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Bu sabahki 
haberler 

lngilizler vadettikleri 
bütün malzemeyi yol
ladıklarını söylüyorlar 

r 
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'' 
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FlatJ 3 kunq 

•apoala ~···············-···-··-··-·-·-····-.. --u r ı --··---···-.. ···--·---9\. 

Teni Gineye li Au1.t • Kabir !. 
yeniden yak1.uda l· 
asker ı I ~ 

çıkardılar ~ap1. 1.yor 1 
Lahıd en az 250 ziyaretçiyi l. 

birden istiab edecek olan I · 
şeref holüne konulacak ~ 

' 

A vustralyaya 

Londra 20 tA.A.) - Ol'du te\!bi,Jat 
~ ıniidürü. Tüme~ W~. Bu rearı uarbour baskınına atıl ilk re.~tm: Arisooa Ame.rlka.n haı'b •emislnlo lı~ıı 

- karşı Japon 
tehdidi artıyor 

Bir de Atatürk müzesi yapılacak :.)'ük BrUanya. tarafuıdan Sovyeüer Bir. 
~tiııl". videdi4en tank, tank topu, tank 
9&\'ar topu ve radyo clhaz:ı g~bi mal:ı:e 

inenin hepsibıbı muayyen tarlhlerd; 
ı:önderilditiıı.i söylemiştir. 

General Rw;ynya tah..<;is edilen tank~ 
larm çok düşük hararet derecelerinde 
Qalı$ll.b;lmek üzere huswi surette cihaz 
la.ndırılmU> olduğunu ve bunların işle • ' 
tlbnt•si içjn lca.b eden her tti.rlü ınahi • 
matı veormek üzere Busyaya mütehassıs 
İııc-'llz subay ve erleri gonderilditlni 
ilılve e-tmişt.ir. 

Uzakşarkta ve Orta
şarkta 3 mühim 

Müttefiklerin 
Japon gemilerilıe 

taarruzları 

İki ağır 
kruvazör 
batırıldı 

tayin 
Londra 20 CA.A.) - Mlittefkler, yap. 

i"'la.n işblrlliibfn ırlttlıkçe daha 11kı 
ı,elde ıiırdiiinl ırösteren üç ;yeni tedbir 
almışlardır. 

Vaşington 8 harb 
gemisinin batırıldığını 
veya hasara uğratıl

dığını bildiriyor 
ı - Flllplnlıerde bulunmakta olan 

Aınira.ı Rockwdl. Avust.ra.Jı,yaıla Mel .. 
bıırn:ı. ıeimişUr. Mumaileyh Anıstral- Vaşlngton, 19 (A.A.) - Bahri. 
yayı ınüdafaa edecek olan Amerika de. Ye Nazırlığının dünkü tebl)ğl: 

Rusyada şiddetli 
muharebeler 

devam ediyor 

Berç'te 
Basların 
blcamları 
t•rdedlldi 

-
Merkezde 

üç·ceb 
teşekkül eti i 

SJl'Ciney. 19 (A.A..) - &esmen Wldiril. 
diline ıröre, atır Japon t.a.yy a.reler.loden 
müreklı.eb küçük bir teşkil, bugünkü 
Peqeınbe ~ü PorLDarwın'e taanıu 

eimlşt.lr. 25 kadar bomba .ıtılmışbr. 
lla8tanelerde bazı hasar olmuşsa. da 

insanca telefat amır. 

.Avuıtnılya ordusu 
Saygon. 19 tA.A.) - Pasifik batı ce. 

nubundaJd müttefik lwnetlcr kumaıı 
da.nlığının ıuac Art.bur l.ararından ~ 
a.l.ınması, Avustl'alya efkan uınwniye. 
s.inde lst.1.snasız bir memnwıiyet uya.ıı. 

dırdıtı ırerek Oa.nberrada gerek Va:,iııg
tonda söylıeıruneldedir. 

~la.c ArtJıur takriben blr milyon kişi. 
ilk bir Avusl.ııüya ordusuna. kumanda e 
deoektir, Bu bl.r milyon ashrr. Birıe.ş;k 
Ameriıkadaıı ırden takviye kıt'ala.r1 hızı. 
mıwn et.i:nektedir. 

Japon tehdidi 
Bun'llDla beraber, Japon telıdldl, &'iin. 
~ l'ÜDe da.ha belU ha.le gelmektedir. 
fllıınNde Japonlar, Yeni Ghıeo.ln şimal 

(Devmnı 5 inci sayfada) 

Başvekil dün 
şerefine 

Anıt - K'abir jüri heyeLi 
bir öğle yemeği verdi 

Anka.ra, l9 (Hususi} - İnşasma hol en az 250 ı.!)aretçiyi birden 6tı .. b 
yakında. başlanacak ola.n amt.ka· bir ed b'l e ı e<·ek bu~·ükliikte ol.ıca!<tır. Altı 
haJJ<ında aldığım tafsilata gorc anıt hlr . ok bolun miınaslb bir yerınde ı.embo-

zı;yaret.gab ola<".&k, bur-aya lıüyük lize edilettk temsil edileceklır. · 
bir şeref metbalinden .. ~ıilecc!. on - Anıt.kabirde bir de Atatur.,. muusi 
bink-rce Türkiin At.asının öntındft e ~ • Yapılacaktır. Müzede Atatiırkuıı ınilb 
ğilerek ı.a.zJ.ınini sunmasına ve ba;;.Jı_ telif fot r fi k -.. oı: a an ·ıyafetlerl ;·e l:l7.ı.arı 

lıimı tekrarhya.rak geçmesine müsaid imzaları, ba7.ı şahsi e•yal.:ırı ırtl'ı.ılı.ı 
: olacaktır. ettiği kitabla.r ~bir cdtı .. cek, nıuı.1: 
: Anıt a.sker Mustafa Kt•mal, devlet üç salondan• tcrekkub ed~cekhr 

reisi Ga:ı.t M. Kemal, slyasi llinı ada- Ha '-hJ"·eJ · · va. ••: ..ı. erme karşı anı1t:ı bir 
mı. mükfekkir, yapıcı, ,yaıııtıcı bü. sığmak yapılacaktır. Anılın puk kıs ': 
YÜk dehanın v:wı.f1a.rııun kudret \'t" mında on beş bln kişl.,·i is' iab !!\!erek : 
kıa.blliyettnl.n tbnsa.R olaca.:tl.ıı-. Anıt bir meydan kurulacaktır. 
aa.Jıaaıın en hil.k.im noklasmdı lm.a e_ B k I .. .,__ , aıve 1 in zlyafe~i 
.,...,.,ı;k, şe.brin b~ tara.tından göru_·· 
ı Anka.ra. l:J 1 A.A.l - 81,..-el<ll dok 
·er-ek uametl; bir siluet temin •~Yll. tor R~flk Sa.ydam bu&'Ün Anado'~ 
Yereldir. kl"b·· d . 

Li ... ,.. . u un ~ aaııt.kııt>·r Jüri hr ... rti *rt' 
..... ~ret holünde ob.r:.ı.khr Bıı f'-- bl - ... _ • 

\ • noe r o,....., :reınetı \'rırmlsUr. 

Blkre•te ·-···········........................................ - 1 ., __________ __:__::.:.:.:.===-=·-:.·::·.::".:.:·-:::··::·:.:":=· ... ·-···················· 
nir kuvveile!'inbı kumandanlığına tayin Amerilk.an ve Avustralya kuvvet. 
_tdilııı '~tir. . ı• leri tarafından Japon gemilerine 

2 - İna"ilitz Geuenllflrtndcıı Sit~·eJl lcaırıı yıapıılan son müıterek harekat. 
Birmanyıwblrl Clın kuvvetlerlnln kıı • ta 8 ]Ç"On h~rb g'emİ'Sİnin bat'"l L 1 Bediın. 19 ( A.A.) - Alman u.. 
:u-ndı.nlı..tına tayin edlhni.,ur. 1 cfılı vıeıyıa hasara uğre.tıldı.ğı sanıl. mwnt bTaa-gihının teıbl~ ği: 

Macarlara Urfa meb'usu 'Refet 
kar,ı ;;lg "' . ylkselen .. v~ en ve gegenı :t - t~~İ7 harb kab'nesine Avus • maktıadıı;. Bunhlr ~atırıld·ığı anlaşı. Kerç yıarım~dasında düşmanın 

sesler beraet ettiler 
1.ralya mumeııı.ili olarak '"eellt'!n Kelslıe lan 2 aııır kruvazoılıe M•ra uğra.. buındıan evvelkilere benziyen ıid_ 
pr .. -ışa.ııı;ıta müt.teflkh>r!n slli.h ve mü~ 

1 
tı1a~ ve muh~_emel o·larak batan bılı ~)i yeni tıaarruzlıarı pÜılıkürtülmüı 

htnunat i.mlrlitmr ta:vin edilmiştir. Müt hafif kruvazor, hasar. u§ratılan tur. Donetz havzuında Almen ve 
t.E-f~'tt tnırada.n S°'·~·et.lrt'e iran tari - dördüncü kruvazör, muhtemel ola.. Rumen ku't'atarı cru.ın.ana aiır zayL 
kile 'lllalı \'e mühimmat iönclermf'kte • llllk 'hatan 3 dorpito muhribi ve ha. U: verdirerek Sovyet kuvvetl'erinin 
d!.rleı·. sarıa. ~ğı:atııan bir büyük torpito yaptıiı fidd.etliı taıamızlan dcfetmi'I 

ınuhnilbıd'ir. lerdliT. Alman kuvvetleri muvaffa. 

Bul"aristanda 
büyük . otomnbil 

3 Amerikan denizıall'tıa! kayıptır. k1yet'li mıuka.bit te.arruzlıa.r yapmış. 
5 Japon nakliye gemhrl veya kar lan::hr. 

goıru batıırıhnış veya haaa19 uğratıl. Cephenin diğer keıJlmleııfinde çu 
mıştır. 2 na·ktiye gem~•ine büyük Pltmala.nıı gene devam oFunmakta. 
çapt1a lbomıhalar isabet etmi~. bir u.. dır • 

BİÜU'f& 19 (A.A.) - on: Ankan. 19 lA.A.) - rurk Maaı-lf itti bll6iirı sona enniş ve muhakP.me, 
Kariolye DA&S'l d&tlle IÖ& IÖ ıı en ~ meritft;f.nde n ibu cemiyete hakkında mevcud deliller vicdani kaıt.\

~- Mic.hel Antoneaco, Vlyaıı.ı :.a.:em batlı Yeınitehir kolleJbtlle :meycJıaua J'el. ati temine ki.fi ıröriilmedltlnden meb't111 

kaıranndao 80ıır& bn•ün ilk defa ola dili .kkUa olunan bazı yolsuzlukla...., .. - lıefct ttıreııın ve kolleJ ınu.h~bf'clal 
' - - ....... bulund 

rak Transllva.nya mfi6eles.lnl menuu_ dolayı bir müddetteobert Ankar.t Ağır ehli utu sırada muaaıel-twa ~ 

. yolları yapıhyarmuş 
ba.hs etnılıttlr. ett.a mahkememinde duruşmı&ları yapıl· V'Ukılf ta.ra.fuıdan yapılan tetklkaı 

N •-- "-- . · • neticesinde bir ~ı.tı bulunıılmadıi'ı au.. çak İaşe gemisi 'büyük hasarlara ui- Sovyet tebllği 
tıahlmış birr, mayın gemitıi muhteme1 Moek.ova., AA.) - Sovyet ıece 

• &zıır-.on, ki....., 7üksek mensııblan.. makta olan Urfa meb'usu Rtfet Ül&"CD Ja-ı.a ..___. . .ı1 
nın b" ük' -"t~ı ~ la _... ....... an Zeki '-''1cenln benııUerine 

.'. . uy • 1& ve ucnet memur rıııın ve muhaSebeci Zeki Ül&'enin muhakeme. karar vennjşür 
Londra 20 lA.A.) - Bulgaristan da. 

'hUiııde geniş otomobil :ıoseleıi tı·~aeıua 
' başlanmıştır. Bu yolların inşası için 
' Todt ordusu Bul&'arlara yudınıda bu • 
lunmakta.dır. 

olarak lbatıTıhnı,tk. 3 deniz uçağı tıclbti'ği.: 
dıüş~r~lmü_ş ve birçok küçük Japoo 16 M6rttıa cephed'e kayde değer 
gemıı~ıne 198.hetl.er koaıydedilmişth. bir hareket olmamıştır. 

Müşterek müttefik kuvve'tler y•I. 1 7 Mal1tlta 44 Alman tayy&.resi 

ve wıı,"el'Slıte profeaörtert Ue ecnebi basın · 

mlimesstUerirün hazır bulundukları bir • 

nümayiş e.snasııncb M. :\llchet Antoııl'S. inanılmaz bı• WI lacla 
co, e-Lctiınle şunları söylemiştir: · A -

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

nız lbiirçok uçak k-aybeıtmiş.lerdir. t..h.rJlb edilmiştir. Bizim kayıbımız 
.Avustralya tebliği 16 tıayyıaıredir . 

. Cenber:ra, 19 (AA.) ~ M. Cur~ Moekova, 19 (AA) - 1 S Mart 
IH'n, e.~ğki tebliği neşretmiştir: gecesi cephede önemliı hiçbir deği. 

CDevmnı 5 inci .. yfada) (Devamı 5 inci savfc1.da) 

«RUlnf'n ~. b'rllktt- t.akib ettlil. • e -

::hh~:ekv:ı::,~~i::· ~~~Ü ~~l Uç çocug'"' unu ustura 
mlY"ect'k şekilde ~la-Oar maLbıMhnw ya: 
zılarile bakar~ u~mı.ştır. Herkesın 

Moıkıôvıa 20 (A.A.) - Bu sa.. 
bahk1 Sovyet resnıi tebJ:j ği: 

Dün cq>helerde mühim bir de. 
iişikfik olmamıttır. 

• Moskova 20 (AA.) - Bu sa. 

r: 
I 

Askeri wazlyet 
-

::.:ı: ~mabd~~~:~~i r:!ı:: ile bog'"' azlıyara1-
kln 11alıılamasmı ek b!Jir.,, ff" 

Mıınıaüeyb ı.tikbalde Rıı.mP.n • J\Ia. o·· ıdu·· ren baba car sulh mülattkes'ne, Macvla.r bra 
' rından riayet edlldlti müddetçe Ru~ 

nıenter ten!mdıan da riayet ölunacağını 

llave eylemlştıtr.oı B • ki• d k• Ç Toplantıda bulurut.nlar. ııTransllvan. U lnSan şe ın e I Canavar: " OCUkJarınrı 
YJlYı ist.erq,. ııeslerile blrç()._ defalar a. analarından intikam almak, ODlarJn kanlı 

bahki tebHğe ektir: 
Cenub cephesinde, dütmanın 

Uzakşarkta, Af rikada ve 
Yakınşarkta yapılan hazırhklar 

. muk.aıvemıetİlle rağmen üç metlkun 

. nokta daha ele 1teçirilmi,tir, 
Londr•ya 1röre ~ yata kalkm~ cesedleri karşısında ağladığını görmek 

Yunan krah Kahireye geldi için öldürdüm,, diyor Londıra 20 (AA.) - Sovyet 
. Rusyada muharebeler bilhassa Har
kof. Smıolensk ve Kerç. !rüntakala • 
nnda ~cl'de~İıu arıtırmışttr. 

Almanieır Kerçte ,iıc!.d.etli Rus 
hücumlaT ıııldıan hahsetmekteıdli rler. 

RU91ar merkez cephesinde son 
derece tahkıim edilmiş birkaç köyü 
inal etmişler<l i r . • 

Yazan: Emekli General K. ·O.- Kahire 20 (A.A.) _Yunan kralı tay- İskenderun, <Ruusi muhabirimiz 

. ! ~ Japo:"l~r!n.~aai.fjk ve _U.z~lyaşıyan 'kırk küsii; milyon halkın ywe He bura.ya •elmlşUr. Kraı Yunan )-a&ıyor) - Son ~eien Suriye ıazetelerl, 
doıu hıarblerıl}ln ~ırıncı ve· ıkıncıı·aon zamanlarda beyaz ekmek yeme kıt.'a.laırnu te.ruı, etınb,Ur. R~fakattnde birkaç &'ÜD evvel Şunda vukubulan tüy 
merhale ve safhalarında elde ettik. aini )'9.eak ettikten sonra sıruire bqw.kll bahUımakWı.r ler ürpertici ı.- 4*ıa.retin tafsili.tile do. 
leı'i mühim kara, hava", derıU üatü muhtelff gıdıa maddelerıine konmuı • ludor. En. katı yürekleri bile parralı. 
V'e ?ıeniza}tı muv_affaktyetJer,ne mü. ot.an taıhd:idlerİ artttrnllf ve aynca ı•htı•kar davaları yaeM derecede acı Ye v&hşiy:ıne olan bu 
vazı~ otm~ıt üzere .bir mi~tar 1falya~f k~I~nı!m:, kağıd~arın atılmıyarak . na cılnayetin tateuatıo• bülba edt'rek biı. 
den12:altı11ı·fe takvıye ed.ılen Alman hukumetÇe göstcrıleı:olc yerlere tt:a.. bakacak ·mahkeme· dllriyonım: 
denizaltıları da Akdenızde, İngi!. ı limi'ni m-eOburi kılınıttır. E.n !11->n o. 

