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Bahsi mü,terck biletleri aJparı,ı tda· 
remizde, yalnız ouma günlle cuınar. 

hı9I gUnU saat 115 e kadar kabul e~Dlr 

UE.li ı·EHDE 51umUŞTUR :(. PO::,TA KUTUt;V: .1%4 - ISTAl'IUUL 

Bütçe müzak ?rele
rı .devam ediyor 

Dün 12 bütçe kabul edUdi 
Maaril vekili tenkidlere uzun beyanatta 

bulunarak cevap verdi 

YUKDU - lSTANBUL 

. . 
Köm fiyat ar şimctlHk artmıyacak hllcum eden Alman tıuıklarlle Sovyet· tanklan arumda.kl muharebeyi .ıösteren temsili r.cstm 

BUyük Mlllet lUcdlslndc dlln de bUtçe mllzıı.kereler:lne devam edfltnl:ı 
ve 12 bütçe ıtıı.bul olunmu,tur. l\laarlf bUtçeslnc kadar olan mü7.akere tıG. 
fahatı be§lncl ve mnnrlf veklllııln iMkhllere cevabını dördiıncll sayfıı.mız. 
rfa bulacaksnuz. 

:ıuaarlf i>Utçe&lnln kııbull1nden sonra nana ve iktisat vekAletlerl büt. 
Çelerl milzııkrro ve l<abal cdllmlıJtlr. lkhsat vekrLletl bütçesinin mUuıkere
&inde bir suale cevap veren lktısnt vekili, ftyntlnnn aynı miktarda kalması 
'çi;:ı icap eden tedblrlcrlıl atmdııınu. bununla beraber lüzum görülürse 
~ı blr zam yapıbbllcceğlnl ııöyleoılttlr. 

)fe.cU• bugiln bütçe mUzaJ<erelerlno devam edecektir. 

:/Cer a"şau-ı: 
........ ,_ _.........,, 

Avustralyada 
Keşfolunan 
Bir Komplo 
IVlünasebetile 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

A \'USTRALYADAN gelen 
bir telgraf J aponynnın ~ 

lnyı i tilii etm 1 tnkdirlnde ı~. 
tiden onlara gösterilecek yardımı 
ha.zırbyanıarııı tcvklf edildiklerini 
bildiriyor. Bunlnr blr taraftan ha
~ A\·u trnlya dc,·let adaınlannı 
Öldürürken lıir tanıftnu ela balta.. 
lama hareketlerine kallm.cııklar 
\•c i tili ordu unun f inl kolayını:. 
1ıracn1ilar<lı. 
.. "Kaleyi içeriden fethctm.ek,, 
0 tedenberi harbin en c aslı kaıdc. 
le.rinde~ birlcllr. Jlattü bir Anıp 
Sö1.U harb"n hileden ibaret oldu
ğunu ıemı:ı "eder. Fnkat hiı:bir zn.. 
illan bu hile teknib-1 bu~nk? ~ 
dar mükemmel olmamı~tı. Bugun. 
''beşinci kol" tabiri altında hu~~: 

Mareşal 
Peten 

Laval:e uzun 
müddet görüştü 
~ 

Parlste tevkil 
edilen 50 genç 

serbest bırakıldi 
Vişl, 27 (A. A.) - Mareşal Pe• 

ten dün başvek.i.l Lavalle uzun u• 
zadıya görüşmü..,tür. La.va!, mare. 
ııale, Pariste yaptığı görüşmeler 
hakkında izahat vemıiştir. 

Londra, 27 (A. A.) - Alman
lar tarafrnd:ın kontrol edilen Pa. 
ris rady()SUna göre, pazartesi gün 
kü sokak karışlklıklarmda Fra.n • 
srz gençleri He poli$ arasında ya. 
ralanan.la!" olmu.41, tevkif edilen 50 
genç, hUviyetlerlnin t.esbitinden 
sonra serb.1St bn'3kil:mıştir. 

İkinci cephe 
hazırhkları 

il \'e ifade edilen bHc tcknıb'l 
adetu başlı başına bir hüner oJ.. . --0-

ltıuş, ilmi bir mahiyet alnu,. hr. 1 n g 1 1 t e reye 
nu hu usta medeniyetin terak• A "k k 

ı.ı inin \"c telaılğin yeni icathı.~: • merı an umandanları 
11rıı 1.ıuyuk bir koınyuk arzettıı:.'l ve yeni Kanada kıtaları 
lnuhakkaktır. Eskldf'n bir casuc;un 
tide ettiği haberin nlükah ma· geıdı 
kaınıara erl~rsi l!:in r.ok uzun M .,k uazzam bir hava 
"'Qmanlnra ihtiyaç vardı. Bugün bu 
~orJuk hemen tnmamen ortadan meyadnı hazırlanıyor 
lcalkmı!j denllebllir. Birkaç ızün Londraı 27 (A.A.) - YUkaek Ame.. 

· Harkof'ta 
Harbin 

başındar b'2ri 

Görülmemiş 
şiddette 

çarpışmalar 
oluyor 

Almarlar 
Çember içine alınan 
Raı ordularına 

taarruza baş adılar 
~ 

Tar k faikiyeti 
Almanların 

eıınde 
Bir ha/tada 332 Alman 

uçağı tahrip edilmif 

Vi!Iİ, 27 (A. A.) - O. F. t: 
Harkof cephesinde gayet çetin 

mubaro~ler devam ediyor. D, N. 
B. ajansrne. göre A ·manlar çember 
içine almmış olan Rus ordulıı.rme. 
karşı mütemerlôz bir taarruza ge<; 
mişlerd r. Merkez bmlgesinde Al· 
manlar 17 Yeni mevzü geri alınış· 
lardır. 

Londra, 27 (A. A.) - B. B. C: 
Ha11kof cephesinde muharebe 

gayet ciddi bir safhaya girmiştir. 
En ı;et!n muharebe1er Ha:rkofun 

cenubunda İzum • Barenkovo ke • 
siminde cereyan etmektedir. Bu 
kesimde mareşal Von Bock, Rus 

(Devamı S üncüde) 

Yarının---, 
imzaları 

Yazı g6nderen 
Gençlerin iki 
Noktaya dikkatle
rini rica elil orm 

Cvvel Rrezllynda elde edilen ~lüş. rika.n kumande.nları:ndan mUrekkep 
inan tebaaları \'e casu tarı elınde bir heyet ı..ondraya varml§tır B 
\·erici telc;iz telgraf \'C telefon baŞUlda korgeneral Arn~ıd ~ -
llıaklnclerlnin ba1onması bona bir 1 tarın ktadır u. 
delil te5kll etme-z mit Demek olu. ıunma d ~ Amerikan hava 1§- Haber yannm imzalarına say
)'or kl bugün bir memleketin fı;lu.- B':a b 

3 
kkmda görüşmeler ya.pacak.. falarnıda yer ayırmaya karar 

ile dU maıı hesabına ~ahıınn kim- blrll1:,. a verdiğini ilAn edince, buna giis. 
'el k" • ~ k dah tardır. to-:ı A 1• er es ısıne nazaran ı:o a Londra 21 (A.A.) - lngfıtered~kl ~ ... en a.ı ....... anın eheı:nmiy~tın. 
1ehlikcli bir ya,gf alıruslardır. ' Ucuruıayından gelen bir de bu veele ile anlamış o1du. 

Bundan ba~ka ea.soslnn tedarik Kanada gene (D vaını s üncüde) Birkaç gün içinde aldığımız 
btısmıun<la da §1mdi daha ~ok ko- -----~;.e:=.------ ıneı_rtuplar, yazılar, • '1frler gen~ 
layJı'k \'ardır. Doğrudan doğruya n~lde edebiyat hevesinin özli:• 

Bandajsızhk yüzünden 
-. ,_,, ~ ,_, ,_ ,_ ~"-" --- --

Tramvay seferlerini 
tahdidine başlanıyor 

Tramvay idaresi Romanyculaki 800 bandajı getirmek 
üzere bir heyet gönderiyor •. 

Vedikule tramvayları Sirkeciye 
inmeden BayazıUan geri dönecek 

Bandaj bulunmama.sınd.ıın dola- keciye kadar gitmlyereık Yedikule 
yı bir kısmı . f.nunvay arabasmm ile Beyazıt nra.smdıı. iıt'iyeceklcr_ 
scfe:_den çekilmesi zarureti hasrl ıı dir. Böylece mesafeden ve sefer 
oldugunu ~t.ık. adedindeıı ka.za.nılncaktır. Bandaj• 

Tramvay idaresi, Roma:nyada Iar ge<:ikecek oluma daha başka 
imal ettirdiği 800 bandajın §ehri- h.atla.rdn. da seferlerin tahdidi iha 
mize nak ıini temin iç.in müdendis tımall va.tdır. . • 
Sül rmanm riyaıt.eün®. bir .heye. Tra;nva.y !dares!ntn bandnJ tC • 
ti buglinlcrde Bükreıe ı-önd .t'C• darikı husuwndnld teveı'bbils ve 
cektir. Heyet l:xuıdajlann en ~ !:a.lışmaları müspet bir. netice ver
bir zaman içinde ~rimize geti .. m:ış v~ Al:nanya.cla bir firmadan 
rilm~ini temine çalı:şaooktır binden fnzla bandaj ve 800 bin li-

. ra kıymetinde muhta'if tramvay 
Öğrendiğimize göre ~i ban- levazımı "alınması temin olunm'IIŞ • 

<lajlar gelinceye kadar 1 Haziran- tur. Ancak bu malzemenin bir SC• 

dRn itibaren Yedikule ile Siı-keei neden evvel getirilebileoeği umul .. 
arosmda iŞJiyen tramvaylar Sir • mamaktadır. 

Herk-.sin Nüfus cüzdanı ·ve 
askerlik kaydl bulun ~ caK .. 

Vilayet, eksiği olanlara iki 
ayhk bir mühlet veriyor 

lıtanbul vilayetinden: 
1 - Her :Erkek vata.cdaım 1 Batfran 19U den itibaren iki ay zar

fında (Yanı Temmuz 1942 10nuncu gUnUne kadar) mutlaka bir nllfus 
hüviyet cüzdanına aab.lp olaıaları ve olmayanlnrın bulundukları kaza 
kA)makamlıklarına müracaatla vealka almaları. 

2 - Nütua cüzdanlarında askerlik muamelelerini kayıt ettirmeyen.. 
lerkı lltln tarihinden itibaren aakerllk ııubclerine ontısen mUra.caat ede
rek yoklamalarını yaptırmaları. 

S - Nllfos ctı:ıdanlarr bulurunayanlann mahalli hlllctlmet.e mu.raca. 
atla. alacakları veslkalan ve aakerlik ettiklerine da.lr vos:Llkle tt>..rbls 
ıeuerelerlnı tubeye göftermelerl ve bükfloıetıen aldıklan vesl.kııtarın 
altına aakerllk muamelNlnl yazdırmaları. 

4. - Yabancılardan tataııbul cihetinde ikamet edenler Emlnönll, 
lk'yoflu cihetinde bulunanlar (Sanyer ıubcsl mllsteıına) Beyoğlu ya
bancı ıubelerlne. 

Anacıoıo cihetinde bolonanlar (Ka~t&I. Adıılar ıubelerl mtistc,na) 
l'.aba.ncı Kadıköy eubcAlne mllracaat etmelerl ' 

6 - Sanyer, Kartal Adalar, ~lle ııubclcrı mınt.akasnıda balonan 
yabancıların işbu ıubelerc mUracaatla muamelelerini ikmal ~lrmeltri 
llh olunur. 

~ u tabiri altına giremiyccek de böyle mnıdsr bir ~re bu ka,. :t;u_ CC birer delil mahiyetinde.. 
kıın.selerdcn de ~imdi isfilade edi- dar bol ve kalabalık bır .hal~e te- T J 
liyor. Çünkü o menhus "beşinci ı:ekkUt edemiyordu. Boglinku "'

1u· Genç Y&Z'fcılardan şu iki Batırılan ürk Islan bul 
'-01•• tabiri nltmda tam ca..cıu !ar. 1 yo.<ıi ,.e sosyal bayat buna ço~. nı • ~oktayı rica edeceği7: B~-
dan bn~kn tanı.ftarlıır \"C dostlnr salttir. İşte bu cihan şümul ~e rınclsl, bize gönderilecek moto·· ru·· lk lısal m u··du·· -
tla dnhildlr. Bunlar bir meınlcke· her yerde "be~dncl kol" teŞkıla.tı. yazılar Ya manzume ya 
tın manen en kirli, en menfur Ve Dm vücuda gebne!Jl için taın uy. e~ ~kkSO - ıoo kelimeyi geÇ- Alman a1"anaına göre , u·· deg""'ı·ştz" 
eli un urlarmdan terekküp eder. gun ı;Ubre olarak dunnaktadır. uı Y~ UZUnlukta nc .. irler 
~ngünkU sosyeteterin iddetll Mlitcsebbis ve komaz bir propa- :&nal~~~· Birçoktan hiklyeler Bir Sovyet denlzaJ. 
'hayat mübarez~r· birtakım kim- gancla te~ldlitı bu un9orn her e gon ennlslerdir. Ne yazık Yerine izm rden 

6<!1erl mancd bir süpriintü halin- memlekette bulur ve ancık gay- Jd yarmm lmuta.n i~in aynıı- tısı batırmış 
ile nıflli hayatın dısmıı atıyor. retle onu kendi emellerinto hiz:JDCt CAğmıl'1: ~1111~.· hlklyey~ Yer Kemal tllk cıoııu 
ll 1 • b t b ,·ermek şımdıhk lmkiin~ndır. So~ 26 {A A ) D N B 

on ar esasen fizik \'e manen a.. edecek bir yola sokar. şf:e un- tJc el • la "-Ya, • • - • · : tayla edildi 
1urnclan dejenere mnhlüklardır. dan dolayıdır ki bütün Avnıpadan in 1

' yazı nn okunaklı Türk bandıralı Zafer motörU, .. • 
lıcr türlü ablak bağlıınndım aza- hnşhyarak cenubi AmerJkaya ve yanlması. tncihan <hktilo e.. 23 mayıs sabahı Zarevo yakının t.tanbul mmtaka iktısat mUdllrlU. 
{l dilerek ve ldğıtlarm yaln17 d Le kalmışlardır. Ginliklerl me<t- Avustrnlyaya, BJrmanyaya. daha a Bulgar sahilinden 1800 metre · ğünde değişiklik yapılmıştır. öğren • 
.,.klerde muvaffak olamnmnktao bilmem nerelere varıncaya kadar Jıir yöziine yazılarak ~öndı-. ntesa.fede bir Sovyet denizaltısı - diğimtze göre mmtaka tkbaat mU· 
tlolayı içlerinde osyeteye knrşı her tarafta düşmana içeriden yol ri&nesi Jazmıdll' ki neşredl- nın taaz:nızu.na uğramıştır. Sov· dUrU Haltlk Beleon, tzmlr lktzsat 
derin bir iğbinı.r vardır; muYaf. bazırhyanlanr. dair haberler alıyo- lirken herhangi can mkan bir 1 yet denızaltısı üç torpil atmış mUdUrlllğüne, 1zmır lktısat mUdUrU 
fak olanlan kı knnırlar. İ~inde ruz, Bunlara luLI!• sadece iğren• yanhşbğa. meydan \'erilmomi.· le motör üçüncü torpilin isabeti Kemal Tllkiciotıu da htanul mm -
bUytık blr me\'lı:f tutamadıklan bü. mek Uff değildir. İbret alma.k, olsun. 1 e batmıştır. Müretebatı teşkil tüa l.ktuat mtldtlrUlt1ıne tayin edil. 
1'G1ne0m dC'\"1ilme<ıln1 i t~r1tt. J g~ a~llk ve ~ok dikkatn ve te. Yazıl.arrıım bekt1yo"11'.. 1 eden dokuz kişi sahile ~ıkmağa 1 ~tır. Her iki mudur de ı haZiranda 
~ki zamanların sosyeteleri Is.in-

1 
tikte durmak li:amdı.r., ıı ____________ .. muvaffak olmuştur. j v&Zifeıeriı:ıe ba§lıyacaktır 

Akdeniz
dehazırlı 

GIRiTTE 
Alman para
şütçü kıtalar1 
la~im görüyor 

--0--

Hıltrıstakl sabi 
m cialaası 

kuvveOenlUr ı .. ı 
Londra, 21 (A..A.) - B.B.O.: 
T&ymta gazetesinin diplomatik mu. 

harriri "Akdenizde mihver hareket 
lerl, ba§lığlle yazdığı ib1r makaled 
diyor ki: 

".Mlhver, Akdenlzdo bUyflk bir as. 
kert ve bahrt.te§ebbllao hazırlanıyor.,, 

Müteakiben Taymla muharriri, 1 . 
talyanm Fransız toprakları üzerinde. 
deki isteklerinden balı.settlktcD aıonrı:ı. 
aliyle devam ediyor: 

•'Hakikatler gözönUnde tutulmak 
lAzımdrr, Maltanın devamlı bombar
dım&111, bu adanın bir bombardnn.an 
üssU olarak kullanılmasına mani oıu_ 
ycrr. İtalyanlar, bundan lstl!adc ede
rek vapur ko.fUelcrinl daha kolaylık_ 
la sevketml.§lcr ve Libyadııki kuvvet
lerinl esaslı bir surette takviye et • 
ml§lerdir. Girit, Alman paraşUtçU kı • 
talarmm talim µıerkezi olmu§tur. Bu 
gısstc.rl§ için değildir. Yunruıiatanda 

da mühim İtalyan kuvwUcrl mevcut. 
tur. 

HlUer karar verdiği takdirde Mih
verlıl taarnızuna mani olunmaz.,. 

Londra, 2'7 (A.A.) - B.B.O: 
Kıbrıs umum! valisi, Ka.hlreye glt. 

mi! ve adanın müdafaası hııkkmda 

lnglllz generallerile görUştllkten son.. 
rı:ı. Le!koşnya dlSİımUıtlUr. Vall, halka. 
beyannamesinde her lhUmale karşI 

ha:ı:ır bulunmaıannı ve mll§tcrek 
harp gayretine ellerinden geldiği ka. 
d:ı.r l§Urak oylemelerlnl tavsiye et -
mlş ve Kıbrıs adası sahillerini mtı.da. 
faa kuvveUerinden altayl,şlc b:ıluıet • 
mı,, Ur. 

Elleri kelepçe· 
li bir evkuf 
Köprü üstünde 
Otomo llcien atla. 
arak ı-raçma· s edi 
Bu sabo.b Köprilde heyecanlı 

bir takip hMisesi cereyan etmi!i, 
polis memurl.:ırı ile bir kısım 

halk b:r hrrsw kovnlryarnk yaka
lamıştır. 

Hırsız, .. Haydar ad:nda bir S3bı
ka ıdrr. Beyoğlu .znbıta..c;mca ge<;cn 
gün ele geçirilmiş ve hakkındaki 
tahkikatın ki:m!lli için bu sabah 
emniyet diı'f'ktör!Uğüne gönderil 
miştir. 

Haydar biJiaı.ç ~çlu ile birlik • 
te bir otomobile binı:lir:Jmiştir. O. 
tomobil tam köpril Uze'rine geldiği 
ve sUratini biraz azalttığı zaman 
sabıka :ı, elleri kelepçeli olmasrna 
rağmen birdenbire kapıyı a~~ 

ve stıratle yere atlamış, ve ka.ç • 
mayn başlamıştır. 

Tabii otornobil derhal durdurul
m041 memurlar ve haJk Haydarm 
pe§ine dUşero:k birkaç yüz metre 
ilerde kendisini yslcelamt§lardıt. 
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Ha vattan parçalar 
,,_., -:--

a liil~©lfil v~ 

t ~ lhfil@) lf'l\JI ~ 
- Hocam Profes5r Nlinm Şnklr'o-

·~martlı. irade IU\8fmm, korkunun ve cgol%.Dlln do~rdıı~ nıht veblr de.. 

rcceye kadar mararJ bir tC'UlhUr olma.klıı beraber bir çok insanlarda net. 

sm korunmasını istihdaf eden bir ııevt ııcvkltabli vo:r.IfC61nl gönnektl'dlr. 

Bunu biyolojik mahiyette bir olay olarak hnyva.nlarda dahi ~&hede ct

mckte)1ı:.. Fareyi ld tmak için uyuklar görUnen kedi, k5peklertn hldde. 

ttni davet etmemek ına.ksadlle ölUytl taknt eden tilki, Mkerf talimler ba 

larlten topı:ı.lhynn ba:u atlar buna birer misaldir." ·------------- ____________ .... 
Yazan: Dr. Rasim ADASAL 

G ONDELtl{ hayatnnrzın en 
bn it tecellilerinden en 

mühim beşeri olnylam l..'Uclar bü
tün içUmai l!lUn ebctlerlınlzde 

ta'!'ll manru ile Jnı ursuz 'c diirfü;t 
olmamıza imkiin yoktur. Fert ola. 
r:ık tız\i \eya ınane'i 'arbğunızın 
teblil•cde bulunduğunu hb f'ttJğ'. 
mi~ '·cya bu telitl."ttinin 2cbunu bu-

. lunrloğnmuz anlarda bazı kaı,:amnk
lara 'e yalan hm ba \ıırmnJ.'1a. 
yn. füihUSUS mU lıiJ Ye iztımph 
hir demlnıle mnne\i melcelerde 
teselli bulanuyan iradesiz in an 
çe~it ç~jt ya.landan ta,1rlar, jest. 
ler veya hııstnlıldarla kcndiui kur
tarma •B l'C nffettimıeğe ı;:ılı ır. 
Jfakild bir mnrazı olmadığı Jıalc'le 

arnh wıyn topal görünen ~er 
mütmııınzdır. Jfarp sahnesinde &. 
lümden kor'knn in nn kendJ k<!n
dinl ynrnfar, cjruıyet i Uycn katli 
de idam eeznsmd.'lD lmrtolmuk j. 
tin delilik ldüi mda bulunur, ai
lesinin merhrunet ve scfkatinl cel
bctınek maksndiyle de ustk bir kız 
biitiin gün yatalrta hMta görünür. 
Temaruzu ccmlyet:in bilhns ı:ı. mad
di m<'nfnntlerc tinnt eden lıüfün 

hnl:ırmda r:ı t hyoruz. Del'let 
hru:inc inden, Jıususi ~lrkctlerden, 
igortıı kumpanynl:ınndan tazıni
mıt kop:ı.nnak hcv«'slnr 1..-apılnn in-
:ınl:ınn mut.ad siHihln.n temnroz. 

dur. Her !nsanm içtimai terbiye. 
si ve ahlüki kabiliyetleri sahst men 
fantlerini kolay Jcolny feda edecek 
kadar kın"\'etli değildir. Hayat 
nıilr.n<lel inde ferdi menfaat da
ima umumun menfa.ati ile çarpış.. 
maktadır. En mcdl'ni \'e ktiltilrlti 
in nn dahi hayatının herhangi 
bir anmdn. temanız te ebbU Umlen 
kurtnlnmaz. Mutnd iznimb:l nla
madı"'..'lmu., bir Jmlb krrılığımız, bir 
h ta i ledlğimiz, rande\'Umuzda 
bulonamadığmuz, bir lsi ynpnma. 
dığınm zamnn tema.ruzun \'llknya 
göre eh<"nmtlyct lcesbeden çcsiUc. 
rioc sığınıyor ve daha açık~nsı ya
lan söyll1yonı7._ t<lAri bir mmret
le nnd~ycsinl terlccden büyllk 
bir memur d hi lstifnsmıfa hn tnh. 
j:,'1 ilflrl sürer. 

