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Bıı.ıı,t mll,terck bUctlerl tpartşl ıda· 

renılıde, 3alnı:ı. cuma gU.nllc cum:u. 
tcsl günü anat 15 e kad:ır kabul cdillr 
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Fevkalade kazançlar
vergi Projesi 

Edirneye 
i k tiren bu 
sab h g·tti 

• r upu yarın genı 
pr ·eyi nıüzakere edecelı 

.........::--~~~~~~~~~~-

Parti komisyonu pro-
F:ransada jede bazı tadilat yaptı 
Ruhi halet 10 bbllD ltllradaa aıalı safi azaaçiata-ıa Bu hah lrkeel 1 tasyonnndan Edlmeye hareket eden ilk doğru Jcatnr \C lokomotifi 

Hüseym Cahid YALÇIN 10 D r:ıdan aşalı bina ve arsa sa iŞ• ·ık A . d b k 2 d s· k .d k lk k 
/svıcI:E d.ueı..lcri M.,e.al Jarmdaa V81'gl almmamlll tekllle illyor 1 vrupa trem e u a şam saat e ır ecı en a aca 

Petcn'in Fransız zn.bitJerj. FovkalA.do kazançlardan vergi alm. vaziyetinde değil, §imdiye kadar be· Trakyn. köpriilE."rinin !İnşas.ı bit. 1 lk tren bu saoo.h saat 8.30 da lıareket od~ccktir. 
~hitap ederken Fransanm mnj';· maaı bakkmda hUk~me~e hazırlanan yannameye tabi tutUlmam.ış ve sayısı miş olduğundan bu s:ı.bahtnn iti• Sirkeciden Edl:nıeyc hareket et • Diğer tar.ı.ftan bu nkşnm t 
""'>}fetind tdirnr tekrar hah • kruıun proj<'si O.zerinde parU grupu çok ytıkaek olan kart usulUne tabi oorcn Edime .. lstancul are.sınıla miştir. Bu trenle Ilürncyc hayli 21 de S rkccide.1 Sofyayn bir kon• 
::,.lnıiş olnm mı ınAoiılı buluyor. komisyonunca yapılan incelemeler bıt mUke!lenerin geçen yıllara aft kn _ doğrı. tren seferlerine başlanmış• yolcu hareket etmiştir. Edirncden vanslyonel treni tahrik cdi mek 
b..·-Qünkü bunu Fran"ız zabit.le? mi§ gibidir. (Devamı s üncüde) tır. Je yarın sa.'00.h bir tren ehri.'llizc sure!ile Avrupa ile de:niryolu mu. 
~"'"llda tekrar mü )eleye nh • Ankarad:ın verilen malümııta göre, nn".mlô.tı fiilen ba.r:J:ırnt:ı olacaktır, 
~ için blr nrzu o\:ındığına de- parU grupu yamı toplnnıırak bu pro- ş k Avr.:pe.ya r-4en ve gelr-n yolC".ılar 

addediyorl:ır. Mar\;cınld:ı. n ~"· jeyl mllzakerc edecektir. L i h l}Qd a ar ta Sofyatln aktnrma yapacaklardır. 
~t olan knua.:ı.t, ynni Frnnsnııın Projedo ynpılaC&k zarurt doğl§tk - Am erı· ka Her glin Sofyad:ın Jm kan ve A\• 

1 
IU.fi kabul etmez urctte mnğlfıb llklcr bnkltinda tebellür odcn csaıılar --<>--- -o- nıpo. yolcularmı getiren bı.ı tren 

0 dtıfuuıa ,.0 artıli ba ını kaldın:- §Ulllardır: M•h k ti • u " t S3b..ıh Jrı 6,50 de Sirkeci; gele. 
~ dereoeClc ezJJdiğinc dnır Verginin eski yıllara t.qmuı zarurt 1 ver uvve erı Uçak gemisı· mumı aarruz ceh-fu. Gümrük mun.yenes ve pa• 
~etli kaıuuı.t nıbıtlcrdc de bu. görWmekle beraber kanunun mal<ııb. k d .., 1 b 1 k Eaport vi .. eleri Si\'ilengraddn yn. 

bit Ydı onlara bu acı baklkntJ .. rt llne te§ID11lnde bazı mı:üızurıarıa kar. şar a ogru fı·ıosu yapıyor aş ama üzere pılac:ıktir. 
~~re dnha hatırl:ı!~t.a .~r §ll~ıllı.cağı anla§ılml§tır. Bu ZOTluk. Avrup:ıcln.n i k tren 19 Haziran 

\' \"\'lll' cdllcbılır mıl<lı. lıı.r, beyannameye tabi mUkelleflerin. ·ııerıı·yor bulunuyor ~ıı b:ı.hı 6,50 de jlebrim.ize 
~._itle 1fnitre gnzeLelerl, Mareşsl ----<>- gelee<:ktir .• 
t~'q'in tcltJs1erl esnasında bU. -o-- 8 mı yar 608 ~ ----------

tençl,crin ve bü!u~ ~~ Akdeniz mallara-~ S&Jdl lloze ta ı ar S vastopaldakl 
~~~-o!rhuçus~n~u ~: besi llakkıada mabarebe er tahsisat ayrıldı gedtk gittikçe 
ttıı.ır "' • 
" ~Fransız lllartsının i!:Jndekl: talsllAt olma adır -o- geni llyor 
~ ey ehli ,-utan, f. --o- ln§a halinde bulunan kru. --0-

~lld~~J c~niz~·ı!:!rtn 1 U7.e. -o--- lngilizler Tobruğa yeniden vazörler uçak gemisine Sovyetler yarım milyon 
t ı 1s\içr.e gtı2ctcıeri bu ısa. Bir [fa/yan takviye kuvvetleri çevrilecek asker kaybetmiş! 
~ere b3Imnık b~Ui:derle Ame- gönderdiler Cl'ıı:11sı S llnclhlc) (l'azısı 8 UncUde) 

l ... _ lılar Frnn n 'n bir a kcr çı. kruvazörıle (l'nıı ı 3 uncUdc) 
~ hareketi ynı>;\Cak ohırtıırsıı. 

lkt.wı ,.0 n kerden ufacık bir k h . 
()USlııanbk tezahürüne bile it i i m U r lp 
0hnı)acakl:ı.rıns hUkmedll ortar 
~Uz ucnkJ.ıırmm ) ııı>tıkmrı a: b i ld l 
ltnlıar blttnbi J<'nın ızl r arasında a ır l 
~ tclciat:ı. sebep olu) or. Bu Yliı- -o-

den ınat.em içinde ko.lan Pransız Akdenizdeki harekata ilk 
"1eleıinıle bile jngilizlere knrı;ı 
'liCQt bulan inflnl t>ek id<Lctıi defa olarak Amerikan 
!it~. Diğer t..ıımftan, Doğu tayyareleri iş\irak etti 
~hcslne gotilrülmck ilzeJ'C BoL Londra, 17 (A.A.) - B.n.o. 
lt'ik aleyht.an gönUllUler ka)dr. Akdcıuzde Trento ımutındıın 10 bin 
~ kimseler de mU\-n{fak olıunı- tonluk bir llatyan ağır kruvazörile 
tor1anru . rran ızlsrm hakiki hi - iki lnllhrtbln batması ve iki ttalynn 

rf 'e düsüncelcri hnk&.-ımb bu urhlıaı Ue blr kruvazöre isabcUer 
~k işaretleri İsYi!:tt gazeteleri vukubulmaııı1c neticelenen deniz mu. 
-.nneuı birer delil telakl.i ef• harebesl hakkında yeni tafsllAt alm. 
~l.."tedirler. Dll§tır. 
!it İsli~re gazetelerinin bu i tid· Çarşamba günU Tarant:onun ccnu. 

lerj ve muhııJıcmeleri objeld.if bunda iki harp gemisi ile ( muhrlpten 
~ellere lstliıat eder gibi görü. mUrekkep bir ltaıynn deniz te.§kill 16 
lıiiyorsa clıı işin itine s:ıh<oi tem:ı- tnglllz torpil tayyıırcatntn hlk:umuna 
)lillerin karı,.c;ma ı da ihtimal hn- uğrnmf§, fakat aJ.uımı nctıco tesbll 
~İnde det-ildir. Pakat Fnınsnıun edilcmemi§tlr. Ertesi sabah Amcrl • 
lıa,r tarafından muhtelif \'tısıta.. kan tayyareleri, İtalyan filosuna tek 

la gel n mallinıntm Jıepsi ayni rar taarruz etmişlerdir. Bir ltaıya.n a.. 
;1°1rtoda blrleştikleri için bn für. ğır kruvazörünü torpU ve bornb&larl& 
li be3rlyatta bir ('<;ac; hnldknt batırmışlar, iki dll§mıın zırhluıue bir 
lrıevcut omu 'hı i~fır kabul etmez. kruvazöre ve bir muhribc de U.bet. 
Olsa ol a isin derecesi ,.e kuvve. ler luıydetınlşlerdir. lki dll§man muıı. 
tl hakkınd:ıkl tahminlerde yanlı!;. ribl de bat.ınlmı1'tır. Bu a~r zayiata 
bıt olabilir. Yok a rrnn ada mu. u'""'yan ltalyan !llo.!U, pcr§embc gUnu 
t.rekenln nkdlnclcn onrn N>k c.lc- o•• gltm k üzere 
~ iklik hl ıl oJduğn mohnklmk. öğleden sonra tııısüne e 
tır. geri dönm~lUr. 

Pazartesi sabahı Pantt'lflrya adası 
llir kere, iare 1 rcten m:ığ. civarında, bir ltatyan ııarp filosu. 1n· 

lübiyeti kabul etme"!ine m~1cn .. nız hnrp gemilerilc ıayyareıcrln.. 
lı'rafısızlı:ı.r kendilerini mağliıb ııd- 0 
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Evlerde yarım kilosu yokken 

Lokantaların bol bol pirinç 
bulmalarındaki keramet araştırıhyor 

\ 
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1 
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lspanya 
Fransız Fasın~ 

göz dikmiş! 
--0-

lspanyol hariciye nazırın 
Italya seyahatine büyük 

ehemmiyet veriliyor 
(}'azısı S Unriıdcl 

Parti Grupunda 

Hariciye vekili 
Son haftalnrm bizi 
ilgilendiren siyasi 
hadiseleri hakkında 

at ren 
verdi 1 

Cumhuriyet halk pnrUsl. meclliı gnı. 
pu dUn toplanmı§ ve hariciye v kili 
ŞUkrU Saraçoğlu son haftaların b1zi 
uzaktan, yakından il llendiren ııly 
hAdlselerı Uzerindc iki saate ya.km 
sUrcn izahat vererelt grup umumi be.. 
yelini tenvir etmiştir. Bundan sonra 
l 1 "! t .. 

dctnıemekte hnldıclırlıır. rrnn u: tnnrru:ıuna uğranuştır. Bir dUşınan 
b knıva:ıöründo yangın çıktlnlınl§ ve 
arbine dnlr muhtelif mii nlıith.•. ağlebl lhlimnl blr muhTbe de isabet 

tin ynzrlıın matbuata intilml ct
btlstfr Biltiln bunlardan çıktın ne- vaki olmu~tur. 
Uce Fnın n: ordu unun harbetme. İngiliz tayyareleri, 1nglliz harp ge. 
tni olmasınclnn lb:ıJ"('Ufr. Jlıya • mllerinl mUesslr bir surette himaye 

clm~ler, 20 nvcmm hlmaycainde bu -
ilet mi vnrdr, te-ıklliU ızhk mı 
\'ardı, ıuuıffi n.11 , arclı, ida.. (Dcwnmı S üncüde)_ 

Pirinç tevziatı uzun bir mUddetten. 
beri l~ce ynpıldığı ve çeltik ve pi • 
rinç l§lcri tamıımen topral< mahsulle· 

26 Çek daha 
kurşuna dizildi 

rl ofisi elinde bulunduğu halde plya 
saya bUinmlycn membalardan ve meç 
hCll eller tara!mdan mütemadiyen pL 
rinç çıkartılması mevzuu Uzerlnde böl 
ge ID.§e mU:IOrlllğU ehemmiyetle dur. 
maktadır. Bllhassa sermayelerl gnyet 
mahdut olması it1barllo bUyUk stok 
tutamıyacak vaziyette bulunan ve e. 
saaen evvelce de bcyanruıme verme 
mi§ olıın l<Uçtlk ahçı ve lokantalarm 
dahi devnmıı bir şekilde bol bol pllA.v 
yııpnbllmelerl ruızan dikkati cclbet • 
mekU?dlr. 

Devlet Konservatuvarı 24 
Haziranda istanbula g liyor 

.--tsizlik \'e lmblllyet i:ı.lik mi '-nr. 
dır Herhalde blr sev \"ardı. AY- pati ma nişanelt'rfnden eser gör
tnan askerlcrl Bclçilmyı Ye Hol- miyen mü ııhltler Fnın ız ordusu. 
lnndayı h p ŞMClerln üzerinden nun ne yapmış oldul,'llllu ha rretlc 
)liriiyerek. ~-nndaki tarlalara ya.. düşUnmiişler<lir. Şim<U bu ordu ve 
hlrnağa bile lUzum gi.irmeden bilhw sa gençler dü!'lünmeğe ve 
geçmtşler, flerlcm' ter ve adeta muhakeme etmeğe ,·akit bulunca 
~erl bir tcnl"Lz.Uh yapını Jarclır. elbette !lnrsey~l büyük <Wk 
l'oUann U'lerindt- bile mlidnfıı.a u- ve heyecanla terennllm ederler 
t'ak bom'1 rdnnnnlnrmm ııçmıı.lan ve vatanlannı Jmrtanna -.atinin 
lcap ede.q Jaa~Jerdcn, mayn ı ~4bnasmı sabırmlıkla beklerler. 

--<>-
Biri ha.kim, biri avukat, biri 

profesör ve biri de 
öğretmendir 

Londra, 11 ( A.A.J - Bertin 
radyosu, 26 Çekin daha idam r
dildii?ini bildirmiştir Bunlardan 
dokuzu Heydrih'e karı:ıı vn.nılan 

,(De\·amı S üncüde) 

Anligone piyesi 
Yapılan Uk tnııklkallA Anadoludıın 

kaçak olarak pirinç ve çeltik geldiği 
dört defa tenısil eaiiecek 

ve bunlarm da bazı yollıırıa aatı§S 1 Devlet konservntuvnrı 24 haz:. 
çıknnldığı .. nıqıımış bulunmaktadır. randa şehrimiz.c ~c!eoektir. 
Bu hususta ntıphelcr bıw firmalar U. 1 Reisicümhur lnönü'nfin aynı 
zerinde topıanmıştrr. Tahkikata do • j niyesi iki defa seyretmek sure • 
vıım olunmaktadır, tiyle san'at ka.blliyeilcrini tac-

landırdıkln.rı gençlerden mürek • 
ken olan hcvct şehrimizde n 
tooınıuz paznrtesye k&Aar ~ -
ca.k ve bu müddet içinde, 5 tem. 

(DO\'RDll S üncftde) 



Balhan Han 
H·tNDt.N ba höyük Haka.nmı 

da unutmamak limndır. 
ffin+li' e~ karp olan düı:;manbkta, 
biti* ı..bn bnanla ?.şık atama. 
IJU§br. 

Yazan : R. <;:. 
rua kadar saray \"e eh arına saman 
ta..511llnğa. ba.5bmışlıır. Sa.ma.nla.r. 
dan teP<,..-cikler, dağcıklar meydana. 
çıkmış! •• Niba)et bUtUn asileri, 
loıılatıp getlrtmi. ! Yo&rurt çıkar
tır gibi herifleri. samanların içine 
tiknuş, or::ı.da hoğdortrno' ! 

Suikast 
davası 

---<>-
Karar bagtln 
bildirilecek 

uaana olukla, sivri açla Barsa bıçatı 
derler, sapındaki ekler, birisine 

varaldaia zaman parmalılar kayıp 
kesilmesin diye konalar.,, 

Adliyeye yalmz başına gelıni~ti. 
Koridor boyunca qağı yukarı do
laşıyor, Wı bir mahkemeden i~e
rl ba.5DU nza.byor, kah köŞcdeki 
pencereden hayırhah bir mübaşi. 
rin her sabah eliyle mahlran,. bir 

- Gece !>.'l!lt yarımda, köprüde 
çantanızda. bir l.:ı.rna. ite dol ırken, 
yaka1arunıŞ"ID17_ Ne diyeceksiniz? 

Maliye Yekilinin 
beyanatı 
-<>- .. 

Oçuncu tertip tasarruf 
bonoları da satıldı 

Ankara, 16 ( A.A.) - Maliye 
Vekilimiz Fuat Ağralı Anadolu 
ajanBI muhabirine aşağıdaki be· 
yaınatta bulunmuştur: 

Nihayet bir gün Hintliler, bir a. 
