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ÇEKOSLOV AKY A Mecliste Bütçe Müzakereleri Sona Erdi 
VALi MUA VfNI 

Başvekil'in Teşhis 
Koyduğu Dert •• 

Devlet Teşkilatını 
Yeniden Kurmak 

1 
J Amerika ilk 

1 

ı defa olarak '. 
1 nihayet Av- ; 
\ rupa .h~rbi-

HEYDRİCH 
nerede ve 

nasıl vuruldu? 
811 ıallahkl LOD• 
dra radyosu 'bazı 
talstıAt veriyor 

Türk Milletinden Kahraman 
Ordusuna Saygı ve Selam 

ne gırıyor ı 

Bir Amerikan ) 
- ~- ... ·- .. 

Başvekil Dedi ki: 
Refik Saydanı gerçeklikten aldığı ilham ve mÜ§ahc- t • •• 
de ile bu memleketin !en biiyük derdi üzerine el 1 gaze esıne gore 
koymuttur. Normal za mamn gelmesinden aonra in- P 1 an 1 ar ha Z 1 r f 
kılap mevkii iktidarının en ba~ta ba§Al'acağı kalkın- 1 · A •k 
ma hızı bu derdi kökünden kürümek olacakhr. 1 mrı an or· 

.::.::...=::.::....:.....:...:..........:..E.-T_E..:.:..:M~-=ı-z=z=- =E-T=B=E=N-IC_E_1 
1 d usu leva-

Ankara.lan: zım şefi de
1 

·Londrada / 

Sıhhi vaziyeti 
vahimleşti 

Loııdra 28 (A.A.)- B..B.C. Prııg 
ratd'yaıu Bobeıııya ve Moravya 
na>b m•ılllYilı» ve gestapo tıeşırua
tınm şefi ~n llODl"a geren 
B-e)~ karşı yapt!an mlkast 
h:ılcla.ıııda tafurlat ~1~. 

I ''Yegane gaye Türk 
r~I vatanının bütünlüğü 
1 ve istik/alidir,, 

Haı1rofda Sovyct • Alman har· nıakta Ye bu diiırya cebenuemj 
binin neticesine n Avnıpa m,.. içinde memleketimizi,. masıınlu-
kao.dcratuun celişimine müeosir fundan ve mevcut inikiınlardan 
olacak eıı. genjş iilçüdek.i ve en en geniş öl~iide istifade etmek br· 
layanr•tH Çlt'pt.ak.i JU.Ulluu-ebelıiıı satını k.açırmamaJ.andır. 
11<>nu al>ıwnıy• başlodL Bütiin hıısıııJyetlcri tıaayyün 

Be.men, bütiin diiıı'Ya hadiseleri etmiş bir bünJc üzerinde ne ~ apı.-
bu harlıln &0ıırı.ıııu gözetlemek nıe· lacağ1 biliııcrcı. şuurla ilerienİyOl'. 
raJu içinde bir mlizar ve olum Eğer ve ancak daha fazlasını istıi-
0W14;'U kadar muhafasa durıınıu )or>ak, her U.tediğimi:ı iş üo.ldııde 
iç.ine p.ruiş zibiclir. . 

1 

aradığımız ve beJJed.iı:;m;z veri-
!ialya. v~ da\'ablj ~. Ç~- mi lıulanııycırsak lııınun scbclıfoi 

Hind • Avll8tralya mııcadelesı; 

j B11zveıt Genel J 

ı Knrma1 Başkanı • 
j ile girişti 

Londr a, 28 ( A.A. )- B.rB.C.: 

H~ich yıJralaırımıştıır. FaW 
ölüm tetıJ.ıık.eQ yoktur, 

B.arltof Hpll«'!m 1 ""1 Alman onlu· 
lan Kıımaıııdaıu F- Booııı 

garpte ikinci bix rephe· açılması 
1 
____ c_D_""""'1 __ 3_u_nc_o. __ ~'-h_ıı_e<1_el __ 

1 ta>avvuru; yeni lülkvi bavıı bas· 

Anıerikım. Grdusunun levazmı 
şefi General Swnnervel Lon.. 
d.raya gelereı. İııgillıtredeki ' 
Aınerik~o adkeri lıey'e.tine il· 

i füıa.k etm~ür 

llu &ulkast hadisesi Ö0eıine 
<tek.mil niyabet arazisi dahil;nde 
örfi id'.ı.re ilan ed.ilınişta. Ayni 
zamaode, mii'tecav'ızleri saklı:yım, 
tıih'i'yetlıeriııi bildilderi haJdıe ha· 
ber \-..rmlyenlerin ai1cleri itle bir
likte idam orunac~ğı. sıı'tkast fa
ilini bulmağa yıın:l'ım edKek o
lanlara da 10 milyon kron müka
fat v~rila-..gi va<lı:ılunmuştur. 

RUS Cephesinde 

Harkof'taki 
üç Sovyet 
ordusunun 
durumu ne 

kınlan ve tahripleri yapılm3"'1 tc
şebba..ü, Atl&ı>ı.'.k denizaltı mu
ha.rebclcriniıı hızlaıı.dırıbruısı, Ak· 
tlenizde yeni mücad<!klere ve bo
ğuşnıalara başLınnıası gi.bi Şll vo 
Lu başlanmış veya başlanacaJ.: Jıer 
şey bu •vaxi'Yt-tl idnre ile belkle
yip durumu içindedir, 

Bi21iııı dıırumumnz İlle bugü
nün Jııôdhoeleri karşısında tlplu 
clünlln olayları brp-de oMu
&ıından farksuıdı.r, SiJ.ilı elde, göz 
tet~e, kendi emniyetimizi, iıotik-' 
L1lianjzj bant ,~e va1.anımrp bek· 
Ji~oruz.' Beklemnı de boş dur
nıu;voruz. Iler 'l"OSİleden faydal.a
naruk mUli kalkınıı\S Ye gelişııne 
meV2t11u saydı&Hnız davalar üze. 
rinde d'llat.Je dunıy""' ve elim.iz.. 
den gelebilen bii.tün iımkanla.r]a 
çallŞ'IYOTUZ. 

Bu çal)fınanııı, mlisb>at ba,,..... 
manın en ıniikemmel ve en vazın 
ilçüleı»oi dünloi.i yanmnda da 
işaret ettitimiz gibi Böyiik Millet 
MeclİBİııdm bil tçe müakerele
riadeıı, Vekillerin iahlııırmdan, 
Meb'mılaruı mütalealanıulan aı.. 
mak Ye çı.kum.k mümkündür. 
Başta m~mleketin m.i.lli 4>Mbi· 

'!'esi ve kültür kıılkuım.ası, sulama 
polilıibıma vv nafia işler&iz ol· 
4utu lrdde her V ekiılet !rendi 
mesai çerçeveei içinde yapılabHen 
herıeyi 711pmakta11. ceri kalma-

MEKSİKA 
Bııgün Mih
vere Harp 
İlin Ediyor 

V:.ş; 28 (A.A.)- Meksi.ko
dan öğrel).ildi.ğme göre, Mek
si.ka ~rE.'fli •bu ::!Ü'n ıto;p aı. ~ 
cak ve Reis Ka.maçonun rr~h· 
vere hB'lJ ·ıan edil~ hak
kındaki is\.eiird müu..ak.e-re 
&.i'e<!L•k llıl'. 

Evv<>'. lerı bik:t ,.:.&.!ili gibi, 
dam,; kcını,>'J'C bu.nu lı;ı,bu' 
etmiş1L 

Yunanisfanda 
bir askeri 

tren devrildi 
Lor.dn., 28 (A.A.) - A-..ı bor tren 
~ı !'lr""1nde YunıırıiStanda 40 Mih
nr -.,,.ın;., öldütü ve l 00 ı.kıerin y;,.. 

ra:.ııcıotı ö~rıı.teder. A1ıina'da Uç 
Alman a.<tt ~ öldü rülmooıne kw~ı.
lılı; oDmk 1 O Tutak luırşınıa diız.iJmi~ 
-t'r. 

Bugünkü şart ve imkanlar içinde 

Ne yiyelim, gıda
mızı nasıl alalım? 

Kcndl~ilc birlikte g'<'len di
ğer üç Amcrikon Generali de 
görÜ';dlıell'lc i}tirak etmelı.te- ı 
d. J 

ır. 

(Dc..-:-.ır.ı 3 l'n tJ !iahifeM) 

o .;.o eo 111.() ı.o 

• lt:UOHcl/Ui. 

Libyada S"-ıaik harp 

UZAK DOGUDA 

Japonlar bir 
Çin ordusunu 

sardılar 
Vişi, :as (A.A.) - Uz•k $a.rkt.&n ;ıh,. 

""'" """ hııber.I.."-"" göre, i""°"""1' Oe
kiang eıY•~ı:o. merkerı:.i ol.an lCİllh"V~ 
:ya ~ı l>ln <tarl>ey>i in<L m~ Jıo:z.ırı. 
lanl)-orJ&.r. Jfy.ı;ı..tiııı BMı<ında bir Çan. 
bJ'"6k ordu&u tama.men -~tır. 

* Vşi, 28 (A.A.) - FrMımz !cab!
nesi Ba.,veidl Pierre Lıwal'lıı. ReisL 
inde Cutr.a günü sev·gne P&~nun
da '""! ıı de ~aeoktır. 

Bu katle teşebbüs haıberi •Jk 
deıfa dün akşaını ııaa t 5,5 de Pr~:g 
r:ı.ayosu nı:fa dlaınan bir tebliğde 
b'lil:ıtıilmi$.Jr. 

(D••unı 3 üncU .'lahlfcde) 

sahae•1 cösttrir harita 

LİBYADA 

Vişi'ye göre, 
Alman taar
ruzu ilerliyor 

Vişl, 211 (A..A.) - I.by3<4n ııe1"n 
bobruılere göre-, M h\.·e:- lar8Truı:u biri 
A6hom iır!.i·l<aaneW:nde ilerl,.n<'l<'lıerur. 

:a:.rı M>am,, !< "puço knl">o' yoh üıeriıı
de bir kuyudur. 

İ.'\'GİLIZLERE GÖRE 
v aşBıeton, ıs (A.A.) - ı:n..drorun 

ı:iyllGl n1'JJ1!1:~ne göre MJt\·er, Akde.
n'cz ~rı.dc !top~u b:r t&ı;mız..ı ıı;eç. 

Ir.dt ııiWetlndedlr. 
(De\ ;ımı 3 U~ü S:ıiılfede) 

halde? 
vı,ıya gire, bah
r anlı bir llaıe 

cırJ or 

RUSLARA Göre 

Alman taar
ruzu kısmen 
durduruldu 
V ~ 28 (A.A.J- Harkof cephe

sinde çevribnıf bulunan 3 Rus 
oraw,unun durtJınll ıf.o:ıt.:..lcçe da

ha bı.lhrarilı bi.r hak ginnekted;r, 
Şcilcr artık 'kuın:mda veremiye
cek hakledtirkr. RuslaT mulkave
nıet eıt.m e<lk? ı\ teslcm olmalı: ta .dıc
v arn ediyorlar. 

V%ington 28 (A.A.)- Harkııt 
c."l.'tph esinde üç R uıs ordusU'll un irn

'ha edıldiğl hakkında tl--yit ed>cii 
'.lılç bir ha'bı:r alınırnamııştır. 

V~inogton 28 (A-'1..)- Soıfya• 
dam öğren:f&ığine göre casuslU'k 
suçi!e tcvkl!: edilen V<! muı.'ıake
melcri başlııyan şaJı;.şlann sa.yısı 

11 di:r Bunların 6 sı Bulgar, 3 ü 
Sırp ve bir> Yugoı.lavdrr. 

(Devama 3 !lıxil Sııhlfo.do) 

Bu sabah Ankaradan dönen fnhlsar:ar U. l\f1Ullrüniln beyanatı 
Çocuklarımızı be s 1 eme ı{ zarureti • a 

karşısında onlara neler yedireıim?ı lçkı ve Sıgara zamları hal -
' • ~:;ı:~~;~a:~;ıue: KISACA tan deg""" ·ıı idare en alın a nm .gıda maddeleri çok cı· 

sahnıv, .dsqn bazrlar'l da çok Şaşıp lıi:abnacak iş 1 
pa}ılanmıınr. Bu hal kar§'· 
nnda gıda.mı:ıı temin için >ne 
ycıpalım?. Neler yiyclım? Bu. 
me~·ruu. tetkik eden Son Tel· 
gmf; bu.gi<,. de, dün ~'1§lı-
11an Profesör Mazhar Osma
nın. tavrit1e ve fikirlerini ne~
re devam etmektedir.) 

• 

Hiç beklenmedile biT ~ma1ı.da, 
haraTet sıfınn iüıtünde 50 derece 
iken; Almanlar, Libyııd(ı büyiik 
bir t<I4Jl'ro.m geçtik?T. 

Bazı kayn.aklaT, bu çeph<!yi sor. 
günlerde o kadar mühimsemiyor. 
l.aTdı ki, buradaki .Alman kuman
danı General Rommeli ıa.ltp Rus 
cephe~ 'l/Ollattı1aır. 

Şimdi, muazzam zıThlı lbirlik
ler, pike bombardıman tayy<N'e· 
J.eri #mal Afrikası çöllerln,de çaT· 

i ai( ve et glbi mer;elcle~den 
110nra k'llııbonlu mad<12leri düşün
mek iıcap edJyor. Eskiden. lüızıır 
muııdan çok fazla yediğ:ımiız ek-
mek noksanını s;rr.di başka pey- pışıyor. 
lerle tamamlo.ınıya çalıışın.aeyız. Bu mevzuu bizim mahu.tla gö-
Bınılar da bububırt fa.sil€si!ııden rii§üyOTduk da şöyle dedi: 
olan fa.•ulye, t>Ohut, piriırıç, bul- - Ben, taarruzun b<ı.şla.dığttıa 
guT, pa\~~eıs, yerc'.inıQS}, kiikke- §ıtŞTnıyonım da; bu kadar büyük 
revia, bakla :ç~ pancar, bezelye kuvvetleri buraya 1ı.asıl getirmi§· 

(Devamı 3 1lonei) Satıltedol __ ler, ona §aşıyoru.m. • • 

Çay ve Kahve satışları için bayi teşkilatı yapı
lacak, gazın Bira istihsal atı arltırılmıyacak 

bu -· '···"- ~...; ..... ~.-- dönmüştür, tTmtırn bQ.)'an:.ıtt.a b.ıı,hınm. uşt.ur: _ .. Btl~ m\11.ake1't"1eriıM1e bulurunak ~l r-- ... ·~ H,. _.a_ •-1..~ 
· • •ıu··rıu··r JcH>d.t.>i:"t>lıc gCrilŞt-?1 bir ınuh .. 1'- c- ?ı.l'?"~! .. G~l be)·..ır.~~lu.ü. ~ruz Ü"z.t•ı-e An!kar&&a b'.":.::,:ş olan 1,.,h'e.:lrıar "'" ~ 

1 1 Umuım Mi!düırü Adn; n Halet Tı;ş.pın.ar r'.ı·lm!cıe mttJ ~eli! 41~ hakkında ıu ~r~ği ~tı!!l~'-;:11 'h'<!rt;_~~'"lı ı ~rı. :ç-
c~;,;;;;,;,;~=====~================ k, ~ı:;g':rJ. .ı.:.a ,.,_;.ne 1; v.u ~r yup.. 

mıyaca:kt:..r. Bı:nlar ay başı.'°1d3n sonra 

J""'stanbul semtı• 2 gu··n- da ı.ugünJı:ü fi.Ltler· ile ••t•.i.a.caklar-
dır. Yenl t:"nun ~ İ:ili"s:ırkı= İdJresi 
bu mz:<l<:!-cJ.er!n sal1 ~ral&rı..~dan bir 

du .. r nı·çı·n susuz kaldı?. ~~:~,y~~~·Y~illl~~~~= v:e; 
id:ı:r~en alıTlacaktır. 

B'1x!"'1 iba!,'ka b ryoll'ıınuz k. y~ 
b'i" kan ~ çay \"'e J~;hıo,,·e Haz..örwı 
ba,mJa in' . .i6.ar madnelen "'ı!r.aısına ka
tı.knış ohıyor F'\kJ.t bu huS\.i~°l;I icap 
eden l> ıun iı:ızırhn.: la.ro nlıya,..,.._ 

n= 

ıDev;.ıru 3 ür.cü Sahi!ede) 

Kô.ğıthar.edeki ana boru çatladıj 
(Ya&.., a üncu Sah4ecıeı . 

