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Bu sabahki 
' 

haberler 
• 

Biadlstan 
cevabını 
bazırladı 

Tek.iflerin reddedii· 
mesi ihtimali var 

Yeni Delh:, l (A.A.) - Cripp. 
sir: tekliflerine verHecek cevabın 
Candı ve Nehru tarafınıdsn hazır. 
ianma'kıta olduğu bildirilmektedir. 
Ceva'bın bugün tevdi edileceği an. 
!aşılıyor. T ekl,flerdcn Hindi:tanı~ 
kontroluna aid olan kı im şıddetlı 
itirazları muc:b olmaktadır. Bu 
.'> üzdon ıtdkıt fin rcdcledi1lmc.si ihti. 
mallerj de vardır. -----

Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 1 NiSAN 1942 İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kunııı 

Parlsin İngiliz tayyareleri tarafından bombardımanına aid ilk resimler~ 
Bombardımandan sonra Parls dvarında bir Fransız maha

1
lesinin hali 

lsviçre basınının 
Türkiye hakkında 

yazıları 

,_ 
TELGRAF . 

lnönü muharebe meydanında 

İS1'1ET PASA. Y .A. 
' 

ANKARA 
o 

1 /\ isan 1921 

••. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus taliıni de 
yendiniz. Bütün vatan zaferinizi tes'L:I ediyor .•. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 

1 
1'1usta.fa Kemal 

L. • 
ikinci lnönü zaferi 

21 yıl önce 1 µ;/) tJ, 

bugün kazanılmı(ş 1 
Alınanlar 3 ayda · _ 

Hindistan 
kontro e 

razi 
olmıyoı· 

J "Ankarada 
süklinet 
vardır,, 

("Son Posta,, nın askeri muharriri yazıyor) 
264 bin l<işi 
kaybetmişl~r 

Mo5kova, 1 (A.A ) - Pravda 
gazetesi Kalinin kesim nde iki gün 
süren muharebelerden &<>nra Sov. 
yerlerin yeniden meskun mnhnller 
istırdad et'tiklerini bildirmektedir. 
Almanlar, burada yüzlerce ölü bı. 
rak:ınışlardır. Mos-kovn çevresinde ı 
5 Alman tayyaresi dlüşiı'\.rtilrnü,.iür. 

Hind kongresinin 
icra komitesinde 
itirazlar yükseldi 

Planın 
reddedilmesi 
ihtimali var 

"Türkler hülya 
peşinde koşmıyan 

insanlardır,, Londra. 1 (A.A.) - Royterin 
as'keri mliharririnin verdiği malu. 
mata göre; Almanlar ııar.k cephesi. 
nin TnuhtC'l' f keeimlcnrıde son üç 
ey ç nde 264 bin kişi z y" e m"g. 
lerd r. 

-~-.-,---

Türk - İngiliz ticari 
münasebetleri 

gittikçe genişliyor 
Londn, 1 (A.A.) - Times ga. 

%.otes nin İstanbul muhab ri bildıd. 
yor: 

lnsiliz korporasyon !heyeti reisi 
S r Frank Nikson üç hafta ..kadar 
Tüı:kiyede kalmış ve An1ı:.arada ti. 
oari görü~dler yapmıŞtır. Nikson 
bu görü~molerden çok memnun ol. 
dur,rumı ve korporasyonuın kurulu. 
tundan:beri Türkiye ile İngiltere a. 
rastndaki ticari münaschatın üç 
miııli artmtş otduğunu müşahede 
c)~lediğini eöylemiıtir. 

lskenderiyede 100 
kişilik bir sığınağa 
2 bin kişi doldu, 
4 kişi boğuldu 

Kahire 31 (A.A.) - Pazar gü. 
nü güpegün&üz lskenderiyede ve • 
rilen bir tehlike :farc'tİ esnasında 
yalnız 100 kişi istiab edecek şe • 

kilde yapılmış bir umumi sığınağa 
2 bin kişi dolmuştur. Hiç bir bom.. 
ba düşmemiştir. Sı-ğınağa gÜenler -
den 4 kiııi havasızlıktan boğulnnus, 
bayılanlar ve ölenler o,mu~ur. 

---··-
2 5 milyon lirahk 
tasarruf b~nusu 
daha çıkarıhyor 

Ankara, 31 (Rususi) - TasaT. 
ruf bonoları ihracına dair olan ka. 
nunlarla bankala: kanununa ek ka. 
nun la:ı hası M el sin yarınki top -
lnııt sında göru~ülecekt r. Haz ne -
nın kefaleti u1ı•nda am. Tt •man 
aand ğ tar f nd ın çıkar lan O 
m l:ı on l ral k ı sarruf bor:osu hal. 
k n •o ı rd.ığı fevkal" de ra bet sa. 
yes nde tamamen satılm ş ır. Bu 
husu:ıtaki talebi t dev m etmekte 
b unduğundan daha 25 m h on 
lıralı!k tasarruf bono u ç kar lın sı 
mu' afı:k gôru n u ur. 

Askeri kudreti büyük 
o. an 1 ürkı'yeye her 
taraftan eheınnıiyet 

veriliyor 

Yeni De'lhi 31 (A.A.) - Hina 
kongrdİnin icra komitesinde yapı. 
lan müzakerelerin bir buhrana doğ. 
ru gittiği zannedilmektedir. Muda. 
faa işlıerinin İngiltere taraf!ndan -
kontrolüne müteallik ıolan Cr"ppsin ·'Türkiyenin kendini daima 
te1cliflerinin son fıkrası komitede ı . ki' d .. 
o kadar şidd.etlı bir itirazla karşı. rıca şe ın e muracaat.ar 
lanmıştır ki bu fıkrada esastı b•r k d b 1 
değişildik yapılimadığı ~akdirde bü. arştsm a u n.ası 
tün planın reddedil?1esi ihtimali o1. hayrete şayan değiıdir 
duğu söylenmektedtr. " 

(Devamı 5 inci sayfada) 
Bcrn 31 (A.A.) - !\'asyonal Zey. 

tun~ diyor ki: 

Sovyetler 
Bar kola 
taarruz 

.ediyorlar 

Turkl) e hak.kında dol:ışan teli!:ilı 

şayialara ratmen, Ankarada sükiı - ·Milli Şefimizin ıon resimlerinden biri 
nrt \-ardır ve Türklyeye karşı her 

15 
Mayıs 

1919 
da 

0 
zamanki O&m:ınh ( ............................................. , 

Jıanrı bir tehdidin mevt·udlyı·ti red. B • ı • hükiımetile hükümdarının suursuı ted. B ti •• •• : 
de~~~~:;~eUar Tiırk ka:vnaldtrı. ır ge 1 n bir ve te!iblerl sayesinde hemen hiç u mu u gunun ~ 
Türk.iye siyasetinde l\llhV'er lehinde bir muka,,·emet ıörmeden iz.miri i ıal e_ ld"" Ü •• u 
bir detlşikllk mevcud ~ldutuna dair d u·· g on den düşman mu~aldb ~unlcr. hartalar yı on mu n 
dola"n haberlerde c.n küçük bir ha. ve aylar urfmda bu 1.şcallnl merhale bug·u· n bu·· ı·u· n yurd, 
kik.at :r.erresl dahi bulunmadıtını te- evı·nden merhale ıenlşleLmek imkinlannı da 
mln ediyorlar, bulmu. ve Bursa _ {'şak _ • araykoY 

Berlln 31 (A.A.) - Alman umumi Kabintde deli lklik menubalı o. umumi hattına kadar -ilerlemişti. sevı·nçle kutluyor 
warıiı.h•mn teblitinde eLcumlc rtoılli. lamaı, çünkü Türk.lyenlıı iç ve d14 kaçtı Fakat. bununla l$ bitmeııılştl ,., düş. 
ıor ki: siyasetindeki istikrar en b:l ta relen mania onu tahrik eden 0 s:ımank.I itllif 

Donetı havzasında n m.erke.o: kesi • vazifedir, devletleri emellerine nail olamamışlardı. 
minde Sovyet taarruzları pliskürtülmıi. Dolu Akdeniz.de alınan tedbirler, lzmir, 31 (Hususi) - Kırtepe Ayni zamanda İstanbul hükumetine Bugün, Türk İstiklal Müca. 
tür. 24 uank isabetler :ılmıı,tır. Ot-pbenin Ankarada, ilkbahar Alman turru. köyünden 16 yaşında Ayşe adında karşı dahi ~phe alm1$ olan Mustafa Re. delesl tarihinde çok büyük bir 
muh~lif kesimlerinde Alman taarruz (Devamı 5 inci sayfada) bir aenç klz. Mehmed adında bir r d 

l J • mal Pa.5:ı. llt onun k.ahr.ıman ,.e l' a-
(Devamı 5 inci ıayfada) ""'------------~ gençle niıan'Janmlş. düğün gecesi kir arlıadaşl nndan miırekktb olan 

herkeai~w~eş'eli. bulunduğu ~İr •1 - Türk milli hükümrti cün l:'t'~·tikçe k11v. 
rada dugun cvınden tagayyub et - 1 ., k' anadolu · · D .. w .. d b 1 d J'k tttilnı ~or, bu•un o zaman ı so 
mıştır. .uguln e 1 u unbaı:' e ı a~ • ve Ru~ell l\lüdafaai Huku1' ctmh·etlt _ 
lıiar ve Ntlm ı at arına • inerek bu• rlnln biıvük bir ano ile kendisine iltihak 

(Devamı0 5 lncı ıayfada) • (Devamı 31% de) 
Parti Grupa 

mevki ve ehemmiyeti haiz olan 

İkinci İnönü zaferinin 21 inci 

yıldönümüdür. 

21 yıl evvel burün Milli Şe
( Devaml 5 inci sayfada) . -, .................................. ·············" 

Başvekil ve Ticaret 
Vekili iaşe işlerine 
dair izahat verdiler 

Memlekette 
çivi istihsalatı 
artırılacak 

··········-··················································· .. ·····················, ('COQfafya C3miy-tiııin ilk t ·phı tısı ) 

Ankara, 31 (Hususi) - Uzun 
bir zamandanbert azlığı hissedıl -
mekte olan çivi İstihsalini memle. 
ket ihtiyacını karşılıyncnk bir hale 
get r.mok İçin lktısad Vekaleti ha. 

Ank "l lA A) - Cumhul)lrt Jlalk uurlne O'Z alan haliblerdeıı buıl:ırının ZITlıklara bn lnmıştır. Bu n aksnd
1
a 

ara " · · 3119 • ., , . riv fabrikaları s hıb er le tcma•lar 
Parliı.i l\lecll ı;rupu buı:un 31/ ... bı:)anatına \e ıl arafından \ rllen ceub " 'k ki d'b l I 

. . Ab' :ı•apllaca • ge-re- te r er a na • 
lat 15 te Rel<o \ekıli Trabzon m u u br dınlcndlkkn sonra kurı.uye ~el n k f b k l · ib d h 

Hasan akanın relsllğinde 1oııtnndı. (el_ b:ı \"C'Kıl l>r. Jtef,k Sa) dam umu nı b•- ca • a r afto~ ar ıc de eM.~ u k. 
• t klb ı.ür UH gd n ' kume-~ tara ınuan ynr im gore e -

enın açılmasını mu t'll . , 3 etın bugunku muz ker 1 r nl hu a e. ) d 
Ticaret \'ekili l\lumtaz Ökme.ı, mcm.e- . er r. 

1 ilk öcrck bu ı mesrıı-ıerı tı ıkk.nd ı kıs:ı. Sanay· te xilt heyet· ozn•ından 
krtln bugunku iaşe durumuna mu ea . •. . . 

. • 1 1 l "kkınd• umu ca be~ n Ua bulunmu ve bu bt•uıı:ıt b r zat fnbr k t larl gon m•k u. 
iktıs:ıdı \ e tıcarı er ı.. • • 1 . 
mi he)ete mufııssal iz hat \erji. nu Jza. umumı b et e ta \ib oluıı:u k s.ıat zere bugünlt" e anbula g d rek • 
hatm ihtiva et~ltği muhtelıf me\"Zular 20 30 da e r)e niha,et \ r im lr. tir. 

'·· -········· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '9 ........................................... ;~ 

ı.ı \ cı. l bu 

or 



SON POSTA Nisan 1 2 Sayfa =---=-

r Hergün 
İki J ngili;···bügüğü 
Arasında ihtilaf ve 
Avrupada ikinci 

Resimli llla.kale: Uzaktan değil, yakından baka!ını 1 r Sabahtan Sab~ba: ""'ı 
, 1 

) 
1 

C phe mesElesi 
\., Ekrem Upklııll _J 

l J ! . 1 

I 1 f , 
. 1 

1 

lki İngillz bUlıiğu: 
ıs.ri Afrika harblerlndc şöhret kazan. 

mış, değerli blr kumandan o~n Gene.-al 
Wın·eı, oteld Rus.> aya yardım işlerini 

.)o.una lıoymak için i\Ioskov:ıya ·ritllp 
ge!mlş, şimdi Amerikada Jngiliz işlerini 
.) urutmeye memur, tanınınış bir d plo
ma. olan Lorcl Bea'ftl'broolt dünya sah.. 
nesl onundc, rad.> o ile Jtoııu::ıuyorl:ır. F
le ald.kları mesele birdir, fakat tıu me. 
ele h~kkında ~slediklerl fikir çok fark. 

lıdır. 

james Ramsay 
MACDONALD 

General Wavel diyor ki: 
- S'ngapur tt'dbtnil'dikteıı dıi medl, 

kusur tayyı&renln ve muhimm:ıtın e... 
slklltldlr. · 

aİngıtere harb endıi trlsindc çalış. 

mamazlık etmedi, fakat yaplıgını J~us. 
ya ':l )olladı, Slngaııur thl bu :vıiıden 

tayyare \ e muhlinma.t ) okluğu çekti, 
dem buradadır.» 

J.ord Beaverbrook hiç U bu flJdrdn 
değil, diyor ld: 

İngiliz sosyallsileriııln ba~ı ve ingllterede iktıdar mevkllne grcen ilk amele 
kabinesinin reisi mlıte\·effa '.:\lister J'\lak Doııald bir rün Par! e gidiyor ve bu. 
) ük br kalabalık huı.urundıı. bir konferan ~erl)or. 

inKIItereden hareketinden ~vvel Fransada sosyalist tahrfklnden doğma bir 
anar 1 olduğunu lşitmlşUr, söz.üne öyle başlıyor: 

- Buraya kadar yaya geldim, bana ne bir kimse çattı, ne golü vuran 
oldu ne de ]>8ra kesemi aşıran bulundu. 

Bu. bir haldkaUI, fakat MI ter .l\Iak Donaldın oraya kadar lı«'P sivil polis. 
lerle çevrrll olarak reldltl bir haklka.W. Konferansçı her ~yl rönıuiş. yalnız 

bu nokta cör.iinden uzalı: retmişti. 

Ur.aktan bakıldıiı zaman hemen Jaer ~Y çlrldnli(lnl ve acılığını kaybeder, 
beyaz karın altında terlemb, yahud da altın pncşln altında taze, parlak, aıh
batıı görünür, gene uzaJda.n kulatuıuza gelen ses tatlı, ahenlı:ll, ünııd vericidir. 
fakat beyaz karın &izleyici mantosu altında ne var, güneş hao(I :rıkık n1 a). 
c1ınla.hyor, bunu ancak yaklqtıtunn. beyaz: maııtoyu kaldırarak altına baktı. 
tımız zaman anlarız:, kulatımıı:a gelen ümld verici sesin bir ali.kadardan &'ellP 

ı-eimediği.ne emni:vet g"etlrıllllrnb: zaman samimi olıfutuna lnanabllirfr.. 
Uzaktan delil, yakından bakalım ve neden öyle ıöriınduğ'Unü du üneUm. 

- , lngapur ilah no~sanlıfından ...... - ... ··--·······-·· .. -· .. ·-·------·-··-··,---------------------·----·...._ ________ , ___ , ----
kaybed lın .. mi tir, bllakl stlih \f' mu
hbnm:ıt bakımından teral.in!n kefesi bl. 
zim tarafımıu etllml bulunu ordu.» 

inglllz nazırı ing:ilturnln ~iti bu
yii'> darbeden kimin mes'ul oldui:umı 

söylemiyor, fakat ima .,öze çarpacak 
dener.de açıktır. 

( Sehir 
Münakaşa eclenlerlıı biri Lruıiin dahi 

ingilterenln can daman üzerinde en 
hayati vaz.ire ile miıkell -r ve ordunun 
b:ışkomutanı, oburü İng UerenJn blh ük 
bir de\let na:ıındır. 

:lııtllif geçmişe dokunan bir me ele 
uzulnde kalsa ehemmiyeti hafif olur, 
geltt.t'!ğc dokunan is ıizcrlnde de a1rıhk 
\-;trdır: 

General Wavel'in Ru yaya ) ollanınış 
olnn mal:ı~meyt çok c-ördutü meydan. 
da. Lord Beavcrbrook ise bunun ak!dne, 
Rus ya ne kadar ~ardım t•tl \s aı. o. 
lacatı titrinde. 7..lra barb 'ı;} ada dı-ğil, 

., 
8.000 lirahk et 
ihtikarı yapanlar 
mahkum oldular 
Sirkecideki gümriik binasında 

hazırlanan yeni yerlerine taşınan 
1 ve 2 nınnarıı,lı mı lli korunma mah 
kemderi dün burada fonl :yete geç. 
mi~ler, bazı ihtikar davalarının du. 
ruşmalarına bakmJşlardır. 

