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Hüseyin Cahid YALÇIN 
H ABBlN insan kalplerinde en 1 

kötü SC\"kitabiilcri tahrik ı 
etmesi, kin, nefret ve intikam ltis. 
leri doğurması zanıritlir. llıırple
rio 9Qb'11 biterken Derki harplerin 
tohumlannı saçnrliır. Bunun e ef 
edeeck misallerinden biri gözümii .. 
:tün önünde cere)a.n etmişti. BÖ)• 
le olduğu halde insanlar kfıfl bir 
ders almamısa benziror, Tehlike); 
gören iilioonn.p kalpler önümü•de. 
ki sulh mU-ıakereleri esnasında c
Um dtisüocclcrin \ 'C iyi hislerin 
hüküm sürmesini temin mak..o;;a.dlle 
§imdiden beyanatta bulunuyorlar 
Ve milletlere ocza \ermenin alcy. 
lıınae bir ccreynn yıı.ratmayıı. çah-
ıyorlnr. 

--~-~ -~---

Profesör Emin Erlşilgll 

Münha mebuslu la
ra yeni namzetler 
Cümburlyet Halil Partisi 9 mOnbal 

mebusluğa seçtıtı namzetterı illa etu 
Ankara, 29 (A.A.) - Açık oıan 

.Anknra mebusluğuna emekli general 
Nihat A.nılmı§, Bursa mebusluğuna 

C.H.P. genel sekreterlik başkatibi 

Dr. TalAt Siıner, İzmir mebusluğuna 
lzmlr C.H.P. vlltı.yet idare heyeti 
reis veklU Dr. Hüseyin Hulki Cura, 
Kars mebusluğuna Maarl:t vckO.leti 
teftiş heyeti rcisl Cevat Dursunoğlu, 
Kastamonu mebusluğuna. profesör 
Hayrullah Diker, Kocaeli mebusluğu. 
nıı. İstanbul vllAyeU dalmt encümeni 
azuından Suphi Artel, Küta.tıya me· 

buslu~ emeldi general Aıılr Atlı, 
Seyhan mobualuğUiıa Maarif vekAle_ 
ti talim terbiye heyeti azasından Ah. 
met Kutsi Tecer, ve Zonguldak mc • 
busluğuna da aiyass.1 bilgiler okul•ı 
müdürü prat. Mehmet Emin Erl§llgil 
parti namzedi olarak seçilmişlerdir. 

Sayın fldncl mUntehiplere bildirir 
,.e Uu ederim. 

C.ll..P. gaıel b:ı kan vekili 
Bıl§Vl'kll 

Dr. Refik t)aydam 

LIBYADA 
MUHAREBE 
Tobruğun 

53 kilometre 
cenubunda 

oluyor 
-.0---

Blrba emde ı 
ubarebeye 250 

tank girdi 

Amerika kurmay 
Baş anı 

Amerikan 
kıtalar ıntn 

Yakında rra ay 
ayak basacakları ı 

söyledi 
Lotıdrcı, 30 ( A,A.) - Amerika 

kurmay şefi Marşa!, Amerika 
kıtalarmm !nailtereye vardığın 
dan ve yakında. Fransaya ayak 
basacağından bahsetımiştir. 

General dö Gol 
ilk olarak 
Parl ·n ·şg ı 

edllece{iin slyiedl 

ar ce he ·n e 
-o-

Muharebe 
lz9um 

mıntakaszna 
geçti 
--<>-

Ha koftaki 
us aarruzu 

dudu. 
-o---

Briyanskta çok şiddetli 
muharebeler oluyor 

Vişi, 80 (A. A.) - Doğu cep. 
Lcndra, 30 ( A,A.) - Hür hesinden gelen en son habcr:erc 

Fransızlar reisi dö Gol söylediği göre, Von Bock orduları Timo.. 
bir nutukta, Almanların memle· ı çenko kuvvetlerini srktştırnıakta. 
ketten drşarı atılması için mille. <ievrun cttrıe!:t~i!"ler. Sanlmtş o· 
tin birlik kurmasından ve Sainı lan Rus kuvvetlc>ri Doneç nehn Ü• 
.Nazaire yakasından bahsederek I zerinde lmrtuıu, noktası olarak 
ilk atılacak adımm Parisin işgali Nr köprü b:ışı k:ı.lm":.tır. Fa.kat bu 
lüzumu oldufhınu belirtmi~tir. köprıi ba~ı da !':

0

mdil1k Alınım kuv 
Dö Gol, Paris eıe gP!'tiktCD vc.llcriııin tazyıki .'.Lltmdadır. 

sonra blitün Fra.".;SIZ mılletinin H.ırkoiun ·loğu.0un.da Ruslar ar• 
silft..'la sarılacağını iHh·e ctnıiştir. (De\amı 8 lincüde) 

il il 

Fakat büyük bir esefle itiraf 
edilmek lilzımdır ki asıl aliik:ıdar. 
lar bu türlü müliıhnznlnra tama
tnen yabancı görünerek milletler 
11.rasmdald aynhklnn \'e düı:mno. 
lık'hln bütün bütün zehirli, kinli 
•e atcsli bir hale sokmak ister gi· 
bi davranıyorlar. l':n ya,•aş baş. 
1ıyan bu hareket nrtlk biitiin Av
ttıpayı knplamıstır. 1 gal orduları 
halıgi Avrupa memleketine gir. 
tn1 onufa yerlilerle rnüstevUlcr 
lltasmda bir daha unutulmnsı lm
lcansn dü~mıuılık hi lcr:I her giın 
ltiirüklenlyor. Arada ma um kan. 
~le dolmo5 derin uçurmnl.ır 
~Iıyor. Son defa Çe1ms1ovnkynda 
bir ikn.st '-ulmbuldu. Bu ylir· 
ilen bütün Ç,dmslovakyaya tatbik 
~len zecri mmunclelere \ 'e ms. 
tele rehinelere verilmeye ha ta .• 
b n cezalar hakkında gelen hn. 
~l'hrdl'I n~Jmd:uo tcnziliit l pılsn. 

•:tada kalan ki unları gene her 
'1<'.daru mütee ir edecek kadar 
~ıldctUdir, acıdır. Eğer bn 
11irtü muameleler ynlnız bir mcm. 
~kette, yalmz bir \'akn da <'.Cre 
hn etseYdi belki de istlsn; 
~kil edebilir ''e nffolnnabilirdi. 
İı'akat A ,Tllo:ımn ta şimalinde 
~orveçte bn.5lıyBrnk Akclcnizdc 
l'11Danlstnna, Fransadan b:ışhya. 
l°ak I.ıclıl tana v&rIDcaya kadar bii. 
lun kıt9la.mnız.da bir ldııre ve hii.. 
lcitnlyet fc;temİ klindo t.nmim 
tdildi~ i~in btından cıknbilecek 
lleticeler ~imdiden iı:iınlze azap ve. 
tiyor, 

Amerika da 
60000 uçak 

yapıl~yor 

Parti grapunda Londrcı, 30 ( A,A,) - B.B.C: 
Libyadan gelen en son haberlere 
göre başlıca muharebe Tobru-

H a ·c·ı e v k·ı· ğun 55 kilometre cenubu garbi• 
rı y e 11 ! sin?e çöl yollannm kavu~ böl. 

M l k 
. . . . ..,.

1 
d' gesınde cereyan etmektedır. 

em 0 8llmlZI llQI 8R tren Resmi raporlara göre umumt 

siyasi ha iseler ha1dcmda ~~m~~':~;~~ri~~ 

iSTANet·Lo Ki o 
veAMBA L R TES i E ili OR 

Böylece gizli istokların bulun~duğu 
yerler de neydana çıkacak 

Mıntl\ka ticaret mUdllrlüğü tstan. 
bulda gohlr. dahlli ıve civarında. mcv 
cut olup depo, ambar, ardiye ve cm· 
ııall l,şlerde kullanılan yerlerin mlkta.. 
nnı ve bunların bilhassa h!l.Ilgi cins 
mallar için ve kimler tarafından kul. 
lanıldığını, istiap hııclmlorlni tesbite 
ba§lnml§tır. Bu suretle hazırlanncak 
liste ayrıca İstanbul haritası üzerin. 
de ıııarct olunacaktır. 

ve ctvarmda depo olmn~a mQ.salt bu· 
lunan binalar bulunup bulunmadığ! 

da araştırılacak ve bunların yerleri 
tesblt olunarak tetkik oıunacakt.Ir. 

Görülüyor Jd mü tcdller . her 
&eri yalnız galip gelmek umldi 
lizerine bina etmişler<lir. t"akat 
bunun bir de ters tarafı bolıınnca. 
İhnı da dü ünmcmel> çok tehlikeli 
bır gaflet tc~ ccder. Hn.rı> bit• 

, şu döl.iilen kanlara bir nlha· 
)et verilsin diye tcınennl edip 
duruyoruz. Fakat bu sekilde de. 
"ılın eden harp sonunda öyle bir 
•tılh ba<ıhyncaktır ki llk işi her ta· 
~~ do.nığnçlan lmmıak ve harp 
l ~de harbin hukuk ve kanunlan 
lllricinöe lmtle<lilenlerln ceınl:m. 
~ . . Verm~ olacaktır ılıyo korku• 
l'ol'1ız. 

Bugünün maddi ve mane\i bin 
~~rlu rstırıı.bına katııuınrnk e\'lut. 
~m, babnlannm, yakın akraba 
\'e do tlrunım intiknmmı almak 
ltırcı:ıc haIB.s günUnü bekliyenlerln 
h.rın zamanı gelince neler yap.. 
~ak i tlyccekleıi tuJuntn oluruı.bi. 
r, 
l\.imde bu fırtm:ınm önüne g~

lılek kuvvctl bulunal'llktır? Öyle 
hı."lD bir j tJkbal Jıazırlnmyor ki 
~;rhalde b eriyct için muhnklmk 
ır tehlikedlr. Eğer tatbik edilen 

llıtıkabele bllmi il hareketleri a.. 
llıl'Ji bir fayda tanln cllcbllsey<li 
btınu yapanlar hiç olınıızsn mak. 
~tıarınıı. er<lD\lcrlnl ö~ liyehilir • :dl. 1"a1mt işte görUIUyor ki ill. 

••t hlclılr fn ·da vermiyor. Kimse. t! Yoln etirmiyor, blliUd isyan 
. •ssını arttınyor. Oercyıını kam • 
~~lıYor, ltia \'e neJrcti önüne JW 
~ltrıeı bfr tofıı.n gihl kabartıyor. 
b•ll .. iinkü mü.c;Uı\ liler yannm gali
~ ol lHr bile bir 1 blrliğinden ar. 

k n:ısı1 ba.hsetl<:>hileccklerdir. 

Meksikanm harp ilanı 
kann 

lWe\tsiko, SO (A.A.) - Meba
\fl !Mclisi harp flt.m tatvmI tek 
il\~ lif ftY olms.k«mn tamp et. 
~ ve bu kanın nihai rey için 
~ meclis~ tevd! er.lemi~tll'., 

-<>-

Programın 
ta.fbikine 
geçildi 

izahat verdi p~~mın gerçekleşmediği zanne
dılmcktedır 

Anka.ra, 29 (A.A) - C. H. P, mec 
ııa gurupu umum! heyeti bugün "29. 
5.~2,, saat 11 de reia vekUi Tra.mon 
mebusu Hasan Saka'run reillllğinde 

toplandı: 

Düşman~ vardığı en ileri bölge 
Eddulıa ile Sidi Raza.k'tır, Bura· 
da tardcdilen düşman tanklan 
esas kola iltihak etmek için geri 
dönmüşlerdir. 

Diğer taraftan gene şehir daahlll 

Bu tetkikler bilhassa gızll stokla. 
rın bulunduğu yerlerin m1,;ydıuıa çı ~ 
karılması ve bundan sonra mal sak. 
lıınmasının önUne geçilmesi itibarile 
çok faydal ıoıncak ve depolar dalma 
kontrol edllmesl mllmklln bir hale 
getlrllec~ktır. Son bir aylık ımalAt 

939 yılı imalatını 
geçti 

Vaşington, SO (A.A.) - Pc_k 
Y!lkında neşredilecek olan resmi 
~ır rapor Amerika harp istihsa: 
ıl!:lin bütün rekorları kırdığını 
goste~tir. 60.000 uça.k yapıl 
mas~ ıçın reis Rusvelt tarafından 
tesb.ıt edilen programın şimdi ar
tık ıcra Sahasına gireceği muhnk
~~ktır. Bu sene yalnız bir ay 
ıçınqe yapılnn uçak miktarı bü· 
tün l939 yılı inşaatından fazla 
olmuştur. ~carı Harbcur taaru. 
zan~anber.ı rap1;lan Uçan Kaleler 
teslımatı ık~ m~linden fazlaya 
çıkmış oldugu gıbi halen imal e
dilen tank sayısı da bütün 1941 
yılı imalatı.nı geçmiş bulu~ak
tadır Denız muharebe bırlikle· 
riyle ·ticaret geımileri~i~ denize 
indirilmeleri programı ıçın tesbit 
edilen muanen müddc~ten evvel 
~k fazla sayıda gemı tezgaııa 
konmuş ve toplu halde h.~if sa_ 
vaş ı;ı:eroileri yanılması ıçın ~a
kibedilcn usul mükemmel netıce 

Celsenin nçılmasrnı ve geçen top. 
ıantıya ıılt zabıt hUUısasının okunma 
11uıı mUteaklb kllrsUye gelen hariciye 
ve1 lll ŞUkrü Sar:ı.çoğlu, son izahatm
danberl geçen günlerin içinde memJe· 
ketlmizi ilgilendiren slyasl hAdi.ı;eler 
hakkmda beyanntta bulunmU§ ve bu 
mevzulara temas eden suallere cevap 
verdikten sonra izahatı umumi heyet 
çe ta.svlb olunarak saat 12.10 'l1a top. 
lantıya son verilmi§tlr. 

Düşmanın esas hedefi, Tobruk.. 
tur. Tobruk düşmanın cenahın
da bir dikendir. Bir Alman zabi
ti: "27 mayısta Tobruk'ta olaca· 
ğız,. demişti, Fakat düşmanın 
Tobruğa varması için İngiliz 
zırhlı kuvvetlerini imha etmesi 
Jazrmdır. Tobnık fevkalade talı.. 
kim edilmiı;;t.it', Bugün Tobruğun 
garnimnu cenubi Afrika kuvvet. 

OTO 
LE 

-

veımiştir. 

Fransız kabinesi 
Uzan bir toplantı 

yaptı 
Vlı:I, so (A.A.) - Mar~al Peten 

ve Baııvckll LAvM uzun bir gö~ • 
meden sonra toplantının yapıldığı 
Sevlgnc pavlyonunıı gitmişlerdir. 

Başvekil Lf\.vjl bu güne kadar be· 
llren meseleler hakkmda geni§ bir 1-. 
zah yapmıştır. 

İaşe nazın ekmek dağıtım duru -
munun olduğu gibl muhafazası için 
gereken tedbirlerin alındığını bildir. 
ml§tlr. 

