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r ...... Müii-···ş~fi~ .. --ı=ü·~-k-·1 aika S t da V asının 
Coğrafya 

!kurumuna iltifatları ikinci darusması 
~Cümhurreisi dün mecliste me-: ' 

jsai odalarında _meş~uı oıduıa1 Dün ô.mme şahidleri dinlenemedi. 
i Ankara, 8 (A.A.) _ TüTlc 1er edebılır. 1 · 
: Coğrafya Kurumu Umumi mer- Çalışma.sına yakından ilgıli o- k •• 1 d p 1 f e e 1 d b 1 d 
~ kez Heyeti, geçen hafaa yapt:ğı 2acağım. iyi dileklerim, bunu ku D .. ce se e av o ıtıraz ar a u un u 
: il~ ~oplantıdn Koruyucu ~a~k~nl :anlarla ve OTada çahpnlarb da.. l un u 

Mıllı Şef ve Cümhurreısımıze ıma beraber olacaktır ! 
şükran ve nygılarını sunmyı Hl İsmet fNÖNÜ ı 
'\'az'fe bilm'§ ve Maarif Vekili BEŞVEKilJN MEKTUBLARI p 1 f ı· 
Hasan Al Yücel bu kararı bir ~urum fahri ba~anlığını 'kabul 1 av o un 
ı:ıcktubfa MilJi Şefimize arzetmİş buyuran Başvekilimiz Dr. Refik 1 
tır. Milli Şcf'miz bu m"ktuba a. Say<lam da, Kurumun saygı ve . ' 

: B y Hasan Ali Yücel ldlimizin mektubuna aşagtda.kı ı 
: şağ daki cevabı vermiş.lerdir. teşekkürlerini sunan Maari! Ve: : sordug..; u 
: Maarif Vekili ve Türk Coğrafya cevabı vermişlerdir:.. 1 
~ Kun:.mu Batkanı Sayın Ha.san Ali Yuc~l: I 1 t l 
: Türk Coğrafya Kurumuna çok Maarif Vekili 1 a 1 sua 
i kıymet ve chen1miyct veriyo.. «Türk Coğrafya Ku~umUll nun 
E rum: tarih. tetkik, seyahat. tabi- Umumi Merkez l:leyetı ıt.~plan~~- f 
~ at alanlarında ve bu sebeble küf- ı sında hakkımda ı~a: edılen g~ 1 
: türde ve edebiyatta çok hizmet. (Devaml 5 ıncı sayfada) I 

\ ······················· ~ '· ....................................................... - ................ . 

Maltaya Z 
bin dela 

hava akını 
yapıldı 

Hindistan 
dinde 
kararını 
vermedi 

Son akında Malta 10 Hind icra komitesi 
saat suren şiddetli bu günde toplanıyor 
bir bombardımana Yeni DelhJ 8 ~ - Hind kon • 

k 1 d ıresl lora komHıeıııl, Hlmilstan saatile maruz a 1 1,30 a kadar çtima etmf, ve toplantısını 

Alman stuka taygare
ltr İskenderiye lımanı
na da taarruz ettiler 

Bt>rl:n, 8 (A.A.) - Malta ada. 
• nda askeri tesislerin birkaç gün.. 
d.cnberı uğradığı taarruzlar o kadar 
§ ddet bulmuştur ki Salı günü ya
pılan toplu hava taarruzu harbin 
'baş·ndanberi Maltanın görmediği 
büyi.udiıkte bir mah'yet iktisab et. 
nt.şt" r. 

Takr' ben ) O saat süren taarruzda 
l:avalet deniz üuü v~ ada içindeki 
lıava alanları Alman aavaş tayarc
leriııin şiddetli bombardımanına he 
def clmuşlardır. 

Mühimmat depoları, Singler ya. 
Poları, Maka komutanı amiralin u
mumi karargahı ve vilayet sarayı 
l'lrnadasındaki tersaneler, petril de. 
taın isabetlere uğramı,lardır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

yarına bırakmıştır. 

Bir Hind milli hükUınetl mi? 
Yeni Delhl 8 (A.A.) - CrlPPS ile 

Hind konıreal arasındaki K"öriismelerin 
(Devamı 5 inci ıayfada) ---o----

Milli Piyango geçen 
yıl üç milyona 

yakın kar temin etti 
Maliye Vekilinin 
piyango idaresi 
1941 Plançosu 

hakkında beyanatı 

Maliye Vekili Fuad Ağralı An. 
karada gazetecilere beya?datta .h~-
1 ·ı~ piyango ı aresının 
unmu'9 mı ıı d ) 

(Devaml 5 inci ıayfa • 

. İngiliz .. İtalyan esirleri 
lzmirde tam bir intizam 
içinde mnbadele edildiler 
Yakında ikinci bir kafilenin 
mübadele edilmesi muhtemel 

Abdurrahmanın 
cevabları 

( Kornilof diyor ki ) 
"Mahkemenin adale

tinden şüphe edecek 
hiçbir his sahibi 

degilim,, 

f'avlof heyeti hakim'! huzurunda beyanatta bulun'Jyor 

1 Jı:adın vücudund .. n kalmı, ve bu!uıımıı,, ;..·----------------------------.. 

Duruşma bu 
ayın on beşine 

bırakıldı 
Ankara. 8 (Teldoııla) - Saat 9. 

Maznunlar, demir parınııkhk içinde ge. 
çen celselerde oturdukları yerleri işgal 

etmiş bulunuyorlar. Pavlot rene kırmızı 
ki~bt elinde. İçlııdr- birçok rusça yazıl. 
mış not kiğ'ıdları. Bu ııoturı okuyor. 
Not.lann bazı yerlrrlrıin · altını ınurek_ 

kPbli kalPnıle çiziyor. Kornııorun t•llnde 
de bir tomar not var. r.ıvlofıııı halinde 
biç te bir ticaret mumes.~lllltiııdr. staj_ 

parçalar ... 

Muhake ne başhyor 
Saat 9.30 u 4 reci> or. Hakiınler yer. 

lerint a.ldılar. Muddelumumi \e baş_ 

muavini makamlarına oturdu.ar. stapan 
Modoçnlk te\klf edılmlı ols.l.tJı. (;\lo. 

deçnik H! arlı.adaşları) ııdını aıac.ak o aıı 
şimdi l e, (Pu·Jof ve ark.ıdi&}larıl adıuı 

alan sulka d (tsebbusu d;na ına d~,·am 
edlilyor. 

Mahkeme heyeU her ihliıı alc kırşı 

bll&iinkü ~lseye ikinci olr trn·uman da. 
vet etmiş. Bu tercuman belndh·e me _ 
nıurıarından l':srer Uemlrrand:r. Diter 
tercümanın yanında. yer tlmıstır. Keıı _ 
dlıline usulen ytmln etUrlllvur. 

Bundan sonra :r.abıt.namelerın vr diğer 
ewakııı ecnebi tebaasındırn olan i.d 
maznuna tercıimesi için "'1:çen cel rde 
oaib ta)in edilen salahivetli sulh ha. 
Jrimlerln:ien Uayrunnlsa Hızırııı mıııh • 
lıı:emeye y:l7.dıl'ı tezkere okundu. 

Bu tukeıede, maznunbrdan J>avlof 
Ye Kornilofun tercume c~nasınd,t har. 
tiyen butun ifadeleri ve kelimelrri not 
etmek is~d'kleri icln bı hyan tercüme 
muam•leslnd• S'.ldere \\;durr hm ının 

Bu idi, böyle oldu! 
-

Yukarıdaki iki resim bir sulka dcının feci a.kibe11nl ta \"lr ~rn tbret verici 
bir lrvha teskll cdly or. Resim.erden biri bombanın infilakı ile parçalanan 
ömrri, dlterl de infilaktan sonra vu. uiuııun toplanan parçalarını muhtevi 

olup dun mahk.mteye ~!'tir •en ka\'anoLu rö terb·or. 

lfadet1lnln tercumc edilcbılml~ o
1
dutu '-----------------------------' 

bildiriliyordu. 
Teıciiman E rd , •• ıtasıle bu husuıı f 

tiirkçe bllmlyrn ra,ıora ve tiirkçcyl iyi 

bilen. fakat ifade! mera.m~a. \ilçlllll çek. 
tltlnl söyllyen Komilofa anlat ılaralr nl' Dünkü celseden 

intıbalar 
l d"Ct mantar 

diyect'kleri snruldu, 

Pavlofun itirazı 
Pa\·lof terdıma.n \'lLSıtasıle şu cevabı 

...erdi: 

yt>r olarak çalı an memur hali ~ok. Tec. ıı- l\luhakemenizln bnı gaye \e 
rUbeli ve i lfyen bir b:ı . sa.kin \l' tem. maksada uYcun surt>'te .nkı ·;tfırıı te • 
kfnll görunmef:e çalı ıyor. miıı ma.ksadile, bana \erllnıeı;I lcab e • 

Gazeteci yerleri amlln ) erleri hınca. den ifadelerin tercumelerıne ııaınanında 

hıne dolu. slnrnıM"ılar. folo:,rafrılar tl'. basla.nınamıstır. Bu muameıe~e 6 .Si. 
li!)1ı telaşlı ~alı l)'orlar. H"ıklnılY J.;ür.j sanda ba larıını tır. Bu cet'~tnl'den do. 
süsunün bir kö e~lne iç tıırııfı 5 •,. ıh bo.

1 

layı aıl<'ak maznunııudan Abdurnıhma. 

ya ile boyanmı" bir kavaııut kondu. nın ifadesi okuıınıu oluyor. :o-ulenna. 
iç.inde ecza var ve bcLıl Je Ömer To. (DC\'amı f/1 de) 

1 

Dinlenecek amm• ,abldleri: Sağda Doktor Server Kamil kızı Bayr.n 
Blgün Tokıöz, solda: Hariciye Vekaleti motörcüsü Adli, ortada 

toför fahri Uçar 

C: rr.uhake:neyi takib eden arkadaşımız bild' riyor :J 

Dünkü mahkt!'mc c !sesine! Abdurıafıman ve Korııilut konuşurl1trken 

Ankara, 8 Nisan 
Su K sd maznun! Cork1 P v. 

lof ve arkndnşl r n•n ağırcezn meh. 
kemes huzurund:l bugün 
cd~n duru m lnrı davanın umulan 

Herleme seyr ni takıb etmed . 
öğleden e'l.velk ccl ede okunm ı 
musammem bazı ıfadeler ve ı; es ka. 
lar o'kunab Idı ne öğleden sonraki 

celsede d nlenmeleri mukarrer An
karadak amme cıa'ı d: r dini ne
b ldı ve n" de bu s b hki celsenin 
ba nda Ömer "e Abdurrahman bu 

ere cvk den tnhr'kç 1 r n k mlcr 
olduğuna da r 'zahat vad'nde bu. 
lun n Pııv of ıf aatte bulunab 1di. 

P vlof ve arkadaııı sadece muny
(Devamt 5 inci ıayfada) 



= 

2 Sayfa SON POSTA: Nisan 9 

ı r BesimH BaJraJeı = Hindli düşünceleri •. = Hergün Sr:bahtan Sabaha: 

Hayat pahalılığı 
Mücadelesinde 
Ö ıiimüze çıkan 
il<i yol 

• 

____ Ekrem Uıaklıııll _J 

T iırkiye bil .bacbde m~D& aa. 
yıla.cak. Udar bıiyiik, dahiJane 

lıır p0litika kuıılreıı l'ÖSterJi, ve ı-öster. 

mekle devam ediyor. lüat; 
J::lronomi &aluısı.ncb. büyük bir mese. 

lenin karşısında, hayır, karşısında değil, 
tam içindedir, bu meselenin adı da 
< llaya.t palıa.lılıtıııclır • 

.Bü.) tik hastalıkları cönnemesllkten, 
duşiınmentt'zlikt.en .,elmck fa.yıla Ter • 

me:ı, bilakis zarar 11?tirlr, uasen haki. 
ta.ı her aile reisfnln g-öm önünde, br.r 
razetenin fiat listeleri arasındadır: 

Patatesi 40, zeytlnya;tnı .ıse, 1iade 
yatını !OO, eti 220 kurusa :ılıyoruz. 

H/Rs 

Bu adanı/arı sıla 
Hasta ığından 
Kurtarıp kasabalı, 
,Şlhi~ .. z !JCApnıalıyzz 

\. ___ Burhan Cahid _ 

.d ag ve bahçe ile uıraşaolar uu yıl 
ıuluo&ı Jçiııdedirler. İte! bu.amı. 

yortu-• .Her yıl INı me\'Slmde i; •ulmak 
tçbı ADadoludan 15'a.Dbllla .akuJ olurdu. 
Bu Yıl bıı.lıar ,eıdt, lurlanı:ıçla.r, leylek .. 

ler seldi, faku o beklenen i~I kafıle.sin .. 
ilen eser )Ok. İşçJ gundcliti bır buçuk 
liraya fırladı, Fa.kat i~çl me~daııda JiOk. 

Bağ ve bahçe sahibleri ;ııaşırınış.ardır. 

Bu birkaç hatıa &'eçİnce artık t.oııragı. 

bel \-aruhna z. 
Bizlm Anadolu köylüsıi çalı,şk:mdır. 

Denıdt oluyor ki bu maddelerden her 
birinin r:atı nnlb:ırebeden evvelki liat. 
b.nna nauran en aşağı 5 dt>fıı çıkmış_ 

tır. 

H 1rs1n ver•ttı kand mulı ..ı:emenln telkin etıtttiıı:ilen daha flddetllıUr, fa. 
bt birinels.l eberi,.eile ma .Ua&l7et.blitc mabki.mdw, ildnclsl ise c1aima 

Yüzde toz :munffaki7et1e llir fle cfrişmek lstedlthı ta1tdlnle bırsmı. 
mıibakeıneo ile bldeşUnııambı .,..ıuım bulmıya. ça.IJ$, nıuvaffa.klyetslı.llğln 

Kendi tarlı'5wı kışın U.)' fUn ıurılerlJWle 

hazırlar. Bahar ı-clince ouyülı: ı,ehlrle~ 

bıcr "Ve g;indellkle çalışır. Kışlık ntl-a. 
lesini duzer. Kasımda memleketine dö. 
ııtr. Bu iildenberl onun ş:ışmıyan prol: 
ramıdır. Hatta istanbulda bir yo:e ka11ı. 
laoan, aşçı, bahçn·an sınıfı da ayni me. 
t.oau takfb eder. Bir nihayet 11.tl yıl c;a. 
lıştr. beş on kuruş yapar, rene sıla.ya 

ılder. Mflyoner olsa onıtn gözü gene t-OP 

rak yollu köyıinun kerplı,ı evindedir. En. 
düstri plAnımızm eserleri Gl:ın fabrika. 
1u kurulduktan sonra da Anadolu köy. 

liisü bu it.lyadından V3J:i'~rnemlştlr. 

Fa.brlkada blr ikJ mevsim çalışır. Gene 
köyüne döner. Dalbukl büyük siteleri 
meyduıA ,etlttn fabrlkal.udır. En fO. 
rak yerde km'ulan /ıı.hrlkanıo elı"afmda 
eo~ ıeçmeden bir şehir kurulur. Al. 
JDAnyanın birçok &eblrleri Taktlle bura. 
tarda kurulan fabrikaların adını taşırl.lr. 
Bhılm KM"ab&k tabrikNınm bnlunduğu 
saha muhakkak ki çok ceomcd~ mn. 
hlm bi:r m•nlyd merkui olacaktır. 

Fak&t bunun için işçiyi çalıştığı yere 
ba~ niı.talan Jıa'T.Jrlamai< ta • 
zunchr. Anadolu köylüsünü f:ıbrlka~·a 

yalnız .alır lşt:l olarak alma!t n me\'siml 
cellnoe onun köyüne dönme!llne ınü.ua. 
de et.ek ~llliır. Fabrikaya amele o. 
tarak ~ren köylü oracl& yetlşt!rl1Dtf'11, 

mesle'i, ihU.!1 .sahtbl olması için üzQ,. 

rinde lşlemell O böl~ede b&ratmı ku.r. 
nıasını temin etmeli. işçinın aklı ora. 
tının başınd•, ariı:ii köyıiııüo >·ohmaa 
ta.k.ih blmamalı. ltöylibii ba itJY2d~ 
bn vazı-eçirmek için büyük ve küçük 
ıımayJ kurmuları protr&mJa falışmalı • 
ıtırlar. Bö)ie ıy&ptlmai.ıtı kindir ki köy. 

az çok mey,·a vttJr. yüzünü ıörmeısin .. 

-·-···----- --------------------------------------Beyaz pc3 nirden, ka~dr.n, fasuly1 ve 
plrinçıteıı. hele kömurden hiç b:ıhs~tnı!. 
)elim. 

Bu maddel~in hiçbiri 3uTdumuı.a ılı.' 

r 
1 Sebir Haberleri J mMDleketten l'elmez, TC !>aıılarınm zan. \.. .. 

~~-S:-E?~ . ~ahi~i istihsal Dün bakkallara yagv 
:..:.: .. :;..~ ·:.: :'.: bırhklerı kurulması • • · ! Mufettişlsr iaşe 

bürolarını teftiş 
etmiye başladılar :=~-:;:-::.:. eı;: tekarrür etti lpınnç, fasulye, peynır 

:~ =:::~ ve:~~:e:~~ Birlikler JoğnıJan Joğ~aya bulgur dagı" bld1 
pan Uıtiya.cı brşıhyaınıyaeak, Qhlt hiikamete luuıı mu'al 
veya :taz.anç Are~ aile reislnlıı d.iae olacaklar, illı ilela te-lırimizde 
ıeçm pau ta onu geçfndtnnlyeeektir:. 2 milyon lira ~yeli 

Tmlltrıaln WQiiklülii mc)'llaDCl&dır. d ı ~ L •• - -~• 
Bu :&eh~ :nuıı önlenebıllr! Bilmeyi&. o an~~. o• ıconnırc:ıuer 
rant JJir noktaJ'll 1pn1t eJelia: birligı lmrrılayor 

G&ıııeıtelerinamle :triiı.ön memlclı:et için 
te.Jt 1ip aaııle 7l'tı y.apılaeatı iıanmü Koonl" oasyl:>lı Heyeti tuafından 
bir lıakr cıktı, lıa haber ~r ~a& yakında netred.ilccek ol.o dahili 
da. a4e yağın ltatı (278) e, ~az BCm. i9tihsal ıbi~eri eıa. ltatüıü etra. 
ra. (JIO) e ~ Derken bilün a d~ f nd .. 1'ı ncdcmeler bugünlerde ta. 
yat teneJrele.rinin ortadan kaybeldultu mam~anacakıtır. 
corüldü, şimdi bu haberin bazı cazl'tl'. Yeni birJiJderin kuruinıuı jçin 
Jerde yalanlanması u:ıcrine ortaya tek en az 7 kişinin idare heyet: teşkil 
tük sadeyağ tenekelerinin çıkmıya bas_ etmesi laz·mdır. Bu birıikl~r d-0ğ
Wlıtı sö3 leıımektttlir. rudan doğruya 1bt::kum~te karşı 

'Bu miiş:ıhecleilen bir hüküm ve bir mes'ul olacak ve b' rliğin me§gul 
netloe çlkanna'k ptk a~lc blr bıırrkel olacağı maddelerkı r atları normal 
olur. zira hilltfımetln uzun müddet kar esasına göre tes'bit edilecektir. 
cıaclem1 ımüdabale> siyaseti b.ldb etıl. Şehr'm'zde ük ol.arak bir oduncular 
tin! "" ancak :fiatlann yükselme ,-otun. ve kömürci.ı1er bidiği kurulacaktır. 
d:ı. teliş Terld hamltkr ciddmesi il. Biri iin. 1.ıtaı:ıbulun bir yıfülc o. 
zer~ ,-arım müdahale pbuma pı-aı. dun kömür ıhtiyacı.n1 kaqılayabiL 
tini bTih'Grm. Tar.ım ıniiialtaleftln ümld mesi için iki mi)yon. lira aennayeye 
t'di?"'!l ·~ ri a-mtenıril!'tn- c~ inilm;•:ı ihtiyaç görülmdtı.edır. Bu .e.nnaye 
de iki sı"J ttalıyM: Btrlndsl tam nıwh. ile ist b"a1 bölgeleri Mganize edile. 
bale ftdrırtst ele drmr.k mistnaa ebn:ık cek ve b"r daimt amele kadrosu vü.. 
wr~ übar bım ~lk ıoluna cer! cuda getirilecektir. Yeni hırulacak 
döntnf'~\r. birli1cllerin muamelelerine ve kongre 

Fa '"-"lt' miinı~e ltli-~k uııl. !erine Ticaret Vele.ileti komiserleri 
lerl.- tiri gCI iforılerlnttrJ lnrakarak 'bl. nezaret e<lccdt.lenfi.-. 
r.oz et• r-1"1' t:lf".'2r-tl• m-.wl olanları Re•uni m.kam!ar kurulacak bir-
d'nlr:srlr ar11ha :nasıl ol,ır! Jiklere her türlü müzaherctte bulu.. 

