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Bu sabahki 
baberıer 

Baslar 90 
fırka ile 
taarruza 
geçtiler 

Muharebeler, Har kof 
S iac-W. NıpeldlWn kiioük kası ukenllr. B&tftldUn son Amerika se.yabaUndll 

talinOV İstikametinde luındl .. ne ~ e4Ueıı ıar1aWl& o da vaofe almltlı.r. Rtabnlerlmlz bl.'JVekUI, 

vuku bu,uyor ...ıte e11nasıncl• kıaınm ıelimmı alnen ve lırtlrahat samanında onunla kol kola 
dveriede ceshıirkesı ıe.teri>'or 

Loııdra, 13 (A.A.) - Toulouse r:uı.. ------- ------------------

yoıNnun bitaral bir lalşnakt.&n elde et. • s'-alya 
tlii malümata nazaran son 24 .saat irin. ,. va ıı-
de SoVYeUer cenub cephesinde ıWdetU 

bh- hucuma ceçm.lşlerdlr. Bu hücum da Japon 
kışuı b014la11&"1cında.nberi yapılan hü. 
cumlaruı en •iddeiiial olmuştur. 

Bu nüouma ıştırıü ecı .. n so,-yet kuv. tebdldl 
\'etleri 90 tumen olarak tahmin edil. 
mektf'dtr. 

luharebe Harkof • Stalbıov • Tacım. 
ro.ır 1 tikametlerlnde vukua :etmektedir. 
l\luharebf'ler bilhassa Harkofun tfmal 
ve Cl"nubunda çolt şiddetli ohnuıtur. Bu 
bölcelP.rdekJ Alman haUarı ,.ayl't iyi 
tahkim edilmiştir. 

Bu ıabahki Sovyet tebliği 
Moskova, 13 (A.A.) - Bu 118-

bahki Soıvyet resmi tebliğı: Dün 
cephelerde Tnmuharebelcr devaı_n 
etmiştir. Müteaddid bölııele~de bır 
l.::ısun me9lciin mahaller geri alın. 
nıışt r. 

Ruslara göre umumi vazıyet 
l\loı;ko~a. la lA.A.J - Staraya ltus. 

J;ıd.ı Sovyet topçusu durmadan Hi ıncı 

Alman ordusu üzerine ateş yağchnnak. 

tadır. Bu ordu çemberi yaracak lludret. 
le dttildlr. Şimdiye kadar ı:ı.ooo zayiat 

\•enn' ~ir. F.sirler hariçtir. İki ının iç1n. 
de çcnıbrr o kad:&r da.ralmşıtır ki Al. 

sarib bir 
şekil aldı 

M ottef iklerin 
yakında taarruza 

geçmeleri muhtemel 
Japonlara göre 

Avustralya kolaylıkla 
is!ila edilecek 

Almaa ve 
Sovret 

tebllllerl 
Almanlar 
9 mahalli 

geri aldılar 
Moskova, bir Alman 

alaymm bozguna 
uğratıldığmı bildiriyor 

Bir ayda ahnan 
ganimetler •• 

ınanlarm elinde bulwıan 11 meskfin ma. S • 12 (A A) A k • BerDn 12 (A.A.I - AID1&n ordulan 
aıaon, . . - ıı erı 

lllll g-r.ri a.lınmıştır. ""·-'-"dl b " b. · • k'h d ~nd&nlıfı tebllj'I: 
Strauss hattının 1arıtmuı neUcesln. m~fk~ ~r·.il·1~ı ır.r;; ~a 1 ·ıe e:ı mu Dotu ~pheslnln muhtelif ke.tmlerln 

de Almanlar acele olarak takvıyt. kıtaatı va a ıyer 51 1 er • 0 f~~ı.ı e g ~._ :- de dilpnanm mükerrer hücumları d~ 
. yana ge en umumı e 1U1rln tazyııl.l 

cellnnP.ktedfrler. Bunun için dıter crP. ltı d A l S k l ,_ t de muftffaldyetah olmw,tur. Alman bil. 
l• a n a ng o _ a ıon mcm e~o • 

~ir ilaly~_n _j DENİZLERDE 
a1ansına gore Almanlar 

r············································, 
Macarislanda 1 

.Mareşal Amerika 
Peten sularında 

Alman azlığı 1 
meselesi 
tazelendi i 

iş başından . 17 gemi 
çekiliyor 1 batırdılar 

i 

ALMANLARIN 1 

iSTEKLERi 1 
Fransız 

• • • 
sıyasetının 

dönüm noktası 
Mareşal Petenin 

beynelmilel alandaki 
siyaseti hiç kimseyi 
hoşnud etmemiş ... 

Mareşaıın yerine 
kim geçecek? 

• 

Japonlar da şimdiye 
kadar 130 harb 

gemisi batırmışlar 

Almanlar, Alman 
azlığını devlet içinde 1 

!Jevlet haline koymıy81 
çahşnıakta imişler 

Ber.l.ID 12 (A.A.) - BesnıJ tebllt: 
Dop AJulem.le IMr inc'llla llloeu a. 

tır ka)ıblara utra.mıştu', İtalya.u torııll 

ta)-,.arelerl 3 inıllla kruvnöriıne Lsabet. 
ler ta,ydetmifler ve Alman savas tayya. 
relen bir ımmuöre iaabetll ati.'$ acmış. j 
larclır. Dlter blr kruvazöre, bir Alman : 
clmlsaltısı tarafından at.üan fkl torpil j 

<Devamı S inct fi•>·fada) ı 

Alman Büyük 
Elçisinin 

Berlin şeyahatı 

Bero ız (A.A.) - Budap~teden 

b!ldirildlilne cöre, .reni Macar b:ı.i. 
vekili Kallar Macarislandakl Alman 
auıtının başkanını kabul ed rtk 

kondislle uzun müddet &'orüşmu.ı;tur. 
Bu &'Öriışmftde, Almanlar tar:ırınd;ın 

Alman azlıtuııu statıisiı hakkında 

uı.un zam:ındanberi ılerl s\;ru i."n ı . 
teklerin babts ml'vıuu olduh ve 
başvekilin bu mf'.St'leyi yak•nd ı Al • 
ma.nlar l~ elver! li bir &e.llde tı:ıl • 
\•adlnde buluııdu:U blWırUmek dlır. 

hı maliıınal alan mahreller. l\la. 
carlstandald Alm:ın a'tlı~ının ş1mdl 

hars a.hasınd:ıkl istekler 'e llesılP 
yalnız birçok mali ve adli imti • 

Bertin 1i lA.A.) - Yan resmi b ir yazlar e!de etmeğe çalışm-ıkla kal. 
lıa7naktan bildiriliyor: madıtını, ayni ı:amanda l\lıı<'llr hu. 

Von Pa.pen, BerUne yapııeaj'1 eV\'ell'e 1 kameti karşısında filen lsUklil 1s • 
blldirfbnJı olan ıeyabat.lnl muhtemel o. ! CDevamı 5 i"ll'i sayfada.ı 
larall intlmtlzdekl hatta yapa ...... ktır. '-. ........................................... ,.,,/ 

Şaşılacak şey! 
------------ -

Fırıncllar kendilerine verilen undan 
fazla ekmek karnesi getiriyorlarmış ! 

hfllrri OO,altmak r.orundadır ıır. 1 1• 1• t 1·ı todaf""f l t bı' cum lnıvvetlerinln yaptıkla.rı taarrmlar d ör· d Vlazma er n n amam e u o an a _ 
Bu yüzden La 

0
"

8 1 un en • ye1eıinden vazgeçerek taarruza bat- ve barelteUer esna&ı.llda blrook mahal La.u.sanne, 12 (A.A.) - Radi. 
;va kadar Sovyet harekatı kolaylasm:ık. lamak ta.aavvurund:ı bulunduklarını işpl edllmi4 Y~ düpnana önemli Jı.ayıb. urbe ltalyan ajansı bildirlyor• 

Ya ekınek hamuruna çok su kathkları, yahud 
da faı.la ekmek çıkarmanın başka çaresini 
buldukları sanılıyor. Dün bir tecrube yapıldı 

tadır. •. belirtmc1ctedirler. 1ar vercllrllmlştir. J Martta l'1 ncl piyade Mareşal Petain' ın sayfiyede 0 • Fırıncıların lolc.antalar11 ve gız -1 çıkarı1dığı ihtimali \İzcıiud.e d..ır • 
~neral Zukof. Rı:ev ile ~ıazma ara. Japon tehdidinin tedricen sarih alayı yapt.ıtı bir hücum netl~nde ta. turmuı ha1'1cında Franaadan tefsir. licc halka karnesiz ekmek tattıkları muşlardır. Bunun üzerine % 2S mı. 

ınd.aki l&ZJlkW arttırm.uthdır, Bu bir ,ekil aldıit Avustralya' da Sid. anıua hazır tlstliD düşman kovvetıerlnl ler gelmektedir. Bunun sıhhi aebeb. etrafındaki iddialar alakadarlörca sır katılmı~ olan yeni çeşn i unun 
ıtehrin ötesinde bulunan Dorotobof :· ney radyosu harbiye nazırı Ford'un imha etml.ştJr. Hava kuvvetleri. kara krden ileri gelmeai ihtimali olma.. ehenuniyet1e tetkik olunmaktadır. bir çuvalından 600 gramlık azami 
mieyol hattına doP°1' ilerlemekte • boyanatını zi'kTederek tö>1e demelt.. rnuhıarebelerlne muvalfaklretıe 7ardım • dıaı bildiriliyor. Marc,al çok yaşlı Bu tetkikat eımaeında yeni bir va - kaç ekmek çıktığını tubİL it:n dün 
Ruslar Raeve GO kilometre ,.aklı..'jDJış. tedir Bundan sonra geri çekilmek da bahınmut, so.,,.etlerln taşc hatlarına olmasına rağmen, ııhhati tok iyi • ziyet ortaya çıkmış ve bazı fırın • mütehasaıı bir heyet huzurunda tec. 
l:.ırdır. bahi; mevzuu olamaz. mtiteadıclül cl&rbeler tod.lrnılt. Sinııtopol d'ir. Bundan dolayı sayfiyede otur. ların Toprak Mahsulleri Ofiıinden rübe yapllmıttır. Tccrübeni11 neti -

Japonlar şimdiye 
kadar 210 bin esir 

almışlar! 
Tokyo, 13 (A.A.) - Jap0n bafnklU 

\'el'mis oldutu nutulıı&a Japonların ştm. 
dl.Ye kadar 210.0!>0 esir <ildıklarını. HiOO 
tayyare tahrlb ettiklerini, 90.ttlO maki. 
neli tulek, 28.000 tank, kamyon ve va. 
coıa ele ceçlrdiklerfnl blldlnnlşllr. 

Başvekil Ranı-oon urerinden sonra 
bu rlLkamlann blıy{l;recetinl söylemiştir. 

Seylan adası .tahliye 
ediliyor 

Seylan, 13 (A.A.) - Seylan ku 
htandanı adadaki kadın ve çocuk. 
luın tahliyesini emretmişth. - Devlet inşaat 
malzeme tedarik ve 
tevzi of isi kuruluyor 
Bu teşki~at resmi ve 
hususi inşaata malze

me temin edecek 

ıı>evamı 5 incl saJ'fada) (Devamı 5 inci .. yiada) (Devamı 5 inci sayfada) bir gün evvel kcndıLcrinc verilen cesi bugün lbelli olacal.::ur. 
~ un miktarından faz.la ekmek fışi Fırıncıların ekmek hıımuruna f.az: 

L Askeri wazlyet ::ı 
----------~ 

Japonlar şimdi ne 
yapacaklar, sıra nerede? 
Önlerinde başarılmasına teşebbüs edilecek 

altı büyük ve esaslı iş bulunuyor 
Yazan : Emekli General K. D. 

\.-., 

, ., 
~-

FRANSIZ 
DONANMASI 

iki zıd haber 

getirerek fazla un istedikleri görül- la w katmak suretıle vuati mik • 
miiftür. tardan fazla ekmek c;ık.ardıkl..rı da 

Allkadarlar fınnlarln nasıl faz. ileri sürülme.lctedir. Bu iddialaı e. 
la fit getiroiklerini araştırmltlar ve hemmiyetle tetkik olunacak ve tec.. 
bir çuva1 undan hesaba eaas tutu - rübe sonunda icab eden yeni tedbir 
lan vuati miktarda.o fazla ekmek ler alınacaktır. 

''. d lşbulma,, yur u 
Vaıina1on, Vitinin Amerlkaya 1 1 ? 
teminat verdiiini, Taa ajanıı nası ça ışıyor • 
iıe Franıız harb gemilerinin 

Almanya ya devredildiğini ,,. ··············-······ ... •··· ............ --.. ·-·······-·························-·· ... ·-·, 
b'ld' · I ' ı ırıyor • K'· ··L •• • 1ı d. · ·z 3 ı· l L • ı : uçuırr muve.z.zı, en ı•ıne verı en ıra 111 •ermayeyı er - I 

v-.ı ... ıon ız (A.A.) _ Fransa ee ~ te•i ıabah tekrar almalı iiure müeHHe müdürüne te•limJ 
tiri Henrı ilan Ça.qamba ıünU sumnC: E ederken: «Bu para tayeıinde bugün 45 lıuraı 
\\'allell alnret ederek Fraıwa 1Uoa11DUD : kcuandınrn dedi ,e:: 

~hvere te.Um edllme)'ecetlne dair ken.. \._ ·-·· -·-·----... - ............. . 
...,..ne 1enfcksı tıemlnat vermı.ttr. Sefir. 
bundan eonra matbuat. be1anat.ta bu_ 
hmank Macbp.ııkann Fransız oidutu.. 
mı ve Fraııı,;ız ulaca!'ını eöyle~. 

H&lifaka bundan 10nra Welleııt :ılya. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Başvekil Madrid 
elçimizi ve Amerika 

sefirini kabul elti 
Ankara 12 (A.A.) - Bafveldl doktor 

Ankara. 12 (Hıau.t) - Gerek ,HIN O ~O f< y-'A N O S U) 'Rcflk sa,.cıam, barin uat 10 da B:ıt • 

Jcarm, ıerek hu.us inşaata mo.lzcme ye&tUUde Madrid elçimiz Bulılll Fuad 
~t iç.in hükumet tarafından mü ToPJı kabul etmlşUr, 
~vil semıayeli bir G Devlet lnp. - · ı-· • •• Ankara 12 tA.A.) - Başvcldl dok,, 
at Malzemesi T edtrik v T vzi ! {G ve 4n~aalımr adasını sosterlr barlta tor Bef1k 8&)'dam, bq1in saat ıı.sı da 
l"u~-ı . e e: . __ ......_ d ~. "p ·"' h ı_ 5 L.l-..1 ..._ •u-eU A__....._,_ 1 • •-• ----•··""'·_.- kendWne Uk _, __ _.. Bımlniai Balknlnlu nK.imsuldcrt lcart..rma •e 1' kbllo nırd11uı1., J'&tslıluı .. 
~- )) bmılmuı teka.rrilr etmlttır. p._, .. 'fe ~~ m - .anı......- • .,,_ ..... ..,.a ı ft ......, • _._..., -..-.... 7&.. 
-~-tetklllt İktı.aad VeUletıne bai- Din tok · Mr tlle.lllf'~ • rlla.h olmak bere takrlbeıı J'llz lııbı kl. paa Blı-le:tlk devle~u Jenl Ankara bil.. «-: Bay mlidilr bug~k~ kazan. J 9Cmıaye ~ burada, bir emriniz var 
'--~tctır. ıea. Sen liç • ~fade Jdar (Devaml 1 inci sayfada) 7iik elcial St~ı k&ba.l rimlttlr. e'bn ·h kuru,.. ~rdı~ın.z 3 Jir.&,w ,.. __ dımh!>cnga 1 •el .aı.Cada) 

~*' "'.~ . .... . .. . 



---=-- - ----- -~~ 
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2 Sayfa SON POSTA 

Hergün esimli makale: ~ Tabiat düşünceleri 

İngiltere Hindistana 
Ne verecek? 

\. .. ____ Ekrem Upklıgil _ 

SJır S1&fford Crip115 llkıdis.Lan )'o. 
IUDdadır. 

HiCWıderin 7ıkhrun ısııraUie cell$Uil 
cunlerde Londradan .Kallı:Utaya denis 
1 u UJl,CJ.uı cldıbnc2. 

Slr Staffonl Crlpps en lu~ı ve en e. 
mi.n ~.ısıta. olarak uçağı &eçm.lş olaca.Jı .. 
~r. Bagt.n )ann llindi'stwıa vann:ısı 

beklenebilir. 
J;rmek oluyor kl in~krenln Uindls. 

&an.a yapa.cağı tekliCitrle Yennlye razı 

•lalı cecın müsJı.'.ldekirlıklıırm budu • 
cl.u u ()gJ"eumckUiimh için gececck za. 
m n çok dıeiildlr. O nkte kadar İnglltc. 
renın karan meçhul lclJacaktır. Bu • 
nuııl:ı beraber hu tarann oldukça ı:enl~ 
b'r karar obui;ını tahmin cclebllirlz. 
Bu u düşünmek için elimizde iki scbeb 
var. 

Bu sebeblcrden blrlnelsl karan bizzat 
S r Slnfford Crippsln ıötürmcsl, fitin. 

Cörmc7en inan dalma zarara clrer, eönliifibdl •er ..-u cWerea tse bir 
çok defalar yenemeyeceği zorhıklıı.r karşısında kalır. 

Tabld w.e 11ı1 chka ....._ iki w.e ae eh bNı ~. Gklert cör. 
mck teJn, kapaJııbn c1a ...... sönUililmmti sülamg için kullaıunL 

c · de muh!'I knlt bir tnli1şnıııya v.ırı. - .......... •• •••• __..., _____________ _ 
·- ., ______ _ 

laca ı ld:Je İngllterwln Hlud b21Junı [ 
.ş dr ı varlC, b:ışıro ça.ğırmak niye. 
t n.1 oliuğnnu h btt vermesidir. ., ehir Baberleri ] 

* . t . terede l:d.acL\r mevkllnl elırıcle 

tu ru t:ı obn muhafa.za.kftr fırk:ınm 

b ük eltscrlyl•tl ötedenb rl Hiııdistana 
dom n:-on s:ıl.1.bl)cti vermek ı;o>le clur. 
S'llD, yarı muhtar yet verllmeshıln bile 
aJ b•arı ofara1' bııınmış, b zz:lt llln. 
clts' n naZll'ı Iiste.r Amery de her vakit 
ru• k•mun mulrı!au:;ı tararları olara.k 
c n nm llr. P.un:ı m• kabil fşçı var • 
t m.ıkvrU l\!ıkdonaldın zıı,m:ının • 
d nb r1 Hlnd'Uerln m~nun t'd mesl 
Jih:• unu mud faa etmiştir. Slr t.:ır. 
ro .. '1 Cripps Lrje bu ikinci cereyanın 

mu filt'rlnde!l blrldlr Ye iddia edl'd • 
t g re kab1rı vr girm tein Hind • 
tın ıneseleslnln halledllmmnln ı,!lrt 111'1. 

Daimi bir fi~t müra-' Molörln nakil vasıtaları ır Mürakabe 
komisyonu pirinç 
f iatlarını teshil etti 

kabe komısyonu • 1. . dtl kll 
teşkili düşünülüyor cemıye 1010 n 
ı~m:;:;.:.::::y~:~ ~':: kongresi mnnakaşalı oldu 
•ayılacaklar, bu suretle iaıe ~··-............ _ __.. ' 
ve mürakabe iflcrinin daha iyi Şoförlerle otomobil sahibleri arasında kilometre hesabı 

yürüyeceği zannolunuyor yüzünden münakaşalar oldu, ıolörler patronların kilo -

l'erlye sürmüştür, buna bakılarak lstanbul iaşe ve fiat müraknbe 
h • d'leb!Ur k', rün n adam s;ıy l n teşkilatının genişletilmesi ve kuv -
bu c vld ad mmın tnrllz nrannı biz_ vetlendir'i'hneısı ha~ında bazı tet • 

ut g türmeye ıt("Önlil m.aslleo tal[b ol. kilder yapılmaktadır. Haber aldı • 

metre başına 30 kuıuş istemelerinden dolayı uzak yerlere 
gitmediklerini ve pazarlık yapmak gibi yolsuzluklara 

saptıklarını itiraf ettiler 

''·· ...... -·-·-.. ---·---····-·· .......................... -............................. .,/ 
m tein bu Jcar:ı.rın Hlndıllttl mem • ğ·mıza göre atakadarlar, Tıcaret Motörlü kara nakil vasıtaları ce.. j muştul'. Cemiyet mürakıbının tek.. 
nnn ed ei!nc fDa.1'..mış olm:ısı ic:lb e. Vekaletine veritmek üzere şehri - miydin eeneli.k. umumi kongresi dün lifile bu hususta hük.G.metten müsa
dec ı. gibi ki İngin:& hlikümeUnln Hind. nriz.de iaşe müdürlüğünün kontrolu ·ı eaat 14, 3-0 dQ Beyoğlu C. H. ade istihsal edilmesine kara.r veril.. 
lllerı pek yalun<la vazl!c b:ışın~ çatı • afondn daimi biT fiat mıirak.a.be kh. P. salonunda yapılmı,u:r. 500 kiti- mİş ve müteakiben aon günlerde 
rıL'lc:ık'annı şlmdld n h ber vmuesl için m·syonu ihdruı edihnesi için hlr pro yi mütecaviz cemiyet aza.ttnln bu hararetlenen kilometre ücretleri hak 
d... r Crll>ı:sln inancını p:ı.yl:ışmış ol • je hazırlam~şlardır. Bu projeye .göre lunduğu toplantı. bilhaesa aon m- k.61daki dildc'lere geçılmittir. 
m:ı.' 'gere=tlr. Fakat Umld Jıaklkate tıY. bugünkü Fıat Münıkabe Kom'lsyo. ron davası dolayısile çok hararetli Şoför1CT, patronların kilometre 
~ cıkac:ık mı? nu azıalarJ daimi komisyonun da !'8- man .. mla ortaya çıkıan toförı v1: pat. başına 30 kuruş itıtcciik1erinden, 

Lımı!r d:ın relen bir tdrrata ıirc Brl bii a2i: ları olac'llk'l.r ve icab ettık..1 geçrniı v.e patronlarla toförler ua.. hıalbuki hükumetin Temnen kiiomeL 
t: ny.ı nj ıns nın slyı:sı muh!ll'l'lrt Hin - çe şimd''ki gibi mut.ad tıopİarwtıları-1 •ında bir çok münaka§llbT ohn\11 • r.e ha1ına 19,5.20 kr. fiat kıoydu -
d' nm bü'un talP.blerlııln kabul edil. nı yapıu:alclardır. Da.&ni komısyo~ tur. Yeni nizamname muhteviyatı • ğundan bahisle anıdaki kilometre 
d nl ve bu k ~rın da tnı-~lz: ~ab! • ise bugün yap~l'llası ge~ek~n ~lerı 1 nın olduğu ~i:bi k.a.~ul edilma'sin; ba~ıı;a ~.O ~ruş !'8.dM farkı ~.endi
nt- .. de rey bb'II 1 ile vet"lldli•:ı.I o~en.. ve mu:ı.melelcrı daha ~ııüe .ınta~ müteakı'b cemiyet reisi taıafından lennın odedık1erını ve bu yuzden 
ır.''i! r. Eğer bu, böyleyse Sir Crlpps ed'ecek ve bu sur.etle verim nısbetı aenel"k ça1ışma raporu okunmuş ve pazarlık ve uzak yerJere gitmemek 1 
ı n.'l g1tmtık vatlfl'S nl uzerlne al. ~ ziyadesile ar!mlf olac.aktır. ittifakla kabul edilerek şahsi dilek gibi yolsuzluklaTa tevessül eltikle.. 

