
s~ 
~ 
5NOİ llAFTA 

llER YERDE 5 KURUŞTUR 1f. POSTA KUTUSU: L'U - JlSTANBUL 

---- - --
AKŞAM POSTASI 

ADRES: ANKARA CADDESJ \'AKIT YURDU - tSTA.NBUL 

.Bahsi mU,terek biletleri atparlşl tela· 
remlzcle, yalnız cıuma gUıılle mımar. 

teal gtlııll saat 15 e kacJar kabul edlllr 

l'ELEFON: YAZI lŞLERI: ıs8'7Z iDARE: z.&S'70 • SENE: 1S 

Meclis bütçeyi kabul etti Londrada 
... ... . 

OrdulJa selam ve sevgi tak
l"ir ler i alkışlar La kabul edildi 

Başvekil, Milli Müdafaa, 
Münakalat, Ticaret, Ziraat 

Vekilleri beyanatta bulundular 
Avrupaya tren seferleri 20 güne kadar 
başlayacak - fiyat tesbitinde buğday 
fiatları esas olacak - liman reisleri 

tasfiye edilecek 
BUyU.k l\lıllet lMedlsl dllnkil toplantısında mllukalAt, tice.ret, t.lraat 

bUtçeıerUe mlW müdafaa , ·ekAletinln kara, deniz ve ha,·a. bUtçel11rl, askert 
fabrikalar ,.e harita umum mUdllrlUtll bUt~eel müzakere ve kabul olon

mn,tur. 

MDthiş 
plinlarha 
zırlanıyor 

Birçok Anı.eri 
kah kurmay 

subaylar Lon 
draya geldi 

Amer,kan heyeti ile ingili 
kumandanları arasmda 
görüşmeler devamedıyor 

Almanya ve 
.Japoryaya 

karşı yeni cep 
he\er açılacak 

?J,eı: akşam : 
Bundan sonra varidat bUtçeainin 

mUzakeresine geçtlm~, ıeker ve gll. 
kozdan alman lstlhl&k vergi.ııl hak. 
kmdakl kanuna ek lAyiha kabul o -

Ubyada muharebe mıntakaaını ve mihver ta&rru& lstlkamotınl gösteren harita 
Vft§ingt.on, 28 (A.A.) - Vaşkı.g 

tonun ciya.si müşahfüeri öoümliz. 
deki birkaç ny içinde Japon.ya ile 
Alm:ınyayıı. ka:ı.,t, yeni ce phe,lc r a. 
çılması ihtimalinin mevcut oldu • 
ğunu blldir.ınişlerdir. Londraya ,;_ 
den hava. ve ordu kuman-dnnla.n 
ebemm~·eUi müzakerelerde bulur. 
maktadrr:ar. 

2-- ~ _...._,.. 

Mercan deniz 
Muharebesinden 
Sonra 

-
HHsııip Cahid llLÇIH 

ff t.sulSTAN Nazın Mr. Amery 
Umkdoğudaki İngiliz müs. 

~leke \'e topraklannın elden çı.. 
Ac.rı1ması oradaki halkm sadakat-
11~1i~inc1en yahut i<Jare adamları 
bın kabiliyetslzllbrin<len ileri gel: 
tııediğini, yanlı,, bir hesabın bu 
llıtı,·akkat felakete sebep olduğu. 
10_'1 SÖylUyor. Yanlış hesap bütün 
liblltıerin 1ngi11z donanmasına 
lıattanmı oı.aıasmdadır. İngiliz do.. 
11annıası bu müsteınleke1eri ''e top.. 
t'akJarı bir asker çıkamt1L hareke. 
•ine karşı koruyaroaym<'a mliclafa
~ kalmı~ oıa.ıi me\'ldler birer 
lıi~r dii~eğe mahkfıın olmu~lar. 
dır. 

lngtliz doıuumııunnm kendisin
den be~dcnen ,-aztfe~i yapamanıa. 
111 ise İngiliz denizcilerinin lro"urn 
11ctlcesı değil deniz taarruz sili.il. 
1-1ıııda Japo~larca elde edilen mu. 
~e-liyctln bir eseri olduğu sa. 
ittir. Buna bir de baSkma uğra

"'-k keyfiyeti ilave roilecek olur. 
~ tııak doğuda hiç beklenmeJik 
.._ tarzda hasıl olan durumun hlk· 

etine az çok nüfuz edilmlş olur. 
)\ lngıı tcredeki bu yanhıJ hesap 
ta lnız "donanmaya ait haıırhkln. 
.._ l<An dertt.ede ehemmiyet veril
~ eır.İ!J olınasmda değil umumiyet. 
~lihlanma llizumunun gözden 
~ tutulnıu~ bulunmasındadır. 

12~kö İn,;ilterenln harbe tekad .. 
'I eden devrede kara ,.c ham 

11 
llbıanna hiç dikkat ctml"ltliş ol. 
~h anl~ıldı. Bu ihmalin İngilte
~ e \'Ok ağıra mal olduğu mey
t dadır. Yalnız, harptan beri cıar. 
.:.dtıeıı gayretler BüyUk Britanya 
Ilı Parat.orluğonun her f!eYC rağ • 
~ yine sllihlanmağa \'e düş. 
~ lannrn hakkından gelmeğe 

1211
.ktedtr olduğunu me~·dana koy • 

~ •ap00Jarm tamamen hakJm gö. 
<leıı~~klcri uzakdoğu<la ~lcrl'.an 
'-' 11•zınde Amerikan \'e ln~lliz d<'. 
~- lcuvvet lcri aramı da geçenlerde 

111
""11a gelen muharebe Biri tk A· 
~ erıka ile tngUterenln uğradıkla. 
>. felikett.en kcndllerfni ~,ırmı
llı l'ak ~abuk toplamağa ba3lıı • 
~ 111 olduklar:mı 9J"trk inkar kabul 
~lyccck surette jsbat etmi,tlr. 
~ lk gtlnlerde Mercan deniz mu· 
ı.:ebeslni kimin kazandığı anla~ı
t,ı annıttı. Çünkü her iki taraf da 
il ebenin kendisinde kaldığını 1-
~ edlyM' ve kumandanlannı ~ 
..... }fıtt geri durmuyordu. Fakat a
.;-- ... b&.r ~ ~ırteft .... 
'- hl11rı bir lıaktbt sabit olma§ 
hlalılur ki o da galebenin müt

.(Defallll s ~). 

ıumnuştur. Bu llyiha ile ,eker ve 
glikozdan alman vergi arttırılmakta. 
ise de bu, tekerin bugünkü fiyatlarına 
yeni bir zammı icap etmlyecektir. 
Şeker gene aynı fiyatla aatılacaktrr. 

Bundan sonra mallyo vekilinin ta
lcbile be.%1 vergi ve resimlere yeni • 
den zam yapılmasına. dair kanun ıa.. 

yihası da mUzakcre ve kabul edllm.1§· 

Vergilere yanı 
zamlar yapıldı 

tlr. Y-enl ır.amlar ha)'\•anlar, muamele D M 1. muhtelif maddelerden alman 1-Uh. ün ec ıste müzakere ve 
ilk ve ihraca.t vergllerile tayyare, 

damga, tiyatro ve sinema resimleri kabul edı·ıen bı· k 1 
ve nakliyat, müskirat, kibrit ve tuz r anun a 
müda faa. vergilerine taalUlk etmekte. ,.._. ______ _ 

dlr. TUtun ve müskirat vergilerine r ' 
yapılan zamlar bu maddelerin bugUn. Deri ve mamulatı, demir, celik, bakır ve mamulatının 
kU fiyatlarını arttırmıyacaktır. Bu istihlak vergileri iki miali, kauçuk ve mamulatı, pamuk, 
IA.yiha ile ya,pılan zamların mAhiyet yün, keten iplik ve menınıcatı, kağıt, cam, cini porıelen 
ve mlktarlarmı diğer aUtunlanmız • d 
da bulacaksınız. ve mU§amba mamulcitının vergileri yüz e 50, ipek ve 

Mecliste dUnkU mUzak.erelerln tat. İpekli menınıcatın vergi.i de bir miali arttırıldı -----"' sUAtmı naklediyoruz: 

(Devamı 5 lnchle) 

Almanlar 
Harkofta 

Bütün yedek 
!erini ileri 

sürdü ter 
Vişiden gelen haberlere 

göre 
3 Rus ordusu
nun vaziyeti 
buhranlı bir 

hale girdi 
--0--

laı kamaadanıan 
mukavemet 

etmeden teslim 
olayorıarmıt 1 

Londra, 28 (A.A.) - Moeko
vada neşredilen Sovyet gece ya
nsı tebliği: 

27 mayısta. Haıicof cephesinde 
kuvvetlerimiz ele geçirdikleri 
mevzileri sağlamlaştırmışlar ve 
çarpışmıya devam etmişlerdir. 

lzywn Barvenkovo kesiminde 
kuvvetlerimiz şiddetli düşman 
hücumlarını püskürtmüşlerdir. 
Diğer kesimlerde kayda değer 

bit §eY yoktur. 
26 mayısta 82 Alman uçağı 

tahritt edilm ........ » ... 
kaybettik. 

Londra, f8 ( A.A.) - Sovyet 
l -'Dcn= 1 tıTW 

Kibrit 4 kuruşa satılacak 
Ankal'ad'Ml. habel' verildiğ;ne Bu kanun vergilere yapılan zam 

~öre,, harbin memlekete yüklediği mik.tarı ve kanunun ~aslnrı şôy • 
ma.erafla.rrn mevcut vergilerle kat"' Jedır: 
§tlsnmasr mümkün olmadığından Lô.yihanrn birinci maddesine gö
hUkiımet yeni gelir • kaynakları Ke .J«ıyun V? kıl k eçilerinin vergı
bu:mak üz;ere mua~n vergilerle ı~;ı~e ylı:mışeı-._ Merinos koyuııtı, 
rebinıleri a.rtrra.n bir kanun )ayi • üıtık keçı ve sıgum vergllerın.e o. 
hıuıı hurrlıyB.l"ı.k meclise vermiş nar, manda, d~vo ve dQUlu.za yir• 
ve bu layJı.:ı mt>clisb dUnkU içti • mi b.e~er, :ı.t ve kat.Ira 115, eşek 
maında mUza~ere ve kabul olun • vcrgısme 15 kuru~ zam yapılmak 

_m....,u.:.şt:...u.:..;r·:---------------......;.(Dr.'·3Dlı 4 üncüde) 

Bay ıı·ua, TuU.ı ... 

Valiİer 
arasında 

değişiklikler 

izmlr vallıl dablltye 
mllte,arı oldu 

Aakar&d&D 1ıüd!rild!JiAe ıöre 
Valiler arumda la&Sirlane.n tayla Ye 
~ y11kee1t tudlke iktiran 

·- .(Devamı S incide). 

Mareşal 
Peten. 

Yarın f ransız 
kuvvetlerini 
te{tiş ·edecek 

ıtalyaaıa VlllJ• 
ikinci bir nota 

verdlftl slylenlyor 
l..ondra, 28 (A.A.) - Kral Vik:. 

tor Emanuel ile lt.a.lya veliahdinin 
eimal batı ltaıyada toplanan kuv. 
veUeri teftiş ettiklerine ait olarak 
Rom!!.dan verilen haberin üzerin• 
den daha 24 saat geçmeden Lon.d 
radan, Marepl Petenin ya:rm Şa. 
to Ruda toplanan Franm kuvvet.. 
lerini teftiş edeceği haberi a.lm· 
maJrtadır, Bu olaylar Nls ve Koral. 
kanm iuali tehdidine bağlı gibi 
S&ytlına.kt.adrr. Bundan bqka MU80 
1inlnin Vlfl htikflmcttne daha ırau 
ifadeli ikinci bir nota ~ 
de iddia edlmeıkteclri 

Libyada 
-0--

Mihver 
kuvvetleri 

ilerliyor 
--<>-

Bir çok Alman 
pike tayyaresi 
tabrlp edildi 

--0-

/ngilizler 28 tonluk tanklar 
kullanıyorlar. 

Vişl, 28 (A.A.) - Libya.dan 
gelen haberlere göre, mihver ta • 
aıTUZu bir A.shen istikametinde ;_ 
lerlemektedil'. Bir Ashem, Kapuz-

(Devamı 3 ünrlide) 

Stokholm, 28, (A.A.) - Brit: 
MuhBrebcnln toplu halde en kanlı 

idam cezası Lltvanyada. yapılml§, bu 
lunmaktadır. Litvanyanm iman ve 
yeniden kurulması lşlnde çalışan iki 
sivil Almanın öldilrUlmcslne kar§t 
mlsUlemo olarak 400 Polonyalı ve Le. 
tonyalı idam cdllml§lerdlr. 

Solyada muhakemeıi 
yapılan ccuuılar 

Vaşington, 28 (A.A,) - Sof~"S. 
ılan öğrenildiğine göre casus:uk 
ııuçuyla tevkif edilen ve mahkeme• 
leri ba§lıyan şahmlarm saylSl ı ı 
tlir. Bunlann 6sı Bulgar, 3ü Sırp 
ve biri Yugoslavdır, 

Bir ikinci cephe açılıp açılmıye. 
cağı hakk.Jnd:ı. gazeteciler tara.fn • 
dan kendisine sonıl&u auallere kar 
§ı Rıızvelt goik müya.tlJ clavra.nmı~~ 
tı.·. 

Loııdra, 28 (A.A.) -Amerl.kan 
heyeti ile tnglli.z kumandanları :-. 
rasrnda görüşmeler devam etmdr. 
tedir. Aynca ordu levazmı gcfi ile 
kıymetli bir mühendis olan aen ... 
ral Summervel Londraya gelm~ 
bu heyete kaWmışlardır. 

Ordu levaznn şefinin vazifeıri 
İngrltcrede bulUlUlll Amerikan kuv 
vetlerinin levazım işleri ile uğ'raf. 
maktrr. 

Birçok Amerikan kurmay sut&y• 
ları da Londraya gel:nrl.~ir. 

Bir 't-: evyork gazetesi bu göriiş • 
mElerden balıscder.ken Londrada 
mUtbiş planların h:ızırlandığuu söy 
lem.iştir. 

Reis Ruzvelt, Londra.dan dön • 
nıUş buiunan Amerikan kurmay 
!;!cfi Marsel ile görU,,ctrnüştür. 

Va,lngt-On, 28 (A.A.) - Lorui. 
ıeda bulunmıı:kta olan Amerikan 
heyetinde evvelce bildirilenlerden 
ba~ka olaralc milna.kalat ~fi. ve 
paraşUtçü kuvve tler komu1a.nı da 
dahil bulunm.'tktadır . ----o,----

Amerika ile 
Basya arasında 
Münasebetler askeri 

hareketle netıceıenecek 
Vnşington. 28 (A.A.) - Utvi. 

nof diln Kordel Hol ile bi rsaatlik 
bl..r görüşme yaptıktan Mnra be • 
yaz; S:ırayn gitm.iş ve Reis Ruzvelt 
le uzun bir mUIAkat yapmıştır, 

Burada. iyı ?ll3.lfımat alan malı · 
fıller Rus • Amreikan diplomatik 
mUn:ısehetlerinde önemli bir ge • 
li.şme olduğunu ve bunun bir aske_ 
ri hareketle nih3.yetlenc<:eğini dil· 
t;ünmek t ed.irler. 

Dört bin ev hava 
gazı bekligor 

Saat olmadığı için bunlara 
gaz verilemiyor 

Ba )'izden tabirde glnde ıı bin lıUo la•'• maagal 110.lrl latllllllll war 
1Y-- l lııııllde) 
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imtihanların yaklaş
ması münasebetiyle 

Bazı öjütler••• 
Yazan: Ballı Gzgl 

- N:yc yalnn mız? Oğtunul• sidir. ntldiğinlz bir sual ile lınr~ı. 
nerede? la ırsınız \"O tam numara alınanız. 
-- Derslerine çalı ı)or, Maliun Diğer tarnfta bütün ene luıfıılıı. -

) a, imtil anlar )'akta ta. rmı patlatırlar fakat an lnn ynr. 
G .. el r..11· t dım ctmcdll"ind~ı mU\affak olR • 

- UZ I "'A ••• g 
-- ı;, et ı madar, Blz de okuduk mektepte, 
- Bu~Uzel havadıi. ''e hele pazar - Her &e)i ansa bırntm1ak ~ol< 

.u;Unlerl akt;ama kadar bütün gün ) anl~ bir ncyulr. Şunu gnyet iyi 
dunnlbD C&hŞma 1 her halde i)i bilmCJifiz ki, DM dedlğinilz C 

bir şey otıruıs& gcrcl•. bir tcsadliflc!n ibarettir ve ~alnız 
- ntHUn ~ene ~di, oynaclı 1 çn.h,kanlann her zaman; tenbel • 

r:;lındl de c;nlıss:n ı lerl n <le nMllrm yibtıne !,'ili r. 
- Yani ders senl'.81 içinde çahı; - Ne ~c Kb. bunbrı &iiyle bir 

ınadı mı? tarafa bırakın <la bana çocuğıın u 
- • ?e geıer. Her akşam stıy • birkaç gUnden en i)i etkll<le nasıl 

Jc.rdim, dlnlomez~l. 'Simdi sıkl,mca fılydalanııbileceğinl söyleyin. 
Jdtaplanna sarıldı, hani hani çal•. - l'eldl Ev\'ela oflunıız denıl~ 
f)ryor. rine mctodJa çalı rn. 

- Çok fena. - Nasıl! 

- Neden! - ntr çalısına prognımı yap m 
- DU~ltnlln bir ktte. Blltun ıııe ılerslerJnl clin<leki ıznmaıııı blllsUn. 

nı ralı.!:ml)an bir cocuk birkaç ~r\ın Her gün yalnız blr d ~ ile uğraş. 
içlne1e bir senelik derslerini başa. mı. Aynı umıındıı aralarınrll\ ilgi 
rabllir mi! bulunmıyarı ldtapJan karı tınnıı.lc 

Buna bcıuıo lmkln yoktur, ılo ru değildir. Sonra olmıluğu r:ey 
- Onu ben ele biliyorum, fakat. lerin bir lıu1~ ını pınn Hı yl\k

ne yapa) ım, sonra ~tcndbıi de be. sek set!le olruynnılc t clrr r etli in. 
'tbek değil; orta okuhm son sınıfın- Yani okum.ıılı; tiner ıli ycrlcrlııl 
lfcJa, yazmalı; Ronrn an1aılı~nı du~ cağı 

- Nı yımk ld dalıa birçok ı=o • l<aı'lar yllksek sesle kendi l\t'ndlnc 
cıuklarımo: ve gençlerimiz böyle anlatmalıdır. Bu "~kilde tıc hııfr _ 
b:ıreket edlyorlar. DU~Unmllyurfar tayı yani lıa'4ari, !lemi, hareki hafı. 
ki bir senenin drrslerini bukMlar talan beraber c1ıl15tınr \ e bc)ledi
ftZ bfr müddM ~indo bcllcmeğe ğl eeyleri bir daha kolay kolay u
r.:e hazmetmlye beıterl 1.ihln hiçbir nutmaz. 
uman mu\ıaffak Ye muktedir ola- - Peki! Ba"kn bir ta,siycniz 
mamı~tır. var mı? 