:...,. topla.wp Hsbııa ~ı isyan 
eCllıek ~l gMterebilmişler 
HintlileriD bo isyanı kendi ine ha
ber verüılllf. :ıııaman Balban ilan, 
entel& bir müddet dü,unmö,, "or. 
daJa 1-ufaynuz,, emrini ,·erecek 
yerde: 

- Hintte ne kadar nı varsa 
hep9ini toplayıntz ! 

Balaban llan'ın bütün bu halle
rine :rağmen !:Ok tuhaf hikiyeleri 
ite 'ardır. O sarayındal.i cariye. 
le.rin !:ııma§"ır gibi daima dc~ti
rilmesini ~ter, koklndığı gühi ı. 
kinci defa koklnınağa taha.mmut 
edemezmlı: 1 Bu sebepten ,·fsaline 
giren cariye sabahleyin hemen a. 
lınır, esir pazarına götürülür, sa. 
tılır, onun p:uıısı ile yeni bir cari
ye ftlınınn15! 

Geçen çal'§amba g1lnkü celaede An. 
karada bUy!lk elçi von Papene yapı • 
lan suikast davıuıınm maznuntan mü· 
da!aalarmı yapml§ ve davn karıı.ra 
kalmış bulunuyordu. Ankara ağır ce. 
za mahkemesi heyeti, bugUn saat 16 
da aktedeceğı celsede karnrmı maz · 
nunlarn bUdlrecekUr . 

Meclis cuma günü 
yaz tatili yapacak 

' surette ınnsluktaıı 15 metre ileri
deki camj kubbe6tne sıktığı suda. 
çırpma ÇQ'J>ma yıkanan gövercin
J.eri seyrediyordu. 

Sonra her ikisinden de bıkarak 
yüzünü can sıkmtısfyle burnştnru. 
yor, vücuclunn. futlr bir sn.lmtı ve. 
r~k Yiirüyüsüne <le,"aın ediyor. 
du. 

)luh:ı.kkıı.k ki, yuk.arfüi tasrlhten 
sonra. ~en~ krzın suj;unun mıı.ht. 
yetjnl bu sıizlerle ö,i:;'Tenincc, siz 
de benim o o.ncfa dü!otii~üm hn.yre. 
te ı.Hı~müş oJdunnz. 

Feoa halde gorilnüşe aldan~ 
tnn. EYet. bu masum yüzlü, 15 
ya~mdaki g\iul kız, en adi külhan 
Leyler gibi gece yarısından sonra 
ırama. t:ı.şı,•kt:n yıı.l~a.mnıı:;tı. 

- Hasılatı milli m.Udafaanm fev~ 
kala.de masraflanna karşılık tu· 
tulan tasarruf bonolarının üçün" 
cü tertip yirmi beş milyon liralı· 
ğ-mm da birinci ve ikind tertip" 
lerde oldui{u gibi fevkalade rağ· 
bet görerek çok kısa. bir zaman· 
da tamamen satılmış olduğunu 
memnuniyetle ve aziz vatandaş· 
lanma teşekkürle bildiririm. 

Bu suretle pivasada.ki tasar • 
nıf bonoları yckfınu vet:miş, beŞ 
milyon Jiraya v~rr. Elde e· 
dilen bu netice memleketimizde 
ta.c;arruf fikrinin ne derece inki" 
ı:;af ettiğini gOOtermesi bakımın· 
dan oldu:iu kadar tasarruf sahi" 
bi yurtdaşların milli mUda.faaya; 
vardım hususundaki arzularının 
ve cümhuriyet malivesine olan 
itimatlannın parlak bir misalini 
teşkil etmesi itibarivle de iftiht· 

Dem.il. 
AırQ'k he.rke5, köyde, kasabırıd3, 
~ 1'Mt geldiii fili tutup sa. 
....,,_ ~e başlamı,W. On 
lıiıılerce 1U toplaaml§. G~ii önün. 
~ sb'ah blrer seyyar kale gibi 
dola.tan lulyvanlera dikkatle bak
flkt.a eoma: 

- Şimdi orda Mlleri tedibe 
~n! Ve bepeini tutup bağlayıp 
'iıılı:rap geUnin'! 

Emrini vennJş! 
Dediği gtbl de ohmı ! ~ e ks

CJıuo a._tıf Hintli '\"8.J'a hepsi yakn. 
lmnıp hmunma getirllml~ ! 

JllikimcJa;r banlan:a hepskli bir. 
Mrine ~tmış, yUztı Jwyun Yıel'e 
~ büt.Gn bu i~r okl~n 
1iGmlloC 

- Artlk filler inet'lerincıen gc. 
Cebfı1r! 

Dem;,. 
na södi işidenler ldç dururlar 

•!Hemen ffileri diirtmeğc yü. 
~ ~Iar. Tmıkı andı. 
talı. malılfal[lar, 1n.nlann 6-zcrin. 
den g~ericen bir anda kınlan kc
mtll:ler o kadar ~okmus ki, sehrin 
"' llftcera köşelerinde inle bu ~a. 
tırdmm se!li <'hıyubntı'! 

Bu ftl resmi gC!:fdi bittikten son 
ra, Hakan yerde yatan hısanlara 
bakınca iğTenmi!'ı! Viinıtlan top. 
r:ığa ~mıl~, oomıla bf.r seviyede, 
'.an pıhtıları ~- çok iğrene; 
ir manzara. •• 
Hakan yanmdakilerc d&Jmliş: 
- Fena ettim! lfo bir görünü

ü yClk!. 1npDa.h öbür sefer başJm. 
ıirlü yaparım! 

DemlıJ • 
ll&kanm ikinci Mr ~ ™1yen 

' e ncnnlsi de gödUcmekte gecik. 
ınl"mi5! 

kılsn Hintliler bir isyan daha 
çıltanmştar. Bn haber kcnclisine 
ı;efi:r gehne'z bu sefer Halcuı: 

- Jlintte ne kadar saman nr. 
Hl bttraya getiriniz!. 

Jo~rini vemıi5! 
Bütün nralıı&ar sabs1rtan oksa.-

Ağır işçi kartları 
nasll verilecek? 

ı :.ıtır ifçllerin ekmek kartlarını ne 
mret'le al.acaklaTma. dair bir talimat
name hazirl&ıım&ktadrr. TnUmatna _ 
mede atır lp;Oer, ağır l§çl. Umanda 
~ ağır !§çiler, ruıker ağrı- işçi 

dma1t tızere tııı:e ayrılmaktadır. Ll • 
mazı Te diğer ağtr ttç!ıerln 1tartlıın 

'ıı.tanc!uklan mUe98eaclerden. askeri 
tfolleı1n harlları da Mkcr! bir • 

l'lldlr taftlmdııın TerileoektJr , 

Maynta Amnikada 144 
greT olmuı! 

l'lıll, 17 (A. A.) - ~n 
abnaıı btr luıbeır. om.da. Mayıs a• 
~ 144 fJlff!'/ ~ ka,aedil • 
~birdi~. 

Btr ticare\: gemisi harp 
ganiai wibi ma.tlelenmi1 ! 

V"Jll(, l'7 (A. A.) - Mihver de 
-..OJııın, At1onlı"'kte bir bfilnyl 
~ ohırı bir rorp gemisi -
Din maeemt~ lW ticaret gem • 
aindıen ibtı.11k~ bir ea-Y olmad:Iğını 
teebtt ct:mişb-d!r. 

Arjantin elçisini Kolon. 
yaya gitmesine müsaade 

edilmemiı! 

~ 17 (A. A.) - Arjantı.n 
~ &'fin büyük elçisi
~~ g~1*nes,i için izin 

O \'mt Dellıide, tJpkı Obizim 
merlıınn ''Pa1..ar Olıı Jrasnn Bey,, 
gibi dolnsan bir me.czup ,·armıı;! 

Bir gün nalaban atiyle gezinir
ken, bu meC7Up ka~ıoıma çıknııs! 

- Knclm tUccan bir tanesini 
hana nresiye satsana 1. 

Anka.rodan bild§rildiğine göre 
Bilyült Millet Meclisi 1!I Hazira_:1 
önUmüzdeki cuma gilnil yapacagı 
toplanbyI müteo.kip yaz tatili .ka• 
:rorı verecektir. Tat.il müd~etinın 
bir buçuk ay süreceği. 3 Agu~tos• 
ta Meclisin tekrar topl:ınacagı nn 
laşılma.ktııdır. 

DemM ---o---
Hnksn fen:ı. halde ktzarmıs, Jm. 

mı~! Fakat meczubun °iyl saatte 
olımnlarlıı,, kti.n k oTCloğo hnkkm. 
iiaki rlmyetlcr; 

- Gel cellat kafa.snıı 'ur! 
Demesine mnni olmuş. Ynnında. 

kilere: 

Pirinç satışı 
serbest bırakllacak 

- Bonon sö:ıünde ele bir Jıff<. 
met '\"aı'dır ! 

Deyip, en güzide caziyelerden 
bir tanesini meczuba göndcnnis. 

r\ kc;tJiğe bnk ld, luıdın m.ecı:uba. 
gittikten sonrn, Hnknn da ~ılJı. 
nısıya gonderdlj'.;oi cariyeyi <ıe\':me. 

ğe başln.mışl. Derdiyle gözlinc uy. 
ko bUe gfrmiyormus ! 

Şeyt:ınlar<lall, cinlerden, fena 
ruhlardan ~ok fazla korktu~"" ı. 
çln, meczublln clinrlen de tet<mr 
almıya bir t:lirlii ccs:ı..ret etleme. 
mJ ! 

Yir..c bir gün gezerken meczı.h3. 
:rastlamış, mcezop bu sefer d : 

- Kndm tüccan lıcmle'kini lle. 
ğ~tlr~ne! 

Der (leme7-, mal bulrno!I mağribi 

gibi: 
- Basiisfüne şimfli! 
Demjş, ve hemen bfr c!ll'İyc gön. 

del'erc'k, se\'gtli cruiyC"Sinİ tel.rar 
geriye o.lmış • 

U:ıln.b:uı lfannı ölümüne bn ca
riyenin sebep oldu&'11 söylenir. ni
\'aycte göre, nrhk sarayın yegiı.ue 
nnıtl:ık fımircsi ol:tn bn kndrn Ha. 
kanın oğlu ne ~c\)qnesi lizerine, 
B:ıla.bnnı 7.ehirlem:-: ! 

llerhn.lde Ikılabıınm rahn.t (fü• 
ı;eı;indc, kendi c"eli ile hakka 
yürümediği muhnklmktır. 

Bir kamyon 
dereye uçtu 

kiti ağır yarandı 
Şoför HüsnUnün idaresindeki 

kamyon, Yeşilköy civamı.daki Ç-0-
r.ruıçeşmcsi. clvn.rmdnn geçerken 
b:rdenbire frenleri bozulmuş, köp 
t üden dc1'."')·e devrilerek parça • 
Jan.nuştır. Kamyonun arka tanı. • 
fmdn bulunanlardnn BiliH ünıu, 
Arif, A.!J a.n, Adnan, Ahmet <:k • 
dooın ve Ali Saml kızı Şefika. bu 
devrilme sırrumıd:ı. knmyonun al 
tmda kala.role tehlikeli mırette ye
rala.nm lar ve hastaneye kaldını• 
mışk't'dır. 

Alma aile 
t caret mız 

'ficaret vekAleti, nımtaka t1caret 
mUdUrll\!lilnC gönderdiği bir tebliğde, 
ye!ll Türk • Alınan ticaret anlaşması 
hakkmda bir slrkuter gönderileceği, 

bundan evvel gerek ihrtıcatı.:ııar, ve 
gereltae lt.hJ.lAt.çıların alıcı ve a.-ıtıcı. 

larla !lynt üzerinde mutnbtlt kalma.· 
malanru blldlrmi§Ur. 

Baz neden 
ba unamıyor 'l 

~ı-..n ihtiyacına yetecek kadar 
buz yapılmakta. ve piyasa.ya veri'· 
mektedir. Buna. rağmen, birçok 
bayiler, !buz olmadığmr ileri süre 
rek ha:lika buz ~.atmamakitadırlnr. 
Be etliye sun'i buz d:ı.rlığmı, ba.y"-
lerln ihdns ettiği ilauına.t.i.ncledir. 
Belediye, buz fi:ı.tm1, kilo bnş:na 
5 kuruş olarak tee'bit etmiştir 
Birçdk lbay 1erin. ibu fiattan yük• 

, flt'ğe buz ro.tmak 'il;in mı.ın'C'vra yap 

--<>--
Ticaret vekaleti 

lbraç ııattarını da 
tesblt ediyor 

Anknradan blldirlldiA'ine göre i8§(l 

müsteşarlığı yeni mahsul pirincin 
pi.yasada serbestçe satılmasını kn.ra.r 
aıtxna alml§tır. Bu laırar, bir iki gUn 
içinde UAn edilecektir. 
Diğer taraftan Ucaret vckAletl, ilk 

de!e. olarak yent mahsulUn ihracat 
flyatlıı.rmr tesblt ctmektcdlr. Fiyat • 
lar, memleketin umum1 plyasruıına 
göre aya.rlanacalrtır. HU!cflmet, tcsbit 
edilen thracat maddeleri fiyaUarmdan 
razlasmo. müşteri bulan ihracatçıya 

yüzde ıo nl!ıbetincre btr nevi komia • 
yon vereca.k ve a~ !arkı alarıık 
1ç -piyasanın tanz!mlne ıınrfedec k • 

t.ı.r • 

Bil n kfiıtlara 
el kondu 

Vekiller Heyetince ka:bul cdi· 
len ve dfüıkü resmi gazete ile neş 
ıolunan lıi.r kararname, hakild ve 
hUkmi §3.hl3'ar elinde ve gümrUk 
lerde buhm:ı.n !bütün t.ağrUnn be
yannameye tfııbi tutmuştur. Be • 
ya.nnamelar, karorm neşrinden iti 
bar:;.. 5 gün zarlmda mahallin en 
bilyük millldye mermırunıa verile. 
cektir. Beya.n.:ı tabi tutulan kağıt 
lar, değer fiaQel satmalmacak ve 
Ma tbua.t Umum Müdüı'llüğü t.ara
~dan ihtyaç sahlplerine tevzi e• 
ililccekt.ir. 

Fakir halka kömür satılacak 
Eyüp, Kaermpao& ve Fatih aemUc.. 

rinde oturan !aklr halka nark fiyatı. 
nn dağıtılmak Uzere 300 ton mangal 
klSmUrU aynlm.Işlır. KömUr bugün • 
den itibaren da.ğıtılınağa bo.şıanacak. 
br. 

Mliteveffa !ngil'z Başvekili 
ÇEMBERLAYN 

iV 
tNGtUZMUA:&OIASI 

IJClıllllııa, 17 (;A. A.) - Ubyo.d:ı tıkhrı a!llnşılm::ıktadll'. Diğer ta. 
ıılmaa !ıOr 11\ıan.W& 09ir:lerine • .Al nıftım Rom:ınyndan 5 bin kilo a 
mealll'a lap eairi muamelesi yr. monya'k gelmiştir. Bu, f-;ehtin dprt 
ııaeall Mwt ._.n: '.hulıu8i kamp- r.ıy1rk. buz ihtiyaanı kallılıyn.calr. 

rortekizde bir ts.ra~da oturu • 
yorduk; bu memleketin hemen 
lıemen her 5ehrinde görülen ve o
rıulan bütün bir lhtjşam \'e güzel. 
llk ufkuna hükmolunan cihannü • 
mnJıı.rdn.n birinde •• ba,ııda, Porte. 
l<lıe nıahsos blr bahar sonunun 
henüz serra.r, falcat cilcll ok5ıyan, 
nemli h3.rarcU v:ı.rclı. 1935 yılının 
lıırznr:uı ıı.ymda iflik. F.trafınıız, 
gördiiğilmUz \'e gönn!"<liğlmlz, çl
!;f'klerle doluydu. Rulıındıığumt'7.. 
tepenin eteklerine doğru yer yer 
!>erptlen ve Jrnl!mlarfyle dünyamıza 
Mr cennet havası getiren ı:fre'k. 

Jcr •.. 
Birkaç dost orada toplaıınnstık. 1 ra. 9'z hn.... std n..Wcdir. t:tt. • 

İdeal bir sinema artistinin \"Ü

cuduna malilı.tt. Omuzlarına. dökü
len ~. da!gafı s~l:ırından fn~. 
(•jk bileklerine kndar kusur;:ıuzdu. 

_Havai ınat ipekten entarbıinden, 
'licudonan bariE hatlan betli olu. 
