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H• ırlun iatinde Tiirlı lllııı 

BOZKVB'I' 
6 Haziran Cumanea ııünli General 

Ali Ihsan Sabisin de dahil bulunduiu 
goık ıtlymetlı bir kadro ile tekr~r çıkı • 
Yor. Bu haftalık Türkçü der-gıyi her 
Tünke tavsiye ederiz. 

Sene 12 - No. 4242 Yuı itleri telefonu: 20203 
; 

(B11•abah elen haberi r 5 ayfamı a ır) 

PERŞEMBE 28 MAYIS 1942 idare itleri telef oau: 20203 Fiau 5 lta.rut 

Japon Başvekilinin 
Avustralya ya 

yeni bir ihtarı 

Kahraman Orduya 
Meclisin selamı .. 

Topyek6n 
bir barb 

"A vustralga 
tek başına 
kalmıştır,, 

Meclis bütçeyi 322 reyle 
ve itti/ akla kabul etti 

BAŞVEKİLİN BEYANATI 
bir manzara Harkof'tan 

"Hindistan kımıldıyor (AI t hl." •J -8-0-v-ye_t_t_eb-lı.-g~i----çünkü nerde ise man e ıgı 

-- 'DUn olduCiu gibi bugUn ve yarında yegane gayemiz 
ve yeglne takib edeceOimiz yol, Türk vatanının 

bOtUnlUGU va TUrk milletinin istiklalidir 
---------------------- f) ---

yıkılacaktır,, Barkolta ''Anudane 
Sovyet çarpışmalar Japon - Rus 

münasebetleri gapılıgor,, 

• 
lzmir Fuarı bu yıl 

açılmıyack 
teşkilleri 
parçalandı izram'da 

Alman Bir · Sovyet generah 
ve kurmay başkanı 

intihar ettiler 
lllcamları 
tardedlldl 

Yeni vergi" 
kanunu 

kabul edildi 
Zam gören ver
gi ve resimler 

Aın.kara 27 (A.A.) - Büyük Mıl 
let Mecl!isi bugün Hefet C

0

anıtezin 
rei,.lif.:nde akdettiği ·1ki celsede, 

1942 mali yrlı mü.ıvazeneı umumiye 
kanun l:.&ıyihasının müzokeresine 
devam ederelk Münakalat, Ticare\ 
ve Milli Müdafaa Vekaletleri büL 
çelerini lka'bul cıtnn~ ve müteakiben 
Malıiye VdJdl11i Fuad Ağralınm ter. 
li:fi üzerine şeker ve glıkozdan alı. 
nan .istihlak verıf.sinin artmlma. 

Arhrma neticesinde sıına ve fev.kalade vazıyet dolayısi-

fv1ormansk lirnanında 
iki büyük ticaret 

gemisi tutuşturuldu 

"Bir süvari birliği 
2100 Alman askerini 

yoketmjştir,, 

b
. k le lbazı vergi ve resimlere zam ic
ır utu kibrit . rasına dair dlan kanun lly;ha1ar!-

4 kuruşa satılacak nın ve müiealkfüen 194~ m:ıli vıh 
müvazenei uımumiye kanununun 
varidat fasıllan ile heyeti umu -

Yünlü mensucat yüzde elli, miyesini 322 reyle ve meycudun 
· ekli bir miıli artınlacalı rntifa.Jci~ kabul etımi*..r. 

.İSafvekilln beyanatı Berfin. 27 (A.A.) - Alman M.oSlro'va'!f A.t\:;) -..&ovyet ge. 
Japon bafve1<i11 radyo HnUnde orduları baıkumandanlığının teb _ ce yarısıı tebliği: 

halka hitab eder"'- liii: 2.6 Mayı.stıa, Hat' kof istika.metin-
Harkof cenubunda .kuıatıla.n Sov de klllV'Vetlerianiz geri aldıklan 

Tpky~ 27 (A.A.) - Japon b~e· yet ordularının Y!o.k edilmeai iıi mevzileri sağlaımlaştll'.mışlardır. 
'kiil General Tojo, dı'Yet mcclısl- hızlı terakk.iler kaydetmektedir. Ku byum Barvenlwv'o kesimınd.e, 
nın f evka:'lade toplan;ıısınd.a bu • ;:atma hatlarımızı delmek idn düo- kuvvetlerimiız düşmanın tanık ve 
gün Avusıtr.alyaya yeniden füta~~a man tarafından yapılan beyhude te piyade kuvvetr jJ.e yaptI'ğL şiddetli 
bulunarak durumunu .tekrar g<YZ.. ışdbbüsler ıimdiye kadar şiddetle taauuzlıarı. püSkürtımüştür. 

Ankara 27 (Husu.si) - Fev. 
Gtalade va.ıı1yet dolayısile bazı 
vergi ve rei.mlere um icrası
na dı.W- olan iki kanunun bazı 
hükümler.inin değiştirilmesine 
ve bu veııgi ve resimlere yeni-

(Devamı S inci sayfada) 

den .geçinmesini• ve büyük şa:rll<l miicadele eden bütün mukaveme • (Devamı 5 inci sayfam) 
tDevamı 5 lnd sayfada) tini kırmıştır. ~~ 

Parçalanan düşfl' tln te§killeri a - ''Alman askerlerı· Almanıa·-ra.sında kannakarışııc bi:r durum hü A · 
--oı---

Alman Gestapo şefi 
Haydrih yaralandı 

:~: i~~~:e:ı~~:;· ~~;;::d~i~~~1~!~ trampet çalarak Llbyada 
kilçü'k daireler halinde kuşatılmış 
vo ayrl ayrı patÇalara ifraz cdilmi,_ muharebeye t 
tir.Elli yedinci Sovyet ordusu ko - • •• 1 d• aaı:raza 
mutanı general. Potl~s ve kurmay yuromuş er ır,, 

1 
eçtller 

başkanı esir edılmelerınden az ev· 
1 i tihar etmişlerdh. Kuybişef 27 (A.A.) - H~rkof 

ve on~ ce-'-eainin merkez ve ti - .nıuhaıreıbesi üç.üncü safhasına gırmiı 
oııu .,.. . . S ,,_ 1 • . 1 hı 

1 k "mlerinde kuvvetlerimız ta • tır. ovyet ı&UVvet erınm 90 cena Tobrugv un ce b d 

Bu netiıceılİın riyaset makamınca Mll1i Müdafaa v .. kilı gPneraJ 
{DevamJ 6 ncı aayfada) Ali Rıu Artunkal 

Kıuasıua nara harcıuanıar 
Prof. Ahmed Hamdi 

Tanpınarın fikri 
"Nisbetsiz kazançlardan ağır vergi almak 
tatbik edilecek en iyi şekild .r. Kıyasıya para 
harcı yan !'da~. her şeyden evvel vatandaşlık 

vazıfesını yapmıyor,, demektir. 
maf desı yapılan taarruz teşebbü1s- ilk hatta zar.fında Har.kofa doğru nu Un a 

l k 
ta ın an ff-'- · l 1 d k "ki İ •• h. b• l k Pragda sinema ar a- eri muvaffakiyetle devam etmiştir. muva 'ıyet e iler e i te:raı1Ja ne mu ım ır an Nisbe'tsi~ !kazanan ve kıyasıya Tanpınarın cevabım bulacaksınız. 

ld 
.k d I ·ı · . (Devamı s inci sayfada) Devamı s inci sa ) çarpışması oluyor par~ ~arcııy~lar hak«ındaki. an- e Proleıör Ahmed Hamd; 

patı ı,. suı as 1aı ını ketımıze buguill de devam >dıyo - Tanpınar'ın fikirleri: 

bulana 10 milyon c Havacıhk mütehassısı diyor ki ::ı Ankara 27 (Ra.dyo gazetesi) - ruz. Aşağıda Edebiyat Fakültesi c- Bu IllQV'ZU meSlek itıb· ... ·ı •t k Bu ak•am Londaadan verilen bir profesörle11'nden .Aflmed Hamdi · (Devamı 4/2 d;)·ı ~ 
kron verı ece ------- " hııbere eöre, 4 aydanberi Llbyada 

Bandajsıziık ynznnde.ı 
bazı hatlarda tramvay 

seferleri tahdid ediliyor 

Prag 2 7 (A.A) - Netredilen 
bir teblıgden an aııldıiına göre, bu 
gün AJman hımaye idaresi ıef mu. 
ev nl Heydıid1ı0 e karşı biT euikasd 
) ap1lmı1tır. Suikaad failini tuttur • 
mağa yardım edecek. olanl.ara ~O 
ımtron ılcııon mükafat venlece'ktır. 

(Devamı 5 inci MYfada) 

Z h
• ı• h be devam eden durgunluk, nihayet e ır l gaz ar 1 7.~ A1ma11 taarruzu ile sona ermiş. 

b I 
• ? - Büyük Alman tank te~killeri bu 

başlıya i ır mi. ,. ....... ~0;·~ ~,~, ;~:~~.'.~ 
Yazan: Mitat Tuncel - \ . . . .. _ . . j Mekteblerde ağır ve 

Geçen'lerde Mister ç:>rçil zehır. haıibın ıilllc gunuındenberı gaı harbı • k k l 
L d d göre li ga'Z tehlikesine i§aret edere'k A~- için 'baurl~ y.a~akıta ve buna ~ er e spor ara 

on ra ra yosuna manlan:n şaıik! cephesinde 2ı0r bı.r karfl ı:t~ırlerını alm!lttla ?lduk- i geçmek zamanı 
durwrila lkarşı!aşt.ıklarım söyle • larmda şüphe yoktur. Öyıle kı ha'\'& : 

o 

m· ibuna 'Qtarşı zehirli gaz kullan. kuvve~eri tıer ce?hed.e alarm lha- i gelmiştir 
~ 'btiımalinıi ifori sürmüş ve llndedir, alacak\l'an emırden on da. 1 

ma an ı ılacak olan bu ~a sonra bu m~adla (lerhal ha- ı· 
cRuslara lk.arş~ yap do uya bize re'kete .geÇebilirler. Gaz tehı1i'kesi Almanyada olduğu (!bi 
lbare'lte~ ~;akıt!, Binaena _ tayıyare 'telhlilkesi demektir; zira bizde de lise ve hatta Uni ! 