- Doğru. - E\'et, ,·nr. Rn da ı;:olc mühtm 
- Büyükler \'e küçllklcr, mek bir noktadır. Ht'men herkes imU. 

t.ebe gldeuler der.derini gtibü gü. han deyince bliyilk bir lı<'yee:ın \'c 
nüne yapmalıdırlar. Mühjm ~·erle. korkuya tutulur. Koı':cu v~ heye • 
rinl not ctnıolidirler; bunlan n- can iSe insnn ruhunıla Dil'~ hte o
man zaman gözden g~lnneliclir • larnk bilyifü d<'i:rf:;;ildiktcr mey-Oa • 
ler, belledikleri &eyleri bir sıraya na getirirler, Korku ''e 'heyecana 
koymahtlırlar; 'Uphe ettlklerl nok knpılanlu p.ı:mrlnr; sorulnn ~:r· 
talan sorup öğıaımelidirler; ~- lerc ce\ ap verem<'1ılcr, Çtlnldi bur. 
nız ders kitaplan ile iktifa et.ene. lar rnhlarila kan ıklık1ar yarahr. 
meliıl.iı1~-i. ~ ft_C~leri ı.nttn-.. lar; suum l<lM lf~• hi
mahdırlar. liJt;- ımtl.han cled.lğimiz nz e\•vel dn,1\tiUlf'11, tn":ı 'nnnn 
o korkunı: ka~la.smayı alm a~ylc f}Cyler1 gayri ,ŞUum doğ'rn ilerler. 
\"C kolayca atla.tmanm tırrlarr. 1'1te bundu <lolayr<lır ki imtihan 

Deni kesitnlnden deral~ yeni- fmpısıru'Ja hekUyen kim eler yanın 
ilero çalrııımak için dL~I, 6j!'en1Jen da kilere: "lD~bir ey blJmiyorum: 
li~YJeri teknu etmek lıçln faydalan hepsini unuttvm: aldnncla hi r sey 

Tramvay seferleri 
bazı saatlerde 

azalacak 
--o-

Tramvay mtld rl 
Ankaraya gitti 

Elektrik, tram-v ay ve tünel i§: 
letmesi umum müdilni llulln 
Eı'Clll diln altşam Anknrnyn he: 
reket ctmi5tir. 

Umum mUdilr Ankarnu.ı. Vekfı. 
!etlerle tcm&.slnrda buluna "nk ve 
b::ı.ndnjs11lık yilziindcn seferden 
kaldırılan 90 cı.raba hal<ındn mn· 
lumnt vercccl\lır. . 
Romanyıı.dnn bandnjlar gehn

ooye kadar tramvuylo.r yeni bir 
scyrUsermr programı tnkip e?c· 
ccklcrdir Bu arada SlrkcCı • 
Yedllm'e. tramvaylnrı dUn d.e 
yazdığımız gibi Beyazıt • Ye_?ı
kulc hattında ç:alışaçak, dfgcr 
hatlardaki seferler saat 14 ten 
J7 ye ve 21 den 23 c kadar bi 
raz fasılalı yapılacaktır, Buna 
mukabil sabahlan ve akşnmlnrı 
iş ve dairelerle lmpnnmn \e nçıl. 
ma saatlerind~ tramvaylo.r kısa 
fn.sılalarln tam kndro ile çnlıfia· 
caklnrdır. 

----------o------~--
Beş ıktaş yangınında zarar 

görenler çoçu1< ları 
dava edebilecekler 

Beşiktaş yangını etrafman n· 
çılan adli tnhkikatn devam olun. 
maktadır. Şimdiye knclo.ı· :ılın:ın 
neticeye göre yanan bütün binn· 
lar sigortasızdır. Yangının; 5 
~·aşındnki Sabri oğlu özcanın at
tığı oondiiıi.ilmemi§ kibritten c.1k 
tığı; kibritin ıse seyyar yumurta.. 
cı Nez"rin 6 yaşındar.ı oğlu HU· 
seyin Hüsnü tarafınu..:n bulunn-
1'8.k özcann vcriidiği .w:a~ı·mış 
tır. Mevzuata ~re çocuklar R~. 
şit oluncaya Radar vem bir suc 
ı.şlcdikleri tn~.djrde veiil~~l mcsul 
tutı..ı.lacn.ktır Maamafıtı, oı.... vnn
)!ln .a zarar'"gorE:n1cr, ~ ııl,}cıtın 
velileri aleyhine huku...: Öp.vıısı 
açabile\;-..1derdir. 

Yeni 
ımerhez G 

ıhbat 
a~ lıyor 

malıdır. kalmadı." derler. 
- O~et ! }'akat ~ lfllıtde çtı. Çok ~alı kan, ,1crslcrinl uımtı. Ankaradan bildirildiğine göre 

fı:ymıyan bu çocup "~i ne J"ap· ınnda , 0 gayet iyi bir <'kilde ynp. Sıhhat Vcldi.letl bu sene Çanakkn-
1'sn bey:hudccttr. Nası sa snurta mı, takat he;> eeanh oldul~arrndnn le Ye Muğlnda iki sıtmo. ile mu· 
Jmlacnksın; bırak ıa ldtaplan, Qa. imtihanlarda mll\affııl< olanuynn cadele merkezi kurrnUŞtur. Bun.. 

.,. JL';ma .. mı dlye7jm r lar yanında tenbcll<'rln daha ıu dan başka Bergama, Bog:ızlayan, 
- Hayır b&vmı; ben slı:e böyfe lıe:;ecıına kapılmalarını ı.türüyoru7.. Tokad"ın Pn.zar nahiyesi ve ci

bir ey soylemcdim. Mak!!adım, yıı. llnnun s~bcbi snd<ı tCAadUfte anm. \•arı, Trr.ky:ı.<ln. D m"rköy ve !J-
ıt.pılan yanlııldclan beftrtnıdd!r. ınanıahdır. Burada h~y~an \'e kor neada huvalisi lskcnJcrunda lıi· 
• - SIZe bir fe1 söyllycybn mi ku c;ok büyUk rol oynamıstıırdır. rer sıtma mücadele şubesi açıla_ 
_.birader! tmb"han bit pns mesele- Diğer mllhlm bir nn!<ta dn inıUha. caktır. A}Tica trohom mticadele-
~ na sllllm bir kafa ile gtmıelrtiı·. si yapacak merkezler de tesis e· 

il 
IUrt;nk kimseler imtihan kap·~ın • diecek, Ar..tnkyada. 20 yatnklı, 

ON SENE EVVEL BUGO da bile çalrı;ırlar. Bu hl~ (loı;ru ele- Bilecikte 10 15 yataklı birer 
.. "'" "'""'""""'"""" 11 '""" iildlr. hastahane açılacaktır. 

f8 MAYIS 1932 Bütün ~öyl<'<llklerlmi llı; r. Elbistan, Kozan, lslahiyc, Mcr 
• Ba.şvakilirniz 1emct tnönU nemli rnadlle içlnılc toplıyab•Jlrt:[: ·n, lskenderun, Midyat ve Er. 

llberalberlerinde Hariciye Vekili 1 - Met-0tlıı. \'e dinlene <linlene zincandn birer disp:ın er nçıla
tl'evfik Rüştü Aras olduğu halde calrı;ımak. caktır. Hastahanesi bulunan A 
~talyayı resmen ziyaret etmiştir. 11 - Iiorlm ,.c hevccr.na tutul- dann, Gaziantep, Malatya.. Kilis· 
tNe !ftaıyan devlet adnmlariyle mamak, • te müracaatların fa:tlahğından 
~uşm~rdır. Bu gıörüşme- m - imtihanı olduğu gilıl gör- dolay1. buralara birer de dispan.. 
tıcr arasında iki tarafın milletler nıek. ' ser ilave edilecektir 
arası me9e1clcrde t:ım iblr görüş 
t;iği olduğu meydana çrlam§-

.; Belçika. Kralı Brüksel Uni .. 
, versitesi labo:ratuarları.nı ziya· 
ret etm"şl~r ve p -ofcsör Pikar'ın 
hava ta.'ba.kn.smm drsmda scya
§ıat eden balon sepetini görmüş
ler ve profesörlln yeni seyahati 
ha:ldnnda ha.zırla.nıış o!duğu ye_ 
ni balon sepeti hakkında izahat 
almışlardır. 

"' Portekiz ihu"'kUıneti yeni bir 
ana yasa projesi neşretmiştir. 
Bu projeye g.re Porl.ekiz hüku· 
meti, vatanda.şlarm kanun kar
şısında mUsa,,•at esasına daya
nan bir oümhuriyettir. Cümhur_ 
reisi umlmi reyle 7 sene için ıre 
çileccktir. Parlamento ynlnız 
kanun çX:mrmak haklana malik
tir. }-Ifil{Qm.ct oümhurreishıe 
karşı mesuldüt. Bu proje mi\lc_ 
tin reyine armdilerek ve kabu· 
!ünlen sonra yürürlüğe girecek
tir. 

Gamtene gonn~, ta.bil bf>yle :ııı . 
nı:ınlarda onu gı.innek mcw.uubn
his olıınıazdı. Fnkat hakkımla t;iiy
lcıten ~uzler bUtUu lıllh ıı mm "ra· 
lı:ıt ~ar. seferlM'rliiHr~i bitirmek,, 
oldnt,'U ve Almıuıların kCm'lli ne
zaketle kendisine bol bol valdt 
kazaridınnalanna da. bir tlirlü akıl 
erdiremediği intibamı 'eriyordu. 

~·aıraf", nıumuf olmak için, itiraf 
etmeliylın ki lıirindte rind btı 
lnUbannı kısmen dü1.eltnıeğ8 mec. 
bur oldum. O sırabrda, Bcl~lka 
Kıralı nezdinı'll' ifasını üzerimo al. 
\lı{;"llD ur.ile, doğrusunu süylemtk 
li&:ınn gelirse, Dalııdyenin olduğu 
kacl:lr Gam lentn <1e ı,nra.cı ındıı.n 
çıkm15 bir fi'krin mah~ulü idi ,.c 
ileride göriilceeği gibi bir c~nret 
ve ataklık eseri.reli. Fakat ~inıUl 
kenlli kenılime, ihtirnııı bu fikir 
Gamltnıle fada.dan lıir ihtJ.) at tetl
blri aln k, yahut ~ Uklcndlği mcs. 
uli~ctl binu d:ıha tabait etmek 

Milletler arası hava kom.is. nrzusundıuı <lo!;·ımıştur. diye el i.ü
)'Onunun yirminci 'İ.()plantısı Pa· uUyonım ela, bir knr:ır ,·crontlyo -
riste ya.pt\nuftlr. rum. 

• Zinden'!! körfezinin iki kıyı. ~· ~ ~ 
smı bağ~·a.n seddin )"1pılması 16 birincik&ann ıoa.bahı beni tc-
bit!lnıiştr. Bu sureUe körfez fael ı.ton:ı çıılmlılar. J<•c,katadc nazik 
adını a1a.n bir göl halini a mıs. bir scı.: 
tı:r. - Bl'Ddeni~ yüzbaor llaet, <İ4). 

• Tayyareci Guie' •• Moro'nun eli. Oenr.rnl Gnm'~nin erkANharbt. 
't illfuMf Wr ~- Romanm yc:rint1cn.. arzı lıtinırnt edC'rlm. 
J"[iz k.Romeıı. ccnclluoda yere General föunlen lıu~tln saat he 
d~. • baçsktan itibaren sizi bekf.yorlar. 

l"azaa: 

JUL ROMEN 

_ P.e" boı:uktan ltibnren mi? •. 
Pek iyi nniıyıınındım .• 

_ y,·ct efendim; snnt be' hıı
cukt:ın sonrn., beıulenize hilcllrmek 
1ütfundn bıılunncai:•1nız .:ruıttc. u. 
mumi k r:ırgiilı otomolılllninclen 
hiri 20 dıı'kika c'" el iLi •cllp ala
ıutk. 

En s:;mlmt görl\r;tuğiını nıııırlt\r 
bile r:ın<le\'ıı verdlklc-ri znnınn, hn. 
na. hliylc bir hnrcl<ct serbc L1iğl 
lıırakmazl:ı.rıh \'(' bıı dn pclt tabii 
· ı· ' ıı ı. ~Ilittefilc ordulnn hnı;tuımtın· 
<lruımm pek kn m<'t li olma~• gcro
Jmn znmnnları~m l>Ö-.lc bcn1m <'.111• 
rlnıc fıınii.tlc huhıncl~nılııı!l-'il zlhııi
ml alt ll<ıt ct~Ml Tc1cfonıln: 

- Gencdnl en miisalt 'aldt'cri
ni kenıllleri ttwin bu.) ırsnl!ır ct:ıhıı 
iyi o:maz mı! <l~<l'nı. 
-- JJrı) ır, Ustat, ri<n <'derim. 

Bunu liılfrn iz ta}in buvrunuz. 
- O lınld~, clrılim, nlfıya ce~. 

rek kala. 
- ('ol' gilıCI. nır ofomobil b • 

şl ~eyrrlt A'CÇl'Ve do"!Tu lr.i nlr.ı"
~·a g<'lcr.ektir, Sn~gılnrınıı ıu:ırde
rim. 

Davacıya göre: 
Bir • barebe 

28 MAYIS - 1942 

lmHbaalara girecek 
talebe mllltan 

Orta öğretim okW-larmda ibitir
me imtibnnlarıııa g1recek talebe 
mikta.rı maarif miıqüı'lüğllne b!!
dirilmş ve bu rakamlar bir liste 
halinde Maarif Velrilliğinc gön· 
derilmiştir ." 

Orta okul bitiım~ lınt!hanlnrt. 
na girecek talebe miktarı 11 bin, 
lise bitirme imtihanlarına gire 
cıek talebe de 5 bin olarak tesb.t 

•• edilmiştir. Bu talebeyi 300 imti U fJO de omca S)O<ıuk1arı. Dô. , ldmı;;e bllmez. Esrarlı bir atlamclır, han komisyonu sözhi imtihnnr. 
vao Süleyman uzuu boylu cfeudim, Yusufa dedim kj: "Yu • tabi tutulacald.ır. 

uzun burunlu, idiçük \'e esrnı·en: suf, nedir, m('sele nedir? Boyuna llk ve orta öğretim okulları 
giz "'Üzlü bir adanı. l'U7.ll gö:ı:li ncı·cye lmçar böyle?,, • öf;-retmenleri V~llikten emiı 
sargdar içinde. Bir muhnrelıc •·nnıık ı:iUnu! be Cafer ugn. de· gelmeden buhınduki~rı vilayetten 
mcydanm<lan tlkmış bir hali , . r. di, b:ıbnıı nç, bli ii.~, c;ıplnk •• Şuna nynlmıyacaklardır. 
'Ostfüıcle ha\anm sıcakhğmn mr- birnL yıınlım et! ellyecek oldum. B k''"'ll d kUflU 
ınen kaim bir palto)& sınNkı a • 1 JJcli ~ibj itnçtı, ~itti. Giclr.rken de a l\Ji ar Q 
numııı; itşUyor gibi. Karnından ımrn mı ı;anıtı ya! oh oı ... un ! ele • ptrinç bulundu 
J.omı,.an lruanlar mi~JI. Dııdaldu- eli. • Böl • Ud- r--··r. .. n mu 
rını oynttt-tığı halde ır.ır esi :ılo· rn.1 ı;ülcr<'I< oclnlarımır.a gmllk. k ı!e ıaşe İ ur ~~u. ~ 

1 1 nu <lol<iuruyor. nu ı;l•ste bİıc bir Poli~ler btrnz onrn hlzi ~eğuuı • rl a .n memddurl a~ı, ~ ~ırod t l:1~: 
• · 1 •· • c ı ı "tt" • il" Sii- ı:n mşe ma c erı tevzı c n . ızam, b r rnllb:ılAğn cclnsı vur: lor. r.ır <f{' .. :un co:ıı ~ı 1 • 

1 
""'. 1 ı· 11 rd A b: 1• t, 1 , , 

- ı:t meyllı\nındnl<i suıesınn- , lcı~·ın:ınm yüzıi gözli sargılnr lçın. .a f . a u~;~ı kkr ldont ıo . ~ 
ııın hanınllı yatarım Ak anı do • 1 ıle. Rnnl•i muharebeden ı:ılnnı-... mı~ a~ _ve . 8: a , u evzı c ~. 
lmz ııulıırında hnnB 

0 tlondlinı I\n- ~ııhtt Riz11 Coşkun ıllnlrndl: 
1
1cu lpırbt~çlcnl küfbko;nılu, Uboz~" 

··tin n 1 1 · k .. lC 1 , 1 nrı' u mus ar, unun zerıı· 
ıııyr ı .. ı, un nr .. '1}1111111 &!'. a - - nurıl:ır ur:ll ele c1an·ıc ır - t d d 

1 
d 

t.ında sııldanmışlnrtlı. llırlnin elin. \(' nmra <;oruldnrıdır. !\lemlclH•t - tevBzıa 1 _ _!ldr 
1
urmd U§ ar! ır. .,. 