1 İstanbul buzhanelerinde 
bulunan peynir . ve yağ 
miktarı tesbit edildi 

Pirinç, nohud, fasulye ve saire gibi gıda mad
de:erinin tevzii için listeler haı.ırla:ıdı 

Jtus ovalarında bitecekUr: 

1 numara:lı milli k.oırunma mah. 
kemeei bu meyanda mühim b ' r ıh. 
trkiir davasLnı da netıcdlendıirm İş • 
· l&tanbul şehrinin ·aşesine ta.h~is 

önemlisi Ur. 
hud, fasulye gibi maddeler Mart 
ayı için• tahsis edilmlı bulunmak.ta 
olduğundan Nisan ayı İçin de ayni 
miktarlar dahillnde tahsisat veri • 
lecektir. 

- Uarb cehldlt.rlnln en 
Rtı.") lld.adır, eter Rus ortlul;1r1 l'ral 
tlağlarınııı oteslne atılacak olurlarsa 
rnu kf".klerin blitun umidlerl m:ıhvola. 

Karara bağlanan bu hadisede 15 edilen gıda maddeler n n tevzi: i. 
bin lira p11ı1a cezas'na mah!tum e - 1 çin bö1ge iaşe mütlürluğü bir liste 

l.lk r, di3or. 

d ilen suçlular, şehrin tan nmış el 1 haz •ırlat:mıştı.r. Bu listcıye g · ren bak. 
müteahh d:1.ıeır inden Sabri Er:tüme<rle katlara istihkak nisbetinde ıtevziat 1 t"anbul buZhanelerinde bulunan 

peY'Jllr ve yağ miktarı da dün ala. 
kadarlar tarafından te bit edilmiş. 

kfıtıb i Yusuf Odakandır. Ceçen y1l 
2 5 Mart tarihinden 15 E.yiu1 tari. 
h ·ne kadar perakendeci katıablara 
yaptıkları saıtışla.rda 8 b in lira gıbi 
haksız bir ıkazanç temin eden suç. 
luların bu ha.rdceti tabıt ollmuş, 
her ikisinin de mütesaviyen devle. 
te 7500 lira öcllcmderi hüküm al • 

yap:lacaktır. 

Diğer taraftan geçen ay :çinde 
miktarları ı?an edilen p ' r nç. no • tı r. 

Murakabe komisyonu- iki gecede 200 liralık 
nun fevkalade içtimaı rakı mı içmiş? 

Su halde Anglo.Saltson alemi var 
ı uvv tile oV)etlere ) ardım rtmelidir 
'H anla ılıvor kf, Genrıral Wavel gibi ba. 
::rı a erlerin ftklrlerl ne olursa olsun bu 
k rar verilmiştir, elden relen her şey ya. 
ı•ılma\tadır. Fakat elden relen nedir? 
Mubaha e \e mnnakasaya bıı noktada 
ıtuslar d:a. karışıyorlar, Rusyanın Va. 

ngion sefiri Lihofnor Yolda$: tına alın:mı~l1'. Fiat Mürakabe Komisyonu, dün Sirkecide, Azizin garajından bir 
Mevlkufen dUruffllalarına bakrl - öğled1en eloamı. bölge iatc müdür • çift lastik çıalan ve zabıta tarafın • 

makta olan Sa'bri ile katib' Yusuf lüğünde fevıkalade bir toplantı yap. dan yakaılaınan Şevket ııdın.da biri 
karar!n tıe:fbimini müteakıb serbest mış ve Pa.zaı1tesi günkü ruı..namcıden dün bu suçundan dolayı Su tanah. 

- lla) ır. diyor. yapılan yardım 7e. 
thnlea. Rusyayaı malaeme röndf'.rmek 

dl$ll d Alrupa kıt'a ında bir barb cep_ 
h • anr.alı. Almanyanın bulun ltu\"Ve
tinl Pu a~a yollamasınm unUne geç. 
Jnel • 7..am:m biz m muttefiklmlz nlm:ık. 
tan çık.mı tır. Kim çalııırsa, klnı acele 

bıra.kılınışllardır. arta kalan bazı meseleler· göriiş • med birinci suftı ceza mahkemesi. 
- -o müştür. Bu arada şehrin yakacak ne V'erilmi~iT. 

Son tarihi konser 
ederse onun )ardımc·ısı olacaktır, Konserva:tuvar idares'n"n tertib 
D~unce do~ur, yalnıı A~rupath etmekte d)duğu tarihi TiiTk mual. 

harb cepbaini kim acacak, bu vazlfe kiai konset.lcrin•n 7 nci ve eonun • 
kimin üurlne du$üyor? cu u önümüz.ddd Salı günü akşamı 

Dört bes ay eV\'el bir Anıerikıın flr. Şehir komedi tiyatrocu binasında 
!kasının bazı blrllklerl inı:iltert'yc taşın- ved lece'kti r. Bu konserde 1 8.19 un. 
dı, ve bu blrllklrre kumanda rden genç cu astr bestekartlarının eser~ıeri ça -
l'eneral p.ı.etedlcri top\ıyar:ık: lınacaktır. Konst'n' progra1TT1lnln e • 

- Burada ka1aeak detlllz, dedi. He. aas nı, mdhur be!ltcka.r Haşim be -
aer Alın.an !oprağıdır. yin (karcagar) faslı te$it etmekte. 

Bununla beraber aradan reı;en :r.:ım.ıın dir. 

Yaz saatinin tatbikına 
bugün başlanıldı 

Bıitun memlelu:Ue yaz saatlnJn tatbi. 
kma dün ,.eceden iUbaren başlanmıstır. 

zarrırd 1 anlı ıldı k.i, Amerika raııliyrt 
aahası olarak kendisine Pasifiği seı:mls· 
:iJr, Uk hedefi Japonydır, diker taraftan 
Amerlkanın pt'k 'acelesi )Oktur, hareke.. 
te recme« için hazırlıgının tam olarak 
b tm lnl bekli eocktlr, rakat tnı-tıtere 
için durum boyle dt'tfl, Anıerıkıı b~kll- Dün gece saat 24 de butun ııaatıcr bir 
.>eb !lr, inı;lllerc bekllyeını.ı: Hlndls. saat llt'.rl alınmıştır. 
iand_. Jap0n)ıı ile. Arrikada. Almama - Ya'l. saııtinln tatbtln ile umumi ha • 
italya llt', prbda gene Almanya ile yatta hiç bir detfşlkllk y.apılmıyacaktır. 
k.a~ karşıyadır. nalrc ve müessesele.mc mcs:ılve bu :sa-

M'ster Çorçll bir etin A\am Kama. bah aat 9 da, orta okullar vr. llsr.lerde 
rasrnda: de tedrisata saat 8,30 da ba l:ınmıştır. 

_ lnglltere h«'r yerde kuvvetli ol ı-

maı.! dedi. 
Fakat hadiseler o t.arzb ,iırudu kl, 

in~ltere her yerde birden ~uV\'etll ol. 
mal.; 'l.!)t'Undadır, hal bö:vle:vxen iııglllt-
reden b'r dt. )eni bir barb ceplıes\ aç_ 
masmı ıstemtk ona zor "'clebllir, zaten 
bahar d ı gelip çatmıştır, :utık tl\hmtn 
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edilebilir ki in&'lltere Avrupa kıt'asında 
bu)·uk bir cephe açmak tavslye ve ıs. 

teklerini olabllecetde telif edilir bulma. 
mış, orta ;)Ol olarak Almanya11 Slk Slk 
dedlrg{n etmek için uCaktefek teşebbüs
leri yetişir bulmuştur. Salnt Nuairc'e 
)apılan baskın bu kararın bir neticesi 
sayılablllr. 

Tabancasını karııtırırken 

vurularak öldü 

İhtiyaçları ve odun fiatıarl hale • Dünkü duruşması rırasında suçlu 
kında yapılan tedtilderin müzake. cürmünü itiraıf c:ıtımiş. {U ıayanı dik. 
resine devam ediP.mıştir. Perşembe kat ifadedle bulumnuftur: 
~Ü toplantıya Vali ve Bdediyc «- Uzun müddet davacı Azi • 
Reisi Dr. Lutfi Ktrdar riyaset ed'e. zin garajında çalıştım. Fakat içıki. 
ce'k ve odun mesek i ket'i bir ne. ye olan düŞkünlüğüm yüzünden ge. 
ticeye bağlanacaktır. çenlerde işimden çıkarıldım. 

• Sağa, sola başvurdum, bir rakı 
Şehir Meclisi bugün açılıyor parası temin edemedim. O vakit 
Şehir meclisi bugiin saat 14 te aklıma garajdaki l'ihtiklcr geddi. 

Vali ve Bdled')ye Re~i Dr. Ltrtfi Evvol'ki gece garaja girip bu \a, -
Kll"darın bir nutku ite açılacak ve tikleri çaldım ve ertesi günü de 
Nisan d'C'W'esj. toplantılarına baŞlı - 200 liraya s~tlm.» 
yacaktır. Meersin bu devresinde SuçJunun bu açık itirafı karşı -
yeni 'bütçe müzakeresi yapılacak • a:nda hakim Reşid ona bu 200 li • 
tır. rayı ne yap.tığını sordu. Şevket şu 

cevabı verdi: 

~·············································\ 

1 Ekmeklerde mısır 
«- O gün sabahtan içmcğc baş. 

ladım, tam 2 gün devam ettim. Ya. 
nanla, yenene :n.e dayanır k i re is 
beyciğim ••• ı> 

ı miktarı 0 /o 40 a Hakim, iki gecede 200 lira pa -
rayı iç'kiye verdiğini söyliyen ha 
sefih h • rsızı tevkif ~derek duruş 
mayı ba~a bir güne bırakmıştır. 

. . . . 

çıkarıldı 
Toprak l.\lahsullerl Of! 1 tarafın. 

dan fınneılara tefti edilen unlar • 
dakl ml9ır nlsbetl % 40 a fıkarılmış 

le bu şdildekl halitanın tatblklne 
dünclen tubare.ıı başlanml$1ır • 

Mühendis mektebi ıon sınıfı 
Ankaraya gitti 

\. ............................................ ~ 

l'üksek mubendis mekt.ebl son sınıf 
inşaat şubesi talebeleri Atatürk anıt • 
kabir projeler! ve diğt.r mesleki saha -
tarda tetkikler yapmı'< üzere .~nkaraya 
ı-itmlşlerdlr, 

iSTER 
lSTER 

(NAN, 
INANMAI 

Dünkü razetelerden birinde 15nyle dlğine cöre Uu torlilıı ağırlıiı 12 kl-
b!r ha.be.re rast~dık: lodur. Bu 12 kilo balık ise 12 liraya 

cıBlr çift torlk 12 ıJra!.ıı 
Bu, ilk anda bize inanılmaz bir ha. 

ber C"ibl &'oriindü, halli. haberin 1an
ht oldutunu sandık. Fa.kat ll!r hesab 

sahlmı tır. Yani kilo u 1 liraya .. 
Bugünkü va:r.lyette normal flatı 80 

ile 90 kuru.s arasında uldul;'una röre 
ortada bir revkalidrllk bulunmuyor, 

yapınca aldaıidıiımızı a.ııladık. Haki. dt'mektlr. Fakat buna ratmrn haber 
kat şu ki, bir torik takriben 6 lıllo gel. bizi ilk bakışta şaşırtmış bulunuyor. 

, iSTER 
iSTER 

lNAN 
iNANMA! 

) 
Olur mu? 

Bir tekzib ve bir 
sür'at "!,, nümunesi 

Dıi.ıı Toprak llahsulleri Olisl is. 
tanbul şubesinden aşağıda.ki mek • 
tubu aldık. Matbuat ltıınunu mad • 
dei mahsusasına tevfikan neşredl 

yoruz. Dicliııe hakkında bir şey &ÖY. 

Iİ.)~k değiliz. Sadece 10.2.9~2 ta. 
rihlnde cereyan etmiş l ·- Tak.anın 

alakadar makamca 28n/94.'! tarı • 
hinde tckzlb edilmesine ve bu sura
te «! > dikkati çeke<'eifz. '.:\'lektub .. u. 
dur: 

«10.2.942 tarihli gazetenizin be. 
şlncJ sahifesinde 15 ÇU\'lll uıı çal • 
mı.şiarı> başlığı altında Sirkeci lstas. 
yonunda hamallık yapan .l\lehmed 
ve Al1 adındaki W hamalın Ofisi • 
nıi:ı:e atd vagonlardan 15 çuval un 
ça.larktn zabıta tara.tından yakalan
dığı ve evlerinde yapılıuı araştırma. 
da muhim miktarda un bulunarak 
müsadere edildiil• hakkında intişar 
eden yan haki.kate UY(un değildir. 

Hi.dl t. şu suretle urc)an etmiş_ 
tir: 

8/2/942 tarihinde Bab3esldye sev
kedllmekte olan unlar lr.keclde va. 
fonlara yüklellllrken lkl amelenJn 
ellerindeki jlletlerle çu\•alları kese. 
rek yere dökülen unları bir torbaya 
doldurnıakta oldutunu gören me
murumuz key.fi.)eti derhal ı:abıta;>a 

haber vererek kendilerini. kıpladık. 
lan on l.lr.i lı:Uo unla birlikte de.rhal 
~had suçlar mahkemesine H't' • 

'kett rml Ur. Amelenin )apılao mu
hakemesinde unlan alırlarlı:en co • 
rünrnedlkleri noktas1ndıın berartlP. 
rine hükmedilmi'S ve nıali Dl" ruk 
Ofisimize iade elun~tar. 

Binaenaleyh ne çalınan unun mlk. 
tarı on beş ~u,·aldır ve ne de ara. 
nılmq ev ....ardır. 

3518 numaralı kanunun hidl ~yt' 
temas eclen maddesi muciblnee bu 
iavzlhlmizln p:z~"tenlzln ayni say • 
fasının ayni sütununda neşrini say. 
cı ilt' rica t.deriz. 

Bir hidl!ienln bu kada.r ceç ay. 
dınla.tılması belki ilk defa cönilen 
bir hidlsedir. 

Olur mu? 

if '~tat eşyasının 
vilayef ere tevzi ine 
yakında başlanıyor 

Bir Mart'tan itibaren memlekete 
90Jtulan ithal.at eşyasının tevzi i bir. 

liklere b :rakılmış ve bunun için de 

tevziat durdurulmu~tu. Bu hususta 

Ticaret V eıKaletinddl bc1clenen e -

mir alakadarlara tebliğ edilmiş ve 

tıevzi işi için hazırlıklara başlan -

mı,tır. Bunun iç · n de her vilayetin, 

itlhalat maddelerine olan jhtiyacı 

tesbit ed ilme!ktedir. İstanbul Vila -
yetine ayrılacak mallar bölge iaşe 

müıdtml.üğünc verilecektir. Bu ara • 
da manıfatura. dleri mamulatı. !Jca -

nav.İçe ve madeni e§Ya tevzıatı ba1-
ta gclımektedır. 

Konferans vermek 
Yazdığını 
Keke/iye keke/iye 
Okumak mı dır? 

\. Burhan Cahiu ._J 
uuı.r' .llJl)•OWUA ;lıi;OU.ICr .. uo- 10.u 

.... UU)W.lW". lJ.auı; clegü Dlllı&.:\VCT. 
•cı uc bu U.)'na&ı.au ilöı.ııade e .. erkr. 
f,.:wuu konferans bir Uıt.ısası.ıı, bıt bll. 
cıııın ozu ve mayasıdır. lerbl)l.l' ·, 1'.i
r.-.ate, edebiyat&, lçL&ıuaı dın-aı.ır.ı, sıb. 

hı me\'ZUlara sıyaaı \'lUIJcllerc ıema 

eLme>er. \e bu ıneseleleri her ruıır haıkın 

anlıyacağı şeklide dcrlı toplu aııl ... mak 
kola) iş de&"Udir. Derin bi.lı'l:re 'c a3 ni 
zamaoda huliaa, icmal denlJen kaidt'. 
ler ko11amıya bağbilır. Yalnı;ı: bu dcı;il. 

çetin mc\~uları bir de Vıılcuariscr et. 
mek lizımdır. Bu da üfi ileti, bo;> le 
her şartı Olmamla.nmış mcnuu tatlı tat 
lı anlatabilmek de son ,arttır. Bunurı 

için de hitabet saıı'aUnde ehli olmal{ 
gt'rek. 

Gorülüyor ki konferans vermek Jıolay 
iş değllcllr. Zaten Avrupa ve Amerlk:ula 
kıınferaı•>Ç•lık başlı başına bir san'at 
haline gelmiştir. Hatta iJasi mecll le~ 
riıı, partilerin belli başlı batlblerl ur. 
dır. Bunların vad!esl icabında kursule. 
re çıkıp muda.faa edilmesi lcab edrn te 
zi bütün be~&t TC &alibUerlle b:ıll:uı. 
dırmak&ır. Ha.tibin sesi, ieaü dlnle1enle. 
ri altust eder. Kanaatlerini d<;ifşiJrecek 
kadar sarhoş edtt. Bu bir haJdlı::ıtt.lr • 

Gelelim bizim konferaoseılara. Kon~ 
fı:ransçdı bizde heııliz :meslek. san'at 
haline &"elmeditl için pek &abli tam eh,. 
ll)etll konferansçılar beldlyem ~iz. Bu 
zat.en biraz da dotu ve k blllyet meSt'. 
lesidir. Her konreransçuım kendhıo 

mahsus şhesl, aheQl"I, konuşma tarzı 

\"ardır. Meseli taUı tatla dlulediğimhı 

arkadaşlarunıman Bürhau Belgr, fik. 
ru Esmer, hatta Ra:i)o pzctestnı oıtu. 
yan Nurettin Artan bu vadlde kabili 
l eUeıinl cöstermlşlerdlr. Fakat L:ışka 

m lek ve ihtısaslardakl konfcransçıla. 

rın bu ehliyotıen tamamlle mahrum ol. 
duklarını da lnklr edemeyiz. O baldt 
halkın uyandınlmasında buYUk rolu o 
lan konferansları hazırlal'Rn me,-zulaı 
kadar konferan ıçmın da :iyi seçilmesJ 
ııart olmaz mıT 

Yazdığını olcurken bile t-ckellyen, se 
sine. neft'.Slnc hakim olam:ıyan bir kon. 
feransçıya atız ~tır:mak bile batadll' 
Ağır mevzular acı iliç gibidir. Onu içi. 
rebllmek l~ln konıışna bıincrbıe vli.krt 
olmak gercktlr. En atılalı, en çapraşı) 
bir lllM'ZDU 1ıonusınasını bilen bir kon. 
fcransÇ•ya \eriniz. incesaz gibi dinler 
elma taUm gibi de hazmederslni:e. Fa. 
kat en gıdıklayıcı blr fıkl'al ı konuşma, 
sını beceremiyen birine bıldhe e'tır1niz. 
Sıkıntıdan ter dökersiniz! 

cJ3 ul!kan Cahid .................................................... 
Üsküdar kazasında açılan 

elitleri ıergııı 
Üaikü.dar kazasında bulwıan or. 

tao'kullarla Kız enstitüsü ve Ame • 
rikan ko'Ileji talebeleri Halkevinde 
kendi yaptıllda:rı eserler.den mi.ite. 
,ekıkil bir ıesim &CTgİsİ açmı~laııdır. 