!'or, ~rapsa aya~ın b!lŞ parma
ı..rı »eanna Dnrbin ayakkabı.,muı 
ucundan ı>embe trm:ı~ı gö-.terL 
3'0.rdU. 

YUzünde bir çocuk masumiyeti 
'\'B.l"dı. Ufnlc bir ağna; uzun siyah 
kirpikli, derin manah !'fyah göz. 
lere msllkti. 

İşsiz, güçcıüz takmmıdan olduğu 
belli olan birkaç deJilauıh: 

- Acaba bir muhakemeniT. mi 
var elendim. 

- Yo.k<;:ı. cınhlt olarak mı ı:ceI
dfniz? 

- Size h:ıngi mahkeme oldu -
ğunu gösterebilir miyim? 

Gibi sözforle sözde vardımms 
koşmak seklinde konn501ak mak. 
sadlyle yanma ynfdasmak Mcdi • 
lerse <le, hiçbirisine yüz ,·ennedl, 
li.fla.rmı <luymanı.-ızhğa gelerek, 
aynr snfiyetJ fle gezinmeo;ine de 
\1Ull etti. 

Bu ta.&da beklemesi hemen !'ıa
at 12 ye kadar devam ettikten 
110nm, Birinci Sulh ~za mahke
mesi müba.5ll'inin: 

- l\leJuhan.at! •• Narası üzerine 
bn m:ıhkcın .. nin dar koridorundan 
salonuna girdi. Hllkim kendisine 
SU!;lu yerine otunn3Smı işnretten 
wnrıı mübaşire: 

- Bıçnktan anhyan' birisini hu 
lonoz! De<ll 

Biraz ROnra mübe.ıdr bir pollsfe 
i~etiye ginli. 

JliUdnı polise, hiraz ohtrmllsmı 
eıöyledikt~ıı sonra, genç lazın hü
dyetlnJ tesb•t ettJ: 
-Admı:z! 
- Melllhat .. 
- Soy:ıdm~! 
- Nalba.ntoğlu. 
- Ba.btınmn :ıdr! 
-Ali. 
- Annenizin 1 
-Reb&ı. 
- Ya.,mız! • 
- 15. . 
- NCl"ede otumvorsunu:ı! 
- Toph~e. 26 numarada. 
Hakim, lizeri kırmızı balmnmu 

ite mühürlenmi5 ince tılrnn hlr pa
keti mütemad;yen elinde döndü
rüp ~eviriyordu: 

Genç kızm nutku tutuldu, keke. 
Jer g~bi oldu ve: 

- Ben bıçak ta-.ııruun! De'li. 
HB.kipı adeta gönnıemeslnl is. 

t-er gfüi elimleki ince u:nın ve mü. 
hürlü paketle oynıynrftk: 

- Amma., ı;izin çantnnmla bu
lunmuş. 

- Evet amma, ynnhş. ôniimde 
bir kavga. oldu. Birkaç genç birbir. 
leıin~ girdiler. Birisi nırul<lu. Bu 
arada. benim <le ~:ınt.a.m yere <lii'}. 
tti. İçindekiler döküldü. Tanımadı. 
b'llll b(r genç yere iğilerek rADta.yr 
aldı, ;rere düşen e5yayı içine dol
dunı.rak bruuı. verdi Sonra çantam
dan bıç:ık çı.'ktT •• ba.bn'lı Türk ol. 
masmıı. rağmen, hafif mosevke 
ye kaçan bir siv~i \'ardı - biç be 
nim ~ibi bir genç ldz biçak tıı. .. 
~ir mi? 

- t~t-e biı. de buna hayret edi. 
yoruz ya. 

Genç kmn bu sözleri, zabıt tu. 
tulduğu zamanki ifadesi olma~ay. 
dı, belki de kabul edilebilirdi. öy. 
le ya, bir kavga s.ırasmoa., bıt;aklıı. 
birisini vuran dliknn1ı el ~nbuklu. 
b'll ile bTçağuu, bunun yere düşen 
çanta..-;ına. pel•iLli tı:oyabllinli ~ Fa. 
Imt •. 

- Biz yal:ınla doğnıyu ren~in
ıten anla.nz k12mı. Sen daha bo 
"8§ta ynJa.n (la. ~ylersen, 

- Yalan söylemiyonım Jd •• 
- O hal<le bn ifade ne ci? Bu 

senin değiJ mi~ 
Dinle baknhm: 
"0 gece saat 12,30 sıralarmdn. 

Galata. köprüsünün Kadıköy iske
lesinde beklCTken, bir!lmç genç ya
mma gelerek laf attılar. Ben de 
cevap verdim Ve lawgays ba~ln
dık. O sır.ula baska delikanlılar 
~elernlı: beni korumak üzere bun 
Iarl:ı Juwgaya giriştiler. Birisi vo. 
rol<lu. Polisler geldi, hepimizi a
lıp kn.rakola. götUrdüler. Bomda. 
bir rıofüı memuru: 

- Çant:ınızı verir misin! Dedi. 
Aldı n!;tı. 1çinl1Cn u<'undan kırık 
olan bıçağı cıkardı. \"e ~antayı ha. 
ııa vereli. 
Bıçak be!limdlr. :t'nbrilmd& ~

§ırken bununla. ekmek keserdim.., 
nu ifııde senfn, htç:\k benimdir, 

diyorsun. Jla ? •• 
- Şey.. ; te o tanımadığım 

genç ycr<len çant:unı aldığı sır&
ıfa, bunu <1ıı içine im mıustur. Bel. 
ki •• blçak benim değildir •• 

NiHAT ŞAZI 
(De\'amı 4 ünclide) 

n muciptir. · 
Kanun, tasarruf bonolarının 

ihraç haddini yetmiş beş milyon 
lira olarak tesbit ettiği cihetle 
bu haddin tecavüzüne meydan 
verilmemek il?.Cre bu~nden iti
baren tasarruf bono!nrmm satı· 
sı, ancak evvelce ihraç olunan 
bonolardan vadeleri hult'it eden 
miktarın tekrar 'J)ivasaya. at"'Zl 
suretiyle devam edecektir Bina· 
enalevh tasarruf bonosu satın al· 
mak istiven vatanda~tarmnz yf • 
ne eskiden o1du2ı.ı gibi memJelce" 
timizdeki bilOrnum bankalara v~ 
banka bulunmayan yer!erdek1 

mal sandıklarına mUrocaatla. ibO· 
no satın alabilirler. 
Yurtdaşlarımın tasarruf e:

tikleri parayı emin ve cazip bit 
~ekilde işletmeyi bu suretle zatJ 
menfaatlarmı temin ederken a..,. 
nı zamanda milli mUdafaava: aıı 
hizmet etmeği mü.kün kılan ta · 
sarruf' bonolarına şimdiye knds: 

-rr·· cro= Jeri ü iik rai!"betitt 
bundan sonra da devam edeceğin· 
don eminim. 
-~--------~-M---~---. 

"'' Yeni Eserler: 

A ın Blblogralyaıı 
DördU:ncü Myts1 çı.1muşttr. Yf!' 

ni çrkan kitap ar üzerinde salAbi
yetıi kalemler tarafm.dan yapıinıış 
izahlar ve küçük teıılitler, her 
lıungi nev;nden bir kitap edinmek 
:h tiyacında olanlara daima fayd::ı• 
1ı blr rehber olmak liyakatini ~ 
riyor. Tnsoi.f ve tertihi güzel, beSe 
kıSY temizdir. Batll eser sa.h'plo 
rinin resiml"'ri de konulmaktadır. 
Bu sayıda bir de csk! devrin bir 
ki tap ma.ceraGr h~aye olunmalc • 
tadır Ss.it Kes1t"rin üstad Ebulfı
ıa il~ ynytığı bJr mülakat vardır 
lli saym profes5rUn babası Yusu! 
Sıtkı Efendinin thya.il(Hüm tercll 
ınesi be..şına gelerı:-'n. burada leı.o 
zet ve ibraUe okuyoruz. (Ayuı 
blbliyogra.fyas.t) n:r <ıikuyucula.r.ımt" 
ıa tavs'ye ederiz. 

AV~UPA NIN lfı nıiiıiiiııiiıiıinııiiiııiiıii 
!~P!~~'9!t~t~ M U.AM MASJ 

dlse ~mam.ak kabil değildi. 
\'ladınir d'Omıesson'& sordum: 

- Pa.risten aynlmadan önce, 
hiç böyle bir ~yden bahsedlJıliği
ııl duymuş muytlttnuz? 

- Hayır .• siz de duymamıştı.. 
nız dc~'1! mi? V!l.kıa ortada sjli.h
larm nzaltılma"ı için yeniden gö. 
rli~:clerc b<t,lanarağın.'\ dair bıızı 

42 Yazanı 

JUL ROMEN 
Çevireıu 

LUTFI AY 
F1gJU"O ga-ıetesinin meşhur siy-Mi 
münekkidi Vla.ılmir d'Ome.c;<;oİı da. 
aramada idi, müWealan Mıısoli
niyi dalma nıeşgut etmiş olan na. 
dir iac;s.nlardan biri. "d'Omcsson 
bu sabah ne diyor?" snaU, Duçe
ııin, 5U son harbe kadar çoğu za. 
ma.n yanındakilere 80.rduğu sual -
Ierclen bhiydf. 
Manzaranın fevkaladeliğtnden 

bahsediyor, Avrupa topraklarının 
müntehasrncla. yilksell!'n ,.e çehr~. 
!>imle, knybolmuş bir ihti,amnı 
Iıülya.<ıı ma.hzun bir çocuk febftssü
ıniyle nihayet bulan, bu memldce. 
tin güzelliklerini ~aymakla bitire
miyorduk. 

Yaz tatilini g~innekte olan 
d'Ohmesson Figaro'ya yaza<'ağr 
mnkn.leleri ~imdi nklm:ı. b11e ~ctir. 
ıniyorılu. Kendimizi, tarih rlünya
!'>ınm bnşm117a ~e~ip gecmiyeceği. 
nl sormadan, htıl·ur itiniJe ,.e yal -
mz ).:endi nefcıimlz için ya~amıya 
haklı olduğumuz bir devirde sa. 
myordnk. 

O sırada ı\ntonio Ferro yannnı
za gekli; Antonl~ Ferro Poriekiz 

milli prop:ı.ga.nd:ı. tP.şlülatmın şeii rivayetler dönüyordu.. anıma böy~ 
idi ve bili. da öyledir. İlk na. le b"r şey hiç umulmuyordu.. si%e 
zarda sizi ürkUtebileccfk olan vazi- yemin ederim ki Fransız bwrnmetl 
fesinin arluı.;,mda, ~ok geçıne~cn, ele ı:ıu nnılıı. bizim gibi hayretler 1-
insanlık duygularına zevcesmln ~indedir. Bu işten, herhalde. son 
fe,·kalfidc meziyetleri lnziınam e. dıtkiimdıı h:ıberd:ır edilmiştir vo 
den iyi bir insanke~feder<linlı•. Al- muhakkak ki reyi sorulmamıştrr. 
nıa.n istif&.,,: üzerine }'rans:ı.<lan ''e Çiinkü o.l«•i takdirde - nMı selimin 
diğer batı Avrupa memleketi.erin. <le emı-ettl~i gibi • Fransa. buna 
<len Portckizc .nkın eden rnuhadr- ~lildtelo muhalefet eıler ve kendi 
Jere göster<liltleri şefkat ,.e aıa • &ırtında imzala.nan böyle bir aıı
ka ile, kan koca umumun takdir la nuuım, JUtleri İngiltercden ya. 
,.e şilluıımm ka1.anıJılar ,.e son :lB. no. emniyet altımı nfa.rak, ona Fran 
mantarda bunun manC\'İ mükil.fat. &ız _ 1ngillz işbirllğiıün nasd pa. 
larmı da görclüler. muk lplJğine b11.ğh boJundo~nu 

Ferro ıı;çbir z.'lm::ın miistehzl ol. :rcistel"CTCk umumi bir n1znmm ku. 
ınıyan tt'befjı.ünıiyle: rolnbllmesine mani &lıtca~ını bil 

- Ililiy~r nıu<;unu·l.. eledi, şim. dirdi. 
ıll ne hm ıulis nldım? İngilizler Al. 
manyn ile bir deniz anla,maın im- BJz ki 66her şeyi bilenleı" ara
Hl::ı.mı,L'l.r. Resmen haber verili • ı,ıındn. idik, bu böyle şaşmp Jralır
yor. sak, :u-trk Fran<;;ada kimbllll' efki· 

Hepimiz hayretle birhirimize ha. rı umumiye ne haldeydi! Şlindi 
tnştık. Bu haberi, istihbaratın oralnrdan, milyonlarca Fran~IZlll 
nıenbamda. buhrnan, Antonfo Fet'- seslnl duyv gibi oluyorduk: 
ro'nun ai}r.uutan dtryctn~ l(fn "- Ah bu İngilizler! Jnç onht.-
cloj;nıluğundan stiphe edemezdik. nn ipiyle knsuya inilir mi?" 
Bununla beraber böyle bir bava. ,, -- (Devamı var), 



ı.o.tıa, 11 (AA.) - B.B.Cı 

KUYVet11 blr dQfm&D devriye Jı:oh& 

lCIAdemdeD p.rb dofnı l.leriemlftlr, 
Tayyareler t&raflDdan ketfedllen bu 
dllfmuı kolu, hava hUcumuııa utra • 
llUf8& da llerıemete devam etımlf n 
Ddua • 8141 Ruak hattmda lnctUs 
kuvvetlerlle muh&rebeye tutufmuttur. 
Kuharebe c'evam etmektedir. Laya. 
dan gelen diler haberler udır. hıgL [ ..................... ..,.,.,,,__ .. ___ _ 

~ ~ vellerl g&ıdermiflerdir. Dun .. pn ZannedUdlllne göre, general Rome· e; Ü.'IJntl ıtn kuvntıerl Akroma ve Eı&dem 'I ~ mevJftlerl etratrnda llfperlere yerlet • 
!2Y ~ ..1 mektedlr. Akroma dllne kadar t,.uts 

• • 
0 0 

• • • • ..,.,. !erin elinde ı:.uıunuyordu. 

AMellizdekl. ........... 
..., ' de'd 19arekAt halüuııda İD.. 
~ ~ 4&Jrest ile hava nazır. 
~ ~ıc.a bir tebliğ DCfrelml§. 
~; bcms donanmNI ·re Ucanıt 
~--lıısWa la&n k11vveUeriDln ve 
~ u.narelerillin yardunlle 
~ ... Tobnak, aal"Di7.0Dlarm& le " 

~ ....... •\mltU:. 
ıır...bt mibvercilerın üstün deniz 

..... ~'fa kaneüerinl.D çok ş ddeUl hU. 
1..~ kartı kayıbımız olmamak.. 
~ ....... r muvaf!akiyeUe yapılwlf • 
't l>iıpınm kruvuörler batırdığı 
'lıcı- &ırblı ile bir uçak gemialnl ha. 
..::. lıtrattrıı bakkmdakl iddtalan 
~n ....ımm~ Orta ark lnglllz 
..... - kunetlerl ktimando.nlığı tara · 
~ l8e IU tebllf nqrediJmtıtır. 
~ ,1Qıı lçlnd müttefik hava 
~.-- mennp tayyareler, A • 
... ~ ordu.wıwı hava kuvvetleri. 
't lftıraırııe üdenlslıt merkezinde 
~ eereyan ed n d n\z ha • 

C dMteklem rdlr. 

Şövalyeler köpr11.U daha eneloe 
tahliye edllmifU. lngtllz tayyareıerl 
BlngRzl ve Berkayı ve Glı1ttelll mlh. 
ver tayyare meydantannı, du,man kı. 
taJanm ve l.Afltlanıu bOmbalamıvlar, 
tngUlz gemi kaftlelerlnl de himaye 
etnılflerdlr. Bu hsnl<Atta 17 tayyare· 
mlz kayıptır. Fakat OçOnUn pilotu 

kurtulmuttur. 

Amerikada uçak f ılosu 
inşaatı 

ı.o.cl~ 11 (A.A.) - Vlnat,on 
,Amerika ouıcameti taratmdan uçak 
gemDertnden mürekkep bir filonun 
ırurutmannı tımlt ettiğini geçenlerde 
.ııytemlftl . 

Şlındi UA.n edildiğine göre, Mtdvay 
denlZ muharebesinde bo.tm" olan 
ı..eutngtoa -ak gemulnln yerine 
ayrıl tamı t&flY&n blr uçak geml9f de_ 
DtF.e tndlrilecektlr. 

Kurulacak olan 500.000 ton11A.toluk 
uçak gemi tllo.u için 8 mtlyar 60S 
milyon dolar tahllıat aynlmlfbr. 