1 ı ı b. 1 · ı · ı ıı . 111 ş u m~ e er en a ıı .• n nu. t.-
t c m. ııı ır < tmir, ote un n ı• ıı ttıı Slileyınnrım lı0.r ~ı ~e < • • " k ah il ı f 
_, • b ı ı o " 1• 11 neler topra m su er ,.,. • 
uC ıtOcamıuı fr ta) Q \ llr( ı. Ze • udamJnr • SUÇiuiarı gustcrc l • ~ .. d '( I· b n} O[İS , 
ıiml' çullandı r, yere yıktılar. tünli lı:ı.;ını ıliizdiH<'!". Fnlmt ne gon erı ere~ u arın ~ · · · • 
Vurdulıır hıı \Urdu'ar. l'cryat 'c ı )t l::trı ııö.v.iyeyinı sn iiı oğlu c'inl olup olmadı:;:ı sorulmUŞlUr. 

~~~t:~~n:~~:~~~~~;~f~~;:.~ 1 ~~~.:~=~\~:~~~:~~fa·~::~: [~~]:~~~~~~ ! 
f.ru ııl<lım, Omdan b nl hnstaııc•,>e o mc..elc.\I mUnnlmı.ıt ediyorlar • .y. Traıumy idarC!!J mUtcmaclJ. 
gôndcrdllcr, l'Uzlimli or.\dft Kırdı. t1ı. \'m•dul .. r mı, \ \lntshılnr illi, '.\en borala.ı biletçi ve \•ntm .... l 
l r clcndhu. Dihucı~ nn ben hım • iıir scy ı örme tim Çi"nlili ı. rıı • kadrosu:rn dolduımak iç.n ycnltl.!11 
brdnn, beni ı dııhıı ulılllreceldcr· 1 ın , nı; it tn~arıcıfa l.cııusu~orlıır- bllct •i ve vatm:ın a.lacaktır. 
dl. dı. Hen tlc me~ danın ı;:ı[• tarafın. .f. B lr.dl~ c memurları I<ooperr. 

Suçlu Yu uf SUleymıın anlatır - ıİl\ o'lmiu•, •ın itin :ıw nl< lmmn•n tlfinin genlı;letilerck hiti.m me • 
1.~n h~cımı ıı:ı !~rafa allıyor, '· ı ~o ı ·· nt''l' t umf:~ıı ;..~rli. o~ lum. nıurlnrı .çcı sıne alacak gen!.e bir 
ııırll ınlrll ~illU~ord~ı. ı a: ııız \ u<.uf~~. . n('. ımfrc<lıyor • t eıı"'kk!ll e> n ağını yru-.rnı~tık. Bu:ı 

- ır,fcndım, <lcdı. Hu SlHl'\' • qııı h '!" dcd ~ını \ılc,·mıının ıln ı nit hazırlrklnrn devrun cdllmc.kt,.. 
nııı.n bidın nlmı.bamızdır, iliz onu ben ı.tı f.rctmlyonını, sen etli~ or • dlr. H:ız•ı lnll!Ul proje bu !ısf:;ı 
ne diye cloğelim. l\fescle !!iliyle ol • 1 sun,, dediklerini <!uydum. Cafer içinde Ticaret Vekll.letlııc gö:.-ı!le • 
<lu: lw,clld glhı köyclcn ıınıc:mı l!ıı sıı•adn ocl!.'l.Smdan itıdi. Onlara ıilecektir. 
Sıilc. 'Tlınnm bnbası geleli, t) ttcı doj:;Tn ::;icliıır~ miln:ıh~ n ~c ildi. ~ 'J'e'iviki san:ıyl kanunu dün ı.:n 
yol•, bıı ,tıı ;) ok. l'arl :ı.n bir Jıa' cle. Sill:?~'ln:ın knçıı> glhıııs . l.u<1ufl~ ştı.m m~riycttcn düşmüı;tür. HU!·v 
Diz amra ~octf.ı:Jarı tuttuk ken<li • C:ıfcr benim yıınıma •Yelılıler. E • metin yeni bir sanayii teşv k k 1 • 

sine bir ıı:ıntol bir de ~cl:et \t'r - ln"ndc ııt> demir, ne tas \ardı. nun projesi hazırladığı :maliımdı:r 
dik. A<lnmcah'1Zll\ ı~özli ya ardı. brınrıı J.nraltofa ~ittll<. KnrnJ.o

1
t1n Diine kaJar meri olan te vllt 

Asıl ö:t oğlu ofan Ru Slilcynınn :.-. '\ i:·rlintlc nfncıl• bir çlzg~. ~·a~ılı. sanayi kanunwıun 1927 de beş s •• 
damın yUıUne bllc bulmındı. Al> • ı lian anca){ s111~orılu. Oordüğum r.clik olarak hazırlarunıe, Uç dctn 
~:ım hana gelince: "SU:cyman, ılr. bildiğim han<lon ibarettir. beşer sen'3 mUddctle temdit edil .. 
elim bn adlWl s<'nin habnn. i\llııh Hiıl>im sordu: mir>tir. 
da ~7.t olmnz, "1.ıl <la .. Şuna 1Jir - Slilel man ! Yusnfun eUn<l.e ·f. Birleştirilmiş hamlet da\'ala• 
yıır<lım et. tınl<, biz cc-.ket pnntol ne ,·nrch? . 

9 
rrnn dün de asliye ceza mahkeme.. 

\erdlk. S"o de ü~ b~J) kunııı ,.er. - ~em!r 'ar<lı efendim· einde <levanı olwunuetur. Dilnkli 
ltam<lolsun paruu Yın. Gl\no.lıtır' - ll'C)'•e. YW'lluT cc ede hllvukuf din enml§tlr Eh 
Aytıltır',, <ledim. Sen misin böyle - '.l':ı. ::t ~feı_ı..dim! ı; vukuf uası Peynmi &fanın 
sölllv1,~-ı. A~h af,tzmı, ~·ıım<lıı gö • - ('afcr·n elinde ne ,·a~dı?. (.Bııkışla.r) b~lı fı:kl'ala.rmm b!r 
zlinii. "Su dedim, Slilcyın:ın, in - ·- flrm tn hem ele <lenur 'ıır. tenkid yaY.ISI olduğunu mahkcm<'. 
s:ım ~l\naba olnnnl,, Şöyle tizeıi- clı. de söylemişlerdir. Neticede söz s. 
ne yiiriir gibi )nptını. Zaten tulınf - ::\•eyle \'Urdu~ Jan mUdddwnwnt mwmunla.rın 
bir adamdır. Acaibin biridir. Hem - llcm t~·ı hem demirle efen- topyekün beractmi • fstem~. mu • 
c:-ileıinc &orun dentllm. Uu n<l"nı ılim? hl!.keme, başka. bir gUnc bırakıl • 

kimseyle ltormc;rn:ız. Ne iı; yaptığı !'tnpnr okundu. Yliziinün nahiyei mı tu·. 
bHc helli değildir. Bir arlmdr.sı .. Uf!'". mıh \'C !'ol ~tıılak memesin.- ~ Marltanberi ithııl olunup da 
~·oktnr. B~ scy<len lkor!<nr gib! de Uzerinde llt'k hafif sıynk'nr mli itlıatat ve ihracat bir!ikleri em .. 
yuş:ır, Benım " s SUlcyman:,, ıle ~u!ı:?tle c<lilmi-, \ 'C ransmımı yapıl. rindi) bulunan bütün yUnlU Jrunıat 
meme lınlmadı. Du fena hnl.lr. m r;hr. deniyordu, hırla paınuklu mA:"?lSUcatın tevzilne 
J,orU:u. i{:ıtmak 1 tcdl. Yut.Jnli - nı, rr."'o:-, hafif "ıynk ıliynr ba·~alnmıştır 
t.apıyn. ~arptı. Dir par(.'a. bir Rey •;('n;n l!c<lı· ·n gi!.i ot'i!l. ı-;lmıll l;ar. -----·--------
Jrnnadı. Ben glllcfüm. O "s<'n gU. .,.n~t~a duramnzelın '? 1\c dersin'! tutması mu<'i~c kabilinden bir aey 
rürsUo ı., ıllyt• kach gitti. Gitnıi~ İlc:=ı l u.;ui.'ıın dinel c ıl<'mir \'ardı. eli. 
poli-.c beni diiğcliilcr rll~·r haber Amma tıt!:'b nır<lu di~ oNıın? Cıı lllklm _ Rapor dl)·or ki, hafif 
,·cımll}. Diz l;emlisinl döğmedlk. ne ıı:"im ifade? 6ı~·nklar. Şa.hit diyor I>i: dürme. 
Nn..o;ihat edelim, eledik. - - Cfemlim. Cafer arkamdan diler. Bcu ne yııpayım !lim<l"? Sen 

~uçlu Clafcr anlattı: c'lr•·lmi t ıttn. }'usnf tn-.la 'uı'tlltl- diyorsun: beni ôldUrdUler, Kar • 
- Ben 0<la.mda oturuyortlum, :· .. h""!a·lı, Cnfer de hom taşla ~ımıla sapa sağlamı;uı. Ben ne ya. 

Kulağıma gariıı bir st's geldi. Sli· tı"nı <'.!en ir'c boyuna ,·uruyordu. peyun! 
leymanın sesini nldım. Ne o'uyor. l 'err. yı•:.ılılım. 1Jd i llstümc atı'ılr. Suçlu Yasat _ Efendim, onun 
fliye n~ağıya lndhn. Şayet bir kn\- lar. Yine tn.'jlar ,.o demirlerle vur tınıaklan iki santimdir. l'UzW.ll 
ga filAn \'lll"M ayırayım, eliyor. bre ,·ur. ~o:::a tekmelediler. Vıe- mahsus cl:ı knnatıp bld mahkeme.. 
ılnm. Baktım ki SUle:'\'man bir ~O · r::nc çılup tcpinclllt'r. Siileyman ye geUreccJ( k:Wiliyette bJr acıam. 
ıı;u gider. l'lne tuhafİı~rı tutmuıt • nm bu Icad:ır day:ılctnn, elmacık d 

ır. 

tur, elctllm. Bu :ulamın ne iş yaı•. ltemiC.-intlL~ci ve •ol Jmlak mrmcsin Hiklm karannı ,·erdi: 
tığmı, ne ynptığını, ne ettiğini tlc h:ıfif sıyr•ktnrhı da~"Bldıuı J.ur- _ 8Uleyman, sen her ne kadar 

Çev1renı 

LUTFI AY 
Rirl<aç gUn evvel g<"ntrnl Gıım. 

lene orclıımuzu g~lp gônnek nr. 
:r.a umla. o?rlnğumu 11öylemlştlm, 
Jioğrustı bu "ar.alp harb in ne 

ld 
w .. 

o oguııu \C aslterlcrJmlzin oıııı 
nıı ıl ah§tı'.:dnrmı yakından gör
mek istlyor<lum. Yola ~ıkmlldıuı 
önce ıle, e~cr kııybedeeek b:r d" 

1 • "'. 
Jdka arı \'f\l"Sa, Gencraıe lılzzıtt , r. 
<fa et mckt.en bU~·ilk bir menınuı • 
hık <luyııcnğmı.ı, fnknt beni knhul 
c1ıuete ,·akitleri olmazo;a, b•ı im 
I.Un ızlığı d pek tnbil göreceğimi 
ilive ctmiflti:n. 

Sant beşl ~ryrc'k "'eı;e biı oto
mobil. ı.oytı blr lkno rabıısı kı••·
mm önUnıle ciurdu. Otoınoblİi lıl:•
re c>den ashc:: - kil"N',.. atletn ııııl< 
tlcııccf'lt 1 ir deliJmnlı - beni fi • 

lüml::tdı, :ı.r:ıb:ımn knpı ını nçt ı. 
Pori•dtı lm.1nbah1; cacl<leleri arr.. 

... md:ın lıız1a 1·0Jrı. konılclnk 
Umumi ı ıl:lnnn ·bUsbUtUn kr· 

rnrt tığı 4'i~e lıli:'lllcu t n':t•p ctt iği . 
mlz yolu truım1"İtfa un<'e ~:>rluk 
cckmodlm. \"ensnn tıırnrlanıın 
ılo~m yol n.'clığnnızı tnlımin c<ll -
yordum. Zaten Pari in ,.c hemen 

ri\'&r<U\ki yRlmı ~erlerin yolhınnr 
lıç iyo.<im.:. Ot.omo!Jll birdenbire 
s:ı~a, sol:ı ı.fönilyor, ıı.nlr.-,ılm:ız do
lnmbnf:lıır ;yapıyordu, Hafif lılr 
ı~ıklıı ayclınlat ılnıış o,an kilometre 
ırnatin=n ibresi 65 ten ıışllğ1 lık 
tlUı,ımilyorclu. Du siirate giıre yolu
mu:r IUzumımclan faz!.n uzn:ror gi. 
lılyrli. J{e.ndi ltl•ndfnıe "'caba 
Yı~snn'dıı'I b~kıı yere mi ~f<li) o. 
ruz, yok .. a. l'Oförlere, mi afirlcrc 
bii~·Ie dolambaç yollar takip et.ti • 
rcrek nl•reyc ,.e n:ı ıl ~!diklerini 
~ nlntnmmıılnrı için umumi hfr c. 
mir \·erilmiş olma"ın ?., diye sonı-
3ordm11. 

demirle, tnş1a döğUltJilğünU iddia 
odlyonan da gerek ~hit, gerek 
rapor seııl tebip ediyor. YUzin .. 
deki hafif •ıynklar bir yere Qar!l
makla, hatti yüzünü ko:Jirken IJ!lo 
olacak mahiyette aeylerdlr. Senin 
bu işi ~k nıilb:llağa eU.iAin i<Jln 
hona bir tilrlü bo &damlarm seni 
diii;,..lüklerl kanatt gelmemf tJr. 
Sen mltbaliğa ctmcseyılln bf!1ki 
seni clö {clUkleri lmnııntl hcn<le hli 
sıl olabilirdi, 

Ilunun için bu &damlann seni 
diiğdUğıine kana.at ~ettrcmedlm. 
Onlan befftret ettlriy<ınım. rem • 
yb: edebilirsin! 

SUleynıan palto!iôuıın smısıkı ..,. 
nlarnk snrntr bir kan5 aıı;ık. anı<'9 
oğullarına bakmadan çekildi git • 
ti. 

SAIT FAiK 

~ihn~et nğ"SÇların altmdan ge. 
çcn uzun bir yola ginlilc, nrab:ı. 
lıin1enbire lııı :) olun ortasmda dm·. 
ılu, ·~ oftiı: ııonıen inrll, ~<aınyı attı. 
Alı"ıınıın luırnıılığmtlıt. nf! genişli. T e§ekkür 
t,iııi, ne el~ yük'lekliJ;"ini fıırltedc • Aile relılml.r. merhum avukat H•· 
1 • .. cli;?im lc=ırartlık bir blnnnm ö- snn Hayrı Tnnın cenaze meraaımıne 
miih~~ nı~b:ıdnn lnıljm. Onllmdc lşUnık ve telgraf ve mektupla taziye 
, ;ı:nı1, 1 lrltaç lm.!ıamakla ~ılnlan, ıottundıı. buıuna.n sayın adllye erkM 
ı ır i. ııı hayal meyal belll olu- V'O menauplann& ve moslekt.a§larına 
) o. du. vo doatıarına ve göaterdlkler1 bl\yUk 

JJlr nlib~t~ı, hl~bir ~ey "'\ylcme- a!O.ka ve haesaıılyct dolayıalle de cuın 
elen, beni la\'11111 ba11ık, oc}k ka.~ burlyet halk part~ı İstanbul vUAycU 
'etli, Çc~t kötll ay<lınlatılmış, U .. vo Beyoğlu kua idare Myetlerine ve 
7.criııde a:.keri dergiler görünen Ankara ve ı.tanbul barolarına nıJn· 
tnlıta bir matı:ıylA tAlıta san<l&lye. net ve §Ultran hl3leı1mldn ayrı ayrı 
lerle (lek fnkjrane dö~mlş, her ta arzına tces3Ur1erlmlz mani bulundu • 
rafı kısln. !tokan ı;cnl5 bir orlaya ğundan muhtcrcım gazetenizin bu hu. 
giltürdU. Burada kimseler yoktu. l susa. l(~ttu delA.let.tnı .rica ederiz 

( Dt1JCJmı var)) ., Hasan Hayri Tan alleel 
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hakkı tarık us 
~ğı yer: \'u.ut Matbaaaı 

AUOı."E §ARTLAJU 
:rtırkJyc Ecnebi 
14.00 Kr. :e;.oo Kr. 

'J.50 • Jt.-OU • 

LOO ,. 
1.60 • 

H..OU • 
s.oo • 

Gazeteye gönderilen 
Evrak ~rt \CrilmC2 

Bar il olta 
( Baştarafı 1 incide) 

gere yarıst tebliğine yapıian bir 
ekte, karvekovo kesiminde Rus_ 
larm düşmana insanca \e mrJ1.e
mece ağır T.ayiat verdirdiği söy
lenmektedir. 

Moskova radyo u dtin geceki 
neşdyatmda A-lınanların bu cep
heye insan. tank ve u~ak olarak 
bütün v~lerini saldıklarını bil_ 
dirmişİir, 

Macaristanda 
askeri hazırhklar 
Romenıerfn anı bir 

barekeUnden 
çekiniliyor 

Timocenko, ordularının cenup 
\'anına yanılan tacı.rruz karşılık 
bir hücumla cevap vermiştir. 

ı Almanlar diğeı· kesimlerden 
topladıklan kuvvetleri bu cephe· 
ve göndermektedirler. Alman pa. 
ra.~ütciileri durmadan ~ok edil 
er.ekte o1maıarma rağmen bu ha_ 
reket y ine devam etmektedir'. 

nem '.?8 (A.A. ) - Der Bunt lıs 
viçre g~zetesfnin Budapcste mu • 
ha biri Macaristan ordusunun HM ı 
yılınaakinden daha önemli askeri 
bazrrlrkln.r yaptığını bildirnwku. 
dir. 

Muhabir, Mncarl:ı.nn, Romanva • 
ıı ın dakikadan dakikayn harCJcct 
serbestisini tek".'ar elde edelf.Llccck 
ıerini cl~ündUkleıfoi ililvC' e tınek.. 
tedir. 

§arkta luı.ıılı muh.ır beln dc,nuı ı•. 
4tt1ıeıı milıverdlcr l.lb ııd.ı barru:uı 
hı:ını tir, l\lihvercllerııı bü,\ uı. bır 
~ tcşklll ba.tıdıııı ı ı•nub ı do6 ru 
~lefıı ctrnfındakı m \ • z- ı:.mrn. 
~liııde ilerle mi tir ı ı , lıl \ e ıtılh 
"tt ı. 

"U\-ı.etı rl uro"'"" ı ç,ı rpı 1m.ı 

~lanıı tır. 1ııgl111. t ı,\;.ıı rr.l rı Uııı . 
'-ıll e ve diğer h 1\ n ın ı u.uı Lı ·ııın 

'lı.ııııar ;\'1\}l.111 hıı-dır. 
l>iğer t.ırnftruı 93U lııızJranınd.111 

t~n bartıı.)n. ı.11d.1r \kJ•ıi.t fılı ı . 
~~_uruaııWı etml"' ola•ı anılrul t.ıı. 
. "<(lıııııı radyoda bir ı.onuşm ı ,\ a • 
~k denıl tir ld: l uııunı;otoıı " ' GI. 
'it kabnun:mlık h.ıdlıı ·lrri :.\lııtab.m 
'rebeslııl.ıı hlm::ı~ •I< ır golg~,,ı al. 
~ llere.}tul etml.ştır. Bu ı . .:ılırı.ını.ııı 
""larıı. imldlıı vercn bu muıı ırı•h• ol. 
~~tur. KalınımanJıl, dı.) orunı. <.. ü~· 
~ 115tun hn~·ıı. ku\'\ t'tlrrı bizim tlı·ııız 
l etıertınlzJe bo~ olı; u'iııııl .. h•rdir. 

llıııı.ıı.ı tan Girit oef!'ı lirlııl ıı rıuı, af. :it Ohnııdığı w.} ll'Jl!'bllir. 1 'ulı.ıl o 
11~11lnnlık gllnlerlrıdc o ıısl.ı•rlerr ı.u . 
:ı:llda Ptmelt lıntl) a'l.ınn nııll 01 11_şı:01 
Atıının gunınınn t~;ı.ıı .. tınekt~ -

~· lnıdl tıöylo , n'll,\ etlcrlıı tekerni· 
~ ıneydan verınl) ecek ı:;eltlld • !.'3-

tı. ~yu., K.80 mil tıırd;ı bir hll\'I\ 
11~lin1tı deniz kun etle ri için el -
~ f'. aslı hlr mı ·nr olılıı~•ıınu unut 
~lıyır.! 

'4:v:ımtGE KAJ:!:'I t 1KAS1': 
r'rıı.gdıı neşredilen hlr tebll~dl'll aıı

~lldı~ına göre Alm:ııı blıruılc idare. 
'I ~er nı110 , lnl, Ilı•) drlgc karşı bir 
'ııiknaı ynpılmı tır. ~·ılkast fnlllııl 
lııttornı11,11 yurdı'lı ı•d •erk olanlara 
~O ınıı~ on lml'Qll ııılfü r.ı t H'rlleı'ek • 

t, ~f mun\1nl )•ır lanmı,.,tır. Pııkat 

'411htı tehlU.esı yokhır. l'rnı; rnılyosu 
'tıı alış mkl n rl~ 1tınd butlln hl. 
'le ldarP.si topnıldıırın:l.ı fr\ kalôdı~ 
~ltlar hali iliin <'dlldl~iııl hll:1ırml-; -