Sergi bir hafta kadar de...am e • 
decektir. Biıabuc resim öğ~etmen. 
)erinden tcŞkil edilecek bir jüri 
tarafından iyi dorece alan talebeye 
muhtelif trıiikAfat1ar veri{ecclktir. 

l_tt_A_u_~_o_I 
ÇARŞAMBA. 1.U942 

7.30: Saat ayarı, '7.33: Rafit parça. 
lar {Pi.), 7 .45: Ajana haberleri, 8: Jla. 
rir parçalar (Pl.). 8.30: E\in saati, 
12.30: Saat ayarı, tı.33: Karı ık arkı 

\'e turkuler, 12.45: Ajans habt'rleri, 
13.30: Şarkı \'e ıürküler, 18: Saat ıı)arı, 
18.03: Rad30 dans orkestra ı, 18.451 
Zira.at takvimi, 18.55: Dış politika ha. 
disekri, 19.10: Blca:ıkir makamındu 
şarkılar, 19.30: Saa( ayuı ve uja.n ba
berleri, 19.45: Serbest 5 dakika. 19.50: 
Fasıl heyeti, 20.15: Radyo ıaz.etesl, 
20.45: Bir ha.11' türküsü öfttnlyoruz, 211 
( ağlık !llLatl), %1.15: FMtl J7fOgTaftll,. 

U."5: RlyaseUcfbnhur bandosn, 22.3t1 
aat ayan, aşans haberleri ve borsalar. 

İstanbul borsası 
-····-

31/3/Ht aeııı. • kapanış tatları 

ÇEKLER 

Açılış n kapanış 

t.oııdr:ı. 

:,e\l.i"ork 
Cenevre 
'.\ladrld 
'itokhol.ıo 

B'.T ıı.!ıtın 

24 ayar 

a ııın 

1 Sterlin 
100 Dolar 
lOO :bvlfrc F". 
100 I' çeta 
100 isveç Kr. 

a 
b r gıram ıaı çe 

&ham ve Tahvili& 

5.24 
13~.20 

30.36'; 
12.9375 
39.':'! 
36 00 

496 

Turk borcu 1 24-
ikraml> cli « '5 9U Er•aui U.SO 



1 Niaan SON l!OSTA Sayfa 3/1 

San'at hayatının 25 inci ylldönümü münasebetıla dan İrani di7e bahsederdik. Rolu l"o)A 

ell'eli olarak yaanııştwn. nu scbeuo n 
dol.ayı u l.la.zun rolü kop) a ederken 
bir hayli mü.şkulaı ~m•:i oıaeak k. bir 

l"ÜD provada yanuııa reler~: 

C Söz Arasında :ı 
-· 

Hazım' ı nasıl tanıdım? - Bir daha l.aklidU rol ~a~cıu olur. Bir kadL:rn n1idesinden neler çıkabilir? 

Yazan: 
Bir kahk:aha ribi baflı)a.ı:ı lsmlıı.i sat. 

dlUl sola ok~aoall olu.rs:uua mizah ke. 
timesile kar<ı>ıiaşırsınız. i\Ilz.ah, yani ze
Ki, nükte, ince ve derin ıorüş beı;eri 

ırnsurlAra şaka.(:l blr b.&kış, ınildekdk, 

mU.<ttelı1.l, fakat aynl zaouuda hoş gö. 
ren b.r nazar, lıassaslyet, hwaaa :;aıı·aı.ı. 
aoyıc bır i8hnle Hazım n~ü nazım ol. 
ıuar.d ?.. Ve emin olDnıu k.i ismini• 
ıl'"Mlc elUii me.dyd.lerin kitlesi, t>.rçok 
l><&şk<1 me%iyeCJerlc beraber, kendi!Jııde 

nıevcuddur, 

Ekrem Reşid 
larında kalır. Hazını bu ,tbl kimseler. 
den çok Çıeldnlr, hatta ço.- korkar. <E. 
haydi, blr ı-ule!im) mealinde .söyllyc_ 
ookleri sozlcri duyrruunak iç.in lı.ılımdu. 

ğu yerden kaçma.k ister ve kaçar dı ... 
En bü>·ük zevki ya.lnızlıkhr. 1'e!• bey. 

&irll arabasına binip Heybelıd • l:r!'J".Jnek. 

saaUarca balık tutmak ... 
BununLa beraber Hazım hayııt.b rs. 

sfz bir dost, tmsalslz bir arkad.tştır. 

INUlta lütfen açlk ıurkçe y.ızııııL, bız l'. 

lı.müıden ,.eldlfi kadar şia) ı u>dururuz.. Amerika da kara evd!l)a Lu!ulrnuş bir 
DemlşU. ILu.ıınla ilk ;::or~~··ıJ L bü) .l' kadının nı dt'sınılen 48 ı·ıı) k.;ış:ğı, bir 

oldu. O zamanki mahcub!yetiıni t.ıs .. ,·. kaşık saıu, kı.ıçuk bir l'J&m ııarçası, bir 

vur edersiniz... ceviz, bir dıihne, iki ıı:ırç;ı t.c.I, bir ğııe, 

Hasımın ha)nın oldııtum diğer bir bir lrnmur parça ı , bir :tC ign~si \C bir 
san·aı kııbllil eti de oııercı trnıvo:s.ına de kurşun kalem çıkllrılmı , lııısta t.:ı .. 
hemen uyuvcrlJU' 1 oldu. t Uç ~ aa l ) ten ma.nılle 1) ı olmuştur. 
e\\"tl O)n:ulıl!"ı. fcvkoıladc ' o>n dı.,"1 , aı;ır 

bir eda ve tavır ıc:ıb ct.lren J..ldı H 

ka\'Uklu rollerinden onra tı..-:ııineıı, (•ı gın 

opert't tem~una ll'l'i"IDL"k son derece 
muşklı!dü. lla7.lm bıı mUJjkulu b-~ u, 
b r mehareUe ~endi. E :ı en ifa mı )al. 
n z re, laılid,. ha l." ve unla) ı !ı de .il 

Boşan nauın im ay 
yer er 

olduğu 

Birçok yt'rlrrde b ş:ınma pe~ ko'ay .. 
dır. Koşc-n.<;lnde ş:ıhldler onun:le pirinç 
yl'meğe mahsus defnekçıklerd~n ikisini 

kırdınız mı, karuııulan veya lrocanızıcı.a 
im mnış 6ll) ıl ırsııı ı z. 

Kutublarda )aşyan bir koca botaıı. 

ınak b1.edi nıl, elinden çıkar .-lder ..e 
b'rkaç guıı gorunıneyhıee de karısı, ma. 
kaddcr altibeUııln ı:-ellp .,;al.lıiını anlar. 

Tur~mcn kadını, kocasından izin ister 
de, erktği git! der le amma geri gel!• 
ılıY'e Uav.e elme:rtie kadın kocasından 
h~n~ış olur, 

Siyamda karınızı bosamak dileditlnla 
uman, onu sadece sa.tmanız ~eter. l'ııl. 

ı tt ilk k.\rınızı bo ıyablllr, fakat sa • 
tamazsıaız. 

K ms • belki onu benim kadar tam .. 
ıııaz. H"1t.i dlyebWrlm ki ben onu, ken. 
di lıendlni taıııdıiından da.ha iyi tanı. 

r • .ın. Onu ve d'ğcr bir ıki ar1Lad1'şııu da. 
ha, y.ılmıdan tetkik ctUm, mlzaçlanw 

r l "S Jn l'oslı,,nın nul mı: ısı: 15 1 
.) 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 
okuyucumuza bir lı•Jiye takdim edeceğiı: 

her 

rını o~rendlm, yalnc: ne :-lbı roller::ic 
muv<&ff" olıl.Cak!arıııı .leğil, hADfi dim.. 
leleri, h•nı-i kelimeleri dıılıA ıııLte,.sir 

b,. ~ureı.te ı;oyU) e<ıekierlnl kes.,irdlnı. 

1 2 3 4 5 6 1 'i ') lJ 

Hazım 

On hır. ı birlikte elde el.mış olduğumuz t.laun ha,a.11 eeklller pberler... Fakat bulmWjt.ur. Evinde mlsaflrlerlnft "'' nıı. 
muv-.ı.rf.ıkıyetfo başlıca sırrı buradadır. bu sihirli ellt.r hiçbir aman Jiı~uz, dide. en müstesna veme'!d,•rl ~eillnı•ek 

Her buyuk konıik .-lbı - kJ bunl.ıruı ı.afd, yanlış bir hareket y.apm:ız.lar. için bir hafta kuru ekme.:e katlırnablllr. 
bl. uıd.ı )Jollere ve t:ha.rlie Cbaplln Bir ı-iin • hiç unutmam (Lükus Ha. l.a Fontıa.fne ribl, lnsıınlan Atıırt-05. 

ı:r.Jlr • Hazımın da şahsiyeti ikiye ay_ yat) taydı • 7&lnı.& llazımın ellerini 00<-ekl w Kannrava vıracak o:unı:ık 

dıgı sorulduğ"unu g-azrtelerde 
(l\U.skara) nın te~ll erlnde, hatta pro. 
va'arda bile Hazını a:ı r ve a,.1, ı.dı. 

(Delidolu) da 1 e knhkah hır r.rııs uda 

::ır 14). 

2 - İ.ı,tikb.ıl (31, 

61r nakli 'asıta ı 
lG), 

3 - Çulde rast. 
4 had.se (51, 

nı llel lı.mi 
5 

rılır. ::, .ı hneıdek.J Ua.wnla bayatta.ki Ha- seyre1.tim. Sizi temin ederim ki temsilin Haztmı Atustosbö~klerinln basma koy. ct'reyan eden dramı r.n ince bir hıs<;a. 
zınıuı birbir ne hiç milnasebdi ycklur. nlbaye~ne luıdar sonsuz bir hr.a •oy ma.mrz lium gelir. si.yel.le bcllrUrdl. Tamalık&.r ,loıeUn 
'S hned.ckl Huım koşar, didlnlr, .-uı. dum. 7.annederlm ki Haum yaluız ,.,,.,.· Bu kendini vermek, kendini harcamak sevdlii kaim lçln blulerce lira mnkabl. 

ı~ıı katılır ve k:atıltır, b:ııao düşiııı. !t'ri vr. ellerlle bir piyes oynasa gene JJ{'~ hı:rumunu ll'.\ ·k• alıalarda d.1 izharı tinde ı-enc~me~, ı;ençlC$llkten &onra ıı:. ;r ~:kor;~ 6 
Jurur hatta ı;özlerln yaşarınasına da biıyü.k muvatrakıyet kaa:anacakta. Da r.der. İyi hatırlıyorum ki bir aralık po_ kendslnl oldu zanneden kansı ,.c çocuk. 5 _ Hükiınıdnr 
elwıb olur: hazan kanında, ruhundaki zımm ıı:thnt-ye çıkar çıkm:ıı halkı ken. kere mP.nık sarını t.ı. )lutem:ıdlyen po_l lannıa kendi hakkındaki düsünıelerlne. (S), Akıl 7 

b!.Mnlıul çoeutunuıı bütün vasıfları sa- dine sıkı sıkı batlaması onu her uma~ ker oynamak L-.~rdl •• aatJarcoı poker h·,.ıerlne vakır, L'iraflarına Ş'.thld olması 121. 

ı ..:ı ı ı · ükl ı ı · •- il 1 •-şk· __ __..... ,... •-ti ,_ J"k dram sahnelPri değil midir?. ll:nım bn 8 ~···s !hır insanı b r b:ı:kış a. lur ıı C) !.', P yesın "''me n """ ıl eden roliı deruh. OYmwu.... .~e ~ ı .ıt ... r ı:e\·lıı ı ··· ' G _ B slklelln 
uıa~ bir tavırla kendisine oezbeder. Ha. tt etmesi lbun ı;eldlğlni ı-östcrlr. Sonradan kendini b.ılıta verdi. Jllç ol. sa.hnelerl kl"n:U dt":lıaslle unululın:ıt bir oturulacak yeri 

·· • · • 11 11 Şt"kle koydu. Yaratmış ol:lut"u 9 
,.111111 ıı buyuk kudreti bır lkı dak'k:ı ~ harlcınde ise Hazım adeta mama a tt kadar iner, ça.mıırlu su. (4l, İtıkambllde 
Qerls ııd halkı kencllııe sıkı sıkı baf:la. ~ bir adamdır. Pek sevdi&! dtıstları larda s:ıaUarca çını.kop avbrdı. ı lerden sUiııenıl'7.. blrli (2l. l O 

)lP ~iııden suru'.llemesldlr. nu hassa ırasında bllı: durı:-undur, as !oyler, g{ll. Hazımın bu hu~uslyetlerlnl burada ?'<e mutlu. biu ki llnımı '7 _ De bııi 
her sa.ı'al.ld.r cb mevcud dt:glldlr. Xite. ;liığii enderdir, Ha~ti nadiren de &'Ü. kaydederken bl'ndr birçok hatıra uyan. aksa.mı san at h >atının ylrınl b lıırl 14) , Ç-0k değil 2). 
kim l'ari~ bile senelcrdenberi bir lıi--r. Hcle ya.bancılann onünde hl ..... dı. Onunla barct>n nelerce 0 1.r .. tık. senrsl münasebeUlc Şehir Tl)atrusuııd:ı .. -~ .. " 8 - Bir t m r \-asıtası (3). i lanbul. 
Uaurıoe Clıcvaller veya bir J\llstln. Hn.vunwı başında hass:ııılyetJ g"ellr. A. Beşi telif, ikisi tercumc ) edı oı.e; • b r 1 tertlb edilen fevkalade mü :ım•re rnıi. da b!r sc-mt (Sl. 
,uett'ln yerine kaim olacak klawe bu. ıteta marazi bir hassıısl:yet. Bu ha.~sa. de komedi mcyı:lan g-eUrdlk enele•ce n;ısebeUle tekrar bu (Jozcfı rolunde go. 

1. j 9 - Bir ha van (2), Zaman (%) , A-
.unm~or. sl)"'ti.n rencide edilebllecd'lnl du Unerek beraber radyoda ~lı tık. Lftıharlıı. dl>e. rece6 z. 

-' r il i lılgan ( 41. 
nence llazunın bu cazibe kv.netl ev. adeta kendi kabuku içinde buzulilr, ka. bilirim ki Hazon • Ya rı • Bedia mu. Pro\':llard;ı Haumm "'"'r 1 ğ,, :ık 1. 

vela gozlcrlnde 50llra ela ellerindedir. lır. Onu sahnede neş'e saçar, nukte s:ı. sellesl • em 1 iz mlL..<oelles! • bl:r.im o. J"ğl, tılt.izllği nıe burdur. Bunu ıla!rn:ı 10 - Yol kenarlarına dlkUen alao 

Haz.mm göilerl zeki dolııdut: ufak bir vururken l'Ö1'ÜP hayatta cb a)nl lh. pt"ret.ierde viıcud buldu. nıukcmmellyctl ara) an bir san'at fı.nn (6) · 
ha.kışı b irçok m.'lna ıta4e eder. Elleri zunla ka.rşıbşlca\larmı tahmin ederek İt!ral etımdlylm lıl l (ç :ı:ıti J ya7.ıp deftt-rfnde nuUub sayfasına kn3dede. Yuk ndan a ğ1: 
ise hususi bir Jıayab nıaliktlrler. 'l'o. k~~ kahkaha sa.nırmal':a lıazır bir tiyatroya verdltiml-ı zanı.'\n Jlıınnıı ta. ken Uive etmek borcumdur ki scn"'lercc ı - Duşunoo (4), Alaturkad;ı peşrt'. 
nllınak bflmedt'n açılır, :ta.panırlar, u. slma röeCerenlcr her zaman nldantn~ nunıyorduk. Haıtit ismini bile bitme. eserlerimizin provaları • ki bunlı&r b:ı. vfn haklklsl (5). 

zanııı K<'rl çelrlklllrler, seyircinin göı.lerl olurlar. Bu düşünceli, batta ~mu ndam clitbnlz fç!.n bu operette oyn13·ac:aıtı rol. zan pek gilrultblu, fırtınalı olmu •ur • 2 _ inı:ı.latbanc (6), Blr musiki aieU 
()llÜlldr uçarlar. do\a.şırla.r, Jıavada hlr ka.1'$1alllcla ~ dıefa kahkahalan gır1lak. den ötürü kArdeşlnıle konuşurken on. Jl,.vnmı 4/2 ıle\ 
..,...,~~~~~....-.-,.;e,.~.-. ~-~ ~~ (ıl. 