Ankara 28 (Te~!ıonla) - Bü
yük Millıet Mecli&t diin öğleden 
ı;onraki to,plıııntl!Slnda 1942 mali 
ybh bü1ıçe müzak.erel.,rınt l!Qr~l 
etm~. 

1 
' 

Dünkü celsede evvelıa Münaka• 
lit Vekaleti bütçesi görüşülmüş
.tili'. Münak.dle Vekili Anııral Fal;
ri Ergin bBıZ.1 temenniie.."e karşk 
izahat verın_lş ve bu nuyanda 
t:rnıiil:ik Ankara ile !sU:ubul ara
s:wıda kırrşılıJ<lı aynı günde "aran 

1 

anc&.k haftada 'iki ırı•n ışle•.•'ebil
dığlni, hudutta vaki teahhıırların 
önlerıı:mesi iç.in ~dbir1~T a~ır.dığı
nı, lıman reiı;lerini.1 dr'l:Zc!İ~rden 
seçi.lmesi mütaleas:ı;a iştir<ak et· 
bğiru. ~i olmıyan J:i:ınan re
islerinin tasf;yelerl için yalruıda 
lbit kanun Jiıyihası taRd"rı edile
reğ'lnô söylemi:ş ve bir suale ce
vaben de Şiırketilıayriye ve ar· 
ma/tör~rlc ),ib."ı1ti,l!i hUSUS'tmda 
mw..aft<ereler yapıldığım, Şlrl<etli
hayri(ycnin satın alımnası ~vzu-

un= yındl;k di.Jşiinülıned~ 
söyl l'mişt'.ır. 

Durııdan llOnl'& llttlin.ı<kala.t Vl!'
kitleti bü~i kabul ed··:h-n~i.r 

(Devamı 3 ü"!C:\ S.-hifedt, 

'ıDUATEPE,, 
MotÖ7Ü dün 

yüzdürüldü 
Geçer-~e Karaden-..Ie meçhul bir 

dM.imaJ. 1 ııan:1Hv!:ln batm.:dığmı ~ 

ı.tt ~"' <Dtıatey•> molıOrllnCa 
•hlb; B. Mtt~fa G'nll'.ıl<'D, İğr.esdao. 
dan bu -.ıı f\l 1.e' rııfı o.ld*: 

cB. Şal<;;r Kopı:7.UU ta~ """"'" 
t';f'l• .., mü;dı.ülfa:h b:r mesai net.ic<V 

11ir.dc cDu<ltepe> nıDIW U ""' .!l,~:ııddıt 
ms•:::<>n e ltı.smon ~lı; oloralı: ~ 

rülclG. ~ :re<>eiınde İjııeQ~ 
ı~. Ufak bO!' tamir..:!aı ""1lra yine 
7~ oıa:...ıı: iaıanbur . ...,,..;uı ..ı.. 
.,..g.. .• 

Küstahça Bir Tecavüz! 

Bir ayan övretmen 
Gedikpaşa caddesin

de taarruza uğradı 
Yakalanan mütecavizin Yüce 
Ülkü Lisesinden olduğu anlaşıldı 
G~llıpa.şada Azak sinem'RSı ö

nünde dün mü,'<>'>if bir vak'a ol-

m"'i, bır kadın oğre>tııncn bi:r ··.' 
cür'e'l.kar ge~in ldüS!abça bır 

teı:avU:ı:iıne uğramıştır. H~ 

fl.lldıa: 
Y iiıceülk il li6esi fcl<l'fıe rnuaHJı. 

(Devamı 3 Ül>CÜ Sahifede) 

u~·= - +&-::; • C--- u• ~ -·--.r ~ 9 . • -O""~ 

[~g~~ -:§.hl_- H -~w· ~ 
• • k • ruerl oyaı; suyun, çıı>lak bir kafa-çl n ış encesı ya diişecek olan tek Lerre<;İ, b'l· 

m•·m kııç sJat ı.oııra insanda, ı.;ı. 
NEciP FAZll. FJSAK.tlREK ınem lt.a~ ıon ağırlığında bir b.ıl· 

A dllerin-e (On bin. und;Jı: 
elendi:mi>:!) ciiye hitap -eden 

Çinliler, ba:ıı ruhi ve filıııi ince
liJderde on binlerce ""D<!Wt lu
<kın sahibi o'ld uğu kadar, bazı 
müsbeısna buluşların ~rçevele
cl.iği hayal kuvvetinde de ayui 
e6ôki ananenin efendiı.idtir. 

Çiıılileriıı hayal kuvvellni güs
ieren bulu~lann en mülh~eri, 
(Çiıı ~keneesi) dlye nnılao tiiJier 
ürpert.id l'ertiplcrdir. Bunlardan 
bir tluu$i, ifade ettiği \'~et ve 
dehşet !Mr ) ana bnakılacaJı olur· 
sa, zeka ve incelik olarak gerçek· 
ten yaınan l»r eser ... · 
~kence yapılacak adamın ba~

ou cascavlak traş ediyorlar. &ora 
bu başı, hiçbir maddi ncı bi.set· 
timıiyecek surette, pamuklu ku
maşlar lıaplı tafıta bir meıı~cne 
içinde tC3bit edip sağa sola kıpı?· 
danuısııuı imkan -venııiy<>rlar. 
Cascavl:>k kain snruıkı tesbft edi· 
lince, muayyen bir noktasına, in· 
tizanı ve ahenkle, damla da.mla 
5u akıtıyorlar. Hep a~ ııi :ııoktaya 
düşen su damlaları, başlangıçta, 
insana bir öpüdik k:ıdar ha.fi! ge
linen, saatlerce sonra o kadar 
derin bir acı duyurnııya ba<lı· 

yor ki, ne kılıç. ne aı,,.,, ne :t.< bir, 
pe cımbı:ı, tlC kerpeten o acıyı 
verebilir, Damla1·a damlaya mel"· 

:l-'-'ı. d.Jııbt.sU1~n t -sir;ni u)'<1.01dll'ı

~'" mıL~ Ye iıı_ı,an böJ 11? l>ir k-1.a 
ıJıu.<Lı Y• lıağıra bağıra ~ıldırı

yor, yahut ne isterler.,(" yapıJ~· 
muş ... 

llladdi ve zalı.iri tewinden Zİ)'a• 
de, ı.amao, war, sebat, ve (kiiçülı: 
cüzülerdeıı kül) hil..nıctiııe da
yanan işkence s.Jl'rı ... 

lşte bu harbin tesiri, harbe gi
renler ve girıueıruis olanlar, bil
lıa..,~a girınea1iş olahl.ı~· nczcUnde 
ve bele il.t"ndi plr:tda, biiyle lıi.r 

Çin işkeııccs:n< rnhmd okutacak 
dcrcc•ye çıknu~tır. 

Millellerio kafaları casca\'lak 
traş ed.ilıni~ işkence ınengcne,.i. 
ne sımsıkı oağlı, harp olıığıındaıı 
dökülen damlaları kaydetmekle 
me~gul ..• 

Sıı damlaları nasıl lıa,Jangıçta 

iı1'aııa acı vemıİJ·oı·sa, 193!1 ,.e 4$ 
seııderiııde ve hatta 1941 yılının 
bir parçasında b:Je giiııliık ihti· 
J-a~lar faıla bir ey his.<Ntirme
nıis; fakat 1942 yılında lıa~lara 

düscn su damlaları, bilmem k<>~ 
' ton ağırlığına çılmıı~ \'e ins•nı 

lınğıra bıığıra çıldırtacak halfı 
gclm 'ştir. 

I:i;er bu işin bir 1913 nya 1944 
senesinde rle Jtri var .. :ı. bütiin 
l;ir '<iicudu tabuta J·erl•slirnı~k, 

h'T <;ift aya~" potine ycrk,,Urnıclt· 
ten kolay olaeuklır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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HALK FİLOZOFU 

BOL KAZANANLAR 

Hü\.-üınıet, fevkalade kazanç-
lor uzerinden bir vergi alrnma• 
sı lıa..,ktııdaki kanun layihasını 
BÜ) iil< • li!let Meeli5ine verdi. 

Ne zam andır ıruwtıbn:ıtta de
dikodusu yapılan •fe""'31iııde 
k .. LBnçlar,ı, fe, kal.ide bfr ver
gi) e tirbi tukııalı., elılıette :ıd:ı
IN ka' de ·ine uygun düşerdi. 
Çünkıl, son ramanlıırda, bir ar· 
:kadastuuzııı ifade ettiği giM, 
kn ao;ıya p3ra har<ıyan bir 
zümre meydana g"Jmi,tir. 

nu zümre bu parayı nası?, 
ııeret!en kazanıyor?. Ticaret 
denen meslek hakikaten bu mu• 
dur?. Bu noktaları bilmiyoruz. 

Yalnı7~ bildiğ:anh .• gördüğü
nıüz im şey varsa, ticaretle uğ
r~'aın bir bım kiJn ..... elerin k"" 

REŞAT FEYZi 

yasıya para harcıyacak, har 
vurup hann.an savUJ'aca.k ka
dar, avuç avuç para kazanma
sıdır. 

Nmmal vergi kanunları, bu 
g:Jıi kazanç sahiplerinin serve
thıdcn vergi hissesini gayet 
riiz'i alabiliyor. Balıbuki, ver
gi.1 kazancın yüzde Jnua.y)~ll 

bir nisbetine göre alınmak iilı;ti

za eder. 
Hükfımetin l\feclise se,ketti

ii yeni kanun !ayihnsı, her ba
kımdan adalet kaidesine uy
gundur. Çl>k, pek çok, fevkalii
dc kazanan insan, elbı>tte fcv· 
kalade vergi vermelldir. 

Devletin birçok fcvi<alôde 
masrafları var. Bu maqaflar 
na>ıl kar~ıfanacak?. 

tı:=:=== ========-=--------=== 

YİYECEK 

TA .. KVE 
HARP GEMİSİ 

Ajans habeorleri garip bir hadi
-yi bilıfuiyorlardı. Kerç muhare

beleri esnasında, ibır tank. bir 
lıdrp geruisin.i batırmış.. 

1:ıım'kın, b.ir denrzaltı vazi:fe.sin.i 
de ~orrlüğü ilk defa du) uluyur. 
Kimb Hr, hPlki de, yakında, suda 

yıhen taıılt da icat edilecektiT. 

KllÇUK 

D"L!'i'ı:A HARBİ 
F.nrlki gün, yeni dünya har

h'mn tam 100{1 iınd giinü idi. Bu 

.nııina ebetle ba:ı.ı ı:azeteJ.,.. neşri
yat yaptılar, harbin daha uzun ö

ruür'ıi olıuamasıru teınenoi etti
ler. 

19H - 1918 dJuya harbine, -
zamanlarda ·Küçük Dünya Har
bi. adrnın takıldığını görüyoruz. 

O küçücük dünya harh'.nde eep
ilıderde 10 milyon lıtsan iiJ.duğiiııil 

hatırlatırım. 

TAZE f'f:vNİll 
Mt:BADELE.51 
Bazı baJd<allar, lla~a dağıtı~ 

mık üzere kendilerine verilen 
ya[:lt, ta'.e peynirleri, luılı:m~ 

eski peyniderlo deAtiz>yorlar· 

mış .• 
Fakat, bu harekette ioktı adi bir 

Ctıı) e görraüyur musunuz?. Taze 
pey11 ';r ben.ketsiz olur. Alauğı.nı.ız 

) Liz gra.nı peynİ.<i ıb..r otur~la 

yer, !<ali.arız. 

Allnh bakkal!ardaııa razı ohun! 

1'E DEDİ İSE 
Ç1K~IADI 

Ar !.adaşbr, hM'litıı bıısınd'anb'e
ri, ne dedi i.e, hep aksi 5tk.ınış 
bır başınulıarrirden bahsediyor

lardı. &risl: 

- Okuyucubnn g<Y<üuden dtiş

mü~tür, öyle ise~ dedi.. 
u;r başkası cevap verdi: 

- Hayır. ona bir şey olma.d:ı.. 
yine olduğu yerde, büüin fiyaka.

elle dnrll)'.or. Yaln.ız, ırazetesi çok 

ı!.üştü. 

AHMET RAUF 

TEVZİATI 
!Bazı bakkalların hile-

j karlığına aldanmayınız 
ıHalka pirinç, yağ ve peynir 

tevz;iatı evveli< günden itibaren 
bakkallarda başla.nm.ıış bulun~ 

ma.ktadır E'loıııek kanu.<ıinin .ma 
yıı;. kebım~ mukabilinde her va
taııd~a yar.mı kilo pirinç, yüız 

grmı yağ ve yüz gram peynir 
verıl!ınektedi.r. Falrat bazı somt
le1".le b'r kaç bakbl•n bu işte de 
bikyc saptığı ve çoruk karneleri 
mukııbfünde yukarıki isUıkaıkın 
yarısını vel'dklieri anlaşılmıştır. 

Bunlar inse mudı:irlüğüne k>ar
ne kupor" ~rını göt;teri'p satt !a
rı mo;kıar .;in hesap veriıiken 
tam 15t",ka..~ mjlrtıırınıda satmış 
gıbı göriinec~klennden aradaki 
yar.ıım farkı krııdilenne mal et
m:'Ş ola<'l'ktardır. 

Haltıııl<i çocuk kar.r>e'leri mu-
1ı:a4:ıilinde de tam istilhka\k veril
'!rl<e5i aır.<r iktrza<:ındandı4". Bu 
h:Jekarlık ve halkın gııdasından 
ça~a hakkında al'ı'ka<larlann 
naızan d,ik'.kat.ini cf'lhroel"İ2. 

-<>--

Leblebi unundan pasta yapan 
3 ki i adliyeye llDerildi 

.Beyoğluncla ~ Selıi.mi ile 
Nec.p ve İsmaııl ıanlcriıırle 3 ltişi 
leblebi unurxlan pasta imaA et· 
tikleri için koordina')"'n hcyetıi 
'karar: na m tıhahf barl"ket ııuçile 
adl'zyeye verilm4lerdi.r. 

Şehir mecli.i leukalôde 
toplantıya çağırılıyor 

Şc!:ıtr n·eclis'.nin haziranın i:r.Jc 
V")'ll 2 ıııci haft.ııı;ı içinde fevka
lade bcr t=larıl"ya, çağı.rılncağ• 
anlaşılmakta.dır. Bu ·• t:rnnda ye
ni bıil« k:ınunuTl'lln ~ eli nI 
ği hususlar IJlW'.<>kere olun:ıea'ıc
tır. 

~~nıi::ırr~~· ~ 
ır ıs 

Donanma K rnand nı.n112 Amiral 
Şuı<ür Okan'ın lsm:. hemen bi:tün ga. 
zel<>ere Şukru olarak oç.yor. Ho.lbu
kl, bu ı;;ıtııı adı Şciltril degil, Şılkilrdüc. 

Ar"'da btr il f::ı.ttu va.rdır. Bcl.ki. bu 
far«: üçük, ehe'i'll'ln;yelsa g~rüi.f>b1ir. 

Fakat, unutmamalıyız iri. biT ü tarın 
ite, bir ,rı1 değ ş;.ir yuruz ve yanıı. 
aö).1.t"yor, yan!.ıı ynıyoruz. 

Birim, bize, adı.mızı d•g ııtirerelt h1. 
tap etse, ne kadar kızarız?. 

BURHAN CEVAT 

,-- EDEBİ TEFRİKA: 25 

1 Çıngıraklı Yılan l 
\,. Yaz•n: NEZiHE llnıııilTİN _J 

r 

o . Tev1'1:. n,,,e ınıedl. 
Y.. b ... d g ? 1 ye Ct.:V p \erd m.. 

'Y' k G<ı:ıı:e-ııri!e V'lı>ura ı:'.rd!.. 
'"'t \a ıru ha ek.et e!tJ;..:U ı:ar-
. ~ \"e bana 

hy 
o 

~ md ar,ıa tım ,, .. 
U'Yuyun ..ız... iasa-

"lız,. •• 

lm pa98ın, d 

e h tuım 
ec- z it., 

frot dn..:.es e (ı. 

bu. 
g 

yordu. $•§1.'"mış k&lmış'tım!.. Kaı-.nız 
hasl& •o .o ateşi .ç;>ıde bir klıiı:.n mi 
olnru.;1 . .ı" B!rk ç adım o tarafa yiı.n.i
c'ıl: .. oonra gen dönerek ka."lilUın 
yan r.a ç tun •. ve onu ııaıa etm-ek için 
&esımc iruw"l Verert'le' 

- Aldanıyom..muz! ckdlm. her tara
tı a.nıdım hen<- 'IOrılum.. T"'tlr. 
bey otel® yQk.. lleın buna aııl<I Hı ti. 
mal y-er _.emezxı.ıı. Gözı.erımie onun 
;:>ıt '.:rıl eoı dıom. •• Ş..a;41 ra.ıat mıs:r..z 
artık? 