Yaprlmakta olan kruvu&ier uçak 
geml.11 ola.. den!Joıe IDdlrllecekler -
dlr. Bundan 90nra da gemi Jllf&&t tez_ 
glhlan uçak pmlai yapacaklardır • 

ba.aran aqamı Taran tonun ce. 
~ &çılrlarda blr mubnp örlll 
~· Bu gemi ta4' p edllmlf ve H 
~ l9eea usun menziil torpil 
~lerimıa taratmclaa taarruza 28 Çek daha 
tt:'~. Netıoe t ablt edıl memif.. 
., k11111• dizildi '- .._ru ıGDll -~ Mala ( ... tuall 1 ..,.._, 
!-.~ baY& kuvvetı...m. mensup suikastten ddaıyı mabkim edil
S"ıYareıert 11, Amulkan LI. mf§lerdir Bunlardan biri bakim. 
~ıı:an v fil~ tnri a~t biri ~Unen. "Ve bi

.: •man1a ~. Xnu *· rl "t~ım--:-(A A ) Ha 

......._ leıaaıet ~ .,. yanlP"'• ..._ s...,,_., , • , . - :vaa.: 
-..... tublt ~ Prag radyosu tıalka hıtaben venı 
~to ~ ~ kruvulSr birbeyannameneen:ıdeı«*. Hey~-
~ Ue ıııı,tuna •• torpil tar rlı'in katilleri bakkmda malu' 

lııı:._~ taratmd n batmtml!l&tt 8 m:Jl olup da~ akpmm'l 
~ toplarla m bl.ea blr kru~a.. k r bu malQm~ı . b~ı:enlere 
:- "'•bir muhn ,...._ r otdutu hfc bir ceza Ye'"'lmıwceıvr., b 11 

•1111 ~tte tesblt ecm.1tt1r • müddetin hitammda 24 saat d~ 
~ mnra dU.şmuı lll&le dön ha son bir mühlet verlleceğiın 
~ve 11.16 h&Zirır.u gec.atnc1e u. : sö.vfe.miş ve bu müddetin aka~fn .. 

f&ameıtte lk n takip edibııaı,ttr. de ele geçlrllen mal<Un~ttar kıl!' 
~ haaaran .ab&hleyin, lngttta tı.va aelerln. aileleri efradı •.le birlikte 
..:.~ mensup torp ı tayyar.-~ didlee~ld~ ıtAn etınit 
......, Paııteoarta adası cJvarında kra.. tir 
~ve muhrlplerden mUrekkep blr .:::..·:.....-----------

.~ ltaıyan deDIS kUV~ ellne taar • D 1 t k t nda 
~ etıluttır. t..t>E- ld d len bir ev 8 onserva uarı 
,:......,. yangın ık r ım. tJr. Bir (a., tarafı 1 atAcle) 
~ Dıubtem r ~ara anm . tnuz oaaar 1 tmımm alı gece , 

• leri ve 12 temmuz pazar pnü 
~nnus, 13, H, 16 haziran Klln- ve 8eCeei olmak tsere dört tem • 

dmia llu-IVetıerinı d atekle • ~u vereceklerdir 
~" lllr p bOmtıa ıaarrur.:ıan. F.seı- olarak· büyük Yunan 
lııı....~ ıceemı,ıerd r. DU manı klesiklerinden ~ee'in AntL 
... ,~ pmllerlnıızMn uzaklara ~·si trec:iJmi..+' Ankarath 

nn. --=-t- sı~ır. 
"'- -~ kalmış ır. 11.1- kvnu:~&Ule ''e halka ml1te .. 
""'-hava .tuavvetleriDe ağır zayiat addit. defalar gaeterilen bu eser 
•ıa. 11ldilf ıe.tıtt ed lmlflir. Tam taf. şehrimizde de llyık oldufu ali• 
-.;, laeno. elde edllememiftir. kayı bulacaktır 
~ Alman bafkumaDdanl•tı tstanbul aan'at lleaıi c:evre • 
ı._ nepoedl1 n bu.nısl tebliğde sinde bir tiyatro bldi•eıi olan 
,_.. 4lrdenız harelitı hakkında deni • Antigone'vi devlet koneervatuva
ıı.._ la: u llUir&Ddall 1& ba&lrana rI müdürü Kari !&rt lllhneye 
~ Alman ha•• kuVYetleri ve de· koyacak ve orkeetravı IUyaaetL 
•-~tled toprek6n 66 bln tonl • ümbur F1aımonik orkestruı şefi 
.~ dört kruvazör " destroyer, ~erid Alnar idare edecektir. 
~~ol pmlld .,. 6 ticaret pmlai Havaların sıcaklıiı DUll'I iti· 
"~. J19fka blr deetroyer bare aJmdı~dan SES sinema
~ Ucant pmt.ı de torplllen - da h si vantilitör teeiaatı -..:=-· A7f'IO& e bU'p gemisi ve ı am mı:; Bu suretle EmlnönU 
~ pmllllDe .. bombalar ilabet ~evinin· Anürone'nin eebri • 
~· D hsD1s ıayyareli dU.OrtlL mizd hnew. koyması hU8UMUD 
~· x........ swt kalan kımn da .;.:en hamrlı1dan bitm · i 
....._ OllDs:uelr mada kalmıştır. bulun.maktadır 
~AD•IUDO&Ull ~:.!:!!::!!:~::!!:!..:... .......... -------
~ bsUbl tebliğ nıu b ıdir • 
1b.._ ~ atn .-..ı Riçl kendi komu· 
.~ Jm...u.ruı alaG&kları yeni 
~ NU"D'ftJr. Cenup Afrika 

Ulmml u. el11aCi tUınen OL 
.... .._1-f91rt _.v.uerınden çeklL 
~ ... ureut .Akrom& etra· 
~ mrnOr1 tutan kuvveu.rı. 
it --- ..... ft p:eai yapd.ul 
~ 412 m turruzıarmı pUakUr 
-~ lılrlDcl m111ı tamen tarafmdaD 
~ ..., ........... b!r •V&fla bap -
~ Jı1UnmcUeriD Ddem dolar 
~ !ltcllls mevzlleriDe yaptık • 
~ ... ı.maa dır kayıplarla p0a. 
~hlıfl•· 8ek1&1Dcl ordu satlam 
~ -11• kalılllJwtll kunet olarak 
_t Mel-. Jlll&cllm, To'bnık ve Ak.. 

' 11111 ....0.- ın.wsser taratm
~~-- •nar tnsms len 

veUeıi oenupt& düpn&n yanma kartı 
hareketAI pp1if tıuıunmütadlr· ttaı 
yan ~it iM Guaıa menltertnln •
lmdlllm Ye baNJdtm den.m ettllinl 
bildirmektedir. Qekllen lngills kuv • 
Yetlerl " mltraJ,e& ateıln• tututmut 
ft dallblmıPır. 
lqDıs baft aearetiDln bir tebll • 

liDde byMdfMlllN sere bUlranm 
OD lldnct cumart8lll sQBG öfte Dmlıt 
aahD .erv1s1n• .... P 111r tanare 
Pari• berinde alçakta UıQlllUf ve za· 
fer t&lmuD a.trlM b!r l'raum bayra. 
tı atmııt.11'. 'l'an&N bundan soma 
eski bahrt19 neanıtı blnuma yer • 
lepDif bulanan Kontord m•Jdamn • 
dakl Alman mevki k 0 mandenJCUU 
tıııp att!fbıe tUtmUf, but'&)'& l1dncl bir 
bayrak atarak uıımen OllllM dön • 

mlftlr. 

HABER-

Karadenizde yoklu 
bir motör battı 

Bir taJI• boplda 
t11erıer1 Bretll11 
OJDnf& mavaDak 

olda 
E\'vdki gün Karadenizde miltc• 

sif bır ~ kaaısı Olmuş, bir mo 
törümOz llU alem.k ba.tmışt.ır. 

Ceolen ilk matfamaıttan motöriln, 
hava muhalefetinden ve yUkün.lln 
muntazam :istl.f edilmelMllinden 
8'!; &larak OOttıfı anlqıJımakt&dır. 
Kaz.azede motör, Ya'lcup Yıldıra.na 
t..it 49 ton hacıminde olan (Oum
hurtyot) idi. Jlot6rUn Jraptanr Ka• 
<1'ir Ylldw9ndr. Cumhuri~ motö • 
ı-ü tnaden dlreii yU!ldll olduğu hal• 
ele ZonguldaıJa ~dertlen Karad~ 
niz Ereğlisi ~larmda 811 almR• 
ğa ba.tlamJI ve batm11tır 6 klıılik 
mürettebattan yalnıs Recep is • 
miııdeki tayfa byıptr. MaaleeeC 
ooğuldtığu un ve tabmın edilmek 
t.~r. Kurtulan diğer r:n.iit'ettebat 
Ereğijye çilonlş?enbr. Cumhuriyet; 
motörüniln .-bibi olns. Yakup Yt • 
dıran, bundan iıir müddet evvel 
Karodenilde tarpUJenm.ıt snreti • 
le lbaUn1an (Kaynaltd<'l'e) motö • 
nınün de aahibiydl. 

Alman denizaltıları 
Son altı halta z.arlınJa 

Bir mllJO• toallu 
lala ticaret ıımtıı 

llatırmtlar 
Berlln, n (A. A.) - AlDı.Da 

radyom aptlai, Alman denisal
tı «emilerinilt llOll aJıtı hatta mr'" 
flnda Atlıaatik demzillde ıimali 
Ameı6& dolu MblJ ~ıi+-a.. Ca • 
nlb chmimıde, x 7 

•• llörfSln
de, A~ ve limal lııus delt.i
Wııade bir ml".Ym tonilltodan fala 
badmde c11pvm ticaret gemisi 
lıldll"d*le:rmı söyi~r. 

Almıllın ıutalannm Kere yarıma• 
4-emdp ve Harkof 'ke!dminde yap. .......... ~ ....... 
• So9Jwt,1eıiD ulNd*Jan b.yıyt • 
Juo 9)'Dİ epiluft ~. 480 000 e-
6irdeıa, tahrip edilndf ve-ya lğti. • 
ı:am olunıDq Mfil toptan, 1820 
t&Dktan ve ıooo i mütecaviz u • 
çaktan mü.ttldteptir. -0----

Brezilyada 
Bir çoll 11aıllar 

ııın aıtıaa oaıınıdı 
Vlll, 11 (A. A.) - &io de Ja • 

neirodan. bildiıildi(tlne göre, Bre• 
zilyada birkaç smrt SilAJı altıma 
c:aiınlmlt':ll'. 1919, 1120, 1921 ctc
ium1ulaır da )"Oklamaya çağJrdm13 
lanbr. Aynca 1ıir9Qk yedek aubay 
lamı da ~da ~ıı. 
t'e<Mr. ...... ,. ......... , ............. . 

V"lli, n <A. A.> - ttaıya kı. 
ralı, ~ hadr:Qe mzırmı ka 
bul etmiş ve bndbdy1e uzmı ma. 
dıya g6rlijmUftilr. 

Londra, 1'J (A. A.) - İapa.n)ol 
t&IUU clah ı. dün, f 1pmya harici • 
ye nazın Serrtıno 8u:utdn Roma • 
ya yaptığı seyoJıattıetı bahsetmek 
tutir. 

ttalyan hükUnıeU Fn«wdan Tu 
nus, Korsika ve NiS illtediğl gibi 
tapuya d<ı Fransız Faama göz Qik 
Jl'lio bulunuyor. lspaıryol nazırlar 
rıeclisinin aıira arkaya yapbfı top 
lentıbr btı eey:duıte verilen öne. 
nı. belirtmektedir. 

r 

LER NUTIAYltılZ--....... 
• Akıllı adam 

lADdıa_ 11 CA. A.) - Harllof 
cepheeindo Ruslar taarrıua l'f!Cs. , 
mjoler \'e ibidw; noıctada da .ıe~ 
lemWel'(ii.-. Elde- etUJderi m~ 
ler da.hı& clverillidiır. ı 

Almanlıır mılicbfaaya c;eJdllmek 
mecburiyeünıde Jıı:abrutl&rdrr. 

Alman aöıcUsil, Doneç neiırimn 1 
tatı iluyJ91Da Rus 311kerlerinin çık 
tığını bbul ediyor ve bemmtad 
liunlann pü*lirtilldwtlel"ia.l ~· 
yor. 

lruanı• alılı bapmla olup olmatlığı boyundan anla. 
ıılma.. Ne~· 11GTtlır llİ ..ıaJı yerae yetitmif ağaç 
lar pbi bo;y .ım,,IarJır. Alııllı atlam, her feyİ altlılffla 
tutan allana Jefiltlir. Alrdlı atlam, pr,,.ramla IKll'elt.d 
eJen aılanwlu, 711poea.jc itleri not flflen atl..mılır. Itroe
ranuu atlaın ~an larlı..Jır. AkıUı aJam yalnız 
çocafan nqaini ı>e alnllııtCn prorramım l>enimaemİf 
olan atltınttlır. 

Cepheye yeni atılJU1' o\a.n Al • ı 
ınan nvvetleri ağır kaYJPlara uğ. 
Nmaktadrr. 

lzveot;a ~. TiıDP}enko, or 
dulan o kadar Mğtmn ~ettir • 
mişUr iri, AlmanJar hiçbir taraf• 
tun geçemezler, demektedir. Har. 
kof cephesinde Rus uçaklan 29 
.Alman uçağını Yerde tahrip etmış 
l~nlir. 

Siwatopalda. ~t blll ciddi 
ka.Jmaktadıl'. 

Kıol Yıldız gajıete!ıi, Alm&D:la 
nıı, kaleyı daha ırUıeeeir bir tar • 
da dövebUmek içni ŞişınMı Berta 
tıp"nde .ı a~ top getlrdiJüerinı 

F evkal&de kazançlar 
( ... tanla 1 aelde) 

zaııçlarmın tahakkuk ettlrllmulDde • 
dl.r. Bunlar Jıakkmcla naea takdir 70. 
ıuna gldllecektlr. 

HWdunetiD projeelDde eerma,.. 
yüzde onundan n hatta. yüzde bqtn. 
den tasluı Yerpye matnb lttama 
edllmif ve bqkaca muafiyet baddt 
kabul edilmemlftlr. Bu esu. kQçflk 
kuuc •bibi mQJc•lW'eri de vergi • 
Dl.il ıtımuıtl içloe alacalmdan ve mil. 
keltef sayısını ytllmeltecetlnden mali.. 
zurlu g5rillmektedir. 

Bu b&kımda.ıl mQkellefiyetin fU 
IKlylemekte<tir. 

Londra, 17 (A. A.) - Sovyet ,,artlara baj1anms-nd• fayda mlllL 
geceyarw tebliği. haza edllmektedir: 

ı - San .ravncm :mlkd&n OD bin 
16 Haziranda, cephenin Harkof liradan :yllkwk olmak ve bu mikdarm 

keaiminde kuvvetıfdmk dilfma.nm ll8tUDdekJ kısmı verPJıe matrah itll. 
menü t.aarrmlamn ~ili• 
1erdir. haz eylemek, 

Sinatopol kc•lminde tidd~tli 2 - 8afl kıwncm aermaye1e nıs. 
{;nrplJDl&lar devam etm•tcdir. beti )'1lr.:de ltl den fasla olmak, 
Bütün Alınan taarro:ılan '-İft" ka. 3 - lıtical :nevileri ve bu.IUDduk-
yıpla.rla gar.ı. at~. ıan mahaller J8keek kaaDç tem1aL 
Diğer ~ mcvztl faali ne mta.-id lllmaJ'&ll ve •rma)'9den 

yet ve ~eştl' faaliyeti olmuttur. ziyade sa'yllıerl ile maifet t.emlD 
\'~i 11 (A. A.) _ Sivastop.1 eden mUketıenerı vergldell muaf tut-

milı:'a.f2asr.n.'1a AJmaıı anıvvetlen • mak. 
nln açt.ılıı:lan pdik ilimdi daha HUkOmet.in proje9tnde 939 takvim 
fuls Ceniıtlemdttedir, Yenader• yılı tamamen ba fevkal&de vorginbl 
._!\'Ok trllçülr istibktrnlar Alman• ıümultlDe aımnnpır. Halbuki vergi • 
tarın eline d~. nln •ki yıO&ra tıepınhld& mebde ota

.Alman atu1ra uçıaklan havaşa rak MO 'Jllı iMMeem kabul etmulD 
tamamen ~- Limanıda dolnl olacatı noktalarmcl& IUdriıer 
bir Rus t.,.ptıo lllllutbf 1111.tını • btı19fllllllir. 
m11tır. -..aeutm G9r tanbnda bina " 

Rualc, ~ ,,_.,...._ • .,.. ana •~elde dlmlf..,. ecl1 
kel' ~anmf qdfAıl etmitler ıeoet olu tnbllde 1r #'ID ma 
fab.t muvaffak oJ........,...rdD'. kelletiyet d&billne almmur" -.rıwst-

Harltof ke&miııde, muiharebc ntn 940 yılı bqandan itlbareD yapıt. 