--
3 - Girmekten emir (3\, l\UruırenlD 

tepesi (4). 

4 - Bir vUayetimlı (5), Beyaz (!), 

5 - BayanLınn g"lydı.tl (3). Yok et. 
mek (4). 

6 - Boyuna takılan dini kliiıd ı5). 

7 - Komşu bir devletin lmıh CS), 
At ~ a.vrusu (3). 

8 - Asık uratlı l4), Vcrınck (1). 

9 - Fırka (3), Mel dan (4). 

19 - L"m.bacla tillen (!), Blr ı-ula 
maüesi <ı), Bir rabl\ edatı #,~ 



Kız mektebleri <a.. ...... 1 -.. ..-"•·> • , • , " .. ---. .. o; Wnne-
Abdülgani efendi kalbi hızlı yordu. Abdüliganinin ıslık gi> çı..ı _ !Beli sultamm. Teşrifinize ol ~ ...... ~Urur • ı. ........ 

fazlı çarpan delikanlının cımtlZU.. kan sesi ifitildi: sebebden hükmeylemi.§ id~ voleybol maP-•arı .bıet &aranan flad amJa ıb.ra.k fdr Ttirk Milli iiıti111111. naablr.UI anillı le,. 
1tA hafitçe _vunlu: - Y emi:n e1miı idin Ualil. Dahi Yüksek sesle konup konuta \'.. ıekin laullle pt.ina• ll&ldadma soa - ~ı de hadi 111-.ıadbe u&ara 

- Haydin gayri. fllDdan fUI'&ya ıkıpı.rdarur iseiı... geniş ve laf divanlıaııeye ayak .._ na _. llaYftlleri ._ J9lll " llill ı rc•ıyen kaneııe11111ete' oaı ıtıYorda 
PatrOrıa başıını ~kip yalvardı: Halil elini kurtaramayınca ba-,bastılar. İbrahim Pa§a dwıdu. A:r. ı.&aobal kq ~ rlMIM1*1 '"- bli7'ilık bir Neolojlnln lellirl ı&J&lada bel' " 1911 senesi orı.ıuana llötrd hu .,,._ 
- Amn yanına girmeme izin aııırıı etdi: dı Halilin bulUllıduğu odadan beri.. le7hl ...,ıara dü Jm p&gil eatıı.m.-. ..... uba ••••• bir bale Pı.r -. 7M lıillll lnııhldlatt tilennd~ rarll. 
~ misiz? - Mini olman benim bubam.. ye üıçiiın<:ü oda kapısına dönüktü 1-tDUla ırapal...-. BlriDct aı&11 • .._. Mıl-- '91h•• .....,. ltl MUre ...... 11aıt1 " merkt!S eetlh"'ttı 1slaate-

İhtiyar cevab vermeyince yal. K&e adam kaşlannı çattı: A:bd'üJıgani efeı:ııdinin elini tu~ lri7 Ue ilH.nlııul liM8l &nalllda elm111'1ar. ..._. illa ........., .... lthda lıııea. itle ....... tllrl lltıö'tlls ~kale arnım11 
vardı: - Ne yapım.ak 1:9tersin? ne,'eli neş'eli sordu: ıs.s. 15-11 BıuU7 plllt seı.ı.ur. dllıilııe • tnen1 . ....._ wı tle*8 Adi. .............._ 

- Kerem eylen benim bu.bam. - Allı .,are p~ edeyim. _ Giivereiniıı yare. iltiyam lldncı mao Kıs •aaıu.. Ue l.'hab•rl,. O... h h'n• ı ~ _. bneL ~ eetlillll!llf ~ati ııtıı se. 
İhtiyar, Patronamn !kolunu tu. 'lbüyar acı acı güldü: bWdu mu? 81 

"' o.- aıuınd& ~••almat ..., 11..S. 1e1'1&i ...... .eıllııt ....... .._ itli Milli ~ ...... 111adntu k•Y 
tuıp çekti, geldiklerı odaya dolrU - Anlar seni pare pare eder. . . . . l5-ll Km Muaflbn DUb ••lmil&lr. n ı. ........ 1111. ki •nı •• --...... ..... ." s ............ we 1ı h,. .. ...; 

Fit :rdil: !er. Aşağıda kaç muıhafız olduğu.. Gani efendi eJlerını açıp başım t}riari ..... ÇaaaiM. ... ı1e 1'andlll U. a aı m ..... rflllet Mlln bll -.. llllli .. _.. n · nı • ttı4Wllle tıevd rdihaie 

- İtaat edeceğine yemin eyle. iN bılür mUsün? O)'lllıatt~eyhat ultaJUırfı, t!ti le9l u:_"*; •;-ı-"" ıu. ıu Çam idil .........,. ua ~ ~ ~- 1411 "" it• dlille. ••••Mı c~Y'"- t'-
mif idin. - .Anlar kapı -önünde 'kalır. - m ~ yam - .. se .. r. Dl ......... -- ..... 11.....-.. bu ......... 1'--lr ~ lbfıril lııızafarı 

- !... - Ya a!lımış dört yaş nda, par. az -c-:ı- a .. • . Kiitik IC U.. luıtnataı ..-.Is •ırceıe • .. •'•- aiirtılU:tm eski .,.. ..... ...,.m-Nha: w mbdafU 
- Sabreyfen, anınla yü-z yüze ma9t ve eHeri avret gıbı yüzüklü - Ban lı:en~e ~ıb mi? illa ıap:iacllk W. meçe h•I * 'fsP ., 1'1111 '* llMt '• it iM miil&eller ....._,.,,.. .. 

.geleceğın 111n u-ıak değülldur. ve elmastı lbır adamı bunda gafil - Yök benmı efendım, hlli bl. ıııtıttz tadla6- 1911117an ctllllM'fe- .._.. ,......, .. • ııı. hW E _.. .,....._ &r,ae. ~...,... ... nllUlhls btrmel u-
Patronaıım sesi titreclh avı.aıa er kin mıdır? 1t1trdar! .. dB• mat ıuo ta .MallaiM .wa-.. le t111U •detltrlD._ ...a ..... 7ar. ...... ,.. ..... &wl'dl tilierlae 1t11 cıt!P. 
- Ya ne zaman? Kapt bir daha çalınınca, Patro- ~ g6remez müyüz efendi! ... Gll'latuırarh ...,_ K.,_ ite .......... tııleırS ltti9'ı«• ..._Mile.,......-. •'il elM:l«ia ntıııee. 
- Ba d değ ı, çok karlbclir. nanm cevab vermesine meydan r ellerini ofu9turdUı: ..un h.-.... aWll itin ..,_ .,... - ,... -....ıt • ...._ •' 11_.e •• I' 5 ı ----~ 1uı1111He 
Tam oda kapısı -eş· ğ'ni 8'1P i~- kalmadan .AhclUpni genç adamı - S.lt aııahıta.r cdervaze:t [1} ..._........., J""pıla_.w. Ba ,...1111 bit ... ._. .. , ı•ıl• ıMe ~ el- ..,. ~1nft..,.ruı.aaııla it *'-'· 
e ,gırecelderi anda. aşağıdatı bir 9)C~ za~r gibi ~llarlle si.nden baıkabilünrii.z sultanıın. bUIWı IMl'llw b1wtnl m.an •rfe. •• .. 1 ı • W1 rrt •• •:ts•HBır ...._ mı • ...._. tıliati INhare. 

sokak ıkapıs run hızlı bızl çalın. çenberleyıp en nihayeUekı odaya Saraydan çikarir.en gü3el Cıoku- 11111eee1L41r. elmı* w 1 • .. ._. ..._ ..._..._ • · ı erdasamm 
~ chıydular. Tokmak Vl&l'uşları ~ sllrere'k merdiven başında - ım ·- 1 n ... -..... ..... 1 7 • ftı* a.&'9111• ~ ...... 
koca evde tok akıslerıe clalgala .. bekliJel.l yaşlı kadma l>ağırdJ: ::; suren :ıf8~~m'-~.,!..~1rpı.t Doktor Hafız Ce~ ıf M&6a ını leJlesi. Amdufılulakl dilma. w' •••-·-- t* tNcteut ... 
m3'orcN. Abdülgani efendi sapsa.. - Durman ı:ıM bacı. Anı ıçeri anıta sa ı J ......... .,..... uop"&• 

4 nm bu dltiD• ve bi'u' dütlbtti er • .., .. ..,. ır._ ı .. a..H tlılncıilı.in•• 
n kesildi. Patrona sırtını kapıp alm. (Arb.t ..,...) (Lokmıaa Heldm) .._. lıııııbiıoe, _........,. luiıl- p11•ı11 rte._ .-.. n• tir• Willi. 
;aayadı, hareketei'L ve şaşkın şaşbJ Kadm merdivenlerden inerken, Di...,,olmıkla 104 No. da Mısla - ... _.. lılr ...,. twi --... a1ıa ..... ı••._ .,_ 8lrinCi ı.t. 
b~ Sel't tokmak.lfarbf>leri Halili odaya iteledi. fll _.. ... ....._ 4111 .._.. lcU.l ..ı.. W ı •• ewwl ••h•• .nae ... -........ -~ :t._..... 
bS' a ~- Karşıya. cadde .A§alıdan taşllıktan ayak sesleri ...,., --" lraPI ........ pllr. T.W..1 21044-23398 riaıle ~ ıer tllııılıııll lııardıetııerl 1cn eıe. .. a ı rrhJ:I • ..._.. ........... 
i11el'me -n oda kapılatmdan gıeBJıordu. Ardmdan merdivenler · nk ._.a 11 o n •am ..._ eaaaQetil lılrl lılr ...... .-. ~ .. tnlaUlll lal.. 

omtadakf 21 açddııi nı ihtiyar hiz.. gllC!ldamala bafl'adı. Yukarma Ha l.levtel Demiw•farı işletme U. d 1 1ıır1ıt _.. tı fiti• • nııuwm ......, 11e ....._ •=• ..._ Pa.. 
~i b4tiJm telaşla ~ li}ıiın jt!Ö~sü ~u. • ~ • 8 '1 te Mb'I* lılr ..o • .,. _.. ile lıls .......... .-. nıw _, hilki • 
~r. K JÜZÜ sarı. pz.. lbtivar adam kapıyı çekerken .....,_ afDl ~ ...... " _.. tıe tMt Mnııldan9 ..,.,. eıua.tısa. 
~ e tiçi1k mlft .-m.. başını uzabp sert sert: Ma' • ....., ı .... tYls aHı Mn> UR elan maMeUf oiv&la. ..... .. ..... _._ •rtım Me ._..... a .._. •• ıu , ....,_ 'fllm Tiılll-

• 1C11,-.ı ıı.-,rd ta we .._ m.11 .__ UJ'JlNI J'eJ,_.. ..... IMi lJ.11 da lıaııala W1 Mlllll • 8 llirlael 
anını tutan zaD11r zanıtı tit- - .......... -tN anayım. f8DWl • .._ ~ --- • ' .... ... .... ........ f Plıl "1 • let.in ..... $ .. -· 
;orctu. ~haber ver. edeyim elemen.. Son\t fena olur. • • 5 .... - _,... ........ -- ._wa ltolalQoaunea ~ ......,. •ıaı' Jr\fez'ı' llltl w ..- ..,... •l'Ell •kwaı pkarmak 

4i: Bak; kendüınden ziyade o masum. _. .,...,.... ~ .,.... dil -.r- ,. t 1 ı • ,..._. td•'liitnı ...,_ _ 
_ ~an veziriazam İbrahim evla. NıgAra, edersin! dedi, kapı ..... ...._. lllleı•lll'ln AM f.dl •• iMi 7ls elll> Orala •uMlaı& &e. ..........._. ----. ıs atıhp _. • • .... ~ .uu hiktme& 

Pap. yı ~ kapayarak cŞa"ak pub ...._ 8e ~-- tlQ'la .ttill ..-ıuı • teldlfJerlal .,.ı •111 su& lt.lla ....._.... 111111 " tilWlll&o • .._ • ...,. ta ..... ~ taltlllia e&. 
Balilin .gözlen ynalanndan k ldledı. bllil' ... ,.... Kwlls• W .... .,..... lknn4s. - kÜdnıtl llliiDlllld' ıs ••IS ıt• • •ln:tı'm ..._ te•.,_.111 •e lla-

ujradı: Şimdi Elif bacının yukarıya IJUfaameJer Od Ura .......... A1llıala'da .__ "••ladeD. _..,_ ...ıu.411111 .. Glllltlb ın d d 'e ~ .........._ L R '1alt • lliiclük lıir 
_ İbrtıhim Paşa mı?... kalchnfllı ...,...ndan dalgalı bir ,.... .. --.... •-e•ıl• temin......... ("81) bık amLııd _........... we.....,. llaı8le llile ı at !••• ~etaete 
Allt 'katta ovuldayan tolkmak savlk vayıbyur. İbrahim Pap ök • &lı1ıA .. t* 11ı11 nb'eMI ._. -. ~ .. Al "e cboı ı. 

sesieri bir daha ae dl Patrona kan sü.re iltsüre m«'divenleri ~ıyor.. APilia elml, ...._. -·••• ını 1ııefeli ve ID1mlldıı&& temJaa&ı pala Z 1ıa,. ..,.,, t'w e1ı1e ... &wtwa • .- ııet1i anttı •r ....._ .. _.. w eeaab 
kôkusu alan bir kaplan ıgib' sıçra.. du. Abdü-ani efendinin yilzü bir a.lıaımk WI ıı.1111 W'f .-ille..._~. &11ı•ıml•' ttı ..... ı _.. ..._ ••••IHhı &....a - lııı&llMe ,-. 
dı~ enli ve aiz.t kılaA lı palası kı.. anda değişivermiş, hi91>ir §eY coL at:Dlue iM.Hi a..a dal taa& 11 .. 81r•11'de ... B. &ıa .. ,__.. .._ _.._ Uft ... _. ..... • Mirlk ._ ....,.. w ._. .... otu w 
mndaD B11l'ılıdııen parladı: mam.ımış, gibi gayet tabil bir du.. pıı.eü.Pr. ._.. -- ım.w • nn ........... nr - ~ tt-... 

- Aını gökte 11ar rken yerde rum almujtı. Merdiven baş:ndan ........ ..,,...._. tem1BMı, _.._ w illet' ..._. ..... ...._ k91 _. ıt + • .... ,. ..._ lımlD Mr 'l'lrl: ""'811 7 ' _... Hart mı 
tMAtuk yoldaşım, diye tıoniu'l'dan. kıaprak indi, yan yolda veziriaza.. 1ıapa1ı ...nana. aPI sin n•M ita...._.......,_ nlıtlltlne 'f'l:l'Wlwl ._ a.Jleıll'U. •••••*•TM ee.. WHıı' dı ıı ı · H ili .a.. 
ch, önünde mmn şaWonın yarı ay. mm koltuğuna girdi. tıUDIJr. eartnameltır llllU'UIZ 9lıll'ü Strkedle kwl8,J..._ tfllllıhl ...... .,.,.. _. ı•• 1 '" ~ ~ ..._ .._ ........_ 

dmlatıtı~ı aol'liJ:. merdivenlere AJ.. - Sultarımım teşırfflerint bU8r ıtmet ._. • ıw • ... ...._ • __. ••' llh 
A !!»~ .. ...,, V"5" (llml JIJka.n Jılg•pwen WeJ M. ~ ..._ , • .. ....._., -

ru at*nak i*di. Kapı hızlı hızlı idlt, Giye ffi1timaedi. • -- • .- ı •• P tnr • L M. a __. -etile & 
NrUluıyonlu. PaWOnıwı pala tu. librabim Paşa da gOlÜlmedi: x.. Ura Ura aitti' ıa w I" ı • ... ...,... tihUt ..._ .......,. 
._ bi1eii Wrietii>ire mtntelen8i· .- 'Ü*Mar4'an m ,&aya P9- 8'ILtl ,.,.. ..,.t t ..... r : u na• ..-,. o.- IW .._ llıM. 11 ... 
llııdd eliDi *8R ~ haber .Wıınz • ldt? srı r 'r .._. 1 ı P 'ıH fDcc-• W _.ı.•) 



4/1 Sarf:. SON POSTA 

kaplara y~a seni emn.iyede se...- ~,.••n•••••••••••••••m•••Rınmııma:~· 
k.edeıcek olan bir kılavuz. r 

* Sukan. pamıağtn.daki ta~dığı yÜ 

ya ta d ran adam ;:i~~;;~~~!~~~ 
Y"zan· Paul Wenz Tü k · H ı·d F h . O rrb oıuııswı; zira ben;m ut'kemdıe a · f Çeye Ç8Vlf8n: a 1 8 rı zanSOJ herıkee bu ruınrüdü taJ'l.Lr. Bu, ıııana 

Sokakta, lıa.tk, . güneşin gözleri j ret ettin ve gölgeni ıb-eniın devemin 1 k~ldi. 1 bütün k~l!blleıı:ıj, bübiin kapıları aça. 
kama~tıran akıslerl a1U·ıx:la dtl'ru<yor1 göJeesi.ne dıdkuınırnağa bııralktınl _ Ey, ıar.1U'k. UZ'Un eiWü bonirnac c~ktır; insanlar, çatıları alaında se. 

