riıyor bilmem'.' Alilidarların lf,ıd~ ine 
gore kalori h blan btiyiik bir tJUz. 
!ilde g-orontinde bulandu.rulm:ıkt , 3300 

.k lortden aşatı düşmemesine çalışılmak. 
tadır. Yeme-k, mercimek çorbası, kuzulu 
iç pilav ve incirle ce\ofzden ibaret. Ta. 
haklara konulan mlk!arı az bulmadım. 
Bazı talf'belerln de ikinci müracaaUn. 
rındı, aşçıb .-ının. tııbakl:ırın \ Jıovuda 
bir kep~ dah'.l doldurduğunu d!l ııör. 

düm. l\luadn Bıyan il vrl3 c mutf ğı 
da. ı:-örcbllecetf mlzi söyledi. Ttmb ve 
intizamlı buldum. Yem~k vakL olduğu 
için midir, bilmem. Beyazıcl havuzu kn. 
ıbr geniş kaz n içindeki ptllv ban:ı ı>«'k 

f tlb:ı:ıHr ror\indü. 
Talebeler yemeklerini b!Urlııceyc ka. 

dar b z de ikinci binayı cezellm, dedlk. 
Yazımın başında. da. sorledlm ya, bura. 
ı bir:ıı lh~lmam ister. ~1teklm talebe. 

ler de, bu kısmın bir ıı.raf olduğunu, 

karşı t;ırafta yer bosanınc.&, reçmeğe 

can at.t&kla.rını soylıiyorla.r. ı-·akat ch11r. 
d:ı, elverişli ba a bir bina bulunm. m • 
sı, mC<-burt"n bu binanın 1t11hrını çe ti. 
rlyormuş. Bu kısımda 52 yatak bulu. 
nuyor. 

).'emeğini bitiren bahçeye oıkıyor. 

Şim:ll, bahçedeki lrahara. 100 e yakın 

genç kız da k:&tılıror. Bfzim Foto Cemal, 
onları crup &TUP obJelı:tiitn karşısmda 

toplarken. ben de bir k.ısmll~ müstakbel 
yurd hakkında konuşuyorum. 

Birer birer Partinin müstakbel Tale. 
be l'tırdunda neler bulwunası lazım 

t:elditful söylüyorlar: 

a- Ya.takhanelere as ~lebe konul. . 
ın:ısı. .• 

nu lz ... h'> h!lcet yok. Yf'me't her zaman 

bu -.ef':'lld· ı e ı, s:ı.~·ıla.billr. •:Ski b'nil_ Çocuk Esı·rgeme ı Çncug..,;un eg..,;lencesı· 
)'a m"f"buren ıkmıldığına ı:-ort; yurdlar U 

bu tona.k eskllerlnden kurtuluncaya k:ı. k [ 
1 

( Ba, tarafı 3/1 de) 
dar, bura va utaktefek tamir kl'ymı.k, U • U ;TIU ne er yap 1 Şi~ko ile Cılız (Laurd .. Hnrdy). 
1-.•-hat \'C hdilit ,Yapmak lrablldlr. Par. 

1 
• ' ,.,.,. Al Baba, tabiat mucizeleri ve bel. 

'lnln dindi' ol n het' seyl yaptı~ına. ya_ neler \tapmak ı·sı·ıyot ki burada bazı sıhhi b lgiler ve has 
pac-atın!l şüphe edilemez. Buna en ırü. J ta:lıktan korunma yolları filan gibi 
zt-1 mi ııl, 1100 ktşlllk munum bir (B ta f 1 1 • f d ) filmler gö erim· bu işleri düzelt. 
yurd lnş:ısı te•ebbü üdür. Grnçler de a.f ra 1 ncı say 8 a . I k ,_ ' k . 

