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haberler 
Blndlstaa 
Cripps'ia 

tekllllerial 
reddetti 

~ Cripps ' 
~ Londraya 
1 mlracaat 

zorunda . 
i kaldı 
~ . 
i 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 
1 . 

Bazı partiler 
· teklifleri 
reddettiler Milli parti dört saatlik 

içtimadan soTıra red 
kar arı verdi : 

i:: 

Cripps Hind!stana daha 
büyük vir iştirak payı 
verilmesi lüzumunu 

Londraya bifdirdi 

A nkara lolo muhabirimizin tayyare ile gönderdiği resimler: Dün sorguya çekilen salç sanılan eşhas 
Yeni Delbi, 2 tA.A.) - Hindistan 

tnil.ı parlbi kouıresl dört saat sıiren : 
~ aıımıkereden sonra Cripps'iıı tekliflerini , 

ccddetmiştlr. Bedbinlik hiikıim ~üdüyor. : 
y .. ~ ng-ton, 2 tA.A.) - Hindls<an va • 

oılyrti hakkında burada büyii .r bir b~d

ı>inlil: hüküm sürmektedir. 
A.merikan gazeteleri Hindlilerin kcn. 

dlleriııi mlidafaa edemiycceklerini y.ı.z. 

(ltak~adırlar. 

. . . . 
: • 

Kong r e 
toplanıyor ı 

Yeni Delhi 1 (A.A.) Konıre İ 
icra komitesi, bu:ün s.&.at 17,30 a İ 
kadar iotlma halinde ıcalmış Crlp psin : 
tek.liflerini müzakl!re etıniş, fak.1t 1 
hiç bir karar vermeden loıılantısıııı İ 

yarına bırakmı~tır. 1 

Riiştii Aras 
doktorluğa 

diniyor 
. 

Ankaradaki suikast 
.suçlularının .dünkü 

muhakemeleri Eski Hariciye Vekili 
İstanbul hastanelerin
ci en birinde ça:ışacak 

Bu gazeteler tehlikenin yalnız Hindis_ 
lanı değil, bütün dünyayı :;.ı.rm:ık üzere 
olduğunu ve Almanyanın Kafkasyayı 

aşıp İran ve lra.k cihetlerinJen Jlindls. 
tanın yan tarafını tehdld ettill sırada 
Japonyanın da cepheden Hlndistana kar 
şı taarruza kalkışacatmı yazmaktadırlar. 

Ruzvelt btl&'iln Hind ınilli partisi mü. 
messlli ile bir ~öriişme yapacaktır. 

---o•---
Londraya göre 

Almanlar Kafkasya· 
ya ihraç yapacaklar 

Yeni Dellıi 1 (A.A.) - Konçf'de 
p.1.rt i başkanı olan Az.ıd, k.onsre ı.,_ I 
ra kom itesinin Crippsin teklllleri • 

! hakkındaki kararına. ıfair h er t ürlü f 
İ ' (Devamı 5 lnci sayfada) i 
\ ............................................... / 

Duruşma çok lıegecanlı ve 
meraklı saflıalar gösterdi 

Radyolara göre 
8Ltlgaristanda vaziyet 

Sofgada 
Örfi İdare 

ilan edilmiş 

Londra, 2 (A..A.) - Rusyadan alınan 
ha.berlere &"Öre Almanlar Kar:ıdenizde , 
Varna ve Köstencede mühim miktarda 
vapurlar topbmışlardır. Almanlar bu 
vapurlarla Kafkasya.ya vannak ve ora. 
ya bir ihraç hareketinde bulunmak is. 

tedikleri anlaşılmak.tadır. Bulgaristanın, Rusyaya kattı yapı. 
lan haııbe ne ölçüde iştirak edeceği 
he~üz ıkat'i olarak belli değildir. 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
Moskova, 2 (A.A.) - .Bu sabahki 

Sovyet resmi tebllki: 
Dün cephelerde bir değişiklik olma. 

mıştır. 

---oı---

1ngiliz ve Amerikan kaynakları, 
Bu.lıg.aT _h~~~ının Almanya ile yapı. 
lan ışbırlıgınden memnun o1madığı 
nı b i ldiriyıot'lar. 

Dr. Tevfik Rüttü Aru 

Japonyanın hareketi 
Rusyanın alacağı 
va~iyete bağh 

Rusyadaın gelen haberlerıe görıe 
de, halkın Al'manyaya karşı ınüınıa. 
yişte bulunmamasını temin etmek 
İçin hUkUınet Sofyada öTfi idare 

ilan etmJ ştir. 

Habeır aldığımıza göre mdlek 
hayahnd'an uzun yıllar uzak LaLmıt 
d]an eırki Hariciye Vekili ve sa hıık 
Lnod:ra eefirimiz Dr. Tevfik Rüştü 
Aras, ·şehrimizin büyülk hastanele
rinden birinde ihtısasın· yapmaia 
karar vermi~tir. 

Bu suret1e eski mcaleğine dönen 
Tevfik Ruştu Aras hastanede bir hu 
ç.uk yıl herhangi branşla çalışacak, 
ihtisas vesikası alacaktır. 

Hakimler heyeti: Sa:'da reis Sabri Yoldaş, solda Ankara müddeiumumlııi Cemil Alta.y röıiilmektt'dlr 

Tokyo, 2 (A.A.) - Nişi !\işi gazetesi 
Sovyet Rusya hakkında. yazmış olduii'u 
bir ma.lı:alede Japonyanın Sovyet Rusya_ 
ya. karşı hareketinin Sovyet Rusyanın 

Japonyaya. karşı olan hareketine bağlı 
olduğunu tebarüz ettirmiştir. Bu ıazete 
Japonların başkalannın işlerine ka.rı.ş. 

ma.ğı sevmediklerini yazmakta ve bu 
hususun müttefikleri için bıle böyle ol. 
duğwıu ve m üttefiklerin kendi hlsselr
rine düşen vazifelerl 1tendile1·irun ya.pa. 
caklarını b ildlrmektedlr. 

:Si!j.i Nişi şu sa.tırlarla maka.lesini bitir • 
meıktedir: 

«Zanneder isek k imse ve müttefikle. 
rimiz bizim tahrik edilm eden Sovyet 

Ru.~yaya karşı harbe cirmemizi isteme
mektedir. B inaenaleyh So.ryet Rusya da 
bize kaf'!ı teh did edlcl bir vaziyet takın. 

m'tm:tlıdır.ıı 

---oı---

Birmanya:la Japonlar 
süratle ilerliyorlar 

\' şı, 2 (A.A.) - Birmaııyada i rra. 
d a ui cftphesinde J aponlar Proıne istika. 
mc-tlııtle ilerlemektedirler. 

Prome cenubunda tnı:-ili•lt>r mağliıb 
olnıuşlar.:hr. 

r .. 
Bulmac a gonderme 

müddeti bitti 
8 iııci st'ri bulma<·al rımı:ı;m gôn. 

derml' mu<fdl·ti bitmişti r. Okuyu -
c11l:.ı.rımııa bundan sonr l gonderae_ 
l'l'k <·evablarm kabul l'dilml~eceğiııl 
bildlrlri-,;. Netice yakında ilin olu • 

nacaktır, 

"----------------J 

Bu haberleri ihtiyat kaydı ile te. 
lakki etmek lazım. 

(Amt · Kabir) nroıeıerini 
beuenmiuenıer haMll 011? 

r Suçluların"' Harice göderilmek 
dikkata istenen bavul 

Mimarlar arasında anket açlık 
Şevki Balmumucu diyor ki: "Kazanan proje· 
lerden o mu yapılsın, bu mu tatbik edilsin? 
Hayır, hiçbiri! Yeni bir konkur açılmalıdır,, 
(Anıt - Kabir) proşelerinl betenm iyen - ı- f\)i .)ol\ l a L/1__ 

b ir kısım m iinevverlerin f ikirlerini sö:r. 

!edikleri malıioidur. 

Bu mevıuda. tanınmış mimarlarımız 
arasıııdıı açtıj'ım ı:ı: a.nkcte devam edlyo~ 

şayan 

ifadeleri 
Gala tada 

yapılan bir 
suikasd 

denemesi 
Abdurrahman 
Saymanın 

ruz. h 
Yüksek nıimar Şevki Balmumeu djyor mü İm ifşaatı 1 

ki: Ankara 1 lHususi) - Suik:ısd ıe. 
_ .'"-ıt • Kabir müsabakası bir dünya ""bb;;. · d "'' ..- .... u avası burün hryecan ve 

buhranının bütün şfddetlle hüküm sür- merak uyandıran sahneler ar:zetti. 
dü~ü devn·de \-C: Türk mfnıarla.rınm Zannaltmda bulunanların tüılü 

yarı.sının ,-atan )lnırlarında bulundukları hliviyetleri, tipleri ye ifadeleri bu 
bir :ı.amanda ilin ellldi. Gerek Jiirl azası, heyecan ve meraka sürükleyici bir 

gereks~ m ıtbualım•z konkur netic~lni ca.nlı film manzarası \erdi. Derhal 

l abancı suçlulardan Pavlof ve Kornilof 
dünkü duruşmada Abdurrahmanla 

Süleymanı tanımadıklarını iddia ettiler 

Her iki yabancı maznunun bu iecahüllerl 
karşısında reis sordu: 

-.&caba, Pavlof Kornilof'u 
tanıyor mu? 

Ankara 1 (AA.) - Alman büyiık el- tıreeza. mahkemesinde başlanmıt b11l• n 
çisi von Pa:Penin şahsına kareı suikast maktadır. 
terfib etmekle suçlu aanılan eşhas hak. Öileden önce sa.at 10 da başl11ara 
kında.ki muhakemeye burün Ankara a . {Devamı 4/1 de) 

..,...__._.,._.,._...._.-ııııı..-....-....-..~~...-~~ ............ ~ ...... ~~~~~~,,.,,,,. . ' 
lnönü zaferini dün 

bütün yurd 
heyecanla kutladı 

kifayet iz bulu~ orl.ırsn bunu blru da işaret etmek Ui.:zınıdır ki kısa fasılalarla 
dc-\Tın hususiyetine bdışl.ınıalıdırla.r. 9 saat kadar deyam eden bugünkü mu. ' 

Matbuat vasıl ile elde ettiğimiz \•e. hakeme cet eleri birçok hakikatleri or • 

· inci inoniı zaferinin 21 lnci Emlnönu Halkevinde yapılıın 1 

yıldönümü dun bıitun yurdı:la \'e merasime saat 21 de istiklal mar • ( 

sikalara nazaran jurlce muva.ffJk görü. taya koymus Ye l><'k cok yapraklar aı:ıl. 
mış. fakat bir kanaate varmak için be. 

lt-ıı üç projeden Alma.na aid o!anı bence . . . .. nilı b:ı.zı vesikalar ve drlilll!r ortaya dö. 
kuvvetlıdır. Bu esrrı diler butun pro. Yüksek mimar Şevki Ba1Jl1umcu külmu~ değildir. 
jell'rle ınukayl'.ııe eylemek imkanına maz c::ıJ,tık. Netice hakkındaki hasretimi Ankara ağırceza mahkemesinin ka. 
har ııl;;a Hlı:t jürinin faalfyctt hıtkkınaa ! 'Lannederlnı :ııılntmış buhınayorum. l pılan bu gece kapandıl:ı Tamıuı salonun 

yanı\maz bir no~ vermek lmkli.nını bufa- (Devamı 6 ncı sayfada) (Devamı 5 inci sayfada) 
~ 

bu meyanda şehıimb.dl'ki bıitiın sile başlanmış, muteakıbcn IIalkcv! l 
Ilalkevlerlnde büyük merasimle reis! doklfr Yavuı. Abadan, inonü ( 
kutlulanmı.şhr. Büyuk zaferin J ıl. ıaferlnın bu) iJk ehemmlyetını te_ 1 
dönümü şerefhıl' Halkevl binaları ba.ni:z ettiren bir hitabede bulun • l 

bayraklarla donatılmış ve gece av. mııstur. • 



2 Sayfa SON POSTA 

~ Resimli :illa.kal r 
1 Hergün 1 

Kapanan bir Fransız 
Gazel.sinin ibret 
V"r:ci hikayesi 

\.,,. Ekrem Uıaklııll _J 

mış. 

ransız gazetelerlncleıı Le Jour 
ncşrlyatuıı muukk.&ten tatil et. 

Bu haberi ıetlre.n telgraf g-.ı:ıeteyi bu 
taun nrmeye sevkedcu sebebin 
ne olduğuna anlatmıyor, 

Fran da bir gazete çıkmış, yabud 
neşriyatını tatil etme1e karar vermi;. 
bu. bi:d ilgilendirecek bir hadise detil. 
dır, fakat Le Jour pzetrslnln Jıarbden 
onc·e g-elen Fransız polll.i.<asında hususi 
b' r elıcınmlutı wrdı, adı iistllnde bir 
çok dedikodular 7apıldı, çevresinde bir 
rok mane\Tıılar aandurilldil, hlklyciliı. 

de ibret alınacak noktalar çoktur. 
Le Jour'un ne rlyatını kesmeye lı:arar 

lerdıtt ha~rlnl okuyunca, bu gazeteyi 
ilk nüsha ından başh1arak taldb etmiş 
bir meslektaş sıraUle serguu·şti üzerin.. 

'. ı · ı J • I 
t' . 

l 
\ 

il 

Bir cbmLı. ım sıaK havada cok geçmeden buha.r olar, ıra havacla hemen bm 

kesllir, hiç eheınmlyetl yoktur, !atat b11 bir damla su muntazam fasılalarla bir 

,ıe dunnaınalı elimizden ı:clmedl. nokta ilzcrlne düşmeye devam ederse • noktayı tedricen del başlar, bü_ 

/ki küçükten bir büyük çıkar == 

Bictiselcrc maktan ve Uıi olarak bakanlar küçük, ebemıniyetslı; kuvvetleri 
rörmezlcr, görseler de istihfaf ederler, halbuki lı.uvvet yaratmayı bilenler kü
ttiik kun'Ctleri hemen görürler, görür ırörınez de bunları bir yere to.Plıyara.k 

bÜ7Ük kuneı yapmaya c:ılışırlar, küeitü ihmal etmi3'-elbn, !ki küçük bir blı. 

)'ilk r-ıım-. Le Jour galiba 930 sahud 9!2 yılla. yük b!:r kuvvet halini alır. --
nna doğru l..con Bailby adında tanınmış -·--··-·-.... _ .. ______ ......... ' 

bir Fran ;ı; muharriri tarnhndan tesis I lı. - e - j 
edlUJOI' \e daha ilk nush1sınd.ı diğer L e 1. r e r 
Fran ~ gazetelerinden farklı olacağı r 

anlaşılı)or, kendisini gelecek okuyucu. ~-------..:!:...-----------------------------~-------:-'.:::============: 
~aa;.,~ ~::~: ~:aı:~zı:~y~~a~:hatınmız. Paralarını banka Şehı·r MecJı·sı· du··n 