ı ve mırıftıları, kızgın havada ağ:-.r Ali, tc:ıreıdüıdld· etmeden cevab alay eıd'işin.. imdi d JciWıahlığına ~n huz_urunu takdis edec:Elkle:r ve 
bir duman gi'bi yükseliyordu. Sulıa.. J verdi: ilaveıten., h · ~ 1 ~ alay olan dılelderı, senin Çd.nkla~ının tabanın. 
nın g~i bekliyorlardı. Ş~ş.k.in - Hiçbir bÜlge benj k~ut _ masanar n~d~YT 0 :er Seci ceza. da kala~ktıtr. 
teke ckri&inckın tulumlarını ıornuz!a. maz. landı·ı:acağırn. yor_u ' Alı. hır sükutt~ ~nra dedi.: 
nna asmı1 olan u.ka!a.r, parıt puıl Hü'kiimdar, k~diı:.ine sarayın_:ı._ "",. ..,_,,, __ .. Sul dı''--ı· ... ha - Ben, kıeırıdıc:ını bana gbsteı-. 

b k 
_,,_ ' t k •dr, b'1 k f Q<I l"'UJ, g~l'T!ı Wl,Oa 6,0U y ffi_J_ ._, __ _jj•v• • • .. • ff 

yanan a tr taliilo<lrın, uza ara. gl '.lp ı e ·a a tu;tan bu adama karşı rnc. ?ek . d .---..1 eıı1. ı.-...":'noeuıgı ıçın gune,ı a et. 
geJ.'yoılrıdı; 1tatılı satanlar bala üşü.. ra.k duyrn.ağa ba~lamıştı.. et:eız .. u.~,.~~ ... u. tim, seni nasıl affetmem~ &ana nasıl 

'

en sinJc buiuuarlını kovaral:tan mal _ N i . .., - Coz:leırını ktqmıadan bana ~&:ıkü.r e'!m-cım/ 
e ş ya.parsın, ı.._km w d' h ı B k 

larını ~ımıyarila.T ve sakat diknci _ Suçlu: °:~ aga. cesardt lyNsun a. a * 
ler, in~ Tanrı aşkımı hır aa. - Masa nar sat.aıım. ~ 1:orece!ksın, bana hürmette ku!'IU~. et.. Birden'bhe hi~kümdar bir emir 
daıka dileniyorlardı. Dedi. mek. neY"«'.. mal ~lumnuş; bak ~~re. haykırdı; muhafızlar iki saf teŞil * Anl t b n d' b' ccbın, küısitaMı&ını sa.na nasıl ode. e~· kıvrık ve parlak k.ı.lıçlar kın 

İ - a ana maıa arın an 1- t - · b k .. k · 1 ' 
Bif!denbire orta1ığa bir sıü'kuttt11" rini. 1 ecegım; a goreoe sın .. · a:r.ıından çLk.arak g•cırdadılar ve bü. 

çöktü, korllru ve ihtiramda:n 41asıl 1 - E.y kudretılü, n .•eli biır ma. 1-liddlet, clleıvam e.tımemine mani yUk bir ııim.~e Aliyi aelamladılar. 
1 b. "1-· ı·-ı · ıkı -~ _.ı .. _ ~ ot.du A d"I 'b· h d 'b'.ı..·· o an ır Su:KUt.. ~. p<ı ı:;ote!'~n r. &llı.l ıru, y~ acıldL ıbir masal mı is. ·. ma ı encı ır şe za e gı l nı.. 

baç.ları, ha~kı sııraya koydu. Su:ıta. tıers1n~ Neıg'ciis: i!..i bey.az para>a.. Alı, daha açık ve d.aha yi.i'kse:k met görerek sa.ıraydan çıktı ve sopa 
nın dcvderitrıin ard ayaldıaTmın bTI-"< dır, ac~J dlört. taneye. bir ses1.e, ağ:ır ağır söyledi: sının tempo1u darbeleri, ~eT 
tümünde taş:.dııldan çıngınık~h1 se Sultan~ - Ben hiçbiır i'CY gör.ece!k. deği. malta. ta,.;ları üz.erine ağır llğlr sö. 
•i işitildi vıe haA aiınl'fl.I tıoza. gOO:ıe. - Sanıırım ki dedi Juı- Je aöz lim., amayım ben. nm hır ye.nikı serpti. 

1 
' .aıQ D V' d 

rt-k d'ı: Üt>ttii çö'k.tü. ya.şı.ndan İyidir. Sultan, birdenbire, hayretinden e ~ makamında ha...-aya S.a.l'Jt.tlc 
Yalntz biır adam. tuınçlaşmııı. çch. Ali: ta_ş kesi'lld j; AJlye dikkat!P. baktı ve o!111: etinde, İTİ zümrüd, bir yl~ 

resile hem gl'ı.n.eşıe, ~ ftcuıchedi bü.. -J-lay:ır, dedi, çü1*ü hanele ça. gördü ki onun apaçık olan gözleri gıbı p-at4'layo'!'du. 
kümdal'8 kafa tutarak .ayakta tlunı.. ~ sıı.1inır ve kal> lztırabı uzun müd bir h.ey-k'l'in'ki gibi sabit duTuyordu. Halid Fahri Oz:angoy 
yordu. Hü:k.ümdar, muht~ örtii - det .ür.er. Kalktı ve ana doğru gh.ti; parmak-
lerle MIU devesinin ü!rt.ünden, :_o-~ - Nq'di _bir ma~al an!~ baına. Jarıını dilesnc.inin ııöz kap3.kları al. 
hafızlarına, küstahı yakalayıp gottiır Zavallı eefı} nuısa!a ~dı: tından geııd'irıd'.i ve hiç göz hrpması 

Askerlill işleri 
melerini İ~rct etti. - Bir gün hir paşa., arkasında k.eşfetmıedi. O zaman elini onun o. * nedim,erinıden ve ukerle.rinıclen muzuna kJ::ıydu ve dedi ki: 338 lilerin sevki 

Onu sultanın huzurwıa çıkardı.! ~üreıkk.elb parla.k bir ab.y, haşmetle - Affet. AUah ~liyor ki, ben, kJ'vğln yaba.ncı askeri.is $11bestnden: 
1a_r .. Sulfan, tebeeıstndan birinin, l:O ılıerlark.-eın ıb~-r sümi.il<lüböceğe bas.

1 
gu~ıd~ nadim oa~um ':'e iş:te.. 3.38 ~ bu dokumlolarıa nıus.mclcye 

d ısı geçcr!ken ycnlıere hpanmagı mış ve ayagı .kayıp bo:rlu boyunca Ali, sana bu n-edametımin ıspatlnt ta.bi erlerden Be~oğiu )'1lb-1nm utı:erlllı. ı 
rodde cesaııeıt edi.şıne prık ehemmi. ye:re se<rf~mi,. Bültıün maiyeti kahka. vereceğim.. Seni.n gözlerini Al'lahıur st~de muayenesini yaptıranların W 
yet ve:mişt.i. Hiddetli bir ftSl~ 900. ha ile göhneğe "ba~mııl'.ar. kapayan, diğer insanların cllTasında güne 'kada.r seVkleri ioln ~bemi~ mü • 
du: Suı.:ıtıan net' eli masaldan pek az seni intihab edeın odur. Ben sana ı m~ etmlyenlerlıı bakb.nnda takibat 

- İsmin .ne) zevk aldı, fakat zaHm bir giilürıı.se. bir yard~ı veıroceğim, vadığın bu 1 yap.la-Oatı ilan olunur. 

Suçlu, sert: bir 9eS!e.: me ile: 
- Ali bin Kalem, diye cenb - Devam et. 

Yerdi. Dedi. 
- Benim önümıcl.e ğilıottnıdde Ali: 

ke-ndini na ıb '1r tt:htikeye attın bi.. - H~i bu kadar. 

l'vor mu~un} 
- - Evdt, 5l'y.onım: eheımniy~z 

bir şey. 
- Hayaıtı211 kayi>etmek tehlılc.ıe. 

a:!idesin. 
- Ben de onu söylecMm ya: e. 

lı<fllID1ycıt~dız b!r ~· 
Sultan anlamıyoo-d'u. Devam etti: 
- Niçin ayakıta du'fJrlağa ccsa. 

Dedi. 
- P-dki. e.ctliı b.ikiyen) 
- :Paşa bıDlla:nıt ve hııreından ağ 

lamış. 
Soma Mi, ÖZÜınc i1.iı.ve etti: 
- V.« bekaJ.ını bana .ıu heyu 

parayı .•• 

* SU!t.A, laiıd.d'etiDdeG bcmbe..ıaz 

Sıtma Mücadele Sıhhat 
Memurluğu Kursu Açı ıyor. 

İstanbulda b!.r bu~u.ı, •> ıımeJi ve naari ckr.ı ~örmek lüt.amında mu\aftM: 
ola.ııl&r hemen ta\"Zlf olunmak Jı;aydill' c1 1Sı'tau Muı.-adeksi Sıhhat mcmuruJı 

alınıı.oaktı.r. 

Orta okulu ikmal el.mlş bulıuun:ı.k, flli 1aizmctbıi ) apnuş obmk şarlt.ır. 
İdıt>.kWcıiıı 4/4/942 U.pınına kadar ~im Kadıko~ l'tluda caddesi mımar..ı 

H ıJe htanltul Sılına .Mücadele riJasef.l.ne m.nrat"aatla ka.rıdla.rını y•ptırmalan 
diğer şeraltle beraber verihneı.ı ıa:ı:ım~ll'".n ..,eı;a.Ill hakkında. ma.liııııı.t eillnılM'. 

leri ilin olnnur. d963• 

Sel.ülo- S . _._.a u 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müesscsemfze, muhabnr:ı.t işlt'rindc tr<:rübf>si bıdunaıı bir stenııd kt''o le 
Almanca lisanını i> i bilen hlr daktilo alınacaktır. Stenod:ıkl.ıluya ı ıe, d.ık _ 
tn&ya 140 llr:ı) a kadlr iıcret ~erilee.ektlr. Talibi er arasında Anlmr.ı_. ~iıt 
mer Bank t'mıım Müdıırliıf:iıııdr H' kaıtb!ılıln Siimı>r naıık şulı:><.1ı -
1'1.4.194.2 tarlhlntle saaı ıo.:ıo da lın ih ın y~ıp,ta<",ali;r. 

i:.1ıcklllerln aşai'ttl:I Jn:ıılı V(s:ı ide lt.4.1942 tarihine k.abr hmltte Mu 
~enılz MüdürlilC-une t."\hrirı>n murar~t etm.-lerl. 

1 Dllekoe - ~ıifu.s cöui.ını - ı•u:isıt>n rniısad.dAk iy:I hal kitıdı _ 1'.ıı 
vuJkuı - Hizmtt ltsilıası - 6,.,: 9 bir ru.ı.o;-rar. J 

14'a.~~*l'!llllil .. a. .. ~-........... IZ&+ml3m! .. illl .. mlEl!l'Wllllll•...,,.,,~!l:! .. lll~ 

r '" DOKTO 
Sumer Bank İzmit Se lu oz Sa Aayii 

Müess'esesi Müdürlüğünden: 
hbrılı.a.mız C\'lf'r.ndc Jkamf't d.mt'k İllel'c mııessesemize 30it lira uı r tıı 

bl.r dablllye mül~hassısı üo,.tor alınamktır. 45 yıışını miıler.a.,..Jı bnlunma
J'&n isk:kJUerılen Memurhı K.-ınunnnuo 4 ıincu .m:tddt"Sindekı \"asıfhn hlllz 
nmlal'1n 30 Sis:ın 194:? tarihine k:ırlM e\·r:ıkı mılıltlteJeri!e tabril"e.n i:z 
mltt.e m~ esemiz mudürlugi.ıııe mu -:ıea.a.t et.me~ri. 

- SW&&~ 

MEM~R 

Sümer Bank lzmit Seıluloz ~anayii 
Müesse.sesi Müdürlüğünden: 

Möes:sesemisln Muiı ıseM, 'l"icarel ve Muhab~r.&. Servislerine 3G59 ı:a) ı!, 

lıananıı.n hükü.mkırine ı-öre 75 Ura.dan 170 lir:ua Jtn.dar ınaa.ş VC'T ı ,e. 
imet'e, imtihanla vt'ya lmt.İhllll ız memur alı~caktır. Lutib.ı.n :?0/i/194.! 
tıı.riatnde Anlı:arad:ı li.ml'J" Baıı.JI Umum l\liidörlü.."ündc, istaııl>u'ıb. Sü.nıer 
._ $11.l>esinde n~ lmıltlt> l'ltucssrse merkı>zinde saat H 30 ıU yaptl:ı~klır. 

Yilksek i&tL<'.&d ,.r. Tiuret mektebi l·eya Ti~et lise.ııY mezwılart ile s::ın<ıl 1 
m~lerlndt- çalışınış ulanlar tercihan alııı&caklır. l'tlemurln kanunu • 
n11n dördÜllt'Ö maddesindeki v-.ısıfları haiz olanların dUekÇi!lerfne evrakı 

mösbl&ıe sıll'etlerilt> bir .CDteğraflarının illşUrllerelt 15/t/194! tarıhlne kadar 
bmU.e M~i:ı: l\lüdürliiğüne talın~ ınllnıcaat etm~Ieı1. halen oah • 
şanl.arm bulanduklan muesse enin mnvatakatlnl a'lmıahrı lizımdt1'. 

r KİMVAGER ALINACAK 
Sümer Bank lzmit Selluloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
H~ze, 3659 J'.io. lu kanunun hükümlerine göre H0-210 Ura 

maaşlı 3 kimyager alınıuaktı.r. Memurin kanununun t tincü maddesln4ekt 
n.sıfiara malik olan bieklllerin 30 Xisan 1942 tarihine k.adar evrakı mlis 
b!t.elerUe birlikte tahrir'11 Lmııtte 1\luessesemz Miıdürlütüne müracaat el : 
meler!, .halen çalıs:ı.nların bulundukları möessıesenln nnıva.fakatlnl alm:ı _ 

' la.rı libuodır. 
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Memleket haberleri 

izmirde bir adam karısı ı 
sokak ortasında vurdu 

1 
İstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 

Komisyonu ilanları ii1NiiriıAhm~~ 
Beher kilo..-.wıa 450 kurwş tahmin edilen 2000 kilo kadar vakete alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmıesi 8/4/!14! Carşa..ınh& ıünü saa.t u,:ıo da Toııh:ınede 

Amirlii'i satın alma komisyonunda. yapı~ktır. t .. tekllleıin kat'i ttmlna.Uarlle 

Meydan güreşi devam ediyor! Lv. 

Cinayet l<adnun ihaneti yüzünden çıktı 
1.ımir (Hurusi) - E.vve[-ti gün ite yabancı eııGccğin 

Bale lar caıddesınde bir vak'a olmuş, meğe başladııklarını 
Yakub o~lu Akif Orcanlı henüz on !a.rından yetıi!'lrJl.İttı 
yed 

1 
yaşı~.da ola_n karlttl v Sefadeyiı _ Sefa~el Nereye gidıyor:.un? 

b .ça.<ıa d'oıt y-.nnden aglr surette Diye bag ımt~tT. Kadın aırkaya 
yaralamı~tır. Vak' anın se!beıbi kıs. d'önü.nce, hidldetıten gözleri döıımu~ 
ka1ıçlıktı~. b · r vaziyette bulunan kocasını gör

Sefade, hammat Akif adında hi-müş: 
r'n n ~ızı.d:ır, Aktf Orcanlı ile e'.ile. _ Ş'mdi ben ne yapay m, nere. 
nelı b•r sone dlmuştur. Son rarnan. sak1anaytttrn? 
la uda. kar:s nın hal n~ bazı ga~ri. ye Diyerelk etrahna bakınmış. fakat 
tabi )tJdeır h !!Seden Akif, OOU taklhel d k' .Jk v• rt _ı_ L • ..t..

0
) . .. k d' k d yanı.n a ı eıı egın o acuın ıKa.Y.., -

ba~lamış ve hır gun, -en 1 ar a a~-•• v •• ''.atülr Ak'f bt•nun ü. 
larından birls de ona: au~nu gomrud ~·b ·._._ dl '._ı v b• 

S . k. b .ı, k "-·l I zıerıne yanın a ıuun UPClllg'll ,ça. _ enln ·arın a""a or. e:K er el 1_ .. • ıJ 
· 1 ğ•nı çe:kordk ıı;~-trısının uzerlne at -

~öru0"'şiı;,.or, dı~l~'aht .et b.. ·k--,_ I• mış ve etrafta bulunanlarım engel ol 
omıştı:r •v ut' ış r LıPKanç - d d ·· - .. 

· h ,_ malarına mey an verme en go~~mn 
ğ·n teısirı altında areıı;ete geçe.n d ht lif halıl rinden ka 
. Ak· f bilhassa öğ}ı::den ıK>'nra veya en ve mu e. ma el k k • 

' .. · d ı.k "d . rı&ıru dönt yer nden yara ıyara an ak.sam uzerl ev en ç ip gl en ve. . . . 
• _ı.,_, k ıçınde yere serrnı,ıır. epey zanıan 90n.ra eve o-onen arı. 

s'nl takibe başlamıştJT. Po!:e1er, ,~uç.luyu yakal~mı, ve ya 
'J"hayet evvelki gün karısını ba ... ralıyı m~kd hutanesıne kakllT-

k b -"-tok] berabC'f görmüştü<r. mışlarıclıT. Genç kadının yarala:rı 
r erı<; e L!jk l"d' 

Ak'f b'r müdlde• beklemi~ ve 4<:arısı ağır ve durumu ten e 1 ır. 

Urlada karı koca bir olup bir Sıhhat müdürleri arasında 
köylüyü öldürdüler yeni nakill~r yapıldı .. 

İzımir (I fosusl) - Uııla<ia Kl7.IL Anka:ra, (Hu~usı) - Sıh~at m~-
L h e nah.yesi.nJn Yaka maohaHesin dlüt1lc<ri aırasndıa yapılan yeni nak:l. 