Donet n<>hrinin )ki tıyMnnda cere- mi§ olan satqlardan temln edilen ka. 
yan etmektedir. RUBlar 18ğ kıyı • zançlara de ı.etmill eeu itibariyle mıı 
)'a •'* ıı 1• r 6ılat seri atL\. vatık s6rtiJmektedlr • 
m11la1Qr • .Alawı ulıcrleri Jditle Aıacak bauDmı bedeft )'Wmek kas 
halinde Doaeç DC!IJJ'ini geçme~de • zançlardaıı vergl almak oldutun& gö. 
diner. re, kazanç \l'lfl ~ kudJ O\ • 

Va,tngM>n, 11 (A ••• ) _ Rus• mayan aum Ye satımlardan verrı a. 
}ar blltün cepllelel'de da)'Dmak • lınmamacı uasmm kabuJU tabii to • 
tadJrlar. Sivaatopol kalem tlddet.. rtUmQfttır. 
1i bll"C ok hücumlan ardetm ştir Bir vıl ~·nde ugarl lki defa ara 
Kara.deniz noeuna mrntr\tp birlik• ve bina alıp satmak veya blr Jll jÇID 
]er kaleyi !Umıakta olan Alman \ de lkl defa bina lnf& ettirip atmak 

kuv\'etıerinin gffi1erine aalter çı • çekwt.l~n addedilme81 '" 8&llf kıy 
kormışl3.Mtr. metleri OD Oln liradan qatı olan btna 

VIM, 11 ( • A.) - Bltaraf bir ~e areaıarm mükelletlyet barclnde b1 
~U .. a!'rit, H8*of lkesfminin doğu • raktlma• teklif oıODID&ktadır • 
sunda ~aıt Pfded Ahnan ta. Gayri meııkullerlll alıt •e atat be, 
:ırrwı':ırmı bU.yWt taarruzun baş. dellerı araaındakl farktan alınacak 
Jane;ıcı ol3J'&k bıbua etmektedir. verglnln nlabetl dıter kazanç erbabı. 

So•yet hududa, 17 fA. A,) _ nm tekllt nlabeUeriDe muasl bir ha. 
HaWlll bil 1iriyoır; le lconması ltlsumlu görWmektedlr. 

Alman • Rus hui>Min 309 uncu 
gününde umumi kam.at bllyWc bir 
Alman ~urum arifeeinde btJo. 
Junulduiu nıerkestndedtr. 

Sivastopol ve Harlııof taanwla. 
rı, bıı umumi taanıman mukaddi
mesi sddedriJmnıtedir. Bu muhare 
beler, A!lmıınla-r lehinde iDlri•a.f et 
mekle bera.her Jı«m nğır, hem de 
AtmanJara pahall)·a mal olma.kt• 
dır. 

Alldealldekl •all•· 
l'Heala tallllltl 

<Bat tanlı 1 nclde) 
lUD&D 40 Alman bomba tayyarelJlnln 
bDcwD tepbbClaO.Dll akim bırakmlf • 
tarda. Bu bu.suata benUz fazla tafsi • 
'it gelmemJıtır. 
Kayıplarımız dlifmaııa malflma.t 

vermemek lçlD flı:Ddillk n91redllınl • 
yecektlr. lncUiz amlral11ğ1ıı.lıı reıml 
tebl.ltine göre dQpaanın Juııvuörler 
batırdığı, bl-e zırhlı ne bir uçak semi. 
Dini hasara utrattıtı haldundaki lddl· 
atarı tamamııe aşılaızdır. 

AkdeDlzdakl bu deniz muhaı:ebesl 

Siva.1topoıun dunmnı, han hıl• 
.lrimiyeti A!ınanlum eline geçtik. 
tea sonra O<ıık gUQ~tlr. Hat• 
kof W gesinde, AJtnan Jar Done • 
~in sol sabil;ne ge~tiktPn llC:'lra 
fzumd:ı V.'.l~}'°e't Rualar için çok 
tehllkeltdi MJdvay dımız ve hava mubarebeslnln 

A•~-·-~· n.- . t ~" . hatları dalrealnde cereyan etml§Ur. 
...._..... no1.a zayııa. ınr ""'" bin 

S.işi tabmilt ed" •orlana da 1t "' l Bu muharebede de ağır harp gemileri 
u.yiatlan ,...;:,,da ~6mat ~ vardı. Fakat bunlara bOcum eden 

DUNYA. 
DONOYOR 

BüyW bir ehemmi,.et ... 
yerdeachın: Por • Dw.. 
Japonlarm, A~ kar.. 
ilgi~ .istiıA teJl(llm'1 ı 
de. krtanm POr • Darwo iliııiİllıı. 
de limanı, en ön safta iir f.bem• 
miyet aknabadır. H#h'Jki, .. 
veri, Şııjdiye ~. A~ 
War biSe ~ve Ollll 
biiiılmiye d-.k hiç ~ 
görmedikleri için de, bi~ ... 
temiyıorlardı. 

Por · Darven ise, asked müt.e., 
hassısla'.rca, bu harpte, gittik4Je 
kıymet alıyordu; c;ünku on-. 
ooğraf ya bakımmdaA gibel ta 
bil bir limanı, ta-yyare ~ 
lan vardı. Bu vaaıflanndan da" 
layı. Avuatralyanm bir be~ 
kulesi omuya liyakati vardı. 

Pbr • Darven, sulh zamanla.. 
nnda. üç bin kişiyi geQmiyen 
nılfusuyla, şimali Avuatralyanm 
klarc merkezidir. O kadar sıcak 
bir havası vaTdır kı, turada.. be· 
YUlardan iıiç kım vasife 
mecburbetl olın: ·..ı.n "d p otur_ 
mam!Jlbr. Bu limandakı halkı, 
inci, yabanf manda Vt' tirreWl 
avcıları teşkil eder. 

lnci avcıları, ha.rµten evvel, 
Japonlardan ibaretti. Burada 
geçirdikleri )la.vat, da~ anılamı
v~ kadar güc iklim şartlarına 
tabiydi; fakat kazanclan da ona 
~ ehemmiyetliydi. Japonlar, 
burada ~irdiklc:r,i d ·rt aylarr 
llJ'fmda, en aşağı 600 ~Uz 
Jinsı kaıanııl&rdı . 

Yabani mancia avcılan ise, se
ude, buan, 5000 in iliz hra_ 
emduı fazla bir para temm ~ 
derlerdi. Bunlar. at sırtında, u
mn bir yolculuğa Jrlnşirler, eA 
l8Slryerlere giderek, bin bir teh.. 
like içinde, ya.bani manda süıil" 
1 rine sakhnrlardı. 

Timsah avcıları da. bu vaman 
canavarlan ya:kalam k için, bil· 
yük ıru.:tüklere ~<Wus ~ret"lerdi. 

Por • Darven, pek haklı ola; 
rak, "susuzluk diyarı" diye şöh
ret almıştı Orada oturan kadm, 
çocuk ve erkeklerden mürddtep 
bin kadar beyaz. icecıc4<: iyi suyu 
bu,amadddan ı<: · n. bira ile ha· 
raretlerini teskine gayret eder. 
ler. Bu yüzden birer bira fıc;mı 
haline gelmişlerdir. Alaca ai,yD 
renkte olan yerli er ise, ~ 
nm en iptidai yaşayışlı iDMnla
ndır. Beyazlar. başka hi~ 
bulamadrklan için, işlerinde 
bunlan kullanmak ~ 
tindedirler· Bu adamlar ,her aı· 
tı ayda bir, birltaç haftalık izin.. 
le kabilelerine friderler ve cıbz. 
taşım~ ve vara bere içinde geri· 
ve dönerler. on ara ızin v~ 
seniz, sıla hasretiyle hastaıanar. 
tar, hatta ölüp Ş!iderle-r. 

tur. Pıllıaf: bu hanltetler, Alman- ıa=;:;~;:;r bu deniz muhaM 
·ara da pahalıya mal o1maktadır · 
liri tarafın da gayeel dftşman ku~ bulnde uzun UÇUflar yapan Uberator 
vetlerini rıtmektir Uplndekl Amerlkuı tayyarelerinin 

BU SA SA H Ber11n, ; 1 <"- · .> - Ruslar, bltJGk blr.metıert görtllm8fl0r. 

A d 
Kıranda. ve Azü dentrJnin dofı.ı . Eolatlık almalı ütiyenlere 

işte, btW'Utl askerlik<:e c;c>k kıy
met alan ve Avuırtralyanm ha.. 
vat ve mematı nze.rinde büvük bir 
rol ovnıyacaJc bu limanda. bu
gün, Japo.ı istilbınr önJemiyc 
hazırlanan bir ordu vardrr. Bu 
ordunun. iklim ve IJle\-'ki şartla· 
rına göre, ne kadar sıkmtı ve n. 
hatsız1ık. ç<?ktiği düıfünükıcelc 
şeydir. 

ksaray a gundıı Alman hstlermm amaların .. l Bahadan mahnmı anneden 
da. donanma yardımiyle ulrer çı- metruk ve ba«ılmağa ~uhtaç f'U• Al ·sveç bir patlama karmışlar, fakat sahil htaryaları zel 5 ve 7 yq(U"mda iki kız ço. manya 1 
tarat'R n;ın pft~~~~!eniir~ cuğu vardır. Evli.thk va:pnıa1t 

haA dı•s • ld U9 arm .run:ııma ~er Çıaar • veya evJ!t gibi ibüviltmek İste• protestosuna esı 0 U chklan ye; Opa.torya ıle Yatta ' 'e veİıler, istedjkleri şerait dahilir.. 

B, Aza.le Deniziıllin dQğıwunda Rostof d 1 ak ·· ft-~dak· ad d• 
ır tramvay amelesi hafif k · • d M · ld e a m uzere a9Glri• 

1 rese cevap ver 1 --landı esınıın e anopc- ur. n.ilı'aca&t etmelerini rica eıy}<\l'im . 
J-- MoskO\'a t'7 CA. A.) - Havaa D 1 Jk 

Bu sabah .Akara7da bir paUama Wdiriyor : N 29 8 . ~~ibi. ..ı. ı 
b&d'...ı olmUflm'. Tass aj.ınaına ~lh'e Harkof mu. 0 • . .. 13

1U'l <: .... mazı, Stoklıolm, 11 ( A.A.) - yı 
Yaptıtmııs tahlıd'lratta patlayan ~lerinden AJmanlal" 'hiçbr Küçükavuofya m 1\tnı.t alan • ır kaynaktan ğ. 

oeyln tramvay raytarmm tamırtncs. muvaffa.ktyet Jcuanmamışlar. Ti• sinde tank ve piyade ile mıUrt<" reni di ~in göre lsvec topraklan 
kullanılan karpit oldul'U anlqdmq • ~ınkıonun eon taarruzunda i• • reken yaptıkları Ud bilcumu du~- UY.erinde uçarak l~ tarafsJZlı
t.11'. Tramvay amelesl. aksi.rayda Var. ıraı ettlfl yerlen geri alamam11t • mana &fır kayn>lar \erd·rereı~ tını ih1il eden Alman ~are • 
dar kır&atll&nesl &ıllndekt battm ta Ian111". 4 stın siJ~ bir muhareiıt- D(l~ir. Jai hıldnma yapılan protesto • 
mJrt tıııe uğrafrrken karpit anMzm den aonra bir nehre hlkim tepele• Slvastopol mubarebe8i şidd ., lara cevap Veı:9D Alman hökQ • 
partamq ve ameleden Nail bant 8lL ri P.&P~~rdtr devam etmektedir meti bu bldiselıerden doılqı tıe • 
ntte ,aralanmlftl!'. Vak&, bu sabah MosTeooa, 11 ( A.A.) - UnL Hareket CC!lllheaime Rua lmv. fl8BÜJ'leTİlll blldirmit ve ~ 
setwıı y1rm1 poe oımuıtur. GOrOıttı.. ted Pres: ft'tleri düemanm büyük öl~ 'bllotlarma muayya ,......., 
ytı duyan 'bir kmm hallı:, merakla Bildirildiğine ~re, Sovyet Jaıo ft.~ blrgok. IJ6pmluı pis • etmeleri h--mde, 8*ı emlr1er 
~ ttı1 .., .. .,,, -~~, •. ..Nwr'w'n JC•qrte- f --- 11111 IJ' . ı 1 As ki • 
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Birleşik Amerika kara Bir Fransız muharriri 
orduları başkumandanı Manda/ayda neler görmüş 

Gi~fil@traD L<eSD@y Birmanyahlar, müthiş ecnebi düşmanıdırlar. Birer iıayvan 
n M a gibi çektikleri küçücük arabaıa.rına bii"ien ecnebileri, 
~ a Q n a o r kamyonların altına sürüklerler, onları öldürtmek 

Ctıleral, tayyaruine atlar, sı k sık tatifler yapardı. Bir p n, tayyare•i görününce, zabit. 
le,. İatikbaline kO§tular; fakat tayyarede, general değil, ıo ba boruları l)ardı. için kendilerıni de feda eder er 

• Japonların harbe girdikleı i koşmuş olan Bimıanyalı, çıplak snneaklan, hakaret dolu bayrak. 
-., ~rleşik devletler Amerikası· tilmiştir. O, bilhassa, hususi bir 1 gcnAernl.lerin.in. hwm.siyetlerini fcv günlerde, Birmnnyanın mcrkc~ gdgsünün, sırtında adaiclcl"ini !~yle nüma~!3 yapıyo~lar. l~
la'· Yeni nüfus tahririne göre tak-un askeri tcşkiller meycl:ır3: k~ladelıklennı sayıp dökmekte • Mandalayda bulunmu.5 olan bır kabartarak, peştemalını savura· gılız nakerı mudahalc edınoe, bi:
~ ıle 30 yaş arasmdaki gençleri getirmiş, l)iya.de ile hava kuvv~t~ dırler . . Fransız muharriri, orada gör • rak öyle bir süratle giderdi hi, \.avevlu, bir kıvarnet koptu. ln· 
A .... lnily0n kişidir. Bunlar, şimali lerinin mesai teşriki i.§Jerım . ~u fevkal!ldeliklcrden hırı şu düklerini, bir mecmuada ne§redi.. sallana zıplaya, her an düşmek l l?'ilizler siliha davranmıya, son• 
~lika ordusunun kur'a efra· tanzime vakit sarfetmiş ve m? ımı~: .. . . yor. tchlikele~i gösteren Y?l~unun ih- ra da a~cş e~iye mec.bu: oldu. 
ivıe ihtiyatım teşkil etmekte • törlü birliklerin ha~etlen~e Bır gu~, ıstihklm k1!-8-1~.rı, b.r Bu yazının meraklı olan ibirkaq tarına, rıcasına, tdhdıdine ehem. lar. l{afıle dagıldı, ama uç Bir. 
ı..ı.::.~ Bu genelerin 3 milvomı, i~tirak edebilecek şekılde bır sa~tte, ~ı~ seyvar kopru ~r:· ryarçasını nakleci"yonız. 1 rniy~~f>i.le ~~~ bir kamY?Iıun manyalı da hayatlarından oldu. 
Ll'QQe bulunduğumuz senenin ni· nıyade kuvveti de meydana ge d~lan ıçın çok memnun goru· Fransız muharriri diyor ki: ~ld~ını gorilnceye ka~aır o ~ız· 
ıı.-~tine kadar talim gfuo<>rok tinniştir nuyorlarmış; fakat ~cneral, on· Ben, Japonlar ıharbc girdiklc• i la koşardı " ~nra, bırdenbı. 
~. hamrlanacakla.r yall'ıt Yine, . Amerika gazetelerinin lann bu memnuniyetini hiç be • sırada, Mandalayda bulunuyor • ~am~onun on~ ~~· a~a~~ı 

0.ANLJ HEDEFLER 

~ yerlerde harp edecekler- kayıtlarına göre, general Mcna ~enmc-miş ve öyle tenkit eti!'.} durn. Birmanyalılar hakkında ılc bırlikte muştcrısını ezd~r~rdı. Papaslar, Mandala)'da, balkın 
ir, piyade kuvvetleri kumandanı ki; istihkam kıtaları, generalin duydıiklamn, fena şevler değil • Bu. a~da, .ekserya, k~ndısı de hemen yansı !kadardırlar. 

~ muazzam ve ehemmi retli sıfativle, bu sınıfı, h~susi bir irşatlarına göre harekete geçin • di llk günlerdeki intibalarım d-ı cz•lır gıderdı. Bu papaslar, bir ~ lıd:ikt 
• ~urrcisi Ruzvelt. mevcu· şekilde, birliklere ~sım etmiş" oe, bu defa bir sa:atte kurdtiklar. lehlerindeydi; fakat Japonların . ~.u ~amlar, bir Avrupalıyı bir isvan ve ihtilal hareketine gi. 
