
( Bu sabah gelen haberler 6 nci sayfa ı da ır) 

HALKIN eOzO 
H A LKIN KU LAGI 

HALKIN DiLi 
tr İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kurq 

Sene 12 - No. 4241 Yaı: ı it leri tckfonu: 20203 ÇARŞAMBA 27 MAYIS 1942 

Meclis dün e vekalet "son Posta,, nın istediüi oıuuor 
bütçesini kabul etti Fevkalade kazançlardan 
Vekiller muhtelif suallere alınacak • 

vergı 

uzun cevablar verdiler Fevkalade kazançlar, gayrı menkullerin artan kıymetleri, mücevher 
ve lüks eşya sahşı makabline şamil olmak üzere yüzde 15 den 

Tahsil ve 
terbiye 
işleri 

yüzde altmışa kadar vergiye tabi tutuluyor 

Layiha hakkında ( Ulus) da çıkan makale 

Maarif bütçesinin 
n1üzakeresi 

hararetli oldu 

Alman tebliği l(r~,.liHAREBE···sON""= Sovyet tebliği 
Kuşatma 1 HADDiNE VARDI Barkolta 

i 

savaşı ea i iki taraf' çarpışma 
hararetli 1 muazzam devam 

devresinde aıçiide ediyor 
Almanlar merkezde 
yeni toprak kazanç· 
ları temin ettiler 

malzeme ı ---
kullanıyor 1 izyum istikametinde 

Mo.kova. ~A.A.) -Rcu.ı müdafaa hareket• 
teni.n hususi m uhabiri b ildiriyor : 1 lerı· yapılıyor 

Sovyet kaynaklarından alı -

Kıyasıya para harmyanlar 
Nadir Nadlnln tavsiye 

ettlll tedbirler 

Rusların Harkof şimal 
dogusundaki taarruz· 

ları püskürtüldü 

nan halbr!Illere göre, Harkof ve 

~=:::v::~v:e :~~h;~ej;_ ~dı verilmi!l~n bir neh- Avusturyah Admiraı ou·· n Beşı.ktaşt 8 
de devam1ı bir hızla şiddetle- rı geçm·e· k rçın 9ap.ı1an. takımı Cumaya a 
neın muharebe ıimdi son haddi- d /d 
ne varmııtır. Bu cephelerden hiç teşebbusler tarde l ı • 1 b 1 ı· 1 14 d •• kk A b •• t •• 
biri geniş bir hat üzerinde ya - ıs an u a ge ıyor ev e u an u un 
yılml§ ollmakla beraber bura~ar MOOırova 26 A .A.) - Sovyet ge. 

Betlin; 26 (AA.) - Alınan J_ kuJlanılan malzeme muaz .. t..ıwı ı'ği• 
d 1 b kıo 1 .. bl. ... a.. ce yarısıı t:ıuı. • llL C . .. .. G l 1 • 1 d 

or u arı af mutan Jgın ın te ı g ı : zam ö)çüded&r. pazartesi ıgünü Harkof istika - " maçl u~k~rl~ıı gunu a a eşya arı e , yan ı 
Harkof cenubundald kuıatma mu Stokhohn'a göre met'-..l~ ça'l'!r'\l.Qlnalara devanı edil- taaaray a, ı ıncı maç Pamr 

hare besi en hararctlı devresinde bu- ll1'.K' 
6 

,....,..... F l l L 

1 k d Ç 
'L • • alınmıı Stıo'khlo&n 26 (A.A.) - Bir mrştir bıyum Barvekovo istika - ıünü ener e yapı aca11 

unma ta ır. emuer ıçıne • ) · k t' 1 dilşman 
olan di.ıflll8n bUtun iayretinı topla. : (Devmnı S inci sayfada metinde Sovıyet ) a an ela) • 

(Devamı 5 inci aayfada) \... ............................................ ,,,/ ( Devaıru 5 inci sayfa 

C Askeri wulyet :J 1 Başvekilin 
devlet teşkilatı 

hakkındaki sözleri 
Ankara 26 (A.A.) - Dün B. M. 

Mechsi.nde lbilıtçe heyeti umumiyesi 
i.tzermde geçen muzakereler es • 
nasında grup reisı Alı Rana Tar
han ta.rafından ilerı sürüilen bazı 

( Devamı 5 inci sayfada) 

,,. 

Devlet teşkHatı 

Harkof meydan muharebesi 
nasıl neticelenecek ? 

Yazan: Emekli 8eneral K. O. 
. HıWkof him lhava lkuvvetlerile ve A1man. 

Mareşal Tıım.oç.enkonun . ln 1 1 m üttefiklerinin ceplhelen ge-
~ k d 12 Mavu:uı ıcras a ar a . mın~a asın a J - ner· geçiımıiş old'ıığu ehemmı-

baŞlamış ()lduğu büryük taarruzu r ıne . . . 
lduldarını yetli çete teşkille:rıru de aynı za. 

durourmağ:ı muvaff~ 0 --~..la fa.a;;:iyete geçirmek suretilc 
ve onu nnut.e~ b yanı 17 Mayıs - ~ıı.ıı.uu . k d 

Bafvek ilin Millet Meclisin· tan itibaren teşebbüsün kendi el- ıora etıımş ve 18 Mayısa n ar ce-

' 

dehi beyanatı Tiirk devlet· enne eçt.ıaini bı:td rmiş olan Al- reyan eden muhar beler netice • 
çilim tarihillin en §ayanı manlaır 23 ;e 24 Maıyıs tarıhl! res- sinde Sovycıt ta rruzu cephede 

o· . . ,.,,1• d f ol ak durduruldu'ktan sonra b ş'ıyan rve 
dikkat bir hadisesidir m1 tebliğlerı:n.de 111.A e a ar _ :U'him ıhav.a ktııvvetlerl tarafın • Adanlranın 15 defa beynelmll~l 

Yangın, ateşin çıktığı evin bahçesindeki 
talaşların çocuklar tarafından tutuştu

rulması yü:ı:ünden çıktı 

bu Sovy.et taanruzıle bunun bu1~ md d...,.,._1.., nen Allnıan kaNı.ı hü _ olmuf bir oyuncusu Gauchel 1
1 

Yazan· A Hamdı" Başar ,..;;...,ıı,.,ı; .J nıaıkkında tafsı at an u:ı~t:Al • .,,. D"'nk!l d b" • • 6 ..... ""':-" uuırumu ' lAt .. Ma cumu ile Harlrof oenub bölgesin • Viıyanadan davet cd'lcn Adm raı u u yangın an ır sahne 
(Bu ıaya.nı d ikkat yazıyı b\lgün vıetı:mı'Şl'erdr~ ~sıta:r!':u 20 deki Sovı.YEt gruplarından en mü- futibol ıtakınu Ga'laiasaray ve Fc. Dün, ~aşta buyuk b:r sem-ıevle 14 dilkktn 

3 Uacü aayfamızda bulacaksınız) r~ T~ . 
3 

usüvarl tümeni· hiımlerinin arkasına dü,Ulmü.ş vı neıib~e i e iki maç yapmak üze- ti yanma tehl ke ine maruz b a. b rlik!te ) .. .. rr~ı. ft «JftC& mü~ (De.- 1 lacl ~). il>evwl • ncıl u,fada) kan bir ya.ngı.n olnwa. il1 tıoede 8 (D...mi 2 nci aayfac:la) 





---D8Vietf8ş~ CDElViZCiLiic:=ı 
Başvekilin Millet Meclisindeki beyanatı Almanların 35,000 tonluk 

bence Türk devletçiliği tarihinin en muharebe gemı·sı· Bı·smark 
şaganı dikkat bir hadisesidir 

Say•~. e.,.~~~~.= _,~!'!~ ~~~~~~!!!'~fitilamedij; d. geç~;n sene bugün batırılmıştı 
drms .. b~tçe ~ı.rzakerea~ .~ünaeebe.ı~~n yapıJı devlet makiDMİIM bil.belli idi. ( Son Posta,, nın denızci muharriri yazıyor ) 
tı e uy~k Mı~et Medisinın 25 Ma. fııl ömdt ~ 9!0elerc:e bu/ Eier 19 39 ıbıubi uzıyarak her Geçen senen.in ilkba.narında 'gemiler.· ni tak: . . , . 
ts. t~~hmd.eJc..ı ~*lıantısında....,. eöz..lwlrMeti titira iünaai&e idare etmiıaü:n memlekette ekonomıyi düzen- Almanların Bismark mu. 24 Mayıs sab~ eoobı:~ ~~ıdı. . harebe f! misi B;smarka yet ş ler 
en soyilemıttı..r: Lir zattJır. O. bir: zümreain adamı 1aemek; ha)kıll .iqea&ni temm etmek. ~rebe gemisi AıtJaımğe açıla.rax raıl Hollandın l!L saa c am - fakat Bısmark rotas.ı.nı deg r: 

«Me".'cud devlet te,kilau. mem • deiildir; İçine cinliği eımjvakiJ.ri 1devJetin bat vKifesi arasına girme. qiUz deniz ı·caretıne korsanlık 42.000 tonluk °Iı::.~u taş y<ın me4k suıret le kaçınma~a muv .. H 
leket n ihtiyacı ile te~f ~~lecek ..,1olduiu ~i ~aıbul edecek ve ooluaei:Yd.i, kuila'*'Mkt.a olduğumuz dev. ya~ .suretile taarruz etmek rebe gemisi ile ~5 00 

muha - oldu. Kar ve yağmurdan bu s r 
k ide ~aştan başa d.eAtırilmek. ye-ldokumııaaa cesa.reıı: edemİ)'ec:ek ya.ilet makinesinin battan ıt0na kad vazı~nı alır.aştı. ~0.000 ton.!uk luk Prince f W · O ton- larda baııan bır mctr den lcr 
ıu1eşttrı'hnek. mecburiyeti vudır.» ratılışa ıcılıuıJaıı?ıa onu ayırecak bir değiftin"lmek lazım gelen birşey ol. Graf ~on Speenin 1939 da cenu.bi 

0 
a es mu - (Devamı 6 ncı sayfada) 

~ıikumet .Şefımizin Miılet Vekil takım cönüDü me.ziyetlec kendiain..1duğu bu kadar kesin ~ekilde anla - A~~mka sular.ooa battr:1mas nı 1 r "S 
ler kaı~~·ında yap~!~-1. bu .b~anat,ıde ~arıdır. Bu ,ah.i hayat! ve kabi -~it oimıyacaktık. Bunu herkesten mut€akııb b~ .d~fa büyuk b"r mu. 1 on P"sla nın b l . 11 I ' 

'bence Tuılk dcvletçı.lıgı tarıhının entıye~ı dıtı~da, dii.nya ve memleketzıyade, heJ1.keıtten daha ıyi olaıak ~reıbe gamsı ıle ilk defa böyle \,. U '' lJ maCl)I. • ,llı 1 
~.kkatc değer badı.sesi~ir. Ç~ü1vazıyetlerı do~yı~: en güç olan Baıveki~in anlaması tabiidir. Ha _ bır .teşebbüse girişT~rdu. Bu l • . . J 
ılk d~f~ d.arakıt.'~. kı .. ?ıc. Başvekil, ve d~lı;t mak~tıeaıne en ç~ ihti _yatının ~etki en ziyade rahata mub- B.srnark 8 ta~e 38 santimf't.rchk n ardan 30 tane•ını .hallfldere' bir arada yollı a her 
k~nd ~dare ettığı bukum~~ ~eka. ya.ç gozük~. b1r z~.~~n.~a ış bqı • taJ. o~dugu ve onu mazisile ve yap 12 t~e 15 santimetrt?hk ~p ~ı- okuyacunau:a bır h*1iye takdim eti w )' n 
ıuzma.s.nı başta.nbaşa deg'ftırmek, na g~eeuıı .de gozonune almalı - tıgı ıfleııie ber.koeten fazla haık e an 3;)000 onluk b.r gcım ıd!. (u- Sol1lan a:ı.ta: eceğla 
yenıieınek la~ım gelidiğın' söylemek yız. Şımdi ne olıacalua yalnız hü. tiği bir sırada ve en güç şartlar al mm bir e.şi olan (Anıiral T rp tz) 1 - Lıd den!. 1 2 3 4 S 6 7 
auretıle: kendi kendjni tenkid edon kiımet makinesine güvenmekle, o-jtında y" nmi lbet yaşındakı bir deli mulhareıbe gemısı şiın.dı T!\>ıd.heim nln ıncşhuı· bir 
h r du•rum ahn•§lt!Jr. Halbuki man •1nu ~u.la~makıla yapılacakt r. Bu kanl:nın gösteremıyeceği çeviklik, Lnfanında bulunmaktadır.) mes!resı t'1), lUes. 1 
tık bakımından devlet te~kilitılmak.ı.neyı kuDanarak iş yapmağa enerji ve devamlı mesai 1 le tar'hi .22 Mayıs 1941 de Ingil'z s'\hil ken (2) • 

• li)akatsizıliğ'.nıden, kiyafetsizliğin • mecıbur olan rbir Başvekil, d reksl -ıvazifesini batarmağa çalı an Başve- mu<iafaa taY'Yareleri ilk de.fa bi.r ı - Aile ti), ~ 
dt1n. faıı!al:ğ:rıdan vesairesinden do- yıoounu kendisine tea.lim ettiğimiz kil imiz bu elı:ıeaklıldar karş sında Alımaın rnuı:1arebe ~emisı le b r Bir k.uş 13). 
lay. meb'U9laır tarahıdan tenkide makineniın ne pan bir mak'n~ ol _ herlı.eaten fıuıla tikıi.yetçidir; her • kPu.vazıörün (1000 "tonluk Pr·nz 3 - .\rabj ay .... 
uğramalı; buna veküllr ki.fi ge.l .,du.ğunu acı tecriibelerle anlamıştır. keaten ileri ıbir tenk d yaparak ma E1.1ıgen ağır 'kruvazörı.i) B~ gen lantan biri 171. 4 
mezse BatvekiJ cevah vererek, ba.. İhtimal Ba,vekilimiz QU büyük ha- kineyi baştan aşağı değiştirmeğe ta- Norveç lımaııından den:ze açıL !I - BP.yaı: czı, 
z ısLaıhat yap:hnak lüzumunu iti .lcimde ve kudrette devlet mak ·nesi. raftardır. Bir hükUınet Şef'n n bunu dıklarıaıı haıber venn:şlertli. Der. Zam&!l. kurun S 
nana bera.~:r· dev!eti~ başta? sona nin başına geçerek dire~siyonu eli.,söyliyebi!mesi '<in, kuHand·ğı ma • ~al 9925 ton 1 uık N ro.lk kr•ıvaU";~ü (3). 