1 
Bıından birkaç rün ,nce Şamın l\lu. , 

tere adaları sularına, oJ'lta Atlantik-ı larak da elbise ŞekiUerini tayin ve had.rin mahaJJestncleo boyacı Hasan 

te, garıbi Atlantikte yani B;rleşi'k elbiselik kıumaş imal ini ıahdid ede. ler n kadroları geldı• Abdfil&'aııJ adında bir sahsın üç erkek 

Sunuk ·dalgas: 1 Ameriık': tark s~hillcri . ~çık!arı~ırek kun:aş. s.anayifode mü.~tahde.m . • · . çocutu, bojadanndan kesUml_ş oıcİuk. 
, ::1 ~ da, hatta batı Hınd Denızındc bu_ 50.000 ışçtnın harb ııanayılnde ıs.. Mu.nııuıran milli korwıma davalarına tan ha.ide evlerinde ölü 'bulunmnşlar, ba. 

Stokholm 20 (A.A.} _ B :W. "t yük ve devamlı bir faaliyet göster. tihdamlarına imkan hazırlamı,tır. ha.Junak üze~. şebrlmi:ıde kurulacak 0 _ bda:rı ortada olmadıtı .lçJ.n polis, bu 

--c>--

isveçte; mU,hiş bir . 
d 
1 

Jııiı., bir sotuk da.la'ıuıı başlam::ıı/ .::.: Ammekte_dkirler ve buknLf~lrı 1n ~n.kiliz dv.e ~ed2'Jal:~ BirleŞ'ık Amerika hüku. la.o 3 malıkemeıiliı kadrosu, müdcleiu • cana:va.rt'.a omayetln esrannı çözm~te 
ler tramvaylar JtliyememekU:dlrl r r b erı· aın vapur a ı e erine ver l'I' metl e Kauçuk ya.sağ:ndan sonra mumillğt- gelwlştır. 1\-l:ıhkenıelerdcn birdenbire muva.tfa.k ola.ma.mıştu. Ktsa 
Z'lı:~lar işlerlnl tatJJ etmişlerdir e' a • mekte olduk'arl zayiatın ehemmi- memleketin bazı ınınıakalarında o- iki.si İetanbulda, biri t!sküd:ı.rda bul11 • süren tahk.ika.t neticesinde ber üç ço. 

___ ,0 • yet:İ gün geçtikçe daha bariz bı•r s-u- tomob' Here verılmekte olan benzin naca.ktır. Bir numar.ıiı milli kor~nm3 rutun da babaları tarafında.n ke~ldlicf 
M } b • d rette anla!!llmaktad ·r. - miktarını tıahdid eımistir. ına:lıkemeısıl hfık.®Jtkhıe iamci :ıs!in cezıı kanaat.! h.1.sı.J olmuş, bunun üzerine ya. 

a taya ır. gün e 15 lngiltere. ad!llarında muhtelif Eğer garb yarım küre&İndc ·Aı. mahkemesi hakluıi Kcma.l Aşkın. hikirn pıları ta.ldb:ı.t sonunda bu insan kılıklı 
hava hüc_ umu yapıldı ~ad~eler hak~ıntla. bunda~ e' v~L ~n v.e .. İta.lyan d·en i zaltıları, şa~k 1 m.ua.~n·l~i.ne ~rdiın~ ~':ıkütlaı·~aldne us. canıı.va.rb:ıba y:ıkalıı.nmıştır. Poli'!~(' ya_ 

kı dunya harbındekıkrJ.., hıç k•yas
1
yarm K.UTe&ınde de Japon denız kudar aslıye crr.a hakııııl :\'un. muavlıı- pılan lsticvabında suçunu itiraf c-dl'n 

_Londra 20 <A.A.) - ~alta üzerin~ kabul edemiyeı;ek bir gf'ni.!'likte kuvveotloı'ile birlikte Japon denizal liği.ne Arif, müıldeiumum!llğlııl' de Ah. ll:ı....a.n ~bd\ilr.ınlyt &'örmek için binlf'T. 
t&Şmanın iatırik'.. arimaktıM.lır. (Jarşam7 tıahdidl.e~. bu ;ıözümüzün .bir deli~i ı ~ltaiını bu· ölÇüde deva in eıtirm~ğe med Lütfi tayin cdiluılşlcrdir. l\Llhke • re halk t..'"V"Adfh!ınc önünde topJanm~. 
•• pnü Matta metine 15 t..aarr.ız ya - !layılabı!;J-,J;le~ fng here hiı.. ımki.n bulurlare her iki büyük de. mcler, bu satY.ıht:m ltib.lJ'c.:ı f:.:lllyetc t::.bıta kunetlerl halkın beyeCAnını siie. 
..._'-'· • metFtngihere dahilinde l (l)evanu 5 inci ıayfada) lıaşlı)acak)ardır. (Dçva.""Dl Ş inci ıayfada) 

l 

Canavarın Surjye ga~etelerlnde 
çıkan resminin ressamımı:z tara • 

f ından çi:r.11en kop)•esl 





• .. ••• •' ~4- r r•••• ,........._ ,.._ .. _ .. ·--- ----~-~-------------~~----------------~------------

20 Mart SON PO!T~ 



20 Mart SON POSTA 

((Son Podm> nuı tef,ikası: 48 Goethe en ecizeler 
r· --························--····· .... - .................. ..-.... .. -......... ._.__ ..... .. 
• . 

Son Postanm edebi te/rihluı: 90 . . 
: . 

(Ba$ tarafı 3/1 de) 5 
bir şeye yaram z. Birisi suç - E 
ları artırır, öteki yeni ncda - ;: E 
metler yaratır. • 

- Dunııs.yalım k:ınndıı.sun, ~ı. bu _ -:-. 1mılı ordUJ'll ~mı ıro. t:ızırdır, ş:ıyed ordu barekcl.c gctirllmcz ffi ffi ffi . Nakleden ı Muazzez Tah3in Bcrkand E 
f~ır. E ib blr fCY 7aı.ıııı* .llı.tlmnl l ıa?. . tse cll"Jn'iizü bılIWıı taaa ccml»etlerlohı insan fenalığın ron haddi- -w. Geliniz, size. ondan bahse .,bil görtlü. ve kim ~ld$mu tin-~ 
d cı:me Y eri ııta& o&alı önüne - 11euloerl aPsı Dasaa &i'a lwll:uuu ayrrd ed.H.mesl mUt:usslr n belki bl.r • w .dccc,g:ırn Her şeyı anla:tacag.ro. lamak ilhtiyac m bıle d'1ymadı.: 
top :ıa.n 7iizl.a'oe z:lbU \e ııe1eri göster- ır:l.ra:M ey~ aııa.. hldlse ıı;uhurwıa miıeddl oıur .. deme _ dme vardıgı zaman,. başkala. ~Son nefesme !kadar s.zı mıry üadı. Kederle o !katlar y~limış bı:r ha.ıl 
dlJ Iıoş go .:.ı".bb:Je goriiı'süs. SwWı • lilO~ı m!ş m1 ldhı? nnın zarn.rı?a sevınmekten ~ - Mu~lakn bana lfınet etmiştır. de idi iki bcnı, bu gib .fdfı.ket z<1~ 

za.uf re kl3ôl bo) lu ar~:ışı fll!ı!dadı: - Asktrlıı Kız.ı.Ib!ı.ş uzerlne varmak ibılahlan Paşa atımı atlıya Sult~n baJka tatmını knlmaz 1 ! - Bıffikı'S:.... ~n ~a!Kı!kus:.ıı.a man5.tı;.lı~ C'V i dold u.ran ko, şuE 
- AU clotTusw>a s6ylctl1 :e:mı. Dun.. l~.cııfi-kıl. öa.hi SOJ!ıemtxli ml? Ahmedln ayaklarına kapandı: ffi ffi ffi :·t~~ar <>~l ~duşundu, o>:.zm soodetı- VC)a alhibab ikaclınlarınd;ın bin .z.ın; 

d.• lolrlıı kılın Iı:ıJc r;eturcme.rlz yol. - ı... - Beıün cııeneUik, kuılret.ıli ı:ndişahım, Bütün kanunları yaşlı er -~ ve ısli'.kba~ ınizle .rnc~~l oldu.lnecliyor ve ben'mle allı.kadar lııle: 
~. ~ını A,si.aııeye ~~ ırr.tb kol - Sav 17lr CJC'Vab ftil'm~ ibra.. k ki l G l : - Znvallı ıı:niişfk nınccıgmı! o:::ınu"'ordu. : 1am:ı.1ttır. im vcnn!mettm, sebebi hayatım ve b:r.lsi e er yapar ar. enç er ve : c:'~' b ı.. ..1•

1 ı~~ıd· "' : b • k ı . . . 1 "h . uaıues~ ır u.ıÇfrCU'uuU A~• ı. Bo)l aiiın1 rd ··ı· . 
nam d.l lr:rinl ıuı.rdl.ttc: .İbmh!m Paşa b:ıOlD' eim4. ~ de_ rlf'ıı.tı:ın efendim. Endl.senılz huzur ve adın ar ıstısnayı ıster er, ı . :Ani ıge.t?n bıır cefi<ıretle onu !ko k : oı-~c e o unun ev n.e: 
- JI;.ı)'dın '5!l 1e ı;c..--Vtellm 10ld:ı- d E lk.I l.stimlı3.t1 h" __ ,.,._ u tiyarlar kaideyi =ıu:ntlan !k.t • oşan .rço.I{ Y b.aııcı k msd~. gı.: rcı du unuyor n. vat ar evvel 0 1 _ um:ı,, ............ m nse11b olma 00 ·ffi ffi ~ ır ~ ...ı. l!ll.· b d ,_d bi ben de at.nkaç saat !..>nra c J 

ş:m. dn:rn bık a ~etı clllşfiniirkm, mak lof:ı'ı kU. Fmnan buyurıırsa.nız bn ro w : - ~eı.ıı..umzı u erece A"\:! ere : 
Acele ocek: uza.!d:ışırt.ı.rl.:rn ~ n]mla'..ı: ~t. nlima)'işle ~o ku?tı:ıın ~ ve uıwım Kuı!b3Şl kı Belki ölüm kaldırılabilir, ~kı::.ptı't'ITlaym...z, metin olnuQ: Ömer _:n ıkibol~_gıd<:n; -.tı.m. '!' -~ 

dörnfüriip yen:ç:: !nUlJ\ ya.rı kış ~ z:ımı Wtt mesele bü.sbüt.ün - f k ··ı·· ı~ f :Bey Haydı a'ı.şan çıııtalım. Bmu ~a, ını Owugttm.Uı ona wy •
1
t:: - botılıı r~ı:> ııaümıb.:ı cclürum! a at o um cezası asa. · · _,__ . ~re ne lüzum vardı' : 

b k.ldl.r büyük otttınıı. bııldılıv. Veı:lrl.. ters ve çet.ı-cnl çıkmttt&. ll.ılk memnun ro ro m :sonra tt.-ıuar geürsıniz. ı · : nuın .tlımhlm dal k.ılıo ı.i~bşcrll61' delildi. is ve gtiçlerlnt bırakıp t} Su'?bn Ahmed JÜk9ck sesle ~uldü: • . ro m IT? : Onu çekecek kuvvetim biit:ıb Ömer de, kcr. sn -: 
a. da at.ııu b.n.tyo • Pq:ı kır da cı.s.ra to 7~l:'r cıDUTUı kırın• - B::k, f>liYCld benlm ordu He hııtt. Alıcena~. dahıı aaha sırl. - b•oktu; fn.Kat Ömer o derece bıtkın kında ~d ııın izaıl'.at 
b ce m:ıly ldlu ~oı g.;ııp etmeic ~mışla.rdı. 1\luııcvnr tabaka, ketimi ~ ~""Senl:s aldn.nııNUZ. Bir ra tekaddum eder, hodbın :bir haltle idi '.ki bir çocu't m .a • magmuım bir tav- rla 
uh ve k çt n b. d lr~ ı;cvlnlller. r.ı e!Akl va:rkr, hocal:ır, f.lcrienielI lht!rnsı wl.f ile A.siıaney1 t.orkeyieJ'ip hududa zeka zamanı durdurmak ister ~vemeti b'l'e gooterem.eden ~m • ..:onra yıi.i:zume b ma 
d!Ş3hın kır.ı.rrln dıru rtat:ınna 31. o~. on ile 5er.edcnbttl t..oc:ı dcvl Un ~ tlıtimal!m yoktur ffi ffi ffi :den ıka~-tı., şuıu.rsu.z adımlarla )a.sbyleım.den od na 
dıN. KaiJe, açık ~ ~le yo1 aıxn:ıt:ı JY.ı..$m!-a fstedlhlm ıribl zevk c&n pa - İbmhlm .-...._..:. Ölen düsmam A kü ültmek ~mma yürüdiı. kr.ıpadı. 
b::.ŞLadı. Sa !ln'lıedikoe anımda 'Wr ıl!ş:ılıkı. c!ıı.m:ıdı aleyhine dönmllşlerdf. Paş:ı. ,, .... -...... ~ • ç.. : Kor~dordnn gE>çt ık, yuknn lkatn 
t<ız Jnılıı~ .. mı .... r____.u. D~... _, _..,_ +..._ .... im P _,_hlıul - Aslianede d:ıb.1 knhıııwı p.'\d4ş:llıım. budalalık, yemlen duşınanı :,.ı:k"'tılk. Onuaı i"ın h<mırlanan odaya Ev ı.. 

.JU<>O> ....,..,,.,. ..... J>i)_.., ,&Uliltll &Ş3 _.,,, C ••ı k ~ d"l"k • e'< "< j Jl uanınnJ 
lI:ı.r F t s n sarayı ö _ atıp tutuyorlardı. Çünkil p.'lş:ı. en ileri (Arwı var) küçu tme a l ı lır. ~il1Jlleden evvel döndü, br.nn baktı. bu uk b.r k r 

nünde du.""1 ' • gc]cn bilJijk devlet me&ne!.'llerlnl n P- } .., i , - Annem bc-ni ÇOK mu nraeı.ı. ?1Gclgeç:zade aı 
ibrc.lbı :ıı:mnliwnlm ~rlı:ıız!tenlmadbnna, o5'Juna, yahud k&rt'le~ ço. Giresun Nafıa Müdür ügünden: :-."ia.bı.rs z.an Im? yasından S<cyJlan 

ınztız atası ~~ ata td~ koşup kOI.. rmb.n:ıın bfılMltjt&. Bu bakımdan da ı - Ekslltmcye konulan Ls: Gln'snn viiiı.yetlne b:ıf;lı s. Karnhls:ız bza ~ Hasta 15:.nın ba.şlangı-cmda b.lıe, bütün go; ne r 
tu!!ıına c!rdt. « Sul Ah."Jlt'.dln but· n clcvlet da!relerlnJ avı.çlnn içimle merkezinde 1cnld~ 7:1.pıl.ıc:ık Urırtr ıoo ~ cez:ıevı iıısa.ltıdır. ~~k sa?.rsızd_ı .. Durmadım srzden tarafa yeti.şcı."lliyordu. 
k Dl s::ı.b hfA"!l?>mi be d'"fıı oordu. tııtuytınlu. ner ta.raftan ho nudsuzlult ı - Keşif bed"U yirmi ikJ bln b:ş lira üç tunıŞtur. ::>ahsedıl}.?r,A sızı S<?yı~lı.yordu. Son dare, i eı ıme a.d m. 