çetelerine kax b" e d .AJ}manlara karşı ayn\ zehirlıi gaz'leıile dolu bombaları gö. 1 verıite talebesinden muay- i 
• • l~)' ız e _ ece~iz> demiş-- türüıp düşman üzerine atacak olan 1 yen bir aıgari bedeni ka i 

il tıhak 8°tmllf ~lflh!Ic:ı~~~~~b!eçvak'~ yok iken tayyarelerdir. Zehırli g~~lerle d~lu • biliyet istemeli, bu kabili j 

300 Bulgar 
askeri Sırb 

_ Mr; ..... 
1 

r-:M-r.iHn zehirli gaz .mev- menmiler tqp!arı a da duşman ze 'ı yeti göıteremiyen çocuğu i 
ı.;.:; er. 'r""•r ı. 1 · tı'.1ta!bilir fa'kat bunların te- • • . • • 

Ankara 27 (Radyo gazetesi) _ zuu ilzerinde durmasında her na - rıne -~ ---1' ımtıhana kabul etmemelıyız! 
B

. d b' bdb 1sa gerdıdtir Alınan sır Sü'lıası. cu.uır. • Y p f .. d kt : ır müddettcnbcri Sofyada cereyan e r se 0 , . k Mutıa ebdlerde zehlrli gaz kul- 1 azan: rO 8SOr 0 Or . 
otmekte olan bir cuualuk davası tlO' gacteleri ~erç ~u~a!fak.ıyetı a~ lına:ı pe'k eski zaman ardan- ı S d• ı · k 
na Cmll§ ve aralarında İngiliz sefa- şıısında Mister Çörçı~. b~ ~uı.~ = mal\ımdlll" Dana Romalılar a 1 rma 
rethaneslnin basın ataıesı de dahil hava yaratmak isteoığinı roylıuyar nd ~ batırılml§ odun ı (Profesöriı.n bu pyanı dik-kat 
b1duğu halde. euçlular idama mah. ve bu muvaffakıyetin zehırlli ga.z zama~ ·· kıma:k suret e düt l kalesini bugün 3 üncil say 
küm ,;dilmiflerdir. değıl, 'bazı ıye~ silfilıların kuvve~~- veya lk :ı~~ bastırır ve bo • İ ma fada bulacaksınız) -

Dıger taraftan Londra radyoau lıe ellde edi.]nµş o'lduğunu Heri S'J· man UViV fırı_ .~...,.; .. evi zehirli ıgu \. I 
bulsarca u•İyauoda, Sııb çetele_ rüyor. iaıilarmış. ;1.IA -.uv. l --~·) ............................................ ,, 

daha (Devaıml 1 pac ~·- • 

D~polarclcı bcktiyen b·r kısım tram ay aranaiarı 
(Yazmnı 2 Del !Jyfaıun 3 ve 4 Uncü 5litununda bulacakainız) 



_ _ _ _.....,..a---~~------~---~----~-s o N p OST A Ma s 28 

•• erg n 
Japonya, Hindistan, 
Avustralya ve Çinden 
Sonu.,cusunu seçti 
---,_Jl~em Ut klıgll 

npon m ilet mcc sinm açıl ş• 
Japon lh'liııtiım f ne genel 

durumu e e nas göraü-
ğiıınu ru:. içm iyı lbir iırsa:t 

". 1!., 

öy enen 
lm.aıtı!ar 

hud 

cı 11> dan lleri gCllr. 

( 
amlet av sı 

suç ular1nın dün 
bajaetleri istenildi 

ya%ıların tenkidi 

garlb in. 
lardan k Uekıılyo yçan bir 
dostumuz, bize fU ü; ilanı ~ös -
terdi: 

R20 ya§ında tnhsllli b1r • genç 
L:ız mahrem bir se'beb do1ayı ile 
acele 1?V'lenmek i~. 1ü

göriil talibe her teY an. 
lalli!lcaldlr.D 

nEsıncr,, *· ka1lı1 kara g~.zlü, 

-----------------------------r := iki türlü para harcayınız ~ Sabahtan Sabaha: 

-

Haysiyetini ve menhatini bilan damın yapacağı ilk ,ey eline .ge. 
çen paradan gelecek giinlerinln ılgortasını ayınnak, sonra ne u • 
rafa, ne de lsliğe gıbncdcn ınuhtine ~gun bir bayat yapmaktır. 
Blriktiril p a gerı)·e lmlandır. 

38 yaflnda, eltı odalı bir vi 'bu. 
bir bayan,, kendisini geçln. 

dircbiler~ bir bayla evlenmek is. 
temelstedir. » 

* uYat 58; kilo 75; ıboy 1.66 ... 
ayda 55 lira olan; yalnız 
bfr bay; temiz; evine rb ; r
ılne dık b' bay !a evlemndk 

isteuıeldedir.» 

iSTER 1 
iSTER 1 A 

) 
Olur u? 

Kibrit sıkınbsı daha 
ne adar devam 

edecek? 

Hergün bq on okuyucumuz 
telefo ediyor; aldığ ız fika_ 
yet melctııbktı'ının yekiına da 
bir hayli kabarık. tnnbulda 
kibrit bulmak bir mesele:.. En 
taze 1: Bu tı n mu • 
lban-iri dün Aksaraydan 'Eminö
nüne kadar arad~J halde lblr 
kutu 't bulam dı. Nlçn lkib .. 
rit bulamıyonrı? Bu suali cc • 
vablandınnak cidden mü,ıriil .. 
Birkaç gün evvel Kibrit lnbisa. 
rının gazetemiı:e Tel'diğl izahata 
,bakarsanız., piynsaya ınehzulen 
'kibrit veriliyor, ato'k da zengin. 
dir. Saılıcıya sorar.anız, kendi.. 
sine kibrit v llmJyor. :Bize ikin. 
cin1n idaiıı.sı biraz garib geliyor. 
Çünkü bazıları sigara alındığı 

takdirde kibrit vermeğe razı .. 
Zam pyf tarından do ayı ktb .. 
rltlerln hasıraltı edildiği riva • 
yetin1, mulıtelif maddelerin yoH:. 

iunaa gCjrülen 'beb.erden bi
rini tcJldl ettiği dbetle ihalcikat 
saymamak için l>tr mani 'Yol<. 
Vatnnaa~ık teibiye 'VftZıfc. 
aile esnaflık terblye ve va:illes1 
blr'bfrfne o 'kaaar -gln~dr in, bir 
kere daha meslek terbiyesinden 
babsed bazı aoyım: arın ya. 
nıstm dürüst 'VBı..'anda11an oda 
bühtanda bu1unma1c: i temey1z. 
Sebe'bi §U veya bu, kibrit 
ranına bir s:are t>ulmalıyız. Hiç 
bir makUl ~beb yol&en bu Sl

kıntı neye? 

Olnrmu? 

tur. 
Yanan dükkfuı ve ıe:vJerin a'gor

laslz olduğu ve zuarın 40.50 bin 
Hın arasında bulunduğu da anlaşJL 
m~tır. 

--o--

Üç ehir nıd röleve sergisi 
çıhyor 

Mnarif Vo'kılliği abideleri 'konı. 
mn heyeti röleve bü'l'oıu tuafındnn 
BuTSa, -Edime ve stanbul şe'hirlerı 
mhnan anıdlarm ttid olmak üze -
re mimari röleve 1C"Vhıı1arı erg"s 
tert"b ec!lilmi§tir. Sergi önümüzdcld 
Cumarte:1İ rinü at 15 te S lt n • 
m hmud tüılb nde:ki hu9U$t da re. 
de hnlka açılacak'tır. 

Çok kazançlara 
Karşı yeni vergilerin 
Terbiyevi fazileti 

Burb C&hl ~__J 

enı yıl bütçemiz "kab i rr. 
Dcvlotın her gu.okü sra.. 

fı b"?' m:Jyon rayı geç~ . Art n 
masra:fı !'§tlam k ıç"n ık dt 
bünyemızın takutı m··sa"dd r Y -
nız gel ri ver ka:rn d n 
arayı.p bulmak ş rttır. H 
adıl fbır kararla y~nı teki 
knynn'kilardan 1k sı uzcrıne u. 
Bıri harb halının kolayca tcm:..n et 
t",ğ'i kazançkıT. Yanı bır ma 
knsı ıge ed ğ v a az 
bir anda kıymeti nerek ~ 
getird:ği yüıksek kazanı; 
cisi par: nın · tira k 
ti azalmasından kot1tarak er
vetini omlfıke yatırrn&k gay
reti güden ve bu suret.le emlak 
kr~ıme1'lerinlıı artmasına yol an 
ların alım, satımı muamde crJ. 

Bu ıklncı kayn K çıok ~n- nd T. 

Qüıtkü fk yıl'dan'berı biq-uk mer. 
lrezletıdc ve bususı e İsta bulda 
C'IJ11ak fi.atı n aka hayret "\erecek 
şcltillde artanı~. Bır yıl e\" e on 
bm liraya ,fl_l~..crı bulnuy n b r 
mü iltı yfl içinde dört beş m sH 
loy.met!lentnfştir. Bu artış daha zi
yade parasını mala yatırmakt;ı 15-

rar edenlerin mar fet dir. ö e an 
r olmu ur ki yüzde an k ki. 

üç getiren lbir mülk b r ik 
ıçintle ve 'bin: aç istekli on 
binlerre 'lirn lirdcn yükse m ır. 
Bu art~ m 1 sahılber'n n de ta
mahmı ar.tıtınm i tarafl b 
gayret en cömerd tahmin hevet1e. 
rim şaşırtaealk: b · r şahlanışla cm
Iilk fi .. arım yiikee tm · şf r. Hal. 
bu'ki lb.unlarm fer .it. intika1 h rç
la rıı .ıb"le verg· n· tı1eri ve sened 
knyıd!arı üzeri'nd a · ınmakta de. 
v:am ediyordu. Yuz bin ra üze
r'!Ilde alım. sat am yapılan b r 
mülk an b yir.m b'n l!ira üze 
den muan:ıe1e gö -yordu. 

İşte bu kazançlardır k; anmımal 
durumdan do~ d an iç" n k nun
la t '.!i"d eıL1!melerme uı.r ret ha.. 
Sll olın ur. 

Hiikıimclllı 'teık f"ne görf' bu 
'kaynakl rd n al nacak verg m k
tarı yüzrle yıJrımi beşten a tmışa 
kadnrdrr. 

Her dd n m 
ve devletçı · bak mından 
di olduğu kadar ter'b"yevi faz !et
leri de olHuğunu kabul etmem z 
gerek Çünltü ·· - • mahrum· y t. 
lere katlanarak buhranlı devr .fe
dakar · geıçirm'ıye çal şan bır 
cemiyet "Qinde zabmets u:e kazan. 
dığı parayn d~ enmiyeUe göıımiyc
rek mernleketlııde anormal vaZJ. 
vefili>r. ibWıranlar aratan fena glS 
riişlü, fena dü "ınceli insanlara 
karşı bundan daha ibret ver"ci 
ders okımamı. 