- Biz h rblr partiye, biçb:.r mali mü. 

~~~3:==~::=~~ diye hayır cemiye.. valı·nı·n nutkı.le Nisan 
fakat ıamamen kendimlzindir, tin 3 v aren adam 
ya~~~~:r C:'::':::e~aboy~:~~~: surtanahmed sulli Hukuk malı.. ı•çtı•maJarına başladı 

iaşe tevzi işlerinin 
muntazam olması 
için tedbirler ahndı 

tarşıl~tı. kemelerind\m ·birinde entereaan biT 
Gazetenin bir ıelir k:& nalı satışı ise d{\va açıılmış, bir şah5ın Hacir ahı.. 

ikinci gelir kaynağı ilandır. lla.lbuki sa- ı na alınması iStenmi~ir. 
tışta datıtım şlrkefüri, Handa ilan şlr. Su!l'tansdimde Tabakyunmı ma. 
ketleri biı~uk rol oynarlar. Dükki.ncı l hal1ceinck oturan Yusuf adında yaş 
~iği cazete7l ıste;llği kadar lıca b ir zat, bir hafta evvd hayır 

almakta, mağu.a lltmını beğen • müessese'le'J'fodcn b irine giderek bL 

Vali, şehrin son aylar zarfında 
darlıklar hakkında izahat 

karşılaştığı . 
veroı 

BöJ.ıe laıc Müdürlüğünün 
kadrosu tebliğ edilip yeni fC· 
kilde f aallyete geçilinceye ka. 
dar tevzi lılerinin bir elden ve 
muntazam bir ıekilde J'•pıJma. 
sı için bazı tedbirler alınmasına 
lüzum görülmüştür. Vll8.yet da. 
hilindeki kazalarda ve nahiye. 

dacı gazete:>c \erm"kte serbe>t 
1 rikotirdiği 180 lirayı hurayıa yatl'r-

deiildlr. Israr ederse diier pzetc • mı§tır. 
lerı atamamak, ya hud da liaııını başka. Dava DMWzuu olan id'diaya göre; 
la.rında bastı.ramama .. tehlike ile kar. evine cl'önen Yusuf kendisine bu 
şılaşır. 180 lirayı ne yaptığını 60Uln a :lesi 

Le Jour bu iki z.orluklan lkiı;inin de efradına ~aııı eöylcmiftir: 
tadını tattı, ma.yhoş bulda, sütunların. <<- 180 lirayı b ir bankaya ya. 
d~ l"ahudi parmağından ~~ce şlkiıycl tlrdım. Lü:-umuncla g id er, buradan 
gordük, sıkıntı çektlgini de anladık. fa. iht iyacınız ni9betinde para alırsı. 
ka.& dayımdı. bu surcUe de acı tatlı cp Y· ntz.» • 

ce ı:a.man geçti. ifadesini teyid maksad'ile cebı n-
Fransız politika ında, yalnı% Fransız d'en bir d .. m akbuz çıkaran Yusu

politlka.sında detU, butun Avrupa poJI. fun sözü ge.;en parayı bir bankay a 
tikasında iz bırakacak, beli l buıun gör. yatıımad ığ', bir hayır müee.sesesine 
dutümuz ı.l1asi teşekküllere 101 açacak tcibenii euiği görülmü ür. 
miihtın bir h1ı.dise gelip çatmıştı: Bu vaziyet karşısında Yusufun 
Frnnsanın İtalya ile anlaşma ı. yabud ailesi bu bayır mÜeS6esesine müre. 

Şehir Meclisi, dün saat. 15 ele nlI ve 
beledi l'ClsJ el ıor L tfl Kırdacın ri • 
yasethıd.e toplanmış ve Nisan e i Jç. 

timalarma başlamıştır. 
oeı e açıldıktan ı.onra vali ı belediye 

relsl doktor L tfl Kırdar ljCfınn umu. 
mi ihUyaçlan ve alınan tedbirler hak. 
kııiJa u;ıun bir nutuk söylemiştir: 

Vali ve belediye reisinin nuU.u sudur: 
i tanbuJ Umumi Meclisinin sayın azası, 

Cçüneu lnUhab devresimn dorduncü 
yılı N'ısan i(ıtimıunı açar \C be~Uıılzi 

ayg-ıtarımla scli.mlanm. 
Bu ıiçtlma devresinde meşgul olacağı. 

nız en mühim mesele 94! nıali yılı but. 
oesbıl tetkik, miızakere \e kabal etmek 
oJacatı:t.ır. Bucunkü ruznamemiıln tek 
maddesini de ~n 91% bütçesi ieşkll 
etmektedir. 

İngiltcrenln yolunda ı;lderek ital)a)a cnat dtmİf, fakat teberrü mabıad~ 
:ıı:ıd bir liUka iut.ması his menugy_ yatı.Tıfd ığ ı için bu 180 liranı.n k en
du. Ba sahasında Pler Laval el'a.n mu- d1lerine iacleeine İmkan o'rrnad ığı 
hJL etQ'fnl gör:lutumüı kanaati ile müeıssesed-en bildir ilmişt i r. r······· ....................................... ,\ 

kın müdafii olarak en hiiyük Nihayet Yusufun a ilesi bu d'efa • Kumaş tı•atlarına 
rolu oynuyordu. sulh h.Ul..~ ~hkcmesine bir Java • . il 

Le Jour Jo'ra.nsa için it.al)~D dostlu. açm1ş, ihtiyarın mııtuh olıdu~nu v_e : h b 
ğunan lüzumuna lnanıı.rak o yolu tuttu bu scheh1e de yaptığı teberru ve hı. : ol 6 o zam a eri 
ve hemen diier gazett-Jcr taraCuıdan benin sahih olamıyacağını iddia et : O 
ital)'adan yardım g-urmdş olwakla Jthıı.m mİştir. : d ""' U d lg"" ı·ı 
edi!di. Loon Bıt!lb)"nln bu ilhamlara Alakadarlarca tıbbi muayeneye ogr .J 

ve.rdıii ateşli ee,ablar uplıe yok ki l'1l. tabi tutufon Yuııufun Matuh o'lduğu 
zılarının en iyileri arasında )U alacak- teılbit e<J :i l:miııtk. 
tır. Kim haklı, &;im bak rı , tabii b;leme. ----o---- : Son gün!er içinde halk ara. 

tı., fakat Le Jour'a para almış o1Jnıı.1'1l k k k • aında kwnaş fiatlarının o/o 60 
itham edenlcrdca çeğunun muhtc~r 125 uruşa e 'Ve . nisbetlndc artırJlacağJ §eklinde 
J;aynaklardan çhrılenmlş oldaklan ı::o. kar il esi sah yormu ! : yeniz bir pyıa ~ıkrnı.1, bu yüz. 

euntıiyü müteatıb n~edll n listelerden Galata i:ı.,.cıe memı.wlarından Ha. : den kumq utııları hummalı 
fığrendlk, ve gen Fra a; • italyan an. san U ay a-dında b iri d\m Milli bir tekilde artı~ır. Alakadar. 

1anma halinde Alman ·r · · lar bu vaziyetin, ,.anı,, anla§l-l:tşma ının at ı r.: Konmrrwı Mahkemesine ven mışt ı r. 
İtalyan anlaşma ı \-ukua ~elemlle~e.., ı j Hak'kındaki idd:aya nazaran suç lan bir haberden doğduğunu 
için bu harb\n çıkmama ı lhllm:ı.lıııln ) e4cmc'k karnesi ıtevziine memur söylemektedirler. Malum oldu. 
tn\'vetli olduğuna dair birçok neşrlyat l o~dug· u Beyoglundaki mahaUcterden ğu üzere dokuma sanayii ma.. 

dük 125 ık mulitı üzerinden ahnan lr.lh. )apıldığmı cör . 1 t il n birincLe bazı k imselere uruş ıa·k ve mumnclc vergı·-: bir mlk. 
F1ransa ital)·a anla~ası s en r. k bı'Tindle ekmclk kamesi vcnne. u 

• a · •-lik ortaya mu a im t Bu t üd' er dnamh kllnl alama ı, ll K w,e kalkışm :.ştır. Ya~r ve Leon a . tar artırı IJ ı. ezay v -
bir Hab<-ş mesele 1 tıktı, ,akıa Fran~:ı ,~ında iki k işi n in de ilgili bulunduk. gi tahsilatı tatbik mevkilne gir. 
bu me5elooe inı:;il~re)I tanı olarlık tu - lMı bu suiistimal dün zab:ta ta:ra. : dikten sonra, kumq flatlarına • 
m:ımış, fakat italya)ı da memnun et. hnd'an bir cürmümcşhudla teshit . e : ~ ancak o/o 5.10 arasında tesir 
mcm1ş1ir. dilmiş. yakalanan MJç.lu1ar, Mı Hı : edecektir. 

Le Jour hem nan anın. hem de Av. Konınma Mahkemesine ıtesilm olun ; Yeni konan vergi zammı yan 
..ıdl nden mrmnun değllıU, - u "b' d ~ 

rup:ı.nm r;• - muşlardır. ~ lıt olarak anla§IKılğl gı ı, og. 
Fransa lç.!n kuvvetli bir ele ihtiyaç go. nJdan doğruya ve sab13 anedl 
ru)lor, :Mareşal retenl taldb e6iyo:· ortak yalnız ra lşterinc ktlrışaca.k, E len kumaılar üzerinden o/o 60 

Yeni sene büt9CJ111zin, ıeçmlş se. 
nelere ald bütçelerden ayn, mesainizi 
p~leşürecek ve p;ılışma imkinlarımı:ı1 

daraltac.ak bir kısım hususiyetleri vard ır, 

l\lasraflarımız, bu sene bilhassa t.ıari-ı 

nlsbeUeroe kendini hlssettlrerı llat fark. 
lan yınilnden yilkselml bulunmaktadır. 

Gene bu sebeble memur, miıstabdem, 
eytam ıeramil maaş ve ucre1olerine '809 
:so. ıu kanunla yapı)an ;ı;a.mların btitçe1e 

ak eden farkları vardır. 
Geçen sene butçemlzin muha.rnme -

naı yekünu 12.643,8SG lira idi, Bu ıene 

malüm olduğu uzere beledi> e l"t"l'fl ve 
resimlerinden tanzifat verglslle. kııvlri. 
ye, lüblyat, paur yerlerinin işg1111. kun
trai. ~r. ardiye, 1 l"ba ve ilan resim 
~rine, meı:baha ücretleri tarifesine n 
diğer bir kısım tarifelere yııpılan .samlar 
münasebeUlc 7enl serıe tabmlnlerimf:g, 
geç.en senektnc nazaran '778,500 lira ka. 
dar bir yükseliş co tcrınt'ktedlr. 

Ve gene maa ve iicretlt>tt yapılan 

samlar miüıasebetile büttemlıd:le fark 
giistcren t,t90,ff0 liranın karşılıi•, ha 
il eüıni:dn yardı.mı üııvanlle 440,000 
1irau vi!Ay~ 850,tOO lirası bcl~-d.l,ye kıs
mana aW olmak Qure aşrı bi.r f'asılla 

lföıkrümiş ve suretle yeru sene ma.. 
bammenatı geçen seneye nazaran 
%,GSS.SOt llra biT fulalUla U, '71%.336 

Un.)'3 ba1lt otmrıstar. . 
Varidatmıısııla bu yükselen rakNDlara 

ratmen fiat yiikst:lişlcrl kar$15lnda büt. 

çemlzl iavzln eaebtlmek için lDJlSl"afi&. 

asgari hadde lncllrnttk eba • 

~e bllhınmılkla11ı. Ve bu met-bu 
rlyet blledlr ki Je.nl 5e11cmlzbı faa • 

liJ"...ıerl, iJgar, ı ' 701 Ye buna ınülıe. 
rem sahalarda :maalesef pek mahdud 

kalac.akt ır. 

lerde ça.lıpn ve lnıe iş)crile IDlC§ 

gul bulunan memurların bölge 
İafe müdürlüğü emrinde 'Çnlıt
malarına karar verllml§tİr. Bu 
memurların sayısı 210 kadar. 
dır ve hepsi ekmek ve ekmek 
kamesl tevzlatrnda çaJııtırıl • 
maktadır. Diğer taraftan Mle. 
diye teşkilatında vaz1fe gören 
üç müfettiıln de bölge Jaıc teı
kiliı?ında vazife gönneslne ka. 
rar verilmiştir. 

Diğer taraftan aon yapılnn 
tetkikler nell~inde bazı ltc;ile. 
re ağır iKİ karnc..-sl verilmemesi 
münaslb sörühnüştii. Kaptan, 
makinist, motörcü gibi meslek. 
ler mensubu olan bu lıçiler, VI. 
liyete müracaat ed~ek kendi. 
lerine, ağır iKi istihkakı üze. 
rlnden ekmek karnesi verilmesi 
ni lstemiılerdlr. Vilayet bu dL 
le~i Vekalete blldlrmeğe ve o. 
radan gelecek karara ıöre hare 
ket e!meğe lüzum görroÜftür. 

Piyasaya bol mik
tarda manifatura 

va mensucat eşyası 
ile kağıd arzediliyor 

Dün manifatura ithalatçıları bir. 
İmar faaliyeti I~k merlkez.inde umumi bir toplantı 

sa:t·ın arkAhşlarım: yapm~Jardır. Bu arada malın azlığı 
Pek iyi takdir edersiniz ki ;ı;amanın yüzünden piyasada vaki olan fiat 

~ içinde bulunduğumuz ,a.rllann 'C:b· yüksei!mesinin önüne geçi lm<;.« iiz.e
lsrına uymak re nıesabuhi ona can re birliğin e1inde bulunmakta olan 
kıymcllendlrmek dalma güzö11iinde tu • nifatura Stoklarının tamam ı nın 
tacağımız mühim bir mr.scledlr. laekli kumaşlar ~ariç o.lmak şarti 

imar, bısa. 'YOl emsali faaliyet SiL.. • P . 
z filhakika dl.mlzcJelll bütccye na. le- pıyasay.a ç~arılması kararlaştı. 

hamı d 1 t F·a":ı.L .,. __ .-de n\mıştlT. Şımdıye &tadar elde mcv. zaran fok aramış ır. " \UCCIU • Denen barb eıltb ~ Leon Bailb)' n gazetenin e;lyaseUnt ıaıncmcn bana. . bı. E nlsbetlnde alınacak dejl1dir. 
lmusı ıaute inde cörülmcz oldu. Se. :nıkacıakb. Faka.t buhranlı de,·re gel~ • J 
b .. b·.nı çöküntüden üon Ballby'nln bfikünıete taraftar nesrl1at yaptırtmak '\, ............................................ .. 

şiDMJI büyük b!r ebemınifetle iUTmalı. cud bulunan st~lardnn tcnzıl e<l ı l. 
(Devamı 6 ncı sayfada) miyen % 2S ıı:ııktarı~da eş.y?laır da 

bir hıırtalık çıkannsya başladığı ~.~an istedi, yar.ılarımı kontrol g e:re kal. 
oraya :ta:ıdıtı yaı.ıdn anladık. Hulisa kıştı, öğrendim ki, bu ıat muhııllrleriın 
olarak dtvor k i : tarafından kasden ortaya çıknnlımş, mu. 

t , .azh·eU parlak dl ... _ ı1 ııl teGau-~n n ka\•eleye de bu maksa a ""' m a ı. 
d~I . P.lr orta k lcab etti, bu yamı,.acatım bir kelime ıkışlırılııııştır, 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~==--=~~csııı:==11 0 tan.da lıl, nthayflt kendi tesis ettl~ın 

il TAKVİM Nisan gazetede 7aa.ı yazamaz oldum, şl di 
• ah h ..• 
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nallby lehinde bir mil~ ·e ."111'1tl!1Slle iJ
rW olup ehoadıl'ım ileride anlarız, la. 
lıat unutm:ıdan söyllye · : 

Leon Baflby Fran ız • itaJyan müna. 
aebetleri ltatısfndc do!'nı bir kanaate 

y olsun olmasın, uıuh.a.kkak ki, 
Tiirid e ba nele p yantlmııtır. Zira 
Hatay meselesinin lbUli!h de.frlerfnde 
hemlf'n bö«ln Fran u: gazeteleri ale1bl. 
adde buhuımttş ol lar bile bunl:ı.rm 

vasmda. tn rnilnatıebe'6l:ıi 'bir eski as. 
ker ı De bu gazetede çıJunıştu. 

Ekreın V fQlılıgil 

iSTER 
iST~R 

(NAN, 
INANMAI 

Bir arkadaşımız anlattı: 
--Geçen Cumartesi günü ak. 

fmnl on ikiyi Ç4?Yrek vapUTU ile 
Os'küdara geçmlıtfm. İskeleye 
çıkar çıkmaz bir kar tipisi bizi 
karşıladı. Vakit geçti, bu saat~e 
tramvaylar IJlemiyordu. Teksi 
bulmanın da imkanı yoktu. Mec. 
buren yürümeyi göze aldık. 

O sırada birdenbire bfr tTam. 
vay göründü. Bittabi mal bulmUf 
Mnğrtbi glib ko~tum. Fakat tram 

istihlake .a.rzedılecektlr. Vılaye~ler
-"""a de tevzie tabi man ifatu.ra e§Yas·nın 

vayın kapııiııa gelir gelmez bi. 
}etçi <ıŞımık» d!ye kapıyı yüzü. 
me kapadı: 

tevziatına yakında başlanabilmesi 
için y>apılan incelemeler &<>na ermiş 

' ve vilayetl?C'l'in mevcud ih1İynç1a rı 
tesbit edilerek hazırlanan liste Ve. 
kalete gönderilmiştir. 

- Binilmez bayım, 
rabuıdır! 

Hayretle sordum: 

Diğer taraftan ikağıd' ve nnıkav. 
va ithalatçıları birliği d e elde mev. 

düğün a. cud stoklarının % 1 00 ünü ist ihluke 
arzetmiye kMnr vermiştir. Böylece 

- Nasıl düğün arabası? 

- Basbayağı .. hususi surette 
L:lralaomı§lır. Düğün davetlileri. 
nl K1111klıya, evlerine götiirüyo. 
nız!D 

aon gün1erd1e kağıd !int~arında. görü 
len te:reffüün önüne geçılecc:ncur. 

Bu arada birliğin elinde mevcud 
olan 2000 wn kadar 'kağıdın viluyet 
lere tev7.İ echlebilmesi iç.in Ticaret 
Vekaletinden ıelecek müsaırdeyc 

iSTER iNAN 
INANMAI 

intizaır edilmektedir. Ayrıca k§ğıd 
stıok1arını f;ız]ala§tlnnnk gayesilc 
birlik muhtelif Avıupa me<rrllekct. 
lerine dört milyon liralık 8İparİ§te 
bu'luıırnu~tur. 

l'STER 

~-------------------------------

Niaa.n 2 
~--

I "' ı Sabahtan Sabaha: 1 
Dil kılavuzuna 
Uyarak edebi hikaye 
Ve raman yazmak 
İmkanı var mıdır? 

\.. Burhan Cahid __J 

C ıiııel :raa, akıcı anla,ış, ınce ıiJı:ır, 

kanetll tanlk hiklişe ve roman 
muharririnin hususiyeticlir. Bu unsur. 
!arı r araJ'8 toPlıT&n eser, m \'Uıu ne 
olursa olsun. okuyucu bulur. İfadeyi ha. 
re.ketıeııdinn elime oyunları, yazıya 

serpilen tam taze fikirler, kahramanlara 
\'erilen hususi hüviyet hikaye 'e roman 
için belli başlı kar.ançtır. Du vıısıfları 1a. 

lımından :r.aylf. 
tir, 

Bütün bu unsurları Sttbest olarak iş. 

leyeoek muharrir Usana .ıa 
lıdır. Bomancının yıllarca yu • 
muşata.rak dilediği gibi yoğunluğu bir 
dilde hhklmlyeU onu usliıb sahibl yapar, 
FWIM. hikayeci ve romancı bo 1 tfldi.H. 
nl kaybettiği anda anık bütuıı husu.si. 
yetini de kaybctmişt.lr. nuıwı geçirdi_ 
miz dil buhranı bu sınıf muhaı rlrlcrl 
şaşırtmış gibidir. Eğer yeni kelimeleri 
kullanmak isterse buni3rın )erbl ııeç_ 

nuf.•, sertliğini, çiğlillğinJ gidermlye · ça_ 
lışmak ötedenberi alıştığı tabii ) azı Is. 
temini ~eaktu. Yeni kelimeleri bir 
tarafa bırakar.ık yoluna devam etmesi 
de hareket halinde bulunan dil inkılii. 

bırub kendine düşen bir.metten kaçma_ 
SID11. .sebcb ol;ıeakhr. işte bu lkf )ol baslı 
başına bir lislüb ve si tem kurıın h lkiye 
ve roman maıurrtrıerlnl ıenc bir ama. 