• 'IJ8 Ç k \ • b'1U• ' "el M hmed oğlu Savran ve arısı ıerı IK11rıyorum: . 

~4ıe6 . e d cu··ı·ızar Karaman; ayni Kayıseri S'hhat !Ylüdürö ZonguL 
yaşıaı a Nl"'d"" " rd ı ı-· i .oğld 50 ya~ında dağa, Zonguldak Sıhhat u unı 

ret ed Tusk~?' nı.le bahre me!M:leısin- Kayseri-ye, Yozgad Sıhhat Mü·dihü 
h ura e n .,. _L l S hh '•l"d" .. 
d k t ;,. S"vran ve lcarı.s' Eslkişenire, sr>arta ı at ıv u U'l'U en avga em.,. "" ' l\1"' 

J b lak Suretile Munı Gümii.şhan.eye, Erzurum Sıhhat ı ' u.. 
ta~ a aşına vurn - l kl d""-- · ı_ _ _ı• 
d "ld"' .. Lerdh aürii spaıtta~·a ııa e lırnlşııcru'r. 

l o UTm\Ui • 1 Ad H"'k A et Dokıt Her iki suçlu tutularak ad~iyeye apazaırl ~·um , oru 
,L_' t •kif d·hnİş.tİ.r Abdurrahm~n Samı Yozgada, K zıL 

venıımlş '"~- • cahamam HiilkUınet Do.horu Ali 

M · l ·ı t !Rıza Erzuruma Kınlt-hir l lükumet 
ersıne ge en manı a ura - K r' d U f Sıhh t M .. 

l Dok.toru cana ~ r a a 11. 

belli n.kitte komisyona ıelıncleri. (667--10.U) 

Beher kllos.una 43.5 kum') t;ıluniıı cdilf'tı bt's ton kadat- pençıı-Uk lfösele ah_ 

nacaktır. pazarlıkla e!lslltme~ 8/ 1/!14.? ('arsıı.mba &"Ünıi saat 14,30 da. Toplıa

neıie ist. Lv. Amirlitl sa~ın alma. komisyonund:ı. yapılacaktır. i.stcklilorln ie'k. 

lif ede<ıekleri mJkt;ı.r üzerinden % 15 kil<•'İ temJnaUa.rUe belli sıı.a.tte koonis-

yona zelmelerl. (6fi8_40'1'?) 

~her kilo-;una 43.'i k~ hhmln edilen 10 ton kadar sarı sa.bunlu kösele 

alınaca."<tır. Pazarlıkla ,,.ksiltmui 8/ 1/9~ı Ça.r.şamba c-iınü saat H,30 da '.fop

hıı.nede i.st. LT. Amlrlltt satın alma komisyonunda yapılacaJtlır. isteklilerin 

teklif edecekleri mil•l&r iarrinden % 15 kat'ı teın.inatlarlle belU saatte ko_ 

m~yona c-elınelerl. (6ô9-4043) 

Hakikaten çingene hasımını bo. 
yund'uıruıklamış, wrla bükerek al.. 
ia alımağa çalışııyoırdu. İnadcı, gad
dar lbi·r çinıgene idi. Ahmed, bunu 
gıörii!nce: 

- Ben.iımlle böyle güreşirse val
lahi ıboyumduruıkıla leşini sererim 
yere ... 

- Ser ıkeratanın leşini!. O, peh
livanları ·böyle gaddarlıkla y1ldı
rıT. 

- Ya! ... 
- Evet- Ona yalnız Kel Memiş, 

karşı lkoyabiliy-or. Çünıkü o da şid
detle muıkabele ediyor ve dayan:ı.. 

Beher Im"lreııine 83 kuru.<; -15 santim flaA tahmin edilen 10,00t metn sekiz yor ... 
ıınsluk kanaviçe alıoA.Caklır. Pa...:arlıkl.ı eksiltmesi 3/4/942 Cwna .ıı.inil ıant - Ben, d"nlemcm İsmail ağa. 
H,15 de Tnpha.ııede Lv .. \.mirEği salın alma kom.lsyonıınd:a :ra.ıııla.ealdır. Ka.t'i Boğa, boğa ö'J<l'iirürüm vallaht. 
teminatı 12:n lira 75 kuruştur. Nümuneıst komisyonda ıörıihiı'. Taliblerııı Dedi. Hakilkaten Ahone<l, gad. 
belli vakitte komisyona celaıelerf. (6C5->11116) daııdı. Küçülk yaşlanıbcri seııt ve 

5 adet emme basma arab&h :ra.n:m tııl ıımb".ı.st mAa tef<-rrüat. 
5 adet beheri :!5 metrelik borluıu rtkor;arlle lx"r:ıber. 

Yu'.ıarıda yazılı yaııcın tulnmba'iı te bert.tınıların pazarlıkla •oıntmesı '1./4/ 
942 Perşembe &'Üni.ı saat 15,3t da Tophanede Vr. AmlrUtt satuıalm.A komla • 
yonunda T.lPıl.acaktır. Hepsinin t.&bmin bedeli 2ü78 lira 50 kuruştur. İlk tt-mL 
natı 201 Ura 56 k:uru,tur. Şarinamest lı:omisyoncla c-örül\ir. Talibl«ia belli va. 
kittıe k.onUs:rona ıelmeleri. (616.3930) 

Adet 

4 Arabalı emme buma tulumk CS parça t.eterrü:ı.tOe bent.er). 
4 Tak un beheri 50 met.relik hortum. ( Rekor!arile ber.lbcr). 

2t Yanguı söndürme ileU. 

Yuk.arıda cins ve mllı.iarla.rı yazılı ma.1%emenln pazarlıkla eksiltmMI !/4/ 
9!2 Prrşembc cünö saat. 15 de Toplıanede Lv. ,\mirliği sa.tınalma komlnnnun
da yapılacaktır. Hepsıinin tahmin bedeli Z932 lira, ilk t.emlnatı 220 liradır. Ş:ıri.. 

na.ıne..'li komisyonda &'Örillür. Tulumba katalo~le yangın söndürme 'ldl nü • 
nıunesi komisyonda &'Örüleıı;kf ,;ibi istekliler aynca tulumba kat.alotıı tekli -
rbıde de buluna.bilirler. (657.3:131) 

Belediye Su1ar İdaresinden: 
idaremizin Elmalı fabrlka.."1 i9in bir ikinci makinist ile bfr tesviyeci, Ferl_ 

köydeki atelyenılz 19'n de blr eklı:trikçi, bir Cr6e0i ustası. üç tonıaeı, üç tes. 
vi.Yt'ci u....ta.sı. bir maranro.ı ve iki otoınobll tamirci ustası alma.eakta. 

lUaknisUn Sana}; mtklebl me-ıunu olma.<;t, elekt.rikQıinln Xafıa VekAlet.ln

y!ldıırıcı bir güreşi olan pehlivan
dı. Ve, Paris güreşlC'I'i bile yıldm
cı geçrni.~ti. Gavurlar, A'lımedin 
boyu:nıdurrufk1arıınrlan, clenselerin
dcn yılıyorlardı. 

Alhmed, hasımlarını dikkatle 
seyrediyorou.. Gözü Çıngene ile 
Duım~a idi. Tutuşlarına, güreş 
gir~şlerine dört göı:le bakey"Ordu. 
Çingeneyi daha usta bulmuştu. 
Durrnm?, fazlaca kavi ve çetin idi. 
Kurnaz İsmail ağa, Kara A'hımedin 
göriişlerini ve pehlivanlığını yok
lamak için sordu: 

Çinegeni nasıl buldun? 
- DuıımUışa nazaTan daha peh. 

livan ve, görüyor hasmının açık 
yerlerini lbulwyur. 

- Dunmuş!. 
- Durmuş. Çingene kadar peh-

livan değil. Fakat çok kavi ve çe
tindir. Hasmın oyunlarına mey
dan veıımiyor ve ke.nıdisini kaptır. 
mııyor. Ll.lkin pehlivanlığı Çinge
neden az. 

- Aferlıı Aiınıed. Böyledir. 
den asgari uçilnoü derece f'hlıyetname,ini ha.iz bulunması lazımdır. 

Diter i~ler arasında Sanayi mektebi tne'DUDil ola.nlar tercih edilir. 

Hep iJııtiyar pehlivanları:-ı hii'kmü 
c4063> de böyledir. Iyi gördük. 

eşya arı . dürlüğüne terfian naklolunmu.~lax-
Adana (1 lus.uSı) - Mer.s:ne ge- d u·· niversite Rektörlügv ünden: 

?en manifatura eşyaların:n dağıt'l. ır. p . M'•J tt' . . . 
ba ı mı,,.tır Her v'laye'l:ten Seyhan artı U C ışı CniTersite ~in 4 ıtfa.lyecl t~e bır &mır ahna.caktı.r. Bu.nla.r 

- Çingene bir darblı ve usta.. 
h'ldı ~üre.;; ister. Ona hem zor la
zım. Hem de pehlivanlık. İkisi bir 

btanbuı lthi:re araya gelirse Çingene yorulur. 
mb.asına .. ş a~1 glde.rek bu ~yaları Adcı.na (I lususi) - Seyhan Parti Müdürlüfninoe yeıılşUriltceklerdlr itfaiyecilere 45, i.ınlre 60 

reır mum-ess .. TJ l'd O t ft" ~ n:l · • 
almdktadır.Bu oşyalar birlik karari. Müfcttışl rıa l nara~ .e .'ş e e cektir. 
L 'h. .. • vzi ediLncktedir. bulunmak İi'Zer.e !çele gıtmıştır. İ:iteklilerin maı:re müdiirlöiün• ~ Turınaları. ııe t yaca gore .e ..- ___ ~~ 

~--·n••wr ,.... 

- Öyle ... 
- Durmuş, Çingeneyi hiçbiır 

vakit yenemez. Usta pehlivan ol. 

Ura ilcret ver ile • 

matlığı için gü.re~eri bip delit 
düşer. Birinin ustalığı, öbürünün 
wm lkarışılaşnıış bulwıuyor. 

- Aferiaı, delikanlı sanal. Çek 
zekisin! .•. 

- Dedi. 
Çingene ve Dllrmll.$. hUlmlari.. 

le lboğuşuyurlardı.. Çingene ve Dur 
IDUIŞU'n ıhası:mları dayamyorl.ardı. 
Zaten güxeşe ba~yalı ne kadar 
olmuştu ki! 

Kara Ahmetlin, çarçabuk hu. 
nuru ımağlub edip ortadan çıkma.. 
sı herikesin nazarı dikkatini celhet.. 
tiği gibi Çingeneyle Durmuşun da 
gözlerinden .kaçmamıştı. Çünkü 
AJhımedin hasmı yabana ablır}ar
dan değildi. Bu, yabancı pebliva.. 
nm on beş dakiıkada hasmmı or
tadan çıkarıması bu, amrdları dü.
şüntdlüreıbilirdi 

Kara Ahımed., rahata varmıştı. 
Hasım.lan ibirbirlerile meydanda 
boğuşa boğuşa yorulacaklar ve or
tada pusuları kalacaktı . 

(Arwı n.r> 
H~zımı nasıl tamdım ? 

(Bq tarafı 3/1 de) 

B•ııamda.n rencide edecek dt"tll 4e k11_ 

lap falso gelecek bir tek sOıı daynıa. 

dı:m. Bundan dola:rı da kendl!liae a1rl~ 
müteşelddrim. 

Opttetlıerlmis ve provalan ha.iltında 

~ nice hatıra \•ar -..ıma ya. ' 
zı.k k1 yer müsald detll ... 

Bunlazl lıı$ü:laJt sa.a'ai h&ptının eJ.. 
llnol aeneslnl k1dlaıtteo. HaZUllla ber-.. 

Ekrem Kqid 

ZAYİ - İstanbul deni& U...t.nlı .. 
tından aldığ'ım terhis teskereıal -.,l eL. 
Um. YsWsi.nl ~cıaiunda.n elklslnla 
hükmü. yoktur. 

Bartınlı Mehmed MuhH.U. Gale.ınlr. 
Terilb No. su 935/385 

,- Arif Polat Kitabevi~ 

1 

Biitün kltablaZ'ı buln.billniniz. ı•a. 
l'a9!. cônderilen taşra si parlfl,erinl 
yollar. 

Ankara caddesi No. 89. htanbul 

\ J 
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1 Nisan S-ON POSTA 'Sayfo 5 

Telefon Ve Telsiz l 
· İsviçre bısınu11n l Savyetlar Harkofa l Bir ingUiz hafif 1 

Türkiye hakkında taarruz ediyorlar kruvazörü ve ticaret 
İkinci İnönü zaferi 21 yıl 

bugün kazanılmıştı 

•• once 
Yazıl1rı <~· 1 ıacı ..,.tada> gemilerı· batırıldı ~el"I llW\"lllfakiJ'e\le deBID ecli • 

(8-ftarafı 1 inci gayfada) ı«: Lo_ nd.ra, 31 (AA.) l 1 ~1111 bir mukaddt:mt3İ &elikki ed.11,· .. or. Al,...n htn-a .lı•netJeıi Sin t.opol tay_ ll • ngi İz (~ tarafı 3/2 de) 1 :in-t .___ ' , . ben&lundaki amıra :i dairesi Naiad Jngıliz ha. 16 fjf l!Wli.oelilufck. 311 ~ 2 tana :-· l N~ 1921 saat 18,30 da 
«Tiiı*lye ne Y•s>aaık?ıl Jan tahrİkMIDI tt: &ar fif loru -rün·· bat • bl'ars:ibne l>ulunmatta oldll(u l'Ielr 

Geııevre 31 tA.A.) - ..Journaı dt: f'~ Uman k'sislerini tdrll ..,-etie bomba_ d" v 'L_O un ıı-:ı'ldığını bil n. t.ePMeD . . 
D.Cn pze&esi «Türkiye ne T-l.P&cak'l'; lamıştır. Birçok ge.-,eı ı.&1Yaresl ve bıi_ ırmdktechr. Ölen ve yarnlananla. Oenub cephesi: lafa illet edJğ Rei us. _ _.._ ~a... _..... ~--..a- miiidaSJTİk maluıme tah. ~~_ı~k-rabaları malümattar cdihni... f.. , zı, 5'7 ncf piyade tümenlerile I ltt:maı Paşa Uc İcra Vekilleri He.. 
başlııı alt...- aşa .... _, mııkale1ı nq .;r.... &-".... ıe:ru · d L ,. yeti Ret& biiy" rdmfııı'lr: • rib edilmlfUı'· yoıırmıuıd limanı bom- ır. la ""ruvazörü Didıı> eını - :re 2. süvaı-t üimfllleri TCSain. ve ük erkinıharbiye reis 

balanınışiu". 23 :NJırt ile 'iO Mart :-.rast fı~an _54~~ t~ilatoluk, t 939 da 11 ı t ur - ek. ıtı atır, vekili Fem P ya şu ~rafı çekmişti: 
. Muba1""be uzachkç.a t&r2fsız kal - 183 ~ tankı tahrlb edilmiştir. d~e indıriilnif hafif bir lc:nıva • Z4 ~r.il .ueütüfek, 5 'top. Saat 18,30 Wı lUeırts tepeden gorılu-

mış olan ievletlttin c:bemmiy~erl Dü\ttS 31 (A.A.) - llarkof bölg-esin. zordü.r. ~ gnıpn: ğiun et: G d "malinde ı;;ı 
&rllnııkta "' barb chblli ılevletler ()t"Cfu~a- d• b -ç .,.unhi.k bir &iiküııeHen •onra. Berlln 31 lA A ) "--· bahtaubeıi sdıa.ı edeııı Te dum .. -- Ol _· rında. hastl o1a.ıı erime ııeüc--' ...ı-r.lk • .. .. - .. ~ . . - n.Q>u•ı tebliğ: 'l. pİ)ade :tümeni Te:saire. _.... .....-

ord ""' .,... .sovYfl& zırhlı kUTYetleri, imal. cenub ,.e Mourm:ınsk sularında eyredcn bir d~ • Cema.n 5000 tufek, 16 atır, ıs hatif ma~-. m .... ıemeı bulunan lr dUŞmlUJ 
ta.rafsız hAtılann kıymetleri çega.lmak. doiU iıfi.Uıametıertııden taarru-za. geç • man remi kaftlesi Alman denlultılan ta mıif , sağ ccııah UlJpunun t&arru-&ac)ır. Bu 1. askeri kudreti b\İJ'ü:. olan, ·~• T . r t d •- neli&üfelı., 4 top. :ıilt: ga--a ·-·~~--- .... klllvor. "a'"ın 
Tlirfliyeye M.r taral1aıı ,erilen ehem _ m-1,..,......r. :aarrm. dun rece yansına a m an ..-krar taarruza utnmıştır. Bu 9'1!'rile g-arb mıntatmsındnkt diı~ 

8 
.. ~·~ ~ ~ ... • _ 

miyeü iz.ah oo • T"r kadar devam eden bir topçu baı.ırlığm- Topyekun ll,000. tonili.&.oluk iki taşıt iba a br,ıa eemıuı: dan ta:ib eıllllyor. Jlaınldl.,ye lst.Utıı.me 
tt. Hatta b-'Zlları. u - dıuı a ya ılmışta tmlmıştır. Üçündı bir ıa ... -.ıa bic torpÜ 30,000 iüfdl, 235 atır, 55 harir ma- ünde ıe:mas ve faaliyet ;yok. Roııoy~ 

kiyeden ~erken, savaşın ~ne bir Baskın bl P . . bet et-•- yallJJ'or. ; bl.nlenıe maktull•rile 
milyon mükcmmt:I a:.kcrinl atı:naklıı te_ şehrin yanlarım ve ı.<ıa •.u;ı Ye geminin J:orıbı ldneUtüfek, 4435 kıhç, IOE top ve t tay. ' 