1 ld leri çocuklarını emniyetle bırakabı. me • sıraya K'Oymak ç.ocu esırce-
bunu şükrımfa kıırşıhvor :ır. Y:ınn l'. • 1 k d __ .ı · 

tJ • _,, b .. lecekleri Gündüz Baklmevlerı. me urumu, yar lm sevc:nıer ceml-
all tahakkuk l't recl'.k O'Dn Paıw ugunl t' h lk v1 • ') b 1 d' 1 . 
l:lealr yal.(m olanları yaomah çalıştığı. 3 - Çocuklar için açılmlg mua- ye 1 -:'e a el erı b! e b e ;_ ıydc eknl n 

1 · p \'ki 'kl ve sinemacı arın erd er Kur. u • a. na •öre bu kUcük tadlla.tı e•b•tte yap. yene ev eri o ı .nı er, b' k . .
1 

}'d' 
"' • rı Jr omı yona veri me ı h. 

mBktıın cekinınlvt":cekUr. 4 - Sıhlhi ıut dağıtan ınuesseac- Göıiterdiğ'im yol valn:z bayram. 
Yurdun nes•,.ıı ba\'ftsmdıın bu tntıba. eeler. ) · · d ~il p · .. 1 • · · d ar !çın eg , azar gun en ıçın e 

lıır ve bu ü.mfdle aynldım. 5 - ÇO'Cuk bahçeleri, çocuk si. yerinde olur. 
Stı5rf't .-:afıl ('okun nemaları, çocuk ve kukla t yatro. Çocukları büyüklerin gittiği ıine 

ları. malara dağıhnış bir halde göıımck-
lzrrirde yerleştirilecek 
olan Yunanh çocuklar 
için iki bina hazırlandı 
lzmir, 22 (A.A.) - Yunanis.. 

tandan getiri1ecek ve bir kısmı şeh. 
rimize mi•afir edilecek çocuklar 
İçin vilayetçe Bucad.a iki bna bulun 
muştur. ---o·---

6 - Çocuk kitablını. ten ziyade ltendilerine tahsis cd'ıL 
7 - Annelere mah~us övüd bii- mi~ sinema ve fihrilerde görmekle 

roşürleri ve çocuk bakımı defter büyük bir haz duyacl\ğlz ve böyle. 
ve kitabları. ce onların eğlenmelerirı~ yer hazlr-

8 - Çocuk dert( si, v. s. v. s: lamakla beraber ahlMclarını da ko. 
Bu ç.all!fITlaları rakamlara çev rİr ruyacağ:z; bit taş ile iki kuş vur. 

sek bugün Kurumun Türkıyen n ma gibi b1r şey:.. • 
726 yerinde kol ve merkezi vardır. 

~unların elile ( 15) çocuk yuva. 
sı, ( 1 O) gündüz bakımevi, ( 1 S) Askerlik işleri 

afaa çocuk muayene ve tedavi evi, (3) 
çocuk hamamı vardır. Sofyada pasif mü 

talimleri yapıldı 

1 
Şubeye çağırılanlar 

Sofya, 22 (A.A.) - Dün SoCya bM'll 

miıdafaa teşkl11c-rlııln de tştlra.kile ö. 
nemli JJ3sif mudafaa tallmlerl yapıl. 

mıştır. 
--oı---

Çin sefiri Ankarada 
İzmir, 22 (A.A.) - Husu i surette 

izmlre gelmiş olan ()inin Ankar elçisi, 
dün, Berga.ma. harabt'll'rinl ı:rzmlş ve 
akşam şehrimize dönmuş'ıir. 

1939 yılında 420.000, Türk ço. 
cuğunu koruyabilen Kurum 1942 
yılında yardımını (820.000) ço. 

.ı._337 l'e bu dotumlularla muamele) e 
tabi yulrsek Geked chllyelnamclı kısa 

hlzmetıilerle 338 dotumlu ve bu doğum 
cuğa ulaştırabilmek imk~nlnl bul. fuarla muameleye tabi a.sktri ebllyctııa. 
muştur. me fz kısa hizmetliler 1/5/94:? tarihinde 

