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Bu sabahki 
haberler 

.~ 

1 Ziraat Vekiline Ege sayahatinde refakat eden 
"Son Posta,, muharriri neler gördü ? 1 

•• 

Londraya göre: 
Ünümüzdeki yıl zirai 

Almanların 
Kırımda 
ric'at 
hatları 

kesiliyor 

seferberlik yılımız dır 
Ziraat Vekili: ''Köylüyü ihtiyacı olan aletlere 

kavuşturacağız. Fakat ondan en yüksek 
istihsal nisbetini bekliyeceğiz,, diyor , ............................................. "\ -

•• ., •• a ...... karbr ...... bh .............. - ">hl• •un•il.n 1 KOORDiNASYON Ziraat Vekilinin çiftçiye Londra., 9 (A.A.J - Rus kıtaatı Al_ 
maıı ve müt.tefliklerine karşı gerek 
Mosıkova. gerek Kırım ve gerek Ka.. 
ı·elıya cephelerinde nıuvaffakıyetli mu. 
harebeler verme.kt.ecilrıer. 

R~la.r muhteliI bo.gelerde ta.anurıa 
e-eçm:şlerdir. Ayni zamanda A1man1a. 
rm yeni mi.id.afaa ha.Ltına yerleşnele. 

rin.e mani olın.ıktadırlar. 

s'!:O:::b i!~~r!~:da ! ~ü~~~~~ü~~~ tavsiye ve nasihatları 
darama Moskova i fiatıarıa satııması 

Ruslar Kırımda Sivastopola · Q.oğ!'u 
Uerlemektedlrl.er, Almanlar geri çekili. 
Yarlar. , 

Aknanl.ar Kırımda ric'at hal:lal'ı o. 
la.n Pere<kq> berzahı ile olan irtibatla. 
rının Uı:~ilmesi tehll~sl önünde bulu.. 
UllYQrla.r. 

Kareliyada. muhtel11 Fin mevzileri 
ele i~llmifJti:r. 

Malayada Japon 
tazyiki artıyor 

Sovgetlerin 
hücumları 

devam ediyor 

görüşmelerini anlattı ~ önlenecek 

" T~rkiyeden l 
her bakımdan ; 

Famlye ve pırınç müba 
yaaıı için Toprak Mahsul

leri Oliıinin mütedavil 
aermayesi artırıldı 

Mısır fiatları Berlin, 8 (AA.) - Alman or - d 1 
duları başkumandanlığının tebliği: ostça 1 E 

Şark cephesinin merkez ve şimal Ankara, 8 (Radyo gazete • ! 
kesiminde, düşman, dün de hücum bahsef tı•k,, 1 si} - Koordinasyon heyetinin ~ 
larıına, kanlı kayıblarla devam et- yarın (bugün) neşredeceği bir : 

Wav ı • - k b•} miotir. Muhtelif noktalarda. çarpış.. karar hem müstahsili, hem : 
e ın mu a ı 1 h d k d. H T •• k · · · mıı. ar enüz evam etme te ır. a ur ı venın de müıtehliki alakadar etmek.. : 

taarruzu bekleniyor va kuvvetleri. Feo~osya limanınd.a J tedir. Geçen Temmuz bir ka • ~ 
Lolldra, 9 CA.A > _ s 1 ... ft rıhtımlara ve gemılere muvaffakı- toprak rarla fasulye ve t>İrinç müba. ; berı . on a ınan ....... _ 1 h . . C h . d. 

ere ııor~ Mala.yada .şedid bir mu yete ü~um etmıştır, ep enın 1- yaası ıçın Toprak Mahsulleri :. 
harebe ce • w '- • 1 . d 1 k'ftı' bu·· tu•·· nıu·· g""' u·· Tey8(l etmektedir ger .ıı.esım erın e, tayyare er eıı ""' Ofisine 1 milyon liralık hir. S 
~lar bıgmzıerin tes'ıs etmiş ol~ giibi muhacim bol~viklerle te&irli mütedavil sermaye verilmioti. : 
liddet.I ı Yeni müdafaa. hattına. karşı çarpışmalar yapmışlar ve düşma - Ofit bu aatın almalara başla • i 
karşı ;~=~tedLrler. İngilizler nln gerisi ile olan irtibatlarını bom Londra, 8 (AA.) Avam mlf, miktar arttığı İçin yeni S 

...__iliz .._..,.,_ . balamışlardtr. Kamarasında, M. Eden, M. At • '" l .. .J •1 • 

.uıı:ı ................ rını çevırme"'e muvaf 8 (A A ) S ti · · tk t '- ·h d ·dı· &arar a mute.,ııavı sermayeye : ta.t olamayan J 1 . b ' - Moskova, . . - ovyet ee ~n nu unu a&.l e en ~eıı l (Devamı 5 inci sayfada) • 
nuba "'ide tr apon ar şıma.den ce_ t-'bliwine ek: tenkıdlere cevab vererek bılhassa .: 

• n en hattına. taarruz et.. "' g · d ·· J d · · \. ~ ın..,.e ı.. .. ~ı G b ph ı·n·ın bı'r kesimın e fOY e emııtır: , ............................................. . "'ıs ...._aını.ışlardır Japonlar bü!Vt.ı.1c ar ce e• 
rntk.t.ar<ta, asker ve "uı.a.ız kullan hareket yapa·n Sovyet -birliği, bir Mos~ovada bulunduğum esna_ _ 
ına.ktadırl&r. eme • ün zarfında Almanları 1 O mes - da Stalın'Ie. yapılan görüşmeler hak ( D • ~ •kt J 
Gar~t ~la.~ada İngi!l:ııler Berz:~ :on mahalden tardetmitti_r •. ~üş. - kın~Ja .d~mın?"onlara tam ~alum~t rQSlJ l e 

nehr.n.n bır ıeolu olan svil nehl'ının ağn hasarlar verdırılmıştır. verılmıttır ~ ıbu normal hır şekıl ·- h b _ 
Cenubuna Cek.llın!şlerdlr. S1ana t kıt'aları tarafından işgal e.. dir. Ba,vekil Birleşik. Amerika zİ- ar 

Batan Japon gemileri d'!lvye mabalde 400 dü~man subay yareti haklc.mda da ayni ıey yapıl- • 
L<>ndta, 9 CA.A.> - Japonlar PaaL ı en inin ceeedleri bulunmu~tur. miştir. 1 •ı• 1 

tikte Wa.ke aıdasma lt.al"IJI yapmış ~1-: ve er M. Eden, Büyük Hritanya tara. ngı iZ er 
dlikları taatTU2lda yedi harb gemPeı İ •ı • ~ • fından Rusyaya gönderilen mii -
ltavYbe:m1Loierdir. R n bi, Libyada ngı ız.erın himmatın Rus askeri gayretinde çevrilmek 

a.şıngrtbn 9 CA.A.> - esme ·- ·1 • h k,.. t . lb. 1 d w •• 
ditUciltlne ~öre bir Amerikan taht.el. 1 eri are a 1 k~yrnetlı ır ro .. oyn~ ıgını soyle -
bah·rı Jaııx>nlann bir naklye ve tı.ç Londra 9 (A.A.) - Libyada dıkten son~a. sozlerıne şu suretle t bl•k 1 1 
YÜ'k V"'ntisl.ni batırmı!Ştır. ln ilizler 'geniş bir cephede. ilerle. deva~ Aetmıttır: .. e 1 es D 

Wavelln mukabil taamızu . gw Traıblusa doğru rıcat et- Huk.wnet Uzak.şark hakkında ~u 
Vişi. 9 (A.A.) - Karargahını me~e vel General Rommel kıta. tün tnes'uliyeti kabul etmektedır. berta•al 

Felemenk Hindi Çinisinde kurmuş me te ~j,~ etmektedirler. Hava Singapuru ihmal etmiş veya. unut.. A 
olan General Wawell'İn yakında ~~hl ta k vvetlerine yardımda bu- muş. olduğumuz doğru değildır. G~r • 
mukabil taarruza geçmesi beklen- lu~r:=~tad:. Şiddetli kum fırtına. çekte, Male~'~aki kuvvetlerh~ız ettıle• 
rnehedir l M'h '-uvetlerini bir perde 1939 danberı hır kaç defa takvıye A · arı ı ver ~ 

ile kaplamaktadlır. !Deva.mı 5 inci t.a)•fadal 

Eden Rus 70 muvaffaluyetinin uç Odunun çekisine , 
Londra, 8 (AA.) - Uzakşark

ta İngiliz kıt' aları Malezyada mu
ltavemet etmekte ve mütemadi mu. 
kabil taarruzları sayesinde Japon 
çemberi içine girmek tehlikesinden 
kurtulmuf bulunmaktadırlar. Dar -
nan' da ve daha ıimalde İpoh böl -~!~~~, anJ.~1E'... et fiatlarına da 15 (Devamı :S b:ıci sayfada) 

---·G>---

=cy~a~~~ ~~aoı~~ k ld Altı günde Almanlar 
:.."':.:"' ... ~~~ ... "::.tın~;:: uruş zam yapı 1 8~'~:~~1.ıvcr'!!!!!!! 
aayeskQ harbin muvaffakıyetle tetev. --··-······-·· .... ····--·····----··----············•, d K~ . . ·ı'- 1 .. 
Vüç edıeoetini Dild.innl.ftlr. _, •• -·-··----·· • ra yoıu anunueanının ı &. a tı gu. 

J!Jd.en RUB muvatrakıyetlerlnin Uç ( • •• kabe komisyonu dünkü toplantı• İ nü iç~n?e 8000 de_~ .~~:la .. Alm~~ 
l.ınile da.yandJaını 1ı:.Mı etm.ıJJtir. = Fıat mura . 1 • • • • : askerının maıc.tuı du11tugunu ve mu. 

l - Ru.t!.ar daima çarpışarak geri i da et ve mahrukat tacırlertDlD tddıa(arlDI İ him tıarb malzemesi iğtinam edil-

=~~!~ı::~~e Aımanıar i makul bularak bu karar.ları verdi İ ~~~-~~L~~!~!~!!!!?~:.· ......................... . 
2 - Cephe gerilerinde? muvaffaiı_ • ~ [ D •• •• 1 J 

Jetli cete muharebeleri yapmak sure. \.. ... - ................. - ............... - .................... - .................... ;. la u'unce er 
t11e Alman birlikleri iz'aç edilmieler. ~t .. ~ ı:ı:ı=~e d-lin ~ 1 ~~ı~veal:f~e~n:ınleI!~a:~r s• . . ı· .. .. f . 

3 - Bu sene Rusya.da ktş UM!V-&iınL taa t;.icaret ın it d •...nı-~..-.ış o ar.ıwıw"'~ zayiaıt mikt.arını artırması. Bu ırınCI nOnU Z8 erı 
n1n &ldcl.etA. ı ıWaaetı & m a ---~· , • . """' . • 

Bözibıü bttimıed.en l}VVel Eden Rua.. Km ğ~ et meııelesini g_örüşm~tlli'. zayıat % lO_lS den % 40 a kadar çık. bug UQ kazanılmış 
ların ha.ı:t>ettiklerl mlkta.rda yeniden dun ooun tacırlerı nak1,ye mas_ mıştır. d v ·ıd· 
Oll'd.ular ......-ıft~ft ieı".ıirmekte oldukları. Toptancı artması dohı.yıslle odun sa_ 2 - Gene soğuklar sebeb!le hay • egı lf 

..... .,........... rafLarlllı.n da bir miktar t.ı:tırııma_ vanlarda randıman nok6an"ığı da baş 

Finler Rusya ile sulh 
yapacaklar mı? 

nı 8ÖTlem!tJt1.r. tış ııatıarının d. Odun tac1rleri istek. göstermıŞtir. Hayvan:ar % 10.15 n!sbe_ Bu sabah bazı retiklerlm.z blr:nci 
sını iatemfşler n~ izah etmşlerdi.T. Ko_ tınde zayıfla~ bulunmaktadır. İnönü zaferinin yıldönumlinil kut.isyan 

8takıı.oım, 9 (A.A.> - Stoıkholmda 
haeıı oı.n kanaate göre Almanların 
Uir&d.*lan muvaffakıyet.sıızliklel'den 
tnıd1şeye düşe.ı:ı Finler Rllll.V& ile sulh 
aı\.tetııneğe uğr&ŞDlaktad ırlar. 

BiııJQaç F1n nazı.rmın son günlerde 
~!mu ziş'aret etmesi bu şay!ala~ 
tın cıbı:ııuın.a. GebP.b olnıuŞt.ur. Mart 
~ da ~vay3 giden F:n murah. 
~l'ından biri olan Pa..,'k 'v! bu na. 
~ a&ra~·~ ·- ı-- ··· ·· - '· ··-

ler'.ni Joomi.ı'.YOti 'l'icaret Veklletine ar. 3 - Soğuklar dolayısile ha~·vanla~ı yazılar yamnı.şlardır 
nıiaYon vazıye evvelce n.nkl ye mas_ beslemek icın ot bulmak da ~ücleşrnış Türk 'l'arıh Te.kık cemiyeti tara_ 
zetımeıitle bel"~ ası dolayısile fiatlar. ve hayvanları barındırmak ·ç:n ayrıca fından vticuda ııet.i.rılen tarih kitabı 
r.afJ.a~ırun az o70nkuruşun tekrar eatış . blı· ma&raf tez.a:nidU görü!mtiştıih·. 74 üncü .sayfasıncta bırinci İnönü mu.. 
dan ındirl:en ·"'ilmesJni m!hıasib gör. 4 - HayvanLar uzun müddet bekle_ harebesmden bahsederken cıo K!Uı.u. 
fiatJarın.a ıtııal = H~n edilir edi~mez dikleri için çoban ''esaıre ücretler; de nusanl 1921 aa.bah1 İ'smet Bey asllerlh 
mustUr. Bu ~~r 510 kuruş ye _ birb,rine !nzlmaın etm ş ve bıı suretle takibini bLrak.arak İnönü muharebe 
odunun çekı~ satılacaktır. canlı hayvan maliyet f atları bir m!k_ meydsnına geldı> der. 

580 kurusa ıo Kiınunusani sabahı muharebe rine 'ı •ıarm:ı zam t.ar el.aha artm•qtır. AD 
Et f •• tacirler'nden sonra Koımlc;yon celebleı·!n bu !c!dl.a!arı ü.. meyd-a.nına gelen kumandan 9 K u.. 