/ '7 ı / nacaklardır. Birlilkrin ihtiyacı olan 
&bıunn U-ı:.raklu;J.il İptidai maddeler, Dal:~l TUttaları 

•••••• - .................. ·--···.................. v~ lif?u'l11u p~ maz.()I lbiiılcUmet.. 

Basm k. rtları çe t~min olunaca~ur. 
Biti k haricinde hiç kirnıe birlik 

Buın Birl:ii Azaluma 
Basın Birliıı ıstanbul )lınLalı.ası 

Jtelaii;lıulen: 
lllıatm :kQ.r\l nizamnamesi yüyürlüte 

mevzuu üzerinde is yapamıyacak, 
al~alı bütüın iı uhibleri birliklere 
gireceklerdir. 

--o---

Bir gemide petrol 
kaçakç1lı~1 yapan 

tavfa al' yakalandılar 

clı..tı. Ark.acbşb.rımızın Baı>ın ıtartbrı. 
Dl biikiıımt'!ttm iıf*i~Wı..ek iıcia IHl 

nJ.za.m.namr.)e rere kart .ılaca.kların il. 
~ı ha:ı.ırlamalı.lıtımı.ı 11.zını seliyor. 
L~e •e adı pzılabtıccdlerio Birliie 

ödet1ecek bir lıorcu ıo1ıaama1t iJU ni&aın.. Gümrü'k muhafaza memurlaTl 
name hıikümlerindendir. <ıAntarİs» gaz gemis'nde birkaç za-

Kaıı 1.ırının aJınma.ması gecilı.memek 
mandanber:i yapılmakta olan bir 

için hesab İIİ!-:İğl olanların bunları h~. kaçı&çı1:k vak'aeınl meydana çı. 
ınen kapatnularını r1ca edu'iz. brml ardlT. 

d · · Yaptğ·mız tahkikata aöre vak'a 
İnhiaarlardaki müstah emının şöyle .cereyan ctmİftİr: 

ÜcTetleri arttırıldı ccAntarİs» gemiıei bir müddet ev-
lnbisarlar Umum Müdürliiğü ha- vd Hayfadan lzmir limanına gel

yat paha,ıhğı harşııı:ında bilhar.a miatir. Fabl ihimil olduğa mazotu 
az ma.,11 olan odacı ve hademe !:ı. ve mıoıtorini İzmime boplUricen 
bi mmtahdemin· n durumlarını goz- Mustafa, Oımnan. Salih ve Ahmed 
nnüne alara'lt ücretlerine bW mi"-r isinlleriDdeki tayfalar eenıinin de. 
za..,, yapıhnaa1nı b:rada~~nnll_'1T. polarınıdaki yağlardan 15-20 tene. 
Ay ba~~an itiharvı t~tbık_ "'dılc.. k_,; kaptandan n mal aalıibinden 
cek olan yeni bnra gene UCTette- -J. 
Tı 20 ile ;o arasındaki mmta~cm- lıaheniz oiank depoda aaklarnııılar. 
Jer 5 ter r Ta zam görecekJeıdiT. ciJT. cAntariH semi•İ lzmirdcn l&. 

- 1anbuta sel:lil:t:en «>ma .dört ka.. 
~;;;;;;;;;,~;;;;;;~==N~:--... -==ı çaltçı tayfa, tezıeıkelere doldurduk.. 

T AKVlM • _.. ma1 İ.Iİmlerind'e üç kifiye vererek 

1 

g--..-Ar-w----"":ii lan m•zotlart Hakkı. Nuri ve Ke~ 
R~ - ıısı sizlice uttırmaya baflamıtlarsa da 

- ç..- .... - m·ayl laal>er alan mahafau me-
lııl.rt !IWnJ -:ae K.-ıa mudaTl ~ CCCC cemin'in etra. 

17 1942 US fında t~ibat ahnıtlaT ve kaçan te-
1MS~1' ıne1teler undala y\jUenirlten t:Ürmü.. 

D. ~-ı u. m~ud -halinde yaltalanmış.Jardır. 
e sı , •6 Hadiseye va.ziyed eden eümriilt 

ba..nucf::..l:~: tarafında.n tahkikat 
10 '' °' o' ...- ........... 

:•--..ıı..-...-.-=---=---~---:--n eonuud• bu tekilde yapıfan kaçak. 

R. evvel 

22 
ôtle İlci11di Aktam Y .. ı.. çılık 4'ıdisesfmn Liırçok defala tek-

1•·1.U. li. ı.J. ~-ı D. i. u. ırar edilm'9 otduiu meydana çile;. 
E· 11 16 16 66 19 ü 11 16 mıı "Ye wçJa tQfalaıia nça n•na 
V. 6 86 rıı 16 ı.:. - J 815 olanlar baJdk.ınıda takibata -haıJan. 

.___._. ........ _.._ ..... ._ .. mljtl~ ; 

Bakkallar bunlardan her müşteriye ancak 
birer kilo satabilecekler, beyaz peynir 250 

gramdan fazla verHmiyecek 

U•alri.z teo:zi edilf!n elı.
mek lımneleri mÜ•adae 
edildi, sahteleri meydana 
çılıarılan muoalr.hat kaT· 

nelerin yerine baıka tip 
karnel.er bastırıldı 

Ticaret Vekaleti müfettlfleri . v!. 
liyet teşkilitıadaa aluıarak bolre 
iaşe müdürltitüne balb.nan -ve ek _ 
nıek karneleri lel-zlııtında çalıştırı _ 
lan iaşe lriirolamıı 1.ett.1$e ba.şlawııs. 
lardır. Malum oldutu iızere bu teş • 
kilit.fa !10 kadar memur palıştırıl. 
ma.ktadır. Ditu t&rart.an, bazı salı • 

f.tanbuI ,dırin.fo ihtiyacı için •Y· ı kaHarın l•tihltakJarını da kendi ia. 
rılan fasuzyc, pirinç, bulgur, eade t.ihkakı ile !birLikte ahnakıta ve eon
yağ ve beyaz peynir gib; maddele- ra arkadaşları.na vcrmeluediıı. Mu.. 
rin tevzii için yapılac~ hazırlıkla~ temedin yapmış ~uğu muraflar 
tamam.lanm:ş ve toprak mahsulleri müş_tercken Jesviye edilecektir. Her 
ofısinın depolaıınd.a bulunan mal. bak1cal pirinç, bulgur. fasulyeleri 
lar ·~ dü~de~ K haren bakkal~a.ra lıer müıteriye azami birer kil~ ea. 
verılmesıne oa Janmıştır. Tevzıata d w b · 1 · d zc.o 
.ı._ -"~ b ' b ' ·· ı · e yag ve eyaz peynir eri e .1 
ınastane. mcıa.e gl ı ~uessese enn 
'h · ı ld kt b l şer gramdan farla satını:racaktır. 
ı tıyaç arı ayrı ı. ·an so.ua aş an 
rnıştır. Tevziat ner nah:ye dahilin- Yap l~n satı,l.ar b~k~allar taraf~.n.. 
de bulunan 'birkaç bakkalın kendi dan ibır defteıre geçırılecek ve mu~ 
araların.da seçmiş oldukları bir mu. tehlikin adresi ve İ&mİ dekaydedı. 
temede yapılmakta bu suretle ofise lecektir. Bu suretl~ h~r türlü suiis.. 
yapılan müracaa~lar aza1ıılmiş ot timalin -önüne geçılmıı olunacak.. 
maktadır. Her. mutemed. diğer bak tır. 

ıe nü.<ihalıırı ba~tırılan muvakkat rk. liinıin sıcvlyesl n:uçberlilı.len bir ııarıııak 
mek ka.rneleri yerine yenllerl bastı • ;rülaielml)or, Jıııaya.tı değtşmlyor. Fabrl. 
nlmıeta. Bu fenl karneler sıra ou.. tada !)&lıpn köylüye enlDlyd vermeli, 
Jll&l'&Slllı Uıtrva ehnek'e4lr ve kop. burada kalırsa hal atmın aaha 1) i ob. 
yalı olarak tert.lb ed'hnlştlr. ller cağı anlatılmalı ki işri çoluk rocu~Q 
memur J.a karneleri -.enillderl ıa _ ela oraya re'llttbi1sln ""'yabıu1 orada n 
hıslal'm isimlerini, !l.dreslerlııl, banırl bark sahibi ols11n. Köylü kanaat sUıf. 
$ehlrden ve ne makıradla istanbula bldlr. Yapıla.calc iki odalı ı&ele bir yuva 
reld\ld"1'fn1 yaucaklardır. Karneler onu oraya bailamıya yeter. Sehlrlerln 

Bıçkı fabrikası sahibi 16 se.ledir deva,n eden kopyalı olduhndan bu malümat dip 111evslmlere malL'MI l'ff lbtlyal'JDI bele. 

ayamnı makineye sahtekarlık daVClSl ltoçsnmda kala.cak ve kabında kon. diyeler d~Hllr. Mesel& btanbula 
6 • l . trol edilebilecektir. Yeniden bir miJc. her mevsim Ana.doluda.n kAO fşri ı-ell3·or. 

kaptırarak ö dü nc::tice enJı ı:ar usulsüz kame daha ten.l eCDldli1 kaçı is buluyvr, kaç para 1emılyt ah. 

Cibalide, bıçkı fabrika•! sahibi !ıttanbul Birinci Ağır~eza Mahke. ğğrenflmlş ve karneler müsadeTe e. yoriıı.r, yWe kaçı klSyilne c1önüyor? 
Ahmed KüçUk dün fabrikada ioile meaı dün 6 aenedenıberı duıuşmaıı cDlerdt takibata ceçTimlşt.ır. lSöyJe ltlr ist.a.tilıtUt ppıbnadıtını sanıyo. 
mc•ul olurdten dikkatsizlik netice- d~v~m .e~en mühim ~ir aahtekarh~ \. ) nmı. Yapılmadıfmı .şundan anlıyonım 
aind.e ayağını makineye .k.aptlrmlf. hadısesını karara bagla~ış ~e failı ----8-ı.-r--e·k-m--e-k---~ ld. Waııbld bele417ftf bazl ncmnal mu. 
feci bir ıekilde yaralanmlftlr. bulunan Kaymakzade Huseyın Av. ıimlerdt> IUromundan fazla gclen !~inin 

· d n:d 1_ • J "- 1 w L hanları. bt>l<lr odalarını doldurmaların.. Tedavi edı1mek üzere hutancye nı a l a~ı suç uyu oeı yı aglr uap 
kaldırılan Ahmed Küçük bir miKL .se ve bet yıl amme hizmotlcrinden ••tahass ctan endtşe ederek bunbn kendi mas • 
det sonra aklığı yaranın te&irile memınuiyete mahlkum etmiştir. mu ısı raflarlll" ı-eldilı:lerf yerlere laılc rılrr. Bıa 
ölmü:Jtür. Dava meVZUUlla ve verile~ kara.. b 

1 
d• h• T.11 da abl olmul. 1atanbol lsçtslz kal. 

Hi.cli•e etrafında zabıta ve müd. l'a pe, aıçlu Hiiı9ey.i.n Avnı bun- e e ıyeye mu·· ım mıtlır. Ha.tbuld bu I~ beledbtcr. milra. 
d 6 el .._,~ ___ _.ı __ ... _ __.___ lcabe ıedilmlı olsa bng\inkU sıkıntı blsııe. 

deiumumilik tahkikata devam eL. an aeıoe evv ~ ~ 

m~edir. Cemale aid 13700 l~k bir ~ bı·r lekıı·f vapb 1··••••00• .................................... ~ cağ İptal etmek ita.dile .sahte b ! -J • 

d 
>J temlik 8Cfledi tanzim et:miJtiT. A,ai Ekmek mütahassıslarından bir Tek tip sa eyag zama:~ etli ikincl.001:. d~~~ zat beled'İyeye müracaatla ekmek 

rın m ;. ve
1 
e~ ~ b lu 

1 
imali elt'af ınd.a bazı tekliflerde bu-

yapllmlyacak eden .u a aca l r u ama.. lunmu!Jlur. Ekmek mütahasaıaı bu 
dı~l ~akle ~~~.1 bir ph~ü;joter teklifierinde flı.in:le mevcud 200 e 
daıre81DC gotüımut. yanlJt "Td. yakın fırının 80 e indirildiği ve 
le diğer biz aeoed daha ya~ml~r. 60(} gram üzerinden 7ap1lmakla o. 

Yalnız fiatlarda 
istikrar teminine 

çalışı :ıyor 

O. ~amanlar za'bıta _:~ .:_nuddı::: lan ekmeklerin 1200 gram çıkarıl 
mum !ık tarafu:ııde.n IM1.Al11> m~. . dığı takdirde lbir çuval undan alın.. 
lü olan fıa<Jİ<se bu euTetle Bırıneı k w 

w • 'k r . d.. ç ma ta o1an rand1manln artaeag :nı 
Ag•rcezaya !~ a . etmiş, . u]n sl! • ve kapatılacak fırınların mahrukat 
lunun mahkumıyetıle netJce enmı,- t f h · · · asarru unun fC rın yaz mevsımın. 

Bfr mild.dct ~l bühm meınlc • tir. 
0 

deki odun istilıtakini karşJ~ayacağı. 
ket 4abillnde tek t.lp ;sade )lli kul. 1 l l bı·n kı'lo nohut müsadere nı, ayni zamanda elemek fjatlarında 

ı lanılma.sı için bir cereyan meydana 20 para kadar bi.r ucuzluk tem" n 
1 ~hı1lş n bu bmıusta yapılan mü. edildi editeceğini bildirmiştir. 

1 racaallar fü:erine alikaclar1ar bazı: Calatada, Ömer Abid h~nında Belediye lktısad MüdürlüğU bu 
incelemeler yapm~fardı. Haber al. E 5 numarada Necib Hancı fırma•I teklifleri tetkik. etm.ek.tedir. Yarın 

1 
dı{ımıı.a röre, hukfımet tep ftp sa.: 15 kuruıluk nohudu 29 kuıu11 üze. müıtahaesısın ileri siinlüğü Çetnide 
ae yat yapılması işine müzahir ol • : rinden satadken cüınnümeşhud ha- bir ekmek teoriihesi yapılacak "'e 
J1117&ca.ldıır. Ancak liatla.rm istikra..·~ linde yakalanmlf ve 11 bin 206 alınacak neticeye tıöre karar verile

! rmı temin kıfD jqe mütıelulıP Set.: k.i1o no&ıud müsadere cdilmiıtiz. celcth. 
İ ldklerine •nam etmekteıllr. ~ Suç!U"lar hall:İn<la kanuni takibata 

\.. •••••• - ..................................... ..; geçi!mi11tir. Sarıyer Halkevinde temsil 

(STER 
lSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Tanwlıt-n ~ itrd 9171eil: 
- cl'allahlıktaa ........ ,erlaı', 

doi1'11ıim. k:Dıı1e lıi1e koltiiınia fiatı 

liç defa arttı, fakat pabaWlfıa a111 

weıtte k~ TUn!Dimna uıım&JUPL zı. 

n Mnıle ft&tt •o 4efa artaa ......._ 
lere ~ endld Ge ...._ 

~ ediline &&in bel misil fala mi&. 
tat tU'llll' ~ 

ilk ... liıilanm •etre .ıntuaa 
bıamJonız, laka• .-, obı71Mıll aca; 

\ iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

Sarıyer Hall<evinden: 
12/f!lMı Pazar ~O lılllat 16 da E. 

vlm~ tttmft kola tarahndan !Bir ••lı. 
tıeruıı ödnf) plyem temsil cıllleccldlr. 

Daınıityeleri ·idare &.,Jrinien almu:. 

Askerlik işleri 
Şubeye davet 

Fa.tik Askerlik Şube9lnden: 

1 

Fatih abrllk .. betine -.,..edilmek 
lsttycn Ermanak, 118ker'k fQ.kı&l .. e b. 
yıdh P. 1:'5t. Teim. Fdulll ot. ltimllln 
(331.4HJ •e Tlıib. n. Jlehmed otlu 

MiMA&fw. RifSü Katk..,.. 291 l32t.H) 
fllbere .._. miracaUlaıt. 

tll I ml"Zd 1. 

l ...... k .. A .. lJ.Y .. ü ....... l 
J>ERŞEMBE 9/4/194.! 

'1.341: Saat ayan, 'J.33; Da.lif proiraıo, 
(P.L), 7.45: Ajans h&Mllul, 1: ııaiif 
ıırocraınm devamı (Pl.), S.15: ı:,·ın ıoaatJ, 
lı.30: Haaleket ua.t aJ'&n, 12.33 Fasıl 
be)"e'ti, 12.tS: AJaM ha~rlc:ri, 13: Fa11l 
procmmı, 18: Memlek~ ı;aat ayarı, 

ıuı: .çı.ue faa&1. ı&.t5: Ziraat takvimi, 
18.55: Oda musikisi, 19.30: Saat ayan 
ft ajıı.ng laaberlerl, 19.45: Balkevlerl 
~ saad, 20.15: Ra4:ro s••ttsf, 
21.45: Künlillhlca?'.k&r m&kaUUllda.n p.r. 
kılar, 21: (Derdle:ŞJ11e 'IUtl), %1.15: :Si. 
bavent ma.kamı. 21.IO: {Hikaye saati), 
21.45: KadJO se11fonl .dellf.rasa . 

lstanbul borsası 
l/f/9U açıbt • kapan11 flatla.rı 

CEKLER 

Aoı 111 ve kıl p.ı ıııt 

Lonth'a l Sterlin i.H 
:>:ew.York 
Ceaevre 

100 Dolar 132.20 
lff bTifnı ir.. JO.S65 

!\ladrid ıoo reçeLa 
Stokholm 100 isveç Kr. 

ar .ıı.ı Jr& 
24 ~ bir gram tfilçe 

&l1ıın 

F..sbam Te Tahrili\ 

% '1 841 J)cm!ryolo 11 
Anadolu Demiryolu 1 ve D 
A&lan Çimento 

12.84 
30.'12 

35.90 

'90 

19.32 
So.35 
13.45 

• 

• 
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İIİ1llldilii __ s ı fı ha i::'ı ---
~-- ii. t çocnlcla 1. 

