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Salıip ,~ B."""ul'•mzl: ETEM İZZET J!ENİCE 

-- - -
Gazeteye gönderilen eTI'llk iade edihne7 

- ~ EN SON TELORAFLARI VE BABEBLEBİ VEREN AS.Ş·A GAZ~TESİ 

Yeni Bütçe 
Müzakere 

Edilirken: 
• 

En kuvvetli 
tarafımız •• 
Sağlam Lünyeli, •ağlam 
gelirli, saglam paJ'alı ve 
aa~ durumlu oluşu

muzun en batta meane
nediııi açık, hakikatlere 
dayanan ve milli güçü 
eıu alan tutumumuz 
teşkil ediyor. 

ETE!.1 iZZET BENİCE 

AnkCU'adan: 

TiiırkSye Büyük. Millet Medi3i 
~ ~diir 1942 mali hü-lçcsiıti mü
....,,.,...e e<t::yo.r. 

Bii.tçe nrı.iıııkereleri daillıa en 
a~ı, "" ık>j,.-.uyu mulı3""he eden; 
nullctle ,-cı..tırer>;U, bu vekiller ıl" 
hiJ<funeti be,,..pla.~lıran samimi 
ve lı.Uı.J..i münalrn~aların mc»•C· 
di olinınjıur. Bu defa da, yine bu 
lıeı;apla'1ma, bn mulıllıOiebe kar~•· 
la§.Dlasında ~e vekillerini, 
millet vekilleri ile hükUuıeti her 
bahis Ü2.eTi.nde teferrüata. kadar 
k.ı.r~ karşıya n ba~başa buıluyo· 
rnz. l\Jemldrelitt bi.r yıllık ge~
nlişteki idıoresini, devletin 04' yıl
lık gelocı·k.toki durumunu w İc· 
na.tını en i.Yi ifadelendiacen bu 
müı&lıereler müna.ebeüLa lriirısü· 
de Başvekil P)')n Do1ııtor Refik 
Saydam konı;.ştıı. Maliye Vd<ili 
biit\'e)'e ve devlet icraatına ha· 
kim olacak bütün esasını aydın
wtı. Müstanı Grup Reisi Ali Ra· 
na Tarhan grupunun •eler dü
fiincliiğünü canlı ve ma\ıs..Hı bir 
liade ile belirtti n J>ii4enin gı>
rek umuııoi biin:Yesİ, l""ek fasıJ.. 
!arı üzerinde bir çok ınillct veık.it· 
leri rörü~leri:ııi anlattıl•. 

Bu vesile ile bir loore daha an
lıyoruz ki, Cumhuriyet Tiirüye
sinin en kuvvetli tarafılll eo:ı baş

ta dayan<lıtı hudutsm real:iızan teır 
kil cd~. 
Sağhım b>iin;yeli cııl~'lllntızun, 

Hğlam ll'eli.rli, satlaın paralı, ••i· 
lam d11ru•ılu buluıruşumınuo tek 
aurı: Aç.ık, halrikırdere dayana,. 
ve milli gücü her b ususta eııas a.:
lan tutumumumlur. 

Hakikatlere dayanarak lıımıış

malola Mtıeli& ve Mcfı'mılar ne ita· 
dar ileri i1e BllfWlr.il ve Vekiller 

ele o kadar iltti, o lr.adM' saıams.z
wlaz we beıpsimn ıaıni.mi ve bıı· 
lı:iSi d.yatıcJ da milli güc ve milili 
JıirlikW. Geçen tıl !Jüt~-csine na
Earan 84,000,000 fazla& iıle 
IH,311,9ı8 liıralık denir. bir büt
çeyi Meclise get.i.rirkeıı hükllroeıt 
..., kadar realist davranmış ve ne 
kadar milli rücil ve Jıirliği göızö. 
nün.de tutm~a, bıı bütçetıi.n en· 
ciiıneode iucelenmcsiıııe, llkclist ı 
eleDllle.:ine de yin-e o ölçtidc ba • 
ldkilitı: baldın olmuştur ve olmal.." 
tadır. Ne rııka:mlarda, ne icraatta 
hiçbir his , . ., hiçıbi.r hayal bahis 
ınevzuu değiJdir. Hıır dava hhık 
olduğu öl\-ii içinde ele ahl=aktn 
ve yine o hakikfük V"<> ııamiınfük 
ölçüstini\n hikimiyeti iıle elen.
m e<ı.ted.ir. 

Bı.lbn: Ayın Başvııkilin; Ali 
Rina Tamam revaplarkeu iaşe İt' 
Jorimi:ııcten. tqkiliı.tlanrnımnı.dan, 
M\11.el t44kiliıı.wzı umuım clu.ru.· 
ınundan, topra.lı: mahsullerini kıy· 
mclltodimıcden, ll'ıda fietları11-

dan bahsed §l, balısaliı tanı ne 
kadar saın.ioıti, ııe kadar açık, oe 
kudar real.iıot ve radikaldir. 

lllnlıakkak ki, devlet ve ikti.d:ı
ra oldu;:u kadar bütçeye bıôlı.im 
otau ruh da şudur: 

a - Herseyin üstünde milli 
müdafaa k;,dret.W.; mııhafaz.a ve 
arı tı.rıua, 

b - Milli müdafaa kııdretlni 
r.rltırnı:ı ve mulıafaza yanında 

nı ili kalJunnıayı teııb>t edilen he
dc·fl<'re gi>lüreeek h.LZ.l ve gücü 
kaz.anma, 

c - Hiçb-ir bunalhya uğn.ma· 
dan, ruçbir mii~küle sapmadan ve ! 
tanı hııkil.aUcrc dayanarak, ~ j 

(!Xvamı 3 1l.nc\I $a1We<k) 

ŞARK CEPHE~! 

Harkof ta ki· 
muharebe 
bütün şidde· . 

1 

tile devam i 
ediyor 

• 
Lorıdraf a Gire 

Rus ordularının 
çember içine alın

ı dığı hakkındaki 
' iddialer mübaleğalı 
1 

Loııdra, %7 (A.A.)- B.B.C.: 
Moskovadan alwan hahc-rlere 
göre, Ilarlrof ceplıe.;iudc ce
reyan edl'n molıMOO.,ler ga
yet cöıbli bir Rfhaya gim~ 1 

tfr . 

En çttin ~arpı~nıafar §'C'lırin 
ceuııbunda cereyan. eımı*te
Wr. 

l\Iarrşal Fon Bok'..., ordu- : 
!Devaın1 3 üncü Satı:fede) i 

ltalyuın ve KOHikıı&n vıu:ilederini gii6ıterir harita 

PADİS'TE 

Tevkif edilen 
elli genç ser
best bırakılclı 
L>ı.dra 'l:l (A.A.)- Almanlar 

laralır.;d'an kontrol ed::loo Pal'ıs 

ı·a~r~una göre; pazartl.'6i gümü 
sdkak kanşıklıJdarında Frallful/. 
gcıııç;leri ile poiis arasında yara-

AKDENİZ!lE 

Büyük bir as· 
keri hareket 
hazırlanıyor 
lJonıd.·;ı. 27 (A.A.)- B B.C. Bu

gtinkü Tayınıı; ga:ze1esir>:'n dipi<>
mat>k ınuhaı't;r; cAkden.izje mili 
vC>r fa;iliy;,,fü başlıklı bir yauıııu 
da !f)Y le dı~ 01:: 

Sovgetlere ye· 
ni bir yardım ' !ananlar almu,,-tur. •- Dü.ıü.nü!<i'ü[;üne göre mih

v;:ı A.'kdcniı mmtal<asın.dlı umu
ın'ydle biiyük bir a.;keri ve bah
ri le;i<!lıWse ha:zlıl'l:anmaktadı:r. 

planı 
Lond.r.:, 27 (A.A.) - ·Bill.C.• 

Aınerila Hariciye Naun 1\1. llul 
clü;ı Va~iııgtund:ı.ki Sovyet Bü
yük El\>İsi i\L Lln·inoıf ile göriiş
mii.)"tür. Bu görfü1mcde Hu!, Llt
v.inofa Rusyaya yırpılan yıudmwı 
cen~letilmeı.i iı;in tasarlanan ye· 
ııi Amcri.1™. kiralııma ve ödiinç 
\'ernte projclerio:..u. ana Jmt]aJ"•nı 

Tevkif edilen 50 gem;, hüv:yet 
Jcrinin tc:fult!ndt:n sonra se;bcat 
bıT a·k ı1uı1 _ştu. 

Na has paşa istifa etti 
"Vişi, 27 (A.A.) - O.Fi: Kahi.

redcıı b'ldirildij;rine göre MISU' 
Ba~~ekili Nahas Pap, kahinesin· 
Basn>kili N alı:ı.• Paşa, lı.abiııesi>
n in. i~tifa~ını Kral F.antk'a v<-r .. 
m'~tir. alı~• Pa,a, 3 eni k:ıhineyi 

~ . 
teşl~ile mf"ınur l"'1. i1n1İ~. 

M«ydanda elle tutulur bazı ha
kikatler varoı.r. Bunla.- gözönüne 
.alınımabıdır. 

Maltayı: y;;,ptla.'1 hav:ı. hikum
Jarı bu :rdanın bir bornbardınıan 
meN<r.z' holine kom.ılnıas1J1a ma
ni o,,.,><1şt.ı:. it:ıl'.;an ~eni kaf'Je-

(Dtvaruı 3 c~ S.ıhilf!<tf!) 

ı;öst.er.,n, falınt kat'iyetle te.'bit '.. •-=========~,====================< 
olumnıyan yeni bir pl8n wnuiş
l:İJ'. 

Bu yeni tekJillcrdc İn{,"İl!Cre hü
küıue.t.i:ııin de ~tirakl vlll"ll.u. 

---...----

Macar ordusu 
Rumenlere 

karşı hazır 
Bern 27 (A.A.)- İsviçre ga:ı:e

tetıi Buııdun Bud:ıpeştedeki mu
habirne göre Macar ordusu 1941 
dl>k.inden çok daha esaslı )ıazır
)ık!ar yapmııştl!l'. 

Bir Mıacar muılıabw->ne göre 
Rumcnl...- her an için Macarlara 
kar:;ı haı-eket serbcslisine salhip
tirler. 

Mecliste Bütçe Müzakereleri 

Dün Yedi Bütçe 
Kabul Edildi 

MaarCf Vekili, Vekalet Bütçesinin 
müza~teresi esnasında yapılan 

şiddetli tenkidlere cevap verdi 
Ankara ?:I , !Bü~ 

!Millet Meclisi' bı.ıgün öğleden 
00<m1 da ~lanara k bürtçe mil.
zakerel .. Ti ne d~ ederektir. 

Ders Programları 

Çok Ağır mı? !ANKET 

Programlarda rö
tuş yapmak laz~m 

Meclis düııtru içlimaLllda Düyunu 
Umumi.ye, Gümrük ve İn:hi.sarlar, 
Dahi[iye Ve.k>al<!ti, EmniYl"t 1~.leri 
U. Miiıdful'iiğü, Jıanrlaııma ~nel 

Kaınutanhğı, Haric~e. Sıhhat ve 
İcti.mai Muavenet, Adliye, T<ıpu 
v~ Kadast.ro U. Mü<lürl\iıgü, 111?

aTiJ, Nafıa Veki\.:leti büıl\-elerini 
müza.kere ve kabul etmi§tiı-. Bu 
mil2al<ercler c!mııa.sında, b:.. çd!t 
meb'usla.r sa~ aJ-arak di!ekl{'f'(!e 
bulımmu~la-rJ''" Bu meyanda 
Bcrç Tün.1<er İsker.rlerun ve Mer
sin lima:n ve gıümııülk işlerinin ıs
laha muhtaç olduğunu söylem;ş
tlr. Gümrüı'k ve İnhisarlar Vekil!ı 
Raiıf Karadenız buna cevap vere
rek son zaımanlarda hüUrüırnetçe 
alın.an k-dbirle4' sayesinde müş
kiillıt.ın bcrta1'af edildiğini beyan 
etmiştir. 

Dr. Mazhar Usman böyle diyor 
•Ders Programları çok aiır nu? .> 

mevızulu Mlk.etiınU'ze, lbueün de Tıp 
Fcı.ltüttesi Proıtesöı·Jeritıden Dokılor 
M.;ıeiıar Osman Umn.an cevap yerıyor, 

M&'abar o..noıı. bu çok 11"\Yant d.t;. 
lıat bcyaoauııda cb.J<>r ID: 

- .Maarif Proc:ramlarmı.o çok :rlJılo.. 
lü olduiu bilbaesa. orta tptıei•in, ı.mıe

Joerin, dlm&tlll dayana~gı ltadar 
lı.oınpt"n>e proııramlarla ıençi.ig; ,.01\

duiı'U helo'..irnierın r.ırım asırdır diklta
'iini ceJbeb:l?lş, ""'e' bunun ~in program
Jaı· a!eybille bir çok terucitrer yopılı=ş. 
Ur. 
Miiınkün otdutu ltll<la.r bu ağır Protr

romlarda rÖIUf yapmak.. kültür ıene
r.,u ıhma! eımemek.le bera.ber ı:enc& 
lu1>ııcai'1 mealeğe göre doha ~at.le bir 
oep!ı~ye eJ>emnıiıyet veı-er<k !\l'l&cağ• 

meıJeıle ıöııe cbemmişet vermek fleap. 
ed'yor, 

Filvaki vücudüıı. ve cümle!' asabi;ı-e. 
n.:.O ın.:.;;şa!ı eanasında yani orta talı01il 
Ç{ioğınd.a, bir .sıra üzer'ı.nde: saat1.ercc o.. 
!uraı·aJı: iskd!gl \'e ls!eı""'4ı;. dersle
ri trğrenm ye mebcur olmolı: •ı!Jhl bir 
lı:eyfiyet <kğildlr. Bu yüzden mekılep 
h;.f7.ısschhalan ve mdrt.ep (.a.babeti her 
owmldı:cıt!c büyük bi:r mevltl al:mııtır. 

l!Xyıı.tlll 3 üncü Sahifedıel • • 

Dahiliye ve Sılıltat Vel:<il.1eri de 
(Devaım 3 iln<:!i Salıl!Cd•> 

KISACA 

Gizli sirih 1 
Şimdi, harbin, yeni, gi2U ve mü

him' .ııil4Jılanndan bahseıdil.d.iği 
devir .. Biitün muharip tıc?raf!ar, 
hemen her gii.n bir yeni sil4h ka· 
&idesi ornı.ya atıyorlar. 

Son .~el.en haberlere göre de; 
lngilkler, beş ton ~ırlığında ye
ni bir tayyare bombasının tecrü.
bekrini yap.ıyorlcvrm.ış. IBu yeni 
siliilı öyle bir nesne imiş ki, bom
ba Jll'.ıtladığı vakit, bir mahalleyi 
yerdeııyere serın,ckte ve içine 
düştüğ'ii. kasabaya verdiği :arsıntı 
bir zel:el.eyi andırın.akta. imiş!. 

Bi::iııı 11uıJıuda: 
- Ne dersin, diye. sordum. 
Boynunu büktil: 
- Ali.ah, derim .. dedi. •• 

Bu "Harbin kaza-
ı nılınasına doğru 
atılan yeni bir 

adım,, dır 

Loodra, 27 (A.A.)- BB.C: ı 
Amerikan hava Jronıutaııla

rmdan ~L Pavez ve Arü»D 1 

rc1.>Jiğ<nde b:.r Aınerilum. as-
' keri lıe;y'"ti I..ondraya gchniş 
bnlımnıalctadır. 1 

Buıılor Bi?leşik Amerika ' 
hiHômırti hava kı.ıvvetle!'i ile 
İngiliz hava kuvvetleri ara
"'"' . t<!şr.ilri mesai plaınu. , 

~ ~-aıııa 3 Cırx·u Sahifede) 

Japonlar bir 
muharebede 

4 bin ölü verdi 
Çun!k:ng 27 (A.A.)- Salı ~

kü Çin te:bliği: 
G .. rbe d<Jğru ilıerlemckte olan 

M,yitkyinad'aki Japonlar Lonkiıııe 
vaımı~lar ve geriden Çin birlik· 
lerini<n taarruıı:una uğraımışlıı..-rtlı:r. 
Çin topçusu J\Hnh\-anm cenu.buıı
daki J aponlan ~i.di:!etle dÖ\lmÜ§
tW:. Çm :pi')' ad esi !Ü."lgii hiiıcumu-
11a k;ıf--nııo ve düııınana 3:000 ö
lü ver.diımiştıll'. 

Lanışinin şin"al dPğusunda bir 
Ç.n müf!l'CZCsi bi.!' bep~..; -~ 
c!.m:ş bıı rı:ııar. J aponlarb l!!kı bir 
at~e tutmuş ve dii.";'mana 1000 ö
i Ü \•f"l.-l; rll'l!l'itiT . 

Kıbrıs Valisi 
halka hazırlık 

tavsiye etti . · 
Lonıdra 2.7 (A .A.)- Askeri ma• 

kıomla.r ile görü.,qmek üze.re İsken 
deriycye gi.Um Krbr•s valisi Lef· 
Jın.;ava d'ônrnüştüT. 

Adaya vardığı vakit beyanatı.. 
bulunan vali hal!ka herlıa!lfli bir 
ful.imale karşı ha~ı>r bulunmala
rını tavsiye etmL1!ir. 

Kıbrıs adasının sahil mi.ifüııfaa
sınd"a çalı~anl.al'<ltan, vali sitay~Je 
ba'1.setmi~tir. ---·..----

370 hin kişiye 
MENSUCAT 
Fişi dağıtıldı 

Eu sab2 htan itibaren 
bayilere mal verilme

sine başlandı 
Menotı":l'! t .,.ı..rln!n evlere ie<Yzli uı.. 

ba'Yet buhn&J$ur. Yabıız bazı kenar 
:oemtlcrdl'l<i evler~ uZBi< blT il<i lroye 
de bu ııabub yeni memurlar ııönder'J. 
mlşfü. 

Dün alı:şaına Jııadnr te\'"İ edi.len tiı 
'!<tarı 370 blni bulmulj'tur. Fııl<>t ba.

(De\'•mı 3 iıncil SahıfeaeJ 

''Murat Reis,, 
Denizaltımızın isken
derona gelişini İngiliz 
radyosu tebrik etti 
Lontdra radyo.su, bu sabahki 

'lle'Şri:;atında İngiltcrede inşa e
dilen .Murad Reis. denizaltısının 
bkcnderuna vararak, gemiye 
Tünk sanc-ağımn çckilmeı;, müna
ı;~-bcEle tebrikte buhınmu,ş ve 
gerr:i:;e u!un ömüırler dilemiştir. 

iki Klçlk Yaramazın Sebep 

OLDUÖU B1tYGK YANGIN 

Bu sabah Beşiktaş 
yangın yerinde 

fbir keşif yapıldı 
1 
1 

'Bütün semti korku ve heyecana 
düşüren ateş niçin çabuk büyüdü? 