tir. l>rag mdyo u Ur\dri,: tl'ravli:r. 

clı:nıere rdım rd ı•ek oııınların n -
ıı... ~ . il lnı 
'4rııe blrllkh• \wr ıuııı dıı. to 

Ve et.meııtedlr. 

~<\tıK <'EPIIESJ~ Df,: 
"' b •·um ntıanlığı '-·""nan ordulıırı a"" · 
~ tıırrrıcı.ın neşrt'dlkn ' t hllğde U:ır. 

r c nubıındn ı.u tıl.ı:ı s ,~..ı or. 
~tının l olt edilnw:o;I ı .. ı hı, 11 tnuk· 
L ~ kın d tmekte:lir. ıtu .. :ıtııu hııt-
"t • 
~ 'ıtı dehnelt t~Ln dlıljınnn tıırufıııd:ııı 
'ııııan teşebb lcr .. ımdl~ c ımdıır 
~'tlcı nıUc:ıdrlr Pd •n bJtUn mukıı . 
'lll tını kırnustır. P.uçal.ın-ın dıiş. 

bı 11 t~ldllerl ar:ı ınd.ı ı,ıımı:ıl.ıırı ıl• 
~durum hültUnı !iJrmcı.tı•dir. Fc'' -

acJc dar blr ccıı tçlne nlıııun :SO\ • 

~birlikleri kUçUk d:ılrt>l!'r h:ıllııdc 
~ tı.ınuş , e Dl rı ıı) rı p:ı rçıılıırn 
~ 1: ed!lml Ur. 57 Jnl'I So\) r t ordııım 
'llıtıtıı.ıı1 general Potl:ıs 'c lrnmıa~ 
1ıı !tanı esir edllmell'rlndeıı a:ı onel 

~r ~tnüşlerdlr. 

ş:mal denizinde Ruslar tekr~:r 
faallyeti.e bulunınuslar ve 5. ~u 
yük Alman taşrtını, 2 muhrıbı~ı 
ve 2 devriye botunu ha,ına ug
ratmış'ardır. 

) _ Harkof 
\"işi, f 8 (A,A . . ,.. 

cephe inde çevrilmiş buiu_n~n <> 
Rus ordusunun durumu .gıthkçe 
daha buhra11h br hale gırmekt~. 
dir -:ener artık kumanda veremı 
yoc'.eh. hald~dirl"'r. Ruslar muka
vemet etmeden teslim olmakta 
d ,., m cdiyor!:ı.r. 

Mo ... t•o,ıt, '?8 (,\ .. \ .) - Çarşamba 
aksamı Ruc; ccpberı'n len gelen ve 
Moskovıı merltN:I etratından tekrar 

yayılan bir rndy•) hab<:rl. lı.yum • 
Barvcnkovo ıstlkametinuc Sovyet kı· 
tnlnrmın dliınıana <:ık b-iyük kayıp. 
ıar verdırcliğlnı \'C bUtUn tnıırruzlan 

pUskUrttUğüıllı bıld.muktedlr. IJ~ • 

nıan. ı;trııteJik önemd<> meskün bil' 
mahalle tnaı rııt. lçın trı nklı, onclilerı 

ileri surerek hUcum.ı geçmek istemiş 
c de tanksn,•nr topçusunun yıldırım 

tesirini gö«teren mUdahatcsıle çekil. 
mek zoı unda kalmış ve <!Uşman tn 
arruzu ba l rılaııı~ nıştır. 

Mo!.'i>o' a, '?S (A •. \ . > - Röyte • 
rin bu;ıu"i muhabirinde-ıı: 

Nazilerin sayJSJz insan ve harp 
malzemesini öne sürmekte devam 
ettikleri lzyum .. Barvtnkovo cephe. 
sindeki bilyük ~pışmanm ağır • 
laştığm!ı ait hiçbir olü.met görül • 
memektedir. Eğer Ruslar bu taa.t" 
ruzu durdurmağ:ı muvaffak o lur • 
!arsa, bu hiç sliph~siz büyilk bir ııi 
1alı ~eri olacaktır. 

Çünkü naziler, bu yen i taarruz_ 
tarının t1k büyük c;arp.:~a.smı k a. 
zanmnk icln i.mkft.nsız o\nn her şe
yi bile yapmnktadırlnr. Bu Alman 
t..narrıızu İzyum cenhe~inin en ö • 
r.l"mli kesimi.erinden biıinde kıs • 
men durdurulnbllmistir. Bu da 
Ruslnrın ınuva.ffıılm•etle baı:.snlan 
ka?'§ılık taarnızbn · sa\'esincİe oln 
bilmiştir. So\ y<'t kuvv~tl eri bu ı11. 
da mevzileıirJ S!lğl:ımloştınn~lar 
ve ıslnh etmi!=!lerdir. 

Bundan sonra topçu \'~ tanklarla 
desteklenen Ru!l kuvvetler i mev • 
kle ~llkinı tepeleri ek' geçirmişler 
'\.'e bırç0k köylerin yakı111:ı.nna k a· 
d~r .taarruzlarını gen~lelrmişlcrdlr. 
Nazılcr, Sovyct ileri hıı.:rf'okctini 
clurdm_mak teşe-bbUsu ıle iki defo 
açık agır kn.)'Iplara u!';'l'.ıınışlardrr. 

lzyum. Barvcnkovo :.Slikameün 
deki çnrpışm~m çOk knnh olduğu 
muhakkakt:r. Çiınkil Alman eeirle 
ri kendi hatlnrr..!dıı büyUk delikler 
yapıldığını söylemekte N>z birli~i 
etroiıı bulunuyoı lar. 

lngllfz uçakları 

Şarki 
Prusya ya 

hücum ettiler 
Beıliu, !!8 (A .A.) - D.N .B. 

nin bildirdiğine göre, Şarki 
Prusya\'a bombalar düşrnü§tür. 
Hasar ~'ardır tngiliz hava kuv
vetleri iki uçak kavbetmişlerdir. 

Lon-<l ra, 28 ( A .A.J - İn"iliz 
hava kuvet!eriue mensup uçaklar 
dtin Şimali Fr:ınsn ve Şimali Ho. 
landa üzerinde uçmuşlardır. 

2 düşman mayin tarama gemi_ 
.;ine tnarruz edilmiş ve hasara 
uğratılmışt.1r. Ayrıca iki düşman 
gemisi de hücumlar yapılarak ha
sar kaydedilmiştir. 

Dün. fngilt ercnin cenup doğu 
kıyısı üzerinde bir düşman uçağı 
ta hrip ol unmuştur. 

RUZVELT 
Mlttellk mllletıerln 

barp gayelerini 
,aıattı 

J.ondra, '!8 (,\ ,.\,) - Eirlrış.k 
uluslnrm harp gayelerini Reis J.tuz· 
velt söyl ediği b~r nutukta şu tarz
da huliisa etmiştir. 

Saldıncı\arı s~üıhl:ırından tecrit 
etmek, nıilletlerin kendi mukad • 
derııtlarım kendileri. tayin hak.kını 
vermek , 5i>ı: ve din scrbestisini 
korku tesirinden kurtamıek. 

----~---O•---~---

Normaadlnln 
ylzdtlrllmes ne 

başlandı 
vı,ı, 28 (AA.) - Nevyork, llma· 

oında b:ıtmış olan Normandi gemisi
nin yUzdUrUımesı nmeliyeslne baŞlan. 
ml§tır. Her şeyden &ıce gemide ka. 
lan enkaz çıkarılacaktır. Ondan 
sonra da takriben 100.000 tonu bu· 
ıan 811 boşnltılacaklır. 

--------0--------
Yu na a ı ı ta ada tren 

.kazasında 

Yine bu cephffi()ll bildirildiğine 
göre Alma.n ha\•e kuvveticri, uğra. 
öıklnrı knyıplnr yüıüncten Pike ı 
bombardnnanlnn ~~~en tamamiy-
J durdurulmuş g hıdır. 

40 minver askeri öldü 
ı.ondra. 28 (A .A.) - ABl<ert bir 

tren ka2'.a~ı sırasında• Yuna.nlstıı.nda 
40 mihver aakerinln öldllğU ve 100 
ıı.akcriıı yaralandığı öğrenilmektedir. 
AUnııda Uç Alman askerinin öldllrlll
mesıne karşılık olarak 10 tutsak kur. 
suna dlzilmiştlr. 

e -<>, _______ _ 

Alman iş cephesi şefinin 
Jözleri 

J d 28 (ı\,A. ) -- Alman Uı 
.on nı, ·•· ı. · t k t 1 
h . fi sövl edı~ı ı•lr nu u a cep esı şe • ,,.. 1 

bugUn her al:ındcı. <.>n 5~1\.t>ayrc:t • 
m zi sarfetme1iyıı de-:nı•ş ır. 

------0 
izmir fuarı bu sene 

Mekslkanın 
barp llAnı kararı 

Bugün Meksika kongreıinde 
müzakere edilecek 

~1kc:r taraftan luızal;; genrrııl 'l'I. 
~ ev1ı:. Rus 11U1rıırlslnln Alm:ın :r.ırh. 

'bı.tliklerlncı ka ı eldr. r-ttiğl mu • 
~%iyctıer IUık .ındn sonıbn unl. 
' !i(iyle cmrnp vermi tir: Uı:ı:ılordıı 
~ "tllerlnln laı:uındıkl:ırı muvaffB -
\ttıer d:ıJııı, önemli ateş ı.udretlcrln 

\'e diğer sll lıl:ırtı ıkı bir irtibat 
ı.. edebllmelerlnacn ileri gl•lmel; • 
~· Sıhmrllerlmlz cıı lmdretıl sll5h· 
~la teclıtz cdllmlslc'rdlr \hn:ı ı pi • 
'-~~ eld kılıçla hUcuııı ı ı.ulknn 
~ları görUnco ıı niğl' bıı.lı) or. 

~N BAŞVEKILlNt~ 

k Vi~I . 28 (A •. \ . ) - Mek.sikodan 
açllmtyaC3 . . iığrenildlğine gore, Melu;ika kong. 

DUn Büyiik Millet ~ied ıs.~nd(1 resi hugil.ı t<>plaruıcak ve :reis Kıı. 
Ticar•· t \"ekalcti bütc;esintn muza • n.nçnmm mihvere harp ilim edilrr• 
keresi esnMmda somlan bir su? .. , si hakkındaki isleE;rini mUz3kere 
le cevaben Bnşveldl Doktor Refık e(leeektlr. 
ı::nydam Jzmir Fu::ı.rrnrn ahvali ha. 1 Evvelden bUdlrildiği gibi daimi 
zıra dol~yrsile bu <Jellf' acıtmaması. I ko>:gre bunu kn1ri11 etmişti, 

. ..,tl\..~ATI: 
~l'et mecllıılnln fe\ lınl dl:' toplııo. 
\.-da başvoklldon ı;onra tı.ırlcl~ c 
~Togo sör. nlmı 'ede.mi tir ki: 

,•aponya kendi m n ·udlyetLnl tch
~ to koyan ve mUeadelel ı l•ablll 
'ı.ıo Anglo • S:ıl,s ıı Ustunıu~unn 
) "etmek \ 'O yeni dUnH1 nlzamın ııı 

~tıhnasıncıli ·,,.birliği 'arını k he • 
'41 gUdüyor. loglltern llintıilcı i 
~-kendi menrıınt\erl u •nınıla fed:ı. 

~~e tabııı:r,or. l•uk.ıt bu maneun-1'° flıuvafiakl)etslı.lie malıkQmdur. 
~ nya 400 mil.) oıı Hindli ü1.erlnde 
\;hı,. l'IDl'll ohnad ıb•nu blrÇOk defa. 

~ ~tm12ttr1 l_ppı>nJ&, Bri~~ 

na k::ımr veıiltliğini . gelecek ~ene , • 
açılnbileceği ümit olunduğunu söy· \ HırıJataıtan hududu?da 
lcmif;tir. çete muharebelerı 

\'usingt~n. ıs ( A.A.) - Roma. 
lnıparııtorluğu elııan~inl ırnrtarmak <lan bildirlldlğlne göre,daHız~va~tia 
l~ln lJlnd mllleUnln ka n diinmeıılıı l d d '-""'kınlann a 

\an hu u u ,,a ask 1 • 
1 tenıiyı>r \'e umuluyor ld Hind ıt f'fie. b' c:cte İ! E' ltalyan er crı a.nı.. 
rl ellerine , ·e rile n rm;atta.'1 ı Utadı• ır ela. ate~ teati edilmiş ve birk8f 
!'derci• Hindi tanı H lndlllt•r" nıaledı:ı sın -ft"en' 0-1uıU<>tür ttal''llll w=>A ~ • celdt•rdlr, BugUnl•U h:ırp ~ f'nl bir j J _ O • 

dUn)u niza.mı ~nr tıı .:ıılttı r. Japo11~ 11 , 'k l l yelkenli gemi 
ttulya ,,. \lm:ın3 u llt' tMi1ıi bir ıw Amerı a t ar b l d lar 
fok :\-ıı pmı t rr \'c bu Uç m 'ııılelrnt kullanmaya aş a 1 'k W 

• ' 11 1 v· . 2u ( \ A ) - Amerı a aı ıuıti ı;urettc yenlldlkte n fiOnra e er n. 1<\1, o ' • • enli ~:t. 
den stlilhı bıralunak ti%t!~ vordlklcri bazı nakliyat ı~in yelk g~? 
~~u t;JtMnpft1crc1Jr, , .klı.ll~Yllı ~~~· 

Llbyada ihtiyat iki yüzlü bir kılıçtır 
(Ba~f"1ı 1 incid e) 

zo kalesi yolu üzerinde bir kuyu • 
dur. 

1.oııd rıı, 28 '(A.A.) - LibyadR 
ı.nihver kuvvetleri iha1'?kc te geç • 
oniş bulunmnkt:ı.dır1ar. Evvelkı ge. 
::e Bir .Ashcım istlka.mıctiode taaı • 
ruza geç:llmiş ve iddetJi çarpı~ -

Burada birçc defa ihtiyatlı haı·eket etmekten, öl. 
çülü adım atmaktan bahsettik ve lıayatta muvaf;ak ol
manın §artlarından birinin ele bu olduğunu söyledik . 

malnr vu.kubulreu. tu r. 

Burada birçok defa muvaffak olmanın becerikli oL 
maya da bağlı bulımcluğunu söyledik. lıte iizerinde tlu. 
rulması lcizımgelen bir kelime: ihtiyat ... şimdi dinleyi. . 
nız: 

Lma.dradıı bu hareket hakkında 
reni bir hahC'r alınm:ımıştır. 1 - ihtiyat felaketleri.n pa1'atöneridir ; 

Reva faaliyeti de kara faaliyeti 1 - ihtiyat tecrübelinin cloatu, cesaretlir.in düımanı. 
ile başlıım~t ır. Mihwr kuvvetle ri dır. 
taarruzlarına yardmı iı:in birçok 1 
pike homba uçağı kullanmışlar fı:. • 
kat bunlardan coğu tahrip edil • 

- I latiyat hem akliıelimin, 
mihveridir. 

hem 

mi§tir. / 
TT<:aklarunız, dUşmanın tas1t kol 

larına. hücum etmişler \'e batjarılar 

O halde 11ize na11l bir ihtiyat 
bulunuz. 

tav~ye ettiğimizi .iz 

t>lde et.mi~lerdir. 

Bin(?;aziye de nn~ nkını yapıl - 4 blD eV b8V8U8ZI 
m1etır. 

Vaşington, 2s <A.A.) - Lond- bekliyor 
'anın siyasi m3.hfil1erine göre, r.ı.ih· lııtanbulda yeni inşa olunup veya 
ver, Aküeniz bölgesinde toplu bir kiracı girip de . hll.ngaı:ı a1amıyan 
taarrnza gcçm~k niyeU?<1edlr. . halka havagazı verllmesl lı;ln tedbir 

Rommel 8 nısandn Lıbyadakı 1u nranma.ktadır Halen lırtanbutda ha· 
gi~iz hatlannıı. ~1 taarru~' geç.. \'aga.ı.ı nlmal< 'ıçın müracaat eden 
nı15 fakat mc\'Zılcn _ umdugıında!ı I 4000 mUracıuıl sahibi vardır. Bun!Ara 
fazla kuvvetli buldubrunclnn takvı. 111 a" •er ımcmCllinc ""alıca M-. 1 bn . . b.....ı• J • 1 Vll.ı:;' "l '\ l -... 
~·~ .ıuta arının ge esını "'" ~mı'"· beb gaz. Bllyıcı naati mevcut olmama. 
Ur 

;,, •·- ...... t . 
1 

s:dır. Hav, gnzı §irketkırı bidaye tte 
raıtöt aynı zamn.n=ı. ngı ız er . 

d tak l 
.. d '. 

1 
iıt.edcnberl sarııyat mıktazları tecrU. 

e \' y~ krtala.."'.I ;on eıını... er • . . 
d . ~· d k' h ld 1 .1. 1 1 ' b be edılıntş olııın abonelenn saatlerini 

ır . .,..nn ı ı a c n~ı ız er .ı • 
Yılda · •

1 
-

1
. çrkartnrak ycnl abonelere vermlış ee· 

ınsnn ve mn c.eroe usu unu . . 
C>le almıe bulunmaktadır\nr. B:.ı iti aboneterı ıno.ktuıyete rapletmı.tı • 
cepheye gdnderllon urhlı birlikle· ıerdlr. Fakat &>nrad&n bu usulden 
rln için de 28 tonluk tanklar bulun- sarfınazar cdilml§tir . 
maktadrr. Havngnzı için mUracaat edenlere 

Knhln'. 28 <A .A .) _ Rdyl!'rln hu. gaz verilmemesi m:ıhrukat ihtiyacı • 
eusi muhabirinden: nın tatmini bakımından çok ehemmi. 

Yeni mihver tanrı-uzunun başlnn • ·YCUi telAkkl olunmaktadır. ÇünkU 
gıcwda Libyadaki mUttcUk hatları • her müracaat sahibinin havagazı ala· 
nın cenubunda zırhlı kuvvetler ara _ maması dolayısile günde vasaU dört 
sında bUyUk bir çarpışma oo.,ıam~. kilo mangal köm UrU aarfdtiği dil§U. 
tır. Afrlkn ordusunun ~nı şefi tUm· nUlerek bu şekilde günde 16000 kllı> 
general Vnlt.er Nehrlng, gece ö nem. !azle. mangan k ömUril aa rtolundufu 
11 kuvvcUerln ileri harekete geçme _ neticesine varılmaktadır. Halbuki bu' 
!eri emrini vermiştir. Bunlar Rotun _ a bonelere h&vagazı verllııe bu kömür 
da Seknali ile Tangeder arasmda. mlh sarfolunmıyacağt gibi alle bUtçıelerl 

ver hatlarının cenup yanından hare - için de dahıı. ekonomik hu~ket edil. 

kete geçml.§lerdir. mltıjolac&ktır: 

Çarşamba. a~mı Kabırcde lngi - -E--------.---dl--wl--
Uz kuvvetlerinin nıllıver • baskını.na JmaJılı 818 ~· 
mukavemet tçln şimal ve ceuubtıı. iyi. kaybettik 
ce ycrlcşUrllml.ş buıunduklnrı sö)'1c. 
nıyordu. Mihver kuvvetlerinin ırna 

kısmı bir hakem clvarrnda ikl tarar 
arasındaki bo§ kuımm geniş bir par· 
çnsı içinden geçmiş ve kendınl bel: _ 
llycn İngiliz zırhlı tümenine Çllrp • 

mııtır. 
Bundan sonra cereyan eden aava" 

hakkında hiçbir tafslll\.t a.lınamnınış. 

trr. 15 ı.ncl ve 21 ıncı A lman zırhlı 
tllmenle rln ln her iki.sinin de bu taar· 
ruza ıı;tırak etlikleri kati olmamakla 
beraber İtalyan zırhlı ttimenıcrlnc 
mensup bazı elemanların batıdan do. 
guya doğru yapılan esaslı baskıya 

tştlrak için ileriye geçtikleri bilin • 
mektedlr. Bu da ~imdilik Afrika. or. 
ausunun bir kısmının ihtiyat olarak 
sııklsndığınıı delA.let etmektedir. 

------o 
Belediye. buz bayiliğini 

ihale edecek 

l 
Adres: Aksam y Pofüı merkc-ıi 

b~ısmdP. 'o. ı.2 Tel: 20937 de• 
late : .. 1. ,1~ 

Tanmml§ AUmlerlmlzden " Küçük 
Hamdi c!endl., ismlle maruf Elmalıu 
Hamdi dUn, Erenk!SyUndcki evinde 
gözlerini hayata hediye.o kapamıştır. 

Küçük Hamdi dokuz sene çn~rak 
(Kuran dili hak dini) lsmlle on cilt. 
