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Almanlar Kafkasyanın 
garb kısmında Sovyet 

mevzilerini yardılar 
Şiddetli yağmurlar altında evden eve yapılan muha

rebelerden sonra iki mühim mahal işgal edildi 
Sovyetler, Mozdokta Alman hücumlarının püskürtüldüğünü ve 
Timoçenkonun Stalingradda teşebbüsü eline aldığını bildiriyorlar 

Berlin, 22 (A.A.J - Alman 
Orduları baıkumandanlığının teb 
liti: 

Kafkasyanın garb kısmında 
Alman dağ kıt'aları ,tiddetli yağ. 
murlara rağmen düşman mev:.t.i· 
lerini yannağa muvaffak olarak 
1apılan ev muharebeleri netice
ıinde 2 mühim mahalli iııal et
miılerdir. Cereyan eden aon mu• 
harebeler esnasında bir Sovyel 
ıili.hendaz alayı yok edilmiştir. 
1200 den fazla esir, 7 fop, 127 
hıakineli tüfek ve birçok harb 
malzemesi alınmı,tır. 

T erekin cenubunda mevzil 
çarpıtmalar olmuştur. 

Stalingrad muharebet1inde Al. 
inan kıt'alan tiddetli mevzii ta.. 
arruzlar neticesinde dütman ta-

" 

rafından İnadla mildafaa edilen Kalka•yada Elbre:z t1ıne•inde Alman c:nker& 
toprak tabiYeleri ve barikadlar1 ................................................................. _ .................................... . 

mevzileri zaptetmi,lerdir. Bütün Mu"tteıı·kıer Dakara mı yoksa Alman taarruzları tayyareler ta• 
t'af ından ~hrin şimal kıamında-

:it~~~mŞe'iır~s)~t=li~e;:i~ü:!~ ıı·byada mı·hvere mı· taarruz tlın durmadan yaphğı f&tırtma 
taarruzları Alman ve Rumen 

:;;:t~:!:.!tı!~rafından bozguna ı· rm· "a11r·'anıyorlar 7. 
(Devamı Sinci •aylaela-Y • --H I; i 

Hitler Mussolini 
ve Laval ile 

görüşecekmiş! 
Buna sebeb olarak 
İtalya ve Fransadaki 

kaynaşmalar gösteriliyor 

8ern 22 ( A.A.) - balyada cld. 
di o\maia batlıyan kaynatma ve 
F'ranuda görblJ?n mukavemet yü -
•ünden Hltlerin Mus"-'linl ve Lsval 
ile görüteceğl temin edllnıektedir. 

Bir l•vİçre gazeteıine göre 
Lozan 22 A.A.) - Tribune de 

l•u anne gazetesi yazyor: 
(Devamı 5 inci s1:1yfadı1) 

Darlan .Dakar radgosunda 
Petenin mesajını okugarak 

halkı ikaz etti 
Vichy, 22 (A.A.) - Vichy yolu ile timali Afrikaya gittiiini 

ı·adyosu, Vichy kun·etleri batku- bildirmektedir. 
mandanı amiral Darlanın bava (Devamı 5 inci •aylada) 

L Askeri vaziyet :J 
---

Bugünkü hareketlere ve yarm 
için hazırlananlara bir bakış 

Köyden yükselen ses 
"Bizi şehirliye fena adam diye 

1tanıtmayınız, biz malımızı pahalı 
satmakla ihtikir yapmıyoruz,, 

ı·•-•••-••••• .. •••••••••••••••••••••••••••• .... ••••••• ... ••••Neeeee•eeeeeeae•e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• , 

: [Çiftçi mah11ullerinin jok pah•ına •atıldıfı aenelerde mihtehliklere hiç kim•e çıkıp ta: 
: «.YurJJaılar, bütçeniz.in yiyecek fa•lından artan paraları eflence ve lanta:z.i kunıına 

aktarmayını:. Bu ucuzluğun arka•ından pahalılık devre.i gelebilir. ihtiyat akçesi ayı. 
rınızu dememiftİ. Nitekim fimdi gene Milli Şeften baıka kimse çiftçilere: (tFiatlal" bir 
gün gene düıjec,.ktir. Gal"l bulunmayın, tutumlu olunıı demiyor. Efkarı umumiyeyi ikaz 
11e İrfQcl va:zile•ini yüklen n kalem •ahibleri acaba l>u11ünkü vaziyetten hiçbir me•'uliyet 

l hi&.i duymayorlar mı?] .,/ 
... , ······························································-··· ······-·············-· .. ··------..... -...... ····-·····-··· ... ···-··· 
(Musfafakemalpaşah bir çiftçinin pahahhğrn köylü görüşile sebe•'erini izah ed20 
bu çok şayant dikkat mektubunu 2 inci sayfada (HergünJ sütununda bolacaksrnlZ) 

Bazı gıda 
maddelerinin 

fiatlan düşüyor 

· ıMemurlara ekmek beyannamesi 
Ticaret Veki.~<·ti Mmtaka Ti

caret Müdürlüğüne bir tamim 
eöndererek piyaıanın kontrolu 
itinde lıtanbul Belediyesine yar. 
dım edilmesini ernretmiıtir. • 

tevzii işi bugün bitiyor, 
karneler derhal dağıtılacak 

Ekmek sıkıntısı dün de devam etti Dün piyasada bazı maddeler 
üzerinde bir fiat sukutu aörul4 
miiftür. Zeytinyağı, Trabzon ya• İ 
iı kilo batın• ou kurut kadar stanbula kaçak olarak fazla ekmek karnesi 
dütmüttür. Borsada ancak 300 l • • • d • • • 
kilo zeytinyaiı muamele görmüt- ge mesı netıcesın e şehır ıhtıyacına ayrılan 
tür. 180 kuruşa alıct bulmak 500 000 kı"}o k t" d" d h "J k 
mütkül olmuttur. Trabzondan ' şe er ye ışme ı, a a verı ece 
da külliyetli miktarda f aaulya 
gelmiştir., A1 batından itibaren ucuz ek .. 

1

. tıeni ettlilnl ve ekınek darhiını Öll 

Nohud ve mercimek fiatlan mek alaaık olan memurlara 'beyan leyecek tedbirlerin alındığını bil • 
da l&fiii6tttir. Mercimek ilk de- name tevzilne dün de d~vam olun. dirmektecllr. Bazı fırıncıların unlan 
fa olarak aatılmamıs -ve depola. m..,tur. Beyanname tevzlı bu aktam aaldadığı iddiaları da alikadarlarca 
ra rötürülmüıtür. blltlrileceldlr. ehemmiyetle tetkik olıanmaktadar •• 

Baltalimanında 
açdacak 100 

yatakh hastane 

Burada kemik ve 
mafsal veremi eri 
tedavi olunacak 

Dün öileden ıonra belediyede - s•ı.ef VIZl·yet"I 
rela muavinleri, teftlt heyeti, iktl. llfl 
sad müdürler! ve diğer ali.kadarla- btanbul viliyetl dahltlnde bulw-
rın IJtıiraıklle bir toplantı yapıknıı, nan ve lmrnesiz ekmek alan kaza. 
elemek brnelerinln tevsii tekli ıö. lard.Jr.I hallcrn ,ekeniz kaımamuı 
riifülmiiftür. Halk Ye memur ek • için alakadarlar bazı tedbirler dii
mek karneler! ay batından evvel 

1 

tünmütlerdlr. Bu gibi yerlerdeki va 
dağdtılmıt olacaktır. Halkın ekmek t.andafların mıktal"I tesblt edilerek 
~ ununu da ofis temin edecektir. ıeker ılrketlne bildirile.:ektlr. Şlr -

Ankanıda bulunmakta olan Vali ket, .eçl'1nlt olan mutemedlere lü -
Ye Be&edlye Relai Dr. Lutfl Kırda. zumu kadar teker verecektir. Bu te 
rın bugün fdırlmize dönmesi bek • kerler kazalarda beledlyder ve kö1· 
knmeldedir. lerde de ihtiyar heyetleri tarahn • 

Şehrimizdeki fırınların ~•~rlaln- dan dağıtılacaktır. 
de dün de ekmek darlıiı devam Diğer tara~n bakkalların yeker 

etmlıtir: Toprak Mahsulleri Ofiai tevziatı sıkı bİ1' tekilde kontrol e • 
Ankara, 22 (Hususi) _ ~ıh4 ıehrln günlük un sarfiyatı olan dlecektlr. Haber verildiğine göre, 

hat Vekaletince, fıtanbulda Bal4 3195 çuvalı fırınlara muntazaman ! (Devamı 5 inci sa)"lada) 
talimanında Ferid pa~a yalısın- -
da kemik ve mahal veremlerİ· c h • t b 

Cripps lngiliz 
kabinesinden 
çekiliyor mu? 

nin tedaviıine mahsus bir hasta- um urıye ayr a mı 
n-e açı lmak üzere hazırlıklara 

Yazan: E,nıekli General K. D. b.ışlanılmıştır. Balıkçılık en:ıtitü. h ı ki b ı d 
B nd . . ·~ $.i olarak kullanılmakta olan bu azır ı arı aş a u an evvelki yazımızın ıntı -ı d ger mınlakalarda da yer yer ha- b" M·· • .. } 

ıarı günündenberl geçen 4 gün zar. reketler eksik olınaınıt Almanlarla ına, unakalat Yekaletı tara4 

fında fı&l"k cephesinde Stalingrad mmteflkleri Karadenl! .-ahillndeki ~ ndan Sıhhat ~ekaletine. de':r~· 
ve Kafkaslar sahasında, hem de sü- Tuapse'ye baraz daha yakl~llllf ve 

1 
~~muştu~İ Muf!~sese ıımdıhk 

r~ll yağmurlara v~ artan soğukla. St.:alingradın içinde temizleme hare. yata 1 olttcaktır. 
ra rağmen muharebeler hiç değiı -1 kctlerinden bafka daha bazı mahal. 

. Ankara, 22 <Rad)o grPte- ıeyen bir ıldd lb devam ~miı, · (Devamı 5 inci :sayfada) 
•ı) - Macnr radyo unu 1:. •• n 
\'erdiği bir habere göre r. '- 1 
Cripps İngiliz b ıırb kabineııinden 
Çekilecektir. Bunun ba~hca :ki 
•ebebi v~rdır: 

Ekmeğe patates ve 
fındık küspesi 

kanştınlabilecek 1 - Hindistan kC\rgasalıkları. 
2 - Çörçillc aralarının son 

derecede açılmıf bulunması. 
Diğ«-1" taraftan halvan radyo

~~ d_a Hind umumi vafüinin azle
ıldıiHni, yerin,. St.,for Crippsin 

tetirilece.iHni bilcfirmİşlİr. 

İtalya Krah 
ağır hasta ı? 

d Nevyork, 22 (A.A.) -- Bcrne 
en N k T. ·· d ·ı t,· evyor ıme~e goıı erı en 

v1! telgrafa göre, İtalya kralı 
r •ctor Emanuelin Sanroasore sn· 
rttYında ağır haı.ta olduğu bildi. 
t hlektedir. Kratın miidavi dok4 

Ankara, 22 (Huıurıi) - Bir 
çok belediyelerin ekrneklik una 
o/o 30 niıbetinde :>apates karış. 
tırdıkları öğrenilmiştir. Nümu4 
neler üzerinde yapılan tahlillf!r4 

de ekmeklik una % 20 nir.betin
de patates karıştırıldığı takdirde 
ekmeğin pişkinliğinin mntlub 
şekli muhafaza ettiği görülmü~
tür. 