Temaruz imde zaalmm. korlm. 
mm w~ys e"olzmln doğurduğu ru
hi Ve bir dercet'ye kaa11.r nuı.razi 
bir t<"znhhr olm:ılıla bcrabt'T birçok 
in nnlard nef in Jıornnmn..<ı-ını fs. 
tihfla.f eden bir nevi evkitahli \'J).. 

zlfesfni de gonnektcdir. Bunu 
blyoloj)k lıir hlidi c ol:ırnk muhte
~Y\·anlarda H' ç it 15eklllcnle 

1 ......... -...... " ...................... i 
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* Meşhur otomobil mere.klıla
~dan Jok?ltin F~n Morgen 
Nul'lnwg Ring üzerinde ek7.ersız 
yapa11ken bir kaza netıcesinde 
ölmüştür. 

* Tamamiyle Rus malı mevad· 
eh ihtida.eye ile yapılmış ılk Sov
ye\ :bnlonu tecrübe uçuşunu mu
vaffak:ryctle yapmıştır. Bu tecrii· 
belerden memnun olan Sovyet 
sükfımeti bu ba.IOlllUil iki misli 
büytflmfiu,l;.ijnde lbir j}zjfncisini de 
aynı fabrikaya ısmarlamıştır. 

• Üç motörlü "Şnrk oku tay. 
yaresı Bükreşten 8,55 dehareicet 
etmiş. Budapcşte, Viyana, Prnğ 
ve Strnzburg'a. uğradıl{tan sonra 
20,35 de Parfse ~lmiştir. Bu 
suretle tayyare vasati olarak sa
atte 200 kilometre nlm1ştrr ki 
b?- yolcu tayyaroleri için yeni 
bır rekordur, 

* Cihan !harbinde Amerikan or 
duhır:t ~danı oan 0er: 
§!D6 Par.iste Amerikannı siyusi 

'ktısadi durumu hakkında 
&iz" nutuk söylemiş ''e: "İçerisin
~ undı;t.,~ vaziyetten Amerl 
tM.n rmJlet1 mesuldür, demf§tir 
~ • fOCl1k bçlranıaı'.
<fıl lmmn İ«f.n çoğaldı. Bnş-ka za. 
maada ola. ba adamlar çoJ klar 
~~..QBJJrrdt 

mü~ahcde etmekteyiz. lt'areyi al• 
datmnk için oyuklar görünen ke
rli, köı>cklerin hiddetini nynndır. 
mıımnk dlldaıtiyle kendini ölü gös. 
teren tilki telılJkeler ka~ısmds 

buolıırn b n:z.cr tedbirlere bas ''u
nın birçok böcekler birer mL-.alclJr. 
Veterinerler birçclk atların talim 
b:ı~lnngıcında topallamıya ha l:ı
dıklarmı pdkfilii bilirler. Çocuğun 
hakiki bir ıztır:ıba bağlııdığnnız \'c 
ıııırn l'eyn selccrle ynh5tmlan ağ. 
ama r bu lcabild n temnmz değil 
midir? 

Temaruz tarih kadar eskidir \'c 
Kltnbı lukııllde5te bile birçok me 
hor mi &11 •ri me\cuttur. Ku\"\"et
U bir it hama CC\'aP bulamnymcn 
Kıralm ka~ı mıla <lırnrlara ba mı 
\ unnak, b:ı.j;'ln;nak Ve ruyasına 
mecra \'Crmek suretiyle Dn\'udun 
baş \'urduf;'U temaruz meshurdur. 
Trn,·n muharebesimle l'unl\D ordu 
unun en nıunclar iki ~hs.iyeti de 

bidayette t.cmnmzda. bulunmnslar. 
dır. Ulis meczup görünerek mu. 
harcbe)'e gitmekten içtinap et tlğl 
bir x.ama.nda oğlu Telrnınkm tchli. 
kedc olduğu Juıbcrf \erilir \'C der. 
hlll silaha sıırılır. A~ilin temaruz lıi 
küyesl daha gariptir. l:'unan mito
loji hıe göro Aşil'in an ma bir 
kihin Tru\'nnm mıcak oğlunun lmb 
ramanlrı"l nyeslnde dil ccet.fni 'c 
onuncln. tla öleceğini söyler. De. 

ulz l.!:rJ ohm anası nıctl bunun u. 
~erine Styx mıınğmıı o!!lunu dal
dmr ''e bunun neticesi oland< t o
JlUb"lJ mlist a. hiçbir ilah i~lll r
mez olur. 1\lolnulder ölümclcn 
saklamak için gen~ muharip J ıı
dm clbf nltmda bir araya gün. 
derilir. llirı;ok kızlar arasında 
genç \'C güzel tehr<'li Asili mey
d:ınn. çrkannnl' güçtür. Kırnl Ulfs 
eyyar atreı ld Ycsi altında ara. 

ya gelir Ye birrok ~eyleri Icndın 
eşya rnı mu terilcrin önüne Eerer 
nunlnr arıııunıla ı,11:zcl \"e uf~< bi; 
kılıea cliğerlerindcn fnzln h:\·met 
'erip almıık i til en ~lanı y~kn
lnr \'e bu a~tlc Asli oldnğunu 
meydana ~ıknnr. 

1 anın doğumundan 460 sene 
en·<"J İpolmıt Asya milletleri nrn. 
sınd harpten l~mnk fo;tlyen mu. 
t<"ma.nz nsl erlerin çok oldu,runu 
nakle<ler. Dalı!ı "Onra ela meshur 
Uergo.malı tablb Calino da mlite
marı1 \'c bllh a ist n 'k~mak is 
tJyen esirlerin tcmnnız1nnnı bütün 
tafsilfitiyle incc'emiştlr. l'lleshur 
Sofon'un Atin nin umumi menfa
ntlerj hesabmn olnnık yaptığı te
maruz dnhn ziyade lctim:ıi \'a ıfta-

< De\'aını 4 llncüde) 

ne müra.caıı.t edlni1,. •• Onn hakikati 
söyleyiniz.. rruıksatlamıızı açılcı,:::ı. 
nnlntarı:ı.k halkı teskin ediniz ••• Gö
receksiniz on ~ gün g~mcden 
Mosollni nn.sıl <le\Tİlccek, ve jta] . 
ya, kendi ini tiksindiren bir itti. 
foktan lmrtulduğnııa. nru,,1 b:ıyram 
edcttk, izin yanınızda Ahna.nynyn 
knrııı vnsneah-tır. ll'nknt Musoll
niyl ok amıya. kalkarsamz her ~' i 
kaybedersiniz. v 

Sonra lın\'c cttJ: 
- Oncc kendi lıüki'ımetinizi ik. 

na etmeniz Jfi.zun. lngillı.1cr pek 
''Urdum doynuı.zJık ediyorlar, hem 
Çü~ll de iktidar mcvlciincle de
[.-il. Onlar da. "onnı. ruıhyacakfar •• 
tnbU hiikiim iniz gcnelkunnaym 
:fil rinl sonnrık istiyeccJc.. mann • 
sızhk 1 Gcnell.-unruıyd:ıktlcr Jıep me 
mur zihniyetinde nclıunlnrdır._ 
Ben ki kendi mcmlekotlmi idnrc 
ettim. onlan çok Jyi tnnınnı •• bU
tiln memurlar gibi mc ele ~ıknr. 
rnıılct.'Ul korkarl:ı.r ,.e dnimıı münı
lılln olduğu k.ıı.dar 7. mes'uliyet 
yUklenmcık l terler. Onlnr bir ic
ra \"asıtasıdrr, derler ki: "yok, yol< 
cıınan.. başnnızcla nz dert.mi \'nr ki 
bir c'lr bono ~ılmrarot'TZ!,, Onlanı: 
"t;unu ynpnlnn nu?,, diye değil 
''~unu ynpntak ~rinl \'Crdi~ınlı; 
ııamnn nasd y:ıp:üıak.s.ınız1',, cliyc 
~ormak 11imndJJ'. 

Crvsp "\'e1'dhn: 
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nı 

lki ny evvel karlı bir hnv~dn 
bir vapurda.ki nöbet vazifesıne 
giderken sandaldan düşüp boğu
lan ve evvelki gün cesedi Beşik
taş kaymakamlığı önünde çıkan 
vezif e kurbanı zabıta memunı 
Selflmi Gökhan dün merasimle 
namazı Fatih camisinde kılın • 
mış ve Edirnokapıdaki şehitliğe 
götilrlilerek defnedilmiştir. 

Ce:nnzede süvari polisleri, O.S:
ker, poli , jandarma mUfrczderı 
"e merlhumun arkadaşları bulunp 
muştur. Keııd•sini amirlerine ';'e 
arkadaşlarına sevdirmiş tenıız 
n.hJfı.kh dürüst bir insan olan Se-
18.mi Gökhan göz yaş1arı ara -
ında ebedi istirahatgahına defne 
dilmiştir. 

a nün 

Al)iSELE~ 
~aH 

< ---

emir maskeli adam 
Q EÇE.l\"LEBDE general Jiro

nun bir kaleden kaçma51 
miina.scbcti>le m&J'e$a) BMeD'in 

ftfa.hkcme lonunu yüzlerce - Yangmm eJeldrikten çıktığı. de \'llktiyb yirml sene hapis reza-
knh\'e ~ııı;i, ela, mali, yah par. uı kat'i surette t.esblt edemediği- zlyle kapıı.tıldığı bir kaleden nasıl 
hık gfızler cloldordu. Bir ilk mck. j nıiıi, bUyük bir ihtimalle ya.ngmm jaıçtığını yamııstnn; aynı kalenin 
tep foJebosJ tatbikat iç.in birind bo1ul< te iı;attan ~ıkmı,. olabilecıC- l·aktiyle "Demir !fnskeli Adnm,,ıı 
af,'lr ceza salonunu eÇml5.. Pırıl j;ini kes;fetti!;imizi ewclcıe söyle - da mahpcs ,.ıız1fcsinl gördüğünü 
pırıl gozler llört bir tnmfa dikkat. mil)tin1. Ha\'aİ hatta \'tllmbulacnk ilfı\'e etmiştim. Son birkaç ha(ta 
le bakıyor. Ya.rrn onların da icin- lnsn deueler, ymıl Jwntnldar, te- lrinde selırfnıfzin inema.Janndnn 
den lınklıyı haksızı ayıran insan. sirlerini: hattın ba.51.angırı olan birinde "Demir Maske" lilmlnl 
hır çıkıı.oo.l<. Tnlihlcrine, her ne kn- Pa1ri1dmncye ait kiirglr binada gören bir okuyucumuz bu hikliye
dar fazla bir nlfıkn uyandıracak da. ~öst~rirlcr. Kllrgir hinada bir ııin tarihi bir hakikat olup obna-
\'a değilse de birçok teknik li'tflaım yan~n eseri me\'cut olmndı!:'1lla clığmı soruyor. 
geçtiği tam mcktep1lleri ilgilendi- . güre, bu yangın hani hattın bo- Tnrihi romanlann mutJakıı. hıı.-
rcre!c hir <lnuı. Olclulıca korkunç ıukhrğundan çf.mıamıştır. Jla,·ai kiki turfh olmasını 1 tiyenlcr biz· 
hir ölıltirme <lınası ı;:ıkrnııdığmn hııt. Pntrikhnneye ait kiırgir bina. dedir; romancılığın modern bir 
memnunum. l\üc;Ucük gözlerin, dan c;ıkıp, yaunn ah,.c;:ıp binaya. şekil aldıf.rı ve herhalde bi:ıdcn 
bUyli'ldcrin neler l n.ptıklarmı, ne. giriyordu. çoli ileri \'e zengin olduğu A vnı
ler y11prn~"tl. mtistaicl ve kabiliyet. O halde dalıili te lsat dtı nğlam ıında \'Cya Amerifaı. memleketle-
11 olduklarını anlayıp, hulundukln- oldnj:.'U takdirde yaıu~mın elektrik rinde tarihi romanln.n da ııncali 
rını gönııek istemezdim. İstediğim ten !;tkmış olmasına imldin ,·ereme i birer romn.n olarak kn.bul ederler 
r.ldu: yiı. Fakat dııhlli te isattn bozuk • ,.e bunla.mı yüzde yüz hl\kJkat ol-

IOOOYu 

Bu da\'ada görceeğlmlz ~ibi - be. lok \arsa neteldın biz tıu bozuklu. ması IUznn geldiğlnl iddia etmez
nim glhi • tcnbellcr ıle dahil ol. ğu •dgortn. tellerinin ehliyet iz el- ler. 41Dcmir l\laske,, •romanı da 
mnk iizcre ı:'~lısknnlar <!lelitrilc hu. fer tarafından kıırealnıımıı:ı; \e tel. bunla.rclan biridir. 

• smmncln. birçok şeyler öğrenebi • lt•r bağlanmrs olması gibi, kordon. Bu roman gertektcn çok merak· 
lirlerdi! lann tlÇlk bt1JUOlll!lSl gibi §eyJerle Jı, he~e<ııutlr1 hatta Clch"tlfdir. 

D D 
den 

et r ı e 
az eç idi 

Anlrnrada.n haber verildiğine 
göre, Yunanistnndaki iaşe sılunU• 
sı üzerine, bin Elen çocuğunun 
yurdumuzs getirilmesi karnı< aştı
rılın:rş ve bunun çın ha.zrrlrklnra 
giri§ilmi§ti. 

Aı..cak, Yunan k!zılhaçı başka • 
nı, Türkiye Kızrlay cemiyetine mil 
:rncant ederek, lisan, muhit ve ai
leden aynlma bakımlarından ço • 
cuklann yurtııan dışma çrka.rılma.. 
ıınu jstcmediğind<'n bu teşebbüs -
ten vnzgeç'lmiştir. 

Ba sabah er os 
su arı es"ldl 

Şehir haric'nde bir borunun pat 
lo.mıısı yi.lzlinden bu sabah • s:ıat 
10 dn şehlr-ie tcrkos sulan k<'si • 
miştir. Pıı.tJıynn borunun derhal 
tamir ne ba..<1la.nnu t.rr. Tamiratın 
akşama doğru bitiril<>ccği umul
m:ılrtnclır. 

'!a an 

Ankanıdan haber verildiği.ne gö 
re istihs:ılti.tı arttmnak Jlt8.ksa • 
dile köylilye ucuz ve kol:ıylıkln sa .. 
{.all Ve UÇ dP:mfrl temini için hilkfl 
met bundan evvel bir knnı.nmme 
neşred rek 1,5 :milyon l.ra rk tah· 
E"..sıı.t ayırmış ve birçok fabrikalar
da köylllniln ihliyncı olan bu mal 
zemenin hazırlanmn.sma başlan • 
mıştı. 

Hilkümet, bugün neşredilecek 
bir knrnrnnmc ile bu mnlzemeyi ı .. 
cabındn mnliyet fiatmdan daha u .. 
cuz b r para il c köylüye ısatnbilc .. 
eektir. 

Bundan ba.'lka yin c ayni karar
name ile ve yine köylUniln belli 
b:ı!llı iht.iyaçla.nndnn olan pulluk 
fintln.n da tcsb.lt edilmektedir. Bu 
karam göre yurdun d<>r tamfnı· 
dan Ankara tipi puL uklar 25 ve 
Ege tJpi pulluk.1aı- dn 15 lira.ya sa 
tılacnktır. Satıslıı-, Zira.at Banknst 
ı;ıubeleri ve aja.n13n vasrtasile y:ı.. 
pılacaktu-. 

Her zaman bu üç maznun kır aç te-:;bit r.ıtık. Yırngınm bu tesisat- (ffıyo B:ıstll kalesin kapatılan a· 
h ı dalma ortada bel az saçlılar tan çıkma>;ına büyük hir ihtimal dnın on dördüncü IAilnin ikiz kar-
da it.; yanda )er alırlnr \'ar<lır. l"nkat bu da knt'i değil. ılesi lrui : Fransa tnht ve tacında 

Geçenlerde )ine al ıı; davaya clir. onun ha.dar h!ıkla vıımıı_ş. Halbu-
rstlamıştmı. Maled~ııs \e Teolyu~ 1%llrnkurt.ıuı Bay Beı:inn ifade. ltl Anupada taht veraseti mesele· 
ı•fendilôrin snndııl) elerlne oturduk si olnımlu \'c Adnnna soruldu. Be- !·i bizdckinılen dnba esaslı bir 
ı rı zaman yalnız pembe \'e beyaz ir, lfaclesindo yan~nrn içerideki nizanın. wbiydl. KardesJeri iklr. 
bn"lnn AÖZil'iillr. Ortayn. Kcnedvus f e..isntın bozur.dıığundan çık~ ığını ele olsal-ır aynı dakika veya anl
cfcndi uzun bôyu ile otnrdui{u 'za- kat'i olnrak sö~·lii) ordu. l\leryem ye<le dünyaya gelemezler: arala
man tuho.f fııknt ho bir nuuızıı.ra Ana ta•wiri önlln(le'ki kancli1e ge- rmcln. lılç olm:ız.ı;a yarım sruı.t. farlı 
arzeder. iste sunlan not etrnı im: len <'Creyruı nı:ık, bir kordondan bulunur; bu fark da asıl veliahdın 
beyaz sakallar, beyaz "e uzun saç. ~cli)·onlu. l~angm hurndan çık- tayini için bir.knç senelik farktnn 
l:ır, ııembe \e parlak knfatılslım ııııştır, eliyor. Ve hariçten g-l'len farkh ..değllclir. Binaenaleyh on 
~lyah elbise, fortemiz beyaz yaka~ hıırni Jıat, burada ıu~a dene yapa- diirdüncU LUinfn, ka.Nleslni hap e 
Jar, başlar, bu ynşa kadar hUtiin bilir ııetfresine \'arıyordu. attırma ı iı;tıı znrurct yoktur • 
kıllurı belnilatjmlıktan onm ılı- Adnan cernp 'e.rıli: nu mesele bir~k tarlh~ilcr için 
tıatle \'e e.nerjile i'ıdeta dunnus. na - };ğer dnhlli tesi at bozuk <le. tetkik ml"vzuu oland< ele alın· 
rikulacle güzel, yaş ız, ii<letn Bi- ğHsc harll'i tesı tın buntınla alô- ınıs \'e haWkat meydana çıl.ıınl
znns İmp:ını.torluğundıı doğınu n lm"ı .,ınmaz. Uoml< a bizatihi <la- ını tır. 
benzer ihti) arlar.. hili tc 1 ıı.tm bozukhığondnn ola. U<!mir ~ln.skeli adnm bir ttnlyaıı 

'Komi•er nıua\'iııi sabit Murta • bllir. Biz ynngın sebebini şıı ve bu. dır; 1640 da Bolon~1dc doğdu; 
za - Brn, detli, ynngın tnlılillıa. dur diye r.mt'i tmrctte f.cshit ede- 1703 ele Bıı.stUde öldii. Gayet ze
tma kansmadıın. Yalnız bıı yan • h!Cllik. Harici tesi attan olması. ki, ı;a.lısknndı. llenilz yirmi ytı§rn· 
J.,rıncla yanan lchmet efen. na imlilin ve ihtimal yoktur. ıra. da iken Bolonyi Vnh·crslte inde 
di l':lmiinin mliczzlni l\lehmet efen- \'Oİ hatta kı ıı. dc\'re olursa bun. ıırofesör lim'nllmı aldı; onrn i· 
'1iyf enknz ara<;ından çıkarcluu. tlıı.o i>tiidl Jı.~' ai Jı~tfJn ş0nunda .)'llsi haynt.!ı. abldı. llim saha mılt' 
Adanıcağı1.1 ennıinln önUnde bul- bulunan nhsnp blruıda •nn~ ,.u. nıhıı.t \'e fn.yd:ıh bir Jınynt süm1c. 
<luk. JferJuılcle kaçarken oraya kun. gelmesine ihtimal yoktur. l'nJ. !Sİ beldenen delhnh ~ok zaınnn 
clıişmüş 'e ynnnıı olacak. nrz 8U \'ar ki; hn.\"ni lınttm ah~p nankör ve reblikeU oln.n siya ;i ha· 

İstanbul beledi) c fen f~lerinde binnyn girdiği ycr<le • ki artık tla- 3 ata ntılmaldn kendisini felakete 
müteha.cısıs elektrik ınUlıendfsj a. ;ıilı (<csis:ıta nit bir tıeyclir - bir &efalcte sUrUkleml~ oldu; yalnız' 
lıit .Aclnıın Erga:ncli fiôyle elıa<let. am.n olursn. omdan !:ıkııeak r:enı.- arkasında bir sUrU :ııınsaı, dccliko. 
te buluııu~ordu: re!cr, binaya. giri nokt mda1<i <lu, tahmin btnılrtı. 