llk bir (tefsiri aer1f) ne§ retmişti. 
Bundan başka mumaileyh Oletalip 
ve Mczahlp tarihi tahllll)nin mllelll
fl bulunmaktaydı. Merhum bu e.ri 
Fransız ıııoz.ofu ı>auı Jamel..'nln me~

hur t!elscfe tnrlhl) klt.nbından ba:ı:ı 

illvelcrle lisanımıza nakleylemlşU. 

Cenazesi bugün E ren köyUndekl, e. 
vlnden kaldırılarak E renköy camlııln 

de namazı kılındıktan l!Onrıı Rahrayl. 
cedltteki aıle mııkbercslne d~!oedilc 
ccktir. All<!!line tııziyetlerlmlzl bildl. 

rlrlz. . . 
h~r akşam 

DUNYA 
DONUYOR 

EdiM>n hiç kullanmadığı ıa. 
rip bir harp makineei 

keJfetmi~ti 

YLDl harp silablarmda.n '3ık ea 
ba.11soiunur. Bilha~a yeni ı~:ıtlar 
memleketi olan Anı:erıkada her 
halde yeni keşfedilmı:.: s•lihlar 
olsa gerektir. 

Bu ihtimal· hatırımıza. eski bı r 
hikayeyi get rtlı M~hUt Frdison 
1896 da bir mülakatmda yeni 
keşfettği bır a letten b:ı.hsederek : 

-- Bir elektr ik makinesı keş
f l'i.tirn dem.İ{rt.i , Bu makinem lir 
tulu.m:baciır. Düşmanın üzerine u.. 
zaktan bOOO volt kuv,<etir.:l .! · 
lektrik kudretini hamii su ıka· 
rak b ir 1., rduyu bir saman çöpü 
gibi süpürecek bir makine . ..::~nra 
bır ~rin etrafına ::;arılac&.!; rel- . 
ler de keef etlim. Bu te:ler ~eç_ 
mele istiycnleri muhakkak uıdü· 
recektir. 

Bu elektrikli teller buR"ün lıs.ki
kat haline gelmiştir. F-a.kat Edı_ 
80nun en §8.§Trtıcı keşfi şu :.tizl~· 
r iy lc anlattığı alettir: 

-- Hareket halinde bulunan bir 
ordu ür.erine atılaca~ ı.incirler de 
keşfettim . Muhtelif boyda olan 
bu zinoirlerin bir ucu bir dına 
moya bağlıdır. Öteki ucu ise to
pun ıi~ine ycrl~tirilmiş bir g~Ue 
re konmu.5tur. •rop ateş t dır ce 
bu zincir ler havaya yaytıa{·ak v~ 
kocaman yılanlar gibi dti.-.:tnan 
saflarını perişan edcccktıı . 

Edison kezalik 250 k;lo dina
miti ihtiva eden denizaltı torpil· 
teri ve hava bambaları da hazır

lamıştı 

Valiler arasında 
(81\~t.a.l'afı 1 incide) 

etmi~tlr. Bu knra rnlimC ue S t-.)h&n 
vallııl Faik Ustun, Niğd1! valısl l ama. 
il Safa Apaydın tekatıde ıoevkedltm l§ 

ierdlr • 
Bundan bll.flka: ::3eyhan vallliğiM 

Manisa valisi Akif tyidoğan ~ı~ 
valiliğine Eı6.zığ valisi Feysi GUr el, 
EıA.zıg valiliğine teftiş heyeti Telsi 
Dervi.3 Ongören, l.lanuıa valiUjit>e 
Dahiliye vcl•Aletl musteııan Ali Rtza 
Ç.Cviker. Dahlliye vekA!eU mU&te.tAT

lığı~a. tzınlr vallsl Fund Tukıtal ta. 

yln edllm lşıerdir. 

POI.JS'te : 

Fazla sarhoşluğu n sonu 

iş yitzündeo . . 
Kaıagü:n : tlli~ OlU r.:l ll zı>a diill. 

':ıHm ::ır"i"'I n n ııt-.n ' leain rle. rnavut 
lbıa~ill'in b.~h<"' ."'Ü ral ı:ıı!• C n. 
:ıme' ~ ı,e fJ.hh·c'i =-::ıil . 'e b'.ı i n-." 
ııt;!esir c1 en k.ıvgr. ~ n tultt·mıı0tur. 

Knvga sorıun:ln ::"::ıi ı.ıra sını re. 
keı-c-k Ziya), soı kürek kemigın -
den ynra•an1:<>tır. Ycır h te<'lavı al. 
tın:ı 'l.lrnmı ı:: carih ~ a~n:c.nır.ıştır 

Betet: ya kamyoPl• 
bir kat:ınr çarp\! 

::: ... för H · · -~,nin idar '" ndeki 
'i1 numaralı ı el clhc kam~onu., 

·itin .b'evzipas~ <':J.ddc!intlcıı geçer. 
en HüsP\•jrı k1?.1 ~ hiha a0lında 

' w 

r kadına rarı '11.~ • ı 

1-\ndın muhtcHf yeri • ındcn ağır 
surette yara'an:ı.ml~ Ji'lliekİ ha.-, • l tanefline katdmlmı;, ~fil' )"rkl! • 
laamlfUr. 



o 
l'aı::ın: Nafi Atuf Kanm 

- Grng ya~ımdaııberl hikaşl', 
rumıuı olmın:ı.J ı SC\ elim. Elime 
~çebilen tUrfü tlirlü romanları hiı,~ 
kaçımıam. Bunbrdan bazılatı he
yecan; koı~u \erir. Gffe rUya.Ja.. 
rııua girer; U)l.-ulanmı kn.çırrr. 

Lk criyctlc cinayei.1crlc dolu ma. 
ccnı. romıınlanydı buııbr. Ahmet 
Mitlın.t merhumun Rodof il 3n ad
lı tercüme bir romanı \ardı; bil
ml'm ldmden tercüme. Henüz ço
l'Uk d ~·neeek genç ya tarımda uzun 
l.:tS gcc::lcri alçak tıwa.nlı, ~ lga.ra 
dumanlı sırn'. 0<lıımn içinde ba. 
bam g., i ğiinli tnkmıı: olmr, btn 
ılc dinlerdim. Bu romanın okun
nuısı ~mı; J:,'liıı siirdil, simdi iyice 
kestircmJyorum am:ı. o romıuun 
atoları, bu ~toların içinde gezi. 

nen tilyler Urpert.ici hayaletler 
JıüU. fulfı:tamdad11'. 

Bu türlü 1.it:ıpüır korku ,·ermek. 
le beraber insanlann hayal deni. 
len bir mc!ckcsinl <le bayii gıcık
lıır. Jlattü bunun ~in olacak, bir 
zanınnla.r bu rom.nnlar gibi şeyler 
kamlamıık he,·esine de kapılma.. 
dun değil. l'alnız, bir fmıa.tla ya. 
kaladığttn, Jül ''em'in .. Yer Al
tmcla Seyuhat" ı beni daha sardı. 
Amcamın bir dobıp dolusu kitapla
" n.rdı. BUyiZ< 1t0fanın bir kö
l)eSİnde kilitli duran bu dolap 
ı;enı:llğimde btına ne zengin, ne 
büyük görününlü. Yah"Rnr, yab
nr, amsra. o dolnbm içini kanştrr
mak iznini koparmlnn; "'e ne Ae
"ioı:le o dolıtbm jçlndelii kitapları 
altüst eder<llm. t,te ''Yer Altm
da Scyah&t" da bu kitap dobltm
daa elime geçmisti. Bir yananla.. 
ğJn baca mdan girilen yeraltı f&le
ml, denlzleriJe, nebatJarı1e, hay. 
\ıtnln.rlle ne eımrh ~ydi ba... 
Yaşmı bilyUdükt-e bir çeşfdbıden 

ôbilrline o.thyarak böyte hayli l'O· 

man ve hiküyeler cle,·irdim. Jo;yJitl, 
A kr 1'fomnu, za,'allı Needıet.
Bunl&r Abdülhamid denlnin 80ll 

yıllannda küsldin ve buta ~n.. 
ğln mukaddes kitapları J;ibJ ener.. 
de dol~~ır<lL Biraz edebiyattan 
~ııkan her genç, mutlaka bunları 
okumuştur. O zamanın modasına 
göre bimz felsefe yapılmak ist.ea
ıli mi bu eserlerdeki tipler lnceJe. 
nlr, onlar üzerinde saatlerce da. 
nılur, Ahmet Cemil, Nihal. 1ta
yal1crdc c:ınlandırdır, haklı balıı:9lz 
tarafları mUna edilirdi. OlmL 
farda pi iko1oji konıısu olurdu. Bu 
da bir de\"irdi; geldi go~ 

IDr zam:uılar, Oü.seyin Rahnbııba 
romanlan aldı yllrüdüydii. Bunlar 
da da umncılıır, yanıklar, madam
lar \"llrdı; '·nrc:lı amma bunlar ba.. 
na her neden e daha tatlı, daha. 
~akın ~eli yordu. Bazı defa, roma
nw bir t.n.rafmda kitabı kapar, kah 
kah gUfer, teh-rnr aıear ve oluıma.. 
p dcnm ederdim. Kitap bit.ince 
aeıkJı \'C gülünç t:araflariyle kan-
ık bir duygu iç.hı<lc ben hap.tı

auzm blr flus.sını seyreder, yap.r 
ve düsUnUrdüm. 

Atletizm hakemlerini davet 

ftö~ atı~tnm aj:ıal~ı1nn: 
A.§ağıda isimleri yazılı o~ aUe. 

1 

tlzm haketnlerlnln 31 mayıa pazar 
gUnU asal 1' te Robcrt kolej sahasın_ 
da l:ıulnwnalıırı rtca olunur. 

Unvan Tayturo"'ıu. Na.znıi "I'Ufek
çi, Dr. M. Ali Aybar, Md. Grec, Da. 
vit Vahi, Yahml, Dr. Nurettin Sav _ 
cı, Ali Rıza. Cemil Az.unoğlu, Sadık 

Butter, i'ield, Y. !'ktnıtrt!, özba§. 
PrQt. Allen. Nertmııu Tekil, Agop_ 
yan, Sudi, Devecis, Kangelldla, Klop· 
stok, CUneyylt. Turgut, Kesim, Be. 
ılm. 

o;iyasal, SO"-~·nl k:ıynayı~lar içindr, 
ı;en!:ler bnslm konulnr arıyor. Hak. 
lan değil ... 

Bu dcnfo romanları arasmcla 
beni Anc~ sar:ın "Yeni rurtUI" / 
olmu.~tu. Bu b'aşkn bir eı;;erı.li. 
Cuhnmu:.r.an uyuyan l\nha bn~ka 
yerlerini dUrtUy~rdu. F..,.«henle kı- t 
y lamam: antal• Abdülhıuni<1 
denlu.d Esber na ıl DJrl bir çe. 
a~e, bu da ayn bir ~c itti. Oku. 

dukı;a. beni kımılda.tan. coı;tumn 

yepyent bir t.o.rafı \'ardı. 
U:z;atnuyalmı. bu dt'\lrde \"C bu 

de\'lrden soıı.m lınylj irili nfnkh 
ronuuıbr ,.e hliW)·eler <lalın ~ıktı. 
ı·a. beni geıı;~ktt"n dnyurucu u 
çıkmadı, y:üıut ben hnyli ~-a~tan. 
dım, benim durulan kııfamı, gön
lümü doyurmu ·or. 

laıpru-atorlu!hıo temelini keqtİ· 
ren kurtlar o asırlık glhdeyi yere 
iel'diler. Tarihin bu büyiik ela), 
i.le oad:uı daha büyük Türkiye 
Ciiınll1lr.iyetlnln kurulusu olayı 1. 
tinde J"OIDftJl dip Yakup Kadri· 
nln "Yabann mı hatırlıyorum. 0-
bıdam, te1'rar okudum. Okuma. 
dı~ sh de dlrnyunuz. Eseı: de. 
ailen ~y Wr lnsıÜı mahsulü İSe o
aun da insan gibi kuv,·eW, zayıf 
tantf1an olabllir. 

Ben ~ n~ ~m, ne de 
ceacim arlık. ÇocUklukta fulyret 
,.e tecssUsümi karcalı:unL5 eserlere 
çoculduk çağlanmın eu aziz anlan 
~ibi yıp ve s~ beserim. hıce 
nı1l talıJilleri genı:llğimin aoılaı;
larıdır. Gençlittimi anmak lçinmis 
gibi dolup bG romanlan gene 
okurum. Sinekli Bakkal'w Jıer 
!i&yfa81DI Ç~\ irdiktC adeta haya. 
tımın, bir !mimden kopnn yap. 
raklar gibi. yapr•k yapral• koptu
ğunu duyo.rım. Dudak arnnıla ince 
bir gülüşll göile.rimin hafif nemi 

M EMLEKE'r işlerinde. ~C:: uavalannda cıçık ve serbest 
koıı.u :nanın, bakıkatı söylemenin faydalarım belirt

ın~e li.\zum yoktur. Kudret v_~ kuvvetini halktan, kendi ken_ 
dinden alaıı, yalnız kendınc guyenen uluslarda, doğruyu söy
lemek, hakikati haykırmak daı_.m.a güzel, iyi ve verimli neti" 
ccl~r doğurmustur. Bun.'!. mılletlerin ha.yatından bir çok 
mi~all~r gösterilebilir. 

Sayın Başvekil Refık Sar~~am·~n, yeni bü~in Mecliste 
n.1 ızakeresi sırasıı:ıdn soyJe?ıgı h1tabe, her yıl yeni bütçe 
münııse~t.y\.: söylenmesi lıı:zım.gelen demeçlerden, kılişe~ş. 
miş sözlerden değidir. Bu hıta.be,_ ~rk~ımızın dediği gibi 
nçık alınlı bır sırasetın al~ı aç~k ?ır ıfadesıdir. 

Başvekılimiz. devlet ışl~moen bab..sederken, zaman za.. 
rnan ustündE> durduğumuz bır mevzua temas ederek: "Devlet 
te§iiıltıtı lınlnm ihtıyaslarını lcarşılıyac~ şekilde teessü,.. ederse 
t;ız cr.lıı.t <.-dec<!ğz. HugUıı devlet teşkılatı bu vaziyette değil. 
dır." dıyor. 

Sayııl Başve:dlimizin bu sözleri şu hakikati gözlerimizin 
önfu,.:!e ~nianclı.rıyvr: "De~~e~ mek_an~sının bugürlkü 
bünyesinde, bugiiııkU teşe~~lunde hıç bır nokta Başvekili· 
mizce ~hul değildir. Eksiklıkler, a~~aklıklar, hepsi ve hep. 
si keı d.•iııce malQrndur. Kafasının ıçınde ve gözünün ön.ün 
dedır. Noksan ,,cıyleri, nııllete karşı açık~a söylerken, sözleri: 
:ı~ şunları da ekliyor: Bütün çörçöplcri, bUtün pürüzlerı 
temızh} eceğiz, devlet ma.k.i!lesini, aksamadan, ufak bır arıza 
göstermeden işletecc~iz, dıyor. 

Eunn, b~:m de inancımız var. Çü?icti, Başvekilimiz. A
nadolu ilıttlli.limn başıııdanberi cephede ve idare işl2rinin 
b:ı~ında, ın:!nlfıp mücadelesi etrafında. ve daima milli davanın 
hızmetindcd r. rurk ulu.sunun medeniyete, ı:et"ı;ı.h ve hürriyeti 
ideali.ne, H.efık Saydıı.ın bır hayat vaRfetmiştır. 

Rdik Suyda.m'm fikir ve barekctinde esaslı vasıflar 
kr..t'ilik ve vuzuhtur. Onunla i§ b~ınd~ temas edenler, h~ 
vakit yüksek kara.kterlı bir icra ve prensıp ac'l .. ımiyle karşılaş. 
tthlarını anlı ~ıı-şlnrdtr. Refik Saydam, yetiştirici, ) aratıcı 
şu.lısiyl?tierderıdir: Ona Türkiyenin srhhat aleminde bütün 
bır ku.dro ve, bir varlık borçluyuz. Bundan ba.~a. dünyanın 
bu karılı ve j{orkuııç günlerinde. Milli Şef'in irşadiyle, memle_ 
keti sulh ve sUkun içinde yaşatmak esaslarına önem vermiş, 
maceradan sakınarak, yıllardanberi müsbet bir ir.ıkişaf hare
ketiyle ıleri ~ gidi?n Tü~ ulusunun medeniye~i iD§acı 
davasmı, dil.zenle yürütm~r. Ye o, yalnız bu prensipleri 
yürütmüş ve korumuş değil, unsunınu da yaratmıştır 

Bu itibarla böyle kudretli bır elin, enerjik bir devİet rei· 
sinın, normal hayatı bozan bazı idare noksanlarını düzeltip 
te;;k"latlandırnc:ığma imanmuz vardır. · 

(Gaut4'mlzln tılrlnat aaytumda 
batlık yanmd&k1 tarlb ~11)evetılnl ek. 
lly~rek cöade~ cııırvucuJarınıı~m 

tll$rl mahiyeti ilah olm.ryan kUçtık t. 
uı.nıarı parastt netrolunur.) 

evlenme ıeltlillcri: 
• 35 ya~da. orta boylu, bank c. 

tinde, kuınrııı. iyi bir alleyc men.aup, 
Jyı bir terbiye ile yetl.Şmi§, oen ve 
mUşfik, naz k, oo. yaşında bir çocu· 
ğu bulunan tÇ<>Cuk yatı mektebinde. 
dir} bir bayan; 40~4.:S ya,ıarında bir 
evi geçindirecek maa§lı meınur veya 
mütekait, yahut cmlA.k irat sahibi, 
bir e\i bulunan. klmse~z özü söztı, 
doğru blr bayla evle..ımek istemekte. 
dlr. Tip mevz.uube.ha değlldlr. (Naci· 
ye Dindar) remzine müracaat. - 332 

• Boy 1,72, y~ 33, ticaretle me§. 
gul, aylık kazancı 1~ llre. olan bir 
bay: uzunca boylu, gUzel bir ev ka • 
dını olabile<:ek bir be.yanla evlenmek 
istemektedir. Dul da olabilir. (Var· 
!ık) remzine müracaat _ 333 

• 25 yatında, 60 lira maaşlı, baN. 
me ı.lahll ve ilerde teka.Udiyeısl olan, 
ldrnscsiz, içki kuUanmıyan devlet 
memuru bir bay; musiki acver, sarı • 
ııın. 18·20 ya,,larında bir bayanla ev. 
le.ıımek istem.ektedir. lR.Ö.) remzine 
mUra.caat _ 33,ı 

__:_:_~ ~\"IS - 194L:# 

Verıııere J8pdd ...... 
(Ba.~ı 1 incide) 

tl\dtr. Slit, yağ. yapağı, deri ..;e 
canlı hayvan fiyn.t.lannm yükiJel ." 
meri ıaınla.n ~a ınUSSlt 
ı~örU mü3til'r. 

tk;nci maddeye ~ö.re. dımıg9 re' 
mi kanununun 11 inci maddeei'" 
bağlı terifede nevileri yazıll tf• 
ı'aktan maktuan alınmakta ~ 
ılaı:nğa resmi yüzde 50 arttırıltıı~ 
1 adır. Bu ~sim evvelce yilzde 
arlırrlmış olduğundan bu suretle 
a>slm bir mis1i dereceeindc _.
yapr!maktaı:ız... 

tiçüncil ve dördüncü maddeler' 
ı;öre tadil edilen t~ reaoıi )1 
~ıunu mucibince reşmi daire "' 
mahkemelere veril~n arzı.ıbnJJe!S 
J:apı~~ırılan bir lı.ur~luk pul bd 
kuru§& çıkarılmaktad.rr. Resmi dsf' 
relere ve mahk.cme.lere \'erilell i.tr 
tifanamc muhtıra li'-"iha ilabS"' , , .,, . ' 
name ve bu mahiyette resmi ın3 
kaml:ıra çek.ilen t~lgraflar da tııl 
resme tAbi tutulacaklardır. 

Be~inci ve altmcı maddelet et• 
has ve eşya naliliya.tmdan alIJlşll 
t·esimTerin art.ıı11Dasma daftdi1• 

•172 numaralı kanuna müste~ 
vapur ve tren yolcul:umdaıı _.,. 
hye ücretine ilave.ten ~~ 
olan nakliyat re.xd, ıehir bad' 
nakliyatta. birinci meWide ~ 
G, ikinci mevkide 2,1, UcUnclld• t 