~ttik<:e artacak olan, bu kara tir. Eeki ordu t~ıl~na göre, köprüyü, 25 dakıkada kurmuş . Malczyada muvaffakıvetleri art. oldurmıye o kadar susamışlardı. riştiler. *1uin !her tarafıma: 
'-unun başına. ~eraı Les- her piv~e fırkası, uç pıyade ala- lar. . _ . A ·- tıkça Binnnnyalılar da acaiple..~ Ja.ı><>nların devamı muzafferi • ~:ıi:r:!:ri ~C:~ h~ =: 
J Mcnair'i "'etirmiştlr n ile bır topçu livasından mU· Onun, dıger bır fevka.Jadelı.,..i tiler.' Or-..!a geçı"rdigı-·m son gUı·.· vet haberleri gelrniye b. aşladrk •• 

· rekkeJ> bulunuvordu. Buna "dört de şudur: <ııı<ı t ddel B ı rlke başladılar. 
OBNERA'LIN HAYATI lük" ,, diyorlardı. Şimdi ise 'u",... General, Birleşik devletler A· lerimde, övle şeyler gördüm kı, an sonra, ~ . er, ırmanya 1 İngiliz ve Hindli polialer, bil 

,. bu adamlardan hem korktum. lar~n nilmayışlerı ba.~ladı. niha ih Ctneraı M . sa sarı ren:b· ımc,, na:mı altında, her fırka y: merikasmın şimal taraflannc'rı hem de iğrendim Kırmızı sancaıklarmı dal~alan· hale · yet venneleıini. tar et· 
~ harekc:f ~e :erin bakı~- !16 üc piyade alayından m?rek· bulunan bir k~pta bckHleniy~~· Onlar hiç ~J>lieı:Jiz pek ber • dıran bu alayların ellerinde, ln _ tiler. Papaslar, vola stelmiş gl>l 
uır adamdır O, 37 seneden· t<.ep bulunuyor, ~akat her nıyadc muş. ~an, AŞlll§ •..•. s.v:'-~· bad şeyİer. • <rllizleri tahkir edici cümleler yn. ~örü:ndüler; fakat gizli gizli talı-

ordun ytld 1 sancağı 8 1. alayının, kendisine mnhsus top- g-encra!ın ta'rvaresi gorunilncc, Birmanyalılar. iri ~iller yiizl"· zılmı_ş .~yraktar sallanırdı . . tiklerine devam ettiler. 
~ bW~ 

1 
ş· di Bi;· ~usu da oluyor. Böyle bir fırka· herkes istikbaline koşmuş; fa • rile, cigara içişlerindeki babayani Biltun mahallelerde, eskı bil· Papasın bjri, ha.ika şunlan efSf· 

<1ıevıetı Am. . "k ımın~ :. nın, aynca., bir ağır topçu kuv kat, hayret! !cinde ,general de- hallerile f,t6bekli kannlanndan vUk kazanlara demir çubuklarla lüyordu: 
tıı,. ....... ~ve ~ll ıı:e sahra vetire. istihkam ve levazım müf ~il. soba iborulan va~. O, ne· aşağı.s;rkan peştemallari e, in vururlardı. lbu S!iirültülü scslcrh - Ben, bu gece, rüyamda Bu• 
.. ~kuvveti ·nın başkurnn.r: . rezeıerı de mevcuttur. den sonra trenle gelmış. Bunun ·ık d b" "tim t ir ortalı~ velveleye verirler. Böye- daıyı gördüm. Bana, sadık kulla. 
lr.lir 1>- en sebebi anlaşılınca çok hoşuna sana 1 na?~ a, ır 1 a ' oe, !ngilizlere düşmanlıklarını rmı kııl'§undan koruyacak bir ~ · uu 8nuflar, evvelce. ayn GENERALiN 'Il'AALJYET1 •t . Ev t .,_ ~ı: k p· emnh'let telkin ederler; !a!cat . usul ~.·. Her nümavic.M al· b..'":! bif kuma d 1 emri al· ,.,.ı mış e ' IU9 5'""""7Wı• am ' . k rk ilii.n ederlerdı. ""n'"• "'~,., 

,-:"Qa bul n an arın d General Mcnıür, bUyük umu . ta1·i aSkerin soba boruları yo·· kendı aralarında onuşu en, nına, üç renkli üç daire çi7.8in 
d ~\ı~en, ~ir kume!:ra~ mi erki.rubari>iye rei i bulundu· ~eral, askerin rahatını 90k bütün ecnebilerin işkem'bclerini POL18LER1N VZERINE Askerler, hiç şüphesiz, o daire. 

~.~ır~=:n ~fmi§tir. ğu 7.amanlarda, pek nadir ola· düşlindUğü için. soba borulannı, d<Şnek lüzumundan bahsederler. TAS YACDIRIRLARDI lere nişan alırlar. Bövlelikle, on· 
~tika _:ı..·-·-un safilıiyetli rak, Vaşingtondaki dairesinde çabucak vetiştinneyi istemiş "" AVRUPALILAR KAMYONLA. Bir nümayiş esnasında, Hindli ]arın, kalabalığın üzerine, geliş:. 

~ri 
0

~ askerlik kud· ~öriilUrdU kendi tayyaresivie ıröndermiş. RIN ALTINA TIUYOR oolisler bunları durdurdular ve f!'ilzel ateş etmesi önlenir. Hep bi-..,...:,_v.enı.timatıp ...uilderi için. 0, maiYet kumandanların , GENBR.AUN BU""tNJ{,0 kendilerinden, ne dertleri oldu. 
U ~ ""~ ik t t.tV. liyorsunuz ki, bu adamlar, iyi N· . "bu harbin p~i,, diye verdi ~~~...;1;rapcrl.ara iiı~. et· v AZ/FESi Malczynda. Felemenk adaların· ihınu sordular. Vay, soran sen şanCI değildirler-. Alnmımaki 

laın8iktadırlar. -· mez, ~ ik Wım ve tcııuıye· General, b~ün mühim bir me- da, Japonlar muvaffakıyet kaza• misin? Bir vavevla koptu ve pc-
Cen~raı, kıdemine göre dcgıl, sindeki inkişafı gözüyle görme euliyet altındadır. tık elde, 3 nır, İngilizler bozulurken, Bir - Jisler bir ~ yağmuruna tutul· dairelere nişan alıp atsalar bile. 

1 nıezı~ı isbat etmek· dikten sonra rahat edemeu:li. milyonluk bir ordu rneydan1 manualılar. iri ciiler yüzlerinde du. kurşunannı, başınIZJn üzerinden 
t l" t t~ :r6theye yüksemiş· ~ dola~, bir kamptan di· ~ecek ve buna. da 90 bin zabit manalı tebessümler göstcrmiye Bütün bu işleri idnre eden Bl:· söy~:.ar. Buda., bunları bana 
n~fl, 57 sene evvel. 1885 sene· ger kampa gıder, kıtaatın asker· kumanla edecek 3 milvontuı· , "" başladılar. Ecnebilere ve bilhas. da pap~·ıındır ve Bimıanyada. 

~inesota. eyaletinin kü· lik bilgilerini arttırmaya, ve ye· duyu vücuda: ıret)nnek hele 90 sa İngilizlere ,karşı bakışlarında, bunlar, bir Hind.linin başında.ki Halk, bu telkinlere, kapıldı. Her 
b"r. Jmsa!basında. dünya\'3. ni teşkilatı tatbik ctmiye çalı- bin .za:bi .. : ı.:- voktan '.-..:....ı: _ kin ve düpıanbk alevleri ı>ariı • bit kadar~ur. nümayigi, almlarma iç içe, her 
tır.-'ft~hluıda iken, har §Iİ'dı. • mek, ~ ile defa ~en vordu. Sokalt1arda, sağa sola S'-llana. biri bir renkte üç daire çizıniş-
rnckU:b~ eirmiş ve üç se- General Mcnaır, ~anmı •.=-· bir fi/8Y. Yavaş yavsı, harekete Jr~tiler. rak, burunlan havada gezinen lerdi. 
ııra ikinci nıuıa.zrrn olarak raf etmemek ve Amenkanın bı:: Bununla beraber ,general gay. RnP"'1.ınd~. birtakım fedailer tU• bu napas1ann arlcalarmda ciddi Nihayet !başladı Polisler mu• 

• tır: ucundan ~i~r uouna ~·at'.... retinin netiıcesinden CünJd1
1 

ge • redi. Jş!eri miçleri tramvavlar ö.. ciddi rürüyen, birer çömezlcrı dahale etti, kalabaİığı dağıtama· 
,.,. ~neral M.cnair, ehliyet ve ~idebilmek ıçın, DuglAs tıpınde. çen eylülde, Ulli.gan'da yapılan nüne atılarak vere uzanmak, ken vardır. Bu çöme7Jerde, papaslar dı. Bu defa, işe aSker kanşb. 

!'ıivet ~!ıcQe, cabuk <-a· 14 kişilik bir nakliye tayyaresi büyük manevrada hareketkr, dilerini ezdinne.1tti. Bundan bek. gibi, kanarya sansı :renginde 
~~ ~ ve 1917 senesin· temin etti ve 0!'8'8~nı çalışma o· ona, Amerika ordusunun, 8*er- • Iedikleri şev, tramvavlann ha • ~eniş entarigiyiyorlar ve ~ere !!,a~y:!';~ır!'r~d~::::: 

' Birleşik devletler Anıerlkast. dası halinf' ge~rdi. . . . tikte, epeyce yol aldığını göster· reketlerini kanştınnak, bevazla· çömelmiş bir ,·aziyette tesadilf ce, si!hlar patladı . 
... ~ umumi harbe iştirak etti· Bu "uçan ?uro,, bı~ sene ıçın· mi~ir. rm vezifeleri başına gitmelerin: olunur: Dinlenmektedirler. Bu patırdıda, yüz kadar Bir. 

2t!nan, 31 yaşın~ bulunur· de, 64,000 kilometrelık yolculuk Bu manevraı, bizzat generalin ~irmekti. BUDA DEDi Ki manvalı öldO ve bir çok papas· 
~ ı,. illeshur Amerıkaı genera,}! vamnı§tı. kumandası alUnda cereyan et- Polisler müdahale edince, çe -
~ ll"'in milşavlrleri arasında Ckneral, "uçan bürosu ... sa'·: miş ve manevraya, faal, ihtiyat kişrneler b~lar, onlann istedik. Bu papaslarm telkinleri pek lar parçalandı. 
r ~1 1'"1}1~ ve bir sene s~nra da sinde. kamplara ansızın ı~ı. ve milis olarak 1,910,000 kişilik leri olurdu; çün'kU bu izdihamda zehirlidir::. "Buda derdi ki ... ,di • SIVIŞMAK LAZIM 
~ kumandanlıCma terfı ~- Sonra, hic dinlenmed;cn, . t~tı§c bir kuvvet iştirak etmişti. • trarn··nvar, va.kıt ıkaybederlerdi verek cahil halkın narasını çe-

lıu anıdn. Amen1ca ordusu- başlar. muallim za.~tlen sıgaya Amerikalılar, generalin yo· Hele, Birman"ahlann <,ektik • kerken, kafasını da Avnıpalıhk 
~-".en şcrcl1i nişanlannı kazan· çeker ve tenkitlerinı yapardı. rulmaz himmetlvle, ordularının !eri "çek cek''ler, ş~ kürü,..ük • düşmanlıiivle doldururlar. 

Bu kanlı hadiseyi gördükten 
sonra. Mandalavda kalmammn 
m!inası 01arnazdı; fakat sehirde, 
cıkın r.itmck kolay d~ildi 

'r. GENERALiN vetişeoeğini, bu sene nihayetinde, ırabalar rok mu? Bır Avrupalı, Mandnlavda idi. Gözümün & 
~ -n büvtik harp, ~enera! FEVKALADEllGI ordunun 3 milyonluk olacağmı, vanıbp da. onlardan birine bi • nünde şövle bir vaka cereyan 
n, " nh~ bir tecrilbe sah~ı. ol- ~ ge!ecek senelerde daha büyil· nerse, başına muhclckaık bir fe • etti: Bir gece. karanlık basınca, bfi. 

vUk bir ihtivatla otellerimEde:ı 
çıktık; sur kap·sına yollandık. 

r..._ • Ve 1918 ~esmden ıti?a1• Amerikan gazeteleri. mcşh• : veceğini aöylüyorlar. 1 laket gelird. Kendilerini arabay::ı Bınnanyahlar, yine o kırmızı 
-.. , tah"vccilikteki mclıaretıy e 

""t n ı .,ıştır. . 
~? "f'""'"n siclHnde. bıraz ~-.r-------------
1 ,. 1 ı"a olmakla beraber, şoy 
e. tıaı-ıak bir kayrt vardır: B~ misafirlerin hall~ri 
~t'.l'abive şeraitinin ve değişrı" •. ·ıerile hicte kahili kıvas değil 

ı ·ı1"'a.rmm takdirinde şassnaz 1ir. Onlara normal misafir naza· 
~ ~· eh t .. jyle bakmak aeli caiz olamaz. .. . 4'kkate lll<lvan bir m are T:'.- b 

• _. r.:.vd. u devrin misafirlerini 
rıı ""en bir za'bitti"r. O, avnı za deta göz haosine almak mecbu 
,.,la~rta. Amerika ordusunda to~- iveti hasıl olmuı,tur 
" •cıt:ma:linin ve bu sınıfın _, 
\o arı .. kuvvetine destek olmasının Evde~ çtkarken, kendi paltola. 
~.bu savede bu iki ordu unsı:· -mı ıreyıp geymediklerimi; "Al· 
·1ttı• n, sıkı bir tarzda mesa: "n]ıa1smarladık .. dericen başlarına. 
~1 ir-1,. bulunmasmm mükc-· 1ift astı R!an kalnak ~il' 'file • 

1 u .,11e..;ni bt•,..,tmtur .. , diklerini diktatle tetkik etme_!< 
1 1 'Azımdır. 

N)YlJK HARP ARASIND Geçenlerde ahbapla~an bi:i 
Cl " " ~ ... oijk hnrnten sn,, .. ., )u misafir derdinden bır mUşkü_ 

~"ral Mcnair'in asken bi1giy" 'ata maruz kaldı 
~:ı'.1ti Wıdik olununca:, askeri Evine on beş 1<1şi kadar misa. 
"'~teplerinde tabiye bocalığınr davet etmişti. ~ralaı:mda. 
··n olundu ve Aı:ıerikıihlanrı ·~~1m erkek. her çeşıtten ın:::.n 
di:ı<nna e-öre, verdiği tabi•• -ardı 
sleti pek parlak o!mu."'1:ur. Bu. cidden ru1.e1 bir davetti 

i ~neral, 1928 den 1938 se Yalnız yemeğe yedi n1;?l~e? 
~l' kadar. Anıerlk ordusun: ·~ "1a zarfedilmf • · · al-kollu ıçk · 
hinı şalıs"vet1<'ri arru:ıma l!l'" ler de adam başma iki buç~ 

1~. evveli sahra ton<'U kuvvet· "1lbleden ~ deı?ildi. Tahn 
?i ba.~andan vaveri, sonrr 'cadmlardan J>8l'8 almmnıordu. 
' ~am Hı.,.~-ın'da1d ikinci topc· T)oğnısu kadmlann börte cabn-
\'ııs1 kumandanı olmuştur. 1an eilentilere iştirak etmeleri 
1939 dan 1940 senesine kad :ıe bir tUrlU akıl erdiremed1ğiıni 

,< rUtneli zabitlere ve r söylemek mecburiyetindeyim ... 
ı hamlere mahsus ola.D; ~~r: Neyse, bu bahis üzerinde daha 

. eb;nde t.-"'··" muall ınlıgm fazla durarak beyhude yere asa.. 

1tı>nı!!j, so.nra ~~'"1'a1 ~;:1an1dan941 bmu bozmak niyetinde değilim. 
'il rilU>esıne vükse el""A, B d~·dan d v • • 

btiyük .. erk&.nrharbiy".? u, v5•.. ogruya mısafır -
r.ı'-1 ._. um~ıl ştur o leri alftkadar eden bir şeydir 
""<& ıgıne tayın o urunu • A · 
,lıİfesini vaparken ordım:un t:ı· Onların karar vermeleri lazım· 
1trı ve terbiyesine ve inkişafına dır. 