U'nd hw ümetlnln d;, nctlcedm • • -- ter.e geçihniştir. rini itiraf ve bu yolsu.zluklarm alTf 

obrak v:ızlCeye ça~bcaklarını ı'{I kadın uece yarı~ı Bu arada bazı toförl.cırle, obomo patronların fam para al:mnların .-
it' dl\'t.re şimdiden ha?ıcr ,·ermekte, ı ~ v "' bil salıibleri benzin tahdidatile, ]as don il.""Ti geldiğini tebarüz etıinnış 
tcıl lı ol;ı.bllirfer. l'alltn meselenin ~~ soya ken tik tedarikinin güçlüğünden ve bu lerdir. 
no~ında haiıra derhal bir ııuat g - ev r süç7ük1C'l' do1ayısile iolerin.i kıı:men Şofföılerin bu iddialarına karşı 
yor: k 1 d ı durdumıalt mecburiyetinde kaklık.. otomobil eahibleri kilometre başı. 

tn!'dltere. ıne zaman Hind mrselesl ... ya a an 1 ar larıından Wu.etmiı1er<lir. Cemiyet na ıatınıa:n 30 ku~.~ masrali~rı an. 
ç Lo;:ı Hlndfıstane ceıılş bir l&\re ver. azaları bi'lhama mıubteç vaziyette oak kavrıye.blldıgını ve her ıs.ten • 

Dünkü toplantıda, piriıı~ 
liatlarının tesbitilc bera -
ber, ot oe saman liatları-

na da bir miktar zam 
yapddı 

1'1aıt milrakabe \omisYonu dün 
bölge b.5e mudürliikiindc toplana • 
rak şehr.hnlz için toptan :re peraken. 
de ot, saman ve plrfno flatlaruıı 
ıtesblt etmiştir. İstihs3.I mıntakala. 
rmda Ye saman flathrı bir miktar 
JiikıserdlğlncJen bfr miktar za.m ya. 
pılmasına lüzum cörülmüşl.Ur. Ot 
(dö'ime) toptan 7,5, perakende 8 
kurns: ot (balye 11Allnde) toptan 
10, pemkende 19,5 kuruştur. Saman 
(dökme) toptan 6,5, perakende 7, 
saman (balye halinde) toptan 8.5, 
perakende 9 kuruştur. 

Plrlnıı fbUan ise şu şekilde tes. 
bit edllml.Ş'th': 

Kastamonu m:ı.ratelll c!nsl toı> • 
tan 55 kuruş 12 santim, perakende 
61 kunı$; Antalya • l'tl•sır cinsi 
t'optan 48 lnu'uş 8 santim, l)Crakm. 
de 54 kuruş; Hatay toptan 46 im. 
nış s santim, perakende ın.s kn _ 
nıştur. l\lıım,ş ve Seyhan C!lnsl pi 
rinoltt de natay plrinçlerlle blr!!l:te 
muamele ~örecektir. Bu karar ba. 
rictnclekl pirinç nevilerini retlrl:p sa. 

Mart 13 

'' işbulma,, yurdu 
na~ll çahşıynr? 

( Baıtarafı 1 inci sayfada) 
«- Pekala bay Ihsan, gidebilir .. 

ainiz? » 
Bu komışma, hCT sah.adak i mu .. 

vaffakiyerleıine yakinen phıd ol • 
duğumuz Eminönü Halkcvinln Nu. 
nıosmaniyedeki eskı imaret bina • 
eında açtığı uKhnsesizleri kurtar • 
ma ve iş bulma)) yurou müdürü 
Ali Gümüşle 15 ya.Şiarında kadar 
tahmin olunabilen., küçük b · r va • 
tandaş arasında cereyan edi)"or. 

Kendisine sermaye olarak veril
diği anlaşılan 3 lirayı müdüre İdde 
eden bu küçük vatandaş odnd,Hı çık 
tıklan eonra Ali Gümiif izahat ve. 
r'.İyor: 

«- Küçük Ihsan müessesemizin 
çalışkan aza!arından biridir. Geçen 
yıl anasını babasını keyhetrni~. b.. 
tanbulıda tek başllla !:almıştır. Bize 
müracaat etti, yurda aldık ve ken. 
disine gaızete müvezz.iliği yapmak 
üzere eermaye va-dik. Bın.z evYel 
gördüğüma gibi her akşam yurda 
gelir, sermayesini ertesi sabah ge.. 
ne kendisine iade olunmak üzere 
bize bırakıT. kazancını alır, g· der. 

Bu suretle kendilerine muayyen 
miktarda semıaye vererek seyyar 
ticaret hayatıoa attığıımız biT kaç 
vatandaş daha vardır ki, onlar do. 
küçük İhsan gibi hareket ederkr, 
ak§amları yurda uğrarlar, giinlük 
meaaileri etm.f ında b.iz.e malürnat 
verirler. 
-Yurdun tesia mabadı sa.Oc bun. 

dan ibaııet değildir. Biz daha ziya. 
de sıkıntıya uğramış yurdda§lara 
kabiliyederine göre it bulmak. kim 
sesiz ve yersiz.len burada yedirmek 
ve be.rındınnak gayesıni iıııt'hdaf 
ediyoruz.» 

Bu kısa izahatı mü.teakıb yuırd 
müdürü: 

«- Buyurun diyorı, müea&e&e • 
mizi gezelim ••• » 

Birlikte od.adan çtltıyor ve meş.. 
bur pc:lı.rv;an'.lı ç.e§IDCYe bakan tart
hi Nuruosmaniye İ.maretınin İnsana 
f erah1:k veren bir tcmizlık ve mü -
kemmeliyeı:tıe olan salOnla.rından 

1 birine giriyoruz. 

1 Ali Gümüş: 
1 «- Burası yatakıOO.ncmiz diyor .. 
Henüz misafirimiz olmamakta be. 
raber, her şey hazırlanmış bulunu. 
yor •. Tahsisat formalitesi ikmal e.. 
dilir edilmez müracaatları kahuTo 
başhyacağız..J> 

Bunun muntazam k.ary.ola ve ya.. 
ıt:aklarilc hatta derli toplu eşya.sile 
ortahani obellerin birçoklarından 
daha konforlu bir hek get'r.1m~. 

1 «Kimsesizleri kurtarma ve l bul 
maıı yurdunun genç ve değerli mü. 
dürü ile ı!"rn&'le ycanckhan.:y'. ban. 
yo dairesini. mutfağı geziyoruz. 

1 

~~ miisaid intib~~ar~w.~.:k;.ar mü. 
dırıyet odasına donduguınuz za -
man Ali Gümüı bana ıu izahatı ve. 

mlve hazır olduğunu, raaat bizut Ulnd KadılcöyUnde. K.ğp.hderede bulunan ve hdıangi blı- sel:'Cbte diği zaman hu paremn hesabını 
lllrr arasında bir cö~ blrliğl temln Taşocaldartnda Arnıa.vud lbrahimio çabpmıyan i<>förler için bir tea • verece1derini karşılık olarak söy -
rdHemeıllğl için kararını tatbik !"e~kll. evinde oturan Şdıribanla, Hatice vün eandlğı kurulmasını teklif et • lemişle?'CliT. 

ta.calı: obnla.r flat mlirakabe komili. riyor. 
yorınna müra<'.Aat ederek ayrıra ttat o:- ŞimdJlik işe 50 vaunc:La§İ 

ne koymaktan ecri kaldıtını soylemek adında iki kadın evvdılci gece Üs - mitlerdir. Sandığın btru~ması için Netieeye lbag'1anmaden •0~. eren 
lU,.dındaydı. lcüda.rda Nuhkuylmuılda 167 numa.. eza aid.at1nın 2 Uraden 3 liraya çık ınünakaşa.1.ardan sonıra ycnı ıdare 

Su h:tlde yıllanlanbert t.e~ ealleud .ratı Nadireye aid ave giımi!1er Tc masa teklifi ittifakla kabul o1un • heyeti aeçirrtl yap11:rnı~ıır. 

alac:ıklardır. kabulle b(lflıyacağız. Ale.cağımız 
\,.. neticelere göre yatak aded· nı bir-,------------- ı kaç misline çrka:raca~ Faaliyete 

Belediyedeki yeni giritmiı olmemıza uğmen rim 
mh.f'n bıı görüş blrllil EBYle ltlr buradan bazı eşyalar çalınap t!e • 

b~fl:ı cM>l 00" tuıa bir zaman !çl~e ı şebbüs etmi~1erdir. Sok.ak kapıaın. 
nası1 temin eıllteblldi de. in.ctttere bu • ı da Şükrü adında bir de gözcü bı • 
kfund.I bütün Hlndlstaoı nıemnmı ede. rakan h!TSIZ kadınlar, C!)"a tıoplar -
blloeedt bir brara vannq buluuyor'l ken gürül'tü çıkarını~ ve f!V ..bibi 

Nalf1e anmıyalıın, sualin e~bını bu tarafından yakalanmtşlıanhr. 

Yeni yapılacak 1.000 
kişilik talebe yurdu· 

nun hazırlıkları başladı 

Bir kırtasiye 
muhtekiri yakayı 

ele verdi 

diye kadar üç vatandata ıcsıııi da .. 
toplantı ir.derde had.emıeiik, d-ört aan'atkara 

da muhtelif müe•eselerde İş bul 8 

duk. 
laıe müsteıarı ve müpJeiumu Muhtaç olan ve çah~a kabiliye 

lama.,_, bir müddet aaha beklemek ce. Hınız kadmlerla erkek gÖ2lCÜ 
mi dün valiyi ziyaret ederek tini haiz bulunan her vatand:ışa ka .. 

Cümhmiyet Halk Parti&i tarafın.. Böl,fe la.$e müdiirlüili iıı.'db kısmı, İafe ve kurulacak hususi mah- pımız açıktır. Bize müraCclst eden 
rdttlr. dün Üsküda.rı adliyaine ~iın edil.. 

~ / '7 I /[ •t mişlerdir. 
dan Saraçfıanebaşı ile Unkapanı dün biT lur.tasi7e oirmü meşbudıı :raı>. keme iılerini gÖTÜitiiler killl6Cyi evvela defterimize kayd'~-

C!7ke11m Uıfak "9-ı. ---o---- caddesinin ibirleştiii yerde yapı) • mıştır. Bazı yüksek mimar mektebi ta.. der sonra k.endisine hır fış tahs1s 
ması karar1-~•rılan ı...-...::ıc .,.,..,d aebelcri Uıttyaçlan olan lıass:ıs k!ltıdl:ı. c:....ı.. • • d b 1 k ı_ • eyleriz. Bu fiş bir nevi mcil vara .. ................. k ~ uu,.u "-· ' ~·rlınız e u unma ta otan ıa. . . . . ................................... Sahte yo lama kağıdı binası inşaatına aid hazırlıklara rı, o.tatada Tersane eaddesbıae kırla • fe müste~rı Şükrü Sökımeıuüer dün kasıdır. Müracaat sah hı. ~e gıbı 

H" çbir mal vekalete 1 başlanmı-şur. siyt'cl JorJn Tambtırtnınln rahlş ııatıa j öğleden evvel bölge iaşe müdür. i .. ıe.rde çaı:"'abilir. ~aı1ş1ta.ntııt ?,e .. -
' d Yapa T\ ta• ebe Vilayet parti ichırc heyeti reısı sattığını b'l<llnnlşlerdlr. l'apılan ara, • aüğünde meşgu1 olmuş, öğleden son. recesi, ahlakı vdhusıl onun ~utun 

soru ma an Sahte yoklama kağıdı tanzim et. Reşad Mimaroğlu dün öğleden ev. tımıacı:ı. müf!SS'l'sentn, 607 kuruşluk u. ra da belediyed-e Vali ve Belediye husuSı duruırnlan bu f~le te bıt e. 
tlağılılmıyacak mele ve kullanmaktan aıuçlu Abdül. vd vilayette Vali ve Belediye Rei.. tıd topunu 700 kurustan s:.\ltııtı tl'Sblt Reisi Dr. Lu fj Kırcbrı ziyaret ~ _ difü ve kendisi sıJ...'l hır kontrol nL 

• kerim isminde bir t.Webenin muha- si Dr .. LUt.fi Kırdarı ziya:~t .. ed:reJ: e-.clilm!ş ve aynca ıoo t4p da ti~ ele derek iaşe işleri et:nafmda gorüşül. tına alınır. 
Bugüne kadar mewckete ı'dıal 1- mes'ne 2 nci ağıreeza mahkcme-lyurd ın~atı etrafında goıruşmuş - müş~r. Biu bazı atıl kimseler de mü .. 

h . .zd k ı-1__ lliC •• O . . T 1 . '\.1 d geçlrllml tir. % '15 normal knıdıın b:ışln il l b 
edilen mallar §e rımı e l anı.ıw • i d dün başlanılm~ır. Suıtlu genç tür. nıversıte a eoe 1 ur unun Cümhuriyet m\iddeiuanumisl Hik racaat etmektedir. Bu keb' ta e • 
dar makamlar tarafından ve evvel. :r:~nd.eki iddiaya nazara.n, 941 1 plttııı derha.'J hnz.ırlanacak ve in~a - fahiş f'ıw,tla mal sa.tmak lsilycn suçlu met Onat d-a belediyede Vah ve leri maalesef ka:bul edemiyoruz. 
ce hazıT1anmış. ~lar c!'ahff ~de yı1ı yoklamaları esnasında men~b ata başlanacaktır. h~mda tak[bat:ı iıaşlanılmıştır. Belediye Reisini ve iaşe müst~ • Mütedavil bir 9Cımaye iie İşe başla. 
tevz.İ edilmekte ıdı. Haber. aJ?ıgl • otduğu mektebin mühürünü taklıd :rını ziyaret etmiştir. Bu gönişme • yan müessesemizi gün geç.tikçe bü. 
miza göre; bund:ın a<>nr<>: hıçh1r .. mal ederek aahtc ıbir askerlik yok.lama r lerde, ihtikar itlerine bakmak üze. yütmeğe çalışmak ve bu Slll'Ctle 
Tıcaret Vekaletıne ve ıa~ m~~ ltağl.dı tanzim ve kullanmeğa ~ - İSTER 1 NAN, re kurulacak hususi mahkemelere iı bu1makta mü,külat c;ıekıen faal 
prlığına sorulmadan t.ev:zı e~ı~~- fd>büs ebniŞti'r. aid '1azırlıklar bu mahkıemelerle fi. vatandaşlara hizmet eyl~nclı:: ga .. 
yecektir. ithalat ve ihr~.t bırl Kt Abdülkerim dünkü muhııJc.eme • ( S T ER ( N A N M A l at mürakabe ve iaşe teşkilatı ara - yekrimizin başında gelir.» 
ne bu hususta gereken tıa ı,mat ge e'inde hi.dieeyS ilcrıt.r ederek: sındaki İş birliği esasları gözden ge Parti genel ııekretcri Dr. Fikri 
miştlr. er- 941 yılında ha.ta. idlim. im- Bir arka.dıaşımn cünlük fıkrasında llne selim vermiş, ceva.lı alama;rınea iri1miştir. Tüzer tchrimizde bulunduğu sna .. 

tiıana gbıemedim, E.rtesi yıl girıe • muhtekir ve kapakçılanl:ın bahse • otomoblUn bııısını ~k &'elinin da bu mÜessC9eyİ ge.z.ıniı ve çıok 
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cek. ve tahei5rn.e d'C'Vllm edecektim., deıttcn bir yabancı g-aı.etcde okuduğu dini tutm~ur. Fakat bel:nz eldiven Y ardımsevenller Cemiyetİ(nİn begw ener.ek cıBu yurdun diğ..:r Hal .. 
• ..,, .. .,,,.,..,..,. --,"'-:tı~·or: k J _ _._____ k • 

Bu mecbur.ı,.et al'tında bu İ§İ yap • ...- ~.-,. ....._. " aymış, a ........ ~uauuı kal'Şl8ına be. ongresı kevleTine de örnek obnıuını rernen .. 
tım. » aTuna ya;'kınbnnıla elin vesikaya yaz bir ka.dın eJI -rerine, ıılyah bir Yardımsevenlcr Cemiyeti İstanbul ni ederim> demişti. 

D · · M L_.ı_ __ - h.d._ · 4 "'bl ot.ı..ı;.... k'"'Ük bir ~birde Jan. dom- a""'z.. ,..ıı.-• ..tır l\l ...... __.nden: 
emı~ır, u~ "P 1 ııerın - ~-u - - ,,-ı;• .,-...u.q• · ...,. .. ..,.. Genel sekreterin bu güz.el teımen .. 

· ]'it d'hn' ...ı: darma.nm blrbıi, 7 11"Jna çlçeklcrle .. 1 lk. 1 •- ·· ü t 15 oe'lbi ıçin _ta_ı e _ ı _ ıııur. .... Bunun uzer ne, ı 70 cunun bu 14/3/1942 Cumar..,.,ı gun saa nisine i.,..imk ederken, bize bu kıy. 
, süsten-La bir otomobil prıniiştıir. __.. l ··- 1 vl a -ıı k k m12 ,... """" OOınmu kun k eri ve ,...çırmak iç n le Eminönü Halke n e , .. ı ongtt met1i müesseseyi kazandıran Eınin-

Kızılay Eminönü kaza 
kongresi 

Jtınlay Eminönü kaz:ım,ndan: 
Türldye ][mlay ccm,·ett Eminönü 

kaDslnın senelik anmmi meclisi 14 Mart 
tarihine rasiıayan Ouma.ıtesl ıiin saat 
lUt ela Ba~pııda Dördiincfi Vakıf 
Hanında Ticaret ve Sanayi Odası salo. 
llUDia teplanaeakt.r. Kua mllltakasm.. 
cta Kıaılaya lrayıdlı olan azanın toplan. 
tın te..riflcrl rı. ohuaw. 

Otomobltde lk1 erkek, blr de telli du. ktuk e•I ... apı1aeaktır. Azalarunwn tqrllkTlnl il .• d b ik 
vaklı celin bulmımakta. Jdl. Otomobil de gelin tııı:ına &O lan aıııa-mış. " önü Halkevi ide.rıec erınt e t.e T -

blr tokaııtnnın 6nünde durmnş, Ud tır. Bu adamlar hem izinsiz domuz rica ederiz. eylemeği bir vazife bilirim. 
erkek &Jaktiıliü bir ı:ıe7ler ~mek fçln kesUklerl. hem de otomoblllerlnde F. Öner 
inmişler, celin arahaaa lıaJauetır. ~ak benzin kullanclı.klan l~ln ceza • Yahya Kemalin konferansı 

Sa.fır Yahya Kemal, dün a1tşaın saat 
Jandarma otomobile yaklllfarak re. landınlmışlardır.1' 18 de, Beyotlu Halkevlnde «Türk İs • 

1 S T E R 1 N A N tanbub mevznla bir konferans ftftnit. 
ür. KooleranM& nU •e belediye relst 1 S T E R 1 N A N M A 1 Lütfi Kırc1ar, filriı- ve san'at Alemine 
mellSllb blrook riıdde .1e1M ıaa.rr •u.. 