(Devamı S Unt"Ude) 

Büyük Millet ~eclisinde 
~ 1- 6-1 - .._. ~ ~ - ..___., 

Beden Terbiyesi Teşkilatı 
şiddetle tenkit edildi 

Din kabul edilen bir kanunla Maarif 
VekAletıne baftlanaa bu teşkllAt 

Başlan başa ve esaslı bir 
şekilde ısıah editecek 

Ankam, 30 - BUyilk :MUlct MecUııi 
dUn saat 15 te toplanarak Beden 
terbiyeBI umum müdUrlUğU, P.T.T. 
umum mUdUrlUğU, inhlsıırlar ve dev. 
let dcmlryollan umum mUdUrlUğU 
bütçe kanun IAyUıatarını görüşe
rek kııtrJI etm~ ve mUlhak biltç<ılc -
rin mllzakerelerını blUrmlşUr. Beden 
tcrbiye11i umum mUdUrlUğU bUtçesl 
mUz&kere edileceği sırada İbrahim 
Dibla.n bu umum mUdUr1UğUn Maa . 
ri! vekAleUno devrine dair bir lAylhıı 
mevcut bulunduğundan bu lAyiha 
kanunlaşmadan blltçcntn mUzakereaL 
nin doğru oımıye.cağını söyledi. BUt.. 
çe EncUmenl mazbata muhnrrlri bu 
mütaleaya iştirak etU. Bu lAylhanm 
ınüstaceliyetıe mUzakercsl kabul edile 
rek umum mUdUrlt\k Maarif vcl.O.lc· 

meddin Sabir, Abidin Davcr, lbrıı • 
hlm Dlblan, 1''azıl Ahmet Aykaç, Zl
yıı Gevher Etili söz alarak umum mü· 
dllrlUgUn bazı işlerini tenkid etuıer. 
Abidin Daver ezcüınl<ı dedi ki: 

"- Son günlerde lstanbuld& iki 

C 
• ld Une bağlandı. 

tlD• ımwa•0 .,... 
on Barrmıor ö üj •OCW ~ ""ŞH1'.Aft 

spor bayramında bulundum. YUzümU. 
zU ağartan yalnız mekteplil rdl.. Bir. 
çok beden terbiyesi kulUplerinl ye • 
ncrek Anka.raya kadıır gelen Trabzon 
lise takımının muva!fakiyeti bunu 
gösterir. :MUkellcfler, gösteri§ten lb&· 1 
ret hareketleri bile bUtUn seyircileri 
gUldUrccek kadar muvaffaklyetslzlik. 
ıe yaptılar. Teşekkllllerindcnoorl ge. 
çcn zamana ve sarfedllen paralara 
nazaran umum mUdUrlilğün verimi 
çok az olınuııtur. Spor hevesle yapı. 
lan bir ittir. Umum mUdUrlltk kendi 
Çııll§ma vasıtalan ve unsurları oldu· 
ğu halde spor kulUplerlle sevgiye wıe 
anlaşm&Y& mU.tt bir lfblrllll ,..._ 
_ • ..,.. QMirl•lw 1111111p ....... 

Ho&wt, Ş() (A_A.) - Jla1'1lf bO.•- ln teUdldne 
sinema yıldızı Oon BarymQr,un Bundan ııonra ~~n 
öl.diiiii liıldmme•aJP>. , ~ o.mu ~vJıi uıuda& Jı1eG. 

bundan yalnız spor zarar görmü.ttnr. 
(Devamı 4 llncüdo) 

Meaşelnden çıktı ın a er ç sene 
geçen mevcut ıastlklerin çür m ş 

olaca ıarı iddia e li or 
Bir müddet evvel Bağdat ve SU • 

vey§o gelen otomobil lA.stLkleri ı.ıeh

rimlzc getirilmi§ bulunmaktadır. Öğ. 
rendlğlmlze göre muhtelif. cinslerdıı 

olan bu lA.stıklerin miktarı 7 bin ka. 
dardır. Diğer acentelerde bulunan 
lAstıklerl de binden aşağı farzctmez. 
sek bugün tstanbuldıı 8 bin otomobil 
!Aatlği var demektir. 

Diğer taraftan alAkadarlann bil • 
dlrdiğlne göre rutubet bulunmamak. 

askıda asılmıı; olmak vesaire gibi ko. 
runma prtlarına riayet edilerek bek.. 
letllen bir otomobil lAstiği en fazla 
Uç ene dny:ınmaktadır. Uç sene son
ra bu ıtuıUkler kendll!ğ'lnden bozuluı-, 
öyıeslne bozulur ki, pa.rmağuuüa 

dokunduğunuz vakit p:ı.rmajttnız hiÇ 
bir mukavemete rastlnmad:uı ta de
rine kııdar gidebilir. İcap eden cvsa. 
fı bir araya toplamadan bekletilen 

(Devamı 8 Uncücle) 

Admira takımı bu sabah geldi 
ilk maç lJarzn r ener!Mlı~ 

ile gapılaeak 
(Y s aııtelQeJ• 





HADERl:,ERI~ NUTMAYJNIZ---
-----......... 1 ·- -

ll*•lflllllade 
AllOD ....... . ..,. ...... 

H.llk llMlk. 

~ 1 itlelde) 
tık taurus e..._ tıit- hale relmio
Jerdir. 

Japonlar 
Çe11J••ı •raıet1a11e 

ueruror 

('lflıltıil'afal-....) 
leri teatil ~. Gualeden 
sahile kadar liıgiliz ~eei sar- 8 

Yardım için fırsat 
kaybetmeyiniz 

,.. . ..... . .... . .. . 
.... • &il. 

3 •ıua ............ ----·--
Briauk cepiM!ı91a.de .-e ıiddcW 

m$arebeler CleN)'U etmektedir. 
Bd'llnden gen. lbaa haberlere gıs 
re Almanlar bu kesimde bi.llçok 
meaıtan mahal)« ilP1 etmi3lıer • 
clir,. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I Kınmda Alimıı bomba uçaklan 
stvaatopoı ıe~ a3mı y&.POlJilar 
ve haear ka~lerdf.r. 

Lolldn, 30 (A. 4..) - Harkof 
ceuabunda 1zyum Barvenkovo keoo 
ıııminde ılddetl! m~er cere 
yan etmektdr. lı!'U!Jwtebe burada 
teıneıtdlz etmiıttir. 

+nadalll Ajlumm Terdllf haberlere Ruslar tank ve ptyede ht>cum. 
_ _ lamu pflsldlrtmfJşl'"rdir. 
•-· --9Ul79tlne bir bakıı Diğer k~ maıuuli faali• 

UbJada -m•nbe Mttbı pcldeWe 
dnam etmektedir. K&hlre ortqark 
lı:ıgms larnetJerı umum! karaqlhı 
t&ratmdan Defl'9dllen tebllj'de f67Je 
deııl1mebdlr; KUharebe dlbı bQtlbı 
liddetDe dnam etmi§tir. Bit Hake. 
mm fima1I fU'ldmnde bulwı&D fki 
mibftr Jrolwdan biri 21 mayqta El. 
•delu dlaCl'8 llerıemi§ıle de muhare • 
bedm bçmen kGollk 1nıiJia ileri un
aurlan llldlla .,. Bld1 Rezeka kadar 
llerlemlf ellDa1anna raımen bedefl
ne •" .......... Bu umurlar zırhlı 
kuvntleıtmlm t&rafnıdan pOaktırtttı. 
....... D9ba 8llDra kUç11k bir kot 
.Atrcmlatm. 115 lı:lloıınetre ceııubwıda 
patura ırou,.nmn merkezi. olan Ber 
'berek elftrmda dtter kolla birleı: 
Ddfl;lr. Zll'llll Jınlnetıerimlz o zaman 
dftpaanm m.1*tıeUf kollarına taarruz 
etmlftlr. I>Dpnannı El&demln ceııu • 
banda 7Spbtı taarruz kuvveUerlmfz 
taratmdan dalıtılmıltır. İDg1lis hava 
.ku'nretlerl """'"nm hava taarrusla. 
.nma 70laDll lreeerek T9 tapUarm.ı 

mlbla lluulaıa Ulratm&k mrettıe 
IEua ıımn.tlarlmbıl aamı nrette 
l11teldeaftUr. 

yet olmqtur. 
Geceyenm netredllen SovYet 

tebMI! Harkot cenubundaki çar. 
p11111aıar beldmıda a.t mal6mat ve .. 
ri;ywtıa da R111 rady09U bir Def~ 
yatmda Alman piyade ve tank 
kuvvetlerinin boş yere uğl'Qtıkln. 
mu söylemektedir. Nehri ge~ek 
fı;.in şiddetli htıeuml&r ~apı.ml§ fa• 
kat hepsi tardecHJmiltlı". Nehrin 
Doneç nehri oldufu tahnıin edil • 
mektedıi. 

Bir Rus gueteaine gelen bir 
habere g.."ire, bu cephede Alman 
bilcumlarroda bir l'eVfekl?k &ezıı. 
me'ktedlr . .AJm,anla.r ele geçirdıkle
ri mev~leri Mğlnmla~tmmıkla 
mcşguldilrier. 

Bir hücumda Almanlar 1400 ölü 
vermişlerdir. Harkof öniind~ ma. 
balll faali:)'et olmuş, Ruslar 21 Al• 
man mtıdııfaa me\•?.ii ile bir köyU 
geri atmı9lardır. 

Leningrad kesiminde mahallf 
fuıtyet obrı.U§tur. 

Denizde ve ehavada Ruslar ge
ne befJarrlu elde e~Jerdir. Ba· 
renıtz deniz.inde RM denn kuvvet 
leri 12.000 tonllltoluk bir taşıtı 
ba~. Bir bahkçı ge.mil!l 
ere hs.sara ~-

Çaqam.ba Ye l*itiirbe dnleri 
ı ıs Abnuı _.. tahrip edtlndf • 
tir. p ............ .R.HJv 21 • 

-~· llollıova. 80 (A. A.) - Km1 

Elılllnda ..art müfillerden ali. 
-.a Mlmlln Sin. durum meam_. 
;Jet wrlcl •Jllm&kt&, !BlrUJrımı -
mıtııaad& ..- mc Alman mtaıı kw. 
.etlertnın Ud mrhlı Alman ttınmü 

Yılda guetesme göııderı1et1 w 
dlhı akşam lfalkova ra~u ıt.ara.. 

u ır arım lllttva ettltl söylenmek • fmda.n yayıılıa.n br tel be.berinde 
t• Mı lDd ttlmea BirhakemJn doğu Sivastopold.aki uçek savar tople.t't• 
kıanuna, ııs iDCl tümen Elademe doğ· nuı son dört gijn i~nde 15 ~mcı 
n.~. CeDlllM mubarelle. dill!DW ~ 4~ültleri hihli • 
1• batapuJaa ve Bldua De Sidl Re. ri!mektecilr • .Mmen1tıwr, ayni a . 
aJı:ta '*' t.feJ9 vaıan birkaç k~ manda ıo - 20 bombe. uçağ. 'kul· 
lılrllk mOsteaa olmak tızere bu kuv. lanmak auretiyle Slvastopol şehir 
wa.r Blademe Ya.klafmıtlardır. ve limanm11. .eOıreıkli a.Junlar yap· 
l'üat bu JEOQtlk puplar po.ktlrttll • mata teşebbüs etmişlerd r. Sov • 
mDl1ft' ve ıa Jııc1 ıarblı tümeni ou. yet uçak as.var toplan ıle avcdan 
hak etmlfleı'dir. Bu zırhlı Ulmen dot dtltmam ptl*ibtmUşlerdir. Yalm.ı 
rudlm dotruJa b&tı tatıkametini tut. tek tnık bazı ~aklar şehir üzeri• 
D1Uf ve 21 lncl tilmene iltihak etnıif. ne kadar gelebilmişlerdir. tir. Bu neTl bir mUharebede durum, ______ __; ____ _ 

her .. ı clelifebllir. Bununla beraber 
a9"llt dm1ull miltteflkler tçtn mem 
num,.t vertcldlr. 
ltaJıaa tıe'bUli muharebeler hak • 

landa fG)'le 41JOI': 

Bir ldaa lllllml 
ta1dllı edildi 

1'lfl, ao (A.A.) - ÇiDden gelen 
en .on haberlere ~re, Çekfang eyale. 
tbuh JapoaJ&r ilerl1mtektedirler. Bir 
çok meskOn Dlahaller Jfgal edilm.1§. 
tir. Lımgvi §ehıiııin de almd·- blldl 

"rtlmelrtedlr. .... • ..... ,. 
Dün 3 lıava akını yapıldı 

Vlfl. 30 (AA.) - Malta adaanıa 
döıı 3 h& 
da va akmı yapılmıotır. Malta.-
bl netredllen rumı bir teblite gCSr& 

r kaç Y&rah vardır. 

ingiltereye hava 
akınları 

Lond.ra, 30 ( .A.AJ _ Hava 
n~rhğı, cuma · cumartesi 
81 ~üşmanm İngiltere .=; 
dağı~ ~va akınları yaptığını 
!e hır miktar ölüme sebep oldu
gı.uıu bildinnektedir. 

Rangon - landalay 
yolu açıldı 

Tokyo, 30 (A • .AJ _ Rangon _ 
Mand8.ıa:y demiryoiu bu aabah 
tşletmiye a.çllımıştır. Binnarııyada 
mevcut 3300 kilometre demieyo, 
!undan 2600 kilometresi dah; 
§imdiden Japonlar tarafmdan 
kullanılabilecek hale geıirilmi.ş 
bulunnıaktadır. 

Heydrik'e 
Hıtlerin şahsi operatörü 

ameliyat yaptl 
Suikaattaa dolayı 12 Çek 

idam edildi 

Lolldra, 30 (A. A.> - tavfçte 
radyosu.na göre, HeydrichJ Ritle
tin şahsi <>pe:rıa.törU ameliyat et • 
m!~tir. Vaziyet ağrr görülmekte
dir. 

londra, 30 (A. A.) - Ueydri. 
he yapdaıı IR6utteJı do ayı dlln 
de 1! Çek idama mabkOm o1mq. 
tar. Bunlardan be§i kadındır Ve 
polise kaydomnyan kimsele'l"e. yar 
dun etmek s:ııçuııdan y.abkuım.
Iardır. 

Dlln uft. "'"'·ü • • ua.ıga ~ .nıetnıe mensup 

sdmamıştır. • • a -günün i~i'!"e: ~aanlara iyilik yapmalı, 
Hi1r FrailSız kuvvetleri Birili: lenıa ~ gi6ı 6in6ır lır1at gizliılir. Ba öyle 

hakimdeki hatlarımıza taaruz Mttır iri zengin olma fır•atı gibi ender raatlanır 
eden 70 düşman tankından 35 ini JM Jaman tlefiltlir .,. yine ne yazılım iri bu hn 
tahrip eylemişlerdir. Bu tanklar ~an laJü._rler gördüfü laalde zenginler ~&mezler 
Anıte İtalyan tilmenine.1littir. formemezlıkten gelmeyi tercila ederler. 

Hava kuvvetlerimiz büyük bır Her gecen tıiinle hir lıraat luı)'beJen zenttinl 
fa~~)let göstermişler. kuvvetleri. lffin plecelıtir iri ilttiyarlıyaeakl., ve (lenclilıl.eri~ 
mızı kuvvetle ~nmialerdir_ lırt#llı Uprmq 6alııntl""1an igin lıentlilerini taelı 
Bostonk b. tayya.~00 kn makiürelk· .eelı en lrü. biT lttıtıra711 •altlp olmıyo.calJartlır 
ep ırg nıp, • tan , n · ye ' • 
vasıtaemdan mürekkep bir dUt
man koluna hücum etmie. birQOk 
taşıt yakılmış veya devrilmiştir. 

Daha garpta Timimi ve Mur 
turbada düşman hava meydanla.. 
n, Mesinadaki araba vapuru is
kelesi, Kat.,nya tayyare meyda. 
m ve A vgustadaıki tesisler bom 
bala.nımştır. 

Dülmanm hava faaliyeti az ol. 
muş, İngiliz hava üstünlUğiiniı 
bozmağa teııebbüs etmemiştir. 
Her iki taraf kat'i muhaTebe i~ 
büyük :yOOek kuvvetler saklıyor
ıar. 

Times'in harp mllhabiri diyor 
ki: ''Tank muharebesinin netice
si henüz belli değildir. Birçok 
hususat buna bağlıdır. Dütman 
mühim hiçbir fl!Y bqaramamırr 
tır. Evvelden talımin edilmemiş 
pek az hadise olmuet;ur • 

••• 
Londra, ~o < .A • .A,J - Libyada 

Birülhaltimde cereyan eden bü .. 
yük tank muharebeSine 250 tank 
iştirik etmiştir. Şimdi muharebe 
Akı:omOda cereyan etmektedir. 
HUr Fransız kuvvetleri, Birülha
kime kar§I. yapdan c:lüşman taar
ruzlarını pili:itürterek 35 1 talyan 
tankı tahrip et.mittir. 

Otomobil lastikleri 
çorodo mu? 

(...........,. l i•elde> 
16.attklerlıı ômrll ise lkl seneden faz. 
la değildir. Bu malQmat verildikten 

nıe tmtlbanl&n dün nibayet.ıenmı,ttr. 
tktıaat takUltAtB.lnln eleme imtlhaDla. 
n da bqi1n ikmal edilm!f olacaktır. 