Çocuk Esir.geme Kurumu ömninü l"d. Suba) okulunda ve hazırlık kıt'a. 
dolduran yirmi bir yıl İçinde dört smd~ bulunmak üztre sevkl'dlleceklerd:r. 
milyon çocuğa yardım el:ni uzatmış 2 - Tovlanma giinıi .?4/~isan/ 91'? 
tır. Ve bunun be~ e biri de son sene Cunıa ı:iinu saat 9 dadır. 
içindedir. Bu hesab önümüzde'kl 3 - )Jezkôr .rün ve saa.tte celml)en. 
yıllar İçinde Kurumun milyonla sa. ler hakkında kanuni takl.ba.t yapılaca!<. 
yılacak yeni yardımlarını müjd~le. tır. 
yen bir hesabdır. Fakat ihtiyacın * 
karşııında bu rakamlar çok hafif ve Yedek e<"l3cı ıistLeime.oJ Kosti oğlu 

C )'eni nesrivat ) zayıftır. )lihala.kiıılıı (5609) A<'ele ,ubemlıe mü 

lıı.---------------~- Çocuğa yardım davası o kadar raca:a.ti. 
Şehir Bilgisi - İstanbul ~hrlne ald 

y;uılar ve reslmle.rle lntlş:ır ,.den 32 say. 
talık bu eser, butiln kltabcılarda. ve mü_ 
v~zziierde bulunur. Fiatı (25) ltu~tur. 

Ha\':lcılık ve Spor - 309 uncu sayısı 
inUşar etmiştir. tcfnde lsUtadell ve ıü. 
:r.el yaı:ıla.r W.Mll'. Flatı (111) kuruştur. 

'f'oto l\labzin - 69 uncu sayısı, nefis 
bir kapak içerisinde Fa.zıt Ahmed AY. 
ita.çın bir şiiri, güzel blr hikaye, bol si. 
nema 7azı ve resimleri Ue intişar et • 
mlştir. Fbtı (10) kuruştur. 

büyü~tür. Kuruma uzanan ve yar
dım istiyen eller pek çoktur. Ve her 
gün de çoğalmaktı devam etmekte 
dirler. 

Kurum azası son üç 
çok aı1tınlştır. 

yıl lçinde 

-1939 da ancak 35000 a7.ası olan 
Çocuk Esirgeme Kurnmunun bugün 
50.000 azası vardır. 

Fakat bu miktar da azdır. Her 
Türk vatandaşının elinden geldiği 
ve imkan bulduğu kadar Kuruma 
müzaheret etmesiledir ki Kurum ü. 
zerine aldığı büyük işi Türk mille. 
tine yakışır bir şekilde başarabilir. 

Keçlörendekl Çocuk Yuvaaı 

Ankara, 22 (A.A.) - 23 Nlwı ('ocuk 
Bayramı müna ebt'tile bııgün Çocuk. E. 
drıeme Kurumunun, primlı.dekl ~a. • 

* Yedek levazım astetmenl Öıner Liıtfl 
:\loraınm (18290) a.celle ubemize müra 
r.aatı. 

zete<:ileri K~lörendeki cocuk YU\'aS• te. 
&Slllını cezmete davet etmlşUr, 

Kurumdan alına.11 malümata ıore, bir 
sene cecell cündüzlü yuvalarda bakılan 
çocukların ayısı 6'9 w bunun 267 si 
Keçiören yuvasında bakılmaktaJır. 

Kurum, dotılmdan ıtlbaren kabul et. 
tıtı çocukları, lcıtldadlarına ıöre, l'nl. 
verslteye kadar cöndermekte ve kend!. 
ferine hayatlarım tuı.mnacak esa · lı bir 
iş temin edecekleri zamana kadar bık. 
maktadır. 

Ga~tecllf'r yuvayı tcrkederken, .rör. 
dükleri başarıdan dllayı b:!ha sa fak. 
.1Urlerinl izhar etm16lerdlr. 

l\liıessesemb:ln Jsler bır halde olmak şıırtlle Y<'ni \'e)a kullanılmış 2. adet 
4.5 tonluk kaınyona iht~·acı bulundutundan sahip bulunanların kamyo • 
ınun bir fot-O~arldnl ilişik olarak mektupla ANK.ARA'da mıicssesemlı.c mu. 

raeaat etmelı-ri. 