~ I! k 
Yazan: Prof. Dr. İhsan Hilmi Alanlar 

ı.pkı büyük adam gibi; o't.ür; va'kta ek:mclt ilk yaşını yaşı - şirip ~ yapt..ı.ktan sonra değil 
nasıl genç, delikanlı, o~un,h an çocullclara verilir; hele bunlar- d~~a jpışmcdeıı çı) o ... r .. k yunı un 

Q1 ta y~lı, :yaşu dıye anılıyorsa, dan iyi gel·şn:Ş ol~nlar~n~ mutla. halinde. ~ermek de şı hallctmış ol. 
Qo{-lik"J.U'k çag:nın da değiş& bir ka dkımek te veni.melidir; fak~tı~z; lbiliYQl"Url kı şımd kı ckmrk 
takım adları vardır ve her çocuk ne de o?sa böyle çocuklara ::er:.·- bırlkaç undan (bugdny, mı~ır) ya. 
bulunduğu çağa göre bu adlardan nıesi ıgerekl'i olan ekmek. buıyu~Jpılmaktadın-; o halde çocuklara bu 
hırı ıle çagmlır; meseli: Çocuk bir yekıln tu~uız; haydı haydı ~:an . .k.arıştmmadan veımek daha 
~un<:a adı iLlc önıce cyeni doğan• güınde bir dilım kadar hir şey ye.. murnasılb, olur v__e boy.ece çocuk ma 
0 ·ur; bu çağ 15 gün sonra b'ter ter de arlar bile .. Bll!na karşı çocu- malarıınaa bug<lay unu ile mıs~r 
ve ÇOc~a artık csüt çocll'ğu.. de- ğım gıündelik un ihtiyacı miktarca wıunu ayrı ayrı ku~lanmak kabı! 
11 r; bir yı ı sonra ona yeni 'bir ad daiha ~ ohnasa bile ına.~a h~z:r~olur; ve ~ulk hang:smden. h~ş~a
takılır; 0 ciltü~ çocu:k.tur ve ar. lama nolk·tasındım daha onemlı<lır; nırsa onu yer. Bunu tat~k ıçın: 
lık bu adı bı~kaç sene saklar· an- 0 ijıa!lde çocuğa has undan yapılmış 1 - Her çocuğun bell. bır fırını 
~"°- ' 1 ~ tb'k ..]. obnalı "'" okul yaşına gelince o adl bıra. aık ekımek veııme ~ıu .a :ı. nun-- · . . 
k·r ve ..akul çocuğı.ı.. admı alır. ta.smd&n rorlufk.lar gösterirse on .. 2 --:- Çocuğun ni.ifoo tezkeres nı 

Ç<>cuğun çağı değiştikçe yalnız 1ara biz·m yediğimiz ve ~ bes ~ gfutcnp ~alatmalı. . 
adı d~ğii, ibununla biTlLkte yemes·, leyici olduğuna hiç .işkiHmiz oım:- .. 3 - Un fırından ... bcl'ki- bellı 
ÇrnE'Si, gelişmesi, giyinişi de başka \ ~n şimdiki ek.meğı _k1zartarak t~~ gunı:roe a1ımnahdı~: 
başkadır; işte sili çocukluğu çağı. rit haUflde veyahud ;cabuğu~u. bı- Böyle yapılırsa sut çocuğu u?
nı Yaşıyan\arın yemekler!, mama- "aımcılc ~une vererek kemntmek suz lkaJımaz; eğer ona bir d.limcık 
ları da böyledir; hepimizin bildiği ~ır; faıka.t ekmekle berabe~ eilmn~ ~e laz~16a onu ev halkı~ 
g ,b: bu \'ağda bulunan çocu'kılar ön ?öY1~ çoc~lar~ un da~ ve;m~k dan ~ı~ı iedakı.'.ırhk edt:rck çocuga 
c~ıl'ri ana memesi alırlar ve anca'k ıcab eder; çun:ku bu çagdakilerm verebılır. 
b r'kaç ay 80llrn onlara nıeme sütü ekıınekten zıyade unlulara ihtiyacı Burada üstünde durulacak bir 
ıl(' ~r'oıber dıc;ar.ıdan unhı v~ sütlii vardı!'; <> ~alıde ilk yaşında bulu - l«>nu var iki o da unlu mad~cler -
n: alardan ~·erilmeğe ba!l1anır; nan çocı.rkfora ekme.~ ile .beraberdir; yani şimdi ortalıkta bu}w~
b r a.şına kadar bir çocuğa verile. hatta ondan da.ha onemlı olanı~ yan ımakarna, şehr.ye, bıskuvı, 
~C'k :mamalar; çorbalar, mahallebi- on da verilmesi n<1k.tas_ı k~bul. edı- ge~ {f.~ı ~y~er .. Bu unlu ma~ 
~r. Pehel<:-r, ezmeler gibi şeyler_ lince şimd'i bunun tetkik cıhetı ka d.elı:rın lhı~~rını e~e yapabıhne~ 
'iır ve lbunlarn dıreğini unlap ya. 'ır; bura<ia çocuıklara ya aynca un k~ıl değildir; buınıar fabr ka Işı 
Dar: çünkü ma!lıallebi unlu, pdte karlı v~ne'kle veyahud. daha ko- dır; hatta bu fa~r .kalar .wrı ayrı-
11n1u, wrbalar ve tiritler de gen" 'ay dkrun diye ekmek kartın<lc!d dır da .. Ve bu .. g ~ı ~a?de.er ~ -
Unla ve uırı.tularla pişirilmektedir; Pknni:lk ~ .un vermekle o!ur. oıilda~ızm gul"bu~luğu ve gehş
buntardan başka biSküıviler, ge\•. v~~ şhndı df' haft?nm 'brr gü- melen ıçın gerek!:~ r. 
roklC'T, şehriye makama gibi şev- 11ü ıstiye'tl ekmeği venne un al ... AaıaJ.arın acnnaga değer durum.. 
'"ı :n direği de' gern? unlanhr. · malkltad!!r; fakat ıbu un veris fınn lan karşısıında çocuklara hemalde 

Unlu şeyler deyince ıbu,rada ek- cı!farea amgarya telfrk1cl edHdiğin- türlü türlü unların. unluların v.e
U:"ğ<' de btr yer ayımnak gerekli _den midir; nedir, günün belli verilmesi ic~b eder; çocuğun lbüyiı~ 
d r; ~ek ele undan yapıhf" fa- c;ayılı Gaa.tlerinde ve bazı fınn1ar. adaım ıgıbı ne bulursa onu yemeı!ı 
kat C"'~ğin mama olarak sof, ç.o rJa atliCa'k yapıl,yor; yani iş çığlTm düışünüilemez; büyük adam bukl.u.. 
CU'k ı ~ru cağn11claki yeri hemen he ':ia o1amıyor. . ğunu yer fa1rnt çocuk bulduğunu 
trE'n Vtik:tuır d<"nE'<:ek kadar 'köciik.. OocUk1aTllll hakta olan unu pı- m"vıtm• S/! de\ 

Bir genç içki 
yüzünden 
katil o l du 

Bir sokak kaaıınnın 
söyle Jiğı s özie çıkdn 

ka.JAı ha ... ise 

Dıin öğleden sonn Yeni hirde se _ 
bebsiz bir kavga yuzırnden lcc: blr clna 
1et işlenmiş, 17 ya~nda :.ue\lud Kemaİ 
Buyruk isminde bir çocuk bir ~ aln cclyl 
muhtelif yttlt!rlnden bıçaklıyıır k öldur 
miişt~. -

llı&cllse şöyle olmıı.ştur: 

K emal Bıı,yruk, ark:ıd ları ilacı Hay_ 
ram ft Ar.ı.b Ahmedlc birlikte Yenişl'J\lr 
eaddctdndıe \'asilin ntf'Y"hıtnl'sine g-JdJp 

oturmuşlar. br müddet şarab lçf'n-k ka. 
fabrı actama.kıllı lill.siılcmi,terdlr. 

Hu sırndıı. kahveci ·ecıneUln Çakır. 

54JY lsmlnde blr1 rellp ayni meyhanede 
ve bunlardan bir sır. utedc oturmuş, 

()Ol'ba k:mei!'e başlamıstlr. Biraz ımra 

da N~dlnbı tanıdığı G21ata umu_ 
mi ev~mkn bl.rtndf' lış-ın l\rujgı\n 

lsmlııde bir kadın nıe) hıı.neyt. ı:lrmiş, 

Necmeddinln m ın:a o'urmuşhır. Müj 
gA.n bir aralık meyhııneel Yıısllc done_ 

rek: 
Yan şaka: 
«- Ulan moruk Tahtableye ~it. en 

ıuıtık lbUyarl:ıdın11 dcınttUr. 

Kemal Bnyruk L,e kt.ndlsl Taht:ıkale.. 

il olduğundan bu tartan lhnmış ve kn. 
dına bl~bl'n: 

(Devamı 6 nca lal'fada.) 

e:·r. biı·ı· d ~ T e g } .. 
Bir erkek okuyucum cvtcnmiye ye razı olmu tu 

ıkarar vermiş. fakat alacağı ·ız n Oku• ucuın~u r.b ·· f 
b "lh h · "' n u uç \ası tan e~ 
. ı assa angı vasfa nuılık olması vel gehnes' icaL d l -
l b · w • k .. · d o e en en esas ı şa:r: 
ca ettıgı no ~ıası uzerın e tercd-ı l n. ı u , 'd ~ -.. .. .. ı nıu" oı u uııu tees.. 

dude duşmuş, b~~deıı ~oruyor: süfle görüyorum. g 
- Çok mu gUJel, çok mu zen. Cocu •um n 0··nıu·r ·· k · · · suz ıymet ın.. 

g.n, çok mu bıig lı o u, ~ d yor. san yüzünün güzc-11 ·d· 

1 
]-' .. r b " h 1 gı ır. yar•n 
,er uç \as n ır ~a sta top. ya"' a '\:C}a b"r ka~ıı t d ~· • . . n cc~ egı_ 

lanmış olmns•nı k m ıstemcz, fa - şebıl r, veya hoşa gitmekt · 
kat far7eddım kı b T z:ıınrı..düank ı kalabiı r; zenoinl g· 11 n k edn gn 
k k 

. .. ., r a ar sc. 
uşu ·ab 1 nden hem çok guzel. hatsız b r şey olduğunun m · 1 

h k . h • ok b"~ ·ı· eri cm 90 • zengın, em ae ç ıg. ı de himen tümen gözler· mizin ·· · 
bir kız bulunmuş, üsıel"k bu kız da ı de; para d .. n len , c bütü:-ı b"r ~!'u~-
k d ... b ) k ·ı 1 onıur en ısını u an erke· ı e ev camı. (l>f'\"llmı 3/2 de) 

°' (9l 

., 
1 

_) 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumcı::=a bir lıediyc takdim eJP<'PiHz 
Soldan s.ığ-14: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
l - B.r m.llct 

ismi ( 6), l'raıı~:ı- 1 
dalıi ılaJ;lar 131. 

2 - İs!unıb.ıde 2 
bbii (2). .s.o..rler 
(4). 3 

3 - H r erkek 
ismi 15), Sulama 4 
(4). 

4 - U:r:ak (ol, 5 
1·emenllerın kr. 
narlannıı y, pı.ao 

sus (3J. 
5 - B r mu.sik.! 

aleti (31, liir yere 
a.danıın (4). 

6 - Almııııy:ı,,. 

nın l'raıı.sadan at_ 

'1 - 'Yın-aş, bit_ 

dıtı bir bO!ge (5), 111 
Nota (2), .L 

:.;:.::::===========::~===========~~· 

kin, atır gldt'D ba)""\'1!.DL&ra d ı;l))lenlr 5 - Jlıı..t.a)da bir nchlr C3J, l\lodr.na 
(5), Köylüden alııuuı 1 bir \crıı (4). (4). 

8 - Hayvan yuvası (N), Bır ,G'Öı ren. 
~I (3). 

9 - Bir nldıı. (!). 

10 - Vazıh, açık (3), 'C'arduncı (4). 
l.'uk ndıın aşafı: 
1 - l\lat.bwıt (5). Rumen ı> rıısı (3). 
2 - t\lcyva suyu (5), Sa.nıye (2). 

:: - Aaı (6). 

4 - Batmak, ıiımtilmek (4), Nota 
L2), Köpek (2), 

6 - • fısır ili.hı (2). F.vın bolmelcrl 
(3). Şohret csı. 

7 - l\laluı muamele (önlufu )('r fiil. 

8 - Neb:ı.tın gen desi (3), f.'ransıu:a 
eevı;lli ( 41. 

9 - Fransıwa :öı (3), GelN:ei'I sin. 
llren m. 

10 - Bir \'İlayet ve İslıınbuhh blr 
semt 1 (1), 



·--ır 
proir&mla plışma lı • . . . 

9 N:san S O N POSTA Sayfa 3.'2 

/·--··············· ............ --·····-·---······· -·········-··-··-··-······--.. ~ 
. ' Son l'oıtanın edebi telrikaıı: 107 : 

«Son Poıtan nın tarihi telrikaaı: 68 SPOR 
UK~i! lit~~1l!IPATRONA. HALil -

Galatasaray- Fener 
Pc..'r a omuz.ar n. kaldırdı: 
- H.ı.... C.)UZ. 

- \ ..ı K.ıc.ı d.lkü:') e bir yol 
6 d. cyle:,emez m s.n? 

Pa ronanın cc\ ab vermesine 
nıe)<lan kalmadan bır adım ıler. 
cı g.dcn hckım Abdülgani efen.. 
d aı .... na d.:ındu, MusMu ıle Almin 
onu aı mı o~adı: 

- Mer k e) lcmen oğlum. ıBu. 
rad n B yazıd me) dan ndaki sn.. 
bahçı lk.:lrves ne Yarm .. ktayuz. 

.M.uslu sordu: 
Sab< hı anda mı cderüz? 

- Beli oglum. 
- Ya beniu.'11 bubam, siz ayrıl .. 

rrasanak mısız? 
ln t ) ar gulerc-k bas nı salladı: 
- Çog... \ rımad::ın ayrılsak 

gerc'k. 
Bac: arını eğ'p sabahçı kah:\ esi

n g t ılcr. Kah\·ede ocak tarafın.. 
d:ı o.ulcş<'n b'.r ZC) tinyağ kandilı 
) anı)or, hasır peykeler üzerinde 
u garib oturukça uyukluyordu. 
Kapı açılmna, ocak başında <Lirsek 
sarası geçen pala bıyJ!dı ·ahveci 
başını !kaldırdı, sersem sersem ba
kınd ktan sonra, can1ı canlı sıç. 
radı: 

- Hay ~uyunm sultanım. 
Üçü te' a · olmak üzere on yedi 

k ı b 'rden giııdiler, arkalıksız is. 
l emldcre ve peyke ere sıralandı. 
lar. Kahv ci ocağa ko ::tu, ateşini 
nes'eli ne 'eli knr ~ır · ktan sonra 
don<I ': 

- K ' • e mi ister!> ÜZ sultan m? 
) og ise ta çay ıdemliye-

Jfo'kim Gani efendi: 
- Y<L• v !l'l z <l'.\~adır. K h 

\'C p"~rün. 
Dedi, fkahıve eri içerlerken alçak 

sesle (konuşm<ıga başladılar. Kah
veci tekrar uyuk1amağa başladı. 

Sabah 2dtm ad _yaklasıyor-
du. Yalancı şafak nın Beya. 
ı.ıd -camis· kubbesinı ağartmağa 
b s adığmı gördüler. Gani efendi 
) ava,c: n kalktı. Etraf nd kilere 
ba:K. I'}> ıgUlümscdi: 

- Bizlere ayrılık düştü. 
Yava a ayağa kaiktılar: 
- Gi<lecek misiz? 
- Beli ,gjdelım. Çoğa varmaz 

scrbnh o'u:p .güm akarır. 

- Ya biz bundan camii şerif - !. .. 
harlıni caı&ibinc mi gidelim? V l d .•. . o··ıd-uğ"u'nu·· da. Bel· K ~- · - a ı ecıgının 

- ı, . aşr~çılar kapısı tara- hi söylemen. 
!ıml'an eski bedestene vurursuz, 1 
üst t>aşmdan girüp alt yanından - ···· 
çıkannrz.. Bedcstenlüyü alup Divan Genç adam biroenbire a)Tıldı. 
~luna uğrarsız, alt yanıru Allah İht:yar durup nrdından uzun uzu~ 
götürürr-! baktı. Alaca karanlıkta on yedı 

Tebr.izden gelen Urlu ~ordu: çevik insan gölgesi Beyazıd camii-
- Divanyolundan vezir sarayı. ne doğru iler yordu. Abdülgani 

nı ~assak ohrr mu? efendi yumruklannı uzatarak 
1hıtiyar Abdülgani Patrona Ha. boşlu!kia saliadı: 

lilin yuızüne ba:kıtı. Haiıl Urlunun - Ey orduyu hüma)-Un Belgrad 
lrolunu kavradı: da iken clialacı> İbrahim Bey de-

- Ana !karışman, salt itaat ey. yu anılan şimd:iki sadrazam ve 
len. Vanlacak yeri ve yapılacak padişah damadı! On üç bu~ yıl 
işi :bılfu-üz! scım-a da olsa, hekim Abdulgani. 

Urlu göczlerini kaldırıp baktı: ırln öcü ne olduğunu işte anlı) a. 
- Başı ıını çe.kersüz? caksm!. •. 
Halil elini palasının kara ku. • ............. • .. · · • .. · • 

12ldı rkal:xzasma attı: .....•••••••.. : •......•• 
- Beli, baş biz.üz. 
Muslu ·ve Ali .bir adun attılar: 
- Baş odur yoldaşım, keçeye 

pala çalabilen elbet baş olur. 
- ! ... 