öylr.di Sadmz:ım: do~ bu tcbeblere şimdi Nr de «Teb- a - Bu ~ ald şart.ııame ve evrak ı,ıuııla.rdır: :radnn suzı:un<:tle sızi be}.:leım.eğe Ce 'd 

l 
ı ~ ~lad.. ...:l:~eBcruk Illff, 

- neınm ai'll ııazrc1.lcrL diye ~ı. r .a.. Ht'!D'fld:lll. ıt.tnna.ıışa1ı,. ~~ri A - Eksiltme şartnamesi, mukavele proJes • Kan. ve 1,.u.u."l r y .. m-<; 

& ;z Bb ~ b :U'1c mtt'd~ı ç!k - lbrı$mıştı. Sldrnz•.rn zm n satasım B - B:ı.ymdırlık işleri «ene! şartruı.mcsl, yapı ~eri c-cnel şartn:mıtıd. - rcd n uzrui·taydıım. Tel kırdı.. Za a!lı :t 11 r b-
tılar. AL-:ı. d gT.z Sulta!l k:ıştu, bırnkı., ıurad-ın ounı.va nıfun atmak Is. c - Seri Doı.>lri ce\.vcll, y pı sıhhi ies!s:ıt keşfi şarı.ru..ml'lcrl ııllsllcl ,-a;fı geç a:..d m. J:I ınen yola çılk. rısıaıı b:ıra: <L'P 1 bu' 
.. tımı'Wm Pn.a.nm Cskticbr ~ te.Jnedlitf h:ı'd•, şltndl orduyu önüne rbı ceı.veU ve proj".d!r. :n aanma g<'\ ka.dım. t · "nlkü h '~ 
oromu tef"·~ten dondü nU» babc.."'r n:r. k tıp t • ,,ı- lt'I n u?.2.ktaroıaltt n bar,,ıı. - AnnE'niz sizin uzakta b.ı'un- es.~ f azN r 

1 

.. rE 
1 

...., ~ ""' t - ~t.lllcr bu evrakı Nafia MiıdilrlüğÜilılen p:u-asız &1 bllirlel'. • rr ·an .ı.lll a.n 
dl. ('ıı.re ı:örf'IJ1l~m'tlu. Dı ğunuzu ve h<.'irnC'?l gele'll'ıi_yc t. _.:_ 't ·şt· 'L'k p f , • 

5 - Eksil~ 1 f.942 Cnma rfinu sııat on altıd N;1fıa l\lüt'IJrlu:;ünde top- uwııa ~ı mı ı.. .I:J rem 

Pn.~,~~.... s l'' .. t,,.;.inizi bilh-ordu. . . .,.__ t· ,ı,.....,. hı. l ~ dmıb:t t::ı.ze haberler o ... n Abln"d br dıba tekrarladı: l:ı.ıı:ıc=ık o!;ın eksiltme komlsyonunda ppalı ı:lZf wuııı ... )'ılı>ı~ .. tır. " " o<;ren:ıp ~an aı :ı a Cf k 
ıU:ı.ltl!ne!l içi.it sab:ılıt.anb rl s.ı.b~- - A .. k .. ~n Krı:•lb"s i.ızerlne yarmak 050 llm ~ -~•·•- Onunla konuşu.rken yavaş ~ 
m:yordu. l ".rd' dn'!rn mudur? 6 - Eksllı.meyc:ı g1rebllmek için isı.ekfilc:in 1 o ~ ~ kuruşluk .vaş ilk da!k'.ıkn llTlD cesaretını lmy: ~ Y?rthı. Bana ~. :ı..d c 

muııakka.t teminat yatırılması vo bundan ~ aµtıda.ki vcsa kl hııiz i.bc~e baflarm ... 1.ım. Kendımi yor ın~ız~a bakr1'0 durrn. Yem 
~ hnzunııu. clrdiit za.ın:ı:ı soUli S:ıdroo.m derin uykulardıın uyanıyor. olmıısı şarttır. Ve en az on be.; bin liralık b!r yapı işini muvafrakiyetle UU"-f> ~ .. vakıtnde h,,,..,.,..,___ ].> 1141 :r,un ve b :t.kin hissedıyordum. Eğer • -......il<i:luıı • wa ~~ 11 

3 
uzu gii' c:ıı. s~tan ~ bu u.. m~ rfüf triı: : b.lşa.rdığm:ı. dair Nıfl.:ı d:ılrelcrindcn alınmış veslb n. c.:ırl seııi:d:ı Tlc:ıret ;;r..: saını·y-.J,.. Ôm"'r elimi" tu,tup: lenler aıç lkalmamah ve orta! 

.... ~ .. Ç"'k vo-u.n ,ı: .......... or-~tı. YTn••~·- - - l)Oğtudm' l)::ldlş:ılıım. Ktulb:uj;lll _ .. _,_ b ri "' ~n ıdlı ld··.... _,_,_ __.,_ c ehli .... -11-~~- ''" ~-.h. "" .,... ., , ... u ..... ..,, .. _..,, ..... ~ V\lAM>rmın nue -> o u.o .. na .......- v~. y .. ~ ,~..........., :, _ Seni tanıdım Neriman... d.>lnşan ma.tenı havıısı, nınn 

* 

. . . . . . .. 

: >imin hlr ı:ırutl v:ırdı. na kÖ!'. R~ Ktnn~..s-ıha tbhl müst::vJi ' - Ehliyet. VtSkası alabflınek içtn fb2.lc cfiııundcn CD az üç giln. cvvrl • 
..,. c--lıc s-'-L.1....1 _ __.__ m-.. ·ı ol. otd~"'a bıı-!m'"ri reldl. : Diyecek o:sa, hiç bir mukave-' aııg~< ve intiza.msızlıkla 
..-~ --..,q ~u..n ... ~.. -....- - ~ • istida Ue ~mı vll!lyete mürnc:ı.aı edli.mes !Wm~ır. • idi 
du

r... 
1
.-.- .... k.,....~ ı.-uldııı-,uuı-.- 0ın .. h'" _ •-· _, .. emce ... _ .. __ -•---•• mı • :met ,,,,;~t.n...mcd'en ellerimi oo.ını - ) · • ! 

bU Y'll ._ ...._....._ -· .,._, .iM .. - .. U6ı.KA" ............ .,, 8 - Teklif mek1ubları 5 bıol nıa.ddtde yazılı saatten bl.J' s:ıat C'l"VCllne kadllJ' 'f>~ ••• ,...__ _ _ • 
,, 

2 
03n -'- ....... i.lD""orcıu. Ellie idin? 1 :.kiılere tesl:.tn edece.lt ve şu sözler' vmer Bey sa-atlerce odaS1r.dan: 

• qoq •- ..,, kom.lsyon reisllf:ine makbuz muhablllnde ver lecek ve ııo t Ue ı:linderlle. lş;ıret ~ geniş e u~. cös1.enll: - Ol c:sn:m rlva1el lcll, o s.:ıbah oek rartla.r mühur mınna De iyice toıp.-ıt.ılmış olncaktır. ı•ostatlakl C'C.. E'li:>yliyecektim: d:şr:ın çıılmnxitı. Gel.--e 
0 muş, <;vı~ 

- Şö;>ı.e lnıud e'J'lrıı, dtindenberü &'Ö gerçek olduğu anlqıldı. efkınder kabul edilmez. ct35l3• ~ - Evet Ömer, b.n Ner.rnanım, üzn~ elektrik lŞ1ğı altınd-ı nrlE 
rumn f Sulbn Ahmed l'erirule:n r.ıpradı: }/An rr h .h . ~eni mes'ud etmek, sana annenin ımştı. K&trun b 1 odasında, bu~ 

bınJU:ın p:ıdbJım ~nn _ y , bu kAnn ne!.lcl.'Sl ncd:ımet ve d R as f l :yokh~U unıuituıımnk için elim. yerff!ri dolduran kians-e.tıln C<l:'lSlz; 

cl<-.[.i.n.I c;ptm.teı:ı so1ll'IL dıı- ~ a.ıı:mıettl:r. nc.ıntım!ş mı idik? ~ lS/S/942 bnhU nüshasınıb ln'Uşar eden Giresun Nafia mü • !den gelen ıh.er şeyi yapm.aka haz.ı-yat:malkıta o'lınası herkese de1 et! 
dalı.hnnd:ı hüzüntu b ıriilüm.'reme se • sen lf:e: .ııemm pa41$ohım elhaleU ha., dllrliltünün ş. Knrııhis:sr ka:o lll6katnt'le ,,a.ptı"1:1A.'.a.k ıoo kişilik ccz:levi in. :rım. veriyordu. Onuınla oer:ııber, kasko: 
Iılrdt: dh1 ~ 'b.U' UJ t.oraata muıı.. •v:ı.at.ına cdd ili\.nm G n.cı nuı.ddcsl:ntlcld :ıımvakka.t ttmırutm ml'cUın JtiSG lira ; Faka:t o bana biç bir sacl sor. caman binaı.n ruıhu uçım~u. 1 

_ Dedeti eSJ.relerl wnura ile ıneşzul 38 kur.uş o'I.X\alı iken sehve<ı 1503 Ur:ı. ~8 \:uro.:i oJ.a.rak ytW.ldı.iı drlib:ıılistür ~m~m. Beni orada bulmağr Ç'dc ta. (Arkası var) S 
~ ~ (1] l."aıJ(edlıcr. , TasbSJvn l1fi.o olunur. '-·--------·--.. • .... - ................... ,j 



4/1 Sayfa' IO• POITA .. 

~LQ~ ~'~A 
Fidanlar nasıl dikilir ? J Çlçehçlltk: 

ıaııeria 
bndaaması 

Mart 20 

•• 

Çeviren: lbrahim H yi 
Dünkü kısmın hiiltisan j re atarak b:ıcd&larımd;uı Yablldı. 0 _ 

Yazan: Geoffrey Gorer 

Dikimden önce fidanların kök ve göğde 
kısımlarında yapılması lazımgelen tuvaletler 

lr:kiyuı!.n muh:ırriı1 Bawvra ilo Sin. nunl.l evlcnıne.c soz \erİnCJ,)c k ıLır 
capur nrasUHLı. lş.tı;ycn tılr şilepte ~oku_ .bt'nı b~a..ı~ına tiO.)'lcdL Coıı..uuu 

GGuı DılUU31'abn ne bııJıpcJ-dınizl 4ar.l hiç .karışr.ıa.)ıuı [f.cleUL4b bir geııçıu duşunert>.k, yavıı tan nlıJ,> ay~l.ırwu 
llÜ:l'tiyc:n ..nJluden hu lll'ne mıınta.nm ~eıı ahhllılık etme e muırıüı.ı:ı: kut.arın.ık lsledım. Eııkaı dlr.ler mc lnaı 
ve fa.Z!a ~ ~ltliıMal ~in bmılann oluyor ve &'«ıcln m:ıccr..sını kendi a&. butwı J ;ılljınCQ_ Bana bak dile ı;•kış.. 

Gecen Jıa~ fidan d!k:.L::ıddd Eter öAlr anuwııb pzıbn daha yaiıaw aubınıun ~ taılıD fçin JikOO!ıarda clonbr ~çUJden sonra 'bu _ mr.dan dmıiyor: Brül.t&d<!e ~i b zubıı ~u;:;; Bırakına:ıs:uı, senJ soküp atm.ısıw 
h:w: ~1 ~ ve ~m işhı!ıı ~ b~ Z&71f ise o ıı:aman çubr&ıı c4nıl11Mb l'eDO toprakla Wr fl'- d:ınmalart lblmllır. Giillerln buckınma. renç p:ıra k:ız:ınm:.Jı: cmcJUe naiJ.Vlaya ~ y-.ıı.~ .. 
~ıl yapıbo:ıgı bu ya.ıım<n lt~ kuVYetll , ra.yifludeıı tk.ba kıaa nQ: yapıhr ve 1uabn 110nra ftdanlar llln «Ş3!a!afd CIR8br ı6ııinüne alına_ cclerek b:r bara ,.t?Vor. Fakııt mmıle- wı uu:nne Alına derhsl .. wuıı. 
t.ı. Şlnldl C2 evvele:: & ılnut le ~l buıJııım:ıabdtr. Tmlc1.lul yapı}JD.1' ve ,.amb:usl&Tına ftilm'• ~ bai'l:I... ~ J"R.Pılmabdıır: ~ lm.yunr!;ın ~ auywıd:ın ne .>tt. p~pctili- dt:dL Bır:ıkırmı ıı.mru , bfr 
~ ob.:ı 11ııkurU.ra Cıdanl~ bu QU"eilc d!oüme hn21'1&om.ııi elan .U mrlaT 1 - Budamada her "7dcn evvd &'fi.. illa ne de ecnebllr-r KCOdlslne dıcm.. P - Bc:nfnıle ~in evi nnıek is oruc-

- · mn bfiy\ime • d tbıın sebeblnl so u Wn. n:s.a dlkilctt!i an\-..1ıbea'°'w. cbnııw. cUıdımlıDe b3.l&wr. Fkbınhr; amu:mbetle iki 7~ clunımu lrii7ük ro1 oynar. mly~ v~yorbr. Yalnı:-.uiın derin a. her ha.ide hoşb:ım Y yeı:c Ee ul.!11 

n::ıtneoek ~ ~ laır ımacıa fi. ~r· ne colt ctmn ,. ne ele ~•lr ,.. nfJU veya 9ito4 ch.b ftY& ymnuşak ~ ft!b&rDe talt ien de~l de balam.. CJSlJli C"dtcn dııl1k:ml• nlh3>ct ?ılala.yalı ik ıştuı. l ksa b '-'mle 
nı=ısı tem cı:ter bıı.sk v~ işuetıere tllk.. toprafıı, ~ın 41k0ntclldlr. Banun için ~ 71111 tc......,, ı rakauu fekllnde 8lZlık ft'Ylı her bangt sebeblc za.yıf bti. b2' kızla u SJYOr. Bir gün ~cnç kn. 

1 
smr b r ara.dıı. r.ı r mıydın? hi 

ı cdUcrek fb:Wı ile bcrr.k arnsııAl 
1 
aşı yM. p öntinıle bulundura\malıdır. herekleroe bııiianmabdırlıır. Btı, bıl:rlnd yümtiş, ll'lQ'lf lca.\nns &iil!u: lrlS.'L T1! bil.. hıı.mile o'dutunu \C ~lenmelerl kab :ı::;l~n P:.:r, her h.•n::l b r b Y. z ka_ 

4.a s:uıtlıruıtre ~ kalae:lk şekilde İl.~ toıımbı ot.uracal• ve fidanı da ve munkk:ı.t ba!'la,mada. b:ıtın fldanm >ilme Tazl~ clverfşll, ı:UrbiJJ: gülüT eUlkfni scylcyince, d Lkanlı ba kk lfe Karmmıb ~ 1 c~nl çekip ccnr rlm. 
h::-r k çukur IQer'dlıuı be.tmlmatıdır. Co.n bcr..berl:nde --• .. ""k.CC«.1 dllşünillercl;; - .• .....__ _.J..__ __ .. --• h _,, rast m:mı blnbnnı:ııı ve bud:ım:ı ~:ısır.d )"tU13ŞnUYor, kı::d n a.ynl.ıyor. J{ zı.u bil. b 1 ç utu u ta51yorwn. 

-- "~ cov~ ._.,,.n .,..,,..,.,.,,., cr=c göze ç:?l'lY.lin kurum erin fiı> Utlc lı::.en d 1 N n en mle e\lenmlyorsun? 
d::.n nra ~ek Muı el~ ~ B.'iil rm t-Oı;rok h usıııd:ı.n 10.15 san.. l.ıyı:ı.n kısmmdan H.1ıa yillı:se!t&e obnah.. :ly! 113.vall.: ıı.ş d:ı r ile güU ge .. 'ISı Beç ıyı ıer Cc~a.b \erdlm· 

y te cet.ırlrl. Banun lolo ele 11dn.n. f;ımct: k~ yuk.Arulı k:a.lmal.ıdır. A!P ı.lır ~a m!inl o!:ın sııt cıa.ttın )'f!rde Wdb rocm.t ç'llrın:ın.'1 btr tutam - Ök • • 
la.rın ~ek kiik ve ı:eell c&vd:ı kımundıı re • tmn:ım " dl:pfe~ kcsUmcWlir. 3.eyor, "" o:r.ı b yil y 111yor. Ar:ul n bir renmek ml istlvorsun .. ı te .. 