'"'23ul!/.ıan Cali.d .................................................... 

1 ADYO 1 
PERŞEMBE, !g/ /1942 

ı.so: aaıı aan. 7.11: Kamı:ıt P'•6. 
ra.m <PL>. 7.45: AJans ha.beılcrl, 8: ıu~. 
rış* pr.ıgr:lıll1n e\'1111111 lPl.) • .'30: ... 
mı saaU. 12.30: Saat ayarı, 1'!.3ll: 'FM1J 
hryeti, 12.45: A'3sn 'haberlerl, 13.30: 
F. ro ının • 18: a.. 
yarı, 18.03: Ç~ f ıl, 19: 'Dış sıollU,. 
ka icmilj)., 19.U>~ .nıllil 1 (Pi.~ .. 
19.30: aa.ı ayan ajans 
19.45: Y'1Inldan 11eSltt, 20.'l.5: ı~. 

ıfıt.e ı. 20A5: Saı eserler\. 21: Zlru' 
t:ıkvlml, 21.10: Ş ı1u ve t.ürl.·'IUer, 21.30: 
CKıı.hramanlar sa.al), '%1.45: RD4>o ıotn. 
tmii ı. 22.llO: Sut .ara:ı. a. 
sa 

f ! Bankası A. Ş. 

ı llaziran 19-1? 'J>anrtcsı nınun6rn 

ltlba.rl'.n ~Ube ve aJ:ıru'lanmı:z ıiş 1ctiatn 
nşa~ıdald aıa.tlcrde !1..t:ık buluodorub. 
cafttnı blldirlri:ı. 

Adi gün'lıerde: .20-12 ve 15;30. 
!5.30. 

Cumartcs' günlcrj: 9,30.11,30. 

o 
r 

lste bul 
27/5/9,2 



Alma.oyada olduğu gibi bizde de lise ve hatti üniversite 
talebesinden muayyen bir asgari bedeni kabiliyet .i-.temeli,, bu 
kabiJiyeti gösteremiyen çocuğu imtihana bbUI etmeıailifiz 

Yazan: Profesör Sadi Irmak 

t - Cirldi 80 metre atmak. 
1 - 108 metre,.ı 2' an yed 

,oııme 

1 2 

1 - 1'11ıatkkr. " 
•• Mr l'l'allllS ._ "".,___.__ 
AISl.....,._.4 
fit. 

" - ..,. .. 5 , ........ (.). 
s- ....,., 
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Abd" kulu. 
ğ~ ıa v 'k: ?T. 

v , is öa evl ···z. 
d n dudakları ov. 

tu~ arı ile v z·r 

~,·············-· .. ····-· .. ·· .. ······-··· .... ·········· .. ···· .. -· ............................ ._ __ ............... -................................. , 
«Son Postan nın edebi romanı: 7 i 

J 



&<:1:1 lli"AVE r :w q .<BatWUı 3/1 de) · ıde'ki küçü1c bir İtalyan yahud İs.. sim .müzesinde gördüğü tabloyu 
tITarallt tabıatin lkarşıs~a bıır panyıol sokağında· bu şiiri kendi- andıırmalıdır. Bu taıblo bir kated. 
hayranlıilt ve heyecan halınde ge- me hi&iettrerbilmE!kJıiğim daha ralin içidir. Gol:gekr içiınde beli-

Beş Sene Sonra nişletebiliyorafiz!akat bunda, reali- güçtür.> ren sütunlar, diye doğru inerken 
te ile met · arasmdaık:i mesa. O halde aınlaşıhyw ki ıazım 0- · · h bir 
feyj cemiyetin y~yış, görüş ve lan. solgun ihsaslara t~li.k ver. sımsıyau . karanlığın iç~ne gQ-
yaratış şeikilleri tadil edebilse bile, mekıtir. Yahud. ge,ııe GU')'an' un mül~lar. ~i!e k_i, ıbu sütunla_ 

Yazan·. ismet HulOsi nır devirler insaruannda vazıyet de&ği gibi 1ıer günün hayatı Pibi r:n ~· r~ıe b::r noktada ke. 
böyle tecelli edememiştix. Halbu_ e&ki 0z.ı ,eyde ye?Lyi bul,!uc s~ ":'e adeta havada ası!ı k.aL 

• Yi.rmi yaşllldaki bir genç kıza _ Meğer !bana me.ktubları gtin-ı - Kıdt haf yaşmıda mt? Bu ~ müteıkiunil. ce~~~te şiire un- 71"&todı1i içinden hiç bekknmeye: ~ gı"bi ~ duru~r~ax. Bu suretle 
aış:k 0~~ ~man tanı kırk ya_ deren bu ;ihtiyar budalaymış... gerıl; h~... • . s~ olan d:ı~iık~a~l'lcler~: ta~ ni ~ gerekti'r. . ~a.. kimi dahıa yukan~;ı 
:.:;:: .iıl:m. .d?uze~ nıiydı, Ç'Ok zy! Di'Ye düŞü.nür. Beni tanımadan ~ Gar]) ~yorsı.ınuz de-ğil ~ .~ ~~yet.in ~ şeklide fli5- Ben bıma şu izahları ilive eL v~ ~ .~da asılı ve _kar.an1ıga 
der JJlll 

1 ı. .efil buiunımayacak alfıtkadar olduğuna belki, kim bilir mı? ... Ballun «2Je anlatayım. Ar- rın:ııüşlen ile mantillô çerçevesin- meıc isterim· ~ıUludürler. Katedrali.ın kll'bbe
b eeede fevkalade m: ;d1 B-·ı:· olmaz şey d{'ğil, taruımadan sev- kıadaşım, ~ beş sene evveıl den ~ .~'atkar sadece buua dJer ~ hayatmıs i inde sı~ yakın hü: köprünün ~ann&k.. 
ru':}~~::~attı.r ve ni~ye~ ;:1_ eliği için kendi 'kendisile de eğlenir tan.Jmadlğt l&iı" erkekten mektu~ ~ı:b~~lesın.lin az veya çok e~in- eSk+yi :teni. mutad olanı hiç çbek- lıgında~ da bn- adam asa'? .. va 00: 
Eeli ~::; ...... ~ .~kılınca ondan gü- miydi? . . lar alımıış. Aıbdaş-.m bw.J erkeğ1 lL~ il~e .. ed~. Çok eski çağlar_ lenmıedt> tarza aıkarken. b:r ta- ~~ \: naz.a.z-ları~ naımutenahı 
l:\". ,koıı.uan !YJSI., s~vilri:ıeye ondan _ Kırk yaşmrla bir erkelt. yamı tanımamış amma, a1d>ğı me-k.tub. da ıse, ~!11k _ ı~n da. az-~~ ~- kım şairlerde, hat!ti bnan en dıye do~ al.ç4ıI.an ve kaidesi ne_ 
~1 • o!am bulunamazdı.' yaşında bir 'kadını ~eveıb!rı.r mı? lardan ol~ yaşlı old'uğuna ka- cukla ınusavıdir. Her ııldsmde ~Iannda ~ 'b" red.<! çldugu taym edueme-yen :tü-
. Yaşıını :kı.r!kıtı. Saçlarımda aıklar Sevse bile bu sevgiyi saklamasım naat .ge'1.iımiş ve yaş-lı bir erkeğin yalnız char:ıkuLl.d-e. ham şekli ıle he!' ~ sö.!&emeJııt çeün,nıgır 1 tun1arla beraber somm lir inişll' 