(Arkası var) 

Gönül işleri 
Artık Jcahve öniindcn ayrrlacak. ına~ tarafı 3/1 de) 

lardı. Köse :ihtiyar Patronayı üc . 
d 

b · k' l ·'bahasına 1'azanılmış olan ıeyın kı. 
a ım erıye çe ı.p sırtını sıvaz adı: b. üdd · . d b · · d · y • 

- Allah dnğru iledir bendm oğ. sa ır m et ıç.ın e ıçc ın ı~ı 
luıın devirler de o8uyor; bilgi ise çok iyi, 

Halil eğil<li: fakat her vakit İşe yaramıyor, kcn-
- Benim lbubacığım. Bizi gö.. disine tatbik sahası bulamıyor. ~-

nü1den çıkarman. 1 na güzelden, zenginden, bilgiliden 
İh.fyarıl!l elinfi öptü. Abdü1ga. ziyade 'kafa de.ngi bir a1kndaş bul. 

ninin gözlerinde yaşlar kayına~tı. mayı tavsiye ederim. Onunla ba. 
Eğilerek genç adamın yağız alnını yatın bin lbir fırtınasına karşı ko-
öptü: .. . . j> abirırsi.n, diken1İ bi.r yolda d keni 

- - Goreyım S nı. duymadan yürüyebilirsin, kederi 
A')Tilchlar. Halı! ÜÇ beş adım bile kendine zevk edcbihrsin, yok-

yürüdu~ten sonrn dönüp dın-d.ı: sa ömrün boşa geçer. TEYZE 
- Benim bubam. ----oı---

muhteliti Mısıra 
gidiyor 

Na'klcden ı Muaz.~ Tah•in BuhanJ ~ 
: - Karım mı? yoı um. Affet beni paşacığ m . f .... ! 
~ - .Evet }a~um Sen uz~klar- kat :ktİ'çük hammc!endın.n ;;.r lJ ~ 
~da ıdın amma ann~cıgin her uı. ğındcn, tafülıgın<ıan bah!:e .. uscır: 
;man g~lıni ile berabcrJı. Onun e. mcmmm olursun snnmışt·m. Ku.; 
:vıne gıderdı~ o da buraya gdır sur ett m. : 

Takımın Nisan bidayetinde Ehaftaıa:ca bıze misafir olurdu. Genç adamın kaşları b:!sb..ı!~.ı ~ 
M b . ~ evfadım, o gcldığı zaman ev 11 çatı:ııdı. : 

veya ayıs aıında hareketı ~ı~i neş'elcn:rdi, ihtıyar yüzurntiz - Sana bu sözle-ri öI:rı..'t ;-ı a:ı.; 
kararla§tırıldı ;gul!;rdı. Allah ta onu güldürsün! nem değıl mıdir? : 

. -- ; Omerin kaş.lan yavaş yavaş Çi.l- -· Ne münasebet çocuğum' An.: 
Bırkaç ay evvel menılcketlrnl:.r.1 a:yaret ;tıldı, (keyfi büsbütün kaçtı. Gene oeciğ"n·n ı.şi )okıtu da bana dcıs~ 

eden İngiliz Vaodren; takımının 3 ıptıtı :mi ona o kadından bahsedecekler mi dKutaca:hı! : 
maçl:ırı iade etmek üure Galatasarayla ~dı? Nezai<et dadı annesinin en b:::ş - O hadle öteki öğretmı t.r. ~ 
FenerW.h~e mubtellt.l yır.kında l\lwr., ~-j:sırdaşı o!.ıcluguna göre mutlaka ona Bunu söyliycn seste ö':le müd 
deoeJLtır. Yapılan tekliflere mukabll iub ;Ncrınırul<ian bahsetmesini temb h hiş bir 'kin v. öfke vardık k, dınJ 
Nen tahsisat kabul edllmişt.ır •• ıahldh :etm;ş olacaktı. cağrz.ı titretıti. h.odku ile: : 
takımın Nisa.o nihayetinde veya 1'f11yıs ~ Genç adam birdenbire doğrul. - Ötrnci mi? diye ::;orda... : 
bidayetinde bu seyab&tl yapması takar. ::ıu. Bu mese.ıcyi bir defa da sonU- - E\•ct ötekinden küçük hn ~ 
rllr etmiş ı:lbldlr. ~n~ ~adar ?alletmeğe karar ver. nınıcfondı diye çağırdığın genç k~~; 
Mevsimin dik atletizm maçı ~miştı. Alksı takd.ırde ihtiyar kalfa dından bahsedıyoruan. Ha)o şim.; 

dün yapıldı ~~~dan onu rahatsız edccektı. di anhıt bakayım. : 
=Soy?ıyıeceklerini bır h l d - . : tarafından ha:ıırlannn : . .. aın e e tu- - Anlatacak bır şeyım J OK ev.: Ajanlık 
:ı<ctımesı ımureccahtı l"d • ııro:nma göre mevsimin Uk atıetizın : Pe t . . .. .. .: ~ a mı. Aman başıma gelen b.ı ı~: 

miısa.bakası dün seı·er suh:ısın"'·· .-a.pıl : çe esını örtunun uz.erine attı, nedır? Ke~ı ag· zımı a"IP b r so· ı= .... ~ - ·sandal)a h rr rk . .. ~ . • m~tır . .Mııkkbll atletlerin de dahil ol_ hı b sını .a ı çe ~ aya dogru söylemeseydun. Inan bana; k.ms ~ 
dutu bu müsaıbakalarda şu neticeler : ' aşını kaldıraıak dadısılıa bana b.r şey demedı. : 
elde edilmiştir. ~baktı. . - Hı~ir tembih, hiQb.r ta\ .sı-~ 

Gulle atma: Orhan 12.a.ı. Cc\'ad : - ~yle ba'kalım dadı. Annem yede bulunan olmadı mı? : 
12.09, All 11.8'1. ~n.cler soylemeni rembıh etm.şse - Hayır! E 

D~"k atma: :\lehmed 33.86, l\lellk :soy-;e... - Doğru mu söylüywsun'? Yu.: 
31.55,Glyas 29.70. E Öınerin birdenbire ciddileşen züme bak dadı. Benı aldauna! : 

1500 metre: Rı'ra. :ua.k;sud; 4.21.5, :\e sertleşEn )ÜZÜ ihtiyar kalfayı - Şey ... Şey... ~ 
Raif: uu. ~şaş~ıştı~ Gozlerinı sere indird , - Ha şöyıle... i 

500 mttre: ~nıın; 1.11.9, 7..iya; ı.14. :ellenn. oguştunmağa başladı. - B.raz evvel küçük han me-! 

M k b 1
. ~ - Küçuk hanımefendi bana b.r fend g;derken... 1 

e te ıg maçları ~~ey it!lııbın etmemışt. oğlum. Su. - Nasıl biraz evvel? : 
Me!<lebler arası lig mn<'i:ırına dtin :ııa SÖ) i) eceık bir sozüm yclttur. - Ta:bıi, Yu uf Bey gitt kten! 

Scref sahasında de\-a.m ®fimlştlr. ~ { alnız b.ld gım bır şey \ an;a o d soma... ~ 
Jş Şişli Terakkiyi 5.&. ı~ab:tia~ Vr.. :annecığ.nın senin iç.n çok k d - O burada mı idi? ! 

falı 3.% rcnınlşlerdir . .l\tunllim mektebi. L.tigıdır. Bu sua de öyle büyük b"r hay-~ 
İhtiyar ada.'ll ilerleyip delikan. 

lının elini tutıtu. Patrona utanır 

le ~lkiil ı_ı br.rabere knlmıŞ!ardır. : - Bıraz evvel bana karımdan ret vardı ki kalfanın ağz .... ıik! 
ç ocuklarımızm Sthhatı o--- ~bahscttın. a dL ! 

cı.aş tarafı 3/1 del Yardımcı ·· • tm l k E - EY-et. O kızcagıza içiım oJ le - Cevab ver dadı! O b ada~ gib! başını eğdi: 
Anı incitmen. 

- !. .. 
- Hoşça tutun, benim bubam. 

Bilım<"ZSÜZ. Çok içlü ve yufka yü. 
re'klüdür. 

- Elem çelimnen oğlum. Anı 
çd]dtan iku.ıımız yerine !koyduk 

- Kendüye gelüp şayed bizleri 
sorarsa :zalim üzerine yürüıneğe 
\'ardı, bu mazlum ümmete rahat
hk ve ko1aylı'k .getürmeğe gitti 
dersü.z. 

ogre en a ınaca :;:sındı kı bılemezs n ya\rrum th d"? : 
değil, hoşuna gideni ister; ve ona Orta kuD •:ı .k b. : . _ rl _ 1 _ .. · • · mı 1 ı · . : 
kendisine yarı yan verılir; bundan . o ar. matematı :• t~. ı. ~ ı) ar gunum ~ gon un u onun ka. - Evet beyım. i 
b 

• 't:t' . ıye, fransızca, almanca ve ıng lız.. : lar l!ıoş eden umana rastlamctd m - Acayib' Onun burm•p gele • 
aşka çocugn sı ın sene aynı şey d ttt · rd -~ ı · ö - h · b' · · · · • : ... ı . • ı. k . . bu d .. .. ~e e erme ya ırncı ogretmen k : mer muste zı ır tav.rla d ... bılece hrç ziihnımden g me : 

s~nu.mıaz, 'U n:erır, •. ın an otu- ıçin Maarif Vek'lliği taratındnn bir ::3ısmı süzdü. m' · i 
ru çocuk mamaları degışık ve çe- ·· b k · ·h hı k • Snh' "? B --ı · ı. : musn a n ımtı anı açı rnsl nrar. : - .. ' ı mr. u souıen ren k n. - Onun da veri bura ıcl vav.: 
şi~i o~~i.bnelidir; ~~tsa çocuk laştmfmıştır. ~1· lke-ndine mi uytluruyoTh-un? rum. Gel n demclt kız ev'a de.: 
küser, ışbhadan kesılir, yemez O- Müsabaka imtihanldr.nıı cfrmek : Nezaket kalfa end' ~ i e b n mekt r i 
lur ve sonra da gelişmez; kavruk istiyenlcr önümüz.deki ay;n scınuna :salladı. D - u. H '{ n var. F ka•: 
kalır. kadar Maarif Müdürlükleri vRsıta. - Senı • zdırdım a ib~ Ô'T'l'T b n b u nası n ditıllıne 'niş.; 

Hepimiz geleceklerin cılız değ:l, si!e Vekalete müracaat edect-kleı. h• h ç cu . Nt> d l - m· bı m tim. (Arka ı var) : 

güı.1büz olmnsmı istivnıı.ız. d·r. ~-. ··---·· ı· J "' .................. .-..-...-.. ..-..-.... --... ··-··············· 



=4/1 Sayfa SON POSTA ._at 

Suikast davasının ikinci duruşma 
-----------------------------------------------

1 
(BaJtarafı 1 inci sayfada) I «- Geçen celsede benim deve j Vehab Tebrizi vaaıtaa'le Pavlofun 1 de Celi}, Muammer, Hüanü, Vahid Tcrcuman Pavlefa rel,,in suzlerlnil Ta95 aJ:msnnn ldt' llalJerl nl 

~ lfadcsllı: diler nratın lerciimclerlı<lllduğumu İspat etmek istiyorlar. Abdurrahmandan öğrenmek i.ited'- aııbi bazı adlar .aydı. tercüme etti ,.e .-snun şu ce,·abı \er _ baııa Kornilof ftPtaalle -~--
~ıkla kalı)or. HaJbuki 'tnn:madığım bu adamların ği bazı hususlar b.al&ındaki sualle. Fahriyi Üeküpte bir L:ütüpbnne- eti: tercW.e _,9 7'd clılhl wttUw 1 ft 

Tt&.rkt)e cfkira umuınlyeı.l ile cihan bunu İspat etmeğe çalışma:arı bey. ri sorabileceğini aöyiedi. n"n ahındak.i kahvede iki kere gör_ «- Bwıu sö)lemck kelaJılır. lkn REiS: - Taa ıtJan""• .a 
etkıi.ra vmumllesl de bu işle yalıındu hudedir, çünkü ben deve değil:mı1 p 1 f 6 r düğünü kendisini Sülcymanın daha Te,•kffhanede nere:len fl'rcüm:an bula _ 3 azı3 Pavlol t 7uıllP ... 
-~guı bulundu"'un':lan bıiliiu ifade ve demiştim, 4:>u eö:.ı:1erim zapta «Ben ay Q Un SUa 1 önce mekıtublarla tanlfllm11~ oldu- bilirim 1l PAlnr.,,. llUllDlf IDIT• 6 

' ' CIVP': •- Ta•m ne 1asmaş •I 
evraka ,·akıf olm:ıını.z ıaıımdır. DJha deve değilim, insanım diye geç. Pavlof di'kkat1i, dikkatlı ve ke~- ğunu arada geçen müddet itibarile Reis: dufunu bllml,oram ki, lirenmek, din • 
8oara dun mahk('meye bir islıd:ı ,·erdiıu. miş. İkinci nokta da Konıilofla be. kin bir ifade ile etinde lut.tuiu not- eşkalini pek hatırlayamadığını, •- Arladaşı rıısça blll1or, bnnı1an lernek is&edfm.a 

Bu istJı?a bana iade edildi. raber calıftıijımız hakkındaki ifa- !ara bakarak altı aual yazdırdı. Bu ancak uzun boylu şişmanca dolgun başka ie\kil1aanede rasça bilen buluna_ REİS: u.ı. 80racaklaıı .,.... mı .... 
Reis sttrdu: •~mtt• yanlış tefeir edilmesi ihli. sualler s.rasıle şunlardı: yüzlü esmer /bir KaraC:ailı tipi taş:dı bflir. Daha sonra '4,-,-klttune mudu::"\İne durralımanıılaat .._ 
- İsUda) ı nf're3·ı: vermiş? malidir. Biz Sovyet hükumetinin ı _ R .. i.. geçen ~eL·-de A:bdur- · ğım mektubların Priştinede avukatJ listeyi \"erip tercime eUrrılmesinı rlr. r 

...... ... iM: k . B 1 A \'LOF: ·- SiİJe1IUDlll .,....... 
- l\!ahkl'me kltabeUne verdim. ayrı ayrı iki Vekaletine mensub rahmana komün'st arkadaşlıırının at hı aşkom"Joviç cJi e yazıldığı_ eclebUnli. Nokre rinderiUr, ta dlJdı tn. nln terciimelerial ~ eı-1•.k 
- Bu istidada ne istllorlardı! memurlar:z. Fakat ayni ıehirde ve kimler olduğunu aormuftu .. Abdur- nı ve biıı'kaç tane okluğunu gt:lcn cümtSi alınmlı. Rn- hahle b1r çart'Si soracak bir IUllla ._. 
- ist!!':tll'fmlz bütün ı-vrakın tercii. batta ayni binada çalışıyoruz. Kas. rahman kaçamalı: cevab v_çrdi. Şim.. cevabları ken<Iİ&İnin görmediğini, balımurdll. 

11testnın ıamamıanması:ıır ve bu mu. um bu idi.» di bu suaıe tam cevab vermesini Örnerin. partiye kay~dh oı.-:1adığını Pav'of ısrar ediyor Kornitof tonaşayor 
•Dtelc ikma.ı eamnctye kadar mabake. "Ehemmiyetli şeyler istiyorum. :ı_a?:ı·z Jıs~de ~omiinıst olarak ye- .Reia, .._ &ucimaa ,,...&aile KM' 
ıırıenın talll.1dlr. Bundan baş1ı;a usulea 2 _ Abdurrahman!, Fahriye tiştlrmek ıstenıten gruplar:ı mensub PA\'LOF: •- Arloadaşıml~ benim a. nllofa ~Ureeetı .._ eleea..lımaı .._· 
~hldittin isimlerinin bllılere 1J1ldirllmesı üzerinde durSU.1 . <tD'ğcr adı BaŞk.'Omifoviç» Ü•kübde bulunduğunu, kendisi gibı tanl~ık- ramda ibtililt auanadW'. Hem LC\li.a_ clu. KornHoı, ,..... ...,_ ........ ~ 
laı'D"1ır \'e bizim de mahkemeye ctlbini «- ~nlatın kim tanıtmı~tı? larının da kayıdsız ve numarasız ha.nede, hem 111abkcme salonunda blzi verm<'ğe ......_ --
tı.t<'iliğimlz şabıidler varsa onların ela Reis tercümana: 3 _ Fahrin"n eııkalini tarif et. it.amünist bulunduğunu anlattı. Priiflurauyerlar TevJdfllasıcüe ru .. ça 
ka.1dertllfllesi•lr. Pa \'lofa. !böyle cümle, l:c!lıme \'e • Saat yarıma gelm~ bulunı.ıyord u. bllelllel'e de lmılm iıimailına ) oktur. ou_ 

lt.eis: harf ü:z.erınde oyıııama bu dııvıı ay- sin? Fahrinin Reis öğteden aonra aaat 1-4,30 da ı ıann .Ho.,t.uğu Usam beu .ınlamQ orum. 
lbJ. Iarca ıu"rer, ehemmiyetli "eyler Ü.. 4 - A'bdurıahman, . 1 l ~- . L _ l k . a~ı~- B )ıad bana ba - ~a söyllyeccğl var mı? ... , kardeşi Niyazi Yakuboviç ı}e tanı. top anı ma« üzere ccmeyi ta i et.ti. ~mQ·cıraz. ıaıunc a.r -

-. AbJRrTahmanm bana tc:clinae f'dl .. zeııinde dur,,un» dedi. şlr mı? - . Ovgledea sonraki celse :u tel>llra.tta ~Utllllak ~1.edller, anla_ 
~ ifadeleri hakkında baza suallerim Bundan sonra maznunlardan Kor 5 _ Yugoslavyadan gelen ve gl. 1 maclıt.ım bir l16a.Dda cılılağu için buza 
"': Rana tamamen tercame edilmiş•. nilof muhakemnin izah ttiği Üç s- hl k tanedir? Ve &aaı 14,31 da hüimler heyeti ,-er_ ebmedim, bundan sonra da .etmiyeceğlm. 
'-rı bu ifadelere röre; ~trlncl cel!lrie .beble geri 'bırak imasını istedi. Sı. den .me'kıtuSI ar aç l terini aklılar. Öile taWilMlra eY1'1'ı G«_ Bu bir kapri5 del:ilılir. Nlteldm şimdi 
lnahkernc tarafından ı,an:ı 'eYcih edil. raladığı. bu aebeblcr §unlardır: . 'hangi a~re ere :azı ~ıştır. 'd·-ı rt Pavler ıuıomJ&.aruldatu sırada araya re.Is bana bunun e;ıhldlcr Us~sı olda.u.. 
'-lıs 'btriunan bir eaaıe ,ımdl ecvab "e- l - Yatnız Abduıırahmanın ıfa- "0merm yazıf8SI ne I 1 r,, ~irtp siıl l9ü7en maznaııııan1an Siile7 _ nu söylemeseydi ne otdutunu re.ne Mı_ 
~lıa.ek musaadeslni diliyorum. •1'.lU.. desi kendilerine tercüme olunmuş. . • maııı, Parloı111l söd *-mlanchktan mlyeeektim.-. 
•llltla.rı bu işe Kvlıeden talı.rilteller, tur. Uzun olan ıbu tercüme dolayısi. 6 - Aıbdurrahmanın sıı~ı a:- &01?ra ne diyecelse sonra söyllyebl!ecetl .REİS: «- No~r da.lresI ltlnıada şıı. 
11latı.ıeı-air?c sualini ser,.u'1:ır.:h; eeY:\~ le çok yonılmuruardır ve üzerinde 

1 
ıcadaşı olan Ömer, komün:st pa~t~ bildlrilmlştl. >an bir dairedir. TeT'ldfha.ne muduTliı~ü 

~Ceflna. durmağa valclı bulamamışlardır ... sine .ne zaman "'.e n~ede ıırmı,tır n ~ise ~dmca reı. Süleyman:ı serdu: ellle im &ibl en-akı neterli~e riader.tr, 
ite! 8 - 1 1 bakalım' 2 - Müddeiumumi Muavını Ta,•sıye eden kımdır"> Kahul ~de «- Slmdl söz senlndJr, clemln ne taıldikll tnciimeBhıl elde '"CleltlllrsfnlLJ> 

- O) es n • k -'!. "}A L • "d" t" veaıkası (Saıencı h n blr giü1iı5me). Bay Kemal Bora'ya verdiği. en. tepi at nangıaı ır, par ı . 9iJ"lıemetı: 19ü:rorsan &öyle?.1 PAYLOF: «- Eier lı;fndı: blr sır 
l"a•tor a_ ü~ 

1 

i ıa· Bu arada d'isinc hukuki yardımla da buh;na- var mıdır, varsa numarası nedır"> SWıeyınan, Niyazının eskldı:n baı.fkl yoksa bu tebligatı burada litfen yap_ 
bı soı ne evam • L' - • • • h d k. . . . .. h k 

llbJıen-ıcdc olup bitenlerin zapta bebe. ~a~ oır mU§aı.:_ır ta.yıru ususu~ a 1 Parti. nız~mnam.esınc gore er 0- tıehm bilmeyip 938 senes!Dde Abdilrrah.. smı.r eıtreneyha.:ııı 
"'ehaı c~çe tinl bA.ldm bana söylemiş., lstıdasına lhenuz bır cevab verılmı:- münıst 'hır vaz fe görmek mec'bu- ıaaıı tistıübden dindlik&en Hnra Nl _ REiS: «- Şahldlerln Islm ve adres., 
U. llunda. ce it ··tel anlslm. Yalnıı miştir. Bunun üzcr"ne Sovyet Elçi- riyetindedlı. Ömerin YugoılaV}·ada JMlntn hakiki aclmı itrendljinl ve Ni. !eri.o 
tu n co mu ı '1·~· b d d' H' 

nu ı:ôrüyornm ki ifadelerim aytıl'n ıgıne aş vurmuş. ve Y_~r ım va ı ve Tür.kiyede vazif~i ne idH ı~ yas! obnanıı Pettomllevlç eliuiwıu rAVLOF: «- Bir sözfün daha ''ıır .. 
l::ıbıt vara'· ı fc dP,..lldir ve almıştır. Ancnk hır Turk hukuk bir komünist lbulun.cluğu meınlelcetı anbidıtuu aiyledi. Gene anamın !15 lnel maddesinin bil -rr ... ı arına ı-eçnı , ., ı . . . "h k J" Ö · 
lıktt k ~ınılır da lıatalHlır. Bu yanlış.,mü;avırını _t!r;ı edim~, te ır ... d" kendi .baştna terkedcmez, merl Pavlofun ı"kı"ncı' ı'tı·razı ni tatbiki lcab eae.r ki, 00 d.'\ tebllga n 

l:ıruı tashlh!nl rica rtllyorum. 3 - Pıı~•~ııu.n a ı erıye s ıT u. Türkiyeye gönderen kimdir? ta.rafımd:ın okunup anlaşılmasını i r. 