- T~ıir ,denın, l 'Ye m 11d:ın.. 
G., ~ ur edı:..."Ul\. Za ı ettınr.. 

- R.:lınt u}'1<u;ar ~=mı. ederım, 
dlJ") ldın:..'illdım. Yar.il .sız! ayakta 
ga,._tl!m! ı.muyonım.. bu ı:e<e deruı 
ve, lnı runt=z h r ~ l!ızım.. 

l\Ulııun mabr:t!n eü!<!ü. lk'D ~ 
cUm. 

Ya1onırrılıı ne huzur vcrroilırnlr 
tt :ydm b ımccn? .. Fuat ben oğru ar= d mı. M z..r gw; eyorswıu.< • 
ya.?M 

0~m~ın~ 
~wlu~U · 
Devıet te,kilAtını 
ıslab zarureti 

Sii.Yl* Mll!et M-de. yeni mail 
yıl ·buıçcsinin müzokereıuıe ba;ılandı
jı valo t. çoll ha.raretıı >e gu.z.cı looouş
m~Jar oklu. Maliye Veki:ll, devletin 
ma.ll pol •trka.sım bı.l.tlio açıKiıgı He 
a.nıa~·ı. Blrt'Ok. mcb'uslııar &tı:t. alarak 
i.ık:r ve uıüWealarını ~<>ller. Haş.. 
v<!dllmiz h&t plere cevap ..,rdi. Sayın 
ReLk Saydam, bugünkü durumu en a
çık b · banla or'ıı.ra koy.mo.iı: sureLle, 
kuwelli btt cıevlet adamı, iıe>abı açJ< 
bir Hllıkü:net Re;.; olduğunu l>lr kere 
dabo ıstıat etti. 

M"Cl ıe geçen miluıkereleri bütün 
la.!ıo ~ An:ıdolu A,ı.ı.nsı billtenıe.. 

rinden okuyanlar ı:öm:ı1U~Jerdu' ki, 
~ rnil<~t<."ll saklı li;ıblr >"'!' 
yolııtur. İyi yilnjyen lş!er ooy,eııd.i! 
cfb:, .b"i yürüm ıren işler de söylt."Q.. 
nıfk.!oc , sebep1.eri an la tı lrnek1ad ı r. 

llll!SCU, bu ar.da, Başv limi:ı:. ia
şe l<Ş · ··:ından bal ttl, Büyil:k ve 
kuvvctll b r iaşe ~-' tı kunııak za
run:tlni ileri sil dil. lia-1: blitu'ı dev
let teŞkll:ıt.ıu Jh:>q •a gore, boşt:tnba

§3 ôof!şl.:mııc!k lazım g<ld ı:.nı &eyicdl. 
ŞiJr.d ye kadar edin "" t.ecrübekr .n 
bu kıı.ıaall v<>rdit n tebann rdl. 

Buguniln !hl a9farı. levkal.'>de ha
ıln Ilı y~rıdır. Yarın. öburgun nor
mal zaman avdet edc-c~t r. Fakat. dev. 
lrt 1ıl:şkili'.'ı, '>om keyt·yeı, ™"11 kemi. 
yet b~~ınında.n, o~rn&ti:k ·şlenı.eet 

icap eck'n modern b·r de\ietin -ht~ya
cına ceıvo.p \.'errm!yor. BinaMlakyb .. 
yarın ~ 11 d~. daha iyi organi:ı.e ed.iJ,.. 
mlıı tcı;k>lMa lüzum vardtr. 

E*i devlet teY.ılck:sı .ile bugünkü 
devlet te!A<:.l' ısıt b:r değj'<!ır. DeğŞntş 
~ ~ey vardır. KtiUen:n mer-f at:.e:i, 
kü;lenln ihLryaçlan deviri mei<an ,._ 
nı:ısına bi:rçok yeni "·aa fıe.ler tahrnJl 
elmek'.A"d r. Bu vtz!felerl b~rın:.I< 
:ç~ fyf yetlşın:ş, e...stem.ll kafaya ıs.a

h~. kuvwti, elemanlara lilzum var. 
dır. 

DOnya h"!> b.idlre;lnden kur!uldu
tu za. "'• göru:eceık, ynpılııcak bi:ro>k 
lşle~rriz vn r. T..,,.,,,nı edelim ki. bu 
b5d're ç:ı.bu.k geç!p gl'ts"n .• 

R. SARIT 

• OTOMATiK 
Telefonlar 
10 kuruş atılınca 

işliyecek 
Paıta, te~raI ve telefon umum 

müJürlü'i:ü P. T. T. 1ı3roeılenıe 
yaıpılan zam tafü.ika:ında.n ola.. 
rak İstanbul, Ankara ve İzmir 
glbi ~ehirl<>ııiımizde bulunan pa
ralı telefonların beş kur~ üıze

rir.e olan a.yaıiarını on &ı.ırı.ışa 
çevU.mi-şt;r. 

Şehirler arası tell"fon iiıcre<tle
rine ) apılan yüz.de 20 zam ile 
yfuıde bir mii.d:>'.!na ve!'flisi tat
bikırlı da ba~lamıştır. Bu suretle 
Ankara - İstanıbul arası 3 daki
ka'J1< görü:,ırrıe ücreti 132 kuruş 
olrn "<ı' adır. CuımartPSI saaıt 13 
t<"n pt<":ırıesı saaıt sekioze kııdar 
nla.n tem·I i tar· e ile 3 dakUtalık 
kı::ın ın:ma 99 kun:şt ur. ---.----
ihraç mallarımızı tafıyacak 
uıuıtalara uerilecek ihrakiye 

ue kumnyalar 

Ticaret Vekalet.: ihracat malla. 
rımv.ın evvelıden müsaade is'.eıı
ııne usu'.üne bı;,i! ıa nması hak:lt.m
da:ki koordinas: on heyeti kara
rına dayıırıara.k ıhraç mallarımızı 

ta5tyan sırur ooylarınd.ak; deniz 
ve kara tal'rt vastt:ımrına wrHecek 
ihrak.i~'e, • kuman!Ya, aka.r y...ıut 
ve maıdeni fağ m::Ictarlarmı tes
bite başla.r.uştır. Tesb?t tarnam
lantiıktan .;onra bir talımaıtname 
hazırlana.taktır. 

Nusret bana h·~ anlııtu1<.en 
ben blr §'4i'O birayı lcip Wı mı.iştlm.; 

- Kar.mın sıhhat. haıkl<ınöa royle. 
d'ğ'!n!z fll'Y'lere t~<.kÜT eder m dos
tımı. d ye a:yaj!a ka.lkmıya da.vrandım. 

- Dur•ınu:z!, Daha 1>~di, d.ye be
ni oıur.;m17a c;alışı.YQ..'"du. liem. ne.re;ye 
ıı.ırn..ır. '-O"O!'Sun\IZ?. 01<!!< ıru? 

- Eveı ote.'e .• oraya g>Gteetm! 
- S:.z at.c ıe oynıc.mak yorsunuz! 

Fak:tt bu ~um a &:2% ve karınw 
yuıp kar1racıı.d.. u::z:m .. 

- Zaten bf>n k'* v ulu.yorum .• bıra. 

kın b Lr;t ..... ıno.4 ""' .)'mı.. .• 
- I'dci amm3 ı(;.!nle beraber malı.. 

volacak masun ve za. vallı biT kadın 

var ... Me·ı blr Qı.'kek bbatuı;""" bir 
kadını mıııbvedemez!. 

- Bende mertU< g.lıt ~er ara.. 
mayınızt <Qfe c ... ı:Ier.:.m.1 açi.rm. Ben 
'Y uz onun mum=ez'::ıc t.a.;>2n b4- esı

rmı!. Mıde,11ı ıı:c:ınce: Henılz gençtır •. 
unutur .. sl:ıı.11 ı:'l>! dos'..ları var .. 

Son sö.z!lmde bir ıı:.tem ı:'afendfitiııi 

~ ve pe -. " ş; ,ruıntı ben de :.O.. 
ra:k edeblldirn. F.il'<:ri Nu&r<>t tenı.ıız b:ı
l:ışll gôz.ler'nl ka)d.rdı: 

- Ne demclr ı.ud.ğintıı! onlıyoruml 
d«iL 7.atm ze bı.;. n bislerlmi açdc. 
ça ~ele ıst'yol'dum.. - gibi 
belı:fır ve ıcnç b r erkek yalnız başına 
cıy~eye gc.lliten ei.:n>imde de :rcnt 

(Devamı Var) 

Mihver ordusu Libyada büyük 
bir taarruza mı geçti ? 

Yazan: 1. S. Eski B ükreş A teşemiliteri 
AUAAN • RUS HARBİ: 
Alınan tubliğine göre; Har.kof 

oenuıl>unda kuşatılan ~·et or
~\ı~rının yok ec;ılmcsi '?i hıızl.a. 
ilcr1C<.mekte<1lr. Fevkatade dar biır 
-.-en.ber içine alınan düş:n:ın bir
li.kler. :Cüçük daireler haliıırle ku
şatılımış ve ayrı aıyrı par<;ülara 
ayrı:hrıırıtır. 57 ·nci Sovyat tüııne
ni kııırna.ndanı ve kurmıry ba~ka
nı esir e<ı>.lme} ·rinıden az C'VVel 
in1~har etmişlerdir. 

Sovyct!ere göre; Har1{.()[ ıst~ka
mE!l.nde ger> alınan mevzr!er 
sağLm!aştır:lımş, İzyum kesi
minde Almanların talik ve piya· 
de kun-otı ile y.ı:pt 0 ı ş:d':l.clU ta
arruzlar püskür' ü '.n.üştı.ir. 

Bu zıt tı..~l>ğlerden an'adığıımı
ı:a b ·!'e; mu.rı robe l!J'.k ~ ·ıc fz .. 
Yll'Ill arııs nda Ş:.."1'.;t·~·e klld:ır :;ö
rülır. m~ bir &ı"x'!a d-cv~m ""!
ıınekteair A':ınanlar gtorek Har
kof doğusunda ve ger~koo İzvum 
isl kaımel.inde Doneç nclırini ,şar
ka geçmiş değ;Heı"<Hr. Harkıof 
cioguısunrln Rus nı•chısu sağ cena
hında bir rahne a.<.mıışlarsa dı:ıı 
bunu büyük bir kuşatmaya çe
virdıkler:ne ve geri kalan Rus 
kU'\lvetlerini şark ishkamel'nde 
rx'a.te mcdJuT ettiklerine dair 
oııt~dn b;~ amare yoktur. Bu iti.
barla; A \nanı.arın Demeç nehr:" 
ni g<"Çl'Klerine ve bu neoh'r •ar
kında Rus ordularını çcvi!<fkle
rine th\İı!T'al v..demez. E~er Al· 
manlar n~ür gaıilıinee b'r k ·..at
ma y>1ııpmış oisalaroı; diğ r k··v
"veUerile ""N<" dbj.;;u iler!eıccr 
ve lxu.guna ı:~rıyan Rl.16 ordular• 
bakiyesini talUbe koyuhıdardı. 
Böyle bir /\iman haı'eket.i de gö
rü:ırnuyor. Burdan başka Aknan
kır ş'ımd:ıye ka<lar önemli b'r şe· 
hir ,· l'j;kJaTını cia t.öy~CJTiiyhrlar. 

Londraya göre Almanlar hnk 
üsti1nli.igü1~u E'lP a1tnl$lardır. iJL 
itibarla, Rc.sların Doneç n€lhri 
garb.:ndeki 'bölı:eyı txı.;.aharak 

Rııs Ç~' ntı~ıru gerı çei<meler,; ih
tiına,I clıalhi.JindL-dir. 

Hu! • Alman trarruıı:u, Har
kof cenu1ıundaici Rus çı!Kın : ıru 
frmizleımeğe inh.iısar eiımN"ledir. 
Aknunlar Doneçın b&§ka kıe~rnin 
de büyük ôlçüdı> taerruıza g,.çme· 
d;:kçc, Doı (>Çde 8t•2tejik durt:mun 
Jı'"C!er.bire değ şeceği taıhm.in e
d!ilemerz. 

2- LİBYA C'.m>HES1'NDE: 
M'thver ordıısu, 27 mayııı saba· 

hı zırhlı b;rliklPr~e lngn:t, e<.>phe
sinin cenııp cenahı ishkome'l.inde 
ta3rrwa gcQIB .ştir. İkı tar<ıf zııtı
lı k\JV\'etleri arasında ilk çır,,ıış
ımalar ba.şlam~t!J'. Sıcakların baş 

1adıığı bir za.ınanıda mihverin bu 
tı.rru.zla stratej.it bir makısıat ta
kiıp ctt..ıgine .ihtimal .....,.;Jemez. 
Belki de Mısır hududuna l«ı.00.r 
ilıerl~~kte ve Tdbruğu düşür
llilt;kte yeni fa.) dalar görülrr Ü.Ş· 
tür. Fakat İnıgl..i:zlıerin Lihy·ada ve 
Mı<:ıfld'8 çok iyi hazırland.ıkları 

ve talküye ku~'Vetleri te§''.ıil ett~; 
diişiinülıüı,,;e; m:hwr ordusunun 
'l:rlr)·üı:< mın'affakyet tem n ede
ceği ta h<min edilemez. 

Pamuklu men~ucat tevziatı 
1 haziranda baılıyor 

Pam ıklu mensucat f4erıi mu
kabilinde halkımıçra yerli mallar 
p ~ar.arından ve mtıhtelif semt
lerde esi~ oC'llnan 4-0 breyirlen pa
rn klu mensucat tevzı o!uıınıaısı

na bır lıaz.irı.ndan itib.u~n başla 
n · lacaktır. 

Dağılma ofisi ue suba§ı 
il"fkilfıtı hazırlıkları 

Ankara 28 (Telefonla)- İ~e 
M ü.,,:..,şar lığı dağı:tıma oıf'5i \'e su.
başı teşk.ili.tı ha.k.kıııdakıi lroordi 
nıı>:;on heyeti k:ırarlarımn tat.
b ll,,ı etraf nıdaki hazırlıklarına 
dı:":-VP~m etmektedir. Her iki teşkiı... 

J:ıtın en kısa zaman<la faa-1'yete 
ıı"'9'~ine çalı ·ıLmıı.ktadır, __,.. __ 
Bir tarihi abideler röleve ve 

leuhaları sergisi açdıyor 

Maar<f Vukilhğı taraSından İs
laribul, Edirne ve Bursa<lııki m'
mari değeri bulunan tarlbi fıb;

deler•ıın.,,.n roleve ve le\iıa1arı 
Sul! Pn' 'mıut tü~bcsın<ltıki a
b:UC-1eri kommn kc•nE)'onunca 
h:ızırl·•tır lıııll\' ve bunların bi:r 

sergi lıa l!nde h.:ılka gösterilmrei 
kararla.ştmiınşlır. 

Tüı<k mimari eserleııinin ta!Yb 
ve rölevleri serg1s: haziramn 2 in

ci salı günü türoedeki husooi da
irede teşhir olunacak. sergıi aıyni 
gün 15 de merasım e aıç a
ca.klll'. 

Galatasaraylıların pilfıuı 

Galatasaraylılar, her sene ol
duğu gobi bu sene de an'anevi 
pillaıılarını 7 haziran paızar günü 

mektepler' nıcloe y?yecdklel'Cf.r. 
Pilav davıeot<yeleri mektdbin ka 

pıısından, Galatasaraylılar ceıni

-yet.i merkezinden ve G. S. geııç!i.k 
ku'lübü ile İıpek sineması g.§cie
rinden tedarıık ecHecelot.ir. 

MAHKEMELER: 

Fire tozu mu? 
kireç mi? 