- Hiıdise)I görmrdim. Ancnl< ka)llamaları lıılm.bllir. :N"ctekim fattiolj tahsllden b'raz onra 
(•hllvulmf sıfuHyle raııorlar ver _ ~cçrnlerıle b:ı im bir \'Olc'adn, bu l\fnntoyn gitti; orıı.ınn <lUka 1 be. 
cljk. lla.\al tesisatta fineanlnr kt- hiidi eyi tesblt ettjk. fıfncj Ş:ırl dö Goıwıza'nm dc\'lct 
rıktı. Il:ı7.ı Ycrkrdc iiordonlarm llir ş hit ynn~m esnnsımla !\ter. lcutlbl oldu. Fakat serde k<'ndl e
U.U'rlndc madeni ııksnm yoktu. Ye yem Ana ta~'·irinln öniindeki kan. fcndislne b"erek on <lördüncii Lti
sıgortalann ilı.eıinc de rhliyet İ7. dillu hıilü :rıuımal•ta olduğunu giir- he ilıanet ettf. SuJh zamnnındn. 
eller tamfrıulan ba~lnıımış teller miiı•tli. Sorulcln: Fransa Ktrıılmm Venrrllk elçi i 
me\ <'tıtttL Fa.kat bunlarn rağmen - ı:ğer ~ ıuı~ııı bu Jrnnt:aktan Estrıı.d vııo;rtaslvlc Veneclik •hudu-
ynngımn clclttrikten çılrl1ğım !,'Jktıy a o knnclil hii n yanabilir cJu üzerinde t~~kif oluııdu; hu 61· 
lmt'i surette tcsblt edemedik l'nn ıııi? O binada c?el>1rilcler ynnmal>ta roda otuz dokuz ~'n~ımla bulantı· 
gmm bu bozuk tesisattan tıkma!;c ılc\Bm eder mi? lordu. 16!)8 en esine kadnr Pin-
çok muhtemeldir. - J:ir kabl0tlım muhtelif hat- yerol \'e Sen l\fagrlt'dc nınhpu 

lliikim sordu: lar çıknr. Hepsinin nyrı tgorta 1 lruldı. Bs til hapi hıuıı ine girip 
- Adnan bey, bu gördüğiintiz ''urılır. Bir hatt J;iden sigorta ı,:ılmnlarm ynzıhlıf;ı 'c ll'r:utsanm 

il çefcndi Pa.tri'klınneııin ci mani Jı.lllnrs:ı ,\·alııız 0 hattın lambaları tersane Jciitüphancslnde mulınfa
yani mali kı mınm islerine bakar. siirıer; iikkil r lnnınnkfa dc\am za e<Ulen deftcr<le "Demir .l\?asl.c
l:ır. Sizce bunlaııı ntredilcbllo • ederler. Biz orkacla51m fikrctle li AdMJ,, diye bir kayıt yot..1:ur; 
cel' bir ko ur \ar mıdır? \'erdiğimiz raporda dahili te.cd at- "Siyah I\ndife lnskelj A<lnm,. 

- Eğer onlara nit bir ey e c- ta ~iircliığıimfü: nok anları bildit. kuydı \ardır. 19 ikinclt~rin 1703 
feklrlk tC' 1 atını ı lnh etmemeleri ılilc. J~akıt ,cnt'i lıir fildr (lcnne- de Bastilde öldii; ertesi gün S o 
bir kusurüor. 1 \'an etmedik. l'ol mezarlığına gömilldü. 

- Ru ynngın hattı hn,·ninin fe~ • SAJT F Al K On dördü neli Llliııln polis nazın 
nnhl,'lııdnn mı ~ok a dahili fcsi'Jn. Fukeye göre :ıuııtuoıı I"mn a Ju-
tm bo1uklu('llnclnn mı ~ıkmı~tır? (Dcrnnu 4 üncüde) rnlınn pek benzerdi; y'tlzUnUıı mns. 

lcclcnm~ i Ve lhr:ılm knrde i ol. 
dub,'llna auir rİ\'ayetler bunrlan 
<loğmu tu. B~lki <le do~"nl idi çlln-

rnı derde okmıya tercih ede- kil bUtUn Jıaki'iratler tarihe mal ol
ıuaruı~ tır. 

" Kadircan KAFLI 

22 Çeviren: 

LUTFI AY 
l'ııznn: 

JUL ROMEN 

!ııni rl'Orsay<l:ı ıınzır aclına iste. 
bakan Kuhmdr'u gömıeğe git

tim. O da Oa.mlenln " eferberll
ğlni bitirinceye kadar kendi ini 
ruhııt lıırıı.l.~alnnnr,, i todi~rfn( te
yit etti. Dana: 

rta ktep v 
erdeders er 

lise. 
es idi 

- Söylediğiniz şeylerin ııek 
büyüle bir önemi vıır. Hrr SCli ba. 
na o lmdıır güzel an1n.tmı oldunuz 
ki, aynı söı.lcrln benim ni:.'Zlllldaıı 
değil izin ağzmızdnıı tllnlenilme
sf daha faydalı olacaldır. Ben i
cabedcn mülakatı t<>min edeceğim, 
görli~nıedo de, sW teyit etmek 1-
~in. ynnınrıda buloll!lcağım. 

l\fiPiıl.nt ertesi gUn, ııazar giinü, 
frasn<ılurı şaşırt-mal• için) resmi 
lılr dairede değil, bizim C\ tle vu
kuhulılu. l\Ii-;afirimlz ı1c' let ada. 
mı, dcrh!ll bUtUn natıkasını kol
lanarak bir g\i.n en·elisl luulıır 
mantıki, inandmcı özler "öyledi 
\'e ib:erimizdr ret. bth l.ik bir tesir 
lııı ulC" grtlrdt · 

Pnzıırtcsl c,lin\i Jorj Boneye, gö
rlinfüıtc kendlılnc fakat haldlmtte 
D:ılarlyeye hitaben, ynzdıji;ım bir 
mcl\fubu \ crmcğ<' gitttm. Bu mr.k. 
tuph bir gün C\ \'C) vıılmbnlan 
görü<illlcyi lıatrrlntnrnk, nı::ıziete 

iizlerinl dinkmcmckl<ı bil~ uı. bir 
hata l51ı'lıllmi<ı olan bir ntlıınıın 

ihtarlarına bugün ieabcden ehem-

miyet Yerilmezse, memlekete kar. 
51 koı'imnc bir me 'ullyet altma 
glrJlel't'ğiııl yazmı tını. 

1\fC?l•tupt n onrıı. bir milddet 
beJ.lNlim. Az sonra b Ş\'ckilin bu 
mec;eleyi • d.ii Unmektc olduğunu •• 
böyl~bir 1~111, ne de ol a, gcncl
lrunnnl'!OIZ hnlledilceek t)erden ol. 
ınadıE;"lnı hııber \'erd'ler. 

nu nrn<l:ı harp iliin edildi; c
ferbPrliğin t:ım:ıml:ınma ı için za
ruri olan gilnlC\r de ~~tJ.Ru rne
cleye dnir bir.bir fiCY l•onuşult'lu
ğuım duynıntlım. Herhalde arhk 
ı,:ol• ger knlınm112tı. 

nir AÜn Honeye decllm ki (Harı. 
clyryj Dl\fa,<lyeyc- tcrl<ctlcrc'd Ad
liye ne7arctine g~J<ıtl): 

- Ece •• o mesel<.' ne oldu hnnj 
tıu l\fu•mllniyc \'erileeek not~ me

elcsi? 
- Gaml<'Jı itiraz etmiq

1 
decli. 

"On bes güıı b:ına hiç do,mıınıa. 
ym, s<'ferberll:;imi mhat rahat ta. 
mamlıyal ını, demi . nu on be~ 
gün içind3 İtnlya bi7.c <}atmak Is. 
tesc hile, bunu fjimclidcn onunla 

- Almanlnrm, dedi, 3 evlfılı'len 
beri l\cnılisinl iz'aç etme:k iı,:ln hiç. 
bir ey ynpnuuıınlarınn o luıclnr se. 
\'İni~·orclu ki •• 

Sonra fm\'o etti: 
- ..,.lmdi gcJclim ltalyn mcsclo

sine,. endiselerin'rl gidermek için 
&ize.. her ı;eyl öyliy<"bll eydim._ 
hayretler eclerdini:ı: .• hal'cli ne o
JuNıa olsun söyliyeyim: f>'ze tay. 
yare veriyorlar; fcl'kalı1de bom. 
bardım:ın tnyyn~lcıi, l\opro.'lilc.r 
l10nn ne <lersini:ı:? ' 

Uu iş tubafmm gltınisti fnl{n.t 
hi~ de cndl~elcrlnıi gide"°~cmlştl. 
nir milddct onrn Tunus umumi 
mli i olan dostum Eri~< Labon 

Ortamektcp ve liselerde diln 
dersler kesilmlııtlr. Bugün bllUln 
okullnrdn liğretmcnler meclisi top 
lanac:ık ve talebe lıakkmda lcsp 
eden kararlar verilecektir. Kıı • 
ıınnt notu i e geçemiyen talebe 
ıle ol'ta okul ve liselerin son smıf• 
farında.ki talebenin h'.lltgi gün 
hangi derslerden imbhnna tabi 
tutulncaklnn kentlilerine bildirll
migtir. BugUn yapl acak öğret
menler mecl..sl toplantılarmdn Ma· 
nrif Vckilı H!lSSll Ali Yücel'in ta
lim sicilleri hakkındnki tamimi o
kunnca.ktır. 

Pa§abahçe labrikcu 
cam da yapacak , 

ParlstPn ge~crken, bana ıl!I. nğm. P~ab:ı.h'.}e ·!}(" ve cam fabrika· 
ruıstr. 'c 'eli nes'cll dctll l<i: sının zllcnclye ·nıa.ıa.t.ı ynnmda her 

- ltnlynnlıırm bize 'crdlldcri c.ıns c:un imnlln de b:ı~lam:ısı 
l\ajıronl\erin hiknyc inj duydunuz knrı.ırl:ıştmlmı'}trr. 
mu? Fcvlm.Ift<lc bir ııcy, lıcm de Dunun iç n i~p eden tesirntın 
bize hednvaya geliyor. Tayynrcle- AL"ll:ın fabrlkalarmdan alınnuı.sın
rin pnrMını ze;)tln yağlamn ''e fo 

1 

dn mutab,.ltn.t hfurl olmuştur. Şışc 
fatlıırnula ben ödllyonım. ve cam fabrikası mildürll Etem 

(De\'amı var) bu iş için Almnnynyı:ı. gidecektir. 
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HADERLERj ~UNUTMAYINIZ--...-........ ................ ...-·--··· .... ·---·· .... 
bıMliDt ve .N"fl'I) at aı UdW'U 

b• kkı tank us 

Her cepheye 
GOaderllecelE pilot. 

ıar &aaıdada 
1etqt1rileıell 

Çinliler 
3000japonu 

süngüden 

Mısır Başvekili 
istifa etti 

.Servet ve meziyet 
AllON& ŞABTLAJU 

Tllrkı)e ~ııebl 

H.oo au. :n.oo ""· 
1.6C1 • H.IMI • 
C..00 • 
lJMI • 

fia ... •.)"1! con«rtkD 
ICYnlk cuı u~rauneıı 

Londra, %7 (A.A.) - Ottavada 

:.:~:a~.~::u~ıı~tl~:::anp~~o:e~.~ geç l r [J ı i e ~ 

Yeni kabtae)'I gene 
Nabu pap karacb 

Vffi, 27 (A.. A.) - O. F. l: 

· insanlar servete iki yoldan kavuıurlar: Yci alın ter 
lerinin~lüdür, )'a baıkalarır.dan mevrustur. Alın 
terile servet yapmış olanlar metlıc layıktırlar; ~ünkü 
böylelerini,. servellerinden barka meziyetleri de var Je. 
mektir. 

mürettebatın mUlılm h r \cısını bura· Bir tepeyi iıgal eden 
da yeti;Jtlrllecektır. B..ı:a:J.:ıkl hava Çin kuvvetleri 

nlanları s:lyıı;ı 140 1 bulmaktadır. Her Ayraca 1000 Japon 

Kahired~n bildirildiğm gi.ırc 
Mısır ba!IVCki i Nııh:ı.~ 11:ır;ııı. kat..• 
rıesio.in ısUfasını kral F'anık'a ,·er 
miştir. Nahas paşa. yeni kabineyi' 
tc"Şkile memur edilmiı tir. 

Siz zinhar, ba§kalarında.n mcvrus servetlerini yiyip 
tüketmekten bcqka bir ıey yapmıyan zenginleri methet 
meyiniz. Çünkü böylelerinin •ercJetlerinJen batlıa mezi. 
)'ftleri yoktur. 

4aaooıu Aj&Danun h:tıJ ı ıı..eıerı. r 
söre dünya vazı:ı.et n oır bıkı, 

Yaram milyon 
lana aög~ ... yur 

cepheye p.lot gönderecek olan gene 

1 

burası olacaktır. askerı ötdilrdüıer 
Çgakıas. ' 1 (A.A.J - saıı gUn"ku Avustralya tebl·ıg""'·ı 

Moskova büyük el;imiz çın teblift: 
vazife bı\§ına dönüyor çın kuvvetleri S11lveen nehrinin batı. Melbunı, :17 (A~-l.J - Avuatralya 
\nkara, 26 (HutJu"i) - M~au. •mda Tenrtu.ag. Lunglıngde JaPon • mlltteflkter umumt kararglhınm çar. 

nen memlokeUm'zdc ıxııı.ınan ldCJ8 iara taarruz etmişler ve Lungllngin amba sabahı tebllğlnde deniliyor ki: 
kova büyük eJ~imiz Ha• dar Alt • dotu ve cenubunda stratejık eheınmı. 1 Yeni Gine: Devnye gez n tayyare • 
\"l'l \"llkıncla tedaviısini bitiıelek yette noktaları işgal etml§lerdlr. \ !erimiz attır tipi 16 Japon tayyareal 
KuyhiJ!efe ılôneceği i)ğrPni'mişt r. Çin111er, · kartı taarruzlan pl.lakürt • ile kartılatmL,lardır. Cereyan eden 

- - -- mllfler ve dllfmana 300 ölü verdlr • ( şiddetli bir s&V&f eanaemda Uç Japon 

-----o--

Gemi llalUelerJae 1 mlflerdir. uçağı dll§UrUlmüştUr. BI~ bir av u. 
tark cepheeindt· ıuuluuebe ,uııı..- Çin hava kuvveUert düşman kuv • , çağı kaybettik. 

h kıuııyoı:. Berllndrn gfl. n baoorıc. blCUmlir 
1 

vellcrinl ve la,eaını bombalamakta Port Moreav1: Oç düşman denız 

Başvekilin 
.Meclısteki 
beyanatı 

aıaaa, nokıaa .... 
redUea bir lulDll 

\amamıı,or 
"Cöre aakerl muteba!jltı»lar Harkof. \'lıı,l. %7 (A.A.) _ .Alman uçakları taaliyet göatermlştlr. 1 tayyaresi pazartesi gecesi hava alanı 
'-ki -· .. --~ .. 1 "vnıp·· lııı.rbln'- cıı t k Gar'-- d.......,, !\erlemekle olan Mylt yakınınna bombalar atmı•lar1a da Antıara, ı6 (A.A.) - Dlln B . 

.....-""'"""'~ " ~ ""' İzlanda a.;ıklarında blr ınlltte 1 ıe. "" " 6 ' ~ "' '"-' bUt b t • ~ ---'-· bııl'f'k 1ı dl• e \.ısıf. 8 000 kyınadakl Japonlar LonkiDe varm•• hiçbir haaar vermem•a)erdlr. Uçak.sa. M. Mec...inoo çe eye 1 umu-
1"'• ..... v ·' mı kıtflleslne hücum e ınl{ler ve · ...,.. ..,, · 11.& • d "-'- l 

~tadlrlar. Alınan ü.ııtılıılüğu tc.ııl~•oluk bır gcn:uy; batırmı,:ılardır. lar ve gerl.:len Çin birliklerinin taar. var toplarımız deniz tayyarelerinden nusi ..u.çrm e geçen m~ere er 
~ _....,nda glıg d ı.en :H:ıl ,o~ · Baıkıı 5 gemi d haıı:ıı3 uğrauım11 r\17.una uıtraml§lardır. Çın topçusu birine lsa.bet kaydetmiş ve tayyare- c.-9ll&l'lındıı. gurup reisi Ali Rana 
"'-ektedir. S..-)et kup c•tlt·.ın1t1 bıi Minhvanııı cenubunda!<! Japonları ' nln alçaldığı görüımllftllır, DUn gece Tarhan tarafmdarı ileri sUrUlen 
>lir bir ~mi Hnn~ ulıan \I. lll. 1iddelle diSvmüştUr. Çin piyadesi 8ÜD iki Japon deniz tayyareal yeniden bazı mütaJeal&ra .kan!JI BqveJcil 
...__ O doktOT Refik Saydam beyanatta 
._, ~ ,.,. :\la<'ıır ku'""tt"rı B&rJIOlt8 gU hUcumuna kalkmış ve dllşmana ı· nl!'llceaiz bir hllc:um yapmı§larc.lır. 
"-"otun C!Mup do .ıııJa bıttna 3.000 l:llU verdlrm•ıtır. 1 bulunmuşlardır. Başvekilin bu be-
"'tru barekeıt.e buluıım.ılit11d1r1ı1r. (lb)torıdı ı incide> LRnşının imal doğusunda bir Çtn 1·n ·ı· t 1 • yanatlannm tebliği eenasmda bir 

8er11nc1aa bUc11rııı11~ "~ gııre tnar. orduıarmm irtibatın· k<>amek içi., rnutrezesl oır tepeyi tJgaı etmlf, bu· ' gı iZ ayyare eri zubul eseri ol.arak ehemmi~tıi 
"'-. için aepbeJe !k"\ K• '1lln:ıı, olan lıüyiiııt bir g!lyı-et catfctmı:ktedn. radlln Japonları ıııkı bir ateşe lutmuı •ı bir krsmı noıksnn nnre<}ilmiştir. 
~nko ordularının bu buyuk kı . Almanlar, çıkıntı leşk~l ede n ve düşmana 1.000 ö!U verdirml§tlr. ,,, mali .. Taasara 1 Bundan do.layı özilr diler ve se.ym 
.... etnlmda kanılaa ...... mber katı Rus hatlar na Ur rnhne ar..mnılar. vı,ı, 27 IA.A.) - Japon kuvvetleri 1 ve11tdea ... D ettlle okuyuculara bu beyaoatm yanlq-
~ •ilamdır. Uoğudan, butıda.:ı. dır. R~lar ted. 'Üİ r.;uh3rebe!l'ı Çinde. Ktnhva şehrinin kalelerine "" al r ltk vuku bunuş ols.n ~ını tek-
~ ve cenuptan ~iman, •. müt. ;aptıkların• bild ri)or ar. Alnınn • dayanrmıılardır. Çinliler 100 kad'1r l.oodra, 21 (A. A.) - Hava na• ra.r ~arız. (Aııadolu AJ8ll9ı). 
"8k1er1n1D kuvvt'llcrl l"M•\)t"t ku'li. ar tank faiki.\ ·tini c ti etlnı;:; • uçağı kaldığı ııöylenmektedlr 1 z;rh~ından bılcıirid~or· ''Fikrim şudur: Bugün bari>ln 
"-ertaJ sltslde daralan bir aıaba L terdir Bununla • ra.b"r kml or 0 · Salı gUni.ı öğleden sonra lng.ıu haşladığı gUndenberi ya.ptıiE.ız 
... aokmak&a ve tvıtün '\iman tuna ciu, Almanlan büylık zayiııt ver· R A k d.V uı:aklan ML>ış denizi ve ~imali tecrübelerle görüyonız ki devlet 
~MI de .BuNarı bombarduP- dinnektedir. :'.lınan1 orrn büyük usyaya merı an l<'ransa Uııerin"' birk&ı: keşif taar. tetkilitı (a) dan (z) ye kadar haf-
~- Almıwı kuwetıerlnln bir Rus kuvvetler~:.! C'embcr iç D(' al• ru:m yapmı§lardır. Bu barek~tler taıı bata bu memleket.in ihtiyacile 
"" JerlDdell aeıdlklert bu ~pllede drklan iddialan miıbali\ğalı te •k.. ı vardımı ~nıuıında t::lr mihver mayn tara- t.ellf edilebileeek şekil.re tepdil ev 
~ edeD a.ıtaarebt' !flmdl muta • ki edilmekt~dir. Bu 'llUharebenın yıcı gemisi ate!je veribn:ittir. Salı dilmek li&ımdır. Bu tqkiliıtı be-
"-...t bir •ftaaya glrmııur. Ç4!mber neticesi henüz pek uzaktır. sabahı yapdan ke.sr uçtlfUDıdan hemehal yaıileştinnek mecburiye-
'ııl-.se bulanan liç k lordunun tazyiki Kubişeften Röytere Wtdrlldi~.. Amerika b~ciy~. ~.az~rı b!r lngi!iz av u~ geri d&ıme • ti vardır. Fakat bU&i1D gGrgillil ve 
...._ kuvveWdlr. uus mukavemetl be- De göre Alm&nler, ihtiyat kuvvet. I Sovyet sefınle goruıtu mip<> de pilotu 9P.ğdır. Salı öğle • ite yarar binlerce DMIDUnUl ordu 
"- llnmtazam d neıcek tekilde ı.e de !erinden :mllbtm miktarda tank ve Loadra. 21 (A.A.) - B.B.C. den sonra üç dUŞlllft.11 uı::.ağı lngtJ. mıtlarmda şerefli biııımet almJI ol-
~un yak91da bll'hyaeatı mu • tayyare teık'riye kuvvıetleri gön - Amerika hariciye nazırı Kordel 1 ~rerıın cenup kıyxmnda bir şthre malartnm da, bu kararın tatbiki 
... ..::-· ...x...a•-k&edAr. ~n 9e11ekl dennişlerdir. Hal dün Sovyet sefiri LUvinof ile Ruı krss hir akın ) apnn~rdı:r. Attık. İ". ı.· • b. daha t---• ile ha-
~ •-~ E , __ .. .. .,ın u..T.J ı.raz ~ 
~ elare söre, bu, 800 ııafbayı t(9. ,n son :ra.por.u'1 gore son uç yaya yapıııın yardımın genlşletllmcsı l.1rı bombalardan bir kuınıı bn.nli• 1 cket m bur ettiğini ~ önlln-
~ t&mektedlr. Bu safhanın bqlıea günde 15.0~ A lllMln, R~s~r ta • meselesi etrafında görUşmUstUr. ı ~o, bir kısmı da eyale tin diğer 1 de b:lun~~rma.k lhmıdtr: Fakat 
~ Celıla Almanlar tarafmcla.D ~fuııda.n tarümar edthnı15tır. 500 