''Adaletten emin otson!ar 
' KORXİLOF: •-Benlmle an••ı• 

Pavlor en-• IMlllı mm,,,,_.. ol.. 
makla lıeralter ................ .. 
laı-ak Türk kaaalılanm 11a1iı nqetiat 
ls&emcdlm. Ola• ltla M1'la .......... .. 
-~,...... ........ .... 
81d'dağu ta -·er. Cft9 Me ..-., 
ibn. Terelmaa ... .._ terW ... 
itilir. Batla - ... wlar -- ,.,;. 
niyor n Jıım ,...,....__ 

REiS - N lııı • ..... 
olsun adale&tenr.,. 

" r as,, ajaR11111 neşriya 

• lteıs - l'sulümHze &'Öre her ııö.>lenen ğü. gdib: şatı~I~ın kad~-11 ~e a:ret Abdürrahmanm cevabları Bundan ıonra tnklfb.we müdiarla • dlr.11 
'~ıı Ya:r;ıtmaz. HU!iaası 7apılır, fakat len . e. va tın e en 1 er ne er - f,'\11\den relen bir ubıt nıukası okut _ 

l"anlış zapta geçtıttnl Iddl.ı cdccett ıu_ mcmıştır. • . Bu sualler ıtercillnan tarafndan tunıldll. Buncla pbfd llsteslnln tc\klf _ 

KOL~Jı.or: .--•c .. Udar ~ 
kcmenin 1 Ti \ ..... 1 •he ed~ 
hlç bir ııı. .-.ı ._... Da.ita 1111n 
yeceltierlm w. HE le ......... 2-
ajanamuı lladelıllta ...._eleri ,...._ 
madı dly~ 1'aaııie •• b9' ....... 
Abdörrah- hlt aHI .... linn ita.. 
tleleli ~~- teW •• r :la b1- '8f 

"Konilof'a on dakikada Mor- ............ 

~ıını"r varsa oıııan 1.şaret etsın, .ıüzclk'. "Öİr hukukçu iSi yorum,, tercüme edildik.ten 90nra Abdurrah hanede maznunlara ıeııut edlldltı ım. 
11 ııı. llaha sonra de.ınlo mıunun Pavıor Reis duruşma dıı ncia bir (ıukuk man, mıihakemenin ba~ındanherl ı:alraının almdıiı, ancak mamunlardan 

.r l.stlthdan bahset.ti. l\laznıın her ıs. . ' 1 yoksa kendilerini brakmadığı sak"n hali yava§ bir ifa P~nioran liste rusça olmadı.iı için teb_ 
~iri ise dair iı;tldu ile murac;ıatıı mel'_, m~!." ır edne m • d f d k L. r a.. de "le suancre birer birer ce\ ab Ut etme:k fstemcdltı blldlrllyon1u. 
bııı- d ı.. man&em e mu a aa e ece .., rd" K d" . . •-- .. • • · ... ..ı_ 1 ltab egilcUr. Bıı a.nu unu bar:ıda soy_ k ht' a la.rı old g-unu öğ. ve ı. en ıs n n 1KVmırnıst part s - ~ Pa\ ora h edeıck: 
l"r hk k~tl vu ata mı ry ç d'w• • ı d'" Bf tebll at- k t k "'- . nıa eme •rarını ~ rlr. Dün .. - k İst di Kom'lof şu cevabı ne resmen grme ıgını, yanız u. «- z g .... ızı anca ur çe 
ue vecdi ;i 1 Uda tabla tile kendlslnc iade renmd.~ e . şünceleri "11barile komiin.is.t aldu~u- ola.rak yaptım.bllJrlz. Rusça olarak ya -
edlJnıı ti " h .. ver ı. T k" d Y _L d -•-ft- .:ı. k • blr r -t kt iste r .. ııka.t mahkem<'~e er ~am .. ~ <ı- Hayır!. Müdafaamı kendim :nu, frr ye e, ve ugo:ı.nıvya a. p~mua anunı za n." yo ur. 
lst r ıslfahrn, ister tahrlrrn her turlu yapacağım. Yalnız Ti.irk kanunları- arkadaşlarının ancak bu kabil dil- Tercıimana donerek Pavlora. söyleyiniz: 

ekini bllılirrblllr. • • 01 ibitmiyorum, onları clanlflllak tünce ~ırliği taşıyanlar bulund~ğu.. Kendisi lsterse tercüme eıttreblllr, Is • 

PavJofun bır ızahı ıçin bir hukukçu i.tiyorum.» .• nu. ıöyl yerek Yu~o~avyad~ ~ıhad ~r imza eder, !iter et111ea. l'aulümilz 
Pav1of aöiterine devamla; Reie Sabri Yıo'ld'at. tercuınan Olinov ç ve Halımıç, Jurkiyede 'boiur.ı 

k 1 ? •L'las11 m........ ._ ittr 111 1~ 
onuşmıyor ar mı. " mış, ha~ - JIN'ht'& JaJIWl6s. o 

ıtE1s teTeıımana bft.ı'beıı: a- b._ tla t«cameleh W.... W... _,__ 
tılA*ian meıaedlldlilnl söylüyor. dalr olan • ._, 
Faka.ı ~ podlir tercüme 1 ınl idare e. Mutcakil»en reis, ANtirrabmanıa 8' 
den nalbln odasıncla Kornllona t:ıbklkat Jeynr.ına 1JW b1lll Phh1lıerln 1nlrin ...._ 
~ tercıimeslnl blrhkte diııll)or. Jenmesin lılr ltfraslart ohlo .ı.lıuhtma 
tar. Ayni odada unyana oturdnkları sordu, Onla.nlaa nın....._ Ffttvr ena.., 
halde konu'1Jluyorlar mı?» b nı aldı Ve iddia ........ •inen!k: 

«Dinle) Jeller ara ınd.ı hafif blr IDl - ~ - Gerek tıablıRertn 1'astin fbtfml1t 
l\itme.ı> d nlenmfyecetf, ıerWe Phlof ft Jler. 

PA.VLOF: «- Orada da.hl mUsaaııe nilofan kenilhThle Mr lıı9lasl m'9ttftt 
e6mQ'eriar. t:hıs ıa:ı.eteslndc bakktm z«a (l>eftma & IDcl 11t1f .. ) 



4/2 Sayfa 

Memleket haberleri 
Edirnede tzmtrde 

K'trkpınar giireıleri yakında Gençlik klilpleri,.e menaıh 
başlıyor, yeniden bir « Adalı'atıcı mültellellerin manevra . 
Halil» kemeri ihdas ediliyor1 ları muvaffakıyetli oldu 

lWrne (llusnsi) - H r sene Eılirr.e. lzmiT (Husuıft) - Talebe ça 
nlıı Sarayıçi me:;l~lndc yapılmakta o. y rt !İt> Kar fatrna daiı arasında 
lan tanhi •Krı' .. pına.rı> eiireşleri bu sene gcnçhk klüptCTiııe dahil atıcı m(i., 

.rtçm<ş se~lere nlsbetıe dah" &"niş mlk-kel1ePlerın İ'1İrakile manevra mabl. 
):ul.Q ve zengin bir ıırogramla yapıla • yetindi." atış müsabakaları yapılmı 
cilkl. r. Beden ~rbiyesl umum mu:uirlü.'tır. Atış manevıral«rında lzmir va., 
ğü tarafınd:ın 19 seııe için bu ıııüsaba. fü, i, ate lık feJeTatıf,)"OllU reisi ve po. 
kal1lnn mpl)onun:ı verilmek ıiz~re hıt. ligon alayı kornuıtanı hazır bulun.. 
z.ırlaııan cKurtclereH.. kemeri üç senelmul}lard r. 

b r blri ar:ka ın:ı Teldrdağ'lı llıist'yin ta. An'lcaradan gel~ atıcılık fcde • 
rafmd'alı ka~nıklığı için kendisi bu kcı a.tnf'onu · · · -~l ' k k~' ı · • r -., re nın ge.,.....ı ıupıcrıne 
ml're hlb olmuştu. Bunu n&ı:an dik. ,. a 1 'd · ve ... ~st t> u 1 1: 
kat alın umum mudılrlügun « Ad.ılı Mcf .:ı::....._ J'zm' · .,.. ı-ı.. • ruz; ~uan ııın ıa C"De 
pehl van• n mıu.ı lzafe~n yeni bir ki'. ç a v r ı K '-tm d v 

• C' ram a agl aıas na 
mcr yaptırmııı;ı karar verdıtlni huuer .. L .. • fr t · · di · · 
aUını. Bparavu çu mu eze eri ın nnı~ı.r. 

u semte en yakın bulunan Altın. 
Kıupınar giirl'.Şlerinln bütüıı bö'g"C(ere ı:du G zt Ate tik ı..ı·· 

~mil edilmek sııretUe rbt5t, 3ı.ğlı ve ol . • ko feı· petvhe b ş ge:~l ı k bup 
er ne ey ye a er ven ere u 

al;ı.frang-a &'iirc.l~rin bir t\rada ş •hr·m·z. 
de lapıknası «Tul"'.dyc Ktrkp Dal' ollnı. gertk klüpler ine mensub atıcılar 
piyadı ıt adile bu müs:ıb:ı.kabrın her sene bıış.arında komutanları bulunduğu 
trkrar eıfflmcsl kıôıı E:Ume beden terbi. halde ÜÇ koldan iterliyerek düş • 
yrsl tarafından bir teklif yapılm'lk üze. mani Tııleheçayırı semtinde eıkı~-
re o1dutu memnnnlyeüc ötrenUrnlı;t.lr. U.1m ı farzolı.mmu~ur. 

Her sene 9. 10 ve 11 Mayıs rün'erinde
1 

Düşmann mak neli tüfek aoteş"le 
Kırkpm:ırde kurnlmakto olan Ktrkp•. vaziyete hakim olmak İstediği gö. 
n"'r panayıru da bu sene daha aenı:-to ru.lerek be<kn teıbiyesi mil!kd1ef. 
b!r seldUe kurulaeaktr. !eri piyade ateşi himayesi ahında 

---o-- ilerliyerek bombadar bombaları • 

Koca mimar Sinanın 354 iincii nı savurmuııl r ve tüf ok ate!lile düş.. 
ölüm yıldönümü mrın 1 farm.slar ve kıpırdamıyacak 

Edirne ( Hw.-usi ) - Koe.a !\ınaı..ı. bir hale getirmek euret ile imha ey" 
354 üııcu ölüm yıldönlimü nıuııasebctile lem şlerd r. Sütun bu heyecanlı rna. 
her yıl oldutu gibi bu sene de, nevra e~nas · nda genç atıcıların a-

btlg'un F.cUm ln:le bir törw t · şlarırrdak ' isabetler hayret 
yapılacaıA.Lır. Bulük Tilrk saıı'ı.t,,!Lr• 1ıakd ' rle kar ılanml ır. 
Koca Sinan kıymetli eserlerinden en Ankaradan gelen atıc.lık f ede -
ı.ıotunu dı~l)d verditi Ecf me ile rasyonu re s ve lzm':r valis' genç. 
Trakya şehlrilerinıle lnşa "tnıiş, bıitun !er' hararetie tebrik etıııiş!erdir. 
Rumeli tops;a1darını medeni mamure. B d B lık · B un an sonra a esır ve an. 
!erle suslcmiş o:dulu için biıyuk di.hlnln d d 1 tı ıl l j · 

ırma an ge en a c at a Znllr 
yırce şahc.serl ~'lmlye onande yapıla. 1 

k 1 b t
" . ,_,_ bl klld at c• 1 ıPI ar s•nda at·ş ar yap \n·~-

<2 o an u orenın par....,. r şr ~ 

olnıaı ı için ~mdlı!en hazırlı~lara başlan tı.r· .• ~alıke~İr .ta.kı':1.~a1inde .'bhi~
mış ve bir ete program ı.esbtt cdllml~llr. cı hı-ı. lıımır k ne li:gl, Manısa u.. 
Bu pro~ g-ore 0 ıtın Sınanuı kt). çüncülüğü k<ızanınıştır. At:şlara 
mcl.11 f'$.rkri ve san'at kudreti iizerlnde a'd f"rdi tasnifte Alıınordudan Sa. 
yüksek mimar Kemal Altan ile lise nıü. ttıhaddin blır'neitiği kazanmt§, ta. 
dür muıvinl Fahri Dllr.en ve re ııam k m baL.nde de lzm:r Paıııukmen
FUMI Soyhan btre.r hitabede bulunacak. ırucatl tak mı en mtisbct nctice1er 
\ardır. 1ekle etmitt"r. .,,,,,.,.,.,, 

11ı:.n .. a• ..... , .. ua -· 

tmı. n ııana)i kunnnla.rı proiTa.nı)a fa]ışmalı • 

SON POSTh. lfiaaa 9 

Atölye inşaatı yapılacaktır. 
İzmir Nafıa Mttdürliiğilnden iftKir.iiAhmet 

1 
bdr Sazı'aıttar okulu baMrslnde yaptınlacak &tölye bln:lsı iıışa&ıı so;n 

b 70 it..,.. k.cşir bedeli ıhcrluden 5/4/9U tarihinden itibaren 2il ı:ün mud. 
•eUe bpmh ZMf 119UWe eksiltmeye koıı ııtmuıı;.ur. 

Durmuşla Ahmed tutuşuyorlar 1 · 
Elmlltme Z5/Nlaaıı/19i:? tünü hmlr Nafta Müdürlütünde toplan~ak ko. 

aiıtreınıcla saat. 11 ele 7apıla('a.ıd.ır. Mnva.tdaı.t tcm.l.na.t 2306 ııra 8 lrorwtur. 
Ba ~ aid ımllavelcnaıne proJ:sl. öloü ve sHsUel fiyat cetvelleri, keşlf proje 

ft d.ftcr şıırlna.rueler hınlr, Ankara, isıanbul Nafıa Müdürliilderinde tetkik 
edebi!rler. 

İıış:ıJ&4 malır.cmeslnln va.künde tedarikine ya.nlun olmak ve 1942 mali yılın. 
~ mahsubu yapılmak üzere teminat mukabilinde miMe:ıhhlde lhıale bl-dell. 
ntn il9ie birine kadar a.vaıu verll..,ı ek tir. 

Ta.ahhüdün 28000 liralık kasını 19U yı:ı bü~tt>iuden yapılan iş ııl betinde l'C 

müteb:ıkisi 1942 bütçesinden ödenecektir. 

İstekUler 2490 sayılı yasıl billi:umlcrlme gijre b.aurlıyaeaklan muvakkat te. 
mfoa.t, Nafıa Müdürlütöndcn alınmış ehliyet. vesikası ve Ticaret Odası vesi. 
k:ısan mulrtevl teklif m~tublarını eksiltme ıUnü saat onda komisyon reis. 
tlğinc nıakbuz nıu.1mbllinde ~vdi cdecekıerdlr. 

P05ta.d.\ olaeak. &"eclkmeler k bul edilmfyecekUr. «410h «179lo 

1 lstanbul Belediyesi Hanları _J 
Lcvuım a.mbıurnda buluna.n 125 ade:I dış ve 78 aded iç miliıtameı otomobil 

l!ıs!.tf'i sablına.k üure kapalı zari usuuı,. a.rthr~YI\ konulmuştur. Memnuu. 
DlL"I tahmin bedeU 5545 lira ve ilk ~ıııiuı•tf 415 lira 85 kuruştur, Şartname 

Za.bı.t ,.e Muamelat lüdiirıiliU kaleminde g-i;riileblllr. İhale 13/-1/942 ı•arar. 

lesi günü saat 15 de Dalmı Encwnl'Slde Y~Pıia.oaktır. Tallbıerin ilk teminat 
m buz veya mektubla.rı, 94! yılına aid Tic:ııuet OdD6ı vcsilaWu'ı ve kanunen 
!.brazı IAz.ım ~len dlter yesalk Ue 2'90 nwnaırah kanmıun tır.rffatı çevresinde 
ha:ı.ırlıyacaklan teklif meUcıbluuu ihale rwıU saat 14 eh kadar lJalmi En. 
clhnene ver"Jmlerl Jlınmdtr, (3891) 

Taluaın B. ilk Tem. 

1980,08 148,59 Asfalt yolların tanıfra.tmda tutla.nılmak here alına 
(dik 180 metre m'kaba Dllca. • 

1000.~ 75,00 Mulı&eli!f yolla nn tamlra.tmcla kuJb.nılmalı. Ü7.el'e alı 
11.a(ak 100 metre mlk&bı lıum. • 

Tahmin bfo~lleri ile ilk tcmln.,t mliı:darları 1'Uitanda ;ruıh kwıı ve mırır 

satın alınmak ibere ayrı ayn açık ekslltmc~ konulmuştur. ŞM'Mıa.m.eler1 z.ı.. 

b't ve l\luamel3.t MUdürlli.tü ka!eminde rirüleblllr. İlıalc 20/4/94.% ra.uriesl 
cünü saat 14 de Dafmi Eneömendc yapıbwıakhr. TaH'blerin ilk cemlnat mu. 
buz veya mek~bları ft SU yılına akl Ticaret Odası 1'elllkalarlle ihale rinll 
mu&yyeıı ı;aa.t.k, Da.imi F.ncümcnde bul~. (4213) 

- Yüzde yüz .. ah, ah şu çinge. 
ne bir de yenilmiş olsaydı, 

- Fena olımaroı ... 
- ç:~enenin bozuk olduğu 

mıJhakfirnk.. y~iksa hasmınt şımdL 
ye kad~ .) cnerdi. HerhaJ.de bozuk 

- Öyle görülüyor tutuşların • 
dan.. 