'kadar teşkilat makınes ni yen•lemek ne alınca ndler, ne harıkalar mey- k neden nasıl ve ne kadar can yan. 1~~ 10.000 ~nluJc Suf.tolf< kruvaz.o.. 5 öıendtm 6 
ve deği~nnek icab ettiğini söyle • -da:ı.a gelebHece.ğini ummuştu. Bel. mı~ olması lazım geld' ğ' anlaşı • ru İz.l.anda ı~e Gr'?:nland arasmda kalan (j), D nda.r, 
yenlere klll'lfı cephe alınmalı idi. k! hayal ve üm.id ufkunu çerçeve!'- labilir. Kosktoıcıa, son si~tcm b'r oto mevlkı alınaga gonderildiler. 23 nriittasısıb (!I). 7 
~"6rüyonız k'; iş aks; oldu. Karşı •. yerek daraltan aiyah bulutlar, ko •1mobil tasavvur ed'n;z k', şekline, May:16 ~~esi bu ~~miler Alman 6 - '(jzak nida.. 
la t .ğ mız ne tezaddır ki bir Baş.1rur.maaı gereken bazı hava qefşik-1görünüşüne göre bunun en mükeın- gemı.Ierın1:" son. sıiratle cem.ıhıı sı <Z>. Bayram 8 
Vt:k 1 tenokid!lere dokunulmaya ceaa. likleri olacağını ona daha evvel mel b'r nakil vas•tası olduğu bel!".. ~ar?ı.ye ıl~rle?ıklcrini g'i>rdülcr. I%), TeJTlnd~n 
ret eclilmeımit bir meseleyi açık ve kabul ettirmişti. Fakat, ne olursa ol. Onun.la mesela yirmi kiloınetrelik lrıg',l Z g~ıler!ll:n silahları ve yarıdır 13>. 9 
tnkılabcı cir liııııarı.lıa ortaya atmlftlr:1sun, it başına geçtikt~n !ılOnra ak - temiz bir yolu; on b~ş dakikada ka. rhı a.,.ı ülU<:manla b r m:.ıharebe 7 - Bl'clkmek 
Devlet tetki!Iıatıını ba.şt.a.n 84ağı dü.. saklıklu görü1crek düzelt''ebil'rdi. tetmek iç'n <lüşünm~ğ'! h:;ç lüzum ~abul edecek dere"'ede o''nıadığın. m. &tanbuı müılJO 

11 

zeltmek ve yeni.lem.ek davası 1 jNihayet bünye sağlam olunca ufak ve sebeıb yok... B" r gün bununla 8 ~ bu g rr.ilere ci'•sen vazife In.. ft!anuuniılnln soy !i:::ıı==-~==b=:b= 
~İT tezad ~ibi gözüken bu vazi.

1
tefek hMtalık arazını tedavi etmek

1
müetacel b'r devlet işi görmeğe gilız muharebe gem'leri ve•~n.c - adı (4). J 3 _ Kaa Jolları (S), Slalrler ( .. ) 

yetın haklı bt~ izahını yapmak il,fin mümkün olduğunu herkesten ziya.,kaJkıyıo~unuz. Daha ilk harekete 'e .ika.dar A 'man muh~reb" gem·- 8 - Bir erkek .lsm.J (5), Bir komeıu "'• 
hem Bqvelu1ın ha.yatını ve ~ahai.lde ve her §~en doğru olarak, bir başladığ·n z zaman bu son s'stem r le u.zaikıtan teması muhafaza memıeUt (!I). 4 - İlıi (5), Vrperme (4), 

yetini dütümnek, hem de onun için1doktor bı1ebi1ircii. Onun için dev _lotoTT'o4ıı"lin çok yavaş yürüdüğünü, ... tmek ve deniııdfltl bu teması 9 - Yemek (2), llaltiki 12), t&ai7a. 
.d~ bulunduğu prıtfara ,öyle bir göz'let makinesini kendi eline ald!ğ hatta hazan tere gittiğin· görerek · a\ be~emek id'. nm en biyiik OYMI (!). 

atmak Ufidiır. Biliyoruz ki ıdoktorjzaman Sayın Ba.şvekilimizin &On •1çarünaçar ondan inip yaya koş _ Kruvazörler, Aı1:man ~emi1erini ıt - Bir b&Jvan CS), İ*-mbQde birli 
Refik Sayıdam bürokrasiden yetiş • suz bir ümid içinde olduğunu iddia1mağa ba~l:yoreunuz. Vakıa korna 'l mil mesafeden gfümüslerd . Fa. (2). 

memit. l.ilikia değerli bi.r meslek etmemek.'le beraber; bugünkü söy • 1çalaıında, projektör yakısında tam kat yaf0n1 akia olan kar Ve yağmur. Yakandan a._qfı: 

1 - No!a (!), 

ı ;- DeQı.rouan J'llloa 

eslıi aclıı (f), N• (!), 

., - A9atı m. ıııuw m. 
8 - <'oban lııiipeJI ( 5). ıadamı •ı~a.tile memleketi ve ifi t•·ı~~di.ğ~ §Clkild~ ıbaştan eona _kadar ?e-jve ~erdem bkr otomobild r: hiç bi dan rür~e~ mesafesi bazany b'r m'le 1 - Sarıca (10). 

nımıı, muc.dele hayatımıza uzun ıtt•nlmek dizım elen bir makane (Devamı 4/2 de) kadar ınıy.ordu. Buna ragmen iki Z - AVU(llıoi (3), ilı~ao ma4delltl 9 - Ertek m. GiiMııı (I). 
kruıvaü- saibaha kadar Alman < t>. 

cıı lft•ı enuıy Yıı: uutn an11 oıu ---- --



SON POSTA 

,. .............. __ ······-----···---·····----------··· ............. -········~·.,..._··--····-··-···---·, 
•~!;od•» n~ tarihi te~rilıaaıı_E6 • • ı «Son Posla» nm edebi romanı: 6 ' 

11 11"'~· -i[IPATRONA HALiL. · Erkeği kadın yarabr 
~:;.hl,;,- p;-şa ~rla dik~ledlp ~etiıdi. :.dl,00 Moirzaıadeye gü.. 

1

- Yok, yok efendi. firvc. be~za 1 
c.Mırzazade. efend.ye ılışır ıli.§. - .Buyuruın, 1.f'vci b ... yızıi ~ena.. ilraa v-e ciucıs.n eyley;in. i .. .. Yaza~: Nusret Safa Co,kun 
goL.ienle bırını aradı. GozlerJ l lumseyerek t>akıtı: ~zlere layıık gocülmüşt'ür. Hemen : 

nıe~ hazıJl hazın .gulıüill6ed.i: bı şeri.:fioize lişıikıt.ır elendi. Jntııl- Mil'U:l.ad h&hl t eddlid .. d 1 Vedad, g,etlÇ tnZ1n 9'ıerllldeki:Yuz, gozler, burun ber şey, he mahatın Antalya 'a olduğunu :söy, 
- Buyurun efendı hazretleri Wh lbu devleti ıebed müdılete ha _ g·· - .. --le R t.'f'li k ı.ç~n ~ lboz1aırı temıizll".meKiDc VanİMn e- şey tı~ı ona benziyordu. lememiş mi id'? : 

h . • . on.ınuyo1ıuu. uane azae.ı<erı ldetf'.ıtcn • · G 'k k dis' , tl B k d · . . : 

h
emen ph~.dışahımız efendimizin diımM' olw-su.z.. . . Abdullah efendi aıraya gi·rdi, be. • s·;~·b.,_ be ,.... ~ ız~ _ oo ._::.?,~. nayre eh·~~ ba ard benzerlı4c,. sımde, ş<>-: 
uıuru umayunJa:rma vuaıım. ırza.zade sarardı. Gıysın diye .. . • . : - n. ıı.ırı't'Ol1 a."lllma n ucuz ıv~ıgını gorunce 1111\UUI. lıue u erece tesadi.ıf olur rr. ?! 
Hocalar cMirza.zade. niın şey. Beşir ağanın ~u ceübbe. yı Y~ cüıbbe?i~ıBeşrr aganm Pl ~n im«'!t~lnııuşum, decld, yalnız dir.m. - Uzatın bacağınızı baıkalını. - Acaıba. hep onun haya lei 

his aım o1accagını sıık elden anla. giymekte na7Jandı: a ... ,.. k~ı ~J-~rıle hoca ~fendının :de lbır sıy:rlllt V'al'. Genç kızın diz lkapaığıındmı akan m~ul oldugum. biraz evvel de.! 
d klanndan he.rnencedlk ~trafmı - Benim kenmetl.u, r~abetlu cnrtına gıydı~. Salonda bulunan- ! Vedad, yarı aydml:lkıta genç kı. ~anlar, baeıa.ğlı."llda ince dere-ler kızından baheettiğ'miz ~çın, hui 
sard1 1ar, Lbrahim Paşa öne düş'til pacl.işaıhım, Medineimünevvere ka 1~r el kaltlın.p dıua ettiler. !zıın ~rahrrz bacak.lannı seçmeğe yapmıştı. Merıdillni çıkardı, bağ. benzerliği haya-!iımde ben mı ıcadi 
padişahı hal' için revan sofası ö. dıısı Mustafa efendi hal:kın.fa ate- Tllbif mesele bir şe-yfui61imm jça~ı. Diz kapağı adamakıllı ka. larlkıeın: ttim? i 
nüne toplananlar şimdi o padişa. be1erine cinha) [1] vr.k: olduğu I ınft ve yerine b~1n getiril- rı~~rdu. . - Hemen eve dönünüz, dedı. D'ye düışündü. Hayır, hayır ... s 
ha tazeden tazeye hullıs çakm:ığa ~ilür. Mumarie-ylh daıleri had _ mfl6fle bitiyordu. Astl müşkül ye- : - ~~· dedı ... Bu b~:.t bir ıny-M~ kapaıbiliır. Uzak mı, g~de- Mutlaka ıbu onun kın olacak. i 
g'diyorlardı. dı zatında vakur ve citıan.<lide bir rriçeri ağalığı ve \arpıtaıl paşalıkta t:Gc degıı. .. Balkın ent~:rm de y1r. ceğ'.iniız yer, yaırdım edeytm mi c;.l. .Genç kızdan pek çaıbuk. onn h:çj 

Harem kapısı önünde tbrah·m makul adamdır. Bu baıbda itizan- kL İlbraıb.im Paşanın da bütün u. i ;Imış. Şoyle ayd~~ ell:!ktTilc ze?. b r şey ooı'rnadan aynl.dığmdani 
Paşa duraladı. Ardından gelenle- m~ hoş gfunilüp tevettühatı ci- dl b 'k' eh . Ui ; fıatibasma doğru yuruyel'iım baka. - Çok na.zilksiıni7.., yaln1a: gide- 4(endi kendine kllLm~a başlı~o:--i 
re dönerek yükselle sesle sordu: han dereca.tınıza şıü!kraınmı~ biga- :::ıe ar~ ;f -~ 1 eık ~ıy~ 

00 
m~- rım!. . . . . . b't:rim efend:ım. Bisilklete b!ır şey .Ju. Lalkin, benzerinin yerini peki 

- Sekbanbaşı Hasan ağa a-ra. yettir padişahım. e .rı e: ... ~ am a ~~ · 5 B1r . eliqe bisldetı taşaTken. di. olımamış. Yamrz mmdifü1irl ne o. b~ hakikisi aldı. Yıllaraır, b;ri 
nuda nnd!r? Diye hıQk•rmağa ba.şladı. Sulıta~ Abmedm onunde y~r ope- i~~ _elde. de topalla.yan. genç kızı!l ıaıcaık? an yak8191ını ıb rakmayan ma· iy'i 

Kalabalık arasmdan iri yarı bi. Sultan Ahmed hocaya doğru bir :ek yuksek sesle .yeni. yen çeri a- 5V'llnı~ne ya~ edi~u. . . - Ne ehemmiyeti var kızım! ~s.ıl delkıor ve o gü.nlerıın a~sf r:i 
rı cevab verd: adım ilerledi: gasını tamtmak istedı, orada, ka- ,: -: ~ak na~.ıruız efendmı. ~ı~n _ Onu bu müessilf ha.d•sC"n;n f: nde ~rar yaşamağa b~şlarlr. i 

- Beli, bundayız sultanıanı. labalık arasında duran sekbanbşı :ver·ntzde baŞkası olsaydı ~nı a. bir ha-tıraısı o1ara~tt sa!'.tlı'Yacağı"i. Mazinin romam i 
- Cemaatten ayr.ılanan ağa. UJ .tbtfliıleflt"r ta.yfn etmiş diymniyor Hasan ağayı giiSterdi. adanna!kıll) hu1Pa1aırıdr. Siz·oı de Elini uzatm•ştı. i 
_ ı... da DJDDeD uıla.tma.k Jst~ (DeVam.ı var) :"anıtalondaaı hayıır )~. _ n- . af~ .,.; . '? 20 yıt evvele dönıüı~ruz. 1• Paşa az düşündillden sonu tek. 

1

: Hafk'i'katte sağ ba.cağında brr ~1;! ıt. .ıteuw.b~~ mııGez ...•. , .. 
1 

Gene Yeş'lköydeyi.z. •1 . u f v·ı A t• D . "' E .. . d ?ı ~;f'I'jjk ı..:-.....ı· d B ~ - - .IM:U)a:ııa t."11-.ı<e. ı-n,~ınız A . :I,,n.,.A..:•-
rar seslendi: r a 1 aye 1 aımı ncumenın en: : a J~l'YOT' u. ar:agırn o. b urzd etiınlim. yn1 A"\"INUlll bahçesinde, çam: 

- Ya kalyoncu Abdi dahi var 1 - Yaptkca.k iş: Urfa Biftclk :rohınu 20 + 961 + zoo kilometreleri ara. 1!'1e ~ uz:taraık b"~ı. Pantalo. u~~tan ~~alhalar, şa1'ka ses ağacınım diıb:rıde, btr dıelikcan!ı oi 
m~? nnclalti alCmış bin beş yüz doksan yedi lira elli aıtı kuruş keşif bedelli imalitı f"'l.1 di-z kaıpa,mndan ilk:ıye aynlm1s. eri aıksediyordu· turu~r. Demir bahçe masasın n: 

Bu sefer kalın ve vahşi bir ses nalı.re a1ap btpalı nrt' U811llle ekeUtmeye koınılmuetur. :a~ııvordu. ıG l'lb aricadaşl d eı· başındadır. Önünde kalın bir k'tabi 
cevaıb verdi: 2 _ Dıslltae zt.s.gu Cuma ıünü sut oıılJa vlll:ret mabmıni1a toplana., l - Ne yaıpa!ırn lkarza... Oldu bi - 1- a 
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1
- bir. iki de!t.er, uıçıma9Jnlar diy.:- ü-i 

- Biz dah' bundayuz! cat ..... c1aJmi enctimenee ya.pJJacMtır. : ere... yor • . 1 . zerıne taş konmuş bir'ÇOk liğıdlai 
Sadrazam baŞka b'r şey söyle- : - Arlkada.şla.r söylediler amma, Se91Gön~~~r aır~~ . ? var. Delltanlı sal hafif dalga!. si-! 

meden: cBuyurun> diye içeriye 3 - !şıo mıwaJmaı teıalnatı 4l6rt bin ld ym ıet.mifd mua lira 8*tıeu ee.. i1Iınlemed~m. Di!k başlılığımın ce- -. . 1.1, neı~~ ... yah saçlanm .karıştırıyor, sağ ell 
dadı. klz kul'qtur. :za.5ını çeki~ efendim. B~r ar- Nıye:::. Fene.nn dibinden ışıkları kAğıdlar üzerinde 'şleınek.te. ZJ-1 
Loş hareım koridorlarına devrik 4 - Bu ltıe atıl evrak ıunlardır: r<ada.şta m!safiırim. Yaırıın Anta.:ya.. nı seçtıgı gazınoya kadar uzan- man zaman saıçlann.ı c;ıeld~r. \a.: 

bak .ş1ı hadım ağa an d'zilmışti. .& - Narla eUJeıti t.eaaerli trnal&tı •ıoajye tipleri. E ·a a'lEınlfin yaınına g!'decıeğ'iım. Tut.. makb. Faika~ artık ~ ~tmaçlı lemi ucunu lkınnak istiıyomıuş g'-i 
Hepsin:n de ellerinde yalın kılıç- B - Metraj cednll. i'urdular. geceyi fl)ızde geç1r. diye. pantalonwla gı~~e~ı. °:r1 z .~e~a- b' vurarak, kısık hiddet S'ljhalarq 
lar vardı. c - Kapalı •rr usalile ekıillıae fllrlnam- :ı:.ıep bera1ber ç·llmı'k. Ben biraz bi- rını~ doğru yıürüdü., pl~]ln ~n- çı.kanyor: 1 