1 
Ruzvelt. bu görU: m snasındn ik: noktası Uzerine dü!IDIÜ~tür. Eo bunun zamanı gelecelrtr • .Bebeme

~= rM •1tb •••le J'•· metrelik ~r cephede Almanlar bin Hal'ln kiralama ve Mllnc: lraJlWıu hdndi,rP.tMt hw.r olmtlfl v~ bir bal dinamit ve teknik kabiliyeti 
.__ mllJOD ....... oarp11tliJ 1a1un1n kiti kaybetmişlerdir. muclblnCe Ruayaya yapıtac k yardim ı<işl yarahrunqtı:r. tam bir devlet tec;kilAtma mutlak 
......_ktachr· Tlmooeako orclalan • SOVYl:T TEBLtOt ı teıcıınertnl Lltvtnora tevdı etttglnl \'131, 21 (A. A.) - lng!..liz uçak• 1htiynç vard r . (Bnlvo 8e8'leıi ve 
'- tecılalzatı mükt1mDW'I \e muaı.zam M~k0\1'. %7 (A • .\.) Sovyel aöytemlştır. !arı dUn Saint Omeır'e taarTUz et· 11uşlar). 
tir. gcceyansı tebliği: 1 \'asln~tun, %7 (A. \.) - Sala· mişle,.dir Eo. ~lar askeri hodef· Şunu da a.rzeunek isterim :Böyle 
llöytıerta )loekovadakl hu•uııi mu. 26 Mayl8ta, Harkot i.~tik ~met n- hiyetli ma.hIDlcTde sövlendiğinc lerden c:ok uzs.klara <llltmUştUr bjr karara vasıl 0 duğumu7. :r.aman 
~ lııe Sov)'t't ka\-naklarından a de kuvvetlerimiz geri aldıklan söre. bugiln Cordel Hull tara.fm- 7 ölü ve g yaralı 'ardır. J bugün teş kkUl eden bir tabaka-
'- ili tablJAtı "~nn.,&ı;tedlr. Har- mevzileri N.ğlamlqtımuglardır. dan Litvinofa tevdi edllen na.i- o--- nm ysrm tamamen ks.Jdmlmaaın-
~ •e bpmdB ı.a,ııyan ıuubanı • hyunı Barvenk.ov,o keslmmde, ka MUnç ve kira an~ast ha~- Maltada dl.irilen da hiç bir mUşkUlat görmllyonım. 
ııı. lllDdl aoa uddln varmııtır. Bu k~vvetlerimi& dii_qmanın tank ve kmdaki projedir. Bu proje, bu hu. Fakat f'lkrimt bHmiyorum, izah e-
~erdea Wçbırı geııı., bir 11a1. tıı. Pıyade kuvveti ile yapt ğı 11iddetii l su,taki btitlln i~leri Birletıik mil • tawyarler debildim mi? Şimdıki şekil kabna 
~ yapı ........ • oım:ıkL& beraber taamwar pllakilrtillruü11lUr. Jetlerle yapr\a.n ayni mah ~ette Malta, 27 (A. A.) - Bugün a- kamburu~ iizerine blr kambur da-
~ kul)aDılan malıMntı muu.. Diler b&gelerde önemli hiçbir anla~ala.rla. a.hmkll bir hale koy da Hzerine ya.pı an hava akm.la .. ha HAY<' edilir. Hayır efendiler, 
.._ ilçldedlr. teY ol::nam.,ur. mağa matuftur. Diğer ta.raftan nnda ın6iı z hava kuvvetlerin<' ikisi bir len ameliyat olur, çıkan· 
llarkoı oepllNinM ~ıuaanların T1· rip'JJS =:::ta 11 Alman uç'!ğı tah. I h~ber ~lındığma göre, gelecek se- mensup avcılar !ki lt..'tlyan av u.. lır, atJlır.,, 
~ kuvvetlerini tu"1ı111' için ııoa . e tir. Biz 8 uçak kaybet. neye- ait Sovyet ıhtiya,.lan listesi oığınt tahrip elmiırlerdlr. --------------
" -., loillde g119t.erdUdrrl gınret • tikM k de birkaç hatta evvel gelmiştir. Malta, 27 (A. A.) _Salı günü ~ J 
"- raı- Ruslar bir ıer.ı>'kl laa). '" ou. l7 (A. A.) - Sovyet ı.f~-e<lilen tc•bliğ: KOÇJK .HABERLER 

DONYA 
DONOYOR 'l .. _____ , 

Hayatın hakkını veren 
adam 

1829 senesınden 1906 senesine 
kadar yetmiş yedi sene yaşayan 
Kari Şurtz isminde bir Alman, 
ihareketli hayatın reıkorunu .kır
muş bir adamdır. 

Kari. Berlinde tahsil etti.kiell 
aonra 1848 Alman ' ·ıaline İf" 
tirak ediyor. Yakala .ıyor, hap. 
sedilıyor. Hapishaneden kaçıyor, 
Londrada mektep mµallimi olu
yor . 

Alman. muallimlikten uııanr 
yor, Parıse gidip muharrirlik 
ediyor. 

Muihaırirlilrten beltlediği men. 
faati bulamayınca, Parit;i terke. 
eliyor, Nevyorka gidiyor ve ki · 
ta.p nlşirliği ediyor. Bur.da da 
td>at edemiyor. 

Meslek değiştıri~or: lllinua e. 
yaletinde ~ çiftçilik, Filadelfidc 

avukat kitipliği, Viskon9ende a.. 
vu'katlık, Vaşiııgtonda ecnd>I 
gueteleriM muhabirlik, Ghyo· 
da intt1ıa1tat acenteliği ~apıyor. 

Çok değil mi? Hayır. 
Kari, Misuri cürıhuı iyı>tinde 

Ayan kası, sonra Bir e."' k dev. 
Jetler Amerikasmın 1 pan va se
firi otuyor. ~~ece ha~· tının 
tam hakkını vermiş oluyor, 

8azveıt·a fabıl 
nıümeıs I• 

Hindiatandaıı t • ye 
muhtaç bir ha. "ndiı 

V&fln,.ton, :n (A.A.) - ı. Huz.. 
vettln Hlndlstandakl ph mUmesslll 
Johnaon salı g1bıU Vqlngtona gel • 
mit ve derhal Kordel HAi ile göl'Ül
müştUr. JohDM>o yann reta Ruzvelte 
vazifesi hakkında izahat verec kUr. 
Yarm aqam Johnııo=ı bir k in ğe gt. 
derek "kendisini t~davl ett r ~ ktir. 

C:enabl Alri &da 
ıalllıst!er ve 

te,kiilier 
Vi§i, !7 ( A.A.) - Cenup Afn. 

kada suika.c;tler devam etmekte • 
dir. Casuslt* suçundan 44 kişi 
tevkif edilmiştir. Bunların için • ...._ -e am·-••ak ulnı•"•la. \l. IMltlil• ge?ce Y&r.aı teıb'jğ"ne ektir: Ll .. Jcda lla•a _--....,. .,_.. ..,.. 23 .M u • w Pazartesi akşamı geç vakit dil~-

.... ...... ve-• m .. , ... 1 rl ıu ""lıımlAştıra.. ···•? &Yl•ta biten halta içinde ki 

.... - - - ~ ... "' .:><> Alm 1 alt f man av uça arı tnarnızt bir ke • 'ııil taarnmarıntl d '~ ı1 .. ııulıl<'r • t" - R an uçağı tıWrip edilmiş .. 8 J8 l ı;if uçuşu yapıru~lardır. 
illt. A.lmaal&r twıdl ı;.utk nıtlınılt: ~r. us ar 127 ™:ak 'ka' betmişler-

• Domlupınar vapuru 3 haziran de polisler, madendl<'r ve bir de 
gllnU Pireye hareket ede ekUr. Va • kadın vardır. 

""'--· kt dir. Londra, ı1 (A.A.) - Libyada han Dü~an av ve bomba uçaltlan 
~ luaUaaan.k darbeler lııdırıne e llARKOF raallyetl gene muntazam şekilde de. ak,,aııt vakti birkaç bomba at.mı- : ;;~~:'Sf ~~;ç~;~·~ Dünya çay istihsali '-_.., __ .._ lu.)~are Ç RPIŞMAl!ll ~tMDtVE 9 b..._--:---- ılM')danıııa 'KADAR °'~RtJJ l':N vam etmlıtır. Martuba ve Tmimlde l:ırdlr. Ha.va a.lanb.rma karşı ıid. 

• Sirkecideki otellerden blrl:ılnde Uç devlet tarafından •alılf ~ 8"krtnı ktt"dır. hant hare. ~IDDF.TU MUBAH EN hedefler bombalaamıttır. detli bir a.km ol.muştur. Uçak sa-
--- Sov7eı topçulıı.rı pl)ü<lt"llln MY4kova, 27 ( ,\ .. EBE Kara faadyetl olarak yalnız devrt. var l•ntaryala.rı birçok bomba u • oturan Muammer adında b r tacir c-.-. alındı 
"" Ull • "·' - Eelrı 7UJnmdıa \ ık rıaı~ ouı • Rus ZR itler.ne göre, Harkof c ye kollarmın faallyeUl\l zikredebiliriz ı çakl8npa ate~ E'tmiı:tlr." 
~'-dar. Bu •ur Ue ~ı~,>et pı~ıWe 'ı ııc.sinde careYan eden bil .. k ep-

ftlkl aqam Beyogıunda Tak.tim el· doluUıoesbıU'g !1 (A.A..) Cenu. 
varında dolatırken cebindeki 2 btD bl Afrika llcaret nazırı Sluttaford 
Uraamı çarptırmıtlır Kuamıuerln takriben dUnyanın bUtUn çay iatlh· 
zabıtaya ml.\racaatl üzerine meçbQJ aallni Amerika, İngiltere ve cenubi 
yankMicl uattırılmağa .,ıanml§ . Alrlka birliğinin aatm aldığmr bit • 

lllına,e edllmekt ve .\iman tahkl· ,.8 şidd~t ~·e hara~t ~uk • • 
..._.. 1 1 ""'' uaunın • 
.. _ -_ laluip edller k plyı&d nlu 1'-r elan Rus - Almerı harbinin bum-
~-Jel acdabllmfoktc4ir ı.lanberi yapılan bil.tiiıı lllubarebe. 
.. ~•ıe& ... komuıanlıtı teeır.dunere Jerı geride bırakmaktadır. Son 
~ bank•& etmımıekte \C Sov\C'.•t telgra.flo.n Timoçenko ileri 
-~ llerlemlt Bu• birlikleri. h · ketin"n taın3DleD durdunald:ı.. 
~ .,......_ sinnek suretıı.· t-k. ğ~~akkın'lıt.lri A '.man iddlalann: 
.:..... )'ap&ddarı aenab bücuınlannı yalanlanıaktad r. Hakikatte Har • 
~ loba ber yeni llerlPmedc .kof cephesin<le R~ ~le.ti hareketi 
~ almaktaclır. Al n muk~metının artm• ve 
....._____ ma d · · lD tab ~rua BAVA TAARRt ZLARI eVV('!ce işgal e ilen darazın .ı • 

\'.....,...da laglllz ,e Amerikan kimi zarureti yUziln
1 
e~·:;:~a. • 

~ la;Uraklle ~apılıac:ak ııld mıştı Rus kıtaları zv okta) rve;· 
~bir bawa taarnızuııdan bab._,dll· kovo kesiminin bazı n a;rı ka 
'ta .. aualal'da Loadra.)• )ilkııek toprak kazançıanrıa Je\"llm ~':;e~ 
~ AmerlkaD !IObılJlarınJan mü. tedirlı:ar. :5alı günil aıman. d Uı 
-... ... -- h '--J r1 b • ı..-reketlenn e • 
.... ~ blr cnıpun .ardılı blldlrll • a...,...- e av:ı. ~ }"uslar elin-
~ Bu aubılylar taıllb Aıae· tUnlüğün a•: surette • d" 
...__ - • d bul d - b0 ld rmı:kte ır. 
_..._ dked lfblı'lltı bllkkmdıl gö • e un ugunu ı 1 ri kıla 
'8.en1e llalanaeakJardır. Onıpwa Her iki taraf hava k~vvet C oıak • 
~ ~ kara ve ıaava ve tophılultlıı.nna htlcum ar yap 
' kan &lel1Dlıa telleri olan ıtene. ta bu hllcult'lar da •it sık 'havil sa· 
._. AnoJd 119 amiral Nov<'r bulun • \•aşlanna yol a91DBktadır. 
~· Bulllar Amerikan mlltte. 
~. -- lıaaT\'eÜel'lal &emall .,tmek. rall Cörllılm19lllr. 
......... 8oa ıaımaalarda babl• mev. MUttt!llk pU~rıaıa uıatuklan • 
~olu 'a'lmell bava &aaft'ld1UIOD - söre. bu 91161ı ..aanıu teklWe w.lr 
~ 1116Dllereltte 701 açaoatı mu· bava ............ .ıapoa1ar 1ıa .._. 
~ &frlbaektedlı'. Amerikan ba. bayı llareketJerdM .. mekte ola• 
'\ ~ Almany•J• kant• bava te,ktDeTlae kartı lmllanm2k • 
~ s-lt ölçödeld bava akan. tadırlar. "O., tipin av uçaktan mit. 
.,... 1fUn* edeeekl rl r.amaonı &etik bomba açaklarınıa toplaamala· 
~ .a1ıenmektf'dlr. rını bekJl;,or H' ııonra ilan tefldll • 
la-_ m blriıao )"Is metre naıo.e t*anll. 
~ oazu 8UABI .. tlacbll ftldt llAllraııll tpkllde .. ,.. 

... ~,..... dk .,Jldl 9lWu,, Ra• Del taneleri futatu llu hlıdıehn 
~ " iM ......... ilk dela ola. atworta. 

Dlakl , •• , •• 
Beşiktaşta 8 ev ve 16 dük

kan kül o~du 

tır. dlrmlft.ir. 
• Kuaıarda kurulan datatma bir. Elde edilen çay, Uç devlet arumd& 

Ukleri bir hazirandan ıtıb&ren faali. llerdekl ihtlyaçlarma nasa.ran payla. 
yete geçeceklerdir. Eanaf cemiyetleri, fllacaktır . 

tarım, aat11 kooperatınerlle .toptan • lk ne cephe hazarhkları 
c:ılarm tefkil etlikleri dağıtma bılrllk.. 1 1 
!eri belediye tkti.aat mOdUrlUIU tan- (Bqtaralı l indde) 
tından kontrol edll~cek.lerdir. Heyet.. habere göre tngllterenln bir Umanma 

Dtln aaat 12,30 raddelerinde Beflk. rak ve ancak 8 evle 16 dtlkkt.n yan • ler kurulmuıtur, bir ıkl gllne kadar yeni Kanada kuvvetleri gelmiftlr. 
~ .,.., d ktan 90nra te ı ba-• - ... ıı ı.u valinin baııkanl"''ı altında bir toplan· Bunlar, orman. techlaat ve LsWıba. • au1)1Ç1Dde bir yangın c;ıkmlf. ı -. a ş ... ır ... m., r. oc; rat blrllklcrinden mUteı,ekklldlr. ln. 
8 ev, 16 dWtkl.n yandıktan sonra • Ev ve dUkkAnların tamamen ahf&P tı yaparak faaliyet programının taL 
8Ölkltlr1Uaaıı,tnr. oıuıu yangının bUytım.aıad..a en mtı. blk teklileri üzerinde görUfllCekler • gilterenln en bUyUIU olacak hava 

Ya.11- •~- il ki'·- dl meydanının bu blrtlklerln ormancıları --. .... -wnbuı arılv dairea me. him am oımuıtur. Zabıta, talı -t r. 
murlumdaaa 8abrlnln ll&blbl oldufu yapnu•::•adJr. • Şehrin muhtelit ftmtıerlDde tarafından temeli atılmlf bulunmak • 
ve yum11--- tadır. 1300 metre uzunluğunda beton - -... Abmedln kira ile tuttu. Yanan evlf"r fUDlanlrr: meyve ve aebze aatıt flyaUan ber • 
tu Betlktqta Köylçbıde köprUb&§ı Köyiçl köprübaşı aokağında H,16, gUn belediye iktisat mUdllrltlA11 ta· lnl.f yollarmın in,a edileceği yerleri 
caddesinde U numaralı dll!t:.4nın 18 numaralı Ur,;er katlı Sabri, Cemal rafından teablt edllettk gazetelerde bunlar ıimdl temtztemekıe. mqgul 
bahçuindekl 1Umurta talaşlanndan ve Kemale alt 3 ev, Hasanın 24 nu- Ulln edllmeslne karar verllmlfUr. dUrler_. --------·---
çıkm~. Dtlkk4nııa balı~ainde oy . maralı dört katlı evi YUzbaıı lzze. Halk bu ııanııı.ra bakarak ahı verif Sinemalar zam İstiyor 
namakta olan ve. aaaı •bibi Sabrtnln tın 32 numaralı, MariD!n 34 numa edeceklerdir. Ak.il şekilde hareket d ki .- "--- Sinf'ma ve tivalro istihlak vcr-
ı; Y&flD a -..ıu ..._nıa, .. v .... .,. aa rab n.. katlı, Şekerci Halllln 36 nu. eden. yllkııek fiyaUa satıı yaparuar · N &iri 6 ·n- .... giıer·nP yi.ızd" Yirmi niı.petın e 
tıcı e n Y&ftndakt otıu eu_. ınaraıı 6 katlı Mustatanın 88 numa cezalandınlacak.lardır. ~am vap 'm 1 UU"rinC "'İnemacılar 
yiıı, ellerine ı;eçlrdlklerı bir klbriUe ralı evi tamamen yanmıştır. Aynı • Yedikulede oturan 6 çocuklu b~led.i ·e • m' r rss.t ederek bilcL 
bU taJatları tututturnıu,ıarc1ır.Çok ku IOkakta berber Raşldln 12, kundura. Nazmiye admda blr "kadın geç nıer • j l<'re 1z~ .. 
ru ol&D tal&flar kıaa bir mtıdde~. eı Hrlıtonun 12, yumurtacı Zıy11nın de kocaaından ayrılmı'J. eVY lk gece y • 
de tamamen alev haline ... lmlf Ye H numaralı dUkklllıtarı Ue bakkal t de eevişmekte oldug:tt Kemal 1 nda 
etrafa slr•yete batlamıtlU'. YaDgın Aliye alt 330 numaralı dllkkAn ve 26 birisi ile Yedlkul dek,l harabe! rde 
biraz sonra pek fazla büyüyerek 7a numaralı boş dllkkA.n da yanmıştır. mUnaııebetaiz vaz ygte yaaklanml§ 
nındalll dllkk&ıı ve evleri de sarınr1- Yenthaınam 80ka ında koltukçu Yu ur. Nazmiye ve Kemal, hemen cUr • ZAYİ 
ur. Vaka yt'rine blraz sonra Beyoğ au ite kundur cı Yusufa. tamirci mUraeşhut UçUncU ıruıh c:eza mahke· dan aldığlm ek 
ıu ıııaıyeai yetişmıs fakat yansın 

1 

Cemale Keorka, koltuk 11 Ahmede 
1 

mesine ~erllmlşlerdlr. Mahkem adA. kaybt'ttım Yen 
t* bllJllmek ı.tldadmr göırterdltl 1- taıntrel Cemile mobUyacı Suplalfe ba mqayir hareket au~ncla.D beıl ı. , mll olmadığı l1Aıı olunur. 
glD ı..taabUl ltfalyeal de çatnımıftu. ve mobilyacı H--.na ut dllkU.,ıer k1.iin1 de a ı•r ay lıai>lı cesHına mah lladlldSy Oama_,. ............. K ... 
IJd lttaiJe grapu tam OD ..at plJJa. J&IMIUlbr t kQa ve Mrba1 teYldf elallUr· ........... 111 No. b ........ Au. 



HARF:R 

---....... 1 Maa~if Vekilinin 
l~~...-......-.-ı lambircatı:nıesağlambirdu- ten ıtlere cevabı 
G U•• n var, ne de yıyeced\ kaldı. Buralar. 

da milyonlarca ın an kurban 
gitti. 

Dog>.J madan Şimdi, gazetelerle Avrupa 
•.. radyolarının neşriyatına bah11ır-

Vekil çocuklarımızın terblyes bahsi 
ile teknik ö retim ve köy enstlt ıeri 

etrafın a etraflı izahat verdi A LMANY A, harbin başlar-
gıcındanberi, dişini doldur 

mıyacak düşmanlarla uğ1·'4tı~1 
ııtin, c •clu itibarile bUyiıı bir kn
yıbın ausını duymadı. Pakat, 
savaş, ı~us ceph C"Slne ınt~,::.! e 
dince işin renği değişti. Orada 
uğradığı zarar hiç de istıhfaf e
dilemez. 

Savaşın ilk günündcnberi, ilk 
defa olarak Rus cephesinde ha -
kiki manasie mlharebeler ver
meğe mecburiyet h isscden AJ. 
man ordu arının, butun gayret 
ve f edakürlıklarına rağmen bü • 
tün bir } az bir netice elde edeme. 
mesıni, mütchassı lar havaların 

bozukluğuna, kışın şiddetine aL 
rettiler. 

Evet, haşmetlü kış hazretleri 
projelerden. planlardan evvel 
davrandı. Dağı taşı tuttu. Aygır 
çiftesı ibi yüze vuran karnyelın 
hoyratlığı, kabalığı bir günde 
termometreyi sıfırdan a~ğ'ı bil • 
mem kaça düşürdü. Buna beklen. 
miyen, umit edilmiyen bir şey 
dediler. Ve bir de ad taktılar: 
Tabi atin cılvesi ! 

