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haber er 
B slar 

Bark ola 
aldılar mı? 

sıya 
1
" Bugün bizi mllharebe e en 
taraf /arla çatışmıgagötürecek 

Londra böyle söylüyor, 
Moskova, hat yarıldı 

diyor 
Şark cephesinde 

... l.oııdra 18 (A.A.) l- Stoklıolnıden 
a.lıııa.rı b<lbertere cöre, Sovyeıt~. son 
derecede şlddeW muhattbele.rden sonra 
Harlı:ofa gtrm!şlenlir. Hu muhartilifıler 

esnasında Almanlar, ild ~eral de dahli 
okluğu halde 15 lla 20 bin Subay ye 
rr ofu bınıı..-nu~rr. 

·····················~ ,....................... \ 

Busyada 
SOD barb 
vaziyeti Şehirdeki d'C-er Almll(ı kuYVetlerl uç 

m~.brdlr. Şdıtr, Ahnı:nbz tKrafından 
2 

\C.""\lm ti:". i ·---o --
So~H't kuvwıUcri Kınında, Knrç ya. i K d 1 

nm d:181nd 1 ,Ahn1ınlaı-a anı bir ~kw i erç yarım a- : 
yapmışl:mhr. Biır Sol'1f'.t hıırb C'Cl1lif ,ntrı t "" "' i 
hlın ~esınd~ kıırayo çıkan sllihendıızlar : d .. ""'Ü .1g"" üse= 
t: ratırul:m )"apılan b 1 ba&k\n a mi ite- iSln a gog s go : 
re('Cde muv:ı:ffak obnaştur, . ! 

Sb.r.a.)a Russa'd;ı oember tçlndt' ka. 1 muharebeler oldu 
lan Alma n ı:nn'\etlerlıl!ıı 't'lU:l.) eU de ırtt. 1 
tlk(le reruhışm tad... ovyetler bu ke.. 1 
imılt'! n fld ıu.rt.a içinde ao mcsıron ı· A ı l b" - d 
>erı c mı ıınıır. • ... man r l'!' gun e 

ıos'"o'-a 18 <A.A.ı - Harkorta ıso't'. 70 tayyare düşürdülerf 
)t> kune1lerl <!liıı Alma.n ha..t.lannda bh İ 

gt'tlik afm."lt'a muvaffak olın~lar~ır. • 
Dusnııı.n 1000 k1şl "Dylat verm.fşUr. Sö Moskovaya göre ! 

afır tanklar 

Denizlerde 

açık meselemız yoktur,, 
akın uf kumuz da bulu ti r ör mi ornm 

• Memleket, ordala 
bazır a ı 

bmlr. l'7 (A.A.) - l\llUı Şef kmet 
iOOnü btı&'Wl innlr 1ıalluna hitaben asıı._ 
pdald konuşmsyı y pmı.ştır . 

hmlrliltt vglll vatandaşlann1 , 
Bir lkl :l'ilnden~ri araruula lJl w!dt 

~orun1. Aynlıru.n sizlııle bir ku. 

yapmak istedim. Illtonce ~unu 
ki, ı;eynba.thnden cok mem

nunum. '\' ~b.rımı s•htıatU, unıın. 

Te l'~lerile de\-a.mlı olar.ık ~
Utmd ım 'blrı.:ok )t"rlor. 

cezdim. OkuUard.ı.ki durum 

m~ olu)'Ol'lu. Bund=uı eok 
memnwıu.ın. Yeni neslin yetlşm~dcı 

,_ 

top \e bwük ıııalzmı• ıtUnam cdllml$. ,/ I 
t r Smolcns!. kesimlndt IJiddetll muha- Harko, ta çete 1 

Amerika onanması 
taarruza mı geç yor • otretımenJcrfn vntlfesl blbilktUr. illı 

rclıcltt olmaktadır. Vlyaztnalı k aca muharebe "erz oluyor 1 
alın ~çln So\~eUerln iki kolu ta.rafın. I Tokyo, 1'7 <A.A.) - Japon umum 

lUJ1 yapılan hareke Jer neUcesindc bu iki : I' hının bildlrdlğlne ıore, .Blnnan.. 
1a v:: llinıl ta.n kara bularında hare. 
kette bulunan Japon deni.altıbrı dilŞ

ma.n na.ktiye cemHerlne aj ır ~ler 

indir.mlşierd , bu denlıaltıLlr 15 ımırta 

bda.r 81.000 tonllitohık e-cnlf b1't.ırnıış. 

kol ara:.-ındakl m~re ,ıittlkçe damı • Berlin lı7 (AA.) - Alman 
maktadır. Atmanbnn l'llzlyctıi çok vahim ordula'rl batkomutanlı§'ının teb-

phn:ıkhıilır. liii: 

Baruttan Tahrana 
k dar bir müdafaa 

hatll yapllıyor 
Londra 18 (A.A.) - Deyll F.kı;pres 

r:azeteıstntn B:ıtdad muhabiri bildiriyor: 

B!.ır:erce Suriyeli ve yedi amele lu,.ı • 
Uz mubtıncıl letin nezareti altında çalı. 

r:alı:, BeJ rut'tan Tahmn:ı kndar uznnan 
1200 .miı ıuzun1utundllkl genls sahncb 
m kemmı-J blr müdafaa .ı.ls1.cml J.urmak 
tad rbır. 

İran ve Ira.Ua.kl J>l"lrol nbnlaı ır:ııı 

muı'bfaa ın:ı tahsis cdil ~rı bu b• t bo -
)-Unca tank ma.n!alıu-ı ,., tuzal.:ları ka • 

zılmal.-14d · 

Bu cephe 9 ve 10 unl'u BrH nya or . 
dulıtn t:ırafmdan tuhıhwıktQdır. 

--v-

Kerç ynrlm adasında, dü§.-

1 

manln yeni taarru:zları Alman. 
Rumen hatları önünde akim 
kalmı tır. 33 tank tahrlb edil. 

miıtir. Bazı yerlerde tiddetli 
göğfüı göiüse muharcbc-ler ol. 
muştur. 

De>ğu cephesınin d i ğer böL 
gelerinde dü~n muvaffaki -
yetsiz taarruzluını tekrarlamış 
ve lcanlı kayıblnra uğnmıştır. 

(Devamı ~ inci sayfadal 

b.Mıır. 

Oolombs ubnnda Cı:W sUilılı ve j~ 
tane de 20.000 tonllıtoluk mıç remi 
otm:ı.k üzere 11 vapur, 24.000 tontlAto. 
luk Uç sUiUılı vaııur '7.000 tonil!itoluk 
bir S:Lrnıç remi l\Indra.s yakınl.nnnda ve 
nihayet 9.000 tonllfı.toluk sllahlı fkl va. 
pw1a 5.000 tonllfı.toluk bir yük rapuru 
da Rtı.nı-oon dotayhrını'Ll b3tınhnıştır. 

Amerikan donanması taarruza 
geçiyor 

\. ............................................. / l\lelboume, l'7 (A.A.) - Amerlko.n 
(Devamı ı ı~;i saytıu'.l•l 

•• u mikta da 
a g 

a aa z 
ee 

d" . 
---------

Ofis tarafından 
fasulye 

ayda 150 ton pirinç, 
piyasaya arzedilecek 

• 
1 

300 ton 

Bir fiyorda sığınan 
Tirpitz zırhlısına 

hücum için takviye 
bekleniyor 

Ankara, l '7 CHusu tı - HalH:r aldıiı. pe;rnlr, 600 temite sndeya,tı ve 100 ton 
Londra 18 (A.A.) - lnıll!ı ta ') n • tnA göre istanbul -ıy,.rnsuıda bazı ,. . .1n bu'-

.,. - ...... '6urun piyasa lht1>acını kn'l'Şl'la.ınalt 
releri ve hafif deniz kııvvcUcrl l'iani k maddelerintn daı-lıtı .. ~~-Mı "lkknte alı. 

·--· " ilzere Toprak ve Ticaret OflSlerl tan:ıtın-)'akmlnrında. SC)Tctmekte oLın Von ınarak, a.vda 150 ton pirinç, 300 ton dan ... t 
·• ıınedllme& ~hı Ticaret Ve. Tirııltz zıt1ihsma ani. bir hucum yap • ra.sulya, b ' pa.n.ı olR"rü ta ıcoo _._ 

ten ...... f' klletindım bu mü mışlanlır. ThJ>ttz derhal kaı;ırutş ·ıe b'r - -------------
fborda IHtoo etn1lştır. Fi,lord dı md:ı r ~ mlştır. 

e elere emlr \•erli. 

zırhlıya hiıcnm eilcb lmı.-lt ıc:.n tan nrc- Bu lil m a ca 1ar1 m ·z Tevziat 011611 yapılacak 
imin takviye abna.brı beklcnoıektedlr. • 

lran kraliçesi Tahrana 
dÖ!1Üyor 

Londra. 18 (A.A. ) - Kah1n'Clcrı b,J _ 
Wrlld ğlnc cörc iraaı 'ırallçe.s,i Fe\'Y. ye 
bugün 'l\lhraıu döılilcrktir, 

I{:ra)lçe, TaJımncb kl'a.J \"e lıükumot 
~rJtiıu taratuıdıln karşıl;uıac ktır. 

Dun n~tti,timlz bulm camızla Şchrlıniz İıışe l\liıdürl.ü~u. ev\'elce 
8 inci st'ri bulma<·al:ırımız nihayete stok edllnüş olan 150 ton plrlno \'e 158 

ton fwıulyaıyı ihtiyaç ı;a.Jılbierinc U\°%1 
orınl oldu. 

etmete 4uı.r r vermlştlr. F.ısuJ.ya \'e pi. Bu safye ald bulmacııyı h• lletml 
olan o!uıyucularımızın bunları gön. rlnçlcr evvcl5. >-at.ılı okullara, hastane. 
drnıuı!erlni rica e'1crlz. 9 uncu s rl lere, haşır ve h'.Dlaye ooınlyetlerine dn. 
bulmacalarımızı puıUnMn il.ibaren 1 fıtıla<"ak, artan kısım kooı>ernt.lf \"I' bil-
neşrediyoruz. yl.ik ba.kkalcye rnııia:ctlaruıa verile~. 

ı J tir. iııUyactv. bir liste ile hşe l\lüclur. 
'- lüiiwe bitdlrilecek • 

• 

6tretfm. teluill; ö!':Tt-C:ın . ortcı \~ l tik~ 
ÜğT~ !tm:tn ~!13.tmı gt-n .. •ml"'< 1cdn 
hl~lrlr t kııçml:nuyor. h lçb ır feda. 
kAr1; ~nllmlyor. Bunlıuıhn h i 

n ö~ tmenlcr~ l\stert'r~t:ı 

~ı~ nlık ' '' anlı,,s<ı b:ı h. 
dr. Talebe 'Ve b:ı..b la.r da öÇctmcn-

(DeYamı 5 inci savfnda) 

Küçük san'atlar 
kanunu 

Ankara, 1'1 (Husu il - Küçük san'at 
!Ar kanun proJeslnl hültümet buıun 

l'ılec · vermiştir. Proje başlıc• şu ıa
yelvi hedef tutmaktadır: 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
···················································· 

27 ~ıl evvel bul'Un, yanı 18 Mnrt 
snbıı.hında. Türk ordusu, Çan l<ko.. 
lede mutkltk dilşman doıı:mmn ı. 
na karşı, larlhln şimcllyc l..'1ld:ır 

kaydetmediği bli.l Uk ve pa.rlak bir 
T.afer knzanml.$tı. Sııkln bir hava. 

dıı, müte:uldkl du man z.rhWann. 
d n muteşekkiı kU\'Tetlı bir filo 

Cana.kkaleyi zorlayıp r cçm6 ~in 

ileri at.alın~. f kat •rurt topçusu
nun, TU11i m~·ncl~rlnln cclıen. 

nemi ateşi altında bozguna uğra_ 

mış, Uç zırhlı denize gömlilmü , 
diter ilçü de bir d.ıha rat.ife gö. 
remtyecek halde harab olmuştu. 

Bu darbe o kııd:ır miıtııl '" kat'i 

blr tesir bım.knııştır ki 1914 har. 

blnhı sonuna kadar müttefilı do. 

nanm:ı bir daha Caru.kka.le boğa. 
zwa hilcuma tcşebbfüı cduınemlş. 
tir. 

18 1\1.art ıt:ıferi, daima taıfhlmW 
siisll,yeo en parlak 
ri olıırak katacaktır. 

) falnrdan bl. 

Hariciye Vekili dün iki saat 
süren izahatta bulundu 

Ankara, l'7 (A.A.) - C. H. P. l\Itclls hafta içinde b • alikaWıdır:ın 1 

C'MJPU umumt heyet! bııı:-un .. r:.3.19112» hA ve vakıalar hakkında Harlct;,.e 
t 15 de nels \ 'cldli Tr.ı.bzon nwb'usu \ ' ekW SWaii ~tln iki aaı ilraı 

118.s:m Sakanın :refslillndc toplandı : 

Cclsenln açılm ını ınü~.ı.~ub g~eıı 
topbntın ald r.abıt lıüli u;ı okunduk
tan sonra Büyük l\llllet l\lecllsinlJı faali. 
yet!ne r b l"el'ild1tlnd~t'l'l tr çen altı 

lzah:ı.tta bulundu. Bu l.ı.a.hata tem:ı~ c-

den mevzular üzerinde söz nlan hat1b. 

ilt'ıtt icab men Ct'vablar lerUdlktcıı ra 

t 1'7.30 da tol)lantQa son vl"l'fuii. 

Anıt.Kabir hakkındaki projeler ·n jüri heyeti tarafından tetkikine 
bau)andığını yazmıştık. Yukarıdak · rcııim jüri heyetini p . oJcler anı. 
8lnda göstermektedir • 



-····-
Şark Cf phesinde 
Sabit olan 
İki hakikat 
~·----Ekrem Upklıgll _ 

S ovyetler hakkında d~man.. 
ları tarafından ileri aürülc:n 

iddialar ne olursa olsun. 
Moakova ricalinin iki hayati nok 

tayı ihmal etmlı olduğu hiçbir -. 
man iddia edilemlyecektir. 

Bu noktalardan birincisi icabın. 
da bütün Avrupaya kartı koyacak 
derecede kuvvetli bir orduyu, böy. 
le bir orduya yellf('Cek bütün endüs 
tri cihazları ile birlikte bazlrlamıya 
koyulmamıı olmak, idnclsi de 
memleke~lerloln iklim prtlarına 
dair asırlardanberi edinilmlf bilgi 
ııığını bir kenara atmamıı bulun. 
maktır. . , 

. . 

- SON POSTA 

--- Hiç dinmiyen /(.an .. = 

Bu iki nokta nazari bir iddia oL 
maktan artık çıkmıştır. İmtihan ge. 
çlren bir hakikat o1arak bütün dün. Uman uÇaciıt: ıı lıablzlık\an yavaş T-J.V86 '11Dut1urablllr, a-cçlrernl~I yanın gözleri rnüne St'ri'mi~ dur. tek yara nefis t dmlzde açıbtws olandır, 1ıılr defa h1!!11!Jaya başlad. mı, hfo M11hz.ta.bmla Jllitaak•p.ya cirlşeblllnto, flldrlerini serbestçe söyliyeblllrsln, 
maktadır, ne ln..i<i.r edilebilir, ne de bir zıııman ta.m ._.. t.panmaz. onun yapt*1armda ekıdk bulduiıuı n.rıııa onu da &Dl&t&billrsin, fauL onu he-

____ .. ~ .. --.. --.. -- lıe baf)kai>!Dm )"aDlllda küetik clilşürmmDek prtl ' 

::!::s:~~E~1t:!:t.~d=~d;;; ( e- h .- r ........ _ . H•·-·-b·-.. ·- 1 ıe.. - J 
ce mübalağalı görülürse görülsün, .. a, e r er 1. 
~d~~ ~ık~~ "~~nda ~~~~==~;~~~=~I~T-~=~-~~~----~~-~~~-~~~=~~=-~=~=~~=~~=~---~ 
~l;;ı;:n~i:i'd~ıa:.o:~::n~~~i Vilayet dahilindeki 1 Bug-daya b~kla ununu 1 A t k 1 T tebllglennden anla,ılmaktadır. n a ya 1 evf ·ık 

Rusların bin küsur kilome~e de. kazalar da zı·raat rinliğinde ~ok zengin bir yurd par. i , • ismindeki şerir Ei:i. ... ;~;~:a!~~ seterberıiği taaliyeu ıırıncıların karıştırması 
rinde bulundurmakta oldukl rı id.. h . -ı ·· ızmirden de kaçtı 
dia.sı hiç değihe bir dereceye kadar ilkbahar ve Y" ekimi laaliye- ma znr n göru uyor doğru olncalı: z·ra ne tank tüken. ti baıladı, her tarafta hum- z b 
miftlr, ne de tayvv.re. malı bir ralı.:ma gö:ze rarpı- a ıta dün kendisini 

Ahr.an tel:.t1·1~rlnl~ birlnd~ Sov yor, Vali ;ar:. oerileeek3 :zira- ( ...... : ............... ~ .......... _,, ... _, __ ............................................... -., Hasköyde bir evde 
yet kuvveti rlntn b\r hafta ıçlnde t k I d b l L : Halıteyı Olu yaptığı takdirde Maliye ikinci muamele : .yalnız hir kesimde. dört yüz tank a on eransın a a unmaıc : · · ! · ' ·· · · A • ::·E: yakaladı 
k b tmi ıd··'-la lddl ed"ll üzere Çatalcaya gidecek : vergısı 1ıtiyor, bazı fırıncıların sıııı•tunallerıne manı ol -

ay e ' o UH rı a ı yor - • k •. b • . oı · I d du. : ma u:zere u ııın ıs tara ın an yapılması için 
400 tank Fransız ordwwıun Vilayet dahilindeki bütün kaza. : Ankaraya müracaat edildi : Katil de dahil <>lmak. üzere mü _ 

h rb ba: \an 
1 1 

d ilk ld - lar dahiIMde ziraat eeferbcmği de_ \.. : teaddid cürümleT iıliyen ve muh _ 
t:.m y~~ ü~c ;:,art W~ vam etmektedir. Bu hususta kazalar T;~:k .. M~h:ttli;~°Ofi·:··ı:_·-;~-:_-·····,:-·A-·nk-............. :-......... :·~-.-1 r telif defalar hapisanelerden firar e-

d 
~·.ı _1!1_ l dan 1 t L fi ·ıkh h 111 ra n - uusu""'a araya munıcaat eal - de An ' l 