Harb vaziyeti dolayısile ihraç 
imkanları darAlan fındık mahsu
lünün memleket dahilinde muh. 
telif ve faydalı surette sarfı im. 
kanları araftırılmaktadır. Yapı· 
lan tahlillere göre, fındıktan ma
kine yaiı istihsalinin mümkün 
olduiu ve küspeainin de una ka
rıttırılarak ekmek İmalinde kul
bınılabileceti an1atılmıthr. Bir 
kilo fındıktaa 600 sram yat, 400 

Ankaradaki geçid resmine iştirak edecek 
izciler dün şehrimizden a vrıldılar 

Ankara,.:ı harf'ket eden lıHurıbul liaesı i:zcıleri mekteblcrindcn 
nvrılmadan önce 

Cümhuriyet bayramı hazırlıkla. Cümhuriyet ba)- ramı günlerinde 
rına başlanmııtır. Vilayette tetek • cümhurly •tin, ink ılab ve J.tlkıalln 
kül eden komisyon ba}ram progra. esas kıymetini, ü~tünlük ve önt:mi
mının esaslarını teablt etınlıtir. ni halka anlatmak maksadile kuru.. 
Bayram 28 Bitlncitetrin ıünli öile lac.k halk künülerlnde muhtel· t 
iiMtl Ba,...lllmD Şükri ~. blıtılW. tanılı-.. .....,.._ ..... .._ 

yor-u Çar4amba giônü öğle vakti Diinya bolf• pampı,>oniarı o.aker: Soldan 11ul.ı do~ru e.Ykİ dÜn· 
ııaa"cİndaki dört mütehassısla Ro4 ya tampıyonlarındun DemıJsey, Tünney, bugünkii .f..tmpiyon Joe 
..: •" •ynlmu;tır. Ve1iahd pren- Louu .,. Braddoclı. (Bunlardan Tünney Amerika bahrı1t!•inde .___lr ~~-~~~· ~ S!n...-__ .. __ m_iil_.aairrvlir. Joc Louia iae Suriyedelri Amerilron folruiye ltıı 0ola-

---·~~~~~~~~~~~~~~~~~_._ __ ...... _____ ..__._ ___ __._..._ _ _......._..___._-u.__...._..__~-.~a..:...-'--~~....-....----.---....-...._~--'-',_ 



2 Sayfa 

Hergün 

Aziz muharrir 
Hergün sütununda güzel yazı. 

larınızı takib ediyoruz. Birkaç 
gündür memleketin en mühim 
derdine temas ediyoraunuz. Bu 
derdi tefhis etmek için bocalayıp 
durdunuz. Bu derdi ben de teşhis 
kudretinde değilim. Yalnız biz 
çiftçileri kabahatli gösteren hat
ta itham eden ve bu sebeble ren
cide eden bahislere dair bazı 
feyler yazıp suitefehhürnünüzü 
mümkün mertebe izaleye çalışa· 
cağım. 

Evvela memleketimizin hubu
bat istihsalinin mutlak olarak 
her sene ihtiyacı kar:pladığını 
kabul etmeniz doğru değildir. 
Bu on be, sene içinde hatta daha 
evvel yur~umuza Amerikad!ln 
un Romanyadan la Anadolunun ' . içerilerine kadar mısır .ıe!mıs 
olmasile sabittir. 928 seneıınde 
gene mahsul azhğından dolayı 
mukaddem senele,de sekiz ku
ruş olan buğday buı·alarda 17 
kUt"Uf& kadar çıkım~tır. Ticaret 
odalar1 kaydı bunu teyid eder. 
929 930 ve ınüteaktb senelerde
mahsul bol olmu,, hatta S29 se. 
nesinde buğdayın birden yedi 
kuruşa dü~mesinden :uhire tüc
carları ve değirmencı.ler arasın
da birçok iflas edeııler bulun· 
mu,tur. Bu da resmi ka~.dla~la 
sabittir. Fiatlar o kadar duşmuş• 
tür ki çiftçinin vergilerini tediye 
kabiliyeti zafa uğradığından hü
kumetimiz bildi~ini.ı tedbirleri 
almıs, buğday fiatm.ı be~ kurıısta 
tutabilmek için teskilat kurmu~ 
tur. Bes on ~ne süren bu bollu
$!un kıtlığı başlaymca hububat 
f"-t,r.rı dıı ır .. ne yükselnı"'"°'.! baş
ladı. Az m•hsul olunca çiftçi az
lığı fırsat h;l .. '!"ek mahn1 pahalı 
mı satıvor? Evet pahalt ~atıv?r 
ve öylf! ..... tmak ı:erut·,..tindedır. 

TAKVlM e t nci teş!'in il 
Rumi •ene 

lR;IS -l nci teşrin 
10 

GUNEŞ 

s. D. 
7 20 

1 oo 
Ot le 

s. o. 

23 
Cuma 

Renıi sene 
1942 

Şevval 

12 

Arabi .ene 
1351 -Hızır 
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SON POST~ Savfa 3/t 

[ Bir Anadolu seyahatinin notları J 
Pamukkaleden dönüş 

llavac1.l1.k 

Kanadlı g nçlik 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy Ô~er1ln~nür:ün uçması Türk gençliğine kanadlanmak için verilmiı 

-11-B u dönüt, ömrümde unu· 
tamyıacaiım bir yolcu • 

luk oldu. Belki ağlanacak taraf. 
ları da Yar, fakat &Üfünecek ta • 
l"afları o kadar c;uk ki, baıh ha· 
tına bir yazı ile J>ir vodvil ~ah· 
.heai gibi anlatmağa değer. 

Amfiden ve kaynar suları zi
hretten dönüıümde, Ahmed Çin 
tanı, eaki Roma •&rayının hara 
l>eainde aabıraızlıkl• beni bekli· 
)or buldum. Hemen öteki 11.rk .. -
daılara: ' 

-- Haydi, dedi, yola çık.alım. 
Denizliye günet batnı.adan var· 
tnalıyız. 

Hakkı vardı, çok yerleri bozuk 
0 lan ,, tozlu ve iai~li çıkıtlı uzun 
hldan dönecektik. Sabahleyin 
~~abamızın beyıirleri yol"ıun de 
tıldi, öyle iken çok defa yolun 
Ot-tasında dikilmiıler ve ancak a. 
l"abacının kamçıaile tekrar yola 
dü:ı:ülebilmiılerdi. Şimdi ise yor· 
tuı. 'ulır.r, iki aaatlik dinlenis bu 
~av&!h hayvanlara her halde- kA· 
~i· ıclmemqti. Fakat ne yapalım 

ı Pamukkaleden Denizliye uça
~azdık. Çaresiz ıerA<: bu bed -
•ht hayvanların çekeceii ara . 

'baya binecektik, hem de kendi 
•iırlığımız yetmiyormut sibi bit 
Yırın da eşyamızla ... 
k lier ne ise, :ırabacının Pam~ık 
~~lenin ta alt yamacına indirdi
~1 arabaya dolduk. Y okuttan 
ltıerken, bir aralık, daiına gaipte 
0 lan bekçinin daima m~danda 
0 lan köpeği pefİmİze takılmıth 
~e son ekmek parçalarımızı da 
~Üne atarak hayvancaiızla ken 

1 •nlayıtına göre vedala,rnı~tık. 
d Şirndi toz kaaırgaınnnı ic;ine 
h -lnıı,, kartıdaki Honaz dağına 
"•k•rak, çala kamçı gidiyoruz 
le sıcaktan, köpekten, harabe • 
~erden, kaynar aulardan babae • 
._':l"~k lıisı~; .... ;zi, diitüncderi • 
-Ü~' ortaya döküyor ve hazan 
1-.L teli bir aözön kartııında kah. 

tıa\an "°"1Y.Vonaz. Fakat 

niikte babında Ahmed Çintan bi- ekailtmedi. Arabacuun içinde, kö hır " lerı ku d d G ) •"" • b 
le aevimli aktörümüz Hayri Öz· rüğü üstümüze c;ektiiimhı: halde " • ma?, ası ır. enç ıgın U emre uymasını Ve kanadfı 
akaoyla yarıtamıyor. Hele ıtktö- sene buram buranı terli!oruz. bır mıLet olmamızı beklemek yersiz deg"" ildir 
rümüzün arabacımn yanmda o. Amma çare yok katlanacagı:d { 6 S 
turmu, olan Rüchana bir hitabe. Hayri Özakaoy ~imdi tiyatro ' on Po _ta,, nın havacı muharriri yazıyor ) 
dişi var ki ömür! Her defaaında hatıralarını anlatmaktadır. İnce G az 1 d Ö çocuğun İamini unutuyor ve bat uzun yüzünü mimiklerle ıckil · m:te{~. ~. okud~k: b' • askeri yetittirmed.ın sonra hava cek havacılık sanayii sayuind~ 
ka bir iaimle çağırıyor: den tekle sokarak v~ miyop cöz- 1 d ç kr nonu UÇUf ara •t· ordusuna katılabilnaektedirler. yaparlar. l,te bu aana.yii de ilerle 

- Ceyhan, og· lum'. 1 . . •. k· ' a. ııt. o ceçmeden yalnız uç- Bu suretle insanca ikmalini bu t k h ı ennı auzere • tugunu ve '"t . b' t"' 1 d ~e aYa teknik elemanları Ja· 
Rücban, yarı hayaet, yarı ga- - Oatad, diyor ["],sizin Bay· turizm bröv':a~n~vıaz:d .•r or;n e aaye ~ yapmıt olan hava kUY • nı kıaaca tayyare mühendiale . 

zab dolu bir bakıt1a dönerek dü- kut için de bir hatıram var. 11 • d k B k d 
1 

a ıgını uy- vetlerı, malzeme iknıaJini de üL ridir. 
2eltiyor: t n4! · l u u a ar çabuk uçmak an· kenin her köşeainde tea d'J (D 6 e nız an atayım.! . cak yükaek bir idf'alin tahakk t. H e ı e • euamı ncı aaylaJa) 

- Ceyhan deiil, Rüchan! • -,- Amaıa, Hayn Bey ltitfeder· ku için sarfolunanuş rayrclten 
- Her ne İae, aldırma. Bu am. d öar ö t ·· ·· h • 1 · · b. .. 1 .. . 0 .. • mer nonu ta sılde Tür, 

ıaım ır tur Ü aklımda kalmıyor. Bunun uzerıne batlıyor anlat- gençliğine bir rehlJer olmu• on-
Fakat bir daha unı.ıtmam. mağa: ı k d ,.. 

"Son Posta .. nın bulmacası: 5. (t6) 
N an ar aaın an çai(ırıyor. 

e çare ki gene unutuyor ve - Efendim, bundon dört sent' Çok geçmeden bütün Türk 
artık her defa, diline gelen ilk evvel Bergamada idim . Bir ak - ıençliği bu izi takib edecek ve 
isimle sealeniyor •• "•m •eyı· cı' f t•l b. b k Y- • 0 r 11 a 1 e, ır af " o zaman bir kanadlı millet do. 

- Şadi! kumpanyanın temsilinde hazır ğacaktır. 1 s 8 ı ) 6 1 1"11! 
- Selim! buluauyorum. Oynanan oyun 
- Nabi! Baykuş'tu. Doğruıu, pek merak Her milletin bir askeri hava 
- Cihat! ediyordum, bu manzum piyesi kuv.etleri vardır ve bu, hazerde 
- Rizal nasıl oynayacaklar diye! M • ancak mahdud çerceveler içinde 
Rüchan artık ismini müdafaa· merakımda pek halJı deği~ı:.~ çahtır. Harb halinde .ise rnemle· 

dan vazgeçmittir 'e Hayri Öz;.k İmİJİm ! Eaeri baatan sona ka· ket aemalannda vazıfe alacak 
aoy has isimler ~riaine daima dar öyle berbad ~ynad•lar ki ta-1 hava birliklerinin çekirdeğini 

1 - Resim ~e. 
UD (11), ~~-'-=--'-' 2 - Bir 
~ker (5),Borç \"e. 

rilen pa.ra.rıın ıre • 
tlrdlli kir .e). .. 

yenilerini ilave etmektedir. Biz
1 

rif edemem. Fakat aaıl berbad- le,kil eder. Tabialile hazerde bir 3 - Talih o - ~ 
gülmeden bayıhyoru:ıt, Sonunda tık, piyeain aonuna bırakılmıı. harb 'iıa~a kuvvetleri ~e!lemek yununa fada dilt. 
zavalh Rüchan da gülmekten Dütünemezainiz ne oldu? en zengm memleketler ıçın bile ktin CS). 5 
batka çare bulamıyor. Hayretle aoruyorum: bir yük olduğu gibi bunu idame -1 - Vllint ız>. 