Dün Be-ş>kt~" vu-Jı.ua geloı:n '<'e 
8 evle 14 di'tkkııinm yaımıaslit> n<!<
ticelenen ya.ngın talı'ki:ı.:a!::ııı: bu 
ıs~ müdJei umlJIIli nı uavi.n.Jc.. 
rinden Cevai Ö:lpay tarafll'Kian 

devam olun:n~ ve MıtlJııe maha). 
!inik bi .. lı.f:;.'! yapDrn.ıştıır. 

Talilı.iltata tfore ateş saat ya.' 
rımdan son.Ta SmanpQfa Jm.ha •· 

(Devamı 3 ilneü S.b;.tede) 1 
---------

Bugünkü şart ve imkanlar içinde 

e iyelim, gıda
mızı nasıl alalım? 
Fazla yağlı yemek, mide ve kara. 

ciğerlerimizi hasta ediyor 
Dünyanın fevka.:.iJ.ı vaziyeti 

dıılayı.slie, bütün mem !&etlerde 
olduğu gi!tıi; bizde de, hi.r kı.sım 
gııda. maddeleri aı.alı1lillj, bir kı· 
SJtn maddeler de çok pahalaıwn:ış 
br. Bu vaziyet Jııa.rşısı.nda ne yl
:yelım, gıdan>w nasıl temill edıe
mı. 

Dün de kaydetı.iğimiz g.lli, hiı 
ıbu rne'\ zuu tetkik ettik. K;, •ı:ıri 
ve gıda meseleleri Ü2erlnd., çok 
esaslı tetkikleri olan ün: ers: le 
T•b Faıkıültesi Proferorlerinden 
tanınımıç ZE"Vatl;:ı g<ir~-tü:k. Bıı 
doh-torlarıtı tııvs')dcr!rıi $oı>1 Tel-

ıo--.. mı 3 l:l>cü Sab'fPd~) 

ALMAN TAKiMi 
Cumaya geliyor 

Takımdaki oyuncular kuvvetlidir 
çoğu milli maçlara girmişlerdi 
Alman ,-npi;ı.._ıı Şa'ln takı

mının eıı. iyi oyııneırlarile iııl<W
"7e edilmiş olan Alm'1.n ·Admira• 
takımı, cuma sabahı saat 5,30 da 
Sirkeci cııırllla aelmiş buhm••'alr· , 
tır. 1 

Alınan takımı nıaçlıı.n tcni'p 
lıey'etiniıı bildirdiğfoe cöre, 30 
)la> ıs cumartesi Be ik-taş Şeref 
ııtadııwla, Galat..saray • Almatı 
takııııı, aut 18 de d.e, 31 Mayıs pa· 

Wcvamı S 1lnci; S.hifede) 

fil --~- -- =-~- . ·--c:._ ~~-· .... O -· - -- He 4 
f~~-=-~;:~~~s -~ ~ - . 
~--=~ -----~ m.~- r:..._ -~-.-------- - - -._ ·: 

Ç • • • p miida!aap geçmek ve icalııı•-
ı n l ş l da bu ıeddi taı,ırarak yine bütiiıt 

dünyaya brııı bir ~u baslı.ını şeJı.. 
NECiP "FAZIL F.lS • .\KtlRDl 

Japonlar, Hi.ııdi6tan kapıları· 

na dayandil<ıian -ra "ar 
Jrovvetlerile Çin üzerine abarunı~ 
bulunuyor. 

Büyük t•i<' Gantı I>«le.ııiın: 
Çilin der ıkiıııekri ımemıoket-1 

fağfürun .•• 

Di}-e anlattığı eli} ar, Japooı dar· 
besi altında, ş ınıdl bütiin faifur· 
dan mevcudiyetile Çi.ü.ıı. diye, l'a,. 
ILi çmçın i>tınckk<iir. 

Hin.dsitan kapılarına el.ay anddr.· 
tan ve Asyanın cenup do&usuıı.
~ Avrupa ve Ameriluı merke:ı.
lcrini Anıstralyaya kadu tasfiye 
ettikten S014·a Çİll. üzerioe }iiıle· 
len hvonlar, böylece bütü.ıı harp 
l\'3~ elerioıi belirtmiş oluyor: 

Evvela &yanın cennp do;:usun
da, Japon'"' Ç>o aoaıatanına h.i
kiıu kilit ne>J..talarını ele gcçır. 
mek, garp medeniyeb1e beraber 
ıarp e.mpery ali:ııııa ımu mümes
sili büyük denwkrasyaları Uzak 
Doğudaki haycıti üslerinden moh
runı etnıek, Japon aııav .. tanile 
Çini artık demokr:ı-~ alar tarafın
dan kolay kolay tchdi.t edilemez 
vaziyete getirmek; ı."Ol'lra Çin işini 
halledip buradaki }ÜZ ınilyonları 
teşkilatlandırmak, lıöylerc Bü;-iik 
Asya hegemonya.1n•ıı büyii.b. Çiu 
sed.dini k11rmal., icafımrla hu sed
clin ariutsmda, bütiin dünyaya kar• 

liud~ harcJ.t>te g>ri~m..,k... · 
Japoıı.ların bu pliınında, ,\Iilı· 

verle ortaklık ve hareket b'.-liği 
)crlnc, ir:~n 1l! ~l\.lınaı.ıya da ofdu· 
i;u Lalde, hüt;in garp ilenı:n~ 

kar~ı bir ıniidafaalı taarruz 'o 
taarrıırlu miidafaa ruhu vardır. 

Bugüne kadar , lU" er orl.~:t
trasında boyuna (Solo) )aptıf:ıaı 

belirttiğimiz Japonların gcrçelı.
te-n ne ınütlıi~ 'VC nasıl 1.-i;ti:n 
dünyaya kor~ı mlioferit bi:r ham.
leye g'İrişt'ği artık bcslıellidir. 

F,ğı•r Japonlar Çine boyun eğ
dirir, oradaki yü:ı: ntii}·ool:ırı teır 
kilıltJ,mdırmak ve gaye~i 11;;•rıın

da d.öviiştünnek inıkünını bulur· 
sa, içinde Abnrrnya d.ı bulunduğlı 
halde büttiıı &'arp dünyasına ger· 
çekt~n müthiş ve önlenmesi çok 
ıror bir oyun oynıyab;J'.r. 

Va.ktlle bir Alman nıütdelukiri, 
!'llrı tebliJ«-dl'n bahseden bir e•c
rinde, Japonlar tarafın.dan to<lti
lii.llaııdınlaoak A•yalı yüz nıil
yonlarm, Aı-nıpayı ve garı• mcde
niyffini ölçiisüz b'r teblih~·~ s<ı· 
kacağını k:ıydrdiy<>rdu. Bu pfr !C· 
fekkil'e göre Japonların idare e ~e
ceği, a,·ni ırktan A"~ alı l iiz nıiJ. 
yonlar, bir giio 1- aTp mcvdanla
rında Av-rııpalı öliilerin d~lcrİ<ı· 
deki alttnları lı'.le •likecektir. 
Sakın Çine ~öndt•n ~-ıpon isti• 

lası, btı Alnıan miıtı•fekkirmia 
kabııHmu gerçeklc~t',ntıek itiıı 
atılnuş bir adl.lll .,hna&ı.d 
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HALK FiLOZOFU 

ŞARK MUTBAGI 

Sağlnm vüeot y11p~1 lçiın, 
ynlııız bodrn terb;y.,... 1-i\ii gel· • 
tni)w. B~ ar..laştlmıF ld, 
şaııl<lı lııısa.nwı Q faıı:la miU ah
h .. m. ağır .-e ge\' e.ı.. C>l'un..ınm. 

s"h bi, ~ ruuthağıd.ır. Şark 
m tb:•ğı fih.w.i ha.• ~e ı~.etli 
c ı r. Yen 4 le-rlmh ya"~lı, 
~tli, k ... >lı, canlıdır. ı·..ı...ı, lıu 
ye · k.le.r mide, hü'l>r' k ve kıı· 
ud" eriımlııe eovai tıirlıi ma• 
zarrat yııpıyor, 

<: ıwnıuun ınrol'" ... i, fazla \C 

linıvııısoz yemekten l:.üyiimüıt. 
fıızla yag alm:ıklan vücı..dıımuıı 

b!lntclla.şnı.ıp ihtis ıct n~a.n Jı • -

t.1rdı kaloriyi yaka.ı .tığıma 

için türın nıhatsrruk.lar, ç-Ok 
erken yaşım da yaJuımwı \a• 

p t;ollll-~. 

B z nı ~ıran'Cenıa.I, Yerli Ial
Iar Paz lar.ııui<ın daı;ı44.ca!c 
mcn>ural.ı, bakaç :ıy enblkı ilk 
folZ.i:ıtıa alaınaanış.. tekaulleTe 
dagıtılın~. o, yine nlamanu:ı-. gıı. 
ÇC'll p;ızar ı:'inü evde yokm~ bu 
sc er ;> i.ne alaummış .. 

- , 'e yap~aksın, diye sord\Lı:l .• ı 
- H n d , ded., hı · biT mata· 

7a~" g"dt"l>Pğim, l;ır ı::ı~i para ve .. 
rerck ciiiğ· ı, i ııb~aı;ım ve bu 

sıı.retk Yer l\IaJlar Paunnkn 
b.1 1 

U.1Ul1nl Ul.Dt:a·~JU\. 

P A . <:I.E.Rffl 

SAYISI 

llcphuiz, l'ntt, şchrLıi t.'r tane • 
ola.ı:ak bifoia. Ualb<ıJJ, ür.:rada 
18 Faris vurmı} Biri, b.h:.i;;iıniz, 

meı-'ıur Paris• Döğer 17 sı dı> A· 
mL·r · ';a!la tmi~? 

Avruııatlaıı Aına"ka)a gö.; e· 
den muh•cirl.:ıdeu bi.~ıj;u, Yeni ( 
DUrıya lo1nakları uıerlıwle lı.ur
tlukLırı bu idere d& •·.ı..t.te, 

Pı<r>S adını tMlmı.ı~Jıırl 

Şi:ıudi, büyiik Pari~ iş..'"111 al!:ın· 

ela. 17 ınııı:kall d.ı !.lir! 

OTOBÜSLEl\ 

GhLIYORMU~ 

Bir gazetede Clkııdııım; Reledl
ye11in AmerjJuı~·a 1"!lıarl•dığı ot.>
bii<ile>rdcn biıkaç iane.si ) ola çık· 
mı.•. geliyonn~. Şunu düşündüm: 

Bu uı.manda, ncaba, btıınbul halkı 
içi.ıı bu otubiüleı·•luı d:ıha kıır· 
ınetli ııe nrıl.ır?. 

Bü!üa ~bir halkı nı.tun bo· 
yu1"' toplanıp, ..ıolıüs.Jerin gel..ıt
ği gün büyiık isLl ' al nıcra..inı.i 
) apınahyız. 

KADIN' 

İSKARPİ.'\"İ 

Maholle aralarınt!a dcbş:ın -
k;cJ'leriıı, c.u~ dın i&1 rp · de-
i;»l. ıl<tlıa z.yade e.!oki .-rkek i.skar
p\nl ..Jıl.ıklarııu bic ıı.rkıı<l a an.hı· 
tıJ<>rdu. 

!\ l'll.oo a<:ıob.., h<i) 1 ~?. tı;...iuı Os
mıuı Cemal şu cevabı vcıdı: 

- Kaclm. i.>brpiıılorUııi o şekil
de y pı.ywlat ki, esUii mi, eli& 
tutulac•.k, parças.ı. dahi kalmıyor. 

AH!tlET RAUF 

REŞAT FEYZi 

' Sağlam, ada leli, ve ..mhırtli 
vücut şark mutbağı il& meyda
na geı~ Tıb, böyle söy
liiyor, Er geç, mulhağımJızı. 00. 
i'i ~tıceğİ2.. Bizi ywan, harıırp 
e.deıı, atalete, tenbelii{:e, k.al-
d.,,-1.iğe alı§tıraıı mutlnj;'tına;. 
ılu. 

Yeni yetiştirdiğimi" çocuk. 
tarın ve ı:enj;l&in vücudunu 
:oporla J..-uvvctlenuinn.iye çaı.ı,
tığun.ız katlar, o!'lların mütele
rini, Lanm cihazlarını da ala
hırka mulfağ>n ıa=:.rUı.ı.tmdan 

JrurtaTI"1)'a ~lışmalıyız. Ye
ıne~ Jerinıiz değ" "i gün, da.ha 

&ıhh<\tü, daha gürbüz, daha eü· 
uı ve çevik; kal""' ı!A.'ıa ~i 
l.şl:yr.n, ,·ücudu daha kı\'"811lh 
ve alr~nhli btr nesil rut>ydmı.ıı 
gclecel.tir. 

.. oy r,1aarif v kaleti 
kadınları 

için kurs:ar ;ıçacak 
Maarif Vek eti hJ ııen" lçiııde 

yı. uun m f yerlerınde sc-y
~ ar l v b ' n kursl.an nç:ıuığa 
.karar \Cmı ."ır. Bu h=ı.sta her 
tarafta h1zırJıı!,Jar yapı:mak,adıır. 
B·ı kursla• n ncre'crde açt.a<'ak
ları ya'.._ Q Vek.:.kt tarafından 
bildırıl cdctir. Eu kurslarda köy 
kadın1arı ev ":n ve oıkuına ;ı.ı:.ıına 
Öİ)renl'(·eklerdir. ---

Bir kar; günde bo:zuları 
ampuller 

Son zz.ma.nları!a piyasada elek
tnk .orr,pu . ,ıı '" Er•nde geniş bir 
lı le baı;' "'1 .. ; r. Alınan bir elclt
tr k r..!l'.pu Ü <'Ok kere bir kaç g\i.n 
ıçinde ıxı.:zu Ma'ı:fadır. Bunım bo
'lltt ampu11e•'l fena bir tamirden 
SMırra fc.krar satılrnalaorından ile
ri geld ğ; aıhaş:Jroaktadız. A!a-

adarlar bu hususta tetkiklere 
b~ laınış! ... ıdır, __ ...,._ 

Çeltik ekimi attırılacak 
Z•raat \~ Sıftıf..ıt Vekiılctleri 

çelıtik ekiminın arttırılması için 
tetki!tlcr yaprnakladırla.r. Ekimin 
sJh&,1\t şartları boızulmadan •a
pılnıası icı.n tt:dbirler kararlaştınl 
maktadır. Bu•:ı<lan sonra yurdun 
bi"!' çok yt'rleril"de çeJ.lik eı.'iilırne
sine nıüsaade o!unacaktır, 
Çivi fobrikalan geniıletiliyor 

Ticareo; Vek,iJeti; mem!c;ke.ti
mızde mevıcu-t çivi fabrikalarmın 
.grni{let.!!ll'esi ü'erinde tctki.kle.
yapmaktad:.r. Ayni zam;ıt>da çivi 
teli 'tlıa'iitını da rlC'lllet elm,. ah
narc:ak ve bu suret.le çivi imaliıtı 
da arttırılacclrtır 

_,,ill"""film'; 1!11 • - - -
-· - 1 
M 

~ lırU ne en ~o ? 
Kbrft bulumnuyor, veooelam! H.ü. 

buld, m< lt..ı.te üç yılliı< k't-rlt slo
k ı v•.rım:ı. BaldaJ& sonqorsun":ı., ba
y er .u;!"Of, d.>~rla.r, Bayiler. bıız 

baıı:kalliıra n ıııwunı1n te..-z! eaLyO. 
ru.z1 f:ld,;n,: Tt.d.l bulonu,10r'l&r. 

Klbra Şıı~, e-.r..:.1 g•bl oormal 
fbt!:ra"" ııı>rP, ltArr!t lew.l elrti:.ne ı,:ö
re. ortada bıır k-brit saki1..1an "ar. Fa ... 
kat, bu kimd.ır?. S:m:i!l~ b!!dJıımiz 
,,..,., ~ıl'.Jarda IDl>rit bt:laı·. ;,iınıız 

lı.id.ees.ı;r, 

BURHAN CEVAT 

r EDEBİ TEFRiK A : 24 "'\ 

1 Çıngıraklı Yılan! 
Ya:z:uı: NF.ZIUE llIUHİTTİN ..J 

Beni ı'G. ıı:tan ahlroyan, :r•n.I ı 
dost m N = ın kU V\ eell ve dinç k<>l 
1'ı ıydı.. n r l<'1Ç hamle • pi ğ'.m ııaı.. 
de kurtulrn.at;ı muva.trak otHnıyırK 
bo ;d;m! 

_ B nı "ın, bırakın b~ <r.u ve 
~ı;i;ını ı:eı-tmellylıu!, 

- s; ad:ı.tı b facia ... !lir dcj!ll 
tir kaç f(l.C.Mi çJı:a .. ıi; :uz fart.anda 

U kealı.m bur ~ ı azlz!.ıni 
D r b .z.ı... f .:Sd. !ı• L!. 

Kı:. ""' gi 1llı: b i aıiar. ;yoldan 
ıxı~. 

- Vazgeç Allatıaıılrınıza... N4 olu.. 
70rımnıa kuzum•. N 111-.yet yaldızlı bir 
ün-.ı • .. m- um Cv.n ve bü-
tün f etıt. ;.ı o \lşü-

1 • Bu h-atagoı1 kadı ""' teveJc. 
eş'L.m ın ...n u ver .:m~e.. ı 
te, mef'llm.! 1 ~ cô ~ 

. ...,._...,..b.:ıri s:zo ;e t d. " 

O:ıun •o!ı:.ıar ve lat!f m esi &ltmda 
h ,oy!;ın, b r cad. h vJ:ye!I :.<dı oı.. 
d •!Lul.i. kt';"!edem!yor nr..ıs.ınuz! ••• Ne 
yaproo!t "J<)rdunuz onıda?. •• Ta.ın 

v a.lııUnı:ia ;ır«Iş. •me ö.rle meme unum 
il .. 

i'lkelcye doğru Jnm.ş ... Ada koca.. 
mıu '\'llcuci yle, yaldızlı v-e mı;.auam 
b'r k..:bbe ahına b.ıı..~ kumu..ış uyu
yordu ... Onun netti tadlfe hanruın.isi
$ c<elclet' nl Öpen kıoyu 1.lc.ttrt •u
lnrda :yrldn:tar pınld:yordu. GaUıolar 
k ~10 her tarafa deır.-.ı ve ınubt~ 
şem bir ne y;.yı!mr,tı... Muharrir 
Nuır"' beni, lç.'ndeo öglliı bir 11r1t sızan 
denlz kenanıda!Oi g•z.lnoad!ın blrnn 
Oııündeld hası.- \ıo!tuklara gvtürdü: 

- Şurada btrer ı.zb,..., ·çe!Jm. Dedi. 
SJ ~ ıkonıışm ıst!yon.nı.. 