tör me,iUiJıe düşünniiştür. Şu farkla ki 
mesleğe yenl başlamış muharrirler yeni 
kelimeleri kayıdsızca kulbwıbl'd.klerl 

halde emckd:u-lar bunu yapaınıyae.aklıı.r. 
dw. Çünkü onlar eski hamur:ı yeni mad. 
deler katarken eski malzeme Ue yenileri 
knynastırm:ık, J)Crçlnlemck zorundadır • 
lar. l\leseli. bir h. fı.yc mubaniri fc\<ka. 
lideuln yerine olııtan il lünu yerk~tJr • 
mek için ı;ok tlt.i:ılcneeektlr. l\la a bası 

konuşınasıntla kahnımnnlıırdan blrlntn : 
- Ne ciizel kadın! 
J)emCSfne kaı'Şl muhatabınuı: 

- Evet. FeTkaliıde! 
Şe.kllnde ec\-:ı.b vermesi lcab edcrltr.n 

bunun yerine: 
- F.\·rt, olağan üstü. 
Dfye karşılamasına ?>lbnem nasıl ta. 

hammıil edecektir. 

Bu türüt örnek hikaye ve roman mu. 
harrlrlertnl ne garlb ve acs\tlı l!aruma 
düştüklerin! lsba.ta klU1dlr. 

Geçen elin üstad ııa.ıld Zı '8 .. { • b 
nedir? ı başlıklı bir yazısını şö) le blıtrl. 

yordu: 
- Şiirde vedn bfiye, nttıinle üs. 

'üb ~ tahkiye lka.lmıuh! 

Bu bir haldkl\ttlr. kM lıer ilava 1 

halleden uman bu zorluk n da me • 
cckUr. Yeter ın brdı gf tmlye ç:ı 17&

lım. Cünkü dil ISferl ümılk Merderı de. 
~ldir. Usanı ya)Jan, lncelien, giizt!IC1itf. 

ı-n akademiler detil mubıınhierdlr 

<23ur./,an Ca/ud .................................................•.. 
San'at mektebleri mezunlan 

Cemiyetinin kongresi 
Türkiye San' t Mektebleri Me. 

zunları Cemiyeti BaJlaınlığından: 
Nisan 5 Pazar günü şaat 1 O da 

Eminönü Halkcvindc yrlbk kongre 
toplanacağından üyelerimizin te§rİ f 
lerini dilerim. 

PERŞEMBE, :u .. 10.u 

ı.30: Saat ayarı, 'l.33: llaflf iWk 
(Pi.), '1.45: ,Apns h berlerf, 8 : Hafif 
m~ik <Pi.), 8.30: Evin saati, 1%.30: Sa. 
at ayarı, ıı.33: Ş3rirı ve tür ulcr, U .45: 
Ajans ha~rl, 11.10: Şarkı ve tartdi
ler, 18: Saat ayarı, 18.03: asıl b ett, 
18.45: ztraat ta ~imi, 18.55: p;3aııo re. 
sltall, 19.30: Saat ayan ve ajans ber,. 
lcrl, 19.45: yunıaan sesler. 20.15: 
vo car.eteSl, 20.45: Saz '5el'lerl, 2: . 
.(Dcnlleşme sa.&U>. 21.15: $arkı ve i~ • 
killeor, :ı!UO: (ilik.iye tn. 21.45: 
Radyo <1enronl omestnsı. 2%.30: aat. 
ayarı, ajans haberleri ve borsalar. 

istanbul borsası 
-····-

1/4/942 açılış • kapanış fialları 

l.ondra 
Xe"·.York 

Açılış 

l Sterlin 
100 Dolar 

ve k;ıp.1 uş 

5.22 

ttO çn: .... 
100 l'(çcta 

"tokholm 100 bveç Kr. 
B:r altm a. 
24 nyarlJk b:.r gram kü'lçe 

altın 

F.sham ve Tah rili t 

132.20 
lW.lGS 

12.89 
31.Ul 
a oo 

495 

J!J.00 

J9 3'1 

.. 
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-... ....._ renkler ciilltcruaıktlr. 

BUA11 W. berriia han4ia evrak 
.,....., ..... : Bir ölilm, bir kasa, blr re. 
ola ... llMta tuhar bir yak'a, bir hırsız. 

u.şak l g •ı hk, bir dolan4Jneı1* ... Y. s. 
l l Bu YM'a71 başka bajka muharrY.lerin 

- J - ,..._,. 111 ne~ oakal'makta tt'reddiidıpa~ Jiiziikl«, ~ saçları., ~nclf!1ı o•lı.m!f JSZılarda okuruz: E-

Yazan : Halid Ziya 

B 
• suale ce"'°" yerelııllmek lııba ~ ld Nıwa.dl Kemal ceeria1a ı.ıer nm iiaatıııadıt .,n. .... ı,lr töJ, fÖilÜDcle ~ aynidir, fakat turir bariz farklar 
kenci4aoe ı.tr 961'9 ~m. ıaeee- •hlfeelMc. mübalaia el.mebiıda iddia lurmısı 1ııir riil • .Unde bir lr.iioiik de- r&ltıerlr. iyle larklaı- ki oıııharrlin ii_ 

lenl.11 e&.r&fmıda 1tmD11•lıJM:ıt pı"elerden olunaWJir k1, ı.e.c. _. sa•·--.. - bl mel. lıaı'aalU ~-''""'·riD ellıuııslıuoon 11er1nde hiııı.l olan lnhbaların tenev • 
•~ -- r • __ .. • -- vu'ürwLe 

birine m~ eMbo. Her it ile lııö)'le ..._ Mr ı.tı.re '1le mecıaa fırsat it l ~ p'p'uuıa. refakat. eden 01 n oıknu~ır; bu !ntıba farldan 
delil :midir'? DocruMa dotrllf• hiclllll --....; ..... ~ -.rı pek ruacl ;, oekler ... lllıDJano her biri cciıı:lertıui.:d ~ samanda muharrirlerin rıtr.ıt rıırk
Ue balleıııli"'-l;areoek .. ,ıenM, meseli netler .ı ntla ~. belki ful& bol: taMU Mmekle beraber b!Jde asal • ta. rııııhr. 
barWe lııemen 9&ıtJa Wr hiieum He 1akilıııııı tetıelliid -... kelAl ftl1meleriM •lJU ı ... edecek ~ ddil4lr, olu İli nıırharrir fanoluıuan ki biri '"-

Sayfa 3/1 

C SIHHi BAHiSLER =:J 
Kirpiklerin dlktllmesl 

Yaza,ı : Doktor ibrahi,n Zati Öget 
:zı ldmselerde bilhassa :enç yaşta butun dökiılur ve ıor. ,enarbrı t 
k nlardaızıl fÖ'Zlcrln kenarbrıııdıı h!lfif men karmıı.ı kalır. Buna lleyneı:::· 
ırın ık Ye kaşıntı ile muterıı.tık kir. çipil derler. 

pli dökü1melerl cörüliir. Kirpiklerin 
ıi ph~riııde kucük kepf"k ı;ll>i şeyler ter:ı. 
küm eder. Bunlanu oralanta meyd n;ı 

ıelmcs.I kaşıntıyı le blnneUce kirp.kle. 
rln daha ziyade di*ulmeslnı kobylaşt.ı. 
rır. Şüphesiz bu sıhhi olduf:u kadar ~ 
d i noktai nar.:ırdan da ook muhlmdir: 
!'ünkti cel"l"ıı l'enç k•ı: ve ,erek reııç er
kett böyle en nnarları kırnıır.ı w. cloku. 
len ldrpiklt'rle pek hoş bir manzara ar. 
?Jetıntt.k:r. 1"Mllr olma.kloa beraber bazı 

kfmselercle lı:lrplkler heml':D hl'mt'n buıı. 

Bu" neden Jlm f<"lir? JfanKi sebcWe 
bu l'a:ııiyetl dojurmaktadır? Malüınlu 

ki lriı'.JJt"lı;lerln dlblerinde kokltorl \':lr:I• 
Bütün kılla.rda oldutu ,-ibl. Eirr bu kir. 
JJii cllpll'rl hulalanıru Blefarlt denllt 
hastalık mryclana l'ellr ki i te bu lı:uıta_ 
lığın nrllceslnde kirpikler rıuşer \r. do 
kulen 3-erlerdt' dt. kırmıı:•hk kalır. Bu 
~ibl insanlarda sdı: sık arı>a<·ıkl.ır d .. ır:o. 

rulur \t. bö~lece hastalık safahalı ikmal 
edilmiş olur. 

(Devamı 4/2 del 

;up4ol~1acak mibietıkem 1tlr .-ev. raimen Nlı.aulı Kı .. w. UCI üslülluna ola -- :ııl)'Det hat4198ml• zMkine clt'- f'flt 110iufdıanh, IMtio lnlrlidır; dl!ttl 
ide kM'f1 eaan tıılralında ıeııWder' ata. ft • .._ =olıııl,.-.aıl lıııeliriea e.-. nıııt. lileL eiea em&ı"elerdir. fra.t Re ~~nuce kapılan s'nlrlr:-;n 11 

raJı. bir k..-.. ~ tnfrmck ı,:a- lıu' •etiiıiir, •'- elm& al.ellifln tercih Fabt Mil il.adına, 8 ır.aıılııwı u.slübana ~ridir, &ftta marazi bir teessürlı: rh. 

relerine ıauraO&M Uizumu hini olanoa C4llm4 Wtt.r aiJIH!t ....a..milaa lN.nt. plı.ce, ~u 0 :d)'Dfl& w.uıtalarında a. 1lk eder •• H~hall&'i bir V!lk'an. lıJr 
ela biyle Jııarek« edllmca ıafT lir. ~ l"llmce lııcnda da üstaıı1 rGlılD&J'S. oalar llıia QıJa.layaıı, adc&.a vi.. mııııtth"'Cll"YJ lk 1 de ayni 7.a.ınaııda ve 

Buna karar verdiktee llOlll"a k~ndi Elaemin lııti.i6ın Jlaaıı •n'aUıerlnl •ımi- nl olaJIMIG lliikümde aWata&k için ayni şartlar içinde cö~ek te»bll e~sin-
rib ....___.._~ • ler· M~· 

kendime. ııledlm ki: dler feydflll evvel : v-;.-.ua- olnuımq elan ltu ınüıUbale eclen ,cylnrdlr. Biz kadının · • ~ .. a )orcunluk•an, ylyims'7Jfk. 
ltiT yazıyı rö.cınünc rettrince enta tiı. eeeria lılııiıraaı bAll 1tacM ıizlm.ml robunu, ınabi,y~nl, uı.I tabire rücu' ~,u:. butun t.lka.tlerl tükenmiş. yolun 
hibun mabi

1
et cnberiai Wb'Ulleie ~tan, M,lllıml 11Yllf'-mak.. edelim, iWiıt..ma. onan re e&Waeslnde, il"t.üne, ~l1 atır yüklü ar:ıb11•un :ıl_ 

(- "S·m t'osta,,nm bulTiacuı : 16 • (9) ) 
bfanet ııttmi,.uek .._ nsıllar'ından &Ml Mit ulmQoer. Yıtın 1'i• ciaular ne muoevtııcrlerlode ne ..;,,.dtlerıude a.. tın'l 11tllı~"' bir hhtanın ölumünü Soldan &aı;:ı: 

LI- e&er ·--ı.&a.ı--ı- • • V"Y ta.<rY'ft •• __....,,_ l R "" k 
ao7ma&la işe ltztf=ma.lı.• Jkae1A ..ız bl.. a-Y , __... &rallUl4- aman rans; •aıı 1"alma& lçla bö&üa bu ili.. ........,~ etsinler. - usy '· 
lı7oruz it ,.ma her .,e.yden enel ara- f.ııÜb=aı.r, ~mdaa lıane1D6an kes,. 'fıelıerl ltlr tarır.ı. lnrakvak, yiirü~e. ~ muharrir bwıu bir zabıh ıneınu. pılarında harbeıl.,, 
nı~ \'Mlflaı-ın lıılfıud.a aoık ft HP. kla 11clııln cerilne1t ttneı.r... Os*ad bu &°flıllerinla ve ~lain :mana.ama. otu_ ru ifadcslh:, bir r.ab•t va.ra .. a.tıı ~l.nct len ~bir (6), Bir 
llfll kalıdclerine aypn olmak _.nıan ııMııifelıeft iiılHılı•ı ft'&lr 're .U. ~- rmila l'Uİ)'eUnc, rabedcrken f'~mı- yaaacıakl.lr; ayni vak'a iki11cıeL1i.:ı ka.ic. çalcı (S). 
rclir. Bu iki c.aa ...n.ıı mabnlm •lan nauı ı.e-a lııefılllli sıkıştll'mlf, adeta nın ııialcMaalllfUI&, .bat&i reec eavabının Jn.nde. sıı:layan bir şi"r .-arçası ol cak,. 2 - Avu~ çi (3), 
ltlr 7&Kı Uıdla&a •et- bir aeııne elııwaa. «TtW!mi liıkWJ'Me ldialtuıına biitwı ~ık ltaüt.atı omaalanna 7C ıotsune, hr; .Ye biı: bunları oklll'keo o iki mu- İnJhabtla verilt'a 

J'ac:aiındıwıı eDııla bılt cedJt1117erek dlu- ııan'a& lıaWelerine ıa&Wk semlıai ~l elblaeabıi ia41J'ıeına netJce, böl.Un >•Pı.. bıUTiria tee..'iliur ve k.ablUydlerlni ve us. 131. 
... 1a•n &iaaauıı ltlbai.JW» ııler ve iı~<' ~ ..ı-ı&er. •"••neler 1~ır; suıa clilı.bt eder ve bunlardan, lşie an. tWNannm bu ki&Olllyel.lel'f! nasıl kice. 3 - Teraindf'a 
ı.ara ıeoeria. tl.ı61Mm Udnel dertce41e flllıM ~ -- iislikb1AD<a, mahiyeti cak INDIMdan, ae tesir bAsıl olursa. ma.ıı. c.boak v~sı1.alıu'w :orur, ve blr;n mustktde bir ti.bir ...ıen ~ilan il~ :ıııı.e bldU ıie~ln. ve nlla•umn ~Jaıeri Wbarile, bU.r vaatı ona cöre oaun üslubuna bir ut'ı bü- ~-Dlll wı.I itidal ve ıukun uh.bl, ikin. ııı, U>"Utan şarlll 5 
de boUetıihnle ır.iyneüere gellncıc ı.unl~ ~ diı'e ~IUlkt edilcOll!l8l şe,ler tleıll.. \üm \l'Criris-. oıs.al.ıı ne aereoeltte kadar adi b"r mii. 15), ruı ela Ull tilHabml 7a.puHe ft yaplSIBm ıMr .._ ol• iishiban e&nf111a dwlcu, Bu &etl>lhi yaı:17a da Wblk edince tabedenin he3eeanlanna ka.pılacak de- 4 - Akşamda• 6 
lıoiede meTCuııl olan nahile alikası olma- şur..- Mrıuına llel'~nıe. 11iskr. ~lübu nuıl aramak li.z•m ,-t'lecekine reede ~üre mcnaı bir eaır oldıı. sonra relen uman i.ıtuNLuı bunlan ıla IJlr lııtna Jnıralııp dlr , _.._ oyunlarıdır. Wr yoi bulunmuş olur. Ve L>;&.e aocak bu tunu keşfecleoeti•. (5), Kuşan atsa 1 
•eyclana ~tan somır. of'llUllaı"lııclall, Nam* llemalıde elnll, blıtad Ekrem- yol bulunup nr.mın mliıbu hakkında :)u halde neUeeııle bu noktaya vistl (f). 8 
ltoJaiaruıdaa, naklflannılan ibaret ıe. de oLloD, J'&hııa onlarda Jcifl, eskiler. bir sarih ftkir hisıl eclilln..:l'dlr ki onun oluyora& ki ıL'iliıb ne ziynet:erdc, n' ıe. 5 

.- Yemek (2), 

Wlkl e41enk RYke m•vaflk ol• ohna. den, 7e1111tnlea eılallıı laer 7uı bu ilivclaraıımMlan sahibinin esas ruhi haletini, fernia.t.tıad.-; asıl ıısluJ herh.rngi bir Ekşilik 'YLrlr 15). 9 
dlWaı-ına ~ oıl1P itil !takımdan bir ~ ll071'WakW.n sonra, yani yab8ıil o razıyı vucuııla •ctlrirken mu.. nııeVllllWI ı.as\'fr w tl' blt1 ıçin lht •ar 

6 
- Arıo dilin. 

~~ a ~ ~ J 
vel'lneklc •Ufa ecl•, takat 1tun- &ablr cal_., ~ınl ~lak ne .kalırsa lııtk bat o~utu zihnı ve vil'danı r,raitl gor. ec1:1erı yollardadır. e ı;a ml\k 14). jO 

ları Uı.I Waama biotmine. tanına, ~- tiııılC. etlur: berildtıer lıütiin oJ1118larilır, mıiş olurus, TC bunu corlinl'C onun ms- Bunu biz pek saralı:ıtle hlkise'ctd" Soru edatı 121
• 

1 2 3 4 s l t ' 

-.
~,.= c-----

, ... ıa.Uik ctmt7-w~ 'Ye tesyt_ bQıfrJarclrr .at~. ht~. t~ hUkında isünba-lbrda ronınıı:.. Mur-llif bir rul'V'ZUUil kar 1 ın. '7 - ~arkh ell 
naı ~heııwd,..,..Dd- ~ r~•· T .. h laieblr ~ lsbat etmeır.. faka.i bulanma& tmUnını t'lde ('de~k .~s. da bUlanunca onu nere..lnden tutuyor yüksek dai l

61
· (S) . ...ı:.~ ...... Ttb1l cdeltlptuwı iki bir • aMında müpllem bir ı,ıekıl ros;,e. liıbu ibeyan unlle insandır nazariye. ne tarafından ıirlp nt'rrlt'rlcn ge,lvor, 8 - Ökliren mUcle l5). 4 - KeJ"İf vettn tthlrlerden biri (~~. _,,_ .......,.twtea niiamaeler -&-- __...._ __ 

1
_._ llr., -'-- ...... __ k ____... (2), Nimet l3), Bir mıllet Fransı&al hayır (2). 

- rea -~ ... --111 -· ve. be .. r • .-ırc -..- &VU$1DU oluru:ı. ve 5",,."''""n yol:ınun ur.er nde t du 
cleMtn: Namık Kemal, Becal••ile, " ba Onun l9la iten de lııir teşbihe :miıracaat Ha.ldkaıcıt ayni tıynet ve fıtrat&.• ol- o'un&n 'lı.uçuk ~ylt'rd•n h:ingUerh ve 

5 
- FranaıM",a altın I!), Tencerenia 

iki lııüJotik öıMad•n .amaalanna cire bl. edccettm: mawına klakin bulunmayan TI: bun.I nasıl topluyor, bunla.rı ne~lt're Y(' nı.oııl vilayeUmlıt ısı. J:>ar:l ke- büyüiu S). 
rer Usan -ruetlınin ~ ad4olunan Bi _..__. L • .11 i . . -·- . . - 6 - tımı on. CUııl (3). r o;_..., Ye '* ..-ın &' ruru:ı, meseli dan dua..yı tces ür kabilıyeUerl pek aerp~riyor, onlann delaleUııden ne çe 
..e hakikaten ° lıl)'m9Ue olan tkl cııerlnl bir JllÜ8aaerede en sarll ve mııhte""m mubtc., ola11 kinı.selere ryui m•"n.uu ş\d !Btlladel« temin ecllyor· bunhrı t:ıh. Yukand&n aşatı: 7 

- Kahraman, meni Sl • 
ele alalım: Blrlntdııdııaıı1en Celalücld1n ıece kıya1411We ... Zamanın 1M/ITUb olan ftll'melıi, ~la tahsil çatında lı.saıı• lU edince muharririn tee~ lir kabil e: l - Glrickk- bir şeJılr fS) • Verdintn 8 - Sibrt't (3) • Muzır lıir hayvaa 

~. lkbı.dslnden Muallim Na. tanına r..-e pek het bir l>lolmde bir tasıı.rruf etmek c1ercce ine ,.15.ı olıuu' tini. ft 0tıu ifade eckbllınck kudretini mrşhur operası lf), ol). 

fhe but'Unı "" ccvab olaralı: yanlnuş o. ellılae t114111Mtac1 ... Ve biUiio müocv- ve herba.nıl bir mevzuu lşlctnf'A:, genı,_ corett'lı. mannl1eUnl. dah.ı doğr ısu in,, Z - Dünyanın peyki (!) • llikiden 9 - Blrmanyanm mcrke:ıi (6) • 
lan o'l"*cliıf Blııan»." Banlann clddtn heırleri iizerbıcledlr, başında bir kıç • .ku. !etmek kudreUııl bulmuş mek~ cenç- sanlıtm nn'lnl lsUdlil .-d •rlz. kôylüden alınan \-ergi (4)' Karadenlule mllld lıımıi (3). 
~rtT be4ia cııldntımaa ittlf~ etmdde laklarında kipe&er, kokuda bll•:r.'lkler, krine «E8uı fU.Ddau lktet obm hiki. !Devamı ııı de) blr ka.a (2). ıt - Yanlam ('), KO) llDUD çıkardalı 

3-.&19t ................ ~.Y.& 



s 
-·-·-------· '' ~ ' d • r ........ , Ol 1 

, ... tarafı 2/1 .,, iO" . 1ır ~~ 
tanMlaa,.!.. oıar:.,.~:..~ = = ~ ~ r \,ua 
rlrlle lıir tf 90D ..... l/lllMI ~: - ~ 

- Şfı'Jfu ~~ müıııselibllU!rf9~ 94' ttrıWııa l'ÜS'ÜdÜ. Ka-J - -OturdlJttnıuz semtın adı ııe ncllerlnla • sıraa'* ..... lılr...., ! Jl,,l,W.• I .... H ,...,. •erkanJ 
mı ~enpı? Ya, ~anı~ V~fi.Ql .,.._ p~ 1av~ ~ ~ ~e idi !GgAri llibedeeethn: i - Dayı! otomob le t>ınd:k. 
nJmfZ Dll-? 1'el}dı ~ .otı.ıını.p IJUJlldtMR - !... Halide Edib, Jleflk ~14. Yakall» ~· - ~Vt:t ~~ Hattj .,ı, haı.ı lct mde ~d::iız'ıkle do u bı 

- .tht malde degil '-'~ S~~~l b~ lkad~a b~ı. ~~ nL: - Ya, validen var mı idi'! Kadri, Pe)'allli ~ n ... ...,..... ar, tt.ir ~n gelıt Ai.tiin llu .hare IM!f~ vardı. Kocamı.1, \ 