Gerek hukuk gerekle iktt.at f& • 
kWtelerlnbı eleme imtlbanlarma &it 
neticeler bulr&Dm aeldablci süııttt 

&kşa.mma kadar profea6rler taralla.. 
dan faklllteler dekaallllDa verll...ıs 
ve dokuz bazjl'tUlda ..aııııtl lmWlaDJara 
girmek hakkını kuallsn taıebelda 

la1mlert llb olunacaktır. 10 ııuı ... 
Ga~§&DLba ctlDU e&ıltl imtlban•aa 
Mf!naeak ve bul amlf1&l'Jll imtlb&· 
.nı 20 buiranda bitecek fa&lıt blUllD 
.eımtıar buir&n amnma ııam;r lmtL 
haıllamıı ikmal etmlf oiaoaktlr. 
Tıp 1aktll-.snda bntlha'Dları ol&ll 

amıf1arm lmtllaaıdarma hulnma -. 
befblden acmra laafllmacak •• f&kll. 
tenin btlttln amıtlannn lmttllullan 
ancak temmuz nlhayetbıde Unn&1 e -
cWmlf olacaktır. . 
~btyat fakUJ.teslllde aölllll hlltt 

hanlara huf.t&nuı ilk hattaalSld& bq 
ıanacak Juuılnuı ...,ılJlda bitecektir. 

H-.laamıw.......,. 
ADJraradn 1ııll~ ..... 

Tltrk Uft k1mmm lımmltaJ'ı, -- • 
..... beflnel gtlDB, .Uıa.. ......... 
de bqveU!n bir n-. De ._.e&k . ar cllımJnım!lıııi 
tır. ve a.ıç '981'!11e, kirablliiil 

ıtunııtay dört Clbl .. .,... edecek, J tıeri W,.m ffoJıkiMcUr 
aeırtaıncı puar l'UDU "l"ll'k 11aq ku • iki ·-'-- ~,,_.ı.;-· • 
rumunun ıı:ttmeııutt&Jd tulatl &6!1L ~ .:r~ud 
~ek ve bu mOria..ı.etıe p1ldr ff • R~le berabtr 
tayyarelerle akrQbul ve IUo acueıen · . . 

IOnra mevcut IAltiklerin mentelnden par4a1Ut atJaylf)al"I vealre __ _... -~~mil MID&lllJllı 
glktJtmdanberi tıç lellı9Je yakın blr ..,. ... ._ ... --. ~ -

w PVtiti de beaaea DA,.. etil - t.ırMek~dlt .ilan. IJ1ll'UIU• ~ar. kat ~bide m . 
aıeıcte: 8Bo 118tilderbı cluhtUlfa 'lff"' dımı ue taıebeD1n yaptıtı 8"del Uır:o fmı nea eden Rmwett 
de ~ maa1 o1ma1t ımmdır,. yareler ve ba\a kurumwıwı t&naıe teskere ...tı. 
deDmelıttedir. Kara borada bir tau tabrlkaamda yapılmq olan ilk ta Te*ereyi wrir W 
k&lllJOll l&sttti 800, ta.kil lbtlği lsa r re U~JrulaeaklJr. 1)'L Çi subayı fflll&•fıaJde 
800 Jlra7a bdar atıııyormut balbu. - Vay, isinden geç 
]d r.-ı ılpt kamJ'Oll 16atlkler1 için 1--' . f rl . ms ~ gibi b 
180..IOO. taksiler 1çln "115.ıoo HradJr. ~ere lNn M • WI hurreisi ilmuı taklit ır 

d
yüksek §ahsiyetıerden birkaç ki!JJ 
~ hnpsedfJımi§fir. 

. A vr:ca, Heydıılt'Jn mliteeavfzle
ı-ı Ya.kaJanmfldıiı takdirde kU!'IU • 
t&& dizilmek ilzıe~ 200 tut&\ alna. 
mıftır. 

Otamobll llatlklertnin durdutu yerd2 Devlet demir)'oll-.n ldare8l bt1tlD nuz \a feiniz tamaindJr 
QGrtklUIO yolundaki iddialar doğruy· mumıam katarları lal'nfmlt olmak. • • • • 
•bu llatlklere baflaDu nrvetiD blç la beraber ldlbl ba.IUlndaa Tmla tMll Ve ıkı ft" deltıal 
bir lf8 yaramadan havaya gltmeaill" leriDin bu :menlmde teltnr ~ _mlltn'. ...... ....:.•------~ 
mani olacak tedbirlerin alınması te&p ama karar vermiftir, Bama ftlD .... 
e~ktedir. stln lQJDelere bet k&tv ..ı.r Jllll& . 

------------------------- cak aynea Geme ve Adlpean ır.-

TOPTAN C 1 LA RA ŞEKER VERiL • [.~i~~~] 
MiYECE'Gi DOGRU DEGiLDiR ..:.::.=:-:"== 

aey&h&tble çıkacak. bu arada ı..tN 
deU~ll'. 

.31 maJU gQDU öğleden aonra İt&L 
7U ve AlmaD kuvveUeri lılarmarik 

oepbe•de karplarmda bulunan dtl§. 
man ~ taarruz etmlflerdlr. 
Mı.ülaıebe 27 maywtanberl tlddeUe 
.aühver IDtalarmm lehinde olarak 
cle9am etmektecltr. Ealr adedi COk ve 
palmet mtktan bllYUkttır. Hava kuv 
waıut lllJ'Dk te§kWerıe durmadan 
.kara llankeU.rtııi deateklemekte • 
dir. 

Haya dDellalan eanasmda Alman 
&TCllan 7 tanare dUfürmllşlerdir. 

Beı, ı;ena kada.r evvel, Kadfrga. 
da, hırsızlık maksadile polis Ha • 
ır.n Ba.srlnln evine ~ncereden tır 
DUlllmak sureti.le gı(ren ve Hıısan 
Basn tarafmdan suç üzerinde ya
~alantnca kendisl.!l:i ~akla gırtla 
gıudan vuru pöldilren ve kaçarken 
de u~ bekçiyi yaralıyan ı:a.'bıkalı 
hl'l'lllZlardan Edimekapıda Salma• 
tomrukta oturan 40 yqlannda NA 
zım .Yolal birinci ağırcrıza mahkc:• 
mest tarafından idama mahkflm 
edilmittl. 

Bby;ik Millet Meclisi 20 Mnyıa 
942 t&.rfıunba g!lnkil toplant13lllda 
bu kararı tasdik etmiı,tlr. T:ısdik 
kararı, resmJ gazeteonin 5117 su·L 
!~ nl\shaanıda neııredilmiştir. • 

Yalnız ltlrllaç llalllral 11ırıe,1rıe lllr top. 
ıucı 11111 t1rllettea •al aıa11ııecell 

• Alır lfÇllere yakmd& piriDo d&. 
lltd&eülJr. Bana ait h&mrl1Jclar lılt. 
mlfllr. DatrtıJ&cak sQn, birkaç ıuae 
kadar 01.n olUD&C&ktlr. 

PABa8'.m DDlfl sutKASTLAB: 
Pu"late bcıımıba ile yapılan yeni bir 

aulkutta lılr Alman aıkerinin öldü • 
ttl Url AJmaa aıkerinlD yaralandlfı 
'N 20 tutatm kurıuna dizildiği ISğ 
l'ellDmJtUr. B&d18e Grenelle böigeatn. 
de cııllDafbar. Yeni polia mlldllril ge 
Deral Beıs alılta kuvvetıerlDlD bir 
1DldM ~ emretml.§tir. 
8uDdlla 'bltJle Alman aubaylarınm bu 
1uDduJılan llOkaklarm etratmda de • 
'.t1Ullla lıtr _. kordonu vazUe &'Öre 
oektlı. 

emrsa&lı llAIU)AUN SÖZLERi: 
Amerllr& orduını genelkurmay baş. 

bm llaıp1 tılır ukeı1 akademide de. 
mfftJr "1: 

Higblr Ulll&pD& imklnı yoktur ve 
mGtt.eftlderla u.ferl ancıı.k Alman ve 
Japoa barp Janvetlerlntn mutlak su. 
ntt. ~ atraması ile tamam · 
lamaJI GlalılUJ'. Bug0n Blrmaıayada, 
Çlad9 1lllttlD Putflkte Amerikan .._ 
Dr1erJıd a&aıorus. Onlar Japonya 
Durlacle agtalar. tnrnterede karaya 
cdaJoı'ar ft l'ranllada k&raya Qika. 
.adardlr. Ba- mDtldf mDcadete aona 
enaedG ene! b&)'l'&tımızm bir ta • 
nıtaa Jdlrr119t aembolll diğer taraf 
tan esle! bir kudret ıembolil olarak 
1111111 ~ tanmmuma umet • 
alt lbalDa)oıua. • 

.. ._.._ Rau1. IMifUIP cıMu " 

Haziran içinde 
ev;enecek kızlara 
Çocuk Esırgeme Kurumu 
Parasız gelinlik ku 11q 

verecek 
Ankara, 21 (A. A.) - Coc'* 

Esirgeme Kuromu umumi mel1re. 
zinden blldiriJml'tir · 

Kutum umumi merkezi baairan 
içinde evıenece-k ve gellntifini te 
darik edemiyecek vaz{yette olan 
kızlara param gelinlik ipekli ~· 
mq verecektir. Niklb kAğ:dı .ıe 
kumma mUracat edilmesi kAfidiT. 

tum zaman ordu ı 7~ b1n neferden ve 
12 bin 11Ub&ydan ibaretti. BugUJl or • 
dunun nbay mevcudu ııemen hemen 
ukl efrat meYCUduna muadildir. SOll 
haftalar zarfmda ordu mevcudu 
300.000 artnu§tır ve bu genifleme 
bu ..... eam•nda takrlbell d&'t bU • 

cuk mDyoa. mnwdu lıuhmOf,J& ka • 
dar el--.~. 

Bu sabah bazı gazeteler, 19ker fir. 
ketinin badema nahi;yelerdekl dağıt • 
ma blrliklenne şeker vermefl k&rar
laştırdrğmı yıu:ını§lardır. Bundan, 
tirket, toptancı şeker tacirleri.De ar 
tık şeker •;ermlyecektlr yolunda bir 
mana da çıkarmak mtımklln oldutun. 
dan bu sabab tlrket nezdinde tahkl 
kat yaptık. AJA.kadarlartn verdig'ı 
malumata göre, dUn birkaç bakkal 
firkete müracaat ederek kendilerine 

de teker verilmesini latemifJerdlr. 
Kendilerine verDe!l cevapta, blrka; 
bakkal birle19rek toptancı evn,tmı 
haiz oldUktan ve ılrketteı:ı aynı kolay 
lıklarla mllbayaatta bulunablleofk • 
lerı bildlrllmi§tir Yokıa toptancılara 
eeker vermeyip mUD.baaıran halk da. 
lıtma birliklerine teker verllmNi 
mevzullbabs deifldir. Toptanaı tebr 
tacirleri, gene eaklsi glbl tlrkettea 
ıeker alacaklardır. 

Bir inhisar memuru 
mOdOrDnQ 61dOrdU 
Blnleablre IE&JIJI aotı, ••••••da 

9811'88 mldlre iç eı at8' etu 

• Beledl)'e lkt1At
0 

QltlclörllCQ bfl.. 

tlln sinemalara battaam ••n• 
g11Dlertnde ''halk inaim.eıert,. J'&JID&
larmı tatem1§tlr. 81n91D&lar • atra. 
r".atı kabul ıtmı,ıerdlr. ŞlmcUIDg ut. 
tada blrg11a "haiıı gUna,. ol-.llllr. 

• Bugtbı iki mtlhlm koordln..,_ 
kararı lntıpr etmıeldMir. Balar 
Brel'll kllmtlr bavn-ta Yfl ~ 

tar&fmdaa lfletllea Soma. J>etemd.. 
m, Ta,,...ıı day.lt •nüt,..llrnatr 
&aretn 11 mlkellefiptl v'Hnil I eır. 

IJNIU k&~ llavsalDıcl& OCNt11 lf 
ldlaıllell.,yeU ................. 
JalftL O aaandaldıerl tatılüattaa 
elde edlleDDetleelere da:raadarak Jeld 

I kaNT!ar wrDmfttlr. 

...,...... Alla.· ............... ......,.. ..... propam. 
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Büyük Millet Mecıısinae 
- .__. ~ JWWWL=--awa t::awwwz± ~ 

(Bastarafı 1 incide) rmı söyledı. Galip Güılteklıı, gön· 
bol maçla.rınd~ arasıra kavga ÇL derilenden parası alıntp, teslim C• 
r diye umum müdürltik futbola. dilmek üzere kaza Ve nahiyelere 

ta dilşman kesilmiştir... kitap ve mecnlua scvkiyatı usulü. 
bldin Davcr şimd!ye kadar prog •. nün ihdasuu iaydı\lı buldu. Amiral 

bir manzara arzeden beden Fahri Engin, bt-yanatta buluna • 
iyesi i~erinln program altmda rak ezcümle ş-.mlan söyledi: 

UtUlmes!nl ve mütehassıs sporcu- •·- Sa.ı eenelt"r mrfmda. posta 
~ istifade edilmesini rica etti. ve telgraf işlerinin pek ço~ış, 
ahim Diblan, umum mUdUrlUğüı:ı bilhassa mektup ve telgrıa.flar noı· 
! götUrm1yecek yerlere bol bol m'9.l mmana nazaran üç misH art

ıyat yaptı~mı, mcsclA ldtap, mec. m:-ştır. BUyük bir ordu bulunmak. 
• gazete abonesi ve propaganda tadır ve orou memleketin muhte· 

nan olarak bütçede 27850 lir& Uf bölgelerine taksim edilmiştir. 
rUdiğlnl, spor malzemeal için Kumandanlar arasmda mühim te. 
4'.142 lira. tahsisat konmuş oldU. lefon. tel~ rnuhaberatı olmak. 
, umum mUdUrlUğiln bu parayı tı.oır. 

nereye sa.r!ettiğ!nl, varidat Hll.kftmet merkez1crlle İstanbul 
anında 280,000 liralık bir raka - rrıuh.ıberatmm fa.zlah~ da normal 
geçen seneden bu semıye nakle- 1 elgraf ve telefon muhabera tına 
ğınl kaydettikten sonra dedi ki: tc~ir etınektedir. Birçok arkada~-

Umum mlidUrlUkte futbol &ley. lımmrz, yerinde olara.k telgrafla -
mUthiş bir cereyan vardır. Bu rın gecikme:inden !Jİkıiyet etmiş -

yanın neden neşet ettlğlnl bir lerdir. llmum müdföfük bir şır • 
anlayamıyorum. Umum mUdür. ketle mukavele yıı!>mıştır. Bu mu. 

bb"!ğeı,re hiçbir sureUe yardım lt;'lVel-eye göre İst~nbut • Ankara 
• ezken bölgeleri yaşatan yeg!lne ! telefon irtibatı mevcudun üç mis• 

futbollten b:ı yüzden temin ettik. ljııe, telgraf iiki misline çıkacaktır. 
gelirle diğer sporları yaş.atma.fa , lsta.n<bul • Edhne irtibatı da ayni 
rken futboH\ baltalamak diğer 1 ölçüde a.rta.ca.ırtır. Bu mukavele 

larr da baltalanuı.ktır... hilki.imlerl beş ay z.a.rftnda tahaJr-
RlF VEKJLlNlN İZAHAT[ kuık etm.iş obı.caıkttr. Posta ve tel• 

azıl Ahmet Aykaçm da müta. ftraf memurlarımtz&uı brr kısmı 
dinlcndiıkteın sonı-c .Maarif :ı.skeri h:zmettedir. Yerlerine alı. 

.ili Has~ Ali Yücel söı ala • j nanla.rın yetiştirilmesi için umum 
dedi ki: 1 müdilrlli.k büyük bir gayret saıfe. 

Biraz önce :kabul buyur.lu.. diyor. Sahra. post.alarmda. taahhüt 
uz muaddel kn.m.ınla Başvekti- lü mektup alıp Vt>rmek de çoğa~ 
• baiYlı olan Beden terb:iyesı mıştır. Öteden~ tanıdığımız ve 
mı "'müdürıüğü, Veıkaleti.miıe takdir· ettiğlınlz poeta. ve telgraf 
fe ola:ra.k ve-rilmiş bulunuyor. memur:an vazifelerini yapmaik -i 
anımwı ifade ettiği mana çin bıiyiik bir g:ı.yret Nnfediyor • 

e ''Bu mevzuu tetlcik et, ar. lar. neride memurle.rnnız için or-
~la.rının tenkid ettiği ciheti('.. ta dereced~ bir ~ktep açmayı dil 

E
rı dikkate ııl, cırıter;erini de şlID!ivonız. Şimdi 9 .vilayette kur. 