Ytd toprok ~c blum bu.""2.d:ın B'.r.tncJ W: topmkta.n (flda.ııln bo. % - KJ:Şnı ren:ı de dımlaritln nr.ır müdde ~~. llidçfk lı cskt ıevrlll- Çunl u sen bir l\Jabyal ın, ve b~ om-
b 7.1 tın-:ıletbı )"Ci, ıl.nn lisımdlT. l!u kb~ .obr ki bu b:J'9ok lıak.Jmlanl:ın yuna CÖ!'e) 20..2a sanUme!.ı-e yuknnda &'Ö1"1niış, c'!.oD.mt!ş sfirgilnıtz, 811.!' m kı_ sb\!kn b'r mc: t b a! or. Genç kız r~ n son cunlc nl .. n n rengu bl. 
ın:ık&ull.ı fld;uıb.l'!n 7ilrll'ı, bereli. ka. r~. ve llind Nt cb herdda uı; tamfında sımlaluıa kadar budacımalıdırlal'. bu!ltb yaoptt±ırmdm öztlı dllem ~de. ve rlsıle &'C mıetı: btemlyorum. Har kıı ,.. 
rvm.uş n'Y& uçdarı itı.rılm.ıı oWı lı:.iklcri Fld.a.nlano !!dınmdt Ud Jdşl b!r ara. bıı!noor. YAbıa ~u batlama mavııkkat 3 - Sonbalı.:rrd:ı. 41ldlmlş ceno aşllı do~ evYel kcnd!slnl ~onnt1t ar. t m, sozkrlnı olduça kaba, r.:ı. bıce 
aağlıl.m yerlerine lcıd.ır kcsllıntli ve pclt eh. 1ıa.lıı.;!J'U !!da.nlıa.r d.lbıı clüız\ln ve olup Cdaıı bice J"edae ot.unlulu saman a1il ftd:ınJoa.n d:ı llkbılıa.rda bndam;ıya llll3tlnda bu'!tmdutıı.")U 9Ö lcmeiı.ttdlr. dü uştu amma, artık talı •mmul m.ılkii 
uzun kGkler b!ra.z kısJJiılnıaJıdır. Ya.lnıs mmıt.a.m.ın dlldlmJe ehn. Buı.ılıırd:ı.n btı' ıaaı'i fMJWe M!'laıur. ta.hl tutubnah ve bnnlar hatt bun1arm rıın~ıştıı. Ann •. Dem sen lı nim 
~Hı fllptıc-ı ılbi tlıahtdc ~men çllkwıun ~nde 4tıırarM hem rı.a::mı tu.. ~ lıh~ ay n1'ttkieo sonra lınr.'"retli filli1erı blle km bnda.nma\Jdır. (Hika;;e devam ediyoY) rengıml 'beğ'enm yorsun h:ıT .. Sana d •k 

hemen hiç kok ıu :nlJ'aoak veya ca7et ta.r ve hcnı c1ıe fidanı.o lı:.6kler1nln evJrn.r r!daın 0~ ola<ıatııub-n 0 s:ımao ce. f - Bordür, :ra.nı. Polyıuıtha plltrl, binli oldutwu bir ~. kendisini deıoll:m dr.mek?. dl;ye hay ınlL 
k~ kokler k~ şelillde kölı.~ kısal lçerlsinde bQ.nlt:ınln h:ırclı toı:nk yı. l'fk be-ek "PC sett'k rltlır.rıchkl bal' ayni Jl"ll'don muayyen Wr y~lllrte, :ranl zl>-urete cklcbillr mlyd.lm? llk oııcc cıı. l\Laksadlf!l e deı.'il. ;yalnı:ı M 
tl!ması hlc bir :saman dotnı delildir. tını in~ d!lqiin 'Ye afki vaziyete hbaya retmiş ohlr Te 9 uman art• ~çıd'.t nmanı mtimkiln eldutu bd:ır nıcmeğe karar \'erdim. Sonra, D<"den lılıınn b ztmle baftbs:nnt)'M":lk 
Yalım kllklıtrde :y:ıpahn bu kJr:pmaya ıJmq .. • eri b:ı~'ıı.r satfa.moa batlanırtar. ayni )Uttck.Uı.-te obn:ıl&rma dikkat ecli. gıtm.&)c~ m!. d.!Je d~ıulwn. • l.ha)et Iatma.ttı, bunn da si se\'ılml a l\t. 

ka.rşı fıdarun cimle kı.vmmcla 4a !ııuJ Jte. :ra.y alın=. UQ atkkat e4cr. Dit k:rck oldut:ça 1bs:ı. (2 3 üz.erine) b Aıın:ı, o g-Ulle kadar lıf ı temasım ol- mak hem CÜ!: hl"m la~ a wlı. Anna 
ie ~ ~aklll"Ull dışındaki toıırağıl Rilı.c"in eok elan ;yttlerde 8111"5luU du. ct-.ıınm::ı- dır - ı-oz u_ mnc biricik ca.ıılı kuJ idı. lellk ter adeta bat~ devam eı.li: 

•tmlmn )D.pıbn:ı.."ll kJab eder. ]Sunun khl •~·1'lS!le fid:uı1arı.n ~ler ı.a"-'--"·L-1" • .... 
bir scndlk ..,Uı f-ldaıüLrWı yıı.nlıanl:.l.ıı çukur loerlsfoe atar. Cııkur iperl6mdek1 ._ e •--- 5 - S:ı~..!l.Ş1t, c:lrdak ;-lillerlndc ku. l\lalayab, olmuş, isU-.r olmamış, her h.ın - Bak b2ııa •. Sana bir şey liii)li> yim 

adam, at.:.! n toııraim ko.Uer aı"a5ID(!" n yerlerde yara açılmaması için herek nımuş &~le ... , .... ,.,_ .. ~-• ... - gl bir Avrupalı kı:ı. kad.u h ~1.u. llcm ını~ Sen bu dan sonra, r oı .. ı tılum Uer 
ıurm olan d: 1.:u- 1amam.Uc d.lpl:enn • ı ftd:ı ttıın '"""" ~"!>""' ·~·~a>..::ıı 1 mwıfomm• ,..)'l!wamı. kölder arasın.. lre n arnama Slınl:Ul, sa.p ft71\ o ih'li):u".ınıış, zıcyıtıa.m_, sürıiinll'r tama. _ neden b lmem _ çocu!ıı dotdukl.an den bask ola.n, hiç bir khns.! ılc evle • 
d•n '\C kök~ luaıı cb. .Ucındc a .. ~eııı ""''· b.....__ -~'" _,..,.. -ı-.1ir.l.lc'n'k • ı.u.ı ı bl-' il cLl. ~ kahmmnsmı tla tnnln edtt'. Uu_-,,. w= "UUIAA' ,,_ .... y..... ..... mllc ve dl~ ı.u.hınıdukb.n yerlerin sonra coreb mek lmknnlarıııı da hazır. ııemyccdt, vey.... "enı :wmk den 
bo lur, orta ır-cya. yuksek boyla o c l1lll ... AMft--ft..... hl b ii ..... ~ :ı.n, ltend ~a c!ura1111ecclt h!llc LM6_ ........... ır. ~ v~ kuVVet v~rln &'ôrc kc. lanıak lstl;>onlıım. Ve on."\ ılLUm. ayrı c r > ı. eorcm cc ..,..ıı.. \ e 
~· l't' - b.-1.enllc.n 7~kl kkıkl riz üzerin cel nce d kaıUl bir ~llile ve evveli N. G. s.1mdJ 'ft ~ Mldan:ın:ısı, ~ Anna ile :ınn bana elle:rhıcl n &'f'I- arka :ndan b!rdcıı ellini >ak 11.)a.r~ bu 
d kes lr. a~P. topuk Ye aonrllhrı ıla Uf bı'ıı.ll açtıJ..1&n llGlll'aY"a bın.lal:nululır. Çliıüü dlği lcıdar iyi ct.-ı.vranılıJ;ır. Ade!a hm. ıun &'U u De ıs:rdL D S erı etime :: ç -

Bodıır ıı~m :için k&buJ e41.en C'ivde De ~ to 1 1 
, ıştınr. bu ~d ctlllerin pek 90kbnnıh 91çek_ can b::sannış ıfbl oldu wnu sa dmı. m kifirln. 

>'Ukse:.Jitl yerden ıt!b:ıren 50.CI aa.a&.1. kır, ı..c ........ .._ bir ............. _.,__,,_.._ .. _ Bcn!!m .,,,;_ hususı bir ymır.k, ~..a fel Bwıwı üzerin onu b r k n:ır.ı it lm, 
Cclnıra atu.o toprağın kölderlıe 1111ılr ..,,. _..._... ""'""""..,. .-.a .. ......- ......_ ~ 

~ ve or1e b >iala.r ıh 1.10 _ ı,se rinde •.......s. .. iil ed rL-. plli.vı p~rm1r1crcli. Fabt onlar rrwe- ve otcılml" k m. 1.' ıinn Q 
•uref.te tıemaa ~ &emin irJo oıı.. ~~ ..,. -ı:netre ve )ülisek boylular da 1,10 met - Tek aiitun aanUıni 1 - Orla boylu ıiallerhı lwwetll sur. den evvel elimi pilin uz:ıtmadığuııı evvel dl" elimi tC'lltlrdlyot.l dun. 

~ • kur tama.mile kapa.tılmaduı oukur ~- giinleri um~Uc 5.7 oz. U rlne bu_ söyUyeylm. 'l•cmrıcteo sonra, Anns ıcııe Ertesi saooh. ;yazıh:ınf'd" d h.ı rn.ı • 
Etar d:k:E cdt fld.Jn iki l'Qa da.h:ı :;; Mr kon ~ kueke iKi ıtöldllmeM.. Bcqlık maktu 500 luıruı daDma1ı. fakat ~ çlodi: yerine kuv _ eski kun'I m!\Salını :ıctı, ilk eYVl'la bü. samın ~ C'!'Çme-m t 1 " ki, n;) 

fazla yuşta Jse o z:unın KÖ\'de :rillm:k.. • • 1 nci ıahi/e 400 » l t11. sürcünwle mönffrld bUyill çl _ tun budalaca ti.blyelerlnl. clnsı c.ıubr s:ıııkl b'.r ıun eV\el ııra ı hiç lı ey 
ll Hndcn cbJıa yukarıda bulanan~ TOPJ"atın ~ çfğnmme3inf Te 8tJ 2 nci aahife 250 » ~ elde edilmek lstenlldll-inılc kuv. aletlerlnl kullan rak beni kendisi~ ev- rermeml$ gibi od dan ılrd Q 
heyeti umnmlydndc de .ki bn da.llar.ı dökühneslnl ili tuı.klb C't.d kalan ıtOJJfak vc1.H sürıünler clah1 3 ve en ra.rla 5 ıö:ıı ıcnmcle kandırmaya k;allı:ı tı. ııu ıı:ıra kadar s:ı.kln cörünu;vordu ncrhal , ıı.ıı, 
tac dcnllir. btr buıtaıııa tatbi.1< edtllr. da çukur:ı. atıb:rtı!ı: çu'kıurun do14nİ-uı _ 3 ncü aahile 200 » ~ bud:ınmabd... etmeybıce müpbtm tehdldlere ılrlştl. f'ırbdım •• 
nıwada bulwıan cbna.rda umamJyetle ması Ve lhtanın dl! nmcsı tamamlanmq 4 ncü sahile 100 )) ' - Gfftk 90llbahar ~ ırcrek ilkba.IBen böyle Şf')'lcre pabuç bır:ıltm:ık nı - - Gene mi st>n?. n il" d.ı lı;ln •?, 
UZUnlukl:ı.rtnın üçte biri n~f'ki 11_ ofur. /ç aahile 60 » bar buc'lamalannda kesıllcn cıana.r, balı.. yet.inde deilldim. Bunun üzerine çıkıp Demen defol. Yoksa pol •I t• rn ım: 
:r.ıınlata rasUl1'an ı& i&erbMien buda. Bundıuı sonra ilkbahar ve 7azııı lcab Son ıah"I~ 50 ('flCleın ur.aklqtınbnah ,-eya 7akılmalubr. ıitmek içhı ktJınr.ı do~u yollandım. di>e baı:rr•un 
llll'. ett.fkce tlclanlarw aalanmasmı ve ratan N. G. Ama inümde kendlslni )'iizi1 ko1un 1e. (Deva.-nı 6 ncı aayfad.a) 



4/2 Sayfa SON POSTA Mut 20 

Memleket Haberleri 
Şikayet er 

ve 
ihtiyaçlar 

Bigada cihaz yüz.ünden 
Bag~larda dona karşı tedbirler ahnıyor evlenmeler hergu11 gittikçe 

daha fazla azalıyor 
İzmir (~~si~ - ~ ~ınta.. d.alcika fırınlandığ~ takdirclc, bun.

1 
. Biı:ad.a.u y.uıt17ur: Bııradoı her evde 

k.alarına gonderılen Dl'? taımımde laTı.o uron zaman ln'b!$an kurtar ıl bır iki cellnllk m vardır. 1'"akat bunları 
ılkıhahar donlarına: ve bağ ha.ta • ma!arı mümkündüT. Yalnı:z bu fı.1a.ı.a.n. dutwı ,.apaıı yoktur. Bu ku.lann 

hk.arına ka~ı uyanık. buhınmak ve rınlanmlt patatetieı t:ohumluktalblr ba7liai otuzu ~ kırka yaklaş -
mücadcı!e tedbirleri ahnnıak üzere Jrulb.nılamaz.. Başka bh tedbir de ıwşhr. Bunun sebebi şu lk1 sakim idet. 
her yerde mahalli mücadele is:tu.. tateslerin yüzde 1 niıılbet.inde zaç icn d0tu7or: Kır.ı taralı çehı~ 7&ııar • 
yonları lrurulmuı biıld3.ı'ilmi§tir. pn _IL]'"lün" b la t.en, mek ıamfa beşibirlik veya pantaıı. 
Z iraat müdürffi.ğü lüzwn görülen ye.ğı mıın u e aHrı~mıı rı vejtir, lo.cl, bllo:lk hazırlarken roı. do1ku 
yerlere peskoetl'Cler göndermiştİT. so~ bol ıu ile yıka~landır • . ~u lup saç~or:a.ı-. Koc ku.zada bu JiWlen 
Bu aTct!erle don vaı:İycti daha ~- takdııT<le de patateslerin U.lll.ln muc!. yıkb beş on evlenmeden başka. bir &CY 

velden tcsbit edilerek nelİcel.cr he. det bozulmamaııı temin cdi!'rnıiş ol. olma.yor. Kızlar 7t&Şlan17or ve kimse al. 

men BO'mova mikadele :istasyonu- makta.dır. DlQ'Or. Tabli dutum da ua.l.ıyOl'. Kı:ı:lar 
na b"ldi~1ecektlr. pek zeıı&"ln koca &noııyor Wdn, bab:ılar 

Patates ekimi Edirnede gürq çalıımalan mutlam paralı damı:d anyorlal'. Kıw. 
Patatca ek.imi vilayetimhde çok Edirne {Huw&i) - Bir müddet nn k.ısmcUerlne mini oluyortar, bu yii.I 

geni~ olmu tur. Ek:ıim faaliyeti bit.. e'VVCİ ,dlrirniz güreşçilerin! ça-hş • den kD lı:açar.ma ya.Jt'aları ;)Otalıyur. Ba. 
(m1s . g.ı"bid i r. Yeni patates mahsufü umıak üzere Edim.eye gelmi1 olan ba vt"nneyiıwıc. ku ı.a.çmata moobur• o. 
Ha~ sonunda alına~kur. Milli güreş Öbrretmeni Sa.im bölge luyor. 

Bazı köylüler idrııloiınden sonra d:ahiti daıi vazifesin~ bitiırerek tek ~ var ~, faJdrdlr, dl.re kızını sev. 
d:ayanmaylp bozulacağından kor • nh...:..-n-z dönmü .. tür cll!I cenee vcrml7or. Ya h, ç1rtdn ve f,,_ 

k J_ .J: 1 ' d lt. rar fC ,.,,., e ~ . ad1mb 1 dlriy Zo la,..._ luı.ro. ~enaıı yer erın e patates e G"' ~ w tm. ni üç ün kapalı ka.t maili ev en or. r 
m('kten 9ek.İnmiŞerdir. Halbuki ur~}oogr~ ~:...... -ı::ri lı tır pdaıı bu rtbl evtenınelttde tar.ılc7n 
h ny\e bir endiıcyc m.ahaA yoktuT. spor sa nun • ıs•u .. §Cl ça ş • ud olamıyor. bi ve ~ bir J'U't'a ~-
Z raat müdürlüğünden verilen ma. mi§ ve tekni.k nokaanl.arı etrafmda meli .tda.ımJ'or. K1Zl kaçtıktan sonra 

lUma.tll göre natatesler tdT k mü. ,bll,.ile< """!'~en soru-a 1-.bula r. u-• ........ tehdldlc '""'' 
teak.ip 60.70 dereuli bir ateşte 15 ha.reket eıtmJ~r. ııBenJ bu &'CJl.!) ıııorb kaçtrdı!• dedir. 

• ttyw. Su!h ol'llrkına crkdı: tarafı 6k1i.. 

Z mirde mandolinata orkestrası konseri tı Atıp mahk6m'7eUen kurtolu:ror. 
lııanıpına.daraa mahkeme o dcllkll.nhyı 

.~-...... ·~.,,,-c-c·"·:---~---~---~~ ........ ....,,.."'"!"'_~ ;..ttbren kn ~mnaktan. mahkfun edl 
""· Al&Jmdvt:ın .. n:ı.a.t'l 4!tımUnl celb 
~. 