sıyaıhıla.rda.n daha fazla iılL O za_ bilmerıse bu erllrek için ne den~..-? kıemıdini genç bir eııkekten z.,yade y~r. Bunun dini UGturelerdeki yiz. Bu kadar tef~ üst- ed- ımyor. Hi~ir kaldeye rastlama.. 
rnana, onu ~nceye kadar evlen- Bu suaTi kendime 90rardı.m. Fa.. ~~'ud ~ec~ne in~n."Tl·.ş. ~irı~o ifr:at~a:ı.nı an.caık b_u suı:e~.e iz~h duruş. ancak. roman ve bti.;~i~ daın iırıen bu nazar1arla bcraıbn, 
~~~~ d~n."l'lemi.ştim. Fakat onu kat cevab v-eıımek 4--ı~ bil'. mü?- birındıe ş:!rd.lk. zevcı ta~:b 0.-~a ~ebıhrı.z. Maa.ı:ıaş·ih buıgun bde realizmine u~ düşebilir. Şiirde bir sonsuzluğa doğru baş'mız dö.. 
gotilnı:e düışümürmüştıü. Da~a o kıü:ldü. yaş baı~:nıde hiç. tereddud goster- nıce teŞbfu ~'e ~t1areleriıırf.:zıd~~ a.. ise yalnız biırkaç noktayı işaretle nerek biz de infyur gili.y'!z. Hal. 
ana kadar dü.şüınımedi,ği.m. düşüne- Kaçımak ~ara kaçmak a. meden kabu'.l eıtltı. r~rsalk. bu ... ıllk _ıt~o{a_-dl.arı.n ha.:r:k~ geri btam okuyana telam etmek buki !katedralin içindelti gö.lge!ere 
et·ğimi. yapacağımı aklıma getir- zıındı ... .Btından başka çare b~la- ladeden dıogan 17 Prmı bulabilınz. laZ?m ~cr. Ta ;ıa, herlı:es, ayni bürıiin:m:üş camlar, hev~e.lcr \'e 
Dıed(ğim neler neler ooşünmUş mam$m. Günıüını bırind~ mektub- Me!deb~erde ağır ve erkek . IV .. .. le\ılh.a veya hadise etrafında (b·ın.. d;ğcr eşyalar .gibi, b:Uı'assa bu s!L 
neler neler )9apmıştım. Jarı kıeet!m. onıuın ya.sad·ğı muhit- Kadın iki_ hayıatın en büvuık ma.. !ar ne ka-dar b.351ıt olsalar da) ke~- turllan da gö:rmclkıteyiz. Y::>Jnı7 L 

Ona me<ktuıblar yvxhm. Bu me~ lerdm çdk uzalara 'kaçtım. Spttriara geç nek zamana n.ası<l"_:· h~ ?1:-w.;; . Y.ı>~'.ll"Tl~a ta. di ze..-l'iie!lerlne J,'(jıre bir alem insa n~eri nerede tevanokuf ed!>C<>ktir, 
tulılar. me-lotubla ili.'1ı aşk edecek ~sene yurd d c.nda ya~d·m. gel · f ~~Tn~ul ;d~?~~:r mı ı~ık? Bunun ~/mı"eT. Bunun ~ Ahmed btmu tayine imkan su1ıttur. İste 
yaştaki ibir _111encln yaz~t.rı me...k- Ne 'kacbn1ar, ne kızla.x ı!i>rdüm. mış ır ı~nı&'r kı butun f'<lflbı'\·atıarın Pn Ha,;miın şiirdeki ipham nazariye .. Verem içrn şiir, böyle k:-idfs' bili. 
tublanh. Yo:da tesadüf ett:ğim Faka't hi.ç b:ri o olamaırlı. KimseY- (~rafı 3/1 de) l.rik _sayfalan. Ü{>~~ını ve aE"ki te- <>L bü:vük gaıtiı sembolistl-erin de nemer-ren bi'r katedral g:b:d;I"'. Es.. 
zamanlar ~U.vle göz ocile belli et. lf ve".levki eı(tl.enımeık K;in olsun 8- rim:.zde de bu istikamette a01m rf'mmm edPn sırrlerle . d()1udur. t0Z::rıe ll"lıtun clarai~ bugünün yayı hem ~ hem hududunu 
meden l>Bikardım. Her tesadüfte Iakadar dlamıı.yordum. On-dan u- atma'k zamana ge:ımi.ştir. Şlmd~ye Ycı~?ız kadının ~dece madde ve şiir teıakkieine en Y*m ge!Pn•- taY.ı:ı edeırniyeceı'ks!ni'Z. 
hayranlıığım hhı' k.aıt daha artıyor- 7alr.ta ilk.en de _gene onu dü$l.iıımeık- kadar mekt.eblerimizde ancak be. S"'k'

1 
• tarafunı. C!<'l?·~ •• rull .tarafını di.r. Zaten vallrU1e. eeteot;~çi EU- - Gelecek makalemde, bu ha.hte. 

du. Kendi.mıi tanıtırım JoonrusiJe ten kf..ndmi alamaırmstun iki! raberliği temin edEibilcce!t hareke~ "f'7Pbılm<Alı:: bmde bir şa.rre mu- j?ene Veron dıa ba~a tfrrlü diişüll- kendll tflrlerhıüen csırr tecri•h'm' ts.. 
adrcıs vıermem~~.:m Fakat onun İnsan ~.n uza.lıcta ('ok mt:n lerle m~ oldu.it. Artlk çocuk. k:ıdder olırnıstur. mem'iştir. tfnac1 ettDtlerf için} bll'k:l.4: mi .ı~e tek. 
rnek!twblanmd'a yal'lld:ıldarı::ru ~- zaman y~y.;muyor. Giinün b;rin. Iarını::zxi'an daha yüksek be<lcni V VU rar avdet. edecetlm. -
rme getirdi.ğ'ini ~d.il:kçc ken.d_ıne de ~ d&Ddi.imı., Fakat oıı.u t-ım. h."Uti!"et istemek zamanı gelrn;ştir. A~kJarımızıın yoa!nız ayrrılık acı. E~e Vemn içiın. si:i.ı-, bi:r re. Ha?id Fahri O-a1 'lO'I 
me~uJ~ yazaı."'la 1a..~ay~ olmadıgm.t dığ·ım. ona rastlamam iht;rı;ali o.. Urıı'ma.yabım ki bir soor yar~sı lan yok. mes'ud an1a:ı, saatleı;i de 
pe;k ıır.ı anlııyordum. Pıyano çalar- lan yerler<leaı uzağa yerleştll!l. ve,·a tkırığr taşımayan adanını varorr. O hazlı da.krkalar, bıwe, 
dı. Hoşıı..'1'ı.a ~iden ~ar_çalar ;vardı.r. * banta.~ sa~'Jlldıığı ve sayılmak lann b'.r !kadehin_ ~b;~~e'lti. snn şa:abl f!/lf M. -HENa·s FEN MEMURU- e· 
Notafarıru gondenm ştı.rn... B.r ~ıt- Bir gün 'b~r tanıdık evinde Ont! ~e'!diği bir devird.:! y~onız. Va- daımı1a!arı ~ib~ bmkm:slerif!~. . o u 1 ve ıR 
man ~e;p o parçaları çalmı.~t!. G:y- '"rdüm Ben 

0 
eve ge]füğim 

28
_ tan anüıda.:faası çok yüık:sek b: r bf'- ta-t!ılıgı. en acı hatıralar ıçmde 7 

diği bir robu yakıştırmam: M~~- ~n o ç:Amıa:k Ü'zere idi. Ha.tta ev d(-'Oİ 'kudret istf'ltn~tedi.r. Evladla.. bile ~.:"bed~~yiız. ve o zaman ANBAR MEMUD'U ARANIYOR 
tubu:mda yazardım. Ert~ gun sahi:bleri bi:ri tan~"ltıracak zaman mm a biraz tkıyımaılııv.ız.. Bir düc!ük teTE'n!l'lümlerınPz. bir n~s'eden do.. It 
onu gene o rclb.Ja gö:-m;zdı~~;zu~'a1ç.1e biil'e: bu.1amacbllar. Bir an sarsıldı- kum~asile kıolunu' ve bacağını j{an besteler haline gelebiliır. 
larını ortadan ayırmaır .~... .. ~ 'L:--&.....:...,ı.· G :d· Ge k 1 • .:rh ru gençlik bn.aiinkü va_ VI Ana.doluda bir inşaıtt tirketinde çalışmak üzere tecrüblli bir 
yaı:ııdan maş saQta.n dahl gu,. ~ırrn n.-.mıL.,t-mL ellf! 0 · ı. - a.ııwran v ...,.,- miihe.nd.i.a. ilet k.ulla.ııaıhilir, tecrübeli ik.i fen memuru ve anbar iş 
... o.1 .n:....:ı~~~ Bir m-ı .... ubtu .... .:ta ne onda befl'i ken.Jine b~~r.v. an deleri başarama_ . z. Agıır ve erkek Feylesof ve şair. bn!ıassa b!lyü'k 1 . _ _ı 1 1 b' ih .. ..,. ,,.,ı.uı,,............... aı.ı "'ı'.l ......,., enıııu.e ça ışmış yazıs1 güze .r memura · tiyaç vardır. Tal"ble. 
"'"'~;.-;_,. "--·.lan """"'T" saçla.. be$ sene ~llti her c.ey mev- -,a.ara gınşmenm zaıma.mdıT. bir este~çi olan Je-an - Mari - . . ... 1 :.ı b b h 7 ~ .. .....,...., ... vım .,....., .. Y ;;:ııyu&~ G .. rd b-\.~-.:t rık d. rın vesı~a arue era er erg5n saat l den 90ftl'a Karaköy Büvük 
r _... ~_,.,. _ _._.T-n a·~...4· cuddu.. uya, ş.ıı en cuJJ::>~e en ıyoır T" 1 han N 617 _ t"- -
.au ~JJ "" .... '"' .ı............ h ,... k tu d H . k" une o. ye rnuracaa 1arı. 
Seviyordwn. Delicesine seviyor- ~~ aınımmın u~tt1""' ~ - Esnaf b:rlikleri e a:zıran ı: 

cJu.ın. Tr • ...n. Y",..,.,..,r., bir adam g~bi dan titrıeven pa~C?~.arımJa !'f!S?a- d L aJi . eki cOzıta.da, sadece bedi heyecanın ..,,. •. 
c1 ··ı. ~IA.. ~..__d b.i -..lamın 'l'2Vl ~lıdt~ 'kendmıt tu+ ... amach:m. ayın a ra yete geçec er itiyad sai:kasile y~pranmış o'!ıma- , K U ftl. T u Y f} N DEN ----... 
e,gı yır.mı yaşın a •r cu.ı · • Her mahaTiedo k.urulmalda olan ~ndan dolayı, bize eıkseriya e-n az y 

sevemiyeceği !kadar .sevivordum. ~. ? halle da.iıtma lıirlik.le.rinden ba~a sairane nfüi gelen şevlerde enin.. ' Y&STIK, YORGAJI, YAT.tıt lrnll•nmak hem kesenize ve hem de Kendiımi tamıtsaydım. İşte buna - Giden hanım aı·kadaşı~ı~ m~. ,., :ı ~· I () 
bi.r tür1ıü cesaret eaemiyordı.ım... - Ev.eri: ıalkadlşı.m. .c;dk ıyı b!r f:.~ıncılar, ka.sablar', ~~un. .. kömür - vct bulmak mf'Se1e b:Ie deği!cliT. ııhhatfnise 8 R KUŞT YO YASTIK 2 LlRADJji 

kJ.1Jd.aT llti ı,i!k eıVlL culer ve men&UCat ı:mlılderı de leş. Meta ll1€r 'kaldmm ta._.c:ını savml- ta,..&alıdır. 