Ve bu ci 'e dünya için de çok 
pahalıya mal oldu. Polonya sı
nırlarından başlıyarak, t:i Mos
kova hudutlarına kadar yiızlerce 
şehir ve binleı ce köyde ne sağ • 

<Bıı tıırarı 2 incide> 
Yuıı~ın n ı;ıldığı siıylcnilen 

dairenin ( 'amnd:ı ole\ ler cıkar
ken or .. ulald ıamba l nnıyorruuş. ne 
cliışUn ursUnliz :' 

- l·.{'.;cr ynııgın sli) lcnilen bina. 
da \'C o kı un ela çılınıı-: ,.c ta\ ao. 
da mUd &fı 1ıa söylcıliğı ı;il>i alev i
ı:inde k.ıl •ırııı.ıı, o ı.ı .. ınula lıuluıııııı 
\'e ortada nsılı olıın lambanın ıı.lcv. 
terin bu vaziyetine güre telleri 
ynkmıısı ,·e b'nnetlce ı ık bulunma 
mCLc;ı zaruri idi. 

Jlu efl'r suçlulardno Kenedl us 
(fendi a)nğa kallmrııl< öz 1 tedi: 

- BC'n elektrik mlitchn sı ı de
ğilim, Fıı'imt felsefe tahsil ettim. 
Rlz buı;ıin elC"litrllrt~n çe ,it ceşlt 
ı,,tffadclcr ediyoruz. Fakat elekt. 
riğiıı bl7.atihi ne olclıığunu biliyor 
m11)·117.? Bımıı bilmemize imkan 
yol>. Neclir? :\leı;hul! llcnee <le ha
ldl\i bir nıiıtelı:ı <;Js kat'i bir r:ıcy 

sıı)Iİ)Cın z. Netcl•im miitelı9" sıs 
olan lıC':'\' de fikrime 1~tirmı ccllyor. 
\'nlmz miltelıassıs beyden sunu 
orm:ık isti)orum: farzcdclim ki 

ılnhili tc<ıi-.:ıt <lıı, ha\ ai tesisat <la 
miılcemınclıl"r. Bu t.akıllrcle her
hangi bir k117,a olabilir mi, olamaz 
mı? 

- Hurn olnııısı: o tesisatın nıti
kemmcl l npılm:ıclığmı:ı tleliil~t e
der. l\hikemmel tesisattan yangın 
çıkma ı imkan haricindedir. Yal. 
nız birisi tarnfındıın tc1'ere ld
dctli bir darbe 'urıılması ki - bu 
ılıı ~ine harici bir f<"o;irdir . yangın 

'tev1id edebUir. 
Kenedyus efemi bu sefer bir 

J•ransızca tıibir sii\'le<li: bir "Cias 
fortu t" olmaz mı? 

Ray Acln:ın r<'I e hitnp etti: 
- Cns fortult re, { titrle bir hal 

(]emektir. rende h' ~le h'r ı:;e~ i 
kalıuJ <'tlc•mf'l iz. Yıı bir tesisat 
bozukluvu yulıut bir harici kası 

• 22 - vazan: 
Hurnc;ı y:n·lı bir koıtnk tia

dor nıh::ıttı. Şimcll 1 rh:ıt f('J,ke
nin hnrnp c pbe 'l le l nrsı karşı. 
la l<li. 1> ~ l.::ıtlc e' in pC'nccrclcri
nc bal ı~ ordu. l'nlnız bir ocl:ıclıı 

Jıaflf bir ı ık ıizu'lil ordu. Geçen 
f'C'er ı lrc1iJ,lerj h:ısta oclnsı~·dı hu. 
Şimd 1 on.lla 7.~l\ .. ıl ı lmdının cılibiı 
uzanmı tı h"rlıal e .. 

Sok • ta iiriıkl"n n ı <ııılık i
ı·inde ıhu.r::ı bir 
1sı!; Jl:ı.J1:ll'>I sıı:nl or 'c· t•ır göl.; • 
lıü)u:.e b )Üye dırnrd:ı lÜrl'\or -
du. So ır:ı el in '·"l>I ı korl,ı•nı; b'r 
l'C<; çıkarı)or, frlmu slikfıt bu h. 
yordu. n rel.ctlE'r herh:ılıle, ölü 
e\ ini z') af("'t cd n kore u I.aılmlu 
rın gQ'rr<> \e ft'ncr ı ••nn ol:ı-

• Perh:ıt d I! ı:. I l er:ec;mek 
iri11 lmn d dı. Av. <'ID t cpeslnd ' 
fJfr k :ıt sıynlarnk l umu ak dar. 

ea, cephelerde askeri faa,:yctı"r 
bugünlerde önunli safha ..ı.ra gi.. 
recek, kıştanberi SÖ) leoc.ı ta~ır
ruz haziranın basında vcJ a haf. 
tasında başhyacaktır. Savaş se
malarında kara bulutlar dolaş.. 
mağn başlamL5lır. Almanların u. 
fak tefek taarruz1an, Sovyet !::Ü
varilerinin akınları bu yeni faa. 
liyetlerin ilk hamlelerinden baş
ka bir şey değildir. 

Yeni taarruzda hangi ta .. sü ga. 
lip gelecek? Zafer karta•ı J,."min 
ba.~ına konacak? Bu so.o!ı.:1 ::.rrn 
cevabını vermek çok güçtür. Fu. 
kat, bir an irin, Alrnanynnm m\'
vaffak olacağını kabul edt.!1 i:n. 
Fakat mesele halledilınıF olur 
mu? Asıl hesap lngilizl'"rle gö • 
rülmek icap et.miyece!< mi? Böy
lece ortada hergün b'rr.z daha 
kuvvetlenen İngiltere ve yanrb • 
şında " arn amca!" hesap har·. 
ci say lab;lir mi? 1şte h.ırbin so. 
mune olacağını bütün bunlardan 
sonra soyleycbiliriz. Bu avaş, 
bu yıl <la biteceğe ben.zı.mııyor. 
Esasen bunu, Aman <lcvı. .. t reisi 
Her Hıtler de son nutuklarından 
biri.ı.de soyle.mişti. Ma..ınnfih 
bedbin olmağa da lüzum } ok; 
çünkü-

oun doğm:ul:ın meşime! 

~cbdm neler doğar! 
LAEDRi 

Sabunluk zeytinyağlara 
elkonclu 

Beden terbiyesi teşkilatı 
aarif Vekaletine bağlandı 

Ankara, 26 (A.A.) - Büyük hemmiyetli bir noktaya parmn -
!'vfllet Meclisinin bugünk-ü top- ğını koymQc; olduğunu bu kür
lantısmda ı narif bütçesinin mü- l)Üd1..n siz.c ifade etmek isterim 
zakercsi münasebetiyle ba~ .~a- Hemen sövlivevinı ki bu cihet 
tipler tarafından ileri surulcn hwruınetçc düşünülmüştür. Mu
mütalea'ara cevap olarak Maa- vakkat encümende müzakeresi 
rif Vekili Hasan Ali Yücel aşa- bitmiş ve bütçelerden sonra hu
~ıdaki demec;te bulunmuştur: zurunuza gelip görlisiıle-cek olan 

köy enstitüleri kanununda diğer 
Arkadaşhı.rım. . k"ı-. • 
BLı. dördüncü bütçedir kı hu- ve a·'t.."tler gibi ziraat vckaletı -

· ı nin de bu mevzuda alakası ka-zurunuza Iaarif Vf'k;lin 1z o a- • .. _ 
a.k be d · ti · bulunuyo- nunı hukme baglanmı.5tır. Kuv-

r n enız ge rmış . . u ·· ·.. d' k' k" B d"rt b"tcen'n binncı- ve e umı~ e ıyorurn ı oy ens-
~m14· kü'u 0 

.1 u ·d ı Bu yıl' ı ı titülerinden mezun kıldığımız 
sı sur mı yon u. l - k ·· t ·1 • 
bütçemiz 28 5 milyon liradır. g-ençt ert. '. adnahun.dı·a dgos crı elnkust~ 

.. f bUt ini anlatırken ve e ıp ı ın e, mcm e ·e ın 
Dl\1ualn ;~ensVrnekı"lı' "~~ad<>c:ımın bu- her yanına y~yılmağa ~~~~d~k-

J _ • • .. • '. "":i cak tan sonra Zıraat Velu1 l•gının, 
yurdugu gibı h~pınıze v~ a~ ü- Sıhhat Vekilliğinin ve diğer ala-
o kadar ve o nıPbctte 0 m. b kalı vekilliklerin vapacaklan fili 

b d 'ft'h veren u -zere ana a ı 1 ar .. . et yardımlar, bu genç ö~tmenle -
rakamın manası, Cumh~ny rin bu gayretli mürebbilerin "a
de\Tinde terbiye ve Maanf me tışm' alarmdaki verimi artırac~ 

1 · · h kik 'Ik safta tu-r;e esının a aten ı . \aziyette olacaktır 
tulur bir dava olduğunu ısbat · 
ed::ır olmasıdır. Bu yıl ve yakır. KC>Y TAUrnERt Mtl{TARI 
yıl!arın Maarif icin ayrılmı~ pa· Arkdaşlıırnn, 
raları, biitçenin umumuna nı~bct Biz, üç sınıflı köy okullarının ye-
ooilirse nrzettiğim cbCmmıyet di yaşında çocuk nn alıp -niha
l""akamla kendisini gösterir. yet köylü çtcuğudur, biraz daha 

1935 yılı bütcesi içerisnde geç kalmış bulunsun- 12 - 13 ya-
Vlll\) ettoo tebll • edilmiştir. Maarif Vekaletine ayrılmış olan ı;ındruı sonra dış haynta bıraktığı 
25.S.042 tarthlı vıt~yet tebliği ne miktar o yekuna nisbetlc yüzde bu çocuklarm, okuldan sonraki ya.. 

beyana tabi tutulmuıı oııın zeytinyağ 4 6 dır 1942 yılmrn Maarif tah km yıllarda hemen bütün okuduk 
lardan: sisatınin bütçeye nisbeti, yüzde hırını unuttuklarını görmekte idile. 

A _ Ecnebi mııddcsı yUzcle yarımı 7.2 dir. Takdim ettiı?'imiz bu Üç yr lık tahs !elen, çekilen cmek-
gl'Çmlyen ld.nont yıığlarlle; vıl bütçc!::indc maaşlar, maaş zam ıe mütenasip verim hnsıl olmadı-

B - YUzde be§ llA yUzde sekiz a- 1an, ücret acıkları dı::rnda Maa- ğ:nı anlamış b-.ılunyorduk. Bunun 
sitll ve azamt yüzde bir ecnebi mad. lif işlerinin L'<i esaslı nokt.n~a içindir ki üç sene evvel toplan _ 
dell sıra ıruıllanna mil l korunma temerkiiz ettiiH derhal tebaruz mıs olan Maarif şurnsmda bu me
kanununa istinaden tlcarct. 'liekllletln. \ 'Xler. Bıri ilk öğretim davamı- sele konuşu'du ve üç snuflı okul 
ce elkonmugtur. 'Wl ruhunu teşkil eden köy ens- lnrı.-ı yava.ıı yavaş beş sınıfa çı. 

nur. dir. Bununla dı.ı;cr ogretım, ku • un yayılış şekli nUfusl:\nnm .ke -
Keyfiyet all\kııdıırlara tebliğ olu • , titUlcri. di-<'ri ~<;kni~- ~etim ..• - kl\l"llmas:ı temin edildi. Köylerimi-

tür ve Maarif ımbelerine ehem s:ıfeli itifurile az çocuk verdiği 
mivet \•erimı:-d;ği 1.annı asla hn- ve büyük ekseriyet bu ha.ide bu
sıl-olmamnlıd r. Onlarda da in· tunduğu için bir öğretmene, diğer 
kişafa imkarı verici tedbirler, he· ih~ri memleketlerde ileri oldukla
pimizin takdir etti-'miz im.kan- n zamanda rlii:hi yapI!an bu usu u 
lar hududu içinde düşünülmiış lıl tblk ederek birinci sınıftan 10, 
bulunmaktadır. tık öğretim da- flrinci smrftan 8, Uçüncü sınıftan 
vamız köy" enstitülerinin hali ve. 5 çtcuk, dört ve beııten de böyle 
istikbaliyle idctle alô.kah bulun- az nisbcıtte talebe vererek bunları 
makta.dır. Bugün 9.000 talebe· "1mtturmak mümkün olduğunu dü
si bulunm ve önümüzd ki yılın fiÜndük ve bunu tatbik ettik. Bu 
ba., nda 12.000 ve bu yıldan son- sut'l'tle ekle etUğ miz netin€. son 
ra 15.000 c çıkacak olan köy ens- iki sene iÇerlSinde 5 sınıflı ıJto
titüleri deme!-t ki iki sene sonra lm lınezunlarnu şehirde ve köyde 
tam mevcutla mezun vermeğe 70 bine knda.r yükseltti. Evvelce 
b "hvaraktır Yine bu sene ev· bu rakam, netC'ık m bu kürsüden 
velce köy muallim mektebi ola- o zaman Bıışvekil olan Milli Şefi
rak ynpılmış bulunan müesses€.· nıizin de şikayetini mucip olacak 
terin köy en titülerin"' ilavesi su knd::ı.r :ız bir durumda idi. Bu te.:1-
retiyle elimize geçen talebeler bir'n fiili faydalamu görmüş bu _ 
mezun o1ncaklardır. Demek kı lunuyoruz. Bunun ba.~hcası eski _ 
bu yıldan itibaren mezun v·ere- den beş sınıflı ilk olnıldn:ı çıknıı~ 

Yeni Neşriyat : 

Foto 'Vlagazın 
"Fnto magazin,, in 74 üncU s:ı. 

y:~ı güzel resim \'e yazılıır;a çık
mıştır. Tavsiye ed<.>riz. 

'eya tesir. ı~ende cas fortuit yok. 
tur. 

AC'.aba Kcnedyus efendi bu re, -
kawde hal ile l'ntrlkhanl"ye mU
te\'Pccih b!r manevi ecza mı lm dc
tllyorclu f '\'erine oturdu. Ütel.i 
ı:;ahit 'Fikret (liıtl~ıllcll. Rnporu 
kat'i olan Bay B~şir .nlıltlerle 
mii\'ncche cclildller. Hep i fikir
ll"rin<lc ısrar etti. 

l\lıılıl<emo bao;lta bir alıiclin is
tinabe ini dinlemek ii:r.ere \nlmrn
ya mlizel,kerc ynn~n ınn knrnr 
,·erdi \'e muhııl<eme başka güne 
~mldı. 

Reis suı;Iıı lnra: 
- Dil<kat t'dln; yine muha':<cme 

~ünll paskn.lyaya tesadllf clnıt sin! 
Dedi. 

UliçUk mekteplilerin ~ii7leri ı. 

1 
cnkt.'ln ıığır a&'lr knp:ınıl or<lıı. 1 s. 
J,i dihlrntlcrl n~mn-;tn. Bn (')e dr •, 
tr isntı meselesi onlar için lıerhııl-

1 
ıle hlra:r. ağır gelmi ti. 

SAtT F\tK 

Z E 
belerle knrıınlığa kar~tı. Sol t ı
rnftıı t.ekkc çatı~ınn 1 nnbur belini 
dn,·nmı ol n ı.orl.urıç hu)lı'c ı,ı 

hafif haf f snllnnnrnl< ece~ ı ~el 
ııaze1iyon:hı. 

Ferhat emli'.ic içinde çnl'p.ın 
hlblnc sUl•fınct 'ermclt itin si~ ı
rn içmeğl tchlil.cli bulmu .tu. ile. 
:. ccaıırnm ll-;tünc ~özl. rlnl lmpadı. 
Falmt lmpnlı ı;oz knprıldnnnd m b r 
t!).lk ~· I~<· i ~ec; rc.'.i dcTh:ıl ı'zlc. 
rıni n~ınc..'\ irn<lccoiz bir e çı · 
ı.ardı: 

i>hi oılıı ının ynnınd.ıki o<l:ıtln 
lıir ı ti{ hellrmj 'e bu h f'f ı ıl< 

nrasıııf1n n lli:ını. se\im'i le nıı
rin hayali tere-; hm ctmi ti. 

Gene kız d" rdıı ao;ılı 1 lr kltolıı 
hünnrtle nlıırnk r m'ndl'r'nc d"z 
çokınıl tu. Hiraz sonra tn lte\ ekkil 
''" m:ıh7un olmın:ığn ba<>ladı; ()Skf 

ceğiz ri mektir. küylıi çocuğu 1922/23 de Uç bin 
KÖY ENSTİTÜLERİ bin iken şhndl bu, 29 bine var. 

Dün bütçenin heyeti umumiyc
si hakkında konuşan arkada.5la
rımrndan Halil Menteşenin köy 
en t1tiııerinde11 mezun olan genç 
Ierin ziraat vekilliğince ziraatın 
m kınel tirilmesi mevzu unda } a 
p la.c k emek'er icerislnde takvi· 
ve ve t ehiz cdilmesı husu un
daki f '·iri rin a} nen iştirak e
diyorum. Ar ndar- mın çok c-

teh"•enin ~enı; ı.ızı Uur'an oku
'.\ orcln. 
~ rerhat bu lı111in \C i<'ll tablo~ a, 
hu csl\İ 'c çıırıilc drlwr iı:inıll' ta-
c l•ir h::ılı. r fiılunıııı anılırım .. nı: 

J rzll rulııım .ı el ı n ! < rindr-ı IY.lkı 
'.\ orılu. ı;i.oe ta if edilmeı l.ur e
• t Ilıııiıı ra.ııntırı.:ı çol.ıııuı, li. Ger. 
"İl• sııı rl<•r nln t nt lı bir ~ '!!elc
fl,lc l•cncllııe ~cldiğini hi ~eıli or. 
du. 

\ rtıh ist dF' i olmuştu. Brılinl ı 
sal; "'omıU , onun bu e' de: ~ :ılnız 
olmaclı·~mı anlnmıo;tı. Artık burıulıı 
fa:ı'a ılunıınnzdı. h i ı;oförii eııcll · 
"c'<c clü-.ünnı'"ıc istcmC"Cli. \j'.;'1lf'fnıı 
in~e v·e hazırı ndı, fnl.nt "nmc<len 
en el bir ı,e·c daha ona bakmak 
i t<'di, o c_-;n rl s:ınkl ~ıı.ri(I 1 ir 
hi ·., l'\ kh k n din ela il eri
ni nenrer :ı. : cloTrnı kıldırmı tı. 
fü,r:> lılct ;_:oz '07.C ı:elrli!,I rlni 
hi" Nl"ıı Fnrhnt t• llill' rinC' ku· 
dnr iitr ıli. Uu SC'fer \ inınerlen 
ıln'ıa ÇC\ llt \e rdk ne~fcli çıktı, şo 
für onu • r ne : 

-- l)i kestirmic;jm d<'ğil mif 
• cled -

- l\llfüenımel .. mukl!mmeı azi
zim! T('"'('ld• r ederim. 

maktadır. 

BİR CEVAP 

r 'k öğretim davasını soylerkrn 
bu cihete temns ctmekliğim lsma
ıl Uygur ar;ı:e.d.,mmı tatmin etmek 
içindir. Buyurdukları ~lbi kendi -
lerinin köyünde ve tanıdıkları köy 
lE:'rde. söylerken dikkat etmedim 
eğer hakikaten te-k öğretmenı~ 

A rııbıı sim eli ür'ııtl" l<öıırli~ e 
doğru yol al~ ordu, 

rerhat hid~"t\ içinclf'~ di. o ha. 
zln tııblo ~ôzlerin ıı inime a<ıı1nııs 
~ibiydl. Arno;ır:ı 1 nr.ı.n~ı;;..., clııl". 
rnk Bec•hvla r.,,,. .. ;.7 .. lclil« , 1 

l•nt~rmrl" "'l"1"l <lırıp tııt'ı h'r \lr. 
rcr•<:I titr• 'lrı1u 

l'anc;i\'o nın ön i•ıd. R•>föı-e para 
'crdil,ten son.ru ar, ı 1 a t>ljnl u
zatnrak İli knlbli genein elini sık
tı. Soför Yerine atlarken ona 
&orılm 

- Yann al<şam gene bcldiye. 
yim mi? 

- Tnbli.. tnhii .. • anu '<ıuıtt ... ol-
ııın7. 1111 ~ ... 

- A~ nı sa.'ltte ornc~:ı beklerim 
bı3im .. 

:(. :ı: :(. 

O sııbnh ~özl<'r"nl :ıçt1;ı;.ı wm:ııı 
ıınm;ı~ onun los odn-.ı ona bir cen
net l;ö~csl ~ibi ıırs"l'll \'e mes'ut 
ı;öı ün<lli. \'ıi<'tıchı clinı: bc,'111 ım. 
lıiliyetli:wli. Askın t ıl u~ı o"mı ha
~·ata gizli altın teller'r b:ıi;lı) or
ıhı. f.,tilıa ile r nfırnltı•nnı ynp:ır
l<en kapı tıJnrndı. re, np \'cmıl"Si. 
"" \'akit knlmndan rlol tor Tnrıl, 
jt~ri girdi. Onu sıhhatte \e ı;iiler 

Hayattan Parçalar 
(Batj tarafı 2 nclde) 

dır. };(lfıtun zlynfctlncll" Arfsto. 
fon'rn mü}kil bir i ticrnp sonun
clB <'e\ ap ''ennek ı:üç llij;-ii karşı ın 
da de\'anılı hir hıçkırık gösterdi
ğini yazar. Aristonun benclelcri 
ii tadlannın topallıj:,'lnı taklid et
mf!ktcy<lller. F..oma<la. Rrntus'm 
mfö;t.cblcl imparatorun gnuıbından 
kurtulmak için taklid ettiği buclG
lalı'k mhmll t.:ırihiclir. Net ekim 
Brutus liltinccdc sarsak mana mı 
ifade eller. 

( O ozetenıJ Wı bl rtnr.I ııaytıuıınd' 
bnşlık yanındaki tarih çerçevcıılnJ el'
llycrek goncıere<JCK otmyuculanpııı.ııı 
tlcart oıntıtyeıı haiz olmıyan 11:uçülı ı
ınnıan pal'&!lız neerolunıu.) 

Evlenme teklif!eri: 
* Yaş, 42, boy 1,54, kilo M, dul 

ve 'ocuksuz bır evi bulunan dUrllSt 
ve J,yi bir ev kadını olan bir bllY"11 

yaalle mUtennsip iyi ahl&.kll ve ıçıd 

nıı meshur mlsııllcri tarihin bil. 
tün seyri içinde uzııtmak mümkiin
diir. Sub:ıylığmm ilk sene inde ~·a 
poleon'un da tcmnru7Urıd:ı.n bıl'h.<ıe 
derler. Bazı edebi c erlerde te. 
maruzun çok ustnJıklı tahlillri var. 
drr. Bunl:ı.r ar:ısındn llnmlct'in 
mnhnrctli malihiilya te.maruzu tlk
rcdilebilir. 