Komisyon odU:'l ı et tac·r:erin.! ve zerinde uzun müddet me~ı o!mWJ ve nusanide elbette bu zaferi kazanmış 
~hrllnizdeki topttL~ıc Ce' oler et f 'at_ c.a.nlı hayvanın lalosupa 7 'kuruş Ye et olamazdı. Hafızamızın kısalığı belli 
celebleri dlnlemışt.r ~ isted.iklerlnl bil. fiatlanna d.a 15 kuruş b r zam yapı. başlı kll$urlarımızdan b~r!dir. Fak.at bu 
,.,,na w mJlda< '·~.,,ın~'"" tmk ........... dilm"'nl mnna•b •• ,_ ...... """'"""''in '"ihlodnl olsun 

~~~;:,;,~:,.''1f.,1 '° -~ """"1r. unu._... 

tzmirde uç demiri ve pulluk imali için 
vücude getirilen teşkilat diğer 10 

vilayetimize teşmil ediliyor 

Ziraat Vfllıillnln tetkiklerine sahne olan ar&ııidCJl l\loilada 
Dalaman clev le& pl.fW.ti 

:tzıı:nir 5 <Hususi muhablrlmizden) -ı ları ~e çevresınde te~irlemek t1lıert 
Devletin yazlık zeriYat.ı ve bUtün is _ Zira.at VekiUmi.zin yaptığı eeyahatıeıt 

tihsalleri artırma01•00k00 .. içi
100

n .. :!!~!!.~ .. ~!!~~ .. ; ............ ~~::~~-~ .. !!~! .. !!!.~~-~! ......... . .................. 

Reisleri 13 yaşında 
olan bir hırsız 

çetesi yakalandı 
.... 

Çocuklardan müteşekkil çete kendisine 
"Katil Ahmet Çetesi,, adını takmışh r·---············ ............... -..................... --.. -...... ···--········------

e Kocamu•talapa14da bir tatlıcı dükkanını •oyan çocuklar 
i bir gün ıonra bir kahvede yakayı ele verdiler . 

'-·-········-········-··············-·············-· .. •·•••···· .. ·••·•••••• ...........••.•.•• .JJ 
Zabıta, dün Kocamustafapapda 1 İııin garib ve pyanı dikkat u.. 

altı çoculttan müteteklcil bir hırsız rafı. «Katil Ahmedıı çetesi namı~ 
çetesini yakalamııtır. (Devamı 6 ncı 3&yfada) 

Kanser çavdar n1ahmuzn 
ile tedavi ediU:ıror 

Bir Alman doktorunun 
ortaya attığı fikir 

Kanserin sari olduğu 
iddiaları yeniden 
meydana çıkıyor 

---··· 
Derdin meydana gelişi ve 

tedavisi hakkındaki son 

araşbrmalar 

Yazan: Profesör Doktor Sadi Irmak 

\\\f\\; 
' ' ~ ıl • 

(Ba ıayanı dikkat yazı bugün 3 üncü •aylamızdadır) 



Hergün 

ı ve 
hakkında» bir iıeyanat yapılmış cıl 
duğunu öğreniyoruz. Bilmediğimiz 

nokta bu 'be7anatın gersekt• bu 
ıekilde yapılıp yapılmamıı oldu-
8'adur. Gene bilmcdiğrmiz .ikind· 

nokta eğer eski bir mesele yeni bir 
şekilde kurealaıamlf i.e İ31>anyol ga 
:zttelerinin t,p.ı.nya h.e.bl.. J'cnİ 
bir karar arife.inde havayı hazır-
lamıya ça~ çalıfll\adıklarıcb.I'. 

&k11111- 'üyatl.ujtL 
--······-------.... ···················· 
IJ. T AKVIM e 2 inci Kanun 

Ruıal -- 9 Ara•i fiDo 
1111'1 

Cuma 
1560 - -~ lnei KiaH Reanıı acrno Kaaım 

%1 1942 69 

GONF.Ş Zilhicce 
ll.rSAIC ·r· s. ü. 

7 26 21 ~ '!) 

2 %9 12 42 

ôt&e ikindi Alrtaın Yauı 

a i), 
s ı u. ~ı~ t s. u. 

v. 12 20 ı' 4ti 16 68 18 !!j E. 7 28 fıl 4Q u - 1 

Resimli Wl'akaleı ~Felaketlere karşı dayanıklı olmalıyız ;;;;;;; 

Huk.öyde Kalafat ycriade bailı 
<ıBeykon demir dubetıl tayfalana.. 
elan Kadir oğlu 37 ya~ında lama. 
H, du'bantn bpeb kısmında n 
mangal içeriainde klok kömÜTÜ yak. 
mlt. fakaa inti,ar eden karbonım 
tcsirile zelıirlenmiştir. 

Tayfa, lkald1111ldığı B~le.t Mu-. 
vi- heııhtaeeinde öl'müttiir. 

Cesedi :nwa.ycne eden adliye ta.. 
l>i~ Hikmet T"-..cr defııine ruh ~ 
sat vermiştir. -----

balyadan gelen eıya 
Dlll. 1~ :aa:lly~W. la!ldaula 

ith&lA.t eıs.vası gebnaşt.lr. Bıı eaa ara. 
&lllda ma.tbaa. Uiıdı. civl, boa fıçı, .ı.. 
<l:JD, ~erl ecza. makine abamı v• 
:fb~raf' !M'Tz:mee: r.rrıSır. 

iSTER 
tSTER 

iNAN, 
INANMAf 

Bir dostumu anlattı: _. tbçeklarma istiln lunnaıJ ıa _ 
Kadın içln 1Sıtaeak cimtcn, ka • ..wıkını WUrlm, lalcıt f.urikaaını 

hDA:a manf(>luk bir kamq anyarduk, öittnmek lstedam. Betendi..-'lim im • 
mata.zarara. gire çıka nllla3·et birlsfn.. maşm üerin& ıaattım, ~anlı deilldl, 
de lstecırtimfWı ;r.ılmmı bulabı'ldt, diikkina:ra sonlum: 
Avrupa malı aramam. Çtinkü bizde - Bana bir A~ ..,.acir ıa. 
d~ hele bıı zamanda .ıtvraıra malı.. 1111or, ~. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Ekmek kamelerinin doldu -
rulması İfİne devam ediliyor 

Kazalarda ekmeıt kuııelerinin dol_ 
durulması işine devam.. olunmaktadır. 

Mekteb!er d&ı sabah a'ıldıiı iC:in 
muallim Ta talebe.ter vaz!:ftlerlnc dön. 
m~lerdir. KamelerL daldunnak if'ne 
devam etmelt Uzere d:a. re ve m~ 
!erde memurlar ayrı}.Dll$tır. 
Kanıelerln doldurulması iti yakın_ 

dla ikmal olunacaktır. 

Açıllf n .n 
~ndra ı 8terlln 5 22 
-ew-Tod 108YJDlu 132.2G 
...:trid llOP'et* 12:.81> 

tıo:m ı 00 lıveç ıı.:r. 30.75 
Bfr aI\Jıı lira. 38..IO 
24 ayarlık bir ııram .e ~ 
alim 

F.aU-, • t 

cro 1 ı12 m Türk bor. 
ou Tranş I 
Sivas _ Erzurınn 2. T 
1941 DemirYolu 
AnadolU Demiryola % 60 
!t:tihad Demdrciılk 

\, 

23.39 
19.S& 
19.95 
2a.ı;e 

28.75 
_,,/ 





YADALI EJl>E~ 
1' azan: F rancİ• i e Crei.uet: 

Birbirini takib 
- 16 

eden 
Terciıne «len: H. V. 

heyecanlı haberler 

Son Podanın edem tehika.ı: '25 

V~ aU:IMt onalD Uaeriu e!i. - Zaw.lh !>.iteler~ Usa~ Deauville'i, hem ele barlldeın Neriman ha.nun uy&&ld.ır, h!~r fey'J&ı'Jlu u.ı.a.,y~ ü.il:ılııil ~ rn hakılçımıla birçok ya~nlar uydur 
m sıkıtı • acıyan .eilır.l .. n faıurndan - Delil e? Galiba. ızıll!r~ .çekme. e~lki. ;icin .lıtAraZ etm.iyar: Yemek, yüıily~,laO'Zıumle .a,yıuı.ya b.ı.kıyOl' ve kendi )Üll.LI.. ta ve hakikati ;,:-:z!emektc me,lıare~ 
ays'ı.ılllUırı: deıı ö!rn•ı,ıer, Araibacım, İngiliz selareınanw bah.. !ıStiratı.at ft urt.a... r-d ~ hOflamıuyarmuş eibi vardır, bu mesele ~n de b1r J"~.an 

- o halde .!lleııek 7'/i<, de.eli. Kır& ille. - Verdij:inlz han.dielıer hep ölüme oe~ geçereit. kestirmeden gidi_ 1: Y&llıız ma.alese! onda garib bir u_ derhal ~ı ~evirıyor. hın, s!ze soranlara, bu yüzüğıı b'r .. 
m ııaa.t wu:a ~liTım. gene ça:&rız. JD.fhllit. Dahi. net'eli -ir haberlwz 'Y'('lr. sefar&.tı.ane, cicı bir Ma.rıçu sara. Eyu.şu.kluık wı.r. JOoktar di)IO.l' ki. blra.z O<ik det'a, o iukllıd.1. o:mac.au. Ne.. b&tırası gibi mullafau ettiğ m i s 

O ~ Bolıyya P-iarel.b&ılesme yok mu? 71; etıa!mdıa, ağaçlıklar ar~ ıaerp!f_ :;rade irnV'YU.i sa.rtNse ve cıy:leşmel: r.man hamını teUtık ettlın ve yil2ilııc.ıc yiverln. • 
°""'~ r.~t~:ı eYvel. baı.on. 1 . - Diba net'eh mı1 ~. :\bama.. wi.lmJj. 1mtıwerııı 1tö~1 var. nen.

1 
aarzusunu göaterseu b!r 1tat et.aba istita)veya gözlerınde ~ı.r aıak:ı.. bir sev11 c ı;ıunu ıtırara mec~m ki bu sert 

da, ear bekl.enııı. mrun.cıı dıımuatmı 1 1.ilı, .fll ba\"Mls blru daha. ilFloe. ı, .&!, mub.ab.z uk.eı:le.r ~.ıilu.ş~ ve .d.. :de edecek ve bed&r.nin ~yda&mı ;ııilre ll.Şlğı y•kslamaı: !iSteılluı.. lıllı.aleaef n ... kaba 'Ce'VBl> pek hoşuma g tmedı .. 
seyredıerek dmi~~um. lill\';a sa.ka:ı. düılelıecek. ı ild. ~.la.r. ~cekım~... ~zarlarında yorgllıl:uktaa ve iç s:ıitın;.ı. Çok ş!llkıilr bugfiıne ntadar k.mse n 
ciı. Berrak BE!lnada, ıheaüz so·~wı .>ir ı - .llaı:ıc;i if? HiıJci esvabu iki genç atıeUn muba-1: lkla, yamek veyiniz, ytirttyllniiiı. ıs ... &tDda.ıı başka b.ı.r azy obt;yamad.ım. 1üZüiünün !a.rt.ı.ııd.a ~1:'»8-d.ı: E.<&sell 
ay )'ÜkSeliYor ve ,11eni'J .c&Ckl"llı.ıı W>Zu _ - ~n h.ı.fta, İngiliz. sefarethaM. !aza et.t.iği ıı:rmalı dem.lr . pa.rmaltlıklı ;tiraha.t .ediıı.i&I d:iyonı:ı.. o da eea ~L HaYır, Nerim.an ha:ıımda beğEıntilllek nun bize !evk~lli.dı! g.b. _görünen a 
peı:ııl>eye boyanı:n'l)a b.'\s~ıyoTdu. Pek!.

1 
s:nde, Tien.Ts :;ı'den i?emıye b.neıc~k lca.pıdan geç.'J), Ja;pon mımoza1armın .~ yeınıelı:. yiyor, uıyu,vor. isti_ ve .rwei.Jeşmek i.flll h!.çbır a.zu yok. lığı ve sıs:kalıgı kım:;enı~ g3z'üne 

11 n tatJJ ~utu v:icu~waıı k&plı_ ola.n. o Jıbıtjyar Inı-.J z madamla. ve ~ ıiçekleııdtt'dJti, pembe bir 70ldan ter. ı jr.a.hat ediyor. Fa.kat bunl.'.:Lrı ıadet.a p.yri
1
Bu h~ sadece kendimize güvenme. mıyor. Burada onuı: ırıbı zayıf kıJ 

yor, ruhum ~u~ • PekiJ>de Y.!l.. İ.nııtiız te.ıebeyle ber»er yemek yemış_ ~ T'o.lda, dr.ha bat*.a oekıeek ara. :şuurl blr t&r7.da Y.aı.'llYor. B:.tC1'tizüye miz ica.b e.diyor. pelt ·~.ıur. Yeter kı onu on yecı..:. 
~ıg olanlar bu ti.l>!r •. gar~D bu:mı.z tlık, hatırlıyorsunuz ya.? ı baları ve ISllolti.ıue'.'..~ kar~~ıyorum.

1 
~aşmde. olııp 1SI'a.l' etmezsem günlerce Sofra.ela d.a ayni 11\.mdlı'k... önttne ~ bir ~ g:b takdim eaeı 

.ar. Esasen, .seyaha!lt.e, e.tse~a bi: ru. - Evet. Sonra? Mr.ta.m tuvalet\t:.:.'i giymiş, ~euc Av. eyerinden k1Jırnılrt31111yaeak ve her şeye getliilen her yemekten alıJ'(J'r amma Yinlal ~ Y&klaştığmı söyl 
hı haleti ctuıyanm. - ıtonıRıl&r tarafınd<ln aoynimuş. , rıcıalı lcaduılar, 7.a.r1 A:J&lı, yarı Av_ , :lcar61 ~ talacsk. Bina.en.al~. her ayrıca bir meyva, ıoır tath ietediği yok, heıf.tes .alAkada.r ol.ac&lt. Bunu ist 
Kapını v.uırakiu.. Bol 'l'Y4 6ef!U"" ha.. lar, az:Dm.. !tir çı:-pıd.5. rupalı bır b.dm, bıı:ka.ç Çinli kadrn, j !ne kadar d.oıkWrwı mırettlği b:ıyat canı bir JWt,a, bir cikolatt. çe.lm·yor. •oruıı değil mı? 

nes. k.it.iıb1 Pa.nş;t:a fe~d:. Asıl llim! .a_ - 1n.ıillz gemiı»r.e mi b:nmiilerdi? çelecek ara.balarıxda, bir sepetln 1:-jn. :tarzı h.eJ1ııUn a..vru .iae de ıene mUte_ y..ını.z bil" meseıe onu buluı:d.uğu u. Bazı merhametli insanlar. her 
icılda kalnııyac:ı.k ita.da· karışık oı~ı.ı:;u - Evet, a.Dl!ll& ta.yb Cinli :mif \"e de <!uran çiçekleri andmym-ıar ... Bir Sına.diyen oııun yanlJlda bı.ıJunmak ic.ab yıı•ik"ıuttan uyaııdJ.rd.ı.: ın mahzun duran bu kızcııf;ıila el. 
;ç;ıı, ~nu bu soyadile ta.nıyorum. . .. tab!l, korsınlar, gem;ye ~eec!en cir- açık renkler een:foni~L ArabaeılaTm •-!!ediyor. Siz bana Nerunan banıml.a. har.~te nU:'jll'Ill!!.·k isted.le;, cnu tesellı etO'l 1't 

otuz ya.şlarmdıa. ltada.r: p~c: yili~ı1 m:lşler. 1btiyar madam. çıkolata ye_ yak 1Je6leri d11yulm.uyor, Yav~ ya·~~ : Bunun sebebi akilaızlılc mı, yo'kaa fra.ı:ıısızca ıwnuşmwm ve onu akrabam_ ka:kıŞt.ılar. Fayda 'f'tım'dL Nerlman r.1'4 
bıttün kad:mlara lflk, b.r Cinh .acu11e mekle m.,ılkerı, ha.ydudla:daD brl. bdireo 7ıldız1Ul!l crlasında latif lnr l :tmıbel'Iik mi? dan biri gJbi tamtmamı tavsiye etm.ş.. rum herkest.e:ı kaçıym, :vahşı t .. v;:~ 