Mektı.ııblan göndere11in bir ihıtiyaT +,._, sen~ . . . ? kil edilmektedir. Bu birljkler Hazi. S1"'"' nil\.j, heTIO'İin ,y~;aım, sakak- Yaıtak, 'J'(ll'Pll!ııırı. da _ı>EK \'ICUZdur. • adres:. t_stanbul Ç:ı.bl'~ıl::u·. San_ o~u anJ.adığı zaman ne ya. l\Kl sıe!lelik ev'Li de:drnız. T rn n·'U ·-t>- n~'·""t-·~·· ö 

, ··ı Güler m.iydı? Ne!ret mi :Evet kocası 6lduk~ y~lı, ru içinde 36 nahiyede .faaliyete ta siiT vardır; fa.'ltat hemangi ek. da~acılu sot.ü mer Ea~oiıu K~ Tüyü !ab:dkası. Telefon: 23Cı27 

var. geçeceklerdir. zıotik w ı:n.emleketin biır kö§esiıı.. '111111•••••••••••••••••••••••"" 
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1emleket Haberleri Kıyasıya para 
harcı yanlar 

•Son Poataıt nra spor telrlkuı ı 81 

61/üıra,Ahnıe~ 
f ······--······--···········-·· .. ····, 
i Çankırıda 19 Mayıs i Biga d a 

Çiftçilere tohumluk patata, 
baicılara da ucu.z kükürt ve 

•özlqı verildi 
B ga (HU'SU9i) - Bigada şehirli • 

ve koylu Çlftçilere on ton kadar to.. f 
humluk patates tevzı edihn.i~r. z·- ı 
ra t Banka.ınca dağıtılan bu pata.

1

1 

teslcr alan kö-yfoler, maheulün ıd.. 
rakı sırasında aldıklaıt tohumluk. I 
lar aynen bankaya tul m edecek. 
ler ve bu 1Uretle borçlarını ödeye
ceklerd r. Verilen patatt:ıler çok iyi I 
cınsten ve ıbu havali topraklarına l 
eher fh olarak ıeçılmiıtir. t 

D ğer taraftan Z raat Bankasın.. 
c:ı tedarik ed len kukürt ve göztar. 
ları, bağcılara ucuz fıatla tevzi edil. 
mege baflaınmşt.r. 

Mandıralar... katar peyniri 
yapdıyor 

Burada hava arın ıs nmasile fa. 
alıvete geçen mandırac lar, bugün. 
lerde peyn r imalıne hız vennışleT. 
d r. Örtuluce• mandırasında bu 
se ul nulcta ~ kaşar yapıla -
cak ve lıta~ul piyasasına sev-kedi. 
lecekt r B ga kaş.ar peynırler bir 

cLdet bl121ıancde kaldıktan ıonra 
şa arzeditdiğinde Edime peynir

le ne rekabet edecek kadar nef e 
ve tem z.di.r. 

Fayclah yajmmlar 

genç:ik bayramı 
La d i k te doğrud~~·a~;~~~::~:~!m Kazan ba,ında hazırlık 

bir mevzu değ'.J.dır. Fa at ferdın 1 ••• 
Karadenizin ba fila kaynağı çalışmıya halk.ku ş\4lbesız kı, bıl _ - Muırad ağam. Kuçülk ortaya Ya' aş yavaş meydana çıkariar. 

ı.. b' l · d .,......, !h•;.~ _...:ı '--- • • 1 gelenler var mı acalba? Dedi 
Ra.za•ı, ö genın mo ern ....,._ """""=" \:U .ıı.ıı~sı azum ge en G 1m 1 ,...,,,,.... , 

1. h haklardan b.iridır. Cemiyetın ık - - ~ ez o ur mu ~5........ * 
•ay ıye•i aline geliyor bsadi .,..,.,.

1 
h t ~ 

1 
- Gördüllcler.:ın va.n;a soy'lesenız Gureş günü sabahı hcrlces akr 

Liclik (Huısuai Muhabirimiz. ifil · ~· .. an ve ..:: .ı~ıyaJ şe,;; ı,knl;e - - Çin.geneden başkıa6ını ~öıme., akın Beşçıınara aıkıy~"du. On bın 
d ) T . h h s erın uzer ne )'W\.lenen mu e . dm 1 h 111• :ı...ı· 

en - emız avası, ayat veren !iyet derecelerı daima god>niınd•• · ·· 
1 

erce am. . ~urlt. peıu~va.nlarını 
bıız gibi eoğuC Mıları, bol miktarda tutu!malıdJ.T. Bilb<l!iia bı.;günkü - ~a Kaçağı.. ~yıret.n:d< ~~n bi.rib }erile yanse 
atılwaJ edilen Mit. yoğurt, yağ ve Ul nd d h Ha.... g.ııım;şti. Gulreşleır ertken başlıya. 

peynir gibi nefİ• arıda maddeledle ŞaI1 ar ıçı e unıya.rııııı er mem. - · · ·• · • kıt Öğl kad kıü ··:ıt 

l
b . .a ık sab 1 Lid"k . leketıınde umumı sefıyeyı mua - Amma, sen onu yenm"şıs"n? ca. ı. ere.. ar ~ ~ır~ 

r ya,. .. a a ası o an ı ' fl yen bır hadden aşırı oıaraık gc~en ~~ b ecek:ti. Oğleden sonra da b ı. 
mendi fer güzergahının 15 kilomet kazaınçlaı"dan .istısnai dene-bile • - M .. ·· ··d ğ 1 K.. ı.. rt yUk gureşler olac lkit. 
re kadar İçen.inde ve aol kı9tllın.. - ura a am.. UÇUIA o aya D - 1erinde k ık 
dadır. ( 1000) rakımlı bir yay'la ü. ceik n.iSbeıUer ıçınde ver'tı a · n İstaılbuldan gelen1er de olur mu? este gureş n sonra UÇ'U 
zerinde kurubnut olan L.adi-k, eııiki. maıktaa.ır. Eııbetıt.e kı bıı..cıe ae ta.t- E bette olur. Yı&!nız İstanbuL arta mevdana çılkaca ı. Ahmed, 
d-en olduğu gı"'bi bugün de istifade bik edilecek en ıy.ı şekil ou.d.ur.> dan değil, Bursa ya:kasından ~ daha hMa heyecan içinde idi Gü. 
edilecek bir aayf"ye mahal:id"r. Aıhmed Hamaıı Taınıp.nar ceva _Anadolu ya.kasından da veLken reş yerine gelip oturduktan sonra 

Udilt ya.1n z aerinlemek ·.ı·yen. bında Jcıyasuya para harcıyanlarh kay lkilarile gelen olur. araştırmıa.lara başladı. Murad ağa.. 
tere fifa veren temiz havas"le fay oıilara yetişmek ıçın sıkıntı ıç nde - Mesel, küçük ortanın en çe. ya sorıdu: 
dalı oLnakla kaimaz. ayrıca ken kalan orta halli'.llere de temas ede-tın b s1an 'kimlerdir? - A,ğam. kimler var?. 

• disini tıqplamıya muhtaç zayıflara rek şunları söyllermştır: - Ha? Ruscuıklu ıb r ~u'k vaır. - Derrur Ha.sanla Çorlu'u Hu<;. 
ılve ş fa ar·ya'Tl ağr"lı, sız 1 hastalara •- Liberal comıyeıtlerde tek sı- i r. İsmi Demr Hasandır. On do. T™!n ~e itiıştiı. Bfr de C n~e

da çok elveritli b"r kasabad r. Ka. nıf yoktur, s nıf ar vardır. Kazanç kuz Y 1.?'1"ıın.da v~~·. Onu g_~ç.:" neyı gördüm. Dur bakayıım etrafa 
Çankırı (Huıusi) - Çankı. zıı merkezine yakın bulunan ( HıL şek lerı kendıliğ.n.den bu sınıfları o;ene Selanilkte gordu.m.. Kuçu. bır !kere ... O valkıt san.a sövler m. 

rıda gençlik ve spor bayramı vn•) kaplıcaaı, ıt k suyile banyo a. ıeşkil eder. Fatkat aynı .r..arr.aııda ortayı aldı. O, ~ ıyı bir eohl~- Dedi. Derim ıb"ır nazarla err fa 
19 May ı•n tar hi manasını ta. ]anları az va.kitte tamamen şifayab bu:nı1anın sınıf ahl'fil<ıl da teşekkiıl va:ndı. Bu bır ... Bır. ta.ne daha b: göz gezdirdi. Kiırr.seyi gıöremedı. 
mamıle belirtilerek heyecamı ederek geri çevinnekte ve herk~ ·t11le26e net ce buıhran dogurur. lıvordum. Çorlulu bur ~wk. fsmı Aıhmede dönerek: 
b . t"" ı ._ __ J •• ı_ '- d" B naı' .~ • Hüsmendir. Onu da eıvvelıki sene A&.---1 ,..: • ~; r oren e ıruuanmıll"ır. taze can ve nayat venn~ıtte r. ınae eJ"'• ihayaıt ~klı vercıı Sel. .ıkt .. a·· Derntr H la - .nıuılt"a, ·ıumseyı l'>"''"'n:-uıınl'. • • 

Beden tezlb yeai bölgesi eta. ı Kaza araziai ve bilhasa yaz n bir çerçeve, bır sınıf cl.h.Iakı teşek- kü ~ ert gc>r ~m. k l~ı Orfüıırdan ~a kiımse vok Fa-kat 
dında yapılmıı olan meruimde Ak dağ yaylaları (Rakımı 131 O) kül ed~ne kadar yüksek kazanan~ aıto a_ staşına 8 

De'""' r belh o maz bellki biTQO'k yabancı. L _,,. Lt rd :...ıı.. ........ _ • 1 . .. h .....,;;~ sa gure en sonn "" .....:ı 
oeyecamı nutu& a an sonra : mehzulen hayvan yet"ıt"rmeie de \e o n~ueıM: oçusuz areıyan sı. H .. tı l .1 H"" en· yene ar va11uıır. 
güzel bir g~.d resni ve ondan i çok müeaid.c.i" r. rufa yetişme ga:yret le orta halliler b"asanldi B, gı.ıçi.lk. ~ 1 ~ ~bu~um. • HaThulld, 1.smai'l ağanın ve Mu. 

d "- 1 '- •I de ....... ıık - bu ı . u, ısını """" •J• d ~ mad ~-'1 d-'-SOılll'a a orta OKU un iliz .ve er- i Tuıhal ,eker fabrikası Ladik çift vı ·~ay,: ç an cızenme v~ nun _ Murad ağam, kaçar oldkalık re. aganın taını t~ an cıua 

kek talebeleri tarafından ıdman :lçilerine büyük faydalar tem"n et. doğu'l"dugu buhran d~\·a.m e?er. bwllar... oort pe-hllvan ıgelmişt' Bunlıırd.an 
hareketleri yapıldı. 3 aaatten i mektedir. · Eskf..den dedelerımız, hatta ba _ _ Sen gibi... bi1ri Mund eığa.nın )Ş1ıttiğ~ ve g r· 
fazla devaım etm'İı ol~n bu tö- Si Beledi.Ye müteaddıd yollar, u. balarımız hayatlarını :mensub ol - _ Demek okıkalı erlılivanlar ... mediıği 1sta0buı11u Hafız ... Diğeri 