~r1 dôrunEtı: yordum... Clğ'!rle-

rlme bir avııç ateş eerJ>iJınJ4 g b· ya. 
n.eyoordt .• Arkadaşım kx>lı:mu tuttu: 

-- Rw:a. ederim ot:un..llt:ı. c&z m ..• 
Ne yş~ ~jl"'nı:r.i ;ı.nlı,yorl"11. •• 

~l*Jfil!JII) 
~~lıl!lm n. 

Sabahları Pıayat 
erken b şlam ıtlır 

Bü,yW< :;<'hlı·Jerde, hııy•t erk<n baş
ıar. ük<>'ı hll<maılı;, e:t:.eo ~ ~ 
b>r çok ~n f&;tdalıdlr. ~ ı 
TW&: an10V1t.~indıe tritıe.n kalaınık e. 
aaalı. b;.r yer ıukınUŞ:W. lllı.ıslün.ınlJk.. 

Doneçte Harkof meydan mu
harebesi hala neticelenmedi 

Yazan: 1. S. Eski Eükreş Ateşemiliten"\ 
ta d& ert<eıı 'kallon:ı.ıt tawıye ediLr. Çln • Japon tar'bi: 

°'"1ı"'1ll ı.n pa.ı-..<orlutunun ç<lkme Do&u Çhıde, Kekyang viliiyet\. 
de'r;nde "'"-"ne aık-1.l de tr.ı çotı: nin merl<ezı olan Kiı>-Hva şehrın.
gilzel il<!e~r g.t>, yok olmuştu. i;ıb<lşı. de .:;oka& ımıhare>bcleri ..ıluyor. 
aııcark 0gleye do~ıı :Y"l'ılı.N.ı. iBeJ.ki de l:ıiz bu satırla.rı yaza.-Jren, 

Son ytllar a, en....,, t.obaıı yapmıya şehir J aponla.T eline geçınişl.ir. 
a ıyorı;z, l!"<ııkaı, M.ıA, bazı a1<,; adam- · 
ı..r veya e-.Ju ZibJı.lyetl; yen! adGm.la.r, Japon!<>..r yine doğu Çıınde Fu,. 
ıj<lertn.n bqına eeç ge!ln~r. Kien s;ı.hıl vılü;,...,ti.nde Minıkıang 

S<ruahk-y n ııra.uvay.ar:ı, ca.ldclere neh!'i mans:ıbma iki dda aS!rer 
bakımz. S;wl dvkıı.ı buç<Jloia, iftııe g>. çıkardılar; fakat tutıınamardı:lar. 
den <1 .. n.Iar gorursırnu:. Saat ddkuz Şmıdi. büyük ölçüde çııkanna yııp-
buçllkat • tJ.d.llr ıın.? · G.lcıiliJ.or, ımak için hazırlık gördü.kleri an-
iJle.. l ' d Eri<aı başı ya;ı>an ıınıı...eseleı-de<ı aşrlmucta ıır. 
bı:ri <.<> m~. l<i< ep.erde Japonbr cenlllı! Çin vıilayet.le-
d•~ e.:ken Dıışıanı;"Or . .İ3<ıı btr ı;ey. riıııi istıJ.iı İIÇ\n U .. ıdiçni'd<ı de ha
Erken ka.ıı...r.al:, bır çokla.n lç.c tı• re!tcte hazırlanıyorlar. Bu mak
zor, ne uop ,·crı..:. b:r şerdlr. Bvylele.. satla Hndiçini'ye IDC1!Örlü kııt'aJ.ar 
». ~ 1ıenbel ad""".,.-dır. gel'. mLş!ercür, Yakında bunların 
Lıanbuı büyul< bir ş<tılr omklı 

beraber, bu idıa<!e, lwtywt ertoec baş.. da Hi:ndiçini • Çin hududunu aşa-
l!>>uız. ffnaeu.>1.y, h.y t.n erkcn ba;ş.. rak şımale doğru taaITUZa geç· 
Jam:uı lçJn ı::ıruri 11".YıEr <ie yapıD.a.. mc!eri mı.ı!ıtemeldir, 
ın~.r ıooe ~. &ili ey ı;.. Y<dde Japonlar, Birınanyada Çinin 
- • .- ne kadar tenı.adır. Yedi bu- yardını yolunu k<)Sll11Ş bulunu-
>• .ta, Y ne oy e • yorlar. Şimdi doğu w cell<lp Çiaır 

S>at ~edı b,ıçülota, lı:ç b!r td:ııi du- de başlad;.kla.n h;.reketlcrle Çi.-
ıu. ;yeı;: de tek ç.. mo~il bulaatıaZ111-
nız. Çür"" , ıodılrde .ya\ eck<n bar',,._ niıı deni~le alakasını kemıok ve 
maz. lJu "'''"te otomo... ıe luzı.ı.ın onırl- Çin ordul31'ını <rta Çıne drığru 
müyor. Jl;.r l;; .• w. o~:>, takııi bula ruız. sürüp sık1şt,mı.ak istedikler an-
•ınız Jaşılm.ııktadır. Çin SÖ'ZrcÜSÜ, Ja-
sa~ eek?Ze i< dar trttım·;;ylur ('.ık, _____________ _ 

seyrek. '3 c•. S<111t yedı•J.e, ha-tta yf'd.ı 

rbuçu.kts, du Iar a.çürreum:,tır. Bir 
sigaı-a Eı. n:ıı.:sauz. D~ıa QOık t·rkıcn 

t.e l cdt' r. S"<>t ye<li bt<tukt&, çöp 
kmvm:-7.ı:·ı yaya !< :ın n o.tımde

d r. D 1
11al;;,rd:::.n henüz \\)ı'l bfık.lc•n'E'k

led'T. ».o;erıct• h<-ntlz ~yanm:ı.n11 bir 
~ ~nla.r vard·r. 

Hulllsa • .Iı&ııtanıbui.un~ sabah Saat yedi 
bUC'uf.:t'36d manzarası cld<le-a hac"ndir. 
Bicyı»:. bi< oet.ır demiye ılolaı.m dokuz 
şahlı !Azım. 

R. SABiT 

Şife fabrikası mudürü bugün 
Berline gidiyor 

Paşıı!bahçe f:~c fabri.!rn3l mü
dü~ü. Ethexn Edlem bıı:gü.n Derli
ne gldecektir. Müdürün bu se
yahati b!r ay kadar SÜl'<.'<:ektir. 
Et"1:ın Eldlem Ahnanyanıın en 
bü')'\ik zoilcaciye faJ,rikal!an i!~ te
ma !ar yapara·k Pa.şabahçe üıtıri 
kasına ilave e<l:Jec 0 k yeni ff'SI a
tı test> i e<: c k ;,. • 

Her.ı mrıl var, hem ~ıkıntı 
çekiliyor!· 

Şffirimi:ııaeki toptancı tüc-car
latrla müaı;ın m:l<l.arda lenı:i mal
zemesi bir!.k!l' ı:'tir. Terziler bun
brıın kcndiJerine tevzii için a!a
k9darlara mü.rııc;,.at e•m:. '.erd·.k·. 
Bit- taraftan da lerzi mnheıneıi ik
zerir.de Sl'· .ıııı çc: :lmcktcdir. 

Burga:::adası hala karanlıkta 
Y&z"gekl.ği ve yazlıga taş.ın&n· 

lar ço{!nldı~ı hal.le şehr!r ı·.n en 
güzel bir sayfiye: yeri olan Bur
ı;azadasmım el <lrik cereyanı ha· 
ıa temin olunamarrı-ıı;lır. l\Iasraf
ların artır.· ı yiİ".lÜllden muattal 
bırablan ele>J..'trilc mo:.Oı-ü:nün be
loo'!ye ıaraf!ıı,<lan bir an evvel 
ça' •rı"ma:n bcklenmeketrlir. 

la'!e ci;zJanları dağıtılıyor 
Bütü'l'I gırla maddeler'llin tev

ziiırde es~s tutul:rr.ak Uz.ere ev
lere ia~e cüzdanları d2gıtı.!maoın.ı. 
bugünlerde baŞlanaca ktıır. Ci.iız· 
d.a..-nlara e.•&s tutu'nıak i.'eere her 
evin sakinleri tc6bit ~1mekte
d,r. Bu ciiizdanlarla her tü.rlü 
ma<kleyi ktl~·ca tem.ın kahil o
lacaktır. 

Faktit s.:z bir crketcs~n zı.. • ı-ıem ~ 
mert bir eıi<dt... Bana bu lı:an&&ti o 
.:ne,'uın b:l~ gecesı aşı1:ını.n.ız... Ya
ltı,.ıJdı ~rkc!<. olarciii> st:.<:~..k ble gu .. 
.nr.u.nvza. dokunrr.u§tu dejd. rol? .•• 
HB.ı}"ti: cıturunu-.t!. •• 

Oturdtını .. Daha doğruı;U ~'ikri Nus.. 
re\ b<ol zorla oturttu. 

- l\."C m. o:,.-e nuııid;ndnn. Sotuk 
bir ~ var mı acab;;;'f. 

- Elbet var .•• Pckı lçellın. .. Ne is
tersen z yapalım ..• 
Baş uc muza gelen eti• ü açJ< be

yaz mlnunlı, cykulu ve l:.J go:<ou gar. 
son çırağına: 

- Soı:"" b·rn g lr! ... Dcdi:m. 
Muharr;r Nusr<'t devam l-dıyord • 

- Ne garl9 bir h'.ı, lı'Jır. -ı:. ')):ı ... 

1 
Sl-ı; vupura gl!'d:ıktrn sonra. tekrar ote .. 
le dönı:'.lrr'- Zevceıılzaı odasına çıl<tun. 

Çünktl. a 1uc ona b k.no.yL bir va.d.te ı 
olarak ben ~rm... At.<>şı b..rn 
düşmıiŞtO, &t'V!.ndlm. Hi.ıuııeı.ç,yc ilacı

nı vemıe~inı. kend. ~ y • lZ bırak. 
cı as • suy ,ycak ııpı?ı lan.m ... 

Ar'..ık irura .an uzıı.lcl:ışlığ;n:zı. b.r kaç 
guıı şeblrde ita.arsanız W4 keyt a.tı.a.. 

lacai uzı. >Lnle beıııber Asude 11•
nımın da, kurlu ac ı clı1şı.nerd< 9"
v!ıı ·yordum... V~ıt ~ "Tnek ç n ne 
ya,.ac•,.=ı di1$11n ccn biZ!m ut 
C..•vet 1-J. n }'(' e .. a (t -'lı ·· I 
Y""' mi>kcllc! bir ıu.VO<let iç!DM-'I ... 

Vilayetin Tebliği: 

!ler erke vatandaş 
nC.laı c ıdauı ıkart
mıya mecb rtur 
btanbul Vıl:iyetinden: 
1 - Her erke.k vatandaşın 1 Ila

ziran 1942 den ilıibaren ik.ı ay ,....... 
fında (yani Toınmuz 1912 sonun
cu gününe k~dar) mutlaka bir aıü· 
lıı' Jıfiviyet ciizdanma sahigı o.Jıına. 
!arı ve olııuyanların bulunduldan 
kaza l;.ayııınkamlıkları.ııa müra. 
caalle vesika ıılornlan. 

2 - Nüfus cüzdMılarındn .;.. 
kerlik muamelelerini kaydettir
nıiyenler.11 ilin tarilıUıdnı itiba· 
ren a.."kerlik şubelerine ~Jısan 
müracaat l'derelc yoL:amahırını 
yaptırmaları. 

c!!zıbnları bulurum· 
yanların mahalli hükftmete mü
racaatle alae&k.ları v~alan ve 
ııs!terlik ettiklerine daır vesailde 
k-rhis tez.kerelerini şu.lıeye gij&

teroıelcri ve hü.kilmeıiten ııld.ıkr 

lar1 ves\knlıraın alıtına a.<kerlik 
muaınelelerini ya:zxlırmalan. 

4 - Yabancılardan Jstanbul ci,. 
helinde ikamet e<luıı.Jeriıı Eıninö· 
n:i, Bt>ynğlu e:he~nde bulunan· 
tarın (Sarıyer şubesi müsteı;na) 
Beyoğlu yabancı şubelerine; A

nadolu cihet.inde bulunanların 
(Kartal, Aıbı.lar şubeleri mÜ!de!>

na) yıtbancı Kııdıköy şııba;iıııo 
miiracaal etmeleri, 

5 - Sarıyer, A.arlal, Adalar, 
Şile şu.beteri ıwntakas.ıııda bulu

nan yab~ııcıların işbu şubele're 
müracaalle muamelelı>rİ<lıi ü.mal 
ettirrueluı:i ilan olunur. _ ___,_ __ 

Btiyük aulama programı 
Nafıa Vel<Iıleti; 2 mıiyon hek

tar aıaziyi sularnak üuıre geniş 
bır program hazırlamıştır. Bu 
prcıgramm yarısı 5 sene içinde 

b81"nlmış olacaktı.r. Haloo 910000 
heharlık bir sa.ha üz,,r.tııde inşa
at ve etiidler devam etınel>ctedır. 

Zavallı kad.n kend nl t:ıl<rl!r edecek 
bir:UC !nuhtJç dolaşıp duruyordu. Henl 
gor u.nce Y'!o.Pı..~ı... Haydi s 'Zllll~ bir 
parti bez k ('evirelim. D.;ıyc koluma 
gird .. Sevme: on ıe-refine reddeirne
dıı11n ••• Jrla anıo başına oturduk, kadın
caıgız 'kf.,f.f ı key<!U kiJğıtlan .k:anştı

rırk<n şef dö gal"SOnun bana ya•k!~ı
,ını gördüm . .. Adaın kulağ.roa eğ:1<>. 

rt*'·· 
- S zı 11 numora la.ıı !st!>yorl•r. De

di.. On blr n ara, slzın odanız! .. • 
Ytr~cıı f·'.""l:ıC.:.:ıı.. e .. b:ı ha~ta fen.ı

:tn:;..nış mıy<L? ... Hız~a yUnıdilro. Bs.
Yıliır~ S .. ;et art.:a.m1an sC"'lcn~yo-dt1: 

- Nusret Bı:-y s!zı :'-.e-k.ı ycrU'l.n ..• 
Gehr.(C!;C"" .. z \""a.llahı c;üce:n rrn! •.• 

Y.el!<l:ıuıe eli.-nle bcl<.l"! ııi ret 
e<leretc !koş ıın. C•d,1dan t.;erı g r..JJce 
b:.rız tı old:.ım Eas•a ftnataş_ 

m .:ıe6 .il. .. Dan;ı tcş..ınin o•uz ~ 
d uc ğa net ğ "l. sı yı':t:dl. Bu. gece 
b şl ngıctnl!a , b r Jdey 1. F icat 
gvıleıi. tarJ eder. yeccğ!m !r en ~ 
.nkı humm .yle parıl parıl y ... nlvôrdu.. 
Ben , r gtr~ ce h z:ııet.;;: çıkmış Ar 
oı.;d{' llac.ını b ""'a· 

- S!u! b • şey rica e<lec m. D"ye 
k k te" yal\ \ray ız on.ı., 

O bur:ı :ı! .• 
ç ıi m .. !-;ayı ım! 

-- O k m7. ı::u 

ponla.ruı Çine karşı topyekUn bir 
taa-rruza geçt.!klerı:n.i söylerrıiŞtir. 
Japonların Çini seçmesi d.olayı.s). 
le, müttefikler Uza:k. Doğuda epey
ce zaman kazarunış olacad<ılardır. 
Çin, müttef.'IUcrden yardını ve iş-

•birligi be>khyordu; ha1buıki Bit:'
manyada mütte.!Jklere ya.-dım e
den krnd:isi oldu. Eğer müttefik
ler zaıınar.ıdan süır'aıt.ıe istifade e
derek Çıne y ardw yapamaziarsa 
ve J~ponıyayı başka bölgelerde 
büyük hareketlere meol>ur ede
cek teşebbüslerde bıı:lunaımazla.r
sa, Mareşal Çan-Kay-Şek Çi!lın 

birçok yerlerlni terk.ctımck :ııorun
da kalacaktır. B .. lk! de harbe de
vam edl•mi'ıecek vaz:ivete d~ 
cektir. 

Alınan - RJs hanbP: 
Doncç havzasında, Haruoc.f ile 

lı:ywn arasındaki cep.'ıede büyük• 
mU!harel>e hiıl.a deva-m etmekte
dır. Rusiar, pek ~ğ..r inkişaf eden 
Alman ta~rnızlarına karşı bulun
dıJcla.rı mevzileri muavn <l<me 
müdafaaya ç-alı§!yotfar. 

Bu sabah Lon.dra radyosu; Al• 
manrarm Haıikof şehri cenubun
daki R11& çıkınt1S1r..da bir rahne 
aç~larını, fakat burada 3 Rus 
oıı.lusu"!ın çember iç.ne alındığı 
"cld>aı;,mn mlibaJagalı o1duğımu 

söyledi. Rııslar, Harlı.of iotikc..me
t:r>de mevzilerini tahk.ım ctm:ır 

!...- v~ İz•vıım istika.metinrl~ Al• 
man taarruı;la.rın.ı püskürtmüşler
d!r. 

Almanlar; Harkof cenuburm 
lruşalm&nm en hararetli biT dev
reye g>rdiği ve büyük kütlelerin 
dar bir sahaya sıkıştırılcLığı.ıu bil
diI'm~lerdiT. Fakat bu Rus küıt
lelorinin 3 Rııs o"1usu olduğu ar
tık tasrih c<lflme:mektedir. 

B ız evvetki yazıılanmwxla Al" 
mantarın Harkıof cenubundak; 
bölg!rle Ruslara karşı bazı ma
hal'li muvaffakiyetlcr kazandık

larına, fakat strırtcjik bir netice 
ek!oe edomecliklerine i.htimal ver
mişt:U<. Bugün de muhare'be du-
rumu fada dt>ğ'"-1ş '1d.i•" 

Atmanlar fzyum ;.<;tikaometinde 
büyiik ku....vetlerle taal'l'll<l etm~ 
ler ve Doneç nehrinı geçerek 
Roo kuvvetlerini een'llptarı ku· 
şabınayı hedıe1 tutıınuşla~. Bu 
taarruz pliınmın henüz muvaUak 
olmadığı., İ21)"\11lldaki Rus müıda
faaaımn kırılıp }"llll'Uamadığı an.
la!jı lmııikt:ııWr. 