Dedi. 
Çingene, öyle hamleler ve hü

cumlar yaptı ki, emsalı görülme
mişti. Fa!kat ilasmı şiddetli ve mu. 
vaffa.kıyefil.i bir müdafaa tuttuğun. 
dan mwaffa'k olamadı. Herkes sa. 
ate bnikıyordu. Kuşaklannın ara. 
sından çııkardıkları büyük iki ka. 
paklı Serlk'sof saatlerine gô'Llerini 
d 'lkım.işlerdi. Bunlar, Çingene a
leylhfar olanlardı. Nihayet saat 
geldi ve bağrurmalar başladı: 

-Tamam! 
- Bir saat doldu 
- Berabere, berabere!. 
Bu, bağı.rtılar o derece şiddetli 

oldu ki, güreşi berabere avırmak. 
tan lbaŞka çare kalmamıştı: Serezli 
beyler ve ağalar artık Çin:ge."leyi 
meydanda tutamazlardı. Cazgir, 
olduğu yerden fırladı. Hakem he. 
yetine geldi ve sordu: 

- Berabere ayıralun mı?. 
Hakem heyeti Serez.li ağalara 

ve beylere göz clik.miştı, oradan 
gele<:ek işarete bakıyorlardı. Bey
ler, ağalar naçar olarak berabere 
emrıru verdiler. Cazgır, aldığı em.. 
ri yerine getimıek için meydana 
yüriirken acayib bir vaziyetle kar. 
şılaştı. Çingenenin hasmı, birden.. 

--------------------------- bire Çingeneyi çaprnzlıyarak bas.. 

İstanbul Mıntıka Liman Reisliği Mubayaa tırunıştı. 
Çıngene alta düşm~tü. Bu, hal 

Komisyon undan: kar.şısında güreş berabere ayrıla. 
Mınt.a.b ve taşra Uman d.ıirelcri için ta.b ve cıildlendtrilecek el'Bkı matbua ma:ıxh.. Ya, galib mağlub beHi ol. 

a.çık ekslll.mc.ve konnıu.,t.ur. malı veyahud Çingene alttan kur. 
Tahmin bf'deli 567 liradır. Yüzde yedi buçuk t~mlnatı muva.kkatc 4'1 lir.ı. tulup ıkalmalı idi. 

dır. İhale 18.1.942 Cumartesi rilnü sa.at 19,30 da Galata rıhtımında Mıntaka Cazgır, bu hali göıi.inçe durdu. 
Limıı.n riya!leU binasında mubayaa koınlsyonımda icra edilecek,lr. Tallblrr:ln İsmail ağa, gene kahkahayı basıtı 
ayni g-Unde ka.nunen ibraz etmetc mecbur olduktan vesaik ile iemlnat ak~e. 
slııl.ıı yatınldı.lına dair nıa.kbu:ı:l:ı komisyona ve şartname ve nümunelerl cör. 
mek isteyenlerin de riyaset idare şubesine miır1'<"aAtla:rı ilan olunur. «4098 ı .......................................................................................................... 

Son Poa1a Matbeftsl: Nqriyat Müdürü: Cihad Babaa 

SAHiBi: A. Ekrem UŞAKUGIL 

ve: 
Albe, Çinıgene gidiyor gali. 

bal. 

Kara Ahmed de şa§ırmıştı. Çin. 
genenin lhasmının tut.umu kötü 
idi. Müdafaa güreşiııdeu birdeDe 

bire taarruza geçmi~L Olabilir 
san ~ikada Çingeneyi =s~ e.. 
derdi. 

Çingenenin hasmı, hamuaı al. 
tına alır almaz beldetmedı.. Dem.& 
saımaladı ve .kündeyi bastı. H&. 
men de askilYa almak iç:n :mrlım.. 
dı. Ahalı, ayağa kal!kımıştl. Herite11 
heyecan içinde idi. 

Serezlı1erm dili dama;t :ıwn.. 
muştu. Üste de Çingeneleri iidL.. 
yurdu. İsmail ağa vesairlıen baş. 
~rdı : 

- Ha, gayret!. 
- Aşır, du:mıa!. 
- Tazele ıkündeyi!. 
Faıkat, çdk usta ve çevik ol~ 

Çingene, kündeyi sıyırttı ~ kaya.. 
ralk öne düştü. Hasmı, tekrar üze
rine ÇU'Tiannrak kemaneledi. Bo. 
ğuşma tekrar başladı. Bu. hal tam 
on beç dakika lkadar sürd«i . ç ·n.. 
getıE kurtu!tınağa çalı.şryor, haSJ111 
bJi?'aikımıyord u. 

Nlıayet binbir müca~lcdes 
sonra Çingene sarmadan bir baskı 
ile dömıı€ğe muvaffak oidu ve sar. 
madan sanmaya geç.ti. Şimdi, Çin. 
gene üste çı.'kımıştı. Hasmı afta düf. 
mil$ü. 

Cazgır, el1erini kavuşturmUf 
meydanın ortasında be!kli)")rdıı. 
Ne oılacaktı? 

Çingene, hasmının üzerine çı... 
k!!nca bu, sefer Serezlilerın çenesi 
açıldı. Bağmmalar ba..,"'1adı: 

- Ha, Karakaçan!. 
- Haydi bitir bu işi!. 
- Aferin, Karakaçan!. 
Diğer taraf ta başka tür16 bağı.. 
~: 

- SU.Cı tut!. 
- Kaptıııma kendini!. 

Müdafaa, müdafaa!. 
(Arkut var) 

Qoeuk Esirıeme Kurumu pGe1lk d&,. 
vasuıı elinde tntan bir cllmhlll'iJ'et lt1'.. 
rulndnr . 

Yıurdda.ş sen de aza ol ve .,. tlanya 
katıl 
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l Telgraf, Telefon Ve Telsiz ) 
Bu sabahki 1 Büyük Türk mimarı 1 Alman ve ı Suikast da 

S. · · A k d Sovret k d 
asının 

haberler ı~an ıçın n ara a tebliğleri i . inci uruşması 
hır anıt yapı acak Berlın, ~ (A.A.) - Alman oır~ 'taJ:ibi!hak::~ ... ~ ıvı1 ı1eı . ıra ben ifadelerimi l.llm:ımlı.YJıyım.ıı 

Eski lllısı 
BaşvekDi 

tevk ı ild. 
Ali Mah;r Paşanın 

tevkifi dev!etin emni
yetile a'aka :armış 

Leondra, 9 • <A.A.ı - Bey terin K&hi.. 
ftden 'Yerill .... ~ bir habere ı:ore sam.k b:ıS.. 
~ All 1\lahir Paşa :"oiabas Pa.,"3.nın 
emri Ü.7.el'İne te\1df edilmiştir. Tevkif 
ııetıeı,ı . • 

·nın devle'.4n f'mnlyetl ile alakadar 

d 1 B 
_.._ _ bl _. _, t.ıı:aebler ne ft 'diğer hu T bl l 

u arı a>-A-om~m.ı;.nın .te lg~; ırash.ın dalr m~ ıwrdu. •,e {il 
Şıırk cc,pne&lllde, 'k.t~~ n;..1..f - . 

AıikaQ 8 (A..A.) - .Ma.ar!t Veklıtlfin.. ı-uı& elan bl'ehı ~ Wr anıt 711P1. hücum t~eri, .mulo'il.ffüt;)'let. ~ aW.Hl6) tJmUmimn mütaiB'a$ı . S; rla- 'Şııhl41cr Jı.:IJilı.uul.Jkı teb. 

·~ta. Ahld.eltır :jürlai bunıın ~in ile le devam etmektedir. 1Bi~!k. cok'te.. C~ •müdniumnnilsi Ceniil 'li&&t tı ~-ıs.ıuıda 1'[i banı;ye go.ıderil. 
Türk b.eykdt.raşl.arı atasında. mwıabaka da, dii ... man net cesiz hiıcumları nı Altay &yağa. k.a.J.karak czcu··mı d ıı k"• 1 mış, buı:ımc kadar 'her ııa,.ıls:ı. iebliga.t 

Büyük Türk .miman SIDaa ic;ıln An. a.çllmas t . ti l'Alia.bak 1 ~ • e rı 1
• yApılanıanrş, bııı:iirı ö"'I 11 ma. a.rar vermış r. a, tei-Yarlam~tır. "- DllJUŞma.nın ne u:am.au tehir cıli. . . " e en senr.a !Kor. 

bl'ıı.cla, Satlık me'Ydımmda Atatürk Gi:lltJ Sall'a.ilar Abdemiı.i .iaraJmd:aD Sovyet tebli·gı· lt'bi'eceli'tm 'kantm 'ta''in t.mtşı· ... mloia 1iel4iğ etmııller, o imza!~. Pav 
_, •-- _ .. _....., ~...ı .. -~• ., .,_ " e ır . .uu.l ıor ,_ -~ ,..... _ 

b ... varmın or ...... ı.,._,., ,\ğ._.ığuı .,_.an. vnca llan edı.ecek....-. Moskova, .ö (AA.) .- Ser.') et gün i~n bö)lc bir tnliki icab <ettirecek uıu.a.aan ..... nkii.f etmlşlir.J) 
tebltğine ek: bir ~ yok'tur. 'Çok iyi ha1ırlı.)OTmn P~''IOF: «- Telillgat.ı geç yapJnlar-.t 

'* Bomba~artmızın 1 Hı·ndı•stan du·· n ı.ta Ban ışima.1 oephes nin bh lk.esimin iki, ft(.Uııa-la ft ışiik:ran'la !ifa.de ıeder'lm :ı. belki .ceza ~ ılAzım. be™m · U de yaln:z bır günkü savaıı esnasında geren duruşmada yüksek mahkeme nıRz~ ,· ~11 

Al 2 " .. -'-- ... c bl •. 1 KORNUJOF~ « -Tebligat l b 

Tokyoya düşec~g""'ı• kararını vermedı• man kay'lplarıl .11 ' ölu Ye. ya.a. n~~ ~·~ r mudafa~ Jhıı,KkJ Yl'r - &"tin 13.li ~ toapudı 'Tıı.rih va ı:ın: 1 u • 
.., tıd ıı:. Siyasi komıser muavin l_ 1K~s- mış · But~ ta!Mk evra.~zn"i. ~bdıir • z.aladun.ıı ~ • zara m. 

netsof, tek başı na 4 3 Alman o.duT- rahman ıltt ,,Slile~·m&mn dadcleruntn tc-. ~ .. 

Zaman Uzak deg'"'ı"I (üa,tarafJ l Lucl ~ylada) ·· ·· ciime1eri ıkcnffilerlne temin o1unmuştur _ ı:cunaıı !btı cr:val:ilan mahkenıeıre 

'' 

yeni bil' &ekil aJ:lığl söylenmekUıdir mlıJtKıırl: . h . d R 1 ı_. Bu ba.kund:ın d;ı du'"'•-&n111. leJii...ı iftJn tereume ederken, Kornllof yerindi.'n a. 
ııc~n- . • • a ının ceR esln e us ar, uır . ...,..... ,.. ,. tıldı: 

Vaşington, 8 (AA) - Ken- ;.;;;·~= !..ı7~~eplct~ından aon gUn zarf.nda i'k. Alman tankı ve 6 b!( blr sebeb yoktur. ilınuki ist:şare. p_..,. b iblr l.Wil~c ne: 

tucky'de 
..;.;yledı·g·ı ·bı"r nutukla meb lll4ef'r 1 um ıuin kurııijruı. sahra topu tahriıh etroışlcrdir. Al- 1erde IMilunmsk iç'in s~lui:ırl.uı Karni. - 1 , ..,.., ı;ım t· ... -n bır· nnln~-n lht" -· - .;ı. nı:z «nn odefll. s:ati ~ft "."·a-. - ................. nın ım.w 1 _ 300 ı f t · t"ı Jof muadnim Kt'lllal Bora ı ille maka. ... •. " .... 

u .an meclisinin hariciye encümeai 1 manuı.r ı e.e a vernııg r. rıik iıı:mı>:lı.il t"d" dışında o:madığı söyleni)or<iu. l\ludala.a B b h ·ı a kuvvetle mıma Vt'Ttni~ o1dutu 'bir btıdall.ı 'keıı - un 
1 

reısi dem§ltİ.ı- ki: _ı;....ı_ atı cenıı cep es n e . . . Der iki ;ı."3hancı ""1lzntrn ıtc-ıcum· 
---·o--- me....,,"""""e g-ellnce, kongre irra. komlw ahL'-- d"l · · ı ~ bi ma disıne •ır ını!rnk~nu11 taf-ınlnı ve cez:ı. . . ali "V2I Amerikan boınha.luırun Tokyo- - t ıum e ı mış o an mes,;:un r - 1 sıtasılr dııruşm:mın t.:tA!dtme ~ 

H"ınd mu··.J·ıu··ma1""1~ları nun üzerine düşeceği z.aman uzak: s. n.rı "'ni b:ir formülü müzakl'l'e ettiği hal, Almanlardan geri alınmış. o~ e-vine gönd,,rilmeslnl is'emi'i idi. l\Ievzua tner Moı~ ~Vo!'itl -cıll ısnr .,,_ 

oldutu bildirilınddedir. 

ve bu foırmtrtün ı:-erek 'longr ~ ztm'ilm b d 200 ··ı- n"" hasara lıma: buna müsa'la 'değildir. 1311 talebe · ~e ıı:ra ~-
d ~ildi ' • man ura il 0 u veıı ·~· ~lmıian ~'ildi 

.eg r. dıır.uı Ye &'ttck ('ripp.s tara.fınıtan ka ' w 1 rik 4 h t b1 karşı ttZal"1'1 müBörii \-asıta~ne menfi · · 

Crl.pp~ı·'n tekl"'ıf,~erı·nı· Hatib fUnları ilave e~mİş.lİr: bul edilebilir mahiyette olıl .ıtu samı =ıugramış ta ve sa r.a opu - Cf'Vl.b Wl!":Iik. Ve \en!lisinin dr bu teb. MahieTen n l\M _,rJ 
v Bunun cehennem ateşınden fa.de. ~aırtadır. rakmıştlr. _ • .. . 

ı ~ . . ~ . K ·r•mda çete mufreze1ert buyui'k llpta dair bnzasını aldırdık. Binaena - 10 IUa.KtL•ü rnn•a rr~~ .... ·-... _,. ··--
S'Z 0 ac.cıgın· sı.:r.e temln eoCTlm. :R iti ·· ·ıı J h ı · · ' ..... .,._,_ ~~ ......... ,_ - .... 

dd 
· · . . . UZ\.~ n mumessı o nson, :ren b. k b k ·· t ek lbir hü leY'll bın ıtaWb de thrrumı.ıınm tdı.irinl rarıııı ,..avıooe .......... n -t.i·. 

re ett• e Sene sonunda ·iıittıhsaı1er.mır o ka- r ül' .. k b 111 tı 1 1 ır asa aya arşı muş. er - .,..J ~- .,.. 
• dar büylik ıbir ölçüde aıtacak.~ır. rnüna.kaşalarıı. önrmll auret.te• tşUrak et cuma geçmı~. er, utun ~u e. aa ecı dilfÜJlwdu, Duru4nu•ıl~ ""r 1 r 

1 

orm un a u e ne ce cnecek · o .\n · 1 b · · ·· ·· d f mnC\İb -abvaddt'n d~llttr. .Ger 

~cnı l>elh.I, 9 A.A.) - Dlnd milli ko. ki Amerlkal:la.rın 'büıtüm cephelerde mlş deniliyor. ·ıhat1ar : nı tahrb 'ı·e 41 saat suhr:n sa- KornİI01un İdÜİ iarl ı;ıda.n -sor.ı.rıı. olııwunası t.icab eden ımuıi 
~tt'I( n.. _ ,_ ·ı kl · _ı rt k vaş:tan sonra A man arı, şe n ter. S J • v.t.ralm~.uı :t"e :l'blUJlin 8mıil.ı oı.wuuı 
huı ._ eaat &Üren bir mü:&&.kerecle bu... taaıTUH geçeıol ece- ~r.n::ıer. a Nehru'nun sö:deTI w b . 1 a' c- uç u P-.a.vlof hazırlık t,;\hkika -

!illlt1'&n sonra Johnson ile bir &"Ö. hıç kimae ş:·ıphe edem.yecel..ıtir. YCDl DeUıı 8 (A.A.) - ~Nehru, dün 
1 
keımege ~~ ır. tında ttiyad eyledi&"! veçlıile ıt.ıırk9e Jıer P&dofun ıilrk9e bilmemftii dol;ı.)ı"ile 

:rn ...... _ keDdi5ine anlır.llunası 'ka:bll olnıa.ıi•,.. .. 
~~k~Ja11m.1ş ve konı-re tekrar mü. a«şa.m blr nutuk söylem.iş ve bu nctuk. M'ıl .. 

1 
blr evı-a'ka illl7.a koymıımıs ve ko)mak ,.,_ - in . Sef n ecıı·sıe 4a.n olı:unma.ı;ı • ıgclıen bu C:\Tı:tk 

e dıe.am e'mlştlr. gı',ı'z • lt IJlfl esı·rı ".!lr"ı ela tecavüze mukavemet 111Zumu üze.ruı. , ı : btemem.iştir. pa,·l.ofun tıw.klfbant'de .il&. ••:~-1~--'-- '--- 0 d ı i U tııa.ttıa.o memnu -"'··~111 noktab:ma gelin_ ınaib ı!qiu ud.lmiş 
-v a1-.11rD1Uı1Ann auıı.rarı ' e .ısrar ey em ş r. A k 8 (H ') M 'l)' Ş f ..-- lıııı.ıı ll .. . 
.. ~ J>•IL-< \ z ıı'ırd tam bir 'ınt·zam • . l U ara, USUSI - b l e ce, Jlk ahkİkat csnasın.ıla Vl"rilml:-.. olan e ayırıuınısa. llıı.ıı' Dİ)'.a.bef.ile maı. • sı....~ -. 9 (A.A.) - H nd kongre. J , 1 Nehru dem1ş.ı.ı- k : 1 1· .. .. b .. .. ~ 1 d .ı..r t · "JIQelti nili.sl'" U.e i üsliim .J n1 

8
.nd. ta.na b" 1 k ta lı. smet nonu ugun og e en sonm lhti.J&tta.n men kararı son ta.hk.lka.iuı .a_ nun & ttl'öın.e edlldllı:ien aoın::a o~un. 

~tt lNl.nuna °7.;,,~7 ~ur:.ını :. içinde mübade!e e .. ildıler iç4n a;°eJdı::i h~kk~ndaki j
1

=tlla~:rı., :-:_ Büy~ dMlilletd ~~el isine giderek çdma.sı Jıararile birlikte or.~an ıklll<. masma iVe ı<ıez.a wuı.keaelerl cnsulu k.a. 

~ .. 1'. Her vlli.~in t.uli.te llt:h!i.k (Baştarafı 1 inci sayfada) na811.7Wr. Ve U\mamile ya.J&ndrr. Bumı, ~ ır. Kenuıleri cuauuıde 'bu Wl ıaı:aa mahkemece muıb.ri ~a.yi..Dl, kendisi 
-.ı1-" ı mesaı o a arn a olr müddet meş.. t .... . 1 duk.. nwıunıın 138 inci ıruıdd~ hükmüne na. 