.M:ıılıl'.ı.emenin önünde ooplan.
ıınışlardı. Blr tarıı>si hiddatlen<!rek 
sinirli slııırli anlaıtıyor; öbürleri 
kaıllk0aıhalar atarak dinliy'orla:rdı: 

- Bu ne kapazdlkli'l', be bira.
der? Böyle şey, &ınTiırr«le gör
medim. Sen bul, ne i.dılğü bellrsiıı 
'bir tozu, piTe tozu, tahtaıkurusu 
tıozu d.ye paketini on kuruışa sat. 

Aldını .. ektım. Ne pireye kıiT 

etti, rııe taht:<kuruı:ıuna ... Merak 
ettını. Arka.daşlardan bir k:mya• 
kere götürdüm. Tahlil ettir<liın. 
İnat bu ya!. Meğerse nt.".}"miş .. bi
liyor mu.;uın? 

- N L<yn1:ı,?. 
- Kireç tozu .. ne olae.a.k? 

Beri.kiler, bir kah kaha daha 
ba.<rtıırdılar. Bu, yine kırllliı. Diğer 
birıs:ı. 

- Azizim. deıdi.. Sen rneshuT 
pire tozu hfkuy•esini bi!me-z ~isin? 
Her:Jin blri köprü.nün ümcrnde 
p:re tozu satıum•s. Beş sene, on 
sem. satıp ""r.gin olmuş. Gelen, 
g~n. birec paket alıp g:dııyor. 

Güoon birndıc birsi piTe tozu

mı akl tan so.nra, bir kaç adım 
atmııı. Aklına gelmiş, di)nüp SOl"

muş: 

- Kuzum, bu toz nasıl kulla.. 
nılır? Sat cı rf>Vaıp venmiş 

- Pireyi ya;s-alarsını.z. Bu tozu 
gÖÇ.!er>ne ekersm't<. Pirenin göz· 
leri kıör olur. Artık gömıez. O 
vakit insanı görüp gelemeız. Isı.

ram-arı. 

Adaıın d.ım>ş ki: 
- Ben pire-yi :takal.adıkian son· 

ra, e'ler, ölchlrürüım. 
- Öyle ele olur, böyle de olur! 

demiş satı<:ı ... 

Bu t<X: da belloı öyle kullanı" 
lacakt. da sen usulü.nü bilırniyor
sun, 

Berl:ki bu 9€'fıer yeniıden siniır
lend, Öbürleri kıılhkahalarla gü
lerken: 

- Sioıe al:ıy lii'l•ırn. dedi Akı!Y 
ed~rsıınıız değil mi? 

iMüll:ıaşir se;;lendi .. karşıdan bi
risi yürüdü. Mahkemeye girer· 
ken, pire torıunu tahlil ettiren s!
n.irli zet, bu adm•a: 

- Sen görürsün. dedi. SaM 
öğrelecegim pire tmu dl()'e kaeç 
tocı:u n u s a1ımııry ı. 
~~Sen v-g-loi-..mı ~ -.. 

t<Y{ı satı-cm .. hı>n'm malımdan 
şüphem yok .. beıı.:an sattığım hıır 
!is mu:!ıüs pire oozudur. Tahlil et
tirince anlaışılır. 

Th;.si beraıber mahkmıeye gir
diler ve h&klmin kaı~ısmda biri 
davacı; biri suçlu ml"Vk>indıe o
t u.1'CI ıı kır. 

Ma!h'keıne iki tarafı d1nlmikten 
sonra, p:re toızu diô'e saülan to-

zun tahlil ettkihıneslne kanır 

verdi. 
UOSEYIN BEHÇET 

• 

Başuna Akıyor, Yazıktır! 
Amıtma.k Balyemez, oon zaıman

lard.a hem oLdukıça genç ve lıayli 
güzel kansı Baıy an Y ercu.hi:Yi, hem 
de e• goc11ild.ar>111 iıbımale G:ıeş
lamış, kırkııııdan, hatta ellisinden 
sonra bir ba~ kadına abayı )'Qk

rnıştı .. Bayan Yercum buna pek 
sıkılıyor, pek üzüfüyor, kocası ev
de olmadı!,'1 zamanJa,r, ~p ikıi gö
zü iki çeşme ağlıyor, dövünizyur
du. Armenak Ba.iycmez. işi, gücü 

gayet yolunda, par~lı, mallı, ırü!k
lü bir adMndı. Şimdi onun, tam 
on yıldır beraber yaşad.ğı sadık 

wısını ve çocuklıırrnı ithmal e
derek d~r ıda ne id üğu bcl.irsiz 
bi.r kadır.a meylPinıesı, Bay.an 
Yercııhi i9in gerçekıten ağlana
cak, dö;·iinillecek şeydi. Bunu'!l 

içln kadın koı:a•ına çok yalvarıı
yor, çok diller diiküyorsa da pa
ra et.nrlyor, Amıl'll~k bütün bu 
yalvarıp yakar!?Calara, a 1 ~ p 
diivüıııııcl,.re rağmen yme, biildi
ğ::ıi .c.l umaktan Ş'1i'mıyor, C'\'lll'e 
şöyle böyle geLıyor w: gclınce je 

bu s.:ıdık ve emclttaa' kaı= 
karşı somurtkan davramyc,,JU. 

Bir ya.z gıinü Amncnak Baeye
:mez nezle olrlıığu için işe g'.tıne
ım4, ev'Cle ka 1m ıştı. Çocuklar me'J<>. 
tepte idılcr. Karş:lık.lı yenen yarı 
ııeş'esız bir öğle yem<>ğinduıı. oon
ra, B:ıy Arm<'naık kc'ldi ooas:na 
çelıJ.Ld.i, aline bir roman al 'P ıtar-

----Yazan:----.. 

Oııman Cemal Kaygıh J 

yolasma uzandı. Bayan Yer'Ctti 
de neden sonra kendi oda.sıına çe
kiJ.i,p yazlık evm gen.iş k.ıc taıra
fı.nda:ki penceresine yaslandı. 

Yaz, k.rlar, kırların güzıe!l.iğl, 
güneş:.n parlaklığı, gökyüzünün 
iç bayı::rtan maviliği., ağııs1ni>ö
ceklerinin ötüşleri., ~an. Y e-reu
hin!n zaten lı!ç dinınıiyen denl.ini 
b>r kat daha deprendirdi Pence

reden, da4ıın Vll ımaı."2ıun etrafı 
bu' kyıa sm<lü, düşündü, e.jk.i 

mes'ul hayatıını, yeni gel;., ilk za· 
manlarmı hatı.rlıyarak denın. de
nn içini çeh."ti, ofladı, pu rladı, ni
hayet hl'Çk rıkları sclıveıtli.. Şlmrli 
ıkocası, kendı odasında dalıınrş, 
pülur ~far eı>en yaz melteınıı u· 
yuya kalımışlı. Yercubi ·'b..ld., ağ
ladı, a"ladı. lçinir ze!D,ni ıpv 
yaşlarıle ı>pc;;ce · S t ·• ten oonra, , 
kendı kcı;L.ne SO) le ilin l e baş- ı 
ladı: 

- AC.!a, işin yoksa ağla, eJ' ta
blısn :an! Ağla, ııer gidi babtı 
!kara Yeı-cuhı! Af;la behey 7,avallı 
tkı çocuk a!'.ası: Ve lmdn boıştına 1 

aglooorouın.. ve 15.k:m göııy~ ların 

hep bo,una aJrooor .. be'hude a
kooor .. ah bu akan gW.yJşıa.tına, 
o !fuZchm ı;oı:b &Kı .T.d,~ dö-

ıkülen lbu tuzlu sulara yazık de~l
ani? Yaz.ık, hem de pek yazdı.tır. 
B ı.aılar hep boşuna ak.ooor .. 

Yercu:hl ·burada sesini yükselittıi: 
- Evet bunJ.ar lhep bşouna a.

koooc, boş yere, 'beyhude yere 
akarak ziyan zebil olup gidtxıor 1 

Tam bu aralık karşı odada u
ya.ıı.rnış olan Arnnenaık Balyemez, 
ıkıarısımn bu sözler.ini duyıınoa 
ayalclarının wuna basarak h<ımen 
onun oda kapı~ı.ııa yan.aştı ve ka
dın hfila: 

- Ah ADahrın, ah Yara1ılbôın, 
ıbunlar hep boşuna ailuıooc-, boşu
na ı.ıya'll zel> t olı...-p gidooor! 

Diye söyleınrken i~rzye daldı. 
S:>n.ra k~:lını.n oturduğu pencere
den baş·nı dı arıya uızatarak evm 
biraz ıleris·n<ie, k.rkçeşmenin 
yanyana iki mu.•luk.<.uz borusuın• 
dan şarıl pr.ı :ıkan sul.:ıra baka
rak: 

- Zo dedi, sen ne bayıi'ianıp 
du oorsun, oon heınt;!n, nesın? 

Mübarok sular, bımc2 yıldı.ı- J:ıoıu· 
na ak:p zıyan z 1 0L>0rsa, vaktı
le o boru,a.•ı muslııksuz clarak 

yapttran eı>:ıyi dü~üns.:.n bunu, 
senin nene gNPk bu iş? H{'lll Sl"n 
o musı •kısuz borul<.rcl<ın boşu,,a 

ak.p z.:yan zel>rı olan su arı düşü- ı 
cec.2 ne, iki günd · r l:>cnıim bur· 
mm ha '11 harıl lx>şıma alroaor, 
oııu diışün, ve haydi kak da ba
na k. temiz bic mendi ı;et.ı:rl 

Aimaa • Buı baı bl 
aaııı g uıı1·or? 

Yazan: Ahmet Sül<rü ESMEIC 
Akr.en • Rus haııbinin 3 hafta.

lık gelişme.si; dünıya eıik'im u.. 
mıımi'yes:ru en çok a!Mtalandıran 
bir su.ale hiıla kal'i olarak cevap 
verememı~tir, Sual şudur: 

•- Acaıba ki.'j ay laruııdanbert 
lbeklıeıırnekte olan biıyük Alıruııı 
taarroou başladı mı? .• 

Bu dere<!e genİıj ölçülie hare
'ket1er başlad>lctan sonra da ta.
arruwn heı>Ü'l b~ad:ığı idıdia 
oluııaın;ı;z, Gel'çi her ik> t.1raf da 
!henüz hoonlelıerinin en ku'VVetfi. 
sini yapını,; değillerdir. Falkat 
Rus • Alıman bdks mnçının ilk
bahar ravundu artık bıı:şla.m:ştı.r 
ve gün geçtik(,'e hızlaıuıcailot:r 

Bilmen ve bilinırtycn un.surla.. 
rın rol oyıucl>ğı bu derece biiy>ülı: 
biT mücarlelenm net..,eS: haıltkım
da h;,,rhangi tahm:nıde bulunmak 
mümkıün değıltiir. Her ;ki taraf 
da lı:arşısıııdak.i düı;~am maglL•p 
edeceğinden emin gi,rünımelne<iır. 
v~ her ik>iı tarafa da yaıxlım e
den vazıyet'icr vardır A,...., rılar, 

bütün kı.ş aıyl.arı içinde hazırkın· 
dılar. Bütün bir kıt'anın entlıüs.t
ris.i onlar namına <,-aiışta. Ge<;cn 
y;m, ve sonbahar a)larınıda Hu&
lara 1ar~ı girişın.:ış bulund.J<bn 
mtıhareben.n öğrı:füği d~rs. • en 
fayaalanarak ona göre y<!ni s .'.ıh 
lar haı.:ırlaıını:,lar ve yeni t.ıu e 
usuller"! teRen1mül ettıırnı.~leıU.ir. 

s~ııra ıı~.oe.rıerıne çok datıa ya
kınciırlar. Dıger Uı.rn.ftan PV\llôlar 
da geçen yaz ve sa.~tı:ıhar bere
ket !erinrlen tecrulbe kazani!!l ''t" 
lafldır" Geçen scnÜ<i mı.ı!haı'tıl>ede 
Almanları hoocfl<-rcne varm<ık· 
tan a,lıllroymuş olır-"run vere!.,µ 
bir iı'(.iıma.t duygusu ve manev:vat 
y1'ksekliği de şüıplıes ~ Ru<l~ra 
yardım edecektir. 

Görülüyor k' her ik.i t.aıdın du 
lehine ve alc-YJı:t:e iş1.yc11 ı:11 """ 
lar vardıır. Fakat bu mücad ·'ede 
Rusların 1elüne olan c0k miil'ün 
bir unsuru danna gözönünde bu
luıııdumn:.k gerek\i olur. Aimar>
ya, zafer 'kıazanmıı; olmak i<:in 
mutlaka düsman.mı ~.mıPJr 210rı111 

dadır. Buıırlan daha aşağı bir 
mu!V'affak:tyet, Almanya iıç1'11 son 
zafer saıyılamaız. Gerçi son z:ııferi 
karıanıınış olmak ;çin Rusların c1ıır 
karşılarındaki düşmanı mağh'.ı;> 
etmeleri laumdır. Fakat R-usla:r 
bu zaferi, mukı:.vemetleırin'ı 111..ait

malda da temin edooili'.rler. Al
manlar, geçen haüanda Roo}ır 

ya karşı taıarrı.'Ul ~eç,t>.ldeııi ı.ır
rnan, dü.".1"1anla:rmı kısa b:.- za
man iç:r.ıde, heıiıa1'cie kış gelmez. 
den evvel, ezecek:erinden omin 
görünüyorlamı. O kadar ki daıt
ma her şey< inceden inceye hc
saplıya rak ve her i.'h tlınat. itll>a.:a 

alan Aiııır.n gcnel'kurmay• ikır; 
harbi için hazırl;k yapm·y11 b'le 
lüzum h;SSe1'111mn;ştı. 

Abmınya 19.\1 yaz ve sonha
lhar ay!aTı i1;illde nasıl bir m~eie 
karşıo;ında ise. bu yaz ve sonıba
har a)'lan iç.ilde de ayni mesele 

karşısır.dadır: Rusyayı c=ck ve 
bu ıxı>hed rn rbi tasLye etmek. 
Rusya da a~ağı yuk~rı geçen se
nckıi v~y<-ttedır. Şu hal!de $r 
bu gelece-k ,..yla.r zc11ında muka· 
vecmet etmiıye muvaffak olursaı, 
Almanyayı, geçen kl<j :ıykırı zar
fındaki 7.0r vaz•')'C'te gene dıüşü
rel»lil\ Sözün kısası, Almanya an
cak taarruz harekcıtonin t:-m mu.
vaJfak.iyötile zaier ka7ana!oi\>c:e
ği halde; R\l6ya müdafaa lı.a'1bt 
ve mukavemetle bu netiıceyi te-
ım:n edeobıhr. · 

~-------------~ 

r aTri!"i.zi·"DEQDİ 
t1epımızın 1 
Bu çeşmenin suyu 
niç"n az akıyor? 
Be~kta :ta Ye-nlmııh ll~ otu

ran ok.ıyucu nnuzdan B. lialtl 

d:.l'-or ki: 
- cY~.e!d T;».slm SU· 

yıı ç~ b k ç ndUr . <I a 
s· c= m gı b .. 1oec t ıakt ·. . Btı 
(!'V" rd; b :.:ı. ç. T' d dı
ğı ... dan h lk v,. k 1 r çok. ffiLı.r 
k iM çek e e ' ,.,,., k· 
ıe.mektedl<ıer Sular l , .n 
r: zan d kk;atjni ccl:::,,c , D ;ı r ca 
cderlm.> 

'lC'l T"LGRA~· - Y ·ımıhal-

Je. Abb· b. ma'r g kal3-
b · <!< bt. oem bu •ıcal< gilnlerrl< 
lJSUZ b · ôlmı >le ht.; le do~ değil. 

d.'r. Sular İ<!31'1"> den Tak n ou
yunu beımen çog mı ta 1ep e
derfıı. 

.... !OIO~ .... ----------.... ----... 



Jôn Z4.lcicıt 
Harkof meydan muhaı
rebeai biitiin tiddetile 

B••t •• 
~ çe muza-

kereleri bitti ·. İÇİNDEKi·.:~. ·: 
HADİS EL.ER'· , 

devam ediyor - Alman- (! inci Sahifeden D"11&m) 

lar Libyada taarruza mı Biliıhare Ticaret ve Zira..t Ve-

(Bu 7a.zını.n meıctn.etl ,Anıa(W)lU 

Ajansı bllllenkrindm alınmı§lır) 

'.lclletleri bütçeleri Vebllerin izageçti? - japon Bıııve-
hatmı müteakip lıiabul ~. 