Yerli Mallar Pazarı Anadolu· 
da yeni §Ubcler a~ıyor 

Sümerbank Yeril Malla.r Pazarbmnın 
71D'dun nwhtdil mmtakalarında t.es{s\ 

. ~ Japılnmkta olaa teUdklcr C!evam el 
~ me:tdedlr. Bu arada Edlmede zahire bor -

sas.ının tsgal etmekte oldu:U bln.a., yrr · 

Ha Kl d ~ mallaz p:u:u-lan için mllnaslb cirlll 
lz_mi~ O Iu~si) - Şef N.a~ C~ Gave~u, vayan t~r a - ret ldralanmıştır. F.ski.şehlrde ele b!1'. 

dt>m n ~darcısınde otuz kltılık hır vetli bır gnıpun çaldıııı pa-rç.al'ar mata:a ~. Yakında bütün 
mandolinata orkestrası t..ırnfından çok be~ibniştlr. bulr1dtlaı' tamamlanacak ve faaliyete 

C \ velki g.ece lzmir 1:falk.e~i salon.. Fıotoğrafta.. mandolinata orkestra ceçileee!kt1r, Antaln ve Zongııldalda da 
\a rında bır k.onser verılm.ş.t:.r. Bu ge il _...ı l b' d ıaoılmıuı dlişönülen fU'belcr 4ıln~tk\kler 
cen' n en büyük huıuaıyeti b~r man- •t:nl t~ ~en eeoç er ır ara a 

jd"l n ta üvertürlt _il.~ . ..f.!iiLJ!~ Sc:!..a~ ..!ö~\~e_! 
_,..,,,.,,~~w.r~~wr ..... 

f Askerlik işleri f 
338 doğumlu ve bun
larla muameleye tabi 

erat sevkediliyor 
Hakikaten Arab Halil, kuvvetli yor. . . Bir daha onlar dolar illi b.itf 

1 - 338 dorumtu Ye bu dortuınlula.rla idi... Aynı zamanda da saf v/: te- Pefrıüv.an dediğin kü.çüık yaşta 
muamele)-.: ta~ r.n;m bütiın 1>uıaflıı.ıı mDz bix insandı. Ara:ba sürücüli.iğü kendi:ne bakan, suiistimal etmi)'91 
oelb ve ı;ıevkedilecdrt!'r. ile ~ıayatımı korum.ağa çalışan na. illkl · d l ad demektir 

Z - Şubclcrde topl:ınına ıünü 25 muslu bıır saıhsiıyetıti. O son söz.. ve,D eti e~ l 
0 

u .. l"~ d HalüT 
l\ları 942 Çarşamba c-Unil ııaa.t dokırL. leriru söy~ bitirdik.ten sonra E• ~ di e e:ylsoy uyo~. :'Nih _; 
dur. l'evmi mu'l.ncruk herk'Sln eube- . .. •• e "Ye so eınesı.nUL. ay
le:r1rıe mürM:aaUan. 

3 - Ş-ıaboltrine müracaat etmlycnlcr 
tıaldt1nıLı As. kanununun oez:a maddesi 
tatbik edilecetl llA.n olwıur. 

Şubeye davet 
Bc'l;Urlaş ~den: 

Yeih:Gt piyade tetmenı 335 doğumla 
Hamit oclu SaJd Glineş (523961 nuı şıa
b<mılze pdt kesa. bir zıı.ma.rıch müracaat 
etmesi. 

<lerm ve, rnanaıli tix bakışla goz.. Tü.ıık cemiyeti içinde do~ W. 
ler.iıme, ıgözlerin:ı di:kti. Ve, ne iste- yıüımüş, Türle ruıhile ha.şll' v~ ~ 
diğıarri ve, ne yapa:bileceğini brr olmuştu.. O, Tür.kiiıı pehlivanı. 
an evvcl söylumeımı ı.m.a eder bır mook.ııbelerini anasında.o, b~ 
Lavır al~. • dan, ımı..ıhi.tiınden clinliıye dinJiJ'll 

Ben, giil-erE;lk =. . terbiye olmuştu. Bir pehlıvanı ta. 
- Halıl, senı pehhvan yap~m rif ve tavsif edemez olamza::lı. H~ 

olur ~un? _ Türk .gibi bir sporcunun ne ı.rill' 
Dey:ı:ace o, gülerek: evsafı :hai'z ohnasıru 'ki.tabs:z n'! • 
- Beyim, bizden pehlivan olı.ır zaınmame.si'z bilirdL Bu an'~r.eler 

mu? içiınde y.aşıyan Halil, tam bıır pe)ı.. 
Şubeye davet - Neden olmasın? Dev giıbi a.. livan gibi konuşuyordu. 

Fatih A.<>k. Şubtsbıden: <lamsm? Ben, Halili fazla üzmemek içiıu 
l'd. Top Tetnı. Sa.ddtJn OJ. Frrldun - Beyim, devllk bn~a. ku.vvet. - Halill, burada petıL;vanLdl 

(S2SO:J) şu~ye mtiraeaa.t, li olımak baş'ka, pehlııv:ı.n olmak yaıpacırk d\?ğilsln! Bir A.me!- kaJı 
baımba~ bir iş... . .. _ gclmiş, Amerikaya ve Avrupaya 

Dom.esin ımi?... . Halil, bu.tün iri gövdeli Türrlk götürüp pehııvaa 
Bedii da_n~lar müsameresi cehaletile .bera~ bır peh~~anı :ıe diye güre.ştirecek ... Ve, bolca da 
J>aartcsi ~nu akµ.mı, Bayan Meral güzel taril edryordu. Bugun bıle para veriyor .. Seni, ooa tavsıye a. 

\•e talebeleri tarafından Emlnônıi en ak.ılhmız sürücü Halil, tadar deceğinı ..• Pek karlı bır ış ... Hem 
n~ıkevhıc?e, bil' betili clAnsllU' mü5lınle- bir pehlivan vasfını bu derece ve- de ayda elli napolyon maaş vel"6o 
nm ~tir. ciz ve, anlayU?lı tarif edemez. cek. Yemek içmek, yatmak, yol pa 

Cevalb verdim: rası hep ondan. Her güreş yaptığım 
ZATI - Emlnönü Belediyesinden al.. - Oğl'l.l!m, öğren~in?. . . zaman da ister yenil, iSter galitl 

dığuD asker a1lcler!.nc mahsus pıı.m eliz- O, ıgene gayet ilmi mahıyetı haız gel yinni beş napoeyun da aynCI 
daımwD tatb'k mührünü k.ıı.y00Wm. biır mıuGtabelede bulundu: :para vereoelk... Bunun için seni 
yen1ı;;lul alacağımdan eskiıılnln hlikmü - Kart ağaç eğrilmez efendim. sı.gaya çekmiş bulıu:nuyoI"lllll. 
yoktur. KüQii\kten o1:ur oo iş!. Ben, :rakı Dedim. 

Kadtrc"a Şehsüvarbc1 mıına!lesi ic;i.lyoruan, sigara içiyorum.·· Vü - Halil, bu, sözlerim üzerine Dl 
Cömerd sokatında 83 nunın.--ada cuduımu yııpra:tım:ış bulunu.yorum. derse beğenirsiniz? 

Eınlne Kırıö:iı Bi'zim ililklerirniz boşalmış b'.ılunu - İyi amma ben, yaıpamam ı. 

• 
işçi Aranıyor 

lstanbul Elektrik, Traamvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum l\1üdürlüğünden: 

tcmremtz şişli tamirhanesi için lmUh!mclı g&.;terecc~ ehliyete fÖl"e saatte 
15 kuruşa k.adar ücret Terilmck sureti.le 40 soğıık dt:mlrcl ve tesviyeci, on beo 
eılckirlk9i, dokuı. boblııôr, üo dökümcü ve altı tomacı ile ve ybıe saıı.tte yeclt 
lmnış ücret Terilmek sureUle yirmi bobtnÖI' rırağma Dıtly~ vn.rdır. 

Askerlikle alakası bulunma.ra.ı istdclllertn ıı.tifus büvişet cüroııru, hüsnühal 
kltıda. $fmdl.)'e kadar ~ıış 'bulundutu müesseselttden alını oldukları biz.. 
met m!iddet.i ff.Sib.lan ile blrilltf.e 23.3.9'2 Pazartesi ıiinü tela.renin l\fet.ro han 
llOID1n katındaki Zat iolerl ve Sl.cll l\IÜdiirlüğü.ne müracaattan Uiııunu blJıd!l • 

r.lk. d 600. 

yim. .• 
- Neden? Sen parana bak!. 
- Beyim. Kav.urlar mağ!ub 6ı 

der beni.. . Güreş bilmiyorum, p~ 
Ih· a.n değillım. 

- Dedim ya, parana b<W sPnL 
- Beyim, benim izzeti nefsim 

yo.'lt. ımu? Ben, bir gavura nasıl ye. 
nflirim? Ve, bu maglubiyet ac• 
altında nasıl kalabilirim?. 

- Kim bilecek be? 
- Olmaz ef en<iim... 'lurk ye • 

nildi derler. Türkün pehl~vnnlıll 
şerefi var. Koca Yusuflar, Adalı ~ 
lar, Kızıldklılkar, Koç MelL"'nedler 
hep lk.efereleri birer, birer mağlQb 
etmişler. (Arkut nr) 
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Telgraf, Tel~fon Ve Telsiz Haberleri 
Birmanyada şiddetlijMacarLtanı.ı harici! Romm31 Libyada I Akdeilizde mi~.ver 1 C Askeri vaziyet =t 

muharebelar siya~~tind~ mihver kuvv3lleri d3niz kafilesine <ıı..-r· 1 inci .. ,1aJ.1 ... " """" Sh c.. .. H d 

tekrar başladı değişııd ık yok başku m addanı oldu taarruz e di idi :::!"'t.ı.~:;::;;,t, ;.i:Jd~~;i~ ! ~~·:;'~· ara.ınd.ı:ti::":'".: ;.: 
Jhdapeşte, 19 (AA.) _..# Başwkil M. Jrabi\"e, 19 CA.A.) _ or~k İn&i. l~eği ~üphesiz ~~dir. j mı;ard1~r ~nı~~:~~~:.ra :~;: 

Staf ani ajansına göre 
Japonlar bir ş _bir 
aaha işgai ettuer 

de J{adla.y bu sabah meb'man mecnstn. Bu tayin h a·bari li:.r. hava kuvvetleri ~Uji: ngı ere adaları diahiJınde yaşı~ şima..ü Afn'kadan Nil s·· 
. -• yan halle eski l 1 d b. .k. ·ı· d ve uvey§e 

de :M,aclllrlstanm d2Jıili ve b.a.t"kı .. ya.. R d k Torpil atıcı deniz t&yya.NJleirimlz 11/ .. .. as .r ar a ır l ı ıstı a oğru, gerekse cenub~ Rusyadan 
~ h•kJnnda. ı,eyamı.tt.a bulunmuş.UT. oma a ço 18 M.azt -cesı Orta A.kdenlzde dü ........ .n gonnuşlerse de Jngiltere donanma~ Kafka--a İran VP- l k. i~t:ı·k . 
"""" --- · "' ._._. sının dün 1· · · -J • - ra _..,. ametın. 

...,umaileYh şimdiki kabinenin ken... fena ka rŞI 'an d 1 dımiz miim:dıa.13.tına. muva.ffakıyctJe ta.. . k y~ın . lrJncı derecede de.. de yapmaları İhtimal harici d L 
DJI. • n12 uvvetı b.aüne g ldi~i .. d .. t h n e o 

dbıcleo enelki hüküm!!& hnfsnda.n ı;ıe. aırl'lll et.m..,.erdlr. Blr düşm:1n tıcaret as:rdarılbcri h J ~ g uç, or :0.ıyan areketlerini önleyebilmek 

Birmanyada iki Çin ordusuna 
bir Amerikalı kumanda ediyor 

k f;t-A- olan bıl-ftı b3l"dlet.f.en ayrtlmıya- C"mfslne tam isabet olmuş ve gemi b~ nın • tı"1A hem ngılıterc adaları- ıçın gereken tedbirleri de hunımaJı 
llll'Q Dem, 19 (A.A.) - General Rom.. ıs 1ası cm d bu d t b · 

calJl1ı tqid ~ ve~~~ .. ~~d\inin :mel'iıı. re.men Llbyacla.kl Mıb~r 11.uv- tan mtta.ya dof:ru a.teş al~ilT. Dli."5' a.alcin ~ i in d"" e a a a~ı lr gayretle ittiihaz etmekte oldukla 

b
,,,... ..... ..... ~ bn .....,,,e ...... ..,., e<>e-. ., __ , !ılır büyük ceıni toırp!llenmlştır. mı '-kala ~- unrailinnın muhtelıf nnı ve bu makS'adla. hatta Uzakd~ 
u•UD •-· _,. 

1 
..... vewaııı baŞluma.ndaıılıj'uııa t.wini .. ~ .. e n...,, rlnı;uın getıı.r k"- 1 ..,_ 

~ien ~ -Y c u.,_ " ......., • ~"ka tayyare teşklllerbııiz 18 l'Tarlta ......., k h _..._ . e .•c 0 an ğunun bugünkü tehJ1keli duTumunıa 
tbıl fllve ri, .Romada. i~ aslı.eri ınahfellerin .. 1 1 -rJa ve erza ın emangı bıJ st>heb ~ k" . . 1 .. 

Tdkyo, 19 (A.A.) - Stefani: mlı1fı!r: de çok fena ıkarşıJıa.ıım.ıştır. Valu..ı Rom: Sl:renaik~ l\~bıada du~ao ~ş aa. le azalması ihtimali artık ortada~ ~~~~\ se Jz•nı::ı ~ılız ordıusunun 
Japon k.ıtala.rı Bimııa.nyad.a Bas. 1'1aOlll' ~. 1Uıa3dka yalnız hu. mel. mmı za.ına.ndanberi şiı.oali Afrika- nma YfJD1dftl taamu ~tmişlerdir. kalkmış gibiydi. ~ ı_~ın~ ~malı Afn1cad_a tut.. 

sein şehrini ve limanını i.Nal etmj~ dudlııınnın emll\Tet.i için deill. aynl za. dakiı Abnan •İtalyan kune1leri.ni ken. Fra'll8a büyük inkılabını t.akib e <> ~ut gl. ı F'T v: 1 O unc.u lngiliz 

lcrt. wııetk İngilizler Bi.rnıanya ~a ınanda boı.tevik tf-hft.f'si'llin talırlbi için eli başına idare etmıttte, f.&at İtalyan . Rusyada ş·ıddot•ı·I den senel~r zarfında evvela konsul~ S:has7~~n~ ~~1.:~~u;d~~~ı:ı· ır:: . 
~· M.a.cariııta.n her r.::unan g'enerali bıaşik.runu.ta.n .l&.ftlmaJtia idi ' U sonııa da ımparator oPan meşhur 1 Kıbr:s adasındak.i mu··daf ku 

haindekı• son münakale yıohmu da AJma.nY& ve İtalya Ae ber.ıber yürüye- Şbı:ıdiye kadar hareki.t pli.nla.rın bir. h b 1 Napıo.lyon Bonapartın, 1805 &ene&i l . . k . . . ~ vvet.. 

kayj~~:!rot~:~'"f· ve Sittanır va.. çd{ ve del° ile A~ ye~i e.~ likk tanzım ~n basan tt.aıya.n rene- mu are J er ~i~~yetlemnd_e i İn~l~re . adalarını :.;~~~a 1;:{\::~7ı~~~~;n~y~:.~8: 
pvu.> - ü:zeıiıM! k;UrlJbnıU'!I .için Je müttefik Ud ra1i::DJ d.avtıt eden Rommeıl bundan böyle a ııstıla vetmek ıç.n btıyuk A bır hazırlı'k mJyetli denel:ı 1 l.?Cı!k bir tarzda ta'-

dfıSerdi boyunca J.lerlemektedir. Şim~ mmett.n ;rarun~b nıeTid N.ı.ca.ktır. t~ arkAda$1ııı *namile ihmal ede. devam c dıy Jf ~ptıgı halde buna h.atıta baş_l~mağa k ·:m etme-kte ve Kalk.asya • lran u~-
di Twııgu ve P~ yakınlannda o cek ve milm!ün Uk ba.hane ik> kend!siııi ~ bıle muvaıffak ok..Jnayıı;l lngılız ha1 zerinden bu h . l jl 
fiddetli muharebeler olmaktadır. • k b h k.i k . . 1 a' z~ya g • en yo aTI 

Lan..ı- 19 (AA.) Yeni Delhi 1 J Roma.ya donmek zorunda bır.ıka.caktır. tBas tarafı l lr.eı ~ .. yıotdaı ının u ususta a~aat. v~ ıtım~- Sovyet kuvvetlerıle kar ılıklı a.I 
u.nıs., nanı maz siJkJik lm LJ .JL ·ı ' d!nl aynca kuvvetlcndlrmışıtl Ve brr 1 k ·ı Ş Ç !~ 

rad.yqsu. Birmanyac:fu şiddel'li muha General Wavelı'· ~ . d "'o amışt3ı~.oor aro ı· gemlukı ebr.ı.. buçuk asırdıa.nbcri vukua gelen harb ;nadb. sul r~lt. e e-mnılyetb!'~~·na almak 
rebelc11in tekrar başlıad .ğını !ı.::•beT b• f • ın ~ uşmanın J ton.ı ato ır 1. • • • 1 . . e ır ene mesgu ıııounduklar•nı 
vemnıe'k.tedİır. ır acıa ~eşlQnl Barens denizndle batırml~ ren, bazı Istısına~a.rfa ~e ng ı~ 7 37 artık açığa vurmuşLardır. • • •t • la.rdı . dıalarl, nıe de lngiliz mustıemlıekelerı Bu açığa vun bi h k •ica . . f 

Japonbrın ba,Iıca hücum ınaşıaraıı J ıııcı sayf:ı.cla) yenı vazı esı T. T b'"~ -•- pek o kadar hissetmemiş i.d'iler. desi ~ıdfr •Ao.k~ı: r a 1. dtın l a 
eı.ıt-i'k.kri nok.te.lar irovad.'d.i nehni • · e uge ea B k• ··ıah da ak d • ' J ·- propaga'1 a ga-
boyu i~\e hübiin Prome yo-hı ve Ma.rı.. fülde teskin edebitJn\ıiıtir. C? eyJAd .. ka. • . Mosloova, 19 (A.A) - Bubrün.. u . sıa .h~u ~. n m sa t Y"eSl1e kar:ŞJk mıdır? Bunu b·leme.. 