KC\cn Fransız or U"Klnun m~ o - g~ e~ . eı;sra ar_ ı .a ~r ve dan fırıncılıua veTilen unlara dü.n mi§tir. Gereken :karamı b ünlerd~ . n Uu:.ya ı Tevfik son ıolarak duğu ~nk kuvvetinin Üçte birini yaz_ eklmanln başlad~glDl bıkJırmek bakla 'UDU karl§l:lrllmamı~IJ. Dün 've mİJ1atle verileceği talım'1:ı edi} ,~lr suçtan. dolay! mev.bıf bulundu• 
b"r baftnda ve bir kesimde kayb t. te~ır. Yaz mahsulle.rı~d.eı:' patates, tevzi edilen unlar buiday • mle!r ve 1 melctedir. Zinı fırınlua veri-len ha- gu Ad.ana hııpisıınesinden kaçmış, 
tikten sonra gene taz~ ~C:tlerle '{°f~n ~e noh~~ dcimık.tıç~n toh;nh- buğday • nohud haliteei.dir. llite yapma itinin bazı euiiatlmaUer; 1 faıkar lz;nır~ yakalanmıştı. Ele a -
sald rıyn d vıım P-debilmt.-k ıçın ne u v T azır u unma .a ır. a a Ofis, evvdee de µ-uiığımız gi- yol açtığı söylenmektedir Bu ara vuca sıgtqaz bir a<lam olan Tev:flk 
hadar hazırlımmıı, veya kayn k. soguk mıntak~l~rda ıse tar~aların bi, fırıncıların günlük istihkaklan. da bıczı fırıncıların muht~lif nevi' 1 bu d~fa yakalandığı İzmirden kaça. 
brını ne derece genlılelmİ.! olacağı ~al~rlam;ıa~ı 't.rı dhummah bır fC - na isabet eden buğday ve mıaır un'l.arı •talarında mübad-el ~ • l 7ak şehrimize gelmiştir. Müddei -
k di • "ndcn meydana çılıar. •v ça ş ma ·ta ~r. . . 1 uın1arını aY'fl ayrı vermekte ve fı _ JC!hrjr muhtelif _ ____. .: erek mnu:nıti'k maznunun Hasköyde bir İ"'e Rus hazırlıklarının rok de • D ıger taraftan znaot ışletmelerı. 1 ıl b k d"l . h 1. ~· ı · ,., . l~!':"' irakalaTtnda ek - d --·'·l ld v • • • r , · ·ı~ h . •v• b d r ne ar umı en ı erı a ıte ı. · !n:'.,.;;--,.. • • • b k b k '--· ev e ŞllA ı o ugunu te•bıt etmışt r 

'"MI ldu· n bü ··k nın vııaydte ta !18 ettigı eş ton e- . . " • ~ ... çeşnısının aş a aş a oıma. ı .. "' 1 

• 
.!o ve ~ 9 ~Yn .. ~ '-··~····· , ' - -·- - ' -- " -- ' ~. gchnn•k~edjıl<,. "" h• li teyi O • ., no seb<b oldukt"ı görulmüıtür. Dün »b tta ta" fından ev ba" lm ., 
delili. m rae.o •P•"" "'" """.'" y·.;. ' - ıl"n yapmama" n ın oebeb i, bu i • Ha !he yapılın,.\ deği Men ı.,d e vo I ve T ev6k <• ldı ğo . bi< çok mesmk 

Sovyellerln orduyu Huna! etme. n=om~ !_>a la.nm'.•"'· Ofı'.. ~,.fın • fİn moliyoce ikind bir muamele sa. Ofoin ko..,,olu altında olduğu tak. malla hernbe• tçe'1de ynkoyt ele"' 
dikleri gibi memleketlerinin iklim ~a~ ~ll- yetlı m ~~~da ;uk.~~t g~ yılarak ıtekırar ve ikinci clefa mua • dirde bu çeşid iıareket\crin önü~ mıttir. Fakat, gene kaçmağa teşeb-

r l ,., a.'d bUgileri de bir ke.. tı:trhn)ftır, gene ııou yel 1 mı tar mele verıtislne tabi tutulmas1dır.Bu 1 geçilecektir. h~s ederek kendini bahçedeki kör 
nara atmamış olduklarını söylemit- g~ztaıı da yolda b.ul~nmaktad.ır.Bu bır ku)"llya atmıştır. Ancak memur 
tik. gunlerde mcmleketllnl7.C gelm11 o- Perşen beden sonra Vas! i Rizanın evını lar suçluyu kuyudan çıkarmıtler ve 

Rusyııdıı kışın ıiddctl tkinclki - lacakltır. . . . Tevkifhaneye sevketmişlerclir. 
d batla • r tabakalarında ka. Ya-rıın Vah "'C Beledıye Reisı ma"lara etiket koymak soyan adam o---

rur.v~ u:~~a haddini bulduğu Dr. Uıtfi Kırdar, ziraat mödÜTÜ ve n1ecburı" mahkemede T k" d 
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r 
SP-haht"'n SRhafm: 

Bizimle berab~r 
Uyanıp, bizimle 
Kalkan belediyeci 

"9 Burhan CahaJ _J 
ir mühendis lC miıtea.hh d dos,. 
tum vardır. İşleri lçln sık sık lr.., 

mıre ı-lder ı-elfr. Geçen cun şoyle bir 
vak'a anlattı: 

- İmıirdeo Bandırma J'Ollle geliyor. 
dum. Vapur gece yarısına. doı:ru Galata 
rıhtı.mıııa. yanaştı. Birkaç yuz yolou eı 
)erimizde ~ntalarımız rıhtun:ı dokul,. 
duk. Islak bir ı:ece. Birkaç otomobil 
var. Fakat şoförler mustcrinlu istedigl 
yere detfJ, kendi islıedlJderl semte -ıı 
mek · eti g• -

oıy ndclec. Gu:ı.ft'l'"ı ne ıarnrı.a 

ise o semte müştm arıyorlar Onun 
için hangisine baş vurulsa e~: •. ~ • • .,... soru. 
yorJar: 

- Nereye ,cidecckslnb.! 
Eğer söylediğiniz lstlksmet garajın.'\ 

yakın değilse alacağınız cevab şudur: 
- Benzinim 7cıkl 
Şikayet için etrafınıza bakarsanı:ı, 116 

belediye memuru, ne polis. Çaresiz şo 
töre yalvarır, y:ıkanr. aonüş parasın~ 
da vereceğinizi söyler, bc<ş yerine 00 

TCl'nlh·e rar;ı olur, gönlünü cdrbilfrse. 
nlz sokakta kalmaktan ıı:urtıılursunuz.» 

Dostumun lillıiyesinden sonra ben 
de her ciin phld oldut:ım bir nk"a:n 
anlatayım. 

Matbaaya çok erken ıellr ve öğleyin 
dönerlm. Dönllş yolum Beyoğlu istika 
metldlr. Her gün, amma her gün saat 
bn birle on iki arnsrnda Tcııcbaşından 
Ga.Jata.saraya doğ-ru g-ldl'n hlrkat• e-Op 
arabası önüme çıkar seyrliscft:rln en 
chclvll o saatinde tnımvaybrı da oto 
moblllerl de Pl'şlerlnc vcnnk ağır nk: 
sak İngiJlz elgfliğl binası yanından Tar 
labaşına saparla.1'. Bunun sebebi şud ır. 
is'anbnl coplerl başk2 medeni memle 
ketlerde olduğu gibi geceden değil, sa: 
bahleyln toplanır. Sekiz yüz bin nurus 
J~ bir şehrin çöpi.inü i>eygir nrab s'le 
•oıılamaıi Pd< tabii ki kolay is de~lldlr. 
Onun için sabahlPyln bac:hyıı.n temt ı k 
öğle.ye bdar siirtip gidrr. 

Her iki vak'anm manıısı da şudur. 

n.~ belt'dlye schlr balkl tlc bl'r:ı ber 
yatar. Onunla beraber kn.lkar. Halbnlrlı 
her yrro• bu lş te~nrdlr. Belcd!y<-ler 
blittin tşlcrhıt gett görül', güneşte be
raber Sf')ıri tertemiz halde Y!hirr bı-

rakırhr. Şehrin bozuk yollan gece yıı.. 

pıhr. Sehrbı c:öpü ctted'"fl 1t !dırı••-. 

Ual1er. mezbahalar geceden kontrol rol 
lir. Kömur. odun. lnşıat malzeme.si ı:lbl 
atır ,.m.le'!" reccden t şmır !;chrln y\. 

yere~! o;el ler h Here ve tltikklinlarıı lr'" ~ 
<'eden dalıtrlrr vr S3b:ıh olunca şchlr 
bütün bu a"'ırhkl:ınbn kurtulmu<,;, sndı 
tş PC sahibinin emrine h!.l2:ır bnlurdu. 
rulnr. Şehircilik drmek de işte bu ite, 
mı-ktlr. 

························-·························· Belediye ve vilayet bütçesi 
12 milyon lira •• •,n Şubo."•n ilk baftutd" .o Halkoh z; ... t mekt<bi .-feaörle.. ür ıye e hb 

mevs m ._ l j d duran te'~f dLırind~n Ragıb Ziya Maden Çatalca~ Fiat Mür.akabe Komisyonu ev - Eski Dahiliye VerkHi Şükrü Ka - tedrı"satına ne zaman 
Zaın&il u""D J' ur ' ~,.. "d kJ d" z• f •• •• L ~ }.l ~ b' L d • , ·ı d ] eki • · ··kü atau insanları ve ya gı ece er ır. tTaat pro e.oru v~1ee yapmış o c:ugu ı-r topnmtı a yaya şantaJ yapmaıe sureti e o an-~ crı~~o di~ diri 

1

ijmen taham.. orada ikinci zirai lconf.eransml ve • 1'bıl\unum mağaza ve dillaol .. rın, dır;cıJığa ka!kışaıı aai>ık Kale na • bo::ışlanıldı? Yeni belediye ve vilayet bütç~ıi ~'ı":::ıım.z fı..ıonal kop.;. "oiuk recekti<. aabnalrta oldukluı mallutn Hatla. biye müdÜ•Ü Mehmed Ali, •on defa . P"°İ"i "'."'ind~ki çoh,mal., oon.• 
mdu bd , dar. ·ı ..... dik ı rını, etiket koymak, l'iste tanzim et.. .olarak da Şehir Tiyatrosu artistle • Ünıversite Rektörlüğü, tıb U:d • ermektedır. Butc;e yakında Şehlt' 

il gar en fllfKa ogru 1 er en - T B k ~'- k 1ıo· . . d v f" R . . . l k . . a b'lf""] h Meclisine v il ktir B l k u an ve tUI Türk icaret an ası· """'ve,... aı.. g ........ et,..ek •U- rın on a•. lzanon evme g•dmk r~Un~ meme ehmtz e t •I '" . e• "'~ •. . •. 
le "'::;: 1 u ~ -~ < ı.":.ı o nadık • <etile halka bilfameğe meobu, al - aktörim evde bulunmomastndan gt tuıhte başlantldtğmı t..bit et -1 v~ıdat . bulç<St .. mdıltk 
la.re 

1 

~· dfı~n .. :-i Y akşl nın bu yıl 343 bın duklarım karaı altına almı~tı. Bulbilistifade kendisini ev halkına ya-imek maksadile fıb Tarihi &letitüsüı 12,800,000 lın. olarak baz1rln~m1ş nr~.ro M ~ e k eaşa~~d~ nbulu : }" k" kararın tatbiki için konulan müd •
1 
kın arkad~ı gibi tanıtml§ ve bu su_ profesörk-rinden Dr. Süheyl Ünve tır Ayrıca bır munzam varıdal ::n"İZunke;le k~~a top...kla. böl • ıra arı var dot p~rhk•tz satıı Y~P~ mü.,..e- ":t!e !50 tha pua ile _gümüş ;e _fil rin '.,eı.lii<i_nde ve .EJcb;yaı. Hukuk bütçeai daha hazırlanmakıadt.. 

. k yuka ıda kutba 
900 

ki • Tirk Tiearet Ba,Dkasuun seueUk he-ı•ekr ıçın Perıembe gunu aıona er. dı,ı ıkı tabaka ve bır de du~un I Faku)telerl pııofeaorlcrınden müte.. 1 1 cesı ço r "'' ebed" P l k l k k -
11
-k'l · h · U A .. ~ Y O 

lometre yakınlıkta bu!unan Lenin. ,.u _......,. • ._,,.., 16 Mvt mı m -"· aza< t .'" .. _ııt yapm.~ ça .... •çmtıtı. . .. '"" ı b1r eyetı kab eden ;Lru a. fi 1J' 
ırnd kadu •oğuktur. Buz denl•in. brihlnd• ""'*"''" 1'Rk•""'"1 """"yon moe_,,ı., ıçm moddet -~" . Suçlunun muhakeme"ne dun ·~ r•.•tı~lut yapmağa men>••."' • ı-------------
de lclln Monnan>k Golfstrim ••Y"- ........,. ,...., ........ >Jeothi ... ,... ,._~!~~--~aha uzattlmt,.ır .. la.1" Mu • !~ye 6 net eczada başlamnt• kendi- mtşt". Bu uaotınnalar netieesınde Ç&KŞAMBA 18/3/19" 

olndo bütün '"' bouuzken. Azak ••"'" b>nkanm bH!n..,., h'-1a<1•. durugu bu ka;•"n taıl>tlu ,.,. mat. ~ yap~lan ~.-guoun~a Va•h Rıza elde edilecek ilml noalUmot. beynel 1.ıoo Saal a>"• ,_,.,Bati!_.,. 
d 

; 1 d ,. • ... pılır Bölgeden rın tetkikine anedllerek k~ııl •~ tas bıı za.'bıt va~alan haz1rlanml§tlr. ıle eskııdenberı tanıftlglnı ve bu pa. milel tı'b atemin .. arzedilmek üzere (PL), 'J.45: Ajı.ns haberleri. 8: Haill 
c-n.z n e pa.maJ y.. . • B ~ . . . th ·ı la kt.. .. b" d v bölgeye k·ıın ıidd1:ti gibt devam vıb olunmuıff.ur. '; ar~~~ıayıe~ etm~~n tıcarke 

1
a- ra4ı ~ 1'8 d~ı. a oru~·w ~r. yar 

1;1 Ünivenııite İdaresince kitab halinde pa.rçalıı.r (Pl), 8.15/8.30: Edn saati 
üddetl d la.l<hdı'- M.,.li kar Tü* .,.......,. - '"' .......... , ne•• goru noe uu m=u va,. a., o r en t&tne. ve< '"'"'• o<tn • b .. tntlacaktt<. "-"' Saat ayan, 1%.830 6•rlu vo til<. 

D

m t h c d 76 merke2de eok ~erimli ne1ılceler eiılP f!\tıP< •• te- cfoldurul-cak ve hemen Müddeiu - bir siıikat mevcud olmadığını söy. ---o kuler, 12.45: AJ:ıns haberleri, 13/13.30: 

one z avzaıın a , ·ı·w k d'I ._ • l · · Or p de ı 3 ı, Smolon.k'te 140, Mo• mln ... ,.. "'·'" lin •bb •-~ "- ••Um 'ge. •ev e ' •'.•• e~zanln ,,;. cnuştır. Prof. Neumarkın diın Şarlu vo turl<dlo<. 18' sut "'"'" 1S.03o 

kovada 146, Minik ile Rlga'da 100 nf'lf'rd~n dP"'°"' gem 'l"P~i a.•eat.lar satte t..1bik f'dtUnesı temm oluna - ak.uıı mki konferansı Radyo dans orkestrası, 18.41: Ziraat 
• ...;a..-l'·nunu ba ilefa tam1H11N1 tııar....ı:ın •• C'.41\tl'·. Mektebler3n dinlenme tatili :r- Takvlml, lş.55: (Dıy polUlka hidiselc-

Demek oluyo< kl cephenin ee • - va.ı,.oı. .~-- .,. .... ., lnaN Mmil Vekilliğince ol•kod.,Jara P•olesör :-;eumarl< <a.altndan ril. 19.lOo Bilı.am ma...,mdan ,....,~ gün sürer. ır.._,,. .. 
nubunda (Karadentt, Ukrayna) kıı ,...,,.., ,,.,,...-•• ....,..,. "''"r•n Lô.stik tevziatına ba§lanıyor bildi.ildiğine gü<e ya•ln okıomdan dün ,..t 18 de Ünlvmite konfe • ,.,_ 19.30o Saat a"'"•"' •l•M haW. 
Mart sonuna, nıerke:ılnde (Mosko. S'lhibı..,.ıM önt\mim!f!ltt s~ k-Metı\i lastik tevziatı için beklAnen e. itibaren resmi v~ hususi bütün orta il rans sa?onunda «Moder ı iktısad ve leri, 19.45: St'rbest 5 dakika, 19.50: Fa. 

vo. Smolen•k) Nisan 
0

,ta,.na, ıl • ten•"' """'" bulan.,..~• omtdl b~I< mi• ;, .. nJ;dödüğü_. gelmi,fü. Ye öğ«tim mü..,,..ı«inde ikinc; İm- maliye siy.,etinde '°'yal noktai na "t h0>-eU. ıo.ısô Rodyo ,,,....ı. ıo.m 
malinde Ni..,. ..,

0

.,... doiru bit• • M'"''°'"'"· "" ""1l •evziotında, llutibiz oln. tihan devmi dinlenme ıatiHne ba zar» mevzulu bi< konfmno ven1 • Bl< ~ ı;ıre.ı,....._ 21' IS>lbk ... tıı. 
cektlr. nk uz= müddet bekleyen otamo • lanocokt>r. Tatil Cuma sabahından mİ•lİ<. Konfmn.ıa Ünive,.ite Rek.. ıı.ıso "'""'" - •• tıırl<iiler. UAS• 

Bu memlekette k•t ha«klila ne bil. Hdıes bulunduğu nokt..ıa bil ve bmy~lutn ihtiyacı ilkönce ayın 26 net Po.,embc günü ako• • tö.-ü Cemil Biı...t. prnf.,örler. ta • ıu,a..ıı.ümhm ........ 22.300 saat 
kada< zaduk verine buzla<ln çö • mahpustur .., umumly.t ltiba>ile gid...;lecek ve bundan ••n'4 ihti. mına kad., devam edecek ve Cu. lel>el« ve kalnb•lık bi, balk küt • ..,,,., ajaM bab<•l<rl vo bnn.ıar . 