nezaret ediyordu. Davet verilen evde üç kili 
General Mcnair'in himmet ve vardı: 

'l'rett savestooe, o zamana ka· Zefirova. kocası; bir de m~ 

Misa/irıer 
Taz!ln: Michael Zo•hchenlıo 
Çeviren: Cevat Tevfik Enson 

dam Zefirovanın babası .. İhtiyar Misafirler 'llidclerini faz1a 
Zudokimic, misafirleri ko'lamak d:>ldurduklarmdan oyun oyna· 
bakımından da\•ete çağmlmuıtt. varak kendi'<'rini eı?lendirmeğe 

Kan koca: bas1adılar. Bu oyunlar, birtakım 
Üç kişi olursak .• lşi dnh~ iyi serscriyane oyunlarından ba.cim 

idare ederiz Hemde hcrke~n Si· bir şey değildi. 
kı bir göz h~psine ala.biliriz.,, Tam bu esnada madam Zefiro-

Diyt' dUşünm;işlerdi. va salona "irdi: yüzU mumya 
İ§t:e dawt gecesi bu düstmu rengini andırıyordu. 

ele alarak işe başladılar. Havkrrarak: 
Lakin, ihtiyar Zudokimiç ço!< - Doğrusu bu vahşetten bar· 

~eçmeden tertibini bozdu. Adam· ka bir şev dei{il ! .. dedi. Biri yir
cağızın yaşı cidden pek geckindi mi bes mumlul{ amoul asırmıs 
O gün de aksi o1acak; midesini Bundan anlaştlıvor ki. bu zame · 
pek fazla doldurmuştu. Yemek- nın misafir1erinin "100" numara· 
ten kalkar kalkmaz bir. J.:oltuğa va girme!crinde bile bir hikmet 
kuruldu ve borla:ııya baş'ndı. var! Ampul gitti r,idcr. 

,."adam "-"irova. bu vaziyetf' Böylece patırdı gürültü baş 
J.H ut:ı ~ösf.erdi 

oek ço~ canı sıkıldı Ve evin Zudokimiç baba, misafirlerin 
içinde, misafirleri kontrol mak. etrafında doaşarak Ustlerini ba.cı· 
sadiyle bir sağa bir sola koşu. lannı ara.maiYa başl~dı. 
şup durdu Kadınlar. itiraz avazelerJ çıkıı.-

Gece yarısı olunca. o da iyiden rarak: 
ivlye kafavı çekerek gayri ihti· - Mecburiyet karşısında bel· 
yarf, yemek odasında. pencere· ki er.keklerin Uzerlerini arayabl 
nin kenarında. uyuklaya. kaldı. lirsiniz .. diyorlardı; fakat bizi 

Kims<'nin b;zi takip etmediğin • 
-----------mlllll!P1cn emin o'arak, ayağımızı ka. 
• 1 asa. 
Bu scf er de erkekler itiraz c• 

tiler. 

mdan dı§arı ~tınca, üzerinı"t 
rış vağmıva ba.,.ladı Hele küfe· 
iln haddi hesabı voktu. 

• • * 
N havet umumi bir araştımı" Fransız muharriri Mandalay • 

vapılmn.sının clzcm olduğunu ile i n, s nra da Biıırnanvadan k!L"" 
ri sür<lüler ~ı ·a muvcıffak oluvor. FrallBL 

Bu ba."-ımd~n icabeden tedbu a rr<'ldikt<'n sonra, Mandalayın, 
ler a1 mdı Mic:afirlerin doldu-_ hnon - ln11:1iz harbi sırasınd:ı. 
duklar• salonun kanısı kilitlt>T' '1ncl··ını ouvunca: 
mi~ti Misafir',,.,. diııo:;iJdi1er _ On olsunlnra! 

Göm eklerini, nantclonlarını, Diverek memnunivet gösteri • 
va'<knbıhrını b:le çtl·ardılar. L5 vor. 
kin. bir şc•· bulunamadı. M. RASi!! ô'lGEı..· 

Birkaç F::ındüviç, iclci kad('h_ 
Ieri, bir si~"' şarap su ~isesi .. t~ 
tc bu1urnn"ar b•pı~erı ibaretti. Rasid Rlza Tiyatrosu 

Ev sahihi madam Zefirova nl HALiDE l'IŞIUN nımABER 
~~et icabı misafirlerinden ai Rarbiycd • n hü llahç inin Alatur. 
talep etti; ve fena halde sinh· ka kıı.mında her gece saat (9,SO) ela 

lendiğ-inden bu kabalığı vaptığ1_ sızı TANIMIYORUM 

nı; belki de ampu1ii hariçter Komf'dl - s - Perde 

g-ircnlerclen birinin aı:;ırdığ-m 1 Yaıunlar: 
İleri sürdü Bedia l~on Ştntur ,.il Vasfi Rıza Zobu 

Her şeye rağm:m davetin tadı H"yet her g•cc BclvU Bnhçestııde 
kaçmıştı. temsil vermektedir. 

Kimse aile ovunlarına de-.·rur 
etmek nivetinde değildi. Ba a
laykanın refakatiyle dnnsetm'-k 
istiyen tek bir davetli bi!e tasav 
vur edilemezdi. 

Arası çok geçmeden misıfirlec 
teker teker ç.kın gittiler. 

Sabahlevin, mesele anlaşı1dı 
Madam Zefirova, her ihtimale 
karşı "100" numaranın ampulü_ 
nU cebine yerleştirmişti. Sarhoo 
olup sızınca, ampul pencerenı•ı 
kenarına ~ ttmla buz <>l 
~. 

Mesele, bundan ibaretti 

---
1 Bugunku radyo 

12,S3 Beraber şarkılar 12,45 
ııjana 13,0() 13,SO Karışık farkı ve 
tUrkUler 18,00 Program l ,03 Radyo 
dans orkcstrıım 18,45 tnce s~z :faalı 

19 30 Haberler 19,45 Serbest 10 daltl. 
ka 19,55 Şebnnz mo.kammd'lll prkı

ııır 20,lts Radyo gazetesi 20,41> Bir 

mar§ öğreniyoruz 21,00 Ziraat takvi 
mi 21,10 Şarkı ve tUrkUler 21.SO •· 
IUlfa& (&ıl "" ~ claf.r) n,• IU 

lr, tüfdc yUzü görmemiş olan!..-----------------------------------------
çok aakerlere askerlik öğre-

yueUcümbur bandosu 22,SO Haberler 
22,"6-22,ı50 yarmkt program ve k 

ııuı9o 



• 97. 
MJs Mert o gün, noter vuıtaelle yor: 

KurlMl.ya gelm bu tehdit rnektolııun· Geliniz.. lnı~nm size lstlkbaUnl. 

dan 80lllU: 

- Bektay ~inl satdığa çıkaracnı. 
yac:ık, dedi, ben bu nus 008Usunu Ja.. 
ponlara yakalll~ım. Ya korkup 
bumd~n lmç~k. yahut yakayı ele 

verecek. 
Ve o gün öğleden ııonm kôııkten 

ı:ıkıp gitti . 

JAl'ON TlOARET ATAŞESİ lLE 
BlR KO"SUŞMA 

, M.le Morl, ŞBqhnycbkl Japon ata. 
!iP.o!Üne kmdlnl pnu.ante etti : 

zı söyllycook ! 
Diyordu. f<"alcı bir takım ~rkılnrla 

mu,terllerı kendine çekmenin yolunu 
<iğrcnml!'Jtl. 

Bu arkıbrn MI l\lerl bile ilgisiz 
lmlamadı; :<n:JUD önünde durdu. 

n bu ihtiyar kıırtah nerden 
buldur. T 

- O benim elim d1l5tUğll zaman 
bir yavruydu. Be.nim ynnımiliı, })(>.nim 

le beraber lhtlynrladı_ O, ben\nı kı • 
umdır. 

Meri glildil: 
- 'en ne.relbl.n T 
- ~nghaylı .• 

BORSA 
16.6.942 MUAMELESİ 

Londra l Sterlın 

Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Frank 
Madrlt 100 Pezeta 
Stokhclm 100 1aveç kr . 

5.24 
129.20 
30.365 
12.9375 
31.16 

ESHAM VE TAll\1LA'I 
EvveUd.Bu&'Üfl 

İkramiyeli %5, 398 21.- 21·50 

1kr. Ergani %5 938 23.10 -.-
%7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24.85 -.
% 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.S 23.SO -.-
Sıvas • Erzurum ı ı9.9o -.-
Sivas • Erzurum 2.7 19.90 -.-
% 5, 938 Haz.tatı. 2·uıo --
%7. 1941 D.Y. 1 20. 
%7, 1941 D. yolu 2 19.50-.-
Ane.dolu D. Y. 'l'th 3 52.75 -.-
AJJadolu D, yolu %60 SO.~ -.-
Anadolu D, yolu 12 52.- 112·25 

Anntlolu D Y MUm. 152.--.-

Merke= tıankaS1 

lş bankası n9.mS 

ıB9.'iu-.-

15.1CI-.-

rBiR 
KAFKAS 
RO ANI 

Birçok yabancı dillere tercUme e. 
dllmi§ olan bu eaer, Niyazi Ahmet 
tarafından doğrudan doğruya Gür
cü dilinden tercUme edilmiştir. Ba§. 

tan sona kadar 8.fk, macera ve kah 
tt!tlanlık menkıbeleri ile dolu olan 
bu nefis eser Türk matbuatmda ilk 

numunedir. 
Fiyatı 40 kuruş olan bo eeer, bu 

llAnı keelb getirenlere Vakıt Kltn. 
bevhıde yüzde ~ tenzllAtla 20 ko. 
~ verllmektccllr. , 

(Mevcudu azaımrotır.) 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 4 
~ 
~ , 

~~ 
~~ 

"LOKMAN HEKiM,, ~ 
~ 

HAFIZ CEMAL 

OAHlLIYE M'OTEB.ASSISJ ~~ 

~ Utvanyolu 104 ~ 
~ ~ 

-
8eııwlet DemWy-"';wı we Limanları hktroe 

Umum idaresi iJ.inlan 

Muhammen bedell (35837.91) Ura olan 398.199 M3 ı muhtelit kere 
30.6.942 l!alı gUnU saat 15 te kapalı zarf usullle Ankarada idare biııasın 
topJsnan merkez 9 uncu komisyonunca satrlncaktır. 

Bu tşc girmek istl~nlertn (2687.85) liralık muvakkat temiD&t ile kA 
nunun tayin ettiği veslkalan ve tekllflcrlnl nynr gtlu saat 1 4e Jmd&r ad 
geçen komlllyon reisliğine vermeleri JQ.zımdrr. 

Şartnameler btr Ura mukabilinde Ankarada. merkez '9'e Baydarpa§& 
Hayda.rpllf& veznesinden temin olu.nur. (6395) 

Gazete, mecmua, kitap, fotoğraf, levha 
bur.iann herlıangi birinden her dilde, eski yeni, taıkmı veya pertt 
'<ende bütün rnevcudunuzun - gerek satmak, gerek yalnız öğre~· 
mek ıçin - bugünkü satış değerini öğrenmek şüphesiz menfaatjlllı 
icabıdır. Bu hususta 

BEYAZITTA llAKKAKLAB ÇABŞISINDA KİTAPÇI NlzAM 

h!zmetinize hazırdır. Mallarına balla bl~tJrenlerln bunlan mııt.ıaka --· 
sı lAz~; fakat kitapçımız fiyat takdir etttklerlni yUzde oııı ek&Pt 
pe;Lıı para almayı da mütea.hhittir. Takalm veya. borç ıçtn aaupard' 
: c r n m e m u r l a r ı bu adresi hatırlamalıdırlar. 

tı.tenllirıte - zaıfın UıttUne (Kıtap tahmin) kelimeleri yu:ılmak ,artllO _,, 
İstanbul poııta kutu.o f6 veya 214 adrcl8ine de arza Ye adreıdnlr.t bDdiJ'Cl
blllrclnlz. 

- Ben Çlnde ,.e Türkl tand:ı nCba. 
tat t.eUı:iklerl yııpnn bir tnglnlu, pro· 
tesörüylim. Şu dakikada yalım lz.I 

değll. biitfuı flnponynyı ul!ıka.dar e • 
deıı ~.ole mUhlm bir mesele üzerinde. 
pm. Lfttfen beırıi dinler ınl inl·1. ! 

- Kııç ~-a,ındıısın ! 
- l"iize lmd:ır ııaydım. Ondn.n Mın. 

ra unuttum ya ımı. 

ot.._ muayene ııaatlert: ı,ıs.6.Tel: tı.'98 ~ 

" ~,-

-~~:~~v·~ :c:::::ı:a:ta:n:b:u:ı:s:e:ı:e:d:iy:e:s:i :i:ıa.:n:ı:a:n:.:::.::J~ 
~ bankası hamiline 111.- -.-
lş t>:ınkası MUcsala 160.- -.-
tzmır Esnaf Ahali B. 6.lO 

- Hay hay •• lllrım :ı t kadar vak 
tim var. Sizi dlnll3 orum. 

Mis lerı SÖ7.c tnşladı: 

- Beni biraz d.lnlNlikten 50nrn, u. 
manm ki, bUtün '\-ak-tlnlz.J bu işe b.M. 
rcdcoekslnlz! Ben, Tcnmçln isminde 
genç bir Mogol aslhadeslııl an3orwn. 
Şimdi ba gencin nişanlısının )anın • 

dan ıtelll onım. 
- Aradığınız genç ncrodedl r ! 
- Şangbaydaydı. Blr haftadır es. 

:rarengh bir vkilde ortn.daıı kaybol. 
du, 

- Bcl.'1 nıt:mleketfnc gltm~Ur. 

- Ha.yır. Onun Şnnghayda bulun • 
doğnndan eminim. 7.Jra, onun mey • 
dana çı.kıwınıa!iuıa bir ıwıı <-.asusu 

var kll'\"'\"Ctlle çAlı ıyor. 
- Garip !iCY ! Şaııgtıaydn hAIA Ra! 

casusu "'Dr demek T ı 
- Aman ne d.lyonrunıız T Bir değil, 

birçok 'ar aın3, blr tanesini ben pek 
yakından tanıyorum. 

- Adı nedir bu ıı.damuı T 
- Bt>kta). GCıya blr l\logol taclrt.. 
- Olabilir lll. Siz oıııın RU8 C&Stl' 

u olduğunu nerden keşfettiniz T 
ıuıs Meri, Kıuoo3 ın m lnde olup 

bitenleri bll'f'r birer anlattıktan l!IOft. 

ra: 
- Bu adam Hu • Japon harblnlıı 

bittlğLııden haberdar değU.m1ş gibi gö. 
rtinüyor. Vo Tl,cn • Fonun lı.5ıla rolU· 
nli oynuyor. 

OUmleslle ııözUnü bitirdi. 
Japon nta,esl dU~ünooyo daldı. 

llektay •• 
O, bu ismi çok du) IDU!itU. 
- Bana bu ndaından birkaç kere 

bııh...ettller. Ben onuıı bir meczup, bir 
ııer!l('rl olduğunu ıııınıyordıım. Her 
gece barlnrda ômrilnli geçiren bir n. 
dam herhalde şüphelidir. l"aknt, ben 
de ııize bir !iCY onıroğım: 'J e.m~ıçln 
denilen bu nrnd •ınız gencin ı.;erç .. ktefl 
bir Mogol a IJzadNll oldul:'"Dlldan emin. 
misiniz? 

- .E\et. O bir Mogol geneldir. Ve 

Bek'Uı~, 1\logol klsvc.<ılne bürünm~ 
bir snht('ldrdır. 

- B•'ll 1.'enıuçlnlıı de bir lws ca&U. 

1111 olmasmdıuı ısüphe ediyorum. 
- El:'cr bii3le olıı:ı.)dı, blrbtrlerUe 

çabuk ı:mıa,rrlardı. 
- E\et, Bu noktada hıı.kbsnz, mi ! 

Eğer Bektay bir Rus <'-MUSU lııe, Te· 
muçindcn Uphc et~ demektir. O 
halde bu genel aramak l!;ıln şhndl a. 
d:ımlarını h:ırelmte geçlrcceğlm. 

- Çok t-Oşel klir <'dcrlm. Bıı.oa neti. 
cıc.rı bildirir mWıılzP 

- llay hA). Bir iki gt1ıı ııonm mi. 
attr bulunduğunuz eve haber göncle-
rtrim. 

l\lls Meri Japon ticaret ntft§ft:tlnln 
ocllMımdnn çıkarken: 

- Beni çok bek~tmlycceği,nizi u . 
muyonım. 

Dedi. 

Mla :lleri Japon mohalleelnden be. 
ntb: aynt.mamştı. Sokakta bl~nbh-e 
lnnma ~r adam sokUldu. 

- Yolunuzu ptırdmız, nuı.dam! 