- baba t.en:tfhaDede kendit.lle ı:ul'1L'fS\ Londra., 19 (A.A) - Daıly L·· So hli~· ,_. mız şu tar;ı ı netıceyı çtkaTI118ktır: ...iz Fakat b"ld'-"ı ı· .. ..ı k b 
daiay yolunun bütün uzunluğudur. - ' .-.u vyet te ~ı eıı>.I: 1 T ) h b • f · · r- • • 1 ıg m z şu.our, · u 

~~.sanki basit ııfr vak'a anla- Maili gıaaıetesiı.~ıyor: . Batı cephesind~ Smolensk'de Rus ng~ ız er, ar .a ~tın,n .~.~ ~~ır!.:aT- son günner esnasında deınokras şef 
Amerikalı tayyarecilerln akınları t.J.yomıuş ıM işlediği cma.ydi şöy.e Lonıd.raıda ıyı hahc.r a~n mahfıl. pİyad.eleır1 diğer ilci. köyü daha geri d; Jl~ tefadvebı~nıs?e ~uçuk olçude leri söylemişler. salahiyetli Sovyet 

Yeni Delhi. 19 (A.A) - Çun.g bJlıAye etınlştir: lıeırdien çt~n ba~le~e gore., Gene.. a.hn.ışlardLr, Düşman 120 ölü bırak. o a~ . ~n .an .. yırmı ku~:ır se~e. ev: rical" söytemi ler ve üçlü pakt ,..cf. 
King'dıe 'bild'iriJd;ğine göre, Ameri.. «- 14 ~ evliyim, 3 erkdl ~ reıl Wavell ~ yenı bııı: başkuman-Jrnıştlr. V'elk.ı bırıncı dun_:::. har~ınde, ıkıncı leri eöylemislerdir. HepS>i de catık 
kan gönülfülıeri grupuna men.ruh tıay ba;b81Jl,Yım. Bunlann büyüğü 13, ortan. ~nlığıa. tıayı~ olunması m~t.emel-ı Rus'l.ar 2 top, 8 havan topu, 6 defa v-e .cl~a. ~u!trk n::ıkyasta o~a- kaşla ve korkunç çehre rile sözl r·nn 
ya'l1CleT tarafın.dan B:rrnanya.da.ki cası '1, kiioütü de 3 1aşm.d:ı. Jd.l, Son dır. Bu ~ı ~omutanlık, VHırıt Ok. miıtmlyöz. 2 m~hirnm.at deposu tah rak da şundıkı ikıncı dunya h_a~bın. tamamlamışlardır. l 942 yılının, a.. 
Japon bedefleTine, diğer bıh muvaf~ çoonğuJı:ııUZ diinyaya geilııre3 e kadar yamuısu lbolgeşi komuta.nlıg:dır. Bu nb etmişler ve 8 top, 7 havan topu, de adaiarını ve ln adlıi-a~.ın ıc;~nde kıacak hesab~ız kanlarlıa jnsanl k ta
fakıyetfö akın yapılımıştır. Amerİ- kanDı.b OOk *:Fi a-eç.intyor ve halimize bölge, batı Avustralyadan_ ~asra ı 12 m:iltmlyöz, bir mayin deposu ve y~ıyan halkı yakından muteess~r et rihinin şimdiye 1-adar olanlat n hep 
kan pilotları, dün öğleden aoma cöre mta'ud bir bayat 5Ü1'ÜYoniuk. Fa. körfezine kadar alanı ve Hı.ndı-sten, __ ı__ :L d l lO k l 

1 
mış ve e!t.ınekte bulunmuş oldugunu sinden dah kı 1 ı b" f 

MOU'fmein.d:e Japonların i~ali al. 1 • 1 ak' S . . . ın<ı.U.emc uıc o u amyon a m ş - .. krcl" a rm 7. ır say asını 
Unda bulun.an bi.r tayyare meyda- lı:aıt SıOll çooulltaa JIOlll'a kaı°lmın ha~C: ~ re.~, ~ ı., ~eW ur~yı .ilıti~~ lardır. goı;mş ~r.ka d k. ..lah meydana gel'İrecf'ği bu sözlıcrle san. 
nınıa hücum etmi"'ler, 5 Japon tay- etwrı dıeğistt. AıQk eovf.ne baknıJyor - ece.. r. ~era . av ' .evve u Aimanlardan eeir d-e cıhnmış-tır. .-. u rı a ı mu. azan:n ki teyid ecrl;n.e.k istenmiştir. 

·~ Te çoouklannı nımaı edi7ord.u. Bu )'lil. ~rateı ı'k. mahıyettıekıı mes ufıyetleri 1 Viıaun [:'_h k-"••~~ d k. J tanlıı hır mukayeseden iibarıet oldu. K. D 
yares'İni alevler ~ıç.i;rıde bıra.kanışfa'f vin l · L. dl" ·· · ,_ - ı. k "k l a • r:..z: ev -=wo.•un e uv- ~ 'k d · o__ · l den aıanmla manu:ı bonldu. E yın • ...en ı uze.l'Jne aı~aıı; ve ta tl . a a_n vetle tahlcian edilmiş cliğcr bir nok.. gunu ü! ray e erız. Dili sebeble. bu.. ---
ve yerde daha haşka tayyare ere de 1JeırciiQ uvıra ve dö\TÜııi başladı. Ar-,llaırdıa komutanl.ı~lara tıa. yin e-d.ılmek•ta, 400 Alman er ve subayı öldü. ~ bakam.k. demo~ra6İ dev~etleri. Japonl.:ır sı·ngapur-
m.itralyöz ateşi açmı~a.rtır. hk. yll'f'lLDlızın saıadeU bo$ulınuş, bayat üzel'e genç İngüız geınerallcn ara.. riirerek bir miktar malzı e alına.. nın harh gayretJerı.nın gevşemiş ol 

Çin ku~~ er Çaıı Kay bcı:Mn için ~ bir ha.l :\l.mıştı. Dü.. sındıan en iyilel'İni biı:z:zat k.endlisi nak ele geçirilmi;ti.r. em duğu sanılmamalıdır. Se>vy>et Rus. d • • 
Vaşing-t-On, 1~"~~ Blnnanf&ds bu.. fÜDdüm.· t.şmdmı. D'lha.ye( esrar içerek ecçece'k.'rir. . S l sk h . d ya. önümüzdeki Mayıs ayından ıt1. a gemı ınşaatına 

Şddn ~ ·ve aluncı çın cmtnları kederimi datıtmai'a ve kendimi unul. Bu yenri başk.omutıanlığın kurut mo en cep esm e haren başlaması melhuz olan Alıruıın 
tun.an ~ - .. ~ , ___ ·--""- F~•-• _ .... ~ıı·ı .• fikl ... d Moskova, 19 (A.A.) - Moskov:ı rad. ı._b l · . l b ' ~ 
tııımaJUbmlığ'ma tayin ettlğt neı;retlllen ....._ ............ YCl-.U. ~·· .-.u ... ~ı;,,_ ma.sl, muUe er. strate]lsıln e. ge7 yosumm bildi;rdi.ğine ~öre Smolensk ~ ffiULa e e lçın nası son aş ıyor ar 
b'T baı-b teb~e b.ydedllmcktc,UT. m!n ilk semerıesi, bb- run bazı ark.ad.aş. neral1 Ma<: Arthur un Anzak bölge:ıı .. ınsan ve malzeme kıayn.aklarını s-e. i 
Bu ordukıır ş!mdl inrflrz lmp;ı.ra.torht'k hria. bir :rerde esrar iç~i.ğlml;ı sırada komutan1ığına -tayinini taıkıib edecek cephesinde Sovyet kuvve~ri du~ ferber etmiş ise demokrasi d~vleri Tokyo, 19 (A.A.l - Mitsublşi Ja1>0n 

• .., .. .11 ... .__g_ ... __ )r la.n _,.. d v• 'kt'kl . k 'lk'd' ta.rahnd;:ı;ıı kuvvetle Ubkım cdlleıı brr d .. 1 . . Ll kl . h kttn'lftierinhı yanında bul:wımııktadı:rlıır. vv- ,_<lolll,._ 1"Jl. ma.ıım; -..a: büyük egı~ı· ı erın anca· ı · 1 ır. _ .. . e oy eıce çtzmış oııau arı genlş a kooso~omu, Slme-apurda ::eıni lnşaa. 
bu yiizdm. hıa.~ boylJ7arak üç ıra~ köyu ı-eııı almışlaJ'.dır. ÇarplŞlnalar zırli'k planını bir an evvel tamam. tma memur edihnl.şt:r. Koıısonri.>onıun 

Ankara .Ja Elma da- 811 hapııc ma.Akftm edlldlm. Ben hapis- ı· cra Vekı·ııen· şkldet.li c>lmu~ ve köyler Ahna.nlann lamaia son kudıetlerire çalışmak. müdürlerl;nd.en blrfsi, ilk lş'ere hışla_ 
.J baıoede 4kert karım. aleThiınde boşanma sfildeUi a.teşi a.M.mda hücumla :ıaptedll- tadırlar. mak iızere ş!md dım Sln~.\pura doğru 

gw ında kayak bayramı da.vuı açt.L Birkaç defa eli.ınde iııeJ.epçe rnfş:fb-. Birleşik. Amerikada ha-c:b ''e tL Yola rıkı:nışt.ır. Bu mudur, Sın:r~punın 
olduğu halde Iı:anmb karşı kuw• mu_ He t• toplandı ı.tokholme göre caret gemisi inşası. tayyare, tank. cenub bö~eı&erl.nin en b iyuk g~ıni in_ 

Aı*al'&, 19 (A.A..) - 3eden Tcrbly~. ba1=mr. eıdlM1ın. Buna ra.hnı..'rı ben a.y. • ye ) SotJUıolm, 19 lA.A.) - Otl: top vesa.i:rc imati aık.ıUara hayret ve- şa..-.tı m'!rkezl haline geUrı1cccf'iru söy-
81 Umum Müdürl'.ifü Da.i'cı.lık Federas. n1mak ~onlum, fa.kM o ayrılmak_ Aın.kaıııa., 19 (AA) __ İcra Ve. Dog-u cepheıiinde va:d.ye~ biiyii.k bir ren bir hız almıştır. Bir1~şik: ~m~ lemiş.!Jr. 
yornı tamimda.ıı önü.mWııl'*1 l'at;ar ~ ta IBnW" edi;yordu. O kadar ~- ~~sinin kı1leıü 1ıetıeti bugü,o öğleden s.onra d.etlşilıılile ~gııı.nuşta. r&a.lılar ayrıca, her sene 4:> bı n 
nü An'mr.ıcb ~ da!'lnda •bir kayak ve ,an'lltla k.a.lıcsıi. otı.n küçük oğ'lıı.. Başvekalette Başvck.il dok.tor Refik ~ a.lıaan ba.bedere ~öre, haf.il ü.n.ivers:iteıliyi pilot yeti~• için 
'---1 mü:saba.kaları tıeırtlb edilınltı$th'· mun na.f. ... ...._•nıh.n bl:Je ........ -•-om a.d Sovyeı. mülrezriıri V.iyu..mAnw 60 kilo. tertibat aldıklarım ve bu büyük ha • .,....,....... ._ ..... ..,. u. Saydam'm :ııeisH.O.~ akında mut 

Bu ba.yTa.mıL n mü!Pir.ııka.lam Harb Bu hal kaqısmda hiklm boşanma ka- bopLuı.tııs:nı yapı::.ıştır. metre tıf.maJ d.oiuaımda Gj.u& batı.sına zırtıkları esnasında Avu<ıtnılyanın 
okıil:u, YWısek 2Jrut Emtilüsö, SJ.>-.asal rvı verdi. KaDm memnwı ve mos'ud siı:ıii!mliş.1« ve Viyazma • GJatı.k de. müdafaıa kuvvetlerine }"Brdım malt_ 
Bilgiler okukı n diiu" ..-ölı:3ek o!Llll ka- br b'Vlflla erine ,.tUi, ben de mahzun M 1 G •• • Dlqoluıra ~iı-. aadi1.e Avustralyaya miiıim seferi 
yaac91ıar1 De Hııaevi, ı-ençMk ve spor ve m.üıeeBr ha.plsbane,ye döndüm. Ni., - a reşa 0r1 n Q Böyfe<.>e mn1r.4!3 cephesiıı.ıle ii.ç ceb te. kuvvetler yetiştirmi~ bulunduklan 
kltQılerl ~ 1şCfnk edeeekllr. 1ıılı)'et mııı.bkfımiyet müdcleUml bttfttrek A~man köylüsüne '6klWI e~t.ir. Bun.la.rda.n ild3i RJgev gibi Geneıreıl Mac Arthür'u kutmayi. 
nu baynama. ve mü.sa~ herkes ~ o*tun- Kannı ikl ııocui;"ll. .. • ve Gjaıta'd.ır ki kapah bıılunm.ı.kb ve le 'biiDibe tayyare ile Batıwyadan 
işt.lnk etmdrle serbesttir. ımmı e.ıte nJııu kakan.1ı;; küçütü al. teşekkUr ed lyOr \'iyazrna. üçiiııeü cebi de SJDöleınske Avustralya.ya hareket ettirdiklerini 

-o-- ın1111 ve ~ birinin evine ta. BerlıW, 19 (A.A..) _ ~ Görinı. doğru 50. kilorııe<re&& b>ir :.çıklıp ihtiva ve Avu.strulya.Jıl:arın a.rı:u.su .üzerine 
Kanada İngiltereye ........,a Biıbç rin 1S'Sttiyane sulak- Alman k .. lü:erine hUa.b em bir deme. et~r. Ruslar bu ceblı:rdeki Aluu.n Avustralya umum kuvvetlerıı komu 

ıanta. d.oılaştmı, ne p..pa.catnw. bilml. o1aıde, ~ köylüsüne ylyeoebt te. ~ mukavem.etinı k.ırruağa tanlığına tayin ettikJ.erini ~lan eyle
bir milyar do~arhk yorc1mn. Senunda her teJi lllllltmap mi.ol lJa.Mnde bqıardJtı. biUiik 1o4kn çalışmakta ve devamlı olar3k kt>.nd! mişlerdior. 

malzeme hediye ediyor ft ~ lJa,~k bnu.lan yuYMı11D ~ 1>iitöıD Alman mWeti adına~ ınenıWıtıı.ı döven dÜŞm.aı:ı t.o~u kuvvet- K.em!ik, İngiJ;zler de Hindista. 
tekraır kunnllC kanc nrdhn ve bu kür ~- le-rlni 0ırtaduı lı:a.ld.ınnaia •vaşm;ıkta. nı Japonlara karşı daha esaslı ola. 

Ottowa, 19 (A.A.) - Kanada l maksadla ILl"aJ'8. ada.mbr koydum, falut MarıeşıW Göriaıa", bu nı da ı-eçen yılın dJrlar. ra'k ha~e iş-tirı.:ık ettirel~irmek hu•u. 

Romn1el Libya mihver 
kuvvetleri b~şkuman

danı oldu 
IB:ı.a taralı ı ine. ıwt.>·fa.«fal 

Sl.okbo-lm, 19 (A.A.) - Bcr'linde ıi5-
teri.laı t'.n son Almaın film g.ıset~ Ge. 
~ RomrneU B-t.ıerin dogıı cı.-phesın., 

de-ki wnıımi t&rvg-i.bmı :ıJyaret ederken 
göstermektedir. 
Sio~olm Tidnbı.gen'!lJo :&rlinddd 

nmha.blır:i 15 Kiln kadar önce yabancı 
r~n Rommdi :&rUDde gönlük,. 
lerılnıi raka.t kendiler.ine b--ı h:ıb'!?'I V'.T. 

m~ teb~ edildit\nl yazıyor. 

Rommelin şimdi şianal Atrik:ısma dÖP. 

mii!! olduğu ~ır 
Maliyıe Nazırı İng'Htereye Kane.d~ı Iı:anm bir tiirlü ~ 71111.aŞ'mıyor. net1celerinl elde etaıek Ye mümkün o. ~taraya R~'da Alman .. ~va. kuT. suında ıl~ ~dım olan Hınd prensle. 
nın lb:tr hıecliyesi olarak hemen bıT du. Ya.buz Wr etin bendetti iki ÇOcugu. hrsa. bu netloelai de B$IIM. için köy- ~ rl, Alman bırlik.Jıerinl mühımmaı ve rı medisının muspet kararını aldık. 
mi}ye.r &olarlık haıb mal'llemcsi ve- nu l'ö.rmek ~ eve ~ bu fırsattan lüyü oakşmaya da.vet eylemi& ve deml!J. ~ baluınmıda.n beslemeye dnam ~•iııİİ-İİİİİ--iiıiiiiıitiİİİiİİİİİİı- İİİİİİİİİİİİİliiİİİiliiİİİİİİİiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiliiii • 
..,:"-- - ~ı· ı·çı"n parlamentoya bir kanun lstllf:ade eden:k aıri:6. ma.sl3i uuutma.s1 ıır· kl·. etmekte.d'fr. '9 " 
··ı.ııımeıs Bütün :ıztJFa}Jbn toplanıhit Tiibelt heyeca.nla.r şaheseri 
layha.sı tevdi ctmi,tir. ve evinde kalmam idn Ç'Ok yalvard1m· Ziraa.t ~in ı~u işçi ihtiy:ıçlırtnı 

--<>-- D?nl:ıtıtiı'4!11Dryince tehdide baŞaciıın. « E. karşrbnınk üzere iuaı allın.hkl uıem. 
t'ndim ıf'leıri :raıt• rr.yp saYWJUP gitti ve h6:eUrır lniled weferber edilecek TC ayni 
g:ooakla1' ~n atlamata başbdı. -wma.ncb yab:a.ncıla.r ve ba.rb ~rla-1 de Müttefikl:rin Japın 

gemilerina taarruzları t,te 0 dakikadan iUb3ren ınütlıtş bir ~ktır. 

