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CUMA 29 MAYIS 1942 İdare ifleri telefonu: 20203 Fiatı 5 ltunıt 

Fakir halk için 
ashaneler açılacak 
Baş vekil dnn Mecliste bu· hususda 

tetkikler yapıldığını soyledi 

Ticaret Vekaleti hububat 
ve bakliyat tacirleri ile 
istişarelerde bulunuyor 

istişareler iyi netice verirse geni mahsullerin 
mübagaası işlerinde tacirlerin tavassutundan 

istifade yoluna gidilecek Ankara 28 (Hususi) - Bü .. 
vü!k Mlllet Meal.isinin bu -
• ·· nkü tolpanıtısında. Vakıflar 
~l.l!n müdürlüğü bütçesinin 
müzakeresi sırasında, Ziya 
Geviher Etıilinin bi: temen .. 
nislııe ceva.b veren Başveki -

timiz Dr. Refik Saydam. İs .. 
ta.nlbuldıa ve be'Eci diğer bü -
yülk tıebiderde de, Kızılayla 
anlaşılarak iiakir halk jçin be
dava yemek dağıtılacak aşha
neler açılmasının düşünül -

mekıte olduğunu söyle...ıniştir. 
Bu a.Şhanelerin. önümüz -

deki !kış aylarından evvel a .. 
çı1acaği an!aşılm:ılotadır. Mec
lis, Başve'kilimizın bu iza .. 
hatını tasv!b etmiş ve hara .. 
retle alkışlamıştır. 

Aırill<.aradan aldJ.lımız haberlere Ticaret Bankası karşı karşıy~ ko. 
göre, tıü.kılmet, yeni mahsul yılın- ıı~uşt.ur. 
da bütün mahsu1 fiat.ları için en Yapağı anü'bayaası işler.nde de 
makul hadleri tesbit et:meğe ça • bütün fabriıkaların muşterc>k<"a 
lışma!lctadır. Bu fia.tlar mevsim teşkil ettiık.leri yapağı :nübayaa e-
sonu.na kadar değiştirilnuyeceki~ kip!eri ile yıapağı tacırlC'rı ber hr:r 
Nitekiim hublibat fiatları, yağ, do. çalışacaklardır. Son günlerde <le 
kuma ham maddeleri, yağlı to • cenı.tb vilayetlerinin cv\·e!cl' za _ ,,,.---------------------~, -

P' Alman hususi 
""-tebliği 

Barkolta 
165 bin esir 

517tanlr 
1181 top 
alındı 
--

Çember içine alınan 
Rus orduları 
kurtulamadı 

humlar tiatları gibi başlıca ana hire ticaretile iştigal eden tüccar 
maddeler fiafian bu mülahaza ile gruplarının mümessılleri Anknra-
teShlt ecfümiştir. Bunlar ya ilan ya davet ohınnnuşl:ardı. Mümes _ 
edilmiş veya i'lı3n edilmek üzere - sillede Tkaret Vexa!et nd' gön.iş.. 
dir. mcloer o)muştur. Yakı nda d· ğer \'İ-

Ana madıdelerin fiatlarını bir - lıayetlerden de mümess'lıcr çagı _ 
birlerile mütenasib ve uygun se- rılacaktır. A')mi sur•>tle bakliv:ıt 
viycde tutmak ve mevsim sonuna için de tertibler düşünülmüştür .. 
kadM bir da'ha bunları değiştir - Yurdun türlü bölıEteler:ndcn gcıt>n 
memek yo'lundaki mühim ikiısadt tncirl-er1c halıen Ticaret Vckalettn. 
hare'kct şiıındiden ~ekBlenmişt!.r. de görüşmeler devam etmckıte _ 
Bu harekete ımüvazi olarak hü t. dir. 
kumetin diğer mütemmim bir tect Eğer bu istişareler !yi netice ve-' 
b"ri' de hülkumetce satın aiınacak Ticaret Vekili Miimtaz Ô1:n•en rirsc hubu'bat 'ııe bakliyat m':ba • 
Ycya e1 lkonulacaık mad<lelerir. tc- temin etme'krt.ir. Bu maksadla sade ı ya ası işlerinde aliı kalı ta"'r'<'rin 
da::riıkinde bu ~lede alakalı tacirle yağ istihsal eden vilayetlerde yağ ta,·assutun.d<ın istifade olunacak -· 
r :n de a"\i>lkasımı ve tavassutunu müstahsili ile yağ tüccarı ve Tür'~ tıır . , ............................................... , 
\ Parti Grupu l\ 

Şark cephesinde ~ir muharebe sahnell ~ • • ' • 

( ] 

tikleri me\ml~ri sağ1am1a~tınnış- i bugun top anıyor 
Sovyet tebll·g~ ı• lar ve çaııpışmalara devam et _ : 

mişlcrdir. İzyum _ Bıı.rvcnkovo is- : Ankara 28 (Hususi) - C. 
t:ikaanefauie, lkııfalarım'.Z, ıliışma. : H. P. Meclis grupu yarın saat - ••aar•·oı nın şiddet'li taarruzlarını püskürt- ~ 11 de toplantıya davet edil -

Binlerce kamyon, at • müŞlerdir. Ce.Phenin başka kesim- : miştir. 

v:e~~~r:~~ ~rç~r~~1- 1ve izramda ~t:~3:,r ::=::\:ku;:ğ: ~;~··:·~;~·::·;:; 

İktısad ve Ziraat 
Vekilleri Mecliste 

izahat verdiler 

taal'razlar 
~~!tı~~rnnuştur. Biz 23 uçak 

fzyum. Barvenkovo'da ./. k / Ad 
t d dildi MoSkova 28 (A.A.) - Çarşam.. J eV Q · Q e ar e '' ha akşamı Rus cephesinden gelen 1 

ve Moskova m7rkezi etrafnda~ Jlllj[/ıA MüJa-laa 
tekrar yayı.fan bır radyo haberı, J 1 

V • t o·" re İzyum - Barve~ovo istikametınde 
aşıng ona g Sovyet kıt'alarınm dü~mana çolk

1 

R 1 
. m'da büyük kayıfb1ar verd:rdiğiru ve us ar ızyu bütün taanruzları püsküııtıtüğünü 

• 1bildirmekıtedir. Düşman,, strate -

b. h. almışlar ji!k önemde meskCın bir mahalle lf Ş8 ır taaııruz içiın tanklı öncüleri ileri 
süırerek hücuma geçmek .stemişse 

A.A ) Sovyet de tan'k savar ıtopçusunun y~ldırım 
Eılr düı~n Sovyet kuvvetlerin1n ' ıMoSkova :~b1~y •• • tesirini göısteren müdahalesıle çe. 
Alman kuvve!leri taraffndan nasıl ge~ ~ısı ~. 1.!'\ratkof istika _ kilmek zorunıda kalrruş ve düş -

kuıatıldıklarını sösterir kroki .
00 

ayıs!k guntlu rım.ı· ·z jc.-.,al et _ (Devamı 5 inci sayfada) 
meti e, uıvve e lilb 

Berlin 26 (AA) - Alman U-

1 ımumt karaııgMıı aşağıdaki hu .. L As'·erl •az ret 
susi toblığı ıneş:retmektedır: _ D W 

Harko1un cenubunda cereyan e-

den ç•·ro..=.h:re:.~·i:,~~t , Harkof meydan muharebesi 
ltalya Kral ve veli- • ' 
ahdine mukabele nasıl cereyan etti 1 

Peten italya hudu
dundaki kıt' aları 

teftiş ediyor 

tahsisatı 

~leclis dünkü 
içtimaında kanun 

layihasını kabul etti 

Ankara 28 (A.A.) - Bü;--Uk Mil 
let Meclisi bugün Şemsettin Gün.. 
aıtaym reisliğinde yaptığı toplan. 
tıda, Miıllt Müdafaa Vekaleti 1942 
mali yılı bü~esine 130 milyon li. 
ra fevkalade tahsisat verılmesine 

lktısad Vekili 
kömür meselesini 

izah etti 

1 
Ziraat Vekili 

ormanlardan istifade 
edileceğini söyledi 

An'kara 28 (AA.) - B. M. l\fcc. An'kara 28 (A.A.) Büyü'k 
!isinde İkt'ISad Vekaleti büütçc:si. Millet MecI.:S:nıiın bugünkü top 
nin müzakeresi esnasında, Esııd lantısında V~flar umum mu : 
Özoğuz cKars,, Kars viifıyetini a. dürlüğü bütçesinin m•jzukeresi 81_ 

lakadar eden el teıgU!hı He petrol rasında doktor A!bdülkacı r Kemal 
meselesine temas ederek vilayetin Beyazıd (Maraş), umum müdür _ 
ihtiyacı nisbetinde hiç olmazsa her lüğün eSki vakıfiarı satmak sure. 
kazaya birer veya ikişer el tezgahı tile topkınan paralar,fan velev 
gönderilmes'mi ve Rize vilayctınin cüz'i dahi olsa bir ~ısnnm vakfın 
Mapari na'hiyesiınde ı,ahildcn üç satıldığı mahallin imar i.şlerinr 
mil' mesafede mevcudiyeti, f!ÖS - sarf.etmesi temennisinde bulun _ 
terdiği emarelerle anlaşılan petrol muştur. 
sahası üzeri:nde şiımdive kadar bir Valkıflar umum müdüni Fahri 
teşebbüsıte bulunup bulunımadığı Kiper küırsü:ye gelcreık ı:at ılan va. 

(Devamı 4/1 de) (Devamı 4 / 1 de) 

Kıuasıua nara nare1uanıar 
Prof. doktor. Süheyl 
•• 
Unverin düşünceleri 

kendileri verebilirler,, 
1 rımızın bu hususta mütaleaların• dik 
j katle okudum ve müstefid oldum 
1 Ben de onlar gibi bu bahse ahli.k.i 
noktadan tema edeceğim, 

Her asırda, geçen asıriarda ve 
gelecek yüzlerce asırlar sonra insan_ 
lar daima ıki kısım olacaktıt. iyi ve 
fena. Belki 'bunlarln yüzde nispet.. 
leri aznlıp çoğlacak, faknt da"ma 
bulunacaktır. Atadaki sınıfı ben e

saften hiçbir tarafa sokmam, zire. on 
ların şahs:ıyetler y<>ktur. Bu neden 
böyle oluyor) Bugünkü insan daha 
inkişa.Iının çocukluk devresindcdh. 

(Devamı S loci aayf~ 



1 Sayfa 

Hergün 
-···--

Harb, politika 
Ve propaganda 
Oyunları 

~---mc.1uıem Upklııll 

Beslmll llla.b'e ı = lki okul:= 

!cra ~eabadea dosya çalıp 
ı-.. ebaitl 

lc:ra d.aiı•lne .aid bir doeya,t tlıl 
a ederken aflraa ııır• b*taare indaa 
eden Nikoli adı~a bn ıa!l.ın du. 
me-ı Aett,. 5 &neli ceza mal&e. 
sı .. ıle cila .... sıc~. 

Sabahtan SabaJaa: 

Bir Vekil iki 
Meb'ustan &onra 
Bir gazetecinin fikri 
~-- Burhan Cahid--~ 

latanbuJ borsası 

............ 
Londra ı..... a.ıı 

~ew.Y• iM .W. U9 ZI 
eDen9 lM .a...,_.ır.. it.US 

'\fJl*"4 "'~ tut 
toım.a. ı .. ı... aı. aıa 
Bir &Km 11n U.70 
H aprlıık Mr .- ldllce 
lıMm 

Snu • ıı:ıwwwwww ı.1 11.11 
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SON P OS T A 

M == S A N ' A T 1 D A ı• B günün ll;anına giri.nce ~!bette da-~ C s P O_R- ~-'"'* ha iyi olu'.YOr. 
+yw M Şu ıkıüçülk: ~aın sonn 

Kelimelerde hayal E~::,~::::: Admira takımı~ı_ın maç:arı 
V l.I de kelimelerin hayal ıtuvvetinden Alma tak ·ık ~ azan : nalid z· T T kl gil .istifade edik:l;ğine tesadüf edili.. n ımı 1 maçını Fenerbahçe ile ıga u şa l ,or; eğer bu biı- ta'ıde mukabilin- son ınaçını da Galatasa~a la k' 

Q eçe~ hususi b'-r toplan.. & kelimelere birer cllmlede~liımeniıı .iÇinıde gWenen hayal tıe/de ya.pıJımış .olursa e~~te takdire . " Y yapaca 
bir Uda uç beş hanı.ın arasında ~um: cÇayuı dalıga.c.ddan ~ ta,marn.Oe ifade e&lmiş bu.. değe:. F.d~~ı.ya.tı cedıde devrirııdP Viyanamn . Aıdımııra fut?o~ takı- rayla lkarş~l caktır Alrr rkıonuşma vardı. Bu.nun bazı kcnm-ı.ın lku.rndMını ~ akı lı.ı.yuı.m. Yalnız. onu okuyan, işi- de böyle ıdi. O zamam.n gençleri, mı C~martesı sabahı şehrımıze ge- kımı şeref:nic · . ~· .. ta -!;"n;ala:ım ben de Ştiınş olu:ıor. gidiymdu., ,ayı. bir keakiıı ..,. t<m lbu hayalin ~ lev- ~~rl> edebiyot·~dan !"'avet eden leoelctir. ~elee hazırlanan prog- şamı A • urn~rtesı gunu ak-~ bır aralık hanıroS.ardan b' · ıvar ki söyıeıbn Muierimiııh.anru. ~ çiz:melk, onu bir rağlbetlıe kelıımelerın havai kuv amda tadılat yap:ıılm,,ştır. M;safir b' ,Ya:lipaşada:kı_ konsoloShane ~~~ıdorad~ hazır bulunmıyan :: lllz;ııi>l~ ~· ..ıuf ""'1n olan nricleıde lıo • vetine fazlaca dii!\!l<ii~lük gö-:rerir. tak!~ ilik maçını Pa~r günü Ka- ,;,:',''."'a l»r çay uyafetı vede _ 
landı ~l~r~ndıa~ bahsederken lru1. daıkllannm iki tarafından suçunun yamdc, oodaıı oonra vücuda ge- l~r ve bunun ~e-tıceınl~ b rfoır ve- ~ııköyıde Fe~erıbahçe ıle oyınıya - w 

d d gı !_ki ke~ düdkatimi. u itira.fı ~rdu dx>roıiarın sesi len şeklin· :r.:evöcin-e erişmek mecbu- nıliğe tahaanmul edemıyen esk·Ji_ aıldır. Adımıra takımı bu maçtan ı Hakemler çagırılıyor 
"~-"c?ıyo<W_ ki: Y""-fecrhı sakin h~ ştşleyordu>. riye1hledir. ii• sadalkat bağlı l annı loşlmtır- ç.ır~ Anlka':~Y~ gidecek, 3 Ha' i<an ~lge Aıılefrmı A ja 

11J ığ nd. 11
• A. 

k . . el eçen ~ onu gördük. Ar- ~le bir delici bakışı var lci :çin- cSüriilıe siUiile geçen>, v-e euzun lar~ı. . . rşamiba gunu ~arad'l b:r maç ~gıda isim!loeri yazılı olan a'!e _ 
~n"Uzcıan geli,Y'Ormuş. Yanımızdan de gımk!nen ~ g6rmek göğ- boyiıy(l'e d&bgaJanarak yürüyen> F kret ve Cena.b ıle on!arın ar- 'tapacaktır. Admııra futıbol takanı tı:zm hakemlerinin 31 Mayıs Pazar 

~·"". bakmıyarak süzüle sflzüie süımü but'gUlu,_,. cietlebilirdi., l<adıDden ba)ıoedilirken onu o na. kas'"~ laJ<ılanl>r. h.•t~A nas1rler ~u ~cta~ S<mra lsıan~ula gelecek günü saa4 14 de Robert Kole ..._ 

d

""f" ""' """" iıoıiMe önünıü1.de .onun bu sllzönö işitince hemen Si! blr al!tr abed<le ak., ~iitf W bu yu7<1Mt ne ""'' ·snzalon, ne ~c uÇ>.tn:u _dcla <>fa:"' 7 Haziran hasında bıılunmaları rca ol~n 
a ı~ı?lanaıraat )iiırüdü u.zalkl ~ ki:rpiletıdi.Tnt v 