Unde tut, ibu i~i te.nkid edil• sumuz vardrr. 17.5 lira. maaşlı me. 
k şek.Jd-:? hazırla, idare et,, nıurların mı;ı.aşia.rı son zamanlarda 

Arkad<J..faıımıın muhtelif m.ev 20 Uraya çılka.rılmıştır. Yakında 
üzerinde söyledlklmne şu • gelece-k te~kil&t kanuniı!~ '1-e me • 

ta ala.bildiğim malümatı tek. murlar lolıine küçük bir salô.h ola· 
ıretiyle ce\."a.P verirsem vazi· cnktır. Galip Giiltelrin a.rka<laşımı. 
ya.pmrş sayı marn. Beden ter zm miiWea.sım da tetkik etmek-
. davasr terbiye dav.ı&nın teyi.z.,, 

kemiğ.ı.ni teşkil et:m€-ktedir. 1 M°ünalkalat vekili, Ka.sım Güle-
önce ka.bul buyurduğunuz laı. kin sualine cevaben de selkiz v.L.a .. 

a terbiye diı.vasnun bütünü yet merkezinde t-elefonlann oto ~ 
'fe intikal etmi.ş oluyor. Bu mati'<leştirilıneslııe karar verileli • 
u liz"!rinde djıkkatle durmak, ğ.!n.i söyledl. 
assısla.rm düşUnceler:ni öğ· , Bundan sonra f881Ila.ra geçiie • 

'k, başka memleketlerde ya. ro.'lt posta ve telgraf ve telefon 
tarı gözden geçirmek ve mem I bütç0 si de kabul edildi. 

tc bu me\-;ı;ıJ!a uğrqaııla.rzn tNHts4.RLAR nt!TÇF:st 
tnini almak ve bun.dan sonra İnhisa.rla.r umuım mUdUrlUğU 
~vlm li bir teŞkilft.t Jrunnak C"' bütce6inin ruznameye alınması t&.• 

izdir . ., karrür etti, faık:ı.t bundan önce 
a Gevher :IDt'li, mUtalealanru k~hve ve çayın inJrl.c:a.r altına alm
dikten ı;onro Maarif Vekiline mast dolayısil,e umum müdUrlU .. 
:ı.li sordu: ğün teşkilat ve V'Bzifeslne nit :ka· 
MB.!1.rif Vekfı.lctı mu·ıaffak nunda değişi'.t!ikler :nıpan 18.yilı;ı 

dığı aşikar o·an şimdiki te~ mfüıt.ıce!en gfüüsülün kabtıl edil· 
•n bütlin kadrosunu benimsL ' di, İnhisarlar büt~inde Necm€<'-
;: midir? Bunu yaparsa mu - din Sahir, tuz m~le!liDden bah· ı 
k olamnz. ı;~dcrek mth'JSU bulunduğu Bfng-öl 
an Ali Yücel: çe"\'"resinde bu kı~ çekılen tuz sr. 
Arka.dapnı41 suali mu.kad• kmtnma ve tuz fi:ı.tınm 30 kururıa 

bir sualdi. Birnz evvel/ki be. kııdat' yükseldiği.ne tt-mas etti. 
tınıda da cevan vermiştim. Sn K'lıııtm GiHek. lnhiıta.rlar i.daresl • 
ten söyliyeylın. Henüz ne !it.• nin, knlonya gibi pekmez d" ya.pa
rı, ne mevzuları, ne teşkJliit.ı rak şelıtrlerde ıf~lcr içinde ha.l• 
·yorum; tetk.iık edeceğim, ver• ka ucm! flatla 83.br.a.s·nı tavsiye 
·z me.;;'w iyeli her zamanki etti. 
duyarak on:ı :;öre hnreltet c. İnhisarlar vekili, mUtale::ılara 
<Yım.,. l'!CVa.ben. ihtiyacı k:ı:ı-§ılryacıı.k tur .. 

dan ooru-a f:ı.sılla.ra geçildi. lalnr mevcut olduğunu, tuz i.slih • 
n Terai.ycci Umuım Müdür. ııulinin a.ksamatlığmı, ancak tuzun 
Un bü~ı;;csi teklif olunduğu inhisllr a.ltındıı. bulunmakla bera. • 

kahuı e:dildi. her satrşm mn>.cmen serbest ol • 
POSTA, TY.LOI<AF \'t: <iufrl!lu söyledi. Şarap ve bira. ka .. 
TCLEJ<'ON D( '.I"ÇESİ Jif,.1erinin düştüğü hakkındaki 

sta, Tel.grn.f Telefon umum t.('nkitlere de c~vnben, bl'ıi.kis 
rlüğ.ı b!.itÇt'Si konu.o;ul n !:en tekiI!'ill olduğunu izah etti. Bira 
T~e ioğlu. z ya <1ev:ıer, im:ılatmm 12 milyon litrtden ıJ 

iza. EsPn, Gt'lip Güllek',n sC:z 

1 

nıilyona inrlirileceğini söyliyen ve 
r. Ziya Gevher posta ve tc!- Jıil, bi.J},a..~a şu noktayı tavz"hl 
memur!!lrınm vn1'\·etlerinin fovdalr buldu: 

Jnıeı:ini, pek az ma~ aldıJ.dr- "- 10 martta tesblt edr'en fi· 

" azan: hEZltıE MüalDDİN 

hn.} atı sönmii, lü. Bn ev, lıu 
çatı, bn m·ıuı'ş 'e if,reııc: 

h onıı 1Jo,ilıı}rın1u. Anneclğ; 

n h~p-:;ini l·os ~iirme~ • ç:ı.:ı:
• l"ııka.t oıı.ı luiybettiktcn son 
hin ,·arlıf;ım nuş111n bir ma -
arartnr::tı. l'rdd i c yil.1; yil 
me';f n adeta til<slnlyorct•ı. 

annc<;ir::J, t1i"n~~ılıı tel• sc\ 
t l< gli\"cndiğl annrrır~in, 

ı Ye o;ıe' ~ili :ınııcığmın kali· 
1• Fa.Jaıt (i3Je Mr lcntll ki ka 

hUkmUmlc.n her 1aman 
u kurtarara~{ elini kolunu 
!i:>llıya ldmlıilir daha ne 
ve gizli ,eaaatJer ~liyc· 

Ondnn b\ttUn hisleriyle 
yor ve nefret cdiyoNlu. 
dftnyada dCrdinl söyliyeeek 
r clostu, hlç bir inandığı ~ok. 

tu. Karler onu bir zalimin pcnı:c· 
<.inı- bırakıp lcarı,.•.r;mda kayrtsı:r. 
\'C şart!m: :nlannıın; bir i"ltİhU\ ile 
güliiyordıı. 

tM ~eced'I' yanına tı-l.~•enin eski 
eınek~nr1armtlnn sek!'lell beslik 
ı;aı·pık ve kar.bor bir zenci olan 
!-.'l'rulı bacıyl arlında':! olar:ık ge
tlmıiş!crrli. Bu bunnlt kJlfıh da 
!.u~ beyninrleıı de dalın iı:ınc:•ı o· 
lan çirkin kafas!ylc Bedri haydıı 
ı1un:ı. bağlıydı. 

n~cli:ı. bu iffe;renc; \{• korkunl,,' 
'-'Cylcrden sıyrıl!!nk ic:'n, ft'rıılı 
baı·ı bilir bilmez nanı~za durunca 
oıf:ı..,ma gfnni, ve kapısmı ldlltle
rni .. ti. 

Namaza. durunca cda..'ima ginni~ 
\"e kayıı,.mr ~iHtleml:;.tl. 

PeriMn ,.e matemli ba~mda ka· 
rnrs~ 

0

manasız fılrlrler dolaşı~or. 

.R A B E R - .l\kc:ıam PostııST 

Müfit Ratip 
DON, Müfit Ratibin ölümilniln 22 nci dönüm yılrydı. O_ 

lümün siyah ve korkunç e~ ~~n kapısını çaldığr 
zaman (29 ;ına1•ıs 336-920) bu degerlı ınsa:n !henüz otuz ya-
şında bir gençti. . .,. . . W• 

Müfit Hatibi bugünkü nesil bılmez .. "Y ~~ız bılınez dcgıl, 
adını bı!e işitm~mi5tir. Ve btınun vebalı, bı.zını boynu.muzda-
dır, on 'arın değıl !., . . • 

Müfit Ratip, ikinci meşrutiyetın ıla~mdan SıOnra mem_ 
lekctimizde tiyatroya dair etüd!er ve tenkıtler yazan ilk Türk 
muharriridir. O günlerde çıkan bütün haftalık mecmualarda. 
Ye günli.ı..1< gazetelerde tiyatroya ~i.t m.a~al~ ve tenkit Yazr_lar~ 
ctlı..-n"'"JŞtır. BunJ.ar basit şeyler degıl, ıyı bır anlayışın, cıddı 
bir çal~manın mahsulleriydi. . 

Müfit Ratip, daha (Mektebi Sultani) de ik~n .~ebiyata 
heves etmişti. Fakat kendisini ilgilendiren :>r!LnJ,. şıı~, hi~a.-re 
ve romandan ziyade tiyatro oldu. Bu.nun ıçındir .kı, butun 
gayretiy!e bu branja çalıştı. Bir çok pıyesler, t~ı~ yazıları, 
tetkikler okı.ıdu. Bir' taraftan da fransızcadan pı')'esler ter· 
cüııne ediyordu. . . . 

Çocuklu~unda, Şehzadebaşmda, Feyzıye .. c~desındekı 
büyül\'. babası Haydar efendinin konağında, buyu..< ysalonda 
bir sahne taslağı yapmıştı. Burada, etr~ın::- toplaclıgı arka: 
daşlariyle, tereli~ ettiği piyesleri temsı~ ediyorlardı. ~u ar 
tistlerden birisi de, yine kendisi gibi tı~troya hevesı .olan 
ve Şehza.deba.c;r tiyatrolarındaki temsillerı kaçrrmıyan üsta. 
dım Refi Ce'rad'dı Yani bugünkü Ulunay... . . 

Piyese lazım olan dekor~arı vesaireyi büyük bı~ dıkkat 
ve ıtına ıle yapar, uğraşır, didinir, bu işlerde de takdir uyan_ 
dıran varlıklar crösterirdi. Temsillere, babasının dos~la~ı! 
arkadaşlarının ~Helerini davet ettiği gibi, mahall.enın ı~~rı 
uelen haıımıefendileriyle gençlerini de çağırırdı. Bız, o gun· 
lerde, Çukurçeşmede oturuyorduk, e"\t.imiz, devrin en ~~ 
tulumbacı ve semei kahvesi olan Mehmet Reisi~ kahv~ı~;~ 
karşısındaydr. Arada ibizi de davet ederdi, bir ikı kere gıttigı
mı hatırlıyorum. 

İstibdadın kanlı eli, buraya, Müfit Ratib~ ~~onuna 
kadar nasıi uzanmadı ve burayı tarümar etmedı, hiı..la şaşa_ 
rım! · 

Hürriyetin ilanı Mlifit Ratibi çok sevi.ndiıımişti. ~k sev
dıği sahne işleriyle daha yakından, daha müsmir ve mutema
di bir şekilde çalışmak üzere genç hev~kilrları etrafrn8: top
ladı, kumpanyalar kurdu. Bazı teşek'killlere yardım ettı, yol 
gösterdi. Teknik kusurlarını ıelaha çalıştı. Sahneye çıktı, 
rahmetli ibnirrefik Ah.met Nuri ile, .Ahmet Vefik paşanın, 
Molyerden adapte ettiği eserleri muvaffakıyetle oynadı. 

Tiyatro işlerine hakikaten büyiik bir vukufu olan, bu 
ışin ılmi ve teknik taraflarını çok iyi bHen, Ti yatroya ait 
garp neşriyatını çocuklUı:,hı.ındanlberi takip eden Müfit Ratilbin 
Türk tiyatroşuna en büyük hizmeti, sahnem..icr.e hakim olan 
Ermeni türkçesine, şivesine karşı açtığı mücideledir. O, 
memlekette tiyatro zevkini, tiyatro kültürünü arttırmaık, 
yaymak için ıne kadar çalıştıysa, sahnede Türlk~yi bet.bat 
e.den insanlarla da o derecede uğraşmıştır. 

Ne yazık ~~i Müfit Ratibi de unuttuk! Yimı.i iıki yıl için· 
de ö!ürni.inün dönüm yıllarında, onun bir kere b.atırla!lıdığmı 
görmed1m, işitm0dim. Gazete ve mecmualarda adına rastl3.-
madım. 

Bu. nankörlüifün da.ha acı, daha ayıp tarafı var: Tiyatro 
kültürümüzü - velevki denizde damla kabilinden olsun -
hizmetı dokunan bu zeki ve münevver insan hakkında, edebi
yat tarihlerimizde tek bir satrr yıoktur. Türk edebiyatında, 
tiyatro eseıkrinden ve temsillerinden bahsederken, Müfit 
Ralihc birkaç satır ayırmamak affedilmez bir günahtır. 

1 :Müfit RaUbin tiyatroya ait yazrlanndn.n b!l.;,<ika, piyesleri 
da vardn·. Brenstaynın (Hücum), Süder.ımanın (Namus) ve 
Leopold Kamfın dergiye adlı eserlerini tu di.me etmiş ve oy· 
natmıştır (Zincir) adın.da telif bir komedisi ve Refik Halidle 
beraber ya.zxlııklar1 (Kanije) adlı tarihi 'bir piyesi vardrr, 

Rahmetli Nurettin Şefkati, Baba Saffet ve Haıkkı Necip Pi
yeste mühim rolleri almışlar ve pek muvaffak. olmuşlardı. 
:'.\.fopruıanın (Güzel Doot) isimli romanını da lısammıza çe_ 
virnıiştir. Ve bunda çıok muvaffak oıımuştur. 

'T'ürkün mümtaz karakterlerinden, mümeyyiz vasıflarından 
biri de, anmak, yadetmektir, Türk hizmeti ve iyiliği unutmaz 
Bu hizmeti takdirle anmak lazımdır, Ben buıgfu:ı., kendime 
düşen vazifeyi yapmakla bir vicdan 'borcunu ödem4J oluyo· 
rum. , 

Geldl hayali dldel giryana ağ-Iadım 

at.I:ır 1!H2 mali yrlr içinde cari o
lar:'lk başka. artış olmıyacaktrr . ., 

Bundan sonra bu bütçe de kabul 
edileli 

Devlet D:ımirycllan Ve liman • 
la!'t bütçes·nin tetkir.ine başhndx. 
Bu bütçede ur.ıumi vrı.ridat. 77 

du. nurııifon, bu lrntll iıbeden lrn.ı;r 
ms.k' •• fl•1 Irn.til \'e ııerir erkekten 
Jmrtn!ro"l:' Onu 1 11ştinl'n, ı •ıa t ... t. 
it w Ntn ılıı:n il·' ~ö sö1 livecel< bir 
iı s:tn '•·t1nmım.:ız mıydr a<.':ıba? 