ikad:ar ge~ea_ı·. ve hırila şık!pa mef. ~ nin, elinde bı.cakaa ~~a7a g'.rdit'nJ j ayın JlUl~mağ11 ba;;ladığı tirOze_ se., ~ Bana lııalıTSa, senelerce ayni od.<ı.dB tiniz. Binaen.aleyh ondan ~e~eai:n. i . alzyar. Bu&'iin!ült böyle olması o-ı 
tı.m oldueu ~·n kend:&ne inılı.z edf.sı ıörmiiı,. ntreym eli.le, ç kolata kutu.. mada.n, bır huzur ft &&udelik c.okii_ ı :'ıareıke'.ltz duı-maaı ve da·ma t.en.ôi ç1nde bana t.eyıe deıneainı ıstedim. muvafıktır. 
~enmete 7eltenen o!r z·:ı.t. Atkıı.smda 61.lDU uzatmış -re yemek.'..e iş ttiAim-:z o lüyor. ~inde )'BfMn&sı aı::.u bu hale acltmuş_ tt.i.raa etti: onu alakadar eden yeııAne -şey 
Polo esvabı v~ ve h&lt. ter 'çinde. o.~ titrek seEJle <Bir çikolata. y~m~ ıııJsi. j Tek.rv, Duke ailesini hatırlfıma~a Etur. - Nedeın &ille wy:&e cUyecekmie:ın? dur: Kltablar. 
forc:k1a kıı* sekiz .sat.t vaki~ geç:rdiğ• nlz• diye sorm'Jş. ller'li JUtnU$41zrı&t çall.ŞlYoTUDl ve Bolivyada ylyeoe~ : Doktor onu yeni 1>9.ştan her şeye .a.. Bunu aizin uzu et.tiğinızl Jt.:ııdis4ıe Her k:tabcının vıtrınl linünde duru 
bakanfllile, boynunu, OK:sforı! reııı· Wr için, anlıyorsunuz ya.!. ~r:ki, ikadınırı ı a.kşam yem.etfn'n, bu k.adAr !)C)k feci !lıştırıtn6k ve ona YSfamak arzuınmu. biJd.rdiğim zaman da ~ cevabı verdi: ve heıırün bir~"':C: cild, kitab ıı.lıyur. 
boyun aıtlk:ısı ile .w.rmış. M:ıaıruı.f'1l, P~ suratına b!r yumruk indı.rmiJ. x:adm, havadieden dolayı 11eh'T olacamı diL ':ba.reket etmek ve kuvvet s.arfe.."m.ee !h.. - Tees;iif ederim madam. sttrp1k. Hanıme!endıcığ!m, S•lle :!trraf ~T 
yat iyi çocuıt. nalları havaya di>:>:, talml& d:sinin YA. şüntyıarum. ottşüniiymum, t.a.ka.t ;ir.an. ~ttyaclllJ aşılaın<i.k l~zım ge:dtA:ine k.a_ z benim a.krılbam değilsiniz, Jtat.'tyeı:ı ki orıun bu ~~:W:ı beni :Ş&Şll'tt?.~r. 

Fazla İngiliz :mukallidi Ol(.lu!u için ıuna ser::mış. N.: hayyan her.f, ha? maymımı. bı~iyar "k.arı kor..a.nm ha.Em :nldir. 'Bunun tçtn d~ şnplıes·z ~:rk"A; size telY2e d1yemımı.. tıed!ii her ~tabı okumasına mu5l 
elim1 eilmnadil. Buna memnun o!d'um. - Evet • .Dl.1'&? ~ mes'ud ~!erini ne kadAr tahayyil.. !ay Ikım.. Ramc:b!smı .ti e:at&Unde h·~ - Pak.at... edsbilir mlyım? . 

- Vay! Geld!ııis mı? dffl. - Hepsini bir Cin ıc.yıfma mldıı. le 12ğxafeam. calile; o çehreler, sTnC :bir ı,ey ,ydc ve bu fena hayat eı-et"lıe_ - Be,ılıude yere tsr.ar elmeyin~ Geçen gün satm ~:dı~ı blT k:t.:ı 
Zili çaldı, l:>ir aıüeyl nıma.rıadJ ve: rup ~er. 1ı:willz sefiri ne J"&P- 1 yor, uzaklaşıyor, ml.lphem. l'e VUQ!Uhsttz Erıruı kadar Jtle.memiş. HattA, gene dok_ ille ya •madı&m• der.im, ya.bud da ö_ çıpla.k resimle::- g5rdum ve \erb'yeli 
- Havadl6.l~l'den babenn.~ Hr nu• mak niyetinde, blimem Fakat ywn_ bir hale geliyar, kaybo,eyor. IJ'nutu~du.. Etnra baılclırsa, Neriman r .. ammın, biL merin dadJsı oldUıiunuz icin tdadı> de_ genıç kızın böy1e acık B!lçık h'kfıyeı 

dl.ye SOrQU. ruğu kuvvıetJidir, iş uzamaz. lar bile. Petdnd~m. z\ra. :tü.n zayınığına rağmeu, bil'1Ye5ı gay.et rlın. 8lz1 bu iXi İt)İ.ı:nden başka 1ıürlü olrayaımayacajhnı ken~iSIM ~l!V't"di 
- Havadis mı! n:r? Sonra, te'J'iDl k•'Ytfli ılAve etti: * !kuvveıt.Ii 1m4.s. Ht'l'hatde vattne va$ll. çagırmaklığım kabil değildir. . Ha~t1e yilz~-e bı'lctı ve ilk de!a o 
- M~. Bu .a.k.şanl, ye.meie b'ıde, - NMBI? Getırcl:it.i.ın haberler mil. i111~ rahat ve -g,ıhht bllyatm tesır. o1&.. Bu söa;leri ısöylerl:en öyle b:ııadC'l bır Ta.k ltahbıha 11~ g111cH1: . 

sefaretıtıanedıe&niz Jetil mi? kea:ımel, detll mı? M&am.a!'.h, her "' Bolivya sefarethsnesin'n dış merdl. :cak hali vardı ki başını t~ del~- - Bu lc't.ab bir beden terbtyeıs k 
- Evet. ~? yoluna .rireeek.. V(r.lleri önthıde, iki uşak, t!yatro kos. ~ F~~ rııda alrusnır.ı iyi n~ticell!Ii gö~ ceğ!ni &ııladım ve onun dıl.. öm2r g! · bıdır dadı.. 
- Blz!m. patlonu.n karısı hasta. Çi_ Bir.ıt• çekinerek: j 1ıflmlerlne be!lZe'l' esvab!ar giymişler, iriilmeğıe bailadı, ye.na.klan hafif~e dol.. bana da.dl demesine r.ıı.zı oldum. bahat:- ~e~ t.<\!m!n e~enı~fü ve 11 

leı~ten, aıoı.-z:m. İyice d\!'!enfekc.e etme. ,. Dıı'.feloerin ö!Umfl rUe ~hına gL bekliY'(.'iliar. Y~nt kıy:ıfet.ıeri de hak;ka~ : •unlaşyor. ellerın!n derisile kem.ii. a~ Parmağın<laiti nişan hall'..ası yUz!ln_ ç!n gilldüğilnü ve alay e .u~ n sı.nlı~ 
· 1 .... ,~ -'· .,,.. d · ,,_,, d-'· ı ten mUk~el. Uımlı:l~T. kımıır.ılı, l"e- .s 1 b"'" tı dını m:ş-er, '"'"''• ....-:şam Y"m"• n ~ yem·ş; rer c·b· gü. ~yorum Ç\.lım. : rasına. bir et tabaka.:;ı g:tiyor ve b L den de aramızda. b r ..... ısı:ı geç : ma · 

roe aie1ilceı.e Alm&n .hssta.cu!ne lca1. - Doğru, tas.at ıınııttılac.1:{.'.Jr. Bu şllli ve sınna1ı. M.ahnıtl şa.;kaların~ : 1a19Sa, bl.lhassa t..cninın renei ta.b11'.e. Ben onu burada on yedi y:ı.şrda blr İşıE si-ze bütün olan brP.n şoy 
dmrı.ağa mecbur oldul&r. Ölili:;ı ha:!n_ d.a bir nevi yolıı. girme dem~ir. dan. bir sırma. örırtıntın ucuna takı:iı : ·yor. Ş:mdilik henüz yüzü rolukt kız gibi tanıtımı~tım. Böyle ra:r._f v: cı_ anbt.an urun btr mektnb. Ya,ln~da • 
~~ Panş:.tı> sa&tine butı ve &yap erguıvanl bir püskiU sallanıyor. Eamma o eski küt rengi sanlık un lız bir kızın evli bir kadın oidugun~ ne ya?JQeağım. l!Ormr..ıw e l"l"\r. z:ı 

_Aman. mU!lhit bir lfl'!Y bu! kaUı!tı. MerdivellMn, ba.h.ı;eleri görüyomm. !oldu. .izah etmek gü.;:tü ve n&4AI'1 dikıkıatJ öperim muht.ercm hanımefendi. 
- Ha.vır, kul'hıJdu. Yalnız. bil' rece Pınarl.atıdaıki J~üslcrJ .aydınlatan ve :. Bu ma .. - An!l.-' ... ""'·l"''e ral'o-en -·- oel'"'-........ eık.ten ha _,,n bit J:aydaaı yo8c1u - Vay canı.na, sa.at yedi buçuk ol_ ........ ....., .. ,.,.. ...... ..... ~ ....- .,.,....., ....._ 

içlndr öyle ZIL1ı!lad.ı ki. ~r11..mtl.ş ~o, muş! Sofrada. yerler henfu tanzim e. plk1k.üil.lü ballkla~ pınl~tan rerıga ~ heviyatla:ıda henıiz gcize çarpacak k.a... ~naen&leyh pa:ma~ındıa.ki yüz.üğll <."l. 
d~ğ"l? H.!Lt:tiı..asıl teaeıli buldutu ıey dilmedi, Mada.m Ma.rt.lnez hastanede renk f~er~erln zıyası a.tında, .jf31l .. Jşıl.l:d.ar tebeddül yolttur. Ofuıil·n en Ui:un it.armasını rica e•..tim. Buna da itiraz 
de bu. Ha, .geleceit P.anrl!!!i rt\nU. dOk. oldlıiu ~çin, her ~ 'bana .Jc:ıldı. Yemek, Panş_ııt.o, mlılr:ar od.ıw.nda. bcnı go~lü- E5aatler1nl o!duğu yerde barekEtslz ge. etu: 

XIIT 
Madam Silrııtk J\r>byan tıtT~ Cmil"" 
Şaziye hanıma. g-Unı!erilim ıne!du"· 

l&rdan haı:ı l>&rı;alal' tıor Du.kenin evine yemeğe :dtvetliJ'dL ..L.J.. zd n- - ks h' ,ur. • Yü:al tasalı. On, u lik defa böyle h-'yor ...... nencen.den dağın b:r k>~~e_ - Mademki nikılhland!m. Bu h.a.'l:a. ~t uuıU a. aem gurert" nı:ı:, Z~ ~ H . ... .., .. ~ 
D:ıZ d!etil m'? mellkı\rlarm yen\ bir l:ıyAfe~i var, mi.t .,... onmı.. ey~·a. so:ruyon:nı. hnıe baJayor. Y1 parmağımda tutma~ mecburum, . 

_ Evet. Siz de or&d:ı m.l&mı? k«11111el ! - Mad&m .Mar;..neztn ha~ta.-ığ.ı mı : Sabahları, k.a.ika!' kaJ.krnaı, ona 0 c»edi. Neriman ha~ını buraya gelel lJ:ı'''1 

- mc .kim.le gitmireceık, az'r!m. arttıP . . :giln giyeceği ç.aımı,~ır ve e"lıise'e•lni. Ke!;;dlsine, cm y9dl ya.şında b'r çocuk ';ilo k.aza.ndı. Do.'ı::tO!' t.edıavi n et·cos 
Hıe.tta tatilini reçtrmek ic;in g!ft lrler * - Hayır, gıt~lde 1Yl1!!-5tYOr. Metele SvıeriYorum.. Bir ıeit d~fa. ba!jjka btr e:._ ı:hi görünen oir .!nsanıo ~vUUğe ve.va den tevkalfı.de memnundur. S z'tı de biıll 
tepedeki evlerinde maktul olarak bu. Saa.t dd'"uzda, Bolivyara. '(tmek tt... ara.da değil. Cok enn sıkıeı blr şey. . !va.b giymek arzus.nnu !zhar etııncdi n~ılığa işare~ olan b;r yüzük t.aşı_ fl.Y'i.ilk tebeddillde.n ho-'anac.a "'mıza 
ltındular. zere, beyaz bir smokin giyip, çekçek a_ - Ne va.T? ~ene fena bk haber m.? !"Xenç kızlara bas o!:ın şır~ık ve r:ara.fe-t masının gülllnç oldu~unıı ha.tırlsttım. ın~nlm. 

_ Aman. ne tor'runç lfe'Y. ıt.a.f~l tcim? Ta.bama tem>.>el tembel yaslanm1Ş, ak.. - Terlı:ıe ııör; .. Bu akşam b&şka b:r !meselesi onu hiç ıne:;.gul etmiyor. Sac. _ Siz ne derseniz dey!n. Mede:nk" (Al'ttMt vaT1) 
- Meydana ı:ıkanlacatl 4Uphli. ti. wmı:ı rehaveti O'l'tasm:l.a., •efaretler yere claveW miaınıa? \. 

itilen !Jd 'Qc: ÇlD.liyt aşaı1er. nıa.balles:IDden (8ÇlJ;.nıJR, Buram, N (.Arkası l111') .................. ...,,. ......... --:-----•••uu•__._•••••••••••--•••uuıu .. ••••••••••••••---•••u••••••••••••M•u•••• ... ••M• .... ••••••••• 
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~ 
IBill ·"··~··~· 

;vordu? Se'Wıorum demete neden dlıl 
vannaşord'tı? 

&eviliyonı.m.I Pakat k:min taraf:n. 
dan? ... On.un mu, bir ba.Şka kııdının 

mı? ... Blrt>ır:ne benzer g b görOıtm 

CTiyatro=ı 
-- • KELİME 

bu ltıl kelime arasında ne der:n b~r 

nı.an.t. U9IJl"\lmU varcı.ı.ı Milli tiyatroya, edebi heyete ve 
bugünkü tiyatromuza dair iKi 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
eSenl seviyorumı ıa •Sen ~vlld.ln> 1 se d~nlendinnek:_ için • en &Onunda t>ı;-ı ~el~ yflztinıcle ~lııleşen ıztırab 

&ra.aw.daki f&rk· h.ç dÜiÜ-'ldlln:ü.J mü_? o.im iı:ıcıllanmıt. DU'~Q.. Ve kını bı.. ç-aı,ı!Jerlnı ade"..:ı bir sih:rle k&l'bobnU4 
Be.ıı bunu, b&y.at:.mı r:ebirl.iYen aeı bir ıtr. bel.ti de b1r ~o m&ı.111 umıtacak gör'!)yordum.. Saçlarımdaki aklar unııı:i 
tecrübe aoıDund.a ancaJc oımdl a.ni.Qra.. unuıtım.a.ğa çal~ v-e b.eıU bil' p&l'O& ;.vıenJddn ıslyahlaşıyor, ıtwe.rmı bir 
bild:m Bil' tek mıai".anıı taili ma.hlın l .senıb~I genıçlik eıteşile doluyor ve neş'em .iıcime 
ve meÔhuı bu ıki ekli aramndald ~-ı ~rdlı. Hela ~""ll'Illn a:ra 
h:tJ f&l'kı k:avrs:ra.b .• m~ ~çın, böyle, 'Ye nihaJ~ pne bir gün, o U.çmıl.. smdan, sanki 11Uvardat:i resimle119 hi~ 
aaçlanmın yarJsı a;armcaya kadar mı maz, muka.dıdıer hMise Tuta& ~. ediıyonnQUIJl gibi dııles'udum.I lıf.e3'U_ 
bckliY«.~kt.im? .B.ır ba'o cecesiJ:de, onunla dan.ooder_ dum!> diye !m\da.11ş:.m, bele odada bu 

km, itıklnin, mcıı.cı..'\ ve çıld.ırau1a. a.ıev_ dön. duvar arasında heyecanla Mnttp 
o tadını eevm·~tim O kadını, but.ün ctii'im k.admı l:olla.nmda tutmanın ıe.. cmru)'Ulll ve trJt~i apartımanların 

aşklarımın iistünde (.ı'Ctn b:r ihtirasJ.a sin a.ltm~ gururumun erid.!tlni, ira. balıloonlarına bakan pencereyi açarak 