.............. --.------- '---- ---~~---...,,..--------------·-----wF huu•ı• 

Raif Karadeniz, ıehrimizdeki 
tetlc:Jderine devam ediyor 
Gümrük w inblsular Vddlt Raif 

Karadeniz cliln inhisarlar 111DGm mii • 
diirlüliiaıe selerek m~ı olmuş ft • 

../ 
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Bir tiyatro t k. 
müdafaa 

Şehir Komedi Tf7atrosuncb temsil y A Z A N 
Yazan: Ahmed Hamdi Başar tenkidi ve l 

B azı mefhumlar vardır ki b;..ınl.ırl e :ı.!d hass:ıbrda.n hemen hl.ç biri yok./murarı ve emeği karşılaması değ'ıl, fa. edilmekte olan <ıÖkse ve Sükseo için ~ ~ 
ıncıılnde hlo du.şinınıeml.şiuiir. ur. Gt'rçi Us:ııluntt.da kelimelerden kat ibla- de kii.r c&ımesı IAzımdır. D:tıs:ıdi yazdıtnn tenktdde, SC\'imH Vasfi .Rıı.aya Nusret Safa Coşkun 

f ll.1.)a.tw seyri ~e onumuze çıkan bu ,Japtığuıu:ı tcrtdbl•r, lllboratunırda ya_lohıınk ~in kar etmek, yn.tıud kir 1'1n kılığındım, birdenbire deıişen karııkte. 
lhI&.dasc blzi eter bu me:fbumla karr·•a., lpı..._IŞ •-..a..iblt!r -'bl deıı..lldlr·, bununla Lft-... ·et• .--m-•· •-b eder. rlnden - B 

_. - ..u ....,. 5• • ..,_.,,. ~ ,.,,.. ""' ..,.. '"' « eraber.. kellmcslnl t1Bara ~u ~clect-k, lbtlmaı ka.r.ıJı;oUuk olacak. 
hrırsa, o zam:uı onun :ııo oldaıcuııu a. beraber yaşadıtııııa ha.yatı riıskren ke. Görüyoruz ki vn.tanpcrverUklc fktısadi ber» Şeklinde telAffuzundan dolayı ~ ıa.r. Blnae.naleJh. rob döş'ambnnı çıkar. 
raşıırmıı.:ra ib;u;wız. Bıınuıı ırıbi .son za.1umeleıtn y&nr.ı,na &"ellşfnden yepyenıjolma~ blrb\rbıe ı:ıd lkJ şeydlr. Ben lı kılmıştnn. Bir mündddd, )ahud diye. ınası bir hazırlık al!metJ olur, onan ye_ 
tıxmlarda ben de «h.tı.sadi \-ala.n .... ,..,..r. ~--•ar v• mefhwnlar ç·•·atılıı·r ve bu "un·· ba.rb vardır diye e-ı.ıue b'""""- ne 11.ın kend'-'-de mil _,_ ... ,dllk •- ehhil •-....- ·~ 

1

11
........ ~· .,. ,.. v• .... '"" ' "3Ul n""'" ""'v m rıae ceket &'fymtslnl, gece )arısına mıi 

lik., mdhumwıun m:uıaH1m duşunme. anlaiılmAva d...ıı.er. ı .. ın lazım olan m ı~a--f, cn:ıkJ alıp eden bir in•- ı-L bli ııL 
# "• y ~~# ...... •v•,. en y..,. ze\"k, mu.. naslb görmedim. Yazlık, yün ceketi g-ly 

Ye, hat.ti bunu anJaımaya mecbur kal_ ilı:tısadi va.tanperve.rtikJc, ilctısad ve koy~ lktısıı.dı blr hllftkeCAe bulun_ hatab'le miınazaa değil de, münazara dlrdlm_ Bımlardan b:ışka, Saffeti, hah.. 
dım. Embıonü Halk.evi benden ısmarla_, ~~erlik kol.hnderlnln u.v... L-1-1muşumdur; l::ıkat bu hare!tet.1.mle ,-;ı.ts.n_ etmetı; fırs;ıt b 1 .... F t 

....,._. u.. mı u mı ıuır. akA • ne, cede apçlar arasma sa'kbnaeak, duvar 
ına b r konferans istedi; mevzuunu Uı. cörüı.-u ca.ııhnımakladu-. ııa.tt.a bu yeııl ır.-rveree bfr iş :rnpmı:ş cıetlHmdir. Çı\ıı_ yazık lııi, detcrll dostumtııun da, benim 

diplerinde sürünecek, blnııenalcyb rop 
diışambr değil, daha pratl bır şe7 giy. 
mesl lüzımdı. İşte butün bWtlar için ce. 
keti sırtına vercUm.• 

Simdi, bu surcUe, birinci nolıtada a7. 
dınla.nmış oluyor. Vasfi Ru.a.nın kanaa., 
tine lşt.lrak ctınlye>nım. Çünkü; \'asrı 
Rıza, üçüncü perdeye yalnız kwnın ıı.. 
ıkını, komşu kıda yakal:ım:ık için ha. 

zırlanıyordu. Karısmm, 3J'kadaŞl Tahir. 
CDevamı 6 ıncı sayfada) 

Yin etmlv: iktısadi \•a.tauperverlill:. ilk_ nıefbwn, miiccrred olarak onu teşkU kil bu harekette y:ıdnı.z kendlml düşün. de, uzun boylu bir hıısblhale vakt!mlz 
en mev-au ba~ çok bMLt ı-cldl. Nibayetleden iki kelımeııtıı bi'ıe ogr~ .. lğı ıruııu_ düın. Mcml:ketfn Slkınt.ılı zamıı.nındı ınusıid değlldt. Ayak üzeri, beş QIJ dakl \.. "\;on Posla,, nın bul nac:ısı : 2 6 - <sı \lıerbıde vıı.tnn edebl,yatt yapılabl.iccek dan cb ta.r1dıchr, İkksad, hepimiz biliriz berkf'S kıt en3kı kull3.nıı'km, bul b:ıl ve kanın haomhıe sıl'thrdıkunız ıröriışmc. 

bir Pl'OI~ vesilesi o'arak isim cıiJ;; bizim '3ohsunızı, nt'l imi1.i ilgilendi.. ls1edltlm clbi Jwrta.yıı.yım dire bu m1l. de, baŞkıı.Iarı gibi ı.ıçaıprn çı.karmıWnn, 
~; fakat içinde nktr m.ı.lııemcsi b·.J~n işlerdendir. Daha ı,ı yemek içmek, ları evimde Lollladmı. Ayni um::uub bu mahkemelik olmadım. onun olgunlutun Bunlardan 30 tancsitıi hallederek bir arada yollıyan her 
kınan, az çok iddia taşıya.o bir konfe_ daha refahlı bir hayaf4 kavuşmak için lıarekeilmle maı mevcudunu d;ı ar.alt_ dan, benim, h:ı.kkı dıtlmıı tcsibıı etmek • okuyucumuza bir /ıediyc takdim edeceğiz 
rans fsU:nll'Sl" c.İktı!.-:ıdı vatanpervedi.cn yapt•!unız fa.a.llyetlerln yekünudur. Bun

1
um; onu herkes g 'bi kıt Jrnlhnuıak yo. met bttrlJdindt' b'r in n oluşumdan Soldan sağa: 1 2 3 4 5 

ntdlıurr. le in..'M.tl De aıı.!Atabllirdl? Uu 1.ar b zı ferd}yetinılz, hayatıını.ı bakı. i'ana gUme:llğlm lt>in ondan pay ahul b klenen b';r şe~"ildc csııre ve tfükide, ı İçııtlmlz 6 7 'i 
düşunee Ue ırn:nuu tas:\ı1'ıı.m:\Y ı b şJ _ mınd~n ll:llcııdirlr. Halbuki v.:ı.tanper. kullımabllet'ek ol:.ın tns:ınlr.ırw barı·:ıma nıukabll c.<>b:ı.bı mıır'bel re do:;tç• bır I Şe.Y (2), Z.ııııan 
Ytnca b.ıktmı ki, üzerinde f.ııtl:ı durarak ,·eri~ d:ıha çok kendimize ıtid değll,tı;-ueünb azal~ım. Şu halde va•anper. coz atabildik. ,Ök.ı v Sult e, nln. ok. (2J. Vilayet 12 ı. 
· emt'dlthnfz halde Jktısadı vatanper. but.une, yaıf4nd la.nn topyckiın heJJS1. VO'OC rörlişe cöre ben kf'ndl bend çdalr. sesine pek sıkı tutulduta h:ıldc, gene 2 - Du:ıen (4). 

vertJ.k,. ~pyen1 blr mefhumdur; çok ne, mlllcle ald faaliyeUtrlmhı. ve dtılC'U- a.n:ın için mal sa.klamımı:ıh, herkese uy. Subsfnl teminde ba.şlıca iıııU olan doıı 3 _ Eti ma .. bul 

SOz söylemek, hıı.ttii ödü söz söylemek larımu man~ l!l!\ rellr. l'ani fktısad,m.a.'Lıydım, :raııtıtım hareket Uttısadtllte tam.as şö1ıe diyor: bir kcirpe hay\ıı.n 
ttln en in vesHdenlen biridir, ııalke_ benci menfa.ak da.yanır; vatanperverlik uygowıdur; fakat vatanpt'ı'Ver11ie nykı_ «- Blrlnd, fldnct perdelerde Saffeti ('l. 
vfnde tcmsU seyret.meye gelmiş diule~ be d.iğerci, şıhsi menfaat dLtınch bir rıdır. evindedir., blr aa,yfl7ede e>tııran, remıe, f - Ayının ika. 4 
Tlcilerlmln sabrını fn.sla suııslıınaı et. şeydir. Ilıı.tt.a lktıs;ıdı olmakla, ,-.tan. Şu küçük mlsallmle lktıs.ıd ,. vatan_ casino c-lbı eğlenOOlerte alAkası olmıyan, mef&"ahı (2), Soru , ıı~=--=.---ı---ıı==i'.;:::;=:':::::==-'"""=~ 
nıem.. üzere bahsi kın lıtl"Slllome rH. ı>erver elm:ı.ıt ıbb'b l'lne aykın clbi go_ ııervcrUk kellmclerinln blrblrlne uynıa_ odıı.sı.ııa knp:mı~. :>ahud, evınln cllğeı- u. edatı (2), F.hU bir -
ınen ben bu mt'VZUU entere.snu blıldum. ıUkür. Birinde doCnı olan 6ey, dlğerlnto ya.o maııailannı canlaınıUrdım anı:yo_ daluında do~a.rak plyeslnl yaz.maki.ün hA:rvau (2). 
ve azf:ı ccSou Posta. .. oku.Jııculannn bir ölçüsfine kond:ı mu yanlış t}ıkar. iju rıım. Verd'lttm ml&ılle in nın lkhsadi ba.şlia blr şey dü.şünmlycn adam. n 5 Elemler l 
iki ma.lıale ile fikirlerimi blldlrmek Is_ ha.ilk bu iki blrb!rblof' a1kırı olan mcf_ olıwıkta.n zlş:ıde vatanperver oho~ı 1. kıyafetile edinir diye du~ündüm, O yaş (4), Askeri bir tc. ~ "'"=;ı---ı·---~=='~~"!ı~ 
tedim. bumdan berikJ mllna oıkıyorsa bunun b etUği an!aŞılı,yor. f.'imkü blr bnrc. ta bir insanın pijama ı;-l:rme:ıl bile la. 'ckkü.I (.j). 

1 

Jlepmiz hem lktı.sadm, hem vatan. t'r Hds!rıtn tek ~şma ıuıladıf'unız mn. ketimle h<'nl lktısadi, hem de vatanper. zınıı-ellrdl nnuna, Od perdede nliT.e fena 8 - Yalvarma 8 ı===ır,.....;;o';r=;;:;F==ı 
l>f'.rverUtln mııll3Bını bittriz. J.'ıı.knı bu naları:ndan b!ıska br şey oluı.ııııı ta.bl.ldlr. \"er olma)'l bir anı.ds blri,esUrf'.meın ı:lbl gonınür diye p:ıntalonu t.ercıh ettlın.o (4}, Parır. dolabı 
iki beUJ kellmenln blrleşm.eshıden çıkan ElhulekJ servet.ı tutup memlckeUo ve cödikü.ror. M~ll btr iş yapaca!ım: Y ln17. tenkidimizi d~tn, btil tenkidi (4). 9 
llıefhunıu aramızda aydınbt.ruıı1a mah. \'B.t&nm menfaatine olarıı.~ harcayan bir bunu lktısadi ddsünccuı yapmayı. va. de stitunlarmıı:ıa ıeç.!rmcyl v:u:ife saydı. '1 - İstlfhanı e. 

9 10 

tacrz.. Kdtmcleıin poya.na celişbıden, l!dam, ~eli blr b:ıstılnc yaptıran, as .. b.nperver cHişüncem L<ıe yapmamayı enı. ttm için dctcı:ll Vasfi Rlzaom cevabını datı (2J, Estt 12J. l l il 
ırurtl.::ıka oıWırda!l blldltbnls ma.ftJL!an ke.re kışlık clb'.se daflt:ın adam vata.zı.. l'f'di,yor. l\en bu •1.:1.l,.et tı.a.rşısnula han. da, benimkini de aynen naklediyorum. Ndl edatı (2). , 
lUçüsündc blır mefhum çıkması Jibım peryenıtr; onu kb • ederlz, muhten:m el Yolu tutmalıylDIT Kanaatim p: Evde plJam.ı giymek fçln 8 - Tutsak l '). ~~~===========~~~=::!::=::!~~~ 
C'clınez: 7ent bir terklb olduğu foln ı:orürüz. Fa.kat • adam u harc.-kcWc Bn soruyu brpbnbe C'C'l'ek teker tc.-_ 1114 mcsclesl mevzuu bah .. <;<>lmaz. Es:ısf'n 9 - iskambilde b1r clııs lıli.tad (4). (4), \Jl:ıştırmak (4). 

Gkat.riya bunu mcyd:ı.na ı:etlren kelim .. _ llitı.sa.di düşüncenin tama.men aksi blrker, ı:erek toplu ola.mk kim 6oaıLl"S3 sor ben, Vasfi Rıu niçin rob döş mbr ı;ly_ 10 - l'ayın arkad.ı 1 (%I, !"ota <2>• G - Gli:ıel kokulu blr ot (41, ÇunkB 
ltttn mıı.naslle yeni melhwu araıımdaşey yapnaştır; eter IJctıs:l.di duşun<:e ile n buna ~ık sesı~ vcreee!imlz c-evab. dl? Demedim. Gündüzleri rop doşambr ~ (2). (4). 

fa&11: dah3 olur. Ba da ook tııblidlr. Çün. h.Rsia.ııe eçı idi, mut.laka bcıraya iic. da tereddıidsüz vabnpervet" o\m!lyı ter_ ydlğf halde, ~üncü perdede gece, se. Yukandan JlSllğ'cy&: '1 - "'li s:m'at (2), Blr renk cıı 
kü ter1'J:b yeni bir feydfz: oksijenle fdro_ nt.li ha&talnr &lm&k, on!Mdan kA.r etmek ol1h ettlğinılıd ııö1lerl7~ Fak t lıcr bııre. bebslı; 7ere neden elbise giyd!To Dl1e 1 - Arkadaş (Z). Hicab (!), ;-ıda <2>. 'fen;i frcnk altıru (2). 

J ~ ne oldutunu bilen ada.m, ıuyu isterdi. Alikere kışlık elbise ılatıtmak k~ atıımn;dan kuvvetre oılauı ba o.ıı. sormuştum! 2 - Bil:I <4> • 8 .,,_..__ ) 
b Vasfi Rıza ... unu .,Jı,1L.. cey-"-Jandırdı·. 3 - Bir erkdt lsml (4). - .,...... <4 • Uıııiş &:ı.7ılm:lz. Vakıa ı;u ldrojen ve - ih'lmsdi d~nceye cöre ancak be. leri tçimlz tasdik edl1or mu? v -r- "' '"' 
Uks!Jentıı bhic.şmc.Binden ibarettir; fa Mli muıbb!Unde olur. Her iki bıırcket.te Bahsin bu klsnıını «- Ur.üncü Ptt~e :ıriık tamamen f - İsim (2), Ar:ılıın suyıı (2), Par. 9 - Keder ve dıişünce <4>. 
ltat suda oma terklb eden bu iki nı.adck de. o adamın ya hm: bu iş i('lin yaptatı lnt'ele,.CCt'fhn. evinde kalaca.k değildir ..• Bir baskın ya ça (2). 10 - Asker (%). Bıı.yrot ııidast on, 

-~ıı.ııll"~'°'""'"'°_._,,,._,_._..-ııı~ıı.ıııııııw~.._.~_.....'llllı"'----~ıı.ıııııı~....__._~~ıı.ııll"~'°'""'"'°_._,,,._,_._..-ııı..-ıı~~~'°'~""-'P~: ciirllHü eıkacak, belki kona kooı.. 5 - Teşrii m6Jlle.ket.lcrıle bir meclis Bo1 delil (2), 
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kuruş; ot (balye b.alinde) toptan 
nemiz d ıyor •• 

1. L-

Sayfa 3/2 ,,. ............... ._.._.._ .. __. ..... --................ -. ....... -.............. _. ......... , 
";7~ Pod•»·;';° _ ,..,.;~ ~~f.a-!. 41 • • , . , . • 1 R A D Y O 1 Son Pa.tanua edebi telrilıaı: 84 i 

,mı1111~- -i~IPATUONA· UALIL , ... , ... ::;:.'::~:.".~- OKfıdiJOY=='n"f.l=s 
lar (PL), 7.45: AJa,ns lıa.berteri, 8: Sen_ ·- ~~~ 

i!erhlı:id ~ n toaııa 7eı dıilaeae.cl Jeti lııu:anllkS& .ıeo Ymallf cam ctıaı Ali, Dalllin 4'ecliğim y&paaada.n evvel r.Di.k ı.-.ı ıar tPl.J, 8.30: Evin saati, Nakleden: Muazzez Tahsin Berkantl ! 
oi dulıuunc:ı, ~ bir aı:alııl ile puiıfonlu.: oöyle 1ıdr 4üşündü. D1Pnü.a .ııeuoereyi ıı .. t: Sa.at a:ran, 1!.!s~ Ml&btelif şarkı c:~ baruım. evlendiği - Burada nudır? i 
~r. Araba .bub ..,U,~. Ali - aa..t as ecierm? aç.ak için laWa vurup zorla.ma& 1~ " 1oir'kiiler, lz.45: AJa.ns ~rierl, :Z~ an sekiz yaşında imış. - Onun da hali yü.reıkler acısı! 
liDrui> ka.r~an karşıya ~lendi; ötekiltr oauzlarıoı Jaı,Wırdı.tar: celeeStl. Sonra, Halil içeriye kolayca 13.38: Şal'kl "Wrkülıır, lS: Saat .ayan. ~ vakit lmnakia biT yaŞlı ev.laclmn. Bir taraıita anası ô!ü~ 

- Sen :mılsil1 bre lbı1U. - 111.l'f eien lıtanda. ~ idl :rot.iaflMı ~ kendileri qıai'ıda. DUııca, e.. 18.0l: Faaal he)eı.t, 18·45 : Zlra.:ııt tak. ikaymvaliıde, bir ı.le kendi's.indoo halinıd'e, diğer taraftan da kansı: 
sw karadLııkta ~ .-~ üşaa, na. lıılr fa7dalan dekunzna.naaktı. Ya riml, 18·55 = Oda. musikisi CPJ.), ı9.ıe'. ievvel evrenen kaymbiı-adedni..'1 ağır basta. i 

karıştı. Başka bir te1 aeylcşm.odlier, Slkı sıkı P~ i~de tıeb düşürüp ıuqa. Saat a1~ ve aJan.s haıberierl, 19·45: :ka:rıs; olduğu ~in hi:ıırnetçiler ona - ~e oJımuş? 1 
Ali bLr daha &Wen41: el .ıuşl.W-, Bu: <<Ölmek -Yıu, ~JIJW:k la.T'tar$&? 1t1AsDt Tiiı1l nıuslklsi pro~rımu, 20•15 · Eh-"'Üi~ük !lıaınwın derneğe alışm1şlar.1 - Iki taraflıı zaıtürree ... BöJle: 
- Huy bre Hallıl! .Jok!,, demıılkiA. P.atll'eBa Hi\lil anada Halil ~rda. AJı bblae lı~nnwiı: Radyo pzet.esi, :tt.45: 1Cuıılilihlcıb~ :Neruıik:et lk.al.faının hali bugiln :ka- Itk~n Mıfiını1T Bey günün yarısu.aan: 
Araba JıJnlm durdu. Bir kararimıırı ~ea lffcad Jl&mzae•n kilçük aii.u.. _~-nanı. PMikamrndan ~. ıı: 'İk1 16Rd .:ı. Sy.ıınvalideme cKÜ'ÇÜlk hanrm. diye çoğunu buırada .geçh·i'.)"OT. : 

süratle 1ere a~ıtıın .hi~eder el.me:ı na y~: Halil .~: ad), 21.ll5: ~ı. H: lladYQ salon ~tt.aıb etmesi ço'k tuhaf oluyor. Kcmlle:şiaııe haber verclilerl 
pırlalaınna. davrandılar. lUı".ulhlı;ia. aıa. - BulMla Wzi Pdeı Db: •elme71ıaeo _ Nlldıllı isüeM .,.~~•? ork~ ıı.38: 'Saai uan, ajans ba. E Bu zaıva'.llı ~'tiyar elleı.ni oğuş .. mi? ı 
calaııaa yolda uun boylu Wr silce ~. INr ~ kıptl'daymı deme ergea:lm! AH ~1 : bcderi ...e bor.salın. ;turarak bana dogru golır.ke.r. lbu- Bu sua!lıi sorarken bilaitıt·yırz: 
lirdi: AMMl:lştann.uı yanıoa •eldi: ;ruşık ıgiirl. Jtapalkla:nınıın aırasından l!Za.rmaştL.."Tl.. Nezaıket kalfa benim: 

- Siz mlsiız yoldafun! - Ha4rdin ~ •.Ja.iıanıu ea.. : :~ = -..- tioCra ıiotll. Valiniıı dünkü tetkikleri Ssıcaik yruşlar a'kıyordu. Kendıımi bu maıhcubLyetiımi an1aım.ış görün~ 
Ali Ye Mualıı &ellin~le ~: Irak tuW.ım. Blr 1&&1e T&rmM ay çıkar, ..... ı ..... u .. e reİBI. n.ıator Lut.fi stutaanadı:m, onun senelerin yükü rnedi. .. i - iliz.,_.~ tikafft'"a1 san111 Vali ft __..,. . ..1... • -~ ı 
- Bay l>re karılMla.şua, u iblıH sa". ıcn .-.ila'e ~! 8'11111 «cfiif,piiriirie" ,..W..,m. ıtmıar, diill öiledeıı evYel sıWat.arata ~atl'tmucı t1treyoC'tl za-yu ellerini tut... -f ~~~e ~ ~2·el _teı1 

nmm i.ükt:DecekU. 1'11.Ullha ı...s.ıaı saHıwh: Ktiçtikkif J"OllıU't ~nı t.el.klk ! unı. gra Çtm.ıı..,,.....,,Jı, e1:vaıu ge.rmeyınce: 
~ arka4:ış sarmaş aotaş elıhlar. - ı>otna, bln~staa loi•I a,Jbiaya.. Patrona palaıımı1J1 kabr.asını !!lktt: :atış, bıa pllanD .tiraUe lkmM'liıi ali. : - Ne oldıu Nezaıket kalfa? bu sabalh ona da., sizinle aıyni zc4 

1'alika. ardlannda. clunır•r, ywg•n ~r. -... Dotra aahlHI oU -- •~:-ı.. - Aıııdmı r.tna ~lem QdrnıC'll karında. rılara a.tldJ.rmltür : - Sus, sıornna kızıım. A1llalh ons ma.nıd'a tedt.ra:r haber verildi. i 
a:irler b11Z'Wl1annı pamnnap ~ • Bnh ltllllı w.rıedıt.er. llerı.ıe meurlıfl sun. Adama ket:ı.y post ttrmcz:iz. kıııda: ~ Ecta, bi:ze d~ acısın.. - Mısıır uzak yerclir, öyle ça-s 
ıeınete ~•lıa.ri&&. Le•aBll va-nvm .,.urtıar .. ll~e cW... braa. ..-~nnı pencere • l.tma çN;ti. E. Yeni cerrahi ve kadın basta i - İnşallalh geçer, ke11dini böy. bucak gekrrı~ ! 
a:üçük oğlu ara.bacı J'el'iHe lltzı:lıı,lıer bk n ~ ..,.,.atr.ı.ra vvdulsr. Az .BORU mr 'Ytlrlr rfbl sert Ye kl\t'i ııöyJedf: : e üaıme. - Zavallı Ömer, Allah vere de: 
elıinde bekliyont.. kiftb ı.. .,..ı .... diişea t.eın'ak :J'()l.& - imd1 k0ı"'h.mtın k.alitırtıp ~- lıklan klinikleri i - İnşrllım harntrnelğ'm. va!kıtiınde yetişip aınaoı.ğı..nı göre-! 