HarkQf ımeyda.n muharebesi; 
-yeni mtıharebe usullerinin karş"' 
lı.klı tat.blk<lt.rru gö:;teıımektedlr. 

Art.ıt Ruslaır da yen' teknik sart 
!ara göre harlıediyorlar. Ve Y..,nı 
silfıihl.a.rı ayni zvmiyetle kulla<rıı
y<>rlar. Bu yü?Jden Alınan yı·'kh· 
ır.m tas.rrınbrı gf.'91!n seneki s~ 
atle inki-şaf edemiyor. 

Yıldırım suıhü .. 
• 

Ildı'bin ne vakvt b:leceği ba~ 
,;irJJe Likf;rler aykı.ırı, t-a;imıitler 

ba."-L<a başkada.-. Tabildir ki dbgru 
çıkacak bir tahminde bulıımnak 
pek hoşa g;.dex şeylerden olacak
tır. Eğer buna mı>Vaffak olooa
bi'i5e... Fakat böyle bi.r bahi.ste 
kat'tıetle h'Jkiim vernıeğe kal
kışmak istikbalin hakkına ilişmek 
sayı.lacak. Çünkü geleeekte ne 
olacağı gizli tutuhnuştın. 

Bekl0m<>li ve olacağı görme)i . 
dnrlet·. Bu nıülahazalar böyle ol
ımlkla beraber 939 harbinın ne 
vakit n·lıayete ereceği sualine ce
vap YerııncJk istıyen.!er üç sereye 
yah"lln bir zaınıamdarıberi daha 
ar!rnel.."tadır. Bu harbin başlan
gıcında Avrupalı faJc1)nrla mü
necc'm r geeeoceıkte ne-lt?.r olacağı 
b:r:Hne y. bancı o'm<:..-b.1tlarını 
gusteımek .çin b311bin nihayet 
bukıcağı za."'1'\'ana dair de bir şey
ler "'1i; krnek-ten ve merak uya a
d ...,aktan gNi kabrr.mıışlıırrd ı. 

!)('~usu mü necciınlerin drolk
lc rinde de ittıfak ha.<;ıl olamamış 
UT, Le. manın hafta.hk gazclele
r'»d her yı.-d gi.ir.de bir MJnta
z:un surette falcıl 1< ederek gele
ceği söy yen bir müınecc "!l bu 
harb '1 şi:>yle bitece;;ini haber 
vcnn· t.:e 

- 9•9 ha.rbi b"rdl'ni>•~e baş1a
dı, he~ ~i " ·rttı. Çünkü bek
le .. , ;;ı n bı b"•r
cc't. Yanı r.ı.ı, bekk.r.m·, en bi.r 

M ARK.EMELER: 

Yazın çalan, 
kışın oynar •• 

;hı t.y ar, saıısakça bir <odamdı. 
Fakat, o sanıalt haliooe yuruyü
şü.nde bile; görmüş gc<:~ ım~ in
sanJ.arm asaleti seziliyoı:du. 

Yorgun a.rgın gell:lı.. Adliye ko
.rldıorundaki kaııapclerdeıı birine 
oıtuırdu. Bir aralık; yanına yin~ 

ba,,'>ka; ya.şlıoea biT adam yakla!jlı. 
- 'Va.y İrfan Efon.di dedi. Ne 

~ln var senı.ın burada?. 
- Vay gel ba.kal1m; buyur .. 

otur şöyle ... Ne işim ol~c• k? Bi
zım oğlan büyilOO, koskoca adam 
oldu: ell ekmek tuıtfu. İş gıüç sa
h•bi oklu. Şim&J Allah versin, pa
ra k.ınyor. Anırma şaka degil; pa
ra kıırıyor ha!. Gelge'elim; civciv 
yumurtadan çıkm!§ da, kabuğu
nu beğenmemiş. Bi:zim oğlan da 
benr beğenmedi. Ba.şmı(alırp gitti. 
Ne sel5rn. ne kekim! Hepsi iyi, 
Ilı.iç birine birşcy defl'cm amma; 
bmı bu h~; on dört ka&ıt te
küd~ye ile dıtzıüstü bı'l"akı:ı. On 
para yardı:ır. cttigi yok. Ben de 
d:wa ett"m Ayda k'* lira kes· 
tır :Jrı. Ş:.ırrr.ıi ı:;;.:: a3'lı-Jı alrnağa 
gelti'.rn amma; darlıa vakit erlten 
ın:ş .. icra mcmurıı yo.J<. Onu b<'k 
li) orom. Şöy'<', bir sc"trara içiç, 
d,nı!enc.-yim dedim; 9.ıraya otur
dı.rn. 

- Çok 515. Qok tll• amma, bu 
işle anlııvarr.ad., m b r ımkta var: 
Sem, oğlunun ve·cceği kıırk JiTa,. 
ya mu'htaç olacak kadar parasız 
mı ka):i1n?. 

- Ne zannettin ya? Nereden 
parnm o!ocak?. 

- Y·J.ıu; ookıde'll senin iradın 
akarın, parnn vardı. Ne yaptın 
onları? 

- Yavrum ... İ.!<i tnne kuı bil· 
yütü-p gelin ettim. Jl'ı:.. erkek ev
lat yt:\i0t:r·p adam ettim. Neyle 
mtcytlana gelir bunbr? 

- Sode onlar değli .. bunda se
nm de kabahatin olsa gerek ... 
Vaktile, biz di.ş:m:r.lcn tırnağı· 

mıoıdan aıitı.rır,:ı 'ıiıtiyarl~nıız, 
bu.gıiıae nüz ı.çin liç beş bin:kUrir 
ken; sıın h.arvurup harman savu 
ruyorduıı. Ka.rın<:a lıe aoğustoo bö
ocğı h'k<t.ı·osinı bilirı:•.ln. • Yaızın 
çaian k;şın oynar. dcrle-r. 

- Vallahi l::ıe<ıim b::yle şeylere 
aklım errnee. Ben fırsatı bulun
ca, hem çalarım, hem cıynanrn. 
Hem de; zıa•en · n~·im vardı ki 
ne b·ırıktirecc tıım. Iştc ~as mc<Y 
darıda .. İki parça öteberinin ge
tirdiği iiç beş kuruşu da çocııkla
nım yetiştiıııneğe sarfotl!m. 

- Öy.1e deme .. öyle daıne İrfan 
efPndio"( :m .. Malum ya .. cişten 
artnıaz, diı;.<!en artar. ben senin 
yerinde ol'Sarn; bugün vallahi 
milyoner olurdum da, pannak.la 
gösterirlevcfi beni. .. 

intiyar; sarsakça adan bu siize 
sihirlenm!şti. 

- Dtiı lüi!i'rm.. öv le, damlı'."a 
d?"'ll'''a o12"ak göle ... deyit> kan 
tarlı biır ııii ür "3vu..-Uu ve: 

- Ha,'1(]• AJlaha ı""'arladık; 
icra ll<'t'mısltr. dr<I : kal!tvo sar
sak sarsak vii ... ;;..,..piy" baoe:1~.clı 

. HÜSEYiN BEHÇET 

s:TJrla •~ ba:;et bukca!<; herkes 
de şa~acak. 

Bunda bir kat'iyot yd<ttu. Han
gi seoodc bitE-ce".!ni kcstirmeğe 
kadar va.ra:ımyan İngiilı münec
c.imi ya!nırz harbin ~a-tırtıcı bir 
surette bitecı,ği»i haber vermek 
ı., k alırusbr. Y ı !dmrn ı:ı..Tbi olr 
duğu için sı "ıh da yr'.Kü.nm sulhu 
olacak. Fu.kıtt harp ve su:iı mese
lelel'i İngilteı-ede siya.>i devlet a.
darnl'ernın, siyasi ve askeri mıı
hal1'irlerin ve fa l'C>'a r!a münec
cimlerin uğraşt.·ıı?ı mevzular de
~id5r. İıııgil:iz miZah mU!ıarrirleri 
de bu bahislerde kalem yürut.
mdkten kend-<leırini alarnııyorlar. 

BtJn.lardıan b'r1 anlatıyor: Bir 
kadına rasfadmı. Bu kadın da 
'başka birirrien iı;ıi!miış: Mevsuk 
bir yen.len haber al1C1.:hğına göre 
ıhaı'bin b:lanesi uzak değ:lıiir. İn
gilterenin si) ,; mclıafili ile te
masta bulunan bir adam kend:ı 

hemşi!'esine, o da benim raslacıı.. 
ğım kadına mli.jdel<!ıniş: 

Harp 1943 senesi il'kkıi.nun ayı
nın 9 uocu günü ııiliayet bula
caktır. 

Görülüyor ki cmevsuk bir yer
dı n. vcrl'ımlş olan lıu cmüjde• 
pek SPvind.rici g~bi değildir. Şa· 
kacı bir İngiliz muharr'.ırinln bu 
müjdesi de harb'n daha ıu;un sü
receğıru anla ıınak için bulun
muş başka bir şek'c benz.!)-or. 

Harp 1943 sooesinin ilkk5'lun 
ayının başınııkı blt<<:ek olsıı da o 
zamana kadar bir buçıı.k sene var 
dcmekt'r. Sulh bclısl böyle şaka
lara 'esle oluyor. .{oksa o bah
sin m!'\"'ımi daha çok U.- gö
rüm~lcdir. 

• • 

i~ lyada gaıey n .. 
Yazan: Ali Kemul Sunman 
1taltyada galeyan, Fransaua dıı. 

heyecan var cı;.ye bugün.lerd e ıır 
hayli telgrai l1&:beri alının:>.), la. 
dır. İt&lyaıı gazeteJeri heı> V.ıf' 
hükllmetinin ai.-.vhinde nesriya
ta girişmiştir. Frr.Dfia.da da buna 
karsı c<'vap vermtnt ı.;in tezo•!ırı1-

rat eksik ..-na.maktact.ı.r. Vişi 

Fransasının vw..ıyeti h.ep vabt 
kr.zaıımak için çalışmaktan !la.

ret olduğunu söyllyen İ • \yanlar 
bıı ha.rlıe glrmekle ug?nrt farı 

z:ırar ve zıyanı Fraıısadı.n almak 
isted~eri yerlP:rle teı·'ıfi ed.:eck
lerini umuyıorlar. Şimdi İtalyan
lara ııöYle dendiğ\ ışitiliyor: 

- Yeni fedaiGlrlııklara katlan
maım ·•mı. !.Ak n bu fed:ıkar
lıkların , rkası ncla zafer vardır, 
emin oltl!' .. z •. ve ~.aire~ 

94-0 ha2i anında h:ırbe gımtiş 

olan İtalya o ....aman ~ ransanı.n 
feliıketiı> ra:;ıl 00,1;.J<'d ginı ros
term~ti. Fransıın•n kılırak ü
zere oldugur>u, ga ;p tr.raf 'e ne 
pah;;.;:ıııa olursa nl5u:ı b'.r muıa
rl•ke ;mzalı:yarak bu l arb!n için.
den sıyrılmayı dıişuııen lr'.r k1Gım 
Fr~nsızlar.on da bulunduğunu gö
ı"~tıce müt:ır~ke arıfeı-;inde ital-

va he.rıen harbe ı:frın• , mağlup 
Fransa ile de galip sr'rti~ a..vo 
b·ır mütareke a.kdetm·., >r. Miıt"" 
rckc:f ne pahasına olııı..-sa olsun 
im.zalamıya ha ıır bıılunan Fr.a-n· 
sızların çok ohnasıına rağmen şu 
da görukiü: Gal.p taraf;.n her is
ted;ğini kabul ctmeğe mağ"(ıpl.ar 
için imkan yoktu. Galip !arat 

Fransız donaıı.masını da ele ı,oe
ç>rmelk is!C'lllı~tir. L5ktn maglr1p 
taraf bunu kabul etmedi, kalıul 
etmomekte =ar etti.. Niliayet 
donanma galiplerin di!ll' veril
medi. 
Şmıdiye kadar ı!k.t s;,nedir d~ 

verilmemi• bulunuyor Fakat 
bu keyfiyeti daha ılerinleş.ird:k
çe aniaşı!dı ki Fransıa: cıonan'?'ası 
za-t"n ne Almanlara. ne de It&l
yanlara tesl:m olmayı kaıblu e
d unu la Al'ıiıa a,.. 
la, bir kaç r,iin sonra baŞka bir 
tarafla da İtalyanlarla mütareke 
cmii2akere. sin.e g:tımiş olan Fran 
srz. murahhaslar kaıbı.ıl etse b:le 
donamn&111n öylt> ağır bir şarla 
razı olmasına imkin görülımü
yot'liu. 

Fraıısırı donanması he\l:ıalde ne 
Almanların, n~ de. İtabyanların 
emri altında veya onlarla bera.lıer 
olarak İn<:''ltere aleyhine bir hı.· 
rekete ge\<rniyeceğini daha evvel 
nn1"'trnış bulunuyordıı, Bu su
retle galip tarafın Fra "Y>toz oonan
masııııdan besled:ği iirınıtler boıı• 

Ç>"Kımıştır 

ltalyanlar harbin çabuk bilec~ 
ğinol ve Fransının Afrikadaki im• 

tıaratorluğun:ı payl~ak 911reti
le keı>(IJerinin bu harpten pelı. 
karlı çıkacaklannı ı.ımuryorla:rdıı. 

Ha1:buki hem hal'p w.aro oMu 
hem de 1taryamn şarl<i Afr' ada
ki !mparat<>rluj!u el ı d~n g:tti.. 
Bu tbkdi.rde mağ!Cı;. Frarea ile. 

muka:,ese edince galip fta~arııl\ 
bu işte daha zararlı ~ıH<tJiımı İ· 
talyanlar da görmüşlerdir. 

İtalyayı berisi için i:ım.:tsi:ztğe 
di.işüren de buıdm. Çünkü Vişi 
Fransası Aimanıya ile işb:rlij\l 

yapmaktan pek ümide düşmüş, 
Afrikadaki imparatoriuğıınu ma
tıafaZ'B edt'bileceğiM inaımııştıı-. 
Asyada Hindiçıniyi Japonlar al· 
mııı olsun. Almanya Hind'ç'niyl 
Japonyadan iBtiyerek tekrar Vişi 
Fı-ansıı:nna vereb'lecek gibi de

ğiklir. Fakat Afı:'l<oo:ıki Fr~nsız 
imnaratorlui:hmdan Italıyan'arın 
;stedii(i yerleri vt>~mdkte Vilji• 
ye müzaharet gösterebi1"". 
Fr~rs Amiralı Dar'anuı he

sabı budlll'. 1talva:ı 1 arı da ş·..,dı 
,nalcyan. a sevkeden yill(! bu 
olsa gerek. 

r -·- ' 
Biri !'"i.2i.nDEr=1Dİ 
ttepımız n 1 
Tanı:ri lazım bir yol! 

B"l'k't;ışl& Abbas Ata mr.hallc
s ndt> Bostan ü~LUnde ot.ur3nlar1!1 
.. ~e gôre Bostan Us:u. y :u 
Çlıiı: bozuk ve geçilmesi iT u, • 
bi• 1 hlm.ışt-r. 

İşlek bll: yer olan b" ;yo 

arı. eıv '- el t;ımlı-aıl P. . e r. ... ı.s...-
r orr n::a r e 
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AJtınsı bültenlerinden alınmıştı.r) 

Telhis edcıı: l\lııammcr Alatur 

Har l<ıaf ceo ubımdıa hı.Yum mey
<ian mto.~arobesi ağ.r kayıplar pa
hasına devam elımıeklcclir. Berhn 
ka.ynakla<rı, çember içme alınan 
frnyet' .mı q111)'a yol açmak 
t.şı:.olioüslenrun ak!nı bı.rakilciığ;ıı
nı ve Almanların çemberi s>kış
tlil'Tnağa muvafiak olduklarını'~ 
men bihlimıı:ışt:r. 

So\j'<!tler .se; Ahnan taarruz· 
larm.m. durdurulduğunu ve batta 
s..,.,yet~rin b:.ra.ı daha ilerliye
r '., yeni yer~r l,\ıgal ettiğ.ttıi bil· 
<luO)(O. toclir, 

Bır lnsiliz ash!'ri mulharrlrl; 
Harkof cq:Jlı.esiınin her noktasın
da Alınan taarrınlarını karşıla
rrak U:ıere Timoçenko kuvvet!e
rınin rnü:dafaay'a geçt'ğ;ni yaz
nıakt. u.ı·. Bu fl'tıılıarrire göre; 
A!:na-ılar; Rusfazıı ani tehlikeler 
karşr-:~da bı-rokrmş!ardıır. Fakat 
';)u t h kc. rın c'creces ıni ş;m<h
d >n •ayin ctmek müşkül.ıLr. Ö
n ~ e.n t..r knç gün ıçill'dıe du
rum aydmmn::caktır. 

A~ ~J\.NY ~ ÜZERİ 'PE AME
RİKA.."l TAYYARE FİLOLARI 

Rö:Y'crin Vaşicgt<mJa.n bikl::T
d :;·il(' göre; Btrl"Şik Amerika ya
kır- la ikinci h:ıva ceptıes:ıni aç
;rnak sureUle A,,nanlara karşı hü
cw,l~ra iştıra'k edecektir Ktıd· 

retli bir Amerikan !Jocu iç:n ge
r<. <en benz:n ve m\lohm-ırnat İn
g'ltcrn:!e tor lanımıış bıılumnak'~1-
d1r Am k .. n floilnrı L.~ıırl; 1:1.l'
ma 1ankırmı,, ldarcs'1'de bir İn
ır·ırı: ha«a mare~alin'n ke,,1rolii 
al'mda lıarekalta buhmacaklar
d r 

EF..Ş 1'0NLUK 001\IBA'LAR 

VaşınJtoodan bil.ıhriltl~ine J!Öre 
:me;..ıur tayyare müher.d:..!erir.dcn 
al~ay Aleksa.nder İngıli.ı: ta)"Ya· 
1".'lc:in.:"1 be-:; tem a.ğırlıf,•n.da bom 
•b"~ar>11 tecrı beler yap.m'1!<ta ol
dc.guııu sJylCTı'İ.Şt r Bu barı'liba
lar k ea bir nı~lıancyi kökünden 
ı>iipUTccck kurl1-.:tte imls!. 