RtınU dii";iiınÜr \"C üzlerken göz
lerİn{le Ferlı:ı<la benzer bir hayal 
canlanryor kalbine garip bir heye . , ı . ~ 
can ~iriyorı1u. Fcrhd ! Ru <.ını ımç 
ı:ilncliir yiireğinden dJlinc kn(far 
:,:eliyor Ye bu ismi tekrarlarken 
hnıin, giıli bir teselli his<ıediyor
clo. Bu ~üze!, bu kibs.r g-enç ne i~ i 
ltalbll bir hısan olacal<tı.. Onu u· 
ımtmamıs ,.c a1'3mıştı. Bn yiizcle.n 
gtirtiii~ü hıı,cnretleri çel<e~i eıi
J'Ct\erj fo.nııuuivle ' affediyordu. 
1\eşkc bir <lefa 'dalıa nraclığmr ha. 
ber alclıldan S-Onra onu öldürse
lerdi!... 

tstlyc istiyc ha:,nhnı feda ccle
bHirdi bu ni,•urda .. ellerini a~arnlr 
?Jmı:ılmı~ rulıuna nnncciğ'nln temiı 
\"C p!'ıl. ruhundan necat Ye .sclilmet 
ic;;f ı>di. 
Artık yutmahyclı .. soynmlu .• ay. 

mıh esld bir kon~lun ii"ltiincle y~. 
nan liimbayı. bf~ir ,.c <'azl1ı viirn. 
dunun f!ijzelliğ!ne bir ke l' hile 
bakmadan söndürdü. Yatağına gir-

LAEDRi 

mJlyon 580.000 lira tahmin edil • 
nıekte ve masraf olarak da aynı 
miktar tahsls:lt verilmekteydi. 
MiinnkalR.t vehllinin izahatından 
B( nr.ı ruznmede iJrincJ. müzakeresi 
yaprlacak m-ad<l<>ler konuşuldu ve 
cel!eye nihayet verildi. 

rneden evvel perdeleri kapamak i
çin peuccrelcrtlc.. blrlniıı uıı line 
~tti, Fa.knt perdesi Çt:ı,.ecc~i '.\'t'r
rle g"zli bir ku\ '~" kenıli,.ini • «:<'· 
ki.formu., gtliı ı...fillla <la; nııarak kıı
ranlrğn da.1dı. Bu rs"ız gibi ~iirii
nen karanlıkta onu l.-uvvctıe ~·~•en 
bir hüyii \"anlı!.. Birden olanca 
Fc .. iyle haykı M.'alrtı .. <>ac1an lrnr. 
ku·l:m Ü.'!tün bir hisle dim dik ol
muştu. Yıllardır hic:hir hareket 
lıiçb]r hayat izi g-örünmiy<>ıı tı1u 
t·evb: a!!acında cfs.1neye b(;'nzer bir 
ı ık yanıp sönmüştü! Bedia tltrJ:ven 
Hd eliyle boğnzm1 tutu~·or<lıı. İıa
J1·ınnakta.n ko1~rn;\·ortlu. Ve o, Yal. 
nı:T. fırtmah Jmı g<'CPlcri uhı~an 
a~açt::ıki ec.;rarlı ışıktan korkn3·or. 
cin. Fakat pencere;'l'e mıhlanm1fj 
dbiytli. Aynlıurıyorclu. 

1Rtc o sihirli ı~ık tekrar ~·nıımı"
tı. Ilu sefer hemen 4'ÖUm~t1i. R;r 
ı·;;t~enin ctrnfmda titriye titri}e
ıloJa~mıığa ba5l.adı •• Bedia gözleri. 
ne lnanamırordu !., Bo olacak bir 
~ey miy<li'?! 

Titriye titriye ya.nan ışığın ha. 
flf aydınlığında Ferhaclm yüzünli 
r,iiriiyordu !. İnananıa:r:dr bnna! •• 
Hayır ba.yrr mutlak kederden, y:.1-

MABKEMELERDE 
(Baş tarafı 2 ncide) 

- Bir akşamdı, Cahille, lUüber
ra ve Selime h:uıınılnrlıı. mısırlığın 
lçinclc ot.uruyorllok. Fantolanın e
\"İ tam ka.r!)ınıurlaydı. Pakizenin 
lrncası, elinde siyah bir şişe ile 
Fantolanın evine gireli.. az sonra 
ela Pıtkize evinc"ien çıktı. Fant.-Ola
mn kapı tokmağını çaldı. Kocasını 
r.ordu. Bunun üzerine matmazel 
Pakize hanıma. söğüp seymağıı baş
ladr, Un ara, kocası da, rezalet ol
masrn diye._ kapıya. ı:ıkt:. l'a'kize l 1ıanmı koca.sının yakasına yapıştı, 

ı e\ine götürdü. O zamana kadar 
matmazel, Pakizenin k~asını evine 

1

1 

a.lclığı mahallede çallm.lamp fluru. 
yordu. İşte biz de, böyle gözümüz
le gördU1'. 

l Pakize hanını, bu şahadete ses 
rıkarmadı. Fakat matmazel Fa.n -
toln: 

- Beni, dedi, Pakizenin elin<len 
kurtar:m kendisidir. Şimdi yalan 
söylüyor. 

Sıra. şahit. To!.."Uhiye gelrnJşti. B. 
Onııiğin zevcesi Takuhi .• 

Raliim., doğru. söyliyeceğine dair 
lÖz aldıktan sonra yaşını sord11; 

- 45-46. ne ise.. diye cevap 
\"Crtli ve hadiseyi Bay Onni~in an
lattıi:rr gibi anlattı. Yalnız B. On. 
rıik, matmazel Fant.ol:ınm bumun. 
elan harıl hanı k:ın aktığını söyle
diği lıalde, muhterem ze\ ce'!li bunu 
maimi bir hadde indirmiş: 

"JJiraz h:an vardı.,, demişti. Ve 
Fant-0la"nm: "beni Paltizc döğdü,, 
demediğini, ''döğdüler, öldürecek
lcnll,, dediğini işaret etti, 

Sır-..ı şahit polis Halidin ~ağrıl. 
nıasnıa geldi. 
Şahadet ma,jGUD.Inn. geldikten, ,a. 

badcte ba..~la.madau icabe<len me
rasime tibi tutulduktan sonra da.
vacıyı işar~t edel'<'lc: 

-- Bu matmazel geldi döğüldü
ğünü söyledi. Ilornunda'hafif bir 
krrnımlılc vardı. Muayene edilsin 
diye hastıı.lıl\ncye gönderdik . dedi. 

Hakim ;,orda: 
- Size cam Junldrğma. dair bir 

~ikayC't \"aki oldu mu? 
- Cnm kırma haklunda bir 

ı;ikayct vaki olmadı efendim. 
i\[e,·cut şahitlerin dinlenmesi 

bitmi'3ti. Suçlu Pa.~nin avukatı 
ayağa ka.ltkı, si)z ist.edi: 

- Ru ailenin, dedi, lavhai feci. 
asımn çrplaJclığmı üı;~ eden iki 
nı~lttııp takdim edeceğim, yüksek 
mahkenıeni7.e .• okunsun .. şu anda, 
zevcesıi P.ı.klzP, mllZilun ~andalya ... 
ı.ında. otururken, zevci, dışandıı 

davacı matmazel }'antolnyı bekle
me'ıdeclir. Hatt& bira:ı: evvel mah-

1 

kemeye kol kola gelınişlerdir. Bu 
mektupfar, matmazel Fantolanm 
hattı desti \'e im.zasiyle yazılmış. ' 
tır. 

JJaldm davac! Fnnfolaya. !ordu: 

1 
- Yaıı y:ızm:ı.k bilir misin? 
- Cilirfm •. fakat bu mektuplar 

' benfm değildir, diye cc,·ap verdi. 
1 - !Uektap1arı öne~ ~ör, ondan 
, sonra. benim değildir, dersin. Al, 

1 
ba~< uaknymı .. 

Hakim, mektuplarla birlikte bir 
ılc bos 'kfığıt gönderdi ,·c ilave 
etti· 

1 - Şu k&ğtdı:ı ela inızaıır at .. bh.-. 
1 lmı: tnne imza ııt., büyük harflerle 
' ltilçiik harflerle •• 
1 

Fantolıı hanını, göıfü~iin\i aradı. 
B11'nmadı. İnwt<;mı göuükı,üz at
mnğ<.ı mecbur kaldı. 

McI<tupla:- okundu. 
lla\·ncı matmazel Fnntolsnın 

1 avukatı sö;r. :.ı.idı: 

- Hu mektuplar aşıkane mek. 
tuıılar olnı:ı.m:ısrna rağmen yiııe 
bizim rleğildir .. dedi 

.\.nıme şalıHierinin, nıfüfafaa. 5a. 
lıitıcrinden gclmlyen 1cd;ı cl!nkn • 

1 
me"I Ye suçta tarafın:.lan ibra;-: olu. 
rıan mcl<tııplann c-hlivıt.mf mari-

llllhl<tan ı.lhniııe bl.r f~nnlık gc.ı:lm;~ 
ofar:ıMı ! .. .6l<sbüüin korkuya knııı· 
1:..:-.:J< tit.rcmcğe ba.ı1J::ı.dr.. fakat ı~ 
E-J!, hu sr-fcı· daha I,ı., \ t'tli hıl,h
• ::ırak u Il:ıım arasmdaıı f;lıHını<;e
. en ı:;enç adamın vüzümi dııh:ı ı.1-
yadc aydınlatıyordu .. Bctlia krndl
ni toJ1la•lı •• bun:ılmı~ ruhunda bir 
yiil<ııcrs duyuyordu. 

Iııık halii. y:ınıyor, ....-e ona. Fcr:fın. 
dm; bu 't•ibar \ese\•imli cenclıı Sff. 
'katle ~iilcn gözlerini :ıçdc~a göste
riyonlu .. 

Genç kız bu sefer daha. kunet
Jc lıaylHracııl•tı, a,·uçlariyle ağ'.1;1111 
tıkaclr, nu korku \"ehim<lcn clc~il, 
feci bir lloldluı1 ten g-elen ~urlu 
bir lrnrkuyclu •• Ya o, ya o znliın 
'e ı:;erir Cerlri bu hali göriir.e Al. 
Iahını Al!:ıhım nder olurdu!!. 

Ihı fikil" gen~ iuzr ~ı\<ln1ıyor<lu . , 
daha fazla t.ahammul cdemiyeeeği. 
ni nnl:ı<lı .. yu.rı çıplıı.k \ ilcudımuıı 
iisfi.ine clol:ıııtan a~lc ile eslü h'.r 
manto çekip sırtına yan takmış bir 
lınlde knııııım kilidini aı;-ıı.rak di. 
~arı fırlndr. 

Sofada h!i.la namaz kılıı.n ihtiyar 
barr onu l>~ h:ılde 'k'lşarl{t'n göriiıı
ce lıelki dellrdlğine hiikmec.lcrck 
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(Gueıemtmı blrtnal 88ytaamdll 

başlık yanmdakl tamı çeronemm ek. 
llyerek gönderecek okoyacu.la.mnıxm 

ticari mahlyetl bala oluuyaa ktlçllk ı-
1.o\nlan parasız netrolonor.), 

Evlenme tehlilleri: \ 
* Yaş, 23, boy 1,65, kilo 61, esmer 

gUzeli, orta tahsilli bir bayan; uzun 
boylu, gUzel ve zıam.uslu bir bayla 
evlenmek .istemektedir. (N.N.) rem.. 
zlne mUracaat • 328 

• 26 y8.§1Dda, lise tahsili görmüş. 
uzwıca boylu. kumral, 1nce yapI11, kL 
bar ve ciddt bir kız; yilkBek ta.bsU 
görmüş, iyi huylu bir bayla evlen -
mek istemektedir, (Güllz) remzine 
m\lracaat _ 339 

Boy 1,79, kilo 70, yaş 31, resmi bir 
müessesede ayda net 65 lira. &lan, 
hayatta kimsesi bulnnmıyan. içki 
kulla.nmıyan bir bay; ma.zisl temiz, 
balık etinde, biraz eşyası olan bir ba. 
yanla. evlenmek Lstemektedir. (B.F. 
S.) remzine müraca.&t • 340 

Alclınnu: 
Aşağlda remlzlert • yuıb Glaıı o. 

lmyncula.rmm:ııı n&mlarma ı:e.ıen 

mektuplan ldareha.nemlwen (paur. 
ları hariç) berg11n sabahtan titleye, 
kadar ve aaaı 1 '1 den soma akllrllı.-

1.an. 

(S.C.K) (Gar) (E, Ural) (E.O.) 
(H. Önaal) (Ş.U.) (Acele) (H.B. 888) 
(R.R.G.) (Ciddi söz ver) (N.C.K,) 

(329) CA.M.) (E.L.) (Ş.B.) (B.B.G) 
(M.D. 315) (Tekcan) {Yedek denizci) 
{T.H.R.Z.) (F .A) (Naciye Dindar) 

~ğıda remiz aahlpler1niıl namla • 
rına gelmiş faltat §imdiye kadar al. 
dınlmamqı mektupla.rı bU ayın sonu
na kadar aldırmaları J.Azmıdir. Ay 
sonuna kadar aıd.ırılmış olmıyan 

mektuplar imha. edilecektir. 

(R.M.) (H.K.) (A.L.) (B.Y. Kaya) 
(Oran) (Clddt) (El) <Emekli) 
(İ. Şenkan) (Nadide 79) (TU.nalıl 

(G.M.) (A.) (A.G.) (S S.) 

Kon aşmalar: 
"""'---.-..ı ~----... 

(Baş tarafı 2 incide) 
~ant elimdeydi, hemen kucağı • 

na bıraktım: 
- Aman beyim, dedim, böyle 

uğursuz Ş";',':I insan dü,manma ver 
mez •• Ya siz niçin alırsınız? 

- Hakkm \.'ti.!' 1.. 
Dlyerelc bir ~ckiç getirtti, öze ~ 

rindeki müce\'herleri söktüJ<t-en 
sonra. MaU !ı:ekiçlc hurdahıı..' etti 
\'E" rarklannı denize ıı.ttı. İşte ba
zı cşya.nm uğursuzluğu bu merte
be olnrmu<;ı !..,, 

Hakikaten meş'um t~adüfler •. 
t;enabıbak cümlemizi, uğurlu dost 
ve uğurlu e~;v:ı. !'l:lhibi et"lin. 

REŞAT EKREM: KOÇU 

(1) Akçe ha.k.knıda bir fikir Ve• 

rebilmek i~in kaydedeyim; o za • 
m~n: 150 dirhem ekmek 1 akçt' .. 
ye; 1 okka koyun eti 9 akçeye, 1 
okka sade yuğr 20 akçeye, 20 YU• 
murta 1 akçeye idi. 

(2) !dam mahkümların.rn üııerin• 
den çıkan eşya cellatlara verilir
di. Onlar da ya saklarlar, ya sa
larlardı. 

fetiyle matmazel 1''ant-0lanm olup 
olmndıj;rnın tev'>ilc edilmesi için 
muhakeme ba..'ks. bir güne bıra.
kı!dı. 

na ,.a bugün1iıl< bitmiş, seyir !>O

l oa rrmi5ti, Salonu dolduran kadın 
j kalnhalığl, dıl,iıırrra ~ıkh, iki gurup 

l'-"<;kil ctmititi. Bir ı;urup kahkaha
larla ~ülüyor, ildncisi kindar bakı'j
lıırla bakıy.:>rhı.r<lı. 

1 SAlT FAİK 

namaunı yamla. hrrakmiş, topal \'e 
mecn lı:;lz ayaklariyfo yürilyemedi ~ 
i"!inden cı~M"lZ kelimelerle homur. 
d:ınmnğa ba~lanır'.ltr. 

lleclb merdh·enlcrden uı:arak 
iııdi. ç;nı;ları l'li.z~rn Jmnsanık bah 
çeyi ~eçtlkten o;onr:ı. mC'zarlrğm 
hiliclini söl<ccok k:ı.dar zorlayıp aç. 
tr. Artık \lrancye çıkmıştı, Çıp
!a!;: ayrudarı d!1ı.cnlerle kanaya kıı
rı:ı~·a büJ·iilt ce,·iz ağaclnm altına 
ICO';it n. 

:Ferhat kfü;ilk kepınm zorla.ndı
ğmı clııyunca ağaçtan inmcğe ba,ıi
lamrşt ı. 'fııın ayıığmı yere koyun . 
l"n genı: luz!a lrnr~daştılar. 