Arıı.bıaıı, yoldan çıkarqı •tı.r arasu~a QılkıWIRr. Alt ft l\luelu lateme:re istemeye itaat t}niveni'te Tıb Fakültesi Gurab:ı haıs. : Başı:nn frmıidsiz biır tavırla salla. btlse. : 
çekt.iler. Patrona ya.~a 119nf11: İki ı'Jak!Jta soru'"d ııusıu ve Alinin a,. ettııc,.. Patronıa. palasım dişleri arasına tanesiııde yeniden eerr..1.hi ve kadın hu. Eınasmdmı pelk böy1e bk muıcize - Evet, geç kalırsa pek yazıki 

- KöŞke vanıp altiftaabı dedii!;ü 1.dd.ıu-ı .&oa& dıuv>r önüne rıimişle:rdi, llkl$ırdı, ya.ban kedisi gibi b'.r sıçrayış.. talıkları Jı;JJ:nlkleri vücu4a getirmiş ve :ookılemcdiği mıhışı.hırocdu. olur. : 
pencCJ'eCkn içeriyi cö~tle7aolliUslı ınl? Hrıl11lar. MtlS!s ataolar arallUMlakl ta. JiilaJclfll: Yaıuk. ~re perraı:wa raıd,-oleji enstitüsünü tevfs etmiştir. i _ Hastall@ı nedir Aalia? Bunları dalgın biır sesle söyle~ 

Ali ses fıbnDtıdı. Musl• acele acele kitıke clotra Jtaktt: r:ı.hAı rııJı.at yeftr;em.l1ordu.. E,tillp ,avaş. Y• .k,liniklttln açılma meraetmı. ya.ıs _ Üstıi.irmıüzıe şifalar ... Bir ta- miıştim. Ayn~ -zaımam.d~ . başu~ın:! 
cevdl nnll: - ie"' .. tt~lmifn [lJ 7olda. ça nunWandı: rın-' 11 * ~ h&staneslnıle ya. ;rafı ih.1ıç tutımt.eyor. şapkaam, elimden eıdiven.enmı: 

- BeH, atsca flkıap ı;iıchıcllk lhlll. tllll. - Az ıta.h yiikeehem~ misiz'? {Kesik ..,~. E - Ya!? N{! zaman oldu? çııkaırdım. . İ 
Amma. aoh Wr 41it'mk "- llllAI yar. U.. fl ~h Jıııeleouh sordu: .kc:liık eoludaJ Bari bir Qıtam bo111 ol. : - On gün evvel, bir sabah - Kızını., odanı bazırl.atb .. 'll.. Is.j 
nauı bir a.ılan ~: .- Ya enelee -'t nr nu. iıli? 11m yoWapm b h · d Sk--......·esini -erken birdenbiTe ma- tenJl'!!l'l dNn-uca -·l-an Ç'lk. : 

__ ...... ı Üniversite a çesın e wrv -... ~0~ :!...,,.. 
- Nlee df.sJendt? Mushı ça1*.k sMtlk een.b ~: İld ddikaalı ~rlai _.lMhlar, .._ Esanıın üstüıne ıka.paındı. K~uk, - Bıı:azdan ıkaıyıııwali.demi gö.i 
- Kösemen ve cö:düklii Wr .ıa.. - Var idi ıra. ~ Mm:wa &Uıdfitt. S"'-ıiıl Pai. yapılacak eğlence ayatağma yaıtıırdı!k. Hemen Mtinir rabiliT mi~ıim? Odasuıa g..rmel.S 
- Ya Nifirı dahi ıiz.lcriftle &vrılitn Ses eı.karm1'4'11.n alç1k ıiuvarı aşLıla.r. m:m • Uiaa )'Üklle]m~. R.3.hat, DlÜS. üniversite idaresi bu sme memleke. ffieye telefon ettik KadıikıöyüTideın kabil mi? i 

mü? Geeenln mavaliinde ltiiYiık, pniş Ye krib mr Nluk .wı. El\en peacere per. Uml2de Uk defa o1a.rak d.M'S Rsimlade Sbiır doktor al!J> ge1diı. Aynı 28- - Tabii... i 
- GiiDıl bir a:vret gördük, amma al. ltOM& Mca.i&ı& balırede ~ık ainelM' Jı:a. Ta'Jlllıu .,rişi;ronl.u.. A::raldannı k.apbm.ı.. blr t)nı~te.ırıer )'eC)eSlıt tertibine imam.da ıküçün< 'hanımım bı:ra.cleri - Raıh~ -01lmaz mı? S 

kilılıtnı ta.nunazuz HatD, o mu, ılrı:;il rarı.:r•rch. Köşke •~'!Tu ılerk-diler. BİJl4\ lara da',rıı;ya.raık Rnıdlul tdQJ. b1r deı· kazar« verm!P· iEkrcm Beye de tel.ıgraf çelktik A- - Seni lk~ıis· isteU!. Hat~ 
mi bilmuü:ı: Y~· haf'ıeket~,; Ye kan ~l:r yı.fan ...ıw duru .. tıar1amaslle penam ıtMar ~ dtr. 0 ~ l>iitii.n üııiYerslteU talebelerle jdamcağız ıge<!e bir mot.örle Büyük. ErPÇ -~~:~::1-~I~,!:,.uysduıifalanı ~;d~~ 

- U'z.un boylu l'C endamlı mı idi? ynnhı. A.91tJC1a ılurdnlv, l~e nasıl ııddMİııli b.JadL Ayaklan kartu.ıclııtu '*1 lll~ tl'lliverslte ın.erke-L binası :dereden KaTta:1a, oradan da oto- Saıbaımtu~ 1 UJ;J,'~ e . '~"erı~: 
- Be11, öyle itil. " ctr,:~::~~ fısılda&: fç\n aıbdaşları ba.cjanDı kalıhrııp ~-~ ı.pıaaadk u s.aMha kadaı' ?mobille bmıya geltli. İlk iki gün maın .. GeçNeruk~-~e;sınb,il~ı~~:· , ı· E 
- Ya ırıa~ kdi cümnı.h _ clchı1'dlr ":pek ar.. ... ıı...~""- :ı..ıı; aanrna doktorlar - Clı!il•"""1lm, • caıu::ı, a e a-:. ~ ._ k n- ld t.lar. l)P.'..,lerl ar~akl "lasl genç a.. •·-c 5" ~ıc:ıDı.c. L'UJ. 

bşlan keman gibi ml Wi7 - Petıc"ttıoe9 , ...... e .-mı yo ımm e&"ıo;..... • :üım:iıdlerilnri lresmaııüŞl.erdi. Nite~ oeile yetişmek. içiın ot.otmcM>il :e gel,.: 

ı Y1ı i~rfdn acJaıabr var ise, J'a fery:ıd 4amtı eok zorlak ~riyel'du. Bir d •h:a • .J:. • 
Mmlu ba.'}lllı etdl: rorl:m&DQ pern.1'\ 9*a.blldt. Yiireti ı ~ı t•d·ekı" ~mvay kazasında ~iım yM·aş yavaıŞ iyiliğe yüz tuttu, ~m. E 
- Öyle ldl yolcbşıın. edlı:t ~fı ft!ıiiriirl"" lseT 1.o«1 e ı ua. _ .. .:~-...ı.,<'lm<~ v:ıt""""~a do~_ım_.a. - . He.s_talara vakiıt pek uzun:. 

: _, ._ı.. . ..-ıa .. ~onJu· dWt küt,,, &t17ordu: tt.~ir bcl1d şbndl } k d ld .ıu.ı.".....,.""'15""' J- ~,..,.. --
- Yüzü ziyadcsile ak 'Y'i 111nriakoa llıw!I .....,ın>....-• • yara anan a ın o u :.rıa lb,.,,.,,.;ıadtı. R~iııni%in yuızumuz gelır, s .. anııyeler saat olur. :. 

--·-·..-• d...:ı; ;ateşkiu ve ewl uyuyon cl:.:O·e 4üşlin4ü. K.ul:ıtrnı cama ~ --< ~ı-
mı hHT - v .. ,.. ... -. """'· ~ııdı, bi:' ç,t, bir nou-ıı bile hbse.. Bin~ gün ellVcl Welide bir tramvay :~1.dü. Hat~ Ekrem Bey gitmeğe - Oy~e ise h€rnen yukrrı çı E 

- Beli. ~ palasını salJa~P Musluu kendine dol. dilm1.yoniu. içeride satir bir karanlık 1ı;asaşı olm~. Mübm"a lsmlnlle Wr ka.. fuile ha'Z~1aınııyocdıu. DCm akşam alıım. · ! 
Halttbı ıizleti ;parlacl&: ru çekli: ıhn vücudunun mnhtdlt yerlert.ndıen a.. :birdcınfbiıre keyfimi bozdu. Hekim- AvalrJarJımın ucuna bas"r k o-: 
- Odur. ZcHha bilir aö1lc~mlt! - Şevk ıu peııeereden ~ mi idi'? vazdı. tır surette yaralanmıştı. her \ıir şey yapmmıyor1ar. d'aıma gWiıın. !ıki dakika ı:;onra~ 
Ali ve l\lustu ikisi brıleıı 6Ul'iu.bı°: - Beli. Andan ıelür idl. Çrrçıeveye bütün 1mnetl&e ~muz verip Ha.seki hasta.nesinde tahtı ~vl.de 3 _ İstanbul.dan tanmm1ş dok- ııene aıyakl:aırım.m ucuna ba "lrak: 
- Ya &'ödükttı kösemen ~ln nesne - Dunnarı öyle ise urı~uıı, ktıl. dae"a.udı. Pcncercnlo dar onadları boş. bulunan yaralı kadın Jwrtıı.nlatnıyaı-ak ~torla:r getirdiler mi? hastaıwn odlasına yakla.c:tım.. K:ı.vı'r'a 

1 .,, .. _.....,. _.... -•ın """ce.. luiıı. boşaıur gi.bi bk aııda. :ıçıhp 1ım.. J ;ı..· h ld • kt ılemf':ıalş ıid. Ya, alt katta ..,ıahşörloer ia.rın•ı .....-ıNP _,,_an.ya - • ~~... dlin :ıı-r.a eeaecli muayene eden adliye : _ TabH, Mü.niT Bey hi'?bir şey· .. aficlem bi:fkin ulr a e yıı a a: 
•-a-'• •- •erek !arım "'"'"'lllıCa, Halli odaya ;yul·a.rlandı: _._ ( .._ 1 '\ " 

c1abl var ise? veFi zorlayıp ~·oJ·e &'•uem .. . . ...--... •-'b''"ı" En- v~-- defnine ruhsat ller. :ilhımal e1ırrriyor. yactııyordtt. .~'"atSI v.ar : 
tuttqı dlUıJ • .ıı ~ aıçra.yıp pa.lasmı bvraclı. - "" ••• ..,._..... 1 P&tırona RaJil oen~ .._. •· ı ( a. .ı. .. .,, var) ıalfür. '---· --·--.. ·-- --·-... - ....... _ ... , ... , 

... dala.üdeA ~"' ~ kaWtNt, tiı. c ı ı scmdıilrülmiif elemek. l'U'A-
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4/1 Sayfa SON POSTA 
Mart 13 

-Bağcılığın mevsim Meyva fidanları Yazan: ismet Hulasi 

MEYVACILIK: 

l?J&ılliltAVEf .-:Sif;~ 
TEMİZ is· , 

1 d 
nasıl dikilir? Aşır bey kırk y~şına geldiği :hal. • kız arasında le.Aldık. 

l
·s erı·n en: Budama de henüz evle.ımemişti. On aekh! Gün geçtık··~ Aşır beyin gczü 

B ya~ında iken çıraf, olduğu Defter. daktilonun ot•ı:duğu tarafa acolı~ 
U hususta yapılacak 1ıanede yirmi ıki senedır ayni mata fazla kayar gihi olmuştu. 
hazırlıklar nelerdı·r :> nın b~şında ç.a•ır:dı, A~ır kanhy.I - Ak.1aml devlet ne ba1e geldi~ 

· f r dı. Ehnden guı; 12 çıkardı. Sözünü artı" .aöylemiyord~ f •· 
- Biraz acele etsenlz de şu jş 1 kat: 

Bağlar nir.in, ne zaman, ne suretle bu~ - - Ene~ J'a.2.ilanmızaa ı:ıeyv~ bahçıtle. çabu~ bib>e. - Temiz:, a!tı ayda çık:ar. 
T ILill riıı.ln toprakJ&rmm haz.ırl.a.ıı.nu şekilleri D1yenle-re, kızar: Sözüne gelince onu hiç a~zın • 

nır? Bu İAİ neden herkes yapamaz ~. ile dikilecek fidanla.rın ıııeçılmeleri n fi - Yok, d:rd:, ben acdeye ge • .dan dü,c;ürmiiyordu. Çünkü elınden 
T da.nla.ruı diJdm me'fSlmleri lutJtlwıda ma lc.mcm. Meşhur kelamdır... T cmizl e5kisi kadar dA iş çıkmaz olmu~t\L 

[ "Son Posta nın . t -, h lfınıa.t vermiştik. Şimdi de tahrik celi iş altt ayda c;ıke.r. Hanği mü~cıatıçı ona baş vuru. ,, zıraa mu a assısı yazıyor J len t.ida.n.la.rın meyva bahçeleriııe Da6tl Eshabı IDf'.4dlihden birinin ona hanği miimevvız, kendinden b•t li.. 
Bağı yormak.sızın muntazam 1 umumiyetle kıaa hud.a.nır:ar. 1 içıeriainde ya ılı.r B d ilk.. dikilecetini ve bu husustaki hıwrlık iş_ ifi dii~e yar.dığı muhakkaktı. Gi- ğıdın biru tadilini i•me. Müracaat 

bıahsul alınabilmesi ve o muhite 1 U• b .J bahaT_r pld ~ · u l amanSoln _ ,_ _ lerint ı-örecetlz. dccek, eli bögw riincle dönecek .• bir 1 neye dairdi, dı'nla-ı'ye ı·uzu·· m 00···-
ll. 1 k k .. ü.kl ·ı 1 .... un aaama: 1 u•a yapı 1gt yer erde nvd- ....... "' •· 
ı.~ll uı: o auhra I ut crd"1e bvilcrl eı:ı b§e. A .. : _ _ı b . 'harda yaprak dökümünden sonra l\ley-va bahçesi olıcıak ararJ. derin sü_ daha gidecek. ~:ııe dönüş eynı. Vejrneden. .kağıcın .ha!lği meseleye aıd 
'1 ertn m a aza e ı C ınesı a,. , sına UZeJ°l.-QQe ırak.fan hır Ee-

1 
ilkbahara yıalnl bu<l k d Jt rüldüfiine Yeya da.ha IJisi krizme edil.. nihayet aylar ıtoma işin!n bıT neti- olduğunu a~a~ttımadan hemen bas-

ltım1arından her sene asmc..lar Üze- ne1ık dallar!n diplcrın<leki gürgöz bırakılmak 2
t'l ann~:ı . da ~~ mi.s <>Jduiuna &ire fi4anlann rıwı&ıaya ccye varabildiğ:N görebilecekti. Urlyordu ! · · · " ı l ·· sure ı e asma uzerın eK-1 • • 

tınde yapılan ve asmalar ıçın lu. aayı m!yarak dort veya daha faile I fazla, liizumsuz datla.r ve yaşlı kıs.. ea1t'la.rı ~~de tlmnlartn dikilmesine Arkadaşları Aşır bey ıçin: - Tcmi2. !ş altı ayda çıkar. 
l'lırnBuz ve fazla olan kıııımlar_ın ta. göz bırakılmak suretik ')Opılan bu- Inlnd·'"n ıkmı r·ı 1 ( b 1 ) nııahsas çukuıia.rm aoaım.... IAIUD4ıl'. - Bu adamı bekarlık bu hale . * . . ı d . . "' ç ş ı ız er o ur ar b' G 
l'rlıamc.u kesılmesıne ve alı.konulma- ama bu l8ll11 alıT. ı kcsileb"ı~ı· ı_, b (A 1 • Bu Oulrurbrııı muni.anm olmlUll lçtn1 koym~ olar:al. derlerdı, hele ır ünün bi.-ind~ dairede bir c!e.-i •• 

~.. . _1 • , 1 Ç P Ç ı_• ı r Lı una r.:ı.~nıa veya ""ft-' 1 k d d •ı ıuzumlu ·blr sencıtk dalıa.rın kısal awuş. exnbe çavuş. e...ırdeL ayıklam ) i i r _.....,... knıı:ıkwmuı etrafında ça~ ııe ev ense. ·o u ur çıallcandı. 
tılamsına (budama) iami verilh. siz. Razakı. Hafız AıJ, İskendr•riye 1 B a tlsmh,_~erhı lrd. h blrtt daire çiz.il~ a~ılac:&k çuk\Q'ım. Fakat Aşir bey bir türiü evlen - - A~ · r bey evlı-niyormuf. 

B d 6 • 1 ~ d.kk ı· '-'- · 'b· ·· l · '1 ' u sure e KQa ar a em asma h •- · d O d b" k k' K k d u ama; · ~ı ıg:n en ı at ı mı..ı;etı ... gı ı uızum er umu.m1yet1e •· • d f ~ , l •-a ast .... bdid edilir "t'e ondan sonra çu mıyor u. na e~ı O!ltu ırço ım - n ıl .an sonra mı~ 
,, lma 1• be • • • d 6 . . b- _ı • lar UZCTln e azıa yara ııçıımal§ o ur, x l B-'-l .. a,p· sl azımgc n ışı.erin en •rı U'Zlln wa&JLJT • he d b d .. d h .. 