YKNİ JA!PON MECLİSİ BU 
GÜN TOPLA 'IYOR 

Japon t.ıırruızunım a : ç;. 
nıı tizer;ıne yüklıenrniş gibi gö-

Harkof urnel.ımclalri ma 
harebe Tazİ)'dİ henüz 
aydmlanmadı - Ameri
ka tayyare filoları da 
Almanya üzerine geli
yor - Yeni japon mec
lisi bur\iıı toplanıyor -
Mekaika mihvere yarın 
harp ilin edecek. 

riinne'o<ıledir. Gelen haberler; 
Japoola..ın Çine ka~ sert bir ta
~ giriıtikleriıı.t oli<l:mıei<ıte
dir. T·aarruız cc.piıe&i cenubi Çin 
değil; J JpoDyJı~ıa en yakın olan 
Tuk:)''1ng eyalct'.dir. J s.ponlar; 
bu bölgedeki uç:ık sahala:r.ı:ı:rlan 
Tolııyunun ve d:ı;\'!T Jnpwı şehlr

lcrinin barnWrdıımaruna nııii.n.i Bl
mak amıindedirle!-. 
Diğer taraftan yelli Japon mec

lisi de fevkaliide bir ~lantıya 
~ağınlmıış ve i.J.k toplantısını yap
mıştır. Ja.ponya<la seçim bir ]<aç 
hafta önce ya.pı~ı. Ve seçi
lenler hükumetin hal)) pollt.'ka
sun taısvi.-p ed>en bir .,k.,Priyet teş
kil Nliyor<lu. Yeni m~clis bugün 
noımal olarak nıesa !s:rıe baş&

yaca 1<tır. Bugünkü içtimada Ja
pon Ba.şvekilinin müh:m bir nut.
ku bcltlenmektedir. 

l\IBKSİKA YARIN HARP 
İLAN EDİYOR 

MıS<si.ka. Cun'1tın'eis:i K~ 
n1n mihV<!'tt harp ıı.a,,.,,. istiyen 
mesajını; kongre daimi enıcüıneı:ri 
lttiiakla kabul etın'l}!ir. Hükôme 
te, ist>ediği fevkaJade sal!ıhioyet.ıe:r 
de verlimiştir. 

Bugün kongre ~k<ıllıde ola
rak topla.na.caktll". Ko.ıı-goreııin de 
:ın' bv~e h11rp i!inlTl! kabul edece 
ğ'ne muha.kkak ı:ı.aıztrile ·bakıi
makt.a.c1r. 

Me!<s;k·a.daki mUwer teı-ı. 
nm ('J1}\a.kine el!uxıae:ı.lrtır. Mek· 
sika G<?nEikımnay Başkıam Mek
sika ordusunun heır ihtimale kal'
şı hazır ol'd'uğunu, fakat başka 
lrç bir ~re aııker gönderihni.;r~ 
c<'ğirı.i söylemiştir. Meto.Jka 2() 

.ınilyon nü:tuıllu bir mcım~ket ol
maılda be~. oırdu.su 70 bin Jd,

şidir. :ıı.ma talim gt;ı-müııı veyıılhut 
ya.r!fn ta}Jm gönnüş 400 bin a..
'keıi de i?ıive etmek l'iizım gelir. 
Süihl:m eski sistemdir. Yüz ka
dar uçağı '11'31'dao-. Den02 kuvvetle-

. ise .. !np(;eker •e 12 sahil mu- , 
tı.ra:ııa gemisinden i.baretü.r. 

CsEnlRDEN ve MEMl.EKETTEN) 

A!llK! UDAN vn : ı ~ bir lı<>Plan.tı yepacalolanlır. 
lllEML YCETTEN: + Soıbuıılult ttyllnyajlara vı.,..._ 

+ 111&.<ur..., mem~zde bulu- ~ 

1 

tin bir tıebl.J4l ile el -·~. 
nan ll!u:kov& Büyült Elçm.z B Hay. l\IÜTEFEB&İK: 
dar ı\.k'Uıy y\lliuı.da va:ı...fes.i b; .... na 
dönt'Cel~. * Mana Valisi B. Akif İyidoğan 
ve K ta.'IlD!lu Vall3: B. Wl<u.t Alııok 
b:rınci sınıf vaJa ğt terli C(1tll§Jerdir. 

+ Aı1ka.nda Atatür.k. Bu;varıoda 
b';r i"-

0

tı y: ·.şgal eden :wlün.U.alat Ve
kıllet: · unda yapı.lan yeni Dev
let Dt."ml.l)..olları lıına.sına naklo1LLQı.. 
rnu.:.ı:.Ur. 

VİLAYET ve nELrnlYE: ' 

* Rc>.na.r..y•d•n yrni bandaj go?ın
c'ty; l::.l.rtar 1 !lttzi .. andan .t!b;ren Yo
d)'<.u.".e • S!'. ::1.--C arasında f~!!y"'
!tra:nvıeylarm S r1ı.<C\ye kadar g:ımı.. 
yfr k He")·arJttan gf'!'i dönrne!eri mu .. 
vardt gö ·ülnıtr,.<tür B.mdaj ·"klan SO 
arab<ı garajlıora ~lftır. 

+ Üsküdar ve Kıı<i.>kJ>y hovallııi. 
t:amva.;rlcl.rı h ısscdarlan 30 Haziranda. 

+ Dumlupınar vapuru 3 Haziran.ela 
Pireye h•rdoet cde.-eiı: gıda m<ıdıletor< 

Ve üzüm, ilıcir Ci*lrecd<t:ir. * Yunan KmlhııçL T!irlı:iyoe Kw?a
l"na milr.ıcaa.t e.k- .lıwı, ınulit ..., 

au«lm 117rl!lnı& bodumlarmdan 90-

cuk.ların merV kt kr)ııdıen d$1.rı çıka... 

ı-ılr.1aıl&nnın arzu ~ b!.ıdir

dlğ'<cden 1000 Yıın•n ı;ıocutu<ıun bura.. 

:111 ~·~sarfı nH.&r olun. 
muştur. 

+ Sin<?ma ve tiı)'ltro ~k veı,ıi.
krine % 20 n·-fode bir zam yapıl
mrısı iiuriıne sioemacdar :mm ~ 
Jıerdir. * Tskınbul ciletirıde ~n d<JJeri 
t>i:m!'I..!rde Terlms &u:JU ~'Bu 

vaz!,feı ~ileri mucip <>lmu,;lur. 

LALE 
Zafer'ıııia eıı mua:czam 

Kudretinin en büyülı: MÜJD~YOR 
varlıtını 

YARIN MATiN ELERDEN İTİBABEN 
St"nenlıı en zij:zel ve görülmemiş iki fi.lrıııi ıOOden 

ı _ Mwıllci dü.ııyasıııun en ı 2 - Heyoecandoo yuatıkııı. 

parlak güııeşl aŞlı:1a süsle-nen, esrarla atq. 
GlUSEPPF. LUGO'nna 

lenen bü-'' ... filin. yarattı&'ı '~ 

Sev Beni DehşetAdası 
Si7i mü~e ,,.~Me<locek, :ıevlde çıl.hrtaaık, brlıın ile titreteccl..-iir 

l\Ievs.lıııln Don Sürp:rizi 
&ncmııctl4lın en 'kıymeW. harikası 

ÇE T E LİT AŞ Sinemasında 
İLSE VEP..NER 'in yarattığı şahcıreri 

Bugiin maü ael.erdeıı itibaren. 

Ü b 
Programa ı.ıaveten 

CASUSLAR YUVASI 

Harkoftayüz
lerce tayyare 

çarpışıyor 
St<-AdıoW, %7 (A.A.) - Mi!rver 

k:aynaklarlJldatı. alınan baiıerl&e 
ıtöre, Harkof çevresinde şiddetli 
hava ç::rpışmaları cereyan emek
teJi:r. Yüzlerce tayyare Hrbi.rine 
girmekte ve birbirine ağır kayıp
lar Hrdi.rmekkdôr, 

Gökyüzü bir dakika bile taş ya-

Laval Tunus
tan fedakarlık 
yapacak mı? 
Loııdra, 27 (A.A.) - .O.ıB.C.

Laval, Mareşal Peteıı'i ziyaret e- j 
derek Pnriste Alman ricalile yap- ı 
hğı göriişmelcr hakkında izahat 
rnrnıiş, müteakiben Bahriye Na· 
zıtı Amiral Ofan, ve Tunus valm 1 
Amiral Este,•ayı kabul elmİ<ltir, 

Faşist Partisi 
şahsi hukuk 

tanımıyor 
Roma, 27 (A.A.) - .n.B.c .• 

Faşi.t pams?nin merkn hey'eti 
tarafında nverilcn bir karar gö
re p:ırti, iertleri.n hukukuna mü· 
dahale hakıkını haİ2 olanktır. 

re;;&z J..alına.maktadı:r. 1 

+ Vaşlnc>oo~- R<"iıs Ru:o
wlt'in IIi:ndftta.OOak.c o-hılill mümessili 
;oo._ Salı &ün il Y a;ılnıt<>na <üm
militü.r. 

Dıtily .Mail guotesine göre, Tu· 1 
ııus valisinin Viş>'de bulunması 

n. Lıtvnl'in Ttınusta biiyük feoda
.karhklarda bulıınımrya karar ver
diğ:ne bir dclı1 olarak telaı..ki eılil
nıe.kLl'dir. 

Fa,.;,-ı partisinin aJ.dıL'l bu sal&
hiyc:tler, geçenlerde M. Hitle.-in 
Re:-"Jı.ştag'dan a.lmıı olduğu f<N• 
kaliide salüjyetlere çok benze. 
meı.tedir. 

~talya Krah ile Ve· 
ltahtlnın teftişleri 

Mecliste Bütçe 
Müzakerel rı 

(! inci Sahl1eden Devamı 
!bazı suallere C8W14> verııruı;leı:tlır. 
Abdun-ab:nan Naci Demirağm 

bir sıözü i.iozeri.ne s.ı.ı.a t v El.< :li 
D.i\>Tigiye bir fre~ ve trahom 
ta.cama he6'etinin gönderilooeği· 
ni söylem;şt;.r. 

Faı.ıl .t]-rmet Aykaç mektepler
de spora fazla ehemmi.yet veriJ.. 
mesırıe itiraz etınit ve bedeıı.i ter
btyeniıı. ahl!ik1 ve mane-vi teıID>
yenin bazı UllBurlarile elele ver
med:b;e memlek.etıte adeta bir 
:ıxnbalar ziim r..si husu le geUre
bHeoeğinıd<!ll balı11t'tm1ştir. 

Dokıtcr Saim Ali Dımre ort.ıpe
ruy., ehenwniyet verilmesini wv· 
s.,.e e1mlştir. Maarif Vellrili Ha
san Al Yücel Fazı.I Ahmedin t.en
k:idlerine cevap verm~ ve: 
•- Biz son yı.llacda memleke't 

ana \'e balıalar:ını.n da yak:nıdan 
lhS;efüği ço'k sen ve çetm bir 
teıtı:O'e U6tı.lü tıa.kip ediyoruz. Bu 
usul dayağa değil. fakat ~t 
v.e ırne'fll'! ~e dayaırı:ına.kıta

<hr. Bundan 3 yıl evvel mekıtep
lerden ~ kişi kıoğolmu~en bu 
y>l 60 vak'a. ı?iirü'müşt.ün dedik· 
ten ron.ra Curnhuriy("( maarifi
n:n rnıüSbet ilıme mt•bak prensi
pini izııiı elmiş ve memleket ço
culda.rmm ıt>ınada layık oJduğa
nu ~lachktan sonra B~n 
TB!tı>yfll6i U. MOO'lirtüf!\i t~k'Ja
tı.n111 yeni bütçe ile bu vtl Muarif 
V Ef!mletine dıe'\TOlıunacaıtını söy· 
ltnıiı;tl.r, 

Yeni Bütçe 
Müzakere 

Edilirken 
(~nkal<'d•n Devam} 

t'llrlı/:a ve milli bünyeye =1ivene
relı. her balumdaıı sapasaglam ... 
yalııta durmak. 

Görillü)«r ki, bu üç ırııe ası la.
YAŞ ve o:ıoun hıüi.ııı•.)'eti isinde Jı.a. 
zrrlanan bütçe ayni zamanda Tür
kiye CnmlıuriyeLin>ı, gidışôııi ve 
durlllllııuu da her bak•mdan ayni 
muva:ıenetle çerçevellyen ona 
y..ıdur: B.ütçem4 kadar polilİ.• 

kanı<z, polilikanıız kadar nmıınıi 
tutuınu.u1uz, umunıi tutuımımuz 

kadar wnmni darumUIJl<IZ hep bu 
ana csa~l:ırdan gücü.w.i. alıınışUr 

ve almak.tadır. 
Yıllar boyunca, 2!i8 m;Jyo,.Juk 

bir bütçeye taşmak Türk ilı.tiıdar 
mev.kiiıı.in er :ŞO.eık iııt.ediği bir 
merhaleydi. Bu meı:hale bugün 
3!14.315.918 liraya a~ad<en Cıım
buri.yet TUrkiyeginde milli im· 
kaııları·n, milli lıaynalııların geli
şi.minden ve snğlalUlll§ olmasın· 

dan ba.şk_a hiçb\r nıilşahed!'Ye ta
bi bııhı.ıunııyoruz. Orta ve Ya.km 
Şarkın kuvvet muvazenelerini leh 
\'e alerhe d-cğiştirebilttek en kud
retli ve en rouhı>rİp bir ortlusunu 
ehle tutuyoruz. Bu orduya daya
narak barışmu:ıı, refah \'e saade
t.ixııizi, isfiklül ve hürriyetim4i 
ıler!:yC'll b4lün imkiuıları elimi-z
de bulımduruyoruz ve bir ateş 

çemberi içinde yaşamanın doywıı

suz ze,,J<iııi. sürd:iren tek millet 

yalnLı b'ı kahnış bulunıııyorıız. 
Biil\e müzakeresi miinasebcti

le sadece bu lıak.ikati bile görüp 
kavraın:ık Türk .-utıındaşı için en 

büyük zevk va saudc-t kay•nağıdır. 

E1'E!.f iZZET BENiCE 

Z.-\.1-i - ~.\dapuarı nlıfus re<'ınurlu
ğund:ın ve Adapaz.ar M:crl Şu!ıesiırı. 

d• k yr'.lı teikerero ztyl et:.!.n Yen' ·
nl ıı.ı:ıcaıın-m.n c<k:': lııb hükmü yo;,,. 
tur. 

Adreo: Bala.t Körkçll C•"'1!C No. 9 

°""""' liALlrlK 

Kanada 50 bin 
pilot yetiştirdi 

LondTa, 27 (A..'\.) - •B.B.C• 
Geçenlerde Kan. dada foplanan 
hava konferansında teshit ohıcJUt 
bir plıin mucibıntt miitteFit pi
lotları iıofılahalde Şimali Ameri
k.ada tam bir t.tliın kıurı<UtJa tabi 
tutulaca.1."tır. 

Şimdiye kadar Kanada<f:a yılda 
20 hin pilot, 30 bLıı ilrtiyıtt talim 
i'Örtnüşlerdir. Kanadada 140 ha va : 
taüm merkezi buluıwmıkıtadrı. 

Altı çocukfu 
anaya bakın r 

Yedı.ku~ oturan Na'2nıye a
dında evli ve 6 çıocultlu bı:r kadın 
evvelki gece Kemal adıma bir 
•mu:ıdet evvel münasebet ~..:la 
ebtiği bir şahısla sur haricindek.i 
tenıha arsalardan birinde çok çir
kin hır vazqett.e yakalanarak 
dün adliyeye te6lim o::li.lin.iı>tir. 
Asli~ 6 ııncıo cezl!La dur~as> 

yapılan NaJ.m.ye ile Kemal bu 
hareketlerinden dtıla y1 6 şar ay 
hapı;e ma!ın<Um edihnL';ler ve tev· 
kif ohınmıışlılr.dı:r. 

Alman takımı 
(1 inCi s~h!ff"d-en Devaım) 

zar, Fe:nerbahçe sahasında Gala· 
,_ bi.oira.Y B - Fene~e B ...at 

ıs el&, Kupa maçı rcnerbabçe • 
Almım takımı saat ıs de o;ı;.ıana
calctır. A1mau talwn.mıia çok laıT
veUi oyuncular vardır. 
Takımı teşkil eden cıyuncular ' 

~nlardır: 

Deyhle (Doğumu l.9ı4). N eul:ı>

ner (1916), Gerhart (1922), Ma· 1 
moh1<a (1914), Klaccl (19ı9), Bacı• 

re"ter (1913), Maleo\1 (1914), 

Schilling (ı91D), Berı:ı-nn (1916), 

Adt (ı919). Schaletzki (ı9ı6), Ze

het.mc.-ier (ı922). Gııodıcl (19ıG), 

Urban (1914). 

Pnma 27 (A.A.)- B.B.C. Kral, 
ber:ıôerinde veliaht olduğu halde 
şimali tta)ya<la Pieroonte bö!t'.e
sindc bulunan 300 bin a9krıı" tef
t:ş e!ımişta Bu teftiş Sf')·aıhati üç 
gün sü.ımüştü r. 

---<>--

Bir motörümüz 
daha batıraldı 

An~dt>kı ajaıısımn Sofya<lan , 
D. N. B. DJansına atfen bi)d.rdı
ğine giire Türk bandııralı Zırfer 
ımotörü 23 may1S sabahı Zareloo 
yakmmda, Bu~aT sallı !~rıırlen 
1800 metre mesa.froe bir Sovyet 
dıenizaltıfü tara fıodan 3 11'.lrpille 
baltırıbmş. miiretı.ebatı kurtllıl· 
muştur. 

Başkasının malını 
satarken ... 

Galat.ada. bior y..zıhanede ko
ıııuııyunculuk yapan Ferırlun ıs
miode bi.r şahıs h>r ifilihk.ak sa
hlJ.ıine aıt vesike ile evvelki gün 
ofisten 500 ldb mazot aanı.ş, bu 
maddeyi ihtiyaç sahibı.tıe verece
ği yeı'Cie Mahmut ibrnırıcle bır şah 
sa 120 !'ta mukabilin.le satarken 
yaka lanmıştır. 

Feridun milli korunma miidtlel 
umuan.iliğille wri~ te~ o
ltlllml>'1 tı..or. 

. 

Mensucat fişi 
(1 !.ncl Salı· • ..ıen ~-aml 

zı Jthnse!ef' evLerinde bulunru&d*bı

nndan veya dıter sebeplerden benıız 
f.şle"rinl a!ıt.mamıt oktultLa.rmdan bu 
m !ııtar111 400 bl<ıl ge~-eceaı talımin o
Junmalı:tadır. Yerli Mallar P.z.arları 
MüdürüÇü, ,ebr'n muh&eti:f yer..tıeNnde 
l!ıda> e~ ba)'ilere bu sabahtan ıtJ.. 
bar"'n mal \-e-rın;ye badlarruştır. Ba.-
1Uer aima1rta &kiui\l bu m&llaruı be.. 
deller:..ni P&~s gününe kadar Mü
dürlü&-e yatırmıı ol:ı.cak..la.rd1r. 