Jı'~rlıat kendin~ mn.Hk r1cğildi, 
Kollarını nı:arıık onun korkudan 
'e ı:;r.v3n!.'ten titriyen el inç \'C ba
kir vilcuclunu lmcakladı nı: 

- Bo::ıli:ı. •. Bedia • 3al·rucuğam! 
f{ orl<m:ı.. nrtıl< ben;m ! - cllye inle
tli. -

Bedia. ha.5ını, bedbaht ,-e matem 
li haşmı dlin~·adnkl te!< dostunun 
ı.muzona hırnlmuş hrı:kmyorc.la. 

ii'erhnclın rul10 s:ıarlefinln ('n 
hüytik lıeyecnıılariyle ılolnp ta~ı 
)"ordu: 

(Devamı var) 
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4merikada, lngilterde, f apon9ada ''nişan
'.'iar mektebi,, birer resmi müessese olmuş 
l/k ve yüksek tedrisata tabi bulunmuştur 

Yazan: 
" 

RIZA ÇAVDARLI 

~r şeyde ''rekor" devri olan 
·l' 1ınız, boşanma cihetinden de, 
~~~a geçmiştir. Zaman muzda 
~ar, aile hayatından ziyade, 
:<anca ve bu sayede süs ve 

· ehemm:yet verdikleri 
•. İ7.divaç bağlan çabucak 

'lıYor, bu y\izden de iş ayrıh
dayanıyor. 
~u içtimai dert, dünyanın her 
~IJıcb, bi.r buhran devrı geçı
llır. Her memleket, onu, önle. 
e çalışıyor. Düşünülen çare
arMrnda, bir de, "nişanlılar 

bi" var. 

1.-ıpONYADA, KAYNANA 

DERSLERi 

~le hayatını kuvvetlendirme. 
UŞ\inen ve bu yoldaki ilk 
~yi kuran bir Almandır. 

>.at 1939 senesind , Turingc 
etinde "Aysmah" kasabasm
~ır mektep açtı. Bunu, daha 
ş bir mikyasta, Japonya be_ 

1 •• Japonlar, Mançurıde 
"t'ştirmek istWiklen .askerleri 

4ııı aile yetiştirecek "Sahra nü· 
e mektepleri" açtılar. Bura-
, rnilli ana.nıelere göre ders_ 

~yorlar. Bu derslerin bir 
.
1 
~ti, Japonların kendi te--

1 erine göre oluşudur. Bu 
~lll'de, gelinlerin kaynanaları· 
et~rşı hareketleri, uzun uzun 
J lrnektedir. 
.ın~nlar, bunda haklıdırlar. 
}'anuın neresinde gelin _kay· 
~ davası yoktur? Japon 
' ~ınde. nişanlılık şehadet
% narm.ctlerine, knynana_ 
l' hoşuna gitmek sırlan, on-
~ \>~cekleri hediyelerin ne-

' ve hürmet şekilleri öğre. 
tedir. 

~ORK - SAN FRANSlSKO 
1'nENINDE EVLENME 

VAGONU 

haflıklar gösterdiği için talebe Ha.Uord. !Birleş!Jt devletler Amc
bulınrya muvaffak ol~'lUlmıştır. I rikasında: .~~enıgston'da bir "ko_ 

c..ı. mekwoı açınca, bu moda, 
f SlTEÇTE Birleşi~ d~vletlerde de bir çok 

1 
muke.llıtlerın zuhuruna meydan 

İsveç'de evlenme ve boı;anma verdi. 
buhranı içindedir. Burada da ço. FR llVSAD 
cuk doğumu binde 25 ıien 15 e " 1 A 
üşmüştür. Burada da, bir çok ~ . 
"Ni nnhlılar mektebi,. açılmış. l•ran~nya gelınce: Burada da 
tır. Fazla olarak, bu hususta, sık ayn· m-:lelcr,. aynı dertle· var, 
sr:'k. anketler yapılmaktadır. lama ay zıhn~yet yok. Bı..-rada, 

Son bir ankette, ŞU sc~me su gençlerden muteşekldl aneıerdc, 
aller soruluyordu: Jtadın, :rkekten S<?nra eve gelir· 

"Size göre mesut izdivacın se, erk~~ çocuklarıyle uğrasınak
formülü nedi;? JL.rı 1,ocadan bJ. tan ~kınmez, hatta kollarını E:ıl.. 
risi hükmet.memeli midir. Han- var, )emek d~. h~ırlnr. Burada, 
gisi hUkmedeoektir?,, ı h~:be. knd~r, Nışanlılar mekte

Ne dersiniz? Herhalde. g~.en bı .dıy~ .hır müessese açılmadı. 
cevaplar ciddidir? Hiç de dcg 1 .. 1 .Şı~.1~1. ıse, mareşal Petcn rejı
Cevnplarm çoğu. ~lence mahı- ın~: Nışanlılar mektebi'' gibı 
vetinde zuhur etm•ştır. ı muesseselcre taraftar değildir o 
· nun takip ettiği yol başkadı~ -
INGILTEREDE ('?' lıfOLYER Frnnsada, ef.md1, hafta g~. 

VAR evlerı", "lş evleri" namlan nl-ı 
mez ki, ''Gençler evleri", "Aile 

tında yeni müesseseler açılmasın. 
lnglterede, kızlara mal1sus bir Buralarda kız, erkek topluluida_ 

çok mektepler v.a:dır. Bun!arda rı. bir aile hayatı içinde ya.§a
ciddi cı:rsıer .verı~ır. Fazla o.la-' mayı öğrenirler. 
rak ~ılterenın .. bır ~.?k _Y~rl~r;n- Fransanm "Molyer" i varken, 
de de Koca m_ktebı .. gıbı dıger ni§anlılar, zevceler, !kocalar rock
yerl~e ?~Yan muesseselcre teplerirıe ihtiyacı yoktur. :B•.ı bü. 
tesaduf edılır. . . . 1 yük muvaffak v-e san'atkfır o 

Bunlardan bın de, bırkaç sc- i.>lmez eserlerinde yalnız Fran
ne evvel, Reygad 1ı;:ehrindc açıinn ınzlara değil bütUn dünyd ine;· 11· 

"Koca mektebi'' dir. Bu mektep- larma öyle hayat ve aile derslerı 
~· kocala.rn düşen ':'azif:ler öğ~: ,·ermiştir ki, bugünkü oor:ıiyet, 
tilmektedır. Mesela: Kadın ışc ıbret dersi almak isterse, onur. 
gitmişse, erl<ek c.ıocuğa bakacak, komedilerinden çok istifade ede_ 
ona ne suretle emziğini verecek. bilir 
Tnhakları kırmad.an nasıl ibula.5-K I\lolyer'in bir de "Kadınla1 
yıkayacak .. Vesaıre. mektebi'' isminde bir iwı.ıedisi 

Bu İngiliz "Nişanlılar mekte. vardır. O halde, .Molyer, bugün
bi", bidayette, rağbet görmedı kü yeni mektepçilerin piri sayı· 
Birinci senede, mektebin, yalnız hr. 
on talebesi vardı. İmtihanda SO· 

rulan sualler ~ basit ol~ı~, 
mesela "Zevcen dışarıda gecıkti 
ı~uğun acıktı. Ne yaparsın?" 
Şeklinde bulunduğu halde, orı 
talebeden, ancak beşi imtihanda 

1//NDISTANDA nULLAR 
MEKTEBi 

b muvaffak oldu Diğer beşi ıse, 
·~r şeyde olduğu gi~i, N!şan- sınıfta kaldı, · 

Nişanlılar mektebi, zevocler 
mektebi, olur da, niçin "Dullar 
mektebi" de olmam. Bu da \1ar 
ve Hindistandadır. Misyonerle 
rin Hindistanda kurdukian ba 
mektebin mevcudiyet hilaneli, 
llk nazarda, kolayca kbvrana_ 

~ mektebi" ne ve~ıklen hu_ Rcygad "Koca mektebi", son. 
Yetlerle de, Amerikalılar, re- ralan, üniversitenin ve belediye_ 
~ışlardır. Nevyork ~ San nin himayesi sayesinde rağ'betc: 
Slsko demiryolu ıdar;~ı, ka.. I mazhar olmıya başladı. Bu harp maz. 

k:' ... , "evlenme vagonu levha. ten evvel, ~ktebin 90 talebe~i MisyOnerler, göımüşler ki, 
~vagon koymuştur. vardı. Hindistanda dul kalan kadınlar. 

Cihangir şah; babasını, dünya_ retini cekiyor, onun derdiyle ya_ 
nm en adil ve en filim hükümda- nıyordu. 
n Mehmet Ekber Hnnı zehirle- Bir aralık, kocasının kendisinı 
yip tahta geçtik-ten sonra, ilk ışi takiben Velhiye geldiği haberini 
saraym harem dairesindeki ca- de işitmiş, sultana: 
riyclerin sayısını altı bine çıkar_ - Artık beni 82'..ad et! Kocam 
mak olmuştu. da buraya gelmiş. Bırak da o 

Şarh, bu rengarenk güzel kadın nunl~ vatannna dönevim ! .. 
ordusu arnsı.nda, bir bahçede Demişti. 
geziniyoıımuş gibi dolaşır, rnüte- Onu bir dnk•kn görmeden ya-
nevvi gül ve çiçekleri koklar, bu. i Şa) a.rmyan Cihangir, bu teklifi 
na rağmen yine iştihasını l'~ne nasıl kabul edebilirdi?.. Ne 
mez, uzak iılkelerde bulundukla_ giranbaha mücevherlerin ne sil!'
rını haber aldığı güzel kadın ve lü ve muras!;n cloiselcr'n, ne de sal 
kızları kaçırtır, getirtir. sarayın- tanat \"e debd~benin genç kadını 
daki diğer güller ve çiçekler ~ teshir edemediğini, eski kocasıru 
rasına koyardı. unutmadığını pek ncı bir şekil-

Ferganede, ceddinin ilk vata- de anlamıştı, . 
nında, gayet gürel bir kadın ibu- Halbuki o .. ·urcihanın dakendi 
lunduğunu işitmiş, bir masal gi hissiyle mütclın ıs olmasını, ken
bi dinlediği bu güzelliği hayal_ disin\ sevmesini istiyordu. Fa_ 
hane::inde büyütmüş, nihayet o kat buna nas.! mo.vaffak olabile_ 
kadının, ancak kendisine has bır cekti? Koca hükümdar, düşüne 
hak olduğu kanaatine Vamu§, a- düşüne nihayet bunun da yolunu 
damalr:ını hemen oraya gönde- buldu-
rere.lc kadını kaçırtmıştı, - Kocası ölilrse Nurcihanın 

Tevatür hiç de yalan değildi. da ona "Olan muhabbeti söner: .. 
Yeni esire, altı bin güzel cariye_ hükmünü verdi. 
nin ara ında bir pırlanta gibi Ve bir irade ile, .Delhide karı
~rlıyordu. Daha ilk dakikada smı arayan kocasını katlettirt_ 
Cihangirin kalbini fethetmiş, O· ti.Ve bir müjde veriyormuş gibi, 
n.u çı~. esir bir fı.şık menzile- bunu Nureihana da söylemekten 
~<ı ındi:rivermişti. Cihangir, çekinmedi: 
içınden gekn bir arzu ile ismini - Turcihan! Kocanı düşün-
"Nurcihan Sultan•' koymuştu. me ••. Çünkil onu artık sen değil, 

Fakat. Nurcihan Sultanın ne mezar sarıyor! .. 
sarayda, ne d~ w sultanda gozü Dedi. 
YQktu. O, sevdıgi kocasının has Güzel kadın hayret~r içinde, 

yorlar. Eskiden, kocası ölen Bu telakkiye riayet eden Hincl 
Hind kadınları, kocasının cesedi- liler. dul kadınları, birtah.ıo:ı. uı:.l!l
ni yaknUya hazırlanan ateşte di_ ler dahilinde yaşamıya n::ı.hkUm 
ri diri yanmak mecburiycı..ndey- ooerler. Dullar, hiç öir vakit ya 
di Buna rıza göstcrmiycn, müs takta yatamazlar, üzerine yat_ 
teSna bazı k::.dmlar. evlerinden, tıkları şey, ne kadar ince v~ kıy
akrabalan tarafından kovulmı_ metsiz olursa, ölmüş olan kocası 
ya mııhkfundu. Bunlnr, k~ıı.ı:seden 0 kadar bahtiyar olur. Yerrıekleri 
muavenet görmezler. si.il-Lnerek 'bir kaptan ve en vavan von.ıek· 
ölürlerdi. J J ten ibarettir. Bu gibi Kad:nla_ 

Sonraları, bazı racalar, d'!lha- rın, güzel oldukları ttı.kdırde, baş 
n~l~r aç!ı. Bunlar, bura~a sıgına. vurabilecekleri yalı;µz bir ~ v8:r· 
bılırlerdı, ama. orndnn oıı . d~~ dır- Çengi olmak; çünkü lbu hı:: 
çıkamazlardı. Bu da. <lır d r1 t 11. dı·ı en aş .. ;;., bir innekti me , ın ı eroc, .. "'. 
mezat 1'!11.zlg kal ·nı k 1 • iştir Dul kadıntn kendisinı buı.a 

ngı ı er, ı arın oca arı)-_ · · . k · · b' ., 
le birlikte yarunalarını nı~ettik- vakfobncsı _?e ocası ıçın u .:a_ 
ten sonra dul kadınlar çoğaldı. adet kaynagıdır. 
Bunlar b~ halde bile çevirü Misyonerler, açtıkları nıck
cefn.da~ kurtulamadılar; çünkiı teplere bö}'lc kadı!1ları ~vj)hırlar, 
Hind dini, kocaları öien kadınla.. biraz hayat bilgisıyle bır çok da 
ra ne kadar eziyet edilirse. öteki Hmstiyanlrk a§ıladıktan soı:ırn 
diinya.da bulunan kocası, o kP- hizmetçilik yahut işçilik etmek 
dar çok uhrevi nimetleıe maz... üzere ecnebilere verirler. 
har olurdu. M. RASiM ôZGEN 

~re adamları: 
1 

k Bu mektebi nümune tutan Mie bütün hayat haklarmı kG.;·Oedi-

~. bu vagonları, evenme ~ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-t----------------)'ı;tına.e onlanla ın, oroda kar·~ 
larmı ve uzun bir yolcu_ll'"", _________ _ 

~--da, biri.birini ta.ruya l ""."'1•ıu:;ın -ı· t (Dünkü nüshadan de,·am) - Kurtaralım diye bakıştı aı 
erini, sonra da v~ı g~- ve dalgıçlar silratle denize atıld1-
~ en. evlenmelerini temır. Bu gibi emirlerde Tom süratlc lar. 

t)· CUde getirdik,,, toplanır: Bir müddet sonra deniz kurdu 
~1l°<>rlar. d. - Başüstüne efendimiz •. der- baygm bir halde Qrkanldı. Tayfcı 
lrleşik devletler Amerikasın ı. yoktu. Dalgıç anlattı: 
~a ciddi bir esas uabili?d Halbuki §İmdi yerinden kımıl. - Baygın bir halde bulduk 

t ya"'ılır. lki yüz elhd"' damıyordu. Gözleri yerinden fır- Tavfa ö1müştü. Onu kurtardık. 

nefretin yüksek derecesini, kin
dar nazarlarında göfterdi. Bu 
gözler, sevgili kocnsınm intikamı 
nı behemehal alacağmı söylüvor: 
du. · 

* .... 
Günler, haftaıar ve aylar geçı

yordu. Nurcihan planını hazırla· 
mıştı İntikam gününün yaklaş
tığmı düp,üner~ sevinivol'du 
Genç kndmın hazırladığı plan §t; 
idi: 

Her akşamkı şarap alemleri 
yap:ldığı zaman, eğlencenin so
nuna doğru yatmıya •,ıdilir!:cn 
miithiş zehıı li bir şabarı iki ka 
dehe dökecek, birini Cihan:;irc 
birini de kendisi içecekti! 

En müessir zehiri elde attı. 
Düşündüğü ve tasarladığı gibi 
yaptı. Artık zevk ve eğlence ni
hayete ermiş, yatmak için odaln · 
rına ~ilmişlerdi. Nurcihan: 

- Sultanım, dedi Yatmadan 
evvel bir şarap da.ha içelim. E.. 
liınle sunacağrm bu şara:bı red
detmezsin sanırım ... 

Cihangir bunu hiç reddedebilir 