Derken bir aarsmtı .• Araba bir - Ne oldu, Hayri Bey? etmek müşküldiir. Fakat harb Kiral.:un;ı bedeli 

çultura dalmıtbr, Arabacı ıeale- Hayri Bey, bir au durup, me· batlayanca da hunu ikmalde zor 141. 
nıyor: rakımızı uyandıracak bir poz a.. luk çekmemek için yetişmİf bir 5 - Ft"l'J'ad nl. i 

- Beyler, burada inin, araba- lıyor. Biz, hepimiz, kulak ke - havacı gençliğe malik bulunul. da91 (%>. Cemi e • 

yı çukurdan çıkaracağız. ailmif, bu temail hikayesinin ao- maaı lazımdır. İtte bu eençlik .ne dalı (31. 
Hep birden iniyoruz. Yalnaz nunu bekliyoruz. Nihayet Hayri kadar iyi yetitmit ve ne kada" 6 - Orta m. 

bir bardak da bi:ı.imle beraber Bey tekrar anlatmaia başlıyor: çok olur~~ harbde memleket mü- Ru,.yada bir şelıir l 
yolu boylamıtllr. Kabahat Mela- - Ulan 4u: İhtiyar rolüniı oy· dafaa~ı ıçm çarpıtacak hav~ .kuv (5). 

hatte! Ne vardı telatından sepe· nıyan aktör, piyesi bitiren lira. vetlerı de o kadar varlık ıçınde '1 - \'ardmn:ı.lr~ (,, 
le talulı~ üstteki bardağı yuvar. dinin kafasını ~özünü yararak bulunur. (4), Gemici tül-

8 

=· 

4 - ETin bilmeleri m. insıUıtt 1at. lıyacak! •. İtte bardkk böyle a· aon mıaraını da okuduktan son- Havacılıkta ileri ıitmİf millet· ri (4). 

rabadan uçar ve çukurdaki tq• ra çalsın bir kahkalıa ile yere yı· leri bu harbdeki varhklarından 8 - Taüı blr mu4de C5l, Boru "*- 1a11 n1ctıım m. 
lara çarparak parçalanır! Ah • kılacak yerde kendiainden de bir tanımak güç değildir". işte bun - 51 (!). 
mec:l söyleniyor, Me1ahat aomur· final ilaveaile nazımdan neare ların başında Almanya ve Sov - 1 - Bir.,., (3), Kuıklrmuş (4). 
tuyor, Rüchan da arabacıj'a yar (Devamı •ayla 4/2 de) yet Rusya gelir. Bu her iki millet, 10 - intıe it (5), ~labctmn 14), 

dım ederek cerduneyi düzlüie bugünkü liava "'arlıkhırını ha • Yakardılın aeaitya clotra: 
çıkarıyorlar. Haydi gene hep bir c•J Alı. bu distacb kelllM9i! N«-re,oe zerde çok büyük önem verdik - 1 - Pams• (5), CerAba& <U • 
den arabaya hücum! &'1'8'11D ~ hrl-uhımlyordıam. leri muazzam aivil havacılık tef· 2 - M~ (;&),Bir _.... (!), Bir 

Artık yeni bir çukura, yahııd Çiilllııli .u ftMııe>eınh beırberkl'P. bTtP kilatma borçludurlar. Busün Al- Ud m. 
7okuıa kadar rahatızdır. Raha • bile ~ llllfM lııeftmest babmnONS. manya ve Ruayada on binlerce u 3 - h!IMlıit te&ım (1), Yarı il* 
ta& amma, aacak hal& ticldetini .... Wıftiı s* 1ae'.P ............ ! çucu yardır, bunlar çok kıaa bir (1). 

• 

s - Ar'i• <t>, Göaöıı iıstunddtı m. 
6 - Olmaaut bir >'emlf (iil. 

'1 - Utmılar m, Bir ha.,,... m. 
8 - ~ ('1), Teni un'aıt rt). 

9 - TeNI _. ..ı,. (!), Go~ 
(5} • 

10 - Matıfak ............. !tiri 111. ........m. 

..... 
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- V dahi olabilür. indi. Kapıdaki iki muhafızın el. 
Abdülgani Efendi bütün zeki.· lerine birkaç altın s1kııtırdı: 

ımı zorladı: - Aia hazretleri karındaşım 
- Size kadar relmemizin ae· bunda mıdır? 

bebini bilfrr miaiz? Muhafızlar hürmetle Da.~ ke· 
Urlu sotuk soğuk gülüınaeme- aiip yol verdiler: 

ğe savaştı: - Bundadır sultanım. 
- Nereden bil~lim t - Haber verir nıiıliz? 
Patronanın babası aya~a kalk· Muhafızların ikisi birden yu-

tı, artık &'İdecekti, sağ elini ihti- karıya saldırdılar. Az K>nra Ur
la) sekban baf1Smm omuzuna lwıun merdiven !,,a,mdan gelen 
kodu: iri ve kaba kahkabalal'ı işitildi. 

- Baka oğlum Urlu. Gene ai. Patron.anın b~ı köşe ba§ın· 
zi ziyadesile .sevdiğimizdendir. da durup dikkat etti: Şüca Çe· 
Patrona bu İbrahim atayı size lebi kaybohlulctan az sonra üat 
gönderip ağız aratacak idi. kat pencerelerinde keskin ve 

Urlu rözlerini açtı: kuvvetli tavldar dalialanmağa 
- Nasıl aiız Sıriıltmak? b14lamıftı. 
- Seni d~emek i~in v~iris- İhtiyar adam, Etmeydanına 

zam canibinden geliirnliil gibi a·ö Patrona Halile gidecekkt-n ileri
rünerek iizlü itti.fak teklif eyli· deki viraneye doğru il~r)İjl'arek 
yecektir, baka benim canım, tem enkaz arasına çömeldi~ Buradan 
lı:inli davranup ihtiyat ile hare. Urlunun alaca karanhkltt pen • 
ket eyliyeaiz. Patrona ve yoldat· cereleri kızaran evi tabak ıibi 
lar gözünde ancak andan sonra seçiliyordu. 
cevheriniz anlatılacaktır 1 Şüca Çelebinin burada ne isi 

Urlu dall'ın dalcm düşünü • VaTdı? Aksam üzeri vezir sar~
yor, Abdülgani Efendi ou.bsyıkh ymdan çıkarken gördüğü esirci, 
iri adamı cözucilc tetkik ediyor- 1 r..eden dosdnğru Ul"lU\'"' kosmu~ 
du. Karşmndaki c!ldo.mda küçük j tu ~ fste köse adamın kafasında 
bir telaş, bir yüz değ~ikliği e - cött.klf'nmeğe bulıyan bu yeni 
mareai bile yoktu. Da~a lıir tek! i~tif'hamla.r, ona oğtu Hs1ile ver· 
kelime söylemed.en kapıya yürü- ..fi~i ~ö.,.:ı de unı1Hul"tlvorclu. 
dü. Urlu merdiven ba~ına kadar Ayasofya camiinden çıkarken 
gelerek ihtiyarın elini Öptü. Fa-

Patrona Halile <ımutlak beni 
bekle!» demiı, oğlu ile çok e • 
hemmiyetli mea.?leler üzerine gö 
rüıeceğini ima etnıi~i. Fakat 
şimdi, Urluyu da gördükten !on· 
ra oğluna gidemiyordu. 

Viranede yarım saat kadar 
bekledi. Ortalık ı;ittikçe kararı· 
yordu ki, Urlunun kapısı önündo 
bir ayak patırtısı 1Jldugunu İfitti: 
Muhafızlarm öteye beriye ko~~
lukları anla~ıhyordu. f'akat ni • 
çin? Sakın Patrona Halil aklına 
esip de gelmesin? Kös~ Gani E
fendi dizleri üzerine doğrulup 
daha dikkatli bakmca, fener tu
tup kapı önünü aydmlat.mağa ça
lı~n muhafızlar arasında Urlu 
ile Şüca Çelebiyi seçmekte gecik. 
medi. 

BrP aman, yoksa Şüca Çe • 
lebi Urluyu alıp sar"'ya, hdra -
zama mı götürüyordu? 

Aktam rüzgarı Urlunun ka • 
ranhkta t<bayku,lanan» kahka • 
h.U.nm getiriyordu. 

İhtivar bulundui?'u yerden d<t
ha dikkf't etti: Evet. Fanüs tavkı 
altında i.ki kisi at:ı binivo.- lu. A
cı acı ıı;iilüm•eni. dem~l< SR!'!\V 

esİTcisi iJe ihtilal sekhanb•ııısı 
at b~ı bir yere gitmek Üzer~ 
idiler. 

(Arkası çar) 

kat yüzündeki çizgilerdt!, ı:ö:zle
rinin bakışı ve hususi durumun. 
da az evvelki aamimiyet yoktu. 1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 

Köse adam bastıkça tahtaları 
ııcırdayan merdivenleri dalgın 
dalgın indi: Evet, umduğunu 
burada bulamamıştı. Sokak ka~ 
pıdan çıkarken birdenbire bir, 
yıldırım «İnmesi» almış gibi sar· j 
sılıp irkildi. Esirci Şüca Çelebi Uç 
adım ötede akaam a'acasmda a· 
karan kır beygirinden iniyor, sır. 
nıah çepkenli ayvazı hayvanın 
dizginini tutuyordu. 1htiyarm yü 
reği "kütlen di. Artık, bu adam· 
lar araaında saray ve sadrazam
la gİ:zli bir miinasebet olduğuna 
tAmaınen hükmediyordu[ 

e lebi a ~la ve aemiz YÜ-

~ - lbhcıoğ'lu yolunun ciaı47 lr.u9ta.nf!!ri alt.1m. tffl-ıdür edl'n ıumnt.. 
rm ıfs inad d.11 rı inşası k:ıp-.ıJı z:ı.rf m ;~.tml'$~ lt0nm111 tıır. K&.;ılf bcdıelJ 

{52918) linı (2ii) kıurn.ş ve ilk temln.a.tı (3895) lira 91 kııru.ştur. İba.lt 26/JO/ 
942 P~ cimli saat tG de daimi ent"ÜDJU!de yaJ>')tı('~ır. Mukavele tk • 
~ n.a.fia lşferi umumi, huwı;i ve fenni !)artnamc eri proj:- ve keşli hüU-

!ia&ll ve hıma miit-t>ft.rri e•·ra.\.: iki linı. 65 kunu.., tnUIQ.bilillde ten icıle-ri müddr. 
filjiiıııden veri!A>('ıl'.k.ik. 'l'.ı5°1lkrin ilk temtn:at, nıııktmıo: veya. mt>!\tool.ın ihale. 
ılım llCki:ı: &iilı evvel fen l'fleri müdüıliığündm. a!ae"·khn ft'nni ehliyet ve 
k.11ıırıJoen ib~ı lizı:m ı:-cteıı üiğer vesikalbı:ile blrl k~ 2499 n,ımamlı kaııı.mun 
fıa.rifa11 çevre11inilıe ha:r.ırbyar.a.k.hırı ka.pa.Jı ı:a.rfların ihıdıe giinü i'a.t 14 de 
1ıJaıı1a.r clalmi encümene verıneieri. (408} 
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Biraz ilerimde, kUçük ço-
cukları arabalarla parka 
geti.rmit mürebbiyeler de· 
dikodu yapıyorlar. Sağ la· 
rafmdaki bankta bir gene kız • 
la bir genç erkek oturı.;y~r. Bir • 
birlerine sokulmuşlar, dalmıttaı-, 
kendilerinden geçmişle\" .. Onlara 
gıpta ile bakıyorum. Ne de ya· 
kı§mıılar birbirlerine •• Bahar ve 
gençlik.. Ooh, 5enç olmak, ba -
harı, genç bir ruhu tututlurarak 
idrak etmek ne saadet! 

Semahatlerin köye tatındık -
ları zaman, beni.iz bu park yapıl
mamıştı. Burası hali bir arsa idi. 
Fenere docru giderken daima 
buraya uğrar, kimsP. tarafından 
rahataız edilmek tehlikesi olma
dan uzun uzun konu~urduk. On
dan evvel İdille daima buluşlu. 
ğumuz yer buı-asıyd?. Parktan 
Y etilköyün iki Lurun halinde 
öyle iÜzel bir görüniisü vardır 
ki •• Sağ tarafta büyük kilisenin 
silüetine dayannus, küçük evler, 
b:ıhkçı kulübeleri. kayıkhaneler 
ı;öziilcür. Sol tarafta Fener be -
yaz endamile a r(adar arasında, 
yeşil tamdana dik•tmi'l bir mumu 
andırır. Gençliğim bu iki kavis 
arasında geçti. ~~J iki genç sev -
gilinin oturdu;u yerde hir bank 
yoktu. Fakat yıllarca evvel bo:-t\, 
orada, çayırın üstündl" sayısır 
sevglilerle b~sba~a mehtabı a~y
retmiştim. Burada en taze iht] • 
,-aalarla sayısız genç kızlar kalb. 
lerini ve dudakla ... mı bana ver -
-ni,Jerdi. Burada, Semahate sev· 
gimi söylemi,tim, hurada Sema· 
hatin kalbi dile gelmişti. O de
kor içinde, genç ate~li, cür'et'·ar, 
serazad, tasasız Ve::lad g"Özümdc 
canlanıyor. Mazid~n hale, dt?rİn 
bir uçuruma yuvarlanır gibi d:· -
üyorum. Ellerim yumu~ak, bir 

yün yumaiı halindeki bevaz saç
larıma gidiyor, gayri ihtiyari.. 
Dudaklanm bükülüyor, başımı 
.. ,., ıtcı sallıyorum. 

Kaybedilmit günleri, ıztıraba ta. 
havvül etmiş <Jaadet}eri tekrar 
bulmak, tekrar heyecan bulmak, 
tutuımak, elem pahasına da olsa 
yeni maceralar ya:Jamak arzu -
su ... 