sevmiştim, Niha,_vtt b'r gı.in, ili: itiraf. d'etnin zayıttndı!hnı hiıas&~ Ta?ıco. bellki yirmi .kere, otuz kere, u!At biT a.. 
duela«Jarım<lan b'.r h ı;km;.; ıibi dökül_. n'llıD bayırın ahengi, etr.afım<:lıald ipek ralı.ktan, a.~~ı sokaiın daracık cer_ 
dil. Bir Umid m, ımun ·lıı bedbaht ollJ!Şll hışırtıları v.e yüzümde onun saçlann... çevıeS.ne ba.kışım .•• 
idi. Sevdi~! adam, bir b11~k.3 kadın&, cl.ıı.n dağılım gaşyedici kaim ve sonra, Niha.yeıt apa.r•ıms.nın zil: çalın1"0r .. 
bağb.mmı' ve artı~ uıalı:la•mı~ı. ı ezaya benz.yen b:k .~hveUe e,cıla.~ du... lrorı!dorda ayak sesleri ... Ve bir )lhza 

Aıln$amdl. 'Bo~nııı sulı·ı t:ayu lı\ci_ daJtLa.rı ve sıcak gu. nefesi benı çıL soa:ıra, odanın \':apmnı wran nulı par. 
verd bir durgıınll'k'a önfünU'l'de ırz.a.. dırttı. f.;te o zaman, d'u<iaklarımdan, nı..akla.r 
nm>r ve karşı !lah'li:ı Yll'ııaında., glkneş, üç yıl evvelkl itirııfun blr daha dö. +-- ··· . ilk &lkt 
Ptnl"ereleri kes.kin ak slt'rle parlAk. klildll: _ ~"".o sün on•.ı ko-:ıarımda . l.. 
Y<ıııdu, _ s:zı ne 1<ndar sO?virorunı ! . gım gün .. ve :>ana .il.it tatlı hitabı. 

Yl\nunda oır hr,•1' g'b: se~z duran Başını göğsüme Eğerek, !lSllt.ı.lı bir - SC'rlliyorsunl 
ka<iınm ellerini h"'u'!l n •nlt'dhn~ sesle: 

- Stzi ~evirDru:n. Ber'n Hanım .. ve - H{ı!ı\ mı? mtıA mı? 
bff:romm ki... Diye tekrarladı. 

B1rden sfu:i.lmü kesti: _ Enet .. döye inlerlim. 1nanmayor 
- Ve bUlyoTstmm: ltl. bfl!n de t- r h"~ musum.ız? 

kasını tevjyorwn, Buırt!rı bl'nden uzak.. _ Yoo.. imın.:yo::um... Pak.at ... 
'laış.tnLş bile olııa omı unutmama im~ caz susmuş. ı~ngo b'.tm $1. Onu. ka_ 
70k. Bunun ~:n sl:>. b!Jll umıtma?ısmıs. 1Abal1'k akrııbgsı VI) .ctost!ıı.rllP oturoıııtu 

B"J ~evabı b\.>t-lcmP.li !dlm. Bu ccvab m:ısa.yıa 'ötür".il'lten. ku1aklarımdıa hep 
~u."'adtlerdi. Paht n'c:!n, r.ıra~!. ni. bU .,fakatıı m b::r saksaft>n hıçk1nğı ~L 
ç n, eUerini elleı·imtie bırakmıştı? bl helezcm1ar!a genl~e~c cren \şleye bü_ 

ylldüğttni\. çın1ıv:ıra!t büttın benlıit'm1 
tibrettiğlni blssed 'yol't1'tım. OıJ h:ıdan aylar geçti ve S()nTa seıtl'ler ... 

a bazaa, bir sııvartde, bir ~·onö.a 
r:ı~a<lığım oh.ı.vo,.r.u. Fana durcun -ve 
b raı da 11?.lir ;(llij bJr bPJcıc-l'l rll'ofi'm.. =· Bu gi!Jüırı~me. bu b11e, beni ııe. 
b'r rınete kA.ft id;. Ondıtn &rtfıc fazla 
v~ ry ~e bek1em1yı>!dum. Kalb!m(len 
Ara~7.lasıle ırurunımd:m yara!~ t<iim. 
Boh;zcıa, biittin bu yıllnr ı&a.rfında. o 
dalr akşamınn ve o al"(la?n1d s~lere 
:Jıo.rd en Uf&k bir teım·h b"le geç.uıL 
onlln u. Halbuki geçl'b'.l!rJJ., mademki 

t · ha:vatı da biisblltlln bir boi'LW 
çınde kal 
nıa Dllştı, ınadl'mlct onu ııınla. 
de~~ gUzeıı it nı, inceliğin! t.ak.d!T e_ 
bir ~ı;ılt 0 adam. o sevdl!ı'i adam ~!mdl 
cuğu bil: ~lındınıa e\•lenm!ş, hattA. ço_ 

0 h uştu. 
alde iJdrrı.' . 1 lnı:lktan . ~. de b'rblrim!~ sdrn _ 

Belki han.gı kUVTe~ mene~bllird.l? 
ra ben istese idm, belki yeni bJ iti.. a.n'i: ona Ya.kla,-ıa lct:m, bent dıaha iJ'} 
bir :ca\tı. Bel!tl, bu yavru ikUŞ, bam 

lcla ineCı.!!ın kanadını _ h!ç değil_ 

Ne demek i~~t...<ıtl? Bu, blr flmld 
kef.m.esi mi idi? 

o ge~den sonra. on\lnla ~irbc dl'!a 
bir ıpaste.hıaned·! buluştuk. '. .. o~kun h.s. 
lerlmd artık oından h:ç saklJımayor, bir_ 
dıeın &ıcai!"a ka~ış<\n b!.r e.undtAn c'~e
ti gibi aŞktmt lı:a• t.mer katmer onnn 
gözler~ ön:fuıdP. aç'rordum. Hissediyor. 
dum ki :sesta\d~ bil:bülleşen blT nBCJlle, 
bazln atlayan, bu.an gülen, aevin~en 
ve saadetten ,;ilen bir terenntbn var. 
dl. Nihn~ ıı:ene unukıldd~n rolf\nil 
cıynadı. Ölen !ı:ıoc.uındsn sonra teVO!~ 
ve uğulıırıda o 1-.Jıct..r wbrab ~ktiğ' a# 
damı artı) l"ön11l.n~e:ı ~ilmiş görün~ 
se'Yeilim. bana. dah.a gizli ve :sarnunı 
b'.r n1'1l1a.kttam ri.dini d.~cr.. 

o gUntt öyle sabı.rsırJıkl:\ bekledlm 
ki BiT pansivMda ik':m's :eın tuttu 
~ 6:llrttk ods;n daha 9bahtını {'.i 
çe!!tlerle avıe t'a.uatt.ı.m. fı'fl eU•le~m 
ki, •. n.!de hlr aynada yüzüme bJ.kıyOT, 

Tam tiç ay bir cennet saade4:1 ,-a.şa. 
mm. Tam tıç ay, haftada ik; cUn. crıu, 
o tüçOOt oda:ia batl·.ıma b&tun. Tam 
aç a.y, dUDGranın en mes'ud adılmı oı_ 

dum. 
Faıkat sonra? .•• 
SonTA vamy~ kartştl. Önce bfl' has. 

tıalık, SO!'lra bir aknba z'y:ı:et! baha_ 
nesile bir hafta hiç gelmedi. Haftıa 1.. 
e1nde Jl8ll.SİYOM her u~nır.şımda boJ_ 
num ibilkOk ve kalbım erıd'işelı aynldlm. 
Yamız haftanın sonunda oodan ~len 
b'r ~. b<tna, ma.ııeret.lerlnl ve ge. 
looek harta l<;b muayyen gfuı1erim~zl 
l>Slememi bi'fdlrlyordu. Ah. ~teli hat_ 
ta onu t.eıaar kılrşımda gördtlğüm zs._ 
man. nasıl d'z'e:-!::ıe ka;ıanm.ı.ş u se_ 
voiooımdcn anlamıştım! 

ntı« Met ed!nm!ıt.i. Randevıt'l'a 
ıı:eJme-dJği gttn!~r sı:ıtle.stym" ve he?" de. 
fasmda, beni h'ç tnanrlmn~yan. inan_ 
dtra:ıMvan blT t..~kım bshanıeler ıead 
"ti~. ona v:ılwroım. kaç d"fa 
,.aıvoarfiun, bent lncitme, beon'mı~ böv?e 
"'1'tlımııı diye ... P'aka.t o. her defasm_ 
ti.a. rcüldU ve l:o!lannı boynuma do!.a_ 
va~k: 

- tr.an oo:ı:'!lme.. neden ln:mmt..V(lf. 
sun?. Fmin ol ki sevi!lyonunl .. 

Dıyordu. 

Ş!mdıi acı 11.cı hep bunu ali~. 
rum, hep bu «Sev·ı::,orııwı• echilrlU .• 
neden hep bö7J.e meçbul fiille b.nlli\1-

Sommda olan oldu. B:r b.a~kasile se. 
viştl ve btr rem on~nla Amı ıkı~uya grt. 
fil. Be.n.a. gelince, kadms ve a~ bütün 
1m&Dımı kaybetmiştim.. Uavat, benim 
için artık bir z'nd.audAn başka b.r şey 
deflldl.. 

- l - I YAZAN: lerde kabahatsiz 
«Hamlet» mü.. S ~ bir şahsı, adaletin 

nakaşasından çı - 1 Nusret afa Coşkun .eceliisine biT gös 
kan d a v a n ı n - teri~ olmak üzere 

Ne acı hakik~l.l ... Su S'il.tırları yazdı_ «Hamlet» in tem3ili kadar u..ımahkfım etmeğe benzer. Yok, 
~ masanın i!'ltllnde bana, Samsun. 
dan b1r <>teı :ıdrest ile bPrnb"r Yo'la_ zun ~ürmesi, Japon baskını - <(Milli tiyatro» ile. hu.sWl'İyetlcri. 
dı~ son mekıtuhu durtıö'oır. Son met. oa benziyen, Şehir Tiyatrosuna mizi, tarihi temaoa an'anelerimizi 
tub .. yenidten ilQ sene sonra... müteveccih ilk. taarruzlaı ın hızını canlandıran bir müesese istiyor .. 
Şu aıtu·lann karşısınd~. l~iın sızla. ka;vbetmesine .sebeb ol<lu. İlk gü_ eak, b~n bu imkanlara malik ol 

yarak, acı acı gUIUyo:um: rültünün tuunsuz tezahürleri, orta. madığımızı, ıbu imkansızlıklan da 
c ...... Beni affet .. seni anlam.adım .. ya atılan geliticüzel hükümler bu.. müm:kün kılmak için başka yoldan 

hayattn bir ıfa.hn aldand.m .. d çtlnkll. gün biraz daha manalaşınış bulunu.. yürüm«k lüzumunu kabul etmem~ 
fena. b!r tesad!1f, .~~.,!1 seOnn ııenn ~- yor. Bu istikrarı hnıat bilerek, ti. Ihı.mi Biz. uMilü tiyatro>.> ile Ka.. 
ra bR' başkasını ç,,....rm"<~ . " - b .. .. b .. .. lı 
~ kar d yentı<tm. Ş'mdl bed. yatromuzun ugunu, yarlnl ve a.. ragozu, orta oyununu an yoruz. 
bahtım. :~ d~ha. a:vnımamıı.k Oıcre z~ia~ının mevcudiyetini idd.ia ettL Kara.gözün.. orta oyununun ihya .. 
tet:rar ya.nına dönmek ist"rım. Hr.>m ğı tıyatro meseleleri Üzerinde biraz aında biz de sayın Baltacıoğlu ile 
bu. b".7.'m h.akkım:a değl mi? .. Biz de durmak faydnlı olacaktır. beraberiz. Hatta tevazuu bir tara.. 
insan ddll miyiz?... Mesud . ol.nıak Son zamanlarda tiyat.roya karşı. fa bırakarak söyliyeceğİz ki, üstad 
halıı!ımır. değil tr.l? •• Zira, eJJb!l 01 ki derin bir sempati göı.teren ve ken.. tiyatl'odan daha bafka mevzularda 
sev:llml:şt.in. İrfa.!l .•• • JL'l.lA. dıııt. göre nazariyeler, fi~;rler orta. bomba.rd:.manla meşgul olduğu ııa. 

Za"':8-1lı .ıı:a.dın ve t~v~llı? benH!.~·A mı ya atan ve !bunların da tathlkina ralarda «Karagöz» için gece yapıl.. 
mı b;rbirıtnizl s.lds. ucagız. .. ... .. · · .. d '- l H- ı.k B l L lk '--· fınd b · · 
dudaı1tılarından csovdltn'I) kell~si yeri. g:rışen us~a A ~al .ıs&. ı a tacı- mae.ı, ııa ev~ı ta.ra an. u ıvın 
~. cseviltiinı )elimesl cıkJ.YOTI Fakat oglu, «Ml~l. tıy~tro)) ıstıyar. benımse.~esı you~da nCJrlyat yap 
bu d!efa bu kel!meleorln 1llti ne adar Bugün «Mtllı tlyatro» aızu•unun mlf bu ışın nazarı'yat sahasından 
gtOOaç d'Ü.'>l'se, 1k:ine19i de kulakta o cıMilli pa.,uç» isteğinden daha bü. filiyata geçmesine sebcb o]muş bu. 
t:adıır aahte çıntıyorf , yük bir manası yoktur, Bir defa, lunanlardanız. 

AIMdıoılu .. gurb,.t.. ya~nıdık.. ve !,r !(Milli tiyatro» diye dünyanın biç Böyle bir davanın lsmail H:tlda 
Cltel odSsı ... ilft

1 
e senlnnm~m~m·F···n••ftt bir tarafında bfr .müeaaese kalın~ Baltacıoğlu gibi, kuvvetli bir kalem 

n.a ge:Rnce. yanız sevı . . ı ..•• ........ M'H" . k d __ ı. 'b' 1· k . d' 
~ \arafı.Me.n? .. KlmCl?, • ~ııor. « ı ı .tıyat~~» a~ti · ea ece ~ll .ı. ~ın~ ıya atı tas ık e,. 

tlaUd Fa.hrl Ozaıısuy bınalıı.ra verılen ısı.mdır. Vak.ta, dılmıı hır ooorıte .tarafından mii. 
Japonyada, Çinde bize tamamHe dafaa edilmesine teşekkür etm~ 
ya:bancı, eski adet ve an'anelere da~ mek. bu alakayı heyecanla karşıla. 
yanan orijinal. tiyatrolar vardır. mamak mü:mnm mü} Ancak tari.... Gönül işleri 

(Baş tarafı atı de) Fakat bu tiyatrıofarda oynanan e.. hi temaşanın ihyasına giden yol, 
ıııt. a glnniye:ek mzlülil:k> ile lkt-ra serler tamamile milli değildir. Bu.. Şehir Tiyatro&Undan geçmez. Şa.. 
edi.'tıxien a.nlıyorum. Belki ihtıiya~ ralarda her çeşid eser oynanır. Mil yed sayın üsta.cL milliliği, Japon va 
riayet edel'ek bu sözlülüiü d~ lir Zil lilik ruhta değil, çatıda ve halk ta. Çin tiyatrolarındaki gekilde anlı~r 
tutmuştur. rafındaki mizansendedir. Meaela, larsa, dram tiyatrosunda fır.tık, hn. 

Su.allnın. oeva oını vereyim.: 
_ Bu aalıada mant:.tın göste?d:ğl. tiyatronun sabahtan akşama kadar drk, gazoz sattınna.k. paradiye ll.t 

lı1ri ~ vardır. Blrmcisi öeli.lumlıya l)Olk sürmesi, halkın yemeğini tiyatroda yak takımını doldurup nlra attır. 
kısa bir müc!.clet tayln eder~ dilğlinü, yemesi. yerde bağda~ kurup otur- mak, bir i'ki kanıto koymak. perde. 
birleşmeyi, yuva. lturmayı gelece[ze bı.. mas1, sahnede perde olmama.al si. yi çlngrakla açtırmak.. halkı tiyat. 
rakıP derhal nlkAh ya~yı tekHi' et_ bi.. «Mini edebiyat», cı.Milli musi. roya öğleyin alıp, mesela «Fazilet 