Bu zam~na kadar para yatJttnıyan,. 
!ar ba:rfukten çıkarılac-..kJ.a.rdır, BaT>
le.r!.n vaı. yeU katil~-ıen 90fU'a Yer4 
l\'I&.ilar Pa1.a~lar1 Mü.ciUrlutü hah ne
relerden nıQıl alacağını attı ed~. 

Yerh Malların depolarında tıeonlata J'O. 
tecek ınılttaıda mal tıaır~ır. 

eşik aş yangını 
ı 

(! inci S.t.ited~n Devamı 
Jeg;nile Hazımefndi camii karşı.
s:ıı.daki İstanbu.l &rŞ:V dairesi 
mronurlarından Sabrınin sah.p 
ve yıımu.rtacı Ahmedin kiracı ol
duldarı 24 llUITla:ralı sigortam ar 
ruyeden çı~.,._ Sabrinin oğlu 
5 ya;şında özcanla seyyar satıcı 
NaızirJıı oğlu 6 y8Ş'.hda Hfu.eyin 
kibritle oynarlarken ardiyedeki 
talaşlara kltıcit atmlıflar ve yan
gın baışlıaım:ştı..-. Ateş~ iUa.iye 
geHnc,ye kadar öndeki bos yu-- 1 
muıtaııı. düld<iı.nile sağdaki 28 nu
ma:ralı Sabrinin evini tutuştur
ırm.ıış ve daha sonra döşeme tamir 
cis Mustaüarun 22 nuırnıa.ralı dük· 
kanmı sannıştıır. İtfaiye gel'lıce 
A<bbasağa maballesiınıdıen, Aka
retlatjen de su almış, fakat rüz
garla ateş Y'lln ıd<ıaJ<t._1ci ko~uk 
çu düıkkün~arının damına ve ar
kadan biı•birlerine ,bahçelerle 
muttasıl olan evlere yayılıp üç 
kola ayr>l:na.k tehlikesini göster· 
mi-,tir •. 

Bu ,.aziyet mutrltte bii(yü'k biz
le!';\~ uyartdırnuş, !iki sd<ak ile
r>de.k.i EV1Hde ve dı>J.i<tmla:rda 
bile ı:-şyalar civa.rlardaki ıorsalara, 
küı,."lk hamamın arısasına taşınıp 
evler J:ıoialh·lm»ğa başhı"1mıışt r. 
Yaı•gm saat bir buçukta en şitl 

det~• b r hal ıı!m~ı'l-. Arka ookiık 
ta otu·ran ye kerırl:leri işle olan 
bazı kadm1arın evleri lı.oıtP§ulan 
t:ırafmcian açılarak eş:, alar çı.lra
rıl<m ııt.ır. 

Su azl$. yangının iiı; kol Ü• 
zert:ıde dcveıır., rüzgür \'e evle
,.;n ah~:ıp .-e muttasıl a.>ı it-
!aiyeyı müşl:ill bir vaz:yette hı· 

rak.nı ştır. HaZJmefendi camiinin 
k~ıbıllidalti oondan bir evvelki 
ev kasden yıkılarak at.eş bu ke
simde, b:liihare diğer Joollarda 
durourııJTr.~tur. Bu bii<yi.iık yan
gın netices'nde 28 numaralı ev, 
22 numaralı dük.kiın, Köprübaş.ı 
sokağmd.a 12/l numaralı koltuk
çu Yusufa, 12 numarah berber 
Reşjde a:t dill<k<',;lar, Cemal, 
Kemal ve Sabri kardeşlere ait ii
ı;>er k.atlı ve her kat>nda beııer oda 
bulunan ve e>VVeloe posta, telgraf 
merkezi olan 14, 16, 18 sayılı ah
şap evler, hurdacı Hanw!lnin 20 
lllllmarah, Zi;yanıın 26 nıımaııah 

d'üloki!nlan, 30 numaralı bakıkal 
Metııınet Alinin diikkaru, alay k:i· 
t!bi Ziyanın ot..ıl"duğu 32 numa
ralı ev, Çey.rekrıade Hasarmı ~ 

katlı ahşap evi, ~erd Halilin. 
·kE'!'e~cci Hasanm evler~ Yeni
hamam sokağında maliye tn€ftlU

ru Kenaıı:ın, rooobi ;eci Sııı;fıinin, 
!ı.ol ukçu Mahmut ve Altmedin, 
t.a.."11.rc, Keı.rkun, Oern.;ı n ve Yu
suiun d::.Jtk5nları yanntl§t'.ır 

Yann akşamdan ;t.ilıaresı 

Ş S, Sl'.\IEM.ASINnA 

Cinsi cazibe (Sl.;KSAP.EL) 
Kr,,üçes.i 

1\1 A R İ K A R Ö K K 'ün 

Kora Terri 
Aşl, ınaccra, dans ve şar.kısı 

ı' lıni ba~lıyor. 

S -,- SON TE L GRAF- 27 llA YtS ncı 

ANKET Ders 
Çok 

P rogramlan 
Ağır mı? 

C1 inci Sahlfeden Devam} 
Programların yapılmıı•mda bdôı-lerln 

.rey a.1~..a gııyeı ml.::.!P b:.ı: A~yt .ret.
t.r. Çocuğun <laya.ııaını,yacağı l>u agıc 
progro.tn..ı.arın yüku ahıııda kajşı vü .. 
cut ve f;klr in~dşafın11, menıa:r. ilk 
zamao...arı buyı.ı' o r lı(.-,;'e .Ue i.alısıWe 
S3nl-an genç-,""fin arruıı ... da Y3l'l :t"Old.a 
.)"<>rulanlar. gtir.den gUne Y'OI"i"Unluk t,e.. 
m:r.:.yl~ g'!rileyınıler ha.1!.J ağır b!r nö
r~. v, !>-'~strlk olorotk ha:rat 
r.ııü<:ad!'!-cinde ıır.,a.f'l!ı:p ve daha !!eri 
giderek bcllci fikren alil ...ı.nıar da 
ımaa.Iese! g~ıed'r. 

\'erem olsun. sin r raha t:sıılt: An oı .. 
sun öj!ı'O'..cnlerde ce Öğrerıon'crde 

ôe d:ğerler!0c naıiiran !arkhdır. İdm.D.n 
y&pan, ciı:.lla &iyade t: 11..ri r;ya~ 
!azla ~!er: için ça.ı~ ı:ürbil< 
olu;yorJ.ar. Ötddiıer daha çet:ıoc.lız ft 

küçı:ik t:C::.:)-.,ıı;.r. Bu J.."t")'fişe'. her aruı 
baba g:Ol b z"'1 de nazarı dlia.tim.izi 
ce lbed .yor. 

M<-k:teı> procramlan o Ddar ylik-lü 
ki auaduz ne/es •.ı.ma.tE:ızın hoc.alar 
tıııJ..a atkjya geliyor, ~k-rine donen 

gl!'llçler bfi§ını kaşımıya ''81ttit bu:.Jrna.». 
sızın, geç zame.n.lara kadar ;;;ıykU6U& 

d~rmi hH1.r4mak.la ır~ul oluyor-
tar .. Ben, kendı ~ .. brma ders haz.ı.rı
lamıı ıı:am.enH'll 1cif1 gönmüyorum. &;a_ 

sen bunu mııa.lQn-ler ,.e iımtlba.n ne. 
ı releri ayna glb. gO.t<r yo:lar ... 

\'azı.n hnt..h&nd .... n ç <."n ı;,'Ocu\dan
mızın ha~ı"\, h",J4111Z u goı.~ Ölliu:.ıde.. 
dlr. ZayıfJık.lıan, . .:o!gunu':.Jan, r~eş·e. 

6izLllderi ıı.,r c-Oev~y nde enı:llşe uy
dınyur. Berdk.et V?l.Jİr'ı .)32 tatili. aç* 
hava, gür.eş. denlrl barıyolf.rı, serbest 
yaŞ<jın.a.k g-ence kAYLt.ttkierirıi u tı* 
t.eW; ettm,y<ır, laıtat laım:,men d•f\'il-

ÖÇemud< için dlmııiınuzın saılet. 
tlH enerj<le vücudumuzun en k:y,.,.... 
U bir ~ cevhfrderi 2ay1 oluyor. Bu.n
ları ancak uzun bu- · t.ır:ıhat l<>l!ıi.'. vt. 
tazın~ edeb.lır. 

Sonra .omt.h..o.::.ta~:n ~ı..ık arın sm.. 
hali llzıe<iodıe yaptığı tur de <·yr>Ct. 
dı.ışı.inillecetc nokl.a;ia.rdao bir.:S:dir İm 
ti.11an korku,şu, ı;.."lbaıhl:ıra kar r · yku
suz üç giln a:ıın.ra unLıtula.:.Yiı.k ~1.eri 

lçafaya solcnıılt D>Ccburoy<l.J, k•vt ö
ııilnde bey<lc;ınla bdtlcy •• ıuhayet 
mu\•aff<* o.illmıl.y1" ne ."Ztır&.p!ı l(ydia 

:imtitıanı•rın b r g,,rıein fikri kı~ 
tin, anl&mı,... kal, o.up 9lınadıfını cMlı 
~ı.ınmclt te bı.r z.aı-uı-ett.ı.r. 

Com~le !"1'dah olmak lç'.ıı iti mıılr 
dut cepheden görml'.K do;ru ol;ı.ma:ı. 
El.nl.lıca dUşiınmelt program lı:x>mls. 

yorUarında bfta m!Cr~ y ~ ta- J'llıe' 

'k.; \'ermek ~Wl;d.JT. 

Bugünkü şart ve imkanlar f çinde 
(1 inci SaJı.,fedcn Devamı 

g•a.f ckı>yı;.un•ına a.rwdeceğırı:. 

BtJ€ü-ıı; bu lll€'VZıxla ~'Ok k.ııymeUi 
fik.lrler ileri sürt'<! Prolesor Dok
ltor M~ar Osıınıı.n.ın ta<,,'Siyele-
rini yaZ!J'On.IZ. 

Bu y..z1 serisi bir kaç gün de
vam edecektir. 
Maelıar Osman di~r ki: 
•- Mtaıaıeberon bu üçüncü se

ne;inde pek talJri olarak ma"-"'t 
d:ıır 1 ıı% ı b ü u, n dü ıııya y ı samı.ıs bu
lun "}'Ur. Biz de bu sarsıntıdan 
aı; çd!< mü'..eessuiz. K"lın kömür 
~csuo:luğu g:hı sı<falanınıozm e
sası olan el<ııneğin de w,l~ı ta.ı,-.ı. 

1.eı1keoı müteessir etmektedir. 
Bilhassa hız 'l'Urk:ler çok ekmek 
yediğ'.miz için ve bir ı:oğumUllUn 
da başlı başına gı&.ısın.ı teşkil et
tiği için faııla müteessir e>lmak
~ Şu noktayı hemen söyle
mnk isterim iti dim)"llnlll en btü
yik harloinde yru;arnak.t-ayıv.. Bu 
ha.ı1be kar.ı:şmadan dimdik dura· 
bilmek Cenabı Hakk.ın en bü-vük 
'bir n.imetid':r. Tab.i bir çok yok
sulluklara maruz 1'-alacağl'Z. Bıın· 
lara ~ür ile mukabele etııneU.
yiz. Dakikada yüz binlerce k:ışi· 

nın öldü~ü hır zamanda elıbette 
gıchılıın.m"Z mıük.OO'lllıel olmaya
calrtıT. İstediğimiz her şeoyl bula
nuyacafı,,z. Gariıptir kl; y<ıl<~ul
hıı.1rta.n şi.kayet edenlerin ~u. ha 
k'.k! vda;uldMı z.iyıado yokwl ı:ıö
rÜ!n!mıek istiyen varhğ1 olanlar
dır. HarbedPn dii(er memle~tle
rin ızırla hsdıelerine hakı\l'f'Sa bi
zim halimiz hamdıolsun onlıardau. 
çok iyid"r. I..ak.m biız sulı zaman· 

ı 

1 

kın.nda bWduklarmır:zıın bcp.,inıı 
fazlasJe bulma:. i~~iyonıız ve bü
yillc b'.r hotbınlikle yaln.ı:z kenıdı.
mizi dü';'ilrüyorIJZ. Bu sıralarda 
bır çok şeyler yok olabilir. Nite
kim o"1nlar gibi. Bunların yerine 
dığerlerini koymakla b<ı sılkınıtıll 
günleri ~' T.iy., çalı-şmııı.!.rylZ. 

Mesela et.ın pahalılJtıııdan fi
kayet ed:oy>rın. 15 kuruşa kadu 
ltil06u uskumru yirmi beş; otl.11 
kırrtı.,'3 OO<'ik balıklarının ~
len bulundıı4tu l"1anbulda et yolı: 
luğu'rı<tan W.se1rnek iıdeta bir 
Hi.lc.<tür. H~kes bilhassa bu za
manda balık yemekle hem et fi· 
atlll'I düşii:rür ve hem de sıhhat... 
lerıtıi daha ıvi kanıımış ok:rlar. 
Sonra yağ meselesi: Hep'miz<1 
büvük bir tııosa ol'd1ı. Bı'G:in hangi 
rne<mleket yıae bul&bili~'Ur. za•en 
bi:z Tüork!e-r dalına !İ.İ'lıJınundan 

fazla ya{{ yi''~n bir milletiz. Bu 
(yt.. ı:t«ı daima l11>!."lll!lek<!ttın:,,ı .. 
karaciğ~ ve mıde h$Slalıklıan 
fazla olur ve bu sel>eple de bu 
uzuv~rhmı'Z her Ô'll b:t- tetı.like 
altındadır. Mutlaka saf UTfa ve
ya Traibııon yağı yemek şart de
ğ''lcilr. Mernlekeıtimi.ııde bu yağ-
1:.ra n:.•\ıelen üç m's'i dalııı ucıa, 
zeytınyakı, roebat[ yağ. stL'<am ,-e 
pa.ım•k yağları g~bi ç~ıtli yağlırr 
vardıır. Bunların 1""ideri nihayet 
bir· zıevk meselesidir. MademTJ 
h<ı:rıptey~ ve bu sayd•ğınuz yağ· 
Joar da meınleketiml7..de bolca var. 
B1'laeruıley>lı vücut kakrr'mİ'Zi 
bunlal'dan pekala temm cde-bili
ri7..• 