Evet, ben ruhumu yeni bir ı;ev
ginin ate~ine tutmalıyım. Türlü 
mülahazalarla kaJh:ınin ka;:uınn" 
kadar gelen kısmetleri çevirme
iiyim. Bu asla, 5emRhate bir iha
net değildir. O kalbimde her :za. 
man yaşıyacak, fakat onu kay
betmekten mütev<•llid, Z:ztırah. 
için için beni yerken, ben müte. 
vekkil, zebun gün~erirni sayma -
malıyım. İçimde, her zaman c11ki 
Vedaddan enkaz parçaları bu -
luyorum. Heyecansız yapamıya. 
cağım. ihtiyarlamış san<lı~ım 
;:önlüm taze hi•ler arıyor. Deli
ce, çılgınca sevmeliyim. Bu gü~el 
bahar günü hana bunu ilham e
diyor. Yaşadık, yaı:ıyoruz, git -
mek Üzereyiz. Niç?n hislerim: tı

ka basa doyurmadRn, kalbin hak 
kını •eTmeden mukaddf:rata le~. 
Hm olmah.. Kaderin rotasını çe. 
v1rmek bazan elimizde ... Hayır, 
hen artık mütevekkil, ölümü bek 
lemiyeceğim. Ben, benim gibi tu· 
tu,muş bir kalble. heyecan için
de yaşamalı, sevdiğiın kadar se • 
vilmeli, arzuladı~\m kadar ar • 
zulanmalı, istediğim kadar isten· 
meliyim 

O ne? Yanundaki bankta otu
ran sevgililerde hir hareket -var, 
bir münakaşa •• büyüyor. Erkek 
hiddetli ... Genç kız sinirli hare· 
ketler yapıyor. 

H issettirmemeğe çalışaral<, 
bakıyor ve dinliyorum. Erkek a· 
sabiyetle söyleniyor: 

"- İstemiyorum efendim .. 
Akraba olsun ne olursa olsun, 
onunla bu kadar samimi olmana 
tahammül edemiyorum. Beni ü:z:. 
me-k icin elinden geleni yapıyor
sun! Sana kaç defa rica ettim; 
hiç olmazsa istikbalim mevzuu· 

Ruhuma muztarib geçen yıl 

larm tortusu çökü:ıor 'birdenbiı 
• b-"hs olduiu sırala.rd.t beni üzme 

diye.. Biliyorsun imtihanlaYım 

diieı- taraftan senin kaprisl~ 
rın •. 

Genç kız sakin göriınmeğc 
lışıyor: 

- Hepsi kuruntu bunhır 
Onunla arar.uzda bir ~ey o 
ğunu sanmakla bana hakar<'!t 
diyorsun! Lüzumundan 
kıskançsm sen ! 

Erkek, asabiyete kapılıyor. 
zine yumruk vU'l"a!"ak bagırıy 

- Farzet ki bi>-..le? Sen 
hakarete layık oluyorsun 1 

Genç kız birdenbire 
kalkıyor: 

- Teessüf edeı·im. Artık 1 
bi.ramizi görmemdiyi.:. Ilu ka 
itimadsızlık.. Güh.im:1üyor 
Yapmayın çocukl.l'l.l", bugi.in'e 
kıymetini bilin .• Kırmayın b:r 
rini:zi .. Fakat kıskançlık ne k 
kunç, fakat ne güzel şeydir. 
mütereddit adımlarla yürüm 
baıladı. Çağırılma:>ım bek~? 
bir hal var Üzerimfo., Erkek 
rurile mücadele h<llinde. Sesi 
sin mi? Aldırmasın mı? 

Belki manaan:, lakin daya 
mıyor, müdahale ediyorum. 

- Çocuklar Leni dinler m 
niz bir dakika?. 

Kız duruyor, •!rk~k bu mü 
haleden büsbütiin sinirlen"' 
kaşları çatık yüzüme bakıy 
·•Sana ne oluyor, ne Icarışıyo 
sun? ıı diyen bir ifad~ ile •• 

Sesime bir baba sefkatj, yü 
me bir dost yakınhgmı göst .. 
mimiklerin tatlılığını vererek: 

- Ben yabancınız degili 
dedim •• Müsaade edin bir da 
ka. 

Kız, yavf yavaş ~okuldu, 
keğe de elimle yanımda yer g 
terdim. 

- Şuı-aya gelmez ınisinİL?: 

(Arka$l var 

,. Doktor 1. Zati Oget 

1 ~ledtye ~datl muayen" 
hane.:ıinde ~leden aonra ha.oıta 

' IUIDl b.bal eder. 
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llergi.i.11: Köyden yükselen ses 
( Ba1 tcuaf ı 2 nci aayfu.Ja) ı ve daha karlı olan ha)'Tan i§İnde ı kilosunu 12 kuru~a vermiştik. Bu ı çiftçiyi bildiğiniz fiatlaı·la yağı lanmağa başladı. Yol parasını ı çok fazla alt ~a gösteren sayıo 

için donmayan kış mahsulleri az de böyle olmak lazım gelmez mi? aene 26 kuruta veı·dik. Bir boş satmak mecburiyetinde tutuyor- veremediği ıçin mükellefleı· lıak· Milli Şefimiz sene batında l.oy• 
'Verimli olduğu gibi yaz mahsul- 1 Toprak ve hayvan mahsulleri. teneke 15 kuruştu, ,imdi 125 du. Mağdurdular. İhtiyaçları ol· kında bedenen ~alı.~mak usulü t lüye: «Bu fiatlar bıı:- gün gene 
leri de kuraktan çok ıoüteeasir nin yükselişinde nakliye iic.reti· kuru~ Lehim masrafa beş kuruş- duğu için mecburi satış ta yapı. arttınldı. Fakat bunları çalıştı·ı düşecektir, gafil bulunmayın o 
oldular. Sonradan çok yağınur ni düıünen olduğuna da hiç rast- tu, şimdi 30 kuru-t. Geçen sene- yorlardL Tüccar da ucuz fiatla raca.k kadar yol inşaatı yoktu. günü karşılamak li..r:ere tutu.~ılu 
oldu, fakat mevsim geçmişti. İt· lama.dık. Benzin ve lastik yok- ler bir teneke peynirin buzhane. aldığı içia ucuz fiatla sabyordu. Nakden yazılanlar parayı öde- olunuz!,, hitabesind'! bulundu. 
halat maddelerinin çok pahah~a luju her mahsulün kiloauna be! ye nakli 15 kuruttu, şimdi 120 Malın fazlaaı müstah~ilin elinde yemediler, haklarında hapjs ita.. lar. Memleketimizin küçüğünden 
çıkması bili.istisna her fer·dın kuruş zammetm.iştir. Tahmil tah- kuruştan fazla. Eskiden buzhane idi. Onlar mübrem ihtiyaçlarını rarları verildi, bu hal cümhuri- büyüğüne kadar hio:tbir mubar
İJıtiyacını arltırdığ1 için amele li.ye masrafları da eski yerinde ücreti 50 kuruttu. Şimdi bir te.. temin etmek için lazım olan pa- yet hükumetimizin gö:ıiinden rir, hiçbir münevver nasıl şimdi 
}evmiyeleri yükseldi. Bu yükse- durmayor. 40 kuru~ olan bir çu. neke için ne alırlar bilmiyorum. ra kadar satı, yapıyorlardı. Bir kaçmadı. Hemen tedbir d\işiine- köylüyü ikaz etmelc i.htiyac: m 
lif te seferber va~iyette olma. val bugün 300 kuruşa güç bulu· Bu vaziyette peynir ve tereyağ kısım çok küçiik müstah,.ilJer ne rek buğdayı koruml\ kanunu çı- duymamışsa çiftçi mahsullerinin 
mızda amil oldu. {ki sene evvel nuyor. Aradaki fark 260 kuruı· bususwıda ne çiftçide, ne de ta- zeytin ne de yağ tutamadıkları kardı. Bu takdirde dahi koylü yok pahasına satıldığı zamanda 
A kurup. çalıtan amele 250, tur. Bunun mahsulün beher ki- cirde ihtikar arzu.;u sezmek ye- için tüccara devretmiş1t.•rdi. Fa- dirilmiş değildi. Yalnız y1kılma- da müstehliklere: .. Ey yurddat· 
~J kuru~ çalıtlı. Bu yüksek üc- loaunda hisaedilir bir tesiri var- rinde olmasa gerektir. kat bunun nisbeti de o kadar masa önlendi. Ertesi sene biraz lar, bütçenizin yiyecek faslından 
relin maliyet fiab üzerinde mÜ· dır. Mmtakamızda zeylin yok. Fa- yüksek değildi. Hesabım bilen daha hükumetten yardun gördü. artan paralan bütçenizin eğlen
him fark yapacağı tabii idi. Ni- Mmtakamız pR-inç istihsal böl kat zeytin bölgesinde bulundum, çiftçi} .. ~ gene elinde malını zey- Biraz daha canlandı. Uzu"köp- ce ve fantazi giyim faslına mü
hayet çiftçinin istibii.k ettikleri- ceai olduiu için buaünlerde en eğer yazılanmı okumak zahme- tin ve yağ olarak muhafaza edi- rüden bir vagon kavun getirP.n nakale yapmayını.:. Harb <1<'ya· 
ni naza.ra almak lazım değil mi. çok sözü geçen bu mahsul bftk. tine devam ediyonanrz; bu hu.. yorlardı. Ağladılar, sızladılar, bir çiftçi lstanbulda kavunları bud tabii hadiseler ~ebebile Lir 
dir? Melbu.sat sekiz miıli oldu. kında da bir iki so.tır yazacağım. auata da birkaç satır yazmağa derdlerini anlattılar. Fiat orta· vagon teslim satmak i~tediği za. gün bu ucuzluğun bir pahahlığı 
Pulluk, sapan, orak, bl'pan, ı&ra. Evveli bu sene pirinç mahııulü üşenmiyeceeım. Bu &ene amele dan kalktı. Şimdi tüccara uki nıan almadılar. Yemİ5 iskelesine olması muhtemeldil·. Yiy~cek 
basının demir aksam\ hayvanın yurdumuzda çok noksandır. Ge. yevmiyelerinin yüluek olduiunu fiatla nıal vermiyorlal'. Evet ba. nakil masrafı ile vagon ücreti fasla olan beşten artan ikiyi ih. 
nal ücreti v~aire [demirin kilo- c;en sene pirinç için 42 kunış fiat evvelce kabul etmiştik. Zeytinin zı açık.göz tüccarlaY yerine ayni kavunların satış bedelinden faz. tiyat akçesi olarak ~aklayım7. ki, 
su sekiz on misli yükseldiği için] konmu~tu. Halbuki zaten maliyet makine ile hasad yapılmay1p a.. fiah koyamayacağını dütürıerek la olduğu için malım aı·am:.dı. böyle bir zaman gelip çntaruı 
bunlar da yiik&eldi. Evvelce evin fiatı buna yakındı. Bu vaziyette mele ile toplandığmı da bili.yo- ucuz aldığı malları da yüksek Burs.adan o nefis ~eftalileri sevke 'TIÜ~kül vaziyete dü:?me)o•esiniz,, 
bütün kaplarını kalaylatmak için pirinç ekimleri ziraat pr<>gram- ruz. Şimdi eski maliyet fiatma fialla satmak fırsatını buldular. den bahçe sahihlerinin İstanbulda diye halkı ikaz etmek vazifesini 
verdiği para ile kÜ'fÜcük su ma,. lannı deği~tirrnek zorunda kal- bunu bir defa :ıamrncdelim. Bu Belki de ihtikar yap1yorlar, bel. şeftali küfeleri nt•ldığı :z:aman o yapmadılar. Bu mes'diyeti pay. 
rabasmı hile kalaylalamaz oldu. dılar. sene kıt erken bastırmıştı, bunda ki değil, muhakkak ihtikar ya- zavallı, gördü ki seftalisinin am l~ırken herkes hissesini kabul 
lCO kuruıluk kahve:oini 570, 26 Saniyen, sıtmayı önlemek ga- da mutabıkız. Bu erken kar pan tüccarlar var. Fakat beş on balaj mıuırafı, ista:\yona araba etmek mt-churiyetindedit". Eğer 
kuruşluk ft!keri 130 kuruşu eeç· yesile yurdun birçok yeı-lcrindel yağmazdan evvel zeytin bölge- tüccarm ellişer bin lira ihtikar- nakliyesi, Mudanyaya tren ücıe- her aile sekiz on sene ucuzluk 
ti. Y ediiİ ekmekten IDölada aatan pirinç Zİraatine müsaade veril• sinde &Ayrİ tabii yağışJık olmuş• dan para kazanmasına mani ola· ti, trenden vapUl"a naJdiye, Va· zamanında ya k~nJİsİ dÜşÜn('rek 
almaia mecbur olduğu §eyleri medi. Mesela bu meyanda bütün 1 tu. Zeytin toplanması biraz ge- hm diye devletten; zeytinyağla- purdan Yemi~ civarına nakliye yahud gazetelerin devamlı ne~
seki:z; on mi•line alırken sizin ar- Bursa ve ~azalarile Bandırma cikıniş oldu, arkasından da kar rına a-ene eski fiatla el koyması. ve nihayet kabzımala vercr.cgı riyatı ile ikaz edilerek ar:.ı:etti
zu ettiü-ini:z veçhle de~let hubu ve Balıkesır havalisinde pınnç bastırd1. ilk kar yağdığı :zaman 111 taleb etmek baks1zlık olur. Bir komisyon çıkhktan .sonra b~hcı>r ğim şekilde ihtiyat akçesi ayır· 
batı eski fiatla hatta bir misli fi· ekimi yaaak edildi. Yalnız yasak ıteytinlerin bir kıaını ağaçlarda kaç muhtekir tüccarı a-ayri me~- kilo şeftali için elinde bir kuruş mış olsalarda bunun tutarı ve 
atla alaa acaba mübrem ihtiyaç edilen bu bölgede asaari yirmi idi. Gerek yağmurdan &onra ge. ru kazançtan mahrum edelim bile ka1m.ayordu. Bu ya'Zdtkları· neması şimdi herhalde birçok ya
maddelerini ahm kudreti kalır otuz milyon kilo pirinç İstihsal rek kardan sonra toprak amele- derken bütün zeytin müstahsil- mı siz de bi1irsinİ7.:. Hem de Lica.. ralarına merhem olurdu. Bütün 
mıydı, vergisini ödeyebilir miy- edilirdi. Yiyecek mahsuller va- nin giremiyeceği kadar çamur }erini mü.skül duruma sokmak si-J ret odalannda filan re5mİ kuyu. bu uzun seneler zarfında radyo. 
di?. C::a_miaını.zın yüzde sekaen zi~eti incelenerek Sıhhi!.c Vekiı- bir h~lde iken top.lama mevsimi zin de ar.zu ettiğini..ı: bir şey de· ı dat ile aab~~ti~: ~u sekiz on . sene muzda bile ta~arruf te!kini _içi~ 
yedısını teşkil eden bu zümre letmce aonrad3:n _hu .h?lgele~de geçmış olan zeytınler kısmen ğildir. I zarfında koylunun can_ fi-eklş~e- ayrılan saatlerın adedl hepnnı
böyle mütkül bir vaziyete düşü- dahi pirinç ekımme ızın verıle. aerl rüzgarlardan döküldüler. Şimdi mektubumun son satır· sinden İııtanbulun ve c!ığer büyük zin hatırında kalacak kadar az 
rülürse acaba baJinıiz bundan ceği duyuldu amma. zir.a~t mev- Vakit geç olduğu için toprak ça- lanm daha dikkatle okumak şehirlerin manifaturacıları, tuha-, sayıda idi. Büyük Şefimizin köy· 
daha 1Df iyi olurdu 1 Ç\ftçi mah- aimi geçmİf buiunJugu açın maa- mur olduiu halde toplamak z:ı· zahmetini ihtiyar etmenizi rica e· fiyecileri, gazinQCuları, barcıları, lüyü tasarrufa dave.t e?~n .. ~-1~: 
sulünü p hah 5atmak için piya· lesef mümkün olmadı. ~atma ~- ruretinde kalan zeytincilerin sıl- deceğim. plajcıları, hatta randevu evi i~le- metli hitabe~ini ve ılerıyı goruşu 
aaya ar:ı:etmiyor diye bütün ga. liyesi olmayıp ta Sıhhıy~c ~eki: kelediği zeytinler de çamlll" ~e- Çiftçilerin senelerdenberi İS- ten be§eriyet mikrobları istifıul': bir daha ne radyoda ne de ca_z~
zeteler feryadı bastılar. Düşüne. leti bu dütünce ile evv~la zu·aata ri.ne düşüyordu. Hasadın a-ecık. tihsal masraflarım ödemeyecek ettiler. Gıda maddelerinin gayrı telerde bahis mevzuu olmı:ıdıgı 
lim. Toprak mahsulleri sakJandı - yasak etmese idi istihsal herha!- meainden mütevellid randıman bir fiatla mahsullerini ıatmak tabii ucuzluğundan artan paralar için korkuyoruın ki istil<bal~e 
i• zaman çoialmaz, biri.kis fire de çok fazla olacaktı, fakat kı.. farkına bu ziyanlar da zam oldu. mecburiyetinde kaldığını elbette iki gün dayanan beş lira lık İpek köylünün bir kısmı da eafletınm 
verir eksilir, böceklenip ziyan losu 40. 50 kuru~ değil, yüz ku- Nihayet teneke pahalılığı ve biliyorsunuz. çorap bayilerinin ve <liğer ~aydı- cezasım çekmek zol'unda kala· 
bile olur. Halbuki hayvanat sa· rup. bol bol pirinç bulabilirdik. nakliye ücretlerinin yüksekliğini Beş on sene bu vaziyet clevam ğım ticarethane ve meslek sahih. caktır. O zaman vicdani bir sız.1 
tışı tehir edilirse hayvan büyür, Pirinç hasadı başladığa için §imdi de üstüne ilave edelim. Şimdi dü- etti. Köylü ailesini'1 üzerinde al- lerinin cebine aktı. Normal şart- duyması İcab edeceği kamıntin. 
kilosu artar ve böceklenip çÜl"Ü· elinde pirinç bulunanlar eski şünecek bir şey kaldı. Mal\ıınu- tın olarak saklad,ğı ihtiyat akçe· lar altında gıda ihtiyaçla.n ıçm de olanlar varsa; bu huı-u 1 :da 
mek tehJikesi de yoktur. O halde mahsulü hemen elinden çıkarıp nuzdur ki zeytin bölgesinde hu- sini garfederek, •ltwda bulun· be, ayırması lazım gelenler bu yegane vaınta olan gazetelerı e 
çiftçi acaba buğdayını piyasaya yenisini a1mağı tercih ederler, bubat zirati hemen hemen yok durabildiği hayvan adedini a· ihtiyacı üç ile karQılaymca artan ındc bulunduranlar, ,,.e onhrııı 
arzetnıemeği akıl ettiği •gib~ ne· fiat ta ?u ka.dar .~k·~~mezdi. f>'~idir. Ze~t!nciler gerek ken~i zaltarak ayakta durmağa ~alışı-ı ikiyi, yukarı~.• sayd1ğım masraf- !"~şretmeğe la!ık ~öreceği k.., dın 
den hayvanhırını da bekletıp et Peynır tacırlerını mudafaa e - ihtıyaçlan ıçın gerek çab~tırdıgı yordu. Yüz para, üç kuruşa buğ- lar faslına munakale yaptılar. ıyı yazmak nımetme 1:'1'*:zh r 0 