arttınlDUş yolcu nakJh':atı bariCi'° 
de, ıaruri ihtiy:ı.ç mad<WleriJe ;ıtı 

IJ arı yanlar hisara tabi maddeler i.stisrnı celil• 
• Muhasebe işlerine vtl.kıf, daktilo mc:k şartiyle, nakliyata yüı;de ~ 

ne tok seri yazan bir bay; herhangi nic;.betinde bir :ret"iİm lıoıımuşt.ur. 
bir işte !jalıştnak istemektedir. Gedik Zamlar birinci mevkide y~ 
t>'.l§ada Balipa.,a yokuşunda Kandal- l~, ikinci mevkide ..2,5 ğa. Uç~ 
er İhsan sokak 23 numaralı evde Ah. c:ü mevkide 5e, l'Şhas na.kliyatJ ~ 
met Kene müracaat. ricinr.eld resim yüzde ona çıkarP • 

• Boy l,'iG. kilo 76, esmer, açık 
yeşil gözlU, 27 yaşt11da." lise mezunu 
bir bay, 20.26 ya.şlarmda zengin bir 
bayo.nb. evlenmek istemektedir. (Ya. 
laza) remz~o mUracaat • 385 

• Fransızcayı, eski ve yeni hart. mnktnrlır. 
!eri bilen, ,t7 yaşında bir bay herhan- Bıı zn.:nlar, yabancı me-mleket • 
r:i bir müe3Sesede l§ aramaktadır,Pen ler.ie demir ve denl.z .. ·olları idt" 
dik Tetneıı sokak ıo numarada Ali ve acen te!eri tarafmdan T\~ 
Yerhana mUrnc.aat. hatlarındaki nakliyata a!t satJ1"' 

• Tıp fakllltcııinde okuyan, fakat biletler dolayısile bu idareleri' 
kend!sine bakacak hlç kimsesi olma. lıabeıdar edildıkleri z:unanda.ıı - f' 
dığl için çok muztar bir vaziyette o. lıyacaktır. " 
lan bir genç; resnıt veya husust bir Tuz satışlarında ki!(• ~ 
mUcsscsede, otcllcrde, tabrikalarda, "'ir kuruş müdafaa ver.,isi alll' ~ 
ııaba.htan a.lqama kadar 1 ça~rnak caktır. ~ 

._ __________________ _.L~A~E~D~R~l:_ __ J 1 ıartne iıı uamaktadı:r. Kendislnl.ıı. pek Kbrit ve çah'tllak ta§ların~ 
ll'l dereceli daktilo kurs ıatı.adetna • aman müdafaa vergisi Jo 'I ~ 
ınal de vardır. Ortam.~ktep talebe • mi li arttırılmaktadır Bit 1'\ld ~ 
ıenn. geometri, &r:it:ı:rwtUt. tmuc~ ıum.. ki~r~t 4 kuruşa satıi'acaktır. ~ 

Fikrctl tedbirine olsun t<"Cnni Rahber 

inanılmaz ıey fakat doğru Pamakdan bardak 

ya, ruim, biyoloji dersleri VeNbllir .. rıyatı:o Ve IÜnema reaiJnlCI" ~ 
• 47 y:t§mda, 22 sc~e bvicrede bu: yuzdc Y:ız:ni. arttırılmı§.tır. ' 1 

!unmuş, frıınsızcayr yeni ve eski barf On bırıncı madde ile iht'S~ ~ 
lerl mUkemmel bilen bir bay her • vergisinin nisbeti yüzde Oll 'i \ • 

hangi bir 1,şlc çalışmak ı.stc:ınektedlr. karılmaktadır 
•rezgt.htariik yapabilir. Beyoğlu Par. On dördün~ü maddeye gri' lt 
ınııkkapı Ml:ı :ı:ıbk 29 num:ıruda ru. istihlak vergisi artbnlma..\tadJ~ 
fat Toza.ııa mUnı.ı:aat. Teldon. 42~ On birinci madde ile tit:er. ~ iler, götilrür. Demet, bu roman, 

daha ziyade benim romnnını. be
nim gelip geÇml~ hayatımın bir 

Fransada bir nahiye vardır. 
burada tahsildarlar hall:·tnn ver 
gi toplamazlar. biJA:ds hnlka. ver: 
gi dağıtırlar. Burada on üçüncü 
EU.lrdan kalma. bir adetten ba.h· 
sediyonız. Burada AYens civarın.. 

romanl. daki topraklara sahip olan bir 
Y\ ~ LugünkU ~cnı;lerin ro. Senyor vardı, Senyorun toprn.k
~ • !'ere< le 0 romsn ki he~ çe · larında sari bir hastnlık çıktı, a
f;ııttcn ııısanfan, hnyatı, muhltı, ta- hali korktu top -"larını bıra.. 
~!atı, adetJ.. didim cllclim ılill!~le- karn1< ka~ğ'a ~~adı 

Parisli doHor Brnten pamu\:_ 
la. ~ yapmak için usul keşfet
mıştır. Pamuk kn.rı~pk birtakım 
J..-.imyevi usullerle birçok tahav
vül1CT geçi-rdikten sonra cam olu_ 
wr. Scllüloz camı ismi verile:-ı 
bu camla pencere oamı yahut 
bardak yapmak mümk·· d"" 

• Ortamektep öğretmenliği yap • vergisinin nisbeti yüzde 10 a tJo ~ 
mı:ş bir tıp taleb-si cl1vcn !lyaUa tı- karılmaktadır. 404 numaralı 1"' "' 
"lk, kimya. dcraı.ırt ,·cr:ınektedir. Ev. nunhı. konmuş olan ihracat vt" 
le..""C gıdeblli~. (M.Kr.) remzine ml!ra.. gisi bugün ihraç olan ınadd~ 
eaat. tob kıymeti üzerinden • .:~~e 

tür ~u.--
Aldtnmz.: · .M 

un ur. 

tiın. Öyle tıııler çıl<sın ki hızım 1 Senyor :ı.-ı: · · d. t t biL 
ol h ttr. bütli • 1 ı fürn.uyı yerın c u n 

sun, il :ı. n ınsnn nrııı o · rru>.k için to ki· al li ba· 

Y~lnız bu cam sarhoşların bir 
zcvklllC mfı.ni olacak gibidir Zi
ra kırılmıyor. Halbuki coşaı: bir 
SC!'rhoşun kad ih::ni kmnası ncse
nın _son ~deli sayıiır. Sonra. yeni 
den•.ze ınd!rilen genıilerch bir 
şampanya şışesi kırmak Met ol
d~una gö~ bundan sonra bu a
deti de değıştirme.k 18.zıın gele 
cektir. • 

A.,ağıdB remtd,.rt "ub Layihanın on dördüncü maOV" 
elao 0 si istihlak: veraisinin artbrıl; 

kuyocuıarınnzıo oamlı1rıua c~ıı-n • ,.. ,. 
mı•kfDllları ldl\r .. ttnneuılzden (pazar 3!na daırdir. Yapılan zamlar ' 
IRn bant") her~ ._bahtan l)tle.n rı ve deriden Yapılmış eşya~ 
kadar "' <mat 11 den eonra aJJsrın;ı demir, çelik, bakır Vf' bunla iıl 

1>ua. Öyle nıeseklcri !:Öz,.iin l•i 1 g-ışladı 50.~~~ın ban tıa. Y<; 1 ı 
ile k ···t.ah 1 1 ··ı • ou.:ı.c: u opraK ar 
.. r_ 0 uyan, ~';. 1 ·~paymr.n nı • halktan kiraladı v f ~-· ngin rıın. mamul eşyanın vergilerine 

ts.C.K> (Garl cE. Ural) (E.O.) misli. ham kauçuk ve maınuL\ 
(H. önsal) <Ş.U. > (Acele) (H.B. 888) oamuk. yün keten ipik ve ııı1 

1 urıine yeni hucrt>l<'rın kntıhlığıuı herkese kira e, a.ndr -'Zf:.tt duysun. pnras nı agı ı . 

Bunlan bana nnln.tan lmradıı. 
sıtstll. Göılerl daldı. T11b:ılm5ın· 
<lııı bir slgara tıkardı ,·e ,·aktı. 
Jil\'mn kı\":rım dmnsnlnrına ·~öz
lerini daha derin d:ıldırdı. 

Bu Met yedi asırdır devam et.. 

.y. .y. ~ 'R R.U ' f Clddl söz verı c N.C.K,ı sucatiylc bumen<:ucat tan y~ 
"'~ • iyi usturalar (329) fA.M.> (E.L.) CN.B.) <B.B.C) mış eşyanın, kağıt, cam, çiııı~ 

10 000 000 I 
(M.D 31~1 !Tekcan)(Yedek denizci) porselen ve muşamba mafil~ 

· · rang tazminat Foto _ E!ekt.rik hiı<:resi ustu· (T.H.RZ.J tının vergilerine yüzde :)(). i~ 

mektedir. 1912 yıh için dahi tah
sildarlar bu parayı herkese dnğı~ 
mıştırlar. 

Amerikalı Cclt Cekard namın.. raları yaparken de işe yarnrnağ:ı Atagıı:ıa remiz sablplertnln namla . iplikleriyle ipek ve n:ıablltt V'I. 
da bir bankerin karısıyla olan başladı. Usturaların kes'kinliğini nna !:elm~ fakat şimdiye kaaar aı. mensucat ve ipekten, mabluttıl 
davasına ~hit olarak kaydedilen kontrol etmek için usturalar dınrmamış mektupları bu ayın sonu oekten eşyanın vergielrine ıc.' 
bir sinema artisti şahitliğin Foto • Elclı:trik hücresi önünde na kadar aldırmaları 1 d misli nisbetindedir Deri ve "" 
k b r· · · ·ı tutul U t 1 zım ır. AJ mulatiyle ham kauç·uk ma....,uJi ... ~ . u u ıçın ver• en evrakta ken. ı W::· s uranın kabul ettiği eonuna kadnr a:drrıımıo .Jlmıyan ... pi C'.ısıne (Matmazel) yerine tMa- ~-~k .. miktan .iyiliğini ve kötülü. mektuplar tmha cdıleccktlr. pamuk, yfüı ve kıl iplikleri. R 
dam) dc.;~iğ'";i ~örınüş bunu iz- gunu tesbit etınek gu""zel bir 011• tnuk, yün ve .kıl mensucat ve _,ı f" , __ ,. - (215 StZ!'lH cGM.) (A,G) tSS) "J p; 
zeti 11~ sınc bir tce<wüz ı:ayarak yar ouu~ta. Lmiş fyi usturalar (R.M.ı ıH.K.ı 1 A.L.ı rn.Y. Kaya) vanm vergı erine evvelce ~ • 

Me~nıtiyet yıllan geldL Geniş 
çapta bir polltllm faaliyetinin kay
na tudığı htı)'11.t iç.inde artık Aıkt 
Memıııı'an, .t.)"liılün k&.Jelerlne bii
~iUmU, ha.5tn kahraman lan beni 
de aanııaz oldu. Gazeten, dergi. 
ler hani hani tercftme, tem hJ. 
ldiycler, romanlar ynzıyor. Edebi
yatı Cedidcciler :rtrlerlııi Fecri 
Atlcllere \"eriyor. ~ Bunlal' da öte
kilerin hir pannnk clahıı ,·enileri 
ve da.lıa genı;lcrt. Doyunn~. Os. 
manlı İm)l!ıratorluğunu temelinden 
arsnuı. Mfdaclmı gösteren türfü 

~nkm-den tru:mUınt. _olarak 10 ço_ k ış1k alıyor, köt' u· usturalaı'. 0 mış olan yüzde 10 zam kaldll_~ ı f ank .,,.,....,;.... 1 ron) (Clddtı <.Eıı tEnıel<lf) ma_ktadır. Bu suretle hakiki ıır 
ım yon r · ıs....-. ..... ::ıtır. ısc az ışı.'k alıyorlarmış. (1. Şenkanı (Nadide 7.ıı (Tunaııı kta 

---~~~~~~~~~~~~~==================~~~~~===~~~;;;;;~~~~~mı ~~e40~ti~ ~ _ --- Densını de kendi ımal ~ 

~A ıı•.., IB ,--,, M tn<.'sktır. •alım: sana 511nu 1>ö)·lL • RiC$ ederim bırak rnnk abrikalarda kundura uı-eritv'i 
'.·c .. ·im ki ,.;· liln ı tırnbı Lt--. l h dnlnşnrsl< aynldı: 1.ıhııan istihla·ı-. ··ergı'sı·yıe sutl, ( 

na 5Ö2ler onun sfu.lcrldir. .\it. 
bapça bir koouşm:ıchr lıu. Bir ro
man tarihi hİ!: cleğlldir. Dcğru, 
eğri tara.narı obıblli.r. Ben müna
k:ı.5a etmodiın. ÇünkU "Ok lstiy<'n. 
•nmlmi istiyen, la. hastalığı ı;ibl 
n güzel, en doğru '"e en iyiye tut
kun olanlara. ben de tutl.-ıınum. ue 
yapnymı. (ÜLKÜ) d~ 

-• J ,., .....-..... ~ r ıyc aylardı • onu, -0 masum Jlo • t ... , lii.. nıcnfll:ıt, bi~ hadm fl'tlruru, bı"r. n"'l .. k lbi •· Jıtor Tank l<"erhadın pan tyn. ıpek ve ipliı7ı·nden, saı·r madd~ ..ı. 

~
- ..., ~ .e;fY 'b ~ .,.- "' • g ~nzı bizim diinyn.bk mü- c. i:i ~~~~?::>S-7] ~ ~ jp ~~~~'®jff ~ok <la inat '\'c ihtira tan mürck~ n_nkn5:ıl:ırs knn .. tırma! Rica ec1c • ~ıı~nn:ıitn:ıı:_ Gg?:1ti1titün ... ,o~1Jdnaçkaada:rka1<<i1 apor- re kknrışı:k olnuy~ dama~:.,;JI 

....-....... ..... -~.. ken ""I' fııni bir hl tir. rım bi ;ıı_._ • .... 1 
• ... aşmın ı·e, avanoz ve emsalı"nden <:1ı .. tl" 

,. ""' • r U<&.lı:\ oncl:ın b:thsotme ha- ı ı · 1 "'" -- nunl rın da bir luymeti \nr nn! > r "tnir buhr:ını .:;cı:irc lğlncı hlllc- alınan vergilerin nisbeti, fi}'& ,tı 
elbC't.. Tank bu kafi knmlıkb. Ji~ır mcdiyordu. Nonnal hfr İManın bir rine nazaran yüksek oldu~d I 

- 23. 
Fcrhnt nrktı.dasınm sözünü yan. 

dıı bı111ktı : 
- Denden o halde ne jt;tlyor. 

sımm:'! 
- llcııi dcı onun tnrnfımlaki kü

f eye lmyuyorsun ! Z:ırnr yok ol. 
ı.un '·· St•nı1rn m:ıddi b'r mu'icabe
Je lsti)·C'n l ol• yn\'ntm. 

- itele en bir kere konu, 
kemli<ıi~·lc. 

- Ren deli değilim. 1'ııptıj:;"1n 
izzet~ nefıs ynrolan kiıfi ı:-elmlyor 
mu:: ~ibl bir de kı1.c:ı.ğızı tarnfın. 
dnn brn hıhl ir ('(]c:ceğfm öyle mi~ 

- Tekrnr <'tlec::!ğim o hsldc 
benden ne isti3e1Jilir!. 

- Ne mi 1 tl3ebilir'.' Kalb ala. 
l<nsı, \icd:ın sesi; biraz sefl:at hl
rıı:ı: mf'rh:ımct •.• 

- Fııl.at T nk ben ona btiti1n 
iımriimll h liye tmlş de~ im. 

- Knbul,. fal t lıır kapris uğ. 

runa dıı durup <lururken bir kn. 
elma böyl ğır bir hntaret ll!.Jı
mal• doğru mu<lıır. 

- Knpris mi!!. Karris mi?!• 
- l :ı nedir'? Bunıı bll ·f.i""' bir 

n· k nu dlycı e · ız ~'11 9 ! 
rcrh:&dın gözkr~ndc pıırlıık bir 

liya tu~tu. Derin rn at~!;ll bir 
SCNle: 

- BUyiil> ask! :Belki oııdan da 
bUyUk '.. t mi olmıyıın ilfıhi bir 
hi •• 

J\Uyiıkl.. bmi otmı) n ilahi bir 
hi:... 

- e mübalii?a l nrabhi ne 
nıilb:ılitğa! •• St'n lınkilmten ~nrn. 
:ı:ı bir ruh 51lhiblyntksln. 

Ft>rhat arkııda mn nki mu. 
lmdılc b·r 5C'.\'C d<f,n nu~ormo g;. 
hl k ti bir nehiy ı reti y ph: 

- Bır:•I, ':m•l· beni 1 J"'~lmH 
-<lcdi- , ana bunu zaman ruıl!l. 

- lfaldki J;:ı,lp at'rsımı mlf'.rayc- mıs!'· Bir<.len u~tu '~e n'.\.'!l;ç... kalk defa telcfonıl~ ~es1nJ .i~i~ti~i, ya. bu eşya yeni zamlardan isti ..ıı 
sc edersen ı;ok k:ıybc<ler. A~zlnı, nınga davr:uıırlum: s•~ rnıı <.nn~ \le yuzün~ gordüğu, mc~ ~dilmiş ve lastik ayakkabJI&'~ 
Günıil gihi lm.dml:ırcl:ı knlıl ıfonl - .- l\füs:ıade cclers~n snna Gü • z~yct~d-~1 meçhul tmahır ... ~na İıı'?•I• l lii.stik çizme, !:aloş ve şosanlıı1.AIJ 
len o nr.ıne\i \":ırhlc çoktan nasır nulllen ba.hsedecei;;-im dedi. Ben ° ııp unY•Y

1 
unu "' >?in mut)a. ve deriden mamul ayakkabıls>~ 

tutmu ·tur. O lralplerin içini ~Ur- de. bunu rne\'du bj~-~zlfe tcli\kkl k:& ruhan ~ıa-~ olması 'azund!. na vergileri de aynı sebeple bugil
0

.~ 
mck senin \e benim lhtisı.ısmm bu cdıyorunı D" tl~~l': üt nıo:k masallanncl:ıl.i hadl~rde bırakılmıştır .t\fl~ 
tlmlunn giremez. Gönill ihtJrn. \'c b~r .lıald~ e\~c g;~~üN.~~. bŞ~;:ı~~ ~~a• "'.~~ ~e~Jı ~şklar ~ıaklki bunların vergilerine e~elc~..,_ 
eh\'et zc\"kfni \'eren bir dişidir. gı<lıp kendisini rlyn.ret edcceğlm. l • e enne gırcnıezJı. pılmış olan yüzde 10 u..oı ~· 
- Peı,ı, hunbr için l•Cndfstne Ferhat ı;özlcrinıte bir sorgu ile Dokt-Or Tank <lönlltii ~ürdüğü daki kanun maddesi kaldırıdJ)ly'I 

hi~ bon:lu cle~il mi in? b~~uyordu: St'ndt>n selfün "'iitiir<'- 7.2Ull'.lll bu fikirlerinde kendisini dan bu zamlar avnen yeni .-lif 
- Tnbli borçluyum. Ödeneğe yim mi! Herhnlclc büyilk bir tc~ir h~tlı buldu. Eflatun krep santea haya alınmıştır. Yapılan ~_., 

ele hn7ırım. )"ıtp?u-.nktır. JHJaması~n fçfn~lc, ı;ık divana u • hem m~et içine yapılan ~ 
. _Tarı':< ba<:ını pe•ıccı·cye çe frdi. Fcrlıat : un~!Ş \ilcndu oyle gti:ıel, öyle za ele hançten getiri!E-n roallal'• 
~·~Ylcmck istroır.ı seyleri söyliyc- - Onn OOf:; bir ümit ,·e~ek ri!iı ~·. Dr,ı;..tur Tanğr görlhtce mildir. i}I. mıyordıı. Sonrn c~n.-tln 

00
,. clu" • b. d ~ im ~cnle:-ının mlni.lı \'fl ldttar bekı3ı, Kibrit müdafaa vergisiyle· h ııerek: ..... ' .. ır .ogru o ıız -diye IUmz etti.- ooa eli~i n. 7.a~mdakl jest bile bir racat muarne!e ve istihlil< "et'!;. 

- Peki, sen neznJ<cte:rı ol un ' k b -~ 1 uD~ 
- Uep i güzel. rııknt esld ,.c kendi,.ini i tifsnr et bir kere r

0 
eg saııatklrlan özendi erine taalluk edenler kail iiı"' ı>~k '"m!m; blc ncl<adaş M!utlylo Sonra p;,mnu oıa.,.k•ml • re<<"k ..,.. ....... atb bir kadın • neşri tarihinden. diier ~~~ .... o~·IC'mege res9N't crliyonım. Bü.. Fe1'hnt ba5I0ı t>b:rek bn nn Jıkla dolu~·au. Belana hepsi un'i ler 1 haziran 942 den it..llJlP-

'.\ ti!< nc;J,ım dcı:rnıı nema hugtın s:n ma: d ... olsa ~ii'lelcli. Bir demet Ju.r me me.rf olacaktır ., 
n: nlı lr kız. oıı a l!e iu lJ .ıl< - nüsüueyim • eledi. n~kşe.! I, itina ile S'!rcle ycti~DÜI Bu liyiha il~ yapılan saJO ;, 

a iı m .. ii;t ·-r. 'l' 1 
1 

• hır kamel. ~ 8• yı çamura attıraealt levsilerde. bundan e· ... ·elkile~r 
• ... nm< ~uul 11 bu c.b hir Umlttlr katla J • ' ı rhat de Jı"'I ,, ı'clı •. ~; ->· ı· d r u~b!r \'aiüt gbzel cleiildlr. bi fevkala" de ahvalın' de 

.. .. " V" 11ti<: ır ii. ~onro Fe. .. ha.tla \: c. ( De\M'mı oor)) müddetince mWıh&\Drdn'· 
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( ..... nfl 1 İ9olıle) aynı günde varan, ancak bftada lkt 
tnn lfletlleblldlJlnl, buGutta vaki te• 
a1ıı1uar1arm &ılelımea iQiD t.tbirlel' 
&lmdJlau, yataklı Yapnlarda ,. • 

KUDakal&t v•llAletl bUtçeainln mu.. melderl tetkik etUnce11D1, t.taalıul 
saureet .n-a1ma • alan Oaınaıı !iman nWd ook oabftrtı içba 100 lira. 
f"ld Uludal. ,.talda ......_ aa. nm v•rllmeeinlll muftllk olaclılmı. 
utmcl&D ve lı11 Vll&'onlarda Verilen liman reillerlnln denbıcllerden MÇU. 

~rlD kila,J'e&ıUUllaclea, clelata mul mlltaleuma lfUrak •Wlbd, 
" kara nakil YMRalannda~ lllJah1 denizci olmıyaıı liman reilllerllllD tu. 
t.9fkll&tm ~ flkt.yeı et- ftyehrl lQID y&knıd&., lıl..U. ıılr ka
ıaifUr • .8Ulld&D bqlca latanbuı lim.a nun l&ylbUI nrileolfial ..OJll•mit ve 
Nı..ine fazla mealai dolayıaUe ayrı. bir auale llitatNtn, IJlrke~ " 
cıa ftlllen 100 llnnm da verllDMme • armat&-lerl• ifbtrUlt huu.unü mu. 
allll ıatemı.,Ur. 8&kerelıer yapıldJtmı, f'rls•Ulaafri7e. 

Mehmet Aldemir, tuftye Milen nlla •tm aımmuı naeYSUunun flm • 
lamlr lllll&D firk•U memurıanna h&.. dilik clllfUDWmedltinl bllcUnalf v

8 
ıa tunılnat nrtlıneCbtlnl ~Yhllllf, ll'&tauı KemittD bir auliDe a.va1"ın 
AbldUı BUıleaJ&, lntbolu ile Kuta- de TrakJ&da yapılan ldlprWen bul. 
moııu arumda defru otobQa Jtlet. • 1 l'Ulm GDU ne on befl arumda bite. 
bthnutDl; Abldln D&ver, Umu l'9la. rek AYrUpa battmıa mnneklıllta a. 
lerintn enelce oldutu ar* denlllol • oııa-aıaı tblllt ettillnl aöfluaAftlr, 
ilkle alAkadar Jdmeelerden -..ı...a ı 
nl laıtellllflerclll', TlCARl:r YICIUUMtN tlOZl.mtl 

Kbakallt ftldU mm-. AlDlraJ 
l'ahri Engin, cevap wrerek, ec11ı a. 
Dl&Dlarda mllnakalA.tm çok arttıtını. 
bu aebeble bir nakil pl.A.nı t&nalm. e. 
dilerek deıal&de " karada nakUyr.tm 
•ıraya konuldutwıu, enel Ulfe, eoma 
da mllll mlldataa lhtly"1armm. ön 
safta tutuıdutwıu. lokomounerden 
bir kıammm marpııdizle.re tahalal L 
cap etUıtnı trenlerde yolcu Hferlel'i· 
niıı ta.belit edlldJllııt, limanlarda. tab.. 
mu ve tahlfJe lflerlnbt dab& .uratıe 
görUlme.11 lçtn le&beden bOtlln tedbir. 
terin almdJtım, bu an.da bank ırtden 
İllkenderun ve Keram liman lflerlrun 
demlrJQll&r Adarulae ..nı.nk tan • 
ilim •d1kltliD1 ..OJiellllf .. bu ... 
l'!rek deııl& w ••rek demiryollarmda 
yolcu tıcret tarlf.ıertne sam 7&Pılmı· 
7Bcatmı ll&n •t:mlftlr. 

ISTANBm..DA llOllOa 
S'l'OllLABI 

Tlearet 'flelraletl blttÇMlnln mııza • 
kel'Mllııe Keolldltt aman ticaret ve. 
klU tarafıncSua IMla&t nrilmlltir. Ve. 
kil. fevkalAde ahval dolaylll&e latlll.. 
.ı " lataaı&k aruuıda bUJD bir 
-~-•dtltk llWe plclillnl, iN 
yüısden Msı maddeler berinde lfÖrtl· 
len d&rlJtm P7•t tabii oldutwıu. bu. 
na r&l'meD Ol'duanan 7iYtC•llnden hiç 
1>ir 19yin k..um.e41&tnı, ordunun bu • 
rtlnkG UlUy&CllUJl buert ftlllanl& la. 
,.. edlletnlyectlt derecede &rttJlmt 
bugQne bdaı' bl9blr tebll'de ballan 
•O ve eJcmelrals 'baıüuınaac1eııu, ana 
lhtlyaç maddeleri dal'lılmllaa mtıte
veWt YUl,J9U taıAft .,. tMtıt 1gm w. 
WeUn eUnden celal ~ta oL 
dutunu ..07llyerek teftiat itlerine te. 
mu etmlf, mevcut '*&11arııı MUane 
~ llü&n Olmadılmt, 11 IDbJaD 
ll&IC lalr baJk klltlubae IDtlaYi nnt• 
te yi7eoek na&lre d&Ctllmıılm muaa. 
um bir it oldull&Au, bunun lçln ana 

Vekil, bundan aonra zonguldakda \htiyaç maddeleri dafıtılmuwıı hal. 
köınur latlhlal ve nakll lflerlftl anlat km .kendi teıkllA.Ule temiı edilocett. 
m~"bti We ~~lt0&4u..-. ui ııöylemlı ve dlıtıılltUr' lef: 
..... ,.pf~ .. _ __ Y ftYA.'1'1 DIGlla 
.. atı blttlll takdirde laf mnalmlnd• 
de Haftadan JdhDGr nakit kabil ola. llADD-....: SMll OLA.O.t.& 

oatuu. lca'bldıen JVlercle n 1"ı ara· 
da ı.tantııuıda llemllr lltolrtarı YGcu.. 
da pttrlbDl,. hll•Ddılmı .Oyle • 
mlftlr. 

"- Blrge>k ~t ft fMMdlere 
manas blüuıuaakta,.. aaaar ~ 
olablllrler. l'alıat feYUIAde alawallD 
mapw&tma mWeUmlSID .am1ad ola· 
rak katlanacaiJDa emlDlm. Fl7atlara 
hlllttmetla aDd&llalMl amaaı ,.1 • 
mlfUr. AIAlr•darlua bald&n Yertl • 
melcle beratNtr, bllton ana lhtlyao 
m•chltlıll'l flıauanada bir latlknr 
temlD •tmM ıotn bıJld&7 ~Um 
.... olarak &1JJOrUL Dlfer maddele. 
tin ftyatlarmı bu uu ve niabete ıo-

" teıııblt '" tıan edtloetl&. .. 
Vekil. balen mOetablUe wruen pa.. 

taJ*l GDU JrorudutuRu w mu.taUt • 
uıı hUk611lete amamı Jal'drmmdaa 
emin lıulUDdulwau, PQeıa ouaan.t 
stınll .Adenıh blr Y&tud•ınwm IO 
1lbl ldJo tutan YIDI mab•ıltınU derbal 
1aQkQIDete wnreıı 171 bir Ornek tef. 
kil e&allDl .,,._... ............ 
,u tefldlltmaa iN ._. t.ecrtıtNtleN 
\llUD&dell daha l7l çaı.,.tmı na,,. 
•talftlr· 

SIMA!' ~ B1"r(SW 

llraat veklleU btltfeeinba aatlake. 

.... •••mDd• .,. ... --~ 
dUoPll malaiWQQ Mk'l'nde lrAJllıe 
tasl& b&r olumnamuau toluıml'lllda.. 
na DU _. YUtllrıde tıtft11a1. ..ıa • 
cnllUıı tın.ıı •nel kaldlnlmuı lglD 
tedlılrl•t plmmumı latemlfUr, Kalllll 
QDrek, memlekette UcUme ,on toh
IDUll Jetiftlrllmeetnl, llQftD JetllU • 
rillD8ll .. ..... lflel'l bll'lnde .,. 
bllbt• Rlu 9dıatm llUd OIMllL 
... dair tecrllbeJer ~ ıreım • 
... tenvir edlJnwılal IAemlftlr. 

llira&t nklli Kublla D' =, ..._. 
nrentt: 1'lUek 1ı1r slrut..,.. .,. 
ldUne taraftar oldulUD. lllnat ecl&. 
.,.._ ~ haJdcmda lılr aau 
~~·-•to. 
ı11Dll\lfldl \'&llttnde ve lltıeDl1ell IDl1r.. 
tarda ~tıere tevsli lmldm bıüu· 
aam,,,.,_ d& &ıbıUlldeld llM &il. 

..ıin buna mu.aade e4eolliDl .adi. 
l*t, bu MiMi lçiDde 100 1* Jenl pul. "* )'&pılarak kOJ'IQpe •tdaoalau. 
--.ıtm atıratlıl kaldlnlmUI •• 
\e6lrle&' almdJlmı .. bu anda mllll 
•

0 h'••· ıııoo araba ~ ... 
- ~ dftlddrllDlt blkamıt • 
illa ıa-. ekim d&ntlnln blltDD mem.. 
.......... ~..-INlda. 
... ... - .... 1ılWbı ekim IDlllta • 
kalannda .,... ~ 7&lllUI 
°*IUR ..,, ..... 

ldLLt ilbuA& llG'i\W 

ker, ftrk iaWdU " .. tetltd llloru • 
mü o.re ... tludıa -~ ft 
bugQnlıtı huzur ve lltUl6Dull tnd• 
aatı olaia ıtabramea ...._. .. •• • 
lla'llMU. ..a&ab7arak 4lemlfUI' ld: 

Ordudaki blltoa 1* tal'lll. oau 
..-ıı 41Mtanlarüe. kabruaaa ..uı . -.r11e d811tdur. TQrlı mWeU YV tL 
dufUr gttııc1en11e11 OM sca.-., .. 
lnanm'f Ye latltGıı dt1D7a ODU Jler a
man ~anldda Ulalftlr. -., cırdd. 
IDU ieiD OllUD llerstiD düa gok Ye 

daba kuvvetli OIDIUI lçlıa blolllr f"*'
lr&rlıktan çeklnm94111f ve çekblml,_ • 
cefl&, Onun da vulf-.U teracatı• 
)'aptalı ve d&Jm& yapaoafmı bu&'l1n 
ber samandan daha i1'i blllyor ve bu
na dala& ~k ınanı,orus: Bu un Yar. 

1ıtr bu Yeefle ile bir def& dü& bu JtGt 
*-n ... 'blletl., •'fll1le. ..ftDle 
" befMUla Ml&lalarm." 

llaUp, nıllJet!ıı Mttn e1unuıu-
tenıuıaaa o~• ~: "Var 
cıılllUll ~ TGft ........ ~ ..... 
ttr. 

HatipleriD bu bqanatJm Wü. 
ben klll'lilye plecı MiW Kllıdafaa 
Vekili 111 beyanatta balmnuttur: 

Çok aaym arkadqlanın, 
Btltçenln heyeti umum11Mf sera,a 

ı:ırka •)'in Raaa. Tartwı arkedap. 
am uker alma ı,lerlnde sert blmlet 
terin de dGf'llıUl'Whıl " ........ . 

...... 1fUet -~. - de ... . 
dll8\Ua aldllJ ~ 1ıll'IUdetta ... . 
dqa 111 ~ allabuJMt,Jc 
8Ufttte 1ııu lflerl MUn dlldrate alıll.. ,__.,......., 

Saym ı...ıua Çabtlal' ......... 
mıa .wı. mQdafaa blt.eeelala u el· 
dutunu 81Jyledller • .,_. adi lıGtıga pı. 
llnllne alınıraa &Ildır, l'akat fwk&IL 
de blltçe heaaba katılınan P99D 
dela oıctutu gibi her lbtl7&Q be1ll'dll1 
vakıt Ylllcaek mecJ!almı.dea bu llltl • 
yacı karplamak ıcıa tnkalıUe tell. 
... tala~J~ .... 
~ ı8oJMitfl ...... ~... ... 
1'1k mecllll latlltW avapada o14atu 
pbl lcatiettltl MmaD blltGD lllt4)9Ji 

--- lbU,tema ~ .. 
mla clUaJl ~ • BaJ ... , 
llU1erl • 
.. •DOtaaaeDIDde .... ..,... lb 

~ eldU4la " toülUlll - • 
... törU fwk&llde t.üllmt .... 
ve üau,.aıma. ap1rıga ~ ._ 

tqelıaeoettmtaa ..... lılsl .. ,.... 
lercll. Yllbek ... r11a'•I• de '-" 
blS)1e 7&1'11",,_ ....,_uma .... · 
dır, AJDl w=aDcla ~ Aae1t., 

kadan, lnsliteredtD plelıil• lmmde. 
rlfle lb~ lılr ~ .... 
fduaaktaıa. lılemleUt 4e.lıı"'Dclıt ... 
luıaaa .. bundan lıqlsa da Alae..U.. 
~ten Ye Avrupad&a plelıılleoek 
ber .-,1 bllttbl CJl'dulanıımm lıbtlpo 
lannı .. &n1'Dde tutarak ptirmek
tea biç 'bAr saman hali ~ va.. 
tnmm, lııl~ınlsla ka1ıılu,.tbule dGttl 
nenk ordumwıa daim& YUlfe ftril • 
d1ll saman, btoblr ..,.ıte 10kluktaa. 
nrDmldfltaden bdaiıtml:reoek ltldl· 
de Mlllaa teçbia Ye t.elllbe C&llflca 
im n ordumu mevcut tepD&t " 
teoldatla ber alll&D WNOellDI& •• 
re n lcabetutt aman aııeatı vua. 
feJI ber tllrltl stıeı'11tl ,_.Nil feda. 
kArue ,apaa,. llasrrdlr n tttma. 
es.. lt.JlktlT ............ lll • 
Nlllt allDfllr • 

Benden evftl ... ..01111'1n .,... 
ıaranm Cll'da Mlrlrmda ~ 
,WC.ll takdire ordu tı4IDa anr .._ 
ran ederim. • .AlJallar • 

Bu l&&batı taklbell tudlata ,...... 
llllf ft MJeti um~ tufl1ıl 
U.l'IM \'9l'llaalt'Waa Ud türlr .... 
l'eldl alkqlar arumda Olaulaull ... 
bbw olunmQfbar, 

Takrirler platdır: 
YOJIW:-Mlı 

DtlnJUID 1la alim ... b1dn ·--
4elellacle lmdNt" ~ ~ 
IDMln -- ft dtlrtllt 11,...uıalla ..... 
~Jardım.-....ıa.. 
btte aullı tdame edeA Tark wtlı:tU. 
Din mUbafm ft Tirit Y&t&mDal 1DL 
daıtl COmburlJet ........ Tllıtdı9 
BD,ok Klllet m~ gtlYabdll n 
aelim W anmmn ul&ftınlmP'V' 

.... " teklif •1'tl'bl. 
Dlpılıalar ....,. 
................. v ........ 

1 

Malla ..... llfn, lıı&a, IG•• 'ft ... 
•ntlannm Ul&ftmlmaama karar " 
tUmuial teltut •:rıeru. 

....,. Al)M ._ 

......... 11.Srba Dr.11. ---

flS'DtB V& V&aQh.ıı:u ZAii 
LAYİllASI 

Jılaliye veklllnln talelN Uurlae fi!· 
kerden alman lstlhll.k veJ'l'lai ı&yi • 
ham lle Yal'ldat bUtçe.llnln Ye tN a. 
rada bası vergi ve realmJere yenldeıa 
sam lcruına dair kanun 11.ylbuı • 
nm mıı.tacelen mll&akereal kabul e· 
dllmlftlr. Şeker laWulk verstat 1' • 
Y1h&n mtızakerealz, yeni vergi =am. 
lan llyt.bumda yapilan deli klik, 
yOscle 10 nakliye 9'81'1'f.aiıatn 7aLaklr 
vepn yolcullarma da tepılUndea L 
b&retUr. L&ylhamn diler maddeleri 
&)'MD kabul edllmlftir. 

Bundan 80lara mtlvueııel umumqe 
lıanUDU nye kGllularak 122 rqle ye 
IDeYCUdun ltlUalı.lle kabul olunmut
tur. 

Sihvri feribotu• 
baJrak oekddı ' 

Meninden bücllrAclJiiM .... , 
lngUtereüa .......... .. 
"Silini" ed'D"'N flribota ...,_ 
Cekme meruimi heyeculı bir ... 
ldhll ;var.._.. 11......_ -
ra deailyoDlın tardlDdlıı beı.& 
:yıe blıla1ıllade d..Uilere cay 11 • 
)'afeti v.ıillalltlr. 

liTl - m dcJIUIDlu Nettir, nt 
dolumlu Remalye Kac:lde ve 981 do. 
tumıu C&Yltıe ıaaa ~u llıeWaa.. 
ıa .,. ıaıe daıtum111 ınsenen A.Jteme 
le, iti dol\lm1U Mecı&. llM otmuJu 
'haml1e Ut ba& Mt alfu ca.daa • 
lal'l8llll a1* etO.. Telllllnl alaca • 
taoııdtn MINlnln bllml JOktaa, 

_., llJıMllel· evllıa8'r .. 

welt Malı: • Ko. lllmeJJ9 .... 
• • • 

liTt - ı.~ ortaoka,111Ddan 
lNO den Jılmda aldllnn tft94'ımam.,s 
MJl etttm. Telllalnl elaoa&ımdan ... 
klabdn latlkıntı J'Okblt'. 

Hl NQ&het TaJaaaar 
•• • 

liYl - htanbul emn!Jet mUdtır. 
'~ &ldJtrm IJ/'21581) nıaaraıı 
ikamet yuOwpı ayi etttm. Y_..l 
aluatımdan Hldeln1D hlllmdl 1*tur 

...... v ..... , ...... 

.... _.ti' --· ••••'-•••• ••• 
ZA.Yl - 11'4enlıql ..m,el ........ 

....... ......... Jl/16l8'l _.. 

.._. ....... 8" .... Teüıl· 

.. ., ........ -· 

7 

h lıllmll J* 
tw. 



.79. 
.RUS CASUSLARI KORKU VE 

TELAŞ tçL"'DE .. 
Bektay o gun öğleden sonra Kur. 

bayın evine uğradı. Evde müthiş bir 
kala.balık vardı .. İhtiyar ve emektar 
upğın cen.a:ıesı kalkıyordu. Tabutun 
üstüne Japon celladının ''mukaddes 
baltaın,., konmuştu. Uşağın akrabası 

tabutun ctrafı.nda ağlıışıyordu. 

Kurbayın babası seni evinde tutar 
mıydı? 

- Te.,ekkllr ederim. Beni sevdiği
nizi bilirim. Siz bu alleniıı eski dost. 
Jarmdımsınız. Fakat TemuçlnJ beoiız 
efendim tanımıyor. 

- Nanlundcn geUnce ilk yapacağı 
iş ona bu evden ko\'mak olacaktır. 

- :\lilmkündür. Fakat, efendim 
Bektay uşağın ifülürüldüğünü öğ. 

renince hem korktu, hem sevindi. ı 

- l:"azık olmu, 'u ihtiyar emekta
ra ... 

Naukine giderken, kuıoa bıted.bin 

erkekle e\len .. yalnız Avrupalı bir 
yabancı olma!lın !,, demll1tı . 

- Ö;\"I(' ama, Tı-mııı;ln de bence _ 
Mogol olmakla beraber _ şehirli bir 
adamdır. Onun bir Avrupalı yaban_ 
cıdan ne farkı var·~ 

Diyerek ceuli teessür "·e heyecan 
g«;.teriyor, Kurbaya.: 

- Japon cellı'Wı eve na'!ıl glrebll
mlt? 

Diyordu. Kıırbay bahçe kapısının 

o.çık bulunduğunu, celUi.dm orada.n 
glrmi.' oıma.sı ihtimalini söyledi. 