.. 

1 

e ....,... da a kadar za•luk May" ba,langtc•na kad., bu vaol. ,... n!obeti gözönünde bulundurula. ma günü bütün okull.,do yeniden t .. i loozır hulunmuıtu<. 
yette kalır. rak tevziata devam edilecehir. dersleTe ba~lanacaktır. o---

Bu umumi bilgiden bir uelloee ça... , '""'lı T~caret Ofisi müdürü 
l.l m 
verir. Ruslar bu mevsime Raı:puth. 

• P' 

lstanbul borsası 
lra derler. Yolsuz günler demektir, zira artık ne kızak itler, ne otoma. 

TAKViM • Mart 
1 

··~· "" \ 18 
A:rabl Nııo 

!!! Çarpmba 
1861 -Mut Reaml H.10 
Kasım 

6 1942 ısı 

C.Ll\ıi:.Ş S"fer 
lMSJ\"-

::.. 1). :>. ıJ. 

6 ., 30 • 28 

il ~ :w 09 

Otl• !\-indi Aqam Yat.ı 

t. w ·r ·r ~. oJ. 

i· 12 :t~ 16 •S LR 1. w 
~ij v. 6 ., "' l7 u - 1 

""e, M....., on .ekiz!, ,..,.ı.ı J S T E R J N A N, Ankara ya gitti 
Rusyada kıttn son devr~idlr. Kar İ S ..,.

1 
E R 1 ıu A N M A'~ Ticaret Ofisi Müdürü Ahmed fırtrnaııı bir ild hafta aonra dura • '" • Cemil Gonk Ankaraya gitmiştir. O-

cak, dunnıı.sile 1.trllkte çamur mev. 1 rada Ofis işleri İçin b.azı temaslar 
simi baıiıyacaktır. Bu Lölgecle ne .Bir arkadiloŞ"1ltZ .ııl"ttı: tiyatronun lç.bıden çıkarken gördük. yapacaktır. 
yapılabilirse ıu b1r iki bııftn için • Ccçen pn. Şehir tiyalresu:ıdan bi.. Jladeıne, bayanı rişeye retirerek şun. • .................... ,,,, .. ,, •• ,, ................. .. 

de yapılabilir. lı.-t suyoHluk. Sıı-amuı beklerken, ii. Jıarı ~I: • 
Ve ı,.. görüyo•O% ki Sovyet or. ..-. halw»n. "k ... •-·''"ha.. •- Bu .,,.n. Uya"•'• ct.mto. irtihal 

d
..... baharda beklenilen Alman 7an, bwtıuo:t •~11 ~ ._a ısı.. ...... ikinci kata çlkmııs, loca bileti satılan 

ıd d 
·• '- ·· Glşe memuru: aa ırııın an once ne yllpma~ mum ı-ife71 M"J:ror.• 

künse yapmak ;..;n cenubda biitıin «- Bttincf kat yok, i'k!nel kattan .,.. _,_ Genç ve şık bayan, utı.1ne\ bt1a 
kuvvetli .. laamn:a geçıni,tlr. Mu • ...,..c::;1,soa!» ·-bını ftl'mee, genç 
vaffak olt?o olamıvace.ğı ayrı bir n şık ln.,.uı ~in önünden ayn!dı. ll>C3 v:lrıı ı, ttbilet lklncl katta verlJI. 

naeseledh-. Bugün sabit olnn bak"L.a~ ntr miiddpt .-ura, onu bJr t.•d-e ile ıorıı ~ nn:a.aııştı. 
..dece Sovyetlerin h"'I!l çal15111tş ol. 
dukları, hem d.. iklim eartlarln!l.n 

Devlet Deniz.yolları ııeşr~at ve propa. 
canda i.nıirl, eski gautecl arkadaşla. 
nmızdan saJiUı:ıttin Enısin babası, es
bak Konya Jandarma :\by kumandanı 
emekli albay Enis Atabey wra.t etmiştir. 
Cenazesi bugün ötle namazını mıiteak•b 
Teşv'klre cıunlsinden 'ltaldırılarak Fcrl
köy mezarlığında. ebedi lsLlr:ıhatgilhma 
tev:Ji cdllccclctfr. Arkadaşımıu VP allesl 

-····-
17 /3/942 e.çıbıJ - kll1>3ılllŞ flatJıırı 

Aı.-ılıJ n ' a ıır t 
ndra 1 t!terUn 5.24: 

tw-Tort ı 00 ı:>ol&r 

..drld ıoo Peçea 
-ııüıolm 100 :t.veıı ııcı. 

mr elt m :ıı.ra. 
24 ayarlık bir gram külce 

132.20 
12 93'15 
30.72 
33.00 

a tm 450 

Babam .,.~ T bTill& 

tkrn~elıL % 5 933 Er • 
gruıl 2405 

19.95 
19.90 
19.65 lsl:if'adeye u~ıklM'ıdır. 

&lu,.,,.. U.,a.k1~9i.L 

s. va.s • ErZU."'lllll 2. 7 
% 7 941 Deınll"YolU I 
~o 7 941 DeınttYOl'u Il 

1 
ef'radcııa beyanı tad~t ederiz. Al1ab 

"'-----------------~----------------------------·..I rMıımei e.yletilD. . ~ j 

. ....... __________________ ,,., 
lNAN 
iNANMA! 

iSTER 
iSTER 
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- · D EBi T 4 T r~[Ta!~~!~n s~y_(~la!:. 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy im fa ? 
B ayan Şüldife N b.ıı1w bu sou ro. dıuı lıa.mly~ ve fa.z11eıt Jerıılerı al17or . .t>a.rJ.Sten ona lbtsanw inu:ul~ blr tel.. • ' ' 

mauıru lıenuz yeni okudum. Kcn :Uuslki ve Namık Kesn:ı.ILe ·r~rik t'ik rra.f çeker. Nihayet ı> kadın. cocukluı 

din~ btı C'(çll.;meden. a.nc&k, guzeJ ~lr relin vaıtani . v:trleırini dlııleyııl'cl\ bti.'I' ii_ a!a.ra.k Pa.rı$e ıellr ve 1>nlıırı '.~a Yıl-~ YAZAN : K A O 1 RC A N K A F L f 
esen. somınd:l l>kumıış olıru.k zevkıle yol', Sonn lst&ııbula ;-eliyoc-ıar. Amca_ dn kac~la.r. ~yi otelt ıtctirditi ?. ı. İ 'ti f ld d"' .. h ~ . · , 
rn.ı.zur g-öriiyorum. sınıu otbı Jo'abil' oouıı ııua.rıııda yeni DllloU, Ha.sa.om utraJ.ıcı d eb;)et .. ve l:'ıl. d n -~ akkı or~ Y~ a l g;mı!!ln 1 Y.or; Osman~! ordusunu ve başku.. rak sür.rnoek sureti le hendekleri de 

uYalnB döntıyoram11 t.-..ınıı.milıe ku _lb!r yüksıeld!lin p:w-ıltıl&rını canbudırır.1 dıı•n ya.1ııız bAşuıa lıt.ınbula dönıişu ... ( en nK~u~e ~b1 bır smda!1~ 1 K~nban.. mandanıını ıs•ihfaflil karşılıyordu. d.oldurmak, sonra kale bedeni r ne 
l ı·ması lorıs ı~ agasa ve ıger ı rls T" kl · h h bl · d d · S"".ırsuz eser mt! Buna kesin bir lisanla Maamıı.fih he~n içinde sa~ falarca l':eı!<-ı-.de butüu blr lıay.ll ve ba..raı ıu- kale} .. .. . ur enn mu a~ara ar enn e. mer iven dayamak, topları yana~ 

e\e~ ~ne.Dtt'l. Fakat 20 saytayı doldu.. Na.mlk Kemalden "Ye Tevfik Fikı·ettcıı kutu... , erı onunde bayrak .. dal~alandrr 1 kı başlıca usullerinden biri de top. I (D"vanu (/1 de) 
. . m ştı. K·ş ı n İ!!lanbula donmuş, gene 

ı-.. n hAyst ma.cu:ı.sı içınde o k3.dar derın mısırıı.Ia.ı- 1"~1. ,ılen rınn.lJ'\{'.!., C8crinin b· ıı r d 1 
sezllml:ş ve derin &"inilmü5 parc;al!l.r var 'la.lfala.rma bir entoloJi ını.h~·etı verme. İ$f.to romanın lskeld.i budur. Fakat oraya ge ıyor u. ( '"'\ 

ki v~ Şükıüfe N'hal, kalbinin şair duyJo;e beliti d~ha iyi ederdi dln düşiliıiı - bhlillerde, lctimai muhit t.u.v:rlerlndc Ba~ kumnnd.an Lla Mustaf~ Paşa 1 "Son Pos' 'l n~n bul nar\"\ Si . 1 - ' 9ı ) 
ırularııu bu B!l.Yf&lara öyle b!r he:recaıı_1yorwı. ıııe k:ı.dıw te.neVTıi, ııe clllllı kar:ıklerler a.danın merkez-: olan Lefkoşayı çe. \.. Lı,, & i.1 A • 
kı. dağttmış ve her 11e1ı oya gllJi bir üs., Gim gel1r. Fah\r ata.bey ÇanaJd;.aleye var. tı~ bır muhasaradan sonra ~abtct
tüpl.a öyle süslemiş.. &iizdle~ilrml~ ki, lı:ı.rbt> ı:'der ve orada ı,"'hid olur. l'ıldı7J Ma.a.maflh, rom:mın zihne tciiılan mı~: sonra Magaııara kalesın ın mu
net~ede yabu:ı bir h'ssin ve bir hiik - H'aS31n isminde bir &'t~tlt- evlenir. uaJt.'\ra.flan da yok değil, mut llif, b un,• hasar.asına başlamıştı. Burası daha 
miin tesiri ~'.mda ka.hyoruz: Hayran .lsıı.n onun D.ı.riilfünundan ve Tlirko-'b:ıalt şeylerde-n b!lc bir fıtria çıkarmak kuvvetli ve mühimdi. Kliçük fakat 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 
okuyucumuza bir /ıtJd ye tal~dim edeceğiz 

12 3 4 5 6 7 q 9 

her 

1 ') lık. (llll°ırula.n arka.ıbşı:dır. ıb-ilyoc. Mesda bir cümle: güz~l bir limanı vardı; Veınedik ~~ Soldıın sağa: 
VaktUe S:ı.m.I ~ u.dr Sezal beJr, Mütarr~ .. P~al3nıın vata.nm ı.arııı. uİnsandruı, lns nlard.a.n ne kadar nanması cesaretle hareket ett\ğ ı 1 -: OHI) uc:ı 

«8c.rgÜsleş~ romanında romaııiiı:m lle sında milletin acıla.rı. lsyanlan ... Ve iırkmüş:Uim!» Osmsnlı donan•11a<ıı da h ' raz g f l c4 ı. Kaşıntılı b .r 
real't:m.1 mezeetmlve kalkrruşt.ı f~ Yıldızu. N>;kun ve ıztıra.btı ,,ııtan his 1 Sonra b.lr yaz gect'si tasvll'I... Derken, davrand ığı takd irde ya •ri ' m gele- hasta' ık (<il. 

" • • L b'I' d' 'V d ' el ! ~ S ğ d !il roma.otlk ü.sliıbun a..~lıtı eserdeki da.. lerl... 'hlltırainıı yaz:ı.n kıtdmın başııcundıı, ka. 1 ır 1· 1 ar · m g<"t nce e uzun ıa. · - :ı <"I:. 
- -'--!-

tınık realizmi hemen hemea e7.miş gibi! N'bayet, Ha.s:ı.nla evleıni)or. l\-1 mleket ba bir arı sesi vır;ıldar, bondaıı ıırmen man dayanm::ı.k mümki.indü. Bir ele. 131 : Avrup:ı.d.a bı.r 
idi. Da.yan $tikflfe Nihal de, bBI w: · ınro mlüınden ve i9'.fü\daııı kurtu\m ı.~tur./Şu netice doğ"acaktır: fıı yaz mevs.mini geç:nce, hele Bı- ııehır llı._ 
tll.rle hayal:an S'lfha ııarha Olkışını, a.~ılZa.fui müte:ı.klb i.s'lıe.nbulda milli hli <ıDuda.ıda.nnıdaıtı acı bir ı-ulü1 ı-eçtl; Tirıdteşrin ayı görününce Oıı.manlı 3 

- Eır renk 4 ----
ve çit baJtlkatini blrblrlııe 9kle-yor. :f'a. kfımet kuruluyor. Fa.kıı.t bu defa, yeni,rulıınnu çeken srsler uzakla; kMkudıınş donanması artık bu sula ;da dura. ızı, Muahede. an
ut ilk bıık!Şlta birbirinin zal'arnna bir. bir hayıK başl&ın1$1.ır. llas:ın. b!I yeni ürperten ıesttt ti blŞucwnda! .. u:ıy:ıt, mazdı; lstanbula dönecekti. o~man ~mA la). 

1 t l d ah d " - Kase (3l leşeeek ılbi ı:örüllt'n bu ayrı ayrı kıy_ ha,ya1m rörcneileri içinde bucalı.yol'. ne mün:ısebetaiz Şey!. j ı onanması gel' nceye kadar y u . . . . ' 
mrtlcr «°Y3.l.nJZ dönüyorwn.. müelliflıtln Suvareler. balolu ve başka başka kadın. !ile derslııis? Bunun ribi sa.tırlar, ol- o gittikten sonra havalardan isti fa_ D~nı" olçu.su. <

3>. l 
kalemlnde, bl1Aki5. bizi heyecanla sü -'ıarıa m~Lar~ dU:kça eskimi$ bir romantiklik değil nıl'? de ederek adaya gC'l cek olan Vene Bı~ noı.t. <21

· .. 
riiklıeyen bir ıneciyet. ha.llııe relmekte.ı Bir a.rallk IlMan, Ytldw, Aııadoluda.. Kıı.br.ı.man k.a.dmm bir hususiyeti de, d '. ~ d~nıı~.ma.~ ı karaya aske.r çıkar~ J Mi·> : Kem:: 

0
• 

dir. İft;> bnnan 1~1r !d, eserin buı1k.ı &m.ea.-~111 ya.-:tına ~ötilrbyor. Yıldız, hep kendini belenmesi ve metb_ tını:sl . bıl rdı. Çun1rn onlar•n deniz üs1 e·ı ( ), çS1S 

t.t"blt ziflannı btle. h~ea ve hlsset.
1
btr Ttiı1t köyüne, k.ıtliılnin biitüu heye. dJr. Daha romaıı111. sekizlnci pyfaı;1nda~daha yak!nd ı; Gir' dde bulunuyor~ <

3) • _ t 
tırnıes.l.nJ. bUeıı şair bir kalbin sıc.ı.klı.kı,oıı.nlannı alnt«eatı blr mabed bula.cl\tı1baber veriyor: H:ı.rb öısür.IC!'i Derne - du. 

6 
- Ah.de '

4
)' 

Sonra., derhal, şuna tşaıret etGtek Is-yor. Oradaki b;ıslt köylü b:ı.yatla.rı lçln_lşey yapmak lstemiyorlar- sur, inadcı, kurnaz bir kurnandan. ren ısı. 
terim. Bn romımda her ~yden üstlin de ııuncıır.1ıı11 ~ndlst. de, karı,.c;ı da, '-:m dal Romancb, aklın ve mıuıtığın kolay - dı; orduları idare etmesini bilirdi; 7 İş {-lJ' 1 L 

ka.l'ŞDlnda hoş ıı;öriiyonı'I. hlsslle &"İtmişti. Fakat istihzaya utra. tindeki arka.cbşlıu'un hen olım.dan birj Lala Mustafa Paşa m;1 ğrur, ce. Yemı>te Ieuet ,.e_ ~ 

bir k.ı,rmet var; w.t.a11 sevgisi. ıtomanın!Yılıdısı ~ edlyorlar. Bu nzlvet lıkla ka.bul edemlveeetl bazı ııckt..ıla.r da 0 zamana kadar mühim bir iki mu. I Spor nıü.sabakaSI 
nhramıa.m olan ft babratını anlatırken neden sonra a.y • ·nl>•n&ca.ktu. CünkülgöriiUlyor. l\leseıa. daha Yılda sekiz ,.a-İ vaffakiyet kazanmıştı; pad şahın ve ı 13~' Zarif süslti (S), Clld (lt), &oru (Si. Uzalt nidası (2). 

}ıa.yatmın oooaJtlukfan itll>aren birtün 1ıı.acın. mirasma konabllme« $1\rtLle, a.ın..1eında bir çocukken, Make.donyada b'l. sadnıuı.mın cl.a ona itim.adları var- - ' 5 - Fen (4), Eksii değil (3), 
yıllıuaru dilbn dilim önümüzde açım oa.nın lumıı ırlr.lltt nlkahb.mıştır. ıbasi.'e &11tad::ı.şla.ruım llıt.IW solıbetlerlnl dı: o kadar ki kendis' nden y.üksek ed~tı ~2~emek (2), Askerin yaptığı (5). 