fiatlaranın geçen seneye nazaran decek değilim. Fakat onla.nn da amelesinin iasesi İçin lazım olan dayını, yirmi kuruşa etini, üç 1 Ruhumun en derinliklerinden tanlar bu ulvi va7:if~yı ıfa et· 
birkaç misline çıkmasını temin haklı olduktan tarafları yazıve· buğdayı ve mısırı geçen senelere kuruşa sütünü, yirmi beş otuz 1 gelen bir iftihar duygusile sö:rlü· mekte gecikmeme_lıdı~l~r. H " ke• 
etmiyor? Eier hububat hakkın- reyim: nisbetle birkaç misli pahıPlıya kuruşa tavuğunu, yirmi paraya yorum ki köylünün müşkül duru- lerimizin köy ge:;.ıl rını yap la 
daki iddia varW iae daha kolaJ Biz onlara 2eçen sene ıütüu tedarik ettiler. Mevzu kanunlar •· k ncı aa lada 
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Bir Anadolu seyahatinin notları 
Trakya' da 

(Baf taralı 3/ l de) ı ederek aleyhime hakaret davaısı 1 Ne İse, az gid .. , uz gide, dere 1 nan altına, suyun kenarına oturu-
ceç.mez mi? Hem ne söylüyor • açtı. .. . _ tepe düz gide, nihayet en müthi~ yorum. Sen misin oturan? • Su-
du bilir misiniz? " ..:eyte.n Nec. Te l H 1

· d - k } b ~ • easur e ayrı ucye ogru I yo uş arın a."'ınn :.eliyoruz:. Ar· · · d .. .. 
det» isimli bir piyeste ezberle . ~ T "' "' yun ıçın en, suyun ustun den su-diği rolü! egı ıyorum: . tık, her yokuşun başında sıra ile yun havasından ve etr f d ki 

- Vah kardeşnni Demek b«:- bir kaçımıza arabadan inmek dü ağaçl rı dall d 8:~" 
8
.d 

- (!Şeytan Necdetıı teki rolü nim piye&İn yüzünJen baıın der- süyor. Ancak, haklarım yemiye· r ki~ n altrlın ~n kÇCl§ı 5et'. 
mü? d · d' 'd'? •• ~ en ı ve vızı ı ı sıne er uzert-

e gır ı ı ı. yım, melahatle bana karşı daha 

Kar•lu_! ~a~ndc;n öne~ ,etd~, Çiltçiıain beltleJiği mevsim 
fltl'!_n ko~.:.ır lıatlarr blraenbıre yafmurlan kiıli derecede ;yaidı, 
yukseldı, paltoluk '4.unaf yok klflılt elrt..ae hararetle devam - Evet, o rolün bir parçasım ! - Ne çıkar, ben, tanınmış bir müsamahalı davranıyorlar, onlar me saldırıyor. Tekrar arabayı ve 

- Nasıl? eserin böyle maskara cdilmt"sİne arabadan üç kere inel'ierse, biza tozl~ yolu zor boylayoru~. . 
Biıa (Hwut.i) - Bu yal kara 

kış vaktinden -rok ence geldi. Ha 
vanın birdenbire soiuımıuu her. 
kese kııhk giyeceklerini siydir· 
di. Daha Kasıma on beı yırnu 
gün varken kıtın bvyle erken 
gelmesi herkesi korkutmu~ ya
kacağı olmıyanl.uı tel&fa dü~f'· 
mü~tür. Kasımdan şonra kırk 
ıün de pashrma yazı olduiunu 
belleyen bura halkt. oaha yazın 
bitmediğini göreı·ek ihtiyat&ız 

davranmıf, bir çokl"ı, kömür bi
le tednrik edemeıni~t·r. 
~ Geçen &ene sekiz liraya ahıJ.An 
odun arabaları bu yıl daha finıı. 
diden on beı liradır. Kar Yftiar · 
sa yirmi liraya çık.ı.\c.atı muhak
kaktır. Odunculuk yapan köylü' 
ler de, batka mahsulleri para ('t 
tiği için getirdikleri odunlara faz 
la fiat istemekte vu ~hirliye .ide 
ta kafa tutmaktarlır. 

ediliyor 

Edirne (Huswıi) - Trakya 
çiftçisinin dört gözle beklediği 

menim yaimurları yet-er derece

de yajm~ır. Vaktindf! yağan 

bu yaimurlar çiftçiyi f azl• ae • 
viadirmiftir. Toprağın istenilen 
tavı bulması dolayuile kışlık 2e
riyah bara.retle devam etmekte· 

- itte ıu parçayı.. Ben d~ tahammül edemczdiın. Mahlıe · bir kere indiriyorlar. Hayri Bey, . Boy!e daha ne kadar dın~enı'! 
ezberliyorum. Dinleyin! mede hakim ikimizi de dinledi. zayif vücudile tozlu yolun bit- dınlenıp arabayı ve beygırlen 

Ve bu «dinleyin n den ~onra Neticede bana dönerek: _ , Bir mez tükenmez yokuşunda, bire- sürdürdü.ğümüzü tayin edemem. 
Hayri Bey «Şeytan Necdct ıı İn daha heyecanınızı uu kndar gü- linde mendil, soluya soluya ufuk Yalnız bır defasında, arabaa 
o parçasını okumağa başlıyor: rültülü izhar etmeyin! > dedi. O lara bakıyor, 0 ufuklara ki hali hırslandı ki, elindeki keserle ara 

- «Evet ey delil-i felak\?t, zibidi aktörü de : -- «Elinize ge- alev halindedir ve gölderin orta. bayı çeken tek beygirin fH. ğı·üne 
öt! İnsanların nühusct gördük · çen edebi eserleri oynarken met- sında kızgın yağmur gibi ate~ini bir iki müthit darbe indirdi.Eh, 
leri, elem çektikleri meş'um va. nine .. sadı~ A kahrı, ltendiniz • yolun üstündeki bedbahtın tepe- artık, öteki beygirin yorgunluğa 
dilerde, felaket sahalannda dar· den boyle ılavelcr yapmayın .. a- sine ak-.tmaktadır. Ahmed Çinta- nu kend' .. t" ld - h ld 
aiaçları diplerinde öt!! Sada-yi yıbdır! ı> diye µayladı. Bunun al'- na gelino•, sişmanca tombul vü- ne d b 

1 
ua,une 4.. ıgı ah e ge-

t d l h 1 
• k d b" · b ' e u zu me ugrayan ay\•a • 

Hükumet kışlık zeriyat teame me arın a er yer erı asın an ızı arı~tırc!ı. l'rlahke. cuduna rag-men hayret edilecelı A d 1 h t" • A ıçın ı t t'-t' 'ki · d · na o u &eya a ının .. 
müstahsile Ziraat Ba•kuı clae çın a ve 1"'"" • 1' meden, ı mız e ce:ı:a111z çıktık. bir çeviklikle tepeden yukarıya ·ı . h .. 