1
. b. kur a('ılmı.Ta başlanır. Açda.cak çuka_ aeler bulmuşlıırdı Mşir bey hı.:n arın - a. crtl bekledi amma tur • 

di ç·· k- . . f ıl k ~ m e u ama ışı ıa a s.ırat ı ı. r •·•iı<.1-ı_ h . . _ _ d 
b r,:,,_ un ~-?'ı veylna' en.a YnPk_acda Karı§ık buaama: tirilmiş ve kı~ın bağda yapılacak an rena;p""'"' 50vellerinlltinHsan. epsını: . nayı gozun en vurc!u . 
.t.'."tuama, oagın ya ız o 1s~e ı ;-- a· ı.:k . iılerc faila dalların engel cılmaııının tlmettt olmast ve bunlann fidan d:l&lml.. - Şimdi vakı, zamanı değil. - Kimi a'•yor kD 
t>l, onu takib eden sene erJn man- lr aencn dalların b1t kısmınını da .. - 'hn" lu :ne batlamunctııuı on ~ l'b evveıı. açıl_ - Evlen~k nerede; biz nere - - Kalerı•indeki dakt:lo var ya .•. 
,..,,ı.,. •. • d ~- "-L-• f' b' '- ı. onune geçi lf o r. k"H.a•- d .. H . L l 
-oqu uzerın e oe muaoeı. veya men ı uz:u:n ve ır &.tamıaın ...ısa kesihne.. B d ması a • ......-. er ~nı fil narın 110.IL, onuna evleniyor. 
teıirini gösterir. Bundan dolayı bağ ei tnıretile yapılan budamaya da bu u amanın yapılması : Faıu.ı araalde tam -.e:ra ... n.rı Uia.. - Sakin bc.ı1m1 bu yaştan aoDra - Ne dtyor.llllluz~ 
~endisine .güvenilir bağclld.r tarafın isim verilir. Bir asmanın budanmasına baş. me yapıınnmlıf ve fidanlar pakur 11Snlii der.demi eoka.,_n1) Dedik.odu 1>-»ııunoıı değildi. H:ıki.. 
~n budanmalı ve mürukün lse bai Budaman . . le.nmaJan evTcl, a81nanın heyeti u. dikile<'ekse o zaman bu ~urlarm dl. Gibi sudaıı s,..bebler ileri aare - kntca Aşır h~:r daktiloyla <"'it n _ 
rı • b d ın mevaunı: .... _ ... _ . 

er .ene aynı budayıcıya u attı- moumiye6İ gözden geçirilerek eğer ,.,.......,.. en u Od ay eVYel ve ıHi:Yiik rek Teddetmlşti. . mek ltarartnı vermişu Daklilo da 
l'J1ınalıdır. Budamanııı yapılrnaaın. Budama; Sonbahar Yeya l\kba.1 k~ ayıklamaeı yapılmamış ise ev- (l,5_! metre ~ Ye 1 metre derin.. Hergün mna•,ryen saatte ~elıyor; rulydı. Bi-rk.aç :za~n 90nra mü.. 
!la: bağın kuvveti. yaıı, asmanın harda olmak ii:ııere iki mevaim<iej' vcla a!llllanın yaşlı kı6ıınlnrı üzerin. ilkte) açılmaları n elttan çıkan tıuprıW masasına oturuvor, fıst1ki mak.am 1 meyyiı:lc, b1~~t:bın ıahıd ve bir 
~.aşlı klAımı.nıa vaziyeti. aşmaya vı - ya.pı1abilir. den çıkmış o1up da asm:ı 1çiıı ]Ü7.um b üı;~ toııra.tın ayrı a)'1'!l koııalmıı5ı ve çalışmağa devam ediyordu. Ve kıaa kaç kalem .lu.adaşının davetli aıfa. 
l'ılen şekil ve asmanın cirı.i gibi Son'ba.haır budaması; ya.prnlt dö. ~ o1duğuna kHıMlt getirilen sür. dikimde üt toı>ratın alLa ve alt tpra_ günde en az<lı.tı1 şu veya bu münn. tile hazır bul.ındukları belediye 8L 

tt.olctaların gözönÜ'nde bulundurul_ lü.mündC«ı ecmra d.onlar b.ı.şlayın<:a günler tamam.ile dipieriı:den kesilir rağuı üste gelmesi .1ca.b eder. sebetle: lonunda nikah'""' kıyıldı. 
trıa!!• İcab eder. 'ya kadar yapılır. Bu meY.ıinıde bu. leT. Yalnl'Z asmanın kökte veya yaş Arazi. krb:me edilmiş olduğ~ a:öre - Temiz 1~ al!l ayda çıkar. Aşlr ~Y evlen.mi.şti amma, evle.. 
ı.ı Budama; yapll1'ı fekHn" ~öre üçe!' danan as.malar, illdbeche.ra kn.dar ya. h ko1larında bir gençleştirme icab :ıçıla.n küçük çukurun lçcris!ne, iyi y:uı_ Deyip her k·n alt1ndan koiayca nirse değiş:r, diy-c arkadaşlarının 
hılır: . ralarını kapatmış olacaklarından eıttiğinde bu sürgünlerden istifadıe mış ciltlik ı:üb~ "'71\ çiıriuıtü gübresi kendini str1yardu. dedikleri ol-naml:<l. Aşır bey gene 
Kıs budama• ağlamaz 'Ye dolaytsHe fazla su kay. eıdilir. <Komııosıtol ne karışhnlmış çukur top. • ~ski Aşır br:ıdı. Gene ağır kanlı 

a • lbetmezler ki bu, l>azı noktalardan Bunckın 90nra bir aenel;)c danar; mğınılan bir kısmı atılal'ak çulcurun tre. Devir değ:ı;-m:•. devaire daktilo. hareket ediyo·~ gene her müracaat. 
I Bir senelik dall;arın diplerin.de bu fayd'l'lhcır. uzun, kıaa. veya karl•tk budanace- rlsindt> f(daıı:larm köklerbıln detebllcce. laı alınmaya '.;>aş!ım,lftl. Asır beyin çıya ayni c~uabı 'Veriyordu: 
itı~an ve (gürgöz) Jsmi veriloo ve Fakat Sonbahar budlaması, ancak iına ve dolayısile geride kalacak l:'i yükscklite kadar lwbbe vari bir tıim çalı:ştığı kalem odasına da bir dak. - Temiz iş altl ayda çıkar. 
{ 1 teşekkiı1 cdememİ§ göz hesaba kışı muted-il geçen yerlc-rde yApılabi gözlerin 41ay:ısınoa göre ıon gozun sek yapılır. tik> alındı. Bu k 7 nrı saçlı. narin Aşır beyin daktilo karısı, d:ıkti-
~ ~tılrnaksızın asma üzerinde hıra. liT. Nitekim Trakyruıln MarmaTa 1.2 santimetre yukaTlsınÖan ve gö. Anlatılan tarzda açılan ve i~lerine endamlı, yüL:ı her zaman ~len bir lolı.&-tan c;ıkm1ş evinın hanım' ol • 
~ ınış o1an daUarın 2.3 gvz üzerin. havrası.ndıe. çok defa 'bu.dama. tt0n- zün aksi istikameende-n d.:ıl mailen harçlı yani gübre ile lranş1ırılnuş top_ tfUeydi. llkönceıeıı bu h21l Asır be- mu~. Fakat bu !hanımlık uıun s'ir. 
1 ~ kesilmesine kıN. budama denL 1 baharda yapılır. k~ilh. nk konulan çukurlar ıllkmlye haZ1rlan ye biııı.z gaT.h göründü. medi. Evlendiklerini altıııcı a...- "' -

l', llk:ıbıı.har bıulamuı; menUeketL Bağ1arın budanmasında ya cek- mış vulyete gelmiş demektll'. - Temi?: i~ altı ayda çıkar. da kadıncağız utarreeyc tu uklu 
'i Yukarıda aöyknilen ~sfar dah; mizin muhtelif mlntakalarıntn ik- me veya make11 kulianılır. B"zde Yalnı:z ilk.im işine bll$laıımadan ev. Derken h'\zan da gC:ıü genç kın ve dünyaya gözlerini ka.pad1. 
t fl(!e yer'li üzüm1crimizden yapın. lim vaziyetine ve senenin. gidjşine çok yerlerde çekme kull.:mıhr. Çele. Yt'I, a~ılan \:WtUrlar içerisine ve ndanın kayıyor.: AıtT beyin karısınJn öiumii da· re 
~~ Nurunİgar, Kara lahana, Papas göre Şubattan başlıyarak Ni!Mln or. me veya makas lle kesilemivr.n 'ka- IM>Yl'b taraftna l'elmth aureUle tıı!anh.. - Fesübhıınallııh, diyordu, ak- de duyulunca bütün aTbdaş1,).rl ce. 

l'&aı. Kara aakı3. .. . ıibi üzüml~r aUar,1.Da kadar ve umumıyctle Mart lın d.allarda el.estere ile k.uiliorler. (Dn-amı 6 ncı .ayfada) lamı devlet de ne hale geldi. Kadın, lDevaau 41..! del 



4/2 Sayfa S ON POSTA 
41Son Poeta» Dı1D 8POI' teıfrlb.t : 2 

·/tara Ahmet 
• ~- -C~ --·-.-

Kara Al!med nerelidir, bilmiyoruz 1 

çıkaııımştı. Şa!hsı. ha.k.kıında kayıd-
lara düşmıüıştü. • 

Slll'taın Haımi.ıdını, pehlivanlar-
dan kı0rkım.asınıın sebebleri varclı: 
ÇiWkıü Su1tan A.rizj tahttan indir
dilkten ıbir lhaıfta sonra hamlecile
riındeın ve başpeilıHvanlar·ınıdan 
Mustaıfa pehLiıvaau katletmişti. 

Yıldız sara'Ylllld'a teşekkül eden 
ve Sulıt.an Az.itzin hal' ve katın me
selesini mulhalkeme eden büyüik 

Dünkü kumın hiilaaa.ı Albmedin <ie doğum yerini, baba- ha!<le ·başh ft:ıaşıaıa ciıhan pehlWaru mafhık~. pahH"'~. M~tafamı. 
.K.ua Ahmedio !'llm ve aile>i'ni bize 'bildirecek .ınüsaba!kalan için Parise gtl.nıf:CitiT. Sul~n Azıızı kaıtlettıgı tesbıt olun-

Mart 13 

Memleket haberleri 
Samsunda toton satışları 
hararetle devam ediyor 

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

Mevcud tütünün yüzde· 7 5 şi satıldı ..:;~~U"IDllCJa baş•anıı& mek.tublar gelıaceıktir. Bu suıretle Ve, .gene lkirmscmin himaıyc ve yar- mt~~~ P<>-= ve ri.tad 
1 

YıL 
bu, m~ıur :kahramanrn ha1tika- dınu olmad:aın Pariste yaşam~ ve ..J..- • , , ,., -r- , d a ~~-~rı 

1 tar. Ba.&du'ı onwı Lofça.h, bıulları da ,,. ~...ı. ,.,....,., t sb't ~•- k 'h ~,,ıı., ı.;..., l w k ~t u:u. '111ı81lJıl'.t:ın11esıırıı e mruu,.uın o Samsun (Hususi) - Şubat 25 'mlslr, fasulye, patates g ıbi nıad:dc.. 
tern nereı1 O'.uu;.:; ..... ~ ... • e 1 .,....ı.ıc· cı an lt"°' ...... vaını ıgıru aıza~ ır. 1 • d ı ı · d 'ı · k k. · · '-la 'h 1 Dellıonna.ub. oldıutanu 9i>yll!rier. Fa.lLat aflm.ıır İ . . . . pelır m~ arlll. e açı mi§ o an tü•tün pıyasasın a erı e me .ıç1n tarta r ı zar o un-

bu namııtar pehllnnın do;tiıısa meuıw. kola~:-ı~c ~- , ışm ~aıi.lbı, ~· dha:ı. b~ Peıhliıvan Musta!faının Sul'tan A- alıcıların çok ve istekli o:mas ından 'mak.tıadır. 
ilet dotru ctiirw.t Dllinmiynr. :\.C'llM..ıl Di.im ve_ ıb~~1k seney:e ya.. van.llıığıııu f alıd1:W'. h~~e Paır~e 1• zi.zi kaUetm~ olması kanaati SuL dolayı gittikçe at.tan bir f;at farkı ı Mevsim ve hava bu ih~aıala hay 
oldutu hakkmd.:ı ~ıkanlan PoTialll.r dıt km Y~ ' ~atıta ~ara .. ~ ıunan se areıt.i.nUz 1 

e onuna a a- tan Haımidi, peıh1ivanlar<lan veıgörülmektedir. Piyasa açıldığı gün li yıardım etmiştir. Buncian evvel 
aıula&zdır. Binaenaleyh muharrir eııkl ve ~ nenılı .oıldugu~ bıır :uırlu kalanımaımf!Ştı:r. . . : . pehliıvanl!lktan tenfiır etmiışti. . maden tütünleri .~oo .. dere 195, ev-yerlerin kurumuş olması yüzünden 
ibtlyar ~ntaa d11J'UP DıDi el.tilı... t~bıt edemedlm. Bu.,.~. baıtam ~ara Ahmedi_ e~bi.l.N h~~)~ Bu vaık'anıın ve bu vesvesenın kaf 195 kuru~ uze~ınaen satılmış çift İşleri çok güçl~mifti. Üç güı:ı.
lıerinJ ya.azken vW olaea.k nta« hıt.ta_ Va!'.. atl~. Çun.ku lbei'ı., ell.m..1? ve. Oll'U' bı.r Tür.k baba~jğıtı Tüıik rpcıhliıvanlığı üzerinde azim ve o suretle fıat ılan olunmuştu. dür hafifçe yağan yağmurlar top
lardan dolayı kencllıdaln macar eklu • Kara. Afı.m~ _ustası. ~ur H:r- sı.fati!le eldeın ele .. d~laştı~d:".<.ı.a:ı tesirleri olm~ur. Denebilir ki, Bundan sonra Evkafın Kııra Sam-ırağı yumuşatmış ve nadas ameliye-
tunn sö7löyor.J gel~. Ihı aıhıım:ın S<>n . ~ev iTle~nc h6:ld-e ~. zaımarnın. h.ukumetıı hııçbır Türk peh~~anfü~ı bu! ş:h~_i ık?.r~- sun ve Oyumca bölgelerinde 20~ _ aini kolaylaftLnnlttır. 

yet~ım. Hntıta'.. ~cn~ısıle _ m'Ute: alaika p~t1r. nuın rverd:ıgı fLkırle ol<ti.ıırüJmuştuır(220 ve !vladen mı·ntakasiuda ıse Ziraat Banke..sı mlsla' ve fasulye 
(Eser devam etmektedir) acfü::d defalar goru.şumı. Güreş1erı Cilhan matıbuatl Ka:ra AmnOO ve 0 .gü,nden buıgüne kadar p('hlL(208-2SO kuruş iizerinden Lütün a it h 

1 
k1ıa 

1 
• •. Ça 

Elyev.m ·ha;ya.tta buluonanlar ha4tilonda not aldım, fakat Kara hakıkmda önemli neş.r?:yat yapma- vıan yetişmeım.esine saillc olan ta- lınmıştır. \ 0 um~ .. rın Y:.rkek go~:.Lg lr~m 
<>ınnlaırdıx: Ddksan altı y-ı:nda bu.. Alhınedin IOO'rel'i olduAuınu tesbit ğa bıııı:lıa.yı.nca Babl'ali biraz uya- rilhi vak'a da böyledir. Alıc ı lar ve ebperler kö-.·lere çık danınt uın· z vtetı' ~·1yu ı'b~ı t ot '"Seterhun... 
..,._. -'X dk hata ~ DOO • <1' :-". • • • • • • • .. " en em e g g · pa a" o -
liuna.n ve esiri pehlivan1ardan muh. et.m te a 

00
0- mr gıbı olımıuş. Sultan Haanid, urlc- Su-It:ıın Hamıdı devrı.ne kadar mış1ardı.r. Mubayaa krantle de-'mun Ordudlan celıb 

111 
üı:erinde 

terem ıbaıbamı.z Suyoı.cu Mehmed nıst~ atlaanış'':i:· d O ımıüş. Tiia:'lk. ma1Jl:>uaıtı ~e üç b~ sa- Türk pc4hlwaıtüarı saraylax.da yeT vam etmekıtedir. Ş :md;ye kadar sa. de ~:l~şı1maktıadll'. Viıiyetımizde 
Bey. Su.Jıtan Hamı"'<i devrinin meş- KDTa Ah.~ 1 

e . tanı.nım.. - hrlılk ajaınB .ha~rlerı n~erek almmş buluınıt.nyorlnrdı.. .H~ padL tılan _tütün .m!ktarı mevcuüun yiizde'mevcud mekte'blercklci bahçelerde 
hu'l' başpehliva.nl.arından Gırzha- r.ııınla da _mu~aaebetiıml . ~a:r~ De- Kaıra A.hımedm c:ııhan pAhhrvam ol- şahını saraymda h2!mleı-ıler;., ıbaL yetmış beşını bulmuştur. Bu suret_ ve ayrıca boş buh.ınıan toprak par-
neli Ali Ahrnedin ustası seksenlik ıl':m ya. ~!I :zıiınu eserı 0 ar ne. du,ğı.llDll' ıi'l:in ed'ebilm~ir. ta'C'lları. k11şçula-n, ~l·ahtarlan he:>- le aradıan uzun bir zaman geçme- ] .. . d d k' 

1
. 

1 
. 

..,,.\,1 ' e-Jı' old~u11ıu kaydetmekte tck:A- d İta d' hl' 1 d k .... · . k. . ça arı uzerın e e e ım ş erınc M'ü:ııteza .peı~~~~ ~~;ar:~ r .. 'J'ı ~tım Kara .Af1ımed, Avrupa an~ ırı- men heım~ aıbad1!" ·ar pe. tYaın ar-
1 

en mın1 ta. ~mız tlJthun.ı~rııkıın a~1ı- başlanmıştl7. Bundan başka tehir 
fardan seksenJWA. ~':- N.Uuurcu '111 • • . bUıla dönd'Üı,~ zaJnan onu, ""'"~ on daın mıi.ire.~ıA!E' ı. en satı acagına mu a.ıc.ı<a nazarı e .. 
:Mustafa, Kaıvalalnade Iamail Hak- İşin .gani>~ şudur ki, Avruıpada ıpehLirvan ~~r. Türk mi!L Tawi!maıt~ hav•ri·ve ilan olup ta bakılmaktadıT. h.alkından h~C'm ek.ser~ı ~a~çele-
l • Bey ilah... ne.?Tolunan ıkitar~larda Koca y~ 1(>ti, Kara .Ahmıeıdin gösterdiği mu- Avnuına mııı1<fll'llidlicri,ne bilırrfrverr.k Bu sene bölgemiz tütün rekolte- rtnde se~ze ıle pa~ ?'etiftırmek 

Merhum olanlar da şunlacdı: fun, Adalı. Ha.lıtliın, Ka<; M~dın, zaıflferiye-tten dolaıy.ı heyecan ve c:i.mi!lüıu aıkrt:ıı?i:ımıız zaım:ınlar<la bile(ainin geçen yıla nazaıan yüzde yİr- İçin faalıyete geçmı,Jerdır. 
, ksaraylıı m~ Ontılrilerden A- Kurd~erelmm, ~ırııJcıkJ.ı Mahmu- seıvlnıç i~ olduğu hailde Ka:a 'Ilii'Tık ri~m-1u.~ı c;a'ta'Vlarmdıı mi bcı noksan olduğu hcıı:aba ~atı. -----u • 
c '1Il Şevfkıi (!pehliıvandır). Ka:va.B dıun ıllh .. mereıli· o1duk.lan• yacı.ılı- Ar'rı.ır.e<li. lkıaııı$:laımalktan ıı*nedı1- pehlivan or-alklaın h"r•lrrııım•stır. lır ve alıcıların fazla ve ıı:.teklı ot Sındırgıda tarım kredı 

ıtlıu Koca İbralhimin ark.aıd.~a- <k. Mesel!, Koca Y.ooufu "K~a- ~. (Arkaaı var) duk1arı nazarı dikkate a.linına tü.. kooperatifinin toplantuı 
~.t:ndmı ve Kara Kemal vK'asmda lalıı. diye ıkıcydede:nler ve .. dogru- Zan.ti.ye nerz.aıre<ti Kara A:hme. tün Mtı§larının kısa bir z.:ıman için- Sınd .. tı (HUIN8i) _ Smdırtı aot sa 

:1._ 1~ .J..-- y ı biır hataya d~1er ,., ' HİKA" YE d ~· .. h · · · ~ (icaıcırma fşhııde) mahkum o-ıı uU'ı. aınıtl . . .. · diaı İstanbula geldiği gün sır1<ıı. bir e sona erecegı şü:p< esızaır. yılı tarnn kredi lı:ooperaUtfnin r~en 
Ordkı1erden m~tıır' ~! N!yazi. Cü'llkü kıöy&ı aısıJ ısmı Ka·~lı~h tertibat almllŞtı. Ha.fi·~leır, vızır Her işde olduğu gibi tülüıı satış. Pil ,,ıtık toplıant• T&JKJarak bir -~-
SuLıtaın Ariz deıvri başpehlivanh- ve ~liarmaınılılar da Kareh dl'ye vmır dolaşııyotlard'l. <Ba.t tual~ 411. de) , . larında da hükumetimız tarafından Y.k ~ısl tetkik ve bunda kooperattrtn 

-~ · M ' smwendi 'şlerdtr nazede bulunmak ıs.tediler. \ e hır- 1 db · ı .. b t' 1 · nnda11 meşhıUT Pomak Dt:'ll u. ı. n·nı . .. Kara .Alhmed, eıksıeriıyetle ve . . . ·ı .. a ınan te ır er miliıl et ne ıce er 25 000 l'ra mü~da.vll ve 8 000 Ura IMl 
rad 1stin~l6. mes'huır Daıvu<i p~h- Herhalde Ka:relili teliı.ffüzu guç h ..... "~ hemen herı:ı<im Çeımberliıtaş.. lıkte çık:p evıne lgıttı er.dHenuz lev- vermiştir. Ticaret Veka.leti.mizin ga ~sermayesi olduta. ve 9~1 • ...ımda or 

· • ı - - ( hl' 1·-1 - d K lalı de · k sip cı;v.- ~~· . d cenaze hazır anıyor ıu. On arı d ·ı . Jd v Y3 ".. -li'Vaın İstin;yeli beylerden pe 1
- oıuugun an a.ra yıp e~ t şimdiki turşucu ve mahallebı- ı e · od ki ı \ zete ve ra yo 1 e yapmış 0 ugu faklara 130.000 Un vermek eureWe 1a.r 

vaırı bes1eırdi) C~d Bey. İstmyeli atını~~a'f, falka.: aslı, Karelidir. :mn sakaığ'mdla sol tarafta ve Şim- kap~ya ~~kın. bır 1 ~~ah ı ar.; şır ila~ v:e jhtarlarda? köylü.rr;üz ~.ı~:Uk donda bulmıdutu anlaşılmıştır. Sındıır: 
mıeışhur Deli Suphi. Koca Murad Her ne hal Jse Avrupa ve ~m.e- . diü/kikanı olan meşhur ı ~yı~ gozlC'Tl yaş 1 lr. c1.lde odaya ça ıst ı fodeler tem ı n etmıştı~. Tutu~- ta kooperatifinin kuruldutundanberl kitJ' 
pah livan i'Jl.Mı... ııfiltadla. neşrotl.unan kiltaı?ıar<la dı marc:ın~aırdaırı Gaııhaneli Ali ı gıtdı. Arkada..:şl~rı aras:ın~a e11. yaş. lerini Ticaret Vekaletin~·:° iıan ve -~hılü ve eehlrlt tütün miist.a.hsilleduln 

. ~ yıdlkl ımd ~~ risalelerde ere Kara Ahmed:n bo.. başpeıhl.ırva.n M" t ıpehli lııaı olan ba~ka.tıb t~selli için hırkaç tarından sonra satan zurra bugun , . ı 
B~1~n ~~ 1 ~, ıın gez... yu, bosu.. ok.kasa ve .gilreşt.iıği ecne Allımedıın ~st u~ırdeza va.. söz söylemek lstedi: daha karlı bir vaziyette bulunuyor-* klşad'ına ettıtl hizmet cldden •YM 

ka b~1-<;ok ~uwaıı a a:z: ve . ..ıı..ı· . 1 muık.ayyed olduğu rı.m lkahvesmde oturu u. _ Ne yapmalı A~ır beıy elden ne 
1 

takdirdir. Bu koopen.Uf kurulma 
dillnm verJerden topladıgım not- bı paı n:an ar . A"---.ı: .. eık i ar. ı k" .. ı 

e;• ·. • 1 .. 1ıc1 era1i old~ yazılı ckjtHdk Halik, Kara TUIIL'"U.l .gor.m.. - gelir ki. Kader böyle yazmış. Yazlık zerlyat için ialışnı.alar evve oylu bir takım )Jal"a ı ~!f'maye ı 
!arda•~ b~rettır. l b ıa aZ ~lüvor ıki cihan pehliıvanlı- çıin Çemherllltaş kaıhvesırıe hu~um Atır bey yaşlı göz.lerile arkadaş.. Başvekalet ve Ziraat Vekaleti dadarm eUnde kalmış bir halde tc}L Şlm 
H~ l;>öYle o:_ak a ber~·ıa- :- 1 al~ ..;e dün~aya hllim olmu~ E:'lbmf.ştıi. Fa!kaıt Za;pt~·ye N0Zarctı tıe larına bakt•. Bu teselliye Lc~ekküt tarafından vilaye.tlere yapılan t.a,_ di bu muhttte lllDoperaıt.llhı llottıtı tohum 