~ııç Ul1n bu ııHclııln t.lm6alld lr. Son.il Esenle bl~ ~Y.tte> . d~şktlnJerlırln dlııteyeb;llyor. Bu a.daml&.1', kereveL talı- derecede olan damRd Piyale Pa~a 10 _ Sır.ak rürırar ıS), Kar:ıdenl:& 
ra ne h)('.e ruh. ne husaa lı.a.lıb! Mu.. ha.ya.ilan. bitıtin ıülıınçHiğii n acılıtı talarını ıJ) .. erdt oralara memnu kiLabl..-ır, ile Derya Kaptanı Ali Paşa da em. 
bakkalı: ld şair ŞilldJfe Nlk!Ll, ya.rattıtıl teşhir ed.il~r. En ı;önunda llasaııla 1eı yazılar•, ki.tıdlıı.r sakladıkları halde rine verilmişti; gelınderi beklenL \L't-"l-iı <

3
L 

bu tlpln üzerinde ook dlişli.nmüş, onu kansı pa.rise g!d.lyer!Ar. Yıldız, bir bu sekls y~-mda çocuğa o ke.dv ıtlmad ordu. Yukarıdan r.şağı: 
1 

a-a.o l dakl 1ı" lü •- Y ı - Ağır (4), Öşiirlcr (4) . 
A~ wa.1ııo>datt. )tend4sln:I t.&ıııl' gibi tanı.. mıckt.ubcbn. nasa.nın ,.._..on vY ediYorlaır ki, ona. Namık Kemalin va...-n Vened !klilerin kumafülanı Bra-~- " U bul od .... 2 _ Kadtköylinde meşhur blr say -
mış ve blTıe de öyle tanıimıstu. kın ile kOCdlD!IO. ev .. a us.ma \'e1şarkısmı blJıe yazdırıp eU>erlellyorlar! gadim dıe mağrur. CC$ur bir adam. 

önce romanm meVSllGIW ana hatları ondan ~ultlan. b~~ duay&ya gelm\ş vel Yuk~ıd.a ıtöyledltl.m J!bl, bu şiir ~- dı. Kaleyi •on.un.a kada_r. müdaf ~a- flye ('7). emri b.azır (2), 

G - Nn~ (21, Bir uzvumıtt (2). 

'1 - Ru.syadakl dağlar (4), Bir Ne. 

blr (3). 

8 - Bir < 3), Dere ve de.ııir;ık olur 
(3), Beraber (2). 

t - Buğdaydan çıkar (2), Bir ka.. 

dm lı;m.i ( 5). 

1 ... böli...<ıa edelim: çooukların böYtiDJWS oldutunu anlryor.!rl akı, Siikfıfe Nihal Ha.n•m•n romanında, \l"A karar vermı~ti; kendısıne denız.. 3 - Asmaktan "' TT----·,,, h ıJ - M"' 'i bl hayvan (5) 10 - Vücudumuqg ort.ası l3), Bu 
rt.omand&kl. ytldıa ba.nım, oocnklu!ıı..1kinc1 kKlSl. m.ek~ .Dab<W""'"D a. bilha&oıa llk kısımlarda, kahramuı Yıl. den iındad geleceğini çok ümid e. m: ç r · b.Ja Juıh:r (3 ). 

mı Makedo.nYad.• g~trmi~Ur. Babasın_ bP.T" a\madıtı için ş~l.y~~·-Y.!_d~ _ ._ ..- --'~".:..."'.:..... ";: .!:'-. _ di ·ordu; hu ümidle gururu çoğ-alı. f - Bir ae'ııi lQlıt tl), Viicu.-d<la ıı\&ar 
- - - ....................... ....._ ....... ..-.. ... - -- - -~~-....,r~..-r~.-..- ,,,.w..v.-.-..-.~~~ ) .,..,,.... .. .-.,r---.V4F~-..~~~,.-r-.r-.v----

uı 
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Odun ve kömür narbının kaldı. U ~ 
Mc.habbet t~ıca ta.rafından açıldığı blı'kaç ~ ıazla&llfetcl&ı. İbrahim _ Ya, Jtızılbaşın aake.ri çok olihığu Tılm.ası husuttunda alakadarlarca tet f N k d • : 

için va.kit ilerlVonlıı. lbrahlım Paşa Paşa kahve Jçemea u... •i:a fadır sörlmiir mü? k.ilcler yapıhnaktadır. 113;_"~ _ 1 a le en ı ,,f ucuuz T ahıin Berkand S 
cece kcthüd.a.eıııdaiı aklıiı mektubu ha. dışına çı.lup Heri cert r.aıtitlerle görüıs.. _Beli benim efendim, ,,a.seıe karınca Ö ümiizd k' k . . ı . ullr;K;aı.cu~, ona hakikidcmııezdian. Caınınnn içinden bid 
tırlayınoa <<cazı Dnll.9U.lla» düştü. :ta. tükten sonra tek.rar içeriye celdi, aad- tişmüşıı rlbl derler idi. . n . . e ı lt nW!V'Slm!n~~ bu il>::Z- ıkız ev.ı'oo g~bi saygı ve sevgı ~im yıülkselcl!i ~ 
la.nbul yaka.sına reçmedeo evvel t!skü- ra.za.mın önünde ik! bükliim egtlcll: yılki gıbı halkın odun ve komur al. ;goste.rmdk vQ'.lilifemdi Bunu taık.cli Y" .. .. ··rmec:r-· b d • 

Basan ata yiikaek 9eSle &iildii: kıntısı çek.memesi için yazın 9ehre ktt:iım ve "''"e 01A'.;· .. ilen. 11-:-ı-ç h f. :r kocaıınllil~;; ~o ıdgım u a. adn;ın; 
da.r ııaJırasmclaki ye~ erdaıiluna - ~ta.ı tmı...u. mQ&rek kudu.. bol ·ı_ t d k k . .1 _ _ ı_ : '"v o-"... IUUAQ a lZ o.ı.u:uıguna o crece ernın ıırn: 

.. - A8ele mar [2J öşiım .. -e anda sapla_ mı~ ar a ya aca get.ırtııece~ :ıiı.anıımla birlik.-te onun ebedi k ki b' . el hel d • oğra.ma.k, yeniçeri a.i:&a1 Basan aia De muıaiizü Acem ii7dfDe hareket hwııı • mp bit- dllobl ayatuu kurtaramaz! tir. Alakadarlar na.rh kaldırıldı~ı :swı.a d"1 ....... _.1. ,;; . .,""""' UZ"·"'"dı- ~ .. nu ır saın~~,:~.- ecan an ıo-: cürüşmek istlyorılu. Ke&.laticlanıa bıldir. sanda fa.il ha.yır addeylerler llU.ltanım. takd' d d le.. .. .. 1 . b' ı Ciı.ııuJıi.111'> .............. ..... gı yoıı,a- zaran yan~.ı:uı.ııu kanı çcldldi: dlği ckdikodula.r Muhal'reımn on sdtl - J)fıdi, ye-r öpüp yetine otardıı. Sadra- - !... ı,· r ır·ı e o u~ ~e om~T~U e~k.ı.-'T: wın yaın.ı.ndan a:yTılmaıdını.. Bu ölüm bembeyaz oldum ·: 
slncl &iiniindenberi altmış ü~ ıün tıs- nm "aarekeb ıü.ınlıaıaı işitir ıştt91eıı İbl'&him p..,_ b:işını ıötaü tittrine lr. lr ~~; e .. re a ~tek gınş.ec ın: :beni, esasen taışmsk Jı9in bahane Etrafın1.a baıkt

0

14'rl.. Yere d'z çö'.kj 
küdarda ııan&cıtsb ka.la.n ordııda da yüzünü bur-.... ·-'o: düşö.rüp az diişündökten sonra r:özleıW en uerının ma ru atı ucuza ma :<ıra,yaın asam bir bu.bıraın içine s k m" d ed k d :nl d t~L1'lr : __ .. kaldırdl: eqneğe ç.ahtacakJar~ı söylemek.t--. !mı.o::tu Aır1kaıma sı'yaıh ,..,, kt ob. ~ k'uş ua ,....__ooK r'a ı. akır a.n ~U: 
vardı. Yeniçeriler ba.rbe .ritmekten zl _ - Beli ata, anı itiz dalai 1niilllaasa diri ; -< · .... m e :ıı ıımse YOA~u. u an o 1.lü'a'll ses:ın: 
yade istenbuhlak.I iş n ,;içlerlnden e. e,-leril. iste sonbahar eatıp c<.Şlt&u ıel.. - Ya Ahmed Pa.ı,a tedbir aldı mı? er. --<>-- jw~blS:. ıg~~ ~ ı?ene si•yah naığmeleri bu erikeık h~ırıık~ 
dJldiklerlue bomurd&nıyorlardL mdt özıTd,tr, Ar. rebm ii.lereyls. - Aldı sultanım. Acem smurıın.a ,.._ B } d• .d :oıır ti1l ortnnuş, gen.ış hır koltuğa arasıında koyıbolu~r gibiydi. : 

İbrahim Paşa aJQta ıtalktJ:. Bıasao ata ~ırıp kızardı: tir sfpah röndenll e e ıye yenı en inşa Nömrülıni.iş lkal.zru:ştııım. Acaıba Öırun- rnj idi? KalbiminE 
_ Oniuyıı hüma

7
uaa. VMllP bir tef. - Kapı kulu taifesi lçin !Jlta ne mü Sadrazam &'illümsedl, eıebindm bira_ Ve imar faaliyetine i a:tız~ar.ın ıg~el se~7. tokediu~uk. çat1ıybacaık kadar kuıvvet~e çarp J. 

tlş eyi~ derüı ne buJ'Urıırsuz. es.tir salt.anım? Acem ımuruna göçüp ~ altm çıttanp uzattı: : u .. aın varu.er;Jlllil' a us yor, ması una en '.büyüık delil sayılmaz! 
varıbDCa bışalta.ııurraJıman ~Vl'el bahar - Aferin. su a,.ak terini a.lm, Aııta- girişmiyecek ;1>ana lhıümoot'lıe. karı.şık btr korku mı ildi_? Tereddüd ve şüphem da-~ 

lkıslr ata.ya onlng-ah:ı cttmek istedi. dahi ıelür. neye r'9İP 1'Mtr sa.ra:rmda ağalar lı:.otu.. . . . . w. .. .. • A i~~rfyordu. Y ~d~ klpıTda~ak ğnlld'.ı. !çimi. mütıh:i.$ bir korku kap! 
iini nezaketle anlatmak liil.rordıı: Sadrazam dilşiia.cell :lnı,ilneeU bllşını şanda Wlmr eylen. Ahmed Paşaya fer Da~.ı1iye \:';_kılt.ıgı bu~n vılay~t.. :~oyle dursu'l'l, iküıçi.iık parmagımı ladı. Onun başını çevirip beni gör~ 

Ata: uAhsen elor sultanım, eyü e • salladı: ın.anı hümayun irsal 'eylesek rerck. lere ııon~erdı.gı hır tam ımde halı - :()yna~~y~-ca.k kadar gevşemiş. mesi ve tanıması iıhtimali ctl§lerim·J 
derslZ» diye ayaklandı, Odadan blrHkte _ Mevlüd •J'ınıla sicieUm deriz. Kah. Ulak yerle~ kai)aklan1'J':ık oadırdan hazır v~zıyet dolayı sile, belediye ve :I~di ı~:ıımırrı a.cısıınıa gö.ınüilımüş _ biırbirine çarpıt.ııra:caık kadar beni: 
çdrlıla.r. Selimlık merdivml başında. ay. h ~ d 1 b'' le · · f l ·tuım. • Tokat Ye ~ kışlaJ:ı mıilabaza çıktı. us\uııı ı are er utçe nnın aza : t~tretti. : 
nldllar. eJlerilz. Ne .tersiz? Toka.t ve Amasya İbrabbn Pa.şanm dlişü.nceleri rene atı malll'aflar karşııında korunması i - E Kaymvaliıdem :Yaka.cıı.ktak.i ah.. Biır sanıtYe, kendiımi ıgöstcrme~ 

Sadruam orda kara.rsihma k:ıl:ıbalı.k •ulak Te ~r. mamur viliı.yetlt'Tdir. üs1. olmuştu. Terecldücl lçinde Hasan a... çin imar ve İnşaat işlerinin tehir e. ~baıbl'arırna ve hatta köyün yerlile _ meği <lüşüındüım. Faik.at aynıi za-! 
bh- mal1etlıe hareket etti. «AJ'nlıkıı çee. Anda adıı•l"'N DUT1S dersiz! LHaaan a,ta taya baktı: dilmesini bildirmiştir. :r.ı.ne ıkendisiru. pek sevdirmiş bir manda, o beni görmeden onu te~ 
:ım bıt4mda :reniçed ataaı llasAn ata 7& 1ııa1ı:.ıp süJiimlıedt] Sltada «llalebüş.. - Ne dersis, ordU7U hümayunun Bat- Dahiliye Vekilinin bu ıtamimi ?J<ad:uıdı. Ölıi.iımü haberi muhltinde 'kiık etmek Ql"7A.ISUın\l yenemedi.ın.E 

e Iıa.rşıaıu,tııar. Ha8lUl ata emek~ ve fe)i.ba• 11111 dulı rebi• (1) Jni3ilt6 el. elada hareketi emıeb olmaz mı idi! dün vilayete gelmiş ve alwdarlara :çOk ·büyük ıbir tesir uya.ndırımış o- Onıuın lkocaım o1dıuğıuna kat'iyen! 
pac!lşa.~ın chılesl bir adamdı. Sadra. dapno qlttl&çe oll.arafa dahi meyllruic - Tebrlz ınilneslbdlr ~ltanım. . tebliğ olunmu•tur. slac~ ~ ziya.retçilerin ardı arası emin ollmak iSUyorduım. i 
azmı cörünoe: uVay beolm saadetUi sul- olar! (As duraladı] ne bUJlll'UrSıUz? (A.rk.uı var) Beled iye ou tamime göre yeni _ :kes:Jımiyordu. Bazan kapırun ara- Koltuğwmuın yüksek yast.ılkları-E 
tıanım efrndbn. akçe eCmez C2nmıısa Basan ata duda.JUannı ısırdı: .den İ1* ve imar hareketine giriş _ Eh~.ıından biır ka?~n ~ göi'\i!lüyor, a::as:ın.a büsbüıtün. gömülerek kens 
ea.ıılar katıp deftet.la- &"rlinlinlz!» diye.. _ suKanmıa a'lfll!l. [!] Bala lıannea üşmek. miyecektlr :bır hrçkı.rıık sesı ıç~ doluyordu. ditmıi. saıkladım. S•yaılı elbisem ve: 
rekten atandan a.ıtadı. Koı,11p bn.Jalnı Dedi Cad ağa yazıcısı B&fbn E. • aBen bu ziyıare~rden uzakta bu billh.assa yanaı'k1arııma dbğm çekJ 
Paşaaın i)sengide taklb ua;ına eğildi. reudi ~rdl: ıra Giresun Nafıa Müdürlüğünden: :ıunnl!Y'Orouım. ~ış !roıtu:ğun içine, tiğian siyaıh tül içinde kayboım~ 
faokat dizini öptü. İbrall.lını ~ ctddi «Batda.ddald AJnncd p~n bu • svücudwn gfüülımi.yecek kadar gö. giıbiıydim. Mey<landa y::ıılmı gözle-i 

C
, ..... emir ve-· 1 - EkaiU.me•e lı:.onulan •~ : Glretmıı vilayetine batlı Ş. Karab1

--- kara .. .,.__.. ·· .. · · h ı "'"" •u•. susi olarak re)dltlni .. haber vudl. Ge- J "' .,..... i 'llıUıımUŞ, yu:zumtin yarısın~ Htya ııiım lka1m.ıştı ve bu maıtem man _. 
- Ne mün:ısebet? l!'a;ra yürümen, bl.. len lldam, uBaremu deki Fa.tına Sultan merk.esinde :renlden yapılacak Ur,-h' lOO kişilik cezaevi ilıpa.tutır. a 1 i.i.1lle örtmü,ş_, kenıdıi yesim içine zarası içinde canlı olarak ya1mz! 

1 
.a... z - Keşif bedeli yırmi ikl bin beş ıtra ~ kunıştur. ı ı ·~ · · G ı · ·a · · 

n n --· IU'ayun u:ramış, ı;adraz.amı acele gor. :c 1aı mış gıırn,.·Şt.iım. e en ın gı. enm onlar vardı. : . a - Bu işe aJd tartname ve evrak şunlardır: • ·· 1 . f ke ' -.J, Z • Jlasa&ı ağa kır be gırine l.ekr.u blndl. mek istediği ı,.ın ordu karargoi.hına sön.. : uz enrü ar trmıyoı'U'U1l1. aten Bu vaziyet ne kadar devam et.: 
Kararsi.ha a~ı ı-..t.mcce b.1.,lıM!ıLar. derllmlşıt.I, İbrahlm p~ v.ıatı hemen A - Eksllt.me şartnamesi, mukavele projesi. ! •örsem de onıl.ardan hiç birini ta ti? Ba.z.ı bazı ortal,ğı mfü.hi.ş b•d 

ÖilıeTe cklıa çok vardı. Güueş kaybol- h1mD'llna ce'irmelerlnl emretü. Ahmed B - Bayındırlık işleri ~nel şa.rtname1>l, ya.pı işlen l'enel ~namesi. iı11ınııııyorduım, onlaınn da ekseı15i s{iJ{ut !ka:plııyor, tesbııh tanelerinin ~ 
mllf,I, ai1I' ve nefes aldırınıyıı.o Eylüİ so. Papdan eden adamın üııtüba~ı toı; C - Seri Doı;lri cel.vcli, y~pı ııblt\ t.eJı>isat lı:.eşfi p.rtna.meieri silsile! :ı1en-i tamJl'lllL',YOrlardı. çı!kardığı yarı yum~aJ~ yarı ma~ 
nu IMduQu'ı yere çöker g ... ttı aloaJmış13.r. toprak io~. 'l'oduklannı teınlz:eyip fla.t cetveli ve proJedJr. ~ Onım me-vçudi'Yetini nasıl hls • deni ses duyuJuıyor; bazan bir tl.."k! 
dı. Yeniçeri orta•ı taJ:ı çadırları yer yer yilzlinii yJbmai:a 1>ile .raklt bul:ıl'la _ 4 - istekliler bu evrıWD. Nafia Müdiırliıaiinden ııaı-asa ala.bilirler. :sett;iıın? Billmiyorum. Kapı hafifçe hııçıkır .. k odayı dolduruyordu. ~ 
kümeleniyordu. Karacgi.bt.a bll' 

90
murt- ııuelı. paşuıuı etethd iipli.p k•>-nund:ıld 5 - Ekf:llbne ıo.4.942 Cuma ıünu saat 011 alLıda :N4lla Müdıirlüiünde t..oP- ~gııcıa:-dlıyaıraık aıç1Jlrm.ş, ince uzun bır Ben. lkirıp'kfterim arasınd n on• 5 

kanlık ~rdı. cSei~ Jeı- katır aırlb. nameyi uzattı. geri ıert çekildi. lana-Oak olan ekSllf4Ue komJsyonunda. kapalı rıad usulile yapılacaıitır. :erkek ,göllgesi odayı doldurmuştu. tetikik ediıyor, aıiıç biT harekefn ·: 
r&ndaki eengelli ~talara asılan 