8 
w endımımln ne güzel lbtT' inhimı acı fe?:"\rıf'rr"' tı1r.rnm1qlardı. azar gımu Ka.d:kö}·de Galatasa- (D 6 f d ur 

D'k'k .,.__ • ıa!l.ul... · · O 1 dah . l k evamı ncı saya a) 
('
8 

.... awııı~ çarpan 
0 

iki keli (",.eç~n1erde yazılanın pek bft~ ile, b'ir .. kııntım8: ne ~lerlediği ~- n 
8 1: . a zıya.' e . e~ımelerin ( 

uzuJmeb ve cDalgalanmak. ol- y(i3t b.ir zevkJ-e oıkudu~m v0 fık- g6rö.Jımliı,. zi'hnın ıÇ'lnde o haya- hayaıl lütfunu ve.."if· ~eırikiJbJlm"Cle a . '"Snn p. J b J ) 
lu. Ke 1 i melere llimıek ve onları raim'ınııı. h&tmılarının tuhafh!t-Ie bir can verilmiş olmak lS.urdır. r~rlardı ve_ bu ~la '.da her şeyden il• l)S l l,, n llJ U m ac 1 $ J " 13 - ı 11 i ~leyerıak i.çleır+nkle'k:im, araşt.ınna.k la:ı:mm ~;ğiıne her vakit hav * 7 'vaıdc V'C'Tll blı!· f:ir.crin. o zam:ı:ı;n ,____ • \ 
~ence peık güzel bir e/tlen.co oldu- ran ka.ldığı.m Burhan }'elek eat- Bu maıkaleyi yazartken tahaıttur k~~r ku'ı'anılmarnı:ş oir vı>C'h: s~ Bunlardan 30 tanesini hallecuek b' d 
!Undan hemen bu iık.i ke1imE:de maftt,. masdannın Tükıçede muhte- ettfm. Galilba otuz beş sı:>n° k.a.dar b~hın S!ık ~ırı!rnas1 n<fa hün"r er&- 0 ~ b' , . rr wa a Yc>""'an ~ .. i J-.l t · 1 L •• lb ih k ı· ı t · 1 d .. ·~- 1 b .. · · · Ruyacaımıza ır 11•Jtye takd

0 

J .... ·-,.ı-
ura au'lllTI.. şt.e .şu satM-l&rı yauır- ltf lruıllanış1armı kayded•yordu ve evve gene vu· aı se, P ıme.er - enr er ı, """' ası u huııer ıdı k s \d • ım e ecegı• 

ken kalemiımıd~n kayan celemek> buınlardan y{i'Z kadarını bulmu.~u. de hay.af JJUl!Y'Zl'ına dair mutıalifv1:ri kudurtmak iç·n k'fa 1 ° _:n ::~ı 1 2 4 
kelimesi.' lıaııt.i .l<ayımalr.. kelime- Hep biMnen, her zaman işitfl"'1 ta- bir """""1abe yll2lflNŞlJm. .o w>t. eder1~. _ . dan ""' "'· .:.;: 

3 

S 6 7 8 9 1 ~ 
sı bile uzerlerinde durulacak şey- ~~ler; fakat hiiner bun lan ?~~p zaıma.n ne. dem'ıefım ac'8 - B . .ra- rr.~'.11; bir şztklı.n rnaı.lı::bul o yiik ıeıaıeı. f.ll. ı 

1 1 il 1 
lerdendir. bır arada toplamak ve her b·r:nın bııı?> meırakıle uızuın ara$t•tm"s - labılmesı ıçın onun mu·tıaka e>Sk;. 2 _Dm 1 ---------- _____ U 

. Kenıdi kendime zihnimde çevil'. ;f~ havsa'la~ına giren ma'nay! lar netioesbde bu mus".Lhabeyi .Pr. tarafında.n !kuı:'-:ın·lm ş olm:-s·n 151 , Akıle (~).pucıı 2 • ----
dım: Süzmek, süzfrlmek, meseJ.A •e~t eııt;me!kıti. Bu muvaf'rak:yet1 bu1dllm ve tetkTar okudum. ııstınad eden ıbi:r in'an var<lt. Onlat ı _ Bir mm. _ ----------gıöz sü:ı.ın'.ıek, hatta meselA şu iba- g6steren ~amrln arkasına ta- Bura.da sıe.Idamıvacağım ki o ve dan birin;n herhal".,.· ı:ıir kPs:d ı;in ra.hlı s:ı& :aı. ------ ---=ıı--ıı 
rede c""emirun .i'ki tarafıında mar- kr1'araık ben de bu yiiu yakın ta- zıyı 'lielkrar oıklJl!"'lllk belnde szaba ne. >bir gazePru:ie ""'-rülen bir h". tılla.r y:ı.ış eden:esi'ne siizıi.il'e süzü- b!Ti yolcladıım; ve gıödi.im hemen benrller bir duyı~ uyandırdı: Baş.. val sanıki gökten ~~?.il olmu<: m~- <ı~. ~~:= 7!~~1 

4 _-.• _----------
le uçuıyorla:n:h> derken kullanıılan hepsinde atımırlc fikrinden azan bit" tan a$~ ne lüzumsuz.. ne yersi;ı; ka<ltles bir ayet hükmünde id:: v 5 _ Övmckt.eın S .... \ .,&;;J __ --__ sü:züIDıEl'kı> yüııi.iyiiŞte de kullam- haval var. Nitekim yuıkaru:la j~a.re~ ~eıfldb11P!f' YP.ıpnlllSlfTn'! o Z'3i!TJa.l"tn onlann dışında bulunan bir venı. emir (2). mm 1 • 

Iır mıyıd1 ? Hal!k dili, hele ı}ndınla- ı:ııtt3ğim ke.lli.melerde ı:fade ettikler ms ~ralkı öyıle bir ma.ra7. :nahL lilk te'\CT'r<> müstahak bir gÜnah 8 _ Alnıan<ıa _--_-111.111. --- ___ _ 
rın lisanı en ginoeni1ecek bir ıka. rtlkirde bir.hava] .gizl~~te ve bu vet;ni alımJş ki herkesle benl'~l' !k.albfünden saıyılıroı. evet (Z), Basılmış 6 
muıs 1k1yımetindE olma.ıkla beraber ~ret11e zibmde bior küçuk levha ben de omm buhranlarına tutula- Eskilerin gü.zell.lclerini inkar et (&). 7 IB .. -------
.,ir kere de JU.gat kitabma müra- ters!i'n eıtımektedir. rak pek sade ve peık güzel söyllle- malt kasdında olıruyan. ve Nef'ile- 7 _ Bir teessüf - l\1ı1I 
ı-aat etnıelc istedim. Elimde c:....... Bu hava.l ne<lir? Sadece bir !ıeş- me1t mihrll<-ıün olan fiıkirler sırası- rin, Bakılerm. Nabilerin· hele on. -4 -------- -- ----~·- b h k h ' n: ası ııı. 8 
~ttin Saminiın Türfk Lôgat1 var. bfı. ... Fakat öyle bir t,,., .; . i ta - '"a diz~len ve ardı ar.kası kesilmi- iara n'sbetle y0pv0ni hayailerle 8 _ Azhk. at 
dı, itmi'nan ile gördüdüm ki bun. sM ça~DIJ11'2rle bi-re tıesbıhı.a esas ven bir ta'lkiıb Pe uzanıp ıfdrn tı"" zıxhur ed·en Şey;h Galıbin muha- ı6ı -------.---- ---
da da sitziHımek yürüyüş bçin kul. ı.msurları olarak ~etilmiş olan kiıb1ere boğulımu~. Bu.(!ıi....,ün d'l lifler kari.ar hayranı olan edebı·. 1' ·U&le'fn ka,. 9 a.I • • ~-......... .'\~ bh., --" . nıduiu 13). -- -- -- 1 !arııilımş. Artık da~lanmak, veu~ .......... elı, m~~.ürı i veç- in'kılfılbır.ı'!ıan sorıra şu t-::oıd vaz.Ja~ yatı cedhie erikarıı ancak ke.r.dile- 9 _Şöhret (3l.IO j.-----
bu yazıyı yazarken kalemimin u- hi Şibiıh, edab şil:Xilh hEP ~iırd~ .sili- 7i7f' ne kada.r ı:t:ırib ~elivm' . Dit rinde de, a'j~ile eıs' :.f n ya.ph!darı- ıo _ s;nem'l ,.. =~~---~d==:l:l!!l!~-=ı!.-r::l.:=J...ı:ııım.I 
~una takılan celemek>, ckaymak> nere« yalnız o kel1ımenın ıçınde ıle beralber bı;?de ~.e bır ?:Pvk :nkı- nrı b<.'n2even yenilikler :cac\ına sa- perdesi (5), Akılı notıan lıatıra şu son satırda a'l"&ya giren taPtanımıştıır. . . lalbı haşı'] 01rmuş. Ovle ki o zama- "iııhiyet bu'mak cesaretini gösterL (.&). 

5 - Sonuna bir «Nıt setine M1181111 

4afkı•lnı8Jk• kelimelerini araştır _ Y~a.rıda m•sal ola~ ka~e~ı- n·m ~razıları simdi okunurkerı ~d-e- \ıorlardı; n•tekim bugünün ·yenile- Yukarıdan aşağı: 
rn~a lü-zum yok. \en ı-areloeroe e~~r teŞbihın bu~n ta bı:r .enı. duyı.ıluyor. Be? bu eza_ ri de ayni salahiyetle avni yıen!- 1 - Pli.n (4), Orta detil <S>. 

Bun1ara eş olabilecek takım ta- 1msqırlarm1 ~~ • tasrfh vı esk1 !dattıılrı.l""'ın yıenı yazı 'l-" l'lk.leri g-öıstermelk cesaretindedir- Z - Telm.lh eılms (3l, Unmılalıl, 
knn kelimelerin hücumuna ma'roz ~ limn gelseıydı• ne •nk:rN· basııhrmıd.a lıisaını sa- ler. Yeti~ir ki bu cesaret Türk e. Düzen CS). 
kaldım: Yalamalk. tı(S.ıılWemek •• Sl!'ll1'Zlm v7 ne dolaışic. ciim- ::l.e1/f.1Eri;:ik-en faıtlasnıe d.uyu - dt"bivatına taze kuvvetler getire-

3 
- B1r k.adm etiılest (5), Oenq ele. 

ismi olur (3). 

6 - Tuvalet fllJlr&SiDbD biri ('J 1. 

'1 - Vaelıledm cmannak m. 
8 - hıtanbwcıa bir semi (10). 

9 - 11in (Z). 

1 

' 
ıı - Bıutırı c::'. T~-;bit oonmii aa.ı~ 

j3
ma:k 9'slemek, burgulamak, kirpı- leler vücuda gel~ti Bu- vıonmıı ve neıtke olara~ bilsin. tll (3) · 
ip~ v.11.. na bedel tedt b'ır kel~ iıle. ke-himnı:ıdi'Vlm.lm iki cmloc bu- 4 - Trakyadla bir n·ebJr ('), AlimeCI 

!!!!-~-~-.~-~-~-~-~-~~....._~~....._~~·-~~-~-~-~-~-~ ...... ,-~ ..... ,-~ ... ,-~ ...... ,-~ .... ,--~ ..... , ..... ~ .... ,-~~~~.-ııııı.-ııııı.-ııııı.-ııııı"""".-ııııı.-ııııı.,..~~__..__.__.__.w-~w-Miii~~~~~~~~~~~-.:.~~~farb (t). 
lİlı&ıi • 4.. • J ' ~,,, 
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Erkeği kadın yaratır 
- Aıbdi re n veza et.i.e .kaptanı Paşa çabu'k çabuk cevab verdi: kim, göZl.eri parıl pM"ıl yanarak 

deııya n~ğı doğrıı mudur - Verelim, ınası! vıesika ister. baş kmti, taltereyi almak için eli-
suıtanwn? lk? nf uza.ftı. Sadrazam tar.h tatb gü.. 

İbrahim P~ kendiane bu de- - Diledijğ!inie anda arayı bü- lüm!ıedi: Vedada ge~; ~ say. Konuştuğu kızlar~ ~ileımuel a~ . . . 
rece yarar hizmet.er gören adam.. mayunun bilcümıle kapılanndan _ BUlYUfuın efendi. ~ ve imalkla •b1tip tüıke~yecek farklar masallan okuy~bJıyor. Fakat bı yor, cŞah6ıyetmı kend1n yap 
dan ze;rre k dar şı.iıpneıenme.t· ak- ıWstakil1en girip Ç'lkal>lmek: em. gündm dilledijini.z anda sarayı !v~. V~ ~n, .serseri nıhilu, tahazmn~ en ~ .15 «il 
hna bHe _ rmec:t:ti ~in gülum. ri... ıı...·· -·ft, _ ...... __ . ~~az mıJıSikı istisna ecblirsıe, yt1Ş1ıncUtiler, sevgıhlerin 

- 1 · • 1.1umıayuna ._ ve cevCHiDIA gıre- -.re .ı. .. -. ~:~-...ı. ~ ..za.........ı_ md 
Beye gu u.mseye D~n:ı; salladı: Öçüm» Ahnedin na.r.ınaYm ıı..:.1->:- L.' • ...ın.....ı..;_ıu .. H _,, --·-~ve lıabi1iyeü ~ YllŞl -~.ncr, onwı yq 

Be'I: -1 ndi, ·~· . ~ ..,..au- ve .,:ıızı. .,... .......... u:-sua. ay. •ollnayaıı biır - --ı...ı. ... a.::-_ kiler - ... i~-, .. ~ı ....... ___ .ı_ -
- u a.e ~ı reıs pap elmas ve pırlama yüzük.erle dcıhl, di. .Aıllalbüıtaala muininız o!swı' i -:~··· .-c:~, •. ~ -·'6 um .. .-u r.ı.T'Afill~ 
olm~ lmaıılıa 8*al.lı dmıadt hiç tereci.. _ . . • ~erie arası, SanMftatlle olduğu • Yl8t*lanu g6I ya.şları!e ı ve vantaıan Jııoıyımıştar. A<tarr. 

- ~anmayı hümayuna fU sa.. dıüd etmeden laöse Ahcii]«ani •· . Abdü]garıi efe~ ~arı ikaclar ~ Bu hali daıma aılesı- a~; CJID1ID ~ yii fjire, budal'dan birinden b • 
at va~ Mecek-~ . fenjiyi llwiundan kavrayarak arz titre.ye ~ _eımrı alıdı. . !~ eodİfe ve Jılbırab venneJc&e. ~~hu PiJanna llaflf soluk} mliraeaat edilecek. Bazı insanl 

- Arz odasında cae inüaar ey .. alaları odw doı1tru çekti: - Hfmmetimiız dereeennı ~ iV:edad. aedea: hoşlamr, Vedaci ne-~ ıtil:leıble ~ kalbi ~ hııvvetlı müessirl.er l!zı 
ler1e!'. Tedb"_r söy'leşüp. karar ıre- _ Gelin :imıd. vaımadn eyüce an.tat" ve takdir :Y1 sever, Vedacf ne olmak isler brl- Wh dbJabı 11Mdır. Onun Vedad belki de bir eser halin 
rildilrıten ~· ~ e1 ~oy.. _ Nen,ıe stt>t;ı~ım. birıı huzuru buıytl1'l.11'8UZ su.ltanJm. ~ .. . *ileri bir seyqilinhı ha~li 1;ırya çıbb~ fıç nı. tark:nd 
ması emrı muık.arrenhr efendi h.. IDıl .g&arirria~ Sadrazam bir fPIY söylemeden : Yalnız l'Nistebzi ve matrtır. ar. :Bu ç~ aıikı gencı olmadan ~e bir kuı et bekl' 

- Dmıamna.yı. hümayunu Sa.. :umayuna • ağalu oduına girdi. ihıfyar adam~'·~. ne besler? Hiçbir mezfye.. ~ ~1ı~ karakterind et bir bardak !VV ~ 
r~u mutkaıbelestne çejdip de- - Ydr, t11"Z ağalan odasına. Ba'b1.ll.lriiadeye dolru ~rüdü Kapı ıt.ı. ~ few*al:Weliği olmayan, t tesirlenıııi gılielerir. Seve . damI k -h.~~.~ılat.ılmı 
rmıunda bulunan levendleır ile Hızh luzh .ilerlediler. Abdülga- . · pi-'et~ bir n• l lir" ler, sevebHenler düınyanm en iy :1" • a ~. aa.:- °: :ru ~ 
fe'Vlkeflft pad'.şa1um.ız efendimizi ni e6nft ardı:kta kaldı. İbrahim k~ ~ zaman ';t~a ~r ve ~ olaıbi tr? Etrat.ı.lla maıdarıdır. iv/Km yapılıc+ '1l • rdaııbın değC:şürecek bir mue 
Jniiıdafaa mfüıılkün ~aıaz Dll? Paşa odacra girip b.irialç dak·n u.p ~ralıım Pa.şa.nın girdiği o.. Jb~ ve.ren de budur. Vedada, ılıığmdan üwtiiıdir. Sevgt, :.n k r. • ••• Bu yqta bir delikanb bun 

İbı.nalhim Pa-şa takdide bakıyor- lır:a!WM• sorıra çıktL Elinde altı daya do~ ~ı, duda~armda :gu:ıel denemez. çir'ltin de sayıL ı ruhlan yıbyan, en ö:ii ruMa imez, beklema O gelirse k ruN 
dbt veıdıiarlam ımQlbN ile miihmlü bir ~ lbiT ıteıbemüm getildı: !maz. Kadıaıılar onu çok rtipik bu.. eaınla.ndl'l'an e.n ıtmvvetli bır Amf Wııdiae celir. ya eriı:en. ya ~ç ••• 5 

-Am !btz ctahf düşiindük efen. p\811.ac* ıtu~u. Köse he- (lubaı "WW) flutlaır. DDl.la gururun emr lıde ahrir ve edebiıyaıt vazifesinden Her iman içİll bayatta ma ' ~ 
di. Sara~na kifı le~ I . !Ç&~ dl11'8Jı laşian, hayrettir, ze. alan de'liltanbya. yanık a manevi bir miiessir mukadde rj 
oolbedilece'kıtir. Belediye Sular daresınden: :~. ~ara mahsus "<i«in b•ıştı . utııu, hülyalı şiirler yudırta :Ya l!laııii1imeıi mibbet olup lta... 