Sultan Alıaned yatalk odasından D - Mmaftle preleal, b'iklete bineyiım, ded~m. Uzaklan 1ek1 sedlde oturdu. Koltar ru dizle - Hay Allah cezaS!nP •.,rers n 
b"yüik sofava ge ni.ş bekh'.'fOrdu. E - HU511Si, fmnl ~ !-ı'tnne, diıJ>e ilh:ta:r ettiler amana, rine dayaımş, ba.,mı kollarile &:>s. Bu cebri 'k;m iead e1ıti ise... i 
kalaba! k kapı önune yığıldı. tb. F - VahWJ tla.t eriftll, pu fener yolu ne kadar caziıb değil teklemişti. Sandallaroan şen kah: Bahçe kapısınm önünde avaki 
rahim Paşa içer:ye gi:rip çıktı. G - Keşif hölin cemelf, ;~d? Ga~ınoya kadar gftımek iste. a!ıallar, -şaıtkılar, aıkordeon ses1

er' sesleri... ! 
ıksek ses e şe\ ketlu hünkarın B - Şose 'ft kö1wülerin fMn1 şaıWlameel, :-ı:m. 'V\iksel~'IOr, pa~a uzanan yoltlan Bahçe duıvarmı saran hanı!ne-i 

huzuruna çıkacaklarını haber ver. 1 - BayllMlıl'I* hıieri renet eartnamesi, E Ele'kıtırik 13m"basmı:n altına ya.'k- mütemadiyen neş'~li gruplar ge- U yaprakJumm arasından bir gen(! 
di: t - tlnarat ~ 1191.esf. raşımşla:rdı. Vedad ge'l'lÇ kıza di'k çiynrdu. Şimdi kafası k.eındisine k1rz püıküyor. Gözleri bahçe ~a-i 

- Buvurun. pad}şa:!nm.z efen- 5 - Müt.ee.bhldıe mllhasebet um1111llre lr.ualunan Millllelı ~dl maılılul : .aıt1e baktı. çarıpan genç kl'Zla meşguldü. Ab- p1'5ına kadar yaklaşıncaya kadar: 
d'miz s'zleri ,beklerler. nln fıbuma fftflbn temmat muJu.bBI -... ftri~tJr. a Henüz 16, 17 yaşlannda gözij_ la91ı., c- Kızı o kadar ~·s;ne ~nç ~zla beTaber yii.!Vyor. i 

Hep b:rden icerive gin!.p ko\;a 6 - İnşaat 9U ve MZ mali 7J)lannda •e- edecelı!Ur. rrüyordu. Çok gürz.el ve zarif bir benziyor ki..> demişti. Gene lif a- - Affedersinrz efendim, k~ke: 
90fada sıraya d'ıilıdiler. Üçüncü , - h!~lft' h Jşe ahi e'ft'aln kesflJe w fennf1e:rı Urfa Safla miidirliiP 5fcıutı. Sesi ne !kadar ahenktar. rasında öğrenmişti ki kızınm ism: eşyaları .getittcek ka~. b;?Xtenj 
Alhmed d~ğrudan doğruya clt'Iirza- ve eneiimen bleınhule riftblllrier. ?kıonuşması ne kadaT rnuntaza..'lldı. cGönıüh dü'r. imkanı yryk, di~r- evv~l hareket eıttijtı halde lıiı1'! 
zade efendiyi yanma çağırdı. !lısiltm~e tştlnlt edebilmek l~ Dıale tari1alDdıea ~ eün evftline aıaaar S Tam ışığllll altına geldilkleri za. du; bu gö~l'iıiim km değit. Bura- ~lımedi. Analltar da onlarda ••• ! 
M'rızazade çek:nıgen görürııüyordu. vilayete müra.caat.l!a. buna. benzer ıv ~ dair vf'S&fk !llN'aa etlerü ala. imaın, Vedad. olduğu yerde hayret da ne işi var onun? .. 'Ba kadar ~- Kap1da ka1dılt. Be.ş daıkiaı bah<;e-i 
Sadrazam 'kızlar ağamnm kulağı. calcla.rı mU,.et veslbsmı Tlcam Oclaaı '9't'Jllilıılııı temtna& mektuh "' ..-_ i e dehşetle kalakaJmı§'tı. Yarabbi. rilb tesadüf ola.bilir mi? Peki, gene nizde otunnamyza müsaade eder! 

ı Wr -.at enellne aatv DM.. i u kadar benzerlik.. Tıpkı o ... krL, ertesi gün Antal;yaya: gid~- mis"niz! Annem sıcak.tan_ ~k ra.; 
ım· i. .Ablası da s~ atsPz olıdu... (Aıkai ...-) i 
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(u~ı 1 mca aayfa~a) zakeresi esnaı n:da .. Dalı 1 )c! Vek Ji 1 zerindeki çalışmalaı m zı daha çok *alandıımaz. Vasıtadan makaadın z 

ı.;~J. k ı~~· tır ki· F 1 ye ı e e • b ı mu ah nı _ k e s ,. d ~ 1. ~asınd ; arof Güin ~ " Iı V Jt.a et I?r· ~i.kırı luzer ıoz alarak deıruş.. kuv\eterul ecegız. zaıb ta iae bunlar da ad) 1 1 ı·cen.in endi o!dugunu s .. · 1 y rekl tı 
-...uı....;es n m geç uu~o> ı · • • l'eD&" mücaddesi birliği ed~relk çalıtınaktadırlar Ma • 
ınu.nasebeti e 5iOZ. cua.n liw.u. uk ve ı .. lzze~tin Çalı~lar arkadaş.mız dün Sı:hlhat ve Içtımai Muavenet Ve- ruaatım hundan ibarettir. · • mi.ş ır ı:!~ becl • • ru ugun: ~ at; n ',tr~ 
İnh.sar Vekıi;ıı Raif Kdradcn.ı butçerun beyetı umumiyesı hak'k:n- ikili dıo'kıtor Hulfısı A ata:> A.bdür • T kacl .-mo ve enı terbaye 
deımişt.ir ld: da beyanatta bulunurlarken 4141 rahıman Naci D€tnlrağ S?VSG> ta.. .. • apa .. tro Aııkadaş.:ar, bı:r meım.:~ketın · Maarif V eki1inin cevabları 

Bu.tıçeı n t umuımiyt:s" r ·'Ü- ür.cü Iaırl!n birinci m3c!.desıne te- rafından iJorj süırü mü.-. olan mü- !•P~ ka.dast~ l!· ~üdürlüğıi büt rı:-anı. faalıyetır.ıde-n; c •rnanı ~ S- . Ankara 26 (A.A.) _ Büyü 
zakere o.wnu t en, Ben;: Tun<.:;r rr as ederek buyurdular ki bunun i • ta.lealara kaTşı d:a d m. ;:t T k": ÇC!lı munasebetıle ılerı ıiirütlcn mü - b !esınden s ht-ıat; kuvvet ve a~~- M ilet Mecl sin. n bugünkü to a 
aıttadaşımız bu k~:süden vih.i h~ çin 10.000 Ura konmuş.tur. Bunu Frengi mücadelesi açıl ~olan ta!e~lara.ka~ı da Adliye Vekili de. muvaZf€1nes, cısıım mü~az n sır. tısnda maa.r·f büt . . P. n 
yana 1 sı:ras.'1da Isk"n.deırun llir.a-

1 tı3 vilayete t- 1--•--- edeıel. beher v: yerı'---'en en mk ,..__,..ı ı· olarak bu mittir ~ı: . bunılaxtla ·ı~--~- k k çe r. n uza unda.ki ~ ... - t;"ıu r- ... "•'""i Gaı k ti ı-a ı:..-1e n yrLltN:>t'K .~ ~ a ta; fev- cresi münasebetile bazı hatible 1 
, gJ..'llri.ill< ı,Jer run inf zam- layete J 60 lira kadaT bir paıra isabet lab Jciiğinniz )"iı:zde 6 yı. hiç b C' • t)'l!"J~~n u C:1n vaziyetı hu - 1\J -.ı ışla- bakıledigı unutulma _ taraf ndan ileri .. ··ıe ~. J 

sırz o au unu ı e buvurmuş:a.- - eder kj bunun&. bu .İfler naeıl tcm·n yerıde geçmemJ.şt'r. Memleketin dı ~ukı~?'2?'. katı '\"C tam b. r ~kıL malıdır. I h ol! suru n muta ~~ara 
dı. Ar..ı ~ bu ifarl~:n~ mü- edilecek? .ğer las•mlıaTı:nda vas ti o'arak . e t ıtt ıçın. kadut.ro ışlerının San bedeni teırtb ~e. a!ı'a i t r. Atay·· ıank ~aarif. Ve1t·1 Ha.tan 
saade ibu?'Ulru sanız kıs:ı..:a arzı c:e- Arzı cevaıb ediyorum: Valilerin freng:U adedi bu sene şayanı ş"lk- ~kma~ı e.d t°'' lif mtr~>"K·~·~.ro b yen "n; manevi tert> ıycmn bazı lunmu::

1
. aşagıdakı demeçte bu • 

va~ ed yınn. ida.rei husuaiye!er tarafndan alınanı ran ol-araik yüaJde 0,9 dan yüzde eye ~n . ım ge en yea gos.. a~~ iile elıele vermezse yar.' an A k d ~L 
IskendC'runda ve Mersinde liman ve ~tme maerafları aene ida.rei hu 0.8 ze kadar inmi.şti.r. F"61 ü:re. te7e. ~ırl; Faıka.t .kadaaoo he. ~~m~e anıemJ-ekeıt n · n 'c yü. r • .~~rı~ .. 

işleri, gü rınilk 1~leri ahvalr hazıra eusiyeler tuaıfında.n temin ed"len rınde dıkkat ve ehemmiyetle ça - ~ k~';;:'.::, ıı;:ı 1~&fı.:;:mat~ı .. ~ rutumıesı ve baş.animası laz m ge- Bu, dol'<luncu butçeıid'r k. bu _ 
dolayım e artmış bulunuyor. Fa- bırer hizmet ctıomobilJeri vard:ı. h.,~a devam ediyoruz. ç ikyaet b' auyetıl en uyu 1 n davalaTıı göremez, z:.:runuza Maarif Vekiliniz olaral: 
~t ih.:~ b!ır zaman I.sıkend~d~ Binaenaleyh t~h'ş ve devir iç 0 n I&.. 'I'raı~m mese es ne ~:ı nce: Tra ~r. a ır semere a nan;.ıımakta Eğer beden kuvvetli olarak b bendeniz get"nn't bulunuyorum. B 
gumrülk ımua.mclelenn.den b r şık.:ı zım ge!en nakıl vu:taıı mevcud ve hom b.rçok yerlerde mucadele aç. s· b I ,_ . deni kudaetli olaTialt yeti tirdı; ın e.z d~rt bütçenin birincisi 14 k1'-· 
~t 1 • V " ""k .. __ .J· B k l b :n.-.·ı~ ed b' · t ız •ı tapu ama ~anununu .ile d • 1 d ...... J~ O maımıf;1 ıır. ~mıru nıua. muemmCIIUır. uraya onu an u mavı rwı .ııocııuı en .r vazıy - l d"l k M 1. k l . • g?nç a am yanın.da.ki insanı hima. m yon u. Bu yılld bütçemiz 28,5 
me'eler' hal•n cabına m~gun şc - para yalnı~ devir ve teftişten dolayı tedir. ~ıa A 1 

ere . e~u~ .•ev edı mı'. - ye sahas.nda, merhamet sahaa nda m'Jyon liradır. Dün masraf biıtçe 
kilde ıbiııl.ün :dlt;y,.çlara t t bL < e- kanunen ahnağa müstahak oldukla. Bu ~yanatı müteakib fasıllara ~- ~z~. ettılderı rt1 bu~u ttrnk kullanması kendi kudretını su eti ı•ini anlat rdcen Mal"ye V kT k • 
der şek "".Jr.e !ko"a'Y'ılklaır ge> t~• "'1'1:.'L'I\ rı yevmiyeden ibarettir. geçilmiş ve Sıhhat v Muave etı ere k1~ an. evve eyetı ce eye ~al değil, b3:§ka.sına kar inayet v; da~ mın buyurduğu gİ.b; 1

h ~~. a • 
.SUrC't"k in ·z 1a yij ~itillrnü.şUr. Hariciye b'"tçesl İıct"ma:ye Ve'kW ı· b · t.çesı tc.k:iif arzBetm: ,_ısten~ ı_,ı_ f ll _ı_ hımaye suretıle kullanın ı 1 i teye. ve a ak 0 kada . b I 

Arka<la.şıaruz ora.d ki gümrük DahiJ"ye Vekaleti bütçes·n·n mü. ed. 'ğ" -k· k bıı o unrmu tur. u ızanat~ t~e~ ~sı a't ~un. cek bir mez.yet sahibı oln azsa. he nıak üzere banar ;e ~f~ıhı e e 0 
• 

1 ı . --'· t '- .. H . . V k"l . b" . Adli V-'-111 1 ! __ L-tı nnış ve taevib ed mıı.tır. yet' . d b a ı. r \eTen nıuaıme e. r.. ın zaı-ns c;wr. arzın- zaıı.ere& nı ar cıye e a etı utçesı ye - D n Daw& M r b .. k"" • lıe. d . ~ umumıye ara.sn a arzet ğim u rdamın manası c.. h 
da!ki :f~ · ıd n neyi karoet yin· takib eylem"ı ve kabul edilmi~ir. Adl"ye Veık H s n M n men- M ~f ıNs f ugunl_ku dtoVp ~~ılsınl ~ gıbı memlekete taal"t edilm·ı bir zor riyet devrı·nd t ı- ' u .u • 
anı ,, b. k' k S bba 1 I • . y ~·Y• 'L.-'- d · t" k aarı a a ve t:sa e11:a et e%l b ı f . d I e e11D ye ve maarıf m a.madım :la na •r va oı z _ ı t ve çtmaı muavenet cıogu v -ıugı cevaıl.Jll&it Diş r ı: b"' ı.; .. d tık k k 0 l a ar ı·nı ı vücu a ge r. Arkadaı _ ecles"nin h kikat ·ık f e 
retnn'ş olc.a.lard onun bah..fk.nda S:hbat ve iç" imai Muav net V~- Aı'bid 'n Binkaya aI1ka s mız :ı.d- ut~e. r n e t'C 

1
• ve ~. u ey - lar, teessüf ederek gen~ hak.kate lur b. d a ki :n . ıa ta tutu • 

da.lıa iza11ıl ce-vah verıni"m. kalelinin bütQesi ÜZC1"
0 nde söz alan rye bütçesine 3 m·ıvon raJ•k b·ı ~e~,tırd Yarın ~~ bu~ç.e muzakere. hürmetkar dlara-k aç k olarak hu _ ma Y r a: ~J.v uguk ııbat eder ol 