1
üzül. brahiın Paşa Ahmed Pa!lalWl hu • 6 - Eksilt.meye &"irebilmek için isteklilerin 150Q ı.:ın. ot.uz sekili kuruşluk ~O ·kadar ıki, onu görmetk için biliı- gÖ7.den ka.çırmrvor, onu barıa ta E 

müş, scınlz IM>Junlar g tırlyor, böil~ ka.-
5
w;.t Jndltubunu oku.yanca saral'llı, çadır muvakka.t ıcınınat yatırılması ve bmıdwı ı.a• ap.tıd'.ikt ve!l&iki . hab :;ıhtiya.r doğn!l'lduırn.. Aii'amın arkası nıtacaık o1a.n bir tavır. b"r hareketE 

aanlıaırı heaıdekler i k..ıynıyordu. k.a.plS)llın tç yanın.da dora.n ada.oıa dön.. olmllliı p.rttır. Ve en aı on be.-; bin liralık bir J'lLl)ı işini muvır.ffaklyet.le ~ban.a. dönüktü.. B.iııbirmizj görmü- 9C'ınnıeık istiyu.rd'uım. Faka o. kP..E 
Ata ofai'ı önüne ı; ... 1 .. ır.e dirseklertne dü: başardığına da.lr N:ıfia dairelerin~n alınmış yeslia B, earl senede Ticaret p·?~uk. ~iırdenbi7e o~n .yat~ın df'rine ? <ler~e gömül!ni.i~tü ki <'TIE 

kadar sıvalı kolla.rmc!a koyu ye.,u ve _ Baka ulaltbaiı, cıo;-rusııno söyl,•n, odalarının birinde kayıdlı olduğuna dair veıPka. o ehliyet vesikası. 5dııb-ınc yıgıl~ g.1ıbı d1z çok- ııfı:ıı'· l::rr Pn<>r ~Pt yı:ırımnğ1 b'l": 
mor dövmelnlc a.rmal.3.n!\.:ı y~ın kılıç su Baidadda iken Acem nrm"clana 7 - Ehliyet veslkası ala.bllmek için ihale rttnünden en aı ile Pil evvel :tüığünü, e-lleri.J.e yiizünıü .kapatarak :ılk1 ına getirnıi"·')rdu. E "C::P"I hat+•! ~enl«rller ııeli.m donıp b~ kestller. mtisk<vll onh kaç hatta olmuş idi istida ile makamı vlllbete müracaat edilmesi ııaımdır. :111Qkı'IID1ağa lbaşladı.ğmı .gördüır.ı. O \"Ü:zi'l"'Ü biııP b~na •evir:m'ış' o1c::;:ı ~ İbmblm Pa:;:ı of.ata glrlıı b•ı kaşeye Ula& bıMJllll eidl: ' 8 - Teklif mektublan 5 bıci maddede yazılı ııaa.tten btr saat evnllne kadar imuzllaın heyecan ve teessürle sar. rmu tanıımaklığtma ~n,kan var m "': 

lulNldu. Yenieerl ajası Daaa.n a.ta. bu. _ De ha.fta ıroltanlm. komisyon reisllfine makbuz mukabilinde ~ek ve posta ile &"önderilP-. isıLvyordıu. Bu büyülk keder. karşı - dı? E 
ıün biraz kederliydi. Altın~ üç ciindıir eek zarflar mühür mumu De iyice a;pa.tıbaış ~ VoMad•~i p. :S1111da onıu t8il1ırna.kta tereddüd e (Arkası var) S 

l-'· ...fi .. ~z _!e ~~ .;tt1!''ıllll asker C!l_Baobar ~( almeler kabul e4llınez. ıı.3Sl3:t \. : 81!1C',.c.'I:::.>' "'--•.. ı ıwou•-•H•-.... •-H•-•-noıı uou• .. •--•unu•uououun••r 



4/1 Sayfa SOM POSTA Mart 18 

Tarihten sayfalar : " Hendekteki toprağı kim taşıyacak ? 
!Bas tarafı 3/1 clel ı bir kısmı da açıkta karakol gezme • · ~· · · · · 

tırıp yakından ateş edıe.k hücuma ğe başladı; anık Venedik donan: . - Ka.fı degıldir; ı?ıerı gelenlerı-

1 1 b• k d geçmekti. Lala Muııtafa Paşa.da ka ması gelse b"lc limana giremezdi ~ı~n bı~J..."'llçını rehin .bırakınız, 

aşı ma mlş ır a n l~nin açlıktan veya ~usuzluktan tes... bu itibar~ faydası da olamazdı. ' ~~~:h:~a::J~~~e avdet edınce onlar 
lırn olma.sını beklemıyordu; zıra kış Bragad ım; hır defa el.aha teslim . .. arl . . 

. . - bast1rırsa güçtük çok artardı; belk.i teklifi yap:ldı. Cesur ve mağrur k ~i~~~ı:s ~ur.~msuz ~lr hıddete 
Yazanlar: Max va Aıex Fısc~ıer Tü kçey.:ı çevı'ren· Halit fahrı· Ozansoy de mu?a~arayı kaldırıp gitmek ıa.. kumandan be!ki kendi şahsını dü.. •kP· 1

·k 1 urı kır uman _anb
1?1

n bbu 
.., · zımgeÜrdıı .. d" k d d b I 

1 

pe ma u c 1 ıne maşın ır cev..l 
ı: kek .• d ı_ d·· d b' . . , . . . . ·. . . U,.<m.Ille ı; uman aı;ın a u unan. _ı·. 
ı:.r otu~ yaı;.n .ı ıı:a ar var 1• ııaat lr lstlnta.-:tıı.n sonra (<sade 'dtmeh ıdım · hcmşıre olmalı has- Bunun "'"in blenin etrafında.ki la ı b ··ıd·· ı t k. d veruı. U b I d' K.ııd h"- . ·:· . - 1 · - . . • . . .-r . 1 r oş yere o urme.~ oen çe ın i; Sa re!U I k :ı.· ı.·· k 

.. zun oyu v.c. esmer 1• 1~ 1.~ ccı> ! ... Pelu, o halde soyl:ycylm talara bakmalı ıdım ... yazık! gelın gez:ıış, derin ve ıçi su dıo.lu hendek. çünkü bu teklif kabul odilmeD!e on . - na n ° ara olr s.ope 
§~phesız rrm s.nden fazla deg.ldı. I sana nerede idim, mademki bunu 1 de şimdi, bed1baht olm<adığı zamanı len doldunnağa karar v~rıdi. As.. ların hayatları tamamile Osmanlı bılc verem~! 
Kı~~ boyu v~ ~arıı;ı~;ı. h pek anılamak i~iyoraun... bir erkeği t~em edin bakalım... kcrler ahŞ<ı.b ve müteharrik siperler başkumandanının ve askerlerinin 1 ed - Bu sı~ı~ fen~ niyetinizi lspa.t 

elyecanal d~µlırr:''k• kan, er husus Bır ~z.a sustu, l'IOlllı.a. ılave e.tti: 1 V c., hıç ~phesiz, ince kav rayı.. ardında, diışmanıı-ı amansız tüf ele., eUerıinde id". 81 :>aadins onları kur. erd. Ya elınızdckı islam esirleri 
ta an aşyor ar •• ı..:.r e , muhakkak _ A-·k , · · ,. . . to t · , k ~ l v ~ . nere e;ı 

. • . . . ~· lmın ) ıınınaa ıaım. ş:m okmad:ğı içın ılk anda seoeu • ~ a eşl 'e o yagmuru atında top 
1 
tamıaga karar verdi ve ıstemiyerek . v• • 

kı yalnız lakırclL kea·lmeeın dtye mt- Erke-k 81lra.rdı Kadın daha sa jı . ı· l l ld • hareke ragı ka. zıyor· ileri s;,iriivor· hendek.. it Ü t kl'f' . L_b 1 . - On1ıarın hepıl bende d-e~ıld1; 
rıld d k · • - enn an ayaıınam ~ o ugum l • ~ • e,, m c ' ını "Ka u etU. her bi i ıb 1 d ask d b' . 

an ı ~ . . . . in, devam etti: tini bana lc:B.fi derecede izaıh ettiği- ere doküyorıdu. Sonra doldurulan 1 lk. j . r ey er en ve er en ı~ı. 
- Ha. sahı, ..evgılım, 4:>u sabah, - Evet, doğrusu bu aşıkımın' . . i i kısımdan hücuma e ili rdu ı taraf arasında konuş.mal~r nın yanı:nda bulunuyordu; teslım 

Yemekten evvel, s.o1'.ağa çıktığında yantncla idıın ... hem, ;aten, bura- ~~rnaat getırdıktr.;deo~r~ ~ok gİ~ Kale duvarlarınla ç~aCt 'akit ge ı~pıl~ı~rrtlar k.kar~;laştı. TVe.n~d~kışartlarının kararlaştığı gece öldür~ 
nere.re gİUi&;ni b1tna eıöylemedin. ya geldiğimizdcnberi her ııabnhki . t 98.rLşın .. g.:n?. .. ln. o e euzun dikkr aç:lıyorclu. be.zan yer altın.1 er " ~n çı aca ar, . un: erın müşlcrl 

Kadın fistan·11ın bir kıvrımı ı"lc gı'b·ı "' ~ ") b h . tıkçe daha gwultu lu hıçkıran dan k b" 1·~ .ı d. L .verecekler! kadırgalara bınecckler; - Ya 9ende olanl ne y11p~Jnl 
' ··· ne Or ne O. Una ayret mı • Onan JJ e.gim pauuyor• en d • 1 k} c·· d • • 

oynadı. Muammalı bir tekil vermek ediyoı:sun") ı l•rhal' k·ı boylu esmer delikanlının yanla\a gıt •etlı" ibı'r .. _,,.1t .. d h ' .. k -j enızıc aç. aca ·ar, lır e gidecek. - Onhır öldürünce hen de öL 
• • • • v ae ...ımarııu , . l k y gurut u en avaya yu ·se.. 1 di K l d k. r· k l . w 

istiyerek dudağını büzdü. . 1 sana cbediyeın rnd k kalacağ mı dü ti. Onun b.af!nt ell~rı arasına ~ara len toz ve toprak b~lutundan sonra e~ a e c ·ı. ur -es r. en ııag ve dürdüm. 
- Bu s.:ıbah nerede ıni ıdim? aüruncmiştinl Sadık! San k.arcr.ı gayet saf, adeta bır anne ıesıle ıu kulelerden b' . . ··ı. saglam olarak ıade olunacaklardı. - O halde şartlar'! sen bozdun· 

Y a • " sa- .. . -•- I ı rının varı yarıya çoıı:.. f k V . l , .. . ' 
Hayd_i ke~et bakayım, canım, keş- ~ık ha? Aman canım! güleyim ba sozlert 1C"K:~r adı ~urdu: ~ tiiğü gÖriilüyordu. · ~ at enedık :ıcr o kadar mu- arttk b_;:ı, de sözümde durmağa mcc 
fet bınz. • n· bu o kadar gülünç o'urdu ı_ı· - Haydı haydı koca beb~k. ag Vened'klı'l d d" .. .. teos~ır oldular k Osmanlı ordusu- bur d...c-ılım. . . , , "" . .. • b' • er e yaman ovuşu- k d d k" h -.. · 

Erkek hotça bir ...;;Jiinıaedi. 1 lama böyle! sana anlattığımda ır vorlardı. b" 1 1 .1:k1 · na arşı uy u ıarı go.nsuz ıncı Emir verdi ve başlıca esırlerden .. - . . . . _, , oy ece açı an gew ıerı ll · l d ı d l l 
.. - Pe.~i::: peki. .. ıb~ ~ba~~ .. kü.. Uzvun boylu esmer del k.a~lı bir ı tek doğru söz yok. Pekala bı~ırıısın l ge:eleri; yahud Türkler.in kesif ateş zava .. 1 esir er e.n ~ı,..ar •ar; ona. on taııesinin boyunl~.rın~. vurdurdu 

~~k Nellı cıgım, anneşını gormck koktuga yığılmı~tı. Çılgın gıbı hıç- ki, ben, sen.den başka kimseyı sev- lerı altında kapattıkları <lluyordu. ra ı._~e~~e .. ynµtıhr .. tr.:ı.p'.ak .. ta~.ıttı. Sonra kumandana dond':1: • 
ıçın İngHtete voteline giıtti değil mD ı kır:yordu. . mom. Sade~e, annemin ~-anında j Hatta baz:ın çıkışlar yapıyor, te-ı lar; oldur~uLer; d~rıle~nı ~d~ler. - Eğ:r ga!ib gel:Cydı~ hend.egc 

Kadın, eağdan sola başını aalla- Be~ bu uzun boylu esmer delıkan i~im: Haydı .b~v~ayım, h..°"ydı, keder J l;fat ver~ı~iyor, _ esir alı!orl~rdı. Bragadıı:s evvela_ e~ırler ~erin~!: doldu~gun:1 topragı ar~~mda ta. 
dı. .. . Jhyı h ıç tanıın:yotduın. Bu otel sa- Jı haın efendıcıgım, aglama ar- Kalede bırıken 1ürk esirleri ellı ka.,konuş_mak ıstcrneı:ıı~ştt; teslım edıl- şlta~ktın. Şı~dı sen magl~b old~11 

- Hayrr. Mosyii; anneein i gör-,locıunun öteki ucunda tesadüfen 0_ t ı_ b ·
1 

b db ht lduguv nu
1
1dar olmuştu. melen hakkındaki ıhtara da: ve ıhanet ettın; bendektekı topra:;l 

.., . d. Jıı;;.. en sen o e a o • l p il b l v k 1 mcge gitme ı. turmuş. bu sahneye Qahid olmuştrn. .... hı ._ d . t elli ede-j Ll:\ı& Mustafa Paşa ild tarafın da - aşa e u uştugum zaman sen taşıyaca sın 
Ö ı . "d' . ı " ı""e.ınem, r.aı. a seru es b . . B b" "dd d 

.. - . ye ıse. ·; gı lp gazınoda Maamafih ban!\ ald olmıy~n bu işe yiml boş Y.e~e k~n dökmesine mani oL ceva ln_ı ~erınm. . . u.ım ·~ m~ . et yaı:>h.r ı; sonra 
toy le hır dola~tı.: .. . ı karışarak genç kadına doı,:ru at:I- Halit Fahri Ozan~oy ı ~ak ıçın duşm;.n kumandan!na, tes 1 Demıştı. Lala. M~sıtaf': Paşa. ı~e o ıslam esırler:n.~ h.~ne~. ışken..celer. 

- Haya, Mosyo, haylT; Gazın o maktan ve onu bir köşeye çekip ha lım olması tck1ifinde bulundu; fa_ bu cevabd.an hakıkatı. ögrenml§tl; den &Onra na.sil oldurmuŞ:>e oylece 
da gidip do_kşmadı. ~ . . 1 reketi hakkında ne hiıı.settiğimi açık 1 kat reddolundu. Bu teklifini b:rkaç' sabrediyordu ve ne cevab verilece. idam ettL 
. - Öyle ıse ~apka alrna~a &ıtmış ça söylemekten kendırni a·amadım. 1 

) def~ tı:krarladı. Son defa Bragadıns ğ ni merak ediyordu. Bir taraftan Bir kumandanın asıl mevzudan 
tı? 1 - Madam, dedim, bu hareke.. -' dedi kı: da kaleden ç kan askerler Türk ka. çık.arak boş bir gurur ve kin yüzun 

- H'lyll', Mösyö, hayır; şapka tiniz çok y.a.ışıks z, çok fe:na biı ha 1 - Birgiin donanmamız gelecek; dırgalarına girmişl .. rdi. .a dıcn şahsi bir dava haline koydu~u 
almağa da gitmedi. . reket.. hani t.av&ıf edilcm<:z bir fe- askerinız ve donanmanız perİ;:an -0. Bragadins ile Laia Mustafa Paşa bu harb böylece bitti ve zararlnl 

.. ~ad·~ ~u 18.hzaya. k<'d~.r .. s~~~n ~hk. ·· ei%i çıldııuıya seviyoT gö. Şehir Tiyatrosu lacaktır. O zam:m seni atımın önün buluştular. Paşa dedi ki~ kendisinden başka birçok zavallı dl\ 
gonınmu~tıı. Bırdenbıre, i§01'1tnu.,.e runcn i:ıu adam/\ böyle ıztırab ver- Tepcbaı: dram k:smır.dıı d'" vaya yiirüteceğ;m ve hendeklere ı - Gemiler1 miz sizi Ciride kadar çekti. 
h'.çbir ~-~b- ol~adan, 90n derece mr!k hoşunuza mi &İdİyorl D.>ğru.- Bu akşam saat 20.30 da doldvurduğun toprağı s: rtı.nda çıkar 

1 

götürecek, fakat deni~de donanma. Muharebenin bir asıl ı_arafı v~r: 
hıddetli gorundu. su a-y.p bu, ayıp! p A R A tacag mi nız ~·ardır: onları gerı gönderme _ dır: onu kaybetmemek lazım.gelır. 