'""--llne )1&p·ı--kt--' muht-·I '-·I t ı• ı h _ ___._ _...__,_ LZ- .____.,_ ha doldurduğu mub:ırebe nın. danını sll
1

h _ 
yl ist(diti 1.arafa ei'ilıteblleot"tini bile ~ ..u... ....ır. Henüz bu al_ ~""' vu wımuş ur. ••r uıva ucu- Y-o:v.ı:u Uıcaac;u uır &un<CMU nr • • 

id · etme~irler. Bu scbel>ledir ki ımda bulunan Hıı.rkof ınna.tınm yutan mu esnasında diğer bir l:'<'ml hıı ra lanmış olduğu anlaşılma.Uadır. IArımmı. terke lşilr. 
Törkiyenhı Et-nelini ı1ıılına ~ şeklinde nıecnuılle dnniryolu arasında U.it:lgoroda a!s'am•ştır. Garbdekl duşman kuvv~Ucrinc gelin- Garb cephesi K. 
müracaat1ar k rşısında bullDMl. ve ıe- dotnı yeniden avaşlar cereyan etmt:ktc ce: ismet 
rm. müttefiklerin TC ıerek ~er dev. dlr. Soryet kıt'ala.ra ayı üstünlütüne Hindistan kontrole Bu tatiblttde bu orda bir defa daha Mm:afkri)'TU mujde:liyen bu b:ıbt:r 
!etlerinin ııazan ~ tdıdldltri \"e t>;ı.mıı mhib olmakla berab-..r i,re }.adar ı4aki cruplars tak.si t'_ Ankaracla serine ııyandannıştı e 

maküs talihini de yendiniz. ista!i ı&ltm
oaıd bedbahl toprakl:ıruuızla berab•r 
tün nt:ın, bugwı zatcrlnlzl tcs'ld edı.lOl'. 
Düşma.urn hırs b.1Diisı azim ve baml7e_ 
tinizi.n yal~·m kayaları.na b."J.ı>•ııı carııuU 
hurdahaş oldu • 

... ~ınızı 1aribln kitabe! mefahlrine 
ka)-deden Te butün milleti hakJunı:ıda 

ebedi minnet ve şiikra.na sevkeden biı
yük gar.a ve zaferinizi t.ebrik ederken, 
üsWııde durduğunuz tepenin ıdzt: bin • 
ler<"C dıışmau ölulttilc :loiu bir Jnl')danı 
şeref se.rreltirdlği kadar mılleı.imh: ve 
keııcJlniz için ıt.llA ne dolu hlr 
ufuk lı-1.ikbale de naur ve bakim ol 
duğuno Ö)lt-.mek i terim. -

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Garb cephesi K. İsmet Paşa 
Hazretlerine 

Ankara 
da ı.mrendlrial ridlt:ri Ue ka l~ O.ıt't değ-er bir ileri hucltet k.aydedeme_ 1 l\lustafa Kemal Ye Fnrl Pa ar c!a re. 
b ;rtt.tc şayan dt'ğldlr. .mişlerdlr. razı o mıyor 3, '· ı ft u inci ·y lerile mben "'iarihi ~an r.cl.:ml idiler: 

cıBu harbin tarihi yazılırken» S&aJlno ck>tmu.nda ouqaıı eden sa- bir miireUd> ab7 hm.it Gemlik - Ankara İsan 1921 
Bu harbin ı;iyaai 1arihl razılırken yaşlar, beW de tekrar çok ııustu hale (8aftarafı l inci sayfada) o.na :mmtakasında. ~ Düşmanlanmwn imhakir )~tle _ 

Ankara " ınöhim mevki işıal t:dt:oek. ~le ıyan handan dolayı lı:u"f. %. 5, 3 im<'u piyade C.üıne:nlcri l" k rinl mC\'kU tatbilta koymak fçiıı aıı:ıra_ 
Ur. Dünyanaa 1dç bir t.arafıncLı. sinir vetbıi ka~ştlr. Bu müdafaa rneıııdcsi hal:lkında Alıaşdıir m.ıotakasınia. İ 1 Nisan 1921 t.ıuımııza saldırdıldıın duşmıuı mdu u ile 
hal'bi AııbnMla olduiw .\crecede tlddeUe ~ bölcelt'rde ma.bdod faallyet ol. ~~mit.ede yapılan tcfairlcrin bıı&ün l inci pi,.ade Wmen.i :sn.ray!lilly - M. nönü muharebe meydanında yedi gun3enberi pek :tanlı d~-um t:dcn 
büküm .. hlç bir nok."1.da An- mllŞ'tar. 01ı:'ledcı:n eonra Cripps'e bildirildiği dm ha«mda l akta ldilu Te bu Metristepede İ&met Pa§aya cikinci inonü» meydan mulıarr.böinde 
)ı;a.nıda oldalcı kadar, cenl.ş ve ince en. Vlıl'ye 1röre Ruıılar büyük bir Zaınnedıt.mdkted-ir. Lümmler muldd1r kolonlular halinde Bütün tan"'hi ikmde sizin inonu mey_ a..ö...nkir kumandanız altında bhrtıman 
trikalar, kombhıezoılb.r, to.z,iluer, tcb _ zafer lmzanmıılar Ycııl Delhf 31 (A.A.) - .Tapon Hoşt !WieşUrilmiş idiler. dan ııhsı-ebef~ denıhde ctUilnlz garl> 4>Tdumuznn ~dığt kal'ı mu • 
rikler, iktı.sadı kolaJ'hk teldilleri ve his- l.wıdra 31 (A.A.) • \'ichy pr.etesine cöre Sovyeilu Birliği, Cun- Ba üşmaıı vazife bc1ar atır bir ndfe d rtıhdc et. zafferiyeUen dolayı mlllctimlzin t:n bıi-
sO'ata müra<"aat hitabeltti ı:Vriilmemlş_ cöre Ruslar Doneb t . atavemiUterino Hiııd Jider:leri 41.l 'ufet. '12 m1ş kıımıandanlu enderdir. llleUmitln yük şükranına tercüman olarak l:r.i, \C 

t..'t-. rünlenıe süren ş1d • ~ bll.b:ı kongre :reisi NC!'hu !it' gi _ 3134 hafif maldııelitWekJc ve z ki.. ıstiklil ft ba)"atı. dlhiyane iılattnlz ~lı askerlerimizl tebrik ~er n ~ ük_ 
deUi biıyiik bina- rüşmr.k iizcft, Hhıdistana .con<lennek bı;ılii' olmalda idi \"C ıu_ t---"- • a._ 

Suale değer bir ınevnı ,.etindedir. kt.an isUsaıa _.a:ı:_,, .aı•- _,,..,,_,_ ,.._.. ~ ndfelerinJ tıottn ı.umanda elnmm!an öperim. 
Bu siyaısl savaş şüphesiz Türki. fer ka nmtŞbrdır. Almaıılann IIıutor ""&,l.lfllC ~~ ..........- silih • .-..ıın~•--- Biiyu-k Erkfuuharbiye Reis a.:.ı---1-..ı ri, •- ---"" ldald H" d d nn nııikWmda müh •~•.--luk "'O.. ve ____ ... ız.ın k lb ve hami_ 

yenin iz.zeti nef:!!ini koruyacak, fa - ""'6""'"' ... e caoc: ~ur 0 an ft m or usu .._..... • "'tine --1
- "- V-'-ı"lı" Fev·ı· 

d 
....._..... ıbla ___.,,1..4__ ._ ... __ 3 niJ tedir. Tüıi;;'_...n ~-•·- mi ... •--- .,e ~ewc lsUna.d ediyordu. eR • 

kat ayni zamanda kendisini tem.İn 800 Cftee .......,.... k&>' r '"'"""'o.c.u ~ 1 (IW.cbo r.ıreksı) - Hin - ~ -- ........... sı _ __. __ .__ d- ,..., d•~--... - . et •-- ........... _.__ ı. ~ z .,._ ı_.._ ı de""• milletin Y•·n- • Emek'ı" gen-1 K D 
edecek bir ~ydir. Bu vaziyet Tür. 80rU'a f'.lzla mfktardn maluıme tttl.et • ~ halen 500 bin klşiUk iyi U<'bi:z. bllUe ıtıir .. . -

0 
";;-.. .,~ ._ ----;======::;;;------~===~---;;,;~··== ..... · · 

ki,_ye pcık iyi gösteırmi..t;r ki mu• tiklert ~cnmektıedir. td!Jmi,s bfr Hind onlusu mC\ cuddur. Bu 
J ~ y-- 'Pe a(eş iıUTVe'Undd:i •. ::.=..'-il ,_ -'--nibı.-ı"n ;...·1 m··~n1 e•·,.'-_ı - ~lb-'. sayı &ıınden cune artmaktadır. Mev _..... ..., •••ıl na ..... .,, ""' r_tcı= ~·~ .,.. cıa~ paldı im:ralam•sJar VI! tıu surdle .tar. _,_, ,. 

me;:re çalı"'"'alarının ıtehobi kendi • ordımun 300 bini motôrlu kıt"alard:m • ....,<=1o1yeoej;'i de aşikar idi. 
BUGüN !,__.MARMARA da..-.. 

.. .,.... _J_. _ ı bari> bBllacle lııu.lanan iki memleketle ibattttlr. .DUŞIDll.U bid:ııet.tc. rıirJı.ler.iu jtarb 
sine laarruz et.me!kten ÇC!lllnm(::jleri. dostane er ldame rtmek ve 

1 1
- t d Aynca, iki kolorduyu mütet-.lvi:ı in- ceph~eki kuV\'oüerini hakikatteki. 

dir. · Bahis mevzuu oıin a veya Ucarctte bılunmıılt .. oınnu balmu tardır. -•-. ~ "' g-iliz ve dlter domlnyon .ukl'rleri de ıım ....., iki misll ohır.ı.lt üure 25 bin kadar 
Irak olduğu vakit muh.a.•ıbu~r zava. 19U_l918 baıti tıraları, Tıirk.lcri tahmin -'~ve bu ku···-tln bil• ..... __ 

h 
· ._ıı.. f h d h"...ıl.. · dl<>Uının mii1lalııasıoa tahsis eililmlşttr. .,_......, ..... 9oo# ... .., 

İri nllFna aza ususun a ı....,ıT gay Alman..,-aya lJ:ll<AAmakla "'-rııb-, dem··~ • ,, ı;- IA' "' ~ mının ~ Iaönü mevzilerinde t~d e-
Tet s.arf.eıancm ,ler ve bu memleket- rıı.t durumları kendllerlnl, i~-m.ere ta... · 

-"'6 B il ld dı iş &ldutll umımda bulunduiunu ve 
lcri istila için yalnız uk-eri seıb~b • rafına cö~kt<ıdir. Filhakika Türkiye U mu U g·1nün yı ÖRÜ· k isinin ikinci umumi ta mı.nmda 
Jeri ileri sÜT'mÜ!tlcrdi. Bugün kuv - 1'789 Fransız büyük lhWali prensibleri. ;c;ıj hakiki cJ:rn VC coğrafi va.zİyctİ De hunnet edPn son Avrups d~.ı-Ueruı· münü bugün bütün yurd, ~ ~b cephesine karşı 16,000 tüfek, - ıc _ ,,4 aı;u msklnelllilfek. 14~8 hafif ma.. 
i'tibaTile a !ker'i ha.rokfıtın cereyan den bhicllr. Totaliter d ktorinle.re karşı SeVİfiç°0 kutluyor ldııelltüfek, 11(10 kıhç ıre 7G top ne ha. 
ettiği .~hada. b"rinc! del"N:ede b rl hiç kııma,-ühi :roktur. AYfUPllda bir retrt eyledlgl.ni bUihare bir vcsllc ile 
~ev\ı !şgal edem bıır devteıtıe~ kar~l m~ ~t.inio beb6ı IS<' Tur - (Bqtarafı ] inci 158yfada) tasrih ctml Ur. Fnkn.t, prb (•e:ı>heılnde\f 
ı~; -~~t tarz:dB a ~.et et~gl ~- ki7uıhı ,..ti meotaatıerloe en ly:I te_ I fİmİz İnönünde ya!nız düpnanı tiifdıt mO..-tarı ancak 13,000 küsur olı1a-
fll?l~~· .. u.nun. JÇI~ y~a~ ? - ül edebilen bir va.zlyeUlr. mailiıh ebn-kl~ kabnamıı Ebedi tuna cöın- düşmanm btı aretle mağlii_ 
~ıdlerı. Turkıy?ı, ıbıa suretıle, Rusya ile m&nuebat Şef Atatürkün ifadcaik, ~llletfn blyt:Uni ınazur göstcnmk istediğine.bük 
bır vaz.ıyc!t ahnaga ıezı ctmt';kte'Tl Diğer tarartan Tiiı'ldşenln Rnııya7a makW ali" 1 d 1 i B ınt:tmek oğru olur. 

HARİKALARI BAŞLAD 1: GÖZLER KAMAŞTIRICI DÜNYA 

Cihan dans kıralı 
FRED ASTER'ın 

İSA MiRANDA 
GEORGES BRENT 

942 mucizesi in aQİ focinsı 

C AZ ==== Pırla calı 
Fırtınaları KADIN-

Matinelerden itibaren rbaTet icalmaktedır. Bunda muvaf - ,.z.\lıasmak ~n ka:rda dc:ter btr pyn-~ 1u z.af ti an td·~ .!en:"bf; ·- u muL i:rpe bu s&Ll'<PiÜe 23 Mart 1921 Mıırihi 
faik olabi\eocltkri İsıe su;,.\e d~ğes- B&rle._._ ol sına 1'11"-t:n g.....,et hu..·· ı_ı_ctl erbn yı ~~umdu ugldu~ me°!_; 

b
. c1 ..... ~ 15

"' -·J 1e& 0 er taraı:ın a 0 UJtU 1r- hülul etmiş v~ Londradakl Tlirk mu_~:::::::::::::::::::::::::::::::~ 
ır ~vzu ur. . kinnet.lııbı lı:r.aııl karŞı )>plt:.dlii fi - ıehrimlzde de hüyijk mel'Mlmte r_ahhas eyrti 1..om'fradaa ayrılarak • 

Tu&ter hulya pet"'mde ko~avan ldrlercmn ckılla,-ı pek mutmain olmMlıjl kul:lulanacald mf':mlt'keUm dinttkcn dil a.nm lkincıi 
İn9;1nl8rdlT. Ne vad·)~. nı• tehd"d - da ---.IA...Oaifır. ır. • ~8~- Halk vler d mnumi taan-uzu başlanıı$iır ki, sonra. 
ler onlmın harekotk-ri iizıerinde m.U- A.keri cepheden Bu akfam bütün e ın e, düş.nan %3 Mart 1921 .aabahından iti _ 

İr d!acalc hiT ku:\"Vet dl'!ğildir. Askeri ee'Pheden b&kdı:Reı& Alman ta_ Haıkodalannda toplantd r J:P~ • ~a Tüdtlerln p.rbd bütan cephe. 
Tarafaızlıiı muhafaza atTmunun R.osıov elvannda durmuş ol_ cak; muhtelif hatlblcr tara ın an lerlnt karşı taarruza areçmişti '"' r.ırb 

Türk devletiniıı banisi baraf in • me.amdan dola)ı Türkiye ırenlş bfr ne- İnör.ü zaferinin büyük ehemmiyet cepheımlu karşı olan dilşmıın taanıau 1 
d.'an ltcındiler.ine bı.:rak•lan ~ere fes alınışta". Fakat bu sntttle kendi hu_ ve minasmı teboriiz ettiren konfe. Y~ir, BoğcıUÖ7 ve Jnf'.göl bölgele • 

daima aad olarek Tür'k..!er enıper. dadlan yakmınııla sna\"br /&pılm.asuı - raınlar ven"'eeektir. Konf~I riodt: olmak üztte ~ isilkamette inkişaf 
yaf hiç bir arzu g~ınem.okted.ir • elan kurt.ulınaş olan Türkiye ilnimiız - ~b HıılkeTleırlnde muhtelif e:rlemdd.e idi ve Türk ~uvveüeri de .btT 

kr. Onlarm istekleri yalnız elfcr"n. deki Uib7.hM lndt: tchılld~ yeni_ eglcneeler tertib olunacak, konaer - ıaraftıa pUuı muclblncr: düşma.rua ,ok şid 
de bulunan.eri muhafaza, toprak • dnı .-ruz knlaoak re eter Almanya Lır ftll'lleoek ve piyesler temsU e • deUI mukabelelerde bulıınııyurlal'dt. 
farının tarnamİyetini tcımin ve Bo. t.arafmdan ta);{b edllm hedef, Kafbftya dllecddlr. .Muharebeler 23 Marttan 31 Marta 
ğaı:.lar üzCll'inde ka''i ibh kont-rol ~ Türld~eaJn ""dyett ılalıı.a ~l --o law1arbütün cepheler ilı•rinde fasılasız 
ida.meden ~ba.rettir. Tünderin göz - oektb-. ~ kaparunalll M!Jı'ft!r Bir gelin dü"'gün evinden Wr SDFei.W dtva.m etti. Düşman, 'J'urk 
lcri önünde parlattlacak hiç bir vi.d, d"°letlcri ~n bir mi.niadır. Cilnlui bu cenı&b cephesi kUı,ısmda muhim. dcue. 
bu 6 gaydori kendilerine unut • sul"e'Ue Karadenb:;ile deniz lıaklmiyt'tl k&Çfl lııllt:cdt 11vafla&Q-d!er kar.andı ,.e bu 
twamaz. T"ürkle.r, pek iyi biUr'b Rusların ~Unde lıahnllıta ve r.eıwba dot ara.ia Afyoıı.ka.rahlsanııı da lşg-al eyledi. 
ki ecnclbii siya11etİn bütün. aaıı"ati ru datlar aşarak ppllAcak blr taarruza .. (~tafı l lncJ yfada) Garb ~ kar'ŞlSınth da bu cephe)~ 

üzlkle ü"ll'nen.. Danslarla 
St:nenln t:n c-uzeı .filmi 

bezenen., 

YARIN AKŞAJJ.1 

LALE Sinemasında 
SARK BüLBüLU 

DOROT'.Rl' l,.ı\MOUR'uıı: Alttn inden 

BI<~Y GRABBLE' n: Çıldırtıcı d.ımslanndan 

7 BÜYÜK YIIJ>IZ'uı: dz •udretıeıinclm 7arat.ılan hakiki bir besttdlr. 
ilk et.tt. için Ji&Uen nuın:ıralı )erlerlnhd şimdiden k:ıpaiuuz. 