m.~. k&bul ~derr.b.~~e ıyl. kab~ 1;}b· ki». «Milli Mimarin evet.. cıMilli mağliıb olur muh, «E.kınıekçi ka.ı 
mE'1ISe ~l('fı ıwwş sayma" ..,.. . h S eh . . . Afl "k 
eder. :tJdııcl yol ise ~l\k&nlıya h'ç bir tıyatrM~>Il·: .ayır!.. ·ı ·ıı· l rl», cı _eb~ n k'rı cındh~_etı», « dl l~ 

söYl ıne<Ien h'ç b!r şev hiSBetıtir. << ı ı tiyatro» ı e mı ı eser er na., gl 1 &e ızer. oııı.uznr per e ı:ı;; 

:~;n ~·r başka~ı, derh~l evlenecek temsil eden bir müessese kasdet. melodramlar oynatmak, komedi 
bir ba.."}'k;a.sıru aTamaktı.r. mek ietiyoıeak. hücumrarımıza mu. tiyatrosunda, Hazım çıkmadan ev .. 

Bir er.kek için va':tit h:ç b!.r zaman, hatab olarak eeçtiğimiz mÜe81Seısc vel teneke yuvarlamak suretile, es.. 
haı'ıttı otıuz beşine, ha~ kn1ann kndar ve tahlı yanlıştır. Milli eseri mu- ki tiyatromuzun hususiyetlerini ih.. 
i'~ eayılmaı:, fakat bır genç kız harrir yazar, tiyatro temsil eder. Şa ya İcab edecektir. 
i~n hafta. ay; a.y da se~ ~:r;1ende_ yed muhanirlerimiz milli eser yaz. uMilü ytiyatro» tekniği yoktur; 
dir, B~lip, sevUıp, ı.s,A~ • ....,dır ~ ..... : mıyprlarsa, kabahati tiyatroya yük. beynelmilel tiyatro tekniği vardır, 
manları llı:açırmamaı.ı ıoı...... • .u;<1ıt: l h~d· (D ·""-' d ) manbim aöD1. Tl::YZ& lemek. euçluıu bu unnuyan ııı. l•e. . ev.ua 8 ncı _,..a a 



Yurdda karakış 'l'rakyada Lig maçları bu 
hafta oynanacak mı Bel~ikalı :yere vuruldu 1 



Telgrd, Teldo11 Ve Telsiz llerleri 
İngiliz Başvekil 
muavini Avam 

Kamarasında harb 
durumunu anlattı 

1 Alman kıt' af arının l 

maneviyat va 
t~chizatı 

Tebliğlere göre Bir Alman ~ S',ET ~~;>n 
libyada vaziyet gazete~i · . · AL r ~ N 0~,-, · . . Ruzvelte hucum ·t: 1 ~ 

lngılızler tekrar d• f,Fran&a V8 ispanya. aliuıcla 7atadL Usun zanıau pek bnb 

Mel>'uslar Uzakşarkta 
a'ınan tedbirleri 

tenkid et 0 1er 

Nft17orl retlyomnun bir ltal
~ ~esine lltln oadiği 
haberi Berfin tekzib ediyor 

•ı ı• ı e ıyor • t . ihUli.lleftı lahne oldo. ~llMH mDli Wr 

ı er ıyor ar nerıin a <AA> - cDeutaetıe D!ı>. ""! vaz,ı?e .erı gt~na ~~~ın~= ~!:; 
lcmatJache Korreıspopdeaz. .Amerlb. un p ana geç 1 e..ı.e .-..ı &alııi!dir. ~lteldm nusn,.. 
Brrleoik derletıert reisi Ru:ııve?U:n aon B ma.t kıt'a ada altında. milhilıa bir ku• 

Berlfn 8 (A.A.> - D. N. B. blld.lri.. K.a.hire 8 <A.A.) - Ort.aşıaa ın.rı... nutku haJclcmda dıyor ~i: 'lldınlrrie :rr..ı.. ile kpH7anın 1-* ,.onanlltar. Pakat ba 18 ~ 
Ja": liıa umımı:ı tararır•~ıınm tebQ;: Rwweıt, memlel:etlnt daha baJbe dllrualan .rene m mk dlle duş. Jı:Ol9İilık& &lıe:rb.&artıtı it_d;~1n.;, 

Nevyo:nk r~osu tarafınd&n, bu a_ Oörıüıs tmtlnmı çok azaltan deftm ~enı at.Qiı balda .Amm!.&a millet!.nin mı.!!..~ .. --• n ~ barb ilanına k~r bev'k;-
yın 6 a.ın4& neıred ıeı:ı btr haber, salA... halindeki şiddet:lf ıtum fı:rtmamw1au bmgwıluktan uçımnaQ az.m ae\diii.. ..... _ -- Petaa•ta )'llUşı medill ıi1Ji. An&;ıten- br • 

Londra 8 (A.A.) - A•am Kama hly6tlı bir k&ynatt.an 1aıan•--~kta_ ıstıfa.de ederek düı,man kuneW ardcı.. mMsnsı•ıtüe •71editt -"**-Alman. bir YUfy Ye aı ha..<:J1111ne 
l'UUıda h&rb duıuımmu atacı- .... ı: ~ lh ~leme 210ruııda buhmuyor. Ame... :ra ile .ltWrlJii •ll9deıdae .. ,? ~... ~--.::!. ~IJ'& .. .aıötiirmenU,&ir.Ba 

• "" .~,, - dır :Bu haberde, haı:ranca Oorrıere lar hiıınıeyesinde Yedabia'dan çclclmek rLka.n milletini senelerce mahnlm.i;vet.. uu.L•- __ - ---- 11a -- uı&fttere Oe f8J!ıa..,..nın Kas 
ren ba.,,.Y'ekı mu:ı.vlni AtJ.ee eu:ümle DeUa Sera pzeı.esin!n sa~ cephc.s!n_ ~. Her t.llrl11 sllAh~arla mtıceilhez lere sQr1Jkliyecelı: o!an tedb:rleri hath mllllUll, .__.. ..-.,_1a ~ bina daha :rara im askeri lırb riodenn t>hna.. 
ŞU:ıJıarı aöyttmıştir: deki Alman ltıt'aları halııkınd'ıı bir ma_ seyyar toılarımu: reil!Ş b!r ~he tize. göıst'ermdc ~ hartı Ruzvelt i~in b:? MrbrJI& 1ıir :ldan liiıı:uaamıa llaalarda uu llıo11111aya. llaear&ta ıs in 

•Oörçili.n At.;anUk &ıiırı Yolculuiu kale neşrettlii ve bu trt'aların fena ı1nıde ctö,maru takfb ederek iletlemek.. ,bahane oldu. ~unulmuttur: Bmıdaıı .,.... Almaa dtTa lflerinde oldutn rilf \ı"'; h!rb':-
Japm.aJt ıı;.n mevcud biı çok sebeblel'ın tedtıiza.tlndaıı •e ma.nevl7dmm dta ted r1't". Bununla beraber, hava eaz-~ Jllheyet Rusveit lbol.te'ritlikle ta?det iUal ~neüeriac k&l'lı ~&l"lmak'a o. bebi ~&111D&m11t. bllikis 'hıM;ıa lil!' ~ 
'.Parl!unento tarafından ıa· d r ed.ldctt_ uiradıtuıdan bahsedildi#i eöı'lenmek • larmdıı.n dolayı Uen hareketi :ra.,q _ lik edl:ııor. Rurreıt t.arlhte bd1e'r'Jtler lan ::= =-~~]Jeell .... lk~ Oebelldarık ~ çdaannıt':...k lela 
ne tıln'..n.!m. Parlimen&o e:-:ş len başlıca tedr. tır. DUimanın eeoit .abalara m&Jll}er leıbfne AvrtUl8 medenıyetlne nıuet ~ 90D-mlff•. Ba&ıi hııann De .mihnkfi'I old•nı kMar tyt 
net c~rden ha"»rdı.rdır. Komu~. Nevyol11t radJ'osunun verdlil bu dalcmtUş olmaaı da Uer! hareket.iıı bu mit bir adam olarak kalacaktır, eter ~- inanmak IA-... bluai c~ oabfllurır. Rımun1a be-ralN!r 
hh ~"1 edilen Wa"N€:ll ~Unn!\y h ye_ haberin battan ataAı uydurma oldutu yava~ı ~inde mUeErdlr. ltcal ~nıeileri ku~c!Mıma ~ bl İspuıya 4a. flrsaiian blltsıllade C'-elııe 
Un.de, Avustralya, Yen Z 'anda, Bit;y(lac be.v.an ed"l!yor. Adı g çe gaze4e, N"- Dilnkii Çarşamba aünU ~en bJraıa Al H • • le_.. eıııls Ulan lııir u.elıbüade ltubl.. bUank •~n halledi~ ~ 
Br tarua ve Anı.er ~a kuvvet er ne mat YOM r~n Alm'ltı ·•t'a!.ıı,. a_ sonra İnsfliz kıt'alan, Yedabia'nm man arrcıye DulmlllJ, t}.wlk iJUTenUe Ulet.esi ia.. ..,. .... Almann:ra J'Udım ~ R ı 
8Ub Jtunnay &Uba.yları bu un c.ı>k'tır. ley'h'nde h~ hangi b r hll:küm ç '-"ar _ ta.kr'.ben 10 ~lmnetre baıt.ı cenubun.. rafUM1aa 1* lı8kak ıılima:rbl n .. ı_ da.ha fasla bnet l'Clnderlbneain~S:~: 

Cı.n ba$.wnutanı Ç:rn_K3y_Ş~. şım.. masına mösa!d ne b r mak le, Of' de d'a dtişnıanm ardcı llıamılsr{)e kma18 Nazırı Budapeştede .... :&bnan pelial tarahndan Ü bu •• eden trrateı bir :ı.ıimıe vardır 
d ti halde ileri.de Çin h•J'b alan arındA b r 'haber n~etm.lıııtı.r. Bu g.b be.ber. ıe!miflerdir. Dllha ceoulKIA lnallls ~ brtl mitr&JJ'k lndbıulu'lllr Barin ~ol n-ıetelc~rlnln RmrTa 
hareket yapacak m.lleUerın bava n ler neşre.fmek: suretlle Mthver devlet_ ıu~'alan ve ceııubl Atrik& aıı1llı a.ra.. :25 talebe ~- ve İndKere ~ t1aietli bir Han 
~ra it:UVVetJerlnın Jcoınu.anlılın yap_ leri arasında.ti lyl antıl<ma~ı bozmak balan evvelce ~ t~Rfından lf. temasla a b 1 d 119 ..... et :kaqmDc1a .o\lman matbu lnallaaıruya başla.ıaaş olmaların~ 1ııaln. 
ııı ... tı Gtabw et.ını.Şt.'r.• ümid1 bealiyenler aldan1701")ar. ıaı ed lmekte olan aruye sırm!şlıer ve rın aş a 1 ~ llanıpJ PlıMDe kanı • 11 deli!. ı ..... ilahla 'lllH'&H olan mf'Sele Hrateı 

Bore Be!!sha'ya cevab veren Atlee. ----. 64 k lomet.re ;çerlere kadar girerek U...ıti. AJmaa nltmu &Hmda bahman mmrenin plebesi ile ispanya hat 
Genera. WaweD'ln c n mndbtanı ha. Eden Avam düşmanı p{Wtftrtmüş:erdlr. Budapeşte 8 u..A. >- Alman b& - ....... cuetelerinı. ~ Maınsal ~ meünln mulııa"'""'Y"' f~ mihlııJta.ı; 
r c oJmK Oıle.re, tomu~ sa.l\lı.ye.., - Hallaya lYJJgos:ndc devAm eden lcum nc:ıye ııaaırı von Ribbentrop, ..altaııat tıeDWde -.,..diktan llilırhamekte. 1Hı • etftltll( zamanının reli!liine huknıN)ip 
nLrı., Birmanyadan b şlıyanı.ı. p,J p.nle_ ııaıbi Hartau''ııın yulık ibmetd.hmda nmı tepidsl elarak da Anıl• • Salılf>ll e&memtldfr Bu 111 :rın .ıdnı.ıııın.e ve oradan Avustra:ya ş... K~marasınd1 fırtınalarına ratmen hna lruneth!rl 1lti ıün mis&t1r bldıktan 50ll?a bu dlllıMle V19I lehine ltaiif bir c111 delillt.. Mr tsp...,..· m21e1e~!ii1Almanlva i(ılll 
nıaı Guyısına kadar inerek Malezya yıı~ u m:Z, 'bütt:n g(ln dU~n me~~ &ab&h Buda.peşteye gelmişl;tr. Htt 11ellir.nek~. da a l'nı.n8ll ~•estdl ';:" "::.• 
~ı cev~en b!i.'geye ş!ml ol _ muvaffutyetle ve ısrarla hücumlar Nazır, garda başvek!1 Bardsısey Ue " Jla la~ Jl'nı.ua mln.asebille ı. ,.. Fransanrn -!tlMtlı."· kıv~a~rın ıs· 

u izah etnıiş ve bu km:mıta aa!.l_ Moskova gö ... nşme- Y&J'llUŞ!ardır. bW1n bfil;funet ertAnı ve ~m pakta tednberi ıııhar etmiş oldatumm: kana. puıyel !had...... bdar lııcal et.ı; 
h:Ye ... nın Avua:.razya ve n.mı.sı.ana aıcl RE U Alman tebliii dahil ve mllttefik memleketler d.iplo. atleNe 'Pek ,...ı.ı...... oltlupnuau oldwh ~hl miitarek~ tlikümlıerifti h~ 
olıZbad!iını anıa~ır. 1 Bertin 8 <A.A.> - Alman kbl tl: IJlEAları tarafuıdan karşılanmıştır. s&nertr. ilalAJ ~ İsl'anJ"a•a. •Ml•n 4a 

İırı»ar&torluk barit kabioai e ,. "I. ,, nl ttı Şımall Afr.dwl.a, Sollum ~ ndıe, Budapeşt.e 8 (A.A.) - Von Rlbben.. Framanm alJuei fbrCli Almam Gl'Cla.. A,......I :ıs.-.yol ~Sina eni 
A AUee, evvelce o'duiu g b b g{b de it (. d~n tAPçusu ,:dde l ateş açmış_ troP saat 11,'5 de Bardoasy'yi ziyaret. sunun Şarkta kannu.aıh veya karbe_ (littblllr. Fakat M ım1 ın"" 'it 
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.:ı,un Kamaraınnd.:ı imparatorluk ha?b <Bq t::ra~ ı ine " vfada> tu. C hen.n d;ğer .kes mler..nde ehem,. etmli ve keııdi.s1 Ue samlm1 bir görtl.ş.. eledi muharebelemen dalma w ,,.a,. ile TnMma llW~i ~ •r;.." 
;nasın n teşkıll ve :rWtsck bir harb edilmiıtir. Karar muhasamat bat- m yt>t.I h!ç b:.r hareitet <>.:.nwm,tlr. mede bulunmuş~ur. saat 12,45 de kral yüz niDethdle mliteesslr olacaktlr • .Afrfkaınnclan ~ı tiSlllHlır <"ö~~· 

hlecl!aıntn kurulması -.. .... ,..,_.,n "n• l dan .
1 

M~'ta cta d k İn 1,_ •60- nalb taratm<an kabtıl edllmi8 ve ötle Bugün Almaa ora... Şark&a Hrluk. ~ ki m..-ıentn -nw __ ... 
0
._: 

ııfiı-fı,...,.. urc ... .-ıw u " ama önce veri mi~ti.O zaman ., a sın a. C· .... _,,~ ı .... ,.._...., ...... P 
~~~.ünü söylco.i,ten sonra şöyle ~a.nlıe.r h . t t aJt b hü. yemeğini naibln mis&fırl olarak • - arla. ~or. lıUSllSRe SoT:retlere ıclolaıtlP FrılftllMttn rnnafan*"'ı ld:ih. 
~•vw. bu karu milli mcn(aat namına a - , ını , ooe u ar ava rayda 7~. kareı barbedb'or, Frauanıa kcndiade sal et.miy,. clayanmaktadtr. Bun.,ft ,.__ -au lı ı.ı- H""kA bu 1 h k.. cum arı 7 Scr.u:aııun sabahı erken saat bir 1 hk ,, _ __. tabildl Bu h. u -. 