Bir s çrayı~ta iskemlC3ini bıraktı~ - Ben mı fenayım~ ben mi fe- Bu sözler en sert b'r harbin en meniz yahud dönerken yolda vur-• hiçbir zaman gurura kap!lmamak,· 
- Ol artık .h~~im sin"rime do- na)'.;m?. .. . . . . sert ed biyatı idi; La!a Mu.;tafa Pa 1 manız "htima.H vardır. Bunu ne ilelmes'uliy-:tI:ri.? hudud ~erecesini 

kunuy?~nl sınınme dokumıyor-1 Uzer~e _ma~_~m. g~zlerını kaldı~ 1st"klal caddesi ko~edı klsmındıı şay• yıldırır ak ş~yle d~r~n daha remin edeı:ısiniz? . her an gozonunde tutm.ak ıcab eder. 
sun, aırurıme dokunuyom.ınl Nere. d'l. Derin ~ır umıdsızlık nareketı ÖKSE ve SÜKSE ç.ok kızdınd : ıkı d vletın ham ga- - Söz verdik· bu kô.fidırl Knd:rcan Katlı 
Ye gitmek iıo~ma gittti ise oraya git yaptı. I _, N" C . L..--- •• ı.• yelerinden başka '1ir de sahsi kin - ----------------------------""!'l · · A k b · 1 H k.k d b k d f , lsan umartest a~ul san au.ar > -• tım ışte!... rtı · urama geldı. _ a l'mlz a u a ar ena H- K·· __ ,,L •. .. • h yarattı. 1 U t l 

Ek k _ı,. 1 k d'l' d ı 'h.. .. k . . .L ı.ı L azım Ol'IllUKCUtıUn san at aya - Lnl M f Qc..vret Demiryo'iarı ş~etme .vı ·4 n r e , tas-in ı tan ı ı o aşa- ukuan verme ıçın, erJ1.e .... er ne tı;a.

1 
t 

25 
. . ld"' .... d.. t'I usta a Paşa ls.taoouldıan ~ ı i i ..., • • ~ ..... · 

rak: dar da budala olmalı! .diye devam ~ın ıncı yl onum;.ı ur. hard;et eden donanmayı bekliyor- _, _______________ ....,...., __ ~,._mı. --.!l~ 
- Fakat ..• fakat. •. fakat ne olu 1 etti- fakat ben, bilakis, İyi kadınım, du: orduya yeni a~ker, malzeme ve Muhammen ~!!deli l720) lira olan !300) ndet mu..<:nmb.ı r~ 1 (J/1/1942) 

yorsun, sevgilim? dedi. Darılma. Mösyö, sıon derece iyi bir kadın... ZAYİ - Kasnnp:ışa Camil.kebh· ma. ce-phane de get'recekti. Bragadins Cuma günü s:ı..ıt (11,30\ on flört buı;u•tta H!l)d3rpaş:ub Gar bincsı d,\hi 
Ben sana '$adece neredıe idin, onu fakat demek oluyor ki s'z hiçbir ha.l.~ln.iıı Debll;hllne me)dıınınila <t35" j., Osmanlılardan evvel Vcnedik. Undcld Komisyon tarafmda.ıı açık ~lltme usullle sa..tm alınacak ır. 
•ordum, çünkü... şeyden anlamıyorsunuz! fakat, Mös nuı~~ab haneden aldttun iki ad d lilerin ge1oecek1erini umuyıcn·du. Bu işe ırlnnu lstfyenler 11 (51) llratık mı·yıı.l~'kat temtna.t ve kmımuıı tBYin 

Kadın kıııhkaha ile alay etıti: yö, benim hayatta yalnı:t bir tek sa. «Bu~.iik1> .. ekmek kames\~i ça.ldadun. Türk donanması \! ent"d ile donan etUği vesaik~ blrllllte eksıltme günü saatine kad:ır komisyona ıııiiraeantlan 
E d b _ı- • b' k d tı' .. 1 Hükumsuz olduklarını ilan ederim d 1 ·· .. d'" b" ··k k ı· ... - vet, evet... ccsa t'Ce ıı, ana aaMım var, ır te ııaa e m: .,ese - · mRsln an evve gorun u: uyu ıs azımuır. 

l'Jılnız ,,~d~e» aord~!..!..! •. yaıını_li etmek! h~ta bl! iıtidudıını tak.ib Fatma Gürdal l)lelım.<xı Gilrbw mı Ma2ıı.a önüı~de demir atark.en Bu ile a.ld i31"illameler Komls:Joııdanparasız olarak d.af:'ıWmaldaaır. (3516) 

A 



4/2 Sa~ SON POSTA 

Memleket Haberleri 
Borlulllar çocuklanm kendi 

vasıtalarHe okutuyorlar 
Biga.da 

Bir kadın diri diri yandı, bir 
ytıfındcıki yavru•a da duman

dan boğularak öldü 

Edebiyat 
(Baş tarafı 3/1 de) 

Mart 18 

·Son ·Posta» ıaın ıoor t.ıfrUr.uı: 7 . 

lfl1Kara·Ahmt~t, 
St:rücüden pehlivan çıkar mı ? 

Bunu sormaic batalı ıdL Demeıt 
İzzet pelıliıvaıru Avru.pada, Ame!'i-
kada. anağlüb edecek va.rdı, mülA
haı:ıası ontaıya ç.ıkacaıktıı. İu.eti 
hcr.i:fe namağIUb göstermek la .., 
zımc!ı.. 



18 Mat\ ,./ SON POSTA: Savfa 5 

Telgraf, Telefon Ve Telsiz berleri 
Hali/aks ve 
Litvinofun 
nutukları 

"Zainan aldatıcı 
bir müttef •ktir,, 

Litvinol harbin biran evvel 
bıtirilmeai li~muna ifaret 

ediyor 

ı . Hükô.met yeni sanayi 1 Milli Şefin İzmir halkına hitabesi 
kanununu meclise verdi (Battarafı 1 inci sayf.da) Mı hJı-n&ıın -..a, pp&ltı ıreniş davet 1 kat bunun için de gereken tedbir • 

lec'e bu 7iinde 7anllm eıfımrıüd!tlıllr. C-. 1-' y..ı,,.. b1 kaba.I sinBlit'hr. Kış elıtıni Jeri almaktayız. Bütün bu sıkıntı • 
~=:.::i·~~ ~ ._. l'erOe reni.$~ ve ümld kaY. lada beraber biz muharebe içinde 

--.-. hmir wı 4ola7iarmda ela bürik bulunan memleketlerle az. çok ko. 
Ankara ı 7 (A.A.) - Hüku .- 1 faası zaruretlerinin nazarı itibara yetıişmeleııi Jııaıdv Ye ~ oııGul -- -.... mahsul alma7a ~mıık anu&U lay, güç, ticaret münasebetleri olaıı 
t nıayi kanun layihasını Meclı. atıcması. 90k onemll4ir. Ancak. ~i\klı..,.. ~. '-ı _,.ı eılecek !NftUe göze çar- hır memleketiz. 

me 98. 4 S • 1 • f la ted aklarm WlcilerUııden .. ..,.... 
se verm~tir. Haziran başında yü - ~h ~ıdnaı. md~~.~~ ":t ıct rın~ ÇOt' JQS. Tedbirler 

l ı~l· •--an aa e ın lrUIDCsl ve en yu'" "- ~dU;ınır. Ya~ ... leU'iıl L C:..ua· .ı__ l Vatanda•larım. riirllit müddet erı sona erece~ .. r. ~· '-li . . . . "L d. ~ UUl"8D "' 
. kd"ıwı· _,..,... ~ ,1;a tenuı temlnl "'ln, ııdısa ı ve lcırM lıırGd.I elltıı:lnıle ~ tııldıııL ........ .-.. ~ sb-Mi M~'-k ·=-= ·1 _ı. • • d · 

d ı y g ..,.,.... ..,. . . _._r::.~ ~ııe e ....... z n e&onomısın e 1-
1.iyi'fıanın erp ş e - teknik i~etme!erin raay<>nalize e • Jı.odnJGI ft liilctli elılatu ~· ~ 4w :mu hn'hm~ ltenlter lnodruım şimız ıhtıyaçlarımıza dıiı2en~emek 

lar tunle.rdtr: . • dilmesi. ve kua~ olarak~~- BiiJ'. ipllı sez SÖYlfytteitm. B~ı barbdftl ve harclyacaklarımıu tertibe koya. 
1 - Tesis maliyetinin asgarı 5 - Kafüiye işçi Ye m\itdıanıt a. bir yiiiNıeok 8IDaf kw;iilc 1.a.şlı& :mStdt w siınnlmııle memleke~ .YOidur, harbi caktır. Bu ~!erimizin en öneml le.. 

hadde indirihnesL yetittirilmeai. ...alannM dhiakrie Je~ -ı-. -.vnsız ~ ~ tesirini yaptynr. rindcn b rıdır. Belki istenilen ter • 
2 - Memleket bünyes· nin bütün 6 - S·nai imalatın stand.ardi - ohıır. SI:liltJa biTbtrıiDıe tatuşm1111 bulunan dev. tihler .birden bulunamaz. Ancak tec 

lüğü için lümmlu sınai müCMeSe • ze edilmesi ve işaret.lenm.esi. Vatan sevgİM lıeUım- de dünyanm oetudut'. Bası d"'- rifueler en tesirli tedbirleri bize bil. 
Nevyork, 11 (A.A.) _Dün ceee Eeo. lerin tesisinin kolaylaştırılması. 7 - Sanayiimizin teııldltlndı - Bir noktayı daha aize belirtmek Jıııllm" - ld ... • .__ snrsııaıa • direcddcrd"r. Temel pıt elblrliwi • 

JMmıJe OU'41ıe Birtelik AIMl1Unua 3 _ Sınai müeeeese~rin rm.ib ,, rtlmas1. isterim. Çocukfarımız vatan sevgL haıribfn dışmda kaim~. fakat taltr1erl d r. herkesin tecrüheıtini bir.birıne 
müUefJkleri ,,eretiAe verilen bir ziyafet. t l'f mtakala.ra tevzlinde iktıead1 8 - Sanayi üzerinde bir clevlet sini şuurlarıle koruyarak yetişmeli • ~ter. Durumu 'tt bUıün t.MWr. eldemcsid r, !\eriteain biıbirine gıi _ 
te I* nutuk lrad e6eD Ba.lita&s bU.... ;~lıa~a beraıber, memleket müda.. kontrolu tesisi dirior. Şimdiki zaman bizim yetiş.. .,,. w,t.- bW rinilm ~if"ftlek ...__,, venini devam ettinnesidiT. Vatan 
• demiştlr ki: t.iğimiz zamana göre çok deği~miş.. 8'ya&i tedbl!rieırhnbd sua.cqle söyllye~- da huzur İç.Jn vatandaşların birbi • 
Bu-~ fepıımjle ~- ~ - Beri ine göre A merik:.hlara göre tir. Memleket içinden ve d.şından tbn. Tine 'nanmaları, hükfurıete güven -

lablyeye uya.raik yapma& 6uav..-.mla gelen tesiri.er çok geniştirler. Ço • Dıt siyasetimiz meleri en önde 2 el r. Böyle bir inan 
lııalıunmad·i'muza. tlaiı- diiışma.na. ~t • d 1·· k J 1 •ılkb ~ d cuklanmız keındi nefislerine güven. Blrinelıııi. d" siyaseiimb ~* bir şe. 1 ve güv~rı için b 'ittin sırbebler var. 
ftrebilniz. DU$11UU1 ne zaman .e nerede Ruslar ı ·an a ur apon ar a ıar a li ve bütü:ı ten t~in~re, aktnulara kMe lflıdıe editmlş&k. Bil1tirlllıri~ wıu. dır. Memı ket'm''Z dünyanln bu • 
kınttislne taa.ıTaz etmek lsteditfniid ku,ıhyabılecek zibnıyette lıazlT - llM'ebe eien ıie\'leUelie ahtl1 möaw. günkii du,.umundan bu it"barda tut. 

iiı.,.ımett ı:;;;;::;:r~özleri t ududu bv yunca Sovyatlere taarruz ~~m~~~~n~1:T~~;ıav::::~er a:t. :::ru:,~· :;:m;:::-:::: ~irk:~;rs~~~z. şıu ::~~t\a~u~ 
~~erıw;~~~"::ı~~~~t!: ileri hareketlerine edeceklermiş . =~~;;;ç~u~ı:~~1z~~&t:;m::i~ ::-ki~ u:= ::ı..::..: ~H~;,,~:;:r~t ~ğa ça'ı~acağtz 
Yet eWtı inkiT edllemineetfni b:yde- manlar1nda ters akındara dayanma dm& w: 1amlwla Iİlraaet taiLiW kolay de. Bugün her tiirlü tedi>ir.m zi al • 
cıera fU11bn ti11! eı&.mitür: d·evam edı·yıırlar Vidıy, I] (A.A.) - Amerikan ları ve yetişt!k!e~i ç.~!da iyi müca. iildlr. Ciimbstreı biikiımcU, Büyük mış bulunuyoruz ller'si 'çin kararı_ 

FaMA. ~ kaıial"&k flt'fldlan U ajansLnınm bildirdiğine göre, U - dele etmeleri ıçın ogreıtmenler on.. MilW MAıcllaıine chyaruırak, bu sl)'alle- m!z açık ve sc d d r. Hd b d ş nde 
bil'b'sl arkasından kaırbetmdde cıaı.a zakşark had.i .. eleri hakkında pek lann zihinlerini iyi işlemelidirler. ünıi bütün dıeWetl'ere ka.rŞl iYi oly~tle ve kalmağa çalışacağız. lşlerimızı d'i • 
birik lıir ieblUıeye 7o1 ~ ol-.ruL JleJliD 17 (AA.) - D. N. B. ıııln çak T ma~~ al~; 1('aşidngtonun Öğreıtmen1erde bu isteklerimizi can ~ niyetinde kunıet olarak ciddiyetle zenliyeceğiz ve ejer harıbden kaçın. 
TeblUı.eli olan baırekette hiç oımazsa bir • u,ymklal'tian öğrendiii- a eM ve sıyuı ma e erin e basıl landınnak için' ayrlc l d kkat et • t.aoıdb ediyor. B\IC'Ün bbl muharebe e. mak mümkün olmazsa, va'an bor-
.uva.ffaluye~ iıllllıii wrııır. F.*a& ~ et lı.abeı' aiMı .. w >1sl.lkameUa. olan kanaat, garbi Pasifikte strate- tim. Dolaştığım yerlerde önem ver. den WaJ'b.rla ~tl$'tDa.Ya ,ötürocek açık cunu şerefle ve hays yetle ödeye -

ne gore iranaa RumYe ııo •. ~•-•·- u...__, jik vaziyetini ~ğlamlaştırmag"' a mu dı'gıW'm b"r nokta da "Udur: r d • ... 1 k · · · k · 1 ~ ~dl aılllın ~lilı: ile ~ ı.a Sovye1 ..__ • ....- ~ ~ meselernh yoktur. Ya~un u kumu7. a ceğız. ıvıem e eUmu. n uvveU ~ a -
bımnımı hittlir ..valfallJJet Mıaaı dlneS. ae iJer 

0 
b&tq doinl vaffak olan JaponyanJn ilkbaharda Talebenin ihtiyaçlarını karşıla. bulutlıu görünmüyor Bununla beml>f'.r, nız kahraman ordumuzun kuvvet.le 

Jl&rbln lHS :JÜlld 1944 veya dA1aa u.. =ub~~~= tlerl ~ Rueyaya taar.-u:z: etn..eğe hazırlandı. mak.. Merkezlerde yüksek oku~larln bütün 1ahmlnlerlmbi lbUyath yapmak.. ölçülemez. o kadar da yurdun İç·n. 
san sürmesi Uıt.ima.11 laacbi dalla evvel ae •- etMyodM'. ğı merite:zindedir. Bu hareket tark 1 yah paralarını bubmıyan hal\ ÇC- tan a.yntmı,a.lmı. Ba!'bbı ~ı~ Te kan- deki durumla, vatandaşlar.n i ~rr 
bit.lrmeıt Jçiıı hiçbir l.eeebbüste bahmuı. s.w • ta ~ ~ wnes'al cepbeein<Ie Almanların yapacağı cuklarını daha mütevazi şartlar i . - mıt~ ~fncle her ththnalin güz.. edenlere güvenile ve yardımı h.s _ 
maması lizım &'eklltl manasını ifade et. pııor....!.. mikaıd. JııubıDan Juıııi,wl WI. büyük taanuzla ayni zamanda bat- çinde barındtrıyorlrar. Bu çocukla - .._ mak bit...__, ıa...aır. sile ölçülür. 
mes. Bubi kJ.sa}tma.k tçiıı birka.ç t,ehıt. s&ıiae Q1llbkfHı .-,.1enıı•eUer"'· l~ir. rtn iyi bakım ve k.ontro! altında bu Tedbirler Dipdiri bir mlll~ 
ke _.., "* clalla ~ elmu -' A7Dl byıııaJdııı.n öirenLlıdiiJllc &'Öre Amerikan hükumet merkezinde Aıcmalan gerektir. Bunun ne su - Bu ...,u.. içinde ol&nık, dq ..,..._ B~ ne >adar sürerse sıu·sün _ ld e9l 
cZam&nıı her ad tara.rla da ~ Bmlılnn ~ MitiD:ı bata bölceslal yapılan hesablara göre: Japonya ;retle temin edilebileceğin" gö.t-eren mbııi 1llile ...,.ı.-., Simati ele ölier ıeı&. ııiireoeii anlaşihyor • budan ıli'Pdiri 'fT 

.111.zır aldMlıcı lııir •iiUeflktlr. ~ ~ waı etmektir. Mançuride takriben 1 milyon kitıi. İyi iki örneği burada aize söyliye • blirleıt M.fJıb'ecegim. Bu tAıdıbil'lerin im. IJ:ımııe!a bir lllıDlet. olank ~zdaa 
Ba.rbin bir an evvel bltJDeslıule men.. Roma radyosuna eöre lik bir oıdu tahşid etmektedir. ceiim: şuıdıa müıilalUJa daima ha:ur olmak emim. il~ Jeeridr mil1el.oe ..._. ha. _ .. ...._ eaıelle.. 'D_.. ._ ... ) itaL iyi örnek __ .. , ,_.._ __ _._ 

r.atımlrı 't'U'dıl'. MtAin __. .... - _,_..,. .Aıldıara, 17 t-yo ıazeo.e:oa - Söyleındiğine göre; Vladivı0st'ok gelir. Harbin bıaşmda.nberi hemen he. lllm:nıa7ı Mlın* ve inaft._ ır. ~ 
,_.,,_.ır - ·· +"---.:.. "!'" i Sandıklı kasabasından Afyon - \'a • 

....... _ nvru bir tııılıJJde - ,.. ~ ~ vuıuje go u c :va.. civarındaki Sovyo'?t gaTn'.zonunun . . m- -rerber ha.ldi! bwunııyoru:ı. ......... b*ın idareye ~uveai •lmaildır .-... _, .. ~n _,,I ü"-halıe- L L el m '- d k ~.. ""' 
tdealllerine ~ ecn .... nı .... naııia Cin aakıel'leri cörülmiiı;tür. kuvveti takriben 600 bin lt1şidir. ~~ranb~arab' g ben} em &a ar S ~k tandaşhr nöbetleşe 3Skcr1ik ödevterinl A.hm.ıl W.biıter eks\k Glabilli, fakat W 
~_.__ JıaRln yeniden patl:ı.1t nrnıe. Bu haber, başka hiçbir wnaldan i.e. ---ır 1ç1n ır lna u unmuştur. an l • _._ b kli ı... Sıra b!ı'lıtraı t,ıı,ma.mlana-c~a iııı..'ll)mak Vl 
........,., ve ._,.- ..o.ı -"a-...ıı:M..- rro-re, ihu-t•- •-•=-•·•"'" } ıt '-"- burada ı. •bı'rlikte ba. yapryomr ve stnh ..... rı e. yorıı..._. . • ıılnıkD ıroıtanadan yaşamak ....... anını ,_ cıw-~-- .. ....,,,, .. M:l-.-ı Alma"llar Kief tez- '!'1 taıeoe n~. .. 1a.rı celdik~ hususı işlenne Ye ı;uçlerme\orfbl'ı kötü.l~eeek let'de tedbir alanlara 
...-ecek bir sulh tstiyoruz. on•""Phi.ıır. rlnlyorlaVr. Hı· a!'atları dduzgl u? v~-~ - dönüyorl:a;r. Bu durum de,i':~ruh·eccktir. dost yardı:uu yapmak liuımdır. Bu uf~ 

o- ga"hlaranda vapur cuzdur. a ının ve ev etin !ger rdu'bınm daima ayakta ha. t.eferriınt üznhıde çok ısrarla du;ruyo 

G 1 M A th R d b .. "·'- 1 k t 1 1 Meımlelu'.t o enera ac r Ur uyu.ıı;. memur arının on ro u a - zır ve uyanık tutacaktır. rum. Umumi aüttnln ba"arısı iç\ıı 1cnıC: usya a son inşa ediyorlar tındadırlar. Sandıklılılar! haşarı • Ekonomi fıa.ş1 bi görilş bi du,gudur. Bu~da.r 
Avusb'alya h . larıırıdan dolayı burada teşekkürle Dünya baırbinın yüklet.Uti btr büyük ~bn blnu da va.ta.nd:ı~rımdr 

ld arb Vazl•yetJ• Klyef, 17 (A.A.) - Sovyeilenn ne. amnak için bunu size söylüyorum. giin1iildertm4en mmrnun o\dutumdan.. 