H 
· ö k 1. p k' • ~ . . . • nın çı esme ta ammul edemez • 

dir. 

tohum dağıtmaktadır'. ayrı za soy, uu parçanın - e ı amma, onun cezası ne dogru ade ta balon gıbı kendııu d'k A b h k d k 
Belediye aeçrmı üslubundaki bütün komikliği ze- olabilirdi? bırakıyir. H e yecandau miiteessir ı . ra acıya ay ı~ '. ~ •• 

.. _
1 
_ _.. • • d' sine verdiği en iatihzulı bir tonla - Hakkı olmadnn edebi eser- olu•u en fn:rla yüziinün kızar • - N.e yapıyor"sun, aetı mısın? 

oe euıye aeçımı sonıı. et 1. Rl"y " ' H B b' 1 leriıı tasnifi sona et"di. Yeni Be- belirttikten ve bizi ne~' enin ıson lere şerhler ilave c\ınek cezasız -nr..sından belli . .. bir de. dudak. ayrı ey, ıraz evve yaya 
haddine kadar kahkahalarımız. kalmaz ya... Hiç değilse, böyle larını ııarkıtıp somurtmasından ... olarak yaptığı &on bir yokuş yol• 

tediye heyeti yarın içtimalanna ı k d k k b d ' açı ar ı tan sonra, an5ızm 11tit davasın~ . ay e. er.~ Elinden gelse düzlükleri de yo- culuğunun kalbine "Verdiii çar • 
'baılayacaktır. Yal·ıaki içtimad• retıı emrinde duruyor, bir lahza Hayn Bey bır lahza susuyor, ku,a çevirecek .. ikide bir, araba· pınlı ile: 
Yeni Belediye reisi ile riyuet aanki « Ne oluyorsunuz),, gibi yÜ biz de bu hükmü ver~n hakimin cının yanındnki mevkiinden ar • -ikinci auali bir baıkası bid 
divanı encümen ve ıneclia a~ı :ı:ümüze bakıyor ·ıc nihayet şunu yUksek zekasına. hayranlığımızı kaya, bi7e dönerek soruyor: sorsa! 
intihabı yapılacakttr, ili Ye ediyor: ifade edecek. kelı~e bulamıyo - _ İnelim mi?. Karş1da yoku~ Diyor. 

Bir i.taayon açlulı _Bir nokta. Final. ruz. Fakat bırdenbıre, yol büsbü göründü! 
f 1 t 

• d ·· h' b' Nihayet, Denizliye yakla•ıy.,. 
Yunan arazisi dahilinde ve O, (ıfinahe nokta koyuyor tün ena aş ~g~n an, nıut ış ır Sonra, elini Hayri Beyin omu. " 

Pityon ile Siviling'"ad araamdak amma, biz kahkahal:,rımıza ko· saraıntı geçırıyoruz. Arabamız zuna dokunduruyor: ruz. Şimdi asfalt yolun Üstün • 
İslosyonlardaı'ı şimdiy~ kadar a· yamıyoruz. adeta, .ıbo.dos1a1 tutulnıubş Aldda va· _ Haydi, Hayri Bey! deyiz. Tesadüf olarak, karşıdaıa 
çılmamıt olan TRIN ista•yonu Ahmed Çintaa soruyor: puru gı ı sa anmıyıa aşa ı. A M h d J' daha boş bir araba gelmektedir. He • 

_ Pekı," sonra ne oldu? Halk Tam bu anda, Rüchan'ın he- - ~ mu ' ıror, men arabayı durduruyor ve bi • 
Devlet Demiryoiları idaresi ta. d h t" b"' b"t" yokuşa vakıt var. Su ıstersen ve-

Terzilerd~ palto ve paltohık 
kumaf da yok tur. En inct: ve ütü 
tutmaz çulakilerlrı metreai s«"kh. 
li r ı dır. P iyezadl\n paltoluk te
darik ede1!1iyenlet, kaba dahi 
ol&a yerli dokumanı köylü ~ya. 
ğından p a lto y otırma\,tadır. rafından memur crönderilmek r.u beğendi mi bunu? yecan an arare ı us u un ço. . 1 zim bindiğimiz faytonu ar&baa-

,. Ö ğalmıştır. Kolunu uzatarak bü - reyım · .. • ·ı Ali h . af ~ retile açılmıthr. Hayri zaksoy, bu sefer, hiç yük testiyi bilmem kaçıncı defa İşte boyle arabadan me çık" sı ı e a a emanet ederek, ..,. 
zır ) İstasyonun a~ılmasile gerek beklemediğimiz bir cevab veri • olarak tekrar yakalıyor, Ahmed bir hayli yol ?aha alıyoruz. En atlerdenberi ilk defa olarak ra .. 

Avrupa Konvanlİyoncli, gcrekııe yor: Çintanda da kaşlar gene çatılı _ sonunda, beygırler arab~yı çe - hatça son merhalemizi a,mıy• Edirned! o rn1'arda 
Sivilingrad araaında itleyen tren - Halkın beğenip beğenme - kemez hale gelmez mı? Bo7. başlıyoruz. Derken itte tren yoe 

1>a ~i~~ Hu~iıl ·d VHa~ ler bu İstasyonJa durarak yolcu diğini tayin edemem. Çünkii ben, yo~ Yj,ne mi su? renklisi kendisini bu aktıkça bı • lu, Koncalı ve bir saat aonra o .. 
f n 'iyet 

g ı u:n o.~u r a geçen sene b daha evvel haykırarak kendi ka. Hayrı' Ö:ı:aksoy da İtapla bir rakıyor ve arabacı ı.öylcniyor: -ıizli .. 
oldug-0 a-ıol bu sene de mi faali- ve emtia ka ulüne ba1lamı1lar- . • b'ld' d' B .. · . ..- naatımı ı ır ım. unun uzer1- •e•le ı'tır• az ediyor: - Bu beygir artık yüriımcyor. A hk .. L '- b 
yete önem v<>n1ecelrtir. dır. d k t k t " .. l .. k' h r &'Uneş UTUıda atnuya ne e ıyame op u. _ Aman Hüseyin, İnsaf! Hi~ Arabayı çeken ya nızı ole ı ay 

Bu sen ekilecek araı:inia nıikdan H b' d ı· 1 ~ O.,aşlamıthr ve Hayri Bey, gece 
300 dekara halli Olacağı mub.ak • Hendeg"ı·n b1·r ko"yu"ne epN ı~ enNte a~ il tsoruylolruz: durmadan şakır şakır su içiyor- van . .. Çardakln bahçedeki Eti tiyatro-

- e ·.. e yap ın, ayrı sun, Hüseyin! Dua bilmiyoruz ki okuyalım 
kaktır. kar yag-dl bey? Rüchan somurtarak: tıhsım bilmiyoruz ki hayvanlar• unda oynıyacağı rolu hangi der-

Kırk1areli valiliği - Ne yapacağım? Sahnedeki -Allah Allah! Şimdi de Hü- büyüleyelim. Vaziyet biisbütür nanla batarabileceğini düşüne • 

K 
·~ıaeıı ( • ll<L!'"·I Hendek (Hususi) - Hendeğin aktöre şakır takır haykırdım: seyin rni>. güçleşiyor. Artık dü~~nüyoruz · ·ek ve bu derdini bizden de gi .. 

ll"K Husu&ı) - n~ ye r..11 __ ,_ .... t • •--- .~,.. 5 ı B l ı d" '"fett' ~ı . d"-- n_L LH9'1Ip:n Koyu epesıne lUM" Y-···'T' - « us. u ne re:r:a et >) ıye... Diyor. Ne yapacı-.ğız? Yarı yolda, Jar .. miyerek yanımızdan ayrılınıt • 
ınu IJ•çr ~ taym e 1KJJ D&Uaes.. .... _ Ha lar --.J.. :<-.ı~ur E td ? ki ıkayınakamı Cemal ~ vali• ..... va .,,..._ ıı.c>ısuıu. • - y, sonra ne 0 u • Hayri, gayet tabii bir tonla: hatlarında mı kalacağız? Göri r. Bize gelince, lozdan, günet-
miz K&zLm Demirclin izinden av- Edirnede - Sonrası, perde acele kapan- - O kadar susayorsun ki, nürde bir eşekli yolcu bile yolr .. n ve yorgunluktan sarhoş bir 
det.ine kadllr vali vekaletini ifaya Edirne (Hususi) - Havala!- cit- dı. Herkes etrafıma toplandı. Ki- Kerbela faciasını hatırladım, Hü Olsa, yakın köylerden birine ha dde evin lo~luğuna kendimizi 

D
•h'"llye Vekil~--- ~- .. r _.ı,ı. tikçe soğuınağa bafladı. Halk odun mi anlamıf, haklısın diyor, kimi aeyin! 

1
ber yollıyacai?ız . Jt..,ıı,; l-:

7 

.. p .,_ ...... ~ .--....- eu · • · d • 1 ' tıyoruz. Pamukkale seyahati de 
miftlr. n: kömür Mıtlyacını teınln ediyor. de niçin kızdıiımı &oruyordu. Fa. Diye tekrarlıyor. lam bir beygır gon e-rır er. ıövlece sc-nııı. ermtf oluyor, 

f!ııfit falan O~nlOY, Yeni vali nlOUmb \qM 'Vul- Kömüriin kllo.u 11 kurut. odunun kat it bununla bitmedi. O o.ktör, Bu ı.öz Üstüne tekrar ıülüıü • Bir su basında mola... Biraz 
f•lae w.ctı. flllili- 5.IO. G Ura ..,..mll=dw. aoDl'aclan mahkemeye müracaat vo"'7 serinleyim diye, incir aiaçları • 



23 .SON POSTA 

(Telgraf', TeleEon Ve Telsiz Haberleri) 
BU SABAHKİ HABERLER 1 Bu!o~ristan~a bir 1 C Askeri vaziyet :J 

B 1 
• • y • sılab fabrıkası (Boı tarolı l in<:i •aylaJa) jdari mtktarluı da pelr çalı deifl. -Sfalingradda fena 

havaya rağmen hü
cumlar tazeleniyor 

u uanstamn unamstan ve basıldı ~ı;:.:.T'.:~==: :~--~·~': : 
• Bem (A.A.) _ Bulgari&tanda ~ ~eJ~ du.ı:umunda kayda d~. nüz umumi l>lır taarruza baflama • 

il 1 
•ı 1 ailülı ve mukcli 15 1r.ı,inin Plow. ı:er bır deiJtldik husule gelmemıt- mrfttr. Onun için biz, ıeçen)U hlr a Ya 1 e arası açı lyor div'deki ailib fabri1'asma girerek tir.D~- yu1mtzde lasih etmı, olduğumm 

"8Ce beık.çiierlni öldiirclmlerl, tm. ~ Avrupada İnailiz - . Birlqik veçhi e .İJll'jl;z - AmerilıaJrJ.,.rn 111 
Pblarla makine1et"i dinamitle at - Amerika ~va lmvvetlerhua bati araltk Da.kara taa'TUZ etmek ietlye. 
tıldıarı 'ft yarı yarıya imal edilmi! Almanya ~ 1fsal altındaki Fr~ ~I .~ o ~adar tahmin ede -

Bulgar gazeteleri Yunanistan aleyhinde 
şiddetle neşriyat yapıyorlar, ltalyan 

basınına da çatmağa başladılar 

lriillyedi mtld.arda topu talarlb et_ nın ....Dtelif nokblartna kmyı ~tr medıwhnrzi bat'in tekrar edec:eii7 
tllderi haber venlmekh.l r. Bunla. ~~--~~~ ~eYabommL_~edr. ~_içinde Yllfadrimıtz bu 1 -
rtn düfın.ın bbnıetind ah .,.ra --~ lrUll evve ___..n ran. cfünya harbinin, lirın·izlen 
fiitçüler oldukları r~ br.;irlll • antn methur Kro~o ılJih fahri~_: fimcliye ~ar olup reçen harblerln 

ımıcLuı sonra 21 Birfndtetrfo pno hep.inden zıyaıde yer Te ehemmiyet 
yor. öileye dıoina ela igal Framuında vermekte olduğunu da gördüpmiia 

İsv'"ç menbalarına 
göre Kafkasyada 

hareK:at kıştan evvel 
b~ tiriJemiyecek Cenevre 23 (A.A.) -- Haber leyhinde fiddetli bir baımakale Alrnmııl.111 hir ~altı üssü olan oJbetle Dalrar'a, bizim tdmiNuıl. 