(Yt.rın bu mevıua devam ~) 
~~~~~~~~~~-

Batıda harp 
(! lnci Sahlledm Pevanıl 

görüşmektedirler. 
Vaşir.gtondan b'tdirildif;ine gi>

re, ı.u bey'etiu lngiltereye muva· 
salah Ahnanyaya 1.111'11 yapılıu:ak 
eo:i.:-i bir hava taarrıuooa Ameri-
1ı..,.a111 iştir;.kini temin .,.derekıtir. 

Dün bu lıu•msta kendisinden 
izaha.! istwilen l\t. Ruzvclt bir 
şey söylemek istemem ş, sad.,.... 
bu hey'<"tiıı Londraya muvasala
tını .harbin ku.anılmasııoa doğru 
atılan yeıı..i bir adnn• diye tavsil 
emılşt;.,. 

Akdenizde 
, (1 inci Sohl!tden Devem) 

Ieri Libyaya daha semestçe mal
ze.me ve yiyecek ııötürebilmekte
<lirler. Girit adasL Alman para('iit 
'kıt'aları.nın talim merlc.~ olmuş 
tll!['. Burı!Rnn Gi.ritte sıııdece ta
lim için bulundukları söylenemcıı:. 

Yu.nanistanıda da İta'tyan kuıv
vetleri nıevcu1tur. Çölde gerçi 
gemş. büıyillı: bir Steak hiiküm 
sümrrıektedir. Fakat bu, Hitleritı 
bi.r mil:Yver taaITuzuna mıini teş
kil e1nllyecektir 

Şark Cep hesi 
(Boı"nd saviadan <l""a'Il) 

lan Rııs ç.ıkıntı••nda bir rwe ç
mıslardır, Ruslar tedafüi \aı'Jl"t" 
maiardan bah • .,,,tmelctedirks-. Al· 
m.uıl.aır lımk bakımından faiki..v&
ti elde etmi~lerdir. Fakat Rus Ol'• 

dulıırımn \Cruh<r i.;İne alnıuı oı. 
dulJarı lı&kk:ındaki idıdiaları ruÜ• 

ba liığa1ıdır. 
Kubişofdeki RöyU>r mulınbiır>

nin bildird~e göre, A.lırruınlar 

lzyum kesİ'mİ<le miıh im nu'ldar<la 

tank ve tanare gö:ıderişlerd!r. 

Bunlar ihtiyatlardaıı &lınıru~ır. 

Cepheden gelen nı SlOft haber
lere göre, hyum'da ıs bm ölii v&
ren Almanlar pazarı i günü yal

llU 500 ıueG edtlll u bir replı~ 

deki tek blr hücumda 1000 lı.~ 

ka)'b~ir. Bark.of ceph&

siııdelı:i ça,,...,aıar lıarlıirı ba'ı"'· 

daııb,,ri vukua ı;elen m«sademe

ıerin e11 plıılcllisidi.r. 17 - 23 M:ı

;ı;ıs arasındaki soa bir hafta zar

fında ı27 Sovyet tayyıı.re,'ue mu· 
kabil 332 Alman toyyares! ~ 
rülmüştür. .. __ Bugün Matine lerdeD •t'.l><ırea ıı:aımlli'E•••:-lllll 

Şehz.adcbap T U R A N Sinemasında 
ür Büyük Şahmrr Film birdrıı. 

1-MEÇHUL DOKTOR ••• 
T!JRKÇE SÖZLÜ 

Dehşet. Korlrnn.ç ve tüyler ür:pertici bir f.Alm. 

2 - D YAYI TiTRETEN KEŞ F 
CLAUDE DAUPHİN - ERİCH VON STROllOilEN 

l\IADELEİ NE SOLOGNE 
Her.kesi merak ve hcy~::ın dolu ttiretccck büyük nşit ve 

ilı t.ıras FJır..i 

3 - ANU SUZLAR Gr LIYOR 
GEORGE O'B::'IE."1. Sergüzeşt ve l\locera Filmi 

~mii::DIBl!l::ıi 11 den itibnrcn devamlı matineler. rı.;:sı:ı:a;;;z;:;;;c:::' 
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Emekli, Dul ve Yetimlerin 
ve Askeri Malullerin 

Nazarı dikkatine 
Emlak ve Eytam B~kasından 

1- Maqlarını Bankamızdan temlik auretile alan, 
i emekli, dul ve yetimlerin Eyi ul, Tetrinievvel, T qrini
~ ıani 1942 aylıklarının tediyesine 1/6/$42 Pazarlıe•İ 

günü u.at 13 den itibaren ba§ lanılacakhr. 
2- A.keri hup malullerinin i1e ayni ründe ıaal 

8 den itibaren maa,ları verilecektir. 
3--- Maat aahiplerinin ellerinde bulunan fişlerde 

~ S yazılı gün ve saatte Bankamıza müracaatları ve bunun : 1 haricindeki müracaatlarında kal'iyyen kabul cdilemi· ~ 
~' yeceği el-cmmiyetlc ilin olun ur. ( 5837) 

V$üılar Su. ih. Hukuk Jltl<. ;,n.ı;t:n- r 
d•n: H2J250 

F•~lı Z DCtPL'1cuyu Mi;uı}~şa ı.t 

Nurettin t:eldtesi ka~ısı. 

• il 
11 Seni sevtvorum 

rnırıldeındı 

• .,. '..:' " • ,· . ! ' " ,,.- : . t\ . .... .• ~ k ' ' •• -.. • ".,r • ' •• -· c::. • 

İLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günd0 a defa Lııuntazanıan dişlerinizi fırç~lııymı;ı:. 

ALINACAK işçi 
Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İş

letmeleri Uınun1 Müdürlüğünden: 
1 . 
1 i.,ıelıme'lerimiz S'şli taml'rtı•neci için lmtob.anda g;;.tere""ğ; :li\j'akate göre 

"9•t0<> 35 kuruşa. kadar ücret verilmek wre>'yle 12 tesviyeci, 3 1"'bini.ir, 3 frezeci, 
B tornacı, 8 cl-eı.>Jıtrik te,:,ıv~ ve 12 rrı;Dnlngo'Z'& itı~aıç vardır. 

1 Aılterl'kle alika.sı olmay.arı lırteklilerb nüfus hil'llill"'t cii7.da.rıı, hüsnüholl 
kıa<ğıt:lıl 4 adet "--csika !uh:ığr:ıfı u §hnd:ye kadar çe..ls.ı;ıınıa oıd.U'k.lar1 mtiesseseler ... 1 
den ahnnnş !~<ti bizmct v<"i.kel&rı ile birl;kf.e 30.5.8-42 -tarlhııe kadar saat 14 ten ı 
17 yak.adar i:d.arenin Metro Han zenrln ~wnrlakı Zat İşleri ve SieU Müdür'lüı,;i4-ıe 

18.00 

19.30 

27 l\f; ayıs 1942 
.Program .e Memlek<OC saat 
Aşa.rJ. 

MÜ2ilc; &ıdyo Dans Oıi<eı;uaoı. 
MU.ıifk: Pe~rev, Eest.e ve Sal1u
lar. 

Tarihi Tefrika : 96 

Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan 
"------ Yazan: M. Sami Karayel 

Arslan, Rum piyadesini tuzağa düşü~ .. 
mek Eçin, askerine panik emri verdi 
Bü.tün Tin hü'kumetleriırıdıen rnu
ırvenetıer aldı. 

İl'll(\?aralıor, Kılıç M's!a.nın bııı.
r:JT!ıtlolarma V'W<ıf oltınca su;l1ı tek
hfatında ·bulundu. Kılıç Arrl;ıle.n, 
tekJ.i:fatı rodıde1ı1ıi. İmpa.rainr da, 1 
Kıhç Arslıma .§'il haberi yolladı: 

- S .. , sulli taklifatı.r.J Konyooa 
yapacağım!. 

B u;ımrı iiızt'rine Kılıç A.ı:tıi.l<ın, 
askerlerile bütün geç!tl""i kapa~ 
dı. Arslan, en dar bağazlan en 
oeng5"V& aııkeıılerile .kapad>kk.n 
ııcmra !bekledi. 

ve, Rnmları krll'Çtaıı geçiırdiier, 
Rum ·kunı;,nıd:anarımn kc>ilk ba9" 
lan blror sırığa takılarak et.ra!iıa; 
doJ,aştınlnuya başlandı. Rum as. 
.k<?rler.inm manevi ikı.wveıleri büs
bü~ün çözüldü. 

lmp.arator, K<ınyayı zap<tetle· 
y.im derken başına ııtımılmaz fdi1-
ketler gelıni'jti. İrn:pamtar, bıı fe. 
lfiltet kar§ısuıda hi9bi~· şey .öyle
nriyo.r, dili ve daınuğı kıırnmuş 
V<' tuıtuilıınuştu. Ne kıaı'ar verneegli.. 
ni bilenı.;yo;rdu. 

TüI'hlel·, kuma.ndan ve Prms 
Aıı.dronik'iın kafasını keser<'k biır 
fHTJğa &ııkımi9l<'r Rum oı-..l'UGt.»ı•a 
Jı.~11ı teşlıitr erliyorlard1. 

Karınız Huriı;ye tarafından d~sht

l.L.i?:e ,}o.eJnC -e.G lm.it -0l~"l su1il teşc·bhü.

~u daVQSuld:a.cı dola.yı na.mını.z.a ı:tıtar::.
J~n ;.·e yukarid<:.ki ~ gönderi
l~n dave;1.)e ve -~ surr:-•i!ıdn ;k.aınct
g:J,arı.zın m~huLi!'tıti haseıo:yıc bila 
t.tb',...g iade <Cd :1-mlş ve ~ize 15 gün !nijd,.. 
d<:tle r'M!nen t~..,;J:,geı:t :ct·u-sına ve 'lnuha-
1.='<>r:in 11/6/943 Pen;eıı~e g'.Hıil s:ıat 
ıo n tiiılHc1ne ma.tık~~ı:...-•e kjr-a.o· ı'"<'t°":l-
11\iı- olduğı..tnda,n. n1eıı!;ı°t:" giin ve ~a:ı"tte 
n~.c!hk-emed'! hazır bulan:mc:m12 ve b-J
lonınacıl::ınız takırl'rde H. U. ~r. K. nu .. 
nun 398 iı.ıci ıoodde.o:i:nın &a.tb;K edJı!e,. 

~~i iliııen la>llit 01'.ınur. 

ıı. ~ \ J ~;;;; n:,;ı;re ;.~lan iıletme u. idaresi ilanları 19.45 
19.55 
20.15 
20.·•5 

McmJeke-t Saat .n.ya.rı ve Ajans 
Haberler'. 
Berb""t l O Dak'ıka. 
Müzik: F'~ıl HeY'et,i, 
Ra<lyç Gazetesi: 
M:üz-iY\.: Bir Halk "l'ürküsü. 
ren.:yorw: - Ila.tta.nuı r.rüıitilsü, 

21.00 Zfrau.t Takvian.i. 

bıp;ımtm, orou.shl.c yfrrüoo. Bb
ğazlnra ıntıiy•atsızca da!ll:l1. Ayi.ar
dan Elyhlldü. İ.mıpaTatorun <ınJı.ı. 
lan başında KooıstantiOJ'iııı. ağlu 
meşhur ]3'1'1 ile And":Oiı..ilk asıker
kri!e ordu11ı1n ba.~mda yi'ırüyor
laroı. ArkaJ.ar.ındaıı Matltro Dü
kası ile La·panlas geliyorlardı. 
Sağ cen:ııhta imparatorun e.niıj>

ıe.; Bodvmı, sakla Morooomiıs 

Teodnr voardı. Daha atik.ada eşı;a
lar, i>latı ha't'biye, ll'iznnetlı.\1x<lar 
mev.ki almışlardı. Arıdronilk Fa
nosu ~ -0rdusile en ı>rlk>ada ~di. 

Piyade kuvvetleri Tii~leri mev
kilerinden Çlkaracakiı. 

Tü.ı•kJcrin adefileri her an artı
)'>C>rdu. Ve, İmpar:ı\.orun da c>itt 
düşmesi yü:ı.Ue yü.z alımuştu. Bu· 
nun ÜzP..rıiı:ıe İmpa·r&!Qr, şu ooırl 
VEıxJi: 

- Her.kes başının 9"-resime bak 
sın! .• 

Bu emri veren İmparator ke'll· 
disine sadık ve en cesur a<ikıct'le· 
rile Türek ordusu safların.da,., !ılır 

ged lk açıp kaçnı ıy a teveı;sül etti. 

1 
·t 1358 Hf7.JH 1 H 0cri 13~1 
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Şayed ••• de bu cazip c112•lllk 
r~ete,inı kullanırsan~z. 3lz de bu 
uıııaı.a Mil olabılırslnl>. Çünku' 
bu reçet.e en sert ve çlrkın blr eli~_. 
eli kadUe gıbi yuqı.usat.ıp beyaz:a .... 
tır, sar ve tue cazıbe ıle susıer1 Tokalon kreminde mevcut loy· 
ınetll cevherler .siyah noktalan 
erıtlr, acık mesamc!e-ri S!klaştırır. 

ve cUdt bir gW yaprağı yumuşak· 
bğı verır ve şayanı perlstış bir ıea 

1temin eder. Tok.aloo krt:ml her 
yerde ıatılır 

DEVREN SATILIK FABRiKA 
Sabun, beriıer sabunu, leke sabunu, terzı sabunu, soğuiksu 

""bunu yapabilecek bullıa:1ı ve çift oldarlı, elektrikle müte
harrik bir kazan, pres, silindir; ku.rutmıa dola:bı ve bi.r sabun 
makmroi ile aıynca bil: kü1:iiık ka zan ve bir am<ınıyak imaline 
iüzl>!nlu ve o teşkilatı havi amonyak imal tesisaıu ve nişa•hr 
imalliıe malhsı.ıs tertibat ile yine ayıri anaha kle her nevi 
ı~riyat imalini yapacak Jıa,bo.oa.tuar tesisatı büıtün bunların 

heJ16i bır .ırada satılıktır. İstanl:ıul Tii'tıiingüını:rüik Kara.kol So
kak No. 5 İlbrah\m Soykana müracaa~. 

Sayın Halkın Nazarı Dikkatine 

İstanbul Telef on Direktörlüğünden 
lU 842 tarllıinden 't:baren İstanbul :ıe diğer ı;ehlı<Jer arasında yapılacak 3 

d.. ka.11k. normal konuŞlııalara a.-1 Ucre-L, Müda.faa ~erg.isi de da.h11 olmak üzere 
o,• ğ·~·' gö."1.ıe-r::)ml,ı;r. 

198 KurU<S: 

Adana, AntaJııı<a, Beylan, Ceyhan, Dot~ol, 
.:"o.yas r..e,haniye .. SıvasJ Taı5U.Sı. Ymce. 

İ*endcrun. Kırıil<han, llll<ttsln, 

ll2 Kuruş: 

Afiraplı, Aııkaı-a, Bıırlın, fillıır.ada~. Ereğl1, Göl~ı. iooesu. İznir. K~aerl, Kı'
·ıi..kalP.. Kızüc~hamam. Kmıora. Man:sa. Ynhı;UıilD. 

99 Kurus: 

Mapaza"ı, Afy<>n. "'lpul!fu, Bab&ed', B;ılılrerlr, Ifledk, Bolu, Bozöyill<, 
Bııı-..a. Çek ıg~. Corlu, Değirn.erı<lcı-c. De\·rt.•k, Dt:.r1n.ce, E-<Lme, Eregl.i. (Mar .. 
n'ln""!:i), F.9 :~h·"• F4.ı.l:y0:3, Ge.ınL k, G.erede, Gf'-yve (k~ta..~orı), GöLcUk, İlımtt, 
K:ıpııca, K;.ı.. .. i>U.k. Iı\.a.iıi•l,jrst'l, Kr.~.au ... Kırklareli, KoZ:u. Küt.a.lrya, Orbangaz.I._ 
l~hLvanJtczj·. ·reık.irdaı,:, UzunJt~,pı u, Yalova, Z011.gu.ldak, 

55 KurUJ: 

\;a.lalca, Gebze. H«dı ... ~..k.tly, ırer~ke. 

33 Kuru~· 

B. Cek.mece. 
Aik.şam ~'\at yırm:den. sabflkı ı::aat ~lti:t.e kadar ve Mllii ve o:ni ~ayramlarla, 

Currı<.1.: lesi gı :c. sa.Rt 13 U11 P.ı....aı1.ts: !'CbJhı ~3'at Sl"'k.'zc ka<lar y<:ıpıiaeak konuş.. 
n u.-:""rC'tlcr '1t 25 tenz:lô 1 :ı. tab1ılir. 

ıı-ıı.istacel k.onuşım"'"al r tie rn·sıi ücrete tı\bidi.r, 4.553'9> 

Y~n: EDGAR VALLo\S 

<kgil, ooy ıcnen sözün kendi dil· 
şüncesi:ıı c uyması Jd,;. 

i~~ni çekti: 
- Kcşi<c bu kadar ıam, müte

kıi m;,ı ve mukted.4- ım adam oi
mas:,ydı ... 

So;u·a lriı; bEl]ru,ı~llıme<lik bir 
s •al sordu; 

_ Si<z. Barr aba l ismi!n.de birisini 
tan r mısın•z? SkoUanJJ'aro'da 
polis ınüiell:i.~ hnı§. 

Con Lel.. omzwıu silkti: 

- Tanm .yaı:wrı, dedi, zaten bu 
a•_1 fTıl hlı"O ı yerde gOrmek mü1n· 
ki.:n oım,ı.;.mış. Bir cinayet da
"'~.,ı nu ne Oi!nH'"=-tU da, lıen de her
kc-s ıtJbı I,,(); i~ ·~~ınıtştinı. Fakat 
1ır r. sord•Jnı:ız·? 

- Soruıumun seh<>bi Franık'm 
dun akşam bu adamdan bahset-

• n.i~ o1ır.o""JJdu·. Bahalığ1<lll Fridı-

Çeı;i.ren: MUAMMER ALATUB 

mnn'a da bu zatı taıuyı;p tıaıı:ııınıadı.
ğını sC>Jınıuştu: Frank.'ln galiıba ... 

Genç kız blirdenbire durdu. San· 
ki ağz.n.dan fazla bir ~yler kaçır· 
mış gibiydi. Soma devam etrtıi: 

- Siıı. de bil:i.rsini.z, bürolarınrz. 
da bazı pa•ketler ka)1b<ıluyor, Ga

' Jlba Frank bu mesele içı'Il Barı-a
bal'a müraoaat etmek istiyıoı·. Si
zin bunlardan haberiıniız yo:k mu? 

- Hayll', ilk defa sirzrlen i!Jitıi· 
yorum. Fakat ben Barmb<1l'm 
böyle ;şld'le me~gul olacağını pek 
zıuınetnı.i.yorum. Çlinıki.i bu adam 
da~ına bü,yük ve n1Llhian mesele
lerle uf'l'a'iJr. Bizim müess~e 
gelip d€ pak.c lc·r'i han.gi me.mur 
a~m:;or diye tara.>Suda geçcce
ğıni ummuy-0runı. 

O esracla paıikıa geziaıenlen:!en 

'Li kişi kar~ı ıaraf! .,..l.ar-

Mı:l'hatnmen beıd.(!t~i 10500 (on bin ~ 3•liz) lll'a olan 15 1on bulqı'k. ~bunu, 
ll/G/ı~2 P~eml>e günü saaıı 15,:ıo da kapalı ""rf u•tıl!i ıı.. J\nkaraıda idare 
lrilıaeırıda OO'p4;na.n Meılt<:!z 9 uncu Komi.:ıyonca Sdtın alıııacaktıT, 

Bu 'fll! girmek ;eıtlyenl.erin 787,50 (yedi! yüıı •eiks<n yedi lira elli lk:uruıi) 1.'ra. 
'tık muvakkat tere:Uıa.t ile kanunun. t;ey:in ~tt ğ~ ves1ka.1'1rı ve ıt.ekili:flelini ayni 
llÜJI sa•l 14,3'J a lııa<lar adı eeçen Kamİ67on RelsliVine veıuneleı-i ~ır. 

Şar1ıııameler ııara•ız alarak Anlcara<h M•~ Dai=indcn, Jlayrlarpaş.•'® 
r .... J>iim. Ve !Jev}> Şe!liğindED l<!miu olunur. (5846). 

Gaziantep C. Pd. Umumiliğinden 
ı _ Gaziantep Ceza Evinln 1.6.942 trul'h'nı!en 31.5.943 tarilılııe U.dar bir 

sene111ı; elemek liı'ttır•cı k;ıpalı zari usuli,yle .itıoleye k<ınulmuştur. 

2 - Tahımim, ed.l"n id>tiıfaç miktan yüz a~ dürt bin Utl yüz ell1 k.'lo ve 