~ hıalrlrıa.a mallk olma.sı taydı . . . . Ja.J.J(llll.ann Çillde ft Kol"\ld.: yaptıkları gul olmuşlardır. lar.ı odada serbeı.ttirler. 
11.rh.._ Lı b b bl d 1t I l o sadece 15 ~aşw.ı tamam.lam&JWJ 1.i;-m. --...a ~Dlişür. 1 .. ya ar erın e ~ · a yao esir e_rı feıaal*-Jar kadar mükemmel -.uru~ h!ç Muar.Yen zamanlard:ı kdneilerini .ıı:-ör_ -

ııt ~ ltoıniıe 1.am btr birlitin elam ol. çol~e ~~J·~~te u\am:~~rdı~ l:ib N aıeY htıat edemez. Hindls.!an.'\ k&rşı Dün.tü celseden "nh]a'ar m«*e ı-eJenk-rle mu.1bzam~ &örüşmek.. lerie dğır ft dilsiz v~·a .a.ir dJmoğan 
lliıunu ili.o etmek'edir ya a ı e lr tan mu. are. esın.. ;yapılacak her ı.ürhi yaba.ocı ~ı.a hare. (Baştarafı 1 inci ı;ayfada) &.edlrlu. is'edlklt'rl kimselerle muhabere ma±il olaa :ıdmselcr b&kkuula tatWk e. 

----ö--· -- de bacağ:nı kaybeden b ı {ng;.4iz ke:lerine karşı koymayı llcııdime vazife ,_.on iddial b k b ... ı.·· edebWyorlıır; kcndlleri.a.e nısç.:ı ~azete dilmesi icab eder. Bunun harfolnıle .&er 

L
•b yarbayı bücuın arabalaırın11 kuman... , _ _..1 ., ara a" vurara ugun&.u ele ve-'tmak'-dı" r. Aıı-'· •·ı>lldilen· ~-~"- hangi bir ma.mu.na müdali i&yini cai:t. 

d Al 1 bilirim. Koıı:-re demo .. ..-..,.. ere karşı ı;em. muhakeme cels l i b ·· ·• .-. •· "" ,-...,, ,._ ~ ...... ~ 1 ·,11a l mın ar el. ederken ka.flllaşOil eahne:yi ~Uerini ve şa.ldırışçı uıemll'ketlere. Al. ' d" d e er oyuehn.c~ dmute- evini dahili talimatına ~e mutlak bir görülmediğinden mıı.7.nunlard.an Pavkı • 
ı<fecaah diye vasıf1andırmtjtlT. lJ _ .. _ J d rrı.a ıyen uruşmanın t ~ln e il:&. _...,._....,;'"e m-'ik ..ı...o-illerdlr. llli'Jö."" .. ... u fun ~ Kcmı.ilofun ba illldı:leriDiıı red. 

1 l manyaya. o uğu k ......... r :ı.ponyaya a ttı"l G t ·ı ı. d d' l ..,...,.,. ... , '" .. ..,,. -- ;u 

J muh&Jefel.lfll .i~ SU1°eile gastlrmıştlr. \."• ·ıı , d d b .ı_ ,ı L it.iramr VllÜOOe danı.')IDBlllD t•likİDİ taarruza mi 
Marte[le Antonio ad : takan . .. . . ra.r e er. aze ~el.er ~a ar ın e- dine ve ancak kflDdilerl is!eiiklcrl tak • 

genci 2 2 yaşında i.inivcrsıtc:den al!- J ıc er aras.n a a u na1 naytret t.......... _.U....,.ek ~ ...,AbJ.. 0 , _ _.. 1:ı...wıan dlrde Türkly.ede .arnkathk ;ı.::ı~a .sa. 
1

_ h • . . L"L.... ._ Hi~lstan balk1111, pa.n1(e k.çılmama _ uy-- _ı1 _ıl L•_ I _ :ıı """"' - ·"" ıuıı· ...... 01 .......,. ,., • 

h 1 1 ? 
nara.& al'be gıttığinı, ı..,,.a ccpne- • iUtD ru V" manıı.eme sn onunaa ıahiyeUi ve nıtısatnıı.meli aırakatlardan 

a 1 
ya, blr yerden bır yere kaçma.maya, fa. b""y""k bı" .

1 
.;fh . . i.ınme ~idlerini.n dinlenmesine baş • 

ZI ~ ~nıyor ı"' r. ai .. nde _ngilizlerin iyi haro __ etıtiklerini u u r s. am ışarecı yarattı. ıa--asını dlLlyonmı.» ~ikler~ kad.azo kendilerine :miid:ıfi ta_ 
• _ l b k dl kat nerede ise ora.da kaluııy:ı ve mt'ta. Abd·- .L---ın d ·:-L:; hali ·~·-

l
soy cmış ve « u sa at vu.cu a ya. el. 4i6Ur 1 . .ıla et edi.y .ucu .. •>AD aI111... "'A le. 1 t t kl yin edeblleceklerine ve ~sKi .ka.rar Vf'i: • 

.. hıre. 9 (A.A.) - Llbyaaa tim ıamak istcmi)"Orum» demi~tir. B il .m..:ı~ d v. t1 o~ ~ıbdurrahman bugün 'ÇJOk yoTgun Ytl a u ma a hile t.ercü.me .fşlne tkFa.IB -etmek iı7.cre 
~'"'kala.rda ~ Jle ,MeJılll arasu:ıd• ı . İkinci kaFle ToCQ'o 8 (A.:.) ~ ~.,,_ litlııÜfl. ve(;. uz.gün görünüyordü. serbestir .. -er" 11aibıe iedı.ıere _yuılmıuıma Ye OCl.ll ••U... 
~ Uı:inci derooede ü'llllllnly~tto 1 Kızıllhaç delegesi Reymond bana den Domel ajansına bildiriliyor: ı a.J.eo.ell"rı ok.umuş, çoc!lgunıın do~ • İddia ma.kammm bu talebi tercüman hake~lfTJ usııhi Jıaoununu•l :?l5 lnd 

1t llıHılarebelere &'irlşml>jlenllr. Sah.. Ti.irk rnia.firperverliğinı övdil~ten ı Jlkıd denlızindeJıJ. İo~lz tllolannın d:ntuo~ haber a.lmı.ş ve belkı de re:.mwl taratllld.aa &.ürk~ bilmeyen ı:ııı.:u.nuııl.Anı maddesine cire ı;:ıhldkrin ı,.,m n~ aıire..s. 
~a ken~rine yol açJJIQ.k arswıunda oınra ~ e<Y akında ikinci bir kafilenin J'&pon hücumları k&rşı.lllllda. ı:-eıırı rtc·a_ ~ /lOl"muş idi. D:ıha s.onra haklın iıl"reü.me edildi. Reis ilave dtJ: lt-rinln va.ktü zaman1le .nazııun"1r.ı 'bfi. 
"~orl&r. 1 de mii!bad.elea· ain muhteme. o~uğu t.e bış.\a.Jık&n tahmin edllmektedir. Bu kiir1;usu ı!zerlne ve kendisinin oturdutn •- Bununla beraber baroya mlika)•. ilrllmesi ı&ı.mı ~Tip bu işin .ı.nl'a.'k 'bu. 

llliitıefikAer bunları ııeri mev:dlenle nu eöylemiftlr. İagiliz e•İrleri aylar- denizden işitilen imdacl işaretlerinin aa. 7'!l'İn tanı lm.rşıa-ına konan bir kav-.ınoı: J'od 1a'vukat \u&..malia ~llerl crbes • &iin J'&P:ilabTuliii anlaşılma.sına, d06ya 
~ ~1'ıdir. n __ üşmanın ~areketleri 1 danlberi tek v:_'•ki ve. tek. l_ng_ liz ko.. 7rsı, son derett art.maktadır. onun ~ bo:ıtık sinirlerini .da.ha Jla tlrla.ıı ara.smda buhın:ı.n ve okunma.tan ~ahlalc 

._, ... _ , •....ııır _ .l peıişuı e- ııUşıl. YiizüııdLiti ·ırade birden rin din'---" d - ı1 ı· 
.....,. SUl'etıl.e muraU.be cdJIJne,ı;...,.. · 1'.ulu 11igaruı ıçrnedıklerı ıçın kem;ıı Hind Denizinde batırılan gemiler ?AVLOF: n- Bir ~ -keyiktmtik IS_ ı.cusu=ın <'n once YSJI m3.Sı a. 

l 
. . b I b I · değişmlşa. İçlnd~ a.rka.d3Ş0 Ömt'r TD • tl.Yormn. MahkenteDin .... ...n~ı.. .. ;;ı;.le tc ... zmı gelen zı.bıt varakaları Vi! diğer '"-

gemi erine geçınce o. _o. sıg.ara TQkyo 8 (A.A.) - De>m1ıl ır.jansı bil. kadın lıara sa~la.rı secllen bul:uı.ı.k rr.nlı:II _ _...... -

Ame.·ı·ka genel ve vi .. .ki iç.mi.,le'l" ve gemin.in lu1~ee.. cl:i.riyor: naflüsii.nden "SOnr:t. bizi muhal:ı.t:ıı. c.-den rakın bulunma.r;ma ve 1D2.ZnU.nlan:ı c -
._1 d" kavanoza .ltsttmamak loln fazla ı:-ayret h-' .._1 1 .~ ._ b s:ıslı bir 11Cklldt' sorg-uya çekilmemiş bu • 

• inde d'lla etını9"er ır. 5 ve 6 Nl"llUlda Hind denizinde ya • _.1_ ... , _ _. .,._ ma P""":ı.rdan 1J.1T s'ı ,.anım.:ı • .,.ere,. a. 
l.t l 

s&ın:u.ıJ'unıU. r•~kat De ç&re, .r:önnüştü lunma.lanna ..a.. j 1 " bak 

k b k 
Daha kaygıs:z olan ayan yua. pdan deni111 ba~ e,-na.ı;.ında 20 na bir katıl ~.l> mcvn .maznan,ar .a,·a 

U 
w &'özierhıde biriken yaşlar koparak lld lı.mda daha · ..,. . . ...ı;;ı.. -·-'-r. nay aş anı hlaTI gemilerine binince: (IViva Du diİıı!llllMl cemlsi babnb~'.ır. d&mwı yanaklarını ısbt.mıştı. REİS; «- Mnlapu, mevkufv muha. ~nış·uır ~ .... e ~M'lT ""' ...... 

l 
çe ıı el.iye bağırmışıludır. fua etme-ı. Ya &'lU°Clİ!'andır. yahud da •• » ~ celmı alümatı .aWıkta.n ~onra '3 

"'ndraya geldi lnciliz gemi.i süıva~i~i _ban; te- Mit'f Şefin Türk Coğrafya re::::;.::~!:- Bir rnokt-anın iubı ::·:: ~'7=:.:1r :o~ı:~:k~ 
'"' miyi gczid'irirlten gemısının -1 ya k mi f f cudu pan.mparııa olmu.ş Ömerin b.ıh : MiidWlmıwmi, 1bm"aıU ft1sLıe. • · _ .d.li"er .Jıımıslliılawla. ~- aaı.r.ıa-~ ,.eıilcl'Eil 

LoQ.llra, 9 (AA.) - Bltle.şlk .l.mel'ika harbinde Tdb.ruk önürw;Ie beş defa urumu a ; ti atları ~lenlm, ev duvarlA.rında.n, ev mutfak • tali. dedl ki: ılllTIJIDlA 15 N!s&o l!t<f! ÇaTŞ!J.mba günü 
l~t lı.°W'ıJıa.y reisi General Marşal Ue bıomlbaland·ğ1nı &Ö'y")emı~tıT: <B~araft t inci sayfada) larıodan ft at".t~ ııiallanaU. tuJiluımıı «-Bu Jtokta.yı lza.h edeyim: l{en:lilP. ııa.a.i 9,30 a bı:rakı1llı. 
~n iea.r ..e ian ıaüteha.w Ktt.ıky1n Wiyelerı zel duygulara teş.ellüı- eder, Kuru. uo-.d&rı J'akuU&ıı incelenince farkedHe. rlnln buluıMlulıbn trftiiflsa.nııde nıse'I' ~a1*eım.niıı kar.acı nıüman va.sı • 
~ Lcmdrap. .~ır. .... ıı..ıe da &ısıilu' -.nuaa bir ae.ımun yurd İçin fa}'d.alı olacağına b.WyordlL ~n bir hkfnn :nrrdır Bu :oaankü - .tasile tiirkcıe Uniiun moı.snunhtıı ter_ 

bin ~il ile ilı:i saat siirea bir ı.o. ,-~~her W canlcle.bsl• inandığ:m çe.1ışmalarmda baprıla. Fmımül 'f,,-tnde salda.nan bu psrçalar Jllun ittl'iimanhtından istifade edile~k c.-üme edildi. Mahkeme heyeti -a.londıuı 
~ --~. ..,.,. 1ıır.,ıaeJmHd ~ _mii:mf'SS1llt: 

1
• rlnl dilerim. ~ Ötneri" beni :ı..l&nııeti oı.iı iki Pariofa tıevklnıane müdürü, pbl4Jler ayrilmak UJıere ayağ"a kalktı, bu sıraıla 

<ı111tera.ı l\larııa.I &"Ue*eeı.lere şu ı,e,a_ ri~ K.ı.sdaFln ıaali.I n '('8irler~ da!'ıtı: Ba~ekit Oo'k't.or taşı ar.1.Sındalı.i beoi ıa.ııa.a deri IQr _ tlo&ltesini ı&.ebli€ lf't•.irna Memlstir... .Pa\'lo[. ~en: 
~ bulwımuştar; ma.k jj,zere ııa--l.&dıt1 bedlyclf'.ri ~evdi R. SAYDAM ~·· 17 ~ "°fun4a ıortadaa ırana IPAYLOF: (1- Ref~ rica ecl'i~·.orwn. ((- Bil' izaha.tun varz .. dly .. ~sle -
&'~ ~ :ıama.ndanberi İngiltcreye vıe )1unlann esirlf're tevzlinl ri<'.a etti. sy1•tlmış slya!ıı saçilan 'b11lwı:ın lııaş de _ lnı mahkümu bun(Y.a geUı:slnler. .rörr_ nlyordu. Tt"!'cüman rusça ifad:- edilen 

h-1 ~ .. lngfHz !j'efleri w meslelı:~- M:ıltaya 2 b:n d fa h1va ıiSi. ömerln 'll'Ülln~• Uldıatu:na ııröst~ cekfor id ~ d• bHml.ror.D bD ciimleyi re'ı;e terl'Üme eUi. 
---..a lrOJiışmek is.ti.J'orduaı M·ı ı· p· neçP.n yıl ren vüeud parçası, vaktile Ömerio kar_ REİS: ((- Bu iz.ahlar ılu~ll rıe Reis aTakta. ceTiı-b verlfü 
art~riJı.aıı harb pyrrti g~den pne 1. 1 IJ10Q0 ~ " akım yapJldl nıııdan b!:r ameliyat geçirditlni belir. aJ&k":Jdar d~tlldlr. Sadeil hanc-Jdlr.n ,,_ CelsP kııpanmışlır. Gel!'ttlt i!•"fa 

lrıa'ıtaaır ÜÇ milyon) Jlklıl kar (&,tarafı t inci -.yfada) ten deri kısmı vıaı!ı. 'iP.A\'LOF: " -,fahkeme mün:ulc e..ı ela. İstt-.r.ııP .is'lda ile m\ira.nat crl : bl -
)\) 1Sinıt11 i~.a11 kunı-U tanı ~~rerb~li{l. • Malta, 8 (AA.) - Dünkü Sal• Hadisto yt'rinae 1nıhman ba~k ~ dC'!Se .&bıJiin"ahmanın ifadelerinden snn Ur..-

• cırı~---a <>J ... ka t ,n.·ın ettı kftl'llJıerimlen bir paJTl,)a ö kavano-ın 
.ı_,. -ı.m a buJunuyorux. ·? nıuıye • - günü Maltadıa harbin başındanberJ ~· ıl•••••n•••••••••••••••••••••• .... 
~-~·808.ottı k!şilik kuV"retli lııir onla (BaJtarafı 1 Jnd •ayfada) 2000 inin.c defa olarak hava teh.. tf'!mk 'dl. Ba 'ftU'~a f.emai leUdklede .. 
• --cıa cetlrıUk. Ba ordunun _,m her likesi i~ar,..ti verilmi,tir. ölen sch.mm 'bfftıınm '1.6! s:utUı.n ola • 

1 a.ı-~~ır. Geçe.n ;ı.y 3 yeni .fırka ça'1.ıımaları hakkında fÖY le detnİ>- lskenderiyeye akın l'll.lı tıe&bit.IM yani!Dl et.mi~. 
~~ «1tt.ik. ~aza kadar daha .ı lırka tir~ Milli Piya.ns<> İda.re&i 1941 ~erlin, 8 (AA.) - Salahiyet.. * 

ı ed~•.» • takvim ...,.ıl:na aid. pl~--osunu, ha. li 'btT kayn~k.tan bildirll)yor: . :bı:i ~mbadu devaım t>derı ıluru'l -" l f d ., ~ ; •- d l k ..ı.-sıa tröze 9Q!l'.'P&n -ve b:ı ılavsnııı hu_ 
00"1 J•zıer Z nlf e aılatında Ye safi karında milbim . 1$Ken erlyeye yap! aıı ll ln.a a.,_ 6 " k d Ahn 1 S sm;iyTUeri arasında yer alan bir tar:ır Ya • ""b ' } d bi inki.1af kaydederek k.a~mı~Jr tıra e en. an tayyar.e erJ hı-

•pı Ô, m a a .e e. en rHatb •huhran :nın meınlek.etimı~ kala. r idi. l~ind~ Kuen E.lızab~ .. s:. da. mahkt'm~ reisi Salni V9liıhfint "" 
h... h d f nd b .hl b l ufak blr te'hnihl k1lçtrnnmıısı. devi.et 8 _ 
4 •ll 1netJe ba Se tyor cie hi1!6edilen ekon-0mik ıerpinıt.iJeri nl . uı .1r. zı·. ~ u una.:l y\Uer t.cıın.teshı! Tüt1t ıut~slnin şaP.fjnl tıtf.t: 
1.onıı· w 1:> inkişafı h<1.lkırolz:Jn havuz yakmıne aı çapt3 bombalar 

İn.cuJı ra, .• lA.A.) - bmlr ~ ~v~=~:j~nıg~suna 'kaql olan yük.. diismü~tiiır. 30 kadar projektörün b!T ıtbrıı. w h dere.ot' luskançlıkh lw -
~ "'"' ltal;rıqa .alır :raralıla.n Ye eıjU"- ı. lak t üh"" bo 1 ış:ğı altında yapılan mukabell" çok ~- Sa:nıt l"Cls '"" &l'lka.d.:ı.$la.ı-ı ön.. 
" 'llllikıdelesi ....-la Türk makamları sel' a a ve ev ece une rç u.. şkldetli olmuştı.ır. Deniz gar•na dii~ terinde buziln ma:mmı olarak yer ııla11 

t .. ıla:> taTalL&nndan s;ö.terilen 'Iiırk yum.. . 1941 ık . sen vomhalar. büyük yangınlar çı- dört me'\itufun . ~ ~sUnd~I 
~ bas ba Telli n biiyük luani7et Mılli .Pıyangf. ~~un 2 737 87

t: Li~m lı::arınıştır. "'nerhıJ idbl• 'ı:in ~ cllkka.t ha. 
-.....'ada &a.kdir ı.ıe karplanmışt.ır. :o. yılın;ıı ınd ea ı ,.ı;;ar~ : ·, J ra.. T38I l~iledtrier. 
~ in&tılz .rı-~ell'!2"i bunu tt'baris dır. Bu para santilllJne "adar M. F•ı• • ) _ı A •k Belft ld k-etMtllerine ~im ola.ıı s.1dt'tt 
~&Wirier. Müdafaa Vek.iJeti bavacıl·k kJsmt l tpın erue merı a- v!("dıı.~rmın sıeSti:ttr. 