Telefon: t3595 vftdeıdone aid olamıyan reyi <fiğer - naa.nı.n dahi\ lıolay olması }agun gele.n tüm geoe wyun bu en güze'! kızını tahsis eylcditJ, kuVfttlerln bü)ük kıs 
leriDC vadetmektir. Halbu4d Türk • &luma denlıdm bir taarruz lhtl.m:ıll aram~al'drr. mile ~ İııônu mev:rJJerine kada; 
leT, bu şan hiıdit'Clerle ı-ehlikeli bir oriıldan nUtmaktadır. Neticede Ay-şenin ikiJen tıev • i.lcrllrebllcU. 1:::::::::::::::::::::::::===~ 

.. A diği Ah.mıed adında aenee hebn #1 vaı:İyet ahnıt olan kendi cımniyet • Böyle bir tUTU~ ant'.&k An ... ranm ~ ~b CCJJ t'ı mudal'aayı b• ev • . . ht ,,. . R.t . . . ... 
lcrini )"C'nİd.en bulmak ve tarats:z - mul"ıı.faluwJ Ue yapılabilir . .Bu muafa- vererA kıı.~ığı ve şimdi Mehmedle sil.t:rde :raPID"k istiyordu ye ~mdiye ka.: ARDSTIK B ME LE"J,_ TA 1111'"1 .•. SiNEMA YE TİYATRO Yıı... ı 
J&krmı mulıaf aza otnl:o..lttıen bilşlr.a l..~t lsA Türtdr'e Hariciye Vekilinin bir e'-"ene:miyıcef~ V'RZİyeıtt-c -olduğu an.. dar '\tiua g-den muharebeler daha zl DIZLARINL~ NASIL DOÔDUKLARl1'"1 TAS'\"İR ımEN 
hi~ir OC"Y i cmeme4c.t.cdırler. İtalyan pseteslne :raı>t.ıtı ~yanaıb bcr J::ı.şılmıştıa-. ~ıldar yak.abnmı'1ar - ,nde oyalama maharebclc.rl mahiyetin, 

Son iark.işaflar; Tüı1ldore mcmlc • türli.ı 1.eftıddüdleri ortadan kaldırM".ak ta. dıT. ele iclatt ve duşm:uı kul'Vetlerlnln bıi : 

kcit1erinin ibri mevz.İd-c bulunması b:t'lerle llad~ ~ ol.dutu tarafsızlık si. yiü kısmını İnonu mevzileri üzerine 
dunsnuımı k~e;tıtirm · .qir. Bugün ~ WitedllmeSI demektir. Vi.'kıa ,-. Doktor 1. Zati O gel ~ ~k ınak.sadana m.iıslerud idiler. Mak 
adeta mahsur bir haldıe buluc-ıuyor. itaıyan ~l. bütun Avrupa.nın istik- ı 1 sad b.A.<ııl olmııstu. Duşma.o, taş değil, 
Jar. A'1ıanhlT ve İtalyanlar·, Yuna_ lııali bahis mew;uu olmken tarafsıslık Belediye brşısmda'tl muayetıe· deınir ddil, fa.kat <ıell.kten kayalar hı& _ bane.ırinıde lıfle:!en :sonra tıuta· -
nistan v~ F...fte den" zİndeki .dalan te~flln miinakaı;a edilebilir b!r a__ l.indeki Türk Jne\"dlcrine nıületddid dl'. 
h•gal etmi lerdir. ingiTi:der; lrel.k'a nııew;a oldll u ilaveden çek~r 'C lannı kabul eder. 1 tnlar ı ~ış. hCT" rldıısında ba-

ve Suriyeye; Ruslar da hanın il• • F.Lkat bu cibf deUllu 1"ürkler üttrtnde şmın lıir pa.rrasınıo kırılıp koptutunu 
mal kışmlına yeılepi§l~t... h1c b1r teıdl' :mmlfe gttlnnemekie41r· , ' cörmuş, en nlhaycıt 31.SI Mart recesln. 

Siyasi dlray~ Ttirtdtt" pek iyi biti)'orlar ki iaraf1al'dan de ıraı'b oepbesi lı:omatanmın verdiği mu 

SHIRLEY TEM P L E'nin 
·- EN llAREK.l.~Lt.. EN FAZLA ŞARKILI ... EN EGLENCELİ 

YE E:S llİ Sf Fİ1 d 

KÜÇÜK YILDIZ 
Yarm akşam SABA Y Sinemasmda Merkezi ıııkıştıTllcak bir hald~ b1rlne iltihak etmdlle kaybedctıeklt:ri Bu Nı·san sayısıla katil 1aa.JTU emri üzerine aı;lanlar gi 

yapı1an bu tazyik haz1e~tine Bul _ ~y. bı&ao.acıaklanadaa ook fazlaAır. Bu. ~ at4aıı Türk kahramıuılannuı 
garların d Trnkyaya ilenemiş ol. riaıe kadar elan vaziyetleri lbtJyat, dü • muUıi bamldcrl karşısmOa geriye çe - :~=========:::::::::::::::::::rt 
dukları ılave edilirse, Tim.iyenin röstlük Ye blt:ı.nıOık balumınd:m btr oii- p E R D E ldlınl'k1en ba çare kalmadığını aula_ 
nefes almaıkta biraz mü~·~at çeık _ mu:ne addolunabHlr. mış ve bilfiil geri çüllmefe de bala _ 
tıği ve ayrrl zamanda h "ç bir tarafa Bu b:ınıket., en'Cla rcııWenln kendi - mıştır. Bütün 31 lart arunu dernm e-
sn:niyet edemC'ITlckte tamamı le halt leri tarafından miikemn:ıel takdir edll - dt>.n ljiddeUi muh:u"ebt"Jcrde.n sonra dıı 
lı o'Tduğu anla~ılır. Vakla k.~ile • meslnden do~ıcta. ,.anrt Akıl .e duşman nleılannın ~l mukavemet_ 
rine her tarafta ~inat Vcrİcİ BÖZ. 1ık ~den dunJA figr"in4c . m sür. ve ~r1 iamamlJe kırılın ve C'l nihayet 
ler aöylenmiştİr Fakat Tüıi. id.aTe. bqıhywalt beTi tııliirmek ~ n: tarihi Metri 1~pcnln dahi 
cHeri bu sözlere iruınmlyacalc: ve için b!r mutavıuısıt& ,ihtiyaç olursa. tim s zapt;lr: bdnd İnonü muı;:ı.lferl eU birin.. 

dilı:ıkat1erini daima rtıracak biT Ü.. bilir. belki de bu hususta bir rol oynı_ AH NE cs!mlen daha çok parlak bir tarzd:a ta-
yui dhaydtc maliktirler. yabllmdt anuslk kuvvet bulmütadır. nnlere şmh btr o.tma.ğan olmuş ve bu 

Herke.le iyi eçlıunek Bmadan anlaşılıyor "ki Tlh1rlye sırf" mıızatrertyclfn teıslrile dt. rıu ikinci u _ 
Tih1derin yazbf'i.I tamıımllf' arlhtfr. Jrend! an11ıı1le taratsuhktan vaq-eçecek mnmi dümıan taarruzu bütün cephelt:r _ 

()n'lar: herknle b1 ceçinmdliedirlef', ~ lhUJ.Afm lolnt. süriılılenerek o- ı·kı• yaşına gı•rd• de tamıunile nkhn kalmış ve l tndlsl için 
tanttaıı ingiltcreye bılT IUlfak mua. ı bu si,iriikl.en" ldamsl kendi ,.finde 1 "tam bir iıblyeU neUet:lenmlştir. 

3 eke'k1e 1 kadın uında g t<'n enuika.lı bir a~ ımacer ı kalb. 
ler büyüleyecek, gönülleri a a hağlıyacak u-raf cıt ve 

niı1ctrler harikası 

BiR TAŞLA UÇ KUŞ 
(Fre.n3lzca eözlü) 

Regisör\i v-e B~ Rolde: THEO Ll.NGEN'in GUSTi Huher 
~c Hcnnan THIMIC ile beraber yarat. 

larl nq' e Ve ahaJana dolu bir film 

Bu Perşemhe 
günü akşam ŞARK da 

4 ald taraf- otmıyan hiıd18el6bı teslrUe Bugunku kahfnman Mılli efimJz o-
l. 

luk ve ,ademi tt:_ caktır. .. 1a.n o nkt prb cepb ı komutanı ~--••••••••••••11111ıııım•••lll!l•••••••wl 
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~-Sayın Doktor ve Eczactların Nazarı Dikkatine:--., 
Bir muddcttenberi iptidai mad:lelerlnln noksımından dolayı piyasaya oıkarmata de\'llm edllemlyen: 

FOSFOGENOLı KİN IOTONİN 11Bas:t ve arsenikal,. 
SIKATR N, MAZON MEYVA TUZU. 

GASTROSODİN TOZ 
l\lüstahzarlan yrnldrn ihzara lıaslandığını ve piyasaya lüzumu miktarda. verllmekte oldutunu arz ve öledenberl bu 
~ müstahzarlara karşı ıostt"rilen bi.ıyuk ıüven ve ilgiye devamlarını rica olunur. Umumi deposu: 

" MAZJN V;,. bQT TON f:.CZA DEPOSU: Aşir efendi Cad. No. 31. İstanbul 

Bana inanınız,., 

·au Süt Kreması 
lasulü sayesinde 

ZAYİ - Sahibi oldugum Türkiye Jş 

Bankasının 3-1096 numaralı hisse ene • 

dini kaybettim. ikinci nüshasını alaca • 
tundan eskisinin hü.k.miı yoktur. 

DERMOJEN 
YA..'ilK, ÇATLAK, EKZEl\IA ve 
CiLD YARALARLVA fevka.lide iyi 
celir. Derinin taıelenmeslne ve 

yenilenmesine hizmet eder. 
HER ECZA:\'EDE BULUNUR. 

İLAN 
Blıa asliye c.eza hiklmJljinden: 

Evinde 190 kilo butday ve ı;e kilo un 
oldutu halde tanzlnı ve bü.kümete vennlş 
oldutu beyannamede 120 kilo buğday 
göst.ermek sııretlie yetmiş kilo bulday 
ve altım~ kilo un saklamak suıeıııe milli 
korunma kanununa muh;Mif harekette 
bulunduğu lddia&ile mazowı Blgaııın 

is&.Iklil mahallesinden terzi İbrablnı of. 
lu 326 doğumlu Hasan Rlnay hak'kında 
yapıla.n duruşma sonunda: l\lııznunun 

işbu suçu lşledltl usulen sabit corüt -
dutünden hareketinin karşılığı olan 3780 

sayılı kanunun 14.3 ve 55-Z ve 63 iıncu 
maddeleri mucibince t.akdiren kırk lira 
alı.r para cezaslle mahkumi)etlne ve hü
küm kat'leştikten sonra masrafı mahkıı. 
ma ald olmak üzere ve :!5 lirayı &'eçme
mek ,artlle pzete ile neşrine ve 250 

kurll!j durugma harcının kendisinden a. 
launasına 20/!/9.f2 tarihinde verilen 1 
karar Oı:at'lyet kesbetmlş oldutu cihetle 
keyfiyet mıiUebaz karar mucibince ilan i 
olunur. 

FRENGi 
ve 

Belsoguklugu 
na tutulmamak için 

EN tyt iLAC: 

Protejindir. 
Her eczanede 50 Kr. satılar 
···················································· 
Son Pe>sta Matbauı: 

Hüseyin Turhan, Emeili )-Üzbaşı Baş_ ======= 
Neşriyat Miıdürü: Cihad Babaıa 

DM'dd mahallesi No. 63, Bandırma. SAHİBİ: A. Ekrem USAKLlOİL 

BANK 

ile sabah, Oğle ve akşam 
Hn yemekten aonra güllde 3 Jela muntazaman Jislerinizi lırçalayınız. 

~ 

~ 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
VE BÜTÜN· AGRILARI DERHAL KESER. 

Sıhhiye Vekaletinin rubsabnı haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İSTANBUL ŞUBESİNİN 
50 ·yaşındaki birçok 
kadınlar ancak 30 

·yaşlarında görüne-
ceklerdir. 

OOYÇE 
AK T 1 F 

31 Birincikanun 1941 tarihindeki 
PAS 1 F 

Bilançosu 

\Oklarla işaret edilen 
~erlere tatbik ediniz. 
§.onra da bütün yüz 

ve boynunuzc\ 
sürünüz. 

'B urutmuJ, solinu$ ve 1evtem1t ·bil.' 
ır ~ . cıldl, tazele71p gençleştunı.k iÇlo 
-..ıe sıze buıt bir usul 
""Önce Pankreatın ılı.- hamı ettiril• 
fntş tm mtkdar suı ıtremasıle' ayni 
lhlkdar haz.nı ettınlmıs zeytınyatıle 
kar1$tıruu2 ve buna ıkl mısli ~ze 
tüt kreması ıllve edınıı Bu tertip 
clldıruıl ·besler ve ona tdeta ınand
mıyacak derecede bır gençlik ve bir 
~~~ve~ 

4 

Bır me~ur ıtrtıst gençhk manza• 
hsını muhafaza ve ıdame için bu 
basıt usulu taU>ık eanış ve 70 ya,m• 
da olmasına rağmen genç kadın rol• 
lertru oynamıştır Eczacınız da bu ha
lıtayı size ıhıar edeblllr Ancak 
l'nuhteovtyatı aı mık.darda olmakla 
beraber pahalıya mal olur (Yağsız) 

beyaz renkteki Tokalon KreminlD 
lerkiblnde clldınızi beslemek lçJ.D 
bamı etılrllmiş zcytmyap Ue süt 
peması mevcuttur Bu terkip dl· 
;dl.o ihtıy~ hlsSett.i.ğı gıdanın ta ken• 
fUsldır, Herhalde memnuniyet baht 
~eresı ıarantWdlr AIW bald• 
~anrz lltı mısU iade etWecekur. 

KASA VE MERKEZ BANKASI 
KANUNi KARŞILIKLAR KASASI 

(Banalar kanunu mucibince) 
BANKALAR 
SENEDAT CÜZDANI 
ESHAM VE TAHViLAT CÜZDANI: 

Hazine Bonoları 
Tahvilat 

BORÇLU CART HESAPLAR 
Adi Borçlular 

[ 
Kabullarından dolayı Borçlular 

MUHTELiF BORÇLULAR 
SAiR AKTiFLER 

NAZIM HESAPLAR 

Türk Liraıı 

ı.soo.ooo.-
54.692.53 

4. 756. 7 48.98 
2.214.000.-

Türk Liraıı 

1.098.946.84 
924.300.-

1.041.825.72 
61.799.15 

1.554.692.53 

6.970. 748.98 

200.865.01 
60.541.15 

11.913.719.38 

8.491.296.15 

SERMAYE 
İHTiYATLAR 

ileride vukuu muhtemel zarar karıılığı 
(Bankalar Kanunu Maddde 31) 
Fevkalade ihtiyatlar 

KARŞILIKLAR 
T AAHHÜTLERIMIZ: Merkezimizin alacağı 
MEVDUAT VE CARI HESAl>LAR 

Tasarruf Mevduatı 
Diğer Mevduat 

KABUL KREDiLERi 
TEDİYE EMİRLERi 
MUHTELiF ALACAKLILAR 
SAİR PASiFLER 
KAR 

Türk Liraıı 

73.571.17 
269.096.13 

1.082.017.25 
5.421.936.72 

NAZIM HESAPLAR 
KEF ALETLERiMiZ 8.491.296.15 

Türk Liraıı 

1.100.000.-

342.667.30 

10.790.98 
804.105.36 

6.503.953.97 

2.214.000.-
4.963. 75 

248.907.64 
471.311.37 
213.019.01 

1 J .913.719.38 

8.491.296.15 

DOYÇE BANK 
31.12.1941 

İSTANBUL 
• • 

ŞUBESiNiN 

ZiMMET 

Personel Masrafları 
Vergi ve Harçlar 
Sa:r Masraflar 
Verilen Faiz ve Komisyonlar 
Amortismanlar 
Karıılıklar 
Muhtelif Zararlar 

ıK i. ~ 

tarihindeki 
1 

Türk Liraıı 

315.305.73 
154.104.51 
48.973.18 

133.376.29 
3.461.-

14.269.98 
309.28 

213.019.01 

882.818.98 

Kar ve Zarar hesabı 
MATLUP 

Alınan Faiz ve Komiıyonlalr 
Eıham ve T ahvili.t Cüzdanı Gelirleri 
Banka Hizmetleri mukabilin de alınan ücret ve 

Kom~ıyonlar 
Kambiyo Karı 
Muhtelif Karlar 

Türk Lirası 

335.909.84 
52.476.38 

404.049.67 
13.552.12 
76.830.97 

882.818.98 