[Bll' bf!yı ı~ı:eı eW] ~r~ ~ ~ij ~ ~tU ~~W Nigirm 1691eri: ilkin duıvarlara1 Ea'ad Fl'Dı:q. • etlerinden dolayı ne kadar derın benı tanımadan, hak:kırnd ... 
lıv:> te~ezzpl bµyY:TJlAA .IlUŞlı aıl1i ba~ı. .. . . ardından döşemelere daldı: •••-... Jııfllll Mn± ... ~ :P~ ~hJt'MaiJG& 41ü,,.._. dığ hakaret .dolu llDZ er a ·, b n 
mm. .fSt r ;ıt bı.ı~ıµvr, ~ir ~1$ . .4fW\il.gıwJ efenw ~ ~~ - Anam buıbam yoğ idi benim. ••ııııf'• ..,. . ..,., • ,_ lıArillılll ~ ~ sw tl<llforuaı. & <t>ndıım.ıyQl'du. Onun.J& a.c mı:l..i 
ı erd niz! elipi Wttı,,ı.: v - Bl!l!ka Nf.glr, eyü.ce düşün, ..,...,., ..,... ·~ ....a.na j J3u. ıefu ~ 7Wmu& d.a derın. t!QJJaue bir ~W" 1 ı_I 
l~ahım Pfl§J yerinden .ttımıl<JJ- - :Quın JJ'lYf>r mu? eWıiz kaç eogöz• idi? JM liiliM 1*• ..._ •aıı•ı ....._ ~arını s~a.k aırNı ÖıuriaıW. u. d.tjı.aı .an~ 1 

m d biıyü.k umup ;ırla p~iji - !... Genç kadın plerini açtı: ...,. .-.eli ~ _,..,. er·mtvc :y11ıwıı iaııbzası ~JINUı çena Ge.W~ ômııt.ı- Beı' ı o -1 
evde daha z. ~Mle luıRllflt j$~- - Uyıhwı çQ1c .wı? - Ya bimn evimız bllf'ası de. ~ Gi-IM. ~ _,_lai. ~ bMrını ~ •PılQW 1çjaM bU eer nı boısuilnuı w ıu ı ;e5 I 
d ~ af} il o ~4· ,NJfAr ı a,nM.. - ! · · · ğil ani? 1Jıi•· ~ JtelıWf• li>niz • w• Per nunl~. falut iknm Bey di art• .•. Belıkı 8ir •Y ao a oc -f 
tar qelıi n en jj:irmM ~r~~Ull\I .. C-!vaib

1
. fı}~.\lYl~.a Ultiya..r Miım 'İlhtiyann gözlerinde y lar kay ........... M W'1hJld ..,._.., ---li~ dari,ıeyi ~· İnılÜrl?Uf o .. k. de daha eV't'el ~ bir ı a i 

da ı,öst . lWY041lQfln şqc~ c:iji.§ e ı d tlı t>ıy Ql Pjıdı: naftı, ak saçlı kederli b mı usul. cSu..ı. tliflı'4 11•-...ı ..... llqei.,~ ~uı b11 ıWü tDM!Yl UHt.. r~ak. kuil&r ııb ieT~ kala I 
g bı s'1116ı ı ve tı.luz bir k~ ~ - .Gen glilY~P ~larmı ~l. ca eğdi: • . nln üıılfiblarmda Nil un ...aı.r dr !a:ı;ik. ~ bem ell..mdıea tutup c~ lioııra M •çüu? Bun I 
kanp uzattı: nıalt J*~en ge W Jml? - Beli Nıgar, evinız buras dtT. *•''** w • ,........ 9 -iJNtWıı.uı pe,lgj. dü-şuınmtNt ~·yoRiuın. }fayil· 

- :Mcıtıza e er ef di , - !. .. d~e uuırıldandı, k11pı aral _ğından riiıifı....,..., r......-•ı, Mlllll --. i _. &a ~ t.r~ııU. inoeekııa bndi lk.mdiQe. ke!Mli ısted i b 1 
A:bdıı fliıW afalMi1 ~i -+M- ~ni efendi şefkat dolµ t>apıı uzatarak bakan c:Elil> bacı- ff Wı •rJııls ..W.11ar..,. ...._ r-n? akan bır tu de,iil ıni? T e I 

k hl k cı. a ıp ~~~tp- bjle dın~ ~l'Jfn gö7,lerle \akJyorcJ.ı. Çok ya içeriye gelmesini işaret etti. u.. ,...llıı'91111in ..ı lli'-iil w ._.... i - Beti ~ lt(le. yarar? &ı iyla oereywı- p ıJ 1 
d ciddi cıcldi şadcClJflllllCl -le- tat.'II bir .-sle aeırdu: (Al'lcuı var) ..a •dmldarw .. '* Jtlr-..ı.. • ...ı j - Ha~. öyle iM auuı.n, •· R tımek ve hicttir şey d -= 1 
r ~ i?ılk : ......... ...,...,.,. ..ıwrlW. ~ wr•r btıı 4e '8eeljirıı. ıneılq di~mek... H ta 1 

- -tf~üdara mı avdet bııyura Sıtma Mu .. ,.adele Sıhhat ......... .,.. ...... " ..... i Bu Mleri ,Qyliytrek tnaİl'll Belü deı ee iJUI uY1ffll6k '" bul 
caksız? "'°' ,,_... ..,._ -...ı a.I• ·w tılill lıııtJll ir t.avıt"la a.•ı'nııı önüııfie.11 • dMa ırvannuunak.. Kim b ? 

Paşa dudağ:nı büktü: A 1 9tlr netleeıre *11 .ı_. •i'mfltt1ılir, ip aw,iı u t'iiriidü· Ben ,..,. OÇ(}NC(J KISlM 1

1 - Alessabah döNllek niyefn- Memurluğu Kursu çı~ıyor. ___., ..._ ............... ~ .. ~ iQa ıinirJentM 1 
~· ~e1'11 enler~ d~ Wr t.tııua1ı1aı,a Mır n~uk ~ amen ve ._.ri ._ ..._. laltMI•• .. _.,_ kM ......... Hı' f le•. c.bİ~ ;:~~·ır..11.. ruL Trende Ekrem Bey.e Nt> man]i 
a att tan IQSlTa önüp ir • .-._ ....._ e.nlf .ı11NUt kardtıe cııw.a • .,..,.- MıW •••-· * ,... _,....ya yanyerıa otunnutlar kon uyor 
nı kaldırd] Baka efe~di, --~ ima...._ Burada bir Wi&ra4 JaPaı4 J\lzalpuna laQıı. . . lanlı. ômerın .&z.lerİtıln g . ç ka-İ 
bianayuınla hareket ıhtı:maliD'lız • fa7117enm: - awa,... JllUIUP yavrmn? ... ÜZeNM ne derece fentı L r teJ 
r.ıfadecıe. dir. . . on. •.ıa -..ı elaaif -..ıunmak, IUI t!m2 M ,..._. elllllılıı _.u.r. - iNat Jtalü. slr ya-·~nı ant--an -·ttnı a-_, :. 

G fend gözleri ladl ı.tekllleıta f/t/NZ aa&llUD" War Jllll'Slıa Sa Mir ..._ ....... - ~ ~1'11' " tıe&ldk ~rler Je Bal* 9unda bet 1'"615" • ., &:IA ..,..J • 

anı e nın par : • • ı.ta.baı !il._. Hlcadeıe rlıaaell• •in••• b,...._. !'•,...m 'MI .,a.ret ...... ..._ W l'rantU ••r. - • var, r• • onu eg.~ 1ayret edıyor-i 
- Şita takaITÜb eyledi alıta- rtrl ~ ki P. Ler9N " Cb. M1dll'r. . . •• ~ i 

ne. ... fel'&ltıe IMnher nrllmrW il...._ .......... •• -"••t ....... -- IMiıfle ..vleme kalfa•, fakıt - M._ ___ ""- ._ ~ d 1 za-· 
t lerl il& .____ jlr. BuaJarıa IDDt&erek ltlr eleJ'!Jri Yal'• _, UfJft!T A...-& r"•P "l§&ç 

- Beli, kıt te tiı S'7 ur. [ çini .... n •-· ~3' Q8 de ... evilm clıiameliyim. man 'kim bit.~ ne kadar k ?d ak...,! ..&..•;] ı _, 1mak ~ k ki A la mant;r •e... .-11mP41r, 
Çıı:at.4 AM a n K bİ Al 41XXX ip tan•nda. dlJe Wıp ~ - EDalaNı hUll' nuf tır. Kenttıatne ~lıft ınüsteh ., yarı! 
efeıd am yO emuru Jft8C8 ( h kltaWa rrı.._..m met8ar ejl .. rl. - EYet •.. limdl Jı~ Wr el~wı &k'erlıe bekan, hat 8't tf 

Ya a 41 a 8 a. gel\~ ~ alq u.,. nı 1r94e tanını taklld etlerler. anıtasını alıp Ri4eeetim, '8"" '°"vakit anan tarafını il'tlzam ~"! 
hta ind r. t t )ar \ad n °* T. C. Zıraat BaııkısL Umum Müdüriütünien: .. k"-itı -~ eler Wdld eıanan i~ yollar, vatfzlffimt al.tlt'l"nı ı ~ il~ndt me karmi 
~ n tutuyor• c:lıfar d n m a. Mlıara, :a.&aa... ye lmıılr ....,...._We talwWJiluk " aau .PJ.ı.b ı..r.. edlltleri Oe tamı~ ııali&alea•ınbD : - Çok tizlltiyort.llft lm111t. el uıRumı ve bütün o mana 961'-i 
f4arın öksuruk ~i,yordu. lb. lııMmla lailklımlerl ..... U.!11 U.. UI* ,....._ irert ıuu.u • ...,. - us .......,... •• ,, " taklit • •erecıe $ıate!ı teı*al..-mfh, f{mdt blsbl omm yanmtta s&ylen du-i 
rahim Pa a $0k&k k Pi' odan çı. bmlıbo atellllll'L ~ ma.wıal w pi &Jm"G&Mlr. .-ebare&lıe ~ ~ ita da laıll'•UD itıOll yalrn~ kalwtwn. B8ri pu anlaymea kip ere eeek: 
=~~ Abdülga ef e yarı A _ 'J>MNeate araaılaa ,....,.... .. 9'u'da': .._asi bir .ıa;.n;ıulan aaıt. barlkJ u. f".Hr defa bunya felır mJalllf beni trir turffl a~kt r. . J 

ı - A*erllttnl ,........ obnall. MUıwleudlr. l'alııa& 1"lnlar ttsıD takJJl1t i - Eltetıte gelfrlm. Sen mera - Acaba o ftakikaten 9' ~ ~ 
- Duadan unutman efendi. 4-ıı.11 4aba .. _ ... _ • ._ ... e -· d-.. ,.--' ,:etme kalfa. Hattl sıeak mewimd hissetmem'• tftldlıt? l!hrka sut! 
n...ı; uhafızla kıh şak ı - En u u.e - ~ • ........ tabsll cirm.iif elBl&L --.- .. "_ ·- ... ...... .... ·~ 
~ m rm ç ır. 

1 3 _ t.tiM•m-.. _.. ...., ali ........ , 1aa11 taklididir, Bide 1to tanuı eıı ıU- ;on on l>eş güın bunda kalmalı bi kal'Şl bı,1ya tlu'l"dnltmtttz tt ide! 
t 1arı arasında atı.na atladı. r. -• •11_.,..._. __ .... -tt.m.__ ..... Le -'-_.._im. beıni tanımam- Mlnuma mklni 

1 ' - y ... ,...... ..... ...... .... ... :r1ÜU'J ·····- - -....-uu --- ... ... -· :.ı ~ .. ,Y~ .... ,. • ., 
Kafile hareket edil3ceye kadar 5 _ Set " .. , maariııllll l"8 .._ 81111 ~ WcriıMle ..... BaJil NJhad ffl'JDfşUr. ! hty&T 1ta1famın cidden öziild6. var rmdır! S 

Gani efendi kapı önünde duniu. ~ rea _..... elmat 11111......._ "XX ıe ltenber. nuıll• ...... 1111r. ~ g&ren Ekrem Bey bu aynlık - H'4* feyden ~p)te e metli-§ 
sadrazam uzaklaşanea içeri.Ye ll;r. 1 _ .._ ..... A., ln-'l'--, ..... _ :!&it ................ _, ........ , 1• -a~.1 ltrlıü taklld el.erek J'aall t• pseller ••ı~hnesini sona erdirmek için aee1 tine y6D em tm B rec 
di. İhtl'yarm ;göderi W1 aözii aibi ~ ;.:.~~~ • .:; ~.;;_-·--W.U.-~·..» terda Wrer .-bnertlr: tüa& 1'Qlar .. Jettt. M r1e ~on leni bu u; 
parbyıor, lhuiakları sıns· simi ~ , _istene• ftDlkl fllraa •• .,.,... &u»fU.Dımeslnl lmllr• • .-ı .-Jerlıı tlslfıNnhn d7a4e on. j - Haydi, 1cızım, treni k ~ra v yetıten kurtaftnak n rl! 
lumsiı}'Ol"du. •-- llD&lsal edlJerek 1a.pılqıış tu1•cr.er- 1cafrz. a k verd k al 

lıteniivenieri ÖÜ4ÜQOeLi çıktı, &mıMle ohm*. ;: Uııaret.air, onJarm asıl fi!llübun• au.

1
1 Kay alidemin &18mfte mate llQlll'lcfaD ee ~ru t i 

Halin kilitlediği oda öaknde a • - ~ ._. " 8*leld ~lll'l .._._., ~ _.... ........_ ıa...ı ,.._ nnu,r, ıııerb'ı. Nt41ml 1
1
me bftırünen bu yerlente dık ve Rn ~-"-P'.kt.- er 

..a.-t-. -.ı-.ı.. lllllii t.....-:..ı_ bir ..we 11.'-IU ........... 1ılr ..._. .......... tMI -'•'n *'rill. - -&.. --- ...... Lı ...;:.a.. _ _.... (Atlmet ) 
•-rıl>........ ..-- _ t.tıldlllda ı-1:ee tııe .... ~ •*' · rlw.. p ••t .._. .-. ._. eserllrblle tdllt e&mek IGO ete. bir.tar~. ~~ """"''.e vı ~ .. .,......__.... ... ,8 

r":;::~~~~tu..~ Ba'1.Dl m .. 1' - - - ,,...... a A ., IJ*l8'ı cNigaı. 1A bu.. tllıilDI Iİl'llle kartt• alm"1art alUDlıır. ..... --· 

A 
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4/l Sayfa SOll POSTA ı•a 2 

Ankaradaki suikast suçlularının muhakemeleri 
c~ ... ft 1 laci ••yf.P,e) l dufa ha'r-ada tel'cii.... "tllllileslnl 

tılr buçuk ı;,a.ı&tllk kısa bir f&sılaciJG ~on. l'ÖJ'Dldde Olaa V~ •Wf•~l\e f.e9cila 
rıanunda ~'bsıi tAıııştığı bir 1 duyduğunu ve İlk ifadesine mikaca 1 kamından bir mütaı~ ol• oln.-..ıtı 
kızla ot.. mliınuebatlnııı ken<:l:i ha- at edikiiji .umaa Uikl'ıD başına ı senilda. 
ya.ti ve düfiiaceleri üzerindeki tesir. kendi halrlkında 'İdam kararı üıtiye.. ladia k ra aaı 20.45 ~ kadar siiJ-..aş olan bu • 

&iin'ııii bu muhakemede, hakimler heye
tlnl Sabri Yo d:ışın ~lı.i•nda aza. 
dan R.f'sad Ba,ramo!lıt ile Emin Biike 

edilen saa.Je ...,-11 ..... .Pavwr, 1aaında 
otm'llUl6ta olan Abcliirralamao 83.J'maa 
ile SiileJlllan savı &'isi.ererek bunlar sa. 
Jrlren kemlDerln~ Yu&"onlav kom.üıılsU 
olarak pstermektedlrler, Hakikatte Tür 
~ ile SO't'Jd. R...,a ansmdt.lti müna.. 
Mt•li bennatl f~ln t&tırik eılftaılş sa. 
lllsta..._.. llualar Pdn WJ'le olt•l• 
&'iW 7Wln •a """'a aılr --*e altl!lda 
ialal"ikiilaı"111a dMIWll ederler. Börte ta. 
h.-ıa yaaya.a ol_.. ~· .. & 

lerini ve ~ece komimitıtliie kartı re1t imza erti ğini iıaret ettikten son . ma amı, su~hılarm mevkarı-., 
d.uyıcluğu teme.yül,er, anlatmış. Sü- ra kendisine cösterilmiş elan cürüm Jeriain devaaunı ve Deri sürülen idıllll. 
leymau ve auikaad esrtuıoda par. delm1iadesı rövefver i1e bavullanıu larm Mr ... it ..._..... ~ ._ 

teşkil etmekte idi: 
iHla • ...._..~ ela otilllhttri~t lftüd. 

tlıekmlUM al CnnU A'!aJ ;1e a•yinl ite 

çalana ~ ile olan dCNdukları. tan1m1,tıa s•t.uoe kendfterlne bDdlrUmeslnl ve .,_ 
nı, 'Komı}of ve PavPof ik ne suret- Tanımamazhk ]~ek celsede de 1&hidlerla dinlennal 

mal Bora i•d eiit"eri-. 
le ~ı~ılLırını ve_ bu iki şahsın Ö. ._ d&ntılı'e r-lnllillaa latedl. 
merı •ukMde teı}T k ve hazwlamak Kısa bir MLiNen Hara tl!Uar •nam 

Ointey:ci!er İıçia ne gibi teYleTe bat 'nlrdulduım edllen mulaakemenln başla.n.c'ıcınd:ı Ah- Mahkeme 8JID sek "zfoe 

ani;':;vaya 9önılari:mek =.:~==-:=.~::-.::·:~ bırakıldı Mahkeme sal unu kesif bir dinle.> ici 
kutlesi ile aoıu idi. Türk ve yaNDCI b.ıL
ıın mümessillerine ayrılaııt olan yer • Bir saate C9vab 
lenle de bw.Wı Türk ve ecnebi baaın ve Suçlu, riJBSet &anfuulan bunların 

istenen bavul ft n~ .. 1f8'ehırill keociistn ter. lleyeU llül.. •h lıere .... _.. 
eibne llllUmlş elanık vert1mesini Te mi. ürt muımD• Wke"iıe~ •e • 
..,.._.., t.DAa gilıe ,.atıeblleteibıl f!ÖJ- vamın:ı, Abcliirrahman Sa.1m:ınl:ı Sil • ajans mlimeMllleri muha.k~menln safa. ltfnıler tarafından b.hıik slldlkleri hak Su~ gene bu arada Niyazi ve 

luıitmı ıaldb ey1tımekte il111er. Mabkeıne kında teYeih edilen nale \arsı Ala. &ala • Fahrı adıında iki kardeş ile ne eu~ 
aa.!onunun d1$1nda ıse koridort.arian b.-ı.,. kfttatın devamı esnasında hualar anla • rstle tanıftliını ve bunlardan Mo... 
lıyarak adliye binuınm ;;evreainie top. şılacntır. demlflÜJ', Mahkeme Pavlofun kova>~ gid;eın Niya2iye eönôerilineJt 
lMlmış merakh 'ft bla'9ahk !':s'Uı: )'1!1n. suç1uiara aJd llter aırac1a oıurınasma Ankaracla pdlıyau bomba ile wahl' üzere 'k~deti. F~~~ri. taırafım:lan bh 
lan -.an Mli&U \lltkb...ıa. !ntılmm1 mtisade e1ın!ş ve bunu takiben birinci parçalana.rak ilen Ömer Tokat bavul gond~ıldıi"U ve bu bavulun -.... itin_,...._ wtaıa WWrler •1'1'11 llik'lmlithBn 90ll tabkintın a~ıl-/ 'Rus eefaretı vasıtasiie gönderihneei 
alınmı.ştı. -. alı! tııaT&rnamea '*1ınmuştur. .&Akal-a ailroe.a mallllwl!lliDie ppll .. için Si.i'l.eyman Sav'a verildiğini fa. 

Suç'uların h· .. ·y·.yet1eri Kar ... 8 mak izse lııalııiannda llOn lahlılludm kat gön&ri1rniyerek geriye geMiği. a nam attlmasma 'ft meftufm duruemaya n i ve btadbulda Ömer, Süleyman Ve 
Heyeti bWmeain salona alrifbıl mü- lta.ra.rıumıede yakanda '8ml S*n llfttderlne. Ab<lurrahman taıafından açıklııiı 

teaa.11> alona .-ıraea ınaı:luw ,.uıerini lllf.lu.lardaa ...ıııa. t.&eıııaa Petben• a- Jsbpan b .. ı.ı. dak" laleb zaman astar arasında cizlenmiş ve 
aldılar w: muba.kcqeye b&fialıılı. İlk o. 4ınd.ı dlter bir fMICllUUUI ü :U lbiiil UJ CUULIO 1 Metroviçıteki komünist tepkilitıne 
ı.,. IOl"fl.J& tekllea •e: JıiiYlJeıl ıes1ı1t .941 • Jlız"eakO".!ıehP ~yere .... Mamunıla.ııctan '-tepen Podoçni. Md gidi evrakı ihtiva e~·ni gör 
fıdüe.n Jllfla Abcliirl'aıbmal1 ~n CJI. nk biWaare a.ı.MZ taıMııiıHe ~ tia vuiy«ine gelince, btı eenebi ch11Clerini billdimıişr. 
•u. Alldürralunan s.JJB&D.-. c. - 7.ı..a Ur ı...ıu• .. ..-. ....- lllri - 9 ·1•9 _.2 tarihinde 8-iyeye gltmetı Kernilaftaa allRIR para 
luiplu 333 dog11mlu ve bab&ınlllD adı 7e7e Pttiil ltN"et ıııdilmekie .,.e Mllkall üzere. İsliıhi;yeıden hududumuzu teT• . • . . 
lbtcılt ohlwiuuu 938 ie Tiirk11e1e ıele. ı.wıleeiDin sUNM OCIWUI ._.. eblU- ke1ım19 ve "•len TüBciye haricinde 5uıç1u suıbad h~laeslııe takad.. 
re'k Tt1rk ta~iJetiae 19~1. bı..!ı • nk fÖYk ılenUın~lr: .a(up adreıri mıal&m t,tdanmaml.I ol. &im eden gıiinlerde 1.tepau ve d:iğeı 

!1Jb. leyman Savm tfaclelerinin dosyada m~ 
lladan 90111'11 Hlerman SaVtn tfadr. ~ dltn aı.lnt litıll!an ıle veılblara 

.......... 811eyman Sa• a.tru ebT&k 
ltus tebaasın4an olan munanlara ierel,. 

man vaıutasüe okutulup tercüme eW _ 

rilmesi i~ln salibiyetu sulh Jıikhalen._ 

kabm tıMiii ... ifMesiılıle talma Kornl. 
lol Uıe ~i ve Paftof• t.mm•