~~1 gclilyorı-~!_a ~ot~l· 1 
mle ı. 1

'1
1 b'ır 1....,,batri~timi.ziın nereli ol- ceırnnııüata şiıdd~Ue manı olıu:rmdu. edecek bh cümle düşündü. Fakat imlere göre v ilayetim izde topla- netl.cfl!l.I ztruıt Bankası ve İş Bankası • 

aımı Yt'r ıı:::ıu=ı mt=. Uıu 8'· a ıyo- n ~ 'V.. ,..,.. - • • • ~oıı..r haf k d d ~ 1 •ı k' .. ~ · · ıa.r11 800 ooo kil mikta ~Ve ~hlıiva.nl'alnnı do~um yer- duğunu bi.le ıbillm~yoruz. Bu, agla- StıJ.taın Haımildı saru, 'fJ"""" :;alı- ı1~sı ~- .• ba.r .. a.~.ı mlş.;: 
1 

ı, ne nan ziraa~le m~ştagıl kı?ı~lerden om ıU ~8'."dım ~!ta· · leokJ- b. 
· ' f.j] --..l... '1 d'- cak biır haldi:r 'ardan koııkıardL Onların :k:aıt ıven 8Öy ıyecegını ır tımu topu aya - müteşekkıl komlsy<>nun ıltıhaz et- rıtı.da tütün ya.pm- ve mcm ..,..., u lerinde ve = arl'l.llnl' ve a. e 8 

ut- na · 1 ı..; . ...ı N'b ki 1 en uk iki u llıa ı 
1 .mnda tashihat yapmı.ş b.ılunuyor- Hatta Kaıt"a .Afımıed, SulJtan Ha- isiımler!ni ~leıtmezdii: Hele, ~ara mıyor<:'u ... ı ay;t a ı.n.a ge en.. iş olduğu karar. üzer!~de faa.liyet yidıden bir buç • m 1on ı r • 

mid devr.iıniını aııkn ist.iıbdadı altında .Afıanedin ciı'haın peihlıvanı oluşu kıM hır ~l;yı zorla kekeledi· evam etmektedır. Koylcrıınızde, melttedlr. 
tsr. •ri,,._,,_, _ _.... k' Kara h' 1...::- i\timseıı.İln yar<lınu olmadığı Sl.kl'tan Hamiıdii 'büsbürt.ü.Dı çileden - Temı.z ıt alu ayda çılı.ar. Şurası mı.ııu-.-~ır 1• .IÇUll4 ' 
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ı 
l Erzurum u uJUŞUııUa 25 · ci 1 Jap~on Başvakili c 

Berline göre 
İngiltere 

'
!ldö ümü tez üratla kutlandı par ament~da y ni bir nut k söyl di 

F.n:unım 12 (AA.) - En.uru - • nııiccn bayrağımız hüiümet .kona _ 
mun kı.ım.ılu.şumın 25 i .. nd yıldönü. ğına ç.ekihnil}tir, Günün .nutad e ~ 
mü olan b~ eıo§kWl tezahürler1e hemm.İyetini tebarüz dtiren söy • 
kutla,nmalctııdtır. Her yer ~yraklar- levlerden ve geçid resminden sonra 
doDa.tılm~ .i&t.irdadı kınailen ~b - haflc milli cıyunlula eğlen.meğe baş.. 
rfo mulı.tleılif yerbindcn gelen lamı lT. Geoe feıner alayt ~-ap.ia _ 
müfuıe:ı:dt'!r dı~et konağı öntin - cak ve Halk.eTinde bir müsamere 
d-e yer elnıış ve İstiklal marşı ça.h- 1 verilecektir. 

"Avustralyanın 
hesabı sür'atle 

!Ba.s iararı 1 inol sa,-tada> 

1 
ıan~ 

şllik tHr Bolinöa ordusu ve mldarı oedıJ~ a::şlıy.11.n bazı .icraatı isf 
hcnuz meohnJ ol.ma.kla bera.b<.:r lıu)W. ~ . pasif ha.reke1 till'7.ını d 

rakamlara 'baliğ olacağı şıiphesiz bu J :ıç &.;... • ft1'Ve:inde oldutunu g-ister 
ı - .,..,- emare yoktur Hatta 
unan btr k:tra ve deniz ganimet kut. aks ııe ol - . • . bunu 

lcsiJe birlikte CaV'.l adasını eller"ın 1 k m.-ı.k uure Japon.yanın hava ' 
...ı e ge_ ara tııu-clt~ k .J• 
~rı:ıdşt1.'r Yem Gbı tlda8ı uvv ..... e deslek.li.ye 

'.. . . e um şaik kıs. deniz DlU\'affakıyetleri:nd ı • 
mma muhım nıikt.-ı.rda :ı.s.ker çıkararak ~ idut-an en şlddd!c m 
şl.ııınlı A\'US~·ayı çok yakında.~ teh _._ .;_ u C'österen rtcltll~ w.r 
dld . - .._. ve ....... nada A~ Hdı ' geç kaldı görüıec k,, 

etmeğe OOşla:ıruş~r ve cenubi Bir. ğau -adalan ta~ S • N"nlı bo 
manyadıı. Ran:oonu Ye .Pc;:uyu işı:al e. ıt!isa.J temhıi hakkt ı:.vr~ Rusya i 

General Tojo Hintlilere dcrelt Zllta.D,&' nehrj za.rb!nd~i ~l!z ita mat!nr~ ~rleşil;: Ame Hindliler arası 
kongresi toplanıyor 

inıpamtorJuk ordıısmıu pok buhranlı bir - - ~ roşhya.n 

D 
J tf · f · ı d t du.nım. d.. · miita.ll'afar bu cumledendlr 

ı 
• d J lTSU an lS •J Q e e me- a UŞUtmekJe berabC:'I' şııuali Bir. B . . 

enızrier e j d manyaya kar.şı hal"eket .b.azırl.ıidarıru . 
1 
~ da.ha ehemmıyeUt b\rroli: dijj • 

erini tavsiye e iyor hummalı bl:r faılltyetle llcrlcbekte bu ış ere meşgul olan ln:llte!-e ise Avus • 
Berli.n, 12 (AA.) - Yarı ı.es.. fB:ts 1aralı 1 lııci sayfH&I (&§,11..""An l iııd sayfada) lunmıışlar<br. - l.ralyaya ve Yent 7..eliindaya t.:ıb.'"Vıye 

ıni bir b.ynaktan bıldiri'hyor: Bunu.n11a. beraber Şa~haydan isaıJet ~ ve kruvQllÔr ciddi has.u-a c-oııder k d 

Uzakşarkta 

ek b L-f a"'ram·mı~. To'-·o, 11 (AA) - ToJ'o":nw:ı Japonbnn 4/5 Mart s-ecesinde, ~-··• ece nı-umd. olıııa.dıtı ı:ıbi bıs.. 
Alman siyasi mahfeılerinin dü ~ g n lr te"bn• ta Yeni Gine sula.. " ~- D. ,.,_r .... ,... zat bu meınle'ke".Jerln, kıymetleri l uksck 

fÜnceaine gör~. M. Çörçil tarafın ~ 'l"lnda bulunan kuvvetli bir Japon fi H~i bir teblftde de bild~tı rf. ıet mec:lisiıı-de söylediği nutıık, 16 Birleşik .ı\ııwrl.hahlar.ın tlOl1 .zoımanlarda o duınına şuphe cdilcmlyen askerleri de 
dan Hindjstanda takib ecllle.n ve 1-osunun TeTrca boğazı istikamet ne bl. A1mım d~ şıma.li Ame Şubattaki nutl..-ıınun a~ğı yukarı iki defııdır, Marşal ıre GUbe..-ı ad:ılarına bn 'haı'lfn ba.$l:u1ır~ı birçok 
parlamenbodaki hey.arı.atı üzeıine u.. dloiru gİttiii bildirilmektedir. rlk.a n merkez.i Amerika :sularında yap: bir tekrarı olmuştur. Tojo, o nuti.lk_ m:ışı yapthla.n deniz ve hava taıurın. hın'b Sothıı.lj;Mrub l"GrUhnuş. yqır.uım:ış 
rnumi dikkati çeken aiyade verL J~pon a~ri müşahidlerlnin ka ~ tıklan hill'Cketltt yenı büyllk ı.nuvaffa ta Avustralyayı muharebey~ niha - brıııa b!r mabbel~e bulu.ıı.mAk ve P.a. ve ehe..'l'.nı yetli zay;.)ın uğıı:gn bir hal 
lecek cevab gecik.miycc~ktir. naatıne göre Avusı.ralyayu kar§l k.;Tetlere ~ır. Dlişmanm iopye : yet vermeğe ve Hindbtan.ı l.ngih:z.- slfik ~imiş.eUnin kead1 elleı-lnd.e bu_ eledir. -

M. Çörçil ilk cevabı Ja.po.ıı ba_ş... bır Japon taa_mızu ~sgnri tehlike ~ kim lt9,QQO ~toltık 17 tlcııl'et ge _ lere karşı isyana davet ediyor<!~ı. luııma.kf.ıı devam et.ti.tini '°ôstennck is. Su hilil" A'\1.1Stra.(J 1". nI 
1
_ d 

vekili M. Toı"o'dan almJ<>U.r. M. To. lerle ba~.arılaı'b. ıle.celc.ti_r .. B.u_ hu.susta mistıe b!r büyük kara.kel 1'emlsi ve bir Tojo, bugünkü nutk.wda Cava~ tl:yorlar.mış gl'bt Ila.wl .ad:ıla.rtndaki b 
11 

ve e r~an a ... J P ; ı ııgun z:ıyıl't.ır.ıa.r ,.c .Yegane takvjyc 
j.o, Hindistanm 400 nuı:yı:m nüfu- apon vısam:ıralı Soiaguı run beya- d~ı avcısı "batırılmışt.ır. nln sukutundan sonra lciıİ..rli suret - c:ıri lLY'l>llr ii$üne yeniden ,.ap.ınış ka)ııağ. olan Bllie$1k Amer!ka t f 

1 
aile ayaklanması mı yok.ısa İngil _ n~tl '.hatırlatılmaktdır . .Am İTal, A ~ Inglli~ Sa.nb Lncb adasmda te mu1tavemete ıkl!da1 ı kalmayan oldnkl.an ve JlC!.•~.rl ...:t!'ıo otuyucu1a.. 4 "il ı;ür 1• ta• _...1 b 1 ara 

11
-

tere ve AmerJkanın *ölet.i oJarak vuıri:ra.ıyanın i.st.ı ası apon ar t.ı.u a- Port.caatri.es'nbı (p Ilm.a.nına bir dentz vustn yanın muca 'C•~Y1 t.Gu:et - rıruzca b!&ıen ikinci .ag'"lr luı.ın taarru. Pcii muht 1 _ .. 1 
- 1 ıA J j • 1 A 1 ·· d ı • ı · . ' • .. vıye e .. ı e ınelerl de 

kalması mı oerektiğı .hillJ.nda ka.. fından koLaylılli başa.rı.:ahilece.ğhıi altı &inrdş.tır. 8u deni'z'ıa\tl ~ mesi lazım geldiğinı, b:.. takdirde zu da JlZkarı!ri ob.7Jar arasuıda önemli metli fn•·nemt ,,. dgorru memc-ktedlr, Kıy • 
"' .. _,_ .. b b k d d-"- - ' ~.,_ ) l .. ~· • ...,. ... mu a. aası zayü \'ekendi i 

rar vennesi icab edec~ini söylle ~ çu~u u ı üyü • a a ~j m.eskıln 9~h iki -büyU.k. g'Cmlyi n 'bn a.danrn mernamet e mu.ame e gorec~ınl ~!z mevki L5:'9l eder. lamm . -
ıniştir. ve !~etme oolge!erinin hemen mün deniz "bö"iC'"esmde üçüneü bir anla.tmıaktadır. Bu son ;güıılerl:n önemli bir mevr.uunu . e terkedl.hnı-> b'r kıt':ıyı ,·e3ııbud 

b 1_·n d ı... l d gemlyi ba. T H" d mill · h"._ı... hiç olmazsa bu l 1 nın !>Azı mühim 
Berli.n.ddci ka.naatıe gö.re Hind is- as•rım aaru ~r e ou un uğunu, bu t.ınnıştr. ojo. ın etıııe luıw e. t~I edCD blT s:n.ııH ~i bi:r ha te!..-ar 

tan hürriyetinin müdafii oJ..n M. itibaTla bu bölgelere taarruz etme. ?tıaını,ta 'St'ri htieumbotiarı diişma • den ihtarını esldsinckn -daha larar. edooei:iz: .J&ı>cnbı: bundan om:a ne nokt.ıı.Lınnı, onun ~a.nıb'.l5ına 1 .ıdar U.. 

Bose'nin cevabı hiç ;fiipbai.z ~e ~ nin :Jo-n dcl:'e'Cede kolay olduğwıu nın büyiik nrvntler ni.mayesiniMti bir la tekrar etmekte ve eıCa Hiudli - yapacakl.mfır! za.tmal'.c ces&l't<tini ~~er.mtş Qlan bir 
cikmiyecektir ve umumi iı.tiba H]n söylemiştir. kıdJlc&lııe hücum ctmişk!- "Ve toı>Yt'kiin ler Büyük Britanya boyur.cluruiun.. Bundan evvel Sln.,-.ı..p:ıru :alan.akla ca. düşınan:n za.pt ve 1 gal e)·lemek i.:te -

distan meeelesiııin İngiltere.ni.n jste.. Y e.ı:J Delhi 12 (A.A.) _ Hau 5008 tezıilıl.taluk .&; ~ hatmıuş dan kll'l'"tu.lmak için bu ıfırsa'ttan .ıs. ye we hroefleıinin ilk 1 leı:mi elde mesi de a.rtı'k t:tl>!iye çok Y~\:ın biır şe_ 
diği gib l:ı.a.lledilmeai için. artık geç tebliğ-inde lngiliz bomba ta:yya _ ıaı.... '" tifade etmezler jse A1lalıtan ge~ etm.lşlerdi. Felem"eok Buwistaru Jmpa_ klJ aJrnsğ:ı b:ı$la.m.ı.ştır. 
kalınmış olduğu merkezindedir. Bu r~erinin dün.k.ü Çarşamba günü Bir İ,dt~ya.nm cloğu aa.ldU rakinb:ıde sa_ bir ıtaHh eserini ebediyen kaybede. ıııtwh:tuma d!iııya. harii ı.nd:ın silmek. 'EsMe.n bfa, lbıı.nd.~rn bir iki ln't.a. ev. 
hususla ilgili olarak Berlin •lyattİ ~ny.ada M-oa<knein' e ~detli bir v.aş t:u7attkri, arla M>naj:la blr Uc:ı.ret ceklerini "kıen4iilerine babet" veım.ek_ ~eoa d:ı.hil olnu.k e ccıruhl Yclld ~ Ja larw. F~menk 
tn.ahfdler.i M. Çörç.li-İn bısçok <''? _ :hücum yaptık.llatiı bJ.ldir:i:Jmebe _ ~ ib.Aara ~~ _ tedir. Nuruk. hundan sonraki hare. Blırı?ııınya.yı r:ıı>t ve~~ daha Il nı :ı.dslan uasmd:ıkl ~tazıa.r. 
nıeçle.rini b.atırla.tıyorlar. Bu d·!JUeç dir. lanlı.r. ketleri m~s.k.Ut geçmekte, Hin<li~ • fen.:.sı cmubi Birnı.a!ll'a.d:ı. harbetme-kte la birlikte A~ ilmal s;:.hlllerlıı. 
ler, M. Çörç.i:l'in şi..mdiye kadar ıta. '1'9lcye 12 (A.A.l - ~ nann tana kaırşı yoakında bir taarruz y~. olıt:ı in.~ "hnP2!'aturillk ordDSUD.u den de Hind Okyanus-.ıns gclecek deniz 
k 'b ettiğı siyaseı:ten ~eçıue:ğe ha.. aca,.istantfa ~iman azlığı Şlmach . .la.ııan lıalırl)"esi!dıı IKl:iine ı..... pı1acağından bahsetmcınekte, f.akat U'JP h::."'b cii:r'etlni ıve şevkini auıt.. yo"llamıı müttefıklere kaı>:ıaıuk :maksa.. 
:ıır olnuıdığ.!nJ ve Hindist.a.na ya.p _ • dar ya}tLıtı ~ hii~ eden bh' Avustralya'nın hNabl eüratle görü. ma.tt \'C ~ hlö:ümetlı.li Hind.lsta. dHe DlU'lrln Jw-b fünitl11Dl blr 'S1Çram1l 

tt-ğı tavizleri Jngiliz aleybta.n eed.. ffi8$8 8SI tazel89dİ mpor. paribımte,-s ~- Nazır, lece,ğini ısıöykmekted.ir. nuı ve HL"!ıf OGı:ya.naalll'.ın müdsfa.nsı .h.a!'eketlle ls:"a.le 1esebbüs edcblleC4'..k • 
Ynnl yatı~rmak İçin bh manevra (lla;ıtarn..f!.ı 1 im::i sa")lfada} bs.hrl)o-e ile onhıDUD tacı blr l<Jblrllği ToJd·o, }1ap:ihonyarun ilk.bahar ta.ar~ k~ d.üşüııı:ndrle de pyele?f:n:hı. lcrin.deın N~ ik.ı &ihı evaeDı.i 
telakki ettiğini açık llW'ette göaıWn.. tedl!Gu.l tıUı6'.in;,.or1u. Almanlı:r Alm11.n yaptıkların.t, 1,-ıaıa.:ı Wi~e4Jr. ruzun. A l~ verin miişleTek har~ - !Jdncl merhı:ıJes.tne uJ~:ınhr. bir ,-anın.uda be, Timor adasmdan 
ınektedir. ıııd._:mı 4ıeTiıot içinde ~ !hzı.lme key_ Nazır, nutkmuın sonunda şimdiye kA. ketlerıne ne dereceye ıkada.r i~tlralı: Ocrpi <f&J>tmla.r, bil :Udnol _.haleye sonra Ye.n.I GiDe adas:m.ı.ıı Avustralya _ 

lii:ıdlller arası kongreü t:Dplanıyor maia çalr;m:J!ı.<hldırla.r. Şurası da b - dar 130 iüf;Dlıuı mrb ı:em!slnlo bııtırıLı'edcceği .su.alill!C hiç hir ceY~b ver - ııla...~ck !çim bir idil balla.de b1rbL lıllU'a alıd dot1l :na da önemli bıv • 
.Baıı:kok 12 (.A.A.) - D. N. n.: llrlilm~lr 1ıi 'AtııcarWandaki Alm'uı dıtım. 31 ıroı:drrln ele as -çok 1\ğır hasara mem~': yalnız har.b bodei ne '\'a.T. rlni t.a.k.ib ~n .barekAt :ımsıoıla henm ft!Cler ~ ı-erçekien Avu,,traı 
O ........ _ı.Jdl~-e "'"-. •-:a--m· uı-.ı '.. erı' utr&tdmt ı ~emif!11r. ımak ıçın Japonyanın Avrupah FIU..L.. •-...:ı.. ... ·· .. t&ma:ınlı) . ·'- -... ~ ...... .,.,.~. .... ......... ._ ...... "''ltlU1 e--"'l -1nız ırL. it!b ... rH Al ~ ....,,Cli<.fı::s;mli . - - yanın ştma.ı li:qtü4nna da,,..,,_..., olan 

li'-- o_ .... .komitesi "_;:r-lll- Hindi.et"- ... .,._ 9"• • 
3

- A; - e - Btından ltaşka t.pyekun GSG,000 tQ - mütteHklerile ıi.~blıl':ğini takv'ye ı--...u ., 
~ -~· 'Y" .......... ..., - ın::n olup aa tımn uman.cla.nbeti temsil lnrd:r TC G~ Mac Artb.ur, b>mutası J !Ü2.."m Ca.va. .işlni tamamlamak ve 

hakıandıı.kl demecini müzakere 4ıin %3 ~?ş ve Ş'!mat ıtrlik .ı!.manea bntıŞ. uili.t.ltlk 128 ticaret ıemisi batırılmış. ~ek :maksad1n1 mııu.-ni tabirleorle 8~ kütıill bir Aınun.a • FD.i,pin Birmıuıya işini halletrn™-. Yani oonıı.hl 
Martta Vantı'da t.planan.ık Ye Ga.ndl mıyanbJ>ın dahi 'kendfürine "tlbi elma. tat:r:OOıı 3 l,600 ıonUal.o tut.an 92 gemi ifade eyleıme~tıe~ır. orclnsl.ie hıi'UI. Bata.&n ~ltSl - Cor • .Binn.:ı.n~a ba.reke-tini ilk hedefine ulaş.. 
de bil toplantıya işt!r:ı.1 eı:Jecektlr. ıını istiyorlar. Bili.rıd~ gibi l\Iacar hiL ağu- hasara ~im~. Topyekfın r~.dor &ehsı sahasılı::ı n:üdıı.fa.""a de.. tuma.k surt'tlJe Avm>tralya .ştrr.al snhll. 

210,HO terulitor.l va.raıı 502 genıl za.p. A J ......_...., .... ___.,_ """'"' -• ,,.,, k~ ~ll :z:amsu1il'a b&l:' ~ e • an - u ~gar \'atıı "'"'IUOO....,..,..., ~ .. );:-, bu..ÜD ~pa • !erinde r VQ'.a iki .llOktayl i~llf et .. 