Bcrç Tiirker cıAfyonkarah.isar > Dr. Muhtar Berker .dçel, S Mıat ve . ave ~aıp laıcağından bllıs tt"l~r. 1 erme evam e ece tır. zwunuz.da bunun a ametler·n· 1 · 2 .f . . . ; __ e ya ın yıftar n ma. 
Lenden.iz oraıd.an on l(iin. evvel ge M İçtimai Muavenet VeUle i bütçe • Bu 3 mt.'yon 1 raık fark, r3'00rtbr Maarif bütçeai de benim gibi çok sile olarak gör. er ıçın ~"1111Jt p~r~ları, b .. çenin 
len bir arkaclaJı•an ald.ğ.m maili • ainin bu yıl iki milyo.n a1tı yüz b·n aıfkaıdaş:ımrzm raporunda da gOO.. Ankara 26 (A.A.) - B:h-Uk .\111- mektCt'liniz. Kabalık, n zakets:.zlik umumu~ nısbet ed :tirse arzet•ii m 
matı söyledim. Bu zat aözüne inanı- lıralık biır failıalık ile Meclise ge - ter"kiiği veçlhiıle b"r tkısını mü - let MeclısJllll top antısı11da Maa- zayıf ·nısana, ariz insana, kad n . b" eL~mnuyet rakemla kend"s n l(ÔL 

l.r ve şayanı itımaddır. Buna b"na. tirilmiş olmaaından dolay t~ekkür h"rrı:ni feıvka!'iııde zamkrdan ileri nf Veıkfu tı lbüt.çe.s nın he.yeti u _ çareye ve çocuğa karşı duy suz tem. 
en kanaatimi künsiidea aöylemeğe de bulunmll§ ve bunu sıhhat prog - gelan sıtic. Adliye bü~ s-n~ y pı - mumıyesi wrermıde SCYL a an F, z ~almaktan gelen h'çbir faikiyeti Dün bütçeniL heyeti u 
mecbur oıdwn. Muhterem vekil bey ramının ta.tbikına doğru b ·r adım fan hak.ilki z.aım 750.000 lıradır. Ahmed AytKaıÇ •Eı:azı4{> bır nıem - lnısaniyet iç·n faydalı ve makbul de. hakkında konuşan arık 
den çok rica ~erim, o.raya bir mü. 1 olarak. telakki eylediğini işaTet et. Mi'lli korwuna mahkemeleri. İs. le:ket iJerlooik.çe, ırian davası bü. ğildir. Türk miladi "ç • n asla yakış. dan Halil MenıteşenJn köy c st 
fettiş ycl.laa:.nlar 0trddıl nrnhterem 1 miştir.. taınbulda, İ'zımJ.rde; Ankarada t0ş.. yüdü r.çe o memleketin gürefmeye mıyacak bir fe)'dir. t~ler"nıden mezun olall gençlerin 
arkadasımın beyanat nı teyid ede. Vekilin beyanatı kil edilm~ir. Bu hususı mah!k - ve yenm·ye medbU1" olduğu mese. Hat"b bu mevzuda Maarif Veka Zıraat Veıkill"ğiınce z raafn maki 
cek, ta.dik edecek haller göır~cek • Sıh."1~ ve İçt;maı Muave-net Ve- melerin faaliyetleri net ce er nuen lesm de arttığına ve b z.m d b letin·p çok di1dlcatli davranması te _ neleşt rilmesi mevzuunda y pı.la • 
lerdif'. kili demiştir iki: memnunuz. Faık.a.t b..ın ar n ·~ baş vaz yette olıdugumuza ~et ede - menniıs.nde bulunduktan sonnı fiıt. c k em~ler içer·s·nde ~ VE 

Gümrük ve İnhia&rlar Vekil" i . Sııhıha t ve İ.çı.!ımai·MuavenPt Ve. ladı~arı ıtar:· ten 1 haren çok za- rek Maarif V timıze, bugünkü ri terbiyeye geçerek z"hni evsafı t 'z ed"lmesi hu usundak f k r 
zahatına devam ederek dem"ıt"r kaletı büttçe<>irun dah~ z:) ade ar- man geçmedığı iç n elırn zde der- telilklk er dahiliınıde bir millı ter- liz:mı veçb "Je iktisab edememit b" r er·ne ayınen 1şı·ırak ed r . A 
ki: tırıJması yu unda göstcr·ın ·ş o an lenmiş muaıtazaan bıı- istat tik biye '\iekalcti umumi manasın ve hay1" kabafık olıduğunu söyleyip: k daşımın çok ehemm·ye . b 

Gümırüık i,Ierik 1 man iflelini ar. menuıun"yet veric te bbüslere mevcud değldir. menin çok dbğru okiuğ"unu söv1.e _ <Bu cfendiJeT bir ehad tname nok aya parmağını koymu 
0 

d 
kaıdaş m karıttınnaktadır. Orada bülıaesa teşe!kkür ~erim. Abidin Binıkaya aırk da ınuz kı- mış Maarif Vek.aletinın. bedeni; yağma.gerliğine ç1kacalc.lard r. de _ g nu bu kürsüden size ifad? et.mel: 
liman taMiye. nakliye. tahm"l ve am Berç Tuııker aırkadaş m·zın şa- yafe.ten bahsettıl r. Bııl'.)dan mak- f:ıkıri; ahla!ki; "ktısooi, ~rai; b - m.ıt'r. 
bar i-lerinde mii•külat ohnu ... ur. ret etıt'ği veQh"Je tt""ylf're daha çok sadoarı ne olıc!ugunu iy ce anlıya. d i; b"nnet"ce bütün med r: dün- C--'- •-Ls!1, er:m. Hemen SÖ~i°yı>y·ır. b 

,.. ..,.. ,,. ÇI~ uuı !ı c h t hüküm .......... dü "n:ı· m· 
Faka.t gümrük ıflerındı- int umsız- yakilaşmağa gayret ed'voruz. madıım. Bunun hakkında V ka eti. yaya ş3mil meıfihuımJara .ıid un wni '""""' 
tık oılmamıştır. Müfküldt görülen Doyum mevzuunh a mış oldu - m"ree orr..a 'Ümat yok ,ır. tellb"yemizle meşgul b l nd gu - Bu hususlar üzerinde durma za • [Maarıf Vekil" kıöv oku te]t 
i,lerde ise hükumetçe al nan tedbiır ğumuz !kanu.ni ko·a.yıık arla ve do. Ab"din B:rikaya Ka amcmu:> nu, mİ' li müdafaa bıltç ind n son manı gediğini eöyleyen h tib beya. nik ogretim meseıes· a.raf ncl ~ 
ler sayesinde GcolBG-'lıklar tem"n e _ ğum e'Vler"ni seneden seneye ço - efend·m fat murakabe m m:ırlan ra en faila .zar.nla Mecl"s hu ur n natına şu şuretle devam etm· t r. zun izalhat vermiş ve Fa-: ı A .med 
idilmit '\ile mütk\Mat hafifl~ilmiştir. ita} mak suırot:ıe b'..1 yU.ulen \'U - bazı yer.ler<le ayni ç id elb'se g·v_ ç 'ktığı !ıafJkmda Maliy~ Vek rn· Bence ge.rçekçil ge g;~.ncık. Ger A a ın ıbeyanatına geçer k ce _ 

Bu beyanattan aıonıra ınadddere kua gelen arızaları azalt:r.ağa gay. mı.s1erdir. Vasıtadan rnaksad tak b v:lki beyanatını be ":rtere1<, rncmle çek tah:s" ; gerçek terb ye ve~a re. vab ar veıı:nışt"r.] 
ceçİ}rni§ ve kalbul edilm"ştir. ret P-diyoruz. diır. k('te be<l.en.i t€'!1b ye lrnr kei"nin Gerçek g&teır· d gil. Maluma~ • [Gazetem·z mail<: neıye , ·ıd ğ 

Dahiliye bütçeel 260.000 liralık v~raırı mücadt:'le Ad!iye Ve'kili Hasan Menemen - g"rd ği zamandan ~ugün kadar fun~luktan uzaık, geırcekç•. K d .• dak kaya kadar VekılJn be)anatı _ 
-Ao!!Jl~~_10-1r..ı;;.ııı.A1Jıu.L..u.liı.&Uölll.lü.Y.-M-!.-..-ı.s;-·ıa.tı i:le verem mücaddesı Ü.. cio "lu uMarclin» e · i · b. · ala.. "len emeklerden alman ne- nında; !kızında; Hıtıyarırıda, gen - nın son ıkıs:ı.mları almamam ~1" ı 



----

SON POSTA 

Devlet Teşkili, tı ırSon Poetan nın spor tefrlkaaı: 60 

.,. <Battara· 3/1 de) ı·i yukuı kalkık; .ü,!ükble mÜca- lfl.1Kara,4hliletı Memleket haberleri 
Mayıı 27 

izmirde Ad anada akısak ıtaraft )"o'ktur. Fakat aaıl ya - dele ederek onları yene yene zafe. --- ~ 
ratılıt &Jbeıbi tarafı; süratle mesafe rini kazanlır ve yaşar. Orman n ef_ 'lr.P •• .. k • ı ld • 
katetmek ciheti yok. Başvekilin za. lake ser çeken ağacı; dağtn yamaç. ~U~Uk Ortaya im erge l 
h1iri ve manıtık.i bütün sebebleırle ken tan yamaca dehşet ve azaır.et için. -

Bu yıl lıira:ı Ve balık çok Matbuat Umum Mii.dürlliğii dimne giivenklme•i İcab .den böyle de mi gih-leyen hayvanı bu kabu- Mustafa.njm amısırun bu bağır- dl'.ıldunırdu. Bütün hanlar, .ır-ru' MNıll'I pahalıya satılıyor, lııraz M ba harelıetk- bfr devlet mokineeile kaç d~fala. ~'. ğuna ve muhiti~ ve mukaddmt.• ması herkesi hayrete düŞ.itmüş ve sarnyla.r. evler dolu idi. bayramları da bu •ebebden 19 ayq yramı yahate çıka.ak yaya kaldogını, '" ka<JI ioyan haltnde olan kaıagon- halk ani~ ki M...ıala da K~va_ Isrnail ağa, Murad atao>on y 
rağbet ırörmii.yor rini bartan ~ filme aldı yapahi*nek iize<e nefea. ~efese_ kn- yı tem.il ede<. ÖbüT ynnd> he< şeye ııın .ga;1n moşru l"'Cuiiudiur. lı;ta bir aı1kadaşt olduğu cihetle ya 

şarak hayatını ve sıhhatını.~ahı teh uyan; her dat'be karş?sında te®lim Mustafanın lakabı bundaaı sonra maık ve yer bulmak hususun İz.ntiır (Hususi) - İz.mirde G<ka- Ada.n& (Husuei) - Bid<aç ay- likeye koyduiiunu kend"' kad~, olan nebat ve hayvan ıipl"i bu ı... Piç Muoiafa olaraok y.idblnmınuŞ- mii$Ü!liita uğramamıştL Mmed 
z n thll:.OOU perairenrie 00 k""uşa sa-danbe,j matbu.ı umum müdüAü- kimoe bil= Bugün 8.••~ekıhn yan ve t.bakküm aleminin em•in - lur. .. . . . . beraber y~leıımişlexdi. Gür.,.. d 
b ım.-ıga d"'·am edi)'O>r. Bu sene ğünün yaponağa ba,lad ı İil memle- ,.ı-.ı. 00planoa. telenuat>le .on. d ki e•İ de od en baıka şe) Je, değ· J_ Piç Muslaf a, mu 1hiş bu: epiıJ ı- ha bıııkaç gun v a.nh, oradan bura müst.ıhs"J cdk nazlı d...,.,..ı,ğın - ket havacl"o iumallaunın Yu•duınu- dan kam bekl;,,en iıle<in çoklugun / I vamdı. Kavasoğlu, Y"•""""1iş o- dan birçok pehliva.nlaT gel;y,,rdu 
dan kiraz J fiatımıın düşntlyeceği :run her ta!'afında büyük rağbet bör dan, hatta böyk b ir toplanışın IÜ- ırKer. d' .. b w k 'ıd nu ... Şaik künde.sini sCilanıü.ş ve a. İstaırfuuldan ve civarlarda.o yellken 

. .. . b 1· d h k ti h d"I b'J· en n11ız1 egenmeme ' o u - p...ıı...ı· -1- •• ka ul-j '1 .. ..JT ~ da ooyleınanclk1ed?. Yakında Kemal - mec uzemne u .. ş= .. a a u~~e. e zuksuzluğundım çok ha se ı e ı ır. wuk h ld l k bi v.ağa kalıkmış. auııv.auıılCir, gurc. yı\J\. arı e ve vapw.;ıM'ıa ge.. Pı:ı .... ~ ı'·----ıruda k:iır"l7 ba:yramı ya_l,a,.lan u,,..,. mudınluk. te,kılat.nı k"d l g uz a on me=u• o mama - k lıald ldt>ld d n a l le rdı 
-.-~ ...... 1 , f Bunlar şikayet ve te~l ı) ~d~vzuf akrı; zi kaza ve kadere uyarak kör tal:he şem YE<!! e ç··~n~· oih ·n~ı:nd a k - e~~:._ed,va ~_;:,,.;:ıı. ,__ -

Pi ac
_,,....__. gen i~ıeterek memJeketin h.er tara ın h A declı''--·-1 ı erı ır· a at yınını.., ar U•ı11KU ar l'l\.lSl e an .ruıaıı l\:u.,.~ v••ı.ca."'a ,...,.~ cUl\lı..w· ak k . b .JL atta lUJOUU veı e.l w ' h tNIİm olmamız yoluna göütnnez; .. d-v .. 1 -· . . k di J~~ 1 E 1 c Kemalpaşa kaz""'nda d i ve ayıi teol,it otmeğo ,,...mıı hiç Jci.,,.e 90k udah edı mege mu - . . .. . . l"k • . l"k ıç:ıı e !im er... gt ıçm o, en ayan ,,.,..wa.n an ıllvrve eki ı.. MM>ımı bfrvii<k ala- tır. Bu cümleden olarak Ebedi Şef taç bir makine mevcud ol!cluğundan 1' bu hal bı~d~ umı.dsız ı l' knedş esdz ı Dedi ve Murad ağa SÖ7Jerini bu. ara·yordu. Küçülk ortanm ephlivan yap a'Il r8.\Z u.a.J~~·~ J- A '"k'·· S k b t·-ı k d ansız ı a o 

ka uvandınr v.e ıkiıraız isl:ıihliıkinc .. tatur un am!Nna ayal kas ıg dolayı ıbiır fedakarlık yükünü kendi ve en ım.ı~e. ın h 
11 

b" d ~ rada kesti. A'hmede hiıtaıben: ları o devirde azılı idiler. Kara 
· 

1 t.Elşk-n ederdi 'la Jbukı gun o!a n 19 Mayı,.a Yap' aca genç omuzla<!~ alma ğa meobu' ka 1 ma - ğunnaz: Bt lak".: b ?h. ak e, d. " '.' - Bugilnlült bu kadar yetişir Allmıed, ikide birde İsmail a~a ya: 
b r V<S f ..ı \ıımi«le. kiraz 3011 k ve spor bayramını da f~lme çek- ntn ıztı~bını ve a"""' Başvek'l Başvekılde •olldugu gı ". en m~ 'e oğlom ... iote böylle pehlivan ol- - Ağaoın. acaba !küçük ortayo ku~uşa ~:ıi~<"nd€ ol.aralk satı.lır - bmek üzeore ~am~~nda ve Erzurumm~ kada.r duyamaz. Bu şart~a.ı- altında mukadderata }syanv şe~lı n~e. guç • mağa çalış. Eğer Selanllk güreş'n: k:ın r geldi? ... 