Tcmnruzun ilmi mlitalea ınıı ilk 
önce mcshur hekimler Ambroi e 
Porr ,.e Zact'lılas baslamıo;hr. O 
:r.amnnıla.n buı.,rüne l<aclar (tema
nız) ruhi tababetin ve bllha1'"lL 
(Adli tababet) in miihinı bir fa.~. 
lmı i.e~kil eder. 

Tnbiatlyle tcmııru:r.un en ı::eniş 
cephesini tababette ve hillıa,..,a 

askerlikte en zengin mjsallerile 
gormekt.eyiz, Taklit e<lilmiyen bir 
Jıa talık yok ~bi<lir. Sayın hocam 
ı>rofesör Nazım Şaldrin "temanız 

ve tcsbi .. ı'' kitabı bilha-.sa rohi 
tababcttcki ç~it temaruz tablola
rını fnl"clcmekteclir. 

Temaruz birçok ino;anlnrdıı bir 
ne\1 hastalıkdır; çlinkii bir ruh 
zaafıdır. Uir ne'i manc'i sığma!< 
olan temnrunl:ı da l1'reud'un psi. 
lrnnnlitik tclikkilerini ve bilhM!!:\ 
tahte ·~urun rolünii karıo;tırmak 
boş bir gayret olmaz. Bunu mıırazl 
rubiynta bırakıyorum, 
!Uütemanz bir insan muvacchesin 
ele hekimin rolü ı;olt mühimdir; ha.. 
husus mlitemarız tıb kitaplarını o. 
kuynn ,·e artistlik kabiliyetini gö ... 
teren ınünen·er bir insan ise bu 
rol büsbiiUin ehemmiyet. ke beder. 
MUsııheıleye mcra~h ,.e bHs;lli as
keri tabip bilha sa marazi ruhiyat. 
miiteha sı:sı temaruz tc hisinin us. 
tasıılır. 

Dr. Rasim ADASAL 

200 mevzutlu bfr okul vıırsa ora
yı mahallen öğretmence takviye 
etmek icap ederdi, oranın ilk ted. 
risat milfettisinin, Maarif müdil -
rilnün, val'sinin bununla alakadar 
o 1 rna.sı Hl.z:mı. dır. 

Öğretmenin, bll§ISğretmenin, Maa . 
rit mUdUrU ve vallnln halletmedikleri 
söylenen bu işle ben alAkadar olaca. 
~m ve tashih edeceğim. Esasen Uk 
ôğ'retlm davasında bizim biraz önce 
arzettlğlm kanun tasvibinize iktiran 
ettikten sonra bu neviden okulları 

köy eruıutllsUnden çıkardığımız me • 
zunların tnkviye et.mek, bu suretle 
tnlebc adedi çok olan yerlerde mUte. 
nddlt sınıflar açmaktır. Diğer yerler
de de dua ile aksayan clheUer var mı 
anlamak ve bunları tashih etmek i. 
çin bir tarama yaptıracağım. 

TEiiNIK öGRETJl\I l\IESELE~ 
lsmıııı Mehmet Uğur (Sıvası te • 

şekkUr ederim. 
Maarif v.:!kill Hasan Aıı Yücel , 

· devamla _ bUtçenin heyeti umumi • 
vesi mevz ıu bahis olurken burada 
Maarife tanllQk eden bir elbet daha 
vardı ki o da Jzzettln Çalışlar arka. 
daşımız tarafından söylcnmıııtır: 

Teknik öğ-retım mcsclesL Teknik 
öğretim davasına bilhassa son Uç se. 
ne içeri inde bUyUk bir dikkatle el . 
koymuş bulunuyoruz. Yaptığımız pro 
gram ve geçen sene bUtçeslne 'konup 
dn geçen sene içerisinde gerçekleşti. 
rllmlş bulunan program aksamı o dll 1 
§Unccnln flilt birer delllldir. Şimdi, 

yllzlii giiren doktor birıız hnl ret 
hirıız <la c;item karıo;ık lıir sesle· 

- illin gece ~clıp ~eni ) ot,ln
dım . ılecli • Jıenliz C' c ıMnmcmi<ı
lin • ı;aba'ıı nl<'rn1, içindl' hekle
ıJlnı. • ıllkkntlc Ferit dın "izüne 
lın'klıf;f'ln <;onr d 'ım tti ma 
,• h a r t· h i r:ılrlmli) r •m hnJ

h·ılci b:::ı "cııı ha ta bnl:ırP ıını 
ınıınetmi.,, iizu liiıı dıırmu<>tnın. 

Fcrh:at mz~m bir bakısla arka. 
ıJnıımın niziiııc baktı: 

_ ,\ ı· kana tc · kl•lir ederim 
cloj;ru .. u:. 

- Ne •> :.itcnı mi? 
- r.ilnıem"! 
- Anlıvormn .. <Jün n,tşnın seııl 

onıınlıı yalnız hırnl,ııı f.'•ldığını_-ı 
ılnnlılın ı.;nl•hn .. h•knl hıık .. ızsın 
l erhnt •. Göniiı "eni eiıldt'n se\ i. 
yor. UUn e\ e <lömliiğiim zaman 0-

llU ne halıl<> brıJduğumıı ısor bir ke-
r-<'.. • 

Doktoı· bir ı-:ıniye clurnrn.k ce
' np \'e n 1alm lıE>klı•r ~ibl arkadaşı. 
ııın ) liziine baktı, 

l'erh:ıt cc,-np \'ermedi. 
Tıırık hnyretle: 
- ~ormııyorsun lın • - dedi -

h:ıyret doğrusu! ve tef> Uf? r.u 

' " e kullanmıyan, yuvasına merbut " 
sadık bir memur veya mütekait )lif 

bayla evlenmek lstemektcdır. (Ffa 
Güneş) remzine mUra"caat • 331 

lı anyanlar · 
* Bir bUronun yazı ~lerlnl görebı. 

ıecck bfr bnyana ihtiyaç vardır. ae' 
oğlu Baba .sokak 30 numarada aunc 
iş emlllk • muamele bUrosuna ınllr&
ı:aat. 

* Tahsili!, lstanbuld;ı dalını işi °' 
lan yalnız b!r genç, Sultanahmet ~ 
hut beyazıt civarında TUrk bir aUt 
nczdlndc pansiyon aramaktadır. 
\20182) ye telefonla mUracaat . 

* Birnz daktilo blle:ı, hesabı JtU'l • 

Tetli, yazısı serı ve okunaklı, ticaret 
lisesinin ikinci smttında bir g~ 
mektep kapanmcaya kadar saat l 
ı.en 19.30 a kadar tatilde bUtUn gi)l' 
hir yazıhanede çalışmak latemcıtte · 
1ir. (H.H. GUr) remzlno mUracaat. 

Alclırınu: 
Apğıcıa remb:lerl yazıh otaO • 

kuyuculannuzm oamlarma ~ 
nıektuplan ldatthaoemlzden (,,.-ı· 
tan bnrtç) bergttn ıııababtan öğle,. 
kadar ve saat 17 dea llOIU'll aıdJJ'd" 
tarı. 
1 S.C.K) (Gar) (E, Ural) (l!l.0·~ 
(H. Önsal) (Ş. U,) (F. 41) (H,B, g8S I 
( H.H.G.) (Ciddi söz ver) (N.C,1'•

1 (Yolda§) (A,M.) (E.L.) (Ar) (:N°J:J. 
(T.H.R.Z) (22 448) (B.B,G) 
(M.D. 315) (Tekcan) (Yedek denıscl> 
A§ağıda remiz sa.hlpleıinin naınl• 

nna gelmiş fakat şimdiye kadaI' ,.ı.. 
dırılmamqı mektuplan bu aym so::, 
na kadar aldırmalan lAzundır. 

sonunn kadar aldınlmı;ı olın~ 
mektuplar imlın eôllecektlr. J 
(26 Sezen> CG.M.) (A,G) (S.S.) 
(R.M.) (H.K.) (A.L,) (B.Y. KAY'} 
(Ornn) (Ciddi) (El) (Enıeıd\ 
(1. Şeokıın) (Nadide 79) (TUII~ 

daha geniş bir programın kendi,uıt 
eııas olduğu bir bUyUk kanunla ?ı11 
zurunuza gelmek Uzereyiz. nu 1<• 
nun dokuz sene!lk bir müddet tçert ~ 
slnde gUnUn., zamanın şartıann• 
geniş imk&.nda uyularak gerçeklef • 
tlrllmek için yapılml§ b!r kanundııf' 
Seksen bir mllyon llralrlı: portesi ::; 
dır ve her &ene dokuz milyon llr8 
folunmak suretiyle tahakkuk etti~ 
ccktlr, Bu kanun geçen Bencnberl ~ 
!ayan, mevcut erkek sanat okullill' ..... 
genl§ıettlrmek, akşam sanat okul~ 
rmı çoğaltmak, kız sanat okull~ 
artırmak ve ''Erkek-Kız,, köy J<U~ 
lannııı bugUnkU mevcudunun oıı. 
beş misline çıkıırmnk, bu suretle ti 
köylere kadar gitmek ve tekniği, ~ 
kincyl götürmek, Ankarada yap~ 
ğımız, yerini aldığımız, projele 
hazırladığımız bUyUk polltekni"tfP 
yUksek mUhendLs okulundan ısıatı' 
buldakl mUhendis okulumuzun teŞ~ 
llltını genişletmekten başlayıp d• 
halktı kadar makineye TUrkUn ~ 
nlnl ve elini all§tıncı ltılma.k için ~ 
programı ıhtlva etmektedir. sanııt ~ 
kullarına hoca yctlııtlrecek öğretııı 
kısımlnrmı geçen seneden IUbll~ 
artırmış bulunuyoruz, kız, erkek. Y'' 
pı usta okullarımızı Uçc çıkaraııttJ 
Du, gelecek sene içinde beşe çıkıYo' 
Adıınn. Burs:ı Malatya ve diğer ~ 
Y"lle.rde sanat okulları o.çryoruz )J: r 
il müdafaa ile anla.ıarak bir de ınot 
usta okulu kuruyoruz y pısı btttr 

(1.iıtfcn l<nrsı sayfıtyn. g('ç111ıı> 

ln:r.C'a~ızm ne !ı:abahati 'nr ki 
.ıiio;man ol don? 

- Niçin cliı man olııymı~ 
- Hiç neıınıyorsun bile, 
l'erhat b c;ını s:ıllaclı: 
- l·:lim<le mj bu benim? ,. 
- l"'c diyor un Allah n)crrıtJ· 

Vuzifc lrln ol-,,un ! II:ı:} ül his de 
miyeyim. 

J~erlıat ~i!dii: fi' 
- Sen doktor oln~.r.ma bcııl b • 1 

yerime n' uJ,ut ol aydııı daha ı) 
olurdu. 

- ~imdi ele nl:ıy öyle mi! U· 
- Alny fıılnn <le~ll azlzlnı. ~ ... 

zr! nılıdufııa ~ apn orc;;un. Tebrı 

lcr.. tl' 
- nu mlıd f:ıımı bir h:ıl<il<ll ( 

dnvnnn or 1 erhat ! nu .. pn lılr ~c~c 
lmdın iki sene ı.endiııi bir crk<'r 
tcrltPfif'r.;e ondan nla<'alılı olur • 

- Rrmli .. ın .. ı~teı-11-;i tazmjnll:: 
'C"rnH'ğ<' lınzırım. E~er pnrn iıır, 
nefs1 ııe <lolmnıırsa hir cima.", t.ı) 
ıı•et 1 i hl r l<iı rl< .• 

- Sus! . Su rica ederim f'et• 
hııt. ze,l< para ile atın nlınıntıf..• 

ıt· p;ırn ile atın alnınn ıre' ı.ırrln 
1 ~ :m çoJ, n5:ıt;'ldır. Jlalhukl Gön°)·· 

(Deva' ı ıarJ 
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Maarif Vekilinin 
ıenkıUere cevabi 
(t llneö sayfadan devam) 

,_, lılakineter içın te,ebbllae girlf1L 
"'etar, geleoetini umuyorum. Demek 
'ıl ltııellk btr gayretle tayyare mo • 
~.okulunu teala et.mi§ n faaliyete 
-,ıat,mll bulunacat& 
ı.._llırtek -.ııat okWumwnm .,.u,meaı 
~ gtıııQn bütün ııöıılllkleriıll yene· 
~. bina yapmak, maklııey apmak ve 
~talebe almaktayız. bzetUn Ça. 
~ &rkad&flDla ıunu arzetmek la. 
-~ ki maarif ttıert ~ tek • 
' atı.Um ula gert bir kademede, 
~ bir utta değildir, öndedir. Ve 
~ bQyQk de11llerl, huzurwıua ge 
.. ~ıs, tamb etti~ en daha 
'erecıeceğtlliz kanunlar ve onlarm 
~zaman dı§a.nd& glkWeblllr tat • 

tridir. 

h.....llta 8Ur9tıe bnt~ umumi 
.:.?ttı gl)rilf'1ltlrken arkadaştan -
~ l1&ret buyurduklan noktalara 
~etikten N>nra, Fazıl Ahmet 
ı...~ç arkadaşmım beyanatına ge. 
.:~. Fazıl Ahmet arlr&dSfl -
~ daima gfuıe.Jliğini, zarafetini 
~etek dlnlediğimis aö&leri, bu -
~ 8:YDı g1lzellif!, aynı zarafeti 
~~aa actmekle beraber eda -
~da ~azla kötümserlik, pesimizm 
~nyor. 

~et.ekim aaym KaramUrsclin ko 
~da aym köt~li, 
ı;:,-. Petğrnizlmıi gönnllt, eemıig 
~Uyorus, Bunu çok ta.blt bul -
. ~Ylm. Bu mmeleket çocuk1a -
~!-ha fefbtiyte bakan in8Ul
t;;" Olıler:n bulunduk!an vuiyet
~ daha iYi Olmalarmı lat.emeıin-.! da.ha tabii bir teY olamaz. O
~ tı;1n. her Bd arlcadaemım söz-

~deki sa.mimtyeli kendi samı -
~~karşı karşıya koyduğum 
'-~ Fuıl Ahme<lin demin aöy. 
~~ çevhile, ilimde, b!lcide bir
~den fazla !anlar olmadığı 
' laınim!yette de aynı tarlam -
'e ınn.aavatı buluyorum. Bu eöz 
~ lbenşeJnl, !Olyet mi diye : 
llit. leııkit mi diyeym, temenni mı 
'il '1bn, bllmiyorum, her ne olur-
~~ bu ruhça rahatmz olmut 
il ~ ... lltl&nm :ifadeaini, aynı baba 
ı..~u ve Qate1ik bOttln mcm • 
~t ~armm terbiye meeull-

~ 1lzer!ııc alınla ve bunu vic -
~'•küçük zerrelerine ka • 

• d~ 1* ._ .tatile dil. 

~tmek ve bualar hakkmda ay
. ~~miyet ve ayDJ cllreUe ko -
~ benim de elimden geı • 

~ ~ defa
0 

:ld e.rkadqmmı da a6z. 
ı..ıl'iı.e dik.kat ettim, oolarda tu 
11ı.ı.. t11a mevcut: ~ ınllleıti te
~ alıllktı, vUbek eeciyelf, Y8k
~ dıayguludur, amma bo mille
~.~la.n olan gençlik bu be... 
... ~çok terbi)'eY8 muhb.9-
~ha hU9Ultald tehlikeleri hiae
.-"."lt bu nobe.DJ ~rhal telM. ~S. Bendeniz bunda tezat göril
-~. Ttlrk milleti bOyttk ve gilzel 
~lı tcWdd Nunuyor da bir mil 

• ~ gec;miş aynı mbnlek~t 5ocuk 
~ '8ı\kj bu milletin ozunde~ 
~!J. ayn mahlflklar züınresı 
~ gibi ahlA.kcn fikren, sicmen 
-:. tellW edili~. Bendeniz bu 
~~"da bir ter.at görilyonım. Oy
la.. ~in ediyorum ki, arkadaş -
~n söylemek ısıt.edikleri fU· 

~~Sairn Ali arkadaŞitlllZIIl da 
\'<la soylediği gıöi, tarihimi
' hiçbir devrinde varamadığıS! bir talebe kütkısiııi, bugün 
~ ~~iğim.iz yerlerde ilkinden 
,~ne kadar, toplamış bu
~ ll)>oruz. Bu adet bir nıilyo.. 
'~i3tir. Aramızda bulunan 
~~çUk yaşlrlanmızı alsanız, 
~~ bulunduklan devirdeki 
~ adedini bugünkü talebe 
~~e nisbet etsek, kimb!liı , 
~ kaç çıkar! Bunlarm ı~
~de bir kısım talebenin şu ve
ııı...:-U bakımdan noksanı var, 
~arı dilreltelim. Eğer bö~c. 
~l de bütün gençliğe bu fıkrı 
~ ediyona bendeniz, Fazıl 
~ arkadaşınım tavsiye et-
\i: gerçekçilik ahlakına bu ta
~ uygunsuzluk buluyo~. 

&8la realist olmak d~ldır. 
~~çiUk böyle olur: Bir hü
'.iıİı~ ~k, için yine kendile
~'Q buyurdukları gibi, mikta
\ 1 tayin ederek, milşahedelerle 
ı ~edelerin tamim sahası-
~·~ ve o suretle hilküm 
~~ltltık Biz, son senelerin içe
~de." hepinizin blltUn ailele -
~ llıa ve babalarrn ve bütün 
~~ket ~lannm yakından 
~~ikleri çok ciddi, çetin ve 
\.,\ bir terbi~ e usulU tatbik et
~:tteyiz Bu sert ve cetin ter
~~ tauİü, dayağa daya~ma
~;~dır MUspet ve menfı tak-
'~ dayan,.., <ıl<tadır. Bunu tam 
~~lllyor muyuz? Herhal~e 
•' tam yanmak, bbe ldealdır. 

lln, azimle yolwıdayız.,, 

.R A B E R - Abam PoMu1 5 

Mecliste bütçe nıüzakece-'r 4\ 
BORSA 

/erinin ikinci günü Londra ı Sterlin ıı.u 

Nevyork 100 Dolar 182.20 
Cenovro 100 Frank 30.03 

Dahiliye, H a ric iye, Sıhhiye, Adliye, Nafıa, iktısat, 
G ü m rük ve inhisarlar vekaleti 

Mnclrlt 100 Pezeta 12.93715 
S tokholm 100 lsveç kr. 30.12 

ESHAM VE TABVlLAT 
.li:vvelkl.Bugtın 

b ütç eleri kabul edildi 
lkramlyeli ro&, 938 2l.6:s 21."5 
tkr. Ergani Vo5, 933 23.15 -.-

Muhtelif hatipler sıhhat ve maarif işleri üze
rinde tenkit ve temennilerde bulundular 

% 7 l/2,933 T .borcu Tr,l 2'.85-.
% 7 1/ 2,933 T.borcu Tr. 2 28.20 -.
% 7 1/2,933 T,borcu tr.3 23.80 -.-
Srvu • Erzurum l 19.90 -.-
Sıvas • Erzurum 2. 7 20.08 -.-
% 5, 938 Haz..tab,, 27JIO -.-
%7, 19'1 D.Y. 1 20, 

Ankara, ti (Vakit mıballlrtnen)- ı tıutaııklarm mOmJdln oldutu kadar 
Bugün aaat H ııe 19'2 maU yılı bOt.. ! önb• ~ Uln etu. 