Al S tedllm~. 155~ düşman ta17a.msl talı.. ~ --"-•-- .....__ · ...... 

m an Ve Ov- ıl~ .:Almı!nl=ıb.Jı nüi:relı.'!ı:e!> Ht 46!1 r.ı .............. raa:aırı::n Bır .. "'1ik Amerikalı • melt>rl mulıtemeı oldu[:'UnA is:ı.ret cı • 
~paıı n hakkuu reddebdde rUı olunmuştar. •• b ti • lıırnı, ıha..~ t.:b:nl:n rrad1ti pbi .Har - miştih. 

b 
B>h t&n.ftan ll!l'Zll' Şlm:u!a. .Japon m unase e erı şal ve Jtlbert a.dalnmıs n.?bkbrı ib:uı_ Jn.ponlıır. Cşva.yı ve Ra.ngoonu almalt 

Yet te lig\J eri ~ yekfmu f mul.ırlb. 4 de - ituı h:t..reketlttt ıSil'&Sttlda bile ecıa.b ~~ la dermeyan erltıım.iş ıoldutumuz J.;Ur.azi 
• aiz:alLı. 5 .bos:llli ~. 1 ausı:ısi boC., ra..ı:nn elınmml:J'ctli ıleneblleeek han, laı.Yırlbn orladau kııld.ırmı.şln:r. fruıat 

<~· ı incı sayfada> aıansma göre s mayn • cemlııi ve zı fa$It •ld.u.. Berl:n ikt memlelcet dt:ı:z ft kara 'kuwe«m-1 ~lm:nezlıs .oı... buııa ~1 i.ua-~ ve Amcru.aıııar ıü... 
\>e Kcro ~ tesıs.Ien bomba.. (BaıwıU'ı 1 inci ısayfadaJ ~ si7kıml$tlr. Bunlarm hepsi 'IJ;tt. ffiÜnaS8_1)~'9rİUi0 faal bir du.tl::.ı.n sou C&.n hi.dlselerüe an~rlmıs zumun.a iş:oret citlthnls ~rı taba~. 
&amıştı.r. mdt brarı tamnmiie siyasiaiT. Pe. m · oJdutnndaıı Flltpln adal:ırı.mlald im mu_ km ettlremem.işkrilr. 

Berlln 1% A.A.) - Almaıı. .l:laşku - ta.in bundan böyi~ bütün m Boma ıı (A.A.l -· itaınn ordnlar.ı duru k k f" m el.in, km lna.ııda ı - bi a!Ml ı . anevra llllHlıllli ~ SU -=ıralı ıe.11. . ma 80 tJ.mast ey J• \1'1111 öcıiim:üal~~ ,.a cünJer J:ı-ponlarm kaı:psınıfo b~ün Avus • 
n ıpaın l xl:hıe göre, ~ imkanıl~l\nl ci'.haz.1t..ndırm.ış bulun.... ~hme ıkınlm~ ve ~te ma.hkü.m t-•··a mı .Hindistaıım ~k hııdudlaıını 

.\.la- ~Mle ıa.la.>ı )'&lııız Allıwı •at. maktadlT. Şinu!iye hdu FraQS<l tiği: J ... tınden haberdar değil ~ blT mmctft:mettim bıt$ka bir •<MJ -ro 

lanııı '~ ~ ~ .&o\Tet • iki mllhaııib t.a.ıaf aras.ında m~ ~n biri üssüne dön - ~ obsı4ıtına Y'e obmıyacaima kuv. tebclid ;;. Se)ol&u adası.nı aır,. b3~ 
~ pek a.z sam.anda geri ı>üsk.ü.rtmelde nede tutmaia. çahşmışur. Bundan ~- Vllktillde ~ n ~tal'_ · wtle hiiluıııo!ımaMltr ft tın ukAvcMet, ~ n adap~r ~ llşi. ~ 
~ fıliıl.t t7ft'İ t:am.a.nda ~ bii_ ma:ksad ik.i büyük devlet grupların~ ya.releri Watındıa.ıı ":mütemadl)'eu taki"b mi ~~ka.12 ~AA.b)·ı-· il"'!'arl 1C3.. .T~:n ~aylllertnht öottneü merhıı - mtıClle arıl8""& '7'0lile ~al ışt, mnıfü Çin 
ClQrıda ya.pmıştı.r. Bu çarpııııma.l&Nla~ JNı dan birinin .zakrindtın olduv k tıdibı btiyiik 1Wr İag-ills dmh teşlUU düni T YD_a tdll l dır Ayor: ~ ~k h.sı'eki.t ~ işi Vf' 8"7et Rusya işi~ ııJt1 bily:iüt 

lllay oldukça milhhıa 9 mahal ~eri al - dar yenilgişinden de fayda~~ ötleclcn .nra dıeClı ..U:denisde t8l]lll • ~rulan w: suale Alma.uya ~a - kı\t1 Ye ~tlf b!r ent:el ss~z. ve esadı . -n.rdır. BiitGu bu tşle.ıi ~ -
~. J tır. &a.yyarelertınh taırafand&n miit<-addid 1 rıcıye nazırhgı tarafıııdaıı verılen ~ .__.__ -~ı-·ı- ya.si -.eya :asU:ıi. fakat da.Un• birbirini 

bir c bd Al B ı._ .......-Te .........- ne ...... ~.., ne 
Sovyet tebl.l:ılcri Fakat, h-er iki tııraf hesahına da 11.üenmıfGı'a atıaımştır . .Bv. laM'clıct, mu. a..seı::vt . 3:• man. - u11;;ar mü.. Ho11;r.Jt011C&. ne ~ aınd.fstanı t.amıı.m.Jarıcı ~rle ..,,. ha.rckd -

Moskowa 12 J,A.&.) - Gece yarm hı.maı- ...,,.._mam. devam .e.rtık mu··m n.~ •Lioeılıenm.işti l JınıV3ZÖfe n t crının faal hır durumA .ar.> - salı .a Sln ehe m1 le:rle hal!etcm:ge ~alu.ı ~ bu &u,. 
"--~ '-"- .J .. ;fı--;: Ik•:- -'- · . . a-~ .ı.-...+- ~lıU'd:uı biri lı::ulnuısı keyfiyetınden haberdar bu 2.5ltm ve ne :: :;aıııu.ra ~m - _.,_ .___,,, --ı.....ı..r •a<··•·•- ,.._. 
-9 ... ::ullen Sov;yet ıebU,i: MW ~l.ı.alr •. ı §utan bırını aeç - ,... -_...... Iunul d. 'b"ld'ri.l . . B _.,_ ye .. ıt tak'r~ rönderememlş ola.ıl Bir •• .,..., .. ...._. .....,.._. .... _..uk e-.ı.r. 

:U Mari1a kıt'Alanmız ıaarnui JD11,, mek zorunda Dlan Petai h ba stf.tbla.Wr. ma ıgı ı ı mıştır. unuıı.ıa .. , • . . - .kea .A~ MUıv.e.r ertaJdııtrına da 
bare1>eıer1~6 devam .J.-., ... _ ....... D·-~ . n • u aeç - v~ıan l2 C•.A...> - ti9 cltip:ıan beraber, büyük bir si~tern İçİnd~ i !eşik AmeriJuı bükuınetkıbl beşineı dun. • 

.... ~......,- -.--· meyı baŞkalar.Lrul b.ını.kmagı tercih b' r-· · . ~ ya. kıt.'a.mn teşkil fllen A~ya da büyük ~a -balnnnmtal'l çok 
lqt'ab.n in8an 1'C malze.:nooe atır b - ediyor. Beyne!bilel alandaki ·i a -ı :ri.k ct'miS ile di~ ~Lii alr geminiıı ::J"ır lgl y~~an mıHct~ ve __ halklar_ın ane3.k 8Cmtdik buı 1&.~·-'Grkn bıı.ş_ knv~et.u ihtimaller dll.lıllind."ıllr \e sı~ 
~blara • '- • 'L" •-= · Y Japmı ıl!lllannda Aınerika dcnluJ.hla.rı uosl'ça mun.a.sdbetlerıııı nıuşterek ıt 3

-...c v,ira.m.ak\a.dı. ıtetl n.lç ulr ıuill8Cyı hoşnud etme. . ıffak.Jarl ·· . d - • • . ~ 1uı bir !JCY cöndeırememlş elduğu dalıi nuı ~ esaslı 11ea • hav.ı \~ .kara 
Yeniden •~"-"· _ .. u_ -•-n-•- ·· ki · 1 tn.rafında.n ba.tırıldıtı büdirll:mekkdrr. ll2enn e mu.esse;; ıııyaıı I&- .----._._ 

..,.,...... """'~ r~:a core me e ne'tlee enmıştır. Frıansa bıu tekl ·ı · k · k ~h.. knbnl eclllebllil' Zira. büt kuılrt'.tile ........ """"'.-'Am :miizıWcrctaıdeo mahrum 
Sov,et hava kuTTClleri do~ı" .Martta yolda d.ev:am etmekle yalnız dü• -ı BİT düşımm t:ı~ -de Midway adası t"ryac~de n,yn.ıb __ , __ nod ~~ya ,geUrme . ı h:ı7.ırl.Sianıu ~~m~·ı. 1"-...-. gib! ~ör:üııcsı .A'VUSUalşa,-a ~ bilhassa 
~..ı~- ıtAi.ı~...:.ı • "' ba.tısında. nl ~'-'••-::J"- ..... a UıJUn uıua.rı umunılyet '°!>' ...,.......-

"""'""ı b ........ _. gtlJl 30 il~ll, .83 b.7. man kazamna.k tchl•kesine maruz ze ....... , ... ~. Je ı. b l d'LL ·ı· ~ bu hüldim.~U.n, m.ah'i'J~lm ancli zevzı.f omm Şimal saAlllerhte ı;-elm1~ old1Aiu 
l'are dii.şümilişleriil Eunl .,9 1 b l'u l ----:ı.. ııı;a u. e heul 1r ~ 
\' r. lll'l.11 ... u Ui nmamaktadır. r:.gi1tere Fran - Ba~k b' ie de. heışeyin wrı ırnrt.:ınn p m.,\uf uta arta 54>Jicnebillr K. D. 

Unkers, 52 si nakliye taşyarelerid.ı'. say! itan ed.1lmİş bir di.imıan oJı:ı • ı ransız dJnanması a lr suıa 
ıo rt'..a 19 Alınan tayyaresi tahr-.b ırak telakki etmekle, B rteşik Ame- mÜ.Ştıel'ek dü::ımana kaışı yıı.pılan sa... 

"Illınış· ti 2 s t •n • ....... t ·~- d 1 · k vaşa tabi aı!dugv u ve be ittifakL0 r ısİ• r. nvye .... yy!U'esı -...y1p ır. rı'ıı;a ıp omatik münasebetlerini ~ {Bq taı'aCı ı bel ııa.Jfadaı .... 
1.Iosko,,·a. 12 (A.A.) - U.uslann m~r. mdlde tchd.id etme~ted r. halya ile ret etmişse ile bu zi:rareüa hedefi ifşa temind~ki bütün mana ve ehcrnr.ı .. L 

lteı cephesinde möhlm ı.tr köy elan Almanya İee h.cşnud o.'makt;-n u • et'tbneııiştir. yetin bu hedefte mündemiç bulun... 
dt., J'i ıı.aptet'JJdcrl blldlrilmc~d:r. zakt!r ve sabırlarının brT sonu vnr. Kahire ız (A.A..) _ d°.LS8ll: duğu cevabı verilmiıtir. 
t\lınanbr bu köyü miiclafa.a 'Yll5'tillan dtr. Büıtün hu devkt1e.r kfi v ·-dfa.r n Bur.;ıya. gelen haberlere ıı;re. Alman 

~tu bir ınem h:ılln.e zetimıişlerdi. yere eedlmee.!ni istiyorlar. Maı...,.4'RI donanması ba(:kımıandnı Amiral Rae.. Belçikada yoksuzluk 

O, siızi goruy.:>r •.. 
O, sizie:le k.onrquyor ••• 
O, :s'tl sevJyor ••• 

Fakat, , 
&lZ ODU 

gömıiyonru.nuzl 

l1l'a4a çok mlkt.-lrda plyade mnC'LlerJ i•e aça oyuın o:Jllaınalc.dansa oyun der, V1ehy hükumeti tuafından Al • 
"e beş aper h&vau toım da d&hil elmak mna&lnl bırak.anık gitm~ği t-erdh manyaya ,.-enıen Fraıı.op hJırb cemlleri.. 
~e miih.lın mlhtaria silill tnılun - etmektedir. ne Alnısn tayf~ 7erıcştirllnıesi lşi. 
ltı.akt41. idi. Alma.nb.r köyden ~ke!J Şimali Afrika ıı.fn en çok on ırün içtnde tamamıa.nma. 

Lon.dra 12 (A.A.} - 1\llista.ldl Bel. 
çika aj:ınsı, Belçikada birçok Jdınselcrin 
20.30 kilo }QybeWklerini lıildlrlyor. iı;~ 

aUeleri ansın'1a feci bir »•ksuz:luk hü.. 
~ sürnıekteıU.r. 

Sinemacılık tekniğinin 'Zil.feri, görülmem.İj tarzda bir film .•• 
Baş Rollerde 

lg f.oıı bırakmışlar ""' Sovyetler bunları İngilikrlle AmeTikalıların Mih.. aı.nı Weı=iştir. 
tlÜŞınana karşı kuH~. vere kaT'fl taarruz projelerini ta! _ Mü~itl 1'~ız limsnmdıı ~ 

l\t:05fton 12 (A..A.) - Svyt>t tebHlrhıe bi!lc etmek .için şimal .Vrikn.s:.'Ddald mel..-teıbleri çalışmaia lıılışla.nııştır. Dun. 
~: Fran9lz topraklarını kW!arunak n.L ket"Que ü~ Ud krUTUÖr ye d1ttr Fnmu 

!57 ncl Alınan piyade tünıeninhı yetinde ~duUarınt gösteren açık lııanb g-esnileıimn t.ayfalan şimdi Toa • 
t!i; na alnyı cenub cıemteslnde lHız,runa malUmat '\'B.rchr. Bu topraklarda ta. teıııda baJ.uırn~ddadır. ROt'hclrt, Bor • 
"hatıımıştrr. Ruslar, büyük. s:cyıda esir amrz gerçekl~iği takdirde, Fran _ dıe3ım; ~ Brdt.a'de de buna bemcr mek 
"e ftnlme11'r almşlanlır. sa lbuna kaTŞl kayıds:z l:alamtya ~ &dNer .aczlmışlır, 

Ceu.ub ~hesinin "ba$1ca 1ftr lı:edmhı.. caktır ve bunu yapaısa çok tehJ~"- ::N"~ork 'l'bn$ ~ .Br3rdt.. 
• 8ov,.-et hirllkleıt ıllerlemeğe devam 1i bir muvafakat eseri göM-ermİ~ ola taJd mu.ha.biri ile Fr:ıruı1:1 ha.rb cemile • 

~tıılşıer ve iM ı:-ünde 5 meskun nuh ılD caktır. ıtnde hizmet edecek Alman denizcileri. 
~ etmişlerclir. Aspri 4ot Alman öt Döııüm noktası nbı ~tsl loln nrareüı la.a. 

lnıilştür. Petain'in iş başından ayrılması fiyet ~tini Yll!J"or: 

it Ceııı'llb lıdt cepht9ncie bir S.VJ'et bir. F nı:ımz siyasetinde bir .dönüm nok. Sa.ltıhi;retU mahleUerileld kanaaı, A1. 
tt, bir &'ünlük ~ 4 mctıkfaı tıası teşkil edebilecektir. Maretalin manla.no Frarısn ha.rlt canflcrinl ilk • 
~•ili ele g-eçlroılşler :ve dUşmana J.n.. yeri.ne ıreçca::k. ad"am p.pbeaiz nıa- bahar de'Dh bııreiltmh lı:1lllamnak nl 

•
11 •e mabıeıneoe atır Jı:a.yıblar -.erdlr. re,alicı ukedik ınrıT:iaindcn ·HeTi ııe.. ~nde oldlJ!ıfan mf:l'l.-ttiridrdlr. 

~ ten presjlje malik. 1-Junm.l~t'tt. MAt-cta1 Peteıı Toulon'• ılttl 
' *1ıe don.aama ~len, Al fa.icat böyle ~ma.ı ıayeaind~ ge... vttıby U .CA.A.) - "MaftılRI Peta.fn. 
't&nu.re meydanlanna ka.r$ı J'AP • lecek için clıaha büyük bir anlayış ~ue mrhlısını ıru.mPJı: üzere 
•-... aıe ~ lll Mmaıı tay. ~ezebileoektir. Mazi, şan1ı şe • Toakma ~- ı\mtr-aJ Darla.n. Ud 
.......__ - '-1ıılClr ~ w ııUiıhi.m lıaGriar refl.i de ol:aa, hazan ayakları bağh- rliwltsı6ıırl muea Toulıonda btıhmn • 
....._... -pn '111' ~ ıqkı1 ..hl»llr. ....... 

VİRGİNİA BRUCE ve JOHN .BARRYMORE 

Fevkala e Bir Mıısiki Ha • • 
sesı 

Bu Salı Akşanıı Sinemasında 

Türkiye Kızılay Cemiyeti l\1e f aatine 
Avrupanın en me_şhlD' muganniyesi 

tarafından Bİ KONSER verilecektir. 
Artiat' e Bertin Operasının birinci piyanisti ırefakat edeoclttlr 

San'atkar lstaa alda başka konser verm11ec 
FİATLAR: Parter 500 kurut ve 300 kuruı 

Lüks balkon 400 kurU§ 
ikinci balkon 200 kuru§ 
localar 25 ve 20 Türk lirasıdır 

tir. 



1 S.yfa 

Yeni iran kabinesi 1 Sırbistanda 441 
itimad reyi aldı komünist öldürüldü 

, .. "') _ Yeni Söhıtyll BMalMWloe 12 (A.A.) - Haber alm • 
Tahran lZ ~ tlttıaa ...._ g . ..a.. _ ... ı--. ....... · s 

ti. :mtdWe 'bü7iik t.h- ek.. •-~. ""' --- ın= .. ezı ar. 
bblnesl ~ n - 1115tanda Tepliça dıliitk böiccsinde 3 
ecriyeUe 1bıacl l"f!1i alın$!'. Mar11&a: k-.Ü9btlctln .- --•·- • ' bii . ...,.. JUM&AA'Ve'lllC• 

101 ınevclld anısaıııılA 190 meb as • ,fUvalanaa karşı yeni biı- tea.ızıcme ha. 
kimet khinde reJ yerm\şür reketi 1a&nıulhr. ---o--· 
Berline göre müttefik

ler 9J günde 4233 
tayyare kaybettiler 
Berlln 12 (A.A.l - Japoıi impara • 

tortuk umumi u~muı bir tebliifne 
cöre. 8 İUdı.üıımı 1941 den itibaren '1 
l\lart 1942 ye kadar doğu A5Jadaki bil.. 
t.ün harb sahnelerinde Japonlar tara • 
fınMn 1537 l~Hs. Amerikan n Ho • 
liıı.da tayyaresi dü.şünilmliş, yerde tah. 
~ edilmiş veya tğl.tnam edllmlşUr. 

Ayni müddet zarfın.da Alm&n ve itatyan 
ban kuvvetleri 1841 SoY1et tayyaresi 
ve 855 İnı;lla ta;naresi tahril> etmlş\er. 

cllr. 
Detnek olayor ki, 91 ailn sarfında 

duşman cleYmtleri topTC*Aa 4233 t,ayya. 

~ kaybotmlıslcnlir. 

Tiran polis müdürü 
öldürüldü 

Tiranı 12 (A.A.) - Gorce P-'lls mü. 
dürii iskender Cami, meçhııl şahıslar 
tarafından sd.'lllkta aklan tabanca kur. 

~u ile ölmüştür. 
--<>--

Malaya saffı harb 
gemisi hasara uğradı 

Lallnea 12 {A.A.) - Cebelüttankta 
ha.Cif b 0 r tamir ıören İn&'illz saffı barb 
gemisi Malayanın üç ay sonra dün ağır 
b ra utramış bir ha.'4e bu limana 

döndutu blld!ribneıldedlr. 
---O---

Sıhhiye Vekilinin tetkikleri 
Aydw 12 {A.A.) - Sıhkat. ve İçllmai 

Muavenet VdıQU doktor Hulüsl Ala.taş 
memleket lı:w;t.anı-sinl, cezaev\nl, nıeı:. 
bahayı, eruınclerl, otel, gazinolan, bıı.k. 
kal dUl..kin.la.n gibi umwııa mahsus 111a. 

halleri tetkik ve teftiş elmlşl.lr. Dokt.or 
Jlul\ı.ııi Alatas SUkeye oradan Tur~lı, 

Tire, Ödemiş ve BaywdırA. mul.eakLbcn 

imıire g-ldect-ktlr. 

MEYVACILIK 

B~yc selen Jı.a.Nırlere •öre bu 
llareket 8 CÜll ııünaüştür. "l kenıün.lısı 

ökiüriilmiiıı,ı, 17 komllnlet ele geçiril • 
mlşUr. Sbami kunetler, 33 ld~I telefat, 
18 yuah ..-wııa.lşlerdir. 

Rutaik Mlctsinde 33 k.Gcaünlst 41 • 
dürulmüşt.iir. 

TiYATRO 
(Baş &arafı 3/1 de) 

le U-ndlsine bir oyun krilb ottlğhıdeD 
babenlar delildi. Bwıu ve diğer lıidi,,. 

ı;eleri aDCak üçiincü perd~e ötreAebill. 
yor. 8irl.D<:i hadise tse, ~ıt.ü çıkara. 
cak. koaa komşaya toplayacak, kara. 

kolluk elmaları>1u 111ümküıı kılacak ehem 
mlyette acildir. Üçıincu perde, Uuncl 
perdenin C'eceslnde oettyan cttijiııe gü. 
re. Vasfi Bata ıtıllk lt!b&rile de biz.! 
haur&amahydı. Çünılı.ü, ıJOk ınütehak. 

kim blr bduı olan karısı, bu lta&irh,, 
i•n selfeblal sol"IDQ'acak mı1dı? 