Fazla ileri gitmedi. 
Kurbay da artık llektay amcadan 

korkmağa b:ı'ılanııştı. 

Bu hadise derhal ı;anghıı.yın her 
köte&ine yayıldı. ŞPhlrde serbestçe 
dolaşan Rus casusları birdenbire 
~ ve korku içinde kaldılar ve 
kendilerini koruyıı.calı; tedbirler al • 
dılar. Bunlarda.c_ı kimisi oteline IG _ 
pa.ııdı, klmlsl de kıyaletlnl değl'.ftlrc -
re'k gezmeğe mecbur oldn. 
Bekt:ıy henüz bir karar verml!J gö

rünmüyordu ama, onun y& yerini, ya.. 

but kıyfaetinl dl'ğlştlrerek dolaşması 
pek muhtemeldi. Zlm Ş:ınghayda her 
kes (Japon ceUMı) ta.rafından Kur. 

ba.ym ihtiyar uşağrı1Un öldürüldiiğünü 
doymUftu. 

JJektay kendi kendine: 
- Cell!t bu yanlrşlığı duyunca. be

ni tekrar takibe ba.!jlıyacak. Şimdi 

Jıuuıdım ki, bu adam Şanghayıı. beni 
iildUrmek Jçln gelml-ı, diyordu. 

(',enıu.ede Temuçlll de bulundlL 
Karbay _ lJ)ağın tabutu evden ı;c. 

!tarken • çok ağlamı~tı. 
Bekta.y cenaze ıpcra.slmtne iııtlrak 

ıKmemek için bshaoeler aradı: 
- Karnrmda mUthlıt bir sancı var .. 

ısmyonım. Acaba zehirlendim mi? 
Diyerek od.asma gidip uzandı. 
Ve cenıı.ze e\ den uzaklaşuıcaya. ka

dar Bektu~,n 111\ncun devam ettı. 
Oenaze gittikten sonra Bektay 

lcalktı.. tinbç,e lşlt>rlle uğra.~n gen9 
bir uşakla konuşmap başladı: 

- Sıan gooelerl nnrdıı ~·atıyorsun? 
- 'F.vln bodrum katındaki odalar • 

dM birinde. 
- Orada yatmağa korl<muyor mu.. 

ıtun'? 

- Kaç yıldanberl orada yatarım 

ben. Neden korkacağım T 1 
- Japon cellô.dınm yaptıklarını 

gfü· mUyor muson'? 
- Ben Japon cell:1.dını bir kere ele 

geçirirsem, etlertııl lokma lokma par_ 
cı•larım. 

- BM çok korlrnyonım. Bu gece 
ölU çıkan odrunda. nıısıl yata.cağım 

bilmem? 
- Kapını, (>{"n<'l'rell'rl iyice kapar, 

kilitlenin ? 

- Japon cellMı her kilidi a!>ması
nı, her kapıdl\Jl eı1r&rengtz bir şeldlde 
geçmeıdnl bilirmiş ... benim kapıyı kL 
ltUemem neye ynrar? 

- Ç<>k korku~·o~n, bu gece be 
nim odamda yat. 

- Scııln odan mahfuz mu, 
- Kale gibi Mğlam. Oraya. cinler 

lıtle giremez. 
- Pekf.ıa. öyl~yse gelirim.. Allah 

nwn olsmı senden. 
Babçwıın bayreUnl glztıyemedl: 
- Japon celll\dr, !!izin kanıımzd:ı.. 

ki. odada yat.an Mongolyah misafire 
dokunmuyor da. neden sa.na musallat 
oluyor? 

Diye ııordu . Bekt.ay: 
- Bunu anlamıya<·al< ne var! de

cll. O Japon do'ltııılıır. Biz Japon dllş
manıyız .. dövüşten henüz yeni çıktık. 
Japoul~rın bb.e hıncı var. Mütarelce 
oldu, ht.ıa yakamızı btrakmıyorlar. 

- Siz de onların yak:wımı bırak • 
llllfOl'StlDUZ, 84-ktay llfıl('.a! ~ng1l!lV!l 

Mofol ooylerl kıyntetile gelip ılolaşı

yorwonuz. Fak:ıt onlar, hak.iki lloğol 
Ue sahte ıttoğoln blrıblrlnden çok 
iyt ayırt ootyorlar. 

- İ':!te !!Jlmdl ı;ok doğnı söyledin, 
Bektay amca.! Ben gf'r!;l'l<ten ondan 
şüpht- ediyorum. 

- Meselfı nE'Sinden şUphelenlyor -
sun? 

- Her harl'kcUndruı .. birkaç gün 
önce, lı;kl lçrnf'z görlinürl•en, bir iki 
akşamdır dehşetli lı;lyor. Demek ki 
gi.lrl.lndUğü gibi bir l'rkel< değı( Ben 
yalan !!Öyllyen kim eterden çok kor. 
karım ... 

UŞMHN <'E~A7.ES1 GİTTİKTEN 

l"ONRA 

Korbay, Hoktay amca Ilı• uzun boy
lu l(onoşm11dı. 

Bektay kiisldin bahçıvanı ile anlaş. 
tıl•ta.n sonra: 

- Artık bu gece senin odanda ra
batça uyuyabillrim. 

Diyerek evden ı;rkıp gitti. 
Temuçln znten cena:r.e ile birlikte 

çıkmı, ve henüz kö ke dönmemı,tı. 

Kurbay aile doııtlarmdan genç bir 
kadın tarafında.o tesE-UI ediliyordu. 
&urooya bir çok kimseler "geçmi.' 
olsun,, derneğe gelmişti. 

Km·bay akşam üı:ıtü evlndo bu genç 
kadınla yalnız kalmıştı. 

Kurbay çol< meyustu: 
- En sadık uşağımızın öl\lmü beni 

pek sarstı. Onun yerini evde biç kim. 
se tutamaz .. 

Diyer ve uemıyol'du. 

Kurbayın arkadaşı sordu: 
- Jııpon cellluhnın evinize geldi -

ğlne dair bir emare '\."ar mı? 

- En büyük emare,, uşağımızı 

(mukaddes balta) ile öldürmüş ol • 
maaıdır. 

- Dün babam evde bize garip bir 
vaka anlattı: Şu meşhur casus (Çnn. 
Tung) saçlarım kesip erkek .;lbl do. 
laşmağa başlamı-;. Şangh.ıytla. tehli 
ke bir iken şlnıdi lloleşti. Sen Japoııı 
'llE"llfidındıın korlcuyorsun. Ben de o 
ınt-liin kndındıın korlrnyoruın. 

Kurbay ı~tPmiyıırı-k güldU: 
- Ben Şunghayda börte bir cnsus 

kadının \1lrlığmıL Lıftınrnıyorurn. Bu, 
halkı korkutmak ıı:ın uydurulmuş bir 
haber ol<;a. ::;-erek, 

- Ne diyorsun'.' Kurbay? O kadı. 

om bu n.emlekette ynptığı fenıılıkla
rm sayı!lı bini a!ltı. Yu\'a!;ı dağlan, 

ocağ sönen, sefalete dü.5en Ö)'le ıılle. 
ler var ki.. b11.11Iunn hep .. .ı de (Çan· 
Tung) yüzünden pcrlııan olmuıstur. 

- İyi ama (Çan • Tlırk) denilen 
caıııos kadının ylizUnii heniiz gören 
yok. 

l:'üzüni.ı görmf'ğe ihtiyaç var 
mı? Yıktığı ocJLklnr, söndürdüğü. ai
leler meyda.rıda. 

- O halde kendisi netlen meydana 
çıkmıyor? Neden onu blz de herkes 
gibi tammıyon.ız? S>lklanmMmrn bir 
sebebi yok mu T 

- Elbette vıırdır. }"akat J,iz btı ıre. 
bt'bl bllnıı~·orıı7.. 

Kurbay ilave etti: 

- Babam Nıınklne ghlerken bu 
ca..<ıus kadrndNı da bahsetmiş ve de
mi,U ld: "Ç.an - Tong u~.nklarda de
ğil Onu tanrmıık l!ltlyrn (kızıl bar) 
ds g-örebiilı !,, 

- 11.\ eıı • Fııyu mu kD!ltı>dlynr., m ı> 

- FJl et. Jhtıam !\na nııu ı.öy!e _ 
mel• lsteıDJ)ti. 

Kurba.ym arkadaşı mUstehzl bir 
ta.vırla başını salladı: 

- Tlyen _ Fo .Tnpon do1!tu, hattll 

H A B E R - i\Xsam Poetast 
s 

7,30 program, memleket sa.at aya_ 
rı 7,33 Karışık program Pi. 7 ,45 ajalll! 

28 MAYIS - 1942 

', . , ~. ~·--,. 

8.00 kar1111k programm devamı Pi. 8, 

15-8,30 Evin P!\ 3.tl 12,30 p rogram, 
memleket saat ayarı 12,33 Fasıl he

yeti 12,45 ajans 13,00-13,30 Fasıl 

programının devamı. 18,00 program 
18,03 Çitte fasıl 19,00 konuşma 19,15 
dans müziği Pi. 19,30 memleket saat 

ayarı, ajans 19,45 yurttan sesler 20, 

15 Ra.dyo gr..zetesl 20,45 Saz eserleri 
21,00 ziraat takvimi 21,10 şarkı ve 

turklller 21 ,30 konuşma 21,45 Radyo 
salon orkc3trası 22,30 Haberler 22,4.5 
• 22.50 yarınki program, kapanı~. 

Baş, Diş, Nezle,:Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE3KAŞE ALINABIL1R 
. ... .. . \.. ' . ... rmg ; .·. ' . ., .-. .. . .-· ' .,. .,, 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağ"lt.ma ofisi merkez kadrosu için 100 - 260 1ira ücreW memuriyet

lere mUsabaka ile memur ı:ııma.caktır. 
Müracaat edE"cekle rln nıexnurin kanununun 4 Uncu maddeslle tayhı 

-.ıunan vasıfları haiz olmaları şarttır. 
Yüksek iktisat ve uca.ret tahsilini bltirmlş olanlarla ticaret llselerl 

mezunları, resmJ ve bususl ikUsa.t, ticaret, maliye ve sanayi mUessesele . 
rinde vazife görmüş olanlar ehliyetlerine göre tercihan alınırlar. Bu gibi· 
kre 3656 ve 3659 numaralı kanun hükUmlerine göre ve mlllt korunma ka. 
nununun 6 mcı mnddesilc tttı:ırih olunan mllktesep hakları mah!uz olarak 
tayin olunurlar. MUracaatıar Ankar~da Datrtma ofisi umum mUdUrlUğüne 
ve taşrada vııa.yet iaşe mUdürlilklerıne yapılmalıdrr. 

Müsabaka ve ımtihan günleri ve şartları ayrıca llAn edilecektir. 
(8778-5800) 

Karar Hulasasıdır. 
tııtikr 42.54 

\ , 

Mlll1 korunma kanununa muhalefetten İstanbul Fmdıklıda. derelçlnde 
hamam s. 13 numarada kömUrcUlUk ticaretlle meşgul Etlıaın oğlu İhsan 

ha.klunda !stanbul birinci. mlUl korunma. ma.hkemesinde cereyan eden mu. 
h<ı.kemesi net icesinde suçlunun tftill sabit olduğundan mlllt korunma. kanu-

ı1uııun 31.159 ncu maddeleri muciblllee beş lira pa..ra. cezası ödemealne ve 

hUküm katileştlğinde ücreti suçluya alt olmak tlure karar hU!Asa.smın 
H.Dber gazetesinde neşredllınesine 21.4.942 tarihinde karar verildl (5879) 

Karar Hulasaaıdır. 
İhtikAr ~2/7 

Milli korunma. kanununa. muhalefetten Kumka.pı Şahsuva.rbey mahaL 

lesi (1) numarada. oturur bakkallık Ucaretile meşgul Ahmet oğlu Kenan 

hakkında İstanbul birinci .Milli Korunma mahkemesinde cereyan eden mu_ 

iıakemeal neLicesinde suçlunun filli sa.bit olduğıından Milll Korunma. ka

ı:.ununun 31-59 uncu madde!erl mucibince 4 lira. 10 kuruş para cezası öle_ 
ır.eaine ve hüküm kat.ne~tiğlnde Ucreti suçluya. ait olmak Uzere karar hu. 

:ıa.sasımn Haber Gazetesinde neşredilmesine 22.3.942 tarihinde k.a.ra.r ve
rildı. (5890) 

Karar Hulasasıdır. 
1htika.r 42.38.39-40 

11t:m km·unnıa Jcan ununa mulıalefetten !st. Aksaray Kt!çUklA.ngada 

lr:mıvay c.sı 160 numarada bakkallılt tıcareqie m~şgul Kamil oğlu Reşat 
hakkında !stanbu! birinci milll korunma mahkemesinde cereyan eden mu.. 

hakemesi neticesinde suçlunun fiili sabit olduğundan milll korunma. kanu

nunun 31-59 uncu maddeleri mucibince elli lira para cezast alınına.sına. ve 

hüktim kat1leştiğinde ücreti suçluya ait olmak üzere kaı·aT hula8a3mm 
Haber gazetesinde n~reclHmesine 8.4.942 ta.riblııde karar verildi. (5876) 

ZAYİ - 26.5.942 tarihinde Galata. 

da. Perşembepazannda seyyar olarak 

ze rzevat satmakta lken ceketimle 

birlikte nüfus cUzdanmı, ekmek kar

tımı ve as'b.erlik terhis tezlteremi 

çaldırdım. Yenilerini ala.cağımdan 

eskilerinin hüknıU yoktur. 

Küçük:pazar Lebleblcl So. 18 numa
raıl:ı ~lı Mehmet oğlu Nı.yazl. 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
ULOKMAN HEKiM,, 

DAHtLIYE MUTEllASSISI 
Dlvanyolu 104 

muayene saatleri: 2,5.6.Tel: 22898 

Ol'ERATÖR 

Halid Ziya Koruır-alp 
tKlliCl CEI~f;Afll DOÇE...~ 

Beyo~lu !stikla..t Caddesi Elhamra 
Apartımanr 1 Numarada 

Der gün öjtleden sonra 7 yo kadar 
Telefon: 4220.1 

BORSA 
27.5.942 MUAMELESt 

. Londra. ı Sterlin 
Nevyork ıoo Dolar 
Cenevre 100 Frank 
Madrit 100 Pezeta. 

5,2{ 
132.70 

30.365 

Stoklıolm 100 İs\r'eç kı-. 31.16 
ESllA.M VE TAHViLAT 

İkramiyeli %5, 938 
1kr. Ergant %5, 933 

%7 1/2,933 T.borcu Tr.l 24.85 -.
% 7 1/2,938 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.3 23.80-.-
Sıvas • Erzurum 1 19.90 -.-
Sıvas.Erzurl.llll 2-7 19.90 -.-

% 5, 938 Haz. ta.h. 27 .M -.-
% 1, 1941 D.Y. 1 20. 
%7, 1941 D. yolu 2 19.57 19.58 
Anadolu D.Y. Ta..h 3 52 
Anadolu D. yolu %60 80.2'5 -.-
Anadolu D. yolu 12 52 
Anadolu D. Y. Müm. 15!. 
Merkez bankası 170 -.-
İş bankası naına. 15 _ -.-
İş bankası banıillne 
İş b:-ı.nkası Müesaıs 160.- -.-
İzmir Esnat • A.ha.li B. 6.10 
tm:ır Bankası hisse 
Aslan çimento 13.10 __ 

Asıan çı.ıne11to mUessıs 5.30 . 
Şark değirmenleri 5.30.-.-
tttihat değirmen. 28.rıo -.-

•• 
GIJZEL FOTOGDAFLAD 

VE 

HOD4.K 
• • NAH/NESi 

• iLE-

, ı 
1 1 

1 

KODAK ( ~GIYPT )A.ş. le tan but 

işçi ahnacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel isletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
İşletmelerimiz Şişli tamirhanesi için imtihanda. göstereceği liya.kst0 

göre saatte 35 kuruşa kadar Ucret verilmek suretile 12 tesviyeci, 3 bObl
nör, 3 frezeci, 6 tornacı, 6 elektrik t.esviyeci.ai, ve 12 marangoza. ibtlY"ç 
vardır, 

Askerlikle a!Akas1 olmtyan isteklilerin nUfus hUvlyet cüzdaru, btısııO' 
bal ka..ğıdı, 4 adet vesika fotoğrafı ve §imdiye kadar ça..ıışmış olduıcl,tl 
mUesse.selerden almmı§ iyi hizmet vesikalarlle birlikte 30.5.942 tarj.!ıltl' 
ke.dar saat 14 ten 17 ye kadar idarenin Metrohan zemin katında.ki za.tWe
ri ve sicll mlldürlilğüne mUracaatıan lUzumu bildirilir. (5867) 

- Sa.kın bit sözh:ri Temuçlnln y11-
11mda söyleme.. lşlertml :ıltfüıt eder. 
ılln! 

l&PQn haflyeı:ıldir denebilir. P'akat o, liı•••••••••••••• 
T. kömür maden. lB.- -.-
% 6 T. bonola.rı 94.--.-

TURKiYE iŞ BANKASI - Ben haddimi blllrlm .. merak et. 
~! Blr yab&ncının yanında böylo 
tebllketı "5-r.hır konn"'ılnr mu'? 

- 8'vı 91!nln oe &kıllı bir ada.m ol· 
dlllana 1ıı111ri.ın. Zat.en t!Gyle olma8an, 

Karar Hulasasıdır. 
c. 42/818 

bir Japon ceUl\dı ı~lbl baltalı katiller. 
00n ooğildir. Henüz kim~nln canmr 
yaktığım, oc~,:ı-ınr söndürdüğünü de 
duymadım. 

(Devamı 1·nr J ı 

wırı ko:-unma kanuııuna muhalefe tten Ortaköy tramva y caddcsını:te 

28 numarada kOmürcUlllk tlcaretlle meşgul İbrahim oğ-lu nıfat Glint. 
halı.kında 1stanıba1 &1111)"9 ikinci ceza mahkemesinde cereyan cc!en muha 
karne.od ni!!tlceshıde ıruÇlımun tilll sa.bit olduğundan Mili! korunma kanunu. 
11uıı 31-09 uncu maddeleri mucıbince 8 lira. 40 kuruş pıua r.czası ödeme 
si:ıe v"' nn d.Ort gUn müddetle de dukktınmm l•apatılrua...ıına v~ lıliktim iı:::ı 

tıleştlginde Ucreü sııçıuya a.it olına.k üzere karar huıa.sasının Haber gaze. 
te..'!inde ~redftmemne l8.3.942 t&rlhtnde karar verildi, (5873). 

TUrk U. Tiyatro 69.50• -.-
tst. Umum Sigorta 29.- -.-
Şirketihayrlye 2:S.- -.-
Şirketlhayriye temettu 30.--.
Rıhtım tahvill 
tst. Su tahvlll 
tst. Su hisse. 
Türk borcu Tr. 1 

14.80-.-
8.2l5-.-
15.--.-

- .- 24.85 

lloı·sa harici altın fiyatı 

DiiııkU Btıgünkü 
Reşadiye 38.40 3290 
Külçe altın ~ramı ·:l.62 4.52 

K n~ük T Asarruf 
Hesenlan 

l9U .._..RAMrnl PLANJ 

KEŞtnELF.H: 2 Şnbat. • 

tla;yıa. t 'tu•toa. t bdn. 
alf4ıtnn tarlb..lerlnde 

ftplln. 

19.u IKRA.MfaLEW 

ı ad~t 2000 Llra.lık - zeoo- fJJ9 
1 • 1000 • - ısooo- • 
1 • 1'50 • - ıısoo- r • • 500 • - ıooo- • 

10 • 250 • -~· 
'° • 100 • - 4000.- • 
15() • IMJ • - Jll(JO.- • 

280 • llO • - 6000.- • 
200 • to • - 2000.- • 