çeain1ıı mUakerealM devam eclildl.) .ıUIDUaaAIDIAN NAcDıtN 
Gt1mrt1k n İnhlaarlar, Sıhhat. DallL 'J'ENIUTLl:Rl • 
llye, Hariciye, Maarif, Adıtye, Nafi& Bu aırada a6z alan Abdurrahman 
ve tktıat nkt.ıeUeri bU~leri muza- Naci Demlr4 memlekette freJıgt hu 
kere ve aynen kabul edildi. talığı lJe Hızumu kadar mt1cadele ._ 

Evveli. Gümrük ve lnblaarıar ve. dUmedlğlni beyan ederek )'Urd lçlnde 
Weti bUt.çealnln mUnke1'991D• baf • yaptıfı aeya.batl&rdan eördllklerlnı 
laııdı. Heyeti umumlyesl bakkında ve lflttiklrinl anlattı ve kendi nıcnıe 

d lohlaarlar 
alSz IÖyUyen olmadıtm an ldl keti olan Divrilt'de halkm telllln ede 
veklli Raif KaradeıılZ ktıra'1ye ge rek aöylediğllıe göre buı köylerde 
ve Myon mebul\1 Berç TQrkerln dün trengflilerin ~ otmu buldufwıu 
kll cellede bkenderun Jlmanmdakl ve bu sebepten dolayı bu gibl k!Sylere 

•ayrl munta • 
gtımrnk muamelA.tnım • hiç klmeenl.n uğramadıtım, n buc1bı 
zam olduğu yolundaki 815Zlerlnden ne. köy hatkmm hep birden hllkQmetln 
Y1 kaadettltiDI anıamadrtınr ıtöyledl. hekimlerini gözlemekte olduklannı 

buıru Berç TQrker, otur. 
Afyon me bildirdi. 

dutu yerdeıı bu limandaki nakil işle. Sıhhat vekili bunun Uzıerlne tekrar 
rlnln gayri muntasam bir ırurette vu· kUratlye geldi ve en çok freııgt. hu -
ku bulmakta olduğunu ifade ederek talığı bulunan mmtakalarda bu ni.tıe 
bu Yoldaki •llı:lyetlerden kınca bah-

,. tın yil&de 6 yı seçmedlliDf, bu .tene 
setti. yapılan mllcadelenln geçen -.neye 

Gomrtık ve İnhisarlar vekili, şlm. nuaran daha az oldutunu eöyllyerek 
diye kadar bu umandakl gUmrUk mu 

Nacı Demiııı.fm .fikrine l§Urak etme· 
ameı&taun pyri muntu&m oldufu dlğtnl ve eğer dedikierl clbl yüzde o. 
yolunda bl9blr gey lflt:medlğlnl, bahll tuzu bulınuı oıaaydı Sıhhat vekfJeU. 
mevsuu olan c!edikodulann da gUm. nln bUy11k bir gaflet g69termlf oldu
rtık muamel&tma dair olmayıp llma. 
nm nakil işlerine alt oldulUnu ifade tqnu kabul etmek lbım geleceğini, 

halbuki arama beyetlerlnln memleke. 
et~ nkAletlne alt lıCl~lD tin bUttın mmtakalarmı dolqmakta 
mQzakereai srrumda Adnan llende- olduklarmı ve derhal bu i§lerle aıA· 

kadar olacağım, ayni menu olan yer 
reli Jdlrıttıye geldl Bugtln harp halin.. lerde &l'&fbrmalar 7&PtmM:atmı " 
de balundutumuzu kabul etDMıtıe be. zinhar ba :niabet1n yQsde otu oldu • 
raber ileride yapılacak itlerde kulla- tunu kabul edemlyeoettnl blldlrdl. 
nıtmak tızere Avrupaya 9tajlyeT me_ 
mur gl5nderll~sl ltızumuna l§a.ret et 
U. Bütçede bu hu1JUsta bir kayrt ol • 
madığmı bildirdi, 
B&ı alan bQtçe ..aamenl iılUb&ta 

muharriri HllllnU Kitapçı ve GOmrük 
ve tnhtaarlar veklll Ralf Karadeniz 
bugUntın prtlan göz ısntınde tutula. 
rak fimdtUk buna lmkln olmadıtmı, 
takat ileride bu huauaun da nazarı 

dikkate almacatmı ııöyledller. lıladde 
\er oJnmdu n aynen kabul edlldl 

DAHILtYIC, ıı:MNlnT 1ŞLl:BI 
VE BARlctn BtrrÇl:U:Bt 

Bundan ..,.. DablliJe Yelr&leU 
bil~ mbakerulne baflandt. He 
yeti ıunumıyut bakkmda aös llDJUJU 
olmadığmdan maddelere geçildi n 

"aynen llabul edlldL 

Emniyet l§lert umum mtıdQrltığ11 
Ue Jandarma genel komutanlığt bUL 
c;eırt de •:men kabul edlldL 

Hariciye vekA.leUnln bUtçeııt mUza
kere1e bqlandı. Gene heyeU umumi 
yesl hakkmda söz a!Syleyen olmadı -
ğnıdan maıtı'leler okundu ve aynen 
kabul edildi, 

Bunu mllteakJb 8ıhbat n lçttmal 
muavenet bOtçealnln mtıakerealne 
b&Jlandr. 
MUHTAR B&Rll&'IN 80~ 

Bu mrada '.Muhtar Berker aısz aldı 
ve Sıhhat vek&.letl bt1tçelllnde geçen 
seneye nazaran mlllılm btr f&&lalık 
bulundutunu, bu paranın mQhbn btr 
luBJDJJ11D memur maqı olmakla be • 

raber bir :ıuammın da S~t Prasra. 
tatbikine alt ayrı llllf bulun • 

mmın örerek memnun olduftunu 
duğuDU !, Jeketln en mllblm dava.. 
ııöyledl -em ..... 11 davaaı oldutu 

d birinin n...... -
ıarm an t aıınan tedblrterln gay 
nu, bu husus a TUrklyedekl huta· 
rı klfl oıduğUnU, darının ihUyacı 
bane ve yatak mlk tte bulunma. 
kal"fılayacak bir mahi~ ınemlekeUe. 
dıtmr, Avnıpada, şıma llfU• keaafeti 
rinde ve Balkanlarda n mlkdanDI 
ne düşen haata yatal'I edeld 
rakamlarla l!ade ederek T~u~rdan 
basta yatağt mlkdarının Hıf· 
çok &f&it buJundulUJlu blldlrdi · 
zıaınhha mUeııaeaeai mUtehaıısrıı ve 
memurlarının latikballerlnln emniyet 
altına almmaaı için onların da ncret-

ele· li kadrodan maaıır kadroya geçın 

81HBAT Jl1)Dt)'Rtl hDIAL 
EDiYOR 

.Al>durrahm.aa N&ci Demirağ tek • 
rar ldlnı0.79 pldl ft fUDl&n aöyledi: 

- Bls Sllabat 'Nk&letlnln bu ~ 
pJU daTr'&DdJlmı .oylemek ı.temlyo 
na., Hiç fUpbe JOk. Sıhhat vekMetı 
kandlıllnden beklenen taallyeU göa • 
t.eımektecllr. ll'akat oradaki h~met 
tabibi ço1t l&kayddu. Ve kendialni ça 
llfllUI göetermlf olmak içla berteyi 
parlak ve JOlwıda se-termektedlr. 
Bu lıana&trDUS ... lflttlklerlmla dol
rudul BuDda J81"&r ediyoruz. Mubte· 
rem .ekil, yapttracatnu lllJJledill a. 
rtıttmna neUcuiAde bunu kendi& de 
anlly&c&ktır. 

Na.el Dem!nlm bu .ıs.lerlnl mOte. 
aldıb maddelere ıeolldl. okunaralı: ay
nen kabul edildi. 

ADLIRB~ 

Bundan .oııra AdllJ9 YeklletlJıln 
blltçeııl.ne ba§landı, A.btdla Bın.öl bu 
11ene Adliye bOtıçeaine yaprlao 8 mlL 
yoa Ura kadar fazlalıfm u oldutuııu 

"6yledi ıre mllıt korunma mahkemele· 
riDe temas ederek: 

- BugUnkll Uıfklllbn ihUyacı kar 
fI)ayacak mllldard& olmadJluu, bu 
plıt !fleri daha sıkı bir ırurette ta
kib etmek için mahkeme teıkllatı ile 
beraber, suçluları mahkemeye 11evke. 
decek memurların da 1\lZumu kadar 
futa olması icap ettifinl bildirdi. 

ADLiYE VEK1LlNtN CEVABI 

Bunun üzerine kürsllye gelen Adil
ye vekili, bu ııene Adliye bütçesine 
yapılan zammın a milyon Ura olma. 
.Y1P ancak 7:S bin Ura kadar olduğunu 
86yledi, ve: 

Bu mlkdar da mahkeme kA.tlplerl 
lçln •Ynımıı bir paradır. Bunun da 
meYCUt ihtiyacı kal'fllayacak bir pa· 
ra Ol1D&4ıtuu kabul etmek gerek. 
Mahkeme klUplertmn YUiyeUerlnln 
ve laUkbaUertnln teminine bu suretle 
baflamıo bulu.nıııaktayıa, dedi ve söz 
lerine devanı ederek auÇluiarı mahire 
meye aevkedecek makamıaruı da 
mahkeme Ue beraber hem &.benk ola. 
rak çall§makta oldukl&ruu ifade etti. 

Vekllln bu laahatmc1aıı 80ııra mad. 
detere geçildi ve &ynq kabul edildi. • 

blk aahuma koyacak klmMlerln ye. 
U,tirllme9l.nde lllsumu kadar haaaa • 
atyet g&ıterilmedfllnı itade elti. Ve 
tunları "6yledi: 

FAZU. AlllllBDtN SOZLEJU 

A:rkad&flar, bir memleketin clama • 
nı faaliyeUndeııı, clamanl terblyelln -
den ıııhbat, kUYVet ve akıl muv&81ne. 
81, cisim muvueneBI gibi bunlardan 
yllbek mikyasta, fnkaılde ifler bek 
ledıtt unutulmamalıdır. Blnaenaleyb, 
katiyen terblyel et.amanı metbumu 11 
mı hasır kad1'08\l lçlnde mutaı ... .cstl 
dlğt zaman yalnız onun içinde haplı 
edllemes, onu sı:kar, içtnde kalmu. 
Yant bunu bir bodrum telAkki ede • 
rek onun içinde haplıı edilemez. Son 
bedeni terbiye, ahl!kt terbiyenin, ml· 
nevi terblyeııiıı bazı anasın ile elele 
vermezııe y&.DyaDa yUrUmezııe mem • 
leketln içinde yQrQtnımeal ve bafanl
mur lAzımgelen da vaıan a-!Sremez. 
Eğer beden kuvveuı olarak, beden! 

kudreUl olarak yetl§tlrdiğlmlz genç 
adam yanındaki lnaanı himaye saha. 
smda, merhamet •haanıda kullan • 
maaı kendi kudretin! auilatimal detn 
bafkum& k&l'fl lna,.et ve himaye ıru· 
retJyle kullanma.smr ı.teyecek bir me 
zlyet sablbl olmuııa. heyeti umumiye 
arasında an.ettiğim gibi memlekete 
taıı'ut etmif bir zorbalar amıtı YUcu. 
de gelir. Arkada§lar, teeııallt ederek 
;ytne llaltlkate htırmetklr olarak acık 
olarak huzurunuzda bunun allmeUe
rlnl liz de benim glbl çok sık olarak 
görmektesiniz. Kabalık, nezaketsiz • 
ilk zait insana, aciz insana, kadına, 

biçareye ve çocuğa kar§I ıtu.yguaua 

kalmaktan gelen hi9blr falklyeU in. 
aanlye lçtn faideU ve makbul detll • 
dlr. Tllrk milleti için aala yakıımı • 
yacak bir§eydir. 

Hatib bu mevzuda Maarif vekA.leu. 
nln çak dikka.Ui davranmaaı temen.. 
ıı18lnde bulunduktan 8Cllll'& ftkrt ter. 
blyeye reçeNk sDml eft&fı lbmn 
nçhlle lktiaap edememll bir hayli ka 
lababk oldutunu .ıtJleylp: 

"'Bu etendUer btr f&hadetname Yat 
maprllğille çıkao&klardrr. Bu yağ • 
magerUkle bir f&hadetname koparan 
ıar yb11nden bu teıkll!tın ba§ma, 
bin tllrl11 ekalkllk 1çlnde bulunduğu 

dtın bafftklUmilı tan.tından bu kUr. 
.Oden beyan edilen n binaenaleyh 
en eaaaıı iallhata muhtaç oldutu rea 
m1 ıuratata utrayan bu bUnyeye 3fl 
.enedenbel'l devam edegelen bir hale
ti 30 aeneltk bir lUye airayet ettire. 
bilecek bir kalabalık ~elecekUr.,, 

oeınlf, muaaır kızda, kadında, ço· 
cukta, orta Yatta :lDaanda ve •lrede 
gördllğÜ mUe88lf vasıflan anlatarak 
bunları mllterakkı merhalenin 1çlnde 
karşımıza çıkan yenilmeaı gerekli 
güçlUkler olarak arzettlğlnl beyan ve 
bunların ayrı ayrı gayanı mUtaıea va 
ziyetıer olduğunu ifareUe dünyanın 
ateşler içinde yandığı ve memleketin 
mllşklllerle ııavaştığı bir ınrada ge • 
rek orta, gerek yük.tek tahsil çağın. 
da bulunan ve tahsil mUesseselerinJ 
bir nevi marifet mezbahası halinde 
fanedlp çaiışmayan tenbeı gençleri 
TUrk genci addetmedigıııı ifade et -
ınl§ ve bu hal kal"fıaında &aklf duran 
hoca, üniversite varsa onların \ia me. 
auı bulunduğunu a!Sylemlf, Maarif ve. 
kt.ıeUnln bu noktada da dlkkaW ol • 
maar ıa.zımgeldlğlnl bellrtmlfUr. Bun 
daD sonra dil meseleııtne seçen_ batlb 
demiştir ki: 

•'Milli büyük davalanmızdan bir 
tanoSinin içinde inkılapçılık &DQt-

dan biri addedilen asıl dava dil 
rın da.k' davası ge ir. Biz bu dava ı sa-
dakatimizin bir noktasmdan aynl-

rlnl temenni etutlnl beyan etU. d gv·ıız· Yalnız Maarif Vekili-JllAARIF an--- mı§ e ı . . 
...... ~.,.. nln acıkça nazarı dik.katın! celbet-

vmtı.tN Ol:V ABI 

Doktor lıluhlar Berker! muteakib 
Sıhhat ve lçtlmat muavenet. veklll 
Doktor Hu!Oal Alata§ kUraUye geldi. 
Bu eene açılacak aıhbat yurdları ve 
mnease1e11elerinln mlkdan hakkmd& 
izahat verdi. Bu arada hekim bulun
mayan mıntakalara bekim gönderile. 
ceğlııl, haatahane ve dotum evleri a · 
çılacağmr, bunlar için bütçede tahsl.. 
ut aynldığını ifade etU. Sıtma, w. 
rem n trahom haatalrklan Ue bu ae 
ne daha çok mUcadele edllecetlnl " 
yapılacak olan bu faallyeUe buCt1D 

Bund&n sonra ııaarıı veklletı bOt- mek istiyorum. KendJ evlitların
çesinln milzakereslne batlandı. Heye dan kendi tale bderlnden, bugUn 
ti umumtyesl hakkında ııöa aıaı:ı l'a. Unl~ersitenin muhtelif fakü'tcle
zrl .Ahmet Aytaç, izahat verdl Maa· lindeki talebelere vaki suallerim 
rlf vekA.leUnln m emleketln g&ıterece. Uzerme aldığım cevaplar ve ken-

her tnrıu terakki ve tekAmWde dimin mingayri haddin imtihan et. 
ğ1 bl rol ifa etmc.kte olduğunu tiğün Çoeuklardan aldığım netJce
bilyUk rttırdi MemlekeUn zlral, lk- ler beni diltUndUrmUştUr. Milli 
tebar\lZ tle ar1 ~hada vaki olan her edebiyatnnızm garip" bir hususiye
tıaadt, ~ r ve t eklmUIUnde mcmle. ti vardır.,ı 
tUrlU ın ıı~e verilecek terbiyenin MAARİF 'VEKALETt GOÇLVK 
ket genç k"'eti taratmdan verilmek· IÇINDEDta 
Maarif ve .... v ll 
te oldutunu, onnıı için bC1tUn bu ana ... , M~'"U ~i ... !!'!_tık~~ 
davalan taııalr,kuk ettirecek ve tat - ı wr. lif,.._ ._.. ...._ ..._.t 

admı ve~ eserlerimiz gerek 
ihtha ettiklerl efklr, gerek takip 
ettikleri gayeler, gerek onlan ida 
re eden lisan Ve •tre itibarile bi
zim bugtln gtıttUğümUz gayeleri, 
inaanlarm, gençlerin ve bUhusa 
tahsil çağmda bulunan çocuklarm 
rUhunda kuvvetlendirici mAbiyet
te eserlerle karabetimiz vardır. 
Böyle olma.kla be-mber bir mille
tin drunc, şuuruna, mazlahıe tlan 
alA.ltasr, onun nehir gti akan bir 
dlJln kaynaklanndan geÇridilf eaf
habı.r üzerinde btlt:Un tarihin aki11-
leıini içine ala ala erişmiş oldufu 
manza.ralıata yeni netSHn 1tbla 
peyda etmesiyle kablldtr. ~ 
o1uyor ki. blr dilin anurn olmaaı 
ıtiba.n1e gayri klflı halbuki bilin
mesi 7.8l'l1rl ola.n bir vuilyetl 'ft!'
dır. Şu halde Maarif Veklıetmin 
bu davayı aynca nazan m1lta.Jea.. 
ya almast ve bmılarmda içtnde ne 
miltyutA. •e ~ msbelte yem nU
ten neslin zenginleşti.rilmeS lhıın 

% 7, 19il D. yolu 2 19.53 19.87 
Anadolu D.Y. Tah 3 52 -.-
Anadolu D. yolu %60 30,26--
Anadolu D. yolu 12 5ı2 • 
Anadolu D. Y. MUm :Sl, 

'.Merkez bankası 169.76170 

lı bankacı nama 115 - - .-
İt bankası hamiline 15.- -.-
ı, bankaaı MOeııeiB 160.- -.-
İZmlr Emaf • Ahali B. 8.10 
İmar Bankaaı hlae 22.- -.-
Aalan çimento 13.10 -.-
Aaıan çlmento mllea1ls Ci.80 
Şark deftrmenleri Ci.80.-.-

lttlhat deltrmen.. 28.SO --
T. k!SmUr maden. 18.- -.-
% 8 T. bonolan IK.---
TUr'k U. Tiyatro 69.50.-.-
lal. Umum Sigorta 28.- -.-
Şirketlhayrlye 23.- -.-
Şlrketlhayrtye temettü 80.- -.-
Rıhtım t&hvW ıuo -.-
ı.t. Su tahvW 8.211 -.-
ht. Su hlue. 5.- -.-
Ttırk borcu Tr. 1 -.- H,81S 

geleceğini feml!de ciddl bir ıne. 
1 
... s.o.re.a_h_an_·cı._·a1.h_n_li_·1 .. a1t __ .. 

aele olaT9k ele üneıs1 lb:rmdIT. .,._. ...,..... 

DiL :amszuı:sl .RefMI:re aa.ao auo 
<:-Ok mtlblın bir dıa..uım kartl

ımıda)'IE: Bir Drilellift anlamAmlıılr· 

KWoe altın gr&mı 4,12 4.12 

ıa yani o mDe11fftn dil, kıyafeti ı.tanbul uUye 11 inci hukuk mah. 
değipnjıg olduğundan dolayı cınun kememlnden: 
dll latJlmr Ye yaJms dUiD1 Ul1a.- KOddel: Fatma 
mamakl değil, omm retirdiii ha- MUddeiaıey: lıluatata JralaJ"CI KUm. 
yat, fikir, mUtaa ve hia, dil, duy lcapr DlpDtacınnda taJbe~ me 
guyu da aıılamemaktır. ba1ıe.l bempN 80kak No, 3S 

Bu hususlar Ozerinde durma•· de Jılelımet otıu llalen llcamet.ph 
ınanı geldiğini söyliyen batiP be- nuıçhQl, 

yana.tına IU llUl'OtJe clev'un •tmAt • Jıl1lcldel htma K&1aJ'Ct taralmdan 
tir: mOddelaleJb Mutafa Kala)"Cl aleytıı 

''Bence ge~e ritm*. Ger ne ~ bcıianma daYUI lc;iJl mlld 
çek taball eerçck te~ ....ı~ deialeJhln u.uu puartesı gtınu 
Ge'l'Çeık ~ defi. Malnm..t - 8&at (H) te mahkememisde hazır 
furugloktan uzak, ger-çekel. Kadı - bululllDUI lDsuınu lJlnen teıblll edil . 
nm da, Jmm da Dıttyann da, gen- m..a berlae mumalleyhln o ctın sel. 
rin de, htcanm da, profellh1ln de memem ftya bir vekil g&rıdermeme 
gerçelfn ~lliftnl, gerçelin doğ Bine mebni hakkmd& gıyap llararı 
nılunğunu anl&tmakbr. kten dik- lltau olu:mın11 <(dancmm ıaldtterı 
kat buyunırlalllZ bi*1 bil bva- dlnleaeaektlr) n lmll kılman 'bu ka. 
nın unsur ft tabiatı emmyeelnin en ra.ra alt ihbarnamenin bir nnabaııı 
muhterem vem muhkem tarlft bu da mahkeme dfvan)ıanealne &mlm~ 
olmuştur. A~ hdiwlgi ve keJfl:reUn on bet gtın g11n mnd. 
gençlik ic:ıhı te-rbiye eeaııt, kam - deUe illnı için tahkikatın 17.6.942 
lotçuluktaıı mak g&11nrnektlr. Bu çarwamba gQnU aat uo a blrakılmrş 
ftkrt ietihaalA.tmııza varmcaya ka.- oldutu tebllt yerine geçmek bere 
dar maaleeef allA.lıDll uatnılfbr llln olunur. 
O KamlotcuJuk, tınivenltede orta ---- -------
tedrisatta var. MUtemadiyetı mal- znn. Halt! bendeniz bundan 2(). 