Karakt.er taha'f'VÜlü l~ VasCi nma. 
nm esbabı muclbesJ 119: 
•- Birinci, ikinci penlrlenle, ııi1es 

yazdıtını kansından •klachtı için• kor 
kuyordu. Piyeı1lrn1eA 'başka da hiçbir 
şeyle aıa.kası yektu. Kımıı Mahiri• ala,. 
eatından, Tabirlıı de hald.\:i bir dost 
oldu:Undan emhıdl. Fakat 80Jlral.:I per. 
delerde, Tabirin 1ardımUe, karısından 

piyes yaımaia b.ln aldığına kanl, korka 
cak bir şey kalmıyor. Sonra Ju:aının ev. 
lenme işi bo:ııı.ıluyort Mahirin komsu kı. 
zına tallb oldUiwıu duyuyor. 'l'ı&blrln 

renalıtı meydana çıJnyor, öyle ise. ka. 
rısından kıorkacak bir Ka.bahati kalını. 

yan bu ada.m da lılddetlnl izhar edip, 
batırıp çağırmakta bir mahzur görmü. 
yor. zemin ve zamanı milsa.ld ıördüğü 
için, k:lrakterlnl değ!!, h&rekatını df'. 

f;lştlrlyor. Sizlerinde, Jestlerinde ser~ 
d;nraıınu.kta arhlı: hiçbir mahzur y\11:. 
tur. Amma, baskının neticesinde, kendi I 
piyesinin finalln.I bulunca, &'ene her 
şeyi unutup, ha&.ti karıslle barısınAstnın 
nıüııasib olup otamıyaca.ğını ilacı dayı. 
sına bu'akarak, kendi eıserlolo finallle 
me.sıul oluyor.» 

:Maalesef, sayın do tumuJla bu nok. 
tııdn da ayrılıyorm. Vasfi Rıza,, ü~uncil 
perdede • kendi tablrlle • harekatını 

detlşUnnlş ol~dı, buna dlyecel;'bnls 
kalm:ıu1L Ancak, lmcU nasıl oynanıyor, 

bilmiyorum, llk rece f.ahavvıil Udnel 

(Baş tarafı 4/1 del perdrdc başlamıştı. Ve l..<ln.<ıı kal'ljısm. 
nn boy ve kıılınl~rına uyg-un birer dakl yumuşamalarla bu tahnviil bir te 

berctin sağla.mea çukur tcerlıtlne batı. 7.ad ~.&dJ ediyordu. 
nlnıııları tca.b eder. Riızg&rlar teslıllc fi cBerabeu in "Barabrrl) bekllnde te. 
dan\arın sallanmasını ve dolayısile tut. lirfuzuna gelince; do tumuz diyor ki: 
mıımıı.lıırını önleyecek Qlan herekler, dl. u- Bunda haklısınız. Ben hayatta, 
kim işine başlanmadan enet tedarik e. birçok kelimelerde yaptığına •ibl, bu Jie 
dilmen n tıazırJanm:ılıdır. llme;rl de yanlaş telifftu ederlnı. llııt.ıa, 

11Ankarao yerine cıAnpn.:ıt, «Banka» 
yerine 11Banp1> ılerlm. Sahnede bu Jı:e. 
ılmeler gelince, )'utkunur, do!:Tuı>-unu 

telaffuz etmete çalışırım. Bu kusurumu 
blldltlm için, hepslM dikkat edttlm. 
Fakat llk reeeler her ıteYI düşiinecek 

nzi)'f'tte olmadığ'tmdan dUlmln •hş1k 

Bu busm.ia kullanılacak hertklerln 
dU?.gun ve tlam ohnahrına dikkat e. 
dllmeUdir. En iyi berclder, m* atacın 
dıı.n yapdmıs o1anbrdı.r. Uerekk:rin te. 
pesi yuvarlıık vaziyette usllmeU n top. 
rata girecek kısmı slvrlUmclldlr. 

llereklcrdcn beklenilen faydanın te. olduiu l'kllde çlk.ıverdl.ıı 
Bu noktada. Vasfi Ruıa Ue hiçbir lh. 

tillfımıs olmaması lazım. ~nim bu b:ı 
it yan11$lıb ü;aret r:dişlmln Sf'IH-bl, 

ya.nlışhtın ,. fi Rızadan s:ıdır olmasın 
d:ın ötürüdür. K~ndlst Jtııdar 0•~1111 ol. 

lunmıılıdtr. Ru. n&iyete rire açılan ça... mıranlar1n Yl'ıthkları ö"I~ hatalar var 
lı.unın derlnlii1 ne hcrettn topraia r•r~. ki, hr'pslnl ,.~mata kalkSam. tenkidi 
cek kısmı ve t1d:ının boyu «özönilnde bırakıp, hata nnb ceilvell tanzbıı et. 
bul~ Warlk cillcoek herek. mek lcilb eder. 

nımi için. berl"tlnin sivri kısmının, oukur 
tabJnındaıı 15.20 aautime&.re luclar ı.. 
lenmrınlş topra~ sirmesl fcab eder. 

He~T:ln ~pesi; ffdanut flk c1anarııı. 

d:ın 5.10 santtmetre kadar aş:ıjıda •11. 

hıriıı u.zunlukbn buna göre tesblt ec\11. Noletal namr illtillr•mu bnnlardan 
bt~Ildlr. Açılan ve bercltlerl ha:ı:H'lanan fbattt'tlr. Bilmem, \'astı Rna.yı •e oka.. 
cukarlara f1danlann oasıl dlklleeeii re yuculanmı tatmin Neblldlm mlT 
lecek y:ııznnızda &n!atilacaktır. Nusret ~ara Coşkun 

Devlet Demiryolları işletme U. l"1. den: 

Devlet Demlryolla.rı Umum MÜdÜTliliiince A.Dkarada yaptırılacak pollkllnik 
ye Fişekhane ıı.tas1on binaları hı.patı kapah r.acf mullle ve vahidi flya' ü. 

ırıerlnden eksilt.meye koı:ınıuştur. 
Bu ınşaa.tta döşeme ve lcatolar Lçin m1*tazl dmılr~r tdar~ce Yı:rilee:ektlr. 
ı. - Bu itin muhammen bedeli d2795h Jiraclır. 
z. - :istekliler bu ite alil prlmme vesalır evrakı D. D. Yelları An.kara YU. 

nesinden c640N lıurıış mukablllode alabilirler. 
!. _ Eksiltme 26/3/912 tarihinde Perşembe (Ünü saat cıU" el.& Ankarada 

o. D. Yollan yel dairl"sinde topbuıa.cak merkez ı lncl Jtomlsyouune& yapıla-

caJdır. 
(. _ Eksiltmeye "rebllmek l~ln hıteklllttin tco:kllf nıeklabl<M"ı ııe birlikte 

a.şatuıa yazılı teınlnat n vrs:ıfkl ayni ıün saa.t «15» e kadilr komisyon reis. 

utlne vermeleri Ui.:r:ımdır. 

a "7647,50» Jin.Jılı. mavalı.kat teminat. 
b 2490 ı;ayıb kananun tayin etUti vesikalar lle bu ise mahsus olmak iızercı 

l\tilnakalat Veklletlnden alınmış eJıllyet ves!J.a.c;ı, ehlly!'t ''~h:ısı ~tn ihale 
tarihinden en az ~klz C'Ün ene! blr Js!ida llc l\lünakalii.l VekAletlne nıüra. 

caat olunması. d60A .3047:ı 

Muhammen btdeD (1800) lira olan 3000 kilo dükünıh:ıne grarlli (2G.3.1942) 
Perşembe cünü saat (14) •>n dörtte- HAy~da Gar binası dııhlllndeJd 
komh.-yon tara.rmda.n açık ekslltnıe usallle sa.'m alınacaktır. 

Bu işe clnnek isteyenlerin 135) llralı!ı: muv:ıltkat temlnn.t ve kanunun ta. 
ylo etti.il ~ Mrllkte ekslltme cünil 5&3o!lnc Ddar konı15yıma münw-a:ıtıarı 

li.amdll'. 
Bu işe aid ıpıinameler komisyonda• par3.Sı% olarak da!rıhlma.kt.:ıdır. (3196) ___ __.. .......... .-.. ................................................................ _ ......... . 

Son Pos~a Mrıtbıuısı: Netriyat Müd iirii: Cıhad Babaa 

SAHiBi: A. Ekrem USAKLIGlL 

SON POSTA 

. . " ''Senl sevıyorum 
diye mırıldandı 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kate alınabit:r. Her yerde puJlu kutul;rı ısrarla isteyiniz 

·~ . ... :. ~ . . . ~ ' . . ,. - . .- _, ~ . . - ·"" . ~ . ~~ ... ~~ .. : "''( 

811 yeni ve cazip güzellık 

reçet11ini lıuflanırsııuz. 

Bu kelimeler size d• 
hitap edilebilir. 

Her ıenç kız. kulatına ham 
sesle csana perestl4 ediyorum, ke
limelerinin mırıldanmuı hülyasını 

besler. Bu lltlfat.a pek yakında 
muhatap olabilirsiniz. Çabucak te· 
Yimlillğlnlıl yukselUr, gayri kabtU 
mukavemet" bir cazibeye mallt ola
blllrslnlz. Bunun ıt:mlnl de gayet. 
tolııydır. Çunkı.i yenı blr güzellik 
reçetesi meydana çıktı, 811 reçete 
sayesinde en sert ve en donuk bir 
clld kadife gibi .rumuşnyıp beynz· 
lanacak ve cidden Olt$Amak arzusu
nu uyandıracaktır. Siyah noktalarla 
Ye gnyrl saf maddelerle dolu sol
muş ve donuk bir ten yalnız bir 
kaç gün zarfında taıe ve sat bir 
bal atacak ve cazip bir &evlmlllik 
arzedecektlr. Bir mütehassısın aşa
~ıdakl tnvslyeslnl okuyunuz: cHaz
mettlrllm~ taıe krema ye r:eyt\n 
yafının cUd üzerinde ııüzelleştlrict 

bir tesiri vardır. Bunlar fimdl diğer 
kuvvetlendlrlcl Ye be&leyıcı ve sı· 
tıştırıcı cevherlerle karıştınlaralt 
clld gıdası olan (Beyaz yağsız To
kalon kreminin terltlblne UA.ve olun
muştur. Üç gün urlında yağsız. 
Tokalon kremi, hiç ümld etmedlfi
nlr. bir derecede cildinizi güzelle.$t.1· 
recektlr. Bu cUd gıdası yaCsız Tt>
kalon kreminin memnunlyetbahs 
neticesi garantllidlr. Aksi halde 
paranız iade olunur. 

r Doktor 1. Zati Og§)t 
iye ~alı:l muayene. 

Wnde ötleden 80N'& b.a.sta· 

ıanıu kabUl eder. 

lstanbul borsası 
12/3/94.2 6Qlhş • k8pe.n.ı,jı t~la!'l 

mdra 
tw. Yort 

.:..Jrıd 

As-ı.14 "' '"' • ı ' 
ı Sterlin 5.22 

100 '>Jl&r 130.70 
100P119'6 

. ...... m 100 İll••f a.:z. 
12.89 
31.lti 
33.00 ar elt.ın lira 

24 ~ bh" gram kıUlçe 
altım 450 

İLl'WJlliıyeii % s 933 Erg&n.i 23.90 
Sı.vu • Erzurum 2.7 19.75 
% '1 "94-1 Dem'~ ll 19.3!'> 
~ lbonol&n ~4.-

Anedblu ~:..ı I ve II 52 50 
Anıa<IOOu ~~ Mi.kmes&U 49.75 
Anedolıu Dem.,-yolu tehvilt 3 51 50 
Mmı. ~ 13.-

lıtanbul Belediyesi 
Şehir Tlyam>.u 

Tepebaşı dram kısmında 
Bu akşam aaat 20.30 da 
PARA 

lstiklô.1 caddesi komedi kısmınd-a 
ÖKSE ve SÜKSE 

A~hisar Cumhuriyet Müddei Umumiliğinden: 
1 '1.12.941 taı1hfnde fuıb. tıatıa soPrı satm&k ~ile lhtlki.rda buJuodutu lddl,. 

ulle nçlu ohlP ı5.12.9U t&rüılnde tahtı teykife alınarak 2.1.9'2 tarihinde tab. 
Uye edilmiş Nıı Reeat bey mahallesinde oturan ve ç:ırşıcb sebzeclllk yapan 
Selim otlu S14 dtll.Dllu SeyfetUu Göı.len haJduncb yapılan açık dııru.'PDa so. 
nunda: 

Suçlunun blnnctJce 393( •1ıh Mim Korunma kanwıuııun 32 lncl maddesi 
deliletUe 59 wıcu roAddeslııln 3 ilıı.eu fıkrasına tevt'ikan 25 lira aitr para cf'. 

r.ast1iı tec:ıiywne ve yedi ,.ıi.n muddetle dükkanının ıkap:ıtılıruısma ve mevkuf 
lıaldığ'ı rünbcrln icrayı ma.hı>ubwıa ye hukuııı kat•iyec. kl".sbettikten sonr:ı be. 
deli Yirmi ~ llt"a.fı C'eçmemek üutt 1stanbulda münteşir Son ı•osta ıaıe. 
tesilc neşl:r Te l!ll.nırua n 200 kuruş duruşau harcının nıahkümdan alınması. 

na 2.1.94.2 &iinü karac terilnıı, oldutundan ve hüküm de kat'llestliiodrn ıa. 
r:ete He Ui.nına karar verlldl. c335(n 

lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonu ilanları 

Beher!De 20 lira tahmin edilen ıs aclecl )"lUllPJl &ôndilrnıe aleW ahnacaldır. 
Pazarlıkla ekslHmesl 19/3/9-12 Perşembe guniı sa.at 15 de 'Iophaııedc L'" A.. 
mlrllft satın alma komtsyonund.ı yapılacaktır. Kat"i temlnat.ı '.75 liradır. Xiı.. 
mwıw koııı.hqonda coriilur. İsldililerin belli nklıtl.e kom1syon.a gelmelt'ri. 

(623 • S3Z9J ----------- --
Behtt çUUne 1050 kuru.5 tabmln rdilım 200 çift. l!stlk çizme :ılınacaktıl'. 

Paz:ırlllda ekSlltmesi 19/3/9"2 Perşembe ctinu aat 15.30 cb Topb.ıınrd~ Lv. 
Amlrllil satın a.lma komlsyonwıd.ı ,yapı.l.acıa.Uır. İlk &emlııa.tı 15'1 ıra 50 ku. 
ruştur. Nümunesi koml~onda &'Öriılür. İste.killerin belli saat.te ltomisyou.& 
relmtılerl. (3331.625) 

At.laaı ciheti aekeriyeden verilmek üzere iki aded Alay Scıncatı ya.ptırıta. 
caatır. Pazarlıkla eksiltmesi 19/3/942 Pertembe giinü saat H,30 da TopbnnP. 
~ Lv. Amlı1lti satın alma komisyonunda yapı.bca.ıctır. Kat'i teminatı 37 lira 

50 kuruştur. 1\llL1'zeme nümunesl komisyonda corülür, istekll1erln belit saatte 
komlyona relmeleri (6%4 - 3330) 

lleıxsine tahmin edilen fiatı 2Ul8 Ura ol:ın 60 aded masa •e 120 ıuted sıra 

yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksıllmesl 16/3/942 ~zarttsl rtinıj s:ıat U.30 da 
Tophanede Lv. Amirl!il 11alm alma komlS)·onunda yapılacalı.hr. Kroki ve 
ıprt.na.mcsı komib-yonda corüliır. ilk teminatı 164 Ura 10 kuruştur. is!eklllt•rin 
belli saatte komisyona cehnelerL (624 • 3128) 

140.000 çift na\o:ı lmııll. 

1.400 kilo nalça plvist lmaıt. 

4,000 ıı kabara » 
750 • ökçe çivisi 11 

'150 D başsız Çiv\ • 

Demlrl clheU a."kerlyeden vcrflmeik 
tizerc yukancb yuılı malzemeler yaptı_ 
rılacektır. Pazarhkln eksiltmesi 1'1 /3/942 
Sah &'Ünü saat 15,30 da Toııhanede LY. 
Amirliği satm ahn3 komlsYonunda ya. 
pılacaktır. tmallye ücretinin tahmin be. 
deli 9916 Ura 19 kuruş Dk teminatı 7'13 

nam Ye hesabına alınacatt.ır. Pazsrhkla 
eksiltmesi 1'1/3/942 Sah r:iınti aat 15 
de Tophanede L•. Amlrlltf ı.ntın ıılma 
komisyonunda yapılacaktır. TallbleTUl 
belU vaktt.1e kom yona ı:elme\crl. İlk 
teminatı 243 Hm 75 kul'uştur. Xünıonesl 
komisyonda röriılür. (623 • 3333) 

* Belıerlne 7'1.5 kunış tıabmln cdllea 
10.001 aded b:ıkır tabak ınüteabhld 

nam 'lr"e hcs:ıbına ahnaca.ktır. P:ız.ırlıkla 

eksUim~ 17/3/942 Salı giınü sut 
lira '71 tıunıştur. Nümune ve ş:ırtname. 15.15 ele To11hanrde Lv. ~mlrllf,'1 satın 
al konılsyonda. röriilür. Tallblel'ln bf-lll alma komisyonunda yapıl!lcaktır. ilk 
ııa.a.tte komisyona C'elmeleri. <626-Z332) temlna.tı 581 Ura 25 kurustur. Niımuııe. * si komlS)onda gorUlür. Taliblerln Mlll 

Bellerine 32.5 kuruş tahmin edllen vıı.klt.U kom1syona gelmeleri. 
10,000 aded bakır bardak miltea.ııhhl (628 • 3334) 

Kaptan, makinist ve motörcü 
ah nacak 

Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

İclal'emlz mtinballerlne kaptan, makinist ft motörcti alınacaktır. Talih olan. 
tarın ,,artlarını anlamak üzere ldııremlr; Zat İşleri Şubesine ınürar:ıa.tları lit .. 
zumu ili.o olunur, (3356) 

Karar Hulasasıdır 
C 42/SU 
Milli Korunma kanununa mııhaleretten Bcyoilu Kameriye ~okak 21 No. d.J. 

kundura levazunatı tleareUle ıneşrul Bot- otlu Al'llm Hoeaotlu ~dnnı:b 
İstanbUi ıu>tiye Udncl oeu maJıkemeslnde ooreyan eden mahkeme.si neticesin. 
de ~ıunun illi sabi& oldutundıın Milli Korunma kanununun 31 ve 59 uııcıı 

maddeleri mueiblnce yirmi beş lira pa.- cezası ödemesine ve yedi giııı miırt. 

deUe dükkinının kap<1.t.ılmasııa ve bükiim kat'ilestitlnde ücreti sucloya ald 
olmak mere 'k:9ar bülii.s:ı.sının Son Posta p.seteslnde nrşredllmeslne 19.l.9.f.Z 

tarlbi·ude karar yerildi. •33Uıı 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 Mart 1942 vaziyeti 
AKTiF PASİF 

Banknot 
ut aklık 

'72.606.131 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dahildeki mahablrlerı 

Türk lirası • • • • • • • • • 
llarlçtelü ırauhabi.rler: 

Alt.ıra: Safi. kUocraaı lli.801.'14! 
Altına tahvıli kıı.bll· aerbesı dö. 
vlzler • • • • • • . • • 
Diğer dövizler ve borçlu Klirını 

bakiyeleri • • • • • • • , • 
Hazine tahvilleri: 

Oeruhte edilen evrakı nakdiye 
ltarsılığı . • . . . . . . • 
ıc.anunun 6-8 inci ma1delcrlne 
tevfikan Hazine tantındım vlk.1 
tedtyat • • • 

Senedıı.t Cüulıını: 
Ticari senetler • . . • , 

Esham n tahvilU cU7danı: 
c Deruhte edilen evrakı nakdi-

.. < yenin karşılılh .rsham ~·• 
c tahvUM <ltioart kıymetle> 

s < serbest Esham ve Tııhv11At: 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine ava.na • • 
Tahvlln.t nzerlne avans • • 
Hazineye kısa vı\dell avans 
Hazineye 3850 No. lu kanuna g&-. 
11rılım altın karşılıklı avanıı 

HLssedarlar: • • • • 
Muhtelif: • ı , • • ı , 1 • 

Ura 
» 
:. 

D 

Lira 

" 

Lira 

1> 

Lira 

Lira 
'D 

Lira 

• 
• 
• 

IJl'ıt. 
I0?.126.30.61 

ıı.6::4::08,-

9'7 4.36G,56ı lll.'135.416,li 

'73.13::l,55 73.135,55 

!!.507.729.H 

'70.13'1.648.49 9'?.645.37 8,23 

158.748.563.-

2.?.227.905.- 136.520.GSS,-

335.837 .3!10.39 335.837 .390,39 

45.192.261.93 
10.421.454,71 55.613.716.64 

UOG,19 
'7.290.216,59 

-.-
16'7.500.000.- !'14.795.122.78 

4.500.000.-
1.972.535.58 

Tekiın 919.693.353.34 

Sermaye 
İhtiyat akoea: 

Adl ve fevkalAde • 
Husus! 

. . . . . . 
Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine 
t.l'vflkan Hazine tarafmc!an valci 
tedlyat • • • • 
Deruhte edilen evrakı na'ıtdlye 
bakiyesi 
Kar.şılıtı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vazedılen . . . 
Reeskont mukabili lltnıeten teda
vüle varedllen . . . . • . • . 
Harlneye yapılan a1 tın Jtarşılılth 
avans mukabili 3902 No hı kenun 
mucibince na.vetan tedavWe va:r:a. 
dilen ••••• • • 

MEVDUAT: 
Türk Lirası 

Altın: Safi ldloeram 

3850 No. lu kanuni\ cöre tı.&zint"ye 
açılan avans mukabili tevdi ola. 
nan altınlar: 

Safi ktlognı.m G5.54 1 .930 

Döviz Taahlıüdah: 
Altına tahvlll lcabll dlh1zler 
Diğer döv1z1er ve alaocıklı Kl:rtna 
bakiyeleri 
Mubtelif . . . . . . . ' . 

Llrot. 
1s.ooo.ooo.-

Lira '7.822.019,15 

" 6.000.000.- ıs.8ı:~.orn.ıs 

Lira 158. 7 48.;;63.-

• 22.22':.905,-
. 

Lira 136.520.65&,-

,. 17.000.600.-

» 286.G00.000,-

'I) 115.000.000.- fi54.520.653,-
t.IM n~.039 724 oı 

11 l.234.164.05 05.2'13.888,9' 

» '18.124.167.90 7&.12U6'1,fl 

Lira -.-
... !4.'166.252.73 %.ı.76G.2SZ,'7S 

138.186.367,51 

-

Yek.da 919.6!1ll.35s.J~ 