ren .caah ve hareketlı olarak İ mumi mey.danhk, ikı yangın havu. duıldan ıçtımaı Sl41ıfın y~yış _ Evet... Haıvzalı All idi. 
geçtı. i zu, meııbah•, sobze hal": umumi şek! ne ~re tanrz;ım c.'lier erdı. Ba$k işi'tıt:lkl ·n vM mı? İ-st.aırlbullu Ha.fız ta.nınm14 bi'l' 

Öi}edell 9mra da koıular ve : beli, yeni bir !belediye dairee·. be. Bız:JD gıbi yapılacaık işı ,çok oian = E>vet~ •• İstan:llu biır Hafız küQillk ortacı idi. Faikat Havzalı 
futhol müsabakaları yapıldı. : tonamıe mağazalar, park ve halk nıem1ekevte sadece v.erdğı vergı - vamu~... Faflt medresesinde o. Ali, hlç tanmm&mış b T Anadolu 
Fotoğraftar o günün intıbala. i okuma odalaTI vücuda getirmiştir. ler e ilkıtıfa ederek elıne geçen pa. ku:ı.~. bir de oou met+ıet.tlle;" pehlivanı idi. Kara Kucak gür~'!\ 

Buraya 19 Mayıa Salı günu bat
i yarak ertesi güne kadar çok fay. 
dal yajmurlar düımüt. kurakl•ktu 
çok ı·kılan mahıııulill, çayır ve bağ. 
lar hya etmişt" r. Bu yağmurdan 
çıftçiler pek aevinmifler ve bütün 
köyluler pilavlar yaparak yoksulla. 
ra ve misafirlere yed"nn"şlercl"T. 
Yuzleri gülen rem;.berler, timd bos.. 
tan çapasına ç:kmıttır. 

rından ikisidir. ! Köylerde bi~k "lkokul binaları, rayı CIŞN'. şeldilde sarfeden adam, Fak t be anmıedim O De-mır --..l -...:ı 1 kemi.ki rt 
• "r-' her şeyden önce vata.nıdaşhk va - a n ~ . ' kuMlhıınııwa.ıııul. !'l . . . • se 

.. .......................... ·-·-··· ....... _ ... ; misaf r odaluı, k&rgir ve ahşab zıfes.ıni ya~r demeık.t.r. Bizim Hasam yenmı.ş Çatallcad~. . . ve müşeklkel adelelı idı... Yağ gü.. 

Ç d lr .. d l • köprüler inşa ettirihniıı, bundan baş __ 1~1·etıım11Z 16 mtı'\.·on ko"'ylüsü - Bunl,ar çingenedoo ry'l pehlı. r...cini hemen hemen hiç bitmi')">r .. 
Çorumda koo-at/rililı orum a arga maca e e•ı '-a gen1"ı '-av- '-lıklar ve korular vü.. uaxıUW\. J -R -y· 

,..-. T "' x; ~ ol:an bir memqeketiir. Bu köyli.i He vanıaır mı· . . du. Yağlanıyor, ayağına kisbet 
faaliyeti Çorum ~-Huıuei) - ~uzır hay. cud bulmuftUr. Vilayetimizin ve.. niıfusun mittebak kısmım teşkii - Evet... Bunlar Çıınıgeneyt gi)'liıyor, fakat bütün güret çalım.. 

J_J_ ____ ") v r . vanlarla mucadele komlttyonu Qo.. !" k zalarından bır"sı bulunan h ıı· yenerler ..a..; .. u 
Çorum (nueu• - a ımız nam mabeulitına büyük zararlar ve. rı:n '.L .a ·L.L-} f h n eden :kasabalı ve şehirli orta a ı G ··· SelA Jk .. . e la.ıı Kaıra Kucakta olduğu 5_,; İ"'6-

Muzaffer Akalının ~lıflllaları saye . la Lid1~ ıabJDHı ın aay ıye ma a e. aras ndaki refah seviyesi miyar o- ld"l eçenb sene dangel'l~le şdıne Nihayet güreşler başladı. Dıwul 
• nde kooıperatıfçiliğe kartı tema. ~en v~ ;ıkt~~ı ~dlultçn baçlk o n le:inden biıriai olmağa nam.zed bir tarak tuıtulmahdır. ~e ı eırse u sene e r r • aııma.laır ceı1k harvasım ~ .. 

uller inkıtaf etnut ve ıyi neticeleri b arga a :cı mu~~ ; 0eye 1 a17ı~ 'ki k_a_s_ab_a_d_ır_.________ Aşırı zenginler de ha.yafüırım mek. .. . y G ele du Ca2lglll' meydana çtiı. bağı~ 
elde edılmeie baflanmııtır. Bu me. u meya ~ • yaı aras n a -=i:" tarwm ~erken üçüncü bi.ı sı- - Bellı. olmaz oglwn. ~ r dı ." ' 

d k lan dokumacılar erltekleri iltııer karga öldümıekle ıiddeti ile devam etmektedır. Go • nııf teŞkıil ectımeınS için hayat far. gebedi.r, ~ b!lilr neler ~r · .. ekler _,.,a. 
an a ~n :'W koopertifleri ça: mükeHef tutmuştur. Mükeftefiyetinl}erde aiyah bulutlar tetkil eden kar mı buruian )ı.ikarı çıkarma?r.alı. Bakarsın hıç akla gelmedik ne - Desteye guıreşec ~ 

i.',::f.,~~a muvaffakıyetle devam ifa olunmamaeı halinde 3 lira para ga sürülerinden artık eser kalnw- ıiı.rlar. Bu d:a ~ bir ahlak ve pehlivanlar gelir. Hele. dur baka- na! (AlllMI ws), 

&:.:e~~_.:!....~~~t~!:_ı:d~!!.-.:...--111ııı-.--111ııı-.~----ıııı1-ııııı_ıııııı-llll_~-lll"~--,.-....-.,.-ı-. ..... ,..-.._; __ .;.~~;ız.:..1-i~;.-~ ... ~;i~iıiıı~iı;ia;ciiiiia~k~tıiııiır~. "M~ü-c1111adlıllelll"l_e_....b,.ütı-.ü,.n.___mlllıııı"tt1111ı r11111. ~.-...---.-....ı'lllıııı_._._._..-.ıı..,....,..lllllll"IW'iUW'la olur.• bir iıki gün daha salJreıfie. 
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8 Sayfa SON POSTA 

Kahraman Orduya Meclisi ı selamı ı 
(8qtara!ı 1 inci aayfada) ı dir. Ve biz Büyük. Meclisi İstiklal 

bildirilmesi. uzer:nc Ba~vekıl dok..
1 
Sava~ında ıolduğu gibi icab ettıği za 

tor Rcfık Sayda.mı kürsüye gelerek 
1 
man bütün bütçeyi ordunun ihtiya. 

tl5mda müinhakı bütçelerin müza -
keresine başlanacaktır. 

Münakalat Vekilinin beyanatı 
şu beyanatta ıbulunmuştur: cına vercbilecoğine emin olarak ça. 
Arkadaşlarım, tışıyoruz. (Hay hay sesleri). An:kara 27 - B. M. Meclisinde 
1942 senesi bütçesini lutfen ka- Bütçe encümeninde görüşürken Miinakal'Bıt Ve-kaleıti bütçesi mü -

. ,. 
Mayu 28 

bul buyurma'k suretiJ.e hükumeti - ihtiyacı.mız oldukça ve icab ett i ği zakeresi esnasıooa söz almı:ş olan 
nıze karşı göstermiş olduğunuz iti 1 zaman tekrar fevkalade tahsisat i. hatfülere karşı Vekil Amiral Fahri 
maddan d.o1'e.yı 'kendi namıma. ge. 1 çin ve ihıiya.cımızı açıkça söyliyerek Engin aşağıdaki beyanatta bulun • 
ııek arkadQl:arım naıruna teşek -1 istiyebileceğimizi esasen bize söyle. ml119tur: 
kür!.erimi aI"le<ierim. (Allah nıu - mişlerdi. Yübdk Meclisinizin de bu Son serııelerıde karada ve denizde 
vaff.a'k et.'9i.n sesleri). nu böyle yapacağına emniyetimiz; nrlkl.:.ıya.t 1fıer'.miz haıkikaten çok 

ile Sabah, Oğle ve akşam 
Vazifomirr.. ş::md'~ye kadar oldu- vardır. A}"ni zamanda kredilerle A aı1tıımş bulWlmakıtad~. M iLl'i mü. 

ğu gibı bun.dan sonra da sizin ~tı. merik.ada:n, )ngileıfeden g~lebilen da!aa ihtiyaçfan, İndısad ve T ica _ 
madıınıza Iayıı.1< olmağ.ı ve bize tN kııım!.ri le ihtiyaçlarımızın bir kıs. ret Vekaletlerinin iht.i.ya.çları ve 
di elti~in!a: vazifeyi:, iyi görmeğe mını hrtılamaktayız. Memleket da diğer memleıket ıhıti.yaçları bu nak 

Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman diıle inizi fırçalayınız. 

çaJışmaktır. · bilinde bulun.an ve bundan ba~a 
Büyük dün)'la buhranı karşısın- da Amerika, ln,giltere ve Avrupa • ?iya.tı artntn:.ştl!r. Har'> vaziyeti 

da bütçe ile kabul buylll".iuğunuz dan gelebilecek her ıeyi bütün or. dolayısile ~ ile olan ittisa 
bil'ÇQ.k ·ütfolllcr vardı'i'. Ayni 1.a - dularımızın ihtiyaçlarını gözönün. lim:~. muvasalMnız kesilmiş oldu -

d k · ğuıncİan ve diaer tar.Utan cenub • 

lzmir limanındaki 
Panama vapuruna 

haciz kondu manda, buınıd-.:n sonn a arşua. de tut.arak. ıetirmekten hiç bir za - 'C> 

şacağmnız biyVjk roTlukla!' v~rdır. man hali deiiliz. Vüe'atımızı dan ımuıvasalarnırzı denizyQUarile lmnir Z1 (HU6u6i) - Türk bay~ 
Gerek bu külıfoileri millet :m =z ka- bütçemizin ka:biiiyetinde düşüne. ~enderlml. ve !-fersin li~~~ların~ ra.ğı çekt~nden dola.yı. süvaı isi 
buı! edeticen ve gerek karşısında re& ordumuza daima vazife verıl - münıhasır oli(fuığundan büWn )j ,. mıihaıkeme edilmelt.te olan Pana
kaıdı{ş .mı.z bu mü-şküliı.tl biz ye - diği ı..am;ın. hiç lü surette yokluk manlarmııza gelen ecnebi gemile- .ma ıvapuınma' İstanıbulıdan Ogüst 
net1ken behemetıal iyi. bir neticeye tan veribnediğinde-n bahsetmiye- rm. bu nakil işlerin~ gerek de - Detenberğ isminde biri vapuru.>ı 