Başkumandanı O U ~ tıatmıme olılaktarı ıı vapur Jttyef ı İspartann Sinirkent kasabası da 50 :..:; :.:::.:!.!...~ ~::.~:':'~ clJr. Ankara:ra gidine" Bii'Yii!t M net Mtt 
ıaa. &aralı ı lncı sayfada) ~ihlanDda ~ edUmiş ve apxa kıadar çocuğunu Afyonk.arahisarda lıjlel1 'ft , .. ."..,.r araamdal biitiiD 1Wndırld ~llml Mn8 a11tataea-

M U
·· l,11·m Am :J,..' rı·kan Dütmaırı mevzileri. har.eket nok. 23 

ll&PUI' tacihllıra konulmuştur. iyi barındırmış. Bunlar da dikkat ....__ ... & .. ___ ._ .ou.. ı..rn. Durum __ ._. '-'n ço!t iimld 'ftri. • la -.......... --.&- ._..,._.e ...,_ w mi ebeder ......-. -~ve ._er -.· ..,..,,,. "I"' 
ta rı ve yuzu.yuş kolları tesirü _...,.. ve 'kontrol altında bulunuyorlar. Sı. 
bir surette bombardlman edil • 7olc11 aliııllyatı başlıyacaktır. nırlt.e~.ıı:lere de burada sizinle be.. lllaallrda olsun, clibenleıı.melidir. Bu elik'. 

k ti • A t 1 .. aı durumda ~ mahmml..vetlerdeu •. Va'*lındr 1' •, u vv d erı YUS ra - mittir. U:aın mcnlJil'lt tophlrımız. ·-· JıliİJlener ı.taaı..ı --· raıber teşekkür etmek isterim. De • kmıtama& en zengin memlcket.ler bile. Bahara cttYenlıe. nneı&tt oldllpmaa: 
LeDincracf ın ehemmiyetli askeri 1 ' nizlide de bu mesele iyi bir yolda. ~ltderi taı.rı lıHeNk ~ blslerlıe ~crm.. Jtaır-

yaya Ç~karlldl bede6erini muvaffwıkiyetle dövmüt Bö!1e ~n ciirımdi. dır. Vilayet merkezlerinde yüksek :valmz kencll a.J_::: Y~ .. n:.1.. .. ~ •..r.1a.1ı- 11;a 
tür. ı 1 ·ı . ma1lım1ıa ı~ller. IP"Y"ft tıe7 ..... ·- vetiımiıl )'1llms -- ... "5 ...... Dünyanın tllimler tacı oku olan yerlerde kazalar ı gt göa.. ııwl'llalı cetJrnıek mrundac1ıl1ar. n-.. nır wıe binan ıaınH.hlir. 

Japonya cephesinde. Alman dağ asrm edebi şahikası 1 terir, hu merkezlerde teskilat ku • Bal'bhıde lnmlann 1'1r çotu re~ Sis :bmiriArnlen IMJciİll a.vnlacaiam. 
Vn....__. .. n, 17 (A.A.) _ General Mae kıt' alarına mcnsub hücum müf • R l ...ıiarsa oraya giden talebelerini u. tabii brr Faka& E-. lııalmaın-. hıımrla ~asmaalSI. ı 
_...- ---•L _ ' · !cuz ve rahat barındırırlar daha ö - tladım. ~ 0 

• ~. ı..tıiıfoe ~ ltiNil'llll• fGU!lel"!nlD yaptığı taarıuzlar mu - E bi• ~ ~ o'lslln. kenıliel ~ 1ert,e 811..,.·ı.aıa.M• Is~ Sk 
l'öae. -.iiiWt lalnıeüeri balılcunıım._ vaffa.kiy.ode neticelıenmiştir. nemii olarak sıhhat, öğretim ve ah. iL Bu J'olda 51 m-n ıtıWcetim yeri«e ael&m gbtiireoe.. 

• Eı. --- lak bakımında.n ter.s tesirlerden u ... u,eınn _.......,,leni_ ııe-ıı eıe almak üzere \vustralyaya ~ı_ ncmmiyetli sava, ve av tayyıa - 8 lontdlllmlts seçlcldlrJıer. Bunlar iyi tfom. Btııaa &'iilıterd\tinlıı lyt kabul ft 
-ı...+ı... re ı--L:11erimiz sürekli taarruzlar zak olarak okut!lhifüler. Bütün ... ve -- •-'- -L.... ...... k •--kku··r ed-.......... •-._...,. Cf'IUD mahsulle dii:ıeJe1ıl'Hrter. Yenıe. .,..me -·•• .,,.w ~ ~- ~ , nm .ıa-

A --..!•-- ._ _____ .,ı_..! yaparak Sovyet kıt'alarını dağJtmlf memlekete telkin yapmak için bu ~ ....._ lriflf'I' 
~ _Y.__.. )a ' 11a bom.belam 1 E örneklerden faydalanmak istiyorum. se\!ı.. ........... W. balıı • • 

l'~ 1'J (AA.) Amerika ı.u: r ve 2afC yo rını lf -ı Günün diter esaslı bir işi ı1e reniş l*ettft'dm •Y1l .... 
b i __ ..,....__ .. --a.1.- - lardır. Ha.va muharebelerinde 10 1 kl . 11 ve tt• d ı·d 1 r· 

)'C ·----· düıman tayyaresi düoürülmüftiir. ~ilde ekim ıneseleıHfr. Ban yerlıerde Size burada acı 1 mısa er - ın 1 er e 1 

--· ... __ _ 
1'1* Mirik ......... llu'a "" ha. Sovyetlerln bit muvaffakiyeti J K i fS"t llışm ~ tırııb'leli gdrclüm ve recek değilim. Etrafımızdaki ~m-

lıı. ~ tlın&1i AYW!Mnl,-ath buhoı. Moskova 17 (A.A.) _ Bugün 
1 a.eı ctuydum.. na· danıın111t 1unıcıasıarm leketlerin mahrumiyetlerini •e .c;?k Gripps ile 

maıldaıUr. Da ltirliklerin mevcuda, ne- cepheden eelen bir telgrafta Stara. Clft!llB' ~le 11111,...:ldaruu g~ can yakan du~umlannı bili19ınız. 
reye l'ittlldcrıi veya. nerede bulnndu:ldan ya RUM oenubunda kuptılan ı 6 A "'-- -.. ve nnet veri70f'. Yeni Endüstri malları bakımından clunı- •• k 
hakkında şimdtlik hiçbir :Uber veıiluıi.. DCİ Alman ordusunun yeni bir he - eıldm yılı loln ltükiimetin bu•t'htı ve mumuz daha sı1untth olacaktır.Fa. muza ereye 
1ecddir. zimete ğradığı haber verHmdtte - ---- w hazl!rlanıyorlar 

dir. Ruslar, Almanla.rin en önemli d 1 · i 1 Sayısız milyonların ... Eşsiz yıldızların... Büyük ıku rd erın. · • Riom mahkemesi mukavemet merkezıl"rinden 'bini oL ~tınden itibaren 1 n;,ı.-.. i·d·• , ..... ı.n .. n •• abiJ.,j, --. " <&A.> - ...,..., 
mak ü:zere vas·flandırılan N. kasa. ~-- Ü Paaıeadien koncnıııiııln müt.eaddld 

G 
-- hasını geri abnı11lardtr. Almanlar, İ HA f TAS 1 T R K Ç E tefleri ve bu arada Ca.nhr\a.i Nelt.r•, 

eneraller J500 den fazla ölü vermişlerdir. Bu Bqladı K L E o p A T R A Vanllı'ya ce1enk Mahaima Gaudhi .mı 
noktanın kaytl>ı naziler için bilhas. Anlea: eQııe ~- Nelına ~ önce 

arasın -'a z•kı•tı•k 1!111. önemlidir. Zira Alman hatları - İlk defa İsaııuılıuWa cJln)mBen a.ynca Gandlü ye konP't!Oia relal .ıuaw-
Uj nın üç noktasında üindir. Alman.. DİİIQ'anm eon ıre ıreciue daıal lh · aıusa uad me IÖl'Ö$IDÖ$lü. 

Dünya tarihinin aşkla narbi 'bhleştiren en güze) ~an~·:· bfa -
BJom, l'1 (A.A.) - Reis Caus, ate- lar, Rusları ovada hrtmağa çalışını, beldekirı mın baş döndüren, azametin en par!ak mısalıdır. M. Cripps'tn 9e7~ ~hl samana 

nogra.fi ile yazılı metinlerde 7ı;pı1an lardLT. Buzlar çözülduğü zaman bun P ADEROWSKl'niD L A L E d tıeaadüf ecıe.ı 1Mı. toplıt.n&qa bbiik 1* 
ba.taıar baüınd:a ııer Wriii tıemfData vu. ların çamura batıp katacağını umu Pipao -.eı1 Bu harikayı yann akşam e önem wrilmr*'edir. 
mlşür. İ1k olanık Qeaera.l Be&s.>n din- yorlard'ı. Ruslar tarafından ga.nimet (llr6eftll, List, Jlacar ~· alkışlamağa hazır1antnız. Yeni Ddhl, 1'1 (A.A.) - Sta.rfıd 
leınmlı,ııt4r. Olarak alınan haıb mattemeai ara. DİltKAT: Numaralı yerler aat:lmaktadır. Telefon: 43595 Crıipps ile •ibabreled yapal&k Üseft 

Genenıl, kan kuvveıla-1 başkuman. s:nıda 85 sahrıa topu, 254 kamyon Seems saatledJUle ,.~ l'Temıti mecHlıi 1* t&1i koudıte ~ 
danı Gamli.n ne doğu şimal cıcp1~1 ku- 44 oto~il 6 traktör, 5 hastane 7f1l ~ Aemls Bu film l z M 1 R'de Ur. TiJi komlle ~ Criıpp5 ile 
lb:ı!JMlun Georses araıımdakl. müM&if ı,. otomıohıl!i, 21 m<*>sıkkt. 1 tayya ...-.ı 4e1il4ir. A Yenl DelhWe bc4W ahn kıaYTPUe mull-
klliği ~. Fra.n!Bnuı lHO 1\la71- re, 105 petrol_ deposu; 3 hafif hü - L LE ve TAN Sinemalarında temeldir. Müzskereferin aetieesf 80JlC'a.. 

8 ....a... --..n1. 115 '-''-en tnntavacak ıra. cwn a. r.al>uı ;ıaşe maddeleri indir. lıııl MARı.llA'ARA da .1 k. 11ıııın pıuıaler mıeeMnln ia8vb1De •~ 
-- -- - .... ' ek kulla la 90 -ı J'I. ayni zamanda gösterl ece tır. 
zlyeCıe ttulundutama; bunun 24 tüme- m ıçm nı n paraşüt var. L•••••••••••••••••••••••••••••'P ı)ileeekUr. -• .... dır. .,. 
.... nhı şbnali Af1tlıada ve •,ıı.rkta oldu11u. z d · 1 d 

Kramaya vez a gazeteıııı, daha .i Ka 'ıköy , 1 Denı·z er e 
nu söyl~. Bunlara. İngl~ ve P~· şimdiden Hark~. ~ri.ıi~ İçinde çe - eo.kllD ,.., iıf1acletı selea lııir ratbetle .tstanı.al Dem& sevederbıl &eılhlr J 
lonnııı tümenleri de lli.v 4=dınce dol:'U t muharebelerının oldugunu haber OPERA sı·nemasında edeeek lll!Denin en büyük lçttmai ve ahliki FUm1 '1ma:ı cepbe!ıiııde HO Alman tümeninf> e kt dir 
lllu'kaıbil 102 tümen sayılabilmektedir. verme e -· --o--- IonaervatULr Orkestrası tarahnc1an Y 1 K J L A !f' Y U V A. 
Besson, mal2eme miktarı yetmiyece.k f 
nlsbette olchıiW'tıa ıöre, &Jçikan ıiril.. Alman • sveç B [ET H Q V [ N B~Ş ROLDE saadet Y'lft'&&1 Filminin FATMA ROŞDO 
ıne-.. ıilllln ptd'iiini BiJ'ıa..it ve de- 1 Dilber YlWnı 
ınişılotr lı:i: f caret a""' aş:nası Tiirkçe Sözlil .. Türkçe Şarkılı - Revülll ve Korolu 

Demen, ea kerlumo nobamn ianatt SteUolıD, 17 (AA-) - Alınanşa ile G E (J E S j Eşsls MÜZEYYEN SENAR Konservatua.r NECMi HIZA 
ldfayetaizliii oWuPnu lleri lliirdtlkten &ıreç anıınnda. .,.. ai1DJerde :JQllınııık• yarın a)q.am okuyucuınuz aıa.nuıannlsi 
sonra 1930 sm.ıflarınctan iUbaren yeni olan mtimkereler neöeelenmiş ve bir )ksteıkiı.r Tanburi Sel&haddln _ Kemanı Nobar w 36 ld$lllk mua&zam su 

__._ __ m....ı.n ...._ Bi.Jd.ler OPERA .ı-emaar sile. , _ _._,_.&.. ............ m"'-ua..ı ---1 8ıMll ..... ı...,. 
lleslhm4n Franm:nm mukadderatına IDar _ .. ,._.. llitlde saiıhn•.ldadır. Nwrak lıııll.. ---- _. ---•- - .. 

:nn. ~ .. ==~le': Y&B~ ~~.: = :=: iukianDISıT~•·· ea-:-zı • ...... _,,ı - M~=D TAKSiM SiNEMASINDA -
1 bin ten kitu1 venıeeldll. .,.,a ..., 

fBae ıarafı 1 lnel sayrada) 
da nJ!1881nm tıaaınlSa haaar oldui"a 
burada temln edilmektedir. JaııonY1'3'a 

kaı'll )'B.p!laclılt olan bu taarruz için bir 
eok ~ f'Wıolaı-ı öncü vazifesi gi., 
rttektenlir. 

Bir İngiliz muhribi bat1r1ldı 
Lond ra, 1 7 ( A. A.) - Pazai/ 

Pazartesi gecesi Şimal denizind 
bir kafileye refakat eden Vortiger 
t~iliz torpito muhribinin ik.i t.oı 
pil atılaTak batırıldığı TeRDeG bil 
dirilmektedir. 



6 Sayfa SON POSTA · Maıt JI 

- GRİP - - ROMATİZMA - NEVRALJi 
Buton Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. Yerine Başka Bir. Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

Dumlupınar vapu- Küçük san'atlar 
runda çok garib biri kanunu. 
kaçakçıhk hadisesi 

1 
<Battaraf•e ~e~:ı ... ;;dı:> ~~ 

ın ·· o'a.t. ııiilntesi )":tlş_ 

llf(incü çarkçı, kaçak eıya- ~ 
larla vapura giderken yakala- htJ'et-"re C"österen s:wı'atiannı 
nacağını anlayuıca kendisini konımak Ye lnk r ettirmek. 

den~ attı, boğulmalı üzere 3 - Umumi :rU'ltscllşlerdcn uılhnkiin 
iken kurtarıldı el.dutu kadar u müte~ r •"o1n kuv. 

veW bir ort& sa.ıı'a.t tababsını memle. 

C .. ""- h f I ketin bet' tarafına J'a.yılmıs elarak ya.. 
.wnrwr. mu a aza memur arı ev şatmak ~ tn'ıdşa.f etttrmek, 

Yelk:i akşam Dumlupınar vapurun ~ . . 
da yapılmak istenilen gayet garib 1 4: - Kurulmakta &lan .~yük sa:\A-
bir kaçakçılık hlldi&e9in: meydana ~lın Cam:ımlayııcı ob.n hunerlıl sa.a a.t. 
çıkarm141ardır. Aldığımız maluma, ki'r.bn ~trmek. 
ta nazaran vak'a §Öyle cereyan et- 5 - S:ma:rl sahasında QMışanlaıın 

mi.ştir: lcablliıetf tmkfuılannı arttnnak. 