nı_, __ P.Yrei!crln ~U> ve tl.n2':m nm ~·· u. ume~. mese e a lerde muvarta.k :retJe ~ar edfun~vtir. can ı ,.,.....,.. r. l'aP rlclnde bir ~ tl9hs vıım ki 
~l haılıatında ha e:ı söz 16Jl nıdt kında tam bır muzakere açacak •

1 
1tal tebllif pası• fı• kte harb JıJı: ve .eanhbkla Wrfikle Fransız Jıo. o -da Alıınan,..nwı Sari!: St'fer• ~ Mi' 

~~~aıa Y&ptnak benim icln b ru ur. yan ~ünist ~'- faall1et.1 aı1&'bl1ir, t1tn •nınoet~~ toplu lı\Qndu~ 
nı~~ olaca.ıttrr. Maamıat!h bu Mlllllton mtbııbftleri Roma, 8 (AA.) - balyan or. sönmelıl mib•ldiuir. Reqe1 aeUee. mü~ olhh il,.r nmamla Y1"nl lbl1' 
d'utl ele-rın dikkı.• nazannı td:ln!1 oL ~e namrı 7en:.den Mımtma 11_ I duları umumi karargalnnın 385 nu (Ba,ftarafı 1 inci 8&1fada) ye bakar. • ~ ~P rf~ef"!!tatr. 6mL 

arını bildtrebılır.m ~ 7arethıe ıeçeret .ı.lerme JD.yle ~vam marah tebliği: geainde mulıarehelu cereyan et • İspuu-anm va.ııiyetbıe •~. IMı müulP'kt dn1'T t~ rir~celt ~ 
n~cfye nuırımız 8tal!ııe yapııtı etın~: 1 7 llkkô.nun a-ecesi. İtalyan be1ı. mektedir. memldlet bir aralık komünist 14aral ~'llllefeti ~Hyeftm - ** 
Yor :a~ ben.üz .avdet efm S bu unu_ atalın "" Molotof ••akl l~rmln b:l - Tiyesi hocum vasıtaları İalcenderiye !~iliz tabiyeai Jaakkında ifıa • t 
ha~ ~lr şahstlldve sık b.r jşbrl!l.nın yükt lb:ı;_~ .. b:r.eolthasretUller. M~- limanına gimıişler ve limanda d- atta bulunmak müm:kün olmamakla Koordı·nasyon ı cra Vek·ıı .... 

Atlee lllı.sa ır.> ere aranıaue vll"Ç meV'Z!lar rur.ı. 1 .... b b T . b t LI k b•·l- . • ı erı 
hart> '-~~ dört hatta !ç.nde muhte'if ş[I dU. Ba.şılta her hanr. ıb r konferansta mirli bulunan 2 ngiJİz harb gemi_ e~ er . e~ı a ~ıul ?15e_9ln_!D 
c~~~ı:~ .. z1et.. gthd n 84!- bu kadar - ~ ... (emto.s ed1 dii nl aine hücum etmitleTdir. Vabient •I aen •.te,Iı tiifeklerın, mak~nel~ tu- kararla 1 H ti t 1 d ~t.ır~onım. StaliD çX eçık U: rll 1 nıfındaa bir zımlınJ.n ağır baaara fc:J:~rı~ ve ~~ların ae~lerıle ınle. r eye op an ) 

c.Bl Ubn b.&rekltı bır ada.mıdır. ~.ıl oldutu meseleleri, w d w• hil b" . h dıgı .Sylcmebılır. Ostlerı baıları ça CBae ıaratı l bıcl _ _,,_.,._) A-'L 8 (AA • 
L by r kar ve zarar ~esa.bı y.a.pmalıyıs. bu meseleler 18fıer s.yul, f.!ter ul:erl u~ I~~ Te d w en ır ~a~ır avu.. mur İçinde kalan askerler batak - 2 il r ·ıa d"J:-=- ıu:ara, . ) - ıcra Ve -
rıne ~ ~~U:elerckın' dM.rm-hev~ d~~.,!- ma~tte oı..n, derin bir VUkufla. b'li. j ~d ~ _ıl· u ~~ı -~~ Ba~cl~kl ı~m~ te. bkta aiiıçlük.le ilerlemektedirler. O. T7a.{.0~:;,;.1Uv~. ;.~!~· •-&a killeTİ .heyeti bug. ün Baıve0Ulette 1,..ir •"' ., ........... ttmı harbın arvk n id9reıı?ıe a!d büWn,Yl ecı ımeıneaır. ır ı erımız ta- L""-l d-__._ l b" -ı h 1. • l ---· - _._ ~ B _L:1 D R-t:ı_ C:--·dam 
m....,. ·• meseleler halıkm:i& ~erımlzı tar_ nlfıcıdan toplanan enkaz. 5.f8 .nu ı DUS. er cnıa ır KO a .1°1 ~ an Ankara, 8 (Hu1Rl9İ) - J-1ükQ • -~-.ud ~: . .._ _ıeu& -v

1 
ın re• 

. Son ftai:ret şı1ıklı olara." blldlro.ıit ve mıımet ne. 1 dbl" w d _ı b" .di ·ı..ı:.ıı: •• delıkler açmaktad1rlar. İrı aıvrl met mÜ9tlıheiii illrilendi.reıı bir U: ı .. ı&ıo e &U.UılaQ top anllllAı yap • 
cDıier taraftan cıenubda haf t müt. t.lıoeler 11.'de et&Jk. mara 1 t 1~. ~- ue 11 r; ._.ı uze •İnekler bulut halinde gece gündüz m)ftlr 
r~r ~.den TrablUM u!aşan ,o;u RUSYada her rttt~den kumandanla. re T obruk onunde. torpil tana - havayı ifsad etmektedirlet'. lngi • ru venniı bWunınaktadır. Tiltin • 

rek llerl barekete lr!çmiflerd r n, erini, mill~ln teflerinl ve hal'b Telerimizin attıiı 3 torpille yara _ Jizlerio maruz bldrit başlıca teh.. müatahailini korumak için yakında Halka 2() ton çivi 
Yaptığımız hareUt, ekterıya ftna ha. meydanınde lt>f.'ıüar görd"': ve he .. l:&: lanan lngilizleria Pboche lmıva - like İpoh ile Hualalamuı .arasında açılacak olan tütün plyuaallla mü.. 

=~f:ı ~S.:Ve~~ştı;ed~ ~ven w •sm.in kati nleaneanı zöriinüa -..tıiını ..Jatmaktadır. idi. Fakat ba tehlike İnsilizleriıa ;;::ııe t~ti~ia~r~'~U::.,.; dağthlacak 
:Y&'da top!amı.tt.ır. Burada a~ır tank &arklye Şiddetle eemekte olan aam yeli, Kualuelancor etrafında yaptıkları önleyecek- miilıtabıilia arar aör. VilAyet ~ Aalka tevzi e • 
lnu:hareöe'lıerı ya.p~m.ıştır. Bardlyadakl Ma.kovada bulunduium sırada 811lrbt Bincazi"de ehenuniretli ha - taamız. hare:keti neticeeinde berta.. melll#ini aai)ıyacak.tır. Bu MAC dilmek üzere 20 ton ç:vi dat.a tala.. 
dlifJman ıbıv?etlerı 8000 ea.r ve bTQOk Tahran ve Ankaradaki Jngiliz el - reketle~. yapılDM&1na minı olmuı - r~. ed~lmiftir. Amk _Japo~~rıa İL de tütün fiatlarını makııl bir .aevL ·~· edflmitt.ir. Allkadarlar çiTi tev. 
~ malzeme&ı verere:.ı: tNJ!I m cJımıe.. çilerini bcnimJe ~öriifmek üzere tar. Dutmaaın. SoUum ve HaUa - 1rılizlerı yandan çeYlnnat ibtima- yede tutmak ıç· i Ut hai zıatında bır ncılta üzerinde hat. 
ur, Ha~a ve SoUumd•kl <11•a:xı ı .. Al '- ya'daki mü&.hk __ -ı·ı. Ji \alma--- il ayru:a m a - L.- d.,_, __ . "- --'"I 
!?ıUkavemet ceblert pek 7akından çev. oıaya çağırdım. Çünitn n_ıanıa~ w • • ftD _._ı N ~p •-r-• lin ilk &Vnleıde bütün :mahaulleıini ~ .ıı.azan l~Unıa ccwa:ı meaı-
r .._ __ bıQlm:ım&ktıadır. Ub~adalt du _ biltuu. benim Moııkova zıyaretım t~ı tazvı'k tıddetle deYam etmıt - .Japon &.!bUlf piyuaya .e?ketmemelui. dü..::t.. fi- nı ıatemektedırler. Buı kımaeler 
.,..,-,::9 • '- _ı._a_ tir. ~ 8 <A..A.> - İmparaıorhit U.. ...- •• ---• d" h" ·· · ...,, budur.11 vuıtuile, Tilrkıyede nuzurwuz.ıU'IL mmaa lcarars&Jıı tebltt ecüıar· atlarla kapataalara Mtmam.alan li.. ya mura.....-& e 'f. veye iÇ mu -

.naba enoe.1 işbırl"~l noltaanlı~ hat doğurma)"ll ç.alıffllalarını muhtemel Kahire :' ~~~ya 1 a Bııaliınm 11bı11 Ye 1 ~ umdır. racaat etmeyip ate Müdiirli.ijüa. 
kıncsa tezıkid.ler yepUoııJiır. L!bya se_ .röriiyonım Bu huau•~ aManmamı. -'rierin1ıı ~ 11 :: aeoeeı. .JAl>OD tananılen, Ranaıocm•mı Maaar flatl.rı den çiTi a1mamakta -.e ~ mu -
~'!::. beraberliğinin mükenwnel b r pm. Mü.za.kereleriımizin Türk.İyeyi = &600 Alman~ Q _.. ol. 10 adı lima'Hnde Mtntıaladıorı tanare Aa1r.ua. 8 (Radyo sueteei) - kabil ortada bi~ çi-ri d.Tllğı~da1l 

.. Bu ~~ AtJbtlk muh&r~I de ilgilendiren ktswnları haklt1ncla An- mallc tmere H,'IOO 1!tal,andan ~. =· ~" 1:::-~ Yarıa (Laeiia) ycsü bir _k~tn&L tiki~~.~tr.~~t~~ırler. H.a~ultı ta-
devam etmstedır. Ba..cwekflin aon t.0 _ kara mıümeeeilimize bizzat ınaJQ - lledeflıere bombalar dıltamQş, bllyUk Yoll karan nıetredilecektir. Bu k.a.. '° ur &qrUnun . emrın e. ~ıvı 
~&J\M1Ddı& belırt.tiii ılbı teare• pmlsi mat vermek i«cdim. Elçimiz Tmlt Amerikamn Ankara JRW!Dlıar e*mıftır. ...... cö.e auair fi.atlan 12 lı:urue - vardJT. ~eçcn pa~tı ıele.n çıvılu 
babnuıdan evvel ıtayıblar.uwsın azal. hükumetine bunları bildhecektir. • SOrıJr'nımd& yapWuı &km eana - tan teı.b~t. edilmittir. Baana. llkü. t• ~1 .ecUJmemi, btr ıMlde bek. 
ınaaı meomunlyet vericı bir )'Ol ta.kib Şimdilik tunlan .öyliyebilirim ki sefiri A:ııda Japon tanareleri 6 ta.ne Bpit_ nandan ıtıbarea buaüne .kadar ~ etn edı_r. _____ _ 
edl10r.> görüpıaelerim.izde Türkiyeden her fay tanansini mulı&rebeyi tabu1e 201'. pılını, mübayaalar da teşmil edil _ J 
~ a.rtıit ~lcyebileeetım z d terıbalr. m4 d b ha tt"lt. Vatiııaton, 8 (AA.) - Haber lam,.Wr ve 8 suıı da dtıştlrınft.şlerdlr. nılfth. Malıını eaklıyan ohar. buA- lbmbal ı&mıilk muhafaza 

btı..lüıt bir kasancı!nlZ d& Rus taa·ru.. O ıL dan ._. oatıçT~ ._ ha .. ._: ı , __ d,x.· •. 11·-~:...... kadar A- Jepon tananleri, allmen Ualerıne lar arama- tihi aatulacaktır miidür vekilJi .. ıi 
~lJl:l müt.ema41Jtıı ter&kki.Jıar kay • AA Ar ıı;J UU. Uıı;UIDC... ann • 14ln& tıOre ~~--• .., ~. J-

0 İ'&iailbtJ 
dıetınemchr. Cephaıin cs.ş ke.lmlıe • ti bun1a11 ititme\le memnun olur. merıkanm Ankara aeli~aia~e bu• Ilı= • ~ beımlıelandl 1 g(lmrtk!t muhat u müd'llr. 
rinde, tıeşebbüs, açıkça Ruaların eline du. TUı1derln, müttef klerı za.terndıen hman Mac Marnır bayiik bir t.ee - ,_.,,...... ı <.A.A.l - Dcıaıeıt aJuw Kereste yüktü bir motör ~ a::ı.aa~~c:'1!~ ~ 
l~r. Alman baskomut&olığı tıu ~ bir l'eYlerl 1oktur. ~ • rübe eaiıibi ıolduiu için Ameırib bılldiri:Por: devrildi f~n Jtanaj•Wn Arıaan tıu 
ıerı et*l!menln ~lA.n icabı o dutunu 7enin '®ralc bUtilnlülU h'~ bır tRhli • c:ümlmnei.ı .keıMliaiodeo Vatintr - ~i.l&nd blttmet mertuinde dUn vazlfe)'e asaleten deliJ. vek&leten •eU.. 
idcrıaya bil.e ~um göımemiştJr.• teye ma.ruz değildr. Geçen At~ da . . L _ _._ etme"e karar vemıiı ak.fam llk defa olarak hava tehllke&I Pe.ner 1'*eleslndeıı kzreau yuklü ola_ r~. ta\'Zih ederla.. 

Uaaqarkta Bllyak Br tanya Ue Sovytler B :rl t ta. lıon llıtınıoe K ~ llerilm.ltUr. ?ki tnı 1 z ta.yy resi :rak Ha.ydaııpa.şa.ya g ;;mekte olan HU.. - --- _ ------
Bunda.n sonra Uıaltta~t&n bllw! - rafından Türklyeye .karşı pltüen ta. tir. -L&.I ~ batlıcı& mahalfeatni bomb&rdı • BeYiDe &\d mavna Sarayburnuods btr_ 

den Atlee, bu oöliede ı çen hi.dletle_ ahbödler• tunaıuı.le ~et edil~. Mollro9a ~ man eder& birkaç sivilin ölmuıne •- denbıre devrilerek batmı, ve ~le. 
rln b&fvekil taratmdan 7apılan ehem.. BoY:J'etler Blrlitı ve b~ Tttrt;"7f7i ku•. Stoldıohn. 8 (A.A.) - nı..e- beb olmuşl•rdır. Ha.suları., zayıf ol _ rin hepıi deniae d61N:m~. )Tüfuıloa 
lrıbeuı muv&ffa.lciyets zl Ut>r uğrana. vetli ~ müreffeb l'Öl"mek isteriz. Ruır. N,beder ea.aeıte9iaAa aepeıtiii bir dutu u.nnedilm'Jktedtr. Ra981'a utra.. Z&.1i&t ,....... 
bUeoetıni g~eren ihtarları haklı 1:' • ya ile TU:ı1ı:bıe arasında mı b'r anlaş_ • • - An- nn binalar aruınd.a Thalll.Dd M8 • Ô 
kardıtım .aöylemtt ve sô&lerme fOyle ma Jtl:ııJımU.. MaLUt'k tarafıntlıan yani lJlllted - Preee ~~rıae so~e _ _ı:L- ta.Deeılle ~ ka!aeli 1M•hmm1kta. ,. G Z DOKTORU"' 
devam eQniftlr: 'I'OltiYe ief:D U.u111Wıf bir ~. kara büyük elçıtittM t.,bıı __. dlr. om. -v"e•t• de bbaa1ar Mr&r N • f hm" A 1......1. 

c:aıri.efik c1ev1etıenn 1> :a m yaımruııda aı a13ıuetJn dotruıutu hartıln aattıa.. M. Steiıılıardt'ıa :rerine Molıko.a ır& , :rer. BM 8 1 f'""' 
hact>e gırmesi, hiç şllpheye meydan u.n arumda herrtııı biru dalı& me:r. biiJU elçil,iiine diu:ıpa-1 hmee lncDls t.bliil 
~nai)>ecelt şecllde llOn utern b ae a.1d dana ç*8Dalltadıu Bun. . _,ı.....,..1rnr. Sincapur, 8 (AA.) - Pertem-
~ brannı meydana çıtaruu~. .. .. • tayUı be aüokü remai teblii: 
11aamatlh, bu, Japonyamn auııetler - Tokyoda buyuk bır Eşya 

1
_ L 1 ____ bir Oüpnan piyade ve tankları .... _ 

ırı ze ta~ Y"Ptıfı ha nane taarruzla, ~ .. ~ . .. y--

~oenl durunmndak! ~üttü ve geçid resmi yapıldı Ki p~~ uzerıDCie qır ha&ı. hare.. 

~ :Nümwle b&ft•QMI 
161 mtıteb&saw 

......._aew.b'e ~ 
Tel. mu 

tlrnd:ki halde elinde tutrutu tceetı>Uııı evle bir ardiye ketleTıaı mulaafua ebııişlerclır. Bu 
ltaıb.111yetııı 1 oıt&d&n talıfınna .... Ul!a!t_ ~ 8 <.AA. >- Oecen ıerıelerde dild• noktada~ tankları müdafaa ~--•••••••••-.ıı. 
tart aeıer1nın baolian.ııcında Japonya. o1dui'K sti. mıoarab'. bu sene c1e aranması emre ı ha'1anm.ıza 1rimıeie muvaffak aı - CHARLES BOYER'm· 
ıuıa, bw9dııııkl ıamlr.oalarıaım isled ti. Tl*ı10 c:ift,nndıKl ToJu manena eeha. . mu,lardır. Kuvwöesim.iz SliD ır _ 
ırıa gib t.amamlıyamadıitımız 1<:n tuv_ aıda kıt'alan t.eltJ4 ~Clr. Milll tonnma .ka-:"71"'U 7• • mailllın öte.ine çekilmiJ1erdir. Tep 
l!tlshı Ve techır.&t.91.Z buJmUO oıma.n 'ba- 30,000 a*er, all'hll ~!Uer, '\'e DIO. Di hükümleri mWelin eD ~ ı._ ___ ı LL _J L 
aı__ ,,._ ...... :H1 a.•~•ı- ............. ._ .. n h,__.._ el" ve tafll maa;.euıcaı ua&tmıauan ga. 
···~tııdzU!ı:tıen detıl. her tara.r.a ....,. • tör ,.,....._....., .-........ uw .... .....__ ··0t· A • • • ile pipb ı 
"t'etli olmamızın .ııUmt.:lln olmayışından 19"..d Japa:ı .. rdır. mu ıye llımlrl'D1ll . ~ .. d zı zayiatımız olJUlllllur. 
ilerı ~lr Geçid emMUlds ımın""11 a.bMl 1l.. 7erlerde mal talıurıeuıe nıU68a e S.laacor bölıııc.lDde düfmanın 

&!.'etıı m~vı111ı.ıln be-yanaıt.mdan zerinde 500 ta.yyare ~. etmektedir. Bu lııikmüo ilk taıDi - doğuya doiıu ainnokte olduinnu 
'°'1ra yapılan mlııtere emasuıds bil.. katı olmak ÜZCJ'ıe Fiat M1irabhe sre>-teren alimeder vardır. Bundan 

Bu .ene ırörcceiimiz 
yew'ne ftlmi 

BACK-STREET 

(TIYATBOLAB) 
IST ANBUL BELF.Dln:.sl 

ŞEIUR 11YATROSU 
Tepcbaıı dram kısmında 
Bu aqam .. t 20,30 da 

O KADIN 

latikll1 caddesi 1comed; Jn8111ımt. 
OYUN iÇiNDE OYUN 

BEL AMİ 
WlLL Y FORSTu11 ıf&}ıeşeri 

ŞARK 
Sinemasında t.eın betibler, Cörçtım Birietik dev - Akdenizde Bir Alman Bür<MlllDa iki yerde m.uifatura ta.. ~da ...-,etse bir ckiitilrlik yok 

l"tıı>re y.apt.ıtı ziyarfttl y• or.ada.tt lron. b bam-isi için. arama 8IDl'i ~s:ilmiıtir. 3 ~cii hafta büyük muv&ffa_ 
teranelarda elde ettitl net!ce'erı tM.. denizaltısı ahrı} dı Bunlardan biri etY, cli.ieri de bir tur.. Sinemamda j k yetle devam etmektedir. 

~~u.lrfa• dllnlnlU ıcaı alı.. LoDCha. ~ (~) -. ~nda ar~ı>:edir. Konaıölörler mal sahi~ lngit z - İru muahedesinin ~==========~=========='! "-n te<l:>lrleri tentld ~lem tlerdlr. arniralbk clıaıre91 Ak.de~Ulde hır Ho lerıııı arada hazır bulemadı.kları. ı. lad I' • 1 ld' ~ 
Liberal Nat.. Gl"i\nV Jle ve d ter landa denizaltı.anın hır Alman de.. çin ardiyeleri mühürlemıflerdır. 1 1 ıs en. ' M Az ,. s ı· N -, u N u TAN K A o 1 

-..e."uelar bir hal'b taôtaıNi ıeıııtil f!k_ nizaltı.ıı battf'dığını ve düsrıan Ma1 uhlBler.inin huzurunda &rBf • Tahran 8 (A.A.} - Bazı IMb'\uıiar l 
~ 6M athmiıı.ı~rcll'r. 1remiaine memuh 12 fll ve aubayıa brma yapılac::ak n ..klanmıı mal bUIUıı mecliıııte mUza.kere edilecek olan 

İşet meb'.mlaTdan dtl*W'de. kdln~ bir lngiliz limanıma ç;ıkıarıW.._ aöciilüırae ..,..ıuıar adli:re.ye verile - tıısllia • :tran muahedesinin tadili hak 