dltmı .......,., •e 0-4n ne 9Bfttle 
Anka.raya l'Cldiğfnt w __.lslle ~ • 
tütünü söriellf. 

KollliW. ~ ..... 

den RaJrinüaa Baıaruı .aalb ı&:rl • 

nine -.e şahidlere davfl.bre J'a&ılmw
taa-.-Hı&ı.. 

Ye daracııman• ... .-beWe t/'llffı .... 
ili lılldirA 

iddia makammm isteği 
,,,,. ................. Ur.ar ...,.., ,. 

bir1eoe IMlciılldl lllUakeme 90lla er • 
.... ~ .......... tMia - - ..... 

Japon - Sovyet 
münasebetleri 

Laval, Başvekil 
c lmağı istemiş balda Tıb Fakü11esbıe le•&m eıılıiul K .1 f p· I f nwuma cötıe "lre,yıp eayı1eııcaiından auç!uftaıla cılan temas\arıntn bütün 

~. Orftt 9 t8 it 9 C. M. U. K. 198 i.:i ma.d.desi mu- safha ar:nı ve Korniloftan para aL 
ldaııa o"- 8tiıle-n fJaT he l"8 Maanmla~n Leenli ıterullof lle C>bnce l>u maznu.n h-,_._ınd-L! ifk d :~ıoı tafs1en anletınıt ve •uikaa. TeQ-• 

1 (A..ıl.) - Mlimlei &Mekal Vatinctee. ' (A.A.) - Royter 
a•u "- ~ ~ • .lapımJ&IUD lovy&Uff lllru.tin'! Drıla -- Vqjnglıoftcleki Fnıfttl& ~ Elçili 

aetu.ta .. ...,._ iitı ~ IW ~irld • Geerst Pa'91of, J1l)ran4a 1ılalı e4tWJl1 ti.. tatdcikatm nı.uvakkaten tatitine ve Un kime k~ı tevcih edileceğinden ı9A t.ru.a Se'7e!Uer •lijtaia .Ja. M. HaMi Haye. Petea • Leval gQ.. 

~ teleııetı: '"* •Wtsıeı.e ~ ~ d9tra4an lotraYa .,.n ~)llt'lli 11. ancak T"urkiyeye c.,ini teminen ıtarib malümatı oımadı ğı.ııı ancal: IJIU7•• bqa ~ ........ Mjlı lıu..lJÜlllW'wfacilllll -.ra f'IWlz ~ 
~ LINn m•z•• t• IMM • • .._. imeft adı f'll08ll 6-M a eMlr- dipiomatlk :volta:ı4a ieabeden mua.. Ömeırin bal ve._taVTın.dan ve bazı baDUjuna J•-•tww. 

111
.-._;_ .....,__ .i-.la ~i- .ı,,_ ~ı ............. .ika.. .,. J:ı 4

f ........ ..;.,CT ... ,_ w kMll flWlıhl te - mele yaptftak ÜZeTe ten4rifine 'ye bu müphem ifadeııerinden tahminlere .r.po.,.. 4-..ın .. : ..... - - ~-:,., ... Birl:etik ~ Ha;i_ 
Gün bttber aalonımda kalfabk eUI ...... ta&lllık eden .,_. ftBleria iti. ht1SU!lta C. M. U. li~ne müzsaere vardığnı b.ild'1rd.ikten sonra bir .sua. dald üç ta.raflı müaa,,ebetleda ;aaıdk o. ciye Nearcıtİlle gimıiftir. 
thü ~~ ........ qfpr;"=• ._ tMr awts& tn- )'1LZtbuına C. M. U. K. 198 ve te kll!lfı da demiştir k!: IUl .....,...1 ~ ~ fOY~ Dipl:ınaatik ,.,Harla .abnan ha. 

...... ,.... .. .,.adaıll ~ 1918 illik .............. 71 tabmia e. 200 üncü maddesine wvfı"kaa kaı-ar Gaye ......... , ~ ... ~um. Batnıl:ilik m-. 
~Ye »n7eı .....,,. ~t.blüa ... _. ... '* Dt' zile c*'9ıdln veri!di . , . . . k ietıem" AmiraJ Darla • 
.Wlhı- ...... 1-•ı .... .,.....,,.w Tür- --- .... ~ c IMl •ı_._, __ "--- La---n _L_ae:•0 Fikrımce hu wıkast ıt.e ıatihdaf B JI .,.nnm '1hle ~ıau 1ıqlaa emını 1

' ve •• 
·- ._. .. - - - .. nMUUt ......... vu .. ~ı ~ M' T rk _.,.. a.au ~b'le b!le 1!J., yalnız müıdıalaa oazırlıiaıı bırakma 

kly•ııe bıalundutıanu Ye iııhüal iaYJet .._. ...- ._ illi T. c. &. beraber P..viofa Ye KOTniWa lriTM edilen gaye ü iye • Ahanya ue Ml'ltll ~. 1tendt b saembe iı ~ eıau1tt~r. 
Ueare&. ~UlibNle .-u1a.t JDÜI& • ._ ,. l9cıi rı•Ctzlsrl ~ Ut.ol ıtımıeem.1!1eri vennit"" kendilerin4n aındald iyi mimaşebet1~rc ~~zmak 
1'rijtjnl ~aıpı..ı:m. ııirledl. ..._ •"•"• ~ tııar..m.nesoıe göre m .ltmda \ıııuhm ve j,u ~ ~ Wl ~ Tu•fye- dtitmi ~ soma onlar la binele- Fransa ••i. l.Avar e tevdi ~ 

P l.J.. :ı.,.,ı-: nü; ~l..t...- cl\Maırtru Wldimıiftil'. nin lıube gıımesua Uıml n .etmektir. rtae ftlnll 7&...-ldlU' fikrine 'ls1inad e& dHcf g-· ta.kdİTde Birle.nt ~rik• 
ıv..,.un R•V91ff V11Jer vvyftlltlf" ..... ,.,, • R 1 tlrt7orm. Abnatl7auın DriltLofikl sıfatile hükUımetiniıı Vich:v':re Kartıl duru. 

Beorst Pavlef da ıın 4otamla ye Jılımnuılanlu AWiirrMmaııla. Sü ~ Abdurrahman Saymaaın Cürüm ..,, 1 en: ova.wr 1aüı1ltidlerimlse sadık ulacatDD"IZl sGJ. IDUDU tebıar inley.eceği m.uhait.b.k 
SoVJ"et RIUQ'a tebaw tıltatmw ft ı.a. ~ i(lta bt11 ~ Ölnerf 11ı.. •sti &. V8 bavullar 1-~ l~Ulll 7o1ltar. Bunwıla beraber say lnuıkıtadır. 
len &&.a-. 8"7• 1ı•ıılellaanu•de OT._. w AJ!bnJa ~ ıts. 1 CYlu1 .Alımnyarun biç bir tahrik oluıaclan So• ==========-======-
.-&aJJer memm ., ............ Wlrlf, •• 1entnelılltl _... ~ Hl'ellle fer"an BualiMdzırn .ara ~n Suçlu Ömerin ölümünden sonra ,eUer Blrlljine karşı harbe clrmemlzl ve LonilNllm ,....&atı ı11'1 btse k&r11 k• 
hiıvlJeünln Mf'-e •ı'lt"'rfw - z!w •n' W ' .. ,. ı .. 1ııa1a., S.JDUmta itlticvab.ıaa ~ Suç. kıomünizme k&ışl olan temayülünün blıdeta ilil:reınl~ 11lı•ıtını u.nne - bteıa "ft tahrik hareketlerinde bu!uıı • 
befetl ltlMeı" tıuı ....... ' 1 aı .,.,._., a-.. -'iller •sWlle 'iLi ... o.;.,- hatli7•mK SOÇ91 1ıa. aanıldiğanı ve bu işlere 'karı~ıı oT 4"Jeraz. ..-...._ J"Mjflk Uıtu&fı etraf• ma4ıkça 1"im ltmdarla ~rp...,......,,, lt1a 
...... iliw ... - ..... _.el. e..ıi ••" •ne 'le .. a ... 1 1 ... pt&Dl •V'mlf ve Jr. Mada Amaa maktan mütevellid büyük bir azab ;r~n .-e"leree n"1 v..-.....1111 bic 1ılr lelNlt 7*f.ıır, 
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Memleket Haberleri 
Adananın içme suyu 
meselesi hallediliyor 

Erzin canda 
şayanı dikkat 
bir muhakeme 

Çevrede yol inşaatı devam ediyor On bir seneye mahkum olan 
Adaıu (Hususi) _ Adana beledl)'e raibat. göı'.mdttedlr. Tar.a kadar se~ at Enincan_ mektubcusu. hakkın 

meclisi ı Nisan günü toplanacakt.ır Bu 1 koşusu dıı.b.a. J&ptla.oaltır. • dakı karar Tcmyızce 
toplantıda, süriınumede kabn [.'!h~ iç. Adana hava meydanında hazırlıklar nak.r.edildi, dava Sivauı 
me suyu meselesi ür.erlnde ehemmiyetle Ad.uıa • Ankara _ btanbul hava naklolundu 
durubcak ve bu iş arilk bl.r aona batla. eelerleri ıçfu Adana oava mey • 

nacaktır. danında h&7.uitlbr &ıımamlanmış • Erzincan rnektubçusu Muzaffer 
Yol lnıaatı tır. B.lr Nisan cünü ııeferlue başlana • Mı.lhidd .n Dalkı lıç, başkaınl~ı aL 

Yil.l1eU.ckı 1oı inşaatı devam etmek. caktır. Bu eme klana baya meydanı tındaki Erzıncan felaketzedcleı İrıe 
tedir. Bu 1ıl KO'&&D.Kad.lril, Osmaniye_ daha mükemmel bir hale sokulmuştur. parn dağ ı t:m ıya mcımur Kız.day .L;o. 
Pen'pa~-:ı. BAMe_l.larunl,ye yolları inşa Onnan çevirgc müdürlüğü misyonundıı. buı üç yüz liral.ile bir 
:ılı tamamen bftlrileccltUr. ~ or~aan ~evirgc ~üduriiltüw· ihtilas i d:d i a.sıle ve loımieyonun di. 

ıııiılıendis Neeaıtı 1'i1roo ta,.ın edilmiş ve ğer azası muhasebeci Vchıbi ""' Ab. 
Haralar tefti§ ediliyor 

:t.Jraat Yekiletl ~ilfeWsl bay S:ıllh 
B ım tetkiJder )'&pmak iıurc şehrimize 

c-elınl$tlr. 7'.lr.ıat YekAleU wcteknl &ubfo. 
si mudürü b:ıy İhsan Akhun da (lukur. 
'>Vil har.darında tetıdkakt yapmıştır. 

Adanada ilkbahar at kofUlarl 
Ad anada itkb;ı.har at ıtoşalaruıa 

bu b:ıfta b3$.bndı. Koşular cok 

Va.7ı fesine başlamıştır. aulLaıhla blrliktıe, bundan on ay ev-
Ağaç bayramı lvel Erzincan Müddeiumu:milıği ta. 

Abç bayramı Adacada Martın 28 inci rafından tov.kif oh.ınmu.,.<tar V'C Er. 
cünü ya.p~ır. O gün şehrin cıuhte.lzi ncan ağ~roeza mehkcımeısi mevıkuf 
ur k(işelcrine binleroo :ıtaç dlkt.ırni.ştir. lıu hak.kında on birer ee:nc aeddz.er 

FJanelt karneleri dağıtıldı 1ay hapis kararı vermi~tir. 
Ada.ır-.da NIS3u ayı ekmek kıı.rtıarııunı Dava Temyiz Ma.lı.kornes i ne geL 
da~ blıirilmi.şi.lr. '$ehlrde e~k1miş, maruf Ankara avukııtları ndan 
işleri cok normal bir ha.le l'lrınJşUr. Galib Hikmet ipek ınaznunfar.n 

------·-------------------------- vokatet ini dcrruhde etmiş, net icede 
İskenderun belediye bütreıi Adanada b"" ··k t T · h1- -- E.r A T uyu a ıt I emyız Ma Kıefllesi zincan ğır 

200 bin lira müsabakaları ecza Mahkemesin in bu m.ah:ktımi. 
hk.enderun . (Hususi) - bkendcrwı Adana (Hususi) - Bu Pazar

1
yet karar:m bozmuş, on ayıdanheri 

belediye encümeni, 912 mali yılına ald günü de A.dMıada büyük atış rnÜGa-lmC"\'kuf huluınmnkta olan Muza.Her 
butçe projesini kabul e&ml.ştlr. I Nisan. bakaları yap lhnıştır. Birinci, ikinc Muhidd"n Daf.<.ılıç ve arkaşlarını 
ıU bele:iiye mcclisfnde miUııkereltri ya. ve üçüncüli.ik alan atıcılara mükilfnı tahli;re ett i rmiş ve muhakemenin 

pllacak olan yeni büiornın gelir Te mas. 
raf yekünlan mıitevazln ol.a.ra.k 200 bin 
lira olllJ) ceçen 941 bütçesine göre bir 
ıni.-;l.i ar!nııştı.r. Y(nl biıl9ede yol. te • 
m 'zlik işlerinden başka bir şetılr ntel ve 
rraz.lnosu inşasına eW bin Ura tahsis edU 
m ş bulunmakttı.dır. 

Mersin piyasa•ınclaki halaylar 
toplanıyor 

Adana ( Husu•i) - lstanbul Ofi 
s; taraf:ndeın gönd1crilen bir mümes.. 
ai t Mersindlc p iyasada mevcud ka. 
layla rı toplam •ya başlamıştır. 

T oroslaTda kayak sporları 
Adana (Hususi) - TOToslaıda 

ka> ak sporlan yııpmağa çıkan kala. 
bal .k b ' r kayakçı grupu biitün To. 
roslardan şdhrimize dönmüc:tür. 

lar verilrnişti:r. Hafta tatiTi günteırin d'e S ivasa r.a\.tl'ine karar vermi~ir. 
de yapılan bu müaabakalar şehirde Muz.affor Muhiddin Datkılıç ay. 
alaka ile taklb eıdilhıekted'ir. n i zamanda eski ve k1ymıetli gaze. 

tecilerimizden biridi r. Bu yüke.ek 
Y urdda 1 nötıü koşuları adafot tecelli11inc mazhar olarak on 

Esldşehir, Konya, Sinop, Xil:'de, Gi.1aydanheri mahrum bu1unouğu hür. 
reswı, Ka.yııeride oldutu cibl Toiat, D"-'riye!tİne kavuşmuş O'.limasanı mom. 
nlzJ.lde de clnönü" ko 11-cıu yapılmıştır. nuıı' ydlle 'karşLlarız. 

Denizlide yapılan koşll.Y'.&, GS'i kız ol. 
mak üzert 276 atlet iştirak etml~ n de. 
rece ala.n1ara. he41yelcri verllmlştlr. 

Tokatıu. yapılıın f500 metrelik koşuya 

Biga hayvanlarında 
hastalığı 

ıap 

da. b!rçok atlı:Uer ~rak etmiş ve ferdi B' gn ( Hurusi ) - Şohri.mizin 
t.asnlClc blrincilltl Gcn~llk klilbündeıı bazı köylerindeki 9'1t3l tırnaklı hay 
ilya.s, lklndlğl de ayni kllibten Ililml, vanlarında. şap bn taltğı çıkmıştır. 
üçüncüliığiı de ayni klübf.en Dursun im. Hastalık mevzii oldul:u İçin dcthal 
zanmışludır. Takun ta nillnde gençlJk merkez vetcrineci, ha tnhk zuhuT 
klübü, J:TUP tasnifinde ortaokul blılnci.1oden yerlere g id i p İcab eden fenni 
ucı kar.anmışlardır. :Kazananlara. bedi •

1tcdh: rlcri almış.. bazı köyleri de 
yeler! verilmlştlr. !kordon alt •na ıı1!.rnıştır. 

Sıhhi bahisler 
(Baş tarafı 3/1 de) 

==-- =-
Belediye Sular İdaresinden: 

idaremizin Elnıalı rabrik c;ı için bir lklnd maJdnlst ile bir tes.VeeJ, Fe«1,. 
köydeki atelyeml~ için de bir delı.trl.iıçl, bir freucJ u tası. uç tornacı. uç tea., 
viyeci ustası. bir maranıa1 ve iki otomobil tamirci ustası almacaklır. Basan böyle bir göı. .ı:enoırı mÜı.mln 

hutalıjuıa düçac olanlaun ı;örme dtre. l'tl.aknlstin Sanayi mektebi mezunu olma6ı, elektriltoinln Nafıa V..Si.let.la
celerl de eksilir. Meseli uzaktan iyi ıör. den a.'ıpri üçiıncü derece rhlıyctnamesini haiz bulunma ı llizım.dır. 
dükleri halde yakından .;öremezler. DA. Dlter lsÇiler ıı.rasında Sanayi mektebi mezunu olAıılar tercih ~illr. dt63a 
ha dotnısu parlalt ve vazıh cörl'mezler. --------------------------------... 

Bu da Bldarit h:lstahğını tevlld t'dtr. 
Böyle Araz gösteren hast:ıların mu. 

hakkak ı:-örme derecelerini muayene ile 
tesbit etmek lb:ımdır. Birçok defa ıô. 

riılıniiştiir ki &"Özlük numarası verilir 

~rflmez cörıne derecesi tanzim edilmiş 

olur. Blefnrit te z:ı.11 olur. 
K;lrplderlnde fazla kepek vn"nhud dö. 

külme \-eya. kaşıntı olanların teda\•lsl 

pekilı\ mümkündür. Hatta bu i.raı; zail 
oldıii.tan sonra kirpiklerin yeniden \"e 

da.ha ı:üzcl bir surette ı;elmesi de ka. 
bildir. 

Şlındilik sevıiU okuyucularımızdan 

böyle arızası olıuılar varsa Son Post 

doktoruna mcıkt.ub ile müraoaat etme. 
!erini ricıı edf'flı. Knıdilerini memnun 

tıbbi ve sıhlıi ceu.blar \'erilecek. 
Ur. 1. Z. Ö. 

OrhanguJ Sulh Hukuk llildmli. 
t(nd(>n: 

Ortıa.ngaıJnJn Gürlei cedld kü)•üııden 

llavvanın yni köyden Etem karısı K d. 
rlye ııleyhlne açlıtı men' i miid.tıı:ılc 

dava.'iının yapılmakta olaıı duruşması 

s•ra5ında: 

IJıınalı namına çıkarılan da vetirenin 
davalının lkıımet.:illıı ml'çhuliyP.tine bl. 
natll1 bllatebllt kıde edilmr ı üz.t'rlne 
llfu:l<'n tebligat lcra!!ına kllrar vcrilınls 

V: duru$Jna 17 /4/942 Cwııa. giinu ııat 
Dn~ ~ra.lulmı.ş1.ır. )le:r.kiır ıiin ve saatte 
b"z:ı:;M bulunması \'eya bir vekflle ken. 
dltı'ni t~I ettirmesi lil:ıuınu tebliğ 

maknnuna ılıııim olmak ü:ıPre ilan olu. 
(9l'?/1:?6) 

Orh:1.ngazi Asliye Hukuk Jlıüdmlı. 

tinden: 

Orhaugazinin Ort.ıı köyünden Lebib~ 

GayrimenkuJ açık artırma ilanı 
Kütahya icra .l\lenıurluğundan: 

Kukıhya. tapu dairesinin 'l'eşrlnitl veel 930 tarih ve 85/ 95 numa~nd:ı. ka. 
J'ldlı 11.aeı Ahmed mahalteslııde Pekmeı;pazarı nıc\kiinde vaki KuLıl~a malL 

Jesine olan (2817) Ura borcuna mukabll hadili ve cene hazineye 175 llra7a 
muk.a.bll biı'lncl derecede ve lnııyatc iJdnd derecede (1000) Ur.a için iPolekli 

olup (2817) llnı borç için satılm.:ısı liı:r.u~elen satı yol, solu Hamdi arkaa 
Mll!Mli.mler Birliği, onu yol ile çevrili t;ıhtaııl senevı 50 Urıı lca.r &"eWt'n bJr 
dükkan \'e bir ahır, bir odunluk, bir hela, bir kiler, ve lklncl kııha iki 4lda bir 
mutfak bir sofa ve üçuıı.::u kalta iki taıwuu ve bir na.tamam o"a ve ~ 

f'a.yı mIDllemil ahşab ve t.ınıanıı (3500) Ura kıymet takdir edllnıış bulunan ııı.. 

ı>ır hisseli bir bab hane satışa çıkarılmış ve blrincl açık arlırmıı ile satışı 27/ 
4/ 942 tarihine müsadll ı•azarlesi cıinü Da.t 15 den 16 ya kadıv dairemlah 
yapılacakLır. 

1 - Artırmaya J~tırak ı-del'eklrrln ıayrbnen1ıuhin muh.a.nunen dcterlnla 
7. 7.5 buçUk nisbctlnde pey :ıkçrsl \Cya mlllı bir bankanın tcmlnı~t nıa.kbıı_ 

~unu ibraz etmeleri lazımdır. Sa.tı.ş bedeli peşindir. MemurfyeUmiz alıCJJ"a talı: 

diri olarak 20 giinü ı;eçmcnıek şarWe müruıslb bir mlhlJ vereblllr. 

2 - Uıare bcleJlndcn % 2.5 tellali) c resmi lle tılaıı pyrlmenkaliin. yeni 
maliki namına tapuya tescili Te badehu tesk.m masrarbn ve ihale puln mıi$. 
terlye ıılddir. 

3 - İşbu &'l'Yrinıenkulün açık artırma şartnamesi 17/ 4/ 942 tarihinden 
lilba?'(:n herkesin ,-ör ... bllmesl lçln icranın muayyen num:ırasında açıkta. Ar. 
tırm.ııya LşUrak edenler bu babdalu şartnameyi okumuş ve icabedeo maliıJDA 
tı alarak mündcrecatına muttali olmuş addoluna.cat~ artırma. ı;ırasınd.a aatıı 
yeri.ni t.erkedenler artırmadan vazg!'çm lş ıoayılırlnr. 