---o bütçesine t.ah&iut kaydolu.naca.ktır. lılar ri cat ettiler 
8 b "'k" I I bl •'"'· Bu rakam 1941 yılının daha zor 

Q Sa 3;1 1 S0VJ8 8 . lg 1 flllllutna nağmen evvelki yıldan Vaş1n,ı1.on S (A.A.) - Darbi7e ~-
lfoıslt..a, , (AA.) _ Bu sabahld .J 17.561 Ute ıbir fa:r!'al!k göstermek.. cırlıt• tebliği: Mu·· n: r Nureddı·n 

sı...___, Amerikan ve Fillpin lut"aiarı, taao 
"''"""' :remai idt.llti: ted ir. J 

Dii.n l'CPheJ.erde mühim de.tiş!kmtler 1941 y!lı içinde halka dağı.tı1an eepheslndc watmıi hJr r1c·a: )1'~r KOWl'SEBİ il 
~. ikramiye miktarı da ;.174.78.3 li- ve :renl mevııile:re oeldlmlşler.!ir. .g 
&ıs ...... cemilcri -ATl'n oani&in.ıle r:aya baligv olmu""'"":r. P'yangoda gÖ- y eı:ıl bir ihraç b.ar~tl l. k 1 .- r-- .... ) •-~~-ıA•A .. -ı.. 15 Nisan Çarşamva a ~mı 

16·Geo tenluk iki d~ D&kll.tıe cem.L riilen bu ulı:i.mülü aıUımıağa yarı. Sidner 8 (n.-4. - ,..,,...,._...,.. ..-.. ~ • 
.ı batırnıışıanıır. yacak ted!birılerin araştırıl:p tathik blldlr41.l,ltne ciire Ja.pon1Lnn La!'en • Saray Sinemasında 

. EYv .. 1 ciin 51 düşman tayyaresi dil. edihnesiııe ıreçen aen~ olduğu gibi ıau'da ıuııs aöasma aeker ~"4~ 
~ 16 tanareml:ı kaş'lbdır, bu sene de devam olunacaktır. iiTtJt.11.ı:alştlr. "'•••llEl•••••Bll!lm!ll~,. 

ŞARK GECE 
Emsa:1:aiz v-e 
ıgtmçl"k filmi SinemasuJda 

BU GONKU KIZLAR 
BirÇclk ngbe-t gören filmlerin Iü.~Lınkiir yıldızı 

MA&DA S 
ıE.n 90n ynTat.t·ğı: GE.!-ç ICIZLA'RllN CÖ. ;(tL 'ViE KALSLERİNİ, 
AŞK VE SEVGl MACERALAR1N1 inceden inceye tahlil -eden ____ ,, 

.çok ıcüzel bir eser. 

ELHAMRA'da 
Bu akşam 9 da 

Mel'B·m;n en merak1ı 
heyecanlı biiyuk filmi 

ECHU DOKTOR 
FAY \!RAY • UO~ ATWlL 

luı!kçe eödü ...... ,, 



-· -

BAŞ - DIŞ - GRiP - NEZLE -
Ve Botun Derhal 

Bir genç içki 
yüzünden katil oldu 

(S., tuafı 3/1 ~e) 
~- ~edea _.,. ac1am '" " 

kar, 1D1t'- ilıbu&.o demale Ye ı.onra da 
eline &"flillllllitf prü flteslal Wwn ka 
fa.sına fırı.&.~. Fab\ f1fe )ıltij(ilıa 
1-bet elmemifl,k, 

Bu hiille iiset"lne me1hane blrttlrlne 
karışmış, MiiJcanla, NecmecWln &okata 
fırlamışlardır, 

.sarhoşluiun teslrile ne 1aptıtını bil. 
ml~n Ktmal, peşlerinden t •kib eilttek 
l\lujıir.nla .Semıı*llnJ ıoıua.k&a yakala • 
mış ve kısa 'bir bOtuşmayı müte:ıub 
yanında bulunan 22 sanUm uzunlu • 
ğundaki saldırmayı çek«ek Necmedil • 
ni 4 muht.elif yerinden slır surette 
ya..alamı,!ır. Necmecldln ald•tı yarala. 
ru1 tf'ııirlle derhal ölaıüft.ür. 

Ka.ııı vak'ayı mütea.klb kenilsini ya. 
ka.lamak lst.lyen zabıta .aemurlıuına. ela 
karşı celınek ve !iilib \allanmak iste • 
mlŞAe ıi e buaa vt firarına fmkin veril. 
memlş k'. 

Tramvaylarda 
bulunan eşya 
İstanbul elektrik, 
tramvay ve tünel 
iş:etmeleri umum 
mü~ürlüğünden: 

1942 1ıl•m Mar1 aylllcla Tramvay, 'l'il. 
De'l ve Okıbüs an&Ölla,ruWa bul unau 

eşyanın müfrecla-Uı listesi, 
A.ded 

Muh~Hf cins çantalar ............ 2Z 
Muatellf dm ~maşuiar ......... H 
Kadm \'e erkek eldivenleri ...... ''11 
Kadm ve erkek •Y'&kka.bı ve ıas.. 

tikleri ................................. 12 
Kadın 'ft eıitek ,,emslyeleri .. .. • .. • • 11 

Bas on ••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Kumaş pafil&ları ................ .. ' 2 

Şa.ııka.. bere ve ka&ketler ............ 10 

E!J:uı> ............................... .. 
Yian atıllıu' . ......... . .............. .. 
Yaka kürtd~rl ...................... .. 

ı 

8 
3 

KMap ve evra\dar .. ................ 16 
llad~Min tah\dkatma müddeiumumi 

mu:nini Orhaon Kini el :CoymWf, cesedi Do'm'.\ kalem · ... · · .. · ........... · .. • 
G"'-"u"k 

3 
2 

muaytnt eden adliye tabibi Hllırm« '"'' "·"" ·" ·" · ·"" """ • "" 

' Tiinııer morıa bWll'ıloıasın.ı füııım Rop kemerleri ....................... . 

cörmü,tür. ~;::ekbli:c1c1ei;; .... ::·.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.".'.".".. : ı 
Tahkikat deMm etmek'edlr. 

451 otomob:l laıtiği tevzi w.~::/:: .. fuı··;~"iü~~·~·~b'~ıa;. j 
d'1 bu (.'l!ns eşyası zayi .,ıanlaTııı Gala. 

ediliyor tada, Tünel aı1t1tsında Tramvay Hare. 
İstanbul vilayeti emrine verilcın. ket Daıirealne müracaatları. 14362> 

45 l otomoıbil lastiğinin diınden İti. 
baren ihtiyaç sahiblerine tevziine 
başlanmlştır. 

--o---

Abdülhak Himidini ölüriıü
nün beıinci yıldönümü 

t)sküdar Halkevinden: 12/4/42 Pazar 
aiinil saat 15,30 da Evlmb salonunda 
büyük Tül'k poirl Abclüllıak lllmicUn 
beşinci ölüm yıla münaaebellle İsmail 
Hind Danı.menci tarafuı4an bir kon. 
ferans nrllecek ve dll edebly:ıt 15ubesl 
ii)'eleı-i de Hl.mldln seçme parçalarıw 
oılı:11,1 acaklarclır, 

Doktor 1. Zati O§)gt 
~lt!dlye ırarewındald muaypne
hınt!3inde 61lt!den eonra hasta· 

~-- ı1;rıru tabuı eder. 

Ook~or Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 1 04 No. da herıü• 
haıta kabul eder. 

Telefon· 210.f4-7HQ8 

Türkiye Cümhuriyet! 

ZiRAA T BANKASI 
ltanblt t.arUal: 1111 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
labe.,. ajaU .. eti: iti 

l!llral " Uoart laf:I' neYI Mnka maamelelert 

Türkiye iş Bankası A. Ş. 31 Birinci kaııun 941 bilançosu 
AK TIF : P'ASIF : 

Harici .-be 

Kan ve Merkes Bankası ............. .. 
Kanuni brşıJıklar kasası (Bankalar 

H,5&U7 
• 

kanana muclblnoe) 

Bankalar •••...••••••••••••.••••••••••••••••• 501,217.95 
Sened&t cüzdanı 8'7,103.7' 
Eabam ve UlıviJ.At ciiıd~nı .......... .. 
Borçlu ear1 hesaplar .. .. . .. • .. ... ... ... .. U,5Ba.H 
Muhtelif borçlnlar .. , ................ .. 
;t)tirakJerlmlz ............................ .. 

Sa.bit kıymetler: (Hakiki kı;,m~tl"rl 

üze,rlnden ~goTtalıdır.) ............. . . 

Türk Lirası 

6,'H8,032.23 
U,'735,949.-

3,051.965.H 
8,367 .518.51 

38,515,885.st 
37,:n:;,su.5t 

l.95:>,553.55 
20.66t:.9'7'7 .55 

Sermaye 

İhtl7atlar : 
Derde vukuu mahiemel arar urııı .. 
tı (Ban.Jalar Ka. madde: 31) 

Ka.nııni lhUyatlar ...................... .. 
Fevlı:alAde lhtılyatlar •....•.....•.•....••• 

Kar15ıhklar ............... , ................ , 
Taahbütlerlmlı ......................... .. 

Mevduat ve carl be911.plar : 

221,918.35 
2.142.265 . ..,,. 

'l'lft Llruı 

1,800.396.65 4.114.580.-

ll.Sl i.771.50 
ZH.791.31 

Tasarruf mevduatı .... ... ... .. . . ...... • 31,255.83 26,572,986 59 
Menkuıtler ............................... .. 
Gayrimenkuller 

Sair aktifler 
·························· 

97,613,d' 
1,3'76,TSl.52 1.C'H.3'l7.95 • Diğer mevdua.t ........................... 530.386.52 81,286,401.98 10'7.859.388.5'7 

9,145,192.'79 

Yekfin .. .... Hl,8'7-1,98·1.28 

Nirım hesaplar ........................... 963,906.61 42.Hl,t'2U5 

Tediye emlrlerl .......................... . 
Talep olUnm.amış kıymetler .......... .. 
Muhtel of alacaklılar . : . ................ .. 
Sair paslfier ............................. , 
Kar ........................................ . 

Nazım hesaplar : 
1 - Cirolarımız 

2 - KefaletJerim!a 
. .................... . 

3 - Sair ni.zmı besapla.r 

1,915.12 ... .,.,.. .... 
158,105.43 

9.S0-1.694.35 
1.828.0'71.SZ 
l,16?,519.97 

Yekün ...... H1.S'H,984.Z6 

2.67 8.62'7.56 
180.97 1U39,61U5 

963,525,6" 24,526,782.U 4!. H5,tH.05 

Türkiye İş Bankası A. Ş. 31 Birincikanun 941 kar ve zarar hesabı 
ZiMMET: 

Personel ma:;.Tanarı 
Ver,-ı ve harçlar 
Sa.z ması-aflar ··························· 
Verilen falı ve komJsyonlar .......... .. 
Amorüsnıa.nlar .......................... . 
Kırı-&laklar ................................ . 
Muhtelif zararlar ...................... .. 
Klr .. . .. ......•.••••.•...••••••..••••••.•• 

' 

Tiirk Lirası 

1,680,917 .83 
225.899.62 
37Cl,8U.23 

2.011 422.85 
53.279.68 

ı.3'M,730.0l 

260.542.88 
1.162.519.97 

Yek.ün ...... ı.uı.2ıt.05 

lstanbul Levazım Amirliği :iatln Alma 
Komisyonu ·llanJarı 

Alınan falı ve komisyonlar .......... .. 
Esham ve tabvili.t cüıunı gelirleri .. . 
Banka hlmnet.ıerl mu1'ab.lll a·ınaıı ücret 
w komisy01111.&r •••• , ••• , •••••• , • , • , , • , , ••• 
KaJDblyo kin .......................... . 
tı,tlri.klerimla lıl.rı .................... . 
Mubtellf kirtar ........................ -
Geçen yıldan kalan kk .. , ... , , ...... , 

MATLUP: 

'l'ürtt Lirası 

1.1811.716.11 
tl,595.21 

'IH,IZ6.H 
1U.'7-IU9 

1,571,849.U 
113,856.51 

535.11 

Vekfin , .... , 8,14!,IH.15 

·--Ankarada satılık arsa-~ 
Ank&Nda baJıçıell evlerin hemen ar"ıasında, Orman \tlltUil ve Balp.d köyü 

me$1lnde lh!ride asfalt yapıtacak olan Haymana fOlleal üıt.iinde, teltlr pli. 
nma dahil, cepheııl Si metftden falb buhlnan 2300 küsur metre neuTetli 
ana maktmn 3251 llra7a •tıbktar. Taliblerin 7am ile btanbal ....,.. il•. 
&uııa «'753» M ..... er adresine mllnc:aatlan. 

Topbanede Merm kemutaubtı binMUUD elektrllı: test.atı ıam.lr eU.lrile • 
oeıctir. Paaıarhlda euııtmesi H/ot/IN2 Cuma sibaii laa.i 15 de Tophanede L•. 

AmirUtt satınalma ıı.e.lııyonundlt 7apılacakt.&r. ~eŞf befılell U74 lirı&, k&t'i &e. ·~-------------------------·r1 mlnatı ZZl Ura H kuru~. Kqlf Ye taıiuınal komiııYonda &'irWii.r. EbiU. 
meJe ~in lkinei ıuııl ebli7e& veı*umı haiz elmaın prt.tır. 

(6'71.42'3) ~-----•- Audoluda kendi ------~ 
u.ta tefltilatı !le in9aat itleriAde çal :şabllecek 

SıfU' etinin beher 1ıllosu 130 karwıtan ve k~I eüntn beher ldlosa 115 ku.. OIVAKCI USTA81 ile TAŞ ORANLARA 
nqtan 15 ton et alınacaktır. Pazarlıkla eblltmeıd 10/4/942 Cama ıilnü aaa1 

1

15,31 da Tophanede tııt. L•. Amlrilti aatın alma komlııyonunda yspılacaktar. 
Kat'i tenıınat.a 29ZS liradır. şartnamesi komla:ronda ıörülür. iııteklilerin beUl 

ihtiyaç vardır. Talib olanların mallimat ahnak üzere altpmları aa. 

at 1 7 den ııonra Galata Büyük Tünf:l han No. 6 / 7 ye müracaat 
etmeleri 

PARA BiRiKTiRENLEiiE 28.BUU. 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka.unda kumbarab " thbaraıa t.aaarrul hesablarmda ea 
.. 50 lirası bulun&nl&tıı ıeuedıe ' defa oeklleoek kur'a ae af&t•clakl 
pl&na ıöre ikraml:re datıtılacaktır. 

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

40 » 100 )) 4,000 N 

100 ., 50 ,, 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 » 
160 )) 20 » 3,200 )i 

Dikkat: Beublarındald paralar blr aene lolnde 5t llradaa atalı 
dü.tm'7enlere Uaam.b'e olkhtı takdirde CJro H faalulle yerlleceldlr. 

Klll"alar eeııeH' defa, 11 Mat&, 11 Baalraa, 11 8'161, il Biriad 
Un- UrQılerbul• ,_.iettk&lr 

yaklt.te komisyona ıelmelerL (671.4296) 

T. H. K. Havacılık Dairesi Genel 
Direktörlüğünden: 

Hava sedlkU hazırlama yuvasına 1'u ııene 341, 1925, 1926 dotumlalardan 
t.alrbe alınaoaktır. Bu dotmulular kiti seımeae 339, 338 dotumluianlan dahi 

a.lınacaktar. tııteklllerln şeraiti anlamak üzere Catalotlunda Türk Hava Kuru. 
mu binasında Havacılık mümessillltlne mliraeaa.tları ilan olunur. «4257-

Toprak mahsulleri ofisı lstanbul şubesinde .1: 
• Müdürlütllmil'Zde 5ube ve· aJanslarımııı: için lıit•d ve mabemeııl O. 

\mum . •- 1 k .. 1 
tlııimlz tarafından verilmek şartile açık pazarlıkla ıöıtı.crl ece numune ere 

·· d rter ve evrak tabettlrllecektlr. Tılib olanların iki bin Ura nakit wya 
~~a etemlnat mektıublle blTllk&.e 13/ Nisan 1942 Pazartesi ıünü saat 15 de 
Liman han 4 üncü kattaki eubemlzde bolunmala.n rica olunur. «4329" 

DERMOJEN 
YA.'IJIK, ÇATLAK, EKZEl\IA ve 

CILD YARALARINA fevk.alide iyi 
ıellr, Derinin tazeltnmeslne ve 

yenilenmesine hizmet eder. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

FRENGi 
ve 

Bel soğukluğu 
na tutulmamak için 

EN tl.'t iLA.Ç: 

Protejindir. 

lstanbul P. T. T. Müdürh.ğan-en: 
istanbul, Ankara, Adan.ı, Ewıt araııUJAı seferlere ~ 119&Jdar&a ıa.. 

emma~ üzere 1.4.942 l..arihlndcn iLlbaren 1"16mum P. T. T. merkeslerinoe a. 
~ müırselitı kabulune 1'aşıaıım1$&ır. 

Uça.tın Yeşilköyden hareket 11&&tl ıuı. Yetfllı:iJ'e muvasalat .at.ı lC,41, p09 

tanın t.tanbuldan hareket saati 1.20 dlr. 
Halkun~• bir kola.ylık utmak tuere ı.t.DbUl Galata, Be1otla, Şif • 

il, 'Oakiidar, Haydarpaşa ıtadık6J' merkealerl sabaha kadar, 
BeyaPI, FaUh, Ak.llara1. Tophane, Btıllı:t&t. Kasımp.ıta mer • 
kezleri ııaat 24 e kadar, Bostancı. Erenköy, Kıaıltoprak, Seli. 
mlfe, Kuzcnncuk, Bebek, R. hisar, Arnavudlı;öy, Oı1akiiy, Fener, bal, Unkapaıu, 
Kumkapı, Samaba, Bakırköy, Ycşllko;y, Topkapı, Edlrnekapı, P. T. T. merltezleri 
de s&at 19 a luular her türlü orak mürallf!Wı kaba! edeceklerdir. Bu merkez. 
lerce kabul olunHÜ maddelerin ilk u91llı:la sevki hususu temin olunmuştur. 

Bununla beraber İstanbul postahaneslndeu uzak olan Botazlçi, Ballo •e ı:. 
renköyden ileri Pendlk'e kadar olan dlter bllümum merkezlerce de mabdud 
mesai ııaatlert dahillnlle bllaka:;dı şart ~kla cönderllmek üzere heİ' nevi 
mllraseli.t kabul olunursa d~ bunların vapar ve tren tarifeleri l.amamen DY 
ıun olmadığından son postalarının hattılı:eünden llODr& kabul r.decııkleri me. 
vadın merkeze celbl imklnı r .~vcud d ·ttıdlr. 

Bu itibarla uçakla melı:tub söndeTmeıt t.ııü;ren ve ıününde ı-ltmeAlni arzu e. 
denlerln isimleri yukarıda zlkr"ilr.n merkeııltri tercih etmeleri ve pesianm h. 
iıanbuldan hareket saatini Jöulen 117ak balandvmsma.la.rı kendi menfaalerl 

lktlaaaıdır. 

Sa:rı-ı ........ mnh&erea halk11m• M J r.. dlfil 