bedeli ahı>. ikl b n ı;ek'z elli Jlradu. 

3 - Muva.k1k.at teminat lkıi oiıı ~yüz l'eadır. 

4 - İhale ıı; Haziran 942 Pazartesi günü saat li de Gaziantep .Adli1Ye li.nRsı 
!'çir.de C. M. Umumi Dai.::e.mde yapılacaktır. 

5 - T<ikli! ınektu.pları 10 Haz,rıın 942 Ça:r..,mba günü •aat 17 ye .. adar 
~uriyet M\i<ide:umumlliı;<ıııe verileoelttir. 

6 _ El<s'.l'ureye taEp olanlar 2490 sayılı lıanu.cun 2 ve S üncü maddeleııt. 
nin. en~filf.ği vesiık:aJa.rı jbrarı edecP.Jclerdir. 

1 
7 - Şarl:name Gs•!a.."l.1.ep 11.Jüddeiumunüliği ile Ceza Evi Müdür\lüğünde 

lı<O>- ciln ~ilı.,"1Tia saa.lo:m<le görülel>ilil'. (5000) 

1 Dağıtma Of si Umum_ M_u_· d-u-.. r_l_ü_ğ_ü_n_d_e_n_: __ 

Dağıtma Of:Pi M.':rkez kadroou J.ç!n ı.ııo - 1';0 l.İ!ra ii.:retı' meınur'~re 
müsabaıka ne memur aıwaıealk'tır. 

Müracaat ecıeceı.ıer!n Mıe.nurln Kanununun 4 üncii madde.,i:y'le ta:ı-m olunan 
vaıu tl'M'1 hn.'z 01rrıalı;ı..r1 ~~U'. 

Yilbek :iktısat ve Ti"'1M iı>ıı..i11Thi bllixroiş ~ı'h Tioıı.ret Liseler! mfl'l.Ull
l•n J'C9ml ve h\>Sufil İ1<1ıs:>t, Ticaret, Ma ı~ ve S311ayi milesscseı.rhıde v<ızi~e 
~ olanlw •lıl'yol:l.erine g<lre ı..rema n ıılı:ıurlBl', Bu ııilJıler 8666 ve 3659 nu
ır..araıh k:ınun hükümlerlone göre \llC M1lU Koruma Kll!llununun G ıncı maddesi ... 
ıe tasrih olunan müktese<p haı.kJarı ırAthtuı olarak t;;a.Y"tn olurtnuıkrr. Mürac2af.ia·r 
AJı>karada Daıı.1ıma Of'.si Umum MUdürlüğüne ve laşr•d• Vl!.A,yot İai'<' Müdür
lülc'.er'1:ıe yapılmalıdır. Mii.<ıeJ>;ıka imıtihao gllnltt; ~ p.l'tları a(l'Xıca i:l.Aıı edile. 
cek.ür. •3773> •5600> 

l:r.mit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Cimll 

Koyun Etl 
Sığı.r > 

Kilosu 

-55.000 
&5.000 

122 
92 

Temlnatt 
Lir<> 

4605 
3780 

ı _ Yultaroa eın. ve mi!ttan yazılı ;Jci kalem et ştyrı ilci ııartnamede ve ay
rı ayn tıı.!iıı>l-ere 1ıhale olumnaJc ıru;rei.iy~e Jwp.alı mirf usulLyle ekıs~ıtmeleri 11 
Haziran 1942 Perşeımbe günU saat 16 d& ııım·tı T"1'Saııe 'kapısındaki komisyonda 
ye.pılaoakrtır. 

2 - Şar!:rı~meleı·i 336 ve 253 kuruı; m11kabfünde komisyondan altnı>bilir. 
3 - istekliıler.n Jl.gili oldu.klan n:caret vesı:kaloarını ve 2490 sayılı !kanunun 

tar'fa.tı wçi>He ıaoı.zlm edece!ol°"i teıot:f m<!kltuplarını ve yukarda hizalarında 
yazılı tem:natla~i11le birfkıte belli gU.n ve saatten ~ blı· saat evvcl-'.ne kadar ko-
,oıi.,~ona v-ermeleri. c5303> 

dı. İkisi <lle 0J.dukı9a uıı:un :OOWlu 
ldi. Biri.si ihtiyar F'ridman ... İr.i 
burunlu, irri ağ1'llı, gen.iş çeneli 
hir adam ... Halinden şimdi teka· 
üde çekilmiş eskıi bir mi.icade!.eci, 
uğraş.cı, ywu·lımak billırnıez J:ıdris) 
olduğu all!laşıhyordu. Y anjbaşi!ll.· 
da bir dellkanh vafill. l!kıisi de 
~ç hzla Le.tinin yıanına gel~ 
ler, 

Delikanlı ne kadar mütebessim 
ise, ihtiyarın yüzü o bdar asıık.tı. 
ihtiyal', evvela LeH)l'e, oonra ya· 
nınd.aki adama baktı. Genç ikıırzıa: 

- Ben seni Madam Mm'den'e 
yemeğe giıttiın za ııne<llıyıocdum, 
dccli. 

- Ev-et atmına, Oksfıord cadde
. si.nden geçerken, r....lıiye tesad:üıf 

ettim. 
- Bin: tesadüf h:al İyi ya! 
Fakat llı.tiyarın yüzÜU'l.de belıiı

ren c:lzgilel', bu tesadüfün hiç de 
lyi o1madığına inandığını g&ter
miye kil.fi idi. Sc>nra Lel:ı<ye ser· 
zeıi.~te ıı.i.ılımur gibi: · 

- Za.tti'ı!iniLin iş l~itrııde ga• 
lib;ı çdk bol vakltleriniız vax, dedi. 

Leli sükunetle ce\'ap verdi: 

- Pek o kad.ar 'bal vaktim ydk. 
İhtiyarın yanıındıaıki genç de 

Frank 8ıııtıtun'un ta kenrllsi idi. 
BerJ.l 'in nlşıınlısı : 
- Benim müessesede bil; .kiım

se faz.la m""ai Ue )"<lrut!ma;ı:, ded'i. 
Franık Sutton nZ}anlısını, kendi 

müeseeesinin tıicaret .şei\i iıle böyle 
ber2:ber ve başbaışa gördüğü hal
de hiçl::ıi.r şaşkınbk goot.erıneıIDştL 

Dedi ki: 
- Ben çalıif!rrdığ.ım adıanltan· 

m:ıı, ne zaıman oanls.Tı isterse, bü· 
rolanntlam çıkıp ŞÖ.Yl.ı biır dblruj· 
malal'ına müsaade cdeI'i!ı:n. Öyle 
dei:.>il mi Leli? 

Sonra, dıudak.larmda hep ao/ni 
tebessümle nişanlısına dönerek: 

- Sen• Fr.id'ınan'm sözlerinden 
üzülme, dwi. Senin balbalığın se
ni çoık sever de, onun için bö'.)'le 
söyl<ır.' · 

Ve başını ihıt.lyara çevirdi: 
- Öyle değiı; mi Fıiiman? 
Fakat >Miıyarın nıcliınden böyle 

lattrelertlen d~ hoşlan.matlığı an
la~ılıyar<lu. Ta.tsız bir sükıit fa
sılası .aldu, 1'J<in Fran.lı: SuıUton., 

J!-'c' amı 'Var) 

21.10 MUziilc F.,ıl Progrıımının İlı:irı>
ci Kosrnı. 

21.30 Konuşma (Sağlllı: Saa1.t) 
21.45 Milııi.k: lUyaretlcıınıhur Ban. 

d-Osu. (Şef; İlısı.n Künçer) 
22.:!0 Memleket Saat A;yan, Ajana 

Haber.J.erı. ve Borsalar, 
22.45/22.50 Yarınki Program ve Ka.. 

panış. 

Fai'h Sulih. Birinci Hıık\!k Mahke
mesi Sab.i MemurJuğundan: 

Ki?ımasti ma:nullesin~n Atlpazar1 mey .. 
danı sok..1.gında eskd. 19 yeni 25 NQ. lu 
Ay~~tyai ICebir vakfından 2118 ada 
ve ı6 parsel altında Yusui Atcı. Af>, 

met oğlu AbduHa.h, Yah;ya oğlu ŞUJ<,, 
rü1 Iii.lsey!ın k.12.ı Ayşe ve ';eUd'fn inti
kalen Mehmet evliLla:rı tbrahlm, 1Iu,,. 
tala ve Abdullah ve H.avaya ait olan 
odalı ~g1r ahır 1le y . .nc ~-ni nıaha.l1le 
Y4? soktı.ıkıta 27 N-0. He mura~>.am ayru. 
vaktila muloayyet 2118 ada ve 30 par
sel No. slş!e Zc!ıraya ait odalı k~glr 

ahırın aynı tavan a?tında yek.dğeıııne 

ikalbôlunmıı~ bir ııekilde bulwınnıası 11:1.. 
bariyle her .ıntı;g.:nln bir arada açık art..· 
'\,lPına sul'eti)·.!ıc şuyuunun izalfSoi iç..n 
.sahımasına mai1k:t."Jll.Cce kRrar ver.l.1rııi.ş 

ve me-.ak:Ur gayri me:n:kulıler tamaınına 

ehli vukuf tarafından 1536 lira kıymet 
la.kidir «::U.Unl'I~ okluğUn.(lan :Jtf/0/942 

tarın ne mii!adif Salı gfuıti saa.ı 10 dan 
11 e kad;:).r Mahl..--.en1e Başldıttib.nin o
daslnda aşağıdaki ·şnrtlar dairesinde 
yapıJaca'k açık .arttı~da o gün mu .. 

hnmıncn kıyınei nJn yü:lUe ve!nl'~') be
~.n1 lıuldu~u Ulkdirde i:h~Jc edilımeit. ve 
aks~ taıh."dirde en so:ı art.ifanın ta<!hhU
dÜ lıakı kalmak üeere 10/7/942 tarihi
ne müsadlf Cuma güuü aı.>·ni ~aıte ve 
&yn1 mahalde sall~ına devam -cdi.iQıJe)J.: 
üz.ere tapu kaydine gör-c sat;ş ya.t)ila
cakLır. 

Hududu: i~bu gayri me"Iiku·lün sağ 
tarafı 442 bar;tn No. lu K6.tp İmJ.ail 
ahırı, ool t<trafı 428 bari.ta No. lu Hdı
dayet kahves~ (l.I"kası ŞE.hremaneti ar
sası ve öu tar:ıfı Atpazarı mey.danıyle 

mahduttur. 
Ev"Sah: 8 ayak mer<lh.·en.le k.a.pı<ian 

g r:.l1nce ~ini d<>.,elı b.r kıorldor ve bir 
oda, 10 ayruk ~ap merdivenle yukarı 
çıkılınca b.r soJa iiz.er.ndc :ki~i öude, 
:µi arkada döl't oda He b-ir ·hela ınev. 
cut olup odal.arda yü.k ve d<>la.p \"ardır. 
Bu oduJ.arın a_tı da ahırdır. 

ı - İşbu gayri ın"tJıkU lde müscccer 
ve .ga.yni müseccel hak sahiplerinin 
tıarihi L~-ndan itıbaren 15 gün zaıiında 
vesaiıkiY~€ rrııem·uryc.t.ınıize mill'acaatı... 

ları .llizırııdır. Akı.ii takd.1·dc :µyıJ mü
secceı hak sahi:plıeri pay:1-aşn".adan ha
ıtiç kalırlar. 

2 - Arttırm.nya gireocl~ler yüzde 
7,5 nisbclhıde pey verecekler. 

3 - B~'te.L ihale pesindir. Memur 
'kanuni ınchil verebilir. 

4 - Mü~rı bed~U i.lıaleyı mfadın
d-a. vel'mez jse ilhale .LetlHxlilereik gayri 
ıneııılrnl yen den arttn'ma~a çıkarılır. 
Vf! en çok arttırana ihale ed!lerek a.
ra<lakl !ark ""' ı.ara;r bi·lllhüküm m:l4'
terile.rdeın alınır. 

5 r- İthale tarihine !kadar ve-rg'J.er 
satış bedelin.don alınır. Yüııde 2,5 del.. 
lıtlidtye ;le :ıo se-nallk Eykaf lıWJz bede.. 
ili ınUO!er~ aittir. 

6 - Şar1'-ıarne buııİIJJ>CIC'n filbaron 
'Oerkesin göretı>leceğ! ~ nçllı:tır. I 
Fa:t.J.a ma!Um·at istiyenlEı>r:n satış: 195 
No. ya müraooatıarı lLlo:ı olunu.r. ll9~) 

DEVJLEDILECEK JB'liıı.A BEltATI 

•Dairevi dokuma tezır'Jhlo.rında ısla
ha.t> hakkındak.i ihtira lı:in İk.tısai Ve
klıleiinden ıstlıhsal edil'Iı>iş olan 30 Ma
yıs 1940 ı:ı.1-ilh ve 2975 No. lu ihtira 

beratının ;Jitlva ettiği hukuk bu kerre 
b~asına devir veyahut icadı Tilıi<l.. 

yede ınev!tii fl.\ie koymalı: için salfi
hiyet d•hl veriıleblleceği tekll1f edl.1-
melde almakla bu hus~ !azla rıi~lil
ma t edinm.ek isti.yenlerin Gala tada, 
Aslan Han 5 in.cl kat l - 3 No. lu İ
dare-haneye müracant eylemeleri UAn 
oluntu. 

R~m ordu.su periış<ı.n oJrrmı§ltu. 
Kılıç Aııslan, Rum pıiy~i Jta.r. 

şı.smrla kuvvetlerini hhleye müra~ 
caat ederek <iaya<J.a>m,1yarıak çeıki<L
m~ giıbi gösterdi ve, çekillıdi. Bu 
suretle kendiılerini emniıytte gö
ren R uım ordusu ilk geçııtleri geç
ti. Bu, Tünlderin müı~emımel ,jjjır 
planı iıdi.. 

Her bir! b;r tarafa kaç~yor, falrot 
bir delik ve geçit bulup canltır•nı 
kurtaramıyorlardı. Tü11klcr bQıtün· 
boğazları ve geçfüui Umır.ı.~:""'" 
dı, Kaçanları, muk·avemet c f,.~ 
lerj çala kıl.ç kesiyol'lardı. 

Rum ordusu, ilk geçiıtleri ser
bestçe geçince Türkler il::ıiıruenıbiıre 
geri döndüler .. hem Rum ortluoSu· 
n un geçtiği geçi'tlm tııkad!lUar ve 
hem de yanla-rdaıı ve cepheden 
hücum ettiler. İlik hücumda Rum 
oır<lusunun piştar 1ıolu perişan o
lup kaçtı. Bu kuvvetli keş·iıf ve il.e
ri kolu.na klliIDanda eden Prens 
Bod van maktul düştü. 

İmparator, kurtuhnwk ve kiif'll 
dan kaçmak için Türk safl~rım 
zorladı: iokat mu·\'affak okrnıadı. 
İmparat-Orun en cesur as'ke:"leıi 
ibil'er lıiJ-cr kıLçtan geçtiler. 
İmpaı-atc.r, vadiden vadi~·c J..m;ı• 
yor ve maiıyct askerlerile teıhBke-
ler karşısında kalıyordu. lırr~oarar 
1ıoTUn kıntulımasl!lla artık fuı:ılka.nı 
lı.a.lmaın:ııftı. Bu şırada mü11lıllş biır 

(Deve.mı V ;11·) 

Rumlar, her taraftan illıata e
dildiler. Ne ileriye ve ne de ge
l'iye b'r adım atamaz hale gelrli
ler. Türkler hnqıarat.oc oııdusuna 
ka<;>acak del'lk bırakmaımı§'laııilı. 

Dr. İbrahim Denkcr 

Türis.l<9riıı:ıı. plE!ı<rı~ -rtnı'Vatf ul-

Balıklı Hastanesi Dahiliye Müte
na.s31s1. Her gün saat 15 den sonra 
J;kı._,.nlır''l.L Ai*._ço:rrtl:l-, ~'gtt"::l 

dulotan sonra lıareh!ts~ıı: kalaıı 

Ruım askerlerinin i'Çtlı,c daldflaır 

caddesi Çöplii!tçeşıne sok:ılı No. ı3 
'IıelC'!fuı1: ';ı.:."4ti8. 

MLJDE ... MÜJDE ... MÜJDE ... 
Yenilrapı: Sa.ııd:ıl..iıurnu 

.M İ PJ! Ç/c_ll!ll'm gll2İn<l6unda 
1 Haziran Pazart<.>si güıı.ü 

.ı\k.~mnda.n itibaren: 

Her akşam Ses Kuliçesi 

BAr.tİYET YOCESES 
ve saz at'kadaşları biTJiıkıte 

Güzel bava • Güzel servis ve uc ınluk 

Belediye Sular idaresinden~ 
ı - İdarcm'2ce sarı madenden 120 adet mub'teU! eb'atta r. 

na tlj ve ~omunu dökltürülıecek.t.ir. 

2 - Sarı dökün.1 thuıxtası iciaı·cce v~rilecukt'.r. 

3 - Döıkllle1:-e.k vana t;j ve· somu.nl:ırı tdareııin aıt.-ôl',Y(."Slndc 

7aılrıız dök.üm :ç.in fjat ve.rlJ.ecej(rir. 

4 - Vana. ti1 ve oomw1u nünıurıelerl ida~.z ~r.ızım $crvisinde görü 
ıecektir. 

5 _ Bu döktm ~:ni ~rinc alım:a.k. is'lı"yenlerin 2 Hitl:ran 942 Sc.!ı gü!ı...t ,. 
~t 12 ye kadar bir mt'-kıl.upla tia1ı1.ıenicl Taksiın S1ra Servhleı·del-ı.i i<la.re njrrk 
zlııe gönde:meleri. «51l~O'> 

lstanbul Defterdarhğındar• : 

Dosya No. Nev'i 
n.en 

.d~del 

1114-51:117/214 Mecld·.ı·eıroyün<IA! 2 pıı!to 23 •ad 10 parsel 
No. lu (183) n1etre xnı;r.ıbl.ıaı arsanıı:ı ta-

36 

ı&/l 

27 

71 

l/.30 

259 

:1173 

267 

m.a.nıı. 47.58 
Mecid:Y•k~ 3 pa.! a 17 ada 2 parnel 
No. lu 9C.6 rr.etroe n1urabbaı ar~a.nın tan1anu. 398.40 
l\!:co diyeköyünde 3 pal.a 16 ada 7 par8"l 
No. ı:u 56\l ınci.re mura.b::ı.ıı a~anın tamam:. 280 
Mecldiyel<Ö()"iitrı<lc 2 pot.o 28 ada 22 pa.rsel 
No. hı 103 TJıetre mura00~.1 nr'!l.anın tanıanu. "6.78 
ll!:ecl<tiyelı:öyUn<le 2 paf..a Z9 ada IG par.ol 
No. lu 612 rr~e~re muraıbbaı nrsan?n t<ınna1nı. 159.12 

Mee doty~'Ü:Jde 2 paf.a 23 ada 9 pansel 
No. lu 259 metre mruTabboı arıcanın ta:mamı. 90.65 
Mec~eJOO:riillde 7 pafta 64 a.da 5 parsel 
No. lu 5084. .rnıeıre murahbaı arsanın ta-
mamı. 3558.80 

Mecidi~ 12 paf,a 1>7 a.<la 11 panoel 
No. lu 656() ıneb'e murabbaı a.m..'lnın ta ... 
01arnı. 

Meıfdlyeköyünde 12 pafü 8<l ada l parsel 
No. lu 22160 melze rnura.bbaı ıı.ı=rt•n la-

1998 

ma.ını. - 2216 

Mecldlyeköy!i1l>d<> 12 ı>a:tıt 88 ad• 5 parsel 
No. lu 3925 ıne~re murr.blıaı usanm tn-
manıı. 

Jıfec'diy.eküyünde 12 pafw. _84 ~a. 1 ı parst"l 
No. ıu 4446 mıetre mura.btıaı ar~anın ta-

785 

2 

2fı7 

150 

167 

59 

a>amı. 1111.50 M 

S•iıtı;; ve B~mubarr1ri Etem İ'2<'1 
Benice - N~l'JJl'lt Direklörü 

Cevnet KAF\ '\BİLGÜ' 

1: .. uk<:'lnda yaz1h ga.yri menkuller 8/tt/'943 Prız.a..~ günü ~a\ 14 dt> ~vr· ~ I ·ı 

Hık Müdüıılüğüntle mtite,eıld!ciı kom161Yonda ayrı ayrı ve açık arthrına :ıe ~atıl· 
caku:r. İste"rtlile<rıjn fa;om~nat clli.çelerini iha:~ gljnü öğ'ıcye tt daı.· l' ~;.~ye'.l i''.Iil tfl 

dlğına y~l1rını&l$rı ve n~zkü_r saaı•.e nüfu.~ hilvi3et c\.:L~l'.lnlariy 1 e blr:Jcıt.e J ... ıu 
SON TEl.GRAF MATBAASI yona mUra.ca,A.ı .. rı. (5-6.96) 