B1lrrlyet caddesine çıkacak ınrz sanı. 
yonun. 

- E\l)f. Du )Ol bml bl1JT1yet CAd • 
d~lne çıknnnaı: n11 ! 

- Hayır mnd:ım ! Sağa sapocakıw 
mz.. gttUğlnlz yol ıı~ı hırııız yat.ak • 
lnnnnı bulunduğu &emte göttlrür. 

- Garip !JCY! Ben tı..ı yoldan gel • 
mlttlm. Yollar birbirine ne kadar 
belul~·or. 

Hthiyetl meçhfil ııdllnı: 
- Ben de hürrl3et caddesine gidi. 

yorum. ts~lz beni takip edr.blllr. 
ıılnlz, m:ıd&m ! 

J>edl. Mb Meri mcçhCll adamın pe-
1Jhlden yOriımeğc başladı. 

BiR FAJ~'J.N 1'0zı..ımı 

~otf'llln tıaoında bir falcı duruyor. 
ılıL 

nu, l)eagbayıa ~ur bir falcısıy. 
dı. ormır.ınıda ihtiyar, fakat kocaman 
ı.nnatlı bir kartal dumyordo. 

l"tılcı yoldan ~ g~ ~ 

Falcı beyaz ııakcıJlı bir BdamdL Fo... 
kat dedlı'.tl kadar lhUyar görUnmU • 
yordıı. Meri: 

[mar Banknsr hlsse 22.- -.-
Aslan çimento 12·80 -.-
Asıa:ı çimento ınoessıs 5.30 

- \alım ııô.} lllyorsun ! dodl • &ın 
yetmi İllden faz.la yoksun! 

Şark de~rmenlcrl 5 81i.-.-
ltt1bat değirmen. ııı.~O -.-

H&sckı, Q!rrahpa.şn, Beyoğlu ve Zührev1 ho.atnlıklar hastanelerilo z-1" 
S8tlllk 6şk r.ep Kamil Doğum.evi, Üsküdar çocuk bakmıevi ve Edlrnekapı Sıhhat ~ 

kezJıılıı yıllık ihtiyacı için aımru:a.k (153900) kilo ç1ğ' sUt, (38000) k1JO P"' 
torlze süt ve (7~) kilo yoğurt kapalı zart usuuıe eksiltmeye konuııııul
tur. Çiğ sUtUn beher litresinlıı muhammen bedel! (45) klll'U§, past6ti"' 
sUtUn beher litresinin muhammen bedeli (55) kuruş Ye yoğutdUO 
beher kilosunun muhammen bedeli (~) kuruştur. Talipler toptan .et' 
hsatane ve :nllesscso itibarile ayrı ayn tekl!fM!rdo bulunablllrler. uııı~ 
ve hwnıll şartnııme ve ııalre lkl lira yirmi altı ~ 'bedelle belediye ll~ 
t§leri müdUrlUğtinden almae&kt.ır, 

Fııleı ağunr açtı: 

- Bakınız dl!ilerlm dokııan ya ındu 
dökilldü. Bizim oyumuz.d:ı dlşlcrl dol' 
sa.omdan önce dökülen )Oktur • 

l•'olcuıın konu mwıı Merinlıı h~u • 
Dl\ gltml!jtl. 

İngiliz kadını larım 11llln uz.attı: 

- H ydi, ku~unn emret ele benim 
l!!ltlkballml de aöyltlflln .. 

Falcı panıyı nlın<"a ~indi. 

OmuzuJJdakl kartalın gııgııBınıL do. 

T. kömür maden. ıs.---
% 6 T. bonoları 94.--..-
Türk U. Tiyatro 69.50. -.--
tst. Umum Sigorta 29.- -.-
Şlrkctlhayrlye 25.--.-
Şlrketthayrlye temett1l 80.--
Rıhtım tahvfll U.30 -,,-

tst. Su tahvil! 
tat. Su bl.BSe. 

Türk borcu Tr. 1 

8..215 -.-
5.- -.-

-.-24.85. 

Hacı Pap llö~ku nnmlyle aıa. 
rol 20 oda, S:S dönüm arazi için. 
de sebze bahçesi, SOO ağaç me. 
IC ormanı, 2 koyu ve bir buçuk 
masura Aydos ııuyu bulunan 
k~k .satılıktır. Hl.racaat: yeri: 
Vakit ma.tbaaamda Orbu Te.. 
mel. Sao.t 10 - ıs e !tadar. 

kundu.. Bor•a harici altın fiyatı 
Kartal, falcının ellnd ki kutudan ı1-.;..;...;.._ıııı11ıı--•0•1lnk-•O-•B•u•rtın-k~ü~. 

bir küçUk kflğıt pnrça ı ~ktl ve mü • 
3
3- 33.10 

terlye uzattı. Rcş:ıdlye 4.~2 
Meri hafif bir heyeeıı.n geçirdi: 

- Bu nedir? 

- btıklı:ıllnlı; bumda yazılıdır. Çin 
cc bllmlyonswnz veriniz de ben 
yayını. 

Meri: 1 
ti. - Biliyorum, dedi • ve kAğıdı aç· ı 

Niyet kli~ıdında 11uııl:ı.r yazılıydı: 
"Yürlidllğlln yol tehlikelidir. Sel!!.. 

met-O -;ııkmak ısterıw..n, geri di>n ! Vt.I 

hemen geldiğin yere tltlc:ı et"" 

Mert bu sahrlıın oh."JJyıınca bay • 
retten hayrete düştU. 

Acab3, bu bir tesadüf mUydli? 
Yolda ona rehbcrllk eden ııdıı.m bir 

az Uerde Merlyt bc.ıldlyor ve içinden 
fal<1ıya kızdığı b r tınllndeıı belli olu. 
yordıı, 

Fulcı: 

- tıdncl defa para. almam, dedi • 
Şlmdl bir ıWıa çclclntz .• thtlynr kar. 
talım ç,ok anlnyrslıd•r •• sizin bir yaban 
cı olduğunuro btllr. Sl7.C bu (l(}.fer de 
nllP h~:-ı ııtın•z..1an l.ı:ıJısciJccC!k. 

l\f eri 3:ışal.'ldı" 
rıı.Jeı tekrar lmşmı gnı;nsıruı. dokun. 

du .• 
\ 'e niyet kııtmıumı uıattı. 
ıcartat bir kağıt Jl3rt-a ı daha ~

ti. 
l\lerl kAf;ıdı kuşun ağzından aldı .. 

okumnğa ba,lndı: 

"Çok yn.lundn deniz l olıı3·l nıemlıı. 

keline dilnecc.ksln ''0 allene ııeJAmotlo 
kavuşacak ın! Yabanı•ı rllerde (ölum) 

seni bulmn·ncak. Bü3ilk blr &en ete 1 
tıahlp oln<'.ııksın.. lkl çocuğuıı olM"ak .. 
~1lŞın sekseni bulacak!.." 
• • ııs l\Icrl bu Jklnct nıyctlPn de 1 
memnun oldu. Niyet ldlğrdınr çanta· 

ma koydu. 
Demek ki o sel metle Londmya dö. 1 

nehUecoktl. 
- Oh .. ne 11IA. l'rfemlr-lcetıınde e\.' • 

lenooefilrn .• Wytik scn'e't ve fül cvJl\t 
s:ı!ılbl ol:ıcnğrm. Ntı mutlu b".na. 

OlyP.rek vUrllmelt lstool. BfrdPn ak. 
tıruı !)Öy·IP. bir tedbir geldi.. falcınm 

kumğrn lğlld.I: 

- ı;;ıı köşoba3mda duran 
tnmr mısınT 

,Faleı gtullnıscdl: 

- Tanının .. 
- Kimdir oT. 
- SOyllyemcm .• 
- Neden? Bttna bir lylllt. yapmal' 

1 temez mi,ı,in? 
- J{orkarım •• 
Meri fıılmnm rlin )11\'n~ça bir şilin 

ıkı3tırdı. 

- Onun kıılıığı buraya ur.aktır. Bir 
!iCY duy mıız.. 

Jl'alr.r rısılcbdı: 

- O bir bırıındır, nln gibi ya. • 
baııeıları tuazğu. dil.'}lirllp soymak lıı· 

tn. Onun ~iııdı:-n nereye gidiyor • 
8Un? 

Merlnln pşknılığı bUsbütUn arttı: 
- Te,ekkUr t'derlm. Birinci rat 7.n. 

ten ban:ı, yürüdUj;.-Um yolun tehlikeli 
olduğunu ııöyltiyordu. Şimdi geri dö. 
ncceğlm. 

- Nı:-reye gtdecekıı\n ! 
- Hürriyet caddesine .. 
- O halde geldiğiniz yolu takip e. 

derek gtrl <lönnUn •• ilk ıınğ sokağa 

sapın •• ve emniyetle yllrüyün! 

(Devamı f!Q,T) 

TüRKiYE iŞ BANK ASI 
l.U lKb.AMh'E..l.Jtlil 

Kücük Tngarnıf 1 a4et 2000 Llr&Uk - 2000.- Ura 

Heseo1an • • 100(; • - ISOOQ,,- • 
a • ICl(I • - 1000-

tM! ~"RAMiYE PLA.Nl 1 • ~ • - ıooo.- • 
10 • ~ • - ·ıouo..- • ıuı.:ştnEI.ER: t Şobot. • 

'° • 100 - f.000..- • • •tııym. 1 ~ twot-. t tktn. 60 • !'JCl • - moo.- • 
cft•!19rtn t.srlblertoık 2Q(I • Uı • - 0000- • . 

-ptlır. 200 • Ul • - 200(),- • 

Devlet Dcmiryolları 9. İşletme Müdürlüğünden: 

Htı.ı n tıııtanbul ile U7unköprU a1111nnıiıı. nıUtekabU"n işlemekte olan r;ıs 
ve 7/8 No. lu yolcu katarlannm sefer•eri Edlrn,. "'-' Svtlengre.da kadar 
temdit edilml§t:r. !Ik tren tstanbuldan 17.6.942 Çar§amba ve Edlrneden 
18.G 942 Pe11 ;nbc gUnU hareket edecektir. Bu trenlerin tarifclcrı aşağıda 
s.ıyın halka ııa.n olunur. o( 6!569) 

8 No. in katar 6 No. lu katar 
İstanbul K: 8.35 lstanbul K: 21.00 

Edirne V: 18.05 

"I No. katar 
Edime K: 8.00 
1stanbul V: 17.50 

Edime V: 7.50 
K: 7.~ 

Svllengrad V: 9.03 
5 No. in katar 
Svllengrad K: 16,45 
gdirne V: 17.55 

K: 18.15 
İstanbul V: 6.50 

Kuzu eti ahnacak 
Balıkesir Maarif Müdürlüğünden: --\ 

S:ıvaştepe köy cnstltCll;I! ihtiyacı için okuı anbannda teslimi şartlle 

l<apalı zartlıı. 12000 kilo kuzu cU alınacaktır. Tahmin fiyatı (13200) Ura. 
dır. Muvakkat tt:minatı t90{ı liradır. tstckll olanların ı.7.942 tarih ve çnı
eamba gUnU saat 16 da Balıkesir Maarif rnlldUrlUğUnde toplanacak komls.. 
)'OD8. tekll! r.arllanm uaulo uygun vermeleri. (6437>. j 

İhale 29.6.942 pamrtcsi günU saat 15. de 1staııbul belediyesi daım! eıı
cUmeni odasında yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ma.kbuZ veya ınektuf 
lar:, ımzau şartname vesaire, 942 yılma alt ticaret odam voıdk&lan ve Jalo' 
nwıen ibrazı lAzımgelen diğer vesaik lle 2490 No. ıı kanunun ta.rifatJ çe1'• 
resinde ha..urlıyac:ıkları tekli! mektuplarını ihale günU ııaat 14, e ~ 
daim! encümene vermeleri llı.ztmdır. -(6303) 

• * ~ 
Beyazıt inkılA.p mllzesi cephesindeki bozuk derz vo ta§lamı yap~ 

ve toprak hatrl işi açık eksiltmeye konuımu§tur. 
Keşi! bedeli (3939) lira. (49) kuruş ve ilk teminatı (295) Ura (46) ~ 

IU§tur. ~ 
Keşif ve f&rlna.ıne zabıt ve muamclAt mUdllrlllğü kaleminde gamı~ 
İhale 29.6.942 pazartesi günll sa.at 14 te daimi encilmende yapıl s> 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan llınlo tarllılııdo.ıı ~ 

g\ln evvel belediye Fen işleri müdUrlüğüne müracaatla alaCaklan f ,._ 
ehliyet ve kanune nlbrıızı lA.zımgelen vesikalnrlle ihale gQnQ muBneı1 
attc daimt encUmende bulunmaları. (6Sll) 

Sade yağı ahnacak 
Balıkesir Maarif Müdürlüğünden: 

Sava§tepo köy enstitUBU ihtiyacı için okul anbarma te3tlml ~rtJle_~ 
palı zarfla 6160 kilo Urfa sızdırılmış aıı.deyağı nlma.cnktır. Tnhmln t11;, 
(12689) liradır, Muvakkat teml.ııatı (952) liradır. lstekll olanların ı.1~ 
ve c;al'§&mba gUnU saat 16 da Balıkesir maarif mUdllrll.iğünde toplv.nll 
komlsyona tekli! .zarflarını usule uygun vermcıert. (6438) 

lstanul Fiyat Murakabe Komi•yonundan: 
llA.n No. 171 • ...ıa'kj 
Ticaret vek!Llellnce keten mensucat vo ağ ipliği satışlarında e.ş:ıgı.....-

kar hadleri tayin edllmi§Ur. 
ı•crakondecf ı6'1 ldhı.W\tçı kfırı Toııtancı kftn 

Akredltlfil Akredltlfslz 

Keten Dk'JISUcat %'25 % 20 % 10 % 20 
Ağ iplikleri % 20 % 15 % "I % 15 

Yukarda gö.t'terlıen toptancı ktu- hadleri yalnız lthalA.t merkezi ~ 
cıı. kalan yerlerde mUesscs ve faaliyetleri hııklknten toptancılık olan J11U
tavassıtıara verilecektir. lııtanbulda mUesses perakendeciler ithal!lt CŞ).ş. 
sını doğrudan doğruya llha!Atçılardan aıacaklanndan bu ~hlrde mnsteblll' 
satış fiyatlarının hesabında aynca toptancı kArı ilb.ve olunmıya.cnkt.Ir. 

Keyfiyet 14.3.942 tarihinde neşrolunan 152 sayılr ilAnımıza. ek ola.ral' 
iiluı olunur. (65!>2) 

Patates ahnacaktır 
Balıkesir Maarif Müdürlüğünden: 
Savaştepe köy en.stitUsU ihtiyacı için okul nnbanua teslimi şartile 1<1'• 

palı zartla ( 15760) kilo san patates satın almacaırtır. Tahmin fiyatı 551ı 
lıradır. Muvakkat teminat: 413 liradır. İstekli olanların 1.7.942 tarib ve 
çarşamba gUnU saat 16 tla Balıkesir maarif mUdürlllğünde toplanacak J<O• 

ml.Eıyona teklif zarflnrmı usule uygun vmmeleri. (6440) 

Şeker ahnacak 
Balıkesir Maarif Müdürlüğünden: • 
Savaştepe köy enstitUsU ihtiyacı için okul anbanruı. Wıllml §&rtlle k&

pah zartla (117M) kilo ince şeker almacaktır. Tahmin fiyatı (6466) ıırıı
dır. Muvakkat teminatı 4H' liradır. İstekli olanlann l.7.9*2 tarih ve çııt• 
snmhe. gtınU saat 16 d!1 Balıkesir maarif mUdUnQğUnde toplanacak koı:ni6' 
yona teklif .zar!larmı usule uygun vermeler. (6439) 

~- ·' . ... . ~ '~. . •- •. , r. "' . 

1 "Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazllari 

IJf!rb· kendi ııaystau yaeaı - Blklye)eır - BıuDB 
Si l'ti.J ~m.ı • 

SMJ SeviJOl'Dlll - Rom&D - 6~ 8CJKÇA:& • 
10 Dent.t- Ga.zeıeclillrı - :tMat.ll. ilTUG • 
IU(-.tt.. Meb"ılNUI lb'M ttVll - HAJUU r.uc.m U!I IOG 
Kendi ıı:ec.cun .. ıooo ıı:ellmt' Ut' ctrettes - P'ru.ıırı.cıa ~ w 
Kencı.ı •t'JJdlnı ıooo cellme iJt •tretıca - A1mBoca mıabt 161 
KP.GIL lreDdlnf' 1000 kellml lr 1Streıt1cl tns:1117A'f' ldıabo ıot 