~~~~ titay9'ie ismini wrd!tı h'lclinnektedir. cekleTdir. kmdıa ba&I tetıi1lerde bulunmUflardır. ~ ... -----------------------..... ,,,, _,_D ~ ~emlftb'. l • 

Heık.eain aiDDda dolatacak bir filnı 



S NPOSTA 

Ziraat V3kiline Ege seyahatinde refakat Reisleri 13 yaşında 
eden "Son Posta,, muharriri neler gördü olan bir hırsız 
k~ı: =~ l~=~~ade ::.a :~~n:~:s:r::ğı~y~ı çetesi yaka.andı 
e~ kendilerinden en yUkse.ıt istihsal nls 

Mufla vi!Aşetinın Daıaman dev.let betlnl bekliYeceğlz:. dcmi6tlr. " <Baş tarafı 1 fncl sayfada) 
cl!tı.glnde sayın Vekilin yaptığı tet _ Ziraat Veliletlnln gooterdltl taalı .. alan bu şebekenin ele başılığını 
kikler üç gün devam eylemiştir. Ziraat yete ba.karak Vekilin işaret eyledlti 13 yaılarLnda Ahmed adında bir 
Veklllığı bu ciftlikteıid işletmelere bU.. neticenin alınacağına iDanmanıak eL çocuğun yapmı' olmasıdır. Çok 
Yfik timldlerle bağlanmıştır. 600,000 deD gelmiyor. Adnan Bllcet cür' etkarane bir tarzd t t.b 

Baş, diş, nezle, grip, romatiza 
dekardan tbare~ olan bu ç1ftlıiill .................... •••••• ................... ....... . . a er ı ve 
150,000 dekar ekfü arazisl vardır ve Nak ·ı t ı ıdare edılen bir 80ygunculuk vak~ 
12,000 dönümlük mükemmel bir or .. 1 vası a arının 8:sile. ite baılayan bu çetenin faa -
man içındedir. A .k • . lıyetı ve yakalant§l fU ıekilde ol • 

ç.rn.tin içinden 17 k.llometrell.k mun lastı ıhtıyacı muştur· NEVRALJi, KIRlKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER taıa.m lblr Ş(>6e geçer ve bl.r nehtr çm_ Mah
0

alledeki akranları arasında 
liğ1n sulanmasında bllyUk. rol cmıar. te b"t a· • · katil lakabile anılan Ahmed, ev. 
Ci1Ul.k dahlllnde Adllye Vek.tı.let1 b'r S 1 e ı ı ıyor velki gün Naci, Muhittin, Sadi, Ce-
zlrai cezaevi inşa ~lrmlştir. 400 z ... 

icabında günde 3 lıaıe alınabilir. Her yerde Pullu lıııtuları urarla ideyinae • 
raa.tçi mahkllm burada çalışaCAktır. iatanbuJ vili.Yet.lııden: mil ve Zeki isimlerindeki beı ar. 

TiYATRO 
tıdncı blr cezaevi ·1aha inşa edJ!erelt İstanbul BeleıdJyc8inıe Jtayıdlı bllQ :kadaıı ile Kocamustafapaşa dva. 
600 mahltQmu barındıracaktır. mum motörlü binek ve yük ura na.t.i.İ rmda bir arsada buluşmuş ve onla-

Şırndıki halde Dalaman devle~ çıft.ıltı v&&Jtalarırıın JAs~ ihtlyacları b.lmua _ ra muvafakat ettikleri takdirde bir 
işletmesinde 400 i~! cahşmat!dır. s~. yene ~ edilecetinden allkadarla .. hırsızlık çetesi kurmak tasavvurun- (Haf tarafı 4/1 de) 
nenin bazı mevs'mlerinde işçi sayIE.ı_ rın .a(IQlıda yazılı şartlara riayetleri da olduğunu aöylemiştir. «Milli tiyatro» kelimesinin ifade 
nın b'ne dtadar çıktığı görülın&tedır. teblıl olunur H D ı ,,..,.,.

1 
bu · ay)azlıJda bütün akranlarını ettiği mana iflas etmiştır. Bugün an 

a aman ç ...... ıa sene pirinç z! _ I - Her nakil vasıf.ahının muayene 81·ndı.ren Aıt.medı·n bu f "ı krı' ku·· u··k 
f:""'t• pamuk ve h • uba' ••- · ,._ ldd1 edil .l""Wl ç cak ccMilli ~erler. den b- L -ede _ .... ·· uo " ıu.er:n...., c ecetı gtlnler, plAka numarası 6ll'a k f d 1 . . . . . . wıa 
b!r mesai sarfet.mrŞi.ir. Hayva:ıcıltk ~ sına tıöre aşalıda tesbit ildılmışt.ir. a a ar arı.na cazıb gelmış ve der. ~ılirı~ ~ı. bunun da «Mılli tiyatro» 
sUtıı;Ulilk işletmeleri de m!lkemmel ne. Me'4k0.r eünlerde Rumeli c.he~nde hal çete kun.ılmuştur. Arkadaıılaıı ıle hıç.bır alakası yoktur. Evet miL 
tl-Oeler vemıiştir. Z•raa.t VPkill b·ı ç·ft_ bulunanlar n&IUl vasıtalarını muayene tarafından reisliğe aeçilen Ahmed, 

1 
li eser isteriz. Fakat tiyatrodan de.. 

l~te tetkiklerde bulunduğu sı'"ad" ıtec_ oüzdanl~rile blrlı.ittt: 'l'ophane BelcdıŞe idareyi eline almış ve ilk. i~ olara" ğil, muharrirden ve... mesela, bu 
rlibe matı.yetinde .>ima..'{ il:ı:ere yapıJµn ııaraJı onüne get.receklerdlr. çeteye adını vermi§tir. tezin babası İsmail Hakkı Baltacı_ 
Jüt z raatı .kısmını bUyük elAka lle tet_ II - Anado'u c hct.noo bulun.an bü K·· ··k · · ·ı d h ı f ~ ey\t'dl. tün -·"""-lU ' , uçu retsin emri e er a a - oğlundan.. bu suretle de üstaddan, 

....,....,. na.kıl vasıta.arı 6/2/942 li t l'-· · ı., · ·ıı· · • Jil: zı.raa~I ve sanayiinde llk mili _ cuma ... n .... u Kadı.köy ·u 1 ~ ,._ a ye e geçen çete, evve ~ı gece mı u eeerın. mı ı tiyatro ambala. 
d 

_, e.-u ı ases oıı...ııue k ' · d k. h" ı· ı · eyi maıue'ltetlmlzn Dalaman çlrtJ!tL muayeneye get!rece!:lerd.r. geç va. !t 0 cıvar a ı a ! arsa ar. jına nasıl girdiğini öğrenmiş bulu. 
nin verecettne ve belki de bir 11 .. ne sonra III _ Koordınasyon .ıc.ararlle seyrU_ dan bırınde toplanmış, Kocamur. - nuruz. Gene üstaddan bir misal a
ilk neUcenin alınacağına inanmak ll. se!erln.e müsaade olu.nau hususi o.o _ ta.fapaşa. caddesinde 349 numaralı lalım: «Andaval Palan isimli e. 
zımdır. moblllerle, doktor vt müteahh.d oto _ Bıl~le aıd tatlıcı dükkanını soy .. !

1
ser, milli esere. haydi, üs.. 

Çırtllkte 3000 dönllm!Gk b~ naren. mobJlerinden Kadı.köy ve Ü.s:küdar ci - k ] .. ft.. 
1 

test ""'lm kt . • magı ·arar aşhnnlştlr. I _J__ b. · ı .. 1. 1. •1 o.ye .,....,çes s .. ~ e cd:r. Ame • petrı.dek:Uer JJı:incl ınıaddede yazılı gün K·· .. k h 1 2 4 tawn ta ırı e eoy ıye ım. mı • 
rikadald btiyilk $lraat ç tt1 ki rn:len de lml&ö'Yen mahalle geleceklerdir. • t uçu b.'rsız .akr: gecB~l.sl~at d"''- .. l li tiyatroya bir örnek. mi. 
tar.kslz. olan bu ç!ltak Jst kbalde T.ürk İsanbul, Beyoı.ıu ve cıva~.ınd" bulu. en 80nra ırer ı ışer ı a in u.ı.:. d. " Z h d ıs " k" - .. d l l . trr annırnızca nyır •. o, sa e. 
zraa.r.ın.tn b;r mer'.ı:er.i olabıec~k cesa. nanlar da 7/2/942 CUmarte~:ı gUnU anının onun e top anmış ar, vtt- ı' .. . 1 b. d. H •.. 1 t.ed - • ·· •· 1 ki k ce orlJl:ıa lr "'5Cr ır. er orlJlna 
met ır. ToPhane Belediye garajına gelecekler rın cam!nı buyuk hır usta ı · a e- · . d 1 1c •11• l • b 

Z..raat Vekilim z Dalaman ç;ftl!ğ!nde. dı·r. - k 1 d l'k . . . eserın e mut a a mı ı oması ıca sere açı an e ı ten ıçerıye gır - H"la d 1' 
ka.rşıla.<,t.ıtı hareketli ça!ı,şıııalard:ın IV - - OUnUnde mu3yeru•ye gel_ mişlerdir. letm~z •• ~ sa e ~ ~m: 
çok moemnun olmuştur. KöYlU ve çift_ m!yenlerin lastik t.aieb~ hak1cındakl mil Dışarıda bir de göı:cü bırakma. Fıkrımızce <<.~I Ilı -~i~atro» dan 
cıler burada açılan iş lı.ayatında:ı pek racaatıan nazarı d.k.kste alırmıya h bahsetmek bugun Munır Nured.. 
memnundurlar. Burada, ç:ftlrk dahi _ caktır. ~ ğı unutmtyan ırsıziar, ilk iş ola • 
llnd"' hır sene 150 z!raatçı ye Jştlrmek P!Alca rak çekmeceye el atmışlar, içinde din' e mevlud okutalım demek ka-
lizere bir plD.n hazırta:ımıştır. Bir z'. numaraları. Muny"ne rllnleri bulunan parayı. cebleri:ıe in~'irdik_-ldar garibdir. Milli eseri anlıyor. 
raat mektebinin temelleri atfnıak ü.. ------ ten sonra üstclık 3 teneke bısküvı. sahn~de aörmek lii?~umuna inantyo 

ed ..... _,..~ b · lnde 1501 ilA 1600 10/1/942 Cumar.eai '"" r.er ır. ••o..K>V u yaz mev&m faa_ 2 aandık portakal·, 1 5 O •i- gazoz ruz. Fakat aTı·yatromuzu m'ıllile~ 
J!y t ır·1 ekfü 1601 » 1700 12/ 1/942 Pazartesi v y- ..-

e e geç ~!fıarda· teUdkler 1701 • 1800 13/1/9,i2 Salı ve 7 kilo helvayı da aşırmışlardlT. tirelim, Türldeştirelimıı iddiuı bi-
Ziraat Vek!l,m:Z Muğl.ıdan ayrı'mca 1801 11 HIOO Hı/ 1/942 Çarşamba Hırsızlıklarını müteakrb bir yan ze müshet bir teY söylemiyor. Böy 

Aydın ya!Ue 1zm:re kadar devam eden 1901 » 2-000 15/1/942 Perşembe gln yerinde içtima eden aoygun - le bir şey olabileceğini de zanneL 
seyahatı esnasında ç.!.ç erle gö::ii.:;;ınüş, 2001 > 2100 16/1/942 Cuma cular aıırdıkları paraları araların - miyoruz. Binaenaleyh. üstadın mit 
hasb!haller yapmış, lcendllerine nası.. 2101 » 2200 17ı1/942 Cumartesi da taksim etmişler. çaldıkları mal. 2201 2300 10/1/942 p zart.....t li temaşaya, Karagözde.. oTta oyu. 
ha.tlerde, tavslye!erde bulunmuştur. » a ,.._ }arın bir kısmını yedikten sonra 

Br ç!ftıçl mahsulüne ar.z olan bir 2301 • 2400 20/11942 Salı füst tarafını bir çukura gömerek nunda bulmuş dlmastnı isabetli bir 
haşereden bahsederek tedb.r \'e !lAç !s_ 2401 • 2500 21/11942 Carşarrba !saklamışlardır. görüş telakki ile, bu iki. orijin~} te-
teYmce Ziraat Vekil mız Aydın clva. 2SOl > 2ô00 22 l ıll<;2 Perşembe I Ou··n sabah du··k~-"n sahı.bin'ın mü maşa tarzının restore hır tamiratla, 
rındak.i bu bahçeye kadar b'zzat gtt _ 2soı • 2700 2S, ı 94~ Cı m1 ·~a 
m's· bor saat kadar çah~arak haşere .. 2701 » 2.800 24/ 1/942 Cumartesi '. racaatile soygunculuktan h.iberdar 1 haydi.. daha !lcri gidıelim moderni. 
nn ımahiyetlnl tesb!t eım·ş ve hemen 3001 » 3200 26/ l/!l.J2 Pazutesi olan zab:ta vak' aya el koymuş ve· ze edı1erek ıhyaııma da taraftarız. 
yanındü:I haşera.t. enstttUsU d"rekW. 34o1 > 3500 27 1/942 ~alı öğlt"ye doğru da iz:erini te!lbit et..! Fakat Şehir Tiyatrosundan milli 
rUne antiparazlt teminini emre:ın'-şt1:. ı i~i " ;r-oo 281 i/942 Çan;amba tiği kilçiik soygunculnrı Yedi kule. bir tiyatro hüviyeti beklemenin de 

B:r başka tarlada bir köy!U .susam • 700 2911/942 P·r~mbe de 'bir kahvede kA&-ıd oyunu oy - . 1 d w ·ı· mı eKeYim, bu#da;; mı?a diye Vekle 1 :no1 ,. 3800 30/1/!l.ı.2 cuma .. makul bır arzu oma ıgını ı ave 
bl.r su.al sormuştur. Bu köylü suısamı 3801 » 3900 31 / 1/9-12 cı•m9rü>"1 J.nulukon yakalamııtır. edecc~İz. Ulunav'ın ve kapı yol-
ell! beş kuruşa, ouğdayı 16 tturuş:ı sa. 3901 > 4000 2,'2/942 P•1.ıırtesi Kısa bir sorguyu müteakıb suç.. daşım Halit Fahrinin edebi heyet 
t.acatıru. bu iki mahsule ayn· em~ti 4!>01 ıı 4100 3'2'9!?. Sa'ı !arını itiraf eden h·rs:zlar. dlin me.sele'.'Iİ etrafındaki mütalealarına 
vereceğini beyan etmiştir. Ke:ml'.6ine 4101 • .t'>no Si? •942 f-:qr,.,.,m~ 1 Müddeiumumiliğe teslim edilmİ§ .. 

4201 A320 ı;ı21042 p -"' da ikinci yazımda gözden °-ire-
butday ekmesi tavsiye edllmlş'\r. 11 " e~-·ıırve lerdir. ...-~ 

ceğim. 
Nusret Safa Cotkun Z:raat Vekilimiz tam dört gün tarlı ----• -

tıarlalarda ve sıfırın altında 10 d~rf'ce Kış ve ''arın Pki~'"ri 
aotuıct& aı:ö:vlfüerle tıpkı bir amele gibi 
feragat.le çalışmış, heps n n ı;u;ı kri!"e (Baş tar.ıfı 2 n<'i so'\yladaJ 

f r ıyan !Jlr genç 

Lito mürekkep 
B. Wınst.one l90llS 

cinsi 

Transpar&n ~49 
Sarı 2108 

» 2048 
Mavi 19 KE 
Kırnuzı 30 KR. 
Sekatit 12 a. 
S;yah 2503 
Broos mavi PE 17 

Mudürlüğünden: 
Beher kilo Satın alınacak Muhammen 
Kuruş miiltıtaC' tu.tarı 

222 
238 
2za 
286 
238 
286 
340 
385 
455 

Kilo Lira ıt. 