Birkaç zamandanberi Beyoğlun. 6 - Meınleket.bnfzln amunıi biinye-
da Yani Şir~oza aid Anadolu bi. s1 ve ıs:Mli clunımuna uyeun hbna. 
re.nanesine devama başlayan Dum- ye Ye yeöştbme tcdblrlerlle küçük 
lupırıar vapurunun üçüocü çarlcçııı sa.n'atlartb oa.ı n niu.nılaşlal'ıo m:ı.li 
Cavid Tu'ka.t.çıoğlu ile birahane sa. ve fkbs;Mli vndyct.lerinl Jükseltmek. 
hibi arasında sıkı bir dostluk pey. 
da ol'rnuş ve Yani Sirigoz yeni doş.. 
tuna üç dört gün lbedavn ziyafeıt çek 
miştir. Aredaki doatluğun kıvama 

geldiğini gören Yani Sirigoz Yu -
naru9tandakl akrabalarına gönder -
mek istediği ihracı memnu eş.yala. 
n gemiye sokabilmesi için Ca"id 
T okatçıoğlunu tazyik etmit ve bu it 
tçin de 1 O lira vadıctmi~ir. Evvel -
k ak•am b · rahanede haylı rakı içen 
Cavid, gece yarısından roora Ga -
• .. ta r:htımına inerek Dwnlıuplnar 
vapuruna gitmek üzere bir undai 
kirnlamı ır. Gizlice vapunı ya.ltla. 

7 - Küçük n'a.t mcnsublannı mem. 
Eckettn umumi lktısadi Ye saaayl pren-

sip ve ct!sip unun bir şekilde ye. 

tişürmek. 

Kral lbnisuud'un oğlu 
Kahir ede 

Kah.!f"e, 17 (A.A.) - Kral İbnissu. 
wlun oğlu Emir l\lansur General 

Aoohlntedt'in ıb:vetı ü~rLne 10 gün ka

dar tizcre Kalılreye gelmiştir. 

C~Nı ~şe kadar bir İııgllb: gnni_ 

flhtdr Bf'.nfıat etmiş olan Eıutr 

cton!ıa vcı ha.ve ordolarmın miınıessffieri 

t;ıraf ımbu a~mıstır. 

•rn üçüncü çarkçı tam içl-ri cirec.:~~ 
ırada memurldr tarnfnwJan ta~ . 
lanmış ve yakalanacağını a•hıyınca 
elindeki pakctleı le beraber kendi • 
bini denize fırlatmq<ır. o.,tfı:ıl İn - ğiiode yapılan Cavid evvela sarhoş 
ltİrilcn sandnrlarla Cavid hoğdm.ııık lukl'a ev zannlle gemiye geldiğini 
üzere iken kurtarılmıs ve d.."lğ . lan sö)"leımi~e de az &<>nra suçunu iti -
~aketler toplano rak eıu~Ju ile bera. raf ederek Yani Sirigoz tarafından 
ber gümrük muhııfaz:ı batmüdür • iğfal edildiğini iddia etmi~tir. Suç
lüğünc getirilm işt" r. lu Cavid tahkikat dosya91 ile birlik. 

İlk sorgusu mwhat..... .miidürlü • te Müddeiumumiliğe vcrilmi§tir. 

s 
K:uruhaş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJıms adedi: %65 

Zirai ve U.ıari hf'z ne~1 banka maamf'leleıt 

Ziraat Bankasında kwnbarab \"C lhbarsıı: tasarruf besablarmda en 
az 60 ıtnaı bulunanlara BCDede 4 defa çekUeeek kur'a Uc qatıdakJ 

pli.na cöre Uaıuııln dağıtıbcaktır. 

4 Aded 1-000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 u 250 » 1,000 n 

40 )) 100 )) 4,000 » 
100 ı> 50 )} 5,000 )) 
120 l) 40 n 4,800 » 
160 )) 20 ,. 3,200 >; 

J)1llat: HcsablarmdAkt pual&r bir ııeu.e içinde 50 llradıuı aş:ı.tı 
düpl.renl~r;ı ikramiye çık.talı takdJnte " acı fazladle verUNlektlr. 

Kur'alar se:ıede 4 defa, 11 )11U"l, l1 Radnn. 1l ~liU, 11 Birinci 
kinun tarihlerinde cnilerekttr. 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

lşletme Umum 
ilanları 

Muntazam posta seferleri yolcu navlanlan.aa l.Niııan.942 tarihinden ltiba. 
ren yüzde on r.am 7apılmıştır. A~nta.bnmaıclaa izahat alın&bUir. (3S88) 

Galatasaray Lis~si Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden: 

Beher kilosu 110 kuru.ş tahmin ~dclJe 1500 kilo reçelin 19.3.UIU PeıfıCIDbe 
pnü saat 3 te açık eksiltmesi y~ııılseaktır. btdtlllerhı kanuni vcslkalarile bir 
HJde belli &'ÜD Ve s:ı.al.te koml.s)orula bulumuaları, $actname ltsedekl fl.k te_ 
mlnatı 123 Ura 75 kuruştur. (2953) 

Karar Hu· asası dır 
c. 42/568 
Milli Koruma knnununa muhalefetten :strkeclde Ankara caddesinde 281 DU.. 

ma.rada W.tunl·il. mü.s1drıı.tı;ı ve ıu.culuk ticaretllc meuul Anastas ol:ln Yorrl 
Luktdls ha.lüunda istanbul BSllyc ildnel oeu mıı.bkmorsl.nde cereyan eden 

' mahkemesi neticesinde suçlunun Clll illbit oldııtundan Milli Korunma kana. 

nunun 31 ve 59 uncu maddeleri muclblnc:ıe !'.O lira 80 kunls para cezası öde. 
mesine ve .redJ ıün miiddcUe dukkanınm kaııaıtdmasına ft hüküm bL't~. 

tinde ücreti suçlu)·a ald olmak üz.ere karar bülisasuun Son Posta l'•zeıeslnde 
neşredllmesiııc ll.12Jl41 t.arihlııde karar verildi. ((8522ı> 

Karar Hulasasıdır 
c. 42/602 
Milli Koruma kanununa mulıalerettcn Kapalıçareıda Kalpaıtealarda 58 nınna. 

r.:Mla manifaturacılık tıcaretlle meşgul Kh1u>r otlu Mığırdıç Abacı Jıakkmda 

'Liıanbul asliye ikinci ceza mahkemesinde ctıteyan eden muhakemesi netice -
sinde suçkınun fili Pblt olduğundan l\l'lli konnna kanununun il ıe 69 uneu 

uıaddclcrl muclblncc yirmi beş lira p:ıra cıczası öcl~De ·..ı 7Mt ırtln mlicl
detle düUı:iı.nınm kap::ıtılınasına "'C hiikıim ka.t'illlfl'Ülinde Ucı-eU ~uya ald 
otmak üz&e karar hülfıs35ının Soa Posta ~e neettdllmesine 15.12.Hl 

tarihinde karar verildi. «35Zh 

lstan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
ı - Aşaf'ıda cins ye nılktan yadı mcfr tuı pptmlması ~ık eksiltme

ye konulm~ur. 
2 - 1'ılulıa.mmen bedel 2715 Ilradı.r. 

3 _ isteklilerln 2490 sayılı kanunla araDlbn bel&'eler ve ,. 7,5 pey akçele
ile b!rllkt.e S.4.HZ Cuma C'ilnd saa.ı 14 de Başmüdürlük binasındaki komtsyana 

&'elmelerl. 

NOT: 
Reslm ve çsrinamıef'er het"rün levazım ~ C'öriilcl>illr 

Adet Cimi 
1 Yazıhane (Bar;1 memurhık lcln). 
ı Yazıhane k.olt.utu {Baş ınem.•luk IOÜL) • 
1 Telefon masası 

% Sandalye. 
Kütüphane. 1 

7 
10 
1 

l'ılasa (Memurlar lçln). 
Sandalye (Memarlar iç.in). 

D:ıkUlo masası. 

2 
ıa 

z 
2 
% 
ı 

1 

Muayene r.emara masası 
:Muayene memura 1&11ılalyesi,: 

Dosya dolabı. 

Sef maS:lSI. 

Sd koftu.ta. 
Yedek rıdal~. 

Daktilo masası. (8517) 

Manifatura ithalat ,- BELF AM ~ 
B E L F A lH : Sılılıal ve İı;ü.. 

Türk Anonim Şirketinden: ınai l\luavenet Vcldlletl.ulo Yük.. 
sek tasc'Uklerlyle vücut bulmuş: 

3/Nisan942 tarihine müısadif 
Cuma G{inü eant 14 de şhketimiz 

umumi heyeti fevkalade olarak İç -
tima edecektir. Hisaedarlarımızın 

yevmi mczkiirdn ıirket merk.czinde 
hazır buhmmaları rica olunur. Tcv. 
dii icab eden hisseler firketimize ya 
tırılmtş bulunmaktadır. 

Ruzname: 

- TicaTet V ekrJeti tanfından 
esn.s nizamnamemize ilavesi taleb 

olunan maddelerin müzakere ve ka 

bulü. 
2 - Esas nizamnamemizde rnev 

EK.SİRDİR. Bir clefa kullanmak,. 
la clld&ıbl ~r. Yüzll. 
niiıılle hasıl olan kırışıkI•ları 

derhal bale eder. B EL F A M: 
K.allanmaJd~ dalma. &'ene kab. 
bllb:lıhm. Güal ve lnl'lsıkst:ı 'bır 
clldf' ııahip olmak lsUyenler, h:ı. 

rikalar yam.tan 

• BELFAM'ı -
kullanmalıdır. Satq Yeri: Bah. 
~k9o111, Meydancık, Vakıf 

Caddesi No. 1'7, S. Hürbaş. 
ilan , _______ _,,~ 

lstanbul ikinci lflô.a Me • 
cu<l bazı maddelerin tatbikatı esna murluğundan: 
sında mü~hede olunan müşkülleri Müflis bir firkete ald ve Bakırköyün 
bertaraf etmek üzere idare mccli - de Taş iskelesi yanında arsada nıcvcud 
since hazırlanan •tadilat projesinin İnı:illz antrasit toz könıUril açık arttır
müz.akere ve karara raptı. ma lle satılacaktır. isteyenlerin mahal. 
.................................................... llnd13 kömürler1 cörerek S0/3/042 J>a. 

Son Posta Mat.boası : 

N~aı 1\lüdürü: Cihad Babata 

SABİBl: A. Ekreıiı U6.t'.KL101L 

zart.esi C'Ünü saat 10,30 da da.irede satış
ta bazıi bulunmalan ve o ıbn kan:ıni 
tunnctlnl bulmadatı 1.HdlnJe ikınol art. 
tın:ıası 8/4/942 Çarşamba alinil ayni 
saaıta 1apılaealt U&a e\Uur. Ultl) 

Reklam Değil, Hakikat: ~ 
........,.... Yurdumuzun her köşesinde dürmt.lütti. ucaa.. 

_ ' lutu ve bol feşldlerlle tanınmış: 
Asri Mobilya Mağazasını 
remıeden Te bir fikir almadan ~ 7erdal 
M O B i L Y A. a.Jmamalannı tavsiye ve mutlaka 
ııüonlanmısı reımıelubıl rica ederlL Bllh·- ia
rtU. karyolaları ft Avustueya sanıhlyal&rs :meY. 
ouddm'. 

İstanbul Rıza Paşa 70Jnışu No, 66 Alamet 

~-------------- Fcnl, Tel: 23407 ' 

, Sayın Doktor Ve Eczacılara--., 
Halkımızın Dikkat Nazarına: 

ASKALiTiN EFFERVESAN 
MiDE, BARSAK, KUM HASTALIKLARINA KARŞI 

KulJamJan llicımı, b1I kerre mevadı lptida.17est reldltl cihetle mebni 
miktarda Eczane :re ~ DepoLt.rmıla bulwıdııtunu saygılac1111la ars ederim. 

A. NES'ET USMAN LABORATUVARI, İST.Allıı'BUL 

iNŞAAT FEN MEMURU ARANIYOR 
DEMiR VE TAHTA F ABRIKALARI 

TÜRK ANONİM ŞiRKETiNDEN: 
N&lia Fen meidelil JDŞ1lai klsnıındıaıı mezun ve aspri 10 senelik Mcrtı

besi ok1uiuııa dair vesaik ibraz cdcbflecek blr in.saat Fen l\lmuıruna lhU. 
yaomuz '9U'dı:r. FabrlkamıuJa kM.ı1fslıne verilecek vazife inşaat lı.on*'ölör
löttidtir. Tallıterin evrakı milsbltdeırBe blrUktıe Fabrlkamu Mudürb'etme 
milnwıaatJan illin olanıar, , 

Sayın Doktor ve Eczacıların Nazarı Dikkatine 
Bir müddcttenberi iptidai maddelerinin noksanından dolayı pİya. 

saya çıkarmağa devam edemediğimiz 

FOSFOGENOL, KINIOTIN uBasit ve arsenikal» 
Sikatrin il, Mazon Meyva Tuzu, Gastroıodin Toz 

müstahzaılla.rı yeniden ihzara ba~landığını ve piyasaya lüzumu 
mi.k.taroa verileceğini arz ve ötedcn~eri bu mii&tahzarlara kaışı 

g&tteri1on büyük güven ve ilgiye devamlarını rica ederiz. 

MAZON ve BOTTON ECZA DEP0SU , __ _ 
Afir efendi Ca.d. No. 31 lstanbul 

lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

&herine %0 lira tahmin eclllen ZS aded yanguı söndurme ale14 aluııacakkr. 

pazarlıkla eUlıtmesl 19/3/9!12 Pe?1Cmbe &iinli saat 15 de TophJuU4e L•. A. 
mlrllil ..atw alma komisyonunda J&pıla.ca.ktır. Kat'i temlnaı.ı 75 Jlradlr • .Ni.. 
mwıeal komisyonda C'Örülur. istcklilerbı belli nlı.iUe komisyona ıetmelerl. 

(6ı3 • ıaztı 

Beher çltune 1050 kuruş ta.hınln edilen 200 ç.lft lisUk çizme ıı.11Daealı.la. 

Paarlıkla eksiltmesi 19/3/9!12 Per&eınbe &'ÜDİı aat 15,30 ela Toph&Dede Lt'. 
Amirllll sıat.m alma koınlsyonund.ı yapılacat&r. iUı t.emlna.tı 157 lira 50 k11. 
ru.ştur. Nümuııcsi komisyonda. görulur. İsl.eldilıerbı belli saat.c.e komis7ena 
ıelmderi. l3331.6ZS) 

Beher ld1osuna 93 kurus tahmin edlleın 45 ton sıtır et.ı alnıacaktrr. Pa • 
SU"lıkJa e&siltmesl 20/3/942 Cuına gdnü aat 15 de Topha.nede isı. L•. 
Amır&tt sa.tmalma konılsyonunila ~apılacakl.ır. İlk tenılruı.tı 31::8 tını 7!t ku -
nıştur. Şarln:unesl komisyonda corulur. 'l'aliblerln belli \1ıldtte kombyona 

gelmeleri. l631-3H5) 
---------------~ 

Pangalhda eski Yedek Subly okolu blnıısmda bulunan bulqlk Tıkama ma. 
lthın<;i yerinden sökülerek amb:\13.jı yaptıntacaktır. paz..·u·hk!.ı e!i truts: 20/ 
3/9!12 Cuma C'Ünü saat 14 clr 'l'oph!ınede Lv. Amlrlltl s:ı.hn:ı.tm komlsyo -
ounda yapıfaeaktır. Ş-ırtnnnıcsl lmmisyond:ı &'orulur. isteıt:lk-rln teki 1 ede • 
cdckrt fiat llurlndr.n k&t'i temlnatlarile belli saatte komlS)ona ~lmr.leri. 

(632.3146) 

~öyUndıe CS:Cl Kuleli mek'ırbl blrıasınuı elektrik tes"s:ı.tı tAnılr eU.Irlle. 
odc.tıl.r. Paz:ı.rhkta <ıks\ltmrsl ~G/3/912 Cuma «Unü ııaat 14,30 cLı To11h:u1ede 
Lv. AmlrHtı satma.ima kombıvonunıta yapılacıa.'ıotır. Keşlf bcdeU 938 ttra 3t 
kuruştur. İlk t.ftrılnah 70 lir, 37 kuruşLur. Ke$f ve f,i0r1namcsl komb;yond• 
görülür. isteklilerin belli sa tı.e komisyon'.\ ıebnelP.rl, (633.3447) 

Beberlne bes kuru tahmin edilen 250,000 adtd kadar halka lle ber btr 
çanta çeDC"ell alınacaklır. \>adrlıkkl eksiltmesi 24/3/942 Salı ı;unu saat 15 
ele Tophanede Lv. Amlrllt'I s:ıtın alma koın'syonunda ynpıla<"a.lıtır. İlk teminatı 
937 Ura 50 kunı,tnr. Nlimunrsl komlr•Yoncla görülur. istcklllerln belli saatte 
komisyona g-elmelt'rl. (636 _ 3529) -----

Beherlne 120 kuruş tahmin edilen 10,000 adt'd cnn kurtaran ipi nlınacaktır. 

Paz:ı.rlıkla el.sllt.mesi 24/3/942 ~alı günü ant 11.30 d.ı Toplı'l ıe ı-. L\' Am1rlltl 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 900 Uradır. Nilmuncst 
komisyonda göriılur. lsto'ıdllerln belli \':lldttc komi yona gelmeleri, (638.::531) 

Erl:e~ll dlşlll 179.G:IO ııtlr.t kilçlik alü~lnyunı kapsol alınac klır. Paıam:.':ı 

eksHhnest 20/S/SU Cu:na &"tnil s:ı:\t 15.30 d.ı Toııhanede I.v. -\mlrlltl satınal. 
ma komls:;on:m:b ya:J1lac:ıl<tır. Uepshılntahmhı bed<'ll 2331 lira 80 kurus. kai, 
tcmlr..:ıtı :so l!ra 25 l::•rııştur. Nilmunesl komisyonda C'Örülür, Ltr-klllerln ltel. 
11 _..... lıom.lllJ•na ıelıaolerl cn1.ss;ı> 