Dedi. &Yf'ıimak için dawanm. ı - ~e ._.. ..uendea 113 &deıl mıılatellf 81t'Mıta •llun• dd :Plerıle, lrarşaswdak ne onu ol. r! k/llı. tabiat sevgtSınl yara.. raealr. ya menfi olacak, batml"'aık..İ 
A4bdiil&mf" efefttti paşayı bir daha Taaa tQ w ...... dllttarlleeeıkMr. liduğundan ~ baŞlra g&tft' r. O- tır, hı~ i1ısaıı br&Mer' • Vedach& Wt- zaafmı bdın ~ 
in edi. Bu sefer ihtiyar aA.ının 1 _ s..a diiMllı ....__ lılance wealeoektlr. :nun çağındaki gençler, 9CJk teıdcibio ma girer, sonu fıü l edll'Of. Çoeutan t>YUDCa oJ 
~ açık biır endife vardı: ı _ DitiUeellt ,,_ &lJ" IO'mllnlan ldareııdıa atil:realnlh ,.._,etfnden limaot* old1*ları halde, Ved anımı olsa, b:nkbğı e11kaz arasm.. tan alAkası gibi Çocuk OTttrtC tıJ 

- Sulıtanıım, padi!J"hlmıZ unuru.. :Jallı• diüm lollt 11- 'Yel'Deceldlır. :ı&ıüJ meeeılelerHe de al&k88! yok.. a işe yanır his kırWıları, şa1ııtı• m ri\yasmda d:a. Frür· Vedad ·~ 
aa iıfa edilecek y n hrımetleJr bu.. , _vana tılJ Ye _une uömuneıaırt lılaftmJıı JeTazam aenllıfnde dl'llte. itur. İç. ~m, dış hüıviy.etine v~in ·tılfliS!~a malzeme hitım~t bir an !ıatırlanınağa bı1et 
lwıduğu sureti halden anlatı ur. ceWlr. faıkse~ ~ tara:&m bu.ima.k ka ~recek tecrübeler, hatıralar bira delmez. Defen bir tarafı varsa,i 
StkiY~ ~.~ satuıiup h~ .vazı- ı - • .._ t.ı llzel'flle alıult ilteıWerln ı Baslraıı Ki Sah siinil ibil dıetlildir. . ~·M ~ parlllklıtmda, gar. ya biçimli bacalk!a~ yahud hara..i 
)Nltlerlnı ogrenmeık &t..er mıs.ız? .-.t u :Je tadar • r mek&üla fla&lumı TaJıiılım Sır~ llare : Çoc\&l~ tfihaınrnül edimıe ~:Lll'l yıldııd.aıında, ~:lln ~ retli duda:k:lancbr. m~-r aşk ma..! 
Sadrazamın buruftu: meıtııesa s&lderm 1 rı. «5S6b ~ede Yanmudı. Babası, ya.. , tıoprafm yeşil il.de, R"ff ha.br haf : 
- Çok r efendi. ! a.mu çOC\lkların zeki ve islt ad'lı kıiın hayaıt vasıtası1e ,~ b r =~!!1-•--» :ını .JD:'tıı:"i 
- Yok su r.an m, b ıim tf n 1 1 t : duklan hakkında.iti nızn ~ı.e- ya1tı:nHc bulan mıwm batiin b QQJWUllU _J4maga ::!]~ 

l ti sıelh ı oluT d. .... vlet ila niryol' arı ıetm~ u. M. de i e '&aJıarak ümidini onun bu ça~ tifıde.n sı,ın?Jr. Tlb'atle '.lradmı olamıyor. Elet' ÇJ]gın bi.r lht 
Sadrazam r ·pı'm iki elini ! a;:ııa saıklarmşt?. Fakat Vedad, a ayni nmanda. yiıhucl bi'rt> e a t\llt~uış ise, ~ omla 

' n b adı· :MDlaıumnen bed4M Ul.flıa~ u bla Un .ıııın IO tıea Deld9tlrel llJl/lMa :ııün g~ilB;e, haşin ~rser· ruhlu vasıtasile severbr:. Vedacl, yemyeşil kUVYetlı Y&fMM"NI bı.r aP sahnei 
- Ya gi llNSlZ? Ya ol mühli- Pertembe &iinil uat. ıs •2 lllpala sarf -.ıa MI ....,...,_ İdare Wımııaıia raud bir insan oluyordu, A ·ıe81• ve masmavi biır d!ılıı:ıor' ortasmda s"dir. J".lörlleri köyin beıii ıf 

i · dalbi · • musuz Ceplanan MerU. 9 .,_ &omf&T•w• ..._ ...,.a.caw... · teseJlli eden tek nokta, bütüın ~uş, böytimi)f ~iş o1ma dediıkodıılSu... Kaduun. buf. 
X.- helk m ke.rme ile keG.. Bıı ite Pı-k ..,_a.r.ı ft50l ,- ris elU -.... ~ tembıM ile hareket'lerinıde tetblye hudud- , JıflDcle bul~ ç balkımdaıı 1liıle ~ er..; 

tirip atı: , h••n ~ et« ı ver.kalan • WdlıtetW apı s6n .at H • bar ..ıı armı ~. Bir de bu hu.~ h6tln ~ımğına rafmen n \eklen prib tıir iacızllt. vari 
- Belli. b ·r Şlıl't ıle. reoen Eomilır• aelsltne nrmelıııri ....... !dud ıtecavüız edıie, Vedad ta ham- &tr.at vamtasüe iradını. ne 1r " • Genç Dmı Juamn !ıergiin içt'i 
h P.aıı;a Wmb: &M· du :aıarm .ıara.15 Anb.ra'ta .._. Dalrtllılıııııl --~ ."'1iia edilıms bY i.nsan, aile içiln vasıtamle- tabiaıti eevıebiidl Bunu yeni bir blıramm lnıl~ "1' 
- Söv! n imdi. ŞarlJBIZ ııed'r Teselltim "Ye Be* 8eftlt1aıten t..m e1ı1nar. (58ft) i ·r y6.z kat'Hl tetatti edileceıkt; ·çın ha~r. bunun tem bhttt.r beWeriwfen biri !&ki de bu ... 

ve ne isters'z? !'Qiitürı zAfı bd:ııi!.ara brşıd?l'. bunun iç'n asabiıyülmtz&Qtır, bu- SeınaıRM. ona m~ bir anu ft't.f 
lıbt.iyu adamın QC>k a.tır ve ya- MuhlılNIMD l>ecleli lMGO> lira aLın •'llldelil ıew• ft eaalta 1511 x. . .ı • ! ru ve müuı da belki bu mem.. mm tcln nftNz. 'bunun t~tn raü miJllr. Ciidrii. bildi "nelen lmvJ 

p lam.az tfr fl!Y isıt'yeceğini ~n·- riaf ~tel! cs.s.ıuı1 cmna rttnl ..u cıue> • ... ..,... ~. i"utdan besle~. Onda bu zaaf t-elmd;r. Omı kam aTa ya]rlafh e1!lidir. O da ia.b ettiil za~ 
J'Ol'du. Fabıtşu anda lbrabiım Pa- ..._..o.. Maa ~ ... .,.. ......._ ~ ..ı ..uiitaaa. a.. fı's erini töırpüılemet iç a.rem·ru an l>iT sevti tatiidir. AsH hislerlebislerine ,__ıa istiBzaJt h>şu..f 
'8dmt Be .._.. mmele haz11dı. .....,..hr. 5-;es·ni d!iıalmıd: .g:.bi b..t-r fayda te !Jd>ataj 'J11PÜ1ma1111$- brr • • Hem de kmıdisi!ldm P da..I 
Cani efendi muıalı ln89lth t.ebes.. Bu ile Pnnet llı&e:Jenlerln fW> 1&91*- - " • t • a&, ..._ _.. i>nin nmiyvr. Becerik i. Wrln m .. Had muhitin. lnın' dello. mtal*h... Bu genç rJ 
dm etıf, etqt '"ı•>hrfa WdlfteNl llnlhteYl W'llıınlı &!'ili sibı ..,., U4.Jf) .. !'&un 'stihab.. Kalbi ile diU aras mn, hani alenin 1ıaısilri? Böyle . . ber ba.knıftıda . 

- Müllrii şerifin.iıie mıımlıur illi aCiasa War lı:vmlsJ• n1e1a. ---. n ·~ Eda hi(biT utlaşma JDe'V'eUtt- d1911. )ldt. Tatıillt. yanttıfım (Aıbaı ,.lw) 
bir ıvesilta ~anvn, · Ba ite ai'1 ............ .....,._.. ..,_ '1ln* ~. tim) '-... • -· ---.. - ___ ......... _ __ 
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:e- ~tit.a.t zaeı·Jwıtsa ne ~~ne- kılmetimiaiın en başta aele . 
1r d u..f c~ mazıba~ tasrih ed1 - lakadar eden e! tezgah meselesi bi. f. s ,. ı a fie edı·ıe ft ..,, • • ... 

ıce.~ a~ haıMrıncJa i2ahat btriai ohnağa namzettir n ~eh enı 1 m.ı.şt.ır. Gayet miiihım biı· mııdde rl de petrol mesele.idir. El san'at- j U c,..;tgJ,.lf soyJodı• 
~ ~ .. l . 1· ~arp lin~i'clerinen günde. IOO~ ::ıo~ .. it~.ile ~ fiatLaı:ının !a!;nı~. İnkişal;na yard:m etmekı V ..ıi Ui 
taribu~ -:=::-~~~ S- itbal ecIDmeğe·baıştanmrıtır. mum.kün .?~ e.sikı fi.at.ta k:a rna. ~.ın butçeye taıh&sat konduğunu gö ( .... llf • •. . 
. ıa ~ ~].. I Mahıa . suu ve mu.rr.Jkün alıı:nıusa Ya+ıılacak ruyoııuın. Kam 'rilayeti mel&iını.ri.ti.. ı 1 ma ......_) maınJ 

ti'!mes,Yo.i Ye laaıı:ıbul halı.k.uıa ver:. 1 L- - ~ vesatt bala.bilirse ağaçlı zammı:n uanwm l. .. ..,.·a.tı t<>=·ik et Diz. 300000 n"'----- ı._ ı· b' ·ı~ bf1aman ai:tDan paraJ~..ı- en . 1 ıardıan aza.mi dere<:ede fa··d"' 
..... Glae ~ . ..-omurle ;iınd . "f d k u""l - .. ......u na.v lr vr ayeL )"ade vakfa . -.- .zı • anma:k . . - ' -

. . .. lıılç o~ · · ı.h r: en 1~1 a e etme b:.ze miyecek şek.ilde olması hıikıimetçe .ıtir 8.9' kazayı iıtiva. etmekte.di- G hb.met edecek. iradı diıdi, ıçın orıce orma.'l:arın t~ 
aile~. ~uf~larnoo pe tevzi.in: ~! verec~tır. Karabü.k maden iltizam ~edir. İçen sene gittiğim z.amao yalnız .. vil;fcıana faua v;e idaresı daha kolay ir ~ır~.nması, amenejman ve := 1~al liDm ge.lıeı;ı. tedbiılerin L";;e, lade"';'1't. ~attı fcrııyatı ~in ~bdürr~ Naci Demirağ yete aid ohnak üzere bir el tezgi... :I!:..~ bir taıbm inşaata J::f edli't:~ ~a ~erjik. hare.. 
d.ir 1 en ıımnaşuı~ rıca et~. ki ~; ~ın ya.prlmaarna ım. cıSiv~ biRı~ mahnıl:ztr mesele. fıı g-önderihni,tir . ---.s.uu, yçtıın.Jacak b·naıar zr..esel . ııesı.n1 SO;Ylemış ve e.eınan 

. ı nt o ı eıcektn. Mahaza n.e otur. si İ'Çin so~um. Kok foıt ıarma t ffctısad Vel:ili Srrrı Day "Trab. l.Ç'.ı:ı. vakfa daha elv-erı.şli Yttierin Veıka'es;n~ temas ederek z;raat 
~~ Velk.ili Sırrı Day ileri SÜ- : o~= lı, a~lı .ttömürledn.. ıbi·z: zam kabul edilmıı midir:" t2'0'DD Kanı meh·usu saat pey arka_ = edildi~ MUc.ş da bu şeye rıe-rde ·~~~~ ayrıca bazt temenni 
llleÇte ~u:~aatlara ceva.ben ~ de.. en ıa e~ek Unkan; olaca.ğı. Ilııl.ıad Vell.ila Sırrı .De1. dnram

1 
daşım Kapı vilayetine aağıtıtması ~"~ t&~ e.netJıe g:cli. hııaFı.iıu -~uşt~. 

c- --.ııı_ıımuştur: i nı unwyorum. 11_ vazyeı karııaıuıda la. anettim. Başvıelk.ilimiz hükumet .fcalbeden rezgihAtrclan baliaettiler. hani t--.......... ~ işine ge .... ~e. rna ve onn:n ocae.. --;: bugünkü k.oı• 
nııuırn.i Et~ _büıbç_en!n heyeti u. ı~~ blıaeea petrol'"un memfelette tea... relS;i. olıar~ bütçe .~~~"ll.-~e Zaten Kars 9-41 aen.eai bütçesine ko 500 ~~yerinde 40o.