Vlisıl olacaj'lro-ııa ve muilaka is - cek, şekikte daima ~echiz ve tes _ ni'Z'den, gerek karadan ker.dimiıJn kendisine aid olduğunu 'iddia etmiş 
ttıdba.lde ~ net:oelcde kuşıla- Ji.he ça1~cağıız ve ordı.:muz mev- yapmaklı.ğ:rnXL l'azım geliyor. ve gemiye sulh mahkemes.r kara
şaıcağımırı.a imad-.rnız vardır. (Bra el.ili te$kiliııt ve tedıizatla her za • İllk!ba.haT ayl;annd.a e1imizde rile haci:z kr:Yydlırmuqt.ur. 
~ se91eri, süreıkli a1Kışlar) · ma.n verecei'iırriz emre ve icab et. mevcud gemi:leri tamir malzeme- --~ 
.Aric~aıun. dün olduğu giıbi tijti zaman a.lacağı v.nzifeyi her siıniın ~ığın.a rajmen milli mü - Karamanda bir yılan bir 

bugü.n \'e yarın da ye.gine g~~·e . • türlü ~lUğü yenerek fedakarane dafaadan da yardım almak sure -
llliZ v_~ yegixne taic.:b .. ~.d~ı:_~!111ırz yapmıya ha7r.rdır ve it~~dı,!'1za ti.le İstinye ve Haliç fabrika ve çoban çocuğunu boğup 
yol. Türk vatan.mm bü.lunlu.gu ve ~vPrt.!!r. (Bravo Se6İ.eri, sure-klı al- havuzl.armıda hemen hepaini bil - öldürdü 
Türk mille~ini.n sktalid!<. (Bravo .....:!ar). hassa Şil""'leri tamir etmek iımdL K (H A) K · b' d - · ·. ~ -1"' raman usuaı - arama. 
ses~n, alkıŞlar) ıu .... V~~ .~ın~.' Benden evvel ~ söyliyen arka.. nmı bu:ldılik. İlkbafıa.ra adedi elli. nın Hacı Celal Mahalleıinden Ço-
~fe:f\ yaparken gozumı1Z\ln o. daşlıarımm or<lu h~ınd& göster- ye ba~iğ olan şileplerırr.izin 56 ve '- H 

1 6 _, 
1 

d '-' 
niinde tuıta.oağmuz, ancak bu .ist.i- . .. takdire ordu adına . . . . . . oan aşan n ya~ar n aıu çocu. 
ı.~ft• a.rdıır V taklb d gw· d™"lerı yuksek 57 sını tamir eıtımış olarak gırdik. ğu kırda kuzu otlatırken uyumuş 
~ueı. v · e e ece 1

_ • arzı şükran ederim. (Alkı.şlar) · Buıgün tersanemi21de muntazaman . 1 
miz ~t da, şimdiye kadar ol<lugu Bu izahatı .tak 'ıben fasıllara ge _ .. .. _ . . , ve bu esnada bir yılan ge erek bo. 

ibi a\19'\.1. unıldur (Allah muvaf • . . · · i · uç dört şı.leıbınıız devamlı Olarak ğazına aarı1m1o9 ve masum çocuğu 
gı • ~-- .;~ . · çılım~ ve lıeyetı umumıyes n~ ve hav\YLCl a1ıaıarak tamfrat işi mun - . .. .. .. · 
fak etmn seefıen, üklŞ!ar). ·ft~•föi üzerinıe v~r;lm' " olan ;kı ta ~-· ed' , ı· oogrna.k euretıle olumune ıebebıyet 

· ~ 14 d t 1 woı:o-v ~ aman Ut:"vaın eceK ır. Meclis yarıo saa·~ ~ op a • takrir süreklli allkışlar arasında o - . . . . .. vermİJtir. 
narak müzakerelıerine de\•am ede. .ı • .ı... 1 .......,,.,.. Nakıl ışlerımızde başta gelen ko 

kuınrnuş ve ,..a,uu o uu .. .......,..ur. .. .. ._ .. b" . . _;ı._ d oelktic. • mur ı,ı, ou:gun ır intızamı tan- e 
Orcbıya aelinı Takrirler vam etmektedir. Ha.vaların müsaid 

AUkara 'Y/ (A.A.) - Büyük Mil Talkrirler şu r.•lardı..r : &'itmesi hasebile k.ömür tahmilatı 
~t Meclisiniın bu.günkü ;toplan.tt • Yübek Reialiğe Hıı.vzada bütün ağızlarda muntaza. 
:nnda milll\ mürlafaa bütçesin.in Dooyanı:ın bu ölüm ve kalım mü man ya,pılmakta ve Havzada istih -
ll'VÜ'Zakeresi:ne geçilmesı uz~nne cadeles!nde kud'rE.t v.e km'Vetilc sal edilen kömiirün stok olar.ak te. 
00z alan Dr. Muhtar Berker (Içel) hUkume<t.in aç.lk ve dürüst siyase ~ n.küm etmesine meydan vori\miye 
şunları söy'Jıem.iş~ir.: .. .. tiınin muvaffr.ıkiye-tine yardım ede- I rek kara ve denizden nakledilmek.. 

Çorumda bereketli yağmurlar 
Çorum (Hususi) - 19 Mayıs 

günü başhyan feyizti yağmurlar bü. 
tün halkımızın, bilhassa çİ ftçileri. 
mizin yüzünü güldürmüştü. Vilaye. 
timizin her bucağ!na üç gündenberi 
yaimurlar yağmaktadır. 

! : . - • ..,;,' 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden : 

A8bli lilıelere, 1Con1a askeri orla oUılaa Ye cedüd.i haurlama ark 
okuUanaa talebe alııuı•. 

1 - l.E1JOl.H2 ile bqJa.;,aeak ~al elen ckne8.I toin J[on1acla KGH-li, 
...._. .. M&Jılıepe n BaNa ulııed ~ J[cıoya ukeri or:+a olmlunvn 
ve Ka19eri l'edİkll eıtıı.ıs Jıı&nrlamıı wtıa alııalmaun her Uo aınırıua, Me~ • 
fon cedlkli olı:alanun Wrind, Dılncıi, üotiac9 aultanoa, J[ırlkkale 11an'a.t 
4*aha Ye Aıakaı-a mulki ,edikU olnllllDQD 7&1nı:a l*Jncl suııflanna maarif 
liselerirulen, m.a.arif o:rta ekulla.rından n 1tk okul mewaıarmd<ln talebt 
almacıakt ... 

2 - Alm&c:M: t.alebelun Tilrk rtınılıLn eıbaan, ınhh.i mıı:r.1eMde satlaın 
çıbaaa, V'C ~'*11 adedi lhtf1~ta.n fa.da •Liatu takdirde 1aı>ılacalt aeçme 
smaymcJa kaııanma.•n prttll'. 

3 - Ta.hsllt t~d.ecıler, her ne ıebeble olura ollwı 1asım bılyiitmus 
veya kiiçültm~ oıanıv, bıılund1*.11'rı *911arm IOD ımavıuındı. ıınırta 
•e1a büt.ünlemeye blDMŞ olanlal'. 7qları, 1">1ları ve .ıtırhkla.ıı askeri J.i.st". 
ler talim:atındıüd ha4lero ucıın olmı71101&r ltabal ulunmular. Yalnııı ff'. 

dltll erba.'l ha.rır~ orta okullaraııa bir Uf. ti.o eene tahsill lerkelmiıs olan. 
lar almaJıUiı'. 

4 - Bu şartları taşıyan istekWerln bulwnddklaı'ı yerlerin aıııluırll.k •ube. 
}erinden dlter kaJ"lli kabul prUarını öjrenmelert Ye okullarca iri ekWer 
baJdrpıda yapalmak.44" olan t.abkika&. neUceteriDln aeçme sumvllW'ıııa ka4:ır 

tama.mlaaarak iYtek' Ue.:ın bu sınavlara cirebllmelerlni temin Içln 15,"\f'il. 
yg9.t,.2 den ;t.!ba.reın blı·er dilekçe ile ve qlk ikamet adreslerini n nüfusa 
ka1ıdlı bulunduktan 1erle-rl dilekçelerinde cöstt'rmek üzer! derhal ~ek 
istedikleri okul n.ıüdürliiklerlne müraoaaıt etmeleri ve mu.nf okullaraıdJı 

smıf geçme aına.,ıa..ı bfttlkt.en sonra da dlttt lcaydl ıtaoııl kA(Mllarmı hıı. 

zırltnı'&k ıutııerlik şubtlerf 1olu Ue en reo 10.Atust.os.9'2 ta.rlhlne ıkadar 

okul müdürlüklerine cöndermelerf Uin elmuar. "326'7.55384 

1 

Arkadaşlar milh mudafaa but. rek mcm1elkeute sulhu idame eden tedir. 

çemiZi müzakereye başladıığl«llLl Türık istiklmLiTıftn muhafwı:ı ve Türk 1 Arkada~lar k.ömür istihsalı hak. c ) eni ) ~---------------•••••••••••u·•• bu anda Tü.ırlk vataınını, Türk is • vatanınıın müdafii cümhudyct or- kında miı~ade buyurunıanız biraz _ neşriyat _ 
tilclQP ve şeref~ kıorı.:ma~ ~zer: dusuına Tü:rtkiye Büyük Mil1e1 Mcc ı izahat vereyim. Bugün havznda tam ------------ Dağıtma ofisi umum müciürlüğünde 1: 
hu.dudlarda beklıyen ve bugunku ıtsiniın güveninin ve selam ve say. randımanla ça.lı,maktadır. Yanı kö Foto Magazin 
sükiln ve ıhuızunımuzun . ve· sulh gısmın ulaŞtd-nasmr arz ve tek- mür istihşa!Ji günde SOOO le 9000 (Foto Matadrı) bı M üncü saJısı Dafıtma Ofisi merkez kadrosu Jçln 100..UO Ura ücretli memur'yetlert 
içinde yaşa:maımııı.ın temınatı olan lif eyleriz. ton arasındadır. Ümid ed iyoruz ki ze~in blr milnıdericatla. çıktL Sinema müsabaka ne memur aıına.cakiır. 
kahraman ordım;uzu nıu~abbetle Diyarbakır Samsun yakında 9000 ila I OOOO ton ara _ 1 yıhlalarımn reMımlerl~ :reni filmler Muracaaı C'Ckcclder\n memuriu k~wn 4 üncü ma.d.dtsile tayin elunaıı 
sel!ınlları.m. (İştırak ederız ses • K.iztTn Rutenl Barkın ı aında ıqlmak üzere yüksek bir ra -1 haWundıakıl ı:rası~ b~. clı:.h.ı bir. vasıfları haJz olma.ları ~ttır. 
le""l) K 1 k Fak ük ek ı ook yaııı.la.r vardr. Fiatı 10 kuruştur. 1 y:a.~ ...... .._..,,_ad ve tlftQ ..... t-'--'linl b\tmi• oL.nJar•- tica.r•t J'--1-'•I m·. • • . .. .. · · onya kama baliğ o aca tır. ·at y' s ......,.;a -- ...-&"'~ ....... .... "" IA ~ """ ..,., ~ 