. ırer .cıperator gon ı;ron umum direlcsiyonu elin.de o•an hiikümet lükleri yenme~e dog~.u .. ılen bır ham kurtarırsan aferin saına!. Dive soruyor ~ İBlll81İl ağıı-<lall 
k 'n Kemalpa.,""1a k raz bayramı dürlük şeM!imize de tan ınmıo film malci n,,,ini Ba,ve kilin na" ı mü da _ J • y.,. tt,. Ta d>t< bu hm huhoa dao. De:ti. da şu cevabı alıyordu, 

~u 50 kuruşa ikadaı- satı dığı gö- op.,at~'1i ve .ınema müıaha,.,.J,_ f t . b ldenehifül Gö,üyornz don ibi bfr hamle ymtmk ç k * . _ Ol!lum. sabırlı ol! Hele J?Ür'." 
ru bnektcdir. Bazı müıllııolısillenn "m tzdan Kenan Erıi n•oyu gönde- ~ a e ;"";;,. = B;.. dok un h i 0 ah d j nle / m ., ve ""' • hn ış ola o Tüok mille - Kara Ahım edin iyi bir epiılı va n l!iionii bir gelsin. O vakit !cim gel 1J1 
bu kiıld<>ki ha..eketlerl lciraz bayyeuk Adan• ve Mwind e yap 

1 
lan k '. '"[ fu- fuodano> f eh vu. nca dev Jet tinde· kond; hoya tt n' n ., oef mı ni n oiacaj;ı be] I i idi. Giirlbüz. !xı.topor- kim ııelaned;iğini an lanz. 

r nlarına ııö<;terilen eSk; aliika - grnçHk ~· ""'" bayoa:n·~ın. tFfe<- "'k, g ;~ ı,..., ak,.kl·klartndan dnğu:.ıuğu t<zadluı ve güçlükle,; lak bir çocuktu. her"dc dkka lro. Fakat °" de olsa çoeuk bir !?"'111 
n 'amaıınen sönınıe;ine ves:.e tepiia tt nı filnile t.,O,ı et.tt ~'"" · . Y ~- ~~a. ":':i en ı...b· u•la ra k "'"' daya- yenecek ikıod., heo m iJI, tten fazl• ''UP gel" ı;eceği mutha8dkak<ı. Seli- <\lan Alı:ıned, durur mu 

1
di? E'n-

-d eyılemiştir. kın bir zamand~. hu !dm, ıeh" ""' !', ;::.1., ; oyan bayoai(ı n ı kendi ,._ va od". Başvek · ~n Büyük M · ıı.ı n · k Beşçma~ ~rcşi .5"1< kala balık fı mşt"'1Y"T. Murad a l!•ya S'!ttL 

Balk fiıdarı sinema.larında gorccegız. Mat'buat sinde yükselterek; onlara ve bütün Meclrsindeki beyanatı dev!et'.;il'k a. oluıııdu. Selaniıkte. lbü~'Ulk. pana~ır yor. (Arkası var) aftı h b umum ,.;idü.ıJUg~ü hu hay"I' millete hital,~, lan·nda hu han-J.n'n ya,.ı·lacağ·nt. 'ruru'ur, Ru.nıell'1ın ci!tltk sah> - ZA~... .. ... _._t-.... _ _.. _ _,, .. ..-.J.mı-. D gerı...~r anf. ;r- 9elle du'st~~~~ mt"nıleket işinde gö.tteroiğı başarı- · v • b' - ı lköyf! .. 1 · burıa•·a •ı - ....,._. • ..,.., -...-ua _..._ 
md Ud!lılk ıatlarımn uı? U5•l 'ık ed . _ «Mevcud devlet t~kiliitı ba,, kabuğundan fırlamağa dogru yer.ı ı aga.arı 'V<'. u en.. aldığım uGııerllk terhis t~ereml za,t 
.J ufüıiken ş:.mdi bal:ıık: fiaıtlanldan dolay_ı_t_ehr_ı o---'~:_ tanhaşa değştidhnek, yenil,,t"il - ve me•ud ı,;, inkılabın .. ıık olııu• har'".' ve """';;;,;e"';! uze:~.~; .-. Yenfotni ................ .-.ı.ı. yulkselmekte<lı.r. Bunun seıbeble -A .. L•• H .1,_ k mek lazımdır.> diye hayk ırm·~tır. luk cafhasına g"nneğe ba ladı~ını lır:M1• Bu S: . . t kp lan hükmü Yoktur. rın en bm Ank&raya fazla miık - la~~un avzal_yd~. 1 

.'! .. aya Bu i""'anan arkasında; güçlü:\.;ler bize göstermektedir. 1. H. B verın<le old,'.:11~u g.lbı .. eşla ·~r. ... .,..
1

' Refa~ bauı lt&Yi l.öytiaien UM 
ucu n yı onumu -,, ..ı • •- sular pcııı ıvan guır er:ı ., ... ·v -~ da balıık seıv!kedilınesi<l;i;r. lfın5 ı (H ') A .. karş:s:nda bezmiş _bir adamoan zı. 1~ On b'nlerce halik Selan~t!i 'dotumhı Saklr otta Osman Kktnol E1ırkaıç güın cvıvoel perakende ola. Havza, 2 usUSt - tatur- yade, ne yapılacag1 nı. nasıl yapı. - 1 ı, -;;1;·;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;~~;;;;;;~~~~;;~;;;, '"bahk f atlan şöyle idi: kün Havz~?'a .. il!k a:a~ ~.ast.dcl~.r · lacağını düşünmeğe karar vt:rmış R A D Y O 1 

çupura ıao km-uş. Trança rno.ünün z3 uncu yıldonumu hugun ı;, adamın ileriyi güvenle kavoar•n Devlet Demiryolları şletme U. M. den· 'kıuruş, Kefal 130 !kuruş. Levrek binlerce Havzalının coşkun teza - sesi işitilİıyor. İşe karş · ; ker.dine k:ır ÇARŞAMBA 21/5/1942 

170 kw-uş, Bcın-buınya 300 kuruş. hüratile k~tlamnı~_ır_. __ şı isyan en mukaddes bir ihtilaldır. 
7

.
3
o: SaM ayarı, 7.33: Radyo sa.lon 

Gôrül~r ik~ f'a.Harı itibarile Siimerbank Umum Müdürü Kendini mukadderata bırakmıyara 1c orkestrası, 
7

.
45

: AJ3o115 ha.berlerl, 8: balı!k: İzmirde rn.aıhdud sofralaıı·ın onu yıpratmağa çalıean cehd İmiz; i- Radyo salon orkestrıuıı, 8.15/8.30: Evin 
luık:s bir ımadıdesi olmuışıtıur. Fiat- Gemlikte !erleme hamlelerimizi doğurur. Bü- saa.1.I, lZ.

3
0: Saat ayan, 12 33: Muh:ty 

arın da.tıa da yıi.ibe.1eceği ileriye Gemlik (Hususi) - Sümerbank tün hayat bunu duymuş ve yarat • yer makamından şarkılar, l~.45: Ajans 
surülimetkıted:r. Umum Müdürü H. Alısıbah yanında mağa çalışmış insanlar ve milletler- haberjeri, 

13113
.
30

: Şaı1lı "le türküler, 
---o Siimerbank ipltk ve dokuma fal>ri- l ukadderata boyun eğen insan. 

Ö S e; m . 18: Saat ayarı, 18.03: Radyo daru O'" • /zmit • Kandıra yolunda bir kaları mÜC9Se&C1li müdüırii . uzan lar ve mill~tler tarihinden başka hır kestrası. 18.45: Peşrev, beste ve şaıiılar, 
L La•""•ında bı·r k" · Merı·n~ fabrikası müdiirü Durmuş •ey degwı''du"r· Bı'r tarafta ilerleme; aJ h-.. , rı· Pramyon Pr - lflErg'na"""y oldugwu halde G---,,·gwe ge. .. • . • . 19.30: Saa.t aıyarı ve .ı.ns ...,er,e . 

emı refah ve saadet; öbür yanda gerı -öldü, iki kifİ yaralandı !erek, ..,,,....,..;pek fabrikMınd, tet _ y 1 19.'5: Serbest 10 daıkika, 19.55: Fasıl 
--··-.• leme; ızurah ve sefalet.. a nız jn • .....__ ... 

20
.
15 

•. v~.&.- ıaaei.esl, 20 . .f.5: Bfr fzm>t (Husu&ı) Kandı raya itikatta buluınmuştur. l d V•J bü" .. h • aırç .. .,... _,,., 

. san ar egı : tun ayvana ve ne. halk tür.küsü öiTeni7onız, 21: Zira.at gitmekte olan toför Abdullahın ı · Umumi müdür bu tetdcikleri ne- bati hayat bu kendine isyan ve mu 
dareaimlelci kamyon İzmite beş ıkL tice.sinde fahriıkada gördüğü temiz- kadderata tealimiyet şeklinde kı • türiml. 21.10: Fasıl proc-ramının ildııci 
lonıetıre mesafede devrilmiştir. Birlik, intizamdan dolayı memnuni. aalttığ:mız katagori ayrılıkları üze.. kısJmı, ~l.30: KoDOIJID<I, (Satl.ık saati)' 
k;şi öhniq, iki ki,i de yaralanmış.. yetini i-ılıaır ve refakati~e,ki zevat. rine kurulmuwtur. Bir canlı mahlUk · ZU5: Biyuetioüımlıar 1Mndoe, ~Z.lO: 

~tı"r·~------""11.-ılll~ ..... ~...._lııl....,~~~ıııiila~lstil!ıaflAnıb-.ııııııulııııla~h-aı._.re_k._.e_t ._.e_tm~ı,'lillıt.,ır~. ~~··fi~~ ~ ilıya.o balin~t9 ga. SaM ll,Jal'ı, aJw Uhr.lıed YC l»oralat. 

cı;nasıua ucı. v...-, --

Muhammen bedeli (10.ffOO) on bin lira olac. 20 ten De•dst.irot 11/6/1941 
be ·· · .. --t 15 de kapalı ıarf *'1&1ü 1- u\ntııarada İılare binasında Perşem cunu -

toplanan Merkez 9 a.uou Komisyonunca sa.tın alınaea.ktır. 

· ..ı-1. ~-enlerin (750) yed; ym elli lir"al* mova.kkat teminat ile Bu .ışe &'''"""""' _...., . .. 
kammun tayin et.tıfğl vesikaları u teklifleri.ol ayni cun eaa.t H de kadar ada 
reoen Komlısıyon Reislltne w.rnıeleri lıiznndır. 

Şa.r'na.meler parasırı olar.Ul Ankara"da Malseme Dalresln~n, Raydıarpaşada 
Teselliim ve ~l'k Şefiltbıden tem.in ohanar. (5847) 

Mubaımmen bedleli (12751 Ura olan 3000 aded ııömme kapı klıtcti &JflMI 

(pirinç) (12.6.194.!l Cuma &iiniı 114,30) on dört otuma Raydarp..-d:ı nar 
blna&ı dahillnıifdd kumlsyl)ft tarafından aç* ebllıtme usullle sa.im a)IDA(;nhr. 

B• ite ,-lrme4t isteyenlerin (95) lira (63) kunışluk muvakkat lemln~t Ye 

kamınun tayln ettlti ve91Llkle birlikte elı&lıtme cünü saatine kadar l.8mısyona 

müraeaatlan l&zımdır. .....-.... -.- csaa 1 
Bu ite aiıd F&.nameler ~ ~ ... -- • 
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1 

!Karadenizde biri Ç TVA Ç E;:T ~- _ 
(&Jtara(ı 1 inci sayfada) kendilerini iklmtanp kurtaramıya- Türl< motörü 1~!.f~'?1fr~~?:~mı A;'! L rMı N D r-1 e 

bunların ,gcrılerle irtibatları tke - caıkl.arındadu-. Alman ce-nub cephe :<~""?-.~:: .. :.-;~:=·::::x:J C 1 t: 
r si..:miştı.r. Harkof mıntakasın<laki sine ıh.""O'IYlırta eden Murc~aL fon dah b İ }d ,Q;.,."""'..., •••• ·.·.r.··-· .. ıa . ..,.•.:,~···;;:;·;:·:.:;;;;.&-,;.; _____ .-;..;;;.;;...;;... _________ 1111!, 

• • 
haber A.ıillıan ku.v-vetleri ar as nda Macaı- .13o<Mun çembC1° iç ne alınmış olan a a 1 rJ ) 5 t • 

ve Rumen kuvve~en dahı vardtl" bu S!>VJCt lkıt'a arının kurtulama. OVye .erın r.özü, vaziyetin hal ve :icablar nı ua.. 
ve .gC'ıriler.ıe irt botları atesi't.rC. malan veya kurtarılamum .. lc...rı D. N. B. (,ı'.ınsı motörün ·' ücad...ıı kab·ıı·yetı fturupül~u bbi~ 6Uır·~~~-e Hde etm'ş bir · • -.ı.:.- ·ı l · g orm g ı le aıutl etmek mu"mku'·n 
çevrılmiş olan ahemmıyetlı Sov _ ıçin azamı .ıı~~ ı e ça ışacagına • S , 
yet !kuvvetlt:rirun kend .er n' çe - şuph.e )Oktur ve A n_~nl~: her h.-ıl hır vyet de ıizaltısı ark cephesinin cenub kesi- o.ıacağı gibi~ mü.ca?elen Cl butiın 
,.

1
·ren kıı~aı V"'"""'ak .:,..ın 24 Ma - de bu ç.alı~anın. musnur olaca - 1 f ..J b v i.:ıi min:de h b k cephe uzunluı,'llna ıntıkal edebilmesi 

• ~ J ""'".. ~ ara muan atırıldıgını •5 k mu are C g lt.ıKÇC ·ı. lÇİJ, de b T pa""" d hu beklemek 
Londraya göre: 

yısta ic.ra ettik'leri teşebbüsler mu- ğma kanaat gC'tirımış olacakl&rdır. z ~ma ·tadır Muharebenin bu mınta f 1' la w "'W"" d .. _ 
vaffak olamad•"' g bi bu kuvvet.. ki Sovyet kıt'a.Iarı~ın çemb.er ıçın.~ bı'adı·r,·yor kı:ıya intikaünden en 1 K n~uva ı o cagını uşunmek )anlıı 

-t:>• -'·-~ .... ık • ..r et tob1 - c erç yarım bir kanaat say lamaz. 

a k 
tank 

lai iy a· 

leri kurtarmak için ayrıca hariç - i:l.llllU"""' e, ... ı;> mı resnıı ıg adasında ~!ayan ve bu yarııno... Malfun o1d w .. .. d 1 
ten yapılan Sovyet taarruzları da l~ilt? ilanda mamur görmemişler- Sofya 26 (A.A.} - D. N. B.: danın Almanlar tarafından işgalıle L h dugu ı-~~ere h mucn ~ c 

k hn 
..:a:- rn-....-ı.. n...-ndırn'"' Zafc~ ot" .. l la sar.ası em erın ıgıne. eın genı"'-aıkim 

8 
JŞ•ı.r. u.u. ııw.ıı">. •ua w.o... • m oru, neuce enen çarpışma rın ilkbahar- liği hn k .. k vasid' 6.: 

A.Jmanla.r, teıbliğlcrmde tıenüz Şark oephesind~ b~ 'biilyük 23 May15 s...~ahı Zarevo yakınında la beraber berki bir surette inkişaf le b~ 
0 

ılı u.~e~~ r d.. ır. oy 
bu Sovıyet kuvvetJlerinın nereden ~ muharebesı bugun ~a - Bu\gaır s~Jinden 18UO metre me ~ edecek büyük Alman taarruzunun dah~r .c~ :ı,.~st: e. . u~aı;;;ı 
ve nasıl çeıvrilrn·ş olduğunu bil _ ,ga~g ~ndan H.ark~f dogusu safede lbır ~et den,zaltısının ba~langıcı olacağını düşünenleri p.. c;ekeb:f e~. km _ıc;ın, 1 b~l n .. ~ 
dirmemekıtediııler. Fakat, Sovyet ve şima!lme doğru .ı~.tid~d eden t~arruzu~.a u~ır. Sovyet de- şırtmışa benzemektedir. Her ne ita. . en ır uvvetın a e ccegı tebliğ1en iki Ü'Ç günde.ııben Al - Ahnan cenu:b ceJtıes!nın şımaı kJS ~~it~ ıuç to.rı>·. ah~ş .ve motör. dıı.r bu mıntakadakı hıı.rek.tler neti- net:ce. menzil hatlarını alabildiğınc 
manlann İ,z;yum böl,gesindcn şid - mmda .cereyan etme'ktcdır ve bu uç~ torpilin isa.betı ıle batmış cesinde Sovyerlerden üç ordunun uzatan bir ordunun vaziyc.tinden 

ı ılar C"'phnnın t-~·- cenubu -Slavıns1• t T M ttcb t •"""1 ı d d k ıı._ • deha iyidir. Bundan ötürüdür ki 

d tl
. 'k b'l t te~ı..hu'"sle "" • ~ u.y UJU K.- l • U!I"C "' ı -~"' ... ~ e en o uz çcn-ı;ocr ıç.ne alındıgw 1 bHdirihnekte K e ı mu a ı aarruz ru - St li şarkı T • k.ı k' · sahil km erç yarımadas1n•n baskısını hafif 

ı rinde bu'luruluklanndan ve 24 Ma.. a oo . - aganrug şa.r: :- ış: c ÇF aya muvaffak ol - ise de umumi bır taarruz. luı.mlesi !etmek üzere Harkol civarlarında 
.., yıs tarihı'nde Sovyet kıt'alannm rasu:ııd~ ~ub kısııunda he~uz muŞtur. bckliyenlcr için bugünkü nziyetin harekete geçen Rus oıdulaıının ha. 