IUI o1ıuı ilim diye hl ~ dapuk 25 ~ evvel Dariilmualliminin 
hald~ bir Çıllic 19yler ortaya •Uriil- hekimi bulunuyordum. Vekilini:l 
mektedir.,, bilirler, kendisi de orada idi. O 

SAtM ALtNtN SÖZLERi mektepte yedi yüz, aekis yUS ta. 
Doktor S&im Ali Dilemre (Ri- lebe vardı Merhum Servetin 

me) kürsüye çıkarak şunları BÖY· zamanında 
0

onlan ayrklaymc&ya 
!emiştir: kadar neler çektik. Ama nuıl, 

"Fazıi Ahmet Aykacı dinle - bil! sual attık. Geriye 250 ki§ı 
dim, yeis geldi bana. Yeis geldi kaldı. Binaenaleyh memnun ol· 
diyorsam doğru bulmadım. Bir mıyacağsnız hiçbir cihet }'Oktur. 
kere Vekilimiz epeyce ~çtir, Fazıl Ahmet Aykaç birçok t.ek
bentıe bundan yanm uır evvel nik derslerin bırakılıp edebiya· 
10-115 yaşında idim. Beftimle be- ta kudret verilmesini istiyorlaı . 
raber bir~ aıicadaşlar da ft!· Biz vaktiyle bütün Acemce, A
ki mekteplerin halini bilirler. rapça ile uğra§tık. Bugün ~iğer 
Okudu~uz ilk mektepte, Rüş- maddi dersler yanında edebıyata 
diyede, idadide kan gövdeyi gö.. bu kadar kudret vemıeğe imkan 
türürU. Hepsinin belinde kama, yoktur. Fakat ben biliyoıu_n ki 
bıçak, t.eneft'Ushan~lel"de deatan Maarif ~k çalJŞIYor, yeni üma
okurlar sabahtan akşama kadar. nizma için. Bizim zamanmuzda 
Nedir o yarmı tulumbacı: Smıf lşportalara romanlar satılırdı 
kavgalan olurdu ki söylemeğe Halbuki gimdi kiltüphaneler ~P 
haya ederim huzurunuzda. Fa· yeni kitaplarla doludur. Esk1 
kat Fazıl Aykaç arkadaşIDlm ve den tercUmelerini akbınma ge 
Ziya Karamürsel kardeşimin eöy tirmediğimiz k~taplar. Kitaplar 
ledikleri lflflan birdenbire bal- eatılmıyor dediler. Satı:lmıyorsa 
talamak da doğru deiildir. Çün- neden basılıyor, okunmuyor de 
kil terbiye lbmıır. terbiye l&zmı- diler, okunmuyorsa bu kitaplar 
dır diye mütemadiyen söyleme- : çıkanlır mı? ·Ben hayretteyim 
li. bu faydalı bir şeydir. Ben çok doğnmu, kütüphanelerdeki kitap 
memnunum. lan gördükçe.'' u· 

Yine bu vaziyetten. Şimdi tut- Bunlan söyliyen hatip eöz. 
bol oynuyorlar, eekidcn tulum- Tıp Fakültesinde ortopedi çalış
bacılık ediyorlardı. Sonra ara- malarına getirmiş ve bu husus 
Ia.nnda terbiyesizler çıkabilir, a· ta Maarif Vekilliğinden bu §U· 

ma eskiden yüz bin talebemız benin kuvvetlenmesi hakkınd 
varken bugün bir milyondan temennilerde bulunmuştur. 
fazla talebemiz vardır. Ahla.in Doktor Saim Ali Dilemreden 
umumiye adeta bir deniz.in dal- sonra, İsmail Uğur (Srvas) söz 
gası gibidir. İner çıkar, ~ra almı.ş Sıvas vilayetinin bazı kl>y 
çocuklann dersleri kaç mıslıdir !erinde tek öğretmenli ve bej 6! 
bugün? .. Hepsi maddidir. Hiç nıfh ilk okullar arasmda ~ 
rok ki yür.de baknnından bende- talebeli olanlar bulunduğumı ve 
niz Maariften çok memnunwn bu okullarda talebenin tedrisat · 
ÇQnkü elli senedenıberi mektep - tan iırtifade etmediğini INSylemtF 

· ..ı-.;- GörQyorum, ve Maarif Vekilimiaden bu hu 
1er İ~8İllu ... ,_.. k suslann d"-1t"ılm-i j..+~ı'nd ahvali yalandan blliyoruaı. Bu a UM:I ÇG "'"°ıı; 
dar~. GegımJei dilfQnmek 11- bu.lunmllltur. 
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H A B E R - Akı:ıam Postast 27 MAYIS 1942 -
Eme u, dal ve yeumıerln ve askeri 

maltilerıa naz rı dikkatine: 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

1.-

·18· 
Bir Alman futbol 
takımı geliyor 

Maaşlarını Bankamızdan temlik auretile alall 
Emekli, dul ve ye\imlerin Eylül, Teşrinievvel, 1 e!
rinisani 1942 aylıklarının tediyesine 1.6.1942 P•
zarteai günü saat 13 den itibaren başlanılacaktır. ) 

2. - Askeri harp MaluJlerinin ise ayni günde saat (8 ~-tayın balta ile öldilrilldilğü 1 
mcyd:ı.nıı çtlmcal• olu1'53, Tcmuçin do 
herke ı;lbl BektaJ m ölümüne acıya_ 
o:ıl• ,,·e Japon ocUı1dmın buraya kn. 
dar glrmlıı olma ııın llflBC:\ktı. 

Kul'.bay )n"ıışça Temuçlnln kapı ı
ru açtı: 

-UJ UJ or mu un, Temuçln T 
Knrb:ıy horultudan başka bir !iCY 

tfuymııdı .• 
Bir dalın seslendi: 
- Tcmuçln~ çolı; lçmi sl,n ! nere 

<leydin bu gcoo? •• 
Temuçlıı cc\'np vermodl 
Kurbay: 
- 7..a\ııllı Tcınııçin... Şnngbayın 

mclCln li•'ytnııları bu gldlıııe sana da 

mwınllııt olıwaklnr .. 
DIJ erek J.upıyı açıl{ bıra.l<tı ,..e kar. 

tııld odaJ a do~ nı gt ttı. 
Kurb:ıy dı~rda IWJ lenlJ ordu: 
- BcktnJ anıca nlbaJet Temuçlni 

de Şan hay batnkhnnelerllıe gotUr -
meğo ba:ılndı. Onlıınn dııınrdıı bulu:J
tuklarmı sıımJ orum. Temuçln bar • 
lan:ı. gltUğlnl benden B:Lklıyor. 
Bektayın kaprsını açtı.. içeriye 

fiCSlendJ: 
-Bcktay nmcıı ! Sen de mi sar • 

h~ '? Sen de mi Tt.ımuçln bibi sı
v.ıp kaldın? 

Kurbııyın gözüne yataktan yere a. 
Jmn "'e beyaz hasırlar üstünde yol yol 
ıızaıınn kırnuzı kan lckelrrl ll~tı .. 
80llra dikkatle balrtı .. ve göğsünün 

'ıistilııo sapbnaus olalı (mukaddoo 
baltn)yı gürdlı: 

- Aman yarabbi! Japon cel!Adı e. 
vlmiz.c kadar gtnnlo •• 

Diyerek odadan lı,ıcrl girdi: 
- Bel.tay runcıı.. Bcktay amca.. 

öldün müT Seni de mi öldUrdUler'? 
\'e birden )'atağın )nnıruı. solruldn.. 

ı;özlerlne buuıam:uh: 

- Bektııyın yntağmcb Ufi1lt1mm 
ııe işi "ıırT Kendi yatağını tura.kıp 

buraya neden girmiş 'l ! 
Dl)c bafımınğı:ı b:ı&ladı. 'Yatakta 

~atan TC yıırnınnnn ndnm Bektııy de. 
~lldL. llurbııym ihtiyar ,.e sadık uşa
ğıydı. 

Kurbay birden sofaya çrktı... diğer 

hizmetçileri uyandırdı: 
- Htılı1 UJ UJ or musunuz T Evimize 

(.Japon ocllldı) glrml .• ulj:lğr b.-ı!ta 

ili' öldllrmlls-
Tcmu.otn yattığı yerden bani rı 

uyuyor "\C h:ı3rctlnden yntnkta tlt.. 
riJordo. Çinli uşııkro, Bl'ktaym ya -
laf;mda ne 1 1 \llrdıT Rektay hfil~ 

gelmemi mh dl 'l Temuçln bllmlycrek 
\inil u~llı oldlirdUğllnden <itUrll ~ 
mUtcıt- lrdl. ( lukıu'ld Bnltıı) boı1 

3 ere Jınroanmış demcl{ti. 
Kurbay dlş:ırd lıai;-ınp dumyor • 

•lu. 
Hlz.mctçllcr şnşımuştr. Hl~ klm!IC 

tiurbayı teselli edecek blr söz bula
ınıyordıı. 

lbtl~nr 11113ğın göğsilnd<'ill ynml:ı
nıp OlılürUlıne ı lılz.mctçllerl hnyret • 
1.en hayrete dil,UnnUştü. 

Hep 1 birden kapıl rı, pencereleri 
goz.dcn gı>çlrdllcr. 

nunlıırdun biri l: 
- Cdl t bahçe luıpı ı!!dıı.n git • 

mfş_ 

Di)C mırıldandı. Kurb:ıy: 
- İJ 1 nm , e"1mlz.c nasıl glrm~? 
Dedi. Bu sonıyn kimse OC\°llp ve -

rcml3 ordu. 
:VııtclJlt ihtJJnr u ğm, Bektaym 

yntıığrn:ı gidip yntmıı ı da nkll ala
cak bir 1 değildi, 

U~ğın orndn. ne işi vardı 'l 
Kurlıny bu muammanın dilğtimle • 

rint çö:rnıeğo ~lışırlten, bir l ıuıdaıı 
•la Tcmuçlııl Ulıındırınnk lstlyor, kıı. 
pısının WıUndc gUriıltWU !erle hız
lı hıı.lı !tonu Ul ordu. 

Tt"nuıçlnd n l oldu. 
liurbay: 
- Gene çok lçml de gt"lmlş. Up. 

tım gece b:ın:ı onun sarhoş geldiğini 
tıôylemlııtl. lJAIA nyılınadı mı ncııba 'l 

Diyerek Temuçlnln knpl5lnı açtı. 
Uurbay bu fıı<'lıı laıl"fjısmda dnhıı 

fazla bekll.)emC'Zdl; Jntnğı.n yanına 

sokuldu ve yU!t ek sesle baj;'ırdı: 
- Temııçln .• Trunııçln .. çol< yalnız 

lmJılım. 1 ı 14kct J ıı&'llluru lı:ı una ya. 
ğıyor. Jnpon cellAdı C\1mlz.c kadar 
glnnl . Gözlrrlnl uç dıı lıallmlzl gör! 

T1:nmçlıı csııl.)erek gözlerini açtı. 
Kurb:ı.) ayakta ıığlı.) ordu. 
Odanın dışından hlz.mctçllerln eıı. 

lerl clu.) ulııJ ordıı. 
Tcmııçln, bir ŞC.) drn hnberl yok-

mu~ gibi d:ı~ rnn.ırnl., .).ıt kto.n fır

ladı: 

- Niçin ıığlıJOnı"Jn güz.elim? nıı 

"ıırT 
Kurbav: 
- Ft>I kı>t • frlfil;et_ 
Dl.)e b:ıt\'ırdı. Tem"çln: 

nı., ım beni :ıorfa r1to, et.. 
W r, d , eve nn ıl geldiğimi, na. 
ı! .)RtltJt mı bllml;\orııın. Öyle derin 

bir UJ ı•J.)a dnlmı:ı;ım ld •• 

Kurbay olup bitenleri kıMca an -
lattı: 

- .Japon ccllAdı evlm17.e kadar gir
miş.. lhtfJ ur ,ıc aılık uşağnnrzı öl • 
dUrmüS- bahçe kapısından çıkıp git. 
mi. 

- ·e dedl.nl:ı, o sevimli adamcağ'ı:ı 
öldll mU'l T 

- E\'ct. Bcktııyın ;)ııtağında yatı. 
yor •• hem do mukadd balta göğ'ı!Une 
ııaplnnmııı olarak. 

- Garip y! Bektayın ynta~mda 
uş:ığın ne ı:u vnr.J' Kendi yatatındıı 
neılen yatmam" da onun yatağ9ıa. 
girml:;. 

\'e ı;-iılerek lUhe etti: 
- Bu 11)1 ben yapsaydan, yani 

yanlıııtılda. Bfıkt.aym yatağına girip 
yatsa.) dım, bt"lkl affedlleblllrdJ.m. 
Çilnkü dlin gece çok nrboştum. Fa
kat, ihtiyar u,.nğınız hiç içki kullan.. 
madığını blllyorum. Hııttli geçm pn 
yemekte kendi ine bir kadeh ke iç. 
meslnl ı rarln rica ettiğim halde ha.. 

na: "ölünceye kadar ağı:ımıı koyma
nınğa ıınd lçtlın. Bıı ı,ı .)'llpamam!,, 
demişti. 

Kurbay yerdeki minderin 
Şaikc takmımın Viynnnda Admira ile yaptığı maçtan bir en tantane 

mttıne 

oturdu: 
- Ayakta dorm!\ğa mecalim yok, 

Temoçln ! Bu hlldlyclcrl bırakalmı 

şimdi. Jnpon celladı .• o melfln &dam 
C\foıfae nasıl ve niçin sJrebllınlt f 
Bunu anlamıılc lsllyomın. 

Temoçln bir turıı.ttarı paltosunu gl. 
yerl,en, bir tnrattan Ja Kurbaya ce. 

''P ""Cr1Jordu: 
- Bunun sehrhll'l anbm.ık lçln 

bllyUk fcr:ı. "to \'o ı. kin ze.kAya 111-
wm yolt 61Ulımn. l\Icsele gnyot ba 
slt: .Japon oellAaı Bektayı tnkJp et.. 
tnlş.. burada )ııttığını öğrenmiş.. o. 
dasını bile ''°"retmiş_ ve gelmiş, o. 
no yatağında yatıyor znnnlle ba!ta-
81DI atıp saVttŞmuş. 

- İJI Bm:ı., Jııpon oolW!ı, Bcktayı 

neden takip et.sın T 

- Nedf',n nü? Şehlrdo herkee Bek. 
tay amcayı ıtos casusu olıırak ta. 
nıyor. Otellerde, Oıu:lnolar~ çay. 
evlcrln4e hep ondan bahscdlUyor. 
Jn.pon ccll!Wı, baylo bir adallll pek 

hııklı olarnl' tal.ip edebilir. 

- Hanlyn. mUtarcko olmaıtu T 'uUı 

masasına oturdular, Mlaşb.lıı.r deni
liyordu •• Ne olda bu tı~ı.mılar'? 

-51yrusct ı;ah:ımnda autla§malar 
ynpı:ldı anın. Japonlar n.uslıı.nn ~I 
ltola.y kolay bmıkmıynca.k gibi görü.. 
ııUr. Uz.nkşıırktn Uu nUluz:wıa l<ö • 
kündon knz:ımağa nzmetmlı> olan Ja.. 
ponlar Şıınghnyda bu gldl~lo hiçbir 
'Rus bıraknuyıı-Oııld::u .• ve cörillUyor 
ki, ı c ilk önce Rus Cft6u lnrında.ıı bat 
l:ıdılnr. 

Kurb:ıy, Temuçlnln :sözlerini dik _ 

lmtlo dinliyordu. 
- Bana bunlan bir gli.n evvel an.. 

lnt&J dm, Bektnyı derhal evdeu uzak 1 
lajjtırırJıın. 

- Bcktnyla aramızın açılmaması 

için, onun :ı.leyhlnde size flUla bir 
ı;ey söyllycmezdlm. 

- Anlnyamndığım bir nokta daha 
\"ar: Biz.im z.a\"llllı uııağrn Boktayın 

yatağıııd:ı ne 1 i \Br'l 
- Bıı dıı bir dolap! Boldaym do. 

lam .• 

- Doinp mı dediniz.? 
- Öyle yıı. Bektay takip edildiği. 

nl, hııttA tehUltenJn kwıdlslne pek 
)aklaııtıi;"lllı sezmiş •• fakat k~ndl vic
danını l.)ice t:ıtmln etnıl'k istemiş.. 

bir deneme yapıru:ı ve bn gece ihtiyar 1 
uşağı.ııız.ı kandırıp kendi yııtağmdA j 
yatırmış. Jaı><>n ccllAdı gellrıce, umk. , 
tan btılmırş ve Bel.-tayı yatağında ya. , 
hyor gan3rnk b-.tltasmı savurmuı,ı. 

Anla ılı3or ki, Bektay am<'-6 diye 
hürmet ettl~-lnlz. adam, kendini kur. 
tnrmak için, en çok &cvdlğlnl bile kur 
ban ,,·erocek kadnr vlcdıı.ııSl'r. bir mah 
lflktur. 

Kurbny hizmetçileri Çtıfırdı: 
- Bugünden itibaren o mcl'uno e

' ime sol..,nııyınız.. 

Tomuçln, J{urbaJın söz.Unu kesti: 
- Bnna kalmıa birdenbire bu dere. 

oo ıılddetll d vranmaym ! Babanı"-& 

bir wlgrıır çekllı_ hemen Şanghaya 

dönsün ve bu l:>I o halletsin. 
Kurbay: 
- Fena bir fikir değil, dNll • O 

halde babaruııı hemen Şımghaya dön. 
m 1 için imdi hlr tclJ;'rnf yıımca -

Alınan takımı mnçlan tertip hey~ 
tinden: 

Almanya §8.IDpiyonu Şalke takımı. 
nm en iyi oyuncularlle takviyeli o -
larak gelen Alman takımı cua saba.. 
hı ~.30 da Sirkeci garmda olacaktır. 

Yap11cak olduğu maçların tarihleri 
a~ağıya. kaydedll!nl,tır. 

30 mayı.s 912 cumartesi. Betkta§ 
Şeret stadnıda: 

Galatruıaray • Alman taknnı saat 

18 de. 
Sl mayıs 942 pazar: KadıkBy Fe. 

ner stadında. 

Galataaaray B. Fenerba.hçe B saat 
16 da (kupa maçı) 

Fenerba.hçe • Alman takmıı saat: 
18 de. 

Biletler: Galatasaray ve Fenerbah. 
çe kUlUplerlnde • İpek slnemaamda 

Kalt.s Alman kitapha.neıılnde _ Kadı. 
kl5Y merkez eczanesinde per§Oınbe _ 
den itibaren satılacaktır. 

Ha.ber aldığımıza göre Alın.an ta· 
kmıı 7 ve 8 haziran tarihlerinde iki 

maç yapmak üzere Anka.raya gide • 
cektir, 

TURKiVE iŞ BANKASI 
l&U IKkAMJ J'ELE.IU 

Kiir.ü'k TA!'U\JTUf 1 adet 2000 l.lraJUı • 2000.- L1ra 

Hesanlan 
... 
• • 

UKJ ·~RA.!llYE PLANl • • 
«EŞIDELE.K: ı Şolıat. • 

10 • 
6C • tta,.. t ~tost.na. t t1dn-
60 "' 

cl&elrtJJ tarlhlerlnda 380 • 
,..pıtır. 20C • 

ZAYİ - Aoağrda numara ve te.rDı- 1 
ıeri yazılı ve Demirköy askeri posta 
054 numarasına 2500 liralık sığır eti 
vcrmeği taahhUt eden Cemal Ba.JJS. 
rana ait dört kıta ayniyat tesellüm 
makbuzunu zayi etmiştir. Yenisi 
almacağından bu ayniyat makbuzla. 
rmın hUkmU olma.dığl 110.n olunur. 

Tarih No. 
3.8.941 53447 

10.8.041 13006 
10.8.941 
12.8 941 

13007 
13010 

1000 • - ısooo.- .. 
nıo • -~ 600 • -~- . 
ZIM) • - Z6I)().- • 100 • - 4000.- • IMl • • moo.- • 

211 • - 6000.- • 10 • - 2000..- • 

den itibaren maaşları verilecektir. 
3. - Maa.t sahiplerinin ellerinde bulunan fiılerde yazılı 

gün ve saatte Bankamıza müracaatlan ve bunu~ 
haricindeki müracaatların da kat'iyen kabul edilıtıl• 
yeceği ehemmiyetle ilin olunur. (5837) 

l•tanbul Defterdarlığından: 

tatanbul tapu grup mUaUrlUğUnde yaptmlacak (399,87) lira keılf bt· 
,fo!ll banko ve çarpma kapılann tamiri 31.6.942 tarihine kadar talibi Zll
hurunda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Muvakkat teminatı (80) Urt-
dır. tateldilerin hergUn nüfus hUviyet cUzdanlan ve temlııat makbuz.ıarU' 
birlikte Milli EmlA.k müdUrlUgilne müracaatları. 

MUnakaaa evrakı müdlırlUkte görülebliir. (15869) 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma ofisi merkez kadrosu için 100 - 260 lira UcreW memurt>'8'

lere mtlsabaka ile memur aimacaktır. 
Müracaat edeceklerin memurin kanununun • UncQ maddesile tatsı' 

olunan vasıfları haiz olma.lan gartur. ti 
Yüksek iktisat ve Uca.ret tahsilini blUrmlş olanlarla ticaret ıı.et• 

mezunları, reaınl ve buswd iktlaa.t, ticaret, mali~ ve sanayi mne~ 
rinde vazife görm\1§ olanlar ehllyeUerlne göre tercihan alınırlar. Bu gtııl' 
lcre S656 ve 3669 numaralı kanun hükUmlerlne göre ve miW korunm& ~ 
nununun 6 mcı maddes!le tattrth olunan müktesep haklan mah.tuz ouırr' 
tayin olunurlar. Müracaatlar Ankarada Dağıtma oflai umum mU<illrluıuıs' 
ve tqrada vilA.yet ıaoe müdUrlUklerine yapılmalıdır. 

:Mtı.aabaka ve imtihan günleri ve ıarUarı ayrıca UAn edllecektır. . 
(8773-6800) 

•evlet Demiryolları ye Limanları lşletmo 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedel muvakkat teminat ve mlktarlarUe c1n.aler1 ve e]'; 

,ııiltme gün ve saati qağıda ait olduğu llateat hlzaamda yazılı muhtelif<)' 
ko levhalar,ber llate muhteviyaU ayn ayn ihale edilmek üzere ve ıta.~ 
zarf uswıile Ankara.da idare blnaamda satın almacaktır. t 

Bu işe girmek iatlyenlerin llatesl JıJzaaında yazılı muvakkat ~ 
ue kanunun tayin ettiği veslka ve tekliflerini aynı gün ekatltme a.aunde' 
bir saat evveline kadar komisyon reisliği.ne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve s-1• 
darp&§&da t.esellUm ve sevk ıentğinden dağıtılmaktadır. (5621) 

Ek.IUtJI" 
Liste No. Milttan Cinsi Muhammen 

Kg. bedel 
1 S8000 Çinko Ievh& 51600 L. 

% 10000 Kel o plll lçt:n 181500 L. 
çinko levha 

••• 

Muvakkat ~.fi 
teminat aaa.d 
S815.00.L,) 8.7.942 pi; 

)zart.esi si> 
1012.ISO L.)15.80 et'° 

)itibaren 

Muhıımmen bedeli (7700) lira ola.o muhtelif ebatta 7000 Kg. lnlrf"" 
ıevba (8.6.1942) pa.za.rtcsl gUnU aa.nt (15.80) on be§ buçukta Haydarp~· 
da Gar binam dnlıilindeki komiıryon taratmdan kapalı zarf U5Ullle sat.JSJ 
alır.aca.ktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (577) lira (50) kunJ§luk muvakkat tenıl
n.at; kanunun tayin ettiği veııikalarıa tekliflerini muhtevi zarflarını a'fll' 
gün saat (14.30) on dört otuza ke.da.r komisyon reiallğine vermeleri 1._ 
z:mdrr. 

Bu işe alt şartnameler koı:nlayoniian para.sız olarak dağıtılmakta6Jf • 
(5758) 

lıtanbul Defterdarlığından: 

suıtanaJımet ve Beyo.zıt evrak mahzeni btnamnda yaptrnlacak (4T1> 
lira ke§i! bedelli yangından kor.ınma teslaatmda kullanllmak Qzere ıilP 
mu olan Borular işi 31.5,942 tarihine ko.dar tallbl zuhurunda açık ek.silı' 
ile ihale edll~cekUr. Muvakkat teminat (36) liradır. I.steklllerln ~ 
makbuzlnrı ve nUlus hüviyet cUzdanlarlle birlikte M.ill1 Em!Ak müdürluıt'
ne müracaatları. (5868) 

ai>ah, öğle ve 
• er yemekten sonra gijnde 3 defa muntazaman dislerinizi fırcalaV1nız. __ 

(Devamı vorJ . •"· . ....•. ":: ~ .. . 