200 "" 
50 11~ 
60 119 
25 'il so 
25 IS9 G1 
20 67 20 
50 170 
15 37 75 
1') ~il "5 

450 1181 il 

87 

Açıik: ebılltrneslnln 5/1/1942 gün{l y ı- •• atı e"neH. , • e:IUmls otan 
~arıda cins ve mlktan yazılı ltto mlkekkeı>lerl için mUrıı.caat eden otmad 
ğından ekısiltıınenin 16/1/1942 Cuma günil saat. on beşe tal'lk ed!ldill 
olunur. <77> 

Sel imiye Satlnalma Komisyonu lllnları 
Mevcud -ervsaıf ve şeralıtl daıhlllnde 30 ton ~ııtıaltA!ıB -.tmı alınau:kttr 

muvalldc'at temlnatt.ı 292 !lre. 50 tı::uruş olup pamİ.ıtitl 12/1/ 94a Pazarteal gil.. 
nü saaıt 15 de set:ıJm.lyed.e kxıımls.yondla ~. c199> 

• • 
~ud evsaıt ve şıeırnAu dahlatnde 21 ton K. Sotaıtıı Etm atımcatttır 

MuV'llQolrat teml.rıat.ı 118 1ıir.ı. 12 kunılJ d"Up Plza.ıtıtı 12/1/9t2 p A!lllll.rlt.ı!!llll 

günü saaıt 10 da Seilmf\Yede koınlsyonda '81>"'•mkt.u. el 70• 

Karar Hulasasıdır 
c 41/1514 
MU:i Kol"\llIUı k.alnnı.nuna mubaeteaten luçtu .Anıb:amt Mabmudl,e 

caddmi ~ S. KDanllbeıy a}Xll'ltımanındia. mUlr:b ÇlllOOllıba, JDeWul AT. 

ram oğ:ru Bdbaır 'h~nda İstıanbul Asliye ikincl oetıa ma.bkemeeindıt 
cıereyan eden ma\hkeme3i netlcecılndde suçkmllD fJ.11 abıtt <*lulundaD 
MID1 Koruma ~ıınıunwıun 3ı ~ 59 m.addElerl mtd>lnoe yirmJ beo ııra 

pıarn cezıaısı ödeınmlne ve hüküm ka.t'lleft.1ğt:Dden 6anıtt ~ aid ol. 
mak ıüzere •k.aıro4- hüı-ınsamnın Son Posta ~ rııeıpedWneslne 20/ 
10/941 tarlıhlnde ılQ:Uıl'l' verlldl. cl49• 

DEvlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Qörülıen !mı.un ilı:erlne 11/1/942 tıar!h:i f'Uar dninıdeıı itibaren 

nşağıd:alr.1 txuillö'6 ka.ta.rlarımn işlemedJlderi w arzu eJeNıartıı 

ıstasyonlardan izahat alablleceklerl llAn ~unUl\ (155) 

Slr.keelden hıaıre'lrot 

eden1er ----------
24 
32 
41 
52 
12 cPazartesl gtinlerh 

*"' 
cPazar lilnl~ri• 

~vablar vemılş, k~ıWer bu l!>llretle ça. lira münakale yaparak bu fasla 
lı.şan adamın b!.r Vekil, b1T Z!raat. ve_ tahaiaat ilave ettim. Bu hizmetin .i 
kllı o:ctıliunu anla.yuıca ha)Te:ten ten dame masrafları &On zamanlarda 
dllerini alamamışlardır. anormal bir yükseliı de gösterdi. 

7.iraat mektebtnde Servise bu ecne yeniden il~ve et .. . 

iş 
Dört ecnebi llUUl~ viltıf bir i('nç 

b\r yazıhane ıeya herhan,i b;r 
mlletıııeeede ~ aı·ayor. Aslterlikle 
alôık.ıuıı yok.ur. 1'cnbında taşnıya 

Aşağıda cinsi, mık.dan, muhammen bedel ve muvalılta.t teminatı ~azılı 1 
' kalem taş kapalı zarf usullle ekailtme)·e ıoonWDıU$ur. 

Eksiltme 22.1.942 Perşembe gUnü saat. 11 de Sirkec1de 9 1slet.me b~a. 
sında A. E. troınlsyonundıı. yapılacaktır. 

Ziraat. Vettlll hnır Z'ra.at mekteb'n · ~ · · k. ı· · · · ~ gece yarılarına kadar talebeler];! tıgımız. ma ·ıne ı .:esa:tı. ~ahalıya 
1 

kıontııJmWJ, kendilerini lmtUıan et.miş,, mal ettık. A.mele ucret.erını arttır- ZAYİ - Çorlu orta okula i~ınc: s:_ 
sualler aormuştur. Vekil talebmin blL ı mak mecburiyetinde kaldık. Hay • , nıiınıdan aldığım t..ı.'5<Urnamemı kay_ 
glalni müııbet buımakla beraber daha vanlarımıza 5 kuruştan nldığımız beWn. Yen:sını çıuracağımdan esic"si 

gider, 
Adres: Y. Karlo Teı>eb&41 Altıncı 

daire Aybastı ııokak No. 4 
o<ık ~!ışımalarını, mua!l!mlerlnl y0r • arpayı timdi 15 kuruşa mal etmek- 1 n.n hi1!m1d.I yoktur. 
mamalarını, yeni TUr1ı:1yenln halt etti#. teyiz. Çöplerin denize dökülmesi 1 281 No. lı Vahit Akman \.-------------~A 
mevlcıl elde eylemek icln COk calışan için deniz nakliye işleri evvelce 50 
ve yorulmıyan insanlarla do1ması i<:ab b' ı· 1 ı k ., · d. [\r )\A V H ~;"' ·· t } "' ' ett!tıni söylemiştır. l ın ıra.ya ~a oma t~ liten şım. ı •• YJ• • a va ıtJUS aşar ıgın .:ıan 

Vekil Burnuvadail emraz ''e hs•era• 150 hın lıra masrat etmekteyız. Hava müst.eşarlı~ı teknik ta.buru içln otomı>bU ve ~\ör maklnlatl 
iııt&syommda direktör Nihad E~ı:Yil Elimizdeki vasıtalardan bu sebeb. 
zün verd1tl lzahıı..tla allt.adar o!muş ve lerle tasarruf mecburiyetinde iken n! ~ydan ve 3·oı ln.ş3.a.t.ma vakıf wıtalara i:ht.lya.ç urdır. 
bu baharda bUUin mahsul hastalıkla. biz bilakis bazı f edalcarlıl:lınla tev Verilecek ücret miktarları yapüacak imtihanda gö&terecelclerl ehil -
rae nriicadeleler açı~masını, köylünün ailcr ')"apmağa çalıştık. T cmizl.k yete göre 5<U20 lira arasındadır. Tallplertn dilekler! 1le ha.va müate • 

1steılcl!lerln muvııkkat temlnatı ma.ltbm w (fifer kanuni veeUtalannı bayi 
k.a.palı zarflarını ayni gUn ve -.at 10 a kadar tomiı81VOD relıl't ne ver. 
meleri !Azım.dır. 
Şartnameler param olarak Sirkeci komia.vonundıuı 

dırma iStas,yorıundan tc.'llln edilir. <45• 
clnsl Mlkdarı Muhammen bedel 

ve Bandırmada Ban.. 

Muvütat teminat 

Lir:ı Aded Lira 
Pa:ıtte taşı 14000') 21000 1515 . ........................................................... ··-·-······ .. ----·······--

Son Po~~• MRtbııl\SI: Neıriyat Müdürü: Cihad Bat1an 

SAHiBI: A. E.krem USAKLIGİL 
en ufa.it tarlasıııda bile çabşılmasını te§kilatının başında mühendis kul ta.ılıtına müraca~tlarL 19310» (110M) 
emretml$lr. 1 d '- d k ··• 'k Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 3İkincikanun 1942 vaziyeti Yçılan tetkiklerden ve Vekile ve ~n ıx.. o t~ru tecrube etti ve 
rllen izahattan anladıtıma göre, TUr - nıhayet henuz ordudan &)'l'llnuş 
le.yede her sene yetııen maMul~ ve bütün enerjisile çal:şan bir e _ 
yüzde luı:tcını hastalıklar kemlnnekte mekli albayı getirdik. insan taka -
ve eli.mlııden a~ın:ıktadır. Takriben bu tinin fevkinde bir kuvvetle çalışıl 
zayiatın önUne behemehal ıeçUecek _ makta olduğuna emin olmanızı ri
ti.r. ca ederim. Bu fevkaıade ahval i -

AKTiF PA S i F 

Patates Ye mısır ekecrtlz! 
Vekil her yerde, her konı.tştuiu töy. çinde polisin yardımile kahveler • 

!üye ULrlasında ~ yer kalıp ka'.ına _ den binlerce amele topladık. Biz -
dıtını aormuş!ur. Aldıtı cevaba gt>re zat kendi temizlik teşkilatımızı a
t.arlanın boş kalan kısımlann:ı pata_, zami gayretle çalıotırdık. Bel~diye 
tes ve mı.sır ekllmes!nl, patates'! çoit zabıta talimatnamesinin verdiği sa. 
ihtiyacımız olacağını bey.an eylem'ştlr. I lahiyete dayanarak alakalı hemşe-

HabtA şehlrlerlmi:ııde bah~eleTe ve il i d .. k'k~ ı · i ·· ·· d 
evlere çiçek yerine aebR ve patates hr erk u a~ dv~- evM~~ınkn lon~n ~ 
ekilmesi arzu edilmektedir Bu naltt are ete geçir ııı.. ı una a e ıoler1 
memleıketin iaşesi bakımınd~n JsUkba~ sekteye uğramakla beıaber hiçbir 
de bır ı.em.nat karsılılh olabl!ecek.Ur. - zaman tam bir inkıtaa uğramamı§--

Zlraat düsenlerl tir, denilemez. Şiıhane yokuıunda. 
Ayrupayı ve biltlln dUnyAyı sarıan ki münakalat gerek araba tekerlek 

hart> başlıyalı Uç B"n~ 0 1uyor. Pakat !erinde ve gerek raylardaki ni.bi 
harb senelerinin ağırlığını b 1z şimdi 1 •· ·· d h _.ı. • b . 
h ·- .. vı- ~ b , b 1 aııınma ar yuzun en ernangı ır 

ı..-..~., .-M .. eae as.amış u unuyoruz. . . 
ÖPümilzdek• ,en" mem\e't,.tt" zerı kazaya meydan vermemek lçın ıh-

Kaaa: 
Altın: San klloıraın 72.605.3'12 
Bank:not •••• 
Ufaklık .••• . . . 

DahUdeki m11habirlerı 
Tllrk llr&sl • • . • • • • 

llarleteld mıthabirlerı 
Aıtın: sa.tt k.llogram IU41.033 
AlLına tahvili kıı,bU serbeaı dö-
vizler . • • • • • • • 
Diter döv~r ve borçlu IO!Nıc 
baklYelerl . • • . • • • • • 

Hadne tahvilleri: 
Deruhte edilen evr&ltı na.ltdi79 
Jı:arşılıi'l · • • · · • · · • 
Kanunun 6..8 lncl mal.ldelerl.ne 
tevfikan Hazine taTafınd"n vlld 
tedtyat • • • 

Senedat Clisdanu 
Ticart Senetler yatı en son haddine çıkarmak ilzer~ ı tiyaten kesildi. 

muı~ı.-e lle'ferber ... :ı ·ı.,n,.ı;·z Bunun ç''1' Ben Pariııte geçirdiğim bir kışı 
köy!üniln ıhtiyacı olan her türlü mal. hatırlarım. Yağan bir karın gün -
zeme, tohum ve.;alreyi cie-Ylet vere _ 1 Jerce Paris aokaklarında k11ldığına A 

Esham ve tahYll&t cüıııdanı ı 
c Deruhte edilen evrakı natdL 

< yenin karşılıtı P.sham ..,,. 
< tahvilAt <lttbart kıymetle> 

ce-ktiİ ir. _,.,_ 
1 

, ......_ bizzat şahid oldum. En medeni, 
mı ıuc yapı an top.antıda ı:aıı!rdek1 

1 • • • ı 
A.mlller n ve demir tııbl' ika•tırl"rın·n be edıresı en zeng_ırı. vasıta. arı en 
ayda 1500 uç dem'rl ve ::ıso pu·ıuk bol bır ıchirde hıle fevk.a~ade z":" 
imal f'decekleri he~b'•,.•m• tı,. Bu.., manlarda aksaklııklar olabılır. Yakı 
lann dMılrlni ve s3n'atkdrlara lüzum_ şikayetlerin haklı taraflannı teslim 
lu !Ik serına.yevl devll't verec•kttr. ederim. Falcat belediyenin de e -

B c Serbest Esham ve Tahvtılt: 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine avana 
T&hvllt\t üzerine avans . . 
Hazineye kısa v~dell avana 
HaZ:neye 3850 No. ıu kanuna g6re 
ııcılan altın karşılıktı avans bım 1rde bu hususta b!r te·JcllM ku. lindeki imkanlarım çok fevkına 

rulmustur. btanbu'c!a, .An!ta.,.Rda, Sam çıkan bir gayretle ve en kısa bir Hissedarlar: • • • • • • • • • 
sun. Dıyarbakır, Menı n, Adanıı. Yarı d 1 h · d · Muhtell.f: • • • • • • • • • 
gad, corum ve daha ik! v·'ı\yet'm'~ zama?!, a norttna ayalin ıa ~ı~e 
de avnl şekilde te'1t'1At tıırulec.aktır. çalıfttgını muhterem gazetelerımı -

7.'•cı!t V~tlllm'z bana: cBu çalı.şma_ zin ve balkım1zwn kabul edeceğiai 
larıaııadaıı en iyi randmuını alacatt. ümid ederim.• 

Lira 
Lira 102.125.264.57 

• 11.337.469,50 

• 711.521.80 11u 74.255,87 

• 308.35'1.88 308.357,88 

Lir& 13.279.567,90 

• 62.681.IH2,44 75.961.380,34 

Lira 158.748.563,-

.. 22227.905. 136.520.658.-

Lira 300 694 863,39 300.69<.863,39 

Lira 4f>.229.40t ,93 
il 8.99R.454.71 IS4.225.856,64 

IJ.ra 4.906,19 

• 7.808 690.-
> -.-
• t 87 .MO 000 - 1'15 313 596,lQ 

4.500 000.-
17.94R 23R 7J 

Yelı6n 874.647.205 O:? 

SermQe 
hıU7at ak('eai: 

Adi ve fevk.ala.de • 
Husual 

. . . . . . . . 
Tedavüldeki banknotlar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerin• 
tevt!kan Hazine tarafından vatı 
tedlyat • • • • 
Deruhte edllm evrakı nıt.kd!ye 
bakiyest • 
K:arşılıtı tamamen altın olaralı: 
ilAveten teda.vUle vu.edilen • • • 
Re~ont mukablll Ulveten teda
vüle va1.ed!len • • . . . • • • 
Hazineye yapılan a1ttn ka!'Şllttlı 
avans mu1ı:ablll ~902 No ıu tımun 
mucibince lllveten tedl\vWe vaze-
dilen .•••••• 

MEVDUAT: 
Tfirk J.lra cıı 
Al.tın: Safi k!logranı 
3850 No. ıu kanun:ı ı:-llre hııdn~ye 
&(ılan avan'.'I mukabili tevdi ola. 
nan alhnlar: 
San 'kilogram 55 341 930 

Döviz Taahhfldıdı: 
Altına tahvill 1-abıl dövizler 
Diğer dövizler ve alac!lklı Klirinı 
bakiyeleri ' 
Muhtelif . . . 

Lira 7.822.019,15 

• 6.000.000,-

Lira 158.'148.593 

• 22.ll7 .906, 

Lira 138.120.851,-

• 17.000.000. 

• 250.000.000, 

118.000 000 

Lira 81.781.550.05 

• 1.233 ., .. ., 11ı 

'7R.12f .187 !'n 

J.Jra 

l Temmua 1938 tarihinden ltibarf'n: İ.Pnnto haddi IXı 4 a1ttn &serine aftDS 1r. 1 

...... 
11.000.000.-

1u22.oıu• 

121.830.811,-

ısoııs m .OI 

'711.12418'7 ... 

21 054.5211 ... 
140.UUOUI 

8'1(.647 .20&.0S 