~ h~Ue kavrulmata bılş'bdtm. ============== 
<Baa tarafı 1 iuci sayradal Karıımn çoeuidarma ~ok dü%kün oldu-~ wotun. üe boğazın.ı bir ı.ı.mı ke. 

Tayya11eJerimiz 18 Martta Ra- t1mıu ~ On.dan lnt.ik&m almak ser ~ ke:>Ü2ıı.. Onda.o ııonra d.ı ayni 
bau'f Üiııerilne bir alk.ın ya.pml§lar ve için bu oocımlan yok etmeliydim.! Bıı -~ büyWL ogWüa idic-üiiiıı.ün ~ 
gemilere muvaffakıyetle lxımhalıa.r kırra.r b.tamıla sabit bil" fikir o1mu}tU. liıtinıaı ve her ÜÇÜD.Üll kanlı cesıedlcri_ 
atmışlar.dlır. Bir Japon ~ğ!T kruva- Nilm.yet 0 meş'um &'ÖD, ,.eldi, ça.ttı. m >'31lYa.ıt.a. ya.tı:ral'3.k eıvden pı.ktı.m. O 
:zöl'i.inün pupasına tam hır isahet ol. Karımın pmıuta bulona.n küçÜk ot. ~ece:)i bir me:ı.:a.rlıiıt.a ~rdim. Ertesi 
muş, göklere bir dumam sütunu yük hunu da. l'&mek b3h&n~ komşular_ &'ÜD. clvaır köyılerln birinde b!J'lunan e. 
eemi~ir. mn ~ ~e fl'V'e' ret.lrttlm. Çar. 1111.ı#eımtn evine ~iderett üç ı:iuı ı;aklan-

T orpillenen gemiler şrya ~ bhıu: et Jldım ve eve re- c1mı. Faka.t içim bir '-ü.rl.ü raha.t t't..nl. 
Y.a~\-ıg'l:ıoın, 1 Q (A.A.) - Rıh.. tlrlp e!im'e ~ek ÜQ çocuğa. yed1r- yordu. Şehre dönüp karımın ha.llın.i gör_ 

rİye Nezaredinden bitd'irildiğine gö~ dJm. büyiikle ortanca. oğhurı, küçük mm: ve feraJıl&maaı: tatt.roırdmn. Bu 

11e l:ıir Yugosılav şilebn ·ile bir Nor. ~n.1n 0 cece. keootlerlne m!sa. matsadla dün a.tap.m şıehre döndüm. 
v~ç ticaret gemis! At'Iantik.tctorpi'L. tir ~en dolayı çok sevbıiyorlar a.ı:ilaşılan po1lsl.er benlnıle çok meşgul 
lenmi,..lerdlİ'r. ve omm b'dla.ç C'Üft 7anlarmda blnıa. bnitJer ki beni derhal .ra.kal.adılar \'C 

ııo ,rpil'enı-n Yugo9'fıa.v ~1e'bi 5052 sını benden ıtca. ~nlı. Çocukbn buraya ıret.irdller.:t 
tonil.atoluk Trepça ~misidir tatmin ede~ uyuttırun. Orf.3lık sükü_ Gazetelerin yaulıtrna &Ött bıı taş yü. 

İkinci gemiden lrurtıulnn1'ar1n Biır net bttlmıea derin bir düşünceyf' dal. rcldi ve kısan kıhkh canavar, kendlı;.iııi 
lleşik Amerib. I:mıa.nhnncian birL dun. bir türlü uyuyaınıyordum: t\ç eo- sor111ya çdten müstantik buzunında da 

ne ç:ktıkqaıı::_~n~~jlımek~edıir. eııiumm ttSedl öıniinıle ~elerl.ntn fer. zeın kadu anb ve ned:ı.m~t eseri arôs

Küçük içki şişe1eri · 
kal 1ırıldı . 

Ankara, 19 (Husus\) - Küçük 
ıişelerle içki yasağının tatbiılcine 
geçilmiştir. 15 santilitrel!& ~iş.ede 

içki doldurulması durdurulmuştur. 
Dugün satıcıluda bulnan küçük oi
şelellin salt.Isı devam edecek. bunlar 
ı.i.'tti\.ten sonra yerlerine 25 aantl.. 
tl.tr~lik ~der alacaktır. 

.ra.d ve (1&'3111 edişlnin hayali gözforlmlıı teırmeden ayni UJ.ra.rta buhınmuş, kadın 
iirründ~ C".aııKam::vonltı. Bunu yaparsıım malhluktmı.ın Şt:Vta.n ( ! ) zü.mreslld'!lll 
kanmtbn ~ şekilde lntik:ımnnı Olduğunu, cmJann ha.va Ye ııevesaı-tıan 
11.1mış olacaktım. Yt'rimden fırJadnn. u~ htt şt>yi unu.ttul<larını ve ka. 

tra!; otdutnm usturayı etltaTa.'l'a.k iyice nsmm da bu cümleden ol.arak U yıllık 
keeldnlıt"l!Df'$1 ll(!Üı b'!eme~ baııdadıın. kocası ve 3 e-vli.dını bu:akıp mahalle-de_ 
İ$!ıni b\ttni'!i'm ernıuh orianca o!'hım ~ bJır ~ı ile sevlstl,.wtnl ilave et. 

uyan~ bılıe:rıt-te bll4ladı. nesi oldu. mtşUır. 
tvmı sordmn. cKarnım mrtcıyor dt'dl. Şam miidd"'Wlltnnlsl bu üt cvlid ka
B!ır ~ede onu ,...t.atından ııldun, saç_ mı blm lu!ttırıda idam cn7:'L$11ll iste. 
larınılan )'ll.ka.byara.it yere -;abrdmt ve nllş w: WıkJkat evra.kı.nı ciıuyet. mah. 
btr ayajı.mla da a.yaklanna 1tas:\rak e- kemeslne vennlştir. N. G. 

Japonlar Veni Gine
ye yeniden asker 

çıkardılar 
IBas ı.ararı ı inci sayfada) 

s:ıJıJLinde muh~ noktalara. yeni.ıen 
~er çtka.rt.mL'jl.vdır. İhr.ıç filo.suna 
mütoa.ddı..d kr.uva:ı.ör1er, b..rçok 1.ayyaze 
g-emileri, da.ha a:z: tonajda liiJ-80 ıremi 
dahild:r. 

l.a.e'den ve Sala.maoa'da.n h'U"eket e 
den Japon kıt'al:a.n, Porf. 1\lorcı.by"y; 
doğru ilerlıe:m.e-Jde dtvam ~iyorla.r. 

Avostalya k.&'a.ııının ~ diğ'er 

bir filıoıDun mevcudiyeti habQ- verilmek. 
ted'.r. 

Bütün Avustralyalılar seferberliğe 
tabi 

Cambena, 19 (A.A.J - Anı.stnba 
barb kal>loesl müda.fa.aya işUra.k ruak_ 

~ bütıön Avustr:Uya.lılıarm mecburi 
~ı.ıte tabi l.utuımaıanna. kArar 
nnnişt.tr. 

Japonların akınları 
l\le'oourne. 19 lA.A.) - Başvekil !U. 

Curtln tua.fmdan ~ 1ıebliğ şöy_ 
le demektedir: 

Aktr .Japon bomb:ı tayy-arelerI bur:ürı.. 
kü Per.r.ınbe sa.ba.hı Pori.,.."W~resly'ye ta. 
a.rruz «.>tmlşle-~. Hava a.Junı t:ıkrlben 
)'a.t'lm saat devam etmiş ve liman tesis_ 
leırine ve g-emllere f.evcıh edllml5ttr. 

Kırk kn.dar bomb:ı atılmıştır. 

TAKSİM SİNEMASINDA 
Bugün matinelerden itibaren 

Biribirlerini seven lkl gencin tcurdukbn mes'ut ,-uvayı tanıma.r eden, eski 

1 
mt:ı.:tı. camı ve zalim bir ana .•. Sei'fttlerine matrıur, ha"ZJr ylyld bir sürü 
dii$kün ın...ntarla miicıı.dele eden temiz ve' namuslu bir ailenln baxln ve 

heyecanlı romanı. . 

YIKILAN YUVA 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 

BAŞ ROLDE ~~d:~ny~:~~-FATMA RüŞDü 
Dı lıer Yıldızı 

TÜRKÇE ŞARKILAR 

:;::::::MÜZEYYEN SENAR 
Tari~::IL~ler NE c Mi B 1 z A 

Mu.cdki adaptasyonu: Kemani SADİ IŞILAY - Tanburi bestekar 
HADDİN • Kemani NOBAR ve 36 ki~ sa& heyE'tl 

--LÜTFEN DİKKAT:-~ 
Bu eserin dütün sahne-.sl (KIZil\I DUl~lASINl filminin 

SALA. 

~-.. Baş Yıldw BEDİA MUSABNİ'nin Kahittdekl lllfdlla) ... ~ 
Gazinosanda) yuderce mup.nnişe ve dansözlerin 

lşUrakile terilb ed:tm'şt.ir. 



6 Sayfa 
SON POSTA 

Hikiye: BÜYÜ Çukurovada 

(Baş tarah 4/1 de) 
An na, 

- Allah AJlah herif çıldırm13! .. ele. 
eli, ve bunu da mcilizce <>brak sciyledl. 
f'ak.ıt Anna, tek bir kelime lııg1Jlzce 

bılmezdi. Yalnız ca,aca, ıre rek tük, 
patra patra he·andaca konu'!unlu. 

kl olacak ıi.bl değil, yeni bir usul &ös

terdi. Bana cenç kazın saçlarında bir 
tutam, kesip aıtıl'a tıraklardan birkaç 

Yeni yıl pamuk ekimine baı· 
landı, toprağa yarım milyon 

kilo tohum utıldı 
tane, ve b!raz da kanından cetiıiniz. şıp 
diye bi&.Yıiyu bozayım .. drdi. Da.lbuJ... Adana . (l_foswıi) - Yeni se~e 
ylrmlnd asırda bulunuyorduk. Gidip dl' pamu~ ~kımıne başlanmıştır. B:r 

hafta ı ı d' t - 'l ıtwıun bunun tırnak artıkluını toplı..va. ç n e opraga y;ırım mı yon 
Sonra cene Aıına arkasını döndü ve ma7.4lun. Bunwı üzerine büyücü üml- kadar .to'hum atılmışıır. Bu yılki re-

seslendH d nJ ktsU Pansını verip dışarı r.ıkar koltenın geçen sene rekoltesinden 
- Ço"k, hemen 1naraya cel... 1ı.u ilave 'etti: " - yÜzdc otuz fazla olacağı tahmin o. 
Valiah billih, tallala luanm ki ıelen .. t" " . lunrruıktadır. 

- Amma ıru us unde l>uyu tutmaz!., S har 1_ ti . 
Aıınanın dayısıydı. Adam: dedl por e&e en 

- Hey buraya bıksana .. Ne oluyor'!. ... • •-'- bi 1 b , 11 • d Adanada toplanan on iki vilayet 
a:.ve~ ......, ye, u .ıa me ayana - .. ·1 · 'd '- 1 

Karımı korkutmakıan utanmıyor mu _ bU4l'~lm k•.._- ... nd 8 _.._ gureşçı erine ıaı ~ura ç.t ı1nıasını 
He sabah, 

Her yemekten •onra günde 
öğle ve akşam 

ı., _-ya ım. unu ...... mu- b' · · C" ·ı · · 1 
sun?. dedi. L • .ad t n-.. - -ııdl B ıtırrnıştır. ureşçı cr:nllL tören e 

.._. era m en...._, ~. m. una ya • A .. k b. 1 nk k muntazaman tUtlerini:zi lırçalayına. 
Adamın ~nl tamdım. Bu, kansı ile .. malt •ı der*'di! himl bıraktım. Şim .. la tattir ~nı~n~ 1 Lr çe e l odymuş_ 

birlikte blr miıddettlr otelde kalan blr dl de unl d " Ü Ettt ~ r ve musa: a a ar yapml~ 8T ır. 
inciliz seyyahı idi. Fakat 7ii&lerkıe k" 1 ıuna on yorum. ma Adanada kız - erkek talebe ve 

Wr 1ı5 ~Jıatt.ae, Avrupada beni b1 ede. dı'v tı la · .. ~; • .. b" .. , 
kınca Lt delişb·ord•. Sanki Anna Ue Jı•r ger a c. rın Jrır&klıe ııyuıı: atış 

Havza Halkevi çalıımaları 
Bana lli118USİ) - Halkevı koyctilUk #---- S Ü M ER B A N K 

kolu tabesl bu &T tkJ köy ;rezlsl yapmış_ G ı ·k s k F cek doktorlar, nılılyaf.(\ılar urdır ~ m·· b k 1 1 l\ıl" b 
dayısını coriiyordwn. Birkaç ô.ctir elim. halde? uaa a a arı yapı mıştır. uea ~ 
iesi mınldandun. Yorcunlutumu, ~ ' ka'8.rda kazananlal'll mükafatlar ve-

Bir mü4de4 kenuşmadik. rilm·ı .. t'ır. 
~= :~~~:!1~.::::.ı~ em ı ungipe ab:ikasından: 

bahane ederek yanluındau ayıı' t .11 ır 
Sordum: Pvtl Müfettl•I 

:ratm artt&ralmaaı ve mısır, patates eki. Fabrikamızın, günde azami: 
mine raj"bet ed!bnftll için köylilye zirai 20 K Q K . Bir kabus ceçlrdltlml, \uruntuya utra. _ Peki daha lalli bialtti hep oyle 

dılımı sandım. Zira Cavaldarla Çlnhlcr 
birbirlerinden pek farklı detUdller. Fa
kat otle vakti yf'!nek salenuna clrdltim 
zaman, bütün mıısalard:ı sanki düzü • 
nelerle Annahrh davalara otannalr.ta 

Anna ft daylSll cfbl mi ıörıh'or.nınuz? 

- ilk öncelet'l öYle idi .. O zaman • 
danbet1 de hiç lrimeenin )Üzüne l>Mlm:ül 
cesaretini kencltlllde bıılamad1D1. 

Ank.arada bu1unırnıakoa ol.in. Sey
han Parti Müfettİ§İ Halid Onaran 
Adanaya dönmüştür. 

bllcller öt;relihnl.Ur. lla.Jkevi ~yü o. • oyun Veya Slğlr eti 
tan Şeybııafide Hallr.evlerl tarafından .. 60 " Kay nam 1 ş s Üt 

lcllter. Der cördiitu111 bt'yaıı kaıltn An. - F•at ba cece sular kararırk-
naya, her bı=yaz erkek ıle dayısına 'iten 1'aaa ci&iinlis lll:;miıftl. 
zemdlte idi. Bu mllthl~. J>ab:ı rcnaın - Evet, yüzilniiz ışıb karşa idi, 0-
lşlml la> ıktle cöreml> or, ve bfifun mile: nun içinde hı.tlarmaı seçemiyordum. 
tet'lkr birbirlerin• benr-dltl için ha·1_ Cevab vermedim, raw.ı.t her 1:.imlzln 
ıislnln ban-ı scsle:'ftdil'inl b;r tiirlu bu. de yuzünu aydınlatan bir kibrit r.akhm. 
lop çıkaramı)ordum. Ondan sonra da kamaram:ı dôndıiaı. 

Danlma.Nalı bir doktora gittim. Aa- Zira del:kanltnın yıizunun aldığı şekli

m& adama derdLml bir türlu anlalam'.l. ien, ) üzümiın ona tıpkı ~una rı~ da. 
dım, İlipları kir etmedi, Bıuıa kapkara yısının )Üziı gibi g-orıindüı;tinti pek iyi 
cuneş g-ozltikleri verdi, fakat hiç ray • anlamıştım .. 
dası olmadı. Otel garsonları bend iri a. Ertesi sabah şafak vakti Singapura 
oayibllği oldukça anladılar, kavradılaı varmıştık, İbrahim lloyi 
'e ellerinden ~idili Kadar da yardım 

ettiler. 
Öteki bU)'llCÜ)e baş \'llrmamı tavsiye 

eden garson, kaç kereler: 

---.u----

Ortaşarkta 1:--gi' lere
lin yeni dcv!ct bakanı 
Londra, 19 (A.A.) - M. Çörçll A\•am 

ıt.auıaraanıS şu dıemeci )'9.pm ıştır: 

Kral, V~ndaki Aru.sl.ı-alya. ort.a 
elçisi M. Ca&e)"ıiıı ortafar1'la d~,·ıet 

balaa.nlıtı v:ımlteslne ~inl hallkındakl 

murnam~l 1mzaı1ıa.m,.,ı.ı;r. :n. C.ıscy. 