1

1rek bazı ~ t~ıf~tına temas ede. 
B . ~~ U-.Zeııı~ lb>nuşu!urk~ 1/n nsitası 'Ve e.: malırukatı olarak ~rı itzahaıtla köınur f;atmın n.ıuı tdsisata temin edile t alır sıcak e mfurıftün olduğu kadar Bunu -en~~ e ?ulunmuşwr. 
v:l~er ~r:t if..ıtısad/ ~Uanıhnaa~nıkim!tinı otacai:na. tesirleri~~~~ ~rd~ malı.- ların Almanyaclan ve dii:r ~mre~ J.faı:ııi&s~iaıv;dJdj~•t~ ayr.ca Muhlis Erl:::teak~ .. Zıraat Vekili 
~. ?~ ~ b>lhgssa/~~rc_~ l/L __ ._•!~ Zo~uidak SUS. o~eceg.ın.ı .;oy1e.mtşlerdı.,Jı:etlerden getirme imkin:n: buldu. dıcğrudan ~.~aiti gibi vakfılrafc.ma auretrk ursu,ye gelez:,k. Y~ 
DiUJIBU:r~ - eltiler ve üma • ııoamurıune u.ıı.sJ"eo;ın~ zuureti l:a.rşı Ya.nıı Iooık. fiatiların.a LalXl ap·1an:uy~ w '- ~........,. oran t· h&" t yapı ag tafmoTer 
~saJıiınin Elllmıi"'1t alıt>-da ol r ~ •Inda l>ulunUl"Qnız. Zongufd:a.k kö: cağıını ~rdi. • • g~z nev~~ısı ta.ma~an~li ~e diJım.iş İmal'etler buland ~ .ınurs e.' tıun~}e. t~ki'b edild.iğini ve . edi~ 
.,,.thjJ, dh'ellt 'tafıtl!IWl duiı.n:~ mürü. eY m.alırubtı olual: kol- fla. Duraık Salkarya cGümüŞllane:.,ı~;:a~~~ ~ibaren daglla~ıTcce;- ::u~, ~'Y'Ulna •e ~ç~!~ ı lecegını. ya.&.acak mcselesinc!c 0,._ 
hfiı'llida i:zııth.at veriJmesmi. l'f':ab linde lu1la.n1•lıyor. El'fm.i.zd.w lol:- tkıt:ı:rad Velilr.nin şadra tevzi ede . . u meyaDCla an a a ~ .... b:ir para ayrılı.'11Qn11.a 1ftii.. man umum miidürtuğür.ün ha"sur 
ettirecelk söııi.erden mııra taş 1ıÜ'DÜ Sömikol ve PCaraeük kokla.rı ki. j' ceil ünül' ve mahr~ Mreler: aa.zaıı ıtilba.ra alınacaktir. saiki almadığın.ı. aıncak mülı.1· 'i- ı YetJe üzerin'Clc durdu~'Unu, Y<' kacak 
rii ile- od.ıın ve odwı kömüriinün ı 100,00-0 to~ ~d.es.in.dedlr. E-vvdce- <2 satılacakt.ı.:r?ıBu'lillar heı: yerin ı ~ Öaoğuz uKa:-ıQ tqekk.ür vaıkı.f.ı.ar-?1 hir k·emmda ınaha,;Dff lı~suw~a.. daima k.oTaylıklarıı:ı der
'Ve ~ mü.na&ebetleri.Md.en bab bu mik~a: ~ly~ın:ıız.a fazla geJ..I ihtiyacın& göre satı.l.a.cak. mıdır? ederlIJı. . . 1 sarfu. looı.m~ış paraları topJam;;t, ~ şn edıfmı-ş Ve edifmekte buJ.rnda. 
aetıtiler. 'meltte ıdi .. Ş.imcü :İfltiyacımızı ltarıı-ı'Thksa bir meı:tltıezde mi satılacak? 1 İk.t:ı.ad VekiJ;i Sırrı Day devamJ. ve bll!Ilun ~~::ı sarfetmenın ıdarece r r u .. OT~ ka?l4ınunun baz mad.. 

Kömür meeeJeai . '1ıl'aca1: ~kta.rda ~.rı.Ima.z. Bu :İti... Eğer 'böı:Jie olursa ha.tıc yandı. 15 petroldea khseUilu bead.-.aia Ri. nı.:ıv~.ı«t ~rul'düğünü beyan et ) /w ~rınde.~ı fomalitelerin .k !d rıL 
Zo~lkıt.alki kün.iir tist':b&ali, ~. ~ olr.uiıı gibi odun ve l'?rayıt lemnnt ~iftırnerle-:r. &ll'lJ ~ peuo~ oWw.ğuDCl.a poatn ma..lm;~ı:r. ' .. g.nL, koye kada.r ııi.dilcrek ~ÖJ'. 

Piı;hesi.z defaaıtie a.rzat.t.4?im gi.ıbi., kiimurunua :ııc~doa yerler~e me?:- ~~Sonra müsaade. JU.u.aı ~t~. Bu hUııSU8ta bh:a.z _!)evifet ~aTa }ı:lJıla-n biitçesinlnf Iı.ı~en bey_~nn~e i.stendiğ"n ve 
büa.ü.n ve&ıallet11eri ~ran zuTen l>ufonıdurlmas:nı temla e.dıcı:lmzhe llllDU ia ~ .m·~wm e'\llnJ benimle d.e aıörüıptiiler. Her • .ıniizalkeresr su-..sıında Ziyn G m;ıktalar gost~r.mıye çal:şJdı~ 1 • 

efrı.emmiyeti. bir lJle'VZU halini aL tec.ihir.Lım h~~ ~ı itiha!a ki .. orıın.!IDlla _dlıtıa ağaç kesilmesine nal~e Vekaletteki aıkadaşlarımı.n heır Etili (,9'analklkalej, a.ynlan e~t nı~n kannuı::a. tckaddGın. edeı~··y:i: 
mıştıır Bu, .kömü.rüın ü,ıtilıJSık ma- almıı ve. bt.a1!h~dıe ık: buçuk m.H.. ~~de ~ midi::? Öylel.ma~a.ıı va:-ı1r. Bunu da tetkik: çe~. ~ banisle gelettk ~rda ~d_un ıçın ruhsatiye verilen 
hallerine natil ve tevzii de ayni Y~.~rmay,_di. Lir odu~ v~ od~ lö,./ 8f)_Y]u.~rilar. ve t:'ldı edeceğimi. a.nedeı:im. ,~l bütr;esiııde daha fazla b1ı- tah.. I nısbet ikı buçuk, üç mil,ıroı:ı. kental 
eihemmi:yet1 haidr. Va.k.ti!e gayıeıt ~ t.e_dacik. ve tev.;c mueı:ıesı ~ İilotısa-d Velk.i.li &mı Day c..Tr;b) Zıy:a Bey uladeş-:mız, Jistanbal sısa·tm aynjmuı ricasır.ıda btrlun. ik~n k~nu~n .tat~ikir.den son·a bu 
az midbtarda istiıllsaJı eıi)tiğimız lö. ı U~ı gif>t ~e ele. ıeııe. oyfe bır :mn. mı, Zira&t Veıkilıine sorul4lb:.. da kömür tc.'W'Z:İatıJl.l inmmaızi;:ğiaj mıuştur. , '?~~t~ı.n. yunu m.ilyon kent"H g~ 
mür, merull.dkeıtın ihıtiyacma c:eva'f> DlıllC~ Tiıcuda &etırmei kaı:arını lir. temaa ertiıtcr. Bu. i•vuikaya baıjlan.. ~wnen ~ müd'..kliiğii büt _ fgı~ı, kaçakçıl·ğın ~nlend:~ n• söy 
verdikten soma ha:nce de etıem.. j ver~ır.. . . . . Duxiik Sakarya cGüm.iiŞl~e,, -.z Yeya bağla~ n ırihaytt ~~~ ;nuııaıke-nıQ su·a.sU'L'1ıa, A.lııi. emıı ve baltalık usl'rü ile ida· edi. 
:~ .ırıit:tan1a Ç'Jka.nhna&n.ı . lstih~alin ~ &Itm.esın~ ve La!enı öt.elkine ceval> veriniz. llıi&Mı-ı. az ve alıcısı d• çoJc oeiura dın Bı.nu;aya {Ka.stamoru.ı..), Kas • len. orm~n.lar-d'a ormanlar.n yazın 

~riMen geçer> iki sene- .ıar. i.tifwa.}i teı1ıdıd eden hır tenlike :.ilkıtıısad Vekilı.: Sırrı Day cTrab. ~ luuusta DMl inli2am temilll! edile tıııınonu o~~:ı-rıınıda ya.ıı.ıJ,an ya. hsılm~1:1n doiru oiarr..ıyaca·;ı se.. 
fında ıher sene 3 m!iJıyon ·tıo.nu bulan :m.ı:--vaad ohnamurna rain;ıen müs.. ZOl'b, büyült şeıhiriere bir merkez.. ceğini takdir etmek: kolaydı-. Kö.. ralaanal.li'm- crı:une- ;ief,::lnıesi, or • bebfenru ızah .v': ormanlarda yangı. 
yani satıl* lıiimğı- olarak iti m:L ı.a.kbd ılrömür isııiBıılakiıı-i-n tanzim c- den dağıtılamaiL. Taıbi.i mı:>hıteıif aıür tevzii müeseaesaiu. başııtdıa. Jı.u 1:1aınların lkonmım·asını r;ca e-tm:Ş-fn.ı menetmek ı~ın ayrıca alııu:n .. t la 
yuı:ı tona yaıklıaşa.n ist.ilisal1miz d.ilı.nesi ııa.rureti k.a~dayız. Bu.. yert!-ercie tewi E>hın.acaktır. 1 ~ ıam..ı.eeler o1maJda. beraber tır. . . 1 z.mgefen t:dlbrrlere temas ett kten 
n1bielif ~ memleketin DIUI için. b.ii-ki'ımet tevzi edilecek kö. Dura Sdcarya cGümiişhar.e>, kT buustır. muwffU oldı.Jdarı.ıu cLa Sıran Tc~~1! (Sey'h.an), bu ~ili' &o.11ra. naklıyat _nıe.v-le-sine i""rek•e 
artaın ist.iıhJ'81lcine aaıcak cıenb w _·~in taıhsia ed.ild.iii mahallede yami :mulhıtelif yer.lıere gidecM.ir. ijddia edecek w.ziye.ttc değilim. mahıruıkat Y'UZUındenı ı;elıi.LeI? sıkın.. I ~aacn uc~z. tarıfe. ile taşınd :ğıJrı 
l&lmiş ve w seDeye s.tcıkl.a. gir - '.ufııaı wa1n.e m.ecl>U:I otacaktlL Ü- &nıu.a »,pta ~ iyi ol.ur r Veül eski 'ft: yeni V'Uyeht bul&. t:ıa.ra t~ ~~ kanın:ı maıOOe.~1 

av• et_:nı;·tir. 
lllıek: .imldmı. ~ olmam.ı.ştıa:. &.. : mid ectiy~ ki. ~nan. ve alınacak: N~ P~ •.T<ııiı.a~:. ağaç ~- ~ı yaptıktan sonra demif.tiı- ki:- smm ıtatlXkim:- ~~ maık.t~J.;;crın Mı.ıhliı' Eı:k.m.e~ bundan. sonra, 
Bl(>NJe,iı. ~\.bu meylillda ıOlan t.edıhWcrlıe 'bir bu.b.ran olınadan. se~ UIJerinıde bııaz. ciaıha enuıı _r IstanlbuıLU'l'll geçeı kış. ird'~i erk~erı ~ ve:r~9iını ve mıı:na • orm.an!ar.~ taı.'ıcl'ıd, amene1man -.e 
tıeiıdeni~ ve di~ arirwi1arım kı'.Slık.ö.m.i.ir tevzi ili tanzım clunacali:t.ır • .Y~ n:ıa.limlıiııt. verebilir misi _ Iromiir tncllraını. kendil g~· ~ ~.lit v8'.ileıt:Wıı:ı bi.lıhasss. mahnı. ~e:'cır ışlerıne temas ederek, tahd'id 
IDiıiıı- •i&lılıniın ha.iz. olduğu ebem Albclıürraiımaır;ı Deımirda.ğ cTrab- niz? işaret btryıa•rduklan gfui.er.~: kat naık1lıed.en ~apurlıa.rda te.nz:.'];5ıt ı~ı~de daha n•zlı hareht ed:tmeme. 
illiyeti .,.._i:inde. 1.ut.ıına.kltayıa zon:. efe.tııdliım kömür .fiatl'ar!nını .İlkıtısad Vekilıi Sıı:n Day clrah sene 7(). bin 1ltwı k.ok ~iıği:mi i J!'lpm~sı.nı teklif etm:.ş.l.ir. sının ve ı:mencjman İşmde de hava.. 
v~ ~e e.m:Wırner:Wı.de de çok et.. tabii liimür f'aıtı cterkıe'!t mııden mn, ağaçtm maksadınız ~re!k ml. baJlde bu sene ıot bİn ~3: yak z Elanın ASI.aım. Tc&at 'Denizli)~ or dan. :otograf ahnaya bugimıt:ü şan. 
~~ı ~~ ~ etıliğimiz._;titb.i. her 'k.~~.rü ~ l:ok.taın baltsecPrywum. diır? • J~ olmesına rağmen 0 lll!ll:ta:: ınaın kaaı&l:JıTl.t.ıaı ga~ruıe uyg-.ın far ~çı?de indin Lu1Hnmactığ:n1 söy 
t.i:ri:m>2 ~ .te.ı~tt.iiıb ~n Kfımıü;r fıa.tT~rmın ~atça utaıe'&'it'ı- Nazmı P":°Y cTtıitat .. evet, di. bFar&aiJti askeri 1.htZy~ın da ~rufa a.tıJm.iılk.ta. olan adımların ?em.ıştır. 
vazif~I.eri -vaıkıPndıe ı_fa etmek .• ı?'- na daır şayıalar .. ~F. Hü-kmnet r!lk ~seleezı. . bllıl'a.dan temin edilmesi ~ bıraz daha h11JandırıJar.asıru, or -/ l\:fuhrı.s Erkmeıı., hundan s.:ınra. 
u~ı .. &aJTet sarfe&yoruz. ~tun bu ~ususta ne dü~nuyor? ~"1hl. :v~ı h h~ da r.ı~ ve:- ~ k~ şiddetli olımasmdan ~yı- sile wr· . . _ I cfe,,vlet o~ işletmesinin lıalen 

• ~ ~.b\L seneıyı· sı:ı metin bu. ln:ımısta a-l!ı~1'$ btr- ka. ın:uış: ve ~,..61 ~~~~-mı~ bı."r yeti~memiştir. Ayni r.trT.:a:mda 0 _ Hanu~n W- . 13,*00 .. 0QO !ırayı~ mütecaviz bi~ ser. 
k-ıınıtısı:z gıeç.lıımek ü.mid. ve kanaa1li ran var mıdıır? stok tere:ın ~gııru soyl~. <inırı ve odun kömüıiinün ço'k eksik .. teba laıtlan. . ,Yi()n} ~ı:nebı · mayesı buTu·ıuiugunu v~ büt 
icf~ ~ . kısad Velıili Stl'l'l' Day cTra'b.. Esad Özoğıuz «Kaııın iki m.esd. olması da- buna 3mil olmu~ ~ d~~ alin ınt~e -~d::l'p e.lk•oruılma.kta olan 500.000 li;?e 

Carb Liıııvitılemnde.n ~ istı. zon, efendim, bu cihff Dittçe. eııı. pıedıa:ejim. Biri Kars viılayetin· ._ İst.,,..,;ı.. .. :a ;i>aı... _ _.ı_ k .... f. , , 1e .gı su .. e. Veiti.1 mu.sbet ce-\.<?a bu se.rmayeye l?ave ed"'~: w~~ ' ...... :uu. "" ·" .::u~ om.ur aZ!a vao ar vermıştır t - 1 . . • ı .... ıı,mı 
· eoy ~mıştır. 
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(Baştarafi 3/1 de) 
. , -·- &kil.er teşbihe büyük bir inhi-

, .. , • "!il mak ile rağbet -ederlerdi ve bunun 

1 
"-':;. mıır e nettcesile pelk çok garibeler yanın 

da onlardan daha çok bcdialar ya-

San' ate dair 
ıcSon Posta» nın spor tefrikası: 62 

lf!i~l~6!raAhm~t 
.z_., hizeue~.:e. A 'i' ti C:V f §Af S: -= 
Giürs' dedikoduları Termede 

,_, d · ı. __ , ı5 raıtrnışlardı.. K .. ··n. d~~ , J:... 
1. .... ma emz nauwi&i.nin bu 1 4 Y:tfmdaki baba 17 )'afU! •' ~ v• •• U'ÇU:K =-~e ~ll.ııvaınla:rı. ayak.. - K.lsbeıti de bir yerdım ~ 

gü.zd kazası her giin bira 1 dahi k.... 14 . d b ak Mesela cDegıl hale çekup har. laırında pıırtı.lad" ve k:i.sbetler od.du- mnş Amma da dar hal 
ı 1 .ı .... ını yer~~ ~n .. ıc • marııgeıh~ çarhüzre bir gırbal. gu halde çcşıdlıi bir surette Juu&an ~ Bunllax Kaı aık:ı.; 1 daha gifaellafiyor ,. . l~yarak nasıl oldurdu? 1~uhubatı nücumu ~b beşeb d:iliine diız:illıneğe başlaıch!a.r. Şa.ioT Kolay gölfu.-ürJ:er onu; ~-. 