alındığ'ına göre Bulııaristan ile yazmııtır. Hitlu M 1BJ1i 1 i ve Lava ile Lorieut Iimanile Cberburg !imanı zln lnlifında bir taarrm yapıhn.ı-
Almanların geçen kıf başmdaki 
planı tatbika ha:zırlundrkları 

haber veriliyor 

Yunanistan münasebatındaki ger Slovonun ba~makale~indeki " •• k • 1 yakınında.kıl bir bava meydanı bom nın da irnkin dahilinde olduğunu 
&inlik hida devam etmektedir. sertlik ve asabiyet Sofya siyasi gOJUŞeCe 111$. balanmr,tır. Vffideo gelen bir td • kaydetmek mecbar;,etinde,riz. Yal 
Keyfiyet Roma ve Sofya arasın- mahfillerinde büyük bir tesir ic- (B~ tarafı ı inci 1oayfada) graf bu son bombardıman netice. ntz, Suriyeden sonra MadagMkar 
da mühim müzakereleri mucib ra etmi§tİr. Bu mehafile göre cıMabrımıiyetledn devamından u.. ~~ ~d~!.~ylattaıı batka 100 miwi~e .~karak Fan da kaydmı 

Londra 23 (.~.A.) _ Mosko _ oJ~aktadır. Bulgar gazetesinin bu makale - sanan Fransızla:- ayaklanmak için k:İf!DID oldugu ve 300 klfinin de gef'eldı gormekteyı2: Anglo _ Sak. 
vadan alınan haberlere oöre Al- u gerginliiin 1941 senesi Ey- sinde Critica Fasciı.ta adındaici olgun hale gelm!ılerdlr. S:muna ka. yaralandığını bildlnnektedir. soıılM ıayed Dakar'a taanvz ede-

1 
° lül ayında Dramada vukubulan İtal an mecmua•ın b Akd-1 d Malta d ı k ..:ı. '-- h •~-- 1- _ __...., man ar Stalingradın nnayi ma- Y "' a ceva ver • dar rnukavetnetin Frasayı kurtara- :""' z: e • as na &rfl c~ oru:r arsa mu aKK&., ,.....,..e 

halJelerine hücumlarını tazele _ hadiae ile başlamıt ve Makedon- mekte olduğu sanılmaktadır. bileceğine emin bulunan Fransızlar. olan mihver bava hücumları da de- Fransız kovvetb-in:U tldcletli mu • 
mişlerdir. ya, Arnavudluk lıududlarmm Bulgar mahfillerince İtalyan ca. bu hal, daha iki yıl evvelind,.nbe vamdadır ve bu bal mihver devleL kabeleslh kal'Jl~cakbrdtr. 

Şimali garbide Ruslar dahi elan tesbit edilememesi ile de mecmuasındaki makale Roma ri malum ohnlJ! bir hakikatti.» lerlnin §İmali Afrikaya hala takvi. MadagUkar, Çin ve cenah batı 
faaJiyetlerine tekrar baıolamı .. _ arbnıf olduğu muhakkaktır. hükUmetinin Yunanistana ıı.•ski A .k d L 1. t kb"h yeler göndermekle meıgul bulun _ PuJfik durumlarının bilinen tekil 
ı "' ... Şimdiye ıkadar hu hadUeler- hududlarını bah.,etmek niyetin _ merı a a aııa 1 a 1 d-1-11-- 1 d _ı...ı. w b A"-"k L'-llw' ar ve diifman hatlarına nüfuz , V . 22 (A ··nk- UK411"lınl göıı.termektedit. Şimali ~ e omuugu ve cenu uı a ou- gı 
etmitlerdir. den bahsetmiyen RuJgar gazete- de olduiu ve bu memleketi nü- apngton .A.) - Du a Afrika cephesinde de ber iki tara b.fvekili mar~ Sınub'un Lon -

Almanlar iki gün evvel kay - leri i!k defa olarak bundan dem fuzu mıntakası altına almak is .. ~ın .toplantısında M. Cordel lluB, fın birbirlerinin cepbelerile ceph; drada günlerdenberi beklenen aut. 
bettikleri yerleri almak idn faa- vurmaktadırlar. tediği şeklinde telakki edilmek • Biriefık Ame~anın, Laval tarafın gerilerine k.ıaqı olu bava hareket. kunu nihayet irad ederek bu harbin 

• Slovo f"azetesi Y'.lnanistan a • tedir. dan tatbik edılen Hltler taraftarı le 1 .. h . hl . - . liyette bulunmaktadırlar. al aseli Hitl 1 takbih ekt b r mi.ite avvıl r kesafetle devam 1944 senesıne kadar sorebllecegın -
Havalar çok fena gitmektedir. H b b f 1ıı:ı .. ~: 1~ akhl ehn ~· ~ .~ etmekte ve her &I taraf da .zayiata den ve harbin müdafaa safhasının 
Kafkaayad~ clüfman hücum • u u at satış ı•atlarının ..... n t h ettlgmt aoy uğramaktadır. Anglo - S.ksonlıar için arlık ı;ona ları devam etmektedir. Almanlar lemiı ve Alm..nyada çalıtmak z:or- Afrika.oın fİmalİ garbi sahillerine ennek üzere olup taarruz safha.ı -

Rus müdafaa hatlarında bir ge- nmda bırakıhnanın, hiç değilse e. Birlf,fik Amerika kuvvetleri orada nın hazırlanmakta olduğundan bab 

dik açmaia muvaffak olmuşlar- tesbı•ı edı.ldı•uv 
1
• b•ııdı•r•ııı·yor slr.i. olmak~~~~ esaret m~ını hem yerlqmelde, hem de hareket ıı.ettiği ve bay Çörçilin teklifile in. dır. Rualar bu gediği kapamağa iböva eyledlgmı ılave etmiştir. bazırlıklarile iftiıal etmektedir. Ge piz kamaralarının bütün a•ası ta-

uğraşmaktadırlar. Laval Pariate rek bu hıwrlıklarda. get"ekse daha rJrndan ayakta alkıtbndaiı bir M-

On gündenberi dağ patikala - Londra 22 (A.A.) - Laval dün dii« bazı Anglo - Sakson hazırlık. rada Şili'cle hükumetin ani olarak 
.. mda ve dere kenarlarında şid. A •k d aı1'tcn radyo ile Fransız el91erine larrnda Dakar'a kartı da tebclidler a.tifaaı iie dopn dur'AIJl da dHdı..t.l 
detti çarpıfmalar vukua gelmek· merı a an buğday getirilmesi için ecnebi bitab ~ bunları Almanyada ça sezen Vİfl Fraruanın endlıeıinin çekecek blr mahiyette göriilmekte. 

tedir. bir şirkete aid 8 vapur kiralanmak Üzere ılıflllaia davet ve teıvik elmiftlr. arttığı ve Vifl askeri kuv~etleri ba, dir. Bu iatiianın -~ ai~I net!~lıs 
laveç membalarına göre VI§i radyosu Lavalln dün Pariııte komutanı amiral Darlan ın hasta Jlle)'d.Ma setirec:ıegı beaiis katı o • 

Stokhoim, 23 (A.A.) - Alman. İt aıkadqlari ile görütlüğünii ve bii olan oğlun.o ııörmek bahanesile Ce. larak keıllirllemez. Fakat, bu bwus-
Rus harbinin on altıncı ayında mU.. Ankaradan İzmir Ticaret ga ., re, bükiimetln memlekete dıprdan tin Franaaz valilr.rini toplantıya ça- zayire gltmif olmasının tim.ali AErl. ta fU söylenebilir, ki bu istifa Şı.M. 
harebeleır Stalingrad öntinde teksif zeteainin aldığı bir habec-e göre 11iıkaç yüz blu ton buiday ve Jım. itracağmı bildirmekedlr. kadaki Franaız kuvvetkrl bafkomu- nin de mitrYer~ •l:rasi minasebetle-
edllm~tfr. hububata tatbik edilecek azami lnıbat tdıali yolundaki çalıfl'Jlalarl tanJıi:lle Dalcar'ın müdafaası mese.. rini -...e9ini arzu edenlerin zonı 

Kı, gittikçe yaklaşmaktadır. &atıf fiatının tesbiti için yapılan miiııLet blır yola girmete ba,Iamq- Mısırda muhtekı'rler lesıini göriifecıeilnln kuvvetle zanne. ile husule re1mı,tır ve 'beld son•n. 
Ahtıan kumandanlığı geçen sene tetkikler aona ermek üzeredir. tır. Şimali Amerika ve Arjantinde dfildiğl 20 tarlbli bir Londra tel - da Şi1i de bu surede barekıete mec-

muvaffakıyetli neticeler veren planı Söylendiğine göre buğdaya 30- timdıJd.eın Türkiyenin emrine hazır grafında bildfr!hnl,tir. BiTl~ik A. buriyet duyacak ve bu suretle ce -
nı tatbik edecektir. Yani büyük kuv. 35, arpaya da 20-25 kuruş fiat bulmıdurulan buidaylarr nakletmek kırbaclanacak mda kuvve~rlnin karaya çıkartl. nubi Amerika aleminin mihveno 
vetleri bazı stratejik mahallerde ve k~mulması kuvvetle muhtemel _ üzere ecnebi bir §ilrkete aid 70 bin mı, nldukları Monrovla ,elıri Da - kartı olan siyasi durumlarında hiç. 
tehirlerde tutacak ve buraları her dır. Konya, Polatlı ve diğer mm- ton hacmıinde 8 vapurun kiralanma. . ' .. • kar'a takriben 1000 Km. kadar bir istisna kalmamt, olacaktrr. 
ne o!ursa olsun müdafaa edecektİl'. takalardaki belediye mübayaa sı iti son safhaya ılnnlıtir. Bir müt K..bire 22 A.A.) -.- ~~u1!1el mesafededir. Ayrıca bunların ,tm. K. D. 
~ada harekat ağır J,lr suret. heyetlerine alım itlerini durdur- kül çıkmadığı takdirde memlekete yıa-gıaıcular ve n;uhtekirler ıç1ı11 ale.. 

tc tenıldıl etnv..ktedir. maları emredilmi,tir. bir defada miihim miktarda buğday nen kırbaç dayagl cezasını kahal Memurlara ... kmek beyannames·ı tevz·ı·ı ·ıoı· 
Almanlar Tuapıe, Grozny ve Ankara 22 - Öğrendiğimize ıö- ~lebilecektlr. etml,tir. U y 

~ikicbe'den çok uzak değil. ----4>----

~:~·~::-:e::;r~~;t=ii~= Sadeyağ, pirinç 1 Almanlar Kafkas- M~ttefikler .oakara .11 yıksa bugün bitiyor, karnelGr derhal dagıtılacak 
unden 'biıcıırıııyor. b d d S f Lı~ya~a mıhvere mı taarruz 
zı~~ ~':d~~ı~nan~j.!: ;j: orsa a mua- ya a OVYB içiı hanrlamyorlar? 
mantarın 1942 de bekledikleri ne. mele görecek mevzı·ıerı·nı· yardılar 

( Haı ıa.-alı l •..ci aayftıda) sıeılerden 50 • 100 kuruta kame iiatü 
karne ile~ t,.v:ıii kararı üzerine aıtm almıtlardn. Da vaziyette ,e • 

( Baf tarafı l inci aayfeJ.a) muhtelif mıntakalardan tehriml:ıe 'k.erin kilomu 200 "-aıa kader çtl& • 
Hcelet-1 alamatlıkları ve Alman bir. 
ilklerinin seçen seneclen az olduk- Ankara, 22 (Huauai) - Sa. 1 ...::...::.ır:.. F k L d"• ta ftan ( Bq taralı l inci •aylada) 
arı ~~. • a ı~r ra deyağ ve pirinç alı,verişlerinin 

Sovyet Rusyanın gerek ınsan v 0 ge. f stanhul borsaıına ithal teklifi Muharebe tayyarelerimiz Vol-
rek malsemece zayia~ı ınütbi!' · Ticaret y ekiletince kabul olun- ganın şarkında, Sovyet hatları-

Alman1ar bedenerıne varama ·111 muftur. İ:amir Ticaret Odasına nm serilerindeki muvasalanın 
lardır. ~lf ırel!ned~ K~yalla.. da ayni maddelerle beyaz pey- yok edilmesine devam etmitler
ki ~ekatı blttremıyeceklerdır. ~~ nirin tle borHya ithal edilmesi- dir. 
barekii.t gelecek seneye kalacak gıbı nin faydalı olacaiı bildirilmi,.,tlr. Şark cephesinin geri kalan 
görünnıeldedlr. "' kısmında mühim muharebe ol-

e h 
mamış, faaliyet tema~ kıt'alan. 