Tdhis eden: Muammer Alatur 

Hatk.O! cenubundaki büyüık: 
cr.E'ydan muha.ı:.:ıbes:ııı.in, doğu 

•k:il=i=b=ir=n:u:tu:=k:so:··=yl:e:d:i=: ! OOLLİ MÜDAI''.A.A VEKİLlMİ-
iı ZİN İZAHATI 

lediğiıni ve çarpışınarlarliıl. başla
dığını, fakat savaş hald<ında şim
diye ka.cllll" lıiçblr ta.l":silat alımna
dığını bi:ldiımio,ı-tir. 

Mıılıcı.rebe .sahasında hararet sı.
fır üstünde 50 - 60 derecedir. 

BULGARİSTANDA MUHA· 
LEFET BAŞLADI 

Wl:li m i.idafaa V tıkik>t> biitçı&
çesinin miizaıkeresi.n;de söıt alan 
Mubıtar Merker (İçel) kaıhraınan 

orduyu muhabbeüe sel8.mlamış
tlll'. BOW- söz alan Milli Mıi<la
faa Vek;H Korgeneral Ali Riza 
Arlunıkal deımi~ir iti; 

cBü.tçenin heyeti umımti~· 
. görüşülürken sayın Rana Tarhan 

cephesinde şimdiye k ... <la.r vUıl<ua 
gelen mıılıardıcleı:in en büyüğü 
old u.ğu ittifakla lutbw ediimel<
ıfıe<l r. Malümd11r ki Alırmmlar bu 
ke<.:ı.-nde uç Rus ordusunun sanl
dıg:ıııı ve imha ed lm<'k üzere ol
duğunu iddia ebmişlen:lir. Sovyet
ler i>c Alının hamlcsi!1'n zayıf
ladığını bvyliiyorlar. Hulasa Al· 
nı.:mlarm beklenen bı.ıı.a.r taa.rıru
zuna art.ık çcı«ıtan ba~lanıınıış .na
zarile bakıla.b>lır. 

Ankara Radyo GazetesJn;in, Lon- ar.k.a<laşımız asker alma iışleriııde 
dra radyosunun bulgarca neşrl>ya.- geri hi2ımetlerin de dfrşimWmeııi
tından aldığı bir habere atfen ni ve sarsıhrıamasına i:pret bu• 
verd;ği maliımata göre, Bulg,.,. yurdıilar. füz ~ oıdunun aldığı 
ristau.da Sıırp çetelerile mıücade- vazifede bi:rlıklerm gördüğü işi 

le etmek istem.İyen 300 Bul&ar sammıyac..ıc, alısatıruya.cak au-
Alman tebligi pa.rçalaırıan ıı!üş

ır.<m teşkllleri arasında kaıımaka
rı' ık lr.r dummun hüküm sürdü
ğün ıi bi:kfirmektedir. 57 nri Sw
yct onlusu komut nı General 
Patlas ve Ge~!.kurm<>y Ba:,-1<am 
e:,• • edıln.el mdcn az evvel İillti
har o1imişlerdi.r. 

subayı hapse a.w.m.ıştı.r. l'Ctte bu işleri nazaırı dikkate al-
n.ğer taraftan, Sofyadaıki lngi- dığımırzı arzedorım. 

liz elçiliği basm ataşesi Norıman ;,;.,yın İzzettin Çalışlar arkarda-
Davy, Yugo•lav basın ataşesi Pet- ~ı=z m:lli müdafaa bütçeoi.nm az 
ro\ iç, Bulgar tebaasıından altı ve oltlugunu söy'..ooil.cr. Eğer ad! 
Yı.: oslav tt>baasında.n üç k;ş; hak- birtce göııönüne alınama aztln-. 
kında casusluk etmek suçıınrlım Fakat fevkal:fde biltçe he6aıba ka-
verilen idma hukü.mlerini Bulgar tılırsa ve geçen defa okluğu glbt 

So et tcl>lığl ise, twal edilen 
anevzı1erJn tabldmirıden ba~ 

rıı:e ~d'.r. 

temyız nıalıkemesi tasd'1t etm:;r hd ih!'yaç bc!ird>ği vale! yük:
tir. s~k .n1Echs~deın bu mıt;,yacı 

M uıha rcıbe biı tün şidcletile de
v om cd)-oc:. Almaı.ı.lar.ı.'1 Rl>S mü
d:ı!aa hattı olan Dooıeç nclırini 

e;ınuya ve bu sın-etle a) ro zaman
da cenuptalti Sovyet ordularım 
da S.'.lrnllya çah5t. kJ.a:rı aıııJaşılı

yor. 

JAPONYADAN AVU'STRAiL
YAYA YENİ BlR İHTAR 

Yeni Japon mcela;i dün tnp!tm
mıış, Ba ·velôl Tojanun ntıJkunu 
d·nlcmi.şt'r. Ba~\·eki'l bu nutkun 
dııı; ~ aylık harp iç1n<:le düşmo
nı nerede bulundııysa yere sen'l
diığin:, Büyük Asyanı.n önnrnli 
ye.:lıeri11in işgal, İngiliz ve Aıne
r.:kan fikılarırun <Yo.k edilrl:t;i.ni! 

söylt'miış, ttalya ve Almany~ 
övmüış, Çuııokinge ~ ölkJtjrüC'Ü 
daı•beler indirileceğini ilave l."t· 
tiden sonra, Avustraly3')'1 yeni 

bir ihtarda bulummış ve Avust
ra ]'ya devlel ıulııroltmna isabetli 
karar verıncleriııo ta vsiıye elııniıt-

Bu mulı rebenin kat'i ne~ye 
varıp varmadığı henıiz :ınlaşııl

ma.11;.ştrr. 

LIBY ADA DA ALM&"l" 
TAARRUZU BAŞLADI 

Londra ka)7Hııkkıırı, Llbyada bü
yiıi< oJ.çıide olaca;;ı tahmin edilen 
bır Mman taarrnzunwı ba'i'ladı
gını b Jdimııı;şt.ir. Alınan hsva kuv
\'dlcri !ngiLız gtri hatlarmı bom
balaım !ar, pike tayyMeleri de 
ileri hatları kesif bir ateş alt;na 
al -r ·<ı!ardır. Almanlar T<i:>ruO<'un 
60 kÜometre cenubımda İngiliz 
t'rkk'l"ile tC'lilasa gelmişlen:lir. 

Orta Şaıı<k !.ng;ı;-ı uım u.mi kıarar
g' h :mn tebliğlnde, M.;ııver zl'rhlı 
teşkillerirıin babdan cenıııba dıııj}
ru İn~ mevzilerine doğru iıleı--

tir. 
Hariciye N~ın Togo da s:,Yasi 

vao;>)-.,t hakkmda malıi.mal ver
mi.ş ve OOınıiştir ki: ,Japonya bir 
ımii'daf.aa harbi yap>yor. Bu hal'
bi İnıg llere ve Amer'..ka açmıştı.r. 
Mes'uliyet onlarındır.• 

Togo m~r devletleıtle sar
sılrn.ız bor tesaniit iıçindıe çalışıla
cağım da ilave eıtmlftlr. 

(_.s_E __ H...._l ..;.R;..D __ E_ N_ v_. _M_E_M_ L_E_K_E_T_T_E_N_) 

ANKABADAN ve 
MEMLEKETTUfı 

ır•~ 
1 • f 

+ i.1aııbuı llm6nınc!aıı Tliı1r b<m
dıra<iı 9"k•nık İ2rn re k_.. ,., Amer!ı. 
kaya göturl\lmek isten.en Panamıı. va

puru burııdarı İantre eiden acenı..1-
nin müra<>aı>tt ürer ne ha:ııoed!lrn.şU., 

+ Ba:ıv~ Daklor Refik ~
dam dDn Meo sıe T'.ceret Vekaıet, büt.. 
:;embı -esı sırasında bir suale 
cevaben bucllnkO '8rllsr dah:J'nde tz.. 
~1r Fu:rnnın bu Yll Attlm11ısından vaz,. 

ceç 1ld! n. gelec•k yıl acılacatının D
!Tllt. olu dugunu say!emlşr,;,.. 
+ Dab!I ye Veklk:U Milslıeşıırlıtma 

1ııntır V•tal B. Ela» ~ut tayin o
l,.. nı~ur. 
+ Stllh.Gt Veldl•tt m""'1ek.etimloln 

mı 11lellf mıııtakal&rıııda koruyucu !&. 

babot ~&-ler! açacaktır. 

TICABET ve SANAYi: 

+ l Marllllııberi illıal olunup ta 
birUııler enu2ıde tutulan tekmil yün.-
1ü Ye peımultlu me""uCfotm to~ oluıı
masma baılaru.hruştır. 

+ İ- Müdilriütü bu abahtruı ~ 
bar"" :!lruılan .W. bir lııontrole ba:ıi&-
mıştır. 

M tl'IEF EUfJt: 

+ iıııt ey evv1ll t:manımızdıık:i Be
•rabya RU"nlea vapuruna vezifeten 
gdeı.Ken denize dü erek bo!u n ve btr 
ikı gün 1ln<e ceedl buluna,, ~ 
~ inci Şube pol91er'.nden ~ .. 
cen""""1 .,,._le bldınlaralt ŞetıL 
ı:;:e ddnoluıımuflur. 

+ Ell'lı:tr1<,. Tramvo.y İdı1'9<'1 Umu
ncl Mildi! ü B. Mustafa H vlld ,\rıkara.. 
ya gl'tın şıtir • .dir Haız randan .t~baren 

saat 14 _ 17 ı.oe 21 - 23 arıı&rula 

tramvay l!ellerler azaltılıocııktır. 

Gllnlln ... Haftanın en büyiik ım:ın'dfaJıqeti 

BUGCN LA L E ııia eşsiz ı-aramıdır. 
Matinelerden itibaren: Görümemlf 2 büyü:k flm binim 

1 - Dünyanın en güm Z - MABGDtr LiNDsAY 
sesli tenoru 

CIÜSEPPE LUGO'nun 
MuMki dlınybUU yer-inde. 

oyna.tan aon zaferi 

SEV BENİ 
,. 

llUMPllUY BOGGABT, 

DONAD VOODS sibi 3 Wiyiik 

yüılsm >'arattıiı .. lwib 

,: DehşetAdası 

nen en gllzel bir pnıeramdır. ••••••r 
İstanbul Kahveci Kıraathaneci mevadı küu

liye satmıyan Gazinocular Cemiyetinden 
Mesleğin ilı>rlemesine medar olacak bil~ öğretmek, eenaftan 

ııo• ve ınUzaya aya düşenleı1ı, hastaları, malulleri kıorunıedt ve esnaf 
arasında es af tan mutevellit ihtilafları halletımek maksadiyle mü
e eri JCl,a ; azılı ZE'\at tırra!ından tesis edilen (İstanbul Kaıl:i
' : Kıraatlıanecı ve ınıevııdl küuLye s:ıtm~an G.,;:;nocuJar Cemi
y tı)ı ın ,,512 s .; ılı Ccmi;etl~ Kanununa göre umumi lıey'etçe ııa.. 
ci.11 oh na.n n mıı me tasdik olun arak Jsta..,.bul Vrlayettnin 251 sayılı 
ve 8/5 942 tarri.hlı ii!ı.aberlile tescil edildiği ve Cemıye!.>ıı Türbe 
&bıfi:li card. 10 No.iı Umu:m Esnaf Cem.;yetıen ~ hali !aaJ:i>. 
f*ı bulunduğu ilan olunııır. 

M;:esı.;sıcr, 
A·cali:p 
l( 1 
ıt· t 

!.l:ustaia 

llısan 
Ştt u 

T C. Kahveci 
• • • 
• • • 

• • il( 

• • .. 
• • 

Bakıııköy Zeyt.inlflt Mah. 
• SaJozagaç 44 

Üsküdar Dibaülar .Malı. Se~ 
Cad. 
Eyüp Alipaşa Malı. Karakava.lıı:la 
No. 56 
Eyüp Baba Haydar Maıh. No. 6 
Ba.bııali Ihsan Kıraat:haneai 19 

karşılaımalc ;.çin fevkalade t.ahsisııt 
allalıileccğlmlııi bilchğiıniz iç>n h:ıç 

bi:r zamaın az deitikfü. Ve biz bü
yük meclisi iStiklal savaşıında ol
duğu gibi '.cap ettiği zawarı bütün 
lbrııtçıryn ordunun hlı.tıvac,na vıe

rebileceğine emin ola~ak çalışıyır 
rua; (Haıy hay sesleri) . 

V·ii5'at..aw:ız~ bfrtçeıni<ıi.n lkabili
yetinde di.işiirerek ordooıuııa da-
iane. vazife veroliıı:liği zaman, hiç 

• 'b>r suretle yokluktan, verillmeW
ğindıcn ba}ıaebmlyecek ~lde d&
i;ma teçhiz ve teslihe ça'lışacarğı2 
ve ondwnuı:ı mevcut teşkilat ve 
tecıhi'latla he!- zaman verecegallıı:. 
emre ve icap efüği zımı.aın alac.arğı 
vazireyli her türlü güçlüğü yene
rek feda.karıme yapmıyq. Juı,zınirr 
ve i:tima<hnı:za Iayııktu. (Bravo 
sesler', sürekli a}kışlar). 

Bu ızahatı taklben fası!l!ara ge
çuhrı1f ve heyeta uınumiıyesi.nln 
tasWbj üzerıne veril.mıiş ruan il!lt 
takrir alk~ arasında okuııııınuş
tur. 

Tıirk vatamnm müdııdi'<i Cll!!lll
llıu.r.i:yet oııduslm&; Biiyük :M,.net 
Mecl.Blnio gilveninıin ve sela.mla
rile sayg•mm ulqıtınlmamı 1><ık
lif eden bu takri.ı<.ıer alkışlu ara
snıla kabili cıhııwnuftur. 

VERGİLERE ZAM 
Mı.t~akJben fevkalade vazi~·et 

ool&ysüe ba7.l vergDere ve resim
lere zam yapılm&Sl hıMakıırıdaki 
bir kanun Jaybısı. ıınüukıeıre ve 
kmbui ol.umnıuştur .. Bu myihaJ.'9 
g0re hayvanlar, rnuarınelle, i6liiı
:ax ve ihmcat ~!erine damga, 
.t..yya-re resimlerine zam yapıl
makta ve sinena, tiyatro ree'ıııWeri 
/. 2(} a.rttmlmak.taıdır. 

Tütün saıtışlarmda müdafaa 
ve:glsi gayrisafi lıffaiat:m y(i> 
de otuz yedisine, içkide ise yii2dle 
31 e baliğ olacaktır. .Asker siga
rası müdıa.raa vergisnden isti'"'11l 
edi.lınlyecektir. Tuzda ıltilıoda bir 
kunıı; müdafaa vergisi adıııacak
tır. 

Kett. -ı, yün iplik, cam, m11sam
tıa, ıkiiğıt ~'· pamuıklu meıı ,ocat 
i9tı.wak vergJlcrine yıizde elli, 
.ipelclilere yüzı.;e yüz, deri ve den.
den mamul eşya, demir, çe~filt eş
yalar:m lsdıUdr. vergil~itne i4ti 
m i:sJi ZlllJl y>apUın:şbr. 