~ 

VEZNEDAR VE MUASİP 1 
MUAViNi ARANIYOR 

Anadoluda bir inşaat şırketlnde veLnedarlık yapabilecek tecrubcU ve bu 
işlerde çalışmıs kefalet verebllecck bir veznedara ve muh ebe işlerinde 

1 çalışmak üzere bir muhasebe memuruna üıtl)'UÇ \ıLnlır. Tallblerin e\Ta.kı 

mü.sbltelerUt birlikte herı:iın saat 17 dflll 50nra Galata Bıiyük 'funel han 

'9 6 numar .ıya müracaat. ti 

Afyonkarahis.ar Belediye Riyasetinden 
-..ı _ Belediyemiz dogum evi ihtiyacı olan as:ı ıtla cinsleri yazılı buıuruuı a. 

liıtı tıbbiyenin hizalarında yazılı ve 108' lira 11 kuruş tutan muhammen bedel 
ü:r.eılnden ve fidanlık u motoru lçln mubayaa edilecek olan 20 mel.re uzu:ı. 
lucwıda ve on santim .r~nlı>Htlnde AYl"Upıa köııcle kayışının beher me-tl'es! 11 

lira 50 kuruş muhammen betle! üzerinden ytrmJ gün muddetle acık eksllt.me. 
ye konulmuştur. 

z _ Gertk tıbbi maheme ,.e gt>rekse motör kayışının eğreU temınaU.arı mu. 
hanunen bedellerin yüıde yedi buçutudur. 

3 _ .:uunakasnya vazedilen her iki ihale 6/5/942 tarihine müs:ıdil (.'arşaınba 
günıi saat H de belediye encümenince ayrı a3 rı icra kılın cak'tır. 

4 _ şartlarını \'esalr h~~u a.tını öğrenmek fstlyenler herı:-un belediyeye 
muracaatla oğrenebiUrler. 

5 - isteklilerin belli &'ÜD ve saatte beledl)ede hazır buluıınıa.lan. d;8'7ıt 
Ftatı 

Adcd 

ı 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
6 

6 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

ız 

2 
z 

1 
1 

1 

1 

ismi 

İspekiılum 1''. 

» Kusku 
'Pen Jl3nsum:ı.n 

» g1rifte l\IuLO 
» Ç. Dişil 
J) l\luzo 
)) 1'amun düz 

)) Tamwı ctri 

» Temosfelr.ı.p 

16/ m. 
> l\lleculic 

!':eri kurel 5 kuret 
1 sap 
Pelvümetre De olln 
ı·orseps de T<'mler 
Pen avorteman duı 
Peru; al·orteman eğri 

t .. ta-Uskop alemlnyum 
Bonsiotrepe de Tarnicr F. 
Kadın somdaşı maden 

İhestonıc're 
Rekor şlrlnga 10 luk 
Ternmel geni Uk 30 s.m. dt"rinlilt 
20 s.m. 
Tercmıel &'enlşlik 23 s.m. derin. 
lik 20 s.m. 

Numara ı Kuruş 

~-

2Z 6?5 
30Z t98 

1095 so 
1810 620 
1840 'HO 

2020 950 
2153 680 
215f '131 

lSOt 1360 
280~ ::111 

3810 1180 
6053 750 
6::40 1150 
6480 uo 
6481 435 
'Jo.t7 U5 

6991 f).150 
SOi 
640 

&50 

!60 
856 

Sı-rl dlliitatör begar F. 
Seri dili.ta.tör bunım 

Ot-Oktav 40 s.m. kutur GO ı;Jıl. derinlik Klft. cidali kazanı ba.kırd•0 

yapılı, bronz kapak ve kelr:bek, m. nomctre, emnlyd upalı sfplt 

saçtan muhafaz.alı ve nteşe dayanır boyalı tiııtı 600 lira. 
Ban)"O su ısıtma tertibatlle tenektsi ~yaz 250 lira tenekesi t ko ol8'" 
sa 110 liradır. cr4781ı; 

... 