4 - Gayrimenkul ıiç ıJef.l baf'ırıljıktan eonra muayyen aatte en ook artı.. 
rıuıııı W.1.iindf' ihale olunur. Ancak birlııcJ .utınnadA konulan bedel o &'ayrl,,, 
m.enkulıin ~uha.ınmcn deterlnln ~ 75 ini bulmaz veya satış isti) en hazfnrnın 

alaoatın riıçha.nı haiz diter iki lpot~k bedelini yeya satış m.asranarını temfn 
etmediği t.:ıkdlrde en çok artıranııı taahhüdü baki kalmak üzere a.numn oıa 

ıün daha uzatılarak '7/5/ 9t2 tarihine müs:wllt Perşembe rünü ııyni )'er ve 
saat~ yapılacak ikinci utırmnd.ı artırms bedeli rilçhan hakkını lıaız ipotekli 

al.ıcalı:ların nıalilm olan yukarıdaki alacaklarm mecımıwıa baldutu halde ca,.rL 
menkul en çok artıranın iatllnde ihale a.'kal takdirde tı.sı talebi düşer ,... 
müşteriler teahhüdlerlnden kurlularlar. 

5 - ilanın ilk bendlnde ,razılı fpotetek aJılbi alacaklıl.a.rb Jlier alüada. 
r.ınm işbu nlacakl:m '\'e faiz ve m:ısrııtn dair o1a.n lddlalannı evrakı Jtliisbile
lcrlie ilan t.arihlntleıı IUb:ırl'n 15 alin lı,ıinde memurlyetlmlze mliracaatla bil,. 
d lrmelt!ri ıazmurelip aksi takdirde hakları tapada muknyyed olmadıkr.a sat.ıt 
tutannm J16ylnşmn ından mahrum bı.rakılacakJardır. 

Gurleioodld koyiınden Ali oğlu Osman G - Satışa çıkarılan bu ı.ıı>Tinıcnkul kendisine ihale olunan kllllŞ4'> derhal 
aleyhine ikam'! eylediği boşanm:ı da'\'a. ' 'eya ,•erilecek mihil lçlndı! satış tutannı ~iye etmeleri aksi takdirde ihale 
ınd:ın dolayı yapılmakl.ı o1ıuı duruşma 

Dava.iman lkaınelcihrnuı rncçhulltyc. 
tin~ ""'bnl ilanen tcbllpt yapılmasına 

karar V'erilıııi~ ve bu lliı.nındıı Son Posta 
gıımWslle yapılıruı.sına duruşmanuı d:ı 

!! /5/9~2 Cumartesi saat 10 ra bırakıldı. 
tından mt'zkÜr günde dııvahnm bi1.zat 
mahkemeye gelnıcsi 'lit'ya bir vekil gun. 
dermC'SI !uzumu Uan oluuur, 

feslıolunmuş a:ldlle 200.f sayılı icra n iflas kanununun 133 üncü mtı.ddeslne 

tevfikan ıayrlmenkul buluııurs:ı ondan evelki mUsteri.Yc teklif olunur Ye bu 

miişt'°rl bulunm:ız l~Ya o bedel Ue ıılmııyıı razı olmll cayrlmCJlkol 7 &'U 
mliddetle tekrar artırmaya çıkarılarak en son talibine ihale \"C iki satış ara. 
sınt'Lıkl fark geçmiş giinlue md Cc 5 Iab u beraber mıişlert evvelden bir 

giıruı merasime hacet kalmaksızın re'sen tazmin "' ta.mil olunur. 
7 - $.-ıt.ıbn gayrimenkulü dahilen riiı'ınek ft daha f zb izah t ıılm t lsU. 

yenlerin lcramızın 942/32( sa> ıh dosı·a uumarasUıe W tst' cUnıluı murııca 
u.tlıırı liızunıu ilan olunur. 



ZNİılAll 

B•rada ........ 
sawqlar 

OlllJOr 
Dunetzd9 kmetU 
Rus taarruzları 

püskürtüldü 

SON POSTA 

Telefon Ve Telsiz Daberleri 
• 
Dllllabar 
taarnza 

1 lSuçlulann dikkate şayao ifadeleri! Mtllılm ldr ı 
sal istimal (S..-aft 1 had _,fada) tereddüt geçirdim. Sonu k.endjme 

19inde bir ducaim kalmıştı ki, bu ~ aıe)dim ve nefret ettim. 

Al L __ • "LI- yülerce' .. ha.ita • .-ı edsede 9er -· ııo. J.t.nbul abltuına verilen lfade Komıs· er ıııe polı·s o~an ..... _., va-• ~-..... ··•-LJb ~......... .... öm . ·nı· - -· d duk·-- ... -.r _.,.,. ft lllll~ ............. e t.SJDa - .&a enn o umuau uy _.. 
tren her gün Almanyadan men ~ılm1t olacaktır. o aaman b&dtse- 90Dn istanbuı Dbıtasma verılitlnh ifa. suçlular emniyet 
~Jı cephe&ine gidiyor llİll tJiitiJI ~r9e11ıesl tlli.lmiş bulUD&c"~ de: .. Bana bılr salkasd vazifesi Yeril r 

Stekholm 1 1.A.A.:) - ~ ce»Ae. we bu oezçıew ~inde yer ala.ulann rol. ıliii h&lıle s.-e 1..,_rtm. tlemiş.slnlzTıı müdür,Üğünde ilaveii 
....._. AJw =awhi•Jeri. ilk tlıela •. len INiLiin 011tlak•1tlle •eJ'._ 9*a • - .. rlıı::aUıı «liiDiiJonım. ~ - b 
.._ ~, • .....,_ ........ aııltClr. • ..._ er1o •~ • .,.. ~.,.... oruro yaparak 4050 
dotrudaıı doCnı7a Alm.ınyad.an relm.lş Abdurrahman Sayman Sdıelııl ._._,, _. elaa-. ı · • htu ~ t • l 
olan ((biroetl yeni !'lllrelere,. tesadüfe. Alıd1irraa-.ı Sa,m&aa 'Plwm: Ttlt •BelD 1lizi .... ~·,, ıra 1 as e mış er 
tU1ı11J.tiai -er. P•lill' •nia clildiineii amlf111a ~ -~ ._. ~ .ırada IJahlD. --

5- Btr miid~Dlıeri ıoJdıieinmum.lllk Sealıi.D-.&a ~ada bi~çolt cenç. t.i' li.lıııl Wr _.ibalı, iBee dudlıldan, im. bnmılkta bs llaide fayda cörirer~-
~ .._._ 1üd- ve 3 üncü Wfll bikim.lithıce iabk.ik c 

ler li1i.h altua abnauştır. Ba yeni a • .,._w•n. mki b8kq)an, wtauıa lleUr.i "'8i de ~th.. Her .. • dilmekte olan ıHhim ı.;; sllt6timaı ıaa: 
aıfiar Ş......_ Ye Martta ıııek at lııir lıAr ...... l'mie Wr a1:m vardı. Sı..tyah illi J411ıı etmıell Jıcıin. 
talim rönaöşlıer.ıtr. Şimdi asker, cep - PM'blt ...,_ nr. Diilıriııa kOllM16UY•. - fl*l. p. hWimerl p&Selt:nle ek8- d18eai etrafındaki t.a.hkika~ lld_.e var, 

hame ve silih yöldü yii&INce ıren huııin ııesıinde ıı-.. var. nmc.a a.riladaşmmlan ıafsila.t ıı,-teıne41 • .....-. Bidisenlıı sueUıları &7ni u. -
ıpaft ~ rl*-ek Dere ıUmıM.ı is • Ha"tına norm.al tıir iııökamıet wre r nis mi! maada matemedllk vazlfeslııl ele fÖl'eD 

Akdeniz de 
batırılan 

gemiler 
:ao... l (.t..A...l - iıa.Jyaa onlaLvı 

-u.m.i karaqüaun teblıif: 

tlaaöae .-.rn bir ~ 9enisalt.i81 
Z3 .K .art ta dota .Alldeaiaııle Wr knlYa_ 

SÖl'1i ~itai wıe -!iter Mr knıva • 
airi de 1aaura ~ &eni eı&e -....... 
iran Başvekili iranın 
dahilt ve harici siya

setin d _ n bahsetti ,Barkof 
bölges.ide ~ ~ ~cllr. Tnm rdı: t.aı.ısiline .... ıı..a..-~ ela•dL -.. Dö' ,,... -l-"1-- lllDhteHI enmiıJet &om.laer ve mıem.urtarı_ 

...___ J 11-- uu QUS vudkö omiııerl Tahran ı (A.A..) - Tasa a.şamr. b!l-
ler laelnea killlıleın a-Y-'Ya yapıl- aa. ümidll bV tabibi olDIA.lı lo•n h~ lııir s. - SordUlll. Bana ltu ieşebbüııiie dö ılır. Bua1ar d.a Ama -y k diriyor: 

Bertin 1 t.A.A.) - Al.ma.ıı ordulan lıır _ .... 1R..•-- •-&....!... _ .. ,ı-:.. ...ıı~,._ ııiti yok. Goleiiler tarafından 7<Lnılmaı;ı ihtimali Rami, ~ muamelit memurların-_..,,_ - ..,..._ __ .. - Nevruz dolayı.sile iran baŞY'ekUi Sti • 
başlnuwu>da.ıı~mm ielN.itl: lııln h•a mahi,.ett.e 1e,.Mıa.Uer PM - ·Dljerleri... vardır, eDdile edecek 'bir tel' yokiur, daa Osma.n ve Cemal. sabi& komiaer • h ı · d _ _._ ... ,_ t 1 tir 

Donetz ha..,..a•·-.. - k Ui d .. ...ı.... •---"-- ~"'-'f Ue po"- •4-...... Cevad, ey ı ra y....,. .,.... nu uk söy emşi . 
·--· KVY'e uşman kalya reriusmlda bile •enil olçüde kal. Y•~-mda SU.J•yman Sav. Çellmslz dediler. Fakat .ber halele o rünle.rde laala ,_._.. ~- ... ........._.. • 

tqklllerinin mükerrer t.&arnula.rı PWı.. dırılmJttır. bir berber lı:altası Bu işlen neden ~r , t&'8il&ı •'.-un•şlMdı kl; lııana İıl&an. Neca.U, Nemü ve K.adreUir. Sorp bi. • Başvekil, hükümet.ln alılıiı son tri • 
kürlülmuştür. Bu tw birliklıer, ilkbahu t.ılarruzuna mit? Maddi bir menfaat bırsile mi, yok tNalda Malundu&um bir kadmın evine rl. lı:.imUiiaıce yapdan ıabkikat sonwıda, birleri anlatmış ve dahili ve harici si -

CepJıea.ln orta 'fe şima.l keal..m1eriude ~ ---....ur. 1& b't pye uiunında mı? Bunlardan ~ it;. ıiirt l'Üll 0~ k&pıı.nmamı su~lalarm Bmni)rei müdürlüğü IMM1lro. ywt.bae baa;uı ve haUı: tarafındaa rö<ıte, 
•iifJman taarrmlan tiddel.li muharebeler Alman malaalıirleri ıaraf!.JMlan verile19 hiç birtne bıatlanaca.Iı: halde d-"'n. t&'l!Blye e&.Wer. Ve her b&nd bir fÜP)le 1anDoda mükerrer ve mevhum 13lualar riJm iyi ILa.lNllü belirtmiş ve iranın in.. 
ileti c . de lliHiirtıiil.miiıf&.iir. t.ıot.taa ~W1iıaa cö~ ltu taııe 3orj Pavl-Of. Kui( PJ1nı ..;; 'bir bqmmda bende.o sual soraa.lar oluraa namm& ll&ldi Jııonlro yapmak Hretlle &ilt8'e ve So\-yetler B ir lit i il:.! ya,.tıtı iS-

Bir Aluı;ın mıotGrlü piyade Mimeni O.. lı:lnft'tler mske& ve şı.Daı bölcelerin4ea miinenu- tipi Ayatuuıa .uıza var. bM, bir ftJl'den büenlal' olmadıiım ceva • -.-aıa üst lira.>'• Uıüliııen simmet.le - W'alr. balılunda ıne.n111&7eıthai blldlnıliş, 
rtllin lim&l .. ._.. ... bamua .-eç.- ..,._. &11'1111 • ne.et. llM rnn &el. tonuna da78narak yüriiycır. İnadcı yibö, bllll wıenneml tenbih eWw. riae reolnlllderi mblt olmqtur. Hildm, miltt.efkler anaıml.a.i miinalebeUeria 
41öşnıa.nı mevılleriDden ı;ıka.rlJJ atmış kil etıuti oen11b bölceııine cündertlmlştir. &emktnll konlllJID&Sı ft serinkanlılıiı ı:-ö.. let-nbo..wa göriifmeler eılmdUll,. IP!rindea ,-alıııs Kudret bariç 
....-:-1 lr ~ ,....,. 65 bmba --ıı...1-...: B ~•_... · o•-..a.. ...__, bü'•~- .su"'1••1--- •-v'"'n.. (itıide ~cett ilmtc!inlle Mıiunmıaş w .,--erce es , ı ...,..., -- u ...,,. ..... e vasıyet benlb kar1Ş1ktır. rıe oarpıyor_ AW.iirrahm&naı ba&iiın mahlı,emeıle ....... ........ _.. y.IUACuı ..., '" -

DJıl•-• .. -'-· '' Bttaraf ~-.. MI h h ••· 1 ---' -'-- Iı:arar --'-ve dos-... --a ka _ şöyle demiştir: W .. _J'OZ ~ır. _.. er cep c a ... nı ~ .ı..cowd kolinof kendi j ddıiasın.a gÖ- wırclfii ilMelerdaı an.L:ı,ılınakiaclır ki .nın: .. .,.._ ,,_,,, ..... _ 

97 --• - •"" _ _. .o.}-mn ,_ftl'(f ..i1-"• • ~--· _._~_.,r..__· b . d d-'ı.. n ,: •~- ..ı... ·-' n-unan ..... , •a3 - "~ un·· ca" _....,""ele. Yolumuza "tbn pç1iiklerl ve enrel. 
...... w .. ...., • ...,, ,. _ -· ,.. _..., .e ---r-• ~.~ --· v~ ış e um yok.. Ken.d isile .işbi rli. Kıornit.f. Paylof -.e -pa.n ....... bu a... - ....... - ..... ~ - "' 

tıiıJ'eDler1 Mfta.larca aüreo pdı: şlddetll ~ heam ~·ı olan, lab.t be.. gı tem.in etıti.kleırini itraf eıdıenlere lı:u.I ~üsiiı.ıö idare edenlrz ,uek ö_ :rine tıe'rllbıı atırcıesa mahkemesine aev leri ortadan kaldırmak hususunda mai. 
-~!er De&iceıılnde düşmanın blr nüz Almanla.rın eMMe lıahlnuı BJ!ıl • kartı nefretllc baluyor. merw, &'erd9e ..t.JMliirraJım ile iatan, ~. ıtelWerimiz blu yardım etmektf'n ~lı:in-
tek ~ JILlııl•=Me ~.e Astüa k11v. JIONd'dan eep"M lıııemıe• Mtnı 1'i.r bat Türitçeyi fena. k.onu~muy.oır ve b iL INalmı .lımle'll beT semtinde JJohlşaıak Bllodan başka 1ettiş ve müra.kabe va- memi!Jlerdlr. 
weüerle ppıPiı iaa.rnaaları ~etlue ia. 8CkUadi cenua. dojTD. ;!IT~rpafOf ıs.. : nusa çıok iyi anlıyor. Kızıla çalan firiİ9111eiel' 1aımalflardır. zifelerlııl tbmal 81D"l!We, :raP1hm bo sah.. ============== 
anca -.ıe JDllo!Wmrıoe ~Ük .ı..a,ablara ıaıtni •e t-.ıya.n Ealakleı.a ~-.na kwxı.ıaJ saçıwı )"OI&Un bir yüzü va.r. irabı brarlaruııdan Te baarhklann_ te ~ ıdmmet .-....... Mt. yet miidiirliitü nmtemetlt Fl'ftl ve Def. 
wtrat&rak püskür~. . Jaulll' mmeiiıe, sonra cenuba ıvbbe 1 Pa.ıma.Jcla.rmıın ara&Jnda büktüğü Dıı tam ft ııamu .surette oıılan habtt. mamna 11ebeb elmılk ldcllui&e e*l -.. teı'darhk mahaaebe memu..,. Mustafa 

JJmen pliinde 4e1r
11 

krmlarak ı.-onJa'ya kadar P- mendiiBe eEeriain terini ailiyoı dar ~ Alaiıma oeldmnlPerdlr, ntJoe& m&ıiltir m•'flnlerindea DAalş Ymr- haklarmda da vutfel mem.ti :VfıUeriai llL 
Berlin 1 lA.A.. l - Alma.o ... uman- mektecllr. anini koııuflll'Y'OI'. Bir •ikaad detıemesi dakul, Salihdtbı Kctna De ~l 3 üııııcA m&lden adli tabklbt Ye takl1"'f.a reqil.. 

d.anlı.tıaıa ~ ~ Alman kd"a .$oqıaı hilim.ini.n .karanametıin.. Baılı&i Abdürrahmw blr ıün Galaia •u'be mMdiirii .llelıınım ~ert. emili, mifUr. 
ıan ıımen ıölüDÜD oenub dotusanda :ıo Londraya a· öre den zab:ıt.n.ameterdeki Haddeıden rıhtmunda köprüye yaıı:m bir 79'dıe aa.. --------------------------
MarUa So'f)"d t.aarl'IWarını piiskiiri r ve bugü:nlJUi iaticvablaı-dan alınan ra.n btr dlıouıUMle ~ herhan(I ·--· Yarın matine!erden itibaren 
müfl.enlir, Sone'ler -- hali.aJar için_ Bohemyadakı· ta&il.it.h cevahlardaıı anlaııılıyorıdu -nem lıılr ...... MıMl"mMl ... '8eri.. TA K s ,- M 
de bolJllll& &aazndlanla bahmdllklan m• k j : ile _ .. ,...... Wr ... .,... -'*erle • 

harebe ...._, ora.-,a kıı\7a WU... Al ask 1 • Genç ve alh.lriU bir kls ':I w • .Mdiin hw•a Jııamm al& -
Sinemasında 

~ ~ .....,,,,,.ı.ur. man er erı Abdunabmanın hay~a oııu ~ lıir Uirlö aa.lıyamamış. &a.rla. 
89'1'Y"etler aoa ıönlerdekl lllllhu-ebelenle ~ie meyleıttlr~ ilk ve bü.. .aa-"- kim .wat-ıu iııaraı'la 11Drm11&. 

'"Ja1mz bu ıteıJaııı!e ısta ilave birçok ayaklan ;tllŞ1ar yük saik Üskiipte lıse tah.sıüW yap. lr.endWne o sıralanla Balkanlarda ae • 
e$r ~rdJr. JJuml&n batta. 37 ırılt. tığı ınala.rda tan ıştığı Anna Horve 1ahate ~ ~uhuıan voo ıtibbeDtrop,, 
raıy~. 18 bomba maa~. Yüzlerce o- ad~ı ge nç ve s ihirli bir kız o lmu§tur . tan bahsedilinii. 
~ taha.noa, lflli ateşli tiifekler ve LoJMlra ı (A.A.) - Londra4Akl Çek Abdurrahmanıo hayatı Karai1of ve Pnlof ne diyorlar? 
elli« bari> maJ.:ıııetDe5I Almanla.nıa eline mabfeDerine felen Jaa.beıı;lere fire Bo. .Ahd'UllTah.man tecrü:besiz hayati. . .Bagiialı:a -Uk,._.m uı mühim 
r-"8" hlllD)'adaki Pardubicıe An'1aamda bulu • nı.n bu aaJ!ba:la.rın ı h iaili ve sade Wr ........ i dıe &.rnüol ae I'"Ploflm 

jbnen Cölönön şimal dotutDlda da nan Alman askerleri anamda bir ayak - bir ifade ile anlatıyor: _ Asma ~ ~ eimift;lr. Her UU mas.. 
Rasbr SO Muita taarnııUrm~ devam lanma olınuftur Verilen Yemeltlerlıı fena 1 nJ·n bende teshıleri bü;y\iktür diyoı. .mı ~ ile Sük7maııın .lla.. 

'~ ve oeı.hı Jlllllı&reltelerde.n sonra olmasmdan ısllı.iyet eClen askerler SÜ • Mehehde biz lurldere eheamniyet 4lelerl lıar"8mia ~ ula iaaı • 
~eNlr. Tek blr Aiaaan tü.. Iııa1larına fiyle bai'll"llll'1ar4ır: ı vermezlerdi. İikinci duece 'bir ·mil. -cl..._ı sari& aö7ıe.iflerdh'; 
men1o:a k~ llOlte'Vllıltt eh911ıun1_ nanı. ktlyonıL B'rimlse 4inecetb. let aaya...ılaırıdı. Halbuki Anna bana ~ Btuır:rmama M".u.ue Sovrd 
7eıUİ lı:llnMlerte r.111 jefa ta.vr.u et- J(qlaya lıuvve&U Wr nöcam mtifresırsi bağlı ve büımet'k.ardı. Gu.nıNmu ok ~ ~ lüia _._ 
...a.ıenıır. Bunların ı.ePei de~ loin ~ "41c1eUl bir OM'Pl'1Da ol • filYall har.eıketleri vardi. >> lıeıliM MıriWe -... Aakaraıra .....,....""' 
ata~$~ akim ıııaıaaı~ır. ,to bel,. ~- t aeker Qınliııi, 61 astter taitlt Oskiipten latanbuJa ~ llal'l!t eı-lemit ve bu iari.. 
~ ilüiıi haıtı ~MIA kalaa't&.ır. ed~r. Üı&iipıten zehirlenerek lıs1anbula ilin ı.enildni is~: 

....:•..Jrii ..,.,_ • .-.....ICll"le 9 .S. .ı Pavlof ..,.., __ n-ın ..... _.,,_ıı.._a.nm 
o gio-.-- ~-~ . "7et eelen Abdurııahman, fakü?teye yaz.. ._....,._ ---·-
tal*.ı taıbı'llt ~ ye,. ele C'eoirilaı.lş_ C"'. ı·pps Lnndraya dı\ıtan eoma komünist alemile fhıdeleftnl ... t.elalb aMtl&a nımnlwuı 
tfr. U alaka.sanı kesmiyor, bağlaT"..n: derin- Da Wrinf! Mımet.ıalt. maam&IUı mü -