Ş~hir ha1*i tren yotcu.luk'.la.nıı.
da bJrinci mevki .bilet ücretlıerine 
% 5, 2 ncl mevkilere % 2,5, ucı.a 
meWtilere % 1 zam yapılmll'k'tadıt'. 
Yatalclı vagıon ücreUeıi de art
mıllııtadr. Şeker fiatlanlıa yeni 
hiçtıôr Z'llDI ydttur. 
BAŞVEKITJMIZtN BEYANATI 
Bi!Mumı bütçenin hey'etl umu

miyesi kabUI ollı.ımnut ve lkü.-sü
ye gelen Bıışvelııiliınıiız Doktoır B. 
Refik Saydam bütçenlc lkabulü 
ııuretile Mecli6in 1ıükWnete gös
teıı:lıı}i itimada teşeklkür etmiş ve 
tevdi olUDan V821i(ıeyı iy4 gö:mive 
çalışmanın ödev olduğur..u !beyan 
ettikten sonra i!ıt'!k.balde mutılE ca 
güzıel neticelerle karşlla§acağım> 
:ııa ttıimadı buulnduğuııu ila'\'e e
derek sözlerin! şu cümlelerle al
i<ışlar arasmda bi~; 

Arkadaşlarım; dün olduğu g!bi 
•bug~ ve yarın da yegane g ~ 
m;z ve yegane takıp eJ<>eeg:cni< 
yol, Tü.'.k vatanının :ııütüınliığü 
ve Ti.irk mili tinm ist ı;dabdı r. 
(Bravo sesleı~ a~). B:ıııe wr-
diginlz vazifeyi yıııp;ın-ken gözü
müzün önün.de tutacaığ ıruz, aD

cak bu ~ikaımet va!n:lıır. Ve takip 
edeceğiımz yol da, ~~e ka
dar olduğu gilbi, aynd yol.dur. (Al
lah muvaffak etsin sesle!'.i, cı.lkış

lar). 
Bugün Mecliste ımWl!ıak daire

ler bütçeleri müzakere edil-ccok
tir, 

S - ·SON TELGllAF- 28 •A'l'tS ua 

İki A L M A N:Musolini Vişiye 

Başvekilin Teşhis 
Koyduğ u De r t •• 

(Ba'ID"'kaledcn devam) 
nıühim bir payla üç şeyde ar.ı,ya
bilirlz: 

buhınac:ıık cenç nesiller hen 
mektep sıralarındadırlar. Anc 
fimd.iden tek l"Y yapabiliriz: Y 
7eni devlet idare ve iş~tnıe 
§ekkülünün nasıl ohnak, nasıl 
ıanize edihnek ik.tisa etıııi' 
hazırlaınıya ba. lamak. En mod 
ve teknik usullerle Türk 
bünyesine vıı Türk Cwnhuri 
ujimine uygun olarak en aıı: 
nun, en az eleman, en çok v 
ile çalışabilecek ve hiç f8ŞIDIY 
bir saat makinesi gıöi bütün 
leket işlerini ve ihtiyaçlarını 
rayıp en eııUıı, en dürü~t, en ra 
dımanlı, en düzgün ve en elin 
tarzda işletecek devlet teşkil 
projeleri& hazırlamak üure · 
diden hak.kile kendi sahala.-ın 
bilgili ve yiilı:sek görü~ü n>Ü 
bassıı;lardan, devlet memurlar 
dan, Parti uzuvlarından, l'tlcb' 
]ardan, yüzde yüz inkı!:ıpçı şa 

5İyetlerdoo bir hey'et teşkıil 
meli ve bu !lt'y'd şimıt:den 
valrit içinde ilk projeyi hazırla 
ya baş!;wualıdır. l{urulacak m 
DC, ortaya tı.karıJacak işletme 

&eri, •a.dan •Z·~·e kadar p]D.nl 
nacak ve :r.incirlenettk mt'mlek 
işleri, fe!k..rk .e telhıs edilece4< 
nunlar çok zaman istiı ccck kacl 
çetin ve muanam olduğu 

şimdi.den bu yolda hazırlığa g· 
şilıu.ekte fayda \'ardır, Hrar ~ 
tur. Muhakak ki, normal zama 
gelmesinden sonra inkılap m 
kii 1.ktidar•nın idare organıiza 
Du bakımından en ba~a başar 
cağı kalkınma hızı muhterem 
filı. Saydamın işaret vıı cesaret 
onaya koyduğu bu derdi kökü 
den kürümelı: olmalıdır ve ol 
caktır. 

ölüsüne ikinci kat'i bir 1 - Del'let teşkilirtı, 

karşı 400 kişi! 
Staclıolm. 38 (A.A.) - Br·t: Jlu

h rcl><ıtin toplu halde en lcanh !dam 
~ Llt\ nnya.'da yı.pıiı:n.ıtı bulunrnak--
1&dır. LA. .. &nya'n.ın lmarı ve yenlden 
'kurulması ;şiOO.. çalışan ki s!v11 Alı. 
1lll.3.n'ın öJdü~e kaJ:'lı ~ 
oı..r.k 400 ~a'lı ve Leaınya'lı 

!dam ed:ım<Pnür. 

Çekoslovak'ya Vali 
• • 

muavını 

(l !nd Sahifeden Deı.~) 
Sukast tam saat 3,32 de olmuş

tur. Alman tebliği mucibjnce dün 
gece sa.at 21 den bu sı>bah saat 6 
ya kad>ar Prag,rla siıvlllerin sokağa 
çikmaları menolunmuş, tek.mil 
barlar, ga.-.inıolar, s.ııcmal.ar ve 
t"J'll!trolar kapanın~, nakli-.)at 
durcı uruhnı.ıştur. 

Alm"n mak:ınıları tarafından 
nHrolunan beyanna:n~d<n iki 
noktoa a;!i.lıraç o!unatıi:ir: Bıirjıl(:ifli 

su>kast fa.n.,rinin buh.ınaım.m:ş 

oldulkları, 2 ncisi vad•Jhınan mü
kMabn büyüklüğünün rne;'ulle
rin yakalanmasına verilen ehem· 
rnrvr>ti gn,.teımeski~r. 

llEYDRiırİN snml v AZTYE'l't 
VAlitMu:ŞTt 

Londra, 28 (A.A.) - R<:ı>ıml Vi
fi ajaıısınuı Hrydrich'in sıhhi du
rumunun pimdi vahamet k......,.._ 
tiğİni bildi.mıekt.-dir. Bundan ev
vel hayatının tehlikcch> olnwhfp 
söylenmişti. 

Rus cephesinde 
(1 lnd Sah'l<don ~) 

TAARRUZ KISMEN 
DURDtmULDU 

Moskova 28 (A.A.)- Röyterin 
hussui muh.ibirinden: .Naıderin 
s::vyısız insan ve harp malzomesini 
öne sünmeılrte d'l!Vam El!tikleri İz
YU<m - Barvenkıovo cephesindeki 
büyük çaqıışınanın ağırlaşı,ğına 
a.t h.>ç blr al3met görillmemek
t-erlir. E;ğer Ruslar bu ta>arruzu 
durdum1oağa muvaffak olurlarsa, 
bu hiç şüphesiz büyü.k bir siliıh 
zaft"ri olacalı.'br. Çünkü n:ıızller, 
bu yeni taarruzlarının ıl'k biiyük 
çm'p!l\)IJla.s"mı kazaMtlak kin Jın

kB.IMl z lan heri ·· bile apmak
tııd>rlı>r. Bu AJman taarTll'!IU İ:rı
yum cephesinin en önemli kesim
lerinden birinde kısmen durdu
nı~abHm'ıştir. 

~--o---

Ktlıtahça bir tecavlı 
C1 ine! Sa!ılfeden Devam} 

<mi Bayan Mehpare dün melotepte 
öğleden sonra topl-n tmuelllian 
mecl:-ııi. ne .iştirak etmiş ve rnü
te:>kJoen saııt 15 de Ged;kpaşada 
Tiyatro oadd.esim tak ben e-viııe 
giC .. rlren Aza.k s:.ıcmaM önünıie 
k.ı.ı~ı.sına bi:r kaç ıı~nç ç.kmıştır. 

Çok h'ıcld>ot.li b'r t: \'ırla kadln 
ö~rttrnenin yanına yaklaşan bu 
geı.~leı:den biri birdenLire üze
r.ne atı1ınıştırr. 

Bu küstah a taarruz net\cff;in
de Ba) an Mehpare hırrafarımış 
ve duğülmü'}tür. Etraftan yeti.
şenler kendisini mütecav'.ız:n e
lin<len kurtar.rmşlar ve IW9tıai!ıı ya
kal.alm ış.la.rdır. 

Had. !leye ermı>yet rtıtüdürlıüığü 

e!Jooymuştur. Miitıecavizin Kum
kapıdaki h~i Yüıceüloii lisesıin
den olduğu ı.eessürle öğrenilnıtıt
tir. 11 inci smııf ta~n Meh
met ismiındeD bu devıırnıız ve 
teftbel rnülıı!Caviız krak not .ıma,. 
sına krzm l!Jlır. 

D>ğe.r tan.ftııın mezktlr mektep 
müdüııü bu hadise haildkında bu 
A1bah şu nebatı vemııi9tir: 

•- :lnzıbll't rnecliiı> bugün top
lanarak bu mfrtecıMrz talebeyi 
müo'\:ıbeden t.ardedecelrtiır .• 

M-a.arif Müdiirlüğıü de tahltllı:a
ta elkoymtıf!ur. 

nhisarlar U. Müdü
rünün beyanatı 

(1 inci Sohl!ecı..n Dovam) 
mış oMuıtunn:z ç'.n b;, m11ruret daha 
bu maddek r ""~ olarak bugüıılı:il 
gbl bao!dı.allar. kah:vttiler el'nafı ta
rafııııd:ın satılmak'.& dovam olunaoaı... 
tır. HaZ!J'lık'to.r taımmn olduk"..an sonra 
<!a d r madde rde o!du u gibi t"T 
ve k llve lç d b r ı. yı tesk ıatı ya
pılac-nıktır. D• un k:rhve vıe çay satıeı 
ile ul o~an ee.ıuıf terc.!!han bu ba
yl kılere ıılınaca rdır.> 

İnh1"arlar Umum Mildflrü. mubarrl.. 
:rimiızl~ b'ra .. ~ Wı1n arlt ılıp ~ 
tırı1ınıyocağı lıc.lı;Jcnd3'<1 su e: 
•- MaaJesof mı..b.r selı :ı> 'er yO.ZOıı.. 

Oe-n b ra !=l:!nl b k az mik
tar ndan r~ cıkarma.'< hl! de
ğ' Gl . Bu y z bu vaz yet bö1'ie<e de
v m ~-• Deını:ştir. 

n·= taraftan 1 Ha ndan L'ba
ren lc.lbıf. !:loriTı beher kutusu dön ku.
tılill satılacaktır 

nota vermiş ! 
Lcındra, Z8 (A.A.) - Kral Vie

tor Emanuel ile ha!ya Veliahdi
ııin şimal batı İ1alyada toplaa:ın 
kuvvetleri teftiş ettiklerine ait 
olarak Romadau verilen haberin 
üzerinden daha 24 saat ı:eçJneden, 
Loııdnulan, Mareşal Peten'ln Y• 
rın Cha~au Boux'da toplana.o 
Fransa lwvvetlerini t~ edece
ği haberi alınmaktadır. Bu olay. 
lar Ni.s ve Korı.ikanıiı işgali tclı
didinc baj:lı gibi sayıhnalııtadı.r. 
Bundan başka Mw.solini'nin Vişi 
hükiuııotiııe dıı.Jıa kat'i iıf.ıulıeli 
ilo:nci bir nota ı:önderdiği de iılıdia 
edilmektedir. 

Libya da ı 
( 1 iDcl sah fcden D"'ôn• l j 

Romm .. ı 8 .N '"""'1a 4-t.y•dal<ı ln,g h 1 
llatbrına karşı ıaarrw.a & • k.kat ı 
mcw=ıert umdugundan fazla ku\.-vetli 
bu d.:.;~unc!an taıltv;,ye V .ıla.n:nın aeL 
mes:n, bcklen~t!:r. 

Fa.ıı.a.ı yn :oa.ınanda İııgili:ııltt de 
tıtl<v ye lu ta lan 1 •ı.d<!~rdir. Şirn.
d.lcı b:ı.!de. İng er L.'t>yada "10 ve 
ımalzc=ce 1GIUni utu eıe alıın:ı buloıı.. 
311&irtadırlar. Bu cepheye g&.-.deri.Jen 
zırbh birUicler'.n iç-.nde 28 toııJuk tank
lar buhıı>rn.1l<t.adır. 

--..--

lstanbul semti iki 
gündür 

n!çin susuz ka ldı? 
Dü:n<İıeIJ'beri şeıhi.r SU)'U tıırkos 

kıcıs>hn:ş ve bu yüzden İsta.r>l>ul 
~tı sı:ı;uz kalmıştır. Bu sabah 
bunun sebdbıni ta'hk k <?tük. Ne-
tiıoode Ki.ğ•Vharn~deki İstanbııl 
büyük ana borusunun çatlamııs1r 
r.ın buna sebep olduğunu öğrenr 
dik. Yalnız a•lınan tcdbi:rlerlıe d'iin 
akşamclanberi alç;ılk mahallelere 
su vermek iımkam temin edilım'ıj
tilr. Bugün öğ~n sonra da İs
tııdıulun yüksek mahallelıcrine 
bir iki saat için mu\'al<katen su 
V'l'trilecektir. Bunun ;çın bu sa
bahtımberi KAğıthanedıe calışıl
maktadır. Sular İdaresi müd>iiırü 
YınıUf Zlya Ankarada bulundu
ğ;·Ltlan müdür muavini K5ğıı'jhe
n.• ~e bu işle~ ııezaret etrr.ek1ıe
c'r. 1stanbulun yÜk:se\ ıem~'lerin 
de ~turan ha.fkın bugıh öğleden 
soma bir ilci• san tren l&~ıh<'e ede
rek su blriktizmelcri Hzıımdıır. 
Ciink'Ü su yine kesilecek ,.,, art& 
nn.:Pk yarın sab11ıb her t~r-.fa su 
" eri le b'·!oecdlatiır. 

Burunun kırılması iiıle>rine fs
tan!bull tarafına su sevki "çin Be
yoğlu tarahrdarki bomya hı<;r za,. 

ma.ktr.ıden da'ha az su verdnesi 
lazmı g<'lmis w bu yÜ2ldcn Be
y.:>/!lu E't'lll"l'Jinde d<> sular az ak
ıma~a be.<jlamıştrr. Fakat tamir 'r' 
bu~ b'~lri~ ,.., yıınn sıııbalı 
~r hırafl..a terk<l' musluldan ııor 
mal olar·!t akac.ıllohr. 

Bugünkü şart ve 
imkanlar içinde 

( ı ind. Sahifeden De.--) 
ve mercıwek g bi maddelerdir. 
Bunlardan mevsimine gijre ban
giısi bul unllJ'SB onunla müve7.ene
y; buhnıya çalıpııalı. Hele ~ 
önüıınüz yw; bu mevUnde ma
rulıdan, salatalardan, yemişlerden 
azami surette Nıydalanaıbilıi:riE. 
Tal>K ekim me&l'!esinde yere ve 
mevsime göıe çeşit çeşit ~ 
ler eltenıek ınewimine jÖre hun
lıudan bir.ilıl okun 1101ı111nımaı. 

telBf.iıye yaadım eder. 
Kıı*>ri meselesi IDEllllıekf'lten 

ıµemleketP• ıııemtten semte ve 
bünyeler göre, çalışıma tarzlarına 
'V'l! hatta çalışanların yaşknna 
göre değişir. ÇaJ!ııımıyan ~ ya
kamaz. Maalesef bizdıe de asıl gır 
daı;ırzlıktan şikiyet edenler bu sır 
nıltır. Daha ziyade vücutaı çalır 
şanlara k.alori temin etmeltır;z. 
Talebeleri de bu arada gii<zi:iDiin
de tutmak şar1ıtır. 1500-1800 kao
loriye k.adar bir çoklanınırz kana
at etmeli; yiyecekler arasında 
mE"mleketiııM>ıcle az cok rnebzulen 
bulunan zeytin w yum~ u
nııtımamalı. 

(Bu me'VZll• 1"'lll yiııe devam ede. 
cet{o: l 

2 - Eleman çuğunluğull'IUl Of• 

doda hizmet almt§ bulunması, 
3 - B;itün ihtQ acı kavr•y•

cak ve kıarşılıyacak ölçüde henüz 
eleman yetiştirMK'm.1 bıı{urmıe
mu. 
Sayın BRşvelDI devlet büoşes'

Dİ de tam bir doktor olıu'ak 1 · ee 
gözden gcçinniş \'e tam cesaretle 
te§lısni millet kürsü'liinden ~
ça ifade ..tmişt.ir. 
•- Fikrim ~udur: Bngün har

bin başladığı gündenberi 3aphfır 
mız tecrübelerle görüyoru.ı ki dev· 
let teşkilatı •••dan •zoye kadar 
'iıaşianbaşa bu memlelret.in ihti
yacı 'ne teliJ ed:lebilellt'k ş~kilde 
tebdil edilmek liızımdır. Bu teşıki· 
latı bclıemehal yenileştirmek 
mecburi) eti \ardır. •.•.• Beh&
ınehal dinamik ve tekınik kı.Jıili. 
3·eı. t:ım bir de,·! t teşlı.ill.wıa 

mutlak ilıli) ~ç vardır .• 
Bu ilk defa Tiı.rkiyede ve millet 

kürsii. lin<lc bir Ba n-kllin mlİD· 
den işLtilen ve ılinlt·Mn cümle
lerdir. 