K 1. . "K I d um urı·yet bayramı nın hareketlerine ve münferid a 1n1 n: t ZI O r U düşman tazyiklerine karşı Y•P'-h azı rll k 1 an baslad lan müdafaaya inhiur etmiftir. 

simdi harb basından (B°' tarald inci oaylodo) 
1 ya:::::•:.:.E.=~:d•So!:~; 

h h d 
ı rilecekt" hava üasüne karfı baskın şeklin-

d aha mu .. ce ez ır 2 ır. de yapılan bir taarruz neticesin· 

' ' 

9 Blrinclteıtrlnde Vilayet kona- d h 1 "k d"I . 
1 

itnda VaS ve BeledJye Reisi teb • e asar ar ı a e ı mış, yangın-

d lyo r rlderi kabul edecell miiıteek ben lar çıkarılmıştır. 
Taloim Cümiaurlyet 'meydan:nda Timoçenko ordu~(trının lıücumu 
büyiik bir -....u r-i I---'·t Moskova, 22 \A.A.) - Cep. Londra 23 ( A.A.} - Kalinin, 

diin ııece radyoda söylediği bir 
nutukta kısaca şöyle demiftir: 

-Top ve tank imalatımız ~ok 
iyidir. Kızılordu, harbin bida -
yetinden bile daha iyi lec:hiz edil 
mit bir vaziyettedir. Ziraat aa -
hasında kalkmma vardır, fakat 
hu İte daha fazla ehemmiyet ver 
mek ihtiyacı gözükmektedir. 

o 

Almanya esirler ve 
yaralılar h~kkındaki 
Cenevre muka velesiİii 

fesih mi edecek ? 
St:Okholm, 23 A.A.) - İsveç l'AZe
telerlnbı Seriinin salahiyetli mahfil 
lerinden aldıkları haberlere göre 
Almanya ıkendl müttefikleri ile müt 
telıld olarak barb eeirLm ve hasta
neler ve ırbbi nıüeue.eler hakkın.. 
dakl Cenevre mukavelenames.ini 

.fesbelımek niyetinde olduğunu bildir 
mittir. Almanya lnailtereye aen bir 
ihtar aöndeamlttir. 

Bu kıeyfiyet tahakkuk ettiği 
dirde harb usuTierlnin mütbif 

~ '-'U yapı ...-. ır. b d 1 1 fi ·· 
Cümhurlyıet bayramı -· sebet.le e en ge en t.e gra ara gore, 

memll!' m--.1--ının yımuna26 ınd 
1 

Timoçenko ordulan Stalingrad 
~ a n a ve b d bb"" ·· 1 1 k rllm1!ei pdııriınizdekl -Iakad lara cenu un a teşe usu e e a ara , 

bilcllrh19lh-. Maq te~ına -;,a • çıplak ovalard~ Almanları kilo-
~l günü ba,lana.caktır. metrelerce gerı atmışlardır:. Yağ· 

Se"r•ı=z•ea la"arayı ?1ur devam etmekte ve cluşınan 
il • 1 1 ıkmal ve malzeme kolları bata.k-

g iden izciler lıklara saplanıp kalmaktadn·. 
· Stalingrad çarpı~masının en bü-

Cümhurlyet ~>:,amı~a Anka • yük savafı, iki muhasım tarafın 
r.da yapıl:-eak buyük geçici ramine başlıca hedefini teşkil eden mün
,memleketin her tarafından .ı.ıı~ I ferid kuyuların ele geçirilmesi i. 
edecek izciler Ankaraya gıtmege 

1 

çin tahkim edilmemiş geniş bo:z-
hatl-mıtlardır. kırlarda cereyan etmektedir. 

Edime Lise.inden ve !ehrlmlzde Kızıl Yıldız gazetesinin mu-
ki 8 reı11111i lisedenCiiı_nhurlyet bay. babiri Almanlann, Elbruz bölge
ramı. pçld ı:.smlne ıftlr~ eclec~~ sinin dağlık çevrelerini mükem-
459 acl de dun Kabataf lısesl mu. mel surette bildiklerini ve elle
dürü Nslnin relşllğinde Ankaraya rinde harbden evvel buralarını 
hareket etmltlerdlr. seyyah aıfatile gezen haritacılar 

lzciller Ankarada Gazi Te'l'biye tarafından tanzim edilmiş plan. 
Ensôtüaiine misafir edilecekerdlr. lar bulundurduklarını yazmak

Himalaya yolile 
Çine yardım 

Çungking, 22 ( A.A.) - l\füt
tefikler tarafından gönderilen 
her nevi malzeme ve te-:hi1at ile 

tadır. 

Mo:zdok cer,he5İnde 
Londra, 22 ( A A.) --- Mosko

va radyosunun bu sabah bildir
diiine aöre, Alnıanlar Mozdok 
çevresinde tiddetli taarruzlara 
ıeçmişlerae de, hepsi Sovyet 

Londra, 22 (A.A.) - Vjchy lailllyetll mıldarda kaçak kame gel maktadır. 
radyosu amiral Darlanın Dakara miflY. Bu yüzcl.-n, tehir lhtf.,.acı i - Helvacılar da lnıal ettikled bel 
geldiğini bildirmektedir. çin ayrılan 500 bin kilo tekeı'ln ki- .-.lara üRm katmağa ~ıfiar· 

Petenİn nıeaajı fi ıelml~ talimin ecli~lr. dır. Şels.edemecl~ iiziinı sııyund• 
Vichy 22 ( A A ) _ D la Alikadarlar bu vulyetle ,lddetll ve posaı-mdan ldade eaneğe Jıııs.. 

Daka ' d d · p t · ~ n, bir felm1de mücadele f'4ımelde bera rar vermiflerdlr. Haber verildlğilM 
,... _ dr '-~a yoı~n il k e aıııt ın a- ber ,ehre bir mıtdar daha teker ver. •öre .-..1eınecilere bir mıktar te-
~•• a&1 mesaJIDI o umuş ur: dl -'~lr Şeb_:.....,!_Jo_L, L-L L..,_ ., _ _ __:f....a.L. Bu .ı. ...ı. 

· B ·· · k · t hd"d rec~ . nı---. •-•e - _. verı-=-u.w-. nı-m, r-er • ugun ııze arsı yenı e ı - .ı_ • ih 1 _119_ ~--ı:-...ı -'"'-.ı ı ----' 
l ·ı · ·· ··1m k.t d. B t h er.er ve puta.haneler uc kendı l -, e1Je1" IAl"-rnuan .-..uar ara teınR er ı erı suru e e ır. u e -
d "dl · h" b" b h · 1 d ytıÇlarmı kaJ"Jılamak için bazı kim. edilec:ekttr. 
ı enn ıç ır a ane5ı o ma ı. 

ğını aiz herkesten iyi bilirııiniz. 
Gayet haklı bir ~ururla söylerim 
ki, en •iır güçlüklere rağmen 
bezimetimizdenberi Franııanın 
verdiği sözden dönülmemittir. 
istikbalde de bu sözden dönül-
miyeceğine dair size teminat ve
ririm. Her türdü taarruza siz 
1940 Eymlündeki mukabelede 
bulunacaksınız. Nice Franııızın 
müdafaasına ve inkjsafma ha· 
yatlarını vakfettikleri Dakar, a
ramızdaki mesafeye rağmen her 
gün kalblerimize daha yaklat· 
maktadır. 

Vi.tide kanaat 
Londra, 22 (A.A.) - Vichy. 

de şimdi bakiın olan kanaate gö
re Afrlkanın garbmda harekete 
geçen müttefikler şimalde Fran
sız müstemlekelerine değil, Lib
yada Mihvere taarruz edecekler
dir. Sekizinci orduya sayıca üs
tün Amerikan ve muharib Fran
sa kuvvetleri ile tanklar, kam
yonlar ve traktörler, :söylendiği
ne göre, Çad gölünün şimalinde 
tahtid edilmqtir. Bunlar on gün 
içinde Rommel kuvvetlerine yan
dan taarruz edebilecelderdir. Bu 
takdirde Mihvel" kuvvetleri için 
teslim olmaktan veya tekrar va
purlara binerek uzaklasmaktan 
b""ka cnP. kalmavacaktı~. Y~pı
lan tabmll'llere göre hu vaziyet 
karşısında Fransız şimal Afrika. 
sı muharib Fran:nz1ara iltihak 
edecek, İngiliz filosu bir hamle
de Akd~izi temizliyecek ve i· 
kinci ce he A vru anın cenubun-

Amerikada lüzumsuz l 
inşaat durduruldu 

Liberya mihverle 
münasebetini kesti 

Vqington 22 (A.A.) - Harb Londra 22 (A.A.) - Roma rwl 
faaliyeti için gerekli ofrnıyan her yosv, Uberya cümhurlyetinin Mlh.. 
türlü l09Utın Blr}eılk Amerikada 'Vlede diplomatik münasebetlerbıi 
durdunılrnutna emir veriımlftir. kestiğini bildlrlyor. 

MARİA HOLST 
TED LiNGEN 

WİLLY FRİTSCH 
HANS MOSER 

in miift«eken yarattıkları ve büyük rejisör 
wtLL Y FORST'un filme çektiği 
.ıeHANN STRAUSS'u:n ölmez eseri: 

fWiENER BMUTI 

~ .......................... -------~ 
TAKSİM SİNEMASINDA l 
ZEYNE İN AŞKI 

Daha birkaç gün gösterilecektir. 
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Hergün lıtıı~ıı ıersısı HAVACILIK 
(Baı """" 4/1 tle) (B"f t.,../ı 3/l ti•) 

ra da baau battrlatmak sene bir ll/ll/NI ..... • blıUll ıt..-. Tayyare mllbendbl " pilotu 
Ta&ifecbr. Radpda bu ...,..ua \.t.~AJ& Omer lnön& memlekete her Od 
aruın 7er YWdirmek sen• on- sahada da hizmet edecek war • 
lana -1eket borcudur. Alla. AtWt " Upan• hldan nefabade toplamaja çallf· 
... eD bil7tik l~tı. olan 7umak 1 H*lla 1.11 malda memleketine birkaç mi.ti 
kuclretiae eahib olaalar, camİaJI 111 Dew Ut.71 f a,dah olmak aatemiftir. 
Taktiade ika& " irfacl etmedik- 111 inltre l'r. 11.aea Zaten İnönü çocul4aruun 1a7e 
'9ri .. dotaa acald1 levhalan 111 ..... 11.11 el «memlekete h• aahada •• • 
.. lace --·ull,.et tl117sualle tir· tetlaola 111 ı..., Kr. 11.lt çok fa7dah olmakbr». 
lir tita-U cletil mWira-7 Ma Bir.._._ aut Ömer t.lnlae açuculuk •tkı· 
="5~:.~ı:o: .:. ...S. 1ılr .... 1ıAlte 111 aa lllaam eti• hl9 tUphesis ilaha· 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
..-aprak, park• çok dU· 11 MDU lefiaalscllr. MUll leflmbı 
~ ......... mi? Kö7liye ...._" ~ - tok WIÇ8f ppmaf •• UÇ1lfU an • 
......... ltJaam " İlaacllar tfmdh 1' 7 ...._. ._.. 111111 mit Wr hüldlmet adamP1Usclır. 
....... onu pne eeki l\cmacak ıt- H• UÇUflanndaa aonra Ja çok i7' 

Nevralji, J(ınklık ve Bütün Ainlannızı Derhal Kesere 
icabında günde 3 kaıe alınabilir • 

..... bMlirecek 1wa-ı mlle77'- 1' 1 ..,.... ...,. 111111 labbalarla tanareclen inen Milli 

...... lltemelde WJmi7erek .. Dd -...,_ ....,_ ıt- Ş.flmlzla siller 71blerl açap 
N76k Wr f...ı.ta talelt ~ lrarp duydu!'lan MYshıla en ~· 1 R A D Y O 
Wr Y&a17ete tllpne~k mUL ----····---·--·-·-·-· rl• allmetldir. Gerek EIMdi lefı· 
aisf ( ) misin aerek.M Millt Şefimizin ha- ------------

... ~ etmekte oltlajum " • TIY A TR OLAR wacılata ka"" d•,..l•klan yalan a CUMA 12/11/1H2 
••ulim kı,.netll yaalana•• llka mUletln hawacıbk alananda T.11: 8&114 arvs, 1.U: Vuuı,ılııaaR 
~· tamamea oku•ufu· tlltılllılll ..., ... Sttalr '1'17...._. da samwn latediti bir hn:la il•r ~ 'J,H: AJuıa b&belteri, 1,11/ 

Ökairiik Ye Brontit 

TURAL 
Komprimeleri derhal ıeçirir. 

m lalMlni T•lr• atİJ'en .. Ud 11 aa ...._...&il.il• lemesinl temin ebnı.tir. l.llı Seni_. Plll'e-.. <PL), ıs.at: 
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llUTCIU il ll1J&C9Tlılt. 

etmelıditlm m6mkün olacatsnı a _._;;; --· ten çok yaTatır. H. U. ~ ~ prkılar, 18: 8aa& 

e171i~ .aa&mlk bitirirken ..,.... ıa.eı: F.ı b.,eu. 11·"1 Oda Devlet Demiryolları lşıetnıe U. M. den: 
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Bıtlt r. ha secıe '.ntft.IOCI aA 1.1~ .-f 
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