Sovyet tebJiiİ t tt• Joe,timw:ık iç in o.kuyor, tetki.kleT 'ff aaıa.ma ea. t.etld1 etmek üaere ier • 
MO!llltova, 1 (A.A.) - So~ mürac~a 8 1 temaa1ar yapıyor ve gene kendi ifa- ~elflinba ~ ~ 1* -

gece wbüii ~i: • deeine göre komünistliği ilk hakiki mt$ ~ ~r ki: • 
So~et Jı:uvvd.leri, Aman v kattı. (~1 1 lncı sayfada) r beniinıNme. bu .aıi.kaa.d hazırl]jJ •Beni zorla-cleve yapmak ia~orlar> 

lık taa.mıda.rlllın aıkıaJnde u~anı._ 'batlerfn mıımıi- .-.tını~· hid.isesile ~temayülü bu i1r •- Ba aııb=hnn ....... llea.i zorb 

Haya!ti ~la clolu evvd zaman 1lllllllalarını gölgede hıra. 
kacalk binbir gece efsanelerin İ n en güzeli, efsanevi aaık h ilti.. 

yderinin en cuibi 

TÜRKÇE SOZLO ve ŞARKILI 
BOYOK REVO ve KOROLU LEYLA 

Sönmeız bir aP.ın ~ın hurederini, ~bit sevgin in ac ı nağ'Tie
leııı'iDi tıereıımüm eden bu müatıeena büyük aer, Klasik Türk mu.si. 
kisinin üıadı DEDE EFENDİ'nin en nıhnuvaz parçalari le 9'.islıen
miftir. 
Memı.ek.etimizin en hüylilt rnueiki ~ı. en tarunmı~ an'atkir
fu ve en ~ur ~uyucuılHI bu ıeeere ltitft!n ittirak etmi~erdir . 

Su filmin e:n ruhnuvaz parçalaTlnl tıeeanni eden memldte.. 
timlzin iki bü yiik oltuyucu8U 

fi~ UALLA YEŞiLAY. -SUAD GüN 
~:: ~:!: KEMANi SADi YEŞiLA Y 

lurk Milli Musikt hayatımızın en. büyük bad.iaıesi 

36 Kişilik 
)[time ... ~ 

40 lişUik 
Koro he:re\I 

60 Kişilik 
JlleWer ..... 

etndan .arı.Ea KaHai.n cepheaincle K.Gll!He, ~ idı:ftflert_ baömüki le tekllai .-..... ieft Pili Hdlr. Gel ctilr. lleD •eve o. 
iler-i gitnııeğe ha,lunı~arıdk. Bu cep bnnm benü lıilclh~. 1 «-Zira diyor ıanda1ı eTVelkiler luWn. Bmalar k ' hı& ..-..ı ta -
bede b ir gün za.rfmd.a diier 9 me... Hlndllı.. teldlfteri kabul etınJyorlar çdU.ngen mubaf:zaku ...,.men ..._ışl•rn. Bwdllra ...-..ı daha 
k1in mahal So~eüer ıa,.J.ıadan ~~ Yeni De1lai 1 lA.A.) - ~berat par. meraka ve ymai b ir ~ öjırenmcic ıılmdiden • ......, .......,.... ll&hlı:~ Tüıftc ffimciliğinin, Türk Dublaj ını~ Tüdt Muırilti ain in zafeı1er t.a.. 
ri al:umıttır. Aı.nanlar h~ada blL Uısi lidaieri ~lerl m.iifteretı: blr daya.nan b ir YUiyetten jl:Jar.-İ.:o ~91i ........... ertıQa 9*• -a yar. rİ'k•s:.nı teşkil eden bu büyük euerı aytın haHtnnıza hararetle 
den fada .inan b~er ~ D:fi ~te Orippıln . -.Ulr~ muvatra.k HidiaenlD AWumıimwı ...,Jnıdeld ••ti "ilr, ' tavsiye ~iz. 
yt.ilk mikıtarıcla malzetne Ruııılar-ın eh .. olmumı Wmln iein mlllı mö&!afaa hu - hıirien M-Nıwe "*' llaldtı ve laakikail ~ .... :::::::::=~~:;:::.;:;~.:::::::::~ 
n.e geçmiş.tir. ••'Pda kalııul eftebldr Wr ut tanı Mahkeme reiai Sabri y oidat. .,... ..,... • ~ ..a.b•eala vaai • ııııl 

Kırımda tahrib ecllı- tanklar balDıDnas~ ı.tem!şlerdlr. .. 
1 

• cak tecııüıbdi b ir bakimin giNtere- ....... w - -..eeu"nie .aJaa ıöıı. 
M - -'- 1 ( A A) - Sovyet 8lh partilert ke!DUesinln mlHRetıli.ll.en b 'l ~ · . L • ..ı ·ı krlleettdlr. emin...._ 'mzf::t!r 

oımıı;ova, . .""I.•~ • ı ecegJ eeEıf "f'e ~•vray~arı e eo.. • -· 
-'- ._.J__ l · tıabedere göre Cr:ppse t;ekUflerldn küal dllDe'I ol • • Tıcnhr11- .......... Reisin bir 

C-Cpueısı!DQICQ a .nan ı... ·~r . . d""--- ._.._._ .aı ru)"Or. 
Aı ___ .. K nad' .. .,.vv..,..erıaı -- bild__.r-r. B L~ , . • ·.-.Jdd -8 
~an 1rJ bucak Yeni 1hi l ! A.A.) - on · «- u eoın. ~ııtenı n s ı z.u .. 
~k İçİll F:ranaaddl """ .. . ee- De . . tesi rlerini anlatı.- mısınız hı Heır .ıkı yabancı 'JIULZ.DQDUD bu te-
liı-d . ~l . 22 . z.tMı tı.maenı de ~ ajamllDlD halter -.erılliine rbre. ö.n. la k ıll k ' cahülerı •kaqısında Teia iki yaban 
~ 0~1 ~ıtiaıdır. Ba Hindu Ma.Jıaaa.ba partlııt, Sir sıarturd Ö «-. de Y'•~~ b ' • .ne 

1 İ aya birıbi.ıi1'-rini ig.aret ederdt tercü-
ti'-- r d ._h h::da kuJıla.nılrnak Crlppsin teklltledni redıl~m.bftir. .ı.~er~:.ı- ı?rece ~ı- ~~an~ o. man va.sltll1S İle: - Acaba Pavlof~ 
. -u~n e JlrK a nd ' eli n._L_ L.ı:...::L b' I • k augu onluulı&.ten sıoara ue!l.De c;ıe., . 
için e.yırı3:an yeddder ar-MI a ı . ._... .,_,,.... ır ftira . . payı ği şildik yapıtı . Onlardan. oehet duy- KODılofıı ta.nıyo.r mu~ Sualini 90r. 
li._..a.. ----~-- !00 ... tman tımbn, YQıl Delbi l <AA> - tnıted Presti w ı..---1 --1 K . 1. w · aıuftur . 

..,e -ıua.n ıbM' - · · "' • lıir hüere .. Sir stan d maga .....,a·11Ulm. arakt'enlız ıgıme 
d•n 50 den fazı.. tıek S'Jft ıçın.. ca 1-1 ;ore, O't ! biikmetmeyini o·· .. ve bir Muhakemenin 8 Nisan celaeainde 
elet brib ed'i'r1\f'lir t-farekete MzJlr_ Crtn-. _..._relerin. mav:Lf!'akiyet.iz • ku.rtuhat b k z . . h on:r- l'C:l Ankarada buhı.rıan '8h i dlıer di~e.. 
ı,~ ba....1...- takla; da Ruela1'ln eli. ilkle nefüeı.....,.ımn. iniine, ancak Bbı.. h t v'he etı s azı l)"O ~rlc: «ık dıosyalarda yer alan buı eVT~k 

po 11 ..._m möılalaaal J&ilaamd Biactli nı a9l asın . uç11JDUD ne çı .Ali. ,_ • 

~ go"ı;rniftİT. _.ı . . a • ve ne aill' ve nefrete ilıyık o1ıdui1.uw ve veSD.aıu o.k.unacaktır. Şeb ıdle-
H _ _._of ı,aı,-IJMSe lere daıba 1Mb'iik Wr işiırak pa.yı -.eren ı.. · ı· w . ,,,,. - ' - rin ifadelerinden., okunacak -vıesika _. H-..J. 1ııtr ~ • • oı ıyoranı ve en ag :r cezayı ı .... em~ . . • 

8üıltrq, 1 (AA·) -.- Arıu»v ....... . ~elıllecıdiıll ı.on4n te ıerar eıd'i)"Ol'Um Zabıtada vereli- lar.dan yeni halc ıkatler, ve Abıdur-
ı..:_.,,,- , aynı kuvvette kll4 cine lılWi~ · hm L---''- k ' .u.ı....... ı. 
~'-lı.:le aavaf ar. . d w • • Tlli-'- · .___._ ğim ilt ifadede oldujo g'o i: Bu ce- Ta anın u~n ane~n ııı;as. 
~llsn eıl!melku ve z k.re eger hır ~ JW"dtm emim~ za idan dal.i olsa &eylediği cnana öğıenilecdt 'ft mah. 
~e ,_ ekted ir. Kı,.ımda Sov Yil!ll Delbi l (A.A) - lllnd ~ .H.- b '"t·· .. :. ıl keme salammda kalaıa ~-:- bu su 

Y'Cnnıeın f Ji _LI lainin ....ıı ILlfJd :ilf um 11- o ... ~"' sonra ._... .... 

Güzellilt}eırin.e eJ. kudııetılecrine benzeır ... 
Yarattıkları de'fterin 21evkine eon olmıyan 

DOROTHY BETTY 
LAMOUR e GRABBLE 

7 büyüık yıldı.da llt dıefa oilarak. -Bu Akşam L AL E de buluşacaklar 

ŞARK B Ü 'LBttL'it 
Bütün müzikleri unuıturan miiılteıına ta.rktiar, Bütün ~eri çıL 

dı:rt.n ate,ti danshrla ülenen laa&ilr.i bir şah 1erdiır. 
Dikkat: Propama itlTe oı.rak Wolt Di.Nıı.Jia renkli aıikileırinden 

KIJPEK .. fiiERGlSI 
Lutfen numaralı ~ini dcend.. bpatıın~ Telelon: 43595 

v~ h•hrlyeainın 'ba.zl w aa yt::ıner ya~ done=·eUa ha en Rea bu ifade üzerinde duru)llOI' retle çözÜlecektiT, beHiyeliml .• 
tıgı 90rı ........ ıetde dıogu cenub sahı. 8talfOJ'd Cripps ıuetectlere li:rle •e • Aıt.. .ı _LL__ •• _ _ ı..ı.. ifa. M 
t· d gunr . rnanl p ~ ve nıcıaur.ı-ilDDUlanı n müıtı:muu t k y 

Lln e bir taktın 'ti a.n Ve ere- . deleTİnde itin! e~ği veçh i lıe ö.. nönü o•usunda 1 p E K sı·nemasın Ja ııtop ltöırf-iode bezi mevzileri bom.. Mali d.........-ı keBdl)erilli ldaıeye "ı ·· ı.. ,,_ __ ..1 .ı ı....-...Jiai. ... u~ 
Ll ~... .., -•- _.J! ıı....n .Jı.--ıı Bbulfatan ıner n o llDl\Wllllen aocoa u.a 5- k l M •f 
'1' adıCJ.ı baber verııme111Jtewr. Bu .... , ~ -~--en. . t .~ a • ~ p ~-L ·•- tem .. arl. azanan an aarı 
l'll_ı _ " · h.r h .t ~ &...MrUr eamiYenler bulandutu nın ~ a.- .uc -
- -·"Wl bera.er hiç~ 1

. a ç abre'ketin.e • -- .. _ _.__ na deıvun ...,.;~ 1ımaauna i .. ret ede Vekı·ı1• tebrı·k ettı· Sen_. - bü-k mavaffaldveti 
t~ .. e<i ' lın mıtııt ı r. ilılk...ıe. tnstüere lııiikAmetl, b......... - - - ı- ı 

Us 

1 
e . ınalıett 1anhm e'8lq.I iaahhiid eylemi • rek: • K. . _! Ank·- 1 (AA.~ ... __ 'f v H B A p ç AV u ş LA R - Sevgiıti a.ıkadatınız. vmcna --. ı - ~n e. 3 A 

8;;yu··k bir mu"•ttefı·k yeeelııdr. ......._ .. _j _._ k feci _....1...ırı...ııe öliaWnden .,..... cWli k il i HMan Ali Yiiıcel, E*işehird.e 
uı Bu vtıi,etler -- .,.mem-. ara ıp<a.WY •• L ı - .. L ...__ __ ...ı T"-ı. · k ' mali betleri ıU: Pav1of ile bulufaYOIWUDUZ. Omm ta- yap-a monu •• .....,_....,a unı.ı-

afiJesİ Moarmanska ::..':e'"';e....----a::=nae 7Z\) 7e4.ltımi l'matına uya.rak Siileytnı1tnı l.tanbu.. yeı -~~~l&i °!~ f ~~._<;_•~r~~·ke~ · ALT J ' AB AT 1CJ81 
t • la eılb için~ yazı,.-uauıı. ta -'Klıen ~re rvummn. ur 1-

vardı •• at .........,. Wr ırw ve.....U • ~dıurrahman cevab vuiyvr: y~ ıkiac i si olan Ankara Yapı Usta 

L.}4ndra: 1 (A.A.) _ Dün Stoık... öter. _ Vak' adan eonra cieriıal fikt ill'M obluııda:n. Sabah.~~ ~~~~rı, la Ü Ô Ü) 
. ık~ •erildiiı ae göre, müt iil•i uLz;ib etmek için Almanlar değişt.innedim.. Uzun w:un düfün. 1tım tasnif nde. Tu*iye ı1cıncıaı olan ( T R R Ç E S Z L 

~fıldler ~ra.fınd.an ~ya prıGe. tarafından .f a)'Tl hücum yapılmış.. düm. Ruhi ladetinJe miiıca<lde et- .... ~ ~~f ta~mı ~. ~u lk" • M ffak" H flas Bu d 

J 1 

t"desı ~Jz ve Amerikan barb maL tJ.. Bu aücıunlıar• ... llBCUM& b:lile. tim. Öme-rin m1'ıaltkak . surette öL g~lerı ~etlftlr~~" ~eri Ü. 1 ııcı uva ıyat l ına glln Başla ' 
z e&l li. ' Maıa.....tc."a yak~ aırada düğüne dair b ir haoerım yoktu. ,g&Jı~ cönderdıgl y4aı!arla te'bTik ~------·---------------·-·" 

ır. 



6 Sayfa 

[ Anıt - Kabir ] \ İnönü zaferini dün 
projelerini beyenmi- bütün yurd 

yenler hakh mı ? heyecanla kutladı 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

i\Ullalk davasm.a gelince : 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

Yanız Abadan sözlerine şöyle başla -
mıştı.r: 

. SON POSTA 

Şehir Meclisi dün 
içtimaa başladı 

(Bafl:arafı 2 nci sayfada) 
m ecburiyetinde bulunduğumuz daha ı-e 
niş sahalar açılmıştır. 

N:.an 2 

htik tıi.Uyet iddia.<;ında bulunan her 
mille ~ bunu evvel ve ahir gtiıel s:ın'at • 
larile de b bat eylrmete mecburdur. Gü. 
zel san'at eserini bir lüks, bir ziynet 
ol:ırak müt:ılea eylemek geriliktir, ipti. 

daillktir. t.Uklalivet ruhu benlikten do
ğar. Güzel san'allar bu benliğin bülıin 
inceliklerlle tezahür eylediği sahadır. 
Atatürk gibi bir şefe aid anıtın yapıl • 
m:ı s ın ı bir labancı millet a;damıru. tev. 
di eyl,•mek bana buyük tetssür \'Crir. 
Her milletin hakir görmemesi icab eden 
bir medeniyet seviyesi vardır. Bu mil. 
lelin her ferdi kendi medeniyetinin lleri 
ve geriliklei'ile bir kıymet ifade eyler. 

- Meydanınm adında, ltabram:ınmın 

şahsında mıthddesleşen İnönü yalnı.z 
blr zaferi değil , bir dotuşu :ınlatır. Türk 
kurtuluşunun ilk fecri, bundan 21 yıl 

önce 1 Nisan sabahı, İnönil cepheslnln 

Harbin doğurduğ'u ve uzadıkça geniş_ 
leyip tesirini artırdığı sıkmtılarunızla 

mücadele zorundayız. Bu sıkıntılarımı. 
zın başlıcalarının sebeblerlle, bunlarla 
mücadele için sa.rfetUtimiz mesaiyi tem 
sil ettiğiniz muhterem İstanbul halkı.na 
bu vesile ne izah elmeği faydalı bulu • 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
top dıımanlarile bulutlanmış seherinde yorum. 
açtldı. İnonü kahramanı, o ı:-üu Türk 
inkılabının ufkundan Türk istikbaline Hepimiz biliyoruz ki harb başladığı 

zaman memleketimiz gerek zirai ıslaha. 
tmdıı. ve ı:rrek sınai jşlerlnıle henüz in. 
kişaf ve kuruluş halinde idl Dahilien 
tedarikine imkan bulam..ıyıp diğer meın. 
leket.lerden getirtmek mecburiyetinde ol 
duğıımuz sayısız ihtl~·açlarımı.z vardı. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Derhal Keser. 

Yapılarda. da bu böyledir. 

Bütün bu söylediklerimle Türk amtı
nm Turk tarafından yapılması tazım 
geldiğ"lni anlatmak istiyorum. Bizi tat. 
min edecek eseri elde eJinceye kada.r 
bu yolda ısrar gOstermeliyh;. nu :r.an. 
nedildiii ıcadar ıüç oimıyaca ll tır. 

M :lli eser yapalım, lnkıliib eseri ya. 
palım demiyorum. ~e Sinan. ne )leh 1 

-

med ve Kasım (milli eser yapayım ) ruye 
kendiltrinl :r.orlamadılar. O devrin, o 
cemiyetin şartlan içind~ ıaptık!arma bl:r. 
sonra milli adını verdik. Ve bu daima 

dotan uğur ve saadet güneşijir, >) 

Ha.tib muteakiben ebedi !:jef At:ı.tür. 

kün za.fer günü Milli Şef İsmet İnönüne 
gönderdikleri telgrafı okumuş ve sözle. 
rine şöyle devam etmiştir: 

«- Bugün Türk mu.tadderatının u. 

sıtalara mahrukat temin ederek ve bira:r. 
da.ha kazanç farkı verercıı; küçük v::sıta. 

lardan azıami istifadeye koyulduk. Bu. 
gün piya&a.m1J:da mebzul denemezse de 

yanık bekçisi olan milli llabraman, o Bunla r durunca. ve:va asgari lıadlere inin her türlü ,m:ıhrukatımız gene mevcud. 
~n milli ruhun büttin beyrcan ve a- ee iktısadi hayatımızda zorluklar baş_ dur. Ve peyderpey ı:-elmektedlr. Ten;i 
teşini varlığ'ında. topla.yan seherin bir iı: ladı. işlerini de en çok ibt.i.ya.eı sabit olanlar 
kudretile istila cıııellerinl n onurı e d. • Alınan tedbirler tercih edilmek üzere ve elde ınevdlld 
kllmişti. Onun kumandasında kırık sün. Vali ve belediye reisı revkalft.de ahval teşkilata nazaran idare etnıf"ğe çalış -
eliler birer şım.,ek, eski tüfekler birer ce. müva.eeheslnle hadUi olan va.:ılyetten maktay~. 
benMın .kc~ifJi . Zulmıi ve na~ sı:r.l ığı kö.

1 

b-nısıe. şehrin mıuıal•a.le ~terinde .karşı_ ' Kömür sıkıntısı 
ı:,ertti. Türk tarihine yeni bir devir aç,ı.ıı laşılaıı mü~ülitı tebariiz ettirerek söz. Fakat bılllla.rm haricinde elektrik ve 

Haıib milletin yaşama ve ölüm kav- ı terine şöyle devam etmiştir: tramvay idaresinin ve lıavagazı şir • 
gasınd.ı gerekir~e yeni İnönüler yar:ı.t • Fakat bılirsiniz bu çarcı.izlikler kar. ketlerinin kömür ihtiyaçları şe.tı.rimiz 
mata hazır oldui:"unu .;öyliyerek sözle. şısında ellerimizi k.ı.Yuşturup durmadık. l9İfi kbre amirl~rini duu bilyulı endi • 

rini bitirroktir. . , J uer türlü mu kulle mucadele ettik. Her şelere dü.5ıirmi4tü. Hükümetimlı:in is • 

böyle olacaktır. 
Tarihi bir dava. öniindeyi:r., tarihi 

hüküm vermf"k zorundayız. Anıt - K 
vesih~sile bir millet rüşdünün yeni 

Bıınd.ın sonra Zekı .ı:.ler tarafından 1 fırs.ıltan istifadeye ko~tuk. F.uaz:ı. tö. tan bul ihtiyaçlarına karşı gösterdiği bü. 
İnönü zaff."ri etrafında bir koı~uşma ya.. net kayıslarını Ba.sra yolile çok uzaklar. yük alfilı:a, kendisi için zaruri ve müb _ 

bir pılmı.'j, Adnan Öğ'üdun mllh oyunlar dan getirttik, normal t.ic:ıri itiyadla.rm rem ola.n va..-.ıta.ıarından hattıi. feda.nfır_ 
bir hakkındaki konuşm:ısmı mıileakıb yurd 1 har icinde muhlclh memleketlere adam. lıkla.r yaparak istanbul.ı ayırdığ'l tonaj_ 
bir ve Tiır'k illeri oyunları oynanmL')tır. lar ~ö.ndererek bir miktar bandaj teda. tarla önlenen zorluklard.ı.n dolayı bu • 