Terme Hususi - Leı:zetü ve ka..ı . lımiT (Hwıu,şf_) --- Ethem adında taşır eder meıhtaıb~ şuık.u.r yağlanı:yıor-lardl!. ~ k.a.. f-etine babna? y.a, 
zu. patbtan pirinci ile meşhur o.lıım 54 ~a.~Lrı, .. ıa.b.r ııdaııı:n 17 yaşır.. Garilbesi ..ki elbette bir latifeden la;balıık idiler. A/hrmed, heyeeaına _ Böyle deme. Bu. herifleciıl 
bu ştrin ka~ız lc.entii ad.ı ik mü ~:k.ı_ kız:nı ~a~ıy:ar~k öl~ürdü • ibaretti_ yamnda Baki'nın ş.u be- tutul1mu.ştu. Biır an evvel :ın€~a hazan ne ~eri çık.ryor ••• 
aerrmı:ı ve Yeşıl'lrmak dehaeinln cie, gunu kısaca bild.irmJştlm. Cınaye • \i1lcriıne baı'kılsm: çılk•:p hasımlarile lkaırşılaşm.aık mti.. - :E}ıvıeıt bilirim 
ğusu::ıdillci ~rintıd-e denize dö.k~~nj 1tin ta~latı şudu": B . f 1-k'"- - ·· 'd.i hre )"Ordu. n....ı..alııın · • • T d. . d . B' . . A:z.. . h ı. . K ~ ezmıı eH::' ı.e: ortn'!..<{' ı ze - D .. . . - ~ ~ e.şlen n88il 
er~e suyu .va ı.sm e ve ~ahıldellj j , uıncı -~ye ma aueı!ınde ~ saze cenk ~ gtııreşlerı:i çabuk bitti., a,. taıksiım edecek?. ' 

5 ~ıı:-:ıme.ıır_e tçerd.~dtT. Her yanı Y'.:-1 ra.-apı mev~ı'.~e ot.nran Lthem ıu.g. İsıl sarfa.da. hi.irremil hcrrıdanii c~, çıocukl~ o_ k7~ hız:lı gü~-
~~l:lder ı-çıııde g~ze ça~n bu k~ Çata)çanin Çakıl köyü ı»koku- lu ~ııhem ~~ırh bır adamd_ır. l 7t adüman "-Y:Ol'"·a:<1f ki, •b:.rthlr'.11 aJ.-d.ma galıb .....&..ı:~= ~-~e JHtaı~~ hafif bir 
çuk ka.za 1111eı-Ocezı 22 kılıomet.relık !undan bu y·4 1 I m d · i d 1 O ya:Ş.nda Munevveır adında hıır kızı ş ve maglüb ol'uyorlaırUı. !-""'....... .....,.. .......... vı :t~ 

b. •L ç b ı evcu iÇ n e d M" b b Bu Ç'a.Tht çenberide tuıu.p devr n~~ ;;~ı . lh"~ı- k ı...ı l Şu Anadal!ulu munta?.;un ~r ~ ne a.ı"Ş~ 11. talebe mezun otmnttur. Rc9mİmiz var _ır. une.vvCl' a aslnln evlen- • .. .. c=ı.c .. f':':~en '.~~ aRıı ar, - . ytl verse ona .•• 
dan S meuıııa gjdiıf)ll yolıa ırt:!::at mck•-1..ı·n .. ~ •- . T hi D• ·, ~& husu&undaki JıSrarlerına kulak u.suhırıu bunlar oowrıgwn gur~şeceklerdi. - Çok ~ ()}Ur. Aıhmed, <>ne •= ogreuu('OI a. r m r- z · D ·· 
peyda cdcr.Tenncye bı:ndan La~a ı_urdl• m t ı_ı. l d 7 ... umamalc.t.a ve mül\t.akbel olarak ba.) Deffafı mihr kı mutı çehres.n este gureşleti ıbittiktoo sonra çabuk çıkaınr meıytlandat\. .• 

. , .r;, .,. ezun a.e<I1.c er en ısını b y - ·h 
den,z d1.eıtır.dcu ~c mür.a~a e ya. gösteriyor. asının. bulduıgu nişanlıyı beğenme) nı an• ca.Zıgır, meydana yüriiyeı:k davul Diye konuşurlarlten, c~T ef.. 
p·~mahad ·r.Sdti-ı: ıltı on ton hacmi.-ı ---· ll'W'ktedır. Eııhem., hı:tnın oturduk- ............................. •• ·· ·· · zurnaları susturdu v~ bagı.rclı: leri tUıtmağa başladı. Brr te.~düi 
deki k.il!;ük na.kil vas:t~lıııı Terme K d d b" ~ 1 ları C'V sahlbinin oğfu olan Sııhri ile~ S , tte ~· ni diye bir av - Küçülk ortaya gü:re:ş.:-cekler eseri dl.aralk Havza.b Aliyi Kanı 
~ayınciaın ıkıısaıbava. !tadar l!i~~uhı.. u~:ı a:n.r. a tren ır ıagırı ev.lenmesin-i münasib görmekt-c, bu ' an a 

1 ve y.e meıyd.ana!... ~e eş veırıdi. 
iimı!l.-t~iı!lor. B~ nııkil vatı talıı.rın . ,iğne!di ıbiTJeşme sayeaiınde mes'ud brr aile n~:k ~ktur, tc'k Ahır va~lf. vardır: Da.~ ztıır:nafar teikra:r sadalaTl- Dem:iır Ha.sanı, fstanbu1".1"f' v~. 

dnn bi:: ik·•mı:nın ll.~t~r. düz ndnr lzmir (Husu~) - Ku"a.das-ı ka-,yuva~.ının ıkur:ı'aca~ın .,,""""kt ·I. ·)Guzefük ... Mesela Narının ~ru yiiıkısell~i1ler. Acı a~ı _sesıe;n~yur- di. Çi~. Çorlu'ıu Hilsme-ne, 
kay:kk.rı oi!dua:lıırı ıçın bol mıs r za.a·nda Çamlık ve Selçuk ıstasyıo.n.\ Munevver ıae pek l'lrkendcn evm t~m Bahar lerv&lasında: !ardı. Pe.."1liıvanlıaırın smırlerını ge- Yıld:trım .Afınneıda <ie, MadTalıya 8tf 
ycti~İıeırı v~ b~d.a:ı bqka fa~ul~1e.l ları ara"S:nda. biır t?'etl k~zası clmuş.. den . ç:kar~~ istedi~İ~~e ka~idir tHıı.babü kef değil mestane ref- ri.yorlardı. ~ ~· k:ız.an di- tuttu. 
noh1Jd vceaıne g:.bı mıs.ddelonn 1 :ı.- ttır. Sdxıhl~n eaat 5.4' de Çamlık ,ve g!zılidcn gızlıye ae'\·dıgı ve aı'aka tar etmedn ci2y~n bıne geler.ı:enn bıTıncı.sı iıd:i. Bu- Mad:ralıının :ismi de Ah.meddli. 
Ta~ ı?d.a T e...,-ı:ı.e k~y:klar_ından az.'\.

1 
istuyonundan Se~uğa gelmekte o. peyda ettiği A1li adında bir deli • Diifüıp başından olmuştur peri. mm peşin-den diğer4eri de gelmeğe Bu, Madralı da !>'08.lra Kara Ah.. 

mı ıı:tı~.ac!el ;r temm ed·lmekte ve l.a:ı 1364 No. lu mu~andn ke.tar!, kar.ılı da vaıtdır. . .. şan tacüdestarı> ~adı:ar. .. med gibi ·başephlivan o1m~ ~ 
bu gıbı ~ı;yıktara mahallen cıç:r. dtmryohı üzerinde gezinen Koh.ne Genç fkır evvclkı gun babasının ~'*· , __ .J -v _,_. . Demır Hasan, Çorluhı Husmen, hur ~'!&;_·anlarmıı-..l--.l,_ ... 

k . . . k d" A . . . d k _ı. A"-' . • ; """"J"'1 ne .ll.d>Uar e.:ııl\.ırse P-:sKISln,c· g K a Kaçan. Havzalı Ali ycı..ı..ı.ıv ~ın. 
nı ıı ı ı v::n'lme ·te r. razınm Ha-san og'..u Haydar Şcnözere çarp- evın en aç.&TtL&. Mdmln ev•ne gıt • dilin.<y lkad Edk' bi'r h' m ene . a'l" : Mad:r 
''fc; 25 ti yc.ni 26 bin hel.:tarı or_, mlf ve sağ kolunun k:rılmas:na !e-lmiş ve geceyi orada tıpkı bir TanYl a a.r . '5e . e,. _ıç Y

1
P· İstan'bu1Eu Hain, Ahmed sıravad'l ~ ~.~ dibin~ en gef 

nıanl:ktır. Ccııi· kalan kısmı her~t>eb o'1nu~ur. Sağır cldu~ru anh~ı_ım:~a_firi gibi geçirmi~tir. lr~nımryacalk bır_v~aya.ü zıh•nlerde, yer alrn.ıış du:ııuTlark~n koşarak g.e.en °J.;J,~·U. Yıkll'!'ım A.hımediıııl 
tü:r:lü riraa.te e.tvcrişli münbit anzil l H ~ l . l k t h t ı Bır genç kızın cvıne gelmemesi- oıaru:a par1aıkl gıle uyandıracak kazan ditbine bi:r oetıhıvan daha bi:ı1kaç daki.ka sonra peşini kov,.. 
V(' b:a- kı1!ml da mer'adrr. Bu me-r'a 1 an. 8Ji ~.r',1 ~r memt. de e .. alt: a. ni namuı meaeleei., aile şerefi teluk- b;r bediadır. geldi. .. Buınu gören Ml.H"ad ağa, laarnştı. 

. I neaıne gednını.:ş ve c avı a .na k' Etıh . bah T · t _.J ·b' t d d kMr} · , w .J.:: ~. Cazaır ....... ıen· ._..... ı..... -larda bol mı.kı:e.rda ııt !fıriilori ,,yıl. abımıııtır. ı eden cm ertesı sa . yanı_n~ _ailZl~~ t."f.1€· ıya ı? ~ a ":"-".. e Isrna11 agayı uulfie.rQl\.: o~, ~ n~oı.UMan SOııı• 
gılanı c,!.,.)\zı..,"ffiııık.ta ve yetiştirihnek- kızını ·nişan.lamıak -.iatediğ: Sabrıyt. <leğıl mıdır? Koca Ha.mıd butun _ Baına lbaık.. Baık kim geldi?. şöyle b~ efıra.fına baktı. Fakat ~ 
dir. Termede keten ve kendir de e.. B' d' Ç k E . d~ ~!arak Münevverin kaçtığı eve,)eset'lerinde böyl~ hayai zenginli Dedi. İsmail aığa, şaşırmıştı. Bu, ıgeQrnerdıi.. YU:hnm A.hmeıdı, caz.gua 
k:ilmektedir. Daha rvvcl ml":hmel ıga ıç ocu srrgeme gitmiş, Münıevver bu aıra<la evdel[{ile bugüne ka.dar batta seksen :mıeŞhur 'kıüçillk ortacı Ytldll'.ıım çıkıştı: 
bir vaziyct'te hlihınaıı ka7ada Ciim- Kurumu toplantısı 1yalnız bulunduğuından zorla içeriye lyaışmıın. illhamılaırıile bi:ziı mes- Ahmedldi. Ruscuıklu idi. Yl''lldınm - Usta! Haksızhk bu..· 
huriyet devrinde imar hueketleri Bigadiç (Hu.-usi) - Nahiye Ço. girip kızını almak i..temi,tir. Ethem tetımıeımiış miıdir? Dünıüın ede. A.~ed ıküıçük ortanın eı: a.teştn - Neden? 
ba~am'ş ıl:arlı.ı~ak~a.dır. T"nne • cuılc E&irgem.e Kurum~ ~encii'k tıop_ k!z!na: . . b?yaıtı cedıiıd.e şaitleıri'. de böy. pehhvanlaı:ınırııda~'l. lsmail ağa - Kara .Abrn.ede verdıfbı • 
Çar .amlba şosettının ın;ası?ı.dan 90n lant:aını yaparak yenı ıda1'e heyeti <(- «Beraher geıl., eve gtdelım> le iıdi,' b .. .. Yılıdırım .Afııme.dı tanırdı. Fakat haksı.zlllk •. , 

l> • · k b · d · · · R · ı ek · · uıgunoın gen.ç nes- ~ b · ·· ~1 erd görmeım · sf 
rab. hu şrrı.n ~~_.•:a yem en tue ~ı.s~'.l<:ltıT. _ _:. ~dç•mc!he ça ı.raları ın.şhK rb .. f tı 

1 
b 

1 
k 

1 
lıı iıç;ınıdc de öyl-e şa.iirlıeır göm _Mçô a.:; e:ı gu.r~ ab ~i· ı., ı. yı.llclırnn, Aoadolu.luyu R~ saJ!-

ır ayat ..-en·1mı!!t1r. ıyı go-ru e.n CSKI ı are eyetı ayn.en ız ır 11'811l n u up açm ya . .. . . ura<.ı a.ga)-S. cmr · dıgındıa.n Kara Aflm.ed gb bir 
Tel"m-e çay'1 üzerinde "Ye Tenne. j-1-a ecHhni ... ve ..,. ... ni sene bii.t'ceai batlam:1, kızının hareketlerinden Y?rum ki Türlk ~ıyatır_ıa yenı - Ka:ra .Aha:nedin b•tgiin işi var. pehlivana böi!e ~ bilmeE ~ 

d U.. ..ı...~- 8 . . k'I ı- .. . J y • f h ld · · 1 Eth K~ . bır hayat ~ılamaık uzeredırler. On la b h f' .~ ~ .... d · en nyeyc '"""W'.... ıııct ı ometTe- geçen senelerın 4 miinn.e ç··karıl. ena a e eı~ır e_neın em az.m, .. .. Kolay kıo y u, e-r: ıer ıne~an ... adamı vel'd~ olayt söyleı-. 
de ida.rei huwısiye tarafınd8n yap. mış.. yar.d·ım tahs'satı artıdmışı:r. P~ mektdbı , cıı:a.rı~~- :rııada lar_ı_ fütur~ sevik.edecek ~uc:ımlara dan çıkım.az. yoMı. Yildıırmı görünüşe na.zaraa 
tırılan iki büryü~ betonarme köpl'i.i ().,iimüzıdle1:i aylar içind'e Kun•m ~unevvere yetıışm.ı': ık.isı b~ş~.:t değ'ıl. saniıha.ların~a yen.~ bır şe~k - H~ beıla bu, heriflerin... itirazda haklı idi. Kara Ahmed. kA 
Cömhuriyctin güzel e~rlerindcndior. geliılierini a~ak iç.in gcırek.fi ka.. ga .. başl~mı~lar. ve bır ,hendege ~uş.. u·ya~~ıracak teşcı'.~~e l:ızı.ı.m gor- _ Şu ortada acemi acemi duun çfrk ortanın e:ı ve QOit ehenw:niyıet 
Bundan baŞ'..ca Nafıa Veka1eti tara- :rar!al" alınmııııtır. ımu~le..d.ır. Net11C._ede Ethem bıçagını meltdir; gayet ta.bııdır ki bunu an. hlrisi var, 0 kim acaba?. a'Jırnış bir Ul1JVU idd.. Kara btr gL 
fından ya.pıtıırılan 100 metre uzun- çıkar:p kızına ınıra~:zca saplamıya caık müstaıhak olanlara bahşed.e. _ Bilımi·~num. Fakat ne kalıblı reşçi ile gü:reşecelk, ez.ôyet çe.kmıa. 
luğt.ı.ndalki Jb.üryüık köprü de muhte. güzdl kasabacık daha sevimli bir 1 bıı.şlamıo. kızını 14 yerinden yara. reık olınıyanları da muvaffak oL herif 0 be!. den yenecelk, so:nır.a yorgun olma. 
şem b~r aıbi.de gibi !e-mıcye a~ı bir ?1anza~ .iktisııb. e.~~cktir. Hu-sust !:ayıp ~}dürmüştür. . w maile kaıbiHyetini gösterem-iyecek- _ Başa1Jtı pehılivanına benziyor. daııı kenıdıilerl:le tutuşacaktı. Caıc. 

üzell•k veT!Ttdttedtf'. Beledıye ve ıdarerun ın.,a eturcligı beş deıdıane Katil b.alb:anın. ~uhakemesı agtr leri bit' yolda devamdan tahTir ey. Yü:zünd\en Anadolulu olduğu belli. ~. Yıldırıım .Ahmede hiddetle: 
(bul"'l19i idarenin iş brrliğile meydana li modem ~kul binası kayde değer ceza-d~ n.ence'l.ennuş ve 30 hapse lem~ f&rtile .. , _ Tam !kendisi, gfumü:yor mu. E! Ne yapa hm? 
/~~~ ~_!le_!!e_g~ -g~t!ç..i, ~ ~~~;!1~· mahkum olmu.,ıur. il. z. U.,aklıail sun d~ .• , (Arbtl vmı) 
•.-r..wrwr....-wv.,. 
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Artı!c vazife doğu 
Hindıstan ordusunda 

:=11 
... (~tarafı ~ inci sayfada) / Şekil ve tarz ne olursa olsun 

yef bö ıgıesınıden suratle yetiştir • bugün ortada bir hakı~t '\/ardır: 
dı~e.n takviyeler. karşısında ve ~anılarla .ır.~ıl!;.efık.leri, Mareşal 
a,ynca yıaptı1ldarı şıddetl! .ırn.rşı mu rımoç_e~un ehemmiyetli kuv -
hare~eler nden soru~ I ı?'ııoçe~o v~tleı~rıa fayum llllllltakasında çe • 

. . kil'\'\ e\lerı daha f~~ ı~erlıy~mıye. vir.mişle-:<ii..r ve 25 Mayıs ıtarHıli 
Yenı Del!hı 28 (AA.) - Gene - rek A!JJ?,1anların iıkıncı mıuıdafaa ~~lığ. erınde çevrılen kuıvvetıcl'in 

rol Wawel Birman(Y'a hududuna hatları onlerıınde duraklamak rnec- ıçlcrınde büyü:k zı.rıhlı birlikler de 
yaptığl zıyareıtten De1."'ııye dön _ bur.yet.nde kalmı.şl~rdı. bulunma1:: .. üzere uç Sovyeı orc.lu _ 
muştur. ..~ar~~l _TL~~enko, her zaman sundan :nurclkkeb mühim bir küt. 

General bas:na. General A • soy•eceg.ıınuz ?·bl, So:·yetlcr..:.n de. le o1d~unu tasrilı eylem.ışleniir. 

Heydrich'in sıhhi 
vaziyeti vahamet 

kes betti 
Suikas d Berlin - Prag 

yolu üzerinde nasıl 
yapıldı? 

Lexander .k.ı.wveıtlermin .şimdi Hind ğ€.I"'L H malılmatlı btoc: komutanı~ Buna gp-r~,. çevrı en b~ Sovyet Stokholm, 28 (AA.) _ Prag. 
Kahire, 28 (AA.) _ Ortaşa!k hududooa ul~tııklarını söyılıemış dır ve son Sovyet • F;n harb,nde kuvıvetJerının, Mareşal Timoçen • dan alınan bir telgrafta Heydrich'ın 

fngiliz kuvvetleri Umumi Knrarga.. ve Japonların ff ndistan. istila iSbaıt etmiş olduğu. li?·akatini A~- kı?'11un Hartkofa karşı ilk evvel, ya. Y~ralarının pek ağır olduğu kayde. 
hının 28 Mayıs tar.ihli tebliği: içın yapacalkJarı her teşebbüse kar man • Sovyet harbınuı . b~şladıgı nı 12 MaY: ta taaııı:uza geçinm~ ~ıtmektcxfo. Su:ka&d hakkında Ber 

Lıbıyada dünkü Çarşa ıb~ günü şı koymanın artık doğu Hindlstan zamandanıberi ayrıca edındıği g;- o'Iıdıuğu 20 P 'Y~de, 3 süvari tümeni. linde yeniden <beyanatta bulunulma 
aalbahl.eyin erkenden bafl yan tank ordusuna aıd bir vazi.ie olduğunu niş teorübe1erle daha tekemamil lıc 15 zırhlı ıtumenden başka ol ~ mJ§.Sa da Zürihten alınan telgraflar .. 
muharebesi bütün 5ün devam et. belirtımi>sc:ıtiil'. ett:rmiş olması da tabiidi~· Bu • d'~ları ~a. ~nl~Thnaıkıtadır. Zira. da suika.sd n dünkü Çar~amba günü 
miştir. General Wawcl, riırmanyadan nunla beraber, .Mareşal Tımoçe.;- b~r o:,du _-~ı ıJa uç .lrolordu~an, :>'.'a- saat 13 de _Berlin • Prag yolu üzerin 

Dutman kuvvetleri başlıca iki çek;.;en ordu .mevıcudunun sav.sı ko na ıl geçen 1941 &onıb.aharı nı. nı dfut ıla al'tı pıyade +umerule de yap ld g tasrih edilmektedir. 
.kola ayrılmıştı . Bunlar <cBir Ha. h.al;lk.n<la tam bir rakam vereb.ile- hayetJerinde, yani Almanlarıırı diğer birtlk:lerden nıürekkcbdir. Heydr"ch, büyük blr otomobılın 
ıkc·m> :iJı. şimali şarkiaın.de zırlı.Iı oek vaziyetle olmamasına rağmen MoSko\'aya doğru g1rişt"aueri son Bir Sovyet ordusunu üç kolor • iç.nde yanında yüksek Alman me.. 
ikuvvetlerim:izin ~ddetli taarrowı.. !Binn:1anıyaya gönder:Ien İngiliz ve biivük taarruzun başlangıcında d~lu ~nbul ~er~ üç ordu on ;e. murları 'bulumakta idi. Suiknsdin 0 

na uğramışlardır. Buyı.iı< bir sıı:hada Hind kuvvetler·nin oeşte dördü _ Viyasma _ Biryanısk mınıtakasıru:iıa kız pıyrıdc tumenı eder, ki eger sır.uda yapılın;§ olması dikkate şa. 
cereyan eden bu muharebelerin ne- nün geri .crekl"lklcrini de bilfür • bir sevk ve idare hatasL yaparak bunlar fllk ,kuvvetlerden alınmış yandır. Çünkü Hevdrıch'in hangi 
ticesi hakkında henüz bi tahminde miştir. 

0 

büyüık miktarda Sovyet kuvvetin' o1saJar cephede h!ç kuvvet kal • yoldan gidece._ği ve hangi saatte se. 
Londra, 29 (..A.A.) - Mih'ver bulunmağa ikman yoktur. Duşınan Generalin bugün neşredilen me- A.anan taarruz çember:ne kaptırdı ı:naıması )lazım gelı:r. yahate çıkac:'1gı ancak birkaç kişi 

kuvvetleri Avıne Gaza"a cenubun. zırhlı kıuvetleri taraf.ndan :ıBir Ha. sajı General Alcxandcr ordusunu ise bu defa yam 1942 ilıkibaharı nL Almanlar, gerek 25, gerekse 26 tarafından bılinmekte idi. 
da İ:ngi!liz ~\'Zilerme yaldcışm~ş~ ke;mn müdafaa tert.batına karşı tebr"(k etımeıkıted~r. Mc,,,aj şöy:le de hayetlerindc de bu sevk ve idare Mayıs tarihli te~liğılerinde çember Sıhhi durum vahim 
lar ve hücuımıda bw.•uı1muşlar ise yapılan taarruz gen püskürtülmüş. mekJte<lir: hatasının b:ır diğerini yapmak su- içine ah:nıp çevrılen Soıvyet kuv • Londra 28 (AA ) R ~ 
de zayiatla püskürtülmüşlerdi.r. düşman kayıplara uğradmışt:. cBu son ayılar zar!ıında esas va- retile Harl'ımf şaı'1c mımakasına vctıe:inın doğuya doğru kendıleı:L Vi~i aian~ı Heyd ·clı:ı ilih· d~smı 

Londra, ~ A.A., - Lıl>yada Gündüz (<Gazaia» nıın .cenubun. zifemiz, m.nd~r.m müdafaosının taarruz eden ordusunun cenub ka. ne bır yol açarak 'kurtulabilmek munun mmdi va~m ~ ~ bı t°:~u: 
M hwr taarruzu kuV\'e'İ.Lİ bı:: rıtu- daki mevzilerimiz oldu~u gibi mu. •ak ;ve •e t,,...ıı,ilatland r lm · · ..J t.ncJl.,.,;l e<l hemmiyetili ~--~dil ""'t. b"' ··k tl b ı • e es et ıgını .. J V• l \ "'"~~. ' ,;. ı ' tasfı ıbçın naıuınıtl ~' .. l enAlm-e marfA;:;cı. le . "':""" u~ gayre er . dirmektcdir. Bundan evvel haya. 
kavcmetlc kar.ş!Jloaşmışt1r. hafaza edilmiştir. apon arı gecı, .... ~1orm2,,e ma u u. ku'\ıve erm oy ece an taarruz sa ctiiık erıru, çQkı .şıd.detH hare • tının tehlikede olmadıvı .. 1 . 

Sahilden 60 ıkıloımeıtr~ cenıAbda lngiliz bava k'llvvetlcri bütün lunuyoı;:du. Sizler bu vaz•feyı çok ve kıskacı tarafından k pılıp sı • !ketler ve taarruilar yaptıkıarını, ti. g soy enmı~. 
B.rihakemin şiımali 7arkis:nde zır'h gün dü§mana taarruz etmiş1er düş. büviiık muvaffak!ymle Ve cı:?saretle kıştırıCmasmın önünü alamamıştır. fakat ıbu harelkctlerle taarruzların --Q---
lı kıt'alanın çarp1şmas1 d.evam et. man nakliyatına durmadan nücum b'.tiroiniz. Bu kadar iyı surette Bunun sebebi, hiç şüphesiz has - kamiJC'll ~:m !kaldığım bHdiriyor s b 
mekte<lir. ebnek ve kıt'alanmıza karşı yapı- ba.şardığil!l"Z bu büyüit vazife için mm hir parça j .fu.'kar edilmesi. ().. lar. Ayna zamanda, bundan evvel~ ovyet te ligw i 

Mihver kuvvetleri iki koldan lan d~n akınların·n muvaffakı. s"ze teşeklkıiiT ederim., nun sevlkü~ceyş ve tabiye saha • k" çe~eleroe de yapmış oldulk. 
taarruz etmekıtedirler. l\füsadem.e. yetle yolunu ıkesmek suretile kara 0 larıaıda ta~ik ~ege~ekıte ~lduğu l~n ve\ili"!e çemberi mütemadiyen (~arafı 1 inci sayfada) 
ıer şiddet.hl olmafl<ta ve ,gen·ş bir kıuvvetlıerimi7i d~tek!emi§lerdir. Almanlar b"lfÇOk usul ve c:e&.Jle.Tıırı devamlı hır tarz daraltmrığa ve dar sahalarda sıkı- man taanruzu basarılamam ştır. 
sahayı ıkaplaımaktadır. İtalyan tebliği. da gözönünde buJundurulrınaması şııp kalmış o.lan Sovyct kuvvetle- Royter muhabirine göre 

N f h · ı..-ıı· doJl ld:r Roma, 28 {A.A.) - ftaiyan or. Utt t•k • • ve bu suret1e lkuşatıı-11.<{'cn ku~atıL .. b' t 111.-_ h k tl . MO'SKova 28 lA.A.) _ Ro.,"terin 
e ıce €'.IlUZ """ l "6 . • J 1- ,. k ~L 72] m e 1 gem ısı ır. • 'rık .1 v TUN lr ara1'LWl a•ıa UVVe e?l- h J 

Düşmanı:ın Binaker:ne hücumu ou.ıM.111 ~mbul~. ar.aıgcvJtnın ınu.

1 
mama5 a, çevıcr.".ı en çevrı:memcge . d am1 . ususi muha:b rınden: 

· 1 d'n-·c-+· mara ı te ıgı: <l!kka1 hususundaki büyük kaide. nın ; ev ... 11 bombard:manıa:ue ve Nazilerin ..sa'-'1sız iınsnn V"' harb 
zayıat a tarde ı.ııuıı~,ır. ş· ı· Afrik d "h h b t d ki . m.ak'""elit:~.e--ıı. ateşl"'"'le o bır ta J .. 

Ro .~ . ima 1 a a mı ver ava ır 1 arını nm unu1u~uc: olmasıdır ~· u:ı.~ \J. 1 - malz . . .. . k Lo dr 'J9 (AA) y ... erm a · · · aft d Alın emesmı eme surme te devam 
n a, - · ·<l .y kuvvetleri tara.fından şiddetle bo.,,. Mareşal Timoçen'ko öyle zan • r an a :ı.an., Macar, Rumen ettikleri İzyum B nık, 

ısa1Mı.iye4:'li mabfellerm en owen~ bala.nan düşman kıt'd ve zırhlı ta- 1 nedi:lıın€iktedir ki •tJlkaX'ıda z:::k<ri kuvvet.leriınin şimalden, bacıdan ve hesinrleıki büyu"k çaarvc ovo CC:P-
cJıi.l"ıııine a."-\o-e Romımeli kuıvvetler. 1 1 ki d"" b'" .. k k ı hı· dı·rı·yor ar ' . ..n...J -n.+~ı-ı 'dd tı· t rpışmanın agır t-~!ıiz ı::>~· 1 ce ahı ·çin şıt topu u arı un uyu ·ayıp a. gecen ıkuvveıtleııle Harıl.of şaı·k n _ cenuuuan .. ya_r.Jlll.. arı şı e. ı . aar. !aştığına ai.d hiç bır a..funet g&rüL 
~~, ~ueunulın tso k:"' n.d. ı ra ıuğramştır. Tobruk mevkii He diiş ~nlki Alman ikinci haLtı !rnrşısmda rucz ve hucum hareketlerıle :ı.mha memektedir Egyer Ru 1 b t 
hır tehdld te~ e me- •Le ır. . . . h d ı B 1. 28 (AA) R , b tm ~ v t-B·l ·1J:t d' · sar u aar. 

Kahire, 29 (A..A.) _ Roytterin manin g~mlerı~deıkı .ava .mey anın er: !ll. · . - esmı te - durak1amak meeıburiyctinde kalın.. e ege ugraş ıA arını tw\T~ e ı • ruzu durdurmağa muv ffak olur • 
bkfüxliğirıe göre Libyada hareke. rına ve §ımend'lfer tesıs~ert~e. de mu l~ğ: . . . <:a muMel:f b0lige1erden celbetmiş yorlar. larsa bu h.ç şüphesız büyük bir 
tin gelişmesn.nx:len menuıuniyetsiz. vaffakıyetle taarruz edılmıştır. . Ingüterenın cenub :.~ılın~~ .ha. olduğu ıihtiıyaÇlar veya yenı kuv. ~asım taraflardan birinın çem. silah' zaferi olacaktır. Çün!kü Na. 
liğ'i mucib olacaik hiçbir sebeb 

0 fıf rn~are~e tayyare.erı. ~~şma. vetlerle ccnub kanadında ayn bfr berı bertaraf ederek mahsur kuv • ziler, bu yeni taarruzlarının ilk 
ydk.tur. Alman hususi lebHği nm bır ılerı •karakol gemı.sını ba- taarruz grupu teŞkil ve bıı grupu Yet1eri !kurtaııma'k için, diğerinin büyük çarplŞlllasını kazanmak için 

Lonıdra, 29 (AA) - Brltaııova. (Bqtarafı 1 inci sayfada) tırmı*1ardır. . . İ.zyurrn batgesiooen Harfırnf doğu • ~e lbuınu önliyerelk çember da'hi ~ imkansız olan her şeyı bile yap • 
nın aslreri muhabJri şunları yaz.. mütıtefilk si:ıahll'arının hüyük bir za .Alım.an den~zaltıJ-arı ıınu~tclıf de. sundaki Alrnıan m(:W.rziierini kusa. lındelkı !kuvvebleri imha veya esir maıkrtad~rlar. Bu Alman taarruzu 
malkltadır: · ferile netcelenmişıir. rı~z ke:s.mlerınde muvaffak yetle tacak veçDıine talhrhlc etmiş ve taım eclebilıme'.k için muhareb~ sahasına İzyum cephesinin en önemi! ke • 

G al n-~- ı· ·ıı h d fı' Dü" f d jf ... al~yettıe tı.ıJ~unrnu•l artlı:::. ş:ıırud b d . 8 M ...... . mu·· t"""nadı" e . k tl .. . l :-. ..J ... • • d k ener J;U.JU1ıuu1e ın ı t e e şman tara ın an yapılan soh . "'.k • Atıl" tilk.t d .. lt u ema a yanr 1 ayı,,,.a aynı = Y n yenı ur.>ve er sur- sım er.ıuuen 1Ull'1n e smen dur _ 
Tobruktu.r. Bu suretle Mısırı teh- lhaf;fletrnıe taarruzları ıv»mber id- 1ve ancı eııkzı 0 . an h cf eru.ılat 1d • mahadkı ~"Um • Barvenkovo m.ekıtc d:'ıduklarını Vt! bu suretle durulab"lmiştir Bu da Rusların 

x~~ " arırruz s ı ı ır mu a aza a ın a .· lf • f ı · · 
diıd alıtına ala,biLir. ne alınan orduların akibetiıni de. "d b' k n b 14000 mıntaxası daihııJiınde toplanan ve al' oo Çe\" rmc me~·dan muhare - muvaffakıyet.le başarılan karsılık 

]. "'--'- k 'd bıra Y• t· ;....+: Ş'-di ln ·· gt 
1 

enl k .~r a ı cyeb mt ensşlu . daha seri hft....ıı ....... eden Alman • besinin daha biiyük bir askeri ha. taarruzları saves=-..Je olabı·~-·c:tır· Rorr.ıme ın ıuuru u g.:rı e • gış ıremem,...vır. ıım ya ız mun 00 u uç vapur a ırmı ar ve uç M a:n:ım.t:"• • • ,. So .7 wlLl uu ıı , 

kaTaık bir kere dana ıieriye etıL-1 ferid grup!l'al' !henüz mukavemet vapuru daıha toroille:nderdir. acar - Ru~n ka~sı taarruz gru. :e'ket h!lme in1c.ılfı:b ~tı.nekte oldu- :'Y:t k:ı·vıvetleri burada mevzi _ 
ması. ihtimali pek azdır. etmektedir. Buınllann imihasına de- Burrların batıp baıtmadılkla;ı .gö • P~~un tevıd1 eyledııti çen;J>er da- gu,nu gOOteren de1ıll.er var.dır, ba. lerı~ı sa~am'il·aş:tınnışlar ve 1S'1ah 

RomnneHn emri altrn.dl 4SO tanlk. vam olunmaık.taıdır. Şinui•:ve kadar rülemerniştir. h 11ıne 
1 
kısı~ıa-ralk kuşatıma.k ıst~rken kalım, oTay!lan beıkhyelim. etımışlerdır. 

190 tan!k topu, 150 ağır_ top, altı el~e edilen :rakamlara göre !65,000 Şimali Amerikanın §ark sahil~ ~usatı anıısrtı•r. K. D. Bundan sonra topçu ve tan'klar. 
piyade tümeni bulundugu sanıL es:x, 517 taınlk., 1180 top, bınlez:ce açıığında, Garaip deniz!nde ve Mis la de~teklenen Rus lkuvvctleri 

k e at ve mua7..zam m·k . . . K yasıya par h 1 me\'lkıe hAA...: te l . 1 . malkitadır. amy'On v . . ' - sısı·pı açığında denızaltılarımız a a re l yan ar . . =.ım p: erı .e e geçır -
Audhıinlıed'.ıt hava üstünlüğünü tarda haııb mal.z.emesı alınmıştır. 26500 tonlu'.K 8 vapur batırmışla1· 1 1 mışler ve bırçok koylerın yakıınla. 

temin etrniŞıir. D:ğer ik:uvvctler Bu raıkamılar dıurrrnadan artmak - ve 4 vapuru torpille ciddi hasar - rı?a k~dar ıta_arruzıarmı genışlet. 
müsavi giıb'dır. tadır. 1ara uğıratıml§l·ardır. Martinik ada. mışle:cı:r. Nazıler, .sovyet ileri ha 

Ahnpnlar Giıridde küıliyetli mik H_:~a 2ku8 vv(AetlAe)rinin Hyaarj~~'cı· - sı civarında bir denizaltımız bir A- ( Batlarah 1. inci ~yfada). yalvaralım da insanların kafalarJ :e~etını durou~a.ıc teşebbüsü ile 
tarda par~ürt:çü bulun.durmakta- Benın . . u\.u.ı. :: merilk.an muhribini torpillemişse l~te 300,000 a:met.ılt mazı . yirmın. daha düz.gün yapıda olsun. Ben her. ıkı defa ço'k agır lrnyıblara uğra. 
dırlar. Bunlann Rommel taarru- varında bolşeviık kıt'alarmdan mu de destroyerin ön kısmı delinnıi<: cı aeı~d~ beşenyetı bu sevıyeye çı. kesle uğraşm yı faydasız bulurum. mışlardır. 
Z

"mda rol almaları b:!klenmoelk- reıklkeb lbüyük kütlel-erin çemlber lm y . d b. l' :) karabıldı. insan oi'lunun marifetle. Tıyneti bozuk olanlaıla mücadele İzyum - Barvookovo istikame 
""'' içine alınması ile neticelenen çe. 

0 as~~gın;ı~ cwar a ff~ ~[ rini saynıağa lüzum yok. Onların olunamaz. Benim mücadelede tuttu. tindeki çarpışmanın \Ok kanlı ol: 
te<lıir. 

0 
tin muhareıbeler esnasında bi'Jhas.. mana gı. rye ıı.nuva neticelerinı her gü.n görüyoruz. ğum bir esas verdır. Kendisini duğu muıhaıkkak.tır. Çfüllkü A~man 

Harkofta es·ırfıerı·n sa 87 Yunlkers ve 88 Yıınkers ti - muf.~r. :ı__J b" d . lt kuv Bittabi bu gi'bi inao.nların birbir- Türk vatandaşı addeden bacıkaları- esirleri kendi hatlarında büvük d" 
t k ..nıMJenı,;c.ue, ır enı:ı:a ımız ı · kil . . k '- .. w ı:ı.ı ldıv .. , J 

pinıde pike tayyare fiiolan, l!Şe • tl' b" h" alt d 'r den erıne mev erını ter etmeıı;. uzere nı mahveden bu örneklerden ibret U41er yapı gını ooy~emekte söz 
'kül eden muhtelif cephelerde kıt'a bv~ 1 

,:,rl ınıa!~ ~n.~ ~el)ı·seab""t zengin ve~ fakir düştükleri de gö. aiarak kendisini en .:lürüst, en ideal b"rliği etmiş bulunuyorlar. 

k 1 ır pemo gemısıne .. ı.L.•rp• ı.;- ··ı k . 1 . . nl d . -L1•kt • G :ı.. ,.,,...J..ed b" . 

nll•kıarı gı•tt•ı ç a ları ve toplu bir halde bu unan ettirmiş ve İnıgfüz takvir- kıt'c.la- ru ece lır. yı ıns~ ar an zengın en ıın a 1, en namuslu bir insan .. ene :uU "~*"'' e-n ıldırild ğine 
araba ve t.anlkları durmaitan bom- t • ~· . d tam ıki olırn1arln servetlen ç.ok defa onla. yapsın. Görecektir "i etrafındaki.. gore Alınan hava kuvvetleri, uğra. 
bakı.mı..nard1r. Alman tnyyarelcri ~ınbı taş~ı'!~. lt 1 .~e,ınııye e rın bulunduklar memlekete ve hat. ler de kendisi gihi olur. Dürüst jn_ dıkları kayıhlar yüzünden pike 

t '1' k ısa e .l\.a.Y ...... -e mı:i.u. t:- d.. f ,, fah . d" .. ""--L-..J.:ı nl! h ar lyor mıültemadi~en dfü31nanın mu a.ve- ş· 1 B d .. d b". denizal a unyaya §ere ve re verır. san uruat bir muhit yaratır Önce uv:ullUi:luuıma an emen lhemen 
.. d ek ısa ımaM uz n.:~:-zın ~ ..... ııkt olar- Bittabi kötü in.sanlardan da zengin o vatan bir ailedı'r Aı"lesı"n .. ..,.,·e~Lut1" tamamile durduruJmuı:: gibidir 

met yuva1arma hucum e er ~ tımız wımaı.ıll':ıl1\.a g1ı.:111eı e • 1 I 1 kt B , • . l d' ·ı . . ..... nı • BI --L=- ,, • 

Mil: ver tayyareleri, 
Rus kuvvetlerini 

bet'li l:ıomıba atışları jlo düşmanın bir kafileye dahil 8000 tonluk bir an ar ~ aca ır. un.ıa •. egoıst er ır. yet l e vatana meroutıyct arasında r ~ alınmıı 
muharebe lkıabfüyetin! kırmış1ar • tl Saadetı yalnız kendJlerıne hasreder fark göremez lnı.~an bu dünyada Vaşington 28 (AA) M k 

dır. Alıman i""'lr.e tav. yarelcrinden vapuru batıınn.ıştır. Bu sure e. )d'a- ler. Ve şahıslar için kıyasıya para ancak kendislle mücadele etmeli ve vadan gelen haberleı
0

"" -g·· OS! bo. • 
'1""" - pılan bu hareketler net1cesın :? f d ı o ı f d k"l 1 . . . "' ore. ır bazııları ta.arru7Jarı esnasını:!f.! yere . • b sar e er er. nar, elra ın a ı ete onu yola getırmelıdır. Vatan böyle Rus ta.nlk teşik'i.fi Harkof ce hesi . 

bl·ı:ı~-a" metrelilk mesaicy:? kadar ropyekun 48500 :-Onluk vapur da- ve ıztı:calb ve yoksulluk çekenlerle kuru ur. 150 mil uzağında Kıztl d p nınl 
d d d .. .. I •K• " tırılmıc: ve 10 tıcaret vapuru a ı· k ı 1 ı k d d l.' M--''- . T·· . or unun so urına an ovuyor ar in~rek ron bcxmlbalarırıı at14ııktan .• '( . ' b a a B. ar o mıyaca erece c ıuıı • "T''ur eski urk ftlozoflarınd.an yanına geçen düşman ba ·kı 

""'· nra ı...-1.,. ..... ,:n.ı,.,..e otomatik sil81h. torpı~ı~nm·ştir. Bunlar atmı:ş sa- sizıci'irler. Bunlar yıola gelemez, in. Hekim An.a'hareie bundan 2 5 00 ıe.. durdurmuştur ~ sını 

VlŞl, 29 (AA.) - Berl"ncien ge
len en son haberlere göre Harkof 
cepJ1esınde ede edifen esir ve 
malzeme g tg de artımail:tı:ıdır. 

M h~er hava kuvveilerı durma
dan duşıman kuvvetler ni dövınek
ted rler. Donctz nehrı üzerinde 
b rçdk irtıba:t nokt arı kesilmiştir. 

Sovyet teb'iği ne <' lyor? 
Mo va 29 (A.A.) - Hov;ter: 

Bu sabahlkı Sovyet r i tı:?bl"ği: 
i rum Barenkowada şiddetli 

dtişman tank ve p yııde hücumları 
puskur ulmüştür. 

Çar a:mlba günü 28 :\!man tay. 
yar-esı dli.şüriılmüştür. 18 Rus tay. 
ynresı kayıbdır. ---o---

Meksika Mihvere 
harb ilan etti 

"" ""ı.....""'"•"K.ı..,. 1abüır nJ k h" 1 ·ı d v • • ' • 

tarı ]"le .. w- acmı•:famır. yı. · sa 1 15 erJ e .ogmıya.nlara bu ne evvel Pazarları ınaanların birbi. Ruslar t--· eph · . 
n~q '{ ---0 şey yapıla o la f !Ak l . • • • ld ' • k 1 ' ılC.'YUffi C esının bazı 

o .k h ma.z. n r e a et erım rını a atması rçın uru mu~ bir tu. kesiımlerindc taarruza g ik. b' 

lt-ılya Kral ve ve1iahdine 1 inci cep e ve batacaldarı çukurları kendileri zak aayJyor, Ben Pazıuların 2,500 şehri zaptetımişlerdir p ~erek b"ır 
~ hazırla.rla~. Bunlara ne vergi, ne eene soma da böyle olacağna, kai. likler ileri sürü "' .. e co. '1:-

mukabele ceza hıçbır şey ikir etmez. Ancak Jim. Lakin unutulm malı ki bu pa~ ma esind k l ~~3tur. Tank hı. 
R 1 •k• • h • kendi cezalarını kendileri vetebilir. zarlara katılım namus-lu alıcı ve sa J d"~ 1 ıçla ucuı;ı eden Ka. 

<:sa.tarafı ı inci sayfaa•> us ar 1 ıncı cep enın ler. Çünkü bunlar ekseriya ortaya tıcılar da ~tur. İşte memleketle; za. 
1
arrd. uşrnanın mevzıler:ne g·r. 

1 • . k ık 1 . y l 1 . 1 l mış e ır. sız kuvvetlerini te~tiş edeceği h~ açı ması ıçın tazyı a ç maz ar ve tanınmazlar. a nlz 1 namusu ınsan ara ya§ar ve kurtu. ===:============~ 
beri .al:ınıruaktadn-. Bu olaylar Nıs t~vatür ve au~zanJar mahiyetlerini 1 lur. Cemiyet tarihimiz geçmİ§ asır. :rak 0 cemiyeti tel'vis edem 
ve Korsikanm işgali tehdıdine bağ başla mı ş:ar bır dereceye kadar ortaya koyar. larda T~r~ pazar&arının namuslu Bunun nasıl önü alınmalı} Bene 
lı gfui sayıtnıaıkta<lır. Buıı.~a.ı; baş.. ~eşr~ kazanılrnıyan paralaıın sar tıahıôlerının muameleleri menkıbe. bunun önünü almak d O la e 
ka Mussoliniıniın Vicıh_y h.ı;k~ımeb.· Vı'şi 29 (A.A.) - Nevyorkıtan fı bır aıleye hatalı~. ölüm, felaket ı 1 doludur. İşte İyi ve namuslu la ancak tabiat .. d~lr 'd· b·t r. 
. dalı k t'" ·.r dclı Jkincı ır • · ıztrnb kaz rndlTlr. Geçeni rde bir in nnı r daima böyle nadir bile ol ergeç ı· ~ ld hluc ~ ek~ e. 1 ır ;re 
tıne .. ~ ~). ıd a iddia edilmek- lhaıber almdığma göre SOV) et Ru.s- muhtekire rastladım. Çocuğunun sa var olan iyi ve namuslu şahısla; Gene :akt o du alı a ı etikvcrır, 
nota gon er ,gı e ya Awupada ilk ne' b·r ce hen n ko,u kırılmış sardırmak gt"l yor. ta. kar ılaş r. Herkes anıd ğını het çalı ak a urkan ar namdus arane 
tedr. .. tl a""lll'Ylası hn•ı •. ı.ı-..ıa LDndr d 1 b k .. k ra aza anaat e enlcrd"t 

ıkl G ar te ebbüsü sura e "'""" ~ ıı.u ' u ztıra çe en zav ço ı na zaman ·arşısında bulur. Cer:e b nl , d I ı · 
ener m § +_ ~ . ve Vaşim•nitıonrla ta.,,.,. k ııcra et- d M h k' b 1 b' P . . u ar mes u o ur ve .san 

B 8 (AA.) .llj\r c:rcnın ""b ~., ac m u te ır u n ona ır ara ıns nı meş'ud eder m]l Ha- dctleri sa l . ., . b. ~ 
em 2 · -d ··:.ı ·} melcte :miş. ceza clduğundan hab ri }Ok. Hak. y•r. Par "nsanı yıükselt"r mi) Ha 1 vıp .~ man aAe\'ıı~gk~oı .. ır~l~ par. 

d"plom tiık ma.Melle:rm e soy en • ============== k b" . AJ-ftı • • .... nmez. z a ın oz o uncey 
d •. g~;.,,e g"',,.e ,-.._n€rft~' We,1'<1an<l, f 1 d h" s·z para azan n r si canı > nan 'Y r. ya.ıtır mn Eğer buna 1 vık kadar mes'QJd l b'I" l e 

.... ,. u-c - cııı: "'" ..... -"-"ed r Bazı m:ı.h r. 1 r e ı b" · · f h ld ı_ ı .. d -ı· n· "' 0 a ı lr er "e mem K "k T us ııut!NL _ ırısının ena e 1' r ması yu. eg ı e evet r gün Lord B yron. lek ti d el" .. k A • 

~~~~;t rs~ahı-e~ı~~ ~~ı ~~ - oJan llrnnaate g ~e Chatel4X zünden karıs n n ba~a~ nın k ril n dan b"r dilenci para "ster. Yanında. rilee b h~ uru~ vt anaatkar .hal~e-
nulınası için Mareşal Petaiı; il~ Roux'da Fır.an rz; kıt alarmın J\fa_ s'na ~ahid oldu: pe burılar hep i dotuna sôyle der~ d . a b ~a~ e ~·er dve kend Ienn 
Viclıy hü:kCı.mcti nezdinde şıddetli ıreşal Peta"n tarafınd[ln tC'ft"Ş {!!?- bi er tesadüf olsun ct'yelim. o hal. <Ben d"lenciy:i sr:vmem ve ona a ;:t~ı. a b~}at sfue erler ... 

Çen hafta tt 1ıyan hududunda kıt'a de tesadüfler de i abet kendi ahıı1 p ra vermek "temem z·ra çal .. ei'uu ır ozo muz §Oyle de. 
teşeı;bilslerc gir şm;ştir. Geçen • ~ .. · m • ın ştır: 
l,,,.,_.le b"!l' "'11.....an ıkalesirı<lc>n kar • larıa:n tef iş ed Kral V ctor E- rına d g l etraf nda gunahı olmıyan d.ıın kaznn k i tN Parav da sev E f I 1 h 
"''u .nı;ııu '< ı· • cVch'\:nn ~ z b • < Y 8 t g birb"çaren"n 

o1 Gen r Ji:r 'nun d ayni maııuel r . . n J İ ara mı çat•yor rr.em. ra una ı·y k olm yan adi sllt na y"'k d 
e r. Bu el rdl ua a 1 z T biat "n anlar bu say d c m' e ı;oka.I u 0 un.» co 
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Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 
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,... 

Son Posta 
Yerebaıan, <;at.al"e!Jme so""· 4:> 

İSTANBUL 

ABONE FiATLARJ 
1 ti a ·j 

Sene Ay A7 Ay 
Kr. Kr. Kr. ~ ... -----
l~l) 750 .ıoo 15v 

Ttırklye 

Yunan 
234lı 1220 710 270 

&eneb: 
2700 1400 800 avu 

Abone bedeli peflnd.a. Adrea 
defi.ftırilme\ 25 kuruotur. _ ... .._. 

Cenb için mekt.ublara 10 
turu,fluk Pul Ulve~t llzımdır. 

Posta kutusu: Ml lıbı.ubul 
Telgraf: Son ?o.sfa 
Telefon: 20203 

.... 

-~ GÔZ DOKTORU~. 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nümune ba.sta.n&l 

IOz mütehu.swı 
b--tanbuı Belediye tarı111. 

Tel. %3%1! 

-------~------
~ - - - - - - -- -- - - -
~ 1 il An Tarifemiz : 
~ 

1 Tek sütun sanUml 1 
l • .......................... 

l SPOR 

f 
Da 
s 
Sa 
.Ü 
T 

(Bqtar11fı 3/1 de) 
Ünıva.n Tayfuroğlu, Nazmi Tü -

ekıç~. Dr. M. A:li Aybar, Ne. Gree, 
:vit. Vahi, Yasumi, Dr. Nurettin 

avcı, Ali Hiza, Cemıl Uzunoğ'hı, 
dı.k Butter, Field, Y. Skindris, 

Iftaş, Enis, Praf . .A!llen, Nerin1an 
6kil, .Agopyan, Sudi; Devecis, 

Ka n,gelidis, K.lopstok., Cüııeyyit, 

Tu rgut, Kesim, Besim. 

FRENGi 
Ye 

Belsoğukluğu 
u &etalmam.ak icla 

BN irt tl.A(lı 

Protejindir. 

(TIYATllOLAB) 
E ski bir sporcumuz evlendi 

Me,bur illiziyonİ•t profesör 
ESk:i. sporcwlardan Hendek müd-
umumisi Osman Kavrak ile Ba ZATI SUNGUR dei 

y 
dü 
an Leyla D1kımenin düğünleri Beyoğlunda cıSES. aine ti t.. 

n akşam Taksim Beledıye gazi- ~· ve ya 

nos -·-' 'L... "'* o··ğ" de b. ro.unda her alctam yeru numarala uuua yapıJlluıj'.ır. u un ır .. . . -
QOk sporcu dave.tıiiler bulur.muş _ rından muteıek.kıt zeugın progn • 

• Yeni evliılere saadetler dile - mına devarr. edecektiT. tur 
rlz. 

1 RADYO 
CtmlA %9/5/942 

7 .SO: SaaL a)·a.r1, 7.33: Kanşılt pNJ: 
ram (PL), 7.45: AJaa. haberleri, ı : 

atJ, 

lı:t 

Senfonik parçalar (Pl>. 8.15: Edn • 
12.80: Saa.t &.7&rı, 12.33: Oyun ha. 

va1an. l:US: AJans ha.hederi. 13: Şar. 
ve türküler, 18: Sa.':lt ayarı, 18.03 : 
tl heyet!, 18.40: BaJU parçalar (Pl.>, Fas 

19: 
ba.oı 

aja 

(Ktfa.ıısevenler saa.iJ). 19.15: Genç 
tek.irlar Faik, 19.30: Saat ayarı ve 
ns ha.berlerl, 19.45: Klasik Türk mü 
, 20.15: Radyo pzetes.I, 20.45: Ma. :di1 

Dağıtma ofisi umum müdürlüğünden: 
Dafıtma Ofisi merkez kadrosu fi)ln 100.!60 Ura ücretıt memurlyelJeN 

mtisa.baka. tıe memur a.Iınao:ıkıır. 

IUürac.aat edecdtlertn memurin k~ım 4 ünoil maddesile tayin olunan 
vaaıtla.n haJz olmalan pı ıtır. 

Yilklek f'ktisad .,. tlcareı ta.hsUlnl bitmiş olanlarla tlc.a.ret Jlselelri me. 
ınmlarJ, resmi ve hususi tıttJsad, ticaret, maliye ve sanayi mües~selerlnd~ 
va.zlte cönnüş ola.nlar c.1ıllyetlerlne ıöre terofhan almırlar. Bu fibllere 8656 
Ye 3659 numaralı kanun hükümlerine c-öre ve m.Uli korunma. kanununun 
6 ~ı mMllıleslle tasrl.b. o ıınan mllkıesep hakları ma.Jıfın olarak tayin olu. 
nurlar. Mıiraeaatla.r Ankarada. »atıtma orısı Umum l\liichirlütüne ve taş.. 
rada vll.i.yet İaşe l\liidürlüklcrlne yapılmalıdır. 

Müsabaka ve lmWıan l"ilnleri ve sarfları ayr.u ilin edlleoekUr. 
(3173.5800) 

~ bur ma.lc\mın.ctan earkılar, 21: rıtraaı 

vlml 21.10: Temsil, 2Z: Radyo salon ... -------------------------~ 1 tak 
o?tt 

1 beri 
t"Strası, 22.30: Sa.at ayan, aJa.ns ha. 

eri ve oorsalar . 
1 

• Batlık maktu 600 kunıı 
1 • 

•ahile 400 ı 1 ncı )) ı' "9 DER M OJEN"' 

Antaıya Beden Terbjyesi l: ölge 
Başkanlığından: 

Antalya.da lıışa olunacak s'.adfum ln$Utı lk&ı>alı MCf usulllı eksfltmeye 
k.onulm~u:r. 

1 
nci •ahil• 150 

1 
ı2 )) 1 

' ı S neli •ahil• 200 Jt 1 

ı 4 neli •ahile 100 • il 
il iç •ahil• 60 » 1 

ı Son _ •'!.lı!f e_ ~o_ _ >!_ _ '~ - - -- - - - - -------

' ~ 

• 

YA.~. OATLAK. EKZE.!\IA n 1 
CİLD YARALARL'IA Cevkal1de l;rl 
celfr. Derinin ta.:ıeleıımeslne n 

1enllenmeslne hizmet eder. 

DER ECZA~EDE BULını."UB. ~ 

-----
~=== ---

1 - K~lf bed~lJ otmı beş bin liradır. 
2 - Bu işe &id şartname ve evrak c;unlardırı 

a - Pro.Je. 
b - Keşif cedvell, 

ı o - Kesir hlili.<ıa. oedvell • 
ı 1 d - Mukavele proJQôl, 

J. I e - Yapı işleri fenni ıprtı:ı.a.mtıd, 

t - Ba.yındırlık işleri renel 4a.M.ııa.m~ 
ı - Ek iltme prtna.ınes1. 

Şartname ve evrakı lı:eşfiye Antab'a. l>eden terbiyesi Bölı-e Ba.41lanlıtmda ve 
Na& l\lüdiirlütünde cöriilebfür. 

3 - Eksiltme 8.ıtulran.912 Paza.nesi cünü a.a.t 11 de Y~nlkasn cadde.inde 
bö~ binası içinde toplanan elı:slltme komisyonunca yapılacaktır. 

' - Eksiltme llr.apalı urf usulü ile ve whidi tla.t üzerinden y&ınlacattır. 
5 - EkSUt.mcye cirebllmek için lstehlllerin Dcl bin altı ylia dli liradan u.a. 

ret temlna.t ya.tımıalan ve aynca aşağıdaki vesikaları cetlnnelerl prltıl': 
a - Bu ~ &'lrtbllecetloe dair Nafia nlllka lı:oınlsyonıwılan aluım1t ehllyet 

'tt&ka4ı. 

b - Cari 9e11cye a!4 Ticaret odası .esikua «56531 

.· TESiRİ KAT'İ 
TAZE MEYYAL.ARDAN lsTlHSAL FDILMIŞ 

(GAZOZLU) 

LİMONATASI 
Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 

MARKASINA D1KKA T: Fiatı 60 kurut. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veltiletiniın ruhsatını haizdir . 

~ 
AYDA 10 LİRA TAK İTLE 
Taşra mll.şterllerimiz için pırlantalı ve elmaalı ea.a.t.lerln 1eru modellc'1 rel.. 

nılştlr. Emsali gibi 15 sen" temınatlıdJr. Ta.şrada.n alpar.ş etme.: iltb'enleN 
kat.aloğ ıönderilir. Mcktubla ctstanhul posta. ku:usu 184> adresine m11racaa*. 

ŞİRKETİ HAYRİ YEDEN: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi 
1-6- 942 Pazartesi sabahından itibaren 

tatbik olunacakbr. Tarifeler iskelelere 
~----,-- asılmıştır. ______ ., 

Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
1 - Maa§larını bankamızdan temlik suretile alan, emek

li, dul ve yetimlerin Eylul, Teurinievvel, Te§rinisani 1942 
aylıklarının tediyesine 1/6/942 Pazartesi günü saat 13 ten 
itibaren batlanılacaktır. 

2 - Askeri harb malullerinin ise ayni günde ıaat 8 den 
itibaren maaıları verilecektir. 

3 - Maat sahihlerinin ellerinde bulunan fİ!lerde yazılı 
gün ve saatte bankamıza müracaatları ve bunun haricinde
ki müracaatlarında kat'iyen kabul edilemiyeceği ehemmi-
yetle ilan olunur. (5837) .......... --······ ........................... - .. _. ......................... _ 

Son Poe:a Math1011~1 Netriyat Müd&rih Cihad Babaa 

SAHlBl: A. Ekrem USAKLIGb.. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 23/Mayıs/1942 vaziyeti 

TVRKiYE iş BANKASI 
Koçuk tasarruf hesaplan f 942 iKRAMiYE PLANI 

KJl:ŞİDELER: J Oııb&t, -t M&yıa, 3 Atıutoe. 2 ikincitqrln 
taztlıleriııde Japıllr. _ -

1942 ikramiyeler• .. __ _ 
1 adet 2000 Llralü - 2000.- Ura '° • 100 • - 400()- • 1 • 1000 • - 3000.- • ~o > 50 • - 2~00.- • 2 • 7110 • -1100- • • • IOO • -1100- • 200 • 26 • -ı>ooo- • 

ıo • 200 • -21>00.-- • 200 • 10 • - 2000.- • 

AKTİF PASiF 

Kua.: 
Altın: Safi k.lloıram 72.606.211 

Bantaıot • • • • •• • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki muhablrlerı 
Türk Urası • • • . • • • • • 

Baritteld mu.ha.birlerı 

~ttuı: Safi kilocram 23.1'1.5S1 

Altınt. tahvili bl>U· ıerbesl da.. 

vizler • • • • • • • • • 
Diler dövizler ve borçlu KllriD9 
bakiyeleri . • . • • • • • • 

Badne tahvlllerlı 
Deruhte edilen evrw nt.kd17e 
tarşılı.ğ\ · · • · · · · · • 
Kanunun 6-8 1ncl maf.idclerlnıl 
tev!'tbn HU!n• "-rafından vü:I 
tediYat .. • • • • • • • , 

Senedal CibdaJUI 
Ticari Senetler . • • • • • • 

Esham ve tahrillt clizdanıı 
< Deruhte edilen evrakı nalı:.dl. 

A. < yenin karşılılh f!Sham ,. 
t tahvilM (itibari kıymetle> _ 

B < Serbest Esham ve Tahvlli.tc 
Avanslar: 

Altın ve döviz Uzerlne avans • • 
TahvilAt üzerine avans . • , • 
Hazineye kısa d.deli avans 
Hazineye 3850 No. ıu kanuna l&'w 
açılan attın karşılıktı nana . , 
Bisaedarlar: • • • • , 
Muhtelif: • • • • • • • • • 

Lfra. .l02.12G.U6,U 

D G.207.7113.-

» 261.159:83 

,, . 5:>9.70?.61 

Lira 32.550.'.?7t,18 

.. -,-
J) 6'S.'130.088.92 

Lira 158.7'8.563.-

Yl 23.790.220.-

Llu 318.58C.871.39 

Lira 45. 19'?.2iil.9:: .. 10.427 .628,06 

Lira 3.121,22 .. 7.23U!l6,ı;; .. -.-
J• 2?7 .G00.000,-

Tekh 

Lira 

108.603.389.67 

S59.7oı.sı . 

98.280.363,10 

134.958.343,-

318.584.1173,39 

55.619.889,99 

234.231017 ,37 
,,iiOl).000,-

12. 728.335.62 

DG8.068.9U,78 

~&Je 

İhtiyat akçaıiı 
AdJ ve fevkall.de • 
Hususi 

. . . . . . . . . . . . 
Teda•üldekl banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdb'e 
Kanunun 6 - 8 ine! maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tedlyat • • • • • • • 
Deruhte edilen evrakı nt.kdln 
bakiyesi . • • • • . • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilAveten tedt.vüle vazedilen . . • 
Ree3kont mukabili U&veten teda
vüle va1.edilen . . . . • . • • 
Hazineye yapılan a~tın tarşılıklı 
avans mukablll 3902 No. ıu kanun 
mucibince 11Aveten tedaY1lle vue. 
dilen • • • • • • • • • 

MF.VDUATı 

Türk lirası 
Altın: Safi kiloK!'BJn 

3850 No. la llanun:l c6re hastne79 
~ılau avans muka.bW tevdi ota. 
nan altınl:ır: 
san klloa-ram 55.5U.930 

D6vlz Ta.ahhüd&tn 
Altına tahvill lta.bıl dövizler . . 
DIAer dövizler ve alacaklı KLrfna 
bakıyeleri • • , , 
Muhtelif • • • • • • , • • 

Ura 9.412.135,73 .. ı;.000.0011.-

Lira 1:ıs.74&.:;63,-

• 23.790.220,-

Lira 13o&.951l.343.-

• 40.000.000;-

• 2.S8.a0?.000,-

• 127.500 ooo.-

Lira &7.'151.126,92 
il l.234.16"65 

• 1U2U67,90 

Ura -.-
» 2-l.79U51,87 

Yelia 

1 'hm.aau 1911 &arllalUea Hilıla.renı hkonto baM 1' C altm ....,. a'l'IUla 1' 1 

Un 
15.100.00t,-

lUlZ.135,TI 

5tt.95U!IS,-

U.815.%91..tl 

TUH.187,11 

H.79~.'51.ft 

144.198.5!5,ll 

Hl.H8.91UI 