Ref.ik Sııydoım, İnünü reihbcrli
ğinden; keııkin zekasından, bükU
~·· · '- :,J ....... =ti..f~\ci iil.;~ek giirÜ~ÜD• 

den, lı:aralaterindeki dii7giln ve 
~04 ........ u,_ ccvnuroeo, biıny'eSIİ'n

deki diııa.mi:mnden, kallı:ni saran 1 
memleket ve millet aşkından, di
mağın.a ve varlığına bakim oJ.a 
realizmden kavvct al:trak halokı 
ile ve yerinde ol.arak bu meml,.. 
ketin en büyük derdi üzerine el 
koymn tur. 

Hakikaten ve en büyük gerçek
lik.le n<>nnal zaman avdet eder et
mez iW. i imiz devlet tukilıiotmı 
tıpkı muhterem R~fik Sa~danua 
işaret ett·ği gibi •a•.ından •Z>yİ
ne kadar deği.,Wrmt'k olmak p 
rekılir. O halde lııi: Bôr gün teşld
lat ve işlelıme bakımıııdan Türki
ye devleti b.iç yokmuş pbi; bütıin 
kadroları ile, elemanları ôle, -. 
kaııiı.ması ve kanunları ile YPP
yenl lıör devlet teşkilirtı hıwria

mak ve meveudn kimilen ve bir 
anda ilga eılerek, yenisini ayni 
gün ve ayni 1Ullle işe başla--. 
llııere lıir 119pyekUn orgaruu.,
değiştimıeııi ırerektir. Bu tadil de
iüdir, ıslah dejildir, takviye d .. 
lflıllr. Bu, bnı .ı.tr lige• ve ,.tae 
bir tam o:bir IJıya, olacaktır ve 
olmak medıariyetindedir. 

Sayın Başvekilin işaret ~ii 
gibi bu&lln bunu yapamayız. Gör· 
gülü ve işe 7arar binlerce e ı .. 
man buııün orduda şerefli h~ 
lerlni yapm•ktadırlar. Ayni :ııa
maıııda da ymi bıd.roları doldaf• 
eak ve islecliıiimiz vasıfları haiııı 

Büyük İıı&ü rehbec 'ğl, bu 
nuyu başarı halinde vıı bttlft H 
riye götürmek için en büyük · 
ven, en cevherli kaynM, en -
sek destektir. 

ETEM l7ZET BENIC 

Amerika ilk defa 
oiarak 

(Birinci sayfadan devam) 
Görüşmeler, inıütereya ~" 

" ıeleeek olıon Am«iıluın 
vetleriııe 1'ıum m•..,-• 
minini ı.tilıcW etmNıtedlr. 

Nevyorit Sun puıCesi Anııetf 

kan askeri lıey'etiDİıl Londra 
konıqmalarma ı,.ret ederell 
•Avrupada mltth~ Amerika.o 
rekiıtı içitı planların lı.antrl 
nldığuıı, Rmvelt'in dün; evv 
Londradan avdet etmiş olan 
merikan orduları Ge.ııe·lklıLM11-J 
Reisi G"""ral Marşa! ile ·· ·· 
ğlinll ve bilfılıaro de Pno;ilik sa 
DlftNİ azalarını lılobul e4ıliiikl 
y•zm+'w'w. 

Dikkat : ZATİ SU GUR 
D'O N GBCEDENBER1 

Sinem.ası ve 

Tiyatırosua:ıda yeni progrannna 

başladı. 

Göreceğiniz hiineı1er bııgüne !kadar tdç görmediğinız etnrlı 
hünerlerdir ve geçen programın nwnara.la.rından hln kat 

mera kbcbr. 
1 YUMUBTADAN 3 ADAM ÇlKAR MiT 

Çıma& cleuıeıiu, İspirlizma, Many.U- Blü;zQe · 
iiataıd& obna a olur 7•PQ"er. 

DON GBCEDEN Her gece saat 21 de, SF.S sm-.. 
Cuınar4ıe&i, Pazar 

BEIU günlen -ı 16 da • Ti,vear_.cra 

H Mi Jlı ılıı ıolıııııt "-1 nm Maclaeleriıl1 Göri!Dllz!. 
Tele f on: U369 

Datıtma 01111 Um11111 llldll"l taRde 
Il8i*1ıa Otiııi Meıt<es kadrosu i.ı;fıı 100 - 260 ııra ücretll momıri. 

:retlere mllElı.ı.a lıle memur el-tır. 
Mtlndat edecdderilı Mmıurla KanUllURım ' ~ rıw"Miırle ta"1 

olunan v...ılon hal& olm&Jan prttır. 

YOlıısel< tktı.at ""' T- ••llkıt blt.irmlt olaıılarla Tıcatet Lisela. 
rı .,....un.lan. rmınl ve busust İlrı.sa.t. Tic&""- Mali;ye ve &raayı müeme

eelerhle vazite llÖl'JDÜf olanlar '~tleriı>e eöre ı.r.ıı- &lınııiar. Bu si 
bMer 3856 ,._ 3659 numaralı kanun bilkümler:lne ıöre w M.llll Koruma 

K"'1ununun S ıncı madd...ı.,ıe ıııa'ib ohınau m~ haklan mahfuz 

olanık ~ ohwurlllr. Jlllracaat•ar Ankareda Datılma Ofisi Umum Mil. 
dilr!üilıne ve ta.,ada V11bet i~ Müdilrlüloler'- yapılmalıdır. Mi!D
lı*a fmt1tıaıı ,Onle" ve prtla'l'1 eynca llAn ed>lece!<lcr. •4773• <58!'0> 

,. 
• 
1 TEPE AŞI BELEDiYE BAHÇE 

3 O Mayıs Cumartesi Akşamından İtibaren 

A F İ Y E ve arkada~lan 
Yeni Repertuarile Yazlık Seanslarına Başhyacaktır. 

14 Kişilik Orijinal KAR DENiZ ve ZEYBEK Trupl rı ~ 
.... ........................ TELEFON: 4~690 ....................... . 
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FiLiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
'------------- J\o. 72 --' 

!rorkç.ye ç.lfiren: ISKENDEB F. SER·rli:LIJ 

Filipin adalarından kaçırılmak istenen tabu
tun vapura yerleştiriJmiş olduğu, ambar 

ınernurunun hal ve tavrından anlaşılmışh ••• 
de doı..,an l!)a.hut \abut şiar.di Ameri-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Keser Gem1 maı aııJ"Of'du. V'~ mut.:.. 

macbyen işl\yordu. !c'lan!!1•~ ıey;Jı: 
df'riff,~ kahve ve58.ir es:ra aiıJ'orla.Rlı. 

Jlsayi; 2'i'bitleTl bu l<oıııışmadan ıüp.. 
ile! eıı.ciller ... 

hlıliU:ın eJ;~e l(eQ<lıitş "•>lunuyordu. 1 

TABVTTAN G:I:N SESLEB. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
İCAllIN DA GÜNnE 3 ltAŞ~ ALINABh.İR. 

Gem!dıen çı.lu;yol'Dr.Jf glb.i mt<"d"Veru> 
d~J~"Tu ırılderek, tdcrar --memura &ö-. 
rllnmden.- guve~ Wııdii'u. 

M~..ıaoo.. hiç bı.c japon ıı;örilnm<l
!l')rd u. 

Be.11\ydl tJ, l•Ponlar .r h..~e6.n çekil.. 
nıi3..er ve yerlerin1 ba~~al~a yQ.ni 
fi'pl>C u)"1ondıı:ıınJi1acal< klıme'ere ter. 
kclmiflerd.i. 

B'nt>atı P::u<k<ır Cil•erbede ıı1<•da
•·Yle dol~ukeo: 

- B;,,,, ıaJtıta a~rlar, c!ed.i. -
ınbar ıınemurunwı b1>lind.,,. cüpbelen
d.irn. 

- Ben de c;f.i,'1lıel8ııJ:ı<>t'Uln. 
- Ne ,.av.ıJım 1. 
- Yapı.leca>ı: bir ll! Tar! S&atıenlıın-

beri ıüvntedc .ıoı..,.., ,.,ıruı.nı blrtt 
hlrer ı;oralım. Eter ıci. ol&rak ı.abutu 
cemitfe ~=~. be.rtıalll.. l>unlardarı 
biri görmüş o~. 

Gilver1ede anhan~ b3loan ihtı... 
yarcı> blr neba<tat lilimme oordular: 

- .. "ıınbara yGk!en.en tabutu gö~ü.. 
ııtız 11'.'Ü, Profesör1 

- Gömüm amma, beni ..,_~ e~ 
mez , 

Zobl'•ier blıi>lrlerıne baicl§ida.r. 
Majur Parker prof-eOO.rün ,anına QO.. 

kukiu: • 
- S:!.z meŞhur l>ir nebat..! fll.imiı;ıl.. 

n:z. Bu tabu.t ç4ldeki adam bir Y~P
rok !le Ya:ıl1"<>rımış. Bu bı:r mu.ci~e de
tll ıniıdi.r? Bu Y~ı !e11<.k etn<!lt 
Xı'<::moez. mienAz:?. 

Profesör heyecanlandı: 
- .00.Tle bll' yapr.gı ele c'9i-nndı: 

lç:n ae.-vet.mln ondl> bjruı> ..ernızye 

r~<ı olurum. Faka\, 6" beıı:.ıı.ıe ejle. I 
m.ıyorstmua ıa:tiba.! 

- Hayır. C:..ddl sa;.Iü:roruz. Tıroutu 
bu ani:Jare. i:ıldıırcL.ler, deği.l mi?. 

- .Evet. H"1n <le aaobableyin pek er- 1 
k~ . 1 

- Gih'eı'i.e<ie sioıdaı b4<a cören oı.. 1 

m .. dı nu?. 1 

- Hayır, Çiınkü eabahlıan vapı.ud-. 1 

bcr..aen eı+:en Jr..Jl..Jk.an olmaz.. j 
Z:ıb'?leı· i'cla loonuşma<lıJıa.r,. 
Zaten t<ıl:ı"'ıın vapura yerleşllr1im.'ıl • 

oJ~J ıounu 1'nbar memuruııUD. hal ve 
tavrından ee~rd.i. 

B;raı s.mra, oobittat filimi ile b:rllk
te tekrar sil."\:ariuıln b.ır.ar&Gına &ilU... 
le .. 

B nbaşı Parif{'T; 

- Ta.lıutli ı, ılduıt, 'kaptan! ded1. B:ı§ 
~nb<i,r:; bu .sabah H'k.etıden yericşti'l"
ırr~ •. ),:e'., Fnni:r veriniz de onu bem<."'U ~ 
zt t~im etsın!Er. 

S_.\i;.ri• lı:r<lenbi.re ıcı-~.rdı. 

- AnbJ.r ıtıe.n::ı..ıru. bana. J'al::ın nu 
soylcJi?, 

- Belk; unutınuıtur ... Yabui r
knıd.a değildir-. 

~:=.::t:::::::.~:ıı 
iüıe<:eğiz .. Hazır olooıız. 
L.nıan ban-ıalların.dan dö..r1: ıkf4i tabu

'le. ..arıltlclar ve süngülü aSker'wrin ıııu
lı<ıtazası aıt~ o!arak K.omut.ınlık 
70lunu tu ttulo.r. 

MÜJDE ... MÜJDE ... MÜJDE ... 
. Yeni.kapı: Saıı.dJkburnu 

• MiM ÇAiilB'm gaz>-Ullda 

Paı1ler yolda gi-<le>~ı. arkadaşıca: 

- Acaba bu tabutta ne var?. 
Diye 80ruyordu. Yüzbaşı Fitip rü). 

\iü: 
.. - T<ııbutta ne olabilir? japoo3a.ı- .,.. 

iti ölil.leriııi buradan meml<!!oetleı.-.W 
ıötürüyorl:ar. 

- Bö1 le i&e ıı.edon bu ~ ridi :ya.. 
pıyorlar'l. 

- Bı ... Ne ;rapsınlar?. Kolone! V'el!r 
e-.;, jaıpcn .,,,,.,arlarının ManillAdan 
ı;al<llnC' mti6aade ~lmedi. 

- Bunda ne mahzw- wıdı? 

- Onu anealt ker.disl bilir. ElbeUıe 
bir mamuru vaı·dır. 

(Denou Var>. 

D•nüı Leouun Satınalma 1 
Komiıyona ilanları 

1000 metre fo\ln astarının 29.5 .942 
Cuma cün ü saat 11 de Kasıınpaşad>. 
buhman Deni2 Levazım Sa im aJmB. 
K~nunda pazarlığı y-apıl.aca.ğ:ın.

ds.n ~~in belli gün ve saatte 
mezk.Ur korn:·isyona. milracaat.ıarı i1ôn 
olunur. c589U 

Subaylua Mahsus 

TE LE METRE 
llRO?lOGBAF 

No. 199 
18 ..,,ar aıtnıdan, 160 1B.ra 

1 Haziran Paurteei günü 
Akşaıwnd1tı> itiıbareıı: 

Her akşam Ses Kra~ 

BAllİYET YOCESES 
''e sa.z arkadaşları bmiıte 

Gilıel hava - Güzel servi. ve ne ıızlıık 

Devlet Denıiryollarr ve Limanları işletme U. idaresi İlanları 
31.5.&42 Paur eün!lıı<len ltibattn l!ıiıı<meyoe aÇN2Cao!c olan (Tuzla İ~~J 

ne gidecek yolcuların gldiış ve dönüşle.ıini teıırüı için 'JIA/27, 24/29, 26/31, 28/33 
"° 30/~ No. lu banlfyö treni.eri her gün "" 20/26 No. lu banliyö tre.ıı u Pa,. 
ıartes; ve Cuma<lan gayri günler.ıa İçmftlere kadar d""''a<n l!'itirl!leeekfu. Bun. 
laıJ!an ba§ka. Hı>)'d.orpa:,;a - Gei>zeo - B~ arosmd& lflwen 36/41 Pen,.. 
dilı: - G'*"-'ı - Haydarp~ amsında iııt'lıUl 1<116/19 ve H .. ;rdarpaş& - A.dapa
:au;. - Ha<;rdarpa§a arasında lşli:yen 52/51 No. lu :tııı.t.u-J.ar da 7ok>u1"rın jo,'p bin.. 
,,,.,.; iQ!ı-ı İçıneJ,crde b !rer d-a durac•1'!a.rdır. 

So;rm !Wkını:ız:ı ilan olı.ıııu.r. lllllOO) 

sAHi:P n B/\ŞMUBARıtbtt ETEM İZZET BENİCll 
ılEŞıtiYAT l>İREKTÖllU: CEVDET ıtAB.ABiLGİN 

SON TELGKAP Jıl.ATBAASI 

SİNGER 
KONTÖR 

SİNGER 
KONTÖR 

tııo. 84 
ÇİFT-! İBRELi 

S5 Lira. 

18.00 

18.03 
19.00 
19.15 
19.30 

19.45 

28 1vıayıı 1942 
Progra.,ı wı Meın1'*6t Sı<a.i 
Jiyan. 
Müoclı:: C~ F..,ıı. 

.K.onu,.m!I (Dı~ P<>~ İcmali,) 
MilU: Daın~ Mi.iıı:'·~ (Pl.) 
Mem-"'lı:et Saat Ayar• ve Aja"" 
Haberleri, 

Müo.lk: Yurttan Sesl<!r. 
2'0.15 RadJro Gaz..etesJ. 
20.45 Mtlziık: Saz Ese.ıılerl. 
21.00 Ziraat '.l'aokVlm.I. 
:u.ıo Mü.z:&ı.: Şa11n ve Tfuirül«. 
2.1.30 ~ (Ka-bro.maııJ&r s ... 

ati). 
21.* Mfuıik: Rad;ro Senfoni Or!r.es. 

~ra.sı. (Şef: Dr. Pra<i~rlus). 
12.30 Memld:.•t Saat .Ay~n. Aj&nJ 

Haberleri ve Borsalar. 
11%.4~/22.50 Yarınki Proeram Te K ... 

pıımı. 