lml'haııtnı yaş1yoruz. Beyoğlu Halkevinde rik ettik. Ilarbden evvel hatlarıl.ı. aza. rada ista.nbul namına hükümetimize en 

İşçi aranıyor 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lş!etmeleri Umum Müdürh.ğ:inden: 
İdareml?; Şişli ta.mirha.nesl için lmUhanda gösterecrklni ehliyete göre sa. 

atte 35 kuruşa kadar ıicret verilmek suretile 40 soğıık demirci ve tes,iyeci, 3 
tenekeci, 6 tomacı, 3 bobinör ve 3 elektrikçiye lhUyac vardır. 

Askerlikle alıi.l!a~ı bulunmayan isteklilerin nüfus hÜ''iyet ciızdanı büsntibal 
kağıdı, ve şlındiye kadar çalışmış otduklan müesseselerden alınmış lyi hizmet 

t'esikaları ve ikişer foloğraf!arile blı'likte idarenin Metro hanı zemin katın. 
daki «Zat İ.şlerl ve Sicil lltiıdürJtiğij ıı ne <1.4.942 günü saat H de müracaattan 
lüzumu bildirilir. «3990» 

# -TÜ~KİVE ŞİŞE VE CAM 
Fabrikaları Aaoafm Sosyetesinden 

Anadolu ve Trakya 
Dikkat 

Züccaciye 
Nazarına: 

Tacirlerinin 

- o nıu yapdsın? Bu om tatbik e. 

<;_ y\f, Jc.v... l ~ Lı dilsin? 

Beyo;: lu ı..a ... evindL' <i merasime saa.t mi ())arak çalışan 261 ar:.tb..L 160 Şıl ka derin minnet ve şıikranlarımı ar:ıetmeği 
18 de istiklal marşile ba~la.nmış, E.'v dar inmiş lkm sarfcdileıı mesa.l lle ha. vazife bilirim. Lamlba şişeleri tevziat:nda ta tbik ett iğ i~ iz usu!ü 15.4.942 tarL 
reısı Ekrem Turw1 bitabesiııi ı:nüteakıb len (201) e çıkmış bulunmaktadır. Ge. Bu sa.yededir ki ufıı.k telek sıkıııtıla _ hinden İtibaren zücaı.:.İye satışlar mıza da teşm il etmek mecburiye. Cfvab: 

- II!ç biri! koru tar:ıfınd~n blr konser n:rıımıştr. tirmeğe çalışhğ.mız daha bir kısmı ban. rımıza ratnıen ne münakale vasıtal:ı.rı- , t i hasıl olımuştur .. 
Atatıirk için bu milletin dikeceği Üsküdar Halkevinde daJlarla. bu miktarı eski haddine irca mız durmuş, ne tek" bir ~üıı gıdasız kal,. Vil~y.eı~lerin .z~cac ıye ih.tiyaçl arı, ay! ılk İ~tihsalatımızın imıkanla-

a.nılın mutla.k :ı-afer kazanını<; bir proje Üsküdar Halkevinde merasime saaı ede91lıne ği kuvvetle ümid etıne'<tey\:t. IDL'i ne elektriklerimiz ,önmüş, ne ha_ rı dahıtırııde, vılayeder tarafından ~yın ed ıkcek muteımedl»ere ve-
ye ıi.tyannıası ıa:ııın4ır. i\Iillel.çe şüphe. 20,30 da. başlanmış Ecvet Güresinin Münakale sıkıntılarımız .ıı;u-asmd:ı fı _ va,;zimiz durmuş, ne de küçük ın:u~a-k. ı r~Iı:c:ğindlen zücac İye almak iç in fabrikam l'.Z)a m ü racaat edilmeme. 
siz ve tereddüdsü:ı {işte Atatürke layık projeksiyonlu knferansını müleakıb mil- rınlarda. izdihamlar b:ışLıdı. Şllı:ayeUer kat ınalıiyetli mahrumiyetler harıcınde ası ılan olunur. 
olan da budur! l dedirtecek bir esere lh- li oyunlar oynanml.'jtır. duyuHu. l\ll'mlekel.hnlı bir ziraat mem. mahrukatsız kalroışı:r.dır. ıJ 

leketidir. Düne kadar ihracat yapıyor. Bu sdı:mtılaruruz et.rafında da. nasıl tly:ı.cımız var. Şehre.mini Halkevinde 
Şu Ve\ a bu sebebi erle iyi netice ,,er. 

memi, bir miı.ı.abakanın nc?tlceleri ıi7.e. 

rinde uğraşmak için sebeb ııedir? 

duk. Bu darlık niein? ,.,,,lışıldıtmı bir nebze jzaha ça.lıştım. Bun 
Şelıl'emmi Ha.lkevlnde yapuaıı wttnde Y-

Mahrukat meselesi da.n sonra. da bu yolda mesaiml:r.e büyük 
istlk • ..ıl maı .,mı mütea.kıb, llava Kuru. 

bir ehemmiyetle devam edecek imar ve 
mu mufettişi Emin Ali İııönu za;erini Liıtli Kırdar, zaman zaman baş gös. 

terıniş bulu.nan bıı mes~leyl izah etmiş inşa işlerinden ı:Jyade zamanımızı halkı. Kölu yapıları sökturen, yerini bulma. 
auş yapıları nakll'tUren Ata.turk '°ibi, 
milleti de bu meseleie llı:tif~ı olma. -

anla.lan bir konuşmada bulunmu:;ı, bun. 
dan so

0

nr.ı biı· çaylı dans verilmiştir. 

Kadıköy Halkevinde 
malıdır. I Kadıi-.o U.ıutevmu.: .s.ı.a.t. 17 de ya_ 

Biu yf'nl bir kottkur açılmalıdır. Bi~ pılan törendi' İatiklil marşı ve Vecihi 
ze jyl bir prgram verıJmelıdu . vaı..ı.ı mu Bcreketoğlunuıı konferansını mıiteakıb 
said olmıyanlara zam.an, pıya..c;;adan te. 
tarik edı:medltiaıi:1 malıeme tçin imkan 

verilmelidir. 
)[imar 

koro taraluıdan bir konser verilmiş, rece 
de bır danslı aile toplantısı ~rUb olun
muştur. 

· mı:r.m ma.rıı:ı kaldıtı ve ka.laca{rı sıkın _ 
ve mahrukat me elesıne temasla demiş. 1 lf bil ğlz 
tir ki: tılan j:r.a.leye sarfetmet vaz e tsteceb ,· 

. • Bu vecibemizi de muhterem an u 
. - İstanbul un bu kış dıi{er ~blm 1 halkını temsil eılen meclisinlzln arı.ula. 

bir sıkıntısı da mahrukat klfayetsızU • ! nna uyrun olacatına emln olarak yeni 
ğuıden ileri relmiştlr Bu 1'llaytıtsızli.k 1 ı· d~vrenizdekl mesalnl:r.de si!Zlere 
rakamlarla. irade edilen h1ı1.ltiki bir nok. :..=fakıyetler dilerim. 
ııa.ndan da. Ueri ,t•lmi:j det;lldir, Mesela 
İstanbul üç nevi kok komüriı ııarfeder. 

Kanı.bük! sömikok ve Gazhane kolUarL 
Şebnn diğer senelerdeki norma.J \s • 

Vali - belediye rels\.n\n nutkundan 
sonra. ruzname müzakeresine geçiJm:ş, 

Ş. Balınumcu 

Alınan orkestrası 
şerefıne Taksim gaz·
nosu 1da verilen ziyafet 

Beşlktaı Halkcvinde 
Beşik~ Halkevinde İstilclıil m:ll'jını tihlakUı 70. 75 bin t~ndıır, Bu sene pi 

miiteakıb Emin Dalkılıç tarafınd~n bir yasaya bu üç memb.ldan 97 bin ton 
konferans verilmiş, konserı müteakıb kömür verilmiştir, Fak.ı.t. bu miktar da 

İstiklal l)lye!iı temsll olunınuştur. ihtiyacı karşılarriadı. Çünkü kıs ook 

94Z yılı ~Uiyet bütçesi, butçe encüme

nine havale olunmuştur, 
Meclise verilen bütçe projesine ıöre 

v.Q.i.yet varidat bütçesi geçen yıldan 

ZH.H6 lira fazla.sile 5.902.,904 ve bele • 
diye büt.çesı de ıeçen yıldan 1.843,604 
lira fu.la.9lle 8,809.532 Ura ve her iki 
kısun bir arada umumi va-rıdat ye~iinu 
ııeçen ı,eneden 2,068.500 lira fazlasile 
14,712,336 lira olarak tesbll edllm~tir. 

idirnede erken başladL Devamlı ve şlddetu oldu. 
rı-ıa.ngal kömürü ve odun itbalitı ise dl. 

Edirne (Hususi) - Türk milletine ğe,- senelere nazaran da.ha az ldi Çünkii 
Dün saat 1 5, 30 da şelırimızde zafeı yolları açan ve İstiklal Mücadele. bunları taşıyan va.-;ıt:ıJar piyasada daha 

bulunmakta ola n A1man orke..,trası m;zin başlı ba.şına bir safhası o!an İkin.. kazançlı başka lşlı>rle ~eşguldii 
heyeıtı şerefine Kızılay tarafından e, İnoniı :r.arerlnin yıldorıUımi miinase.. Mahalli tedbirlt"Tle ,._. ellm17..dtki. idari 
Taksim gaz ino•unda bır z ıta fet vr.. betile- bugün JlalkevlndP bır tören ya - tmkanlarda.n istifade tderek noksanı 
Tilm i şt :r Ziyafette t~tanbul Vali pıldı. do1durm:ık için birç.olt tedbirler aldık. 
Muav"nhr: Ahmed Kınık, Ra,·d'ı 'l'örenr f,,tiklit marşile başlanmış,I Gerek deniz Vf': g-erek kara motörlü va. 

Bu11:b.ıı sonra ruznameye a.lınan diğer 
maddeler Okunmuş vr alukadar encü. 
menlere havalP olunmll'ıtur. Meclis Salı 
pnü toplanma.le tı:ıere dağılmı~tır, 

Deım i ı .taş, Parti Ba~~l Re; ad Mı. Tü~ı.. mıll~tlnh. bJşındaki .büyüklerinin l 
maroğlu. V ilayet, Paııtı K ı zılay ve emır ve kumanclıtarlıe baş.ınlan. çok 
Alman konsofoşhanesi erkanı, AL müşkül günlerde ve pek ağır !]\lrllar at. 

f. p f .. B d tında yaratılan bu büyük zafer l\"Üııüniin man oor•ke-Strasl şe ı ro <!'Sor en a 
ve müzİsyenl'eor bulunmuşbrd : r. ZL sureti c~rey-.tnı ve neticeleri ffa!kel'i reisi 
yafel samimi bir hava İç inde sona dokl-Or İsmail Hakkı tarafından iz:ıh o. 

crm .şti r. 

1 LAN 

'unmuştur. :\liıteakıbt'n lise V'! <liğ'!r o. 
'rnl talebelerinden Üç tişi birer şiir o
kumuşlar ve bunu İkinci İnönü zaferi 
hakkındaki hitabe taklb ı tmiştir. 

~lilli Şefimize çt•kHecek bağlılık ,.e 
minnettarlık U-lgrafı okund 1.kt:ı.n sonra 

Hazine tarafından Derincede ambar 
Cümhuriyet macşile törtne son veril • 

içinde yamın malzeme bedeli olan 165 

Kocaeli Sulh Hukuk Hai.klmliğinden: 

lir.ı 35 kuruşun tahsili ba.kkında Derin- mlştir. 
Ankarada 

cıede inşaat teslim memuru Remzi ve . . 
odacı İbrahim Ethem aleytılerine açılan Ankara, 1 (A.A.) -İk ı ncı İnö-
davanın yapılan mııhakemeslmle: Dava

1 
nü zafeırinin yirmi b irinci yıldönü. 

olunanlar Remzi ve İbrahim Ethemin mü bugün saat 12 de Ankara Hal
cösterilen adreste olmarıp ikametgah _ kevind'e çok kalabalık davet1 inin 
Jarı meçhul bulunmasına bina.en ilanen iştirak i le kut!lanrnıştır. 
tebligat icrasına karar verilmiş olmakla Konferans ve şiirlerdeın soma 
dava olunan Remzi ~ İbrahim Etlıe- Mitli Şef i mize aid ve bugünün ma
mln muhakemenin muafüi.k bulundutu nasını belirten bir film gösterilm!ş 
20 Nisan 942 Pazartesi riınü saat 10 da tir. 
Kocaeli sulh hukuk mabkemesine gel. ---------------

Jübilesi ınelerl davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilan olumll". S.2/208) 

Orhangaz1 Asliye Hukuk 

ğ'lnden: 

illi.kimli. 

Orha.ngaziııin Sölüz cedld küyiinden 

Hazım 
4 N isan 94 2 Cumartesi gümü ak

şam! yapılacak olo.n jübilenin bilet
leri her gün kıomedi tiyıatrO$unda 
sattlmaktachr. 

llayrlyenJn, kocası Nedim oğlu Sül~- ı••• Ana doluda ___ ..._ 
man aleyhine a.çtıtı lht.lr da va.sının 
yapılmakta 01a.n duruşması sırasınd:ı.: , Bir lns1at Sirketinde ' . Davalı namına çıkarılan davetiyeııin, l 
lkame~huun meçhııliyetine bin:ıen 

bilatebliğ ıade kıtınma:oı üzerine ilanen Tecri'beli Lir rr.emur'a 
kbligat icrasına ve duru'jınanın 2/ 5/ . . . 
19ı2 Cumartesi günü sa.at ona bır.ıkıl. l İh tı yaç . var~ !r: Tal ıble~~n 
masma karar \"erilmiıı olduğundan me:r.- referanslar ı fe bı rl ı kte heT gun 1 
ki.ır gıin ve ı;aııtle bin.at mahkemeye beşten sonra G a latad la b üyük 

geltnt'si ,-eya. bir \'ekil ;:~n;lermesi ~~zu. I T~.nel Hanında 6 numaraya 
mu t~blit nıakamına k.ıım olm:ı.k uzere muracaatları. 
ilin olunur. , ___ , ________ ,,, 

Şanhf' ambar lşlednde çatışacak 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

adedi 

1 
4 
6 

40 
120 
160 

1.200 
1.200 
8.00G 

160.000 

170.'731 

7 Nisan 1942 

bra.mive 
ın..iktarı 

Lira 

30.HO 
10.000 

5.94'0 
2.000 
l.ooo 

500 
100 
$0 

10 

Yekiuı 

İkramiye 

tutarı 

Ura 

30.000 
40.000 
30.000 
80.00G 

120.000 
80.00G 

ızo.ooo 

G0.000 
so.ooo 

320.000 

960.000 

Y U Z B t L E T T E 42;68 B İ L E T 
KAZANACAK 

· Tam bilet 4, yarım bilet 2 lira 

lsta.ı buı l' iat lVJ.ÜraKabe Komisyondan: 
ilan ~o. 155 
l.N~n.1942 Ç~amba sabahından itibar~n yerli ve Bul'°arya tefriki ya. 

pılmaksızın blliımum maıııal kömürünün kilosuna kayık l'e Vll&'onda Y'•pıJaıı 

ı;.a.\ışla.r için aza.mi 9 kuruş kömurcü dükki.nlarında yapılan perakende sa~ 
tışlar için a:ıami 10,5 kuruş fiat tcsblt edildiği ilan olunur. (<4t95» 

lstanbul Levazun Amirliği Satın 
Komisyonu llinJarı 

800 kilo 

800 » 
600 » 

kundura kabara çivL'i. 
ıt agaç ~ivisi, 

bakır lı..unduıa çıvisi. 

6000 çift nalça. 
6000 adL'Cl halLi ve ı;iyab makara. 

Alma ı 

l'.uarıda yazılı malzeme pazarlıt(l:a satın alına(';ll '<hr. bıalesl 7/4/9.a2 Salı 
günü saat 15 de Tophanede L'lr. Aıııirli~i satın alm.ı komis:ı;onwıda yapılacak. 
tır. isteklilerin ret.ireccıı.len numunelerden b~~enilmek suretile alınara,ından 
talib:erin teklif edecekleri riat ve oıiklar üzerinden ~ 7,5 teminatlarlle belli 
vakitte komisyona ıelm.clcri, (670-4078\ 

Ha~·da.rpaşada asken Veteriner okulunda bır aded ~emek orağ'ı yaptınlacak. 
tır ~a:ıarltlıla eksiltmesi 7/'1/ 91'? Salı günü s:ıat 15.30 da Tophanede Lv. A.. 
mirliği satın alma komls)onunda yapılacaktır, Ocak bara ve kana.t. için 1470 
lir tahmin edilip ilk teminatı 110 Ura 25 kurustur. Şartname ve keşfi komlıs.-

yonda görülür. İhicklllenıı belli vakitte komisyona gelmeleri. (G11.4079> 
---·-

Beher kilosuna 12& kuruş L:ıbmin edilen 15 ton sığır \"e)·a keçi eti alınacak. 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi u / 4/ 9"12 Paıar.e:.ı güııiı saat 15,15 de l'ophaııt>dc Lv. 
Aınirliti satm alma komisyonunda. yapılacaktır. Kat'i teminatı 1'920 liradır. 
şartnamesi _komisyonda ~öriilür. 'Ialiblerin belli vaıı.itte komisyona ~lmclerl. 

(672-4080) 

Salıpazarında Lv. Yollama Md. de me\·eud bir adet ba.o;kul tamir et.tirill't'rk. 
tir Pazarlıkla eisiltme.si :;/ 4/ 94? Cuma günü saat lS de Tophaneie Lv. Aınir
liti satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 7,5 liradır. htekUle. 
rin belli saatte komisyona ~elmelerl. (656.393t) 

Çift 

30,000 Orijinal tip kundura. 
20,000 B. tipi kundura. 
Yukarıd1ı1. yazılı kunduralar ı1azarlıkla atıo alınaca.ktır. İhalesi 3/1/94.Z C'wna 

güniı saaı 15,30 doı Tophanede İı.t. Lv. Am.rhgı ı>aLuı allll.L ı..aoıisyouunda. 
yapılacaktır. Hepslnln ta.ıımın bedeli 420,000 Ura. kat'ı temlnatı 42,lOıl hı· .. dtr, 
Nümuııeleri kom..syonJa gorü.ür. istekWerin belU saat~ .komisyona '°elm~ • 

leri. l 660.3971) 1 

• Beher kilosuna 27 ku~ tıthmlo edilen 25 ton kadar ye~ll mercimek atına. 
caktır. Pazarlıkla e'<siltmesf 3/t/9t2 cuma &"iinü saat 14,-15 de Tophanede 
Lv. Aınirlitı satın alma Komisyonunda yapıJ.a.ca.ktır. Kat'i teminatı J012 lin 
50 kuruştur. Nümunesi .ı:omlsyonda görilliir. ~ş tondan aşağı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplerden de ; lınabilir. İsteklilerin belli vakitte komlsTon.ı {elme .. 

leri. (661.3972) 

Matıda. yaztlı cam ı;lşe ve matralar pazarlıkla satın alın:ıcaktır. ihalesi 
1 /4/942 Salı ıünil gaat 14 de '.fophanede Lv. Amirliği satın alma ltomlsyo • 
nunda yapılacaktır. Ilepslnln t:ıhnıln brdrli 7!1 15 l r:ı ilk l rm' natı 592 lira 8'7 
kuruştur. Nümuneleri komisyonda cörülur. Taliplerin belli vakitte komisyona 

gelmeleri. ı 
cammatra 
tıaı;ı şişesi 

» 
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50 c. c. 
100 
150 
250 
300 

)1 ,, 

)) ) ) 

)) » 
,, )) 

10.000 Aded 
ıo.oou » 
10.000 1 

10,000 1) 

10,000 • 
10.000 » 

(663.3974) 

Bf'her mf"tresiııe 83 kuru<; 45 s.mtim fia.t tahmin cdllrn 10.000 metre sekbı 
unsluk k;navice a.Jına.rııktır. Paıarl.kl:\ eksiltmesi 3/ 4/ 942 Cuma .ıUnü saat 
14.15 de TophaııedP. Lv. ı\ınirl f;l "lltın alma komls,·onundıı yapılacaktır. Klt'I 
IA'miııatı 1251 lira 75 kunışlıır. Nümun!'Si komi 'ondıı görülür. Ta!iblerın 
belli vakitte komlsl on ı gelnıelerl. (665-4016) ......................................................... -................... ., .......................... . 

Son Pos'a Matb~l'lsl Ncf?'İyat Mü.:lürü: Cıhad Baban 
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