Lord L,-tteleton'un yerine t.&yln edlhıtl~. 
Ur. 

---o----

- lla> di ona c1ftlim, seni bu derd _ 
den kurtarsın •• dt.dlkf halde llk ön<.-elerl 
kabul etmedim. Zira 1";.:, üye utrannş ol. 
elutuma inanmak istemiyordum, Üsk
Uk Malayahlardan bıisbütün sıt.ıum sıy 

rdmıştı. Amma, lş runclen &'üne ciAi.d.llP. 
eiyor, her nereye baksam, her neyi cir
ııem hep Anna lle claym kar~una dikili 
yordu. ~lhayeı çılclıracatımı anla4ım ve 
prsonla ma.bud büyücliye &ittlın. ile. 
rife kendimi zorhyarak derdimi a11latm-

Kadıköy Halkevindc toplantı ca, homur homur hom11r43.ndı, En do.t-
ru, en akıllı hattile'tin, cenc kır.I ı ev • 
lenmek olır.oatını, "bu su.retle büyiicffR 
kurtula.bileceiünl sö1k4U. Bunu yap -
l!aktansıa ölümiı tercih ederdim. Baktı 

KMlıkey Hanevtnd~n: 

21/3/942 Cumarleal saat 20 3n da u. 
mumi heyet t.op1-otau y:a.palM:n.ktır. A. 

zanm ıelmfteri rica o hın ur. 

Gümrük Muhafaza Genci Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan: 

23/Ma.rt/HZ Pazartesi ıünu aaat 15 de 2974 lira 13 kuruş muhammen be_ 
dıeU.e 750 tane kilim ~ak ekslltİne ile alınacaktır. ilk teminatı 2-Z:J liradır, 

Şarioame ve nünuuaeııl komisyonda heT'l'Ün siriüeblUr. bteklilerln Muıuni 
vee;kalar Ye &emlnat aukbwluile ~ta Mumhane caddesi !>f Nu. clalreclekl 
komlsyoM ıdmelerl. u306h 

Selimiye Tüm Askerlik Dairesinden 
338 dotumlu ve 1lu delumlulada m~ye ve tam hizmete ı&bl aatlam 

ve 8&kat erier hluneu muvazzıafalannı yapma.k üııere kıtaat ve müeıısesata 
&e\f4ıeclfıleeflklerin4m ıerek 7erJ.I Ye sereae yabancı Wmum mükcllefierin 
fopla.nma &ilntl olan 25.3.942 Çaqaanba ıUnii 8abahı mensub ve mu'tayyed 
bulunduklara ukerHk tubel«bıde i9batı viicud etmeleri '1An olunur. -3636» 

Türkiye Cümhuriyet. 

ZiRAA T BANKASI 
Kanhll tarllal: 1111 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
talKı H aJaU adMI: 111 

mra1 Ye ticari laer ae\'I ballka muameleleıt 

PARA BiRiKTiRENLEttE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VErtiYOR 

Ziraat BuakUUMla kumbaraJı " ihbarsız tasarruf heaablaruada • 
.. H ıı ..... 1nılanaalara 80edıe 4 defa eekiJecek kur'a ile llf&tıclald 

pllna l'ire lkramln ılafıtılacaktır. 

Tarla yüz.ünden birbirlerini 
yar al adılar 

bin elma atacı dikihnlşUr. 1 Sarrtyatı lbıerlnlen, altı a>lık ibılyacıı açık wlltme ile talibine lbak edl 
Halkevi komiteler.f birer cun a.ra ile lecektir. Şartname ı.teyenlere Fabrika Miidıirlükünden parasız olarak Yerilir: 

'®la.narat, yıllık çalışmalarını t.csblt İhale 30.l\lart.19fZ Pazartesi cünü saa.t 16 ela Gemlik Suncfpek Fabrika 
i-ıı (HUBUSıJ - Kanclmuım Akc:a;.. 

on nabfyoesi Ötümcüler dlnnınm Kô&. 
tuler kö,.Unden Mehmet otlu Mustafa 
ye Hama isminde iki kardC-1 

ayni köyden NeıııeUe tarta mmelest YÜ.. 
zunden kavıa etmişler, blrblrlerlnl ağır
ca yaralanıışlardır. "l'aralıl.u- hastahane. 
ye ,..'l.l!l•rılmış, tahkikata bıışlaıımıştır. 

ft Yftli .ae ..... , ... _ k.Mıal ~. "> lllnda -
Yeni :idare heyeti •bnkrinl biUrmlıısler. .,. yapa•aeııM ... 

;Buru~··'< 1 ukl arımı 
~ . 

Nasıl 
Giderdim. 

Güzellik Müle
hassıılarının we 
Mizde "Buruşuk
luklıra kartı " 
müstahzarıtın 

ıd1111i muyıffı

kiyetlnden sonra 

IVl•OE Ul'1UıCH 
IASlf llR TUAVI 

llüHlA YAHTIYOI. 

Akşamları 

Ya tmazdan ev. 
v.!l, terkibine 
genç hayvan
ların huceyre
lerınden istih
raç edilen Bİ
OCEL karıştı

rılmıt bir krem 
tatbik ediyo
rum. Bu, tıpkı 
clldlnizln Bİ
OCEL'i gibi
dir. Sthrllmiz 
olan bu cevher sayesinde zayıfia
nuş clldlnlz beslenecek, tueleşip 
gençleıecek. Bu clld gıdası, bütün 
dünyada tanınmıı bir clld müte
hassısı tarafından keşt n halt ha
zırda pembe renkteki Tokalon kre
minin terkibine ithal edilmiştir. 
Her akşam yatmazdan evvel ye
gAne clld gıdası olan bu BİOCEL'll 
kremi kullanınız. Sabahlan da 
beyaz renkteki Tokalan tremlnl 
kullanınız. O, cildi besler, açık me
samelert sıklaştırır ve cMakyaJ> 
için mümkün olan en mükemmel 
bir esas teşkil eder. Bu iki kremin 
isUmallnde muesslr neticeler ga
rantilidir. Aksi halde verdiilnlz 
paranın 1kl mlsh iade olunur. 

.... r iNŞAAT FEN ~.Eıt.Ufm ARANIYOR'· • 

J; ___ ~7_T ___ 7 __ a 
S A Ç . S A B L: ~l) . 

\ . 
Sac;ları,.ızı muhafaz• için harlkO'ad~ 

tesirlnı ilk kullanı"ta ıör.,c.ek"•lnl~. 
30 Kurutlur 

( TIY ATtlOLAR) 

i 
İılanbul Eeled iyesi 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebaıı dram k:smır.da 

Bu ak~am saat 20.30 da 

PARA 

İstiltlal caddesi komedi kısmında 
ÖKSE ve SÜKSE 

4 Nisan Cumartesi akşamı san'atkar 
Haz:m Köımükcüntin san' at haya_ 

tının 25 inci yıldönümüdi.ir. 

Son Posta 
~erebaLan. Çat.aıçeşme s0Kı11t, t=> 

tSTANBUL 

ABONE FiATLARJ 
1 6 

Sene Ay 
l<r. Kr. 

a 
Ay 
h.r. 

1 
Ay 

------·----
Türkiy" 
Yunan 
Ecneb 

14 ıv 75v JUU 
_34 U20 710 
'.27110 1400 800 

l;") 1 

2iO 
iv" 

Abone be.ie.ı p~ndır Ajrea 
dei14tırılmh 25 kuruıtur. 

Cevab tçln melttublara ıo 
kurushık Pul lllve& lAzmıdır. 

Posta kutusu: 741 İstlutbul 
Telgraf; 8.Jn •>c.ıııta 

Telefon· 20203 

···················································· 
Son Poıta Matbaaaı: 

S~iyat Müclii.rii: Cihad Baba.a 

&AntBJ: A. Ekrem USAKLtotL 

Ui:.ınlR VE TAHTA F ABRıKALARI 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDEN: 

:Sa.fia Fen mektebi inşaat klBmından meswı \'e ascarı 10 senelik tecrü
besi olduğuna dair vesaik ibraz cdcbne<d; blr inşaat Fen ~lemurlNl.l ihW. 
ya.canız vardır. Fabrlkaıım:dı& kendisine verilecek vazife inşaat kontrulor. 
lüiüdıir. Taliblerln evrakı mıisbitelerlle birlik~ Fa brikamı.z 1\1 Jduı •>eline 
mıi:-acaa.Ua.n ilin olunur. 

lstanbul Levazun Amirugı ~atın ""'ma 
Komisy\lnu ltanJarı 

:,aram romorkorunun ll.ivel keşrı mLclblnee tam.iri 23/3/942 Paart.e.s1 ~u. 
mi saat. 14,30 da. Tophanede Lv. AmirıtU sıUmabua kornis)onunda >anıla 
caktır. Keşif ~ 489 lira, kai'ı knılnU.a 73 lira 35 kun.ışt.ur, Kq;lı ki> : 
mis)onda cörülur. 1steklüerin belli yak.itte komlsyona celmeieri. 11>42_36110 

Muhı.eliıf cins ceman yekun 31.765 par~ bakır kapları kala.ylaı.tırılM:aktır. 

Kalay için lüsum olan kalay, nişadır, ve pamuk o1heU ask rıyece vcrılooekLır. 

Pamrlkta ekSDt.mesi 25/3/9"2 Ç-.ambe cüNi aaaı H,30 da Tophanede ı.v. 

Amırliti satma.bniı komisyonıında yapı.laoaıkt.w. İsteklilerin teklif edccc.ıkııl 
flat Üllft'inden 7c 7,5 temiıuaUarıJıe belli ıııaıaıUe komisyona cebnderL Şartn.LUıe 
ve mtktarlara komlııyoncla corülur. (6U.~6li) 

251 kilo Chloroform ııture ve 200 kllo Chioroforme narkoı :ılın~~l<lır. Pa_ 
..,.lıkıa ekalltmeel H/3/94Z Salı cuııü saat 14 de Tophaprde ı,v, Am:r til sa. 
tınalma komlsyonunda yapı.lacaldır. Hepsinin ta.hm!n bedeli 2600 lira nı. lt>. 
minatı 195 liradır. Şart.namesi lkoml&yonda corulur. Taliblerlo belU vakitte 
komisyona celme~i (635_3488) 

Bebeı1ne bee kuruş ta.hmln eclllen 251.000 aded kadar halka Ue "beraber 
çanta çenıeli ahnacaldır. P:ızarhkla eksfllmaıl 24/3/94Z Salt ;:unu saat 15 
ele Tophanede Lv. Amlrlltl satın alına koml111onunda yapılaca.ktır, ilk ter.ılnatı 
937 Ura 50 lnırufllur. Niimunest komls1onda cörülür. İstdtlllerin helll aaatte 
komisyona cebnelerl. l636 • 3529) 

Beherlne 120 kur04 tahınln edilen 10,00I aded can ~ lpl alınacaktır. 

Pazarltlr.la eUllt.mesl Z4/3/942 Salı l'ilnü saat H,30 ela Tophanedr. Lv. Am rlii'I 
satın alma komisyonunda yapıJacalıtır. ilk teminatı 900 Jlradır. ~umunesl 
komisyonda ıörülür. tskıkWerln belli valı:lt.t.e k~lsyooa ıetmelerl. (638.3531) 

saraoevhıde birikm" ob.n '9 ton ıı..a.r aan 'sabunlu kösele krpınt.ıaı pa_ 

sarbkta sataıacaldn'. lhale9l 23/3/942 PUll&ıe!lt ciınü saat H de T•pbinede 
Lv. Amflli:l ahnalma komisyonunda yap~. Tahmin bı=deD 4008 Ura 
bt'i tem1ınata 600 Uradır, Kırpmtdar Toplmnede SanııoeYfncle sörıiliir. ~iL 
lıertn belll eaatte komlQ'ona celmeter. (6Sl-S3'73) 

Cevlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

lşletma Umum 
lıa·nıarı 

l\lwıta.zam J)08i& seferleri yolcu naYhuılarına l.N1-n.9fZ t.arlblnden itiba,. 

ren yü.ıe on zam 7apalmlfia. Aeentalarımmlan isaha& ahnabmr. (1388) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 14 Mart 1942 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kua: 
Altm: Safi 
Banknot 
Ufaklık 

kUoıranı 72.606.138 . . . . . 
Dahildeki muhablrlerı 

Ttlrk l1ras.ı • • • • • • , • • 
Barle&ekl m11babirler1 

Altan: Safi ldlotTam 16.:?15.433 

Altına tahvili kıM>U· serbest dö-
vizler . • • • • • • • 
Diter dövizler ve borçlu Klirinı 
balı'.iYelerl • • • , • • , • • 

Bulne talaYlllerl: 
Deruhte edilen evrakı naltdtye 
tarşılıtı • . • . • • . • • 
Kanunun 6-8 inci ma1delerine 
tevfikan Hazine tarahndıan v'1cı 

tedtyat • • • 
Seneda& Cüsclanu 

'l'icaı'l Senetler • • • 
Babam ve tahrill& cüdanu 

< Deruhte edilen evrakı natdL 

Lira 

• 
D 

l> 

Ura 

• 
» 

Lira 

• 
Ura 

102.126.3U.611 
Ltra 

7.353.::oı.-

987.301.26 llU66.9U.7 

51.688.30 51.688.30 

22.808.313.31 

-.-
_ '7U56.552.39 9U6USS.1t 

15S.H8.563.-

2t.Z27 .905.- 136.520.658.-

331.103.575.19 337 .103.515.39 

Sermaye 
hıtt1a& alı:çelli: 

Adi ve revkalA.de • 
Hususi 

. . . . . . . . . . 
TM&vüldekl 'banknotlar: 

Deruhte ed!len evrakı nakdiye 
Kanuaun 6 • 8 ıncl ma.ddelertne 
tevfikan Hazine tarafın~an vaki 
ted!yat • • , • • • • 
Deruhte edılen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
karşıhtı tama.men ıltm olarak 
ilA.veten tedavüle vaz~dılen 
Reeskont mukabili 1llveten teda
vüle var.edilen . • . • . . • • 
Hazineye yapılan a1tın tar'$lhklı 

avans mukabili 3902 No ıu tr.nwı 

mucibince illveten teda.vWe Yue. 
dtlen • , • • • , , 

MP.VDUAT: 
Tflrk Uram 

8'77.4ZZ 

Lira 

'7.822.019.15 

G.000.000] 

1H.7H.G6S. 

22.2Z7 .905.-

Ura 136.5:!0,658.-

it 17 .000.000.-

,. 288.000.009.-

D 115.00MOl.-

Lira 93 f:l9.Z97.8'I 

» l.23Ufl4.0:i 

Lira 
ıs.Ht.ooo.-

1U22.tı9.l:i 

55.a 5!1.651.-

H.153.46!.19 
4 Aded 1-000 Liralık 4,000 Lira ' < yenin karsıhtı P.Sham ·ıe 

Altın: Safi ldloıram 

S850 No. la kanun:\ ılre t.azlne,.e 
Mnlan avans mııkabUI tndl ola. 
nan altmlar: 

4 )) 500 )) 2,000 » 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

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

Dikkat: Beablarındakl DU'alu Mr -• llıtnde H llratlu ..... 
cltifJlllYenlere ikramiye oıktıtı ıüdlnle " H fululle •erlleeell&ar. 

Kar'alar .... ede 4 defa, 11 ...... 11 llulnn. 11 .,,_ 11 Birbld 
it nan tarlbleriaa ll'lidlwekılw 

< tahv1llt (itlbarl kıymetle> 
e < Serbest Esham ve Tahvillt: 

Avanslar: 
Altın ve d!Mz üzerine ava.na 
TahvllAt üzerine avans 
Hazineye kısa vAdell avans 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
11çılan altın kar,ılıkh an;s 
Htseedarlar: • • • • • • • • , 
~telif: ••••••••• 

Lira 
» 

Ura ,. 
• 
it 

45.19U61.93 
ıt.426.565.71 55.618.827 .6-1 

4.916.19 
'U90.2l8.59 

-.- . 
ıın .ı>oo.ooo.- l":'C.'795.122.'78 

-l.500.000.-
1.15!.219.57 ...... t!!.173.191.!5 

. 
' .. ~--•Jl8%z'T' 

~ ~ 55.5.tl.939 
D6ris Taabhildah: 

Altına tahvili ı.at>a dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Klirinı 
bakiyeleri 
Muhtelif . . . . . . . • • 

» ':8.l~-1.16'7 .90 

Llra -.-

» zs 505.9-14.36 

......... 

11.ıu.161.91 

28.595.944.36 
l 37.30 .639.95 

lll.17J.191.U 