, gaa OOltTOR 

IF eyzi Ahmet Onaran 
CllJ>İYE ~E ZÜHRE\'İYE 

ıltrEUASSISl 
(Babt:iı:j • .1 An.karo caddesi Cai'~·· 

oğlu Yokuşu K!Sı;ıe başında No 4.3 

SiNGER 
-'ronometreıı Saat 

No. 
N abtll sairn<ı.k lçtn, clıo!ııtoorl:o.ra 
~vıtalide lüzumludur: 50 L:~ 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 
Başkatipliğinden: 

GAYRİMENKUL SATIŞ lLANI 
İnelıolulu Mü H;ı,:ı oğıu Mustafa varils!e!.'l Aşrıe Mihriıla·z ile Öme.r Liıtfi ve 

N•didenio sa;yi1l11 ve mti§tcTeken mutasarrıfı bulunduRları Hasköyıde KiTent1t.çi. 
Ahmeıt. Çett:bl moz,hallesmrle ~a.u Kavak caddesinde 31 müıkerrer 31 Nu. h.ı 
hıan.e ile bu h;ı.nerıiu a.r'ka~ında ve müsıt:Siıtll senedi bulunan Bahçenin şuyuunuu 

1 izalesi zınıı.ıımda açık a"Dtıt ınna;ra. kOll.u)nı~~ur. Yen No_ sı Çakırgöz S\-ık.ak 12--1• 

ı 
No. dl>'. 

Hanenin nJeSrJıai scıtihi,resıi: 113,iO Yüz on ilç buçuk nıet·e ll'rt:.rabbaı. 
Ba·nç.en;,. mesanaı saihliYesl: 179 Yü2 yetınio; d<ıkuz metro muroı....ıa•cm. 

1 Muhaillıın"'1. KıCYmeoti: H..,_, ve lıehçerun biırllJote olanık 3000 Ü~ b>ıı JiTadır. 

1 
Ha.ne: Bodı·am btından başka ik:i fe~t kat ve b.:r ça~ı aıı:ru;ırdan .ibaret 

elt:kıtri-k ~ını haW kısm.etı dg)r kısmen ah§ap olup cephe genıieJliğt t:ıkr:ben 
14 kfürur m.elred:Lr. 

Bodr.:··~da odunluk ve kömürlükler ve b:r au kuylk:>u, b..'..1-inci ko:.:ı..nda uçt'r 
oda birer ıtm.tfa.k ve birer ihcla ve btrer so:fa.ı:ı. karşılrkh iki daire ve .ik,'nci k.:ı. ... 
tında ayni şekiJıde i"k:i dairesi ve ilçUncü katında ça.tı «I"'"D.S! bulunrnak"il.adır. lier 
daiı.re ır .. ü.st.a}:il olup bire.i· kapı ı&e a\11·.ılımı~tır. ~Ieoruuu 2yda y"rnıj bl:çu~t Cr;.ı k .... 
ra getirme.kıed.i.T. BaıhçE!S'i1nde muhtelif ağ.ı.çlar va!'dll' . 

Blr.incı açl(k a.rt.tınnası; 19/6/9-42ı tariıhı.'.ınc tesadüf eden C ·n1.a glınU sa.~· 14 
trn 16 ya kadar Beyoğlu Sulh J.fahkemıe!-eri ka.lf!n 00:a:;ınJa B:..~:-ıWp nl'z.<l...ııJe 
ya.pılacaktır. Arltu'!l'.llı(\ ~l.i. muhammen kı.,y m-eotin yij.t.de yetan:ş bc.-::nl bı.ılrna .. 

dlğı tak!diOO.e miiza·yede on gün uza.nlarak ikinci açık arttı1·~·na.sı 2.9/D.1942 tar1-
1ıı;,.. tesoıdüi edan Pazartesi günü saat 14 t.eıı 16 .J• kador Jcxa ecı: ler~ en ~ok 
arttıı·a.n.a ka:t'i ularak lll3.le ediilecetttir. A...t.·ttı.rmaya .i~tir<.:Jt ecicc0.li: J\.. ı1ı;:.'·lı·~~n 

ıayri m~ulUn yüzde yedi buçuğu o]"en 225 liJ·a.yı ve.r_ınele:r! v~y .. mıuii b r Dan
k.anın bu .nJSbette °te'minat mektubunu Yer.rne.te'"i ~'ırt:..u-. A.r .. :.r.~.Q: bdiicl~ ken
c:UEis"ı.e ihale olunan tarai1ndan i1b.ale gününden i(ibareıı vcr'ılet.-ek müh~t ic;.<.nıJe 
mahkfırne kua.s1na ödenıırest med>uridir, Ödenmediği ta.kdirrle :.ıh.ı·i~ tcshedilereil&' 
kendis inden evvel en yüılreelı: tm11ıftc bulunan kill'•e areetım.'ş olduğu bedel >le 
almağ"a rarı.ı ol~ oı.ı.a. .iJı.ale edi'ıccek. W o da razı ol.rfiliz veya bultınmaz~ he-

:ınen :yOOl tün müdde'1e a<;ıık aı<ttırroaya çıkarılacal<ıtır. Yapılacak il-\n ailiikadar
lara. 1d::M!iğ edilnll·ya.--ekt.i.r . .lt1üızayede 80Dundıii en !;ok ;,u-,ıtıraııa. k1.1t'i alarak jhaJe 
«lın..eclflk ve ber .ik!iı ha.lde btrhıci 3laJc edilen .kimse De~ LhaJe arJstn-<la1ıi fa ı•J.cı
tan vıe zara!l'd.aın mes'ul tutulacaKıiır. :hıa.1'e farıkı ve geçen günlerin 7 <le btoş fR'icıJİ 
ve masra.11.ar ~ca hillane baoet kıalrnıa«siZın tahsil olun:ıcaktır, 

İhale ııünline kadar blı-ilomjş ve ~ik~c<!t Belediye bina \"E!TgÜeı.;y-Je Evkaf 
iıcaresı. hi~ar-lara ve de:tıô.liye rüSUJ!tU, 20 sene};Jk taviz ·bedl"li, ihaJ-e pulu. tapu. 
~ kadastro h:xrcJ;lrı ml.:..şter.!\}?e a~ttir. lpotl'.'k sah:il>± al:a'C::aıklılar i~e snlr alôl(adar ... 
tarın gayııi menkul üzerindeki ıh.ak ve lıdi a-leJ'ını hu.suıısiyle faiz V(' nrasrafa ve 
52lreye dair olan :ddia ve it.ira.zlarını tlan 'lar:~ı:nden itibare-n on ~ gün iııinde 
.atış momuru olan Mlllıkerne Ba~ıluilôüıe b%mı.eleri 1l>zmırur. MIBi tablirde 
halol<arı ıapu slcllierlyJe sabict olmıyan.la.r satış bedelini.. paılaıımasııu!on Iıariç 
bırakılacaklat<lır. 

Gay.ı::i .menkulti.n vwz.iyeti hazırası. ıtaksm:ı.ı:ı.tı j eıvEafı sa1rc--sı v<n';ye-d zabıt v~
"*""ında ve keşif raporunda :y112ılıdtr. 

M~yedeye '(Jtih'ak edenlerln bü1llln "'1tı.0 ı;ar1ıların> k•buJ ..ımı.;ı ve cvvJ.lıı,. 
den öğrenmiş Ye biılerek goyri meıı!rulıe t.aJ;p bulunmuş ol:dukl~n addcd'.'<>rdı: 
sonrttdan ~tirazları mesmıO. o-lmuıyacağından satış gtiniinden evvıel ta1;pıcrin g"ly
ri menituJü gea.ip görmelert ve fazla malCımıı.ı aılmak !stiyenJer'n 942/12 No. U. 
Mabl«>me Başkiıtlp.hlğine m'iiracaat etnıelerl ilim olunur. 942/12 

Yeni 5 i N GER Mo1eli 
S~at ile iki ibreli kontör 

Bu yeni model saat; 
hem sa1ttleri göste
rir, hem de çift ibreli 

kon tördür. 
No. 70 

Modern şekillerde, 
18 ayar altından 

380 lira 
No. 71 

KROMDAN zarif 
155 lira 

l 

.!:);i Jliri ık..ncl. kaptaııa. fU 40ll".i. ve-r .. l 
di: 

- Baş aıııbardak:I la>butu htm<'11 Ma
ııil.l.l Asftrl .Komul:i.nlığuıa 1oeBIJ.nl e
d niz. 

18 ay ar ~!tın.dan. fan "121 200 ~ 

No. 63/B 
TEK İBRELİ 

25 Lira 

'I'atr.adan •t;pariş vukuunda poet.e. mruırı;fı olarak iki .lira s •ı N G E R 
'-ıımı .... ··~··t•t>ei1İidmetl•'•e•be111ra•b•e•rmp•eş•'•netı .. lligmiirı.dlillle•r•·lm .. •li<l•"•-i•r.,.. .. 1 

SAATLERi MAGAZASI İSTANBUL DIİNÖNÜ 
C/\DDESİ No. 8 

• 
- Bat üstüne, kaptan! 
Süvuhı-in emri ü:ıb'!ne san sular 

dttrmtı.ıitu. Vapuruıı .anbar ınnnu~ 
Ao-,.erik:alı 1:ab1llerle beiaber .anbara 
ı ttJ. Tabutu çlbı'dılar ve zalıiUere 
t<o·li.m ettiler. 

Binboııı Pu\.-er ~ulun bqın.dan 
e:YI'ı.\ırJ;ıw ve adım adım ~ edt. 
yordu. Tıı.butu. ıeıııı..n t~..ı..r çek"
,-ordu. 

NiRıayeı vapuniarı bın müel<iU;;tk 
ç>l<anlan talmt oaJı.ı..io in<l.l.r'!dl. 

i >te o zamım bu •a.lıııeyi uzaıttan 
-ı;...:looda- "'Yl'ed..n .Mü.lmım B<Jı: 
b rden.biro lzyle heyecana lı:apılınıı;, 

oyı,, sev~!i Jı:l ... Bu, omm en bi>
ylik muva.ttaık.lyeue-ri:ıden bi.r.inin W... 
şanesi,rdi. Bdr. baltlı olarlllt ııwirıill'<lt
du. 

Geııni layfalan sıılille tabu~ bı.raJc. 
tı;l<.tan sonra döı>dWer. 

Artık, hlkıÔ\Y<l>i ııiin:lcrd<!nberi -d.İk'"-

Askeri Posta No. 8734 K. dan: 
1 _ AsJrerl Posla No: 8734 K. lıl> iıçh> bir adet ı;tölye ~aa;\ı aÇJa 

....., ilıe ihale edilecek ı<r. 
2 _ K<şl:! bedell muhammen ~il 8122 lindı:r, 
a - Muvakkat teminatı c6rn> liradır. 

~I 

4 _ hwlesi 12 Haz:ran 1>42 CıRDa gilnü saat 15 de Aıilt<>rl ı><>"'18la. No: 873'1 
K. hğı Sa.tınalma k:cmıisy'Olıunda :yapıla.ca..WUT. . ... 

5 - KeŞ.f ve ııartna.meıerı her IJiİn lrom°"Y<>ııda goriil<bl:IJr. 
e _ İsı.>klJJerin belli gün ve saati<> t<lpıinat makbuzlan ve 2490 sa,yı.h kaı

nunun !la'cci madde!ıindeld ~e biırJıLkj,e ÇanııJılk.aledekl )iJomi.syona müraca.. 
1.1ı1arı ~ olu.nur. <5893> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Askıe.r1 Fabrikalar itin otomobil ve kamı.Y<ln motör ve knrooeri tamir ve 

montı;jcı it!Çi ve ustasına JJ:ıicyaç vardır. İsteklil.erin Anlcarada SIWı . Fabcikaaı. 
iat:ııtbulda Zeytinbunıu Sl!Mı tamirtıano<i ve Izmll'de llailtapuıar Bil4ıb Fabrl.. 
lr:a.sı Müdilrlüklerine nüfus tezkerelerjşle ve vana. bonserv.ı.slerı.yle müra.caaı 

Wııeleri. c5033> 

r Zabtta Romanı No. 7 l 

1 Sen mi Öldürdün ? 1 

Ben açık lronuş uyocıııın. 
Leli anılamamış göründü. Thank 

Suttıon devam etti: 

l Yazan: .EDGAR VALi.AS Çniren: MUMln!ER ALATUR J 
Leli'nm kıoluna gırerek F.-illma.
na d<.'<lci ki: 

- Biz bur;ıda si:ııden ııydlı:yıo
ruz. Ga.l.fua sia;in biızl.eı:t bugiiııı> 

pek cammz görmek ~. 
Ayrıl<hlar. Leli ayrtlırl<.en geru; 

kızla göz.göze gehnek iBtedi, fakat 
Beril bu baıkışlıa k.a:rşrlaşınamak 
için, ~ ba.,.'lka tarafa çWOıtl!L 

Franık Su t\Qti ve Leli kolk.o.!.a 
ba~a blı' i9tikam.e1ıe tlıoğru yiliü
dül<:r. Fra~ 9Qk neş'eli idi. Mesai 
arka.claşına ka~'l, ihtİIY"'1' Thiô
man'm takındığı tavrı mazux göıı 
teı.mcye çalışıyıorou: 

- AnlJJ"'ruın Leli, dedi, hacI'-ou.
ki Fridman'ın sıwıa karşı çak te
veccWıü vardlf. Fakat si:zıi bera
jx,r yanlu bulund'llğunıtz ııaman 
daha~ sevıılyor. Çünkü o, sm b>r 

' ·eder. m? 

ihtiy a:rlı.k bu! 
Leli sigarasını ya:Iomak için dur

du. Duda.klarında hafiıi l:ıri.r tebes· 
siim belirdi: 

- Fek:i haydi ben öyle dılye1lm, 
fa!k,at ya siz? Arasıra niışanıl.mıızil.a 
lböyle tesadü.fler.inocle hil;fu<ir malı· 
cu.r görmüyor musunuz? • 

B un'l.l söyler'k:en bu tesadOOerin 
taım.a.mile masumane alduğunu 

ka.ydetmiye ve özür dil.em.iye lü
ıııum bile görmüyorıd'l.l. Fcarık Sutr 
tı>n oınll2larıru s>lkti: 

- A.1labım, dedi, diinıyada bun
d&n daha tabii ne olabilir? Son 
on seıı.edir sen, a:hvırl müsaade et
mediğ, için, yüksek salon kadın
larıile görüşmek, •tanışmak fıırsat
~ını •bulamadın. Halıbuki Beril 
ile göriişmek, fimdi sen± bu haya
ta dalıa yaJrlıı§tırı:r ve ıUıştırll'. 

- Ben semnle lbi.r tecruııeye 
girişmiş bu1unuyoruın. ~ ki, 
ben tecrüıbelerden hoşl:arımm. 

Hatta ıbaızıları aley<h:lme çıksa bi.. 
le ... Yanın tedblrleroen de hiç 
boşlan.marn. Ya hep, yca ~I Beril 
iyi terlhcye göı:ınüş genç bir lo.z
dır. :Şun'l.l söylüıyÜrınn, çünkü öy
lıe d~yorı>m. Şu dalldka senin
le konuşaııı. onun nişanlısı da de
ği.Jdlr. Ben, Jrarısrm ezik:eilclerrleıı 
ikıskaıutı da hareme kapa.tan eSki 
<esmanW. ~ası değiclim. Blıllillde 

genç bir kızm her ikarııık:lıerde de
likanlılarla göriişınesl, tanışman, 
onları tartma& taraftarıyım. Bu 
:fikırimi ltaç defa Fridıman'a da 
söyledim, faka.t o ilitlyarl:adığı 
jçin eSkii kafasından ı.m- türlü v~ 
g~•or. 

Oksfoıtl oaı:k'esi<nin köq-eslne va
ratC'lya karlar, hep Frarılk Suıtıron 
!k.ocnu.-;ımı.ıştu. Orada b0kl.iyen hıu
ım&i atamablle bindiler. 01ıoonıol:ıil• 
de de he.p bu mevzu ü2Jerinıde lııo
nı.ştular. 

c TAKV,1\1 • 
"fiu»ı•J 1358 HIZIR tucrı ı~eı 

MATI$ 
22 

C.EVVEL 
1!1 1 

Yıl &42 A:J 5 Vasatı 
Vııltlt 

Eunl 

MAYIS 
s D 1! D -5 33 ""- 9 OJ 

28 
1311 Öiile .. .ol! 
17 10 !.kı.nd; 8 39 
20 31 \kıı- 12 °'-

Perşemb9. i 2~ ~i to.tsı ı sı -· 6 51 

•Fraill'k Subton ve şerilk:leriı. mii
essesesi, V estıınmi9teön lll1kasın
d.ıı:k.i '.k.üşedıe, büyük bir btnanın üç 
katını işgal ediyorou. BU&3Sl ~le 
Joibar maