
HAL KIN GÖZÜ 

HALKIN KU LAGI 

H A L K N o 

Sene 12 - No. 4192 

lıaberler 
Hindistan Cripps'in 
yeni tekliflerini de 

red mi ediyor? 
Ha ifai<s Hınj nıese
. ·~sı ıçın ne dıyo,? 

l' enı Dcllıi, 8 lA.A.) - Ofl: Milli 
kon-re ,. " P<lr .. ısı encumen\nln, Cripps ta. 
rarır.doı.n yapıl.an yeni tekliflerin ht•yctl 
unıunılyeı;ııu redde karar \'crmesj muh. 
ıemelnır. 

. Nehrwıun itirazı 
. l eııı Delhı, b t ı\.A,) - Koni""! par_ 

ti in in ı :deri Nehru Crlpps tarafından 
yapı ..tn yeni tekliflerin bazı ııokı.alarına 
Ycn.Jeıı itıra:ı: etmiştir, 

Hallfaksın beyanatı 
Ya:ı-fng..o .ı, b ıA.A.ı - InglUL büyük 

elçls. l.ord Hal lfa.,,. Hind meselesi hak • 
kınd,t d 1 . un b r dcmeclt' bulwı.ırak, Hm. 
~lstanııı ~imdiye kadar lıa.rb ga)cetle. 
rl~e tam l>i.r ıırette iştirak ctmedltini, 
llındlr.taııın en buyiik parUsi olan Kon. 
:re PArllsinin in.rllkrc ile teşriki mesai. 

L 1 · 

Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 8 N1SAN 1942 

uikasd davası 
Muhakemeye bu sabah 
Ankarada devam edildi 
Maznunlardan Pavlof bütün evrakın rusçaya tercümesi 

için muhakemenin talik edilmesini istedi 
Pavlofun bir sözü:''Tahrikçileri sögligeceğim,, 

Ankara. 8 <Telefonla) - Saat 9.jiçin başlıyan tercüme muamelesin. j mls bulaman bir suale $imdi CC\11b re. 
l\laznunlar, demir parmaklık ipinde ce. de sadece Abdurrahmıın :n ifadesi. rebllmek mi.ısaadeslnl dllll oruııı. , l\Jaı.. 
çen celselerde oturduklan yerleri lşpl nin tercüme ed"lebilm" ş olduğu bil. nunlan bu işe evkeden tahrikçiler. 

a.umc ır. c sua ınl sormu lıır;lı; ce\·ab etmiş buıunu)orlar. J>avlof rene kı.rmızı dı"rı"lı"yordu. ....._, rd" .. ı· 

kitabı elinde. İçinde birçok rusça yazıl_ T ·· C" - f - ...... e~ım. ercuman ~re "'asıtasile bu hu. ·~· -.~ • 
mış not kiliıdları. Bu notı:m okuyor. sus Türkçe bilm "yen Pavlofa ve Rel - Soylesln ba.lı.alım! 

.Sot.lıırın b;ızı ytrlrrlnln :.~tını ın~ek.. Türkçeyi iyi bilen fakat ifadci nıe. (Salonda hafif bir Killilşmr). 
kcbll kall"mle çiziyor. Korııılorun elınde 1 ramda güçlük çekıtiğ i ni sôy !iyen 
de bir tomar not nr, P.ı.vlofun ha.linde Komi~'Ofa aı,.atılarak ne clivecek. 
h!c tr' bir ticaret mümcssllliiind4' stııL leri soruldµ. · 

Pavlofun itirazı yer olarak çalışan memur hali yok. Ttc. 
rübell .. ~ lşllytıı bir baş, s.nltin n ~m. 
lr!nli cörünmeie çalı~ıyur. Pavlof tercüman vasJtas:lc şu 

ı•a\'lof sö:illne devamla: Bu arada 
mahkemede olup bitenlerin 7..'lpt.a beh«'. 

meh:ıl c-ececetlni hakim bana öylemls. 
il. Bundan çok mü~bAs isim. '}'alnız 

111nu göru.yorum ki lfıdelcrinı aynen 

idare ifleri telefonu: 20203 Fiah 5 kuruı 

Haydarpaşada dün 
bir tramvay devrildi 
1 ölü,· 13 ağır ve hafif yaralı var! 
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.. OEVRILEN TRAMVAY 

e bJiunnudıjuıı ,.oylem•:ı \'C şunları 

llıh-e eLııılşhr: Gazeteci yerlel'J amlin yerleri hınca. cevabı verdi: 
hınç dolu, Slnemııcılar, rototrafrılar it_, u- Muhakcmcn z" n tam gaye 
liŞlı lclac:lı ça'ı~!yorl:ır. llfıklml~ kür. ve maksada uygun surette jnkişafı. 
süsünün bir koşeslne le tarafı siyah bo. nı temin rnaksad,le, bana verilme. 
Y\\ ile boyanmı bir kavanoı kondu. si İcab eden ifaaelerin tercümcle _ 

w.bıt \~ralı:alanna .reçmlş de.tildlr ve 
ı-esıeu kasanlar da hatalıdır. Bu yanlıs. Facia mıtlıalllnln krokisi 
lıkların ta hlhlnl rica edl> orum. Diln t~slı.udarla lla> ~.ı~p~A ııra,.mda J \'llY arabasının arasına ı;ıluşan bu u . < - lnglhere hiçbir va.kit U!nd millı 

ıınıelıe.r.nı ve şuurunu uyw;tur.ıc:ık vid. 
lerde bulunmaını$lır. Eter ingilt::!l"e ta. 
raruı.h.n Hiudıs.ıına verilen bu fırsaL 

takdır edilmezse, biz de vaıifem'.ıi yap_ 
nıata mecbur olaca:ıı. 

Reis - rsıilıimilıe cört her söylenen em.ekil bır binbaşının olumu n~ kadınlı suratk h2 taneye kaldırılmı a da lı;ıa; 
aynen yanlmaz. HUllsa ı yapıhr. fakat etkali on uç kişinin de yaralarım sile b!r zaman 50nra ,erat etmıştlr. 
yanltş npta gtçt\ilnt iddia cdeceıu kı. neUcelenen feci blr tramvay kansı oı., O sırada caddeden cecmekt.e olan b<lz 
51111W Tlll'U onlan işaret etsin, dÜzPltf'. mu tur. Bundan beş sene ~n·ei Ş şhane kimseler dehşetle seyre&.tıklerl bu b -
llm. Daha $0nra demin maznun Pavlof yokuşunda l'Ull'llbulan !adanın lıt-nıcn J ciaYJ muteaklb hemrn hadise yerine 
blr istidadan bahsetü. Maznun hu Is. bir benuri olan bu 'aıa., 1-.:ntıınl)eı del'rilcn tramuyın içinde .ıılbcn l'e rcr. 

İcindt' rM:a var ve ~llıl dr Öme,. To. rine zamanında başlanmamıştır. 
kadın l-iicudundan kalmıs ve bulu'lmııs .Bu muameleye 6 Nisanda lbaş!an. 
'Parçalar... mışıt:r. Bu geçikmeden d1>layı an • inı:ıliı.ler mazide, Hlndlstanda yan. 

lışlıklar )'apmı~ ol:ıblllrler. 1''akat oular, 
Diııd milli duyrularııun relişmes!ne 
)'ardım elmiş ve hüıTiyet hissine ııa.yrı 

tôstennlşlerdlr, 

cak maznunlardan Abdurrahmanın 
ifadesi okunmuş oluyor. Süleyma. • Mahke r:e başlıyor 

Saat 9.30 u " ~çlyor. Hiklınltr yer. ' nın i~adesile diğer evrakın tercü. 

has~neslnln du\'a.rı saye inde blnn sbe 1 yad eden kazazedelerin lmda:lınıı koş _ 
tcditı işe daJr istida Jle müracaata mec. hafıf atlatılmıştır. muşlardır. Diğer taraftan kazadan hr _ 

Lord Uallfak:., Hlndlı.tanda halen blr 
buçuk mil) on kişilik bir ordunun mev. 
cud o'dug11nu da ayrıca kaydetınlşttr.» 

Anlatma ümldı 
il.ondra, 8 lA.A.) - Azad ve "ebru. 

nuıı hareketlerine bakılırsa, bir anlaş_ 
hıının pek yakın olılutu ın.ıbaı lıisıl 
olına.ktadır. ---·o---
Ren 1 fabrikalarına· 
yapılan hücumların 

• 

l k k l 
bur detildlr. Bu 3.l"ZU"1ılll burada sliy _ 

lerlni aldılar. l\lüddeiumumi ve b:ış_ m~ eri aç! ta_ a ıyıor. ler, mahkeme kararını verir. l>iın kati. 

bt '-erdlii iııUda tablatlle kendi ine iade 
muavini makamlarına olurdu:a:-. istapan 1 ı urk.ıye tıkar• uınumiyesl lle cihan 
l\lodoçntk tevkif cdi\m\ş olsa "d ııuo ef'kal'l umuuılyesl de bu işle )'akındH 
deçnik ve arkadaşları) adını a:ae~k o:U: 1 me..rul bu\undutuırJan büt.üıı • ifadr ve 
şfmdJ ise. (Pavlof ve arkad~hrı) :adını! e'Vl"!lka vikıf o ınamu. 11:mn4ır. D.ı'ba 
alan sulkasd ~bbüsü d;ı.vasına devam sonra dun mahkemeye bir l:.lıda l'tedim. 
edlll> or. 1 Bu ~1Ada bana iade edildi. 

Reis sordu: 
Mahkeme heyeti her ihtimale _ istidayı n«'reye vl"rmls? 

karsı bugünkü celseye ikinci bir ter _ Mahkeme klt.abetlne venlim. 
cüman davet etmİ§. Bu terciiman 
belediye memur.laTlndan Esref De. 
mircandır. Diğer tercümenin yan•n. 
da yer almıştır. Ken<lisine usulen 

- Bu istidada ne lstl1orlardıT 
- İ.&te'Jli'(mlz büıüo l'\T.ı.kın tereli. 

meslnin tamamlanmasıdır ve bu mu,, 
amele ikmal edlllnclye i.adıır muhake. 

yemin ebtiriliyor. ınt"llln t.al!Jddlr. Bundan baŞka u ulen 

edllmıştir. Fakat mahkemel c htr zaman 
~r $ffahen, ls'kr talırlrtn her tııı1ti 

btetfnl blldirtbllir. 

Muhakeme <levam cdıyor. Mah. 
keme heyetinin Pavlofun dileği üze 

rine ifadelerin ve evrakın tercüme

lerin'n ikmali maksadile muhake -

meyi talike lüzum görüp görmiye. 

ceği biraz sonra anlaşılacaktır. 

Oğleden sonra 
Bundan slcıma zaıbıtnamelerin ve şahldJerln ı.s!nılcrlnln bizlere blldlrllmesl 

diğer evrakın ecnebi tebaaından o. lazımdır ve bizim de mahkl'meye celbini Ankara, 8 (Hususi) 
lan iki maznuna ıtercümesi için ge. lıM'dltlmlz $11h'dlcr l'llr. a onların dıı Mahkemenin bugün öğleden 

. 1.oııdr:ı., 8 (A.A.) - Pazartesi gecesi çen celise?e naib tay.in edilen a~~a- bydedllmesldlr. •onra aktedeceği cdsede dinle • 
ltıcllız bava kuvvetleri tarafından Al. hiyetli sulh hakimlerınden Ha)"?w.;- Reis: necck amme şahidlerne gönd'!rİ-

gayası 

rnanyauın Kolonya ~lırlne yapılan a_ nisa Hızırın mah1cemeye yazdıgı - Ba;ka söyll~cd1 var mı? len davdnamelerde: cıGorki Pav. 
klııa 300 ta.yyare tşUrak etmiştir. Şe. teilcere okundu. - Ab:lurnhmanın bana tercüme edl. lof ve a~adaşları tiıb ıri kullenıl. 
::ekı •.nai miıesııeselerlne ve fabrika. Bu tezkerede, maznunlardan Pav len ifadeleri hakkında bazı suallerim mı,tır. 

mühım basar ,·enilrllmlştlr. lof ve Komillofun tercüme e!l\allln. var: Bana tamamen ttrcüme edilmiş o. Muhakemenin bugün de geç 
1940 ~layısın;lanberi şimdiye kadar d h f' ıLülün ifadeleri ve lan bu ifadelere röre: birinci celııede vabe kadar devam edeceği an _ 

kol a er ıyen ID • • dll 1 1 ,_ 
onyaya yapilan akınların say.,.. ~O k 

1
. l • t etmek istedıklerı mahbm.e tararmdan bana tel-c\h e - aşı maır•tadır. 

iir, :e::.:ını::::e:e:r~ı_.:.n~o_:_ __ ...._ __________ -:-____ ~~--------------~-::=:=;----;--:::;:-------~:---.:;::--------------

Neno fabn1<alvına hücum 1 A. k ı ı t -ı ı p t• G 
• ..:;:~·;;.:~::·: .•• ~.~::'~:.:.:·::: L- s er vaz J'8 __. ar ı rnpn 
tla5"betlle su noltta bellrUlmekicdir: Son 

altı ay içinde Reno fabrlkalıuile Passy. ş k cepbesı•nde kat'ı 
te yapılan akınlar neticesinde beş dilş.. ar 
tıı&n 'Zırhlı \'e maklnell tümenlnJ teçhiz 

2~~:~:~:'.ı.:,:::::.:~~~.='~; galebenin hangi tarafta 
Dün ziraat 

işleri 
görüşüldü 

~ir futbol 0takımımız kalması muhtemel ? 
ıngiltere ve Mısıra 

gidecekmiş ! 

Başvekil, Ziraat 
ve Tica!et Vekilleri 

izahat verdiler 

b. LoniJ.n., S {A.A.l - Geçen ı;ene, bir 
ç ınaç )'apmak üzere Türkiyeyi ziya_ 

ret eden incilb Wanderer futbol takı.. 
~1111n ziyaretini iade etmek üzere, bir 

ürk takımının l\IL-nr ve inılltereye ~el_ 
~eaı !~in müıa.kereler yapılmakta olclu. 

u 0htnltmlttlr 
llu olay, inrllİz mahfellcrlnde büyük 

bir l'vlnçlc kar-alanmıştır. 
---<>--

Japon gemileri Havai 
gidiyor adalarını 

~'unki~. 8 {A.A.) - Çin sozcüsu, 13 
Jaı>on taşıt remi.sinin .ıılı lıarb Cl'mlsl 
reraı.a.tinde lla\ai adabrıll.l doğrn sey_ 
retmekte olduğunu öylemi tir. 

Batırılan Japon gemileri 
YaŞ!nı-t-On, 8 (A.A.) - Bahriye neza. 

retlnlıı bltdlrdltlnl' röre :ııtr Amerikan 
denizaltısı Cfn denizinde. biri 10 bln, 
dlierl de takriben 5 bin tonluk iki Ja. 
p0o ilet.ret ıe:nılsını ltatınnıştır. 

ıki mühim sual daha: İngi.izler Avrupa 
karasına çıkarma yapacaklar ve Alman· 
lar şark cephesile birlikte Afrikada da 

taarruza geçecekler mi ? 
Yazan: Emekli General K. o. 

Talebenin sigara 
• • 
ıçmesı meslesi 

Dünkil yazımızda Almanların mütte. Alman makamları bu hususta 7enl Ankara 7 (A.A.) _ Cünıhuri _ 
flldutle birlikte şark cephesinden Sov. bir adını daha aım1.1ıanıır. Gerçekten, ye.t Halit .Partisi Meclis grupu umu. 
yet Ru ya· ordusuna karşı yapmak ka_ 5 Nisıı.n tarlhll Alman tebUil şaıit ceP. mı heyeti bugün « 7 / 41 ı 9 42 » ea. 
rarında oldukları taarruı tar;hinln hızla hesinin merkez mıntaka:>1 ıerflcrinde at 15. de. reis veki1i Seyhan meb'u. 
yaJdaştıiından, Alman nıakaınlannea Sovyet çete cruplarma meıısub SOOO ki. ıu Hıtmı Uranın rc'slığ"nde rop • 
Alınan umumi etkinnın bu taarruza şlnin oldurUlmuı; oldutwıu bildlrlıken landı. 
ihzarı ıçin bıihin tedbirlere ''e 1,.-:ırelert D. N. B. aj.111sı da Sov)ct harbinin ba. Celsenin açılmasını ve geçen 
baş vuruldutundan \"e bu tedb:rıcr 111:. şmdan l\lart. ayının onuna kad.ır Al. toplantıya a· d yeni zabit halasa ,.. 
yanında ...,oÇ')-eUr"rln muızz:ı.m gayret. manbrla müıtefl.kleri tarafından ıı.Jınan sının okunmasını müteak.b kimsü.. 
terle bir n•tlceye ula tınnakn utr~tık. Sovyet e lrlerl ayısının ::,916,993 e, il'. ye gelen Z "raat Vckıli Muhli.ı. Erk. 
lan buyuk kış ta:ımı:ı.unun akamete uğ. tinam veya tahrlb edilen tank ayısının men, senenin umumi z rnat duru _ 
ra.hlarak Alm:ın b.ış,omuhnh~ının h!.I. 23.912 ye. t-Op s:ıyı mın 34.700 e, tayya.jmunu ve gunün zirai ıhtıyaçlari ıle 
y:ı.r etmiş o'dıı~ kış nıud_lJ!\,~bln•n re S!ll ısının da 20,467 ye ballt olduttınu bu bakımdan k·smen alınan tedbiır~ 
Alm:ın'arla mut.trfıkıtıv•"\arar • kil. 11tŞ!r surcti'e ,.e bhıız faıkl.!. ('sl,ı ma. leri uzun uzadıya ' zah etmiş ve 
unıldıtının bu csn ıılınan e in lüma•ı tazelemiş ve :unca su dikkati bu mevzu üzerinde söz alan müte • 
ve ranlmrilerfn tarll • cal b mukayeseyi de yapmı.ş~ır: Alman. addid hat blere konunun mahiye • 
san tarih'! A'ma bundan evvtlkl blrinri Jlilnya tine göre Zirant ve T ' cnre~ Vekıl 
dlrilclli'lnden ba (Devamı ! nrl s3Jfadaı (Devaml 5 inci sayfada) 

Kaıanın 'ukuunu müteakib \ak'a le. bcrdar olan alikııd.ırl r da surat.le l'ak'. 
rlne ıldf'n bir arkada ım•ı:ın mıişJlı•· dr. yerine ı-elml ter, yar hları tekeri kler 
lerlne ve alikadarlarda.n edindiği m:ılu. havada kalmak uretıı~ bı 'l atı bi r va. 
mata nazaran hadisenin •c&fsilfıtı ~ud ,ır: 'ı 0 l·et1e buhmıın trıım\'11vdıın teker teker 

çwar:ır.ık ,m .. ,htl"'Jf ' ıtııııı.rı.ı ehu b:ıs 
tanelere nakletllrml lerdır. 

Yaralıların hüviyeti 
Bu suretle hMitanCl e ı.e\'kcd.lenleı 

bin ağır olmak uz.ere on uç )aralıdır 'V( 

bun.ardan uçu de kıulındır. Atır yaral 
ob.ra.• ha tanede alıürnnan Nel lr adın. 

daki zat hariç kısa bir a).sk ~avlslnı 

Battarba ne Kadıköy U'l\$•tlCh ı 'IJ t'll 
135 numaralı vatman 'Ktnıal A\Canın 

fdarestndr"ki 4 numaralı tr.unuy lçlı .de 

17 )Olcu olduğu halde dün nbah ı;.ı.ıl 

dokuzu ) lrmi crçr Baklarbaşıııd11n h ıre_ 

ket et.mi Ur. Arabı tablı rr rllr a-uıeı. 
p.Jıtaki duraklara uera)·.&ra.lı: Jl:ı)d.lr. 

pa,a li~ ve askerJ hastane l t.a ~uınml 

ıt1mlş, burda iki ) olr.u indlrmlşllr. 
Bu durakUın ha?"r'ketle lekr:ır yo•ııııa mutealdb e\·ltrıne donen yaralılar şun. 

devam ttmekte olan tramv:ı,· Entanıye !ardır: 
hastanesinin buhındukıı ı.ısmrn d lk \' l' İsmet Gıiler, B•hlce Demir, ltabt .. 
me)llli cadde:len ıtterken birdenbire Saka.rya, l"rhab•t oğlu, oboy, l'tlişuı 
slir.ı.tinl arlırmıs. esasrn beş un ınntr.- oğlu Çllok, Hchzad, Aram. Ahml"d, Kir. 

ileride bir dt uVatman dur! » lşarl!li bu. kor, ~alamon ve Jlas;ın of;lu ibrııhlmt< 
lundutundan vatman Kemal :ırnbaııın 4 numaralı tram,·u \'atmanı J\f'nıal. 
hızını kesmek için frene sarıtınll)l.r. Tahkikat 

Vatmanın bütün lt'dbir "" 1:'7t) retleri. Bu feci kazanın ı .. ıı.,ıkatına t: kud:ıı.ı 
ne rağmen içinde kadınlı ırkdtli on b• muddeıunıwni nıua\'lnlerınılcn Fuad (af' 

yolcu bulunan 4 numara~~ :uaba ynv:ı~-ı dik el koymuştur. 1-'aclaJ n hııbı-rdar 0: 

lamak ~oyl" dur,un büsbutün Jıızıııı ar_ lan mudd•ıunuıını t'uad Gedık b r:ıb!:' 

tınmştır. rindt adliye memurlarından rrır .\ta · 
Bu cayri tab1i Ural ve vatman Re. otdui;u halde lraza mah.ı.lllne celml ~. 

malin arabayı battamak için arrettltl icab eden tetkiklere ba lam tır. 
telişlı faali)et derhal tramvayd.ı bir Bu sırada tedavileri )apılmakta olar 
korku ve heyecan doturmu · b\lh:ı" a yaralıların maliım.!.hna uurac:ıt edl"n 
kadın yolcular arasında m!it.hl bir panlkl n1ü1Uelumumi, en son ol.ırak ,·atmaı 
husule relmla. bunlar batn ıp ç:ıtrı • Kr"mall istlc\'ab etmi tir. Adlı t.ıhk"ka. 
maya başlamışlardır, Bu vazlYt'!lte J;n. tın inlı:•şafını temin malı:sadlle mıidd t 
tanl1e hastanesi \•lraını naıs dlindıirüf'ii umumi, bl'lrcli) c makine lııulıeııdlsl e -
bir süratJt'I kıTrılan tramva,· burıulakl rlndtn Beşir Teztl, Ra~ıb na:aof:lo e T. 
durak.ta yoldan cıkarak lı1LS1.ane duvarı_ Şevket Akbuhıtun 1 tlra.klerilc mlhııl • 
na olanca htttlt' t-Oslamışl.ır. Blrkal,' 53- linde mült>addid ke$1fll'r yaoLınnı tır. Bı: 
niye lç:lnde olup biten bo müthl "e cümleden olmak üzere ııazıı a utrayan 
kor\unç kazanın biricik kurbanı 0 sırad.t ıırab:ayı idare rden \'atman "'I\:m:ıl d'trr 
durak yttindt tram\"a\' bt"klenıekte ohn bir tramva ·a alınma , müddeiumumi vı 
nnekll bahr\ye b\nba.şılanndan Ahmed 
Cı-va.:ı ttrll:Ur. Hastane duvarlle tram. (Devamı ı:; ncı sıtyhda) 

,.-Facianm resimlerini 6 ncı sayf--da bulac1ksmız ,, ....... ············-----------·· 
i • 

1 lngiliz 
• 

ve 
................ ...__.--···-·······"~ 
• 
Italgan -. 

j 
i 
1 
1 esirleri I zmirde 
f j Maliil esirlerin mübadelesi bu '. 
ı sabah yapıldı ~ 
1 hmh-, ' (A.A.) - Anadolu •Jan. Sa&I 15 do 1'.000 ion•lôloluk itaı 1 
1 sının hususa muhabiri lılldlrlyor: )an Gradlsr.a hastane ~emlsl ,e ...: E 
: Satoı.t ve malili inıUls ve ital>tın at 16,SO da 22.000 tonluk Ladove : 
: csirle.rlnln mübadele.st bu esirleri ta rlrastı İn{illı hastane gemisi Jtendl: E 
~ şıy&n hastane gemilerinin limanım~ lerlnl Turk kara suları hududunda : l r.a gelınelerlle filen t>ışlamı.ş olu>or. (Devami 5 inci ıayfada) ~ 
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2 Sayfa 

Askeri vaziyet 
(Baflara[ı 1 inci ı:ayfada) 

llarbinde almış oldutu bütün nirlerin 
s.ı.yısı ancak 1,434,000 olduğu ıibi ıeııe 
AID>anJ'BllW 1918 11enesinde elinde bu. 
hınaa 1etımil teplarm mildan SeVJet. 
Jeriu 1Mı defa kaybetmiş olduk.lan top 

Yl'kii.Danun ancak yansı kadardı. Mu. 
hilJ'tlÖtllerin pek şiddeUi bir tar7Jda ecre.. 

yan etmesi dolayısile pek ylıksek oldu. 
twıa ıüphe ecUlmfyen ma.ktül miktarı 

da. h~ba ithal eclllirsc en iyi yeUş.mif 

ve en Jyi techiz edilmiş Sovyet. kıt'ala. 

rmdan mürl!kkcb ola.n ilk SoYyet ordu. 
sundan on on beş milyon Jnsanın şim_ 

diye kadar saf harici kalmış olduğu m11.. 
JıaldaJttır ve bu kıt'alarla bu i:ıısanlarlJl 
eksikliği celecek hareket.lir esnasında 

\ <-ııııl l6ini hlsı;eU!reee k tir. 

SON POSTA 

Resimli Dlakale: Kısa söyleyiniz = 

Nisan 8 

SE' bahtan Sabaha: 

Her buğday haşağının 
Som altın olduğu 
Günleri 9aşıyoruz 

'-. Burhan Cahid _J 

y 

Alman umumi efkarı ii:ıerinde hususi 
bir tesir icrası maksadile neşredilen b11 
rakamlar şüphesiz beklenen tesiri icu 
cdecıtti~.Jlr. J:o'a.ka.t, bu rakamlar ayni 
zamanda So~t kütle ff fenlleri üz0

• 

ri.nde de bir t..t~ir hunle ır:Mlrriilecek. 

kr midir ve onların maneviyatını bo. 
zabil~ceklrr midir? Almanlar gecen ifa. 
:ıinında Soı·yeı harb'nin başladığı ilk 

guıılerde böyle bir ihtimale inanmışlar. 
hatta hr.,abl ırınd:rn bir kısmmı bu ih. 
timale lsünad eWrmişlerdi. Sovyet or. 
dusıınıııı bü~ uk b'r kısmınm cok büyilk 
bir cesaret ve metanetle harbctıniş el. 
duğ'u berkcsç.e b.linen bir keyf;yet. ol. 
makb. bt-rabrr Almanlann bu besabl..t_ 
rında bW,butün yanılmış oıdukları iddia 
edllemı·z. So~yd Rusyanm eski Batıık 

e~letlerile BeyaL Rusya. '! Ukrayna 
a-ibi hın·aJisinin halkı AlmaBlanu bu 

heDblarında kısmen haklı olduğunu Is_ 
bat etmiş olan b"rer delil halindedirler 
ve Almanla.r şimdi o halkın bütün rne_ 
saisinden faydalanmaktadırlar. Alman. 
laırıo &'l'Çen sene bu husustaki hataları 

Fııansada bir devlet ada.mı mühimce bir söylev vennişti. veya muhatabınızı inandırın.ak lcab ettıırı 7.aman çoK 

alnı.z Cukurovada. yirmi b.::ş bin 
Tii.r.k. rençpcd İl:i başında.dır. o \,iu 

kurovadaki arzın eo bere.kelli köşelerin,. 
den biridir. A.syanın i.k.i ı.ahlrc d,posu 

w.rdO'. Mezopotamya ve ÇUkurov.ı., Es. 
ki devirlerde şarkluu g.ırbe akan insan 
selleri bu iki anbard.ın beslenmiştir. Fa. 
kıa.l ne garibdlr ki Osma.ob salt.ana ı dev 
rinde bcr iki e..rza.k ıınb.ırı kayn.t,:ı lm. 
ıaa.ratoTluk budadla.n içinde olduı:u hal. 
de saray ve PQyıt.ahı gene Od~ unıııı,, 
dan ekmek yiylyordu. Nasıl ki l\lusul 
petrolleri yert.:len fişk ırılığı haldf' h ıikii. 
met bu kaynak.hırı pis kokuyor diye 
masraf edip tıkayarak Batumd.ııı r.n •. 
Jıyordu. Bu o devfrdeki oakim ol:ııı bi!' 
zihniyetin t.a.bii netir~idir. cıl"renkler ça. 
lışsm uşak ıibi. bi ı y1yellm bey gibi ., df.f 
lıenii. O kadanna gitınive de lüzum yok. 
Üzerine ~el altığı Türk unsurunu in. 
tar eden bir .sıaltanal toprai:ın.ı. tasına 

hurmct ede.fılllr miydi? aun:arı h:ı.lırla. 
makta hic fayda yok. Bugün !>llJı b: ol. 
duğumu:ı: küçük Asyanın dah.ı. l~!cııme. 

miş yerleri. keşfedilmf'ınlş hazinelPri o 
kadar çoktur k.i Turk nürusu ne kadar 

artsa kana kana bl'sliv bilir. l~urduğu. 
muz topra.k işlclme proı:-ra.mı maden iş. 

t&t.me t.eşklla.tı ve fırsat boldukc.ı yerine 
cetlrditimlz endüstri planları ile bu ser 

-ret kaynakları bizi tam bir refah yo. 
tuna çıkarmağ'a sUidlr. Daha. ls!lfaıJe 

edeceğiml:ı başı bo:i sıılarunızı terbiye 
etmedik, zengin ormanlarımızı ftıınl par. 
(l&lara ayıramadık. Cenub iklimlerinde 
yetlşecek ve endü.~rlmlze yarıyacak or. 
manian kura~:lık. Hatta yollarımı!lil 

ya.pamadı:ll. Fa.kat bunlar uzun sükünet 
yillannm iç.ine girecek devamlı calışm& 

larla yapılacak ,,eylerdir. Bugün t'mf'ğl. 

mlzi başlı başına gıda maddeleri üzrrine 
toplamış bulunuyonız. Bu diinya barbt 
toprakla u~an kollarda.o sapanı al. 
n:uş. ::verine silahı vermlşür. l\tllyonlarca 
insan ıtöküs giiğiise botuşuyor .. bırUı.. 

m.lş servetler eriyip gidiyor, lnce s:ın•aı 
!ar yerlerini .l:ıa1'b sanayllne bırakmıştır. 
Bütün AvTUpa derin bir yoksuzluk lçlD. 
eledir, Bizim bu it.adar :;ıkıntıya düşme. 
m.ize göre kan dökenlerin, vannı, yotu. 
nu barb devine yeilren memleket.ıerin 

neler çekt.if:'i.ni talunln ed::-blllriz. Hacli. 
selerden aldığımız dersler bize yalnız dı. 
şannın tebfıkesine karşı sağlam ve ted. 
birli durma.yı öğrenmemiştir. A.Ynl za. 
manda buyük ölcıide mahsul :&lma.k lh,. 
Uyacını da hisset.tirmtştlr, Yalnız Çukur 
ovada değll. Haymana bölgcslnde. Kara.. 
man ovasında ve ülkenin zahire m>nta. 

k.a.J:an olan bütün sahala~:ı !\Ynl yillr. 
sek randımanı almak icln lşf! riri9111f$ 
bulunuyoruz. Türk çiftçisi biliyor lı.l 
topr:ık:l attı"'ı hrr buğdayın tanesi altm 
deterlı.dedlr. Bn c6menl toı>rakb mes. 
ud n sa,\ln l'eçl'n g-ünlerlmlzln ne 1ı:l'1. 
met.ll olduğlllla iman etml9 bulonuyo. 
ruz. Hilkümd Ye millet tlünvanııı el'e.m. 
li bir istikbale s\lrıüklt'llldli'inl bu iman 
ve !drıık aydınhfloda pek iyi gördü~• 
içindir ki ba.'ibaşa ve yanyana ça.lıc;ıyor. 

tln tarafou Tanrıdan l>ek.llyellmt 

Toplantı bittikten sonra btr gazeteci nazırdan söyle'4nJn metnini lsteill, Da.. mektubla anlatmak zoru varsa ç(f.{ UZ1ll1 yazmak-tan ebem. 
ur bu gazet«İnin kendisine aleyhtar olduğunu sanıyordu: 

- Ne lüzum var? NaSlf olsa yarım aütuna Ind.irecdt detil misiniz? dedi. 
Gazetrci de ş11 ceubı verdi: 
- Evet, ta.Ut bollu a.noak .ızı korumak için ya.paeatım, slra blr sayfa r.ı. 

zıyı çoılt kimse *1unaz, 'Yarım sütunu herkes okul', neticede lis lı:aançlı çı. 
karsmız. fitdrlerlırk yayı!m.ış olllJ'. 

miyetle çeldnlnlz, karşınwlaklne bir defa sıkıntı 1relecek olUl'lia sonra onu 

yeı:ıcmnsfnlz, maksadınızı kısa ve vazıh bLr cümle Ue anlatınız, anlatmaz da 

lr.tedltılnlzi ya.pmaamın e sa.la cl& menfaat ıetlftceğine onu inandırmaya oa. 
tış.nn, r.ira. losanlar evvell kendi nıentıaa.tıeırinf, sonra dostlarının menfaat. 

lerinl dü.şüııür1er. 

r Sehir .. Baberl.eri ] 
" Vilayet bütçesi 
5.902.804 lira 

şurada. olmuştu. ki bu hesab ve kanaati 
SOYyet Rusyanın bütün mıllet!eli bak. Vilayet umumi meclisi, di.iın sa • 
kında. bilhassa as.ı Rus milleti hakkın. a:t 15 de Vali ve Belediye Reisi Dr. 
da ayni dtt'ect, tarz ,.e nisbet dabllinlle Li'ıtfi Kırdar:n r iyasetinde toplan -
)urütmüş id ler ve bunun da cezasını da mıştır. Geçen ceoıseye aid zabıt o. 
ka.r":-,ıastıkları ('f)k aC'ır ve çok şiddetli 'kuru:iuktan sonra ruz.nam.eye geç:!. 
mukavemetle çekmislf'f'dlr. miş. Tüıik Pt:trol Limited Şirketi -

]Una yapılan zamdan dolayı 
fırıncılar ekmek 

f iatlarına zam is"liyorlar 
Martta lstanbula 802.881 ekmek karnesi 

Bütün bir kış harbinin tevlid eylediği nin Pctıro~ Of.i&e dlevri estıas;ncia 
yorulmalar ve yıpramalarda:ı ve tslihd:ıf belediyeyi temısiqe memur heyetin 
t'di miş olan h d fe varılaınını:ının tab'i verdiği rapor, he81lb işl.eri müdürü 
bir ~,.tfr h ısul" getircrt•ğ'i m~nevi 1n. Muhtar Acar tarafından verilen i . 
kis:ırlaıd Ln o;onra So\'.ret 0~1usunu•1 zahat üzeriıne kavanin encümenine 1 
ınelanet ve !'oğu'ıkanlılığın-ı bit' ba'rl havale olurunu~ur. -

ciağıtıldı, karne yolsuzluklarının muvakkat 
karnelerden çıktığı anlaşılıyor 

celm~mi, oldıığ·ı elb<"tte icldi.ı t"d'lemez. Bun~an sonra, E.le~br!.k. .. !.~anı • Un fiaıı?azına Fia.t Mıüıralr.ab.e Ko-ı fus miktarı dıa buına yakındır. An
Ga41"Sine <'r ·şenıı~yen hın irısan veya 1 vay, T unel Umum Muıd~lu.gu 941 1 misyonu ıta.re.fıoo~n çuval başlnoi 7 daki fa.ıikı clıa 90llı za.man.larda ~c • 
bt·r kütle ı bı onLLn da biraı sarsılmış Y 1. he~abat.ı . hakikındakl .:11'uTa.kıb 1 kuruş zam yapıbnası üzerine fırın.. birde artaın. niiıfus k~afetıine a.tfct.. 
o dugun.t şüıılH· )·oııtıır. ~a ı rıı~, 1'~ sa.r. ! ra~~ru tetıkıkı he.sah .. eıncu.mı::nıne, cılar alaakad'arlara müTacaatla ek mek lazımdı.r, 
s:ntıya mukabll Sovyellerın !)tmdı, J.ı_ Beşi ktaşta Ba ııbarıoıs tuırıbesı cıvarl- mek fia.ıılarının lbbr rnıkıtar artırıl' B d b ~ı. __ ı._· - , _ _ı b " 

· B b h ı_ r · d"' ·ı · · • un an a,.....a 9'f"l"'lnuzıae ı.r pon!arla harb tıalrnr ıirmı·ksiı: n ve in. na ar' aros eyw.eııl·nln ı.s.ı m Sl ı. masını İel 'akrdiı' mik n_n_ •- v 
1 · b'" k · b' dd cnıı.. · ,tar muva.11.11.at Katıne de dagıtıl 

gıil.ere ile Birlf'ş1k Amerikanın a•lı ay_ çın utçe ararınamesıne ır ma e Frınc•ların bu miiracaatı tetkik . k' b 'k.t .. 
ı ·1· · hakk daık' _ ı_t'f b ' • ın ~ır ı, unun 'ITl arı henuz 

danberi büsb.ılu•ı ku\•veıl~nen •t 'fak'-ı. 1 avesı in 1 teıw.l utçe en. olunmaktadır Evve.Jc.e de bazı mas k •· • k "-' d "l · · 
.. • :ı.. 1 t .. , • , atı o.ıara ıte.soıt t ! ememışt:r. 

Tına ve yard•ml.a.nna esasll bir sıır"H· cumen ne uava e o unm.uş, mı: ... ea - rafları.n aı:ıtıması ve soo zam dolayı- • .... 
htinad ethkleri halde Almanya Ye mil k ·ben 942 ımali yJh vilayet ad'İ ve 1 ·ı k ek r la n<l . d b' 1 Aras.ra gorülon karttıe .fObuz -

harbt'tmt'kte olma'arınlhn fevkalade maaraf bütçesi okunmuş.. 181 ·~ e m ~lt r: 'a ye~~kt tr 1 lukları daha ziyade bu muvakkat 
:~~ı;;!:~d ciddı·n •·ek kunet.li bi- ma_ tur. ı~ı taVr a:tış aF~agıMz~·ıı.r:e b K e • .karneler üzerinde yapılmaktadır. 

" .. . . uır. azıyet ıat uıra..ca e o -
•l'vi s'.Jahları n'f!:hr. Snnr.t. g-~en s•ıı~ ı Butçc encumenıne havak edılen misyonu tarafından bir karara bağ- Maıınıafih bu busu9ta icab eden 
vesile duştülı:ce yum~ oldu~umu1 ne. vilayet masraf !bütçesine na.ı:aran 1 la ac ktır · tedıbir1er alırwnı-ştır. Mukaic.kat kar-
bilr So\'Yt'I Ruc;ya hü'l\iimf't' llP Sovv-1 adi ve fe~alade mas.raf yekW:u n Diier ~araftan al:akadarlar tehir. nelerde de herhangi bir auiistimale 
•rdusunon b:ı,.ında n.ktile büyük Sov_ 5902804 tıra.dır. Be~ k:sımdan ı. <l aman zaman görülen kar.ne meydan verMmemesine çail§llacak
Yl't ihüli.l b.nt>kf'tinl \dare etm;-; çok baTel olan ~dl ... masır~f ~lçesinde y:ls~zlukları e:ırahndıa d-ıemmiye-tle tir.» 
ml'tltı. çok kuno~ill ff çolı: ;n;imkir şah_ ycr.a:- ve ~opruler ın!°aL ,~ ~smı tahkikat yapmakıtad·l'iar. lsıtan.1-.u) - o 
s?yetltt vardı1:. hte bir ! .. nafhn b'ıhsi l 24887 lıra, maarıf kı:anı, da ekımerk 1--ame vaziyeti etrafında KiİçÜk kızları fuhşa 
l'f'Çfll manry; stlihın, bir tıuııtl11n d:ı b11 2707713 }ira, zir~at ve vcter:ner dün kendisi:Ic gö,rüşen bir arkadaşı. 
metin şah.siyetıerln tesirile bng'iinkü ,,. ...... ? 1 80 ı lıra s·hha.t k!smı ı·~. h 'b' b" t u teşvik ediyorlarmış ı 

166790 ı,. h }'f n m za sa aınlyet sa ı 1 ır za ş 
Sovy4"t ordusannn Alınan pro"a'l'" - '"" ıra ve mu te ı mu .• a a- İzahatı veruni~tİr: v ~ . . . 
sına daha enPrjllc bir surette k:ırsı ko. ra. da. I.' 108.898 l'ira olarak tesı'::ıit 1 «- Şehrimiııde Şu~at ayı esna. . Cagaroğllunda Htkmet ıs~~~n.de 

·,.abi'-ce:.. ve bu s!H'etle Alman'ann bil eeılmıştır. 'l 809 lb' lk k k • d vı hır kadının randevuculuk et.tıgı ve 
,,.. "' - s•naa ın "·me at>nes ag ~ı . . . ·ı b 1 

._;a. taarruda.rı başladıktan sonn t.>s •1 1 Bu suretle vilayet i-1.eri adi mas.. ı ·1 B _ . .J ıl Tahsın adıoda hırı vasıtası e u -........ - ~ iti mıstı. unıoan SO'M'a yap an e -
süJ edttei muharebelerin be'k' de rre. I raf bütce!"i geçen seneye nazua.n k } inde Mat't ayı ayhk duğu küçilk kı:z:la.rı fuhşa ~ü.rük.!edi.. 
ı;ını 64'n'kikrden d>tha ~idıieHi Vf' dah'.\ 833, 167 lira faz.'asile 4,322,089 ILfk me er tsa'! ... C-:1 t milktaırı 802881 e ği zabıtaca lbaher alınmır, bir ıtÜT-

,. . . d ame ev.c. a .. .ı d 'b 1 H'k 
kanlı obcatı n katı ı:debenın, bır se. ra Vır: 1 • f k ].<>.J f b"' clü:şmüştü:r. Esasen ~ nüfus sayı. mumeııoıu tel'tı o unmuşıtur. ı -
nrdımberl cerer.ın etmekte «>lan muha. . ı av·1~ ev aT...:ı~ _~asra ukt~e - mında lstanıbul:cla tesbit olunan nü- metin evinde yapılan ani arama ne_ 
ttbe1er esnasında birbirlerinin kuvvetli sl'ne ge ınce: ao.ıJlsat ye ·unu &esinde suç delil\ferHe sa.bit olmu~ 
veya sayıt t.:ırnftannı iyi olarak anlam•s 730,815 lira.clır. Vilayet işlen adi r ............................................. ""\, evde bir kaç erkek ve kız bulunmuş 

ve ona g'Öre b'\zırlık yapmış olan tarafta 've fev'katade ma!llraf bütçeleri ye - :=.·.· Hastalar ı·çı·n :.:: .. tur. AdıJiyeye veritefl Hi.km.et ve 
kat.acatı daha razıa. bir ihtimal d1hi. kU!lu bu surene geçen seneden Tahsin sorgu hakimıtıiği kararile 
llndedir. . .. ı ~ 34, 785 Ji~~ fazla~ile 5, 90~ •• 804 • • tevkif edilmiş~]rdir. 

Bu kat'i l'alebtnln digcr ~ok büyuk 1 1ıraya balıg olımaktv.dır. Vılayet: 1 t ı· k ek çıka: o 
bir imllfoi dP bünik sevk ve idaredeki lbÜ:tçesindPn 90ma hava haber al - Eg u en 1 e m -= . 
kudıret tf'c;kil rdrrekUr. Acaba. bu kud. ma teş1ci1atl tah.s!eata dair teklif dıe b 

1 
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ret banci.tarafta-:lır? Sovyetler, ne geçen büıtçe l"ncümenine havale edi1miş. rdmasina aş andı k·şİ cezalandırıldı 
yaz, ne de J>u son k15 devresi z:ıırfında. müteak·ben Mecli~ Cuma giinü top- Dün~ şehrin muh.telif semıtlerin... 
yük.sek se,·k 1·r ichreclt pt'k o derece - lanmak Üzere dağ·Jmı~ıtr. de yapılan koınıtoor11ar neticesinde, 
ll'rdr büyıik b'r k'!bİJiyı>t gösterenl('mls. Bugünden itibaren, Osman • • tıramvaydan at1ayan 4 39 kişiden 
ln, bilhassa çok bıh ilk kütlelPre f:ızla_ ilaveten bucun yeniden ı.öyleneb.i:lecek beyde bir fırında teker hasta· para cezası alınmı~ ayrıca fırın _ 
03 oynak harPketlPr :vaptıram:ı.mı5lardır. b r şey \.-arsa o da şudur: ~Bay Hitler lkl ları için glutenll elanck çıkarıL 
Sovy~t ordusu c;efıf'nnln bir !!eneye Yl. wya dab.ı zi)ade cephede h:ı.rbden hoş_ masına bqlanacaktır. Bu ek • !arda İyi çıkarılırnayan 1000 ekmek 
kın bir zamandanberi hırb te<'.ıiibPleri la.nma.ııukl.adır ve bıilün &'..l,,)rı.ıt'inl şark mekler hüküm-t doktorla .. ın - mÜ'Sadere edilmi.ş, ;o o!omoh 1 
içinde yuvarlanmakta olmalarına ratmen cephesinden yapacağı l.aatruz üurinde dan rapor alan hastşlara veri • hakkında mü!lteri almadığından ta. 

}lrnıiz bu hus~ta Ü<ölad dcnebilecei bir tek.sif effbilme.k ipin Rommel ordusu_ lxektlr. ı kibata başlanmıştır. Bundan ba'5ka 
lıale relıniş olduklılrı kabul edilemez. nu başladığı taarruzun ortasınd:ı. dur. \ .............................................. .,, 14 ' .dilenci yakalanmıştır. 
Alm ı •ıl:ır tarafın:l.~ lst- bu m!'Sele h • Uurmuş ve onu lmldi.n derecesinde ta!<. 
mamrn bunun aksinedir. Onnn i~in ~im. viye hususunu ihmal etmemekle b;raz 
diden şunu söylemek kabildir, ki büyük şJmdltlk dnba ziyade karşısında büyü ı ce 
Sf'Vk ve irl ırede d:ıhı faı'\:ı kudreti gene bir inglliz kuvvetini tutma~;tıe iktifa ey. 
Almanların gôsterm<-si ye Alın ınla.r bir lemetl tercH1 etml')tir. Oıııın !çln şark 
tlefa taarruza b'.l!ilayıp lnishatifi ellerine taarrcUu ba.•lcıdıtı sıra:ia. Afrlkau:ı.n da 

iSTE~ 
İSTER 

(NAN, 
iNANMA! 

aldıktan sonu sovyetlerin bu Jnlsiyatifi bir 1\lihver taarnızu ııek o kadar varid Bir tuhafiye mağazasında 1 • 
telırar istir'dad t'dPbllmeledlnln pek o görülm!'mekte ve bu taarruwn daha dik. İç«lye iki mütteri girdi. 
kadar kolay olamıyar.ığı daha. l\uvveUe sonralara ve şarkla.ki Alm.ın ta:ırruzıı _ İpekli k\DD3J istediler. Tezgahtar 
:ıJnnolunabilir. nun "1klşafına trhlr edileceği anh~ıl _ en güzel kum~ınclan hi' kaç 

Şimdi. Sovyri ceph .. ~inclc .OaslıyıtcM maktadır. AYrupa carbine bir tnclli:z top ç.kardı. Mü,terllcr dudak 
bıi,.ük Alman taarruzu il:: i!clll bir ~- çuarma hametı de ıtl'k muht0mı-I gii_ büküp beğenmediler. Halbuki 
sele dlha kalıyor, ki o da ba taarruzun rülmemektelJl:r. Zira, Birleşik Amerika, g~rçekten çıkarılan mallar fevka.. 

1 t •- •- tra ı ~ bu.,....._.. '11 .. a.k ı~ ı,. "ıdl. Te7a&h•ar m;i~terllerin nıkuu sıra...,md'l Aman • ta..,anuınn zır ıı;ının •-''"'u şe.< ne gore anc .. - -v 

AluJ.eııl:ı ııavzasile şimali Afrika.da. UzakdoğuY:ı b:tk:ı!>llcrek bir halde oltla. maldan anlamadıklarını, basil in.. 

1 

ları çıkar!.. 
Qiraz sonra mü~terllerln önü. 

ne çok düıük ve bayağı kumaşlar 
geldi. Müşteril!!I" bunları hemen 
beğendiler, alıp gltb1er. . .. 

O zaman tezgahtar kulağımıza 
eğildi: 

- T markanın ne olduğunu 
biliyor musunuz hayım? 

- Nedir? lıulunan kuYvetlen v:asıhsile İngilizlere ğu &'lbi İzliında adasındaki .ı\~rika kuv_ s:ınlar oldıittlarını anladı, içeri. 
1 1 k_.., • tıı ı ki ku··,.u""k odaya seslendi·. - Tapon trAU'1ca, demektir. k:Jlt'!Jl dahi bir taa~ruz:ı. ıeç\p g~m ye • vetlt-rln n ]>f'k o .... llr ı1:unc oma. - ,.. 

•·eklt>ı1 n inırillılerla de Son-etlere bir dıkla.rına ve tntllteTe ada.!arındakJ büyük: - Mehmed, T marka kuma§• Yani tapon miifterlye tapon mali 
yardım olsun diye garbi AıTupa itam. mlktanl \ki İn&''.liZ kuvvet.inin ancak 1 S T ER l N A N 
ıınA ,bir çıkann:t yapıJ) y:ıpmıyaca;\la • küçtik bir kısmının her 'eyi tamam bir 1 

rıdır. Es.ı~cm bu hu~u.;t.ı. bundan ~vvrl harrket ordusu h:a11nd" olautıma d'.Llı-l (STER 1 NAN MA J 
ıle b""ok müfa1.-.ıbr :rürlitülm\h ve b'r fllari Hkl hıherlf:!'f 'lle~,H~ce~ yeni ha. _) 

l'Ok ta.ı.Jdnler senıleclllı:xıİ!)U. Bwılara. hareler de henüz yokt~. K. D. "-'---------------------------------

Stoktan ayrılan 
gıda maddelerinin 
tevziine başlandı 
Bu ıabahtan itibaren bak . 
kallar Ofise müracaat ede 
rek kendilerine ayrılan 
miktmı alacak · ve bunları 
birer küoyu geçmemek 

üzere hdka 8alacaklar 

İ&twbul balkının ihtiyacını 
kartılamak üze.re ayrılan yiye. 
cek madd~erinln tevzi listele • 
rine bölge fqe müdürlüğü tara. 
ftnclan kat'i bir ,ekil verilerek 
kaynuokamlıklara blld•rilmi§tlr. 
Bu listeler her kaza dahillndda 
mahallelerl1' mu.temed bakkal. 
laı-ına tebliğ edllmlttir. Bakkal. 
hr bu sabahtan itibaren Top • 
rak Mah!IUllerl Ofülne müraca. 
at ederek sade yağ, b•yaz pey. 
nir, h'.Jlgur, pirinç, fasulye a • 
bcakllll' ve bunları, a.atışlar bi. 
rer kiloyu geçmemek ijzere hal. 
ka satacaıkhrdır. hk tevzi için 
ayrıl"n fasulye miktarı 300 to.. 
nı<l cıkarıhnı,tır. 

Vilayet i-esl lcln ikinci tev. 
zlata eue ol"'ak Üzet'e 300 fon 
fasu1ye Vf! 150 ton pirinç daha 
gönderllmlfliı'. 

'--------------,,) 
Kağıd, mukavva, 
zarf nasıl tevzi 

edilecek? 

c23ul!/,an Cahid r ...... ~~·A·i~·v .. o··-··l 
ÇARŞAMBA, 8/4/1942 

7.30: Memleket saat ..,yarı, 7.33: Da. 
tıf pazpJar CPL). 7.45: Ajans babl'rleri, 

M ı k t .i.t
• L J ) ~ - -vıd 8: Jl.a.(if parçalar (Pi.), S.30: E\·in saati, 

eme e e na ounan ıı;.ag • ı 1233. T k 
roukavva gibi mad.delerı,n tevz: şek 12.30: Memleket saat "ar:~ · ~be 
lini karaırla~ımıak İçin, lürı:.mlu ve beraber şarkılar, ı:u5 : ._-ns er. 
temaslarda bulunımak ü,Zere vaki da. leri, 13.30: Şarkıbr pro1Tıt.mı, 18: 

.. · 1c"v d · J"t ıia 1 d.. Memleket saat ayarı. 18.03: Radyo dans 
vet uzerıne, agl :ıma aç r un zı ı ta.kvl ı ıs 55· 

b . l'kJ . d b' orkestrası, 18.45: raa. m • · • 
itlıa}at ve iıhracat ııı ' ı, erı n e ır 

Konuşma, 19.10: Evi'O makamından 
toplanU yapmı~lardır. Vilayetlere beste ve şarkılar, 19.30: Saa.t ayarı ve 
dağ·tılacak lkağıdıların mühim lıir ajans haberleri, 19.45: serbest 5 dakika, 

kısm•nı defter vesa~e olarak ma • 19.SO: Taksim 'Ye ıarkılar, ıo.ıs: RadJ'o 
mul hİT şeki!de tevzii )azim geldi - ,~. 20.45: Bir marş ötrenlyorm. 
ğinıden bunları iımal edecek olan i:} ıı: Konuşma (Güzel türkçemizı. 21.15: 

erbabın!n 'kağıd tevziatında mevki Fasıl beyCÜ, 21.ts: RiyasetlcümblD' 

almaları tabii görü!nıektedir. An - balldosu, 22.30: Saat ayan, aıans habtr. 
cak, kağıd imaiiıtçılarının kendi. teri ve boı:salar. 
lerilni temsil edecek te1idlatları ol. ....,._...-------------,·-, .... 

madığında.n, düınkü tloplantı esna

sında bu vazifeyi ifa etmek Üzere, 

bir kıomite seçilmiştir. Defteı mü. 
ceilid~eri, çizgicileır ve zarfçılarla 

!bilvasıta i.malaıtçı ()laniarın birer 

mümessili bulunan bu komite tevzi 

işlerini tedvire memur ediien mer. 

ci ile daimi temuta buhınacak ıre 
bu suretle tevzi i~rinin kağıd ima-

1 

ljni ilgilendiren ecısmının munta -
za.m suTette yürümeıD hu.,.1sunda 

!'kendisinden istenilen hizmetleri go 
recektir. 

Diğer taraftan, manifatura itha
latçıları da dün sabah birlikte top -

tevzi itini görütm~erdir. Henüz 
tt:vzİ işi bir karara bağlanma.rnış -

tır. Bunun için lbir toplantı daha 
yapılacak ve bu buıru1rta e.taah bir 
karar veriJecdcıth. l. 

lstanbul borsası 
-····-

7/4/942 a91hş • ka.pa.nı.' flalları 

CEKLl!!B 

Açılış 

1 Sterlin 
100 Dolar 

ve kap.ıııış 

t.onclra 5.21 
132.20 

:..mevre lOO isvlçre r.. 30.365 

:u:ı.drid 100 rt'çela 12.93;5 

'\tokhc.lm 100 İsveç Kr. 
B:ır a.)tm lllıra. 

24 a;yarlıık bir gTa.tn külçe 
alıt1ll 

Esham ve Tahvilli 

31.16 

3G.OO 

495 

İkramiyeli ,. 5 938 22.25 
Dmamlyell % 5 933 Erranl 23.95 
"'o '1 Hl Demlryolu O 19.3' 
% 8 Taıımrruf Bonoları 94.- J 
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EDEBiT.&T 
Hazım ve "Hatırai zafer,, 

DENİZCİLİK: 

Avrupa ve Uzakşark sularındaki 
• son vazı 

balıçesinin hatırası Gc.,enl.,.} F::~nd~~:.:~.~imanluında tamir ed'lmekıedh. da , imal d<nttlnde büyük b;, ha.o. 

h 11 o D~ Ahnanya hizmctı.nc gıreceğ no Geçen sene batan Bi markın cşı kette buluna.bilmc1crine imkfı.n gö. 

e et u ir bak ş 
nın denizcj muharriri yazıyor ) 

Yazan : Bal od Fa rı a soy daı.r rJvayccler J§'..t.ılımışı.i. hlkı.l dfil 1 Tırpitz ile Pr.nz E.ugen kruvazörü rüıem nıektedır. Son defa AlnıanJaı 
d1Ln _zaman geçt.ığı halde hemiz boy 

1 

Trondheım liman!nda buluiimnkta. I ş mal Buz Deni.zinde, Rusya)n gL 
u hafta sahn ha atının'denvişi gibi fır fır döner ve niha. t~i.di ile hepimızi kahkah~d~n 1c bır §ey teayyı.in ctmedı. d.rlar. Kruvazör ya.rnlı ıse d..e Tir. ı d-cn bır lni:ifü kafilesine hafif kuv. 
r · · ıl k e tl y b" l t m.Ukemımcl taldid yapar kırıp geçiroi. Nihayet, karagozun Oran ha.dısesİndt:.rl tiOnra Frall6.z pİtz muharebe gemisi. sa.ğlaır. ve fa. \•e-tlerile taanruz e'l!mi!lllerdı. Bu.aün. 

Yilik san~ •n~ı Hy ı u ana~ . u- ye ~ Yah·· ..J• v ft ~rili Eı·. tclclifı ı.i.çtüıne, arab, onunla bera. dlo L - 1 b .. 
a~- azımın neş esı ve 1ranıı, u.u:ı, ~J- • • • h vvcl nanması yavaş yavaş kendıs nij' al b r vaziyettedir. ıng0 l zl!r Sen erde ve9te bulunan bazı Norveç 

~akraki~ kaı'§ıısmd:a bir 1!iinl'ük meni, bütün lehçeler, onun bu ber b.:r _kayığa hındı. Da a e :X e~ topa.damıt ve Oı-an' da Ağ~r )ara. Nazara yapt:k'ları son akın netice.. tıcMet gcınılcırınin Skjarak boğazı 
dcfdl~rın.i v~ yorgunluğunu unut. ta.k1ldli oyuınlarıında, sanırsınız, karagozu, b.u kayıkçıl4;1ıı teşv lanm:ı olaın Dür&er.- muhaıebe ge. sinde bu.radak. havuzun tahrih edil tariki ile lngilterıeye iltihak ctmİ1 
rnayan kim vardır? Haz.ı.m o san'at ana dili Jtesiliriler. Bunun için vak.. den de lhacıvaddı. mısi To.<ma avdet edebılecck bıı diğ nı söylemektediyQer ki boyle ol. ordukları zikredilmekıtıeıdi.r kı bunua 
havarilerindenıdir ki, ayıda bir ge. iJ d derisinden ve ıkağıddan Her ne .se, uzatmayayım, kara. şe1cildc tamır olundu!k"an a.:>ıua bu duğuna naza.nın Tiııpıtz gemis.inı da Alman d.onanmasının bu eıralr 
ce bilte ik€'naimizi onlnrrn kt e ~,.;::ıe d'l veren Hazım sah- gözle arab, kay:tl«.a karşı ka~ıya &cyahati yapm:ştı:r. Şinui.kl hnL Almanyn ile Cenıova ara ında ha. daki zayıf durwnundan istifade edL 
Şe\"k ~ ar~ ... ere 1 • r • • '·l ·ıl d T L 'd v h k (T L 1 ld - h . . ve ZCl'U:l havası.na bı.. d de bu}umna.z bır k~d- oturdular. Karogoz ı<u.re,ı> ere a:; - .e ou ıon a ış ü ·ümı:t un_ vuz.lamak müm.kün değildir. ir. ıere.c yapır ıgı gene e cmmıyetı 
ra.ktığıınıız zaman ıillmmu • ne e eşı dı. Asıldı an~na, bırnz sonra. Ha- rın~e ikJ muha.ebe gcmis; ile b:r pitz) iın yıualandığı ta~ rde mut. haiz b'r vak'a olarak görülmekte.. 
zun be _J_1.,..... ğın . · · · yen olımuştuır. + ... kl1'c eskı muh _jl_ • F ı- ·,- A''-- · d ek d' s 1 • rıl'W\. "'V'"ı ), ~çsmızın .. .. saydıkilanm madalya. zımm da içeriden fırtı..na\ ı ""' . arcve gemısı ve rans z u.ı.a unanya ü.Slerıne av et etm ır. 
rn ı-dıgı.:nı voe en kara duy.guları. B~~~ .. ~ .. parla:k ve muzaffer rden sesilc deni7..de kor'kunç bır a•onJnma.s na meı ub hafif kuvveL rn"Ccburiycti lngilizlercc ehemmiyeti Hülasa lng"~iz ana vatan fito:ns 

ızııı hile ya' a aır.a dı1r nı nın VUbd\.lııır.u " h f ler n büyi.ı"k: bir k:smı bulunmakta haiz ndldeclihndotedir. kallısında Ahn.an donanması c.~ \'e .'~ . Y ~~ 0 .r ,,ı .. .. . 'd" Fakat 1 Son Posta~- bımıdır koptu. Kayılk, orı<:e a d 
ı ta?em:beI~ğiru hısscderız. Ra- görilnüşülwr. cfö'k.erkcn söylediğ' ralıpalac yapar'ken ~i~:de per<i<> ır. Bu vaziyette Alımanlnrın bu sıra. !Devamı ~/! de) 
"'rı ,rı.nı.ıız onu Coquelin'e, :Mo:ı. ya hatıra a.rıını 1 ~ ... ğ Cfıbı t.f.,_ n~n ytf.carıısımı kadar ~ıkl'P çıkıp Jtab'an donanmasına z::lince, son 
" e <' b ..... an aıPl ı ~· • .- .. A'kdeni.:z çarpıızma3ında Litto.~ı·o k~. enzctrnckle bilmem ki ha. ve uzun. uz..,.. b · , d. gu"nu"nc mne""t> ba:·ladı. Ar~b Jer~ad. bası ...... 

11r1.at • "-' tının u roPS U F. • sınıfı muharebe oem.krındeıı bı·. c Yar.ıa.şıyorlar mı? Dii.şün. zıım, .sa'D a - t ı· ~>or karam;z sakalını .,Ttıp elin ..,. 
Cll<>lı kı _t.. • ı. a !kadar :bayat a az Ç • J ' 0~ • b tanesi tekırar ya.ral~:ştı. Maan a. 
l' k • o, 11ıer ~yden t!vvel b:r ~avu:ştmeay . . B un teır·~1ı harekt"t!er!e uzatarak onu f'h !•-'-· d d 

U11 S • } } d knıemı..tır lZ on ~ 1 wuya onannıa ın:n a ge e1' 
b b'ı an atlkıfırıdır, bütün manasi- e er e çeı '-q" '. • be te~kıne çalış•"IQrdu. Sonunda ne b f _n_ C ::ıo.ııau ü&il.: 

d'" ?Jdendir bizim hanru.nrmuz. yab:u.z on sene evvelını, on . ş, ld lb'li v.1 ' Kavıık or u s:nı tan gercıL avour sın.f r.dan l - 11.m • .tMoanıD 
an, bı .. ı~ .;i. ... ...:ı ...L.-..aı O ık ıı·nı' de~il dana o u ı yor musunuz. . 2 ila 4 ımuharbe g-cm.s n:n fa:ıl bir korf .. -.. l7ı, • ";ı:'ı ı /ı 

d -w ., .... 6~mü~ııuor. a. y.fomi sene evve ,,., • .. _, . b v.ie h Ld b ı ...... 'VW 

ar Yetli :ı..ftnidir' .... : b"t" .Jı.; •• 1 ·nı de dü..iiniırsek vu- tauan i1kıye ayrıl<lı ve ara P ı - .ı c u unacağını tnhmın euc:bıli. (2J '--ı---ı.--ı.--ı---ı e' ve nuıu.c:uı ıu, u un e~ gun erı y- ' •. • t k i Ç"nk" b ·ı d • 11. 

0•erna.ı1ıllil"l Tilıik olan bir tiyatro. rüıdü'ğü yulun çetinliğini daha ıyı nm soluna, k~r~<Yz sağ na e r z. u u u cemı er e tanı ı gör_ 2 _ nayatı \3), ~ 

l un .h, a~-re-Uni çeken BCil'tacıo~lu anhyabiliri.z. O, bu serm v~a)'.a başlarına gerıled.ıler. müşlerdır. Birçok kayıplara ıağıınen Alla.hın erurı (:i). 
saı, ı l:I-.ıı-"·- d te"'l bır t .... e H h hayatı se bu dtonanman;.ın muhrib ve kru\a. 3 - H def ı-ll, 3 

b" ' .. GUWA.tyı bile - hiç oJımazsa kavuşuncaya ka ar, ~e. a "F' ....,., azı.mm ~a ne .. - zörlcrinin de eberıs hô.la h izmet.. p,. .... ~•ı (4). 
ır aktör bakımından • vecde ge. ha"at QC>lünden geçmıştı. Bunu.n nelcrce, o kar.agm. oyu.ntıındakı ı. . b ' -..... 

4 
Bll 

l re<: k 3__ J l k b 1 te ve iyı iT vaziyeıtıedır. 
4 

_ Sınırler (C) 
"'- e ~.Y'Jn.Etıtedir. Sonra .Razı.. i.rin, alruauın terlle.rini :;i e. re ... 1• - kiye bölünen ka'-·ık gıbi, uzak .. tan ş· d' k d 1 ·ı 
·•anı b ~ b t J m .ye a ar ngı ız Akdeniz iaısa.n (3). ı--ıı==ı---ı---ı .. u. kıj"lnctıni ~al tan bır hu- Ilır b!r ıpmar.a eğıhnes.nı. • u. un sevtr .... ı'lcrı· kftı..11-ahalft ...ı..-. gülduren f't 1 l dlo ı:.. 
U:sı~ t Y"?:> 1 J ...... d.IUI. """ıu ı osu ta yan nanmas:nı daima 5 - En ıız 16), ., dır ~.~~ tek hünerli o~yışı. c!ostları gı.bi ben de sevın9 e :ıı:ar- gi?ili bir faciadan ba.,."ika bır şey karş lamı.o ve bu o' •nanmayı iş gör- Be)'BZ 12). 

• .• 
1 t.abırle on parmagındıı şıhyoruıın. d<!'ğildi. F~at o, nıce san'Dtkarları mekten ment-debihn',frr. 

6 
_Yemek (4). 6 

on a-ıuııer ~ bili' · · Zekidir ,.. h bd 
nü'ktedand .>aı. rtfJUZ... k <l' j B ada Hazıma aid bir hatıra. ezen kara talilıi, 'şte bu kay~ .o- rTama ar. en çekild.iğ s.rad&. '1 ·- Bir ıu (3) Iİ 
) t ır, daımn kendi en ın ur . • yunu ,gibi !'Joye böl<lü. Bunun ıçın, lngiher.c ha~c devam etmeğe ka. nıeıımcıu ı5). 7 
.ı an, ~ı oyunll"'\a her tem. mı kaydedeceğun. k rnr verirlcon en zİ}·adc gÜHnd'ği s _ ll'ransıca ~•---ı---+-: Sı.ıd SCsilıe · t"l . . n.ı-· ba- On sclkiz sene oluyor. O tar!hte o arab timsali. Hazmın yalnız en. 8 

k • Jes ı e IIUnJ.J.A~l, İ ... d' kü'-~t..n ·ı 1~1 c:..ı- kara kuvvet. donanmas. idı, ve bittdbi devlet (3), Ynr. ~ları ve ,m;r· 1 '. .1 h' ğ k Kızıltoprakıta atuTuyordum. sı.eıs- ı ı"t!!Uer e u a"'la .... ı n ~ 1 
B yenı ll'ttVe er yapa ır. J~·· i. . . H~ 1 H z f bah esı retine istinad ~inn at'. O sırada ıo _ nı.- meY"·a 
diıs:tneden ~-- ~ ~ 'ı e ıç sondu vrm civarında bahçeli bir kahve talihe bemeti' bıl r. bütün P an nr•n• bu d-0nnnma kud. dım (4). 911--1 

u suretle nice manasız ve yavan vardı ftti ,Hatırai Zafe~ sırnını ası 1 c atını ' er. ç - A'ı:1ıı.nya. Fra~ız donanmasın oL 14), Benıbcr (3). l'· 
ıton~edUeri aytlaııca sürükleyebiL veronişl~rdi. İşte bir gece, ilk de~ n~n .karagöz oyun rınd:ın sonradıT dugu giıbı ele geçı e ıdı l.ng L e.rt>- 1 ukan:l n aş:ı. v ll.·=~================~ 
~lesd ı lıiç te hay.ret uyandJmuıma- olarak, o ~a.~çcde Ha~ımt: ın oyna kı, Hazım117 uzun d dırm1;-'ler so nin denızlerdeki durumu da ç ~ ğı: 
' ı.:r. tığı lrAra~ozu scyretmış .m. nunda kendı zaferı baş1ıyacıldı ve zorlaşacaktı: bugün· kadar Fran,.ız ı ı _ frakın merkezi 16). Garbi Ana. 

Ra2'.Unın hünerleri arasında ne Yun\jbi' astlar görnnil.ş _ kar~- bu zaier, bu d fa, be) az perpen!n donımmasın•n sahn""den çekilmiş dolu (3). 

te?~\"\iilcr yolk!tur ki ... Bir hal-k göz oyumma. o gece, o. gunlerın arlkasmda değıl. açıık perdenın olrnas• fni''h•rt> ht-st.h•na büv' .. hır z _ Tavrı hnreket (3), Günün bö. 
~ırı giıbi mUk:emmel ~az çalar, tc- hadiselerine uygun ne ıncelıkler, üstünde bir hak&at oldu rrtaj sayılır. . ,_. 

4 1 ti f·~-- l bu AL- d l' Jum.._,.-. ( ). ~ır i S<.'Sile semailer, 'lr,.........alar o.. ne zcrn.f~ er, ne. uu a nr, ne - t .... _ bll'ırfi,n allkışladığımız, bu l'UlııB4l onanrnns·na ge ınce, 
kur """"~.. ~ ı- d yordu Derken .ır..;ı~ o-· Br-tıt•n do' ncn :•-ı· muha--Lc oemi~ 3 - Dünyanın en büyük şeWcal (8) 

j l 
• bir cambaz çcviıkJiği ile zıp. 11.L}ıar 1 akve .~ .~ k · ara' iki cep'heli büyülk Tu~ san'at.ka. '""' ... ~ rcu "" 

ar ve oyum ·· ·sterse sahneye aragozun arş.ısına • si.nden Cneisenau ve Scharnhorut. t - fslmler (li., Nota (2). 

ı.;B;;:ahn~~e~rtıUl~· ~ortas~u~na~ı~nd~ga~orc~bi~~~anı~m~ıe~v~l~evı~:~b~ı~<'.~ıık~an:i~ıwv;,;e~m~ük;" _._c-~ıjıiıir•~ı;.iıe~lııııib~i,_r._.ıı,_r._.a~bllİıır~ıd-.ıı,r._... ,._,._,Hı-..a~lı-..id,,._F~a,._.ht1rt'lllııı• '10'111ııı.,rlans.._.,.o~yarı'lllırlten biri Vilhclm5hafen diğeri Kil li - Sa:rd (2)' San'aı (Z), 

G - Nota (21, Rlyazl7ede bir tabir 
m. Blr renk m. 

7 KrallQe (3), CUd (3). 
8 - .KaııdnnQk (4), i"Uksck JU (4). 

9 - Yu rbk ~hrelere verilen isim 
(5). 

10 - l'ıuıa.n ı;e)'den tıkar 121, YWıı. 
tı (!i). 
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'CC C"'sft_. 

uSon Poıta» nın tarihi tefrikası: 67 

1 &ı«~IPATRONA HALil ~:c~t~~f:~:~~~~~:~: 
1. :,ıwswnc • snrr an f loounu o:ıtadan ka/dıramayışına 

İ'nt.yar a unun gözlerinde ani - Hey .. y~(iaşım ..• Bunda ki.. - Dua:ıman, suUanım, ckUTd lbak.larak lkendı baıına buyuk bır ~ Nakleden ı lluazuz Tahsin Bakand 

Denizcilik ,··--····· .. ·················--··-·-·--·······-···· .. ···-··-·· .. ··········-·····---) 

Son Podanın eJehi ıelrikaı: 1C6 

b 1 parJama çakıp sdrıdü: cİbra- misne ydk mu? kuş. uyın. Kimisneler yok. harekete girtfemiycceğıne hukmo. ! Son defa, bu masada, annesile ni açtı. 
h.m Paşa m. Jul teşebbüsünü duy. - !.. . Gani efendi Patronayı kolun- .lıunur. Ebaşbaşa ~emek yedığı günü hatır. - İyi ya! Karının malı senirıE 
n uş ta hamamı basmak emrmi BaŞka bir ses daha ~itildi~ d'an tutarak s<kağa sıçradı. Ardın- .. lta}yan. donan~asının her znman :laru, gözleri yaşardı. malın demektir. E 
, cr:n.iSe• çarpışmaktan b~a .~a- - Bre Hamza, depmele kapuyu. dan ötekiler çıktılar. Artık ser. ıçm ve bılhassa l a~aıe.o hanının. E - Zavallı anınecigım! - Her vaıkit öyle olmaz dndı;: 
re 0 nadığın:ı karar vermıştı. Oy. Anda adam vardır. Bu vak!.t csı- b~lemi~ sayılı;lardı. Karan1~.k ~a~. evvel Jskıend~rıye fılos.una çolc 

1

[ . Birden'bire . ~enıc:Lsini korkunç hele bir müddet sabret. b kalım~ 
le )a tcsum olu,p -cellad clınc düş. ca'kı kapanmaz! • so.·a'krt.a ıler.Iemege başladılar. Ko- 'Ui'!un o~asına ra~men Am.ral Cw. :hır yamızıık ıç.inde gordü, karş- vazıyet ne şekıl alacak. : 
me.:.ttense ç:ırpışa çatpışa ölmek Kapı şiddetli tekmelerle sarsıl. şe başına geldikleri zam:ı.n :M slu mıngham in .fılo~u. kal'! sında ~: :sında el'lenni kavuşturmuş üuran - Afttı.m ermedi, git.ti. : 
du..ıa evla deg.i mıydı? Sonı-a, U- dı. Kalın adam sesi bir dnha du.. ile ıkıahıveci Ali Patronaya so'kul. dem~ h!xımıyetını ekle edı:m.eme& ~Nezaiket kalfaya baktı. Dü§iinme, akıl erd rımeğq 
zu~aı'Ş ı, Bedesteni ve Kuş~k- yurdu: dular: l~alyan d•onıınmas.ı namına 'bır çe. : - Dadı, herkes gıt.miş mi? ~ahsma ..• Haydi yemeği ' • dadı.: 
c lnrdakı esnaf günlerdenıben gız. - Bre ~ın. Sonra ke:ıdünüz - Nereye gittiğimizi bifür mü.. ştd muvaffn'k.ıyetSız~ı~ sayılır. Mıh. J! - Evet oğlum, kımse kalmadt Pek iştiftıam yCM amma n onlu! 
hcc ha:m'lanıp kulağı bü:küldiığü bilürsüz! sün ~Jıdaşım? ver d~nJz k~vvct.l~noı.ıı h~r ara:>~ ı: - Ev pek boş... yemek lazımmış, yiyelim. : 
iç n mu\·affak o.mnk ihtirruılleri İçerdcltiler seslenmediler. Ayni (Arkası var) gel7bılrnel.erı .ve, ~ır ~llden ıdaıc:_ e

4
d.! i - Hakkın var çocuğum, t\' - Sofrayı kuçuk masa ÜZ<!r:ne~ 

d çoktu. ses lbu d~fa da yanmdaklere söy. lebılmelerı ım:.ta.ns.zdır. Çun .... u :dolrluran evin hammıdır. Pe'k ba kurdum oğlum. Küçük hanımefen.: 
A'bdü!.gani efendi şeytan şeytan ledi: Fatih stadı 19 Mayısta ikmal ~yıe hır şeye teş~üs etseler~ · in. ~şıboş ve 6dmsesiz kaldık. di burada yemek yed!,ği zaman öy-4 

gulumsedı kapıları bırdenbire ar- - Hamamda adam yok yolda. edilecek gıl •der lbu kuvvetleri ycrleşnı!;_ı:;~ hı E - Sen burada kalacaksın değ l le istiyordu. Kookocnman m sad&: 
d a !kad~r açtırmayı, yanındaki. şun. YüTiln, külhan tarafına geçe. V ı· B ı d" R ·ı ·ı D Lu~tfi sat bulmadan teker teker denızde ;mi dadı? Kr..."ü bırakın gitmek tek ba ına oturnnaktan J.""'}a ınıaZ..: . _ . _ _ .. a ı ve e e ıye e s r. ) k !'Jl.:':.ıı.. k · . '-" • ~ · r- "~ : 
leri cdc'\'riye> uzerıne saldırmayı lim. Eyu lbırurum, anda kulliancı.IKırdar dfrn beden terh"yes• umum yaıta a.ya~a . malSwuu etme ur.ıuı. !doğru oLmaz. Senınle beraber bır kendisini kaybolmuş sanırdı. : 
duşündü. Fakat bu karanndnn he- lar yaturlar! müdür muavini Cemal Gök.dağ i!e nına malı~ırilcr. Ehi2lmetçi bir de bahçıvan bhr. - Nasıl? Annem gibi esk ~ fı.de~ 
nen vazgeçti. Daha sı::bah olın~ A:ııtık .AfJdüJıgani efendi rahat birlikte Knrag~~ yapılmuk'ta Fraıua, uıe Alhnanya hesa - ; - öımüne bereket yavrum. ve merasimlere fevıkalade bağlı: 
mı ~, bıl!hassa bu yenıçeri n~erı. bir solu!k atdı, ayak sesleri mak. c4an Fatih stadını gezıniş. 19 Ma. b n'l dcmamnae!nı kutan.mak. veya ~Zaten mere)e g;i<lebiliriz? Yerimız olan bir kimse buyumı bu d rece~ 
n n tkarışmayacağı halk ayaklan- la.şıyordu. Hemen yanındakilere yısa %:adar inşaatın tamamJanması, kuTI'andımıdt ısıtemcmc~ledır. Bu :mi var yuroumuz mu? Ben seni deği..-.:;tirmiş miydi? Halbı:ıki çocuk-: 
rr.a51na j .. rdı:mcı olacak esn.afın döndü.: nı alakadarlara bildirmi~ir. ıd~man?1a Almanyanın eline v.erllae ~ve Müniri gömn.eden artık y~aya ken ba1.an Münirle ben bu odayaj 
h psi şimdi gecenin bu vaktıJ1;de - Durman, istical eylen. Geyi. o ıh.le bırl~ek hususunda aynı .. zor. :marn.. Burnda kalırsam bari son küçük bil' masa koyalım diye ısrar: 
I. tanbulun b a bA...a_ • .,. semilcrın- m1n Btcntfüımüzü -+a"'""' atal•....... M""h" b" k f luk1ar vardır. Yaln•z bı:nun mum - :.,;;nıerimde sizden birmizi olsun edcrd"k te o eski ecyaları ver le.! 

~ ··-.r- ....._.... •ı.u u ım ır on crans ,_.. "d v f •w· • kd. :.,- " • 
d :ı..; evlerinde sıcacık yata1dar.ı H""' birden giyı·nme yerine Ü- • - •· 11 lk ı d . Kti'n °1 ugunu arzettıgımız ta ır. :yanıanda bulur.uım. rinden 'kıpırdatmavacagıw nı \•e tek: 

.... -:r- Emınoou a ev n en. d . L --T Ahi . n d - J : 

ıç.ndc ibulunuyorfardı. Birinin de şüştü'ler, çabuk .çabırk giyindiler. P6Seınbe günü saa.t (17.30) a.ı Erl _ e ıse ~ ız enız 1 08unun u_ E - Öyle fena şeyler söyleme başına da !kalsa gene bu sofrada: 
gur@tüden haberi .olmayacak, sa. Tellirkler de giyinmişlerdi. Abdiil- m1z salonund3 • t}nlv'"1te Fen Fa. rum

1
u da~a zodrl~~·- ıd h 

1
. : adı . .A:l1aha emanet, aslan gib sin. y~mek yiyeceğ"ni söyler dtnırdu.E 

,,__.,,_ düklkanlannm açıfma zamanı gani efendi tellakbası Recebe öıı1 ı a m. t apoa; ara enı"-=r e ay 1 zor. : Belli olm k" A "ğ" Yanlış anladın evP dım An.: 
Uhlı • küllcst prorrs· er n en o .... enua IU"!I. lukla.r çıkarabilmek ve ara sıra Ja. : . -d b" ~! .ı:.,;: nınb~ckı ı- -h.r.tb" _,_ t b ~.- ··~- . ad·,,: 
başlı; acalk 'hareket yak ~ere suy.a döndü: tından (Gıdalar aultıldıtı hal<le n _ d . le tl . . :n n e ır şeycı0ı y~tu, ır aç nen 111' ır v-.ı u l\UÇUl\ r..as .. : 
d Şip !kendi ken'Ciine bogulup .gı. - Kaman Receb, pcn<:ere aralı. J"lflamamanm çue~rll meV7.llumfa b!T dp?n ıJ'z b u~e ~k za~at 

1 
ver. :gün içinde UÇ'll\P gitti. Ecel bu . . . yemek yemeğe razı olmadı. Ben: 

d<><:ek.ti. Tedb~rli "htiyar ardına ğınıdmı rtaşrayı g6zetlen, klmcsne konreranı; vtTll .. cektıT. K.onrPranstıırı 1 d 1m;t .e .. er:~ 
1
:r.: .. d şaı:.r -:.-.~n iNe se, senin canını daha fazla srk.sana bunu demek istemedim. E 

d·ı erek eli palalı on dört ad~a yoğ ise çı:kahm. ııonr aa (lJerkes vllcuı1ıına yetl'cek ka_lda ::.~~?iz uj~ ueu pcmol -:t:O e :mayayım. - B!r söyledığin diğer ne uy,.: 
S"'l"u!k nlır g bi işitilir işitılınez b r Dedi, Arnavud Receb pencereye dar yemek J"ıımtHdlr) :naenulu bir film l b e~.ır. ·ı ;:'0~!a il'a ea~ k a dur E Buınu sövleııken ihtiyar <lndı bir m.ı.ıyor !ka1ıfa; galıba sen d ıhti ~ 
se c emir verdi: Sro.ştu, karan rkta hamam unu ne göstcreecl<Ur. JieI\:es releblfr. ı a 'k tnı .1

1 e. aı 1uı: ~ e ~r ~ ~- ~yandan baiör.tüsünün ucilc gözle- yarladm. Bir da· ~a evvel cKtiçüx: 
- Aman d:ıkkat e~len, çıt ey. baktı, hava aç.ılk ve yıldızlı olduğu ~~;ası drın b~ -~~ ker :z a - :rini siliyor lbir yandan da za\'allı haruanefendi sofrrıyı burad hazır-f 

~ k k 1 ~ 1UKaıarın an ır unun u:r.tu uş ve : . b -' 1 ı·· ğ ' latırd· d yen sen deg~il misır.? • 
çin htimam önü Uı ••• oşeyc ·a- As 'ıerlill i{?leri ıkcnd'isini bu deniz alınında diledi. :b·r te: cssum e gu umseme c ça .. ı. ~ - - ·. : 

}Lş" so larını b le dar alaca buJaca seçilebilıyordu. ~ ... "b" _jL h '-- d b"I k :ş.ıyur<lu. - Ben o kuçuk hanımefc>nd den. 
er. D anda ayak sc gı gı ı eeııo are&et e e l e~ ! bahsetımivoruım ğum Ö kin ! 

rdu. B r nin 'k::ıpıya ya. Rec b başını A!bdülgani efendıye Şubeye çağınlanlar bir dUTUma eoll:muştur. : -: Artık sen ~ura~a kalı,;, 1\1 ı... J çocu . -E 
k d v çev:roi: Eminonü Yerli As .Şubesinden· lngilterenin Sti a•ın te:ıebbüe :ra ıgıt.mez.sm degıl mı çocugum? denöm... rd : 

n m h ettıler. Deme c - - K"rmsneler yak. ist.ll:{liun Ttm. iln2.bım of~ Ah. olunamayıgına am-ateji«. bakımdan S - Bilakıs, bııikaç gün sonra o- . er hayretle başım lkn .d ıi 
r e !hamama b a haz.ırlanı- - Ktilbana mı git.tiler dersı.i-z? Hakkı 322 (•3506). lngil"z: dcın"z üstüıniüğü sebeh okl'u.. Eraya döneceğim. , ilırt yar 'kadına b ~~· i 
\ordu? füıyiı;en ozlerle bakıştl- - Küllhan arikadadı.r suJ.tarum, F.na<:ı Tetm. SadcWıı oğ'lu Nec:ıt.I ğu gihi Mısır İ§İnin bitirilmeyişne ~ - Buraları boımıboş mu ata acak - Ben~~_ lbildıg m sen . ) alnı~ 
i ... Parto a Ha hamam kaf1sı. bunean oraya hayli zaman<la gL ,(SHll). de st:rntejık bakımdan •n milhim ~Ömerciğim? . . ~me 1~çü'k hanımef~ndı ~:~~ 
n n yan tar f a çekilerek pa ası- cfileb"h.ir. Tapçu Tt-~ı. Mchmcd otlu Fehmi funil Curni~am·ın filosu olmuş.. : - İş1:nn .n.a~l hır şekil alaca. h~tab. ediyorsun. Ötekı el gıni 
nı kaldırdı. d d - Ya biz çıkar isek anlara rasL S3G (48188). tu.r. f akıat Uzakşaılk.ta da tersine o. E mı benuz bılnnyorwn dadı. Sen.,kimdır? ! 

Avdk se i tam önlerin e ur- lar mıyız? EC7.l«:J Tctm. is. Hakkı otlu ı. NadJ larak demıo.kırasilerin deniz hakinıı. Eden giil~iz yOkiUT. Annemin. ~u: . - Canım ~enin karından bahse-i 
m,,,.,;·u, arada bır kap:al kapı var: ı. • b b"""'asına ter~·ett ğinı d '\lln1':111m a oglwn 1 

-< K lbl - Sanırnam suu.anım. Salt isti- 306 (48188). y.etinin ellerinden git.niş olması do :rasmı lr "'l"" l\ ı ıJ-··-·· · i 
dı Solu!klarını kest ler. ·· - a ·· erı cai e; len. Eeza.cı nğm. Ferzullah oğlu \"eysel layısile en vasiı ve ç~n istila harew ~biliyıorsun. . - Benim ıkar ~an mı? S n ,o.:: 
goğUSlerinde küıt kut dövunu~~;- ..._~ı·yar adam etrafmda.ldlcre 306 (18486). ketler· japoniar tarafından başarı. :. ~ Bundan bır ~ey. çıkmaz ço. nu.,tamıyor musun. Bura) g dı:.: 
cfu. D şarıdan 'kapıya yu~K.ı~ .ım - B d hfık l 

'
~n-ı•ldulrunu işit.tiler. Abduılganı başile: cHaydiı işareti verdi. Hep Ec%acı Tetm. Ali Rwı o~lu Ah. nıı. labilmiş ve tehlike Avustralya ile ~et.iğ~. ,?.ra ~ ım o an gen mı. .• . _ 1 :ı 
,, ... .. t:ı • d da'· b"-.lcn hn ..... am kapısı ardına gel- nıid 366 (36796). Hindistan icapılnrına kadıu gelip • •• sensın degıl mı? .. . - Tab1•1-· Hepimiz onu 0 

C? se1. nf nd" C!l>hadet parmagını u ~ Hl ...... H B T.. k;;,.ı,. ka All h bağışla rı çolt "' -.- eliler. Receb !kapıyı usulcacık ara. :Ec:Dcı Os. Tetın. Abdullah otlu ra. çatmıştır. Demak.nsilerin buradaki E -:- ayır. a5 .ve u~ rmıa vryıoruz ··· i 
lnnna götürdü: ladı. rutin ibaşını uzatıp balctı, ar- knb 305 (SG79Gl. vaziy.eti 1943 senesinden evvet ısla :venı lkan.."lla aidllir. .. . cana ynkın k zca zdır : 

- Susun! .. · 1d Kalın dından oo'kagwa çıktL Ki-mseler Ecsacı Tdm. Ah. ıurat eğlu :aı. Ne. ha te~ebbü.s edemiyecekleri de pek : Nezaket kalfa hayretle gozlerı.. (Arkası var) : 
K(anı bir daha \ruru. u. \. r 

r- d ""·ctırtu. Acele dönüp kapr"'ı a"'": caU sos (38380) f'lfte7e mli~aatıarı. ala tahmin olhına'bilir. S. C. , _... .......... ..... ._ .................. .. 
ve tdk ibir ses a~i lE:n 1 ~ .1 .1 ~· .. 





4/2 Sayt• SON POSTA Niaan ~ 

Nafıa Vekaletinden: Milli piyango çekildi Memleket haberleri ~ konulan iş: 

İzmirde Torbalıda, 

Gece ycrruı dört meçhal ·ıPortakal çiltliğinde 
genç, bir genci tramvaydan tamaan bir köylüyü öldüren 

indirerek vurdular lerin muhakemeleri baıladı 

1 - Malaqa sa 1f1eri ~el fUbc IBiidtirllltü mmi&kası ılahlltnde şlına. 
lea Tollma ~ı • .-Un "' r.tJIUlben suHan IWU. garben ve oeoııben Sultan 
8111'1 kanalı aruında lı:a1an talı.riben lliOOO hddal' g-eolşlltlndekl V.)zinln nl. 
~ ~~ DJti.stenI4 tesviye mtinba.ııl.n barit.ası De bu ovaya a.kan dere. 
lerden idRreoe Hbwma ırörillenlerinln şcritn.ri barttıala.rınm alınması ;,ı mn. 

30 bin lirayı Kayseride bulunan 117.089 
nuınaralı biiet kazandı 

Jııımmen keşif l>ııdelt ya.lıl4.i fiyat esuı ti7.eırl.ndıen 45000 IJ:'adır. M1Bf Pi,.an&llllıın 9 UDC''J tertib l ün.. Soll Hş r:ık~lllJ93088 IJe bi(.cıa ' blW 
2 - ~ltme 5.S.942 tarihine raitlaya.n Salı &iinö saat. 15 tlc Ankarada su oü çeK.İiişl düo Aaiarıı, Serıieviııde saaı. Soa beis mkamı 99502 Ue blt.ea 4 blW 
~ relsUtt bılııa:.ı lçlııııle U>plana.n ını eksiltme ko:mlsyonu odasında kapalı 15 &.e yapı.luuıi 1'C pf'kil.ışl li.IJabalık. blr 500 lira kasa.nanı.ar 
zart usullle ,apılMDktır. hıalk kuüesi taklb etmiştir. Son "" r~mı 2619 ile uit.e11 4t bilet 

İzmir (lfosust) - Evvelki gece İ:mniT .<l-~~usi) - \orı?atının 3 - iırtdtWeı- eluıUku ,art.namesi, makıwele projesi, bayuıdırhk l!Jlerl remel İ.kro.mlye u.ı.anan nuın.ar.Lluı aş~~· Son 4'0rt ra.kaını 3492 ile bi&.e.ıa '9 ltiW 
saat 22.30 racdeieri.nde Ko.nak Pancar çıitl g.ndc çahpn ışçıl.emC'll şa.rlR:ı.mml, wnumi IJU llflıerl ~r&.ıııunestıe bıuS'USi .e fenni şartna.meJm ~ pro. )"aQ)"OrıD: Son el.ört rakamı 7772 ile bil.en .. bil9' 
tTamvay durağ:ında gıarib bil vak'a Hiiıseyin Portahılı taamanüden P"· jelcri 2 Ura zş ~ mwcaa>ilirnU 5 u qlert rdşliğ'iodAın aıl&blllrll!r. 30.000 lira kıızaıııı.n Son dıa1' raltaını 9366 ıle biten 44t bit.* 

ohnu!J ve bir genç bıçakla iki ye.'ras:na . tamaan ölid:ü.rmeJt.len suçlu 4 _ ElraDt.nıc7e ,tttbllmek lçfn lstıekllledn 3375 liralık muv!Mdö-" teminat 117089 100 lira kazananlar 

rinden yandıı.nm:;:tır. va.ıc·J. ;ıt:ıyte'Hahı1 IbTcu?.ım ve Alı Güvenin mu ve~ ve ealUcıcntn ra..Pıbcat• rinden en az öç cün evnl cll«h\de bulu.. 10.000 lira kıuana.uıar Son iiç raka.mı 539 ı.ıe ı>lt.cıa He bilei 
clımuştur: . •ıhakcmcle.rınc ağ~ cezada .başlan.. ııaıı °ft en u 5000 heUa.&1.lk ldr araıdnln ~metrik haritastnı muvarfa.kı. 355ji:>9 SQn iiıo rala\uu 681 ile t>ı~cn Mt bilet 

lzınir Toprak ofia mtidüdüğü,n~ı(ltır. Bu çdlc: ea!balar ~e:çlren hu Jetle yapmış oldutwıa dair vestb ile !ııırll1ııte bir dilek~ ile Nafia Veki.lr.tine •
957

i2 
136932 389368 lMıa 9\1 ca.kamı 866 ile .XC.00 400 bile* 

memurlarından Memduh oilu &.ctnay-ct tah.ldkatı alaka u.yand.Jrdı. bltiroaa.t e4erdt l>u ıı,e müns olmak tmre rtslka alma1an ve ı.u vesibyı 5.000 lira kazananlar SO Ura kaıananlar 
tuğrul İlgine:-, yan:nı:ı alciıiı Tataı ğ:nd9;,n b ir ç.dk meTakl~~a.r mahke. lbnlz etmdert tar«ır. 0960oı 1ZS895 147557 2ı99H 283999 S- İiO rakamı 517 Ue biten iH bit• 
Kadriye ve Fatma a.cFl&rınea iki kıı. mecte hazır ~uJunmuclamır. "8G50S Soa if raka.ou 559 ile bit.en 4't ?ııU• 

O, Bu müdıl~ ~.- ftlMb talebinde balmıımaya.nl&r ekslltme7e lşüra.k ede. ,, 
dınla ııram"laya bi.tımi o. o 5lnda1 

4'Unan iJk ıahlk.ikaıt evrakın.da 2.000 lira kAı.auaular Soa üç r:ı.ka.mı 853 ile blten 4t0 blW 

arkadan yet len bİT eıkek.: ,Ha!i1 tbrah·mm ifndeai k ısac .ı •ÖY- m;ı': ~lfterla teklif mek.toblannt lktncl maddede JS&•h saatten blr aaat Son beli rabaıı 18281 ile bllen 4 bilet 10 lİı'a kazananlar 
- Fatma, ..ctemi•ir- evvefce led~r: Sea .. rak&ıw 3'1 Be blteıı ,,iM bJ1' 

Y" 1 eYTcl!.ne k&OOI' su işleri reislll'Jne ınakbaı: mllkablHnık ....ermeleri ~amd.U'. Son beş Mkamı !3507 ile biten <& bilet 
verdiğim üç lınyl geri VctT. ((Makltul ile uızun zama:ndanberi rosta.J:ı. ol.an rcctkmelcr kabul etlllmes. (4181) Son bet nWamı 36843 ile bıl.cn 4 bilet s.n dd rakamı 71 ile biten ...... wı .. 

Bu üç 'öran•n miinakaıası yapılı : arkadıa!Jlık ve ortak!l:lk edıyordum. ---------------------------Son beş rak:ı.ını 49438 ile blten 4 bilet 2 lira kazananla-r 
lcen ;;,. ki"i daha geki ... E.nu;;..,.~a :ıBu 'l'rada Ali Cüvearlc tltnl"'~lm BİT 1 S.. Wr rak&mı 1 ile biten 4ıUtt blW 

-.. y ...... .,.. ı "7'" .,. Al b•len Son beş ra.kanu 51319 uc biteu • bilet 
- Biraz trıı.m'Vayda·n ini Sana akşam Ali Güveın ha.na: "lbrahim ng1JZC9 veya manca 1 son beş raka.mı 5ıı 778 ile biten 4 bilet s- bil' rakanu 4 ile bltoo 40.ott bile 

bir şey soracağız. jbu a~a.m &eni.nl~ hu Hüııeyin.in ":Ü: Son be~ ra.kaml 60639 ile biten t bUet Son ~ rabuu 5 De blttıo 41.tol Jtlleıt 
Demışler ve E.~u.l in.ince he.cu.dunu 0 ctnda.n kal:hnlım. Bu Işl b:r daktllo aranıyor Son beş rakamı 70043 ile biten 4 blld Son Wr rakamı 7 De biteo 4o.eot ıtlW 

men et.rafını &a.taralk bıça..k.lı& aoi ~.bizden b~ka dUınme öğıenemez, • 1 Son beş mkanu 80899 ile bl'en 4 bilet ikram!,. alırlar, 
lun-daıı ve 6'8.ğ böğırünıd'cın kendiaini ~ıitı 'kaJ:r., c!ive td: ltifıte bulunuınca L tan bul elektrik, tramvay ve tüne Son ~ ral..'11.mı 99932 lle biten 4 bilet Bu fektlJşln H.000 Uralık ll!nml7ı • 
yar-ıılam : ılardı.r. E.rtuğ;ru1 yaratanın. buna razı olmadım. Fa.kat AJı Cii.. .. d l d sim 11.azaoaıı ll70S9 numarMı btı9' JüF. 
ca: iven bu cinayete beni ikna etli ve işletmeleri umum mu iir üğün en 1.000 lira kazanıuı.lar KRdıe atılmışhr. 

_ Beni vurdu!a·rl lcl.nayet Ali Giivc:nin ellcriyk iıden.. İda.rem..la ıramw.1 t.ek.DJk da.!resl 19lıı bDUbanda rösterceeif ehllıcte l'Ött Son }>eş rakamı CIOt.24 ile blıcn 4 blleı 11.Ht Ura kacaaau ouman.llıır: A• • .' 
D:ye bağ:rm:ş ve yere clütmüş.. dı " &iinıde 3 !IA 3,S Ura ü.cıret verilmek suretlle i.ngiil%Ce nya almanca llsanbrıDA son bet rakz.mı 10S07 Ue bıı.en -& bilet lıara, Oıwum w Earabüttedlr. 

tür. Suçlular, dccltal ıkincı k.oıd.onl· tik ifıad'CSİle . ~~~emcde verdiği blbaWlın vakıf 1111 seri ,._. erkek ve,.a kadın chktR01a lbU1a9 n.rdır. Talib. S@D beş raJc&mı lOöllO ile bit.en 4 'bJleı LNt l!.ra.lıJdardan 3 tane.ı btanb4 ı 
.'kam.et inde kaçmı~ır. Ağır ıfad:.e aııası.n.da ml.:\,ayco'"t meVt:u.d lerin nüfus büTI7ei eüzd,aıu, tahsil ve&U.ı, hüsnühat kltadı ve ,Sındlye k.a.. Son bet rakamı 12125 ile biten 4 bilet blıw ı&nıesi Bıını&, İzmir ft K.ellJ'...._ 

yaral• olan gen.ç, a:lih.i İmdad oto- o'Iduiunde.n ai T ceza h.cy~ti reisi dar pl.ışmış buhı.ndukları müesseselerden &lıruş bula.nduJdan iYi hlı.met ve!l. Soıı ~ nkwnı 15373 Ue bileıı 4 bilet aaw-..-. 
m'olJiiil.e ha91'aneye kalclırılmıt. •w;'bu no6::hya işuet C')'iemit ve oünnü lııalarile blrllk~ 10.4.94% ırUnti ldareııln Metro hanı semin lıa.t.ındald zat işleri Soıı beş mkalQJ 18962 ile bıten • bilet. :ı.tM llra kazanan nwnıın.l..vdan 11 
kıla.rın aramnnı·na ba~tanmışıttr. lnü irılcar etımiştir. ıe sicil müdürfütüne mıtrao:ı.&Uart lüzumu bildirilir, (4187) Son beş raks.Dl! 19113 lle biten 4 bilet t.ea Wanbulcıa. 4 tanesi Anbn, 1 

Bir iz üzerinde yüıii.nÜ'yot, f.rtui İfade.ine müracaat ed il.en Al ; Son beş nLkamı 21059 lle biten 4 bilet t..eııi. Tanıus ve Ceybanda, biru taneli 
rulu yaralıyan.ların üçi.miin de genç Güven ('>Vvela bu ci.sı>Ryeti BTkad.aşı- Son bet rakamı 23~5 ile biten 4 blld de ~. EdttmU., l.Uersln. hmb, Ka.,. 

oldu~u a.nlaş·lın: ır. ln·n i~tediğin.i 9Öykmiş ise de Ar Devlet Oemiryolları işletme U. tv'f. den: Son beş rakamı 31190 ile btıeu 4 bUct tn •· Edirne, Bolu, ul)1ab11cL. Rre~ 
Vak'adan 80nıra Kadriye ve Fat.. bilMlarc tM?1a~ inık.8.r vacLisine Si>n beş r&kıw.ııı 31409 ile biten 4 bilet Kaı'IWleıııis, a.ınsun, ltefu.bl,v«", ,\fyoa, 

ma da oradan ııavuşmuşl:usa da za. '8.pm ! tıtır. Son bfl$ l'a.lıamı 378"7 ile biten 4 bilet Çıwlkıır.ı v~ Bcrgamada saıılmıştv. 
bıtaca buluımnu~a-ro'ır. Bu kadınl.a-1 Daha wonra. ~hid sıfatile Toıbatı Mub&nuncn bedeli 10i00t <Yüz altı bin) lira olan muhtcllf clv"b.. aomun Son beş mkamı 48437 ile bUen 4 bHcı ı..o.ot tiralıklann 34 adedi İ:.ta.nbulda. 
rı.o rahki'kau aydınlatacak iziıh~ lıülc\rmc-t tabibi Hüseyine nid m~ •e 'rida imali işi 16/4/1942 Perr-mbe ıünü saat 15,31 da kapalı zad ı1.1•ılö Son beş rakamı 58166 ıı.e biten 4 bile' 11 Wed.i Ankara, 9 tanesi lımlr 5 t..ıne,,. 
vermeleri muhtemel görüimekteciır hedeler.i.ni ardatmıŞtr. Mahkeme ile Ank.aradA idare ı.lrııuıuda. topl&ııan Merkez 9.uneu Kom.ls70nunea elı:sllt.. Son beş rakamı 63090 ile r,ıten 4 bilet 91 DIJWf>akı:rda , 3 tancs.I El!ı.zıt. Trall,. 

bazı ~hidleri.n celb:ne ve dok:tı:ı.r meye konmuştur. Son beş rakamı 69989 ile ri~n 4 bilet -. Tosya, Adana. M. Keınalpa,._ 
Edirnede tarihi bir hamam raporu ha:lcık ında t:l:ııbı adli müus:. Bu L1e ıtrmek lst.e1enlerin Ga5t (Aitl bbt kş 7iiz elli) llrahk manllat te_ Son beş rakamı 71154 ile biten ( bUet ~ Konya E~Usl ve Tarau,ta s-. 

k.a mlnat ile kaıuwun ta7ln ttutı vestkalan ft tekliflerini ayni ıri.in saaı 14,30 a Son beş rabrıı.ı 71257 ~ '>iten 4 bilet t.ılgıı ..... 
yeniden tamir edildi •esi'llİ.n. mü~alca-sının ah·nmuına - kadar adı ~ Komisyon Jlejslljine V'Cl"Dleleri lazımdır, Son bc.y rakamı 74780 ile biten 4 bllet Diler 30 parçası da 1ucdumuna 

Ed.rne lll.wi'.ISİI - ~çen iCDe J&U. rar verımştır. ""'rtna.ınıı-lcr iki Ura munblJlnde Ankar:a'da Merkez Tezneslnden, Ra1da.r- Son beş r&Wnı 81571 ile biten 4 bilet ırmMenf •ttlcrlnde satılmıstı.r. ---o.____ oro ~ 

mu, ol.an tarihi l\lczlibıc7 hamamı ye. pa.şa'd:a Dayd.arpa~ yemesinden t.emin olunur. (403!) Soıı beş r;Y:amı 81597 ile bit.en 4 bilet 
n'den tamir ('dılmlş ve açllm.ı.,.~ıt'. •Muradlıda bir kudaz vak'ası\.----------------------------=,--- Son beş rakamı 83820 ile bıten 4 bil~ lst.anbul Defterdarlıfrıada 

l\tttittıey ıı.a.ınıınu Ecllmede ftk k!Aslkj M~lı (H~) - l\luradh. na~e İ b ) S M .. d l R • • d Son beş rak.a.mı 89.f.06 ile blif.n 4 bilet kad ve servet verg')erı müdür 
san'ı.ı.t ;;nı .. tm\zi i.e1kll eden tlo.ereflllsin.ln inanlı koründe kuchı't'an bir koıtdt stan U ıtma uca e e ıyasetın en: Son beş ııaka.mı89t9Z ııe biten «bilet muavinhğine vekfılet eden ~onuGI 
oaıın n in• tıar:htle ~ yapıl~tr. Öf kiiıçült 9M'UP ve elli kadar koYUnu Görülen lüzw.n iizerloe 91tma mücatk-le sıhhM memurları ımrsıı için mü. Son btş rakamı 89603 ile biten 4 bilet mom:uru Nnc' Nayman müdür mu... 
Bilha.. .. ,,.a plln YC hal•ot ı.ısmı 111lma.ıiı•ll'lllllı"'ır. Çecuk1ar İstanbu\ hastanele. raeat. t,arihl 13/4/9tı akeanuna. kadar aa.talmış obnalda lstcklilcri.n herciin Son beş rakamı 89H3 ile biten 4 bllet avinliğine asaleten tayin edilmif • 
ı-özelllil ba'sımnı!hn mka.IUe milhim rlne ıönd.tl"lbnlş ko)'unlar da tedavi al_ Katlıki;y: M•.la oadcı..t 91 nwnarıula miicaclele r17ueüııe m.öraeıaM etmelel Son beş rakamı 91942 ile bl'en 4 bUet tir. Çalıı,Kan arkadaşımıza muva.f.. 
bir .....enUr. tın.l altAnıllflardır. _ _ _ _ -. _ lliD elonu.r. ttU95• Son bel raJıamı &ı877 Ue biten 4 lıUet fa.k~- dHeriz. 
~~ ....... ~~~~ ...... 



8 Nisan 

Berlin bildiriyor 

SON POSTA 

1 İplik tevzii işi yeni 
esaslara bağlandı 

Haberleri 
Ankaradaki 

suikasd 
• 

Bindistaa 
mldalaa 
nazırı 

bir Hindli 
oluyor 

Rusy3da eriyen 
karların VJ buzların 
altında birçok cesed
ler m.,ydana çıktı 

Basyada 
Alman 

Alman ajansı sovyet, btiCDDll&l'I 
Ankara, 7 (Hwsuai) -· Pamukımalaıın koop eratıAer tarahndan ge aj&nSIOIR iddialarım 

iplid<lerini dağ!tma vazifes ; ıe m ü • r i alınarak t e-k elden sa tı şlarının te. re:ıdedı'yor de•am 
---------

ketlef olan tkıt ısad Veka leti bu ip • m \ni ve bu teşkilaınan stıfade eden " W 
likleri en İyi b ir fekilde tezgah ea _ dokumac•ların en çok b.c.ı tezgah 

·- hibler"ne dağı tmak maksac!ıle yeni aahıbi olmaları esası kabul ed ıhn ' t- Berlba 7 (AA.) - D. N, B.: \ 'on Pa. edı••o· 
Berlin, geri ile irtibatları kesi- bazı kara-ıllar ahnmı1ıtır. Bu karar. tir. Bu suretle yapılacak ipliği da. pene breı .. 11ııwlin, riirkl7enin kom_ rl A 

ing:liz harb kabi
nesi cev ab verdi 

len Sovyet lı.ıt'alarında ·insan lar cüm!cai.nden o'lmak üzere el tez.. ğıtımından dokumacılığı b izzat plarilıe anauu 'bosm&k ıcin Almany.ı . 
eti yeme oalı.'alarının çoğalmıı gah.ı .dc>tu~macıları nın kooperatif _ meslek cd " nrniş. olan sa nayi erba - taralandaa MrUb edlldillne dair Tas Berl n, 

1 
(A.A.) - Alma n «-

olJag"' b 'lJ" · leştır lmcsı, dokumacılara verilen bnın i9tifade e ttirilme.!! ve füzuli ajamınm lddialarmı ele alan Alman ba. dularJ başlcom~tanJ ığın ın tebl ığı : 
unu 1 ırıyor İplikteıiln behemena) yerine sarle • müteva98ıt1arın orıtadan kaldır l - suıı, bu Wlllhm Sovyetlere mahsus ol Şark cephesınde, Alman hi.ıcum. 

Berlin 7 (AA) Ş k k d ilmesi bu İpl"idlerle yapılan ddku. mas! müm1tün olacaktır. , duğ"unu ve Anb.ra~a yapılan mubake - ları yeni muva ffak"yetler k azan -
. . . - ar ta iş menin riılişinln daha şlmdldeıı so~yet m ıştır 

muharebesıne artık eona ermi" na. M. R 1 C h b k a ,, I H. d h. l . iddialarının boşlutunu lsbat dl.itini )•- ep enın rço k esinı' nde. du.ş 
Kongra kararını 
bugun varacak 

zarı e .bakılabilir. ~eyaz denizle Ka.. QCQr - U men JD şe Jr erıne zıyor ve SOVJ'etlerin :ı.orbaca hareket _ rnan ın mahall i hücumları p üskür _ 
-ı-ademz arasındakı muharebe, AL ıerıe ~ ve İlveçl mü~madlyeııı tülmüŞ'tÜr. 
man asker~ ek.perierine göre, bu • • ı · "" • k J L nun sebebı buzıların erimes " dola - gergııı ıgı arşı apon tahrik e~k 15*.edlklerlni ileri surüynr. en " ngraıddak t mooim askeri te. 

Yeni D•'hf il ·1m --<>--- sisl erın ordu a"T r topçusu tara fın _ 

ln)etı re~ı Cııın:ıh Sah l\kş .uaı yaptığı laTın gen.io ölçü.de lıarekctlcr yapıl. hava taarruzları Buyuk bir Yunan :e~~r~ombaro mani, devam etmek. 1 
"' 7 (A.A.) - Müsliim:ın ~e. y:ıı e geç ı ez bir hale gelen )Ol_ 

demeçte lııı:ıll:ı hal"'b kabincsiııln i lk masına imkan vermemesid "r. Bu Romanya ile ::_-ıın~ri hakkında ileri lliriilen &.enkld. ara devre içinde yeıılerin kuruya,ca. t•• •• h·ıı • • Gündüz, şark c eph•s"nde, 29 d ti1 

ın:, ceva.b olar.ak Hirr.1 eem:ıa.t!nln sa - ı ğı zamana intizaren kuv-V'etler tan - Slovakya arasında Madrasta mo oru sa 1 erımız man ta.,4cı mlıa ed ı lrn iş ve 60 Sov. 
Yetti nıumessfli sıfatile Jlfnd mü _ zim ve tahş id edilımdctedir. A'..man. yet tayy res" ya düşiiTülmüş ' ya 

dafaa llezareünln bir Hlndllye le\•diini lar tarafırııda o duğu g b düşman yakininde kay~lara yerde ta hr"b olunmuştur. 
kabul etmiş oldutunu blld.rımlştır. ! tarafında da yeni hareketler için an. aşm.ı yapllmış tebıı•ke Ber n 7 {AA.) - A ln an ba • 

Crlpps ve Wavell ile yaptıtı rörii~ • şimd i den tedbi rler al nmasına baş. çarptı ve battı kum ndanl ğ ı n n b ld ı rd ğıne gÖTe 
nıelerden sonra beyanatta bıılwHhı (.'in. lanmı~tır. 5 Nisanda S vasıtopol m uh asara 
nah ş~~ıe_ demiştir: 1 So~·yetler tara f n-da, kı~ muha - Ankara 7 ('&aıil70 paetesi) - Bükreş_ ·ı· •aretl cephesinde oldukça KUV\C b :>l -
t Buı-uıı oi!eden sonra Crippıı ile buluş. rebesı esnns•nda kuvvetler'ıı boş ye. te, Roman)"& ft Slon.\ya .ırasmda u ~ Yolculardan şimdı•ye şevik kıt'a'arl ik yerde v e mül c -
um. Mumaileyh, Hind cemaatini t.emııU ıe y·pratılmasından doğan mecal • keri bir anla,...a yaprldılı bildirilmek : addi-el defalar Allman ve Rumen 

edecek bir Hlndlinln Hind miıdaf.ıa na. sizlik açıkça göriiı1'mekted i ı. Kaılar tedlr. Bn anlat111a, ıeçenlerde IUae.:ırls_ kadar 29 k l ld ·ı ·ı t İ İ l d ' B 2.ırlığın •·· 1 dil bil 1 b J • • ..ı b 1 ' kl . d tan ile Bulr•~a ••a•·-.. a ak'-.. lıan an. Mı.dnuı 7 (A.A.) - Bu sab:ılı ilk de. U Ur .lf j 1 mevzı erı e eb~ma:a .g r~ ş c r. u 

1 
a. ... y n e e ecet ni açıkça an. ve uz ar ı çı n-cıe o ·evı erin e • -J - ....... ~ ~ taarruz teş oüsıerı daha b a .. Jan attı, vairı3ı taanruzlarını bulundukları üs. laşma:ra bir cnab sa,rılmaktadır. fa olarak Madr.ıs ~rinde h:ıva tehll. İzmir, 7 (Huauei) - Endcrhan g ı çta Alman s" Iahlarının toplu a = 

Clnnah şu sö7.leri de ilaYe etmiştir: Terden hare<ketle geri püaıküı1ten A1. Bu anlşmadan dolayı teıl$1anmış o. kesi ~ti lkve.rilmlşilr.i Tehlikenin Jeç_ adb büyük b ir Yunan motörü gece teoi altınd .. k • ı'T' n 
Akşam · 1 i lt a rf ı· -ı.·n · k b 1 k lan Macarlar, Berlln ve ıtoma nezdinde Uğ1 5 

dak a sonra b idlrılmlşUr. ı ı d olu d C . uzer umum ar.ırr la:' ı ik. man tei"'ı erı pc ta :i o ara or. Japon filo yda~~ n Kan son1 dnı Y h'lnt a. ~vdam Le.. Sovyet tebliği 
l'iJ>ps beni başkumandana ta11.1ttıktan dunun taze ve dli11 nm · ş ol n bu ~bbüsıerde bulunnnqlardır. su eı-Ken an a a aa ı er mız e JLa- M--'- 'J (A.A ) G , .ı 1 

80 
i&. HA Lo d " -ı· ııl D-'L' 7 A ) I -'- ] 1 ..... ova . - ece n e r -..ı en 

nra a)rıldı. Wavell DebuJll ıniiıukaşa taarruza haz r bulunan k ısm : ile mu D.er ta.raı-n n ra ra.ı;>osuna ıö. e ouı ( .A. - Ro3ter ajan_ ya ana çaıpara& pa.ıça anmııtır. Mo 8 t t Wi~· 
tttJk, Wavell bana izahat ıenll ll•se _ kayeac edıiemcz. Fakat bu muaz. "" l'tlacar • Rumen hududa boyunca lilnın bltollrcliğine nre anlarınd:ı lılr de törde bulunan 236 Yunanl. kadın OV1e e • 
le~ yarın Muslıiman cemlyefııl tdan! en. zam cephede h iQh ir zamar. ve hiç.. vukııbula.n çarpışmalar c1evam etmekte_ 1ayyan: cemlsl lııalunan JaPon deniz çocuk ve erkeğin den ze döküldük. 

6 
Nisanda cephede mühlm bir c1eil. 

euıneniııce tetkik edilmek üzere b[ldlre_ bir yerde A1man kıt'aların ın mane. dlr. Hatta bu çarpımşalara ılttlkre da. kuVTCtleri Benrale torfezinde hareketler leri yerde deıbal faaliyete geçilmit şllılik ohnam~ır. 
et>tim. viyatı muvaklkat bir zaman iç"n b i. h!\. büyük kunf'tler lştJra.k f'Cll)'or. de bulunmak1.achr. Duşma.n barb re~I _ ve ıimd iye kadar 1 kız, 2 çocuk, 

5 
N1sanc1a ı4 dü hava ıoeydanlanDda 

Kongre bugün kararını bildirecek le sal'Jlllmam·~ır. Alman orduları ini ve tayyarelel'I mutteftıl t.lc!U'et se. 7 kadın ve 19 eıt<.ek olmak üzere olmak ilen: 
119 

Alman t.anareli tabrib. 

Yeni DelJU '1 (A.A.) - Hine kOlll"resi bafkumandanı1ığı taraf·ndan 1942 • ·ı· ·ı 1 milerinc k&r$1 miişterek uamu.lar YAP- 29 kit i kurtar ılm ıştı~. Di~erleri a • ttUlmlsdr. 
17 

So"1et taJ'yaresf nyılı4ır. 
lllubtırasına İng-lllz harb ka.Wneııinln \Cr laencainin ilk üç ayına mahsus ola. ıngı iZ ve 1 a yan mışlardwr. ıanmaktadır. Facia yer ine b i r he - 11 meslcan yer saptecliJdl 
eliği cevabın ('ripps tarafınıl.ı.o kendile. rak al.nan cain'ı.ere ve ganimetlere iki Japon İafe treni tahrlb edildi yetimiz gltm't. araştırmaılara önem Mc&ova '1 (A.A.) - Bir SoTYe\ ıd>. 
rJne tebllli sırasındaki kısa hıılasm:ıla - dair netJrediıJen rakıımlar bunu a - esir:eri izmirde Çunkinı- '1 (A.A.) - ()fn umumi ka le ba§lamlft'IT. Kurtulanlar Seferi - Htt ekindi', Kallnln cephesinde ıı mes_ 
flndaıı sonra koncre rehıl Aza.il ve N h. ç:kça j9bat etme!k.tedir. Düşnıan ta. rarri.bmıo tebljji: - hieıara ge'1ı~1er, izaz ed " lnı · şl erd i r. itin mııhallln zaptedlldltl. ku!Uyetll 
ru konrrenln 4 ııa.at süren ve yarına bı. rafında ise vaziyet tam.amile ak. (Bqta·afı 1 inci sayfada} Son iki harta tetnde Hıı.nkeıı l'lva • Feci kaza ta~kikatına başlanm:ı -l miktarda ma1'ıeme ahndıtı blltttrlll1or. 

~ılan lera konıltem toplantısına rltm·ş_ l ıined i r. Taarruz eden tarafın cep - karşılııy.an piletlarımı1 re!ILkatinde 11. nnda Çin çeteleri tarafından konulan tır. Dü~an ağır kay-ıhlara atramı~ır. 
erdir. • . • heden kü tle. halind e yapılan taa~ - mana cirerek lı.omutanlık oııunde de - bmnbalarlıı iki Japon lase trl'nı t.ıhrlb 

A&ad llhr~ kongresi icra ~ c.Is nın 1 ruilarda daıma ağır kay1blara uğ _ m'rlemiş\sıll.r. Her iki gemlcle bulunan edUmtşttr. Öliı '" )aralı mık.tarı çok_ 
karşıl* ttıdWerl hakkınh lngı!.:ı hırb rad :ğı malumdur. Bu hak"kat bit. bpynelmlJel KıaıUıaç dele&"elerl tabı>is e.. hır l'ttiılı4m miktarda malzeme ve yiye_ 
~nln cevabına alıl .. ı ... u konçe_ hassa geçen kış yapılan taarıuzlar _ dilen motörıerıe refakaUerincle mlbmaD ~ maddeleri yok edilmiştir. 
ııln b r karara varmış ol:lu..-Jn'J bu ak. da bir kere claba teeyyüd etmİftir. ıtarlan .ıcıatu halıle ııarasa çıkwü lıo. 
lanı blldlrmlt w konrre '"ncını .1a ın Alman lkay:bl.arı d.ü.-rıanın kay b • muknhk~ tenıaa etürlJaılşür. p • G 
Crtppse lbli~ edeeetinf .. ;ı~~e dın4Ur. larına. nazaran pek alçak bir eevİ • Vaiı*n pcilmanl dolaJ'aslle mllbıulele. artı rupu 

p ........ gunJ lyededır ata J'Ulll .-.a 7 de .-,ı••esı karar_ 
Dile' taraftan Crlpps'n bir dem~t· 1 Karlar altında bl.n ccwD- ...... ıtln'. 1 1 • f d ) 1-imıaeatı ıtlldlrilcn yarınki topta:ıtı Diğer cihetıten kı'fln tetcbbüa kal x .. •nlık n....a ..._ ıeıtıbıiz ae _ . (a.,tarafı ncı ~ • a 
~ pnüae bıralnlmıştır. o za - biliyeti ancak görünii9de d'üfman - mek ft b~nn hatırlarını ııonnak Ü.. lerı1e ~pvdtİJ tarafından cevablu 
..._. kadar Cripps mü.' u;n:u1 eemly .. tı 

1 
da idi. Hakikatte İse çevirme hare. zere bir J'iiluıek sültayıa ve Kızılay iınnlr ver Jlmı~t r. 

lera kellllte.hıhı kat'i kar:ır·n: d~ al~ 1 k~tleri yap~a.ğa aavaı~n. dü~a.nın ı ınerknf namına bir heyet ~emll~e clt_ • Bundan eo:zna ru~amenin di -
balmeüt ... Bu arad:ı fÜkse~ falla! - bızzat kendısı çevr bn.ı,,ıır. Dufm'l. m!ştlr. ger me.ddderıne geçılerek melr.teb 
Yellerle 7apılaa tonupa.ılara dnam o. n n büyük kayıb~ara uğnd·ğı 1001 Mü~ .. -' nl U _, ı-- Dtmlr talebesi arıaıında 1 ° gara İçmenin ne 
ı . . l , .

1 
-ne il. ~m er ueY ... - d 

mamalltMır. b"n Sovyet eıırı a ıamış <ı ması e Y narı Alsancaktaill lriiJ'ük tskelesJııln ereceye kadar mü'teammim bu}Uın-

6J-ll TÜRK SANA TiNiN HARiKASI KARŞISINDA 
tn1HAR OLUNACAK TEZAHÜRATI 

Bütün Jı.ıtanbul ve civarı balkının filmi göyehi)mek için akın hal n. 
de miiracaaderi üzerine 

'l'ORK SAN' ATiNiN SON MuctzESI 

KISKAKÇ 
Bufliadea itibaren 2 I N C 1 H A F T A 

gölılerilmeye baılanmlftlT. 

Baş yaratıcı: ERTUGRUL MUHSiN 
CAHIDE • 1. GALiP. SUAVi 

Dlı&at: Bu filim tcrefine ll}'rlca: ŞARL ŞAN"ın heyecan abid'eai 

KABA NLIB , •••• ilAv~ olmmıuftur. .au. ve Ndınl. a7tr! amınıh Crlpps' değll, Ahnan .hatlarının ön~e bı- ı:ı ....:;:na J&u.s'ınlarak ,...,ı1maaı ka.. duğunu M~arif Voekil'nden, eot'lra 
11Jaret den, B.asvelUn müm .. ~r <.:en.

1 

rak.t ğı ölü ve yu.al ların ~"tar. le 1 rı:rlqtırılm11S leli, takat ,ert bir lnb.1 t . ~u.raa meb ~su Neı.:zad Ayaıı'ın tak 
lelıl& ima 1tlr ririitme 7apml$lanlır. anlaı.lmabadır. Alınan •. ~'.: esire 1 rmdn bu kanrın ddlştlriboeslne sebf'b n~ın~ ~aa;ıf Vekıti ve An•alya men 

Bom.ba,..aa b!ldlrlldl -· .-ire ali • mukabil on bo~vtk ölrdugune d~ - oı.hp a'lııl ~llıerla >iikRk teaaJ4a ~ııregın.1111 ınşas: hakkında hükume- M ,. L L-ı 
W. Wr Rlnıla 111111• >lan Mahas-ıbha ı ir yap.lan t.hmınler kısm.::n hakı - lmast 4a bu h uta , biı amil ot. tın tıe düşündüğünü 110Tan Antal • 

;:-ı Sa"'1'kar, partisinin Cripps tekrl. kate uymakıtaıc:l:r. Çü~ü buzl~~ın .. ~ ~.,tv. MiibM: l'6 ..;:~ır ı.irfn YB. ya md>'uau Ras"h Kaplanın takri _ p••-===========----~=======~-.. lııı.. ~ALEMDAR ......... 
"'11 lmımen müsald !'kııd• ı;abul etU - rimeğe. ba~ladığı yerkrde

1 
gıomü4u pana Ud bi7iill al ve istanbul romor. r ine de MünakeJat Velcilı tarafın _ ~ 

tini, fakat "lanın yllayetlere ItUrak et., kallp 1ımdı kar"lıu-ın v~ bu:z.;arın. al· kirii t.Wa eılllalt&lr. İte ince incili• dan cevahlu verilm" 1 ve ruzname. 
Dıem~ ~ııılnl ftfllloCkt.e ıı:wunaaaı tından çıkan ~~lenn .~~~dı bu rem' hwlekt it.aban emlrlerinın befBltıl.. de baıka madde kahnedığından sa. 
~ Hind!stanın tamamiyet n 1nrlltl Hin bire on niııbetının deha büyuk ol - t ı t 20 35 d ha . ·ı tlulıızea f'Satılı bir iman •e ıtmde tq\111 duiunu gi>9teımekıte, esasen yi.ik - maaile ~. _. &alJ'Bn ~ • a . . . e top nut> a son ver • 

Genç kız1arı.n gönUI ve ltalplerini, q:k ve eevgi 

inceden İnceye tahı'til eden : 

mace:alarını 

BU GUNKU KIZLAR "tmesl haseb~ p11rtlslnia 1r111nmi iand:a selen güneş'n meydana çıkard ı ~ı slnde'li inclllz dlrkri b9t11Ud~ ;· mı_fl_•r ____________ _ 
JılAnı fflldetme4l~n ~h ya~ak bir 1 .. 1.. kütlelerıi ilk planda gelen hır C4* Ml>iik .... lıa1abal* ~ 1 

J'1Ul. 
~1 rtrnadıtını bf'cHrmlıtUr. :.~hat meselesi ortaya atıııaktadır. da fftllllerl ııw-k için teplanmıttır. 

---o K ların tamamile o.tadan kaJktı • ttaıyan rem1stncıe ıu. ina'lllıı ıemı -

2 5 m·ııvfln ı·ıralık ğt~erlerde hususi k:t'alar bolşevik ııılnde de tn ulr ltalandotu cemil~ 
J cesedlerini gömmekle meşgutdür • riden otlarda.o itftnllmls ise de r~mı 

1 makamlar italyan remklnde 59, hıgillz 

tı "}arruf b "nol arı er.Bu yerlel'Cle mü ahede ed"ld iği - ~misinde de Hl ma161 han esiri ol -
lJ - 0··-ı.'-e ...;.;.,,derılen bol"'e - dutunu. tlltmertnln ban esiri olduk -ne gore, runı .. --

~atışı çı'.· arıldı vikler.İn büyük biır k11111ının yaşı 16 lan hak1'mda ma16matlan olmadıtını 
l .:\ iile 1 7 veya 60 ile 7-0 ara:<11ndad ı r . söyltborlar ve dotna rakam .. yanın 

Ceeedlerle dolu sahalar. kilometre - )"lLl"m mülwdele tamamlandıktan 5onrıı 
V An.kara, 7 (~.A.) -, Ma~'ye leTCe devam etmelotedir. Her türlü tahaldınk etlttet'al llive (.'dtyortar. 

cltiJı Fuad Agralı Anaa.>lu Aıan- a•eri teçhizattan mahrum bulun • Kızılayın doktorları ve bemtlrelerl 
• ına aşağıdak i beyana ta bulun ·ıdulrları görülen ölliiere n "sbetle a - f..llyette 
'lrlubur: yaklarında !keçeden çizmeler veya bınlr '7 (Hu&usil - Sna$ lıucJrefl~. 
t ÇÜncü dcfıı 25 mılyon liral.k deri potinler bulunan öli.rlf'11İn mik. rlnl kaybetmiş incllil ve tutyaıı yara. 
ı:h~rruf ~oınoeu çıkarılmaaına sa - tarı pek ıızdır. 1ııa.rını havi hastane -mlleri uman da. 

•• 1Yet veren 4195 say lı kanun }'Ü- insan eti ylymler •-
~lüğe girmiş bulunuyo•. Ayni ~a- Sovyetler büyük 'kütleler" n iaşe- bilinde birbirine yallan d~mlrl"!lllltıcrd ,r. 
~ ~a.de ve ltupon itibarile evvefkı· - sin: ıe1'1ciliıılandıramamlşlardır. Ev. Bilfttt -.ıamllJ bulunan e.v mıibadele. 

.~ının ayni olan bu bonolar bu • velce müınferid olıa...k görülen in _ sine 7arm ö;teyln nlııayet bulac:M.Te 
gunden itibaren memleketin her ta- san eti yeme vak'aları 90n zaman • ıemlkr limauian .,.nlac&kıır. 
r f nda eatııa çıkarıbnı~ır. Daha larda geri ~le irtibatları kes:Ien ve -
cvve) çıkar ı lın ş oılan 50 milyon li .. ya ana t<uvvetleri.nden ayrı dü en 
r~Iık tasanuf b~ola·ının çok k:sa Sovyet kıt'abrına o kadar Çoğal -
hır zamanda sat 'm•ı olmasına ve mı~ır ki esirler daha şimdiden de
hallı:•m •zı n bono aaı·n almak "çin vamlı ve gittikçe artan bir yamyam 
tevali eden miiıracutiarına bak'lıt". hk .lgınından baheeımektedirler. 

Kuıla7 ~latuanın '1oktari&n ve 
bemlflrelerin bu ~ faaliyeti ıoılf'ri 
okşamaktadır. Be,.nelmllel Kuılllaç Jıo. 

ıa bu son 25 milyonun da tehalük - Şimdi yapılan Alman mukabil 
le ka111'anacaiı muhakıka.lltır. ııaanuzlarl aüınden güne ehemmiyet 

Bu bonotu has' l'itın n m "Pll mil- kctl:>etmekted" r. Bunların hedefi 
dafaamız•n arıtan ihtiyaçlarını kar - timdi cephe hattının miınhas ran 
tılamağa yaradığını bilerek bir va- tedafi.ıi ~azalarla seç'lm" ş olan 
lan va:ü'fesı ifa ettiğine de kani - kısm:nda taan.uza müaa · d b r va -
diT. ziyet 1bdaa etmeben ibaıettır. 

Vatanaever halı'kım zın Cümhuri. Seriinin .. keri mahfeRer'nde bu 
J'et mali,vcai~c .,&Ölllcro ii büyük .iti. muk•bil taar:ru:r:laıa gelecek taa?'l'u. 
mada ne ladaT teıek'kür etsek zun beJkliJeri ıözü JÜ ~kılmakta.. 
7eridir. -iır. 

mite de~ mabdelc maaml'lesine 
relsUk etmelıtecllr. B~eı!ı ~bl aa -
ııetecılltt, aJa1111 mamenülerl miitmıne 
işini 1Klb ıehı ldırmise ıelml'1erılir. 

Cel>eıutt.dmık1 ltal1an1• u 
nıım-Mudıslne cldlyorlar 

CelılelöU&r* 'J (A.A.) - Pazartesi 
rUnü ötledm sonra CebeHlt&arıh Ud 
ital>"MI 7oku vapuru selmlştlr. Beyneı_ 
mMel K.ısılhaç i91lreUerlnl t.aft1•n bu 
iki vapur CebeHltta:rikla bahman it.at _ 
,anlardan bir kısmını menıleketlttlne 

~~· --

MARMARA da 
BUGCK 

l.AKO~GA ile c :hanın kalbini 
tcah"r eden 

MICKEY 
BOONEY 
nın .on gözler kamaıtırıcı 

ANDY HARDY 
KELEBEK 
gôstcrilmeğe ba~andı. 

Ayrıca: 

Ma'herın ılk neielc1İnİ 
gönüllere saçacak olan 

ÇAM SAKIZI 
KONGO DA 

Matinelerden itibaren 

Gençlik, ~ ve sedakar fUm · nde bir ~ Hibet ve muvaffaki. 
yet kazanan filmlerin 

patl1lk v-c 

füsün'ltar yıld ızı MAGDA SCHNEiDER 

l 
Yarı nki Peroemhe 

günü ektamı 

' 

A B B da pıctltitkadarını gaşıy 
ve tesbiı edecektir. 

69-KADIKÔY 
Günlerden beri 

beklenen 

Yarın aktam 9 de 

ELHAMRA'da 
IECHUL DOKTOR 

FAY VRAY - LIONEL AlWIL 
fevk.alide heyecanlı 

meraklı bü:yük filmi 
Tür.kçe sözlü 

H 
A 
L 
E 

de 
Cihanın deha'i 
edebi harikası 

REBEKA 
~- BUGON matineterden itibaren başladı -~ 



6 S::ıovfa 

i !aydarpaşada dün 
bir tramvay devrildi 

Devrilen tramvay fad .. dan sonra 

(Bat tarafı 1 ınci &ayfada) 
ıniihcm~ ·' ~r huzurunda bu t.ı'amvay ay. 

ı hatl~ birkaç sefer yaı>mışhr. 

)ludae: umuıni tarafından sorgusu sı. 

asuıda ve müte.ldd.id tatblk;ı.i ve keşif 
nmda vatm.ı.n Kemal, bu ka.r.ada sun'• 

ta~iri o!mai.ğını söylemekte ve fa • 
la.va idare eti.iği tramvayan frenlerinin 
~uk ı;lmasının seb~biyet verdiğini id. 

ia eylemektedir. 
Dfıfer taraftan tramvayın Sll.lıaolığın. 

bulu:ıan birkaç yolcu da v•tmanın 
u lfadc!Jni teyid etmektedirler. 
:\liıddeiumumi kazazedelerin ifade:e. 

ine müracaat edl'"rken, bunlarlan R:ı.. 

ıa S: karya, kazı. vulcubulur bulmaz 
err:tea tramvayın penceres'nden c<im. 
ad» diye kolunu uzattığı bir <>ırada ko. 
unda bulunan 303 lira Kıymetindeki al.. 

b'lezik:erinln meçbul bir :ıdam ta • 
afından kaşla göz arasında kolundan 
ekilip alındığını söylemiştir. Müd'deltı. 
unıı. bu iddla etrafında da ılerha! tab. 

ika.ta girişilmesini alakadarlara bildir. 

ittir. 
Dıin akşam ce9 vakte ıada.r kau 11t. 
mdaki tetıdklerine devam eden nıüd.. 

eiuınıımi Fuai Gedik, ..,aa 17 de Bai. 
rbaşındaki tramvay :ıtfllyeslna rltmlş, 

Facia lcmb .... ı em'!~l\ deniz blnba. 
flSI Ahmed Cevad Mirli, refikası 

ve çocuju ile .ıda parçalanan tramvayın frenleri il. 
rinde tetkikat yapan b~led\ye m\i • 
ımdislerlnin faaliyetine neurd et • çer &'eçmt-.ı frenlere bir saka.klık Aria ol. 

clu. Tramvayın ıüratlnl kesmek için e. 
işür. 
Belediye nıühendislerl bu hususta.ki Um.den ıelen her pareye baş vurdum, 
porhnnı buciin müddeiumumilli!'<> ve. fa.kat muvılrfak ola.~dun. 
~kler ve bu suretle de bld1senin Vazifemi sonuna kadar yapmak l9ln 
es'ulleri anlaşılmı!J olacakttr. tramvayı terk.etmek akbmda.n bMe geç. 

me'dl. Bu Cacladan ölmeden kurtulmam 
Bir şahidin ifadesi ancak bir mucizedir. Kazaya frenler se. 

Facianın vukuuncla.n iki üç sa.niye ev. bf:b olmuııtur.:ıt 
1 t..ramva.yın sıhanlıtında.n kendisini .................................................. .. 

SPOR ddeye atabilen Devlet Deıniryolları 
"Slyad Konuj( 

::.e l erinde keııdislle konu.,an mu • 
rr!rirnlze vak'ayı .şu suret.le anlat • 

ştır: 

«- \'aı;i.feme ı;e-lmek üzere bu 4 nu. 
;ılı tramvaya Bağlarbaşında. bindim. 

l'a gü.zel olduğu için sahanlıkta se. 
:tt etmet'i tercih etmiştim. Muhtelif 
9yoıılarda durduk, yolcu a.~dık. yolcu 
irdik. Bu suretle lise ve .ı.skeri hasbne 

ündeki durağa kaıla.r yolcllluğumuz 

nna.l olarak devam etti. 

. Küçük Kemal boks 
maçları Cumartesi 

günü yapıhyor 
u duraktan hareket eden arab:ı. yol Bolcsör merhum Küçük Kemalin 

sen biraz iniş olduğu için birdenbire kabrini in,a nıahadile tertıb edi ~ 
a.tlendi. Vatmanın yanında oldutum. len maçlar önümüzdeki Cumartesi 
. onun fren yapmak ist.ediğini gör. günü Mabim salonuında yapıla • 
. Fakat bütün uğraşmalarma rat. cakıtır. 

n fren bit- türlü tutmuyor, araba da Saat 14, 30 da başl:yacak, mü • 
bildiğine bir hıda hasl.Ane önündeki sabakalar merasimle aç:Iacakttr. 
ja doi'nı ilerliyordu. Çolt h.ısa bir za. Üçer dakika, üçer ravuııd olarak 

n sonra vatının daha tellslı bir hal 1 hazırlanan maç.lara aşağıdaki bok
ı. Ftli.keti derhal kavra.dun ve bir - sörler İştirak edecekotiır. 
bire kendimi kaldırıp c'\dd,Yl' fır • Tüy sıklet: Halid - Taki. 
ım. Sol kolumun yaralanmasına se. 

Va~ faci~dan sonra 
olan bu atlamo.ı nettce.sind" yuvar. 
ı~ım yerdt:n kalkarken de tramvayın 
an çı'i.tıtın• ve bütün h•zlle duvara 

tıtın• r;ördüm .. 

Vatman ne diyor? 
"tün kabahati tramvayın frenler;nln 

tutuna atfeden vatman Kem.'\l Av. 
da faciayı aşatıda.ki ~rkilde hülasa 

ktedir: 
9 aydanbeı·I şirkette vatmanlık 

Hor.ez e:ldet: Receb - Necib. 
Hafi.f s:klet: Feılbi - Semih. 
Hafif a:klet: Fikret - Halil. 
Hafif s·klet: Abdi - Mehmed 

Çelik. 
Hafif s:'klet: l5mail Hüseyin. 
Yarı orta sıklet: Mehmed -

Abdi. 
Yarı ağır s·k1et: Hami-Esref. 
Ağır eılkılet: Adil' Kaiıkavan -

Nuri. 
Atletizm mevsimının ilk 

müsabaka lan 
At!letizm mevsiminin iik müsa 

1bakaluı bugün Şeref saha!lnda ya
p·lacaktır. Müsabakalara Curra gü_ 
nü de devam edi)e<;ek ve Pazarte. 
si günü nihayet bulacaktır. 

Üç günluk pııogram şu şekilde 
hazırlanm:ştır: 

Bugii•n: Cüllle, di!Jlc, cirid. 
500, 1500, 11 o metre manialı 

koşu. 
Cuma: 2 00, 600, 1 00 . 
K :zlar arasında: 200, 800: gül -

le; uzun. 

Pazartesi: 400 metre ko~u. 
Uzun; gülle; disk; sırık; yüksek. 
Müs~bakalara caat 16.30 da baş-

Ianacakt:r. 

orum, Bir müddettenberi Ba~lar • 1 Z . Q 
Kadıköy araııınd.ı çalışı.rnnlum. ~· Doktor . atı gel ~ 

11 de sa.at 9,20 de Bailarbışından ı ı Af'l~tye lı:Ar~ı.!tındald muın•ı-n~- ı 
et etUm. Kaza yerine &'ellnclyeı hıı,..,f'.:>inde öfl~~n sonra ha~ta· 
meyilll yerlerde frenler \'azlfelerl. l 's ıanıu kablll eder. ' 

pıyorlardı. Fakat lise durağını ıe. I 

SON POSTA 

KAT'İYEN 

iHTiY ARLAMIY AN 
KADININ 

SIRRI 

Nisan 8 

He sabah, Oğle ve akşam 
Her yemekten aonra günde 3 dela muntaz.aman J;flerinizi lırçalayınız. 

45 yaşında olduğu halde yuzünde hiC 
bU' cız.gı, hiçbir burıışuğu yoktur 

Açık, yumuşak, ve bir gene kııınki 

fibi kusursuz bi.r cilt, ıl.deta bır ha
rıka denebılır. Faic.at bunun (eni:ıJ 
bir ızahı vardır KAŞELERİ 

İşte, bu, Vıyana Üniversitesi Pro
fesörü Dr. Stejskal'm şayanı hayret 
keşfi olan "Biocel., . in nelicesidi'. 
"Biocel.. her yumuşak ve kusursuz 
cild ıçın elzem olan gençleştırld 
kıymetlı ve tabıi unsurdur. Şimdi. 
penbe renk:tE-kı Tokalon kreminde 
"Bfocel,, bulunduğundan, sız uyur
ken cıldınızı besler ve gençleştırir. 

Her sabah kalktığınızda çizgi ve 
buruşukl.u.kların kay'boldutunu ve 
biraz daha gencleştiğınızı görtirsU
ntız. 

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

Sıhhiye Vekaletinin ruba.atını haizdir. İcabında günde 3 kaıe alınabilir. 

Cunduılerl lçın de beyaz renkteki 
(yağsızı Tokalon kremmi ku,llanıruz:. 

Bu 5ayede cıldınızı t<lzeler. ~ıyah 
noktalardan kurtarır ve açık nıesa
maımı sıklaştırır . On yaş daha genç 
g6rumınuz ve oyle de kalaıız. Yuzü
nilziln zayıflamış adaıeJ~rıne nıha
yet verıniı. Bu çırkın tenden kurtu
lunuı Mektepli kıı. oldutunuz ıa
manltl taze. sı.kı yanaklarım:z:ı ve 
tatlı gı:ızelliğınizl lkt.i11p edinis. Cil
din gıdası ol.a.n bu ık! muh~ll! To
kalon kremınin harıkultde netlce
lecmden tevkallde m~ kala
calcıın.a Aksi takdJrde paranızı 

memnu~yetle iade ed«eli&. 

Haydarpaşa hastanesinde 
tıbbi müsamere 

Haydarpaşa ASkeri hastanrsl altıncı 

tıbbi müsameresi dün ba!1tabib albay 
operatör Zahit Tolunun relslitlndt- top_ 
Janmıs ve doktor Süreyya, dOl!<t.or Hilml 
Koµr, doktor Suad özren tarafından 
muhtelif ''l'lk'alar anedilmişllr. 

ZAYİ - 9-&2 Nisan ayın~ ald füiib 
iaşe memurlutundan alınan 16599, 15650 
numaralı iki aded atır işçi ekmek kar. 
ne-si ve RamJ iaşe memurlutunda.n alt. 
n:ı.n 1510 B ., 2512 B .. l511B. ve 'a'? C. 

numaralı 4 aded ekmek karneslnl zayi 
ettik. Yenilerini çıkaraca.tınıdan eskl!e_ 

rin'ıı hiıkmü yoktur. 
Yenicuma mahallesi Ştyh sokak nu. 

mara 90 İbrahim Pul.at. 

icra 
SATIŞ · lLANI 

Biga Memurluğu.ıdan : • 
Blıa.ııın SakarY".ı. ma.hallesinden Şük.rü Aklı.ayaya 460 lira. borcundan dolayı 

birinci derecede ipotekli oluo paraya çcv . • ıme>no: karar nrılen Big-.a. ta11usunun 
Ağustos 928 tarih ve 6 1'ıo. ı.uııu .. M,_yıJı«I Tah.rabad Yıı.zkoııa;;:ı mevkiınde 

(60 lira kıymet takdir edilmiş oLuıJ şark.an L.m:ı.U, carbi lla.cı Halim ata. şi. 
mali yol, cenubu kaldırımla ç~vrili li) dönüm tarla. 

Evsafı: Mevkii dıu;, kuvvei iııb..ı.tiyesl orta dereçede ve ziraate elverl~li olup 

kışın su altı vaıJyeti almaktadır. 

Tapunun ayni tarih ve 7 1'o. sun:Ja kayıdlı ayni m"•kide (60 ı:ra kıymet 

takdlr edilmi~ olanı !)arkı s~ıım vcrese .. 1 I'atma, garbi Ha.lil kerlm~I Emıre 
ve Zehr.ı. şimali yol. cenubu kaldırım ile çt>vr•li 10 dönüm tarla.. 

Evsafı: Bu tarla da kışın su attı o up kuvvei iut.a.biyesi orta derecede ve 

ziraate elverişlidir. 
Bira. tapusunun ayni tarih ve 11 Nı" sunda k:ıyıdlı ve ayni ıne\icitle (60 lira 

kıymet tadJir edilmış o 'anı ijllrkı bl.kk.!l. ıf•ub. Hu;eyin boca, ~imali yol, ce. 
nubu kaldı.nm ile çevrili 10 dtınıim tarla. 

Evsafı: Bu tarla da digerleri ,gibi kışı_n su birik/.ıı tileriıle ba.l.a.Jdı.'k haline 
ırelmekte olup kuvvei inb.ı.Liyesi orta. derecede ve zira.ate elverişlidir. 

Tapunun ayni tarih ve ıı ::\o. sund:ı kayıdlı ayni nıevkide (60 lira kıyınet 

takdir edJlmiş olan) prkı Si.lcyman at• ç-.~liği hu.dudu, prbi rI:ı.liın ag.t, şi_ 

mail yol, cenubu kaldırım ile çevrili 10 dönüm tarla. 
Evsıı.Cı: Kuvvei iııbJliyesi orta derecede olup zira.ate elverişli ve kışın su 

altı vaziyetindedir . 
Tapunun a.yni tarih ve H No. suuda Jrayıdlı ayni mev~ide ~rkı Emire ve 

Zehra, rarbl Said otlu Ali ıterinıesi Zehra ve Vasflye, ~imali yol ve cenubı& 

kaldıran He çevrili bulunan 10 dönlim tarla. Bu tarla da diğerleri clbi kışın 
su altı olup ziraat.e elverişli, kuv\el inb:ıtiye:>i orta derecede olup ehli vukuf 

tarafından 60 lira kıymet takdir edilmiştir. 
Tapunun Eylul/928 tarih ve 16 No. swıda. kayıdlı ayni mt-vkide 1120 Ura 

kıymet takdir edilmiş olan) sarkan Şefika, rarben Osman o,tlu i-ımail, şimalen 
701 ve cenuben kaldırım ile çevrili 20 dönÜ.111 Wla. 

Evsa.rı~ Zira.ate elverişli, diterlerl ribi kışın su altıdıl'. 

Biıa tapusunun Te~rinisaıu/92S tarih n 11 No. sunda kayıdlı ayni mevkide 
(120 Ura kıymet takdir ~dilmiş olan) şarkım Halim aia, şima.len yol. &"arben 
Şeflk:ı. Nasruh bini Said kerimesi, (.'enuben kaldırım ile çevrili 20 dönüm tarla. 

Eş.uf•: Ziıuate elverişli ıse de kı.-sm su birikintilerinden su altıdır. 
Tapunun Ağustos/928 t.a.rlh ,.e 8 No. sund:ı kayıdlı Çifleç{'şmeler köyünün 

Kozpınar mevldinde (etıli vultuf tarafından 25 Jira kıymet takdir edilmiş olan) 
ııarkı bayır, prbi Kozpına.r deresi, şimall Rifa.t, cenubu Samiye tarlaslle çev. 

r.111 4 dönüm tarla. 
Evsafı: Bayır mevl<ide kuvvei lnb:ıtiyesi orta dt>recede ve her ne"'l zira.ate 

elverişli. 
Satış açık arlırmll sureUle yapılaea.i;ında.n ve artırma betlell de pe. 

ııin oldutundan artınnayıı. i~tirnk edeceklerin muhammen kıymetin yüzde yt>dl 
buçufu nisbetiode pey akç"5i ver .. ıesi veya mllli bir bankada.n teminat mektu. 
bu getirmesi ıcab eder. l\.lülerakim vergi ve va.kır borçlan borçlu>~ aid olup 

satış bedelinden ödenir. 
1. ci açık artırma: 29/Nlsaıı/94~ tarihine rastlayan Çıı.rşamb~ cüuü saa.t 9 

dan ıı re kadar Bira İcra d.tireslnde y:t.pılacak birinci açık artırma Eonunda 
muhammen kıymetin yüzde yetmis be~lnl "buldufu takdirde ıayri menkul ihale 
edilecek, ak.si halde satış lklnd artırmaya taliken 10 riin temdid olunacaktır. 

2. el açık artırma: 9/~layıs/942 tarihine rastlayan Cuma.rtesi cünü sa.at yine 
9 dan ıı re ~dar dairede yı;ı:pılacak ikinci açık artırmada l'avrl menkul 2?80 
sayılı kanuna. tevfikan dç yeminli ehil vukuf tarafından takdir edilmiş Ka.yı·I 
menkul kıymetlerinin yüzde yetmiş beşini bulduğ-u takdirde ihale. :ıksi hald~ 

ıBiıış mt'Zkfır kanun hükiimll"rlM tevfikan g-r-ri bırakılarak borç beş senede ve 
beş rnlisavi taksitte ödenmek üzere tecil olwıacaktır. 

~890 sııYJlı icra ve İflas kanununun 126 cı maddt>!Üne te\•fikan hakları tapu 
sicirle sabit olmaya,n lı.>0tekli r.lacakhlaTJa diğer alaka.daranın ve lrtıra.1.; ha.klrı 
sah'bler.lnln satış hakkmdakl iddia ve ltırazlarını ilan tarihinden ltib..,ren 15 
ıün lçfnd" evrakı ml.i!:bll.elt-1'lle blldirmeteri ve d:ılıa fazla lzaha.t almak ldeyen. 
lerin 9 t4/9tı tarllıinılen Uib:tl'en dairede asılı bulunacak açık utırma şartna • 
meslle 912/271) sayılı dosyada ını-vcud \'aziyet zabıt varakasını ı;örüp anlaya. 

caklal"ı na.., olunur. 30/3/94~ (9-l'.?/279~ ............................................................................................................ 
Son Poı'a M,.tb,.tısı · Neıriyat Müdürü: Cihad BabaD 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIClL 

23 Nisan 1942 bayramına nıahsus 

fevka.18.de P 'ya.nıo plim 
İkramiye ikramiye bra.mlye 

adedi mlkd.arı tutarı 

Lira Liıa 

1 50.000 50.000 
ı 20.000 211.000 
2 10.000 20.000 
6 5.000 30.01)0 

20 2.000 40.000 
40 1.000 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

2 160.000 

Ye-kün .. 4~0 .001) 

Umumi bilet. satış basılal•nın 

Eti bank 

l.kTamlye olarak tevzi edlll" • 

Umum 
müdürlüğilnden: 

Bankamızın muhtelif oervlslerıude çalışmak üzere aşağıdaki memurlıa• ~ıı.. 

nacakt.ıc. 

a ,, Bir makine b;ışmiıhendisl, blr makine mühendisi. 
b l> Bir ısta.Ustik mütebas!llısı, bir istatistik memuru. 
c » t}ç ınaJiyel muhasibi. 

d » Bir desinat-Or. 

e » J\lma.noa, fransızca ve in:lliue li.sanlarında.n birini veya bir ~açını bl. 
len bir kaç daktilo. 

f n Türkçe daktilosu. 

r :ıt Ka.yıt. dosya ve ınuhaberat lş'erlnde kullanılacak memur. 
Taliblerin, hal tercumeleri ve bons!rvis suretlerini havi bir .ne'.ıtubl.ı ban. 

nmıza müracaat etmeleri. (4215) 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem keseniıe ve hem de 

·~:;:~~:::. BiR KUŞTÜYÜ YASTIK 2 LIRADIR 
Ya.,ıt,ılk, YOI'ian1ıu·~ da pek ucuzdur. adres: t~..anbu1_ Ç:ıkrr~k;ıl.~t' san. 
d.al:vacılar ııcma:;: Ömer Ba1ıotiu KUı$ TiiYU fab« 'kas!. T~lefon: 23027 

T. H. K. Havacıhk Daıresi Genel 
Direktörlüğünden: 

Ha.va. redikli buırlama yuv.ısına bu sene 340, 1925, 1926 dotumlulardan 
talebe alın~eaktır. Bu do~unılular kili gebne1Se 339, 338 dotumluiaı-dan dabl 

alınar.a.ktır. bteklileriıı şerait! anlam:ık üzere Ca.talol'lund:ı Türk Hava Kum., 
mu binasında Havacılık mümes!!illlğ:lne miiraeaatları lliin olunur. «4257:ıt 

·------ -
Anadoluda kendi 

usta teşkilatı !le in!}aat i!l!erinde çahab lece-k 

D 1VARC1 U S T AS 1 ile TAS O R AN LA R A • 
ihtiyaç vardır. Tal'b olanların malumat almak üzere akşamları sa. 

at l 7 den şonra Galata Büyük Tünel han No. 6 7 ye müracaat 

~---------- etmeleri 