O ordu ki: bütün bır .tanh, onun Vehbi Bilgin Meclisin malumudur ki bu istihaal 1 Ticari Bil'Uk. l\lecm1J..l8' _ iç ve dLŞ rwıları, resmi ve husu.si iktiı;ııd, tic ret, maliye ve nna.yi müeı.st!selerinde 
şaıfü zaıfer dıeStan.l'arı ıle, kahra • ·~ 

1
. . . . .. .. . ikaret meBelelerini esa."lı bir surotLe ı vazife ı-örmüş olanlar clıliyetltrine ı-öre terofhan alınırlar. Bu g l t; lcr., l656 

manl..,_ .............n. ;iibe.1,..•·ılö doludur. Y"'-- -'- R..:.ıu,.... ıic ı" brtmıyor, bu omurlen yıka -ı:l\. •u-=ıı~ ..,.. .... ~ ....... -.."' Y •-'-'L .-.ı... b ı n.Ln t ve l659 numaralı kanuıı hiilWmlerine röre n milli korunm.\ kanununun 
• y .. d · · · • .. mak lazımdır Çıkan maden kö - ı -- .,...,n u ra.e e "tın~) l'l&)ISı 1 Tllıik mılletıı var ol.du.gu gun en - Mıllı Mudafaa Vekaletı butıÇe - . . . . : d k d k lnlıp.r etmlştlr. 19, 0 Ba.zıranındanberi 6 ıncı m~de&ile tasrih oııınan mii,tesep haklan ma.hrw; olarak tu.yln olu. 

ber, ona gijveınım!~ ona inanmlŞ sinin kabul ed.:diği şu anda yuır. murlerı ıçerı91n e topra a a~ı • çlkanlan Flya.ı Mürakabe ka.rarl.arı her 1 nurlar. l\ltiracaatla.r Anka.raci~ J)aiııına Orlsi Umum l\Iüd'ürliığüne ve taş. 
ve ibül~Ün dünya OilU her zaman GU 'koruyan büyük ve kahrama.n §lktır . . :ıkandıktan .. ~nra gerıye madde iç.in a.lfabet.ik bir sıriıl ile topla.... f rad:i. -viliyet. İıtşe :\Iü.:lür!Wtl~rine 1apılmalıd ... 
hayıranl lklıa anınuştır . .. B'LZ ordu - 'l'ünk ordusuna Mcclis'n, !nan, gü- 1 OOO ıla 6000 .. ton k.~mur kalma~ta nıldr.tı c-.ıbı her mew.u veya. madde hak.. l\lmabaka. ve imtihan Pınleri ve şartları aynca ilin ecüleeekUr. 
muz i.çıın, onıu.n her g\ln daha ço."k ven ve derin sa~ıgılaırmırı ulaştırıL clıı. Şu hale gore gunde nakledıle. kmd&kl billün karM"lar a.ıı.alıta. neşredil. (37'13.5800) 
ıruvıvetl'ı o':lmaliı için hiç bir fcd~ ma:sma karar verilmesini tekmf ey ede kömür 5000 ile 6000 arasınd& mekte4ir. 
kfu'J.ılkt.a.n çelkinmedik ve çe'k.irunı... lcriz. ı dı.r . .8u kömürün günde 2200 tonu 
yoceğız. Onoo cila vaztresinı fera -, Hatay Afyon k.ara yofile dahie sevked ilmektedir. • ~c ya~ı ve daima ya.paca. Hamdi Selçuk Hamza Erkan Takriben 3 ila 4 bin ton kadar da 
g.mı bugün her zam~ndan daha fçel deniz yofüe aevıkcdilmektediı. Gö ~Z--l_/ı._..;,. TJ __ a~- __ Qdk inanıyoruz. Buı asıl varlığ} ~.u Dr. M Berker ııülüyor ki nakledilecek miktar bü 
vE?Si.le ile b!ır defa daha bu kursu.- . 1 yük değildir ve bunu gemilerimiz 
den m~le, sevgıyle. gü.ven· İzmir Fuarı açıJruı!.°".. . muhtelif ağızlara: Çamlı. Kandil1i, 
le, hevec~ seffılnl.arken hepini. Aı1kara 'l7 (A.A.) - Buyuk ~1ı~ Kozlu ve lnağ-zı Pima.nlarına yayı • 

SAÇ ' SABLNİJ 

2Iİırı v~ bütün TütG<. milletinin en let MedPisındc Tı.care-ı: Vekaletı )arak oralarda tahmilat yapılmakta 
temi2 dwygularına tercüman ol - bütçesinin müzakeresi esnasında ! dı 

Sô\çları'rurı mul!:\faz• için h.~t lkOlade 
ıes.rlnı ılk k.,llanıştil ııor .. cek11lnLr. 

duğuma asla şüphe etmiyorum. bugünkü fevlkalade şartlar da-hilin - r · _ _ _ -----

Var olsun ka!lraman Tiitk orduGu. de İzmir fuarinin es!dcr gibi mu- ".ııı••••••••••••••••••••••••••ı 
(Bravo seSteri, a~kı.şlar) . vaffakiyetle açılıp açılmıyacağı O S M A N L 1 B A N K A S A 

Türk köylüaü namına ha!kık.ında do'.klt.or Sadi Konuk 
(Bursa) tarafııntlan sorulan bir TÜRK ANONiM ŞlRKETl 

lsmail Meıhmed Uğur (,Sıvas) c- suale karşıı Başvekil doktor Refik H 1 1863 
fen diler. ~en de birkaç .öz eöyle • Sa~am ~~ğbdaki beyanatta bulun TESİS TAR İ 
nıek istiyorum. K<;yden askere ça. muŞ!Qrdır: 
ğırıla.n zayıf Mdımedçik vatan va. cA.TikadaşlaT, vekil arkadaşımııın 
zifeainı ya.ptJktan sonra köyüne bir al.'2e'tltiği gibi bugünkü şerait da. 
'3oğa gibi dönüyor. (Alkışlar) bilinde b.ınU fuarını bu sene aç. 

Bizim. Tü& oifu için butndan da. ma.mağa karar verdik. Önümüz -
ha büyük iyilik. ne vardır) Deier•i deki sane açacağı,rnı.zı ümid edi _ 
Mitti Müdafaamı.-;. biz on m'ityon 
köylü can ımız,· malım1z aiz>n em • 
rimzdedir. En büyük ulcerimİ7den 

n kıüçük ere kadar bu \tüMiden 
Türk köylüsü namına eaygl ve ae -
J&mlar size. (Brav~ scsleıri. alkışlar) 
Milli Müdafaa Vekilinin beyanatt 

Hatiblerin bu bcyanatllll takiben 
kürsüye gelen Milli Müdafaa Vekili 
şu beyenatta bulunmuştur: 

Çok ayın ark.adaşlarım, 
Bütçenin heyeti umumiyesi görü 

şülürken sayın Ran Tarhan arka • 
daşım•z asker alma işlerinde geri 
hızmetler ' n de düşünülmesin · ve 
sarsılmamasına j.,aret buyurdular. 
B 2 de ordunun al-eliği vazifede hı r 
liklerin gördüğü işi sarsmı~acak ak. 
sl\tmıyacak surette bu işleri nazar 
d kkate ald•ğımızı arzederim. 

Say•n izzettin Çalışlar nr.kadagı. 
nı z Mı lfı Müdafaa biıtçes'n i n az 
o.du -;unu e:->y1ediler. E.ğer adi bütçe 
{tozönüne alınırsa azdır. Fakat fev. 
kalD.cte bütçe hesaba katılırsa ve ge. 
çen defa o']duğu ~ 'hi her ihtiyaç be 
lirdiği vakıit yükısek mecliaimi-z -
den bu htiyacı karşilttmak için fev. 
k t~~<' t h~sat alabileceğimizi biL 

yorue..:ıo 

Milbtık bütçemiz 

Aıılkara 2:7 (HusUtSi) - Büyü'k 
Mtllet Meclisinin yarınki. toplan -
•••• 1t, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Son Posta 
Yerebatan, Çat.slçe~me soka~. 2:1 
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Abone bedeli pe~ndır. Adrea 
değlştırılıne~ 25 kuruştur. 

cevab 1çin meldublara. 10 
t.uru4h1k Pul lll\vesl lft.zımdır. 

Posta ltutuııu: Ml ~tR.ııbul 
Telgraf: Son ?osta 
Te~eton: 20203 

Statüleri ve Türkiye C,1mhuriyeti ile münakit ~ukııveienamed 
2292 Numarc.lı 1fJ/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmi§tir 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Re:Mni Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçeıi : 

10.000.000 İngiliz Liraaı 
1.250.000 lngiliz Lira11 

Türkiyenin baılıca Şehirlerind• 
PARIS MARSILYA ve Nts·de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MlSIR, KIBRIS, YUNANlST AN. lRA~. lRAK, FIL1s11N 
ve MA VE.RAYI ERDÜN de 

Merlıe~ ve Şubeleri 
YUCOSLA VY A, RUMANY A. YUNANIST AN. SlJRIYE, LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün :::>ünyada Acenta •e Muhabirleri nrd.8'. 

Her nevi Banka Muameleleri yap• 

Hesabı cart ve mevduat be.sapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikll kredller küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide a.enedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilAt, altın ve erntaa üzerine avans. 
scnedat taruiU'ıtı ve saire. 

=======-=s==ı::::::::z::====== 
En yüksek emniyet ıartlarını haiz kiralık 

Kaıalar SerıJİıİ vmdır.. 

Piyau.nın en müıait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbaraıız) tasarruf hesaplan açılır. 

........................ -................................... -............................................ . 
Sen Po.ıta M•tberısı: Neıriyat Müdtirii: Çihad Bab-. 

TÜRKİYE iş B.A.MK.A.S 
Küçük tasarruf hesapiarı J 942 lKRAMIYE PLAı~l 

KEŞWELER: z Şubat. 4 Mayıs, 3 Ajııato., 2 İkinc.lte§rln 
tarlbleriııcle yapılır. 

1942 ikramiyeleri ---
1 adet 2000 Llra!J.k - 2000.- Lira 40 • 100 • -•ooo.-
a • 1000 • .... 3000.- • ~ > 50 • -2500-
~ • '1~0 • -1500.- • = 5000.-• GOO > -1500.- • 200 • 25 • • o 
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