miydi? 

- Sun, Nurcihanım. sun! ..• 
Diye bağırdı, 
Genç kadın, elleri titremeden, 

1.ehirli şara:bı iki kadehe döktü. 
Sultana bir emniyet vermek için 
kadehi dudaklarına götilrdü, ve: 

- Sıhhatine içiyorum, sulta. 
nım! •. 
Dedi ve §ara:bı son katresine 
kadar içti. 

Cihangi.· de onu taklit edecek
ti. Fakat, tam kadehi dudakları 
na yakla.§tıroığı zaman ayakları
nın arasından bir kedinin geçi
Yeıımesi kend.sini ürlrutmü.~. elin· 
deki kadehi yere düşürtmü~. kır. 
dırmıştı. 

Nurcihan hiç tavrmı bozmadı. 
Yatağa girdi, yattı. Cihangir de 
onun gibi ya-ptı. Yalnız, sabaha 
karşı uyandığı znmnn, sevgilisini 
kucaklamak armsiyle sarılmı§, 
bilmeden, artık ölen güzel vücu
du öpmiyc başla.ıruştı_ 

Anladığı zaman çıldırdı. Nur 
cihan yalnız öımekle kalmamış. 
bu gaddar hükümdan altı bin ca. 
riyesinden de mahrum bırakmış
tı. Cihangir, artık ~adın gömüye 
tahammül edemiyor, fıçılarla şa
rap içiyor ve onların dibinde 
sızıyordu. 

Nurcihan, onu öldüromemL5, 
fakat ona hayatı zindan etmişt3. 
Meğer kadın ne büyük kuvvet 
imw! Dirisi de eziyor, ölüsü de! .. 

Tebliğ 

Admlra Ahııan takmıı maçları ter. 
tip he~etindrn: 

üniversite hususi dersle. lamıştı. Esr arıng ı·z san dzk Tom, efendisinin üt.erine eğii 
lardır. Talebe tedrisat so- - Ne bekliyorsun? di Hemen kamarasına kaldıra-

, a imtüıan edilir, muvaffal, - Diğer arkadaşları soracak- rak sulannı boşalttılar. 

Şchrlml.zc Uç maç yapmak Uzerc 

gelecek Admlra Alman tııkımı G§ağı 
da t.esblt cdildlği tarihlerde ma.çlarmı 
yapacaktır. 

ra şehadetname verilir. Bt um. N ki d Bl A E"'I Birkaç üakika sonra gözlerini 
~lılar mektepleri" ndn, Bır. - Sus .. onları anlama a 0 0R : " açan Deniz l{anlanı TomO yanı• 
. devletlerdeki ilk havarist - Fakat efendimiz. •• na çağırdı. Kesik, titrek sesle 

ana devletinin MariyOI' _ Tom .• Sana söylediklerimi çağırdı. Yerde jki dalgıç elbsesi - Bizi dikkatle gözctıeyiniz.. ve bütün kudretini toplıyarak 
~ ~rindcki "Butler" üniveı P.· belki bu ak~~··.: duruvordu Dalgıç demroen bir sandıkla ~ı • zora sunları söyledi: 

~tıin rektörildür. O, kendi e Deniz Kurdu sozunu tamam _.Bunları giyeceksiniz. Gemi.. karsa hemen Kaplanı öldürUnÜz. _ Tom .. Ben ölüyorum •.. 
nde, kimsenin evlenme hus1 ıamadı. Tekrar- . nin !'ağ tarafında aletler hazır. - lşaret veriyor .• qekiniz. İyi dinle .• Hazine filan yoktur 

d olduğu gibi boşanma işin _ Bu akşam .• dıye m~~ıld~ lanmıştır. Otuz metre derinli .. Dalgıç yavaş yavaş yukarı çı- tçinde harb planlan vardır. Ben 
. dü.5ünceye krvmet v_~e dıktan sonra acı acı gulmcg<ı ğinde bir gemi ankazı vardır. karken Deniz Kaplanı helecan. hük(uneinin amirab idim. 

h l'ini görünce, ünh,"CJ'Sıtcsm. başladı; s· . k Kaptan odasında bakır kaplı kU· dan titriyordu. Gözleri yaşar Harb planlarını çaldırdım diye 
l'ıl.~si dersler açmış, ı>apas- _ Haydi, durma. ızı ama- çUk bir sandd< bulacakmruz. Onu mıştı. beni idama mahkum ettiler. Ma• 
·~. kanun adamlarından v ramda bekliyonıtn. 

1
. anyoruz Birkaç dakika sonra dalgıç ha ı;um olduğumu isbat edemedi· 

J::lardan mürekkep bir t:ea Tom tayfaların yanına gc 1!: • Torn ~rdu: kikaten elinde küçük bir sandık ğ\m için kaçtnn. 
~eti vucuda getirmiş. ahi" ken her şeyi onlara açıkça soy- - Bir hazine mi? la çıkıyordu. Tom başını yukan Bulunduğumuz yer düşman jş 
~e vazifelerine, fadivaç ru lemeğe karar vermişti. öyle yap - Hazineden daha kıymetli. kaldırıp baktı ve bir anda bir galindedir. Korsanlığa düşman 

tna ve ev idare ·ne da r tı: Çabuk hazırlanınız Orada sizi gölge süratle Kaplanın üzerine a.- eline geçen fakat hiç i tifade e-

Birinci maç 31 mayıs pazar gtlnU 
saat ıs de Fencrb:ı.hço stadında. 

Admira • Fenerbıı.hçe ile 
saat l6 da Galatasaray • Fener<bah 

çe B takımları (kupa maçı) 
ikinci mııç: 3 haziran çargamba 

günU sut ıs do Beşiktaş Şeref ata. 
dında Admlra • Beşik.taş ile 

UçUncU maç: 7 haziran pazar gtlnU 
saat ıs de Beşiktaş Şeıft stndmdn 
Admira _ Galatasaray ile. 

Biletler: 
Galatasaray • Fencrbahçe • Bc§lk· 

tG§ kulUplerindc _ İpek slncmMmda 
Tünelde Kalls Alman ldtaphıınesin • 
de _ Kadıköy merkez eczanesinde sa. 
tıımaktndır. lı~r v<ırdirmiye başlamış. _Arkadaşlar, dedi. Biz.den ekv bekliyorum! · tıldı Deniz Kaplanı şaşırmıştı. demedikleri planları tekrar ele 

~~ikada, çok taammüm e vel gemide kalanları bulamadı . Tayfalan.n gözleri kamaşmıştı Sendeledi. Fakat itidalni kaybet geçirrerek na.ınuslu olduğumu it· 
htt tedrisata karşı, meşlıu.t Sevgili nrkadaşlanmızın kurban Dalgıç elbıselcrini giymeğe ha.. meden üzerine atılan yabancıyı bat etmek için atıldım. Karım•--------------'""'":"'"-
yatçı Li (Lee) itıraz edı_ ;ittikleri muhakkaktır. Ust~ ~u zırlanırlarken biri: kuvvetle fırlattı. Sonra tabanca.. ve çocuklanm var .. Sen bu plan· 

\J.. Onun kanaatine göre. bt' akşam da dışan çikmanızı ısti • - Anla..~ıldı, dedi O bakır sını çekerek: . ları oraya götür. Hükfunctime 
·-'lepler, yemek pişirecek,_ ço vor fakat üç kşi daha kalacak• kaplı sandık inci dolu olacak Fa. - Kımıldamaymız .. dıye ba_ teslim et ve de ki ben vatanıma 
' buyütecek kadnılar yctiştı kat ben onu bulmıyncağnn · ğırdı. ~ ihanet etmedim. Hepsini anlat .. 
rı. Yerde filorof ni~n:nl•a m!fayfalar hep birden ayaklan .. - Niç.in? • Den.ize dilsen tayfa kaybO muş Vapurun kı~ ambarında bir san 
"<lna getirmektedir. . ılar: - Nçin oln.cak~ .. Kaplanın ağ. tu: drk para var •. Onları aranızda 13,SO Program, memleket a:ıat ayarı 
"Yorkta, Bütler Un versıte _ Olmaz. Bukadarına tabanı- zına yermemek ıçın ... Belki ue _ Çabuk onu kurtarın... taksim ediniz. Diğer Uç arkadaş 13,SS Türkçe plll.klar 13,45 ajans u 
~lerinden bUsbütUn ba§k nül edemeyiz, diye bağırdılar. bize k<>klatmryac;ak... Fakat dalgıçlar kımıldamıyo~ ınız dün akşam sandığı ararlar- Rlyaseucnmhıır bandosu H,SO -14 

1 
t'r tal(p eden di{;-er bir ''Nı Tom, sakindi: yerini öğrendıkten sonra kcn lnroı ken bir kazaya uğramışlardı. 40 Ankaro ilkbahar at koşularının 
llar mektebi" vardır. Bunu _ Beni dinleyiniz, dedi. dimi.re kalsm. - ·Niçin atlamıyorsunuz. So. Onlar da ambarda vatıyorlnr.. tahminleri. ıs oo Program 18,03 Rad 
eoardman i minde bir ka O üç kişi kalmamızı istiyor.· - Çok doğru. ~'lllacak .• çabuk. Tedavi ediniz.. yo dans orkestruı 18,45 Radyo çocu}( 
~ etmiştir. Bu mc~b .r Cç kişi kalırız. On arkadaş dn _ O hal~ çıkaıdıKtan sonra Gene hareket yoktu. Deniz Deniz Kaplanı fazla bir şey kuılibU 19,SO Haberler 19,45 Serbest 

eli, yalnız Ameriknda gonı "'izlenir.. birimize bir şey yapa. Kaplanı.. r Kaplanı elbisesiyle dc.nire atıldı söyiiyemedi. Gözlerini san~a. 10 dakika 19,515 U§§ak roakammdnr 
~:ı· garabet\f"rle doludur. ·ak olursa meydan verrneyız. _ Evet öldüre ım... , ve o da karanlık denize gömüldü, küçük bakır knplı sandığa d•kC- şarkılar 20,ııı Radyo gazete.l 

2
0.

4 

kadın, harpten evvel, Al Mehtaplı bir geceydi, Ilık bir Karar verdikten sonra rom lşte bundan sonra kendilerine rek cbediyfm kapadı. Bcra'ber tUrkUicr 21,00 konu§ma 21 

~~a bir mektep açmm, ta ·uzgar esiyordu. Deniz Kaplanı gemide gizlenen .. ar~~~aşlnrmı e-elen tayfala,. gene ne olduğunu 115 Dlnleytcl lsteklcrl 21,f6 <Şiir v 
, ~lbctmek kin yaptığı rck Tornln ?ki arkadn~mı oda.smo buldu ve şunları soy e 1

' ~n'nm:Jdan: SO~ nesır ıııı.ati) 22,00 Radyo salon or'k 

~a: •• 11~~m~~ ~~L=~~~~==~-==~-=~--~-------------~--------------------~t~~MH~u=~b~n· }'le inek sağıln ,, gibi tu-
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29.5.942 MUAl\IELEst KAHVE ve ÇAY ~ 
Londra 1 Sterlin 
Ncvyork 100 Dolar 
Cenevre ıoo Frnnş 

Madrlt 100 Pezeta 
Stokholm 100 tsveı; kr. 

5.22 
130.70 
80.70 
12.89 
81.16 

\'&h"llrdı •• yalvardı.. 1 deliyorsunuz.. neredeyse yere dUıiC -
Göklerle, gök&eJd mayi buJotlArlıı, r.ekslnl:r.! 

bulutlar arasmda ı,ıldayan 3 ıldı:t.lar - Çok doğru. Ben ncrcd('yse yere 

"~SHAM VE TAJJvtLA1 
EvveıkJ,Bugün 

İkramiyeli %5, 938 21.45-.-
İkr. Ergani %5, 938 25.--.-

TüCCAR ve BA YiLERilE 
ÇAYHANE SAHiPLERiNE 

1.6.942 tarihinden itibaren mer'iyete giren 4223 numaralı kahve 
nunun aıağıda yazılı muvakkat birinci ve beşinci maddelerinde: 

ve çay kanu· 
1 

la konu1tu. diL,Up kalacağım , 1'e olur~ bent evi. %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.:lO -.-

\'e büyük bir tcvekkW lle )llta~ı. me kndar götürmez mlıılnT Muvakkat madde: 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihde bu 
maddelerin ticaretile iştiğal edenlerle, ticaret makaadi)'.:le bu maade· 
leri bulunduranlar veya imalatında İptidai madde olarak kullananlar 
ve kahvehane, gazino, lokanta, otel gibi pişirilmiş kahve ve çay satan 
lar, memleket dahilinde ellerinde bulunan veya sipariş edilmiş olup 
da yolda olan veya akredidifi açılarak siparişiyapılmış bulunan kahve 
ve çay miktarlarını 48 saat içinde bir beyanname ile mahallerindeki 
inhisarlar idaresine, bulunmayan yerlerde en yakın inhisar idaresine 
gönderilmek üzere mahalli mülkiye amirliğine bi dirmeğe mecburdur· 

na döndü. - Hnydl yUr\i., götüreceğim, 
Sıvas • Erzurum ı 19 R(i-.-Uı.uıd1,. Birluu; adrm kol kola )1İrlldilln. 
Slvns·Erzurum 2_7 19.50 -.-Tenı~ln blUA meydanda yoktu. 

Acaba Temoçln o gece de Şnngb.ay 
barlarından birine mi r;lt.mlştl ! 't 

Korbay: 
- Onu barlardan kurtarmak ınüm 

kUndür, diyordu, belo bir kere lhlr. 
Jt gömleği ııırtma glydlreylın. Ondan 
BOnra umarım ki b6ndeo aynlmıya. • 
caJı.tır. 

Kurbay 3atatı"ma u:ı.anırken eline 
"şa.oghay postaııı" adlı gazeteyi al • 
dı_ g5z.dcn gl.'!(lrdl. 
Kurb:ıy gfu:üne Ul,co lıa\'Bdislcrlo 

ıu ba'lıkl&rını okumağa ba~ladı: 
'•Ruslar, sulh maa.'lsmda her Utr. 
ıu !edakll.rlığn razı olm~lar -
Rus Çarı Petersburg klllselerln,. 
de Uç gün Uç g~e matem çanı 
çaıdırmı§ - Çar. ~kumandan 
General .Mlhalloviçl divanıharbe 

verml§ - Rusyad& matem. Js. 
ponyada §Cntlk - Japonların bu 
harpte muvaffak olmalannm aır. 
rı varml§: Feragatle çalışmak! -
Japon kadını, kocasma neden 
bağlıdır'!-" 

Korbay ga~ eUnden bıraktı: 
- Gau~ln hakkı ~-ar. DUnya yr. 

nl blr llUlha kavuıtu.. lltr •>'fa.da 
Ras, Japon harbinden bahlledlliyor. 
bWaaMa Japonlann muvaffak oJ~. 
na bütün diUıy• pşıyor. Bu ufak clls. 
.eli ln.m&r, bo kadar büyük ~I n~. 

ed başarabildiler! 

Bektay o gece u,ağın odaamda ya.. 
tıyordu. 

Sabaha kadar kendi oc!aema cU • 
:medl .• 

Fakat, Japon cıellAdmın odaya re • 
lip gelmedlğlnı na"ıJ anlıya.caktı ! 

Acaba Japon oellAdı yanll§lıkla e. 
vln ihtiyar upğını öldUrdUğliııttıı far. 
lmMla mıydı'! Bektaym kafaamcla Jav 
nlıp knlan bu ıılipbekır zamıuı geçtik 
çe beynlnJ kurd gibl )131ordu. 

Sabahleyin erkenden kalktı. 
Bah(n"llD kapılan muayene etu: 
- Bir ..-ıy yok, Bektay amc-a! Bu 

geee evimize eeytan bile r;elmemiıJ, 
- Y~ Temuçlu '! 
- O da gelmemi' oba gerek. 
- Bir bak bakalnn nerede kaldı 

acabaT 
Bah(IV1Ut, Temoçlnln odasınıt gitti 

ve blnız 11onra dönerek: 
- Yat.atı bo~, Bek tay amca! 

dedi • Bu gooe.}1 dıprda gp,çlrmlş ol
duğunda ~üpbe yoktur. 

Bektay ıueraka dü,tu: 
- Acaba neredo kaldı'! Otele mi 

gl&U '? Fakat, otele g-itmeı!llndr bir 
lNıbeb ele ''ok. Kurbayla m·leıım•fe 

karar \'eren btr erke)(, buradaki oda. 
eını bnakıp o~le gider mi'! 