Her iki taraf da agır Izyum istikametinde inadla dmii- herh~ ibız: harekewt ve faal1!ct B k"I" d • · katışık ve karanlık sayıldığında reketi, bir bakıma ne derece mu. 
• • şerek Almanlara mtıUcfiklerine a- olduguna daır tcfu glerd~. rnalu - 8ŞY8. 1 in 8V et feşktfatl şüphe yoktur. vafık idızyae, vere'bıleceği menf ne-

zayıat verıyor ğır lkayıb'lar ver<Lrm'ş oduklann.. bü~!ıi°!:~<l~a;:~ar~~~~~ v~ hnkkmdaki söz;eri _Pfkkti·~~ ~~i esaakia' da:ı.tanbaıı biı tice itibarile de, o derece tehlikeli 
, - -d 2 7 (A.A ) B B C .ı..ftıı.~....+ı+;kı-..:....,., - Alın n1 ;.; - J mcsıe r. a~er aev ve a ye. bı d" Ş d b mh l 
l.oO'Il ra, . - . • • - dan IUdllJDC"~ u:.l Uı<:: ı;ore a a- kubu'lmalata olduğu bu sırad:ı Al- ( '"··•arafı 1 • • ...t-da) B ik. a·· tu . d r şey ı. aye u çe eı enmc; 

H &of · J d reyan eden mu t> "ornTTnP harokef ni Timo bcr" ~ tncı sa,.... u 
1 

ana us ru yerın e ve vaziyeti taha1ckı.ik etm ·" ve yap lan 

h 
a cıvar n a c.edd" b. fh rın u Y-. • ~--·- b .

1 
- rnan ıteb · gleri b rıkaç günden 1 miita1eal.ara karşı Başve4<il d'okıtor muvaffakıyetle tatıhik eden tara( aıebeler gayet cı ı H' sa aya çonkıo o.'"<iusunun cemı. yanı e ge. İlmen göLünün cenub doğu lT'.ın:ta. Refik Saydam ibey atıt b 1 h d k ... bütün yarma haıeketleıi muv Hak Rİnru~tİ1'. E.n tkldetli çarpışma şeb rilerinde tahn:kıku!k ettirm·ş oJdclc- 'kasile şark ceıiıesinin C'1l s·ma! muş!ardır an a u un ~ k er zaman avayı azanmı~ır ve olmn..,.. ı"' a. bunun vere-b'lecek ti. 

tin cenubunda cCTeyan etmektedir. }arma dah- olan tahmin artık teey. mıntakasmda Sovıyctlerin ge~c a B<>=r""ı.:~n bu \..- tl azBanırh. _JJ._• b d b . .h cel~en Sovyerler hesabına kork. B . f d'ıı b" neh. ç . d' - ~-1.:'Al ucyana arının u ar.om aşın an en mı veı mak lazımdır. 
urada, iki tara ır n ge k yiid cyılemiş lbuhmmaktadır. Şım ı demi mUıvaıf!akeyede netioclenen tebliği eısruısında ~ir zuhul eseri harektleri.rııiın yıldırım sürat'le te-

rnek için ağı:r kayıplara kaltlanma mescle, Q€'Jl1lber içine g~mıiş o~an bazı ıtaaITU'.6 hareketlerinden ba;h. olarak ehemmiyetli bir kısmı nok.. cclli editine alışanlar iç· n bugünkü M.aa~a~ .~~an kumandanlığı 
tadır. Sovyet dott'ailaırının ne miktarda ol- se1ımekıte is81er de ibu hareketler san ne.şredihniştır. Bundan dolayı durum heılhaldc bir hayli durgun nın ıle:n surtdugu malzeme ve kuv. 

Almaı11ar, tank baktnıından ma. duguw nda, ya bizzat ken.dı teşebbüs H--ı9~f meydan muharebcsini:ı ;;..,.;;,. .J:r..- V"" ""yın dk 1 .. ,,,,_ .... __ :ı_ ·ı· F k t vetlerin kesafetine bakarak SovJet. h ,. r } -1 d WUUJ uuu.. ~~,., ~ .,.. UYUCU Ora Ve SOnUK gorUncol U. a at UnU. l • tbi'k "kl . •• d ı , 
~il~. ü tünlügü e e . ~ mı'i7'a~ .~: ve gay.reiller i'n.eticesinde veyahud talihin~ müessir olamıyacak de - bu bel)•ana:tın yanlı§lık vuku bul. m<ımaic lazımdır ki modern harb e:ın ta cttı en muca e e. sıste. 

buyuk Rus k~~cı.lerımn .. ç~vrıldıgı Mareşal Timoçenkonun hariçten receleroe uzaktaroa cereyan m - muş olan Cusmını tekrar sunarız. topyeklın bir mücadele ise bunun mı ~ay~et verecdt kadar temlı ve 
haberi çok muhnlagalı gorulmekte- yapacağı sıkı yardım taarruzlarile mdk'ted:Tler. K. D. (Anadolu ajansı). mücadele usullerinden ancnk bir keskındır~ _ . ·w· .. 
ciir. cFikrim şudur: Bugün harbin tanesinin yıld:rım ha~bi olduğunu .. 1 ~9 kusur b ;n wesır ver<lı 1 ıç _n 

Almım'lnr, lzyum civarında üç ''S p t 1 t d, ... 1 otuyor başladljğı gündenberi yaptığıımız hatırdan çı'.karmıımak lazımdır. muhım tel~fata ugramış ~hnası ı.a.. 
günde 15 hin kişi kaybctmiı}etdir. on os a,. n~n ıs e ~Ui " tecrübclc:r'lc gö.-U.yoruz ki devle!. Yoksa yıldırım harbi, her zaman zımgelerı hır oTdunun panık ı;enne. 
Yalnız Pazartesi günü b"r kea'mde 1 • teŞkilôtı ca> dan ~Z> ye kadar baş- ve her ne pahasına olurs:ı olsun tat- mesi tarihte na.dir görühnüstü~. 
Almanlmın kay·bı b'n kişi olmuş- tan başa lbu aneml~tı.n ihtiyacı bik yeri bu1an bir 'listem değildir. Kerç. ~u'harebelerı, bunlardan bır 
tur. · CBaıtarafı 1 inci sayfada) ginin yarJS? 1942 de ve diğer yarısı ile telif E.'11'.nct>ilecek şc«ild:? ıtebdil Şar'k cephesinin orta ve ıimal ke.. tanes dır. 

Hava çarpışırnaha.rında, 1 7 Mayl ıs bunrlan yeni vergi ahnmıyru:aktır. 1943 dıe ve her biri ikişer taksitle edilmek Ifumndır. Bu teşkilatı be- simleıinde ne ii:iim ve ne arazi Sıkışık bir toprakta, amansız bir 
tan 25 Mayısa kıı.dar Alman aT J b · Gayrı menkul 'kıymet satışiarın - talhısi:l olunacakbr. , henj],al yenileştirmek mecbun _ ~aslı bir taamız hareketi için clve- ateş yağmuru atında adım adım 
332, Rus1r ise 127 uçak kay etmış. dan alınacak vergi ise Ankara, İs- Harb 'Veya harbden tloğan iktı- yeti \:ardır. Fakat bugün görgülü rişli bi!r hale gelmiş bulunmuyor. müdafaa yapma hariks•nt göste-ren 
lcrdir. tanıbul ve İ.zrniırde ve lcra Vekille- sadi şaııillar, istiıhsali ve 1tıhali da - ve işe yara.ı- lbin.lerce memurun or. Bununla beraber Ahnan orduları- bir kuvvetin her zaman korkulacak 

Moskova radyosuna göre ı k d w MoSkava. 
27 

(A.A.) _ Mo•k<>- ri Heyetince tayin edi ece iger rallml,'; ve eşya fiaU•nru yülmclr. du sa1lıırmda şere!ll lıizmet almı'j nın hu ilkh•lmı behemehal ınanu- b;, va.!ık ıdlduğunu düşünmek za. 
va radyosu Salı ak.§ıımı şunları söy. yerlerde 1 EY'lfil 1009 tarihinden mi.Ştir. Bundan da ellerinde mal olmaılanmn da, bu kara:rın tatbik1 zi bir harekeıde \.:arşılayacaklari ruridi. 
lemiştir: itibaren S&tıhnış ve satııacak olan bulunan ticari ve sınai teşebbüs.. için bizi biraz daha teenni ile ha. söylemli ise de bunun bir harb tak. Alman ibaŞkumandanlğının ka~ 

Ruslar, son 2-i saat zarfınd::ı. dı. b'na ve arsaların ahş bedelile sa. ler iStiiade etmiştir. Ticarem ve r~te ırnedbur etti~ni gözönıünde tikası olmadığını ispat ede<:ek delil şısınıclakS. Sovyet ordulart, bu kowı; 
ger mevz.ileriru sağ!amlaştınn~kh tış bedeli arasındaki fark üzerin- sanayiin bu sayede elde ettiğı aşın bulundurıma!k li.zıımtlır. Fakat bu- yoktuı. Bunıdan ötürüdür 'ki ilkbıı. tanhğı ciddiyetle düşündürtse ge. 

be!aber Har~ cephesfode tab.ye. den ta.rho1unaca!ktır. kazançlar, ne sermayenin. ne de mın zamanı gelecdk.iir. 'Behemehal hatia beraber taarruza geçileceği rektir. - ** 
li birkaç ileri hare-ket yapm•şla1dır. Yeni ver:!ti, fev;kıalfıde kazançlar. sayin mahslfüdfu. Bunlar halkın dinmnı"k v-e tekniA. kabiliyeti tam 

l Sovyet teb iği Alman tebliği Bir Rus 'birl'ğ", birkaç mühim la gayri m:nkul kıymet arttşlann.. mahrumiyet ve ız.tıra!bı pahasm:ı bir devlet teşki!fıtına mut.ak ihti
mevzii i~al etm· ş ve düşmana ölü da, yu'karı<la ~rc:I"ğimiz mat ~ elde edilmiş ve maruf tabırrle yaç vardır.> cBravo sesleri ve al. 
ve esiT olarak ağ r zayiat vcrdirıni~- rahlar üzerinden % 15-60 nisbe • (hak ka.zanıı!mamrş) (non met-ite) kışlar>. tinde talhs:il Olunacaktır. kazançlardır. Bu kazançların nor- Şunu da arzetmek isterin1: Böy- (Battarafı 1 inci sayfada) 
tir. 3000 Alman ödürühnüt Fev.kalade !kazanç vergisine tabi mal veu:gi alındıJCtan sonra sahih- Je b:r karara v.iml zaman bugün yarak doğuya doğru bi• dehk aç -

Moskova, 27 (A.A.) - Sovyet tutulaoak mükellefler .şunlardır: ~erine .ka~lması, vergi. ada~eti teşekkiıl eden bir t;albakanın. yarı:° mağa çalışmaktadır. Bu makaadla 
gece yarısı te'bliğ' ne yapılan bir. e~- a) Bugün normal kazanç ve?'gisine ıle telıf edilemez. Fev'kalade ka - taımamen 1kalrdınlmasında hiç lbıır yapılan çetin aavaflar dün b~a çı. 
te başı bozuk' SO'Vyet ask~l.c:;.ın.ın tabi bulunan ve beyanname esası. z~nÇ!aırdan vcxıgi alınması~ h:ıkb n;iil',(ırli:-ıt . .gönniiyor.um. fakat. f~- karılmıştır. Alman; Rumen ve Ma.. 

Ya 
. .ıım et"ı·;..ı· b"ır Sovyet bırlıgı ıle .. ııg' """""" l n....) Ti göstermek hususun.da (ıçtımaı a- nmı lbi1mi~ru.II4 ızah edebıldım car teşkilleri taıafından ccnub; ba-
ro • ,.. na ~re ve ı v".".n er •• ·u. ca. - da1et) del.illeri, il'eri sürenler de mi? Şimdiki ~ kaılır. kanlbu - . c·heıniyctli A1man ku'"retleri ~rasln- retgah!larınıın gayrı safı ıradı ıl~ d iBunl .. b' . .. . b' k b d h 1. tı ve şımalden yapılan taarruzlar ,_ . 1··k b u • __ .tt k " . var ır ara gQre. ır Ce!tll - run uzenne r an ur a a ı ave . 

da cereyan eden iıd gün u ır m • gündeDk gayrı :KUl azancı uzerm. ette · • . ermayenin dahli edilir. Ha:yır efendiler ikisi bi'.r _ düşmanın hareket serbcıtııini e -
ıı_ • A' subay ve .. k 11,,JI Y sıaıym ve 5 ' b · ı· · _._ hd.d · hnebede üç ıoJn ıman den veııgi vecen mu e ;J.!er ara- oıinalksızın zıenıgin olabilm""k, gay den amcliyat olur; çıkarılır; atı - em~ıyet ı nı~ette ta ı ctrnı1-

erinin imha edildiği bildirilmekte. sıındanı yahlıız kanun la~asın<la ri ahlaki bir §ICYdİ«'. Ferdl-er; ce- lır.> leroır. DM hır nhada sıkııtırılan 
dir. sayılı o1an mükellefle (bı~ ~ısı~ miyetin ıtemin et'tiği bir şansın gc- 0 kütleler; hava kuvvetlerimizin git -

mükellefler. ticaret mahallinın nu tirorğ 'kazançları 'kendilerin\! has.. Muharebe son haddine tikçe artan tahrib edici darocıenne 
Harkof çev~esinde 
yüzlerce tayyare 

çarpışıyor 

Stokhollm. 2 7 (A.A.) - Mihver 
kayna'klarından alına.n haberlere 
söre, Hark<of çevıeaiade ,iddctli 
Jıa,·a çarpışmaları ceıeyan etmekte. 
dir. Yüz!lerce tayyare birbirine gir. 
ınekte ve biııbirine ağır kclytplur 
verdirmektedir. 

Gökyüzü bir dakika bile tayya. 
1esiz kalmamaktadır. __ _,_,__ 

Fasi"I Partisi 
ferdlerin hukukuna 
müdahale edecek 

fusu ve tice.retgarhımn gayr: safi redeıne21kr. Cemiyet.. bu nevi ka - maruz bulundı.rnıhnaktadır. 
iradı nazarı di'kkate alınmaksızın zanÇlardan munuı.m vergi almak- vardi Hark.ofun şimal doğusunda Sov-
veıgi~ tiı.bi tutulmakta, bazıları la ancak hakkını almış olmakta - (Bqlarafı l inci sayfada) yetler tarafından tekrar edilen .ta -
da, yiıımi lbin nüfuslu veya nüfusu dır. Biz bu sosyal nazariyelere da- Alman .. kaynağın.dan alınan fıab~r - arruzlar püakiirtühnüştür. 
on binle (20.000) arasında olup da yanan düşünceler üzerinde ~ura- lere .~0.~e, Rus!ar Harkof çevresin - Doğu cepheainin merkez kesi • 
istasyon ve iskelelere on kilometre ca.k değiliz. Ver.gi adaleti ı:nfila - de buyük takvıyelc:r aln~ışlardır: Ta minde kuvvet1erimiz tarafından ya. 
uzak şehirlerde ticaret yaptık.lacı haz.ası bu kazanQla:rdan munza:n auuzun tekzaT ba~ladıgı~ı bızzat ;-.ian mevzii taarnız.lar yeni tq>Tak 

• !:n...~ r· · verı,gi alınmasını haklı göstN'l11eg2 Ruslar haber vermektedırler. kazanıç:Sını temin etmittir 
ve ticaretıgdllıaarının ga'Y'I'ı sa ı 1ra- ....-..ft, d yni Pr vda aaz. t · H k f h . dı h,... mi

17 
liradan yukan bulun _ kıMiıdir. Kıymet 1:1ın~arı a (~ eb ~ . 'D .de esıb_ a_:k

0
b. mu.da - .Aıtman hücum lt1t'alarının cephe.. 

w~ ,, -. •• mahi ettedir Daha dloğnısU. :ı.ev- J esnıın yem en uyu ır §1 - • • • • 
dugu t::ıkıdı:rde ımukellef tutu1mak. kalaJe ık~iıar). 'kLymet artışla- ~etle devama baş:ladığını kaydcdı. nın tımal kesım.ınde yaptıkarı ha -
tadır). Gayri menkul kıyanet artışı .. ,.1; b' ' kİ·d' Gayri yOT. Almanlar muharebeye tank ve ;reket1cr muvaffakiyetle neticelen • 
veııgisini, ıbina ve arsaları satan- rınm ihu~ etır şe ~n~~ ı.çti _ piyade yığın'ları atıyorlarsa da hiç- miştir. 
lar, kı~cıtli maden ve lüks eşya ~ ~~· ~f artışından; bir ne!İce a1amıyorlar. Ruslar ele klanda ve şimal bumu arasında. 

. . d nl . maı şarthoua.11, DU US · d ı_ ı · • ·· · d 'l satış ver,glSıni de· bu ma e erı .. k 
1 

lkır açrlmasından ilP acçır ı~erı arazı uzenn e mevzı e- daki deniz çevresinde savav tayya.. 
ve eşyayı satın al~niar verecek - ~un~kl:w ~ ~lerd~ bu artışta gayri rini tahkim etımiş}ct ve son 24 sa - ırelenirniz 26 Mayıs gecesi kuvvet
lerdir. rı ge. gı ~b. . ' :ttı' sebketrnış at zarfında Almanların istinad et _ l h" dilm. b" d'. 1_ f. menkul sahı mm emc5 ..,,_

1 
. b" k k 1 e ırnaye e 1f ıı uşnlan ııı;a ı 

Fevkalade kauı.nıçlarla kı""'1'W>t w. . WI. erı nço . no ta.arı zaptetmiş - . . .ı d" 8 b' 
•• J .. ·- degıüdır. leraİr. leame taarruz euıu~cT ır. ın to • 

artışları. için mukelleflerden be - M-'-lenin bundan sonra'lu kıS- nilato tutaTıncla bir dü•man ticaret 
aAJ ~ Devler ~ıpnası " 

yanname istenecekıtiT. Şimdiye ika- mında fevJtalid? ~a\:-'an/;r Moskova 26 (A.A.) _ Reuter gemisi batırıhnış ve başka gemiler 
dar ticaretgahının gayri safi iradı gi alananın yenı bır ~ ~~: ıgı: ajansının hususi muhabiri bildiri _ bom'balarla basara uğratılmı~tır. 
üzerinden 'Vcrıgı:ye tabı tuıtulmuı birçok rnemlclketleırde ta: e yor: Sıvastopo)a taarruz 
olan müllrefilefler, şayed !."cari de!- dild~~i a~l::ıtı~:i~ta1,1ğ~~; m:~ Timoçenko kıt'aları son kazan- Betlin 26 (A.A) - Alman sa-
tor tutrnuşlaırs:ı bunu gösternege ~~b ıne . ~edilmektedir. dıkları mevzileri tahkim için 48 sa. vaş tayyerelerinc mcoaub ehemmi • 
mecbur tutulacaklardır. Defter luzumu ıza al çalı§ttk.tan sonıra Hark<>f cephe _ yetli bir teşkil: dün yeniden Sıvas.. 

(.8aftarafı l inci sayfada) 
tan'kılar.ille ve piyades.lc kanlı çar .. 
pışınalar yapmışlardır. 

Cerfıenin öteki kt.."Slrnlerinde ö.. 
nemli ıbir şey o'lımamıştrr. Paza? 
günü 10 Alınan tayyaresi tabrib 
edihniştir. Biz 7 tayyare ika)t>et. 
tik 

MoSlrova 26 (AA.) 
tebliği: 

Sovyet 

25 Mayıs gece .. i kıt'alanm112 
Hmikof isıt.1kaanetinde mevz::leriıri 
tnhlltim ~şlerdir. İz.yum Bar • 
ven'lrovo istikameti~ kıfalarımız 
Alman piyadesine ve Alman tank. 
la:rına karşı müdafaa hareketleri 
yapmışlardı'!'. Başka ıkcsimleıde e
hor:rmıiyetli hiç :w.r hareket olma.. 
ıruştıır. 

Tabrlb ecli1en lanklar 
Mo.Skova 26 (A.A.) - Sovyet 

öğJ.e tebliği eki: 
İzyuım _ Barvenllmvo istikame -

tinde A'lmanlar tarafından ynpılan 
taarruzlar püSküıtü ~müş ve Al • 
man ıtanlk birlikaerinc ağır kayıb
lar verdirilmiştir. Bir kesimde, 
dört Allman \ankı tahrib edilm·ş ve 
b~ yOOi tank mayın tarla' ann
da havaya uçurul'muşil!r. Bırçok 
başka dÜi;ınlan tankı tank sa\ ar bir 
likleri tarafından tahrib edilmiş _ 
t;r. B!:r Sav-yet birli{ti iki gün içi0-
Cle 27 Alman tariki tahrib etmistir. 

Kuybişef Büyük 
E!çimiz vazifesi 
başına dönüyor 

Roma, 27 (A.A.) - B B.C. -
Faıı st part *i'nın merke.ı heyeti tara 
fından verilen b r karara göre par
ti, ferd.lerin hukukun.1 müdahale 
huklc ını haiz. o1acakttT 

Ayrıca, paJttı azalar•nın amme 
h z.metlennde i9tihdamı bazı şart. 
lara t.ai>i tutulmuştu ... 

tutmamıışlarsa fevrkalade kazanç - Bugijn baJ!Mlı. sinde tekrar taarruza geçmişler ve topo1 müstahkem mevkiine iyi ne. 
lan salaıhiyetli kumisıyonlar tara - ERROL FLYN bir k.erc daha fasılasız ilerlemeğe ticelerle taarnız etmiştir. 
fmdan 1.akd'.?r edilecektir. cn. .. nın .,.

0 
.. d~ı:inl kamaştıran devam etmekte bulunmuşlardır. iz- D. N. B nİ"n ömenclig"ine g·· . Ankara 26 (Hususi) - Mezunen • ın ....... • B :it.o k · · d · dd .,. orc · İstanfbUida lbulunan Küybişcf bü-

1939-1941 senelerine aid olarD'i nıuazzam tilml yum a.rven vo ea:n:ıın e şı et- şehrin merkezine; tersanelere, kış - ,'!Ük e},.in-ıi-7 Ha·....tar Aktay buttiin. 
tahakkuk ett"rilen (fevkalade ka • AN li taanuz muharebelcn devam et • LJ ı. ka h d fi . b 1 J ...-·--

1

"' ,..~ 
Fa~ paıft n n ı bu sala. 

/ıiye-tler, geçenl rdc M. lf tlerin 
Rayhştag' d'an ahn f oldu~ fevka
lade salahiyetlere çok ben"Zemekte-

ÇAL 1 k Al h
.. 

1 
l ın ara ve ua~ c e ere ısa et er leırde ım.c:muriyeti baısına dönecek.. 

zanç) vergılerile kıymet artışı ver me te ve man ucum arı ısrar e 1 . 1 k v .. • 1 .. vapılmaktadır. Her iki taraf da bu 0 •• mu • yangın ar çı tıgı goru muş. l!:r. Ayni elÇilik b şkat'bl ğI.ne 

T Ç' 
" t Rü..tü rt mı edilm· t r. 

Ljtvinof Amerika 
hariciye nazırile 

• • • harl>in en ko kunç safhalarından bi ı ~u_r·---------------"'1-·------------
r' ne büyük on:lularla gır şilmi ol -
d ı ~!Unu ve çok kiilliyetli l:ıeme Bugün mat.."nelerden ıtıbaren ~ 

dİT. ----o---
ltalya 

veliahtının 

kraı·ıe 

teftişleri 

Tiır çe 

AYnca: Tl'RO 'E POWER 
t:n !\I01l harik l : f k.t r. Her iki ordu da h l'O 

ıunan Jdığ nı söylemekt 1'I E LE K2 sinbi-~enmasında. ı' 
RTUR TUL u.·~ ten t ... ze ve 'yı teçh z e lm 

Va 'ngtan, 27 (A.A) - Sov- ",/• • • ~ ğundan u veya bu ·st 1 • B E N Ç L M A O 1 M 
gör:iştü 

Roma, 27 (A.A.) - B.B.C, - yet büyuk elçisi l tvinof, dün ha. " l L 1 ru yap lacak olan y r d 
Kral, bernberinde velinh~ olduğu r'ciye nazırı Hul ıle uzun b'r gö- 1 İ belki de heyecan veri · m h yette 
ha de şimali İtıı)yada Piem.onte bö1. rüşm de bulurnn~tur. ._ olmav caktır. Fakat 1-u c vler çaT. 
gc .. inde bulunan 300 bin askeri tef- Bu göru mrnın, yeni k ralama ALE IDAR da j p şrn s b tt'kt n sonr h n i ta f_ 
t ~ et:m' t"r Bu teftiı seyahati üç ve ödünç verme kanunu mucib~nce' !ardan h n · ·nin d h güçliı ve dı.. 
gun sürmüŞtür. Rusyaya yap 1 n >nrd mın Jcn ."l~-

VeLa'ht, 1bilhııssa San. Remo boL l mesi hakk:nda cerey.m ett g bıldı., ~ı•••••••••••mm+m#~ l ~ime; hu h da d h, b"yük bir 

aeaini z yaret eıtm:i tir. J lmekted r 

Ma ral rhı dolu mukemmcı bir eser 
Art.stler·: FLOIU· CE. HICt. - KEJ\'T TAYLOR 

2 - ~enen n en biıyük muvaffakiyetlerınden 

VATERLO KÖPRÜS il• 
.... _ _,_ \ l\ IAN LEIGL - ROBERT TAYLOR 
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(Baı tarafı 3/t de) \yal tay.yare gemisinden uçurulan Belsoguklugu 
göriilemez bir hale gelıyordu. tayıyare!ler de Bismarkı buldular aa tutulmamak fçfıı 
Dört saat bu vaziyctt.? iki lngıliı ve yalnız başına şarka doğru sey. EN tYi ILAC: 
muharebe .gemisi Almanları talcib rettiğini ba'ber verdiler. p t • 
ettiler. Dört saatin n hayetinde Bu sırada amiral Sumervil 9000 ro 8 J İ Od İ r. 
ru" et dü:oe~di ve Alman gemilerini tonluk Sihefficld kruvazörüne 
tekırar gören İngilizler a:-adaki düşmanla tem.ası muhafaza etme- ( ) 
mesafeyi ckapamak üzere düşmana sini emretmiştir. Bu gemi saat T j YA T ki O LA R 
doğru seyrettiler. Bu sırada Al. 17,30 da B~marka yetişere'k taki-
manlar da İngilizlerin üzer:ne be ba.Şlamıştır. Saat 18 raddele- Meşhur illiziyoni.at profesör 

döndüler. ŞiıOOi saniyede 30 met- rmde de Arik. Royaldan uçurulmuş ZATİ SUNGUR Baş dı·ş nezle grı·p romatı·zma 
re süraıtle birıbirlcrine yaklaşıyor. ola.n torpido tayıyareleri Bısmarka ~:U:~:n~;r :~1;~ a.iyn:ruma0;~::~~ ' ' ' 1 
iım:h. ~ı seyirle husule gelen h.ücuan etmişler ve iki torpido da-
mıiharebede h<?r iki taraf herr.en ha isabet .ettirmişlerdi. Artrk Bis- rından müteteHıl ze11gin progra • Nevralj"i, Kırıklık ve Bütün Agn~ larınızı Derhal Keser. 
ı...---- k " · mına devan. edect-ktir. ıM;;Jırt:.ıı a.Yrli zanlanda bsş toplarile mar ın su.ratinden ka;"hettiğ! ve ................................................... . 
ateşe ıbaş1aamşlardı. Almanlann dümen tertibatının hasara ·~radı- Son Posla MatbaUf ı icabında günde 3 kqe alınabilir. 
ateşi çok sıhlha1.li ;d i. Uçüncii sat. ğı anlaşılmıştır. 
voda Hood'u..., lnç taretine tan ı- 26 Mayıs ..n-.. mı saat 21 de Bıs- Nqri,.t Müdiirü: CllMMI Büaa 

~ &ARtıal: A Ekrem USAKı.totı. 
sııbet eden b"r mermi orada yan. mar.kıla temasa ~n 1870 tonluk 
gm çıkanfı. fsa:betten bir.kaç da. Triıbal sınıfımdan bir muhrib fil0-
kika sonra lkoslroca geminin bir tillasma komuta eden ve Cossack 
sarsıntıyı ımüteakıb parçalar ha. rm.ıhribinde bulıunan Albay Vıan 
linde mavaya uçtuğu ,görüldü. (şimdi Amiıral Vian) 'l:1 Salı sa • 
(mir astt'lğmenJe iki erden baŞka baıhı saat 01,30 raddeleıind.e muh
kimse kurtuimaımıştı). Hood, Ska. rihl~ Alman gemisine t<>rpido 
jcrakta Quen Mary ile fndefatL hücumu yapmıştır ki Maori ve 
ga'ble mutharebe ~emilerinin ba~ı- Cossadk muhdbleırinin isabciler:n. 
na gelen ~ıbete uğram~ı, yani eten sonra Bisınarkın baş taraftn
y.angın cephaneliğe slraye: etmiş. da yangın çılltıtığı görülmüştür. 
ti ve ~arnıelik infilak ctntl~i. 1750 milliac bir takihden sonra 
Hood, 1920 senesinde inşa olunmuş Bıntaıik: Brest limanının 400 mil 
l930 da fl:fily:ülk tamir görnuüşfü. kadar ~atıl>'na gelebilmişti; fakat 

SAATLERİNiN 
YENi VE EMSALSİZ BiR 

MUV AFFAKIYETI 

No. 82 - C. Elmaılı ve ortadaki bGyiik 

olmak üzere 11 p1rlantalı 650 lira. 

No. 82 - E. Elmaılı ve ortaclaki ile iki 
kenanndaki büyük olmak iizere 11 

Pırlantala ve Elmaslı S i N G E R saatlerinin &'ördiiğii raibet üzerine müzeyyen bir bilezik ıibl bileli tamamlle ihata edw. Sablbbae 9"k Ye pnar, 
c-örenlere de eıpta bah$td~ yeni modelini ar-ıedlyoruı:. Buna. malik olanlar ha.ld.Jd ve kıymetli bir zlnete salat. ...... ollll'lar. 

·Bu .gemi İngilizlere ô milyon ste!"- arıtrlc ıh.are'keıtıten ika ldıi{ı bildirili
:rine maldhnuŞtıu. (Hood, ·8 tane von:lu. Gün a[?ardığı sırada Nor-
38 santimetrcliık. 12 tane 14 santL folk 'kruvazörü Bismarkın kendi
me.treli!k ıtıop taşııyordu ve 42.000 ı;in ln 12 mil kadar cenubunda bu
tıon maimahrecinde idi. 1920 sene- lunduğunu Rodney ve King 
sinde muharebe geıttıilerin!n süra. George V. grupuna bilrlıriy<>:ı:lu. 
ti 23 mil kadar olduğundan sürati. Düşmanlanmn üUTine teve<-cüh 
nm 31 mil' olması d.ohlyısile bu eden lbu muhareıbc gemilerinden s •. ... G .. R No. 85, 230 elmas ve 15 pırlantalı 2000 lir' . 
g~iye muharebe kruvazörü ıde11- biraz sonra Odıney 9 tane 40.5 san. &W ~ Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 
mi'Şl'i.) timetrel"lk t.qplarile ateş açıyor. 

Prince ()f Waleıs Almanlara ateş Au. socnra Kiın.g George V. in 10 D ı k k a t : s i N G E B saatleri istanbu1da y&lnız E l\1 t N ö N ti .Merknindekl matazamızda !!Shlır. Şubemb J'Oktur. 

etmekte devam ediYQrdu, f;:ı'k3t tane 35.5 santimetrelik toplannın ... •••••••••••••• ADRES: Sİ!llGEK SAAT MAÖAZALARL İstanbul. Eminönü No. 8. 
biraz sonra Bismark cenuba döne. ateşi de ilfwe olunuıyordu. Bis- ------------------------------
rek teması kesti. Gece, Prince of mat1k 4 baş tq>u ile ateş ediyordu. 
Wales gene Bismaricla muharebe. Rodney llkinci salvoda (5) isabet 
ye ıtuıtu..~i1mişt.i. fakat kısa bir ka)1detti. Bu isa!betlerden bir ta
çar.pışmada.n sonra Almanlar gene nesi su kesfaninde idi. Bismar1k ro. 
kaçmanağa ıooıvaffak oldulı:ır. tasını şimale değiştirdi. Takribe:ı 
Prince of Wa11este hasar p~k azdı. 12 mil süratle seyrcdeıbiHYQrtltt. 
İngiliz gemileri dil@llB'l'M ceoub:ı Sekizinci samdan sonra Bigmar
dıoğru ıta!klb edryorlanh. Ayni ı:(ece kın baş :tarafı üst tarete kadar a
zamında Victorioos tayyare gemi- levler içinde kaldığı görüldil-. İn
sinden uçunrlan torpido tayyare. giliz1er müıtemadiven isabet kay. 
teri Bismarkı. yaptıkları bir tor. dedi~rlardı ve Alman gemisi şa
pm hüt:umunda bir isabet temiı1 şırınış giıbi bir vaziyette knlmı~t:. 
etımiş1erdi. Kııç iki tareti ile ateşe devam eden 

rMaiatya i:.ez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Memur ve itçileri istihlak _!(ooperatifi Şirketinden: 

MUHASEBECi ALINACAK 
Şlrilet.bnfzln Mala.tı,.a.daıld merkezinde oalıtmak üzere msuJ bır muhasc. 
bect,.e ib.tlyQ.Ç Yardır. M~~mlz Bareme ti.bl olmayıp tallbAn ehliyet ve 
U,.~ine C'Öre lık1 ı:üz liraya kadar ücret verlLet'eldlr. Umumi ~eralte U.bl 
olmak ŞU'Ule memur evlerinden b1rJ de ~ edile(:ektir. Ta.liblerin nli. 
fm hüriyet. eii:ııilanla.n ve slmd1J'e kadar çalışmış oldukLırı yetlerd~n al -
dık.ları vcstkalarm birer ı;;ureUnl kelleli el ya&ıb.rile yazılmış mektııblanna 

dtl.iyerdt en ~ 15/619'2 urhılne kadar Şlrket.lmi::d.n Ma.la.tyadakl ~lerkc • 
zine röndermeleri nan olunur. 

.N-0Ilfork 'V€ Suffolk kruvazörlerıi Almanlar hiç isabet temin edemi_ 
25 Mayıs saıbaln saat 03,0Q e kadar yorlardı. Topçu san-trallerinın ta-

diişmanlarınıın izini 'k:ıybe1.mcden mamile St.L~ll't eWği anla'i•lıy-ordu. ~--••••••••••••••••••••••"' 
teması 1e.trrl!İn€ murva.ff ak olmuş- Bl'ı sıradn Amiıral Tovey 
latdı; fakat Groenlandıın cenub tarn:fmdan, 9975 txmluk Dor-
burnunun 350 mit kadar cenubu setalhire kruvazörüne düş -
şartkisinde 'bir noktaya vardıkları rnanı ıtx>rpioo i~ batırması em
sırada rüy<?t.in gene QOk fenalaş.. redildi. Alman g~misinin topları 
mast dolayısHe bu . temas ta ke. hemen tamamen sust.urulmuşıu. 
sikii. . So-1 ıtat"afma da batıyordu. Dorset-

Bu sıl"ada .Mmmıian ara.yan in- Shire 3500 metre mesafeve sokula-
giliz birlildc.r.i şunlardır: ralk üç to11>i<lo attı. ÜçUncü toI'pi-

a) Amiral Tavey komutasında donun <la iaııfilakı He ancak Bis
fıngiliz ana vafan filoou.nun bir ·marik sıo.1 tarafına yava;? yavas 
kısım (D:>aşta 35.000 tonluk Kink meylederek 11,01 de battı. 
Geoıı,ge V muhtlrebc gemisi.) şimal Son ana 'kadar ıttırarlsız olmak. 
denizinden cenubu garbiye doğru la beraber ateşe devam eden Al
iiıer'Uyoniu. man ıgemisi mürettebatı d~-

ib) A.:mü-a'l' ~C'IVille komu- lü:k kabiliyetlerini isbat etmiş ol
tasında ibi.r kuıvvet ~ta 32.00Q duldan giıbi 24 Mayıstan 27 Mayı
to.ıüu3c Renown muharebe kruva- sa kadar muhtelif isabetlerle ko
ıöı'ti) Cclbıeliiıttankta.n, tam yolla lay kolay batırılnmıyan Alman ge
rt.ımali gat.biye y;oI almıştı. misi de d'övıüşçülük kabiliyetini 

c) Şimali Art.lan.tikte 33.900 ton- dünıyaya ~r.mişt.ir. S G. 
hık Roclney ve 29150 tonlıu'k Re
mfüies mutıa.re1:>e gemileri refakat 
etmcldtıe d!du'k1an ticaret gem' s i 
kaf'Jıelerlnckm ayrılarak rotalanm . 
Bismarkın oMuğu istikamete Ç('

vimı?şlerdi. 
Almanlarla temas cın<:ak 26 Ma-

yıs saba.il§ saat 10,30 da. teıkrar el- D E R M o J E N 
de edilebild'i. Ifü Catalin-:ı tayya- --.. 
resi .Mman f?ell'ÜS! Land's End ,. -~ 
burnuntm (İngiltffenin cenubu 1 VA.~. CATLAR. Elt7..EMA ve 1 
gaıibislrde) 650 :rpil gaıt>m.da 1 ciLD YARALARINA rrnca.lide iyi 

ke~ttiğini bi'Miıiyordu. Bu ta:r- c-eHr. Derinin t.azel~n.meslne "' 
yareyi Abnan gemi9inin. tayyare. J'eJlllenmeelne hlnneı. ecler. 
leri ıpüs'Jı:iirttü1er, fakat ÜC çeyrek &._DER BCZANEDB BULUNUS. ~ 
saat soll!':9. yımi 11,15 de Ark Ro- "W 

Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
ı _ Maaılarını bankamızdan temlik ıuretile alan, emek

li, dul ve yetimlerin Eylôl, Tenrinievvel, Teıriniıani 1942 
avlıklarının tediyesine 1/6/942 Pazartcıi günü saat 13 ten 
itibaren baılanılacaktır. 

2 - Askeri harh malullerinin ise ayni günde saat 8 den 
itibaren maaılan verilecektir. 

3 - Maaş sahihlerinin ellerinde bulunan fitlerde. y~zıh 
gün ve saatte bankamıza müracaatlar~ ve ~unu!.1. hancınd~
ki müreı.caatlarında kat'iyen kabul edılemıyeccgı ehemmı-
yetle ilin olunur. (5837) 

Kirahk depo aranıyor 
T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesi 

Direktörlügünden: 
BlUılWll'la c)ealzde• ya.pılaoaık nakltynta elveriıfH klra1* deposu bohwa.nla.nn 

T. C. Zln.:M Ba.nU8t İsttAMMll Şubesi Enatea 8erv1siDe IDiiraoaa.Uarı ilin o. 
lun81'. «51Sıl• 

İstanbulda Liseler Alım, Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

Koınbromımuza ba.ğ11 Galab.ısa.nıy, Hayd'3l'J).1Ş3, K~:iilli, Ka.bat:ış, Cmhca 
ve Erenk.öy Uselerlnln 19'2 mali yılı ihUyaçbn ola.n (99882) Ura tahmin 
bedelli 846,100 kilo. 456,900 adec1 ve '76900 demet, ıs kalem yılı, sebzesinin 
8/Vl/1942 Paza.ı1.esi saat 15 de Beyoğtunm Llşeler Sa.tm:ı.bna Komisyonu bl. 
nasında ıtoplanaıı komisyonda ka.p:ılı zart usulile etı:slltmesi yapılanktır. İlk te. 
mfoat.ı 62H lıtra. 10 kıırustur. Şartname bedeli 5 Jlradar. 

istekli.ter mı temlılat mıu..bıızu, yeni yd Ticaret Odası \-eslkası ve tekllrlt"_ 
rLnl ha.Yl 2490 saydı kanunu.n tarlfatı dairesinde lınzrl:cyacaklan kapalı r.:ırl_ 
Jarmı J'uka.rıda. •österilen S3at~n bir saat evveline bıla.r sözü geoen komlvon 
relsUtlne ınalı:buz mukabilinde tes!im etmeler.. Postada ola<ıak C'('<:;lkmeler ~· 
bUl edilmez. . 

Ş:utna.meyi e.hna.\ı rstiyenle; Gamıtasaray lisesinde k.Omlsyon kli.tibiltine mil. 

racaat.ıarı. (5559) 

Dağıtma ofisi umum müdürlüğünden: 
Dağ'ıtma orw merkez kadrosu toln ıoo.uo lira ücretli memuriyetlere mil_ 

sa.baka tle memur alınacaktır. 
Müra.cMt edeceklerin memurin ka.nun1111 4 üncü madiuıile ta71n okman 

ftSlflan ha.iz obnaları saıttır. 
YWıısek n.ıtlsad ve Uca.ret t.a.ıısillııl blUmıiş olanla.rla ticaret llselerl meıun

lan, resmi \OC hlll!IU&İ lkUsadı. ticaret, maliye ve sanayi müesseselerinde vaılCe 
~ olanlar ehllyetaerlne ı-örc terclba.ıı almırl!W", Bu glbilere 3656 ve 3659 
nımıa.ra.h kanun hü1dimlerine ıör~ 'Yt- milli korunma kanununun 6 ıncı mad
deslle tasırib oluna.n mlikıteeeP hakları m.ıı.hluz olarak ıtayln olunurla.r. l\Iüra
ca.atlar An.karada Datıtma. Ofisi Umum Müdürlüiiine ve t.a.sTada. vlliyet. laşe 
MiidıiirWikkıriae yaııılmahchr. 

Mü:9abab ve lmtLb&n günleri ve şartlan a:rnu ilin ed!llooekıttr. (3'7'73-58001 

KUPONLU· VADEU · MeVOUAT 

f.fE~ · AVlN 91RINOt · PA~ANlN · S:-AJJl·VERILiA 

TÜRK·T(CARET· BANKASl·A·S· 
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bilet B. yarım bı et 
1 ,5 lıradır. 

111'.I\ 

MUHENDiS, FEN MEMURU va BiR 
ANBAR MEMURU ARANiYOR 

Anadoluda bir inşaat şirketinde ça.lıflllaık ÜZeft teerübUi bir 
mühendt.s, alet kullanabilır, tecrübeli iki fen memuru ve anbar it 
!erinde çalışmış yaz ısı güzel b ir memura ihtiyaç vardır. Talıble. 
rin vesi'.kala.ri'le beraber hergün saat 1 7 den eonra Ka.raköy Büyük 
Tünel ban No. 6/ 7 ye mürııcnntları. 

İşçi ahnacak 
lstanbul elektrik, tramvay ve tünel lılet

meleri umum müdürlüğünden: 
işletmelerim!~ Şişli tamirhanesi icin imt.lb..... •&errc~ı li7aka&e sn 

sa.atıte 35 "uruşa kadar ücret verilmek suretile ıı teevl,yecı, S boblnör, 1 
frenci, 6 tornacı, 6 elekUr te~iyl'Cisl, ve 12 -rancosa UaU7ao yanlar. 

Askerlikle alakası olmayan .i9'eklilerln nü!us JainlJ"e& ctmdana, Jailmöhal kL 

tadı, 4 aded ~·esikıı fol-Oğrarı ve şimdiye lı:.ad.ar pı._.. oldaklan mlleueseler. 
den alı.nmış l:yi hizmet vesikaları ile birJlılde S0.5.NZ tarttaiu kadar ua& 
14 den 17 ye kadar 1da.renlıı l\letro hail zemin b&JIMbkl Zu itleri Ye ... 
l'\Iüdürlüğüne mUracaa.tları lüzumu blld r.Uir. «586'h 

Belediye Suiar ldaresin :len: 
ı - İdaremizce sarı mB.denden 120 aded mulı1ellf t6'.M& nllmu• c .. 

vana tij ve somunu döklilrülccrktlr. 
2 - Sarı döküm hurd.ısı idarece vcrllccckUr. 
3 - Dökülecek vana UJ \ ' C somunları idarenin a&öl1esfncle lflaeceliadn 

;ratntz döküm lçkı fiııt verilecektir. 
t - Vana Cılj ve somuııu ııümunclcrl ld.~remlıl let"&am te"l•h .. e ciriile. 

celctir. 

5 - Bu döküm işi üzerine almak isteyenlerin 1 llulraa Hl lalı ltllDI 
saat 12 1e kadar bir mektubla rt:ıtlllnıu ~ l~ılııl _. 
mertı:nlne ıonckrmelrrı. ~866-