- Neden merak ediyunıun, Bek -
ıa,· amca~ Henin bl:r.lm kUçUk Sanm 
lıeba111 bu ~ muvafl\kat etmemı,tır. 
O da eerbest, beklr bir erkl"ktlr .• Geı: 
~e gttmı, v.,3·ahn& blr g&YfoıtlD 

eteğine Nrıl.ıp kalmıştır. 

Tr:Mt:ÇIN TU7A.GA MI 

DCŞl}YORT 

Ku,..y, o gece Temuçlnt evde bek
Uye dunun... biz gelelim Temu\·lne.. 
~ yarınndan aoara eAkt oteline 

cidtp yatmala karar veren Temutln 
bir bayii •rhot olmu,tu: Çt.Po cad. 
deslndcn yavae yavaş, etrafına bakı 
urak ytlrilyordo. 

Bn caddedM g-ece yal'Sından 90nra 
tt.nelıf pYf&l&rı sıkça gelip geçerdi. 
Temaçln bu caddeden geçerken, diğer 
georlerde birçok falılfdere rastlamı, 
tı. Bu orta malı kadınlar lnHnı bo 
ıııa&tlA'ıa llOnra yoldan Adeta zorla 
oeTfrfp t'Vl"rlne gotttreoek kadar clL 
nıtkAr olurlardı. 

Tenıuçtn blrlnd UAn kuleeıkıla ö _ 
nlhıde btrdf'nblrc kendi koluna bir 
kadının «lrdlğlnı gördü_ kulağının 

cHblnde l..'l<'A!, şakrak bir ıııes ı;-ınladı: 

- Ç.<ık ııendf'llyorsun •• Mna yardım 

efımoo:-k tatlyonım, glnel dl'llkanlr! 
Temuçln ıtö:r.lerlnl araladı. 
- Oh, •• ne şirin, nf! !il"\ lmU bir ka 

d.ın. 

· Kendi kendlne mrnldandı.. güldU 
ve yolu:ı U!ıtund,.dnrdu 

- Sen ldm!lln 'l' 
- Gf•kt~.n L'lırrt, bir mf'l<'k •. 
- J\P.nlm blld'fim mPll'klıor bu a. 

•Ue yataı<Jannda. uyurlar. 
- Bl:r., gece yan91ndan 90nra gök. 

ten ;:ı:ett lnf'r çe 19enln gibi mU,.'117~nl'!

elnl, yolunu kaybedenlere yol göaterlr 
~·ardım ederts. 

- ~p.,. 111e.lelderf ne kadar 
nu:lk., - ~ mer'hametlL. 

- b:e ~ k.abll mlT Mil• 

- uillf »~>ıu5aJ Jqıaıı>ıcp ıq.~nm;ıı 

d'nl knybedlyordıı. 
- Beni nfyoola sarhoş etUler. Göz 

kııpaklnrıma birer çeki tnşı nsılmı11 

gibi .. l<nldıl".ıp ııı;a.mıyonmL 

- GözUnU acmnğa lhtıynç )"ok 

\'oJlnrı görmek için be.nim goı.Jerlm 

yeter. 
- İyi ama !lf'D benim e'l.1ml ner • 

dt'n blllyorsun '! 
- Senin yattığın C'l.1 herltes bilir. 
- Blrn:r. uzakı:.a. 
- Ortalık te-nholnştI. Şimdi vnn_ 

rı:r.. 

- Dizlerim tutmuyor •. )ıkılneağım. 
- O haldr. bir nmbaJn binelim. 
- Fooa olınar.. Bacaklarım blrlbl. 

% 5. 938 Haz.tah. 27.50 -.-
%7. 1941 D.Y. 1 
%i.1011 D. yolu 2 
Anadolu D.Y. aTh 3 
Anadolu D, yolu %60 
Anadolu D. yolu 12 
Anadolu D. Y. MUm. 
Merkez bankası 

20. 
19.55 19.50 
52 52.W 
30.~-.-

52 -.-
51. 51.50 

170-.-

tş ba.nkası nama ı:s - -.-
İş bıı.nkası hamlllne 15.- -.-
1~ b:ı"ll:aın MUeaala 160.--.-
İzmir E .. naf • Ahııli B. 6.10 
tmar Bankası hl!'se 22.- -.-
Aslan çimento 13.10 -.-
Astan "lmcnto mUe&ıis 5.30 
Şark değirmeDlcrl :S.30.-.-

İttlhat değirmen. 28.50 --
T. kl5mUr maden. 18.---

MUVAKKAT MADDE 5: 

Muvakkat birinci maddede tayin edilen müddet içinde beyaıı 
cd:ln1iyen veya eksik beyan edilen kahve ve çaylar müsadere edil· 
mekle beraber çayın her bir kilo veya kesirleri için (20) ve kahvenirı 
her bir kilo veya kesirleri için (10) lira ağır para cezası alınır. . 

rint- drıl11nıyor. l>i:rlerlm dnclrlroml 
gibi gerll~I.. adım ntamıyonım. 

Genç kadın uzaktan ~eı;:ea bir nrı:ı. %'6 T. boDoları 9•.---
bayı çağırdı. Tilrk U. Tiyatro 69.50. -.-

Beyanda bulunmıyan veya eksik beyan eden satıcılar hakkınd8 
ayrıca 1918 sayılı kanunun muaddel 25 maddesinin 3 ncü fıkrasmdB 
yazılı hapis cezası da tatbik olunur. 
AIAlladar1arın nihayet z.9.94z saat 17 den eneı beyanna· 

meıerlnl lnb1sarıar idaresine ve taşrada inhisarlar 
idaresi bulanmayan yerlerde Mll'&lye amirler.ne 

vermeleri ebemmlyetıe llAll otaaar 

- İşte uyaklann imdi yerden kc· tat. Umum Sigorta 29.--.-
sllecıek.. ŞlrkctJhayrlye 25.--.-

- Nr. o .. bt".nl ruıııcaldar mı!! Şlrkctibayrlye temettU 80.--.-
Rthtrm tahvili 14.SO -.-

Gayp kendini tutamadı .. güldü: tat. Su tahvili 8.2:1 -.-
- Merak etme. Şıınghaycla ldnm t "'.- -.-st. Su hlsse. u 

CC7.M1 yoktur. Arabuya. biniyorsun! Türk borcu Tr. 1 -.- 2'.85 
Çlnlı arabacı. Tcmuı;-lnln koluna ... ____________ _., inhisarlar Umum Müdürlüğüden 

girdi, arabaya oturttu. Borsa harici altın fiyatı 
Genç ga3şa, '.l'cmuçlnln yanına o .11---------------ol İİİlll•i::l•••••••••••m••••••••-·•••••••••••••••••~ 

turdu.. Dünkil Boıttnkö 
ÇIJlli arabacı çektneğe ba§lııdı. RC§adlye 83,,0 8290 
Yollar o kadar dıi:ı ,.e temi:r.dl kl, Külçe altın gramı 4.62 4.52 1. BCYCKDEBE ~ 

arah atla g-ldlyonnu;, &lbl hızlı ı.o. 

euyordu. 
Temuçln bllljmı gııyşıının omuzuna 

dayadı_ 

- ıı.:~·lme gelince bana ha.her ,·er, 
e mi!' 

- l\leralt etine .• blra:r. eonra evde. 

ylz.. 
- Sakın sen evin bahı;:eslne a;'lrme! 

Kurbay görilnıo kı kanır. 
- Kurbay kimdir'! 
- l"ann kanm olııcak bir kız.. 
- Çok güzel mi f 
- Buna OOııa nedr-n soruyorsun! 

lla.nlyo, bir.im ın·l sen tanıyordun 'l' 1 
- E\1 tamyonım dedim amıı, ev-

dekileri tanıyorum demodlm ya. 
Temuçloln sesi l<eslldl •• 
Ağ'7..mı kapadı. 

Bopz.ın:la nra sıra nrBbanın sen.. 
delemesl.nden husule gelrn bir hırıl. 

tı işitiliyordu. Oa.Y§llnın aklı ba~da 

idi. Araba.crya yavaşı;:a sordu: 
- Glclooeğtnılz 3·erl blllyoraun, de.. 

ğll mi'! 
- Evet, San .• akşamdan eöylemiıı· 

tiniz! 
U7.un caddPdcn dar bir solm~ sap. 

tııar .. \'u biraz. 1<1nm ba.hçe ortasında 
bir köşkfin kapısı önü,nde dur'1ulıır. 

Balıı;c kapısını bir bahı;rvıuı nı:tı: ' 

- Buyunınn7. ıınn ! 
Temoçln arnbadan • gııyeanm yar-

dnnlle • lndl. 
Teınııçln: 

- Kiiçlik aan uyuyor mu? 
Diye sordu. Bahçıvan: 
- Hayır, dedi, tl!ıt katta ılzl bek-

Hyor. 

Temoçi.n yıınmcl:ıkl gnypnın ağzı. 

nı eıı~ıc tuttu: 
- Artık lMı kes .• benl buray& ka. 

dar getirdiğin için, bu ynrdımını a
nutmryacağnn. 

Cebinden para çıkarmak istedi. 
Gana: 

- Bir r;ey istemem.. Allahnısmar • 
ladık. 

Diyerek, arn.bayıı bindi. 

Araba kBsltüo önünden uz.nklqır • 
ken, Tcmuçı.n de içeriye glrmlıt bulu. 
nuyordu. 

tç kapıda kcndlslnı bir başka uşak 
karıııladı. 

Teruuçln ~·Maşça fısıldadı: 
- Rurbaya 1'.nbcr vnmeden, beni 

odama götür_ 
Upk ağzını açmadı, sadece hünnet 

kAr bir tnvırla başını lğdl.. Tcmııçı. 
~ln koluna girdi \ 'C Rlt ı.atta blr oda. 

ya götUrdll. 
Tcmu!,"ln yerde serili yatıı.ğı görün. 

cc gerıl bir nC'f('S aldı: 
- na,ın. feıııı lıallle di;nUyor .. bu 

gece bana afyonlu içli! tçlrdllcr. ı·a_ 
rın onlardan tıesap ııoraca{;rım •. 
Tcmuı;lnln haşı fenıı halile dönO • 

'or, u~ ~Ud"n bn"ka bir ey d.ı§Uıı 
milyord.ı. 

t ' ı. ııda lmpıı.ını Jr-ır:ı~"tp • 11 li. 
Tenıııçln clrrhal l{rnl1inJ 3:ıtı~a 

attı .. 
Ve yatar 3ııtmaz flızdı. 
nst kattan ince blr kadın sesı du . 

yuldu: 

- Temucln geldi mit 
t1pk CC\&p \ 'Crdl: 

- Evet, Sut 

Ol'ERATÖR 

Halid Ziya Konuralp 
tKtNct CERRAHI ~"Tl 

Beyoğlu İstfklU Caddesi Elhamra 
Apnrtımaru ı Numarada 

Her stln öğleden 10nra '7 ye kadar 

BEYAZPARKAÇILD\ 
rEVKALADE CAZ ve EİILENCS 

Telefon: WM Taze balıklar. nefis yemekler. buzlu bira ··--·· 
İstanbul Defterdarhğından : 

ccıl Sıra No. lmıi, 'l§l 
ı Hamdi Erol Kxrkahve 
2 Hikmet Barbaros (Sigorta. ek& 

peri. 

:Mnhnl, aoka.k 

Mecidiye. Büyükdere 
H. Gazi Rumeli c. 

Kapı No. 

c. 14./2 
36/10 

3 Kostı Apootol.idia (İçkili lokan.. 
ta) 

GUm~yu T. kŞa. 23 

~ Armanak ve :Mığtrdrç, :Marnn • Bozkurt. s. Sungur 145 
goz fabrikası. 
Şişli maliye §Ubest nıüı.eııenerinden yukarda ıadr, ~I ve ticaretgAh 

leoollllğe salAhiycW bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada dıı. 

vergileri ve za.mlnnnr havi ihbarna.melerin bizzat t&bllğ1 mUmkUn olama 
mek Uzere 1111.n olunur. (6005) ,-------------·--. Şapkasını Uımııl eden bayanların zerafcUerl noksan kalır. 

En t.0n moda ve en aık ppkalan 

ŞEN ŞAPKA 
Mağazasında bulabilirsiniz 
Zenglıı ı:~ltJerde el ı:ant.al&n, eldinmlerf ve p.pka levazımatı da. vardır. 

Sultanhamam No. 46 ...................... 

Devlet DemiryoUan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilinlan 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz programı 
Adalar - Anadolu • Yalova hattmda ı lııı.zlran 912 pazartesi günün. 

c.?en ltlb:ırcn yaz programı tııtblk olunacaktır. 
Yont program isltelclerc asılml§tır. Cep programlan gişelerde satıl • 

maktadır. (5997), 

- Yatırdmı7. mıT 

- Evet, un! 
- Uyudu mu'l 
-Hl'm de bn5mı yashfa koyar 

koymıız._ 

- PekAU\. O halıle hemen işe baş. 
layın! 

- Her eey hozırd.r, san! 
- Ren yatıyorum.. ubllhleyln 

konuşunn:. 

- lla üstl\ne, 63n ! 

• * * 

.. 

fenni Sünnetçi 
NURİ EŞiiZ 

Kiiçük cerrahi: Al:1 enjeksiyon. 
Iar, pansıman ve hacamat ya.par. 

Adres: Aksaray Polis merkezi 
k:ı~ısında Xo. 1-2 Tel: 20931 den 
btcyin17. 

8eDC l4alrah ı.IUY& K&. Maktu Bub. 
23/938 96.00 7,10 1,42 
38/938 600.00 laü,00 ıo.oo 32.00 1 

938 300,00 4;53 0,91 

. ;tf~- 11 9i 
_). 

ı.lf 938 -
cJ.dresi yazıır, §&hrs1ar terki Ucaretıe yenı adrealertni bildirmedikleri ~ 
bulunamamış olduklarmdan hlzalarmda gösterilen yıla alt kazanç, bUtırll1' 
mıştrr. 3692 sayılı kanunun 10 uncu maddesine teviikan tebliğ yerine ~ 

OTEL 
10KATLJYAN 

f ARABYA 
ı Hazirandan itibaren açıbyor 

----
Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 1 

Dağıtma ofisi merkez kadrosu için 100.260 lira ücreUl memurlyeucrt 
mUsabaka u,, memur atm:ıcaktır. " 

.MUrncaat edeceklerin memurin kanunun ~ Uncll maddesile tayin olıl· 
nan vasıtıarı haiz olmala.n ııarttır. 

YUksck iktisat ve ticaret ta.ııalllnl bitinni§ olaıılarla ticaret ııseıetl 
mezunları, resmı ve husuıı1 iktisat, ticaret, ma.l!yc vo sanayi muessescJ0 

ı-l.rde vazi!e görmll§ olanlar chllyeUerlDe göre terclha.n nlmirln.r. Bu gibi· 
lere 8956 ve 3659 numaralı kanun h:lkUmlerine göre ve mıuı korunma 1<.,._ 
ı1u~unun 6 ı:ıcı mdadeslle tasrih olunan müktesep hakları mahfuz 0ıar1' 11 

tayin oluDurlar. MUracaatı:ı.r Anlaı.rada dağıtma ofisi umum mUdUrluguııe 
ve taşrada v!lll.yet iaşe mildUrlUklerlno yapnmaktadır. 

.Müsabaka ve imtihan gtlnleri ve ııartıarı ayrıc& 1JAn edilecektir. 

•(3778.5800) 

Nafıa Vekaletinden ; 
Ekıılltmeye konulan i,: 
1 - Su İ§lerl 16 ncı şube MUdUrlUğü mmtakuı dahll!Dde Aianyıı 0 '..,._ 

smın BUianması için yapılacak kanal ve ima..IA.tı amalyo ln§aatı Dlutııı~ 
men keııtt bedeli vBhidl fiat esası Uzerlnden "375,620,, lira "17,, ıcuruştıl~e 

2 - Eksiltme 15,6.942 tarihine rnsUay&n pazartesi gUnU aaat ııs 
Anitarada Su İJJleri Rel:ıll:t binası içiDde toplanan Su ekalltme koııılJ1°11ıJ 
c.da.emda kapalı Z:J.rt usullle yapılacaktır. 

S - lstcklUer eksiltme §artnamesı. mukavele projesi, Baymdrrll1' ı:; 
J<.rl Genel şartnamesi. umuml su iıılerl fenni ııart.ııameslle husuat ve teıı 
şr>rtnameleri ve projeleri "18 .. llm "78,, kuruş mukabUinde Su l§lerl ıtci.$
lıifinden aleblllrler. 

4 - Eksiltmeye glrebltmek için isteklllerin °18774,. Jlra "81.. ı<urU:~ 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gtındcD CD aı: 
gfln evvel ellcı inde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe no Na!llı. vet<ı\
letlne müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bil 
Yesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu mUdJet içinde vesika talebinde bulumnayanlar eksiltmeye ~ur~ 
edemezler. 

IS - tste.klileriıı tekli! mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten blf 
ııaat evveline kadar Su 1ıılerl Relsllğlne makbuz mukabilinde vermeleri 1,.. 
zımdır. 

~ ~ada ol&zı ıeclkmelet JuAıul odllmq. ., 'am--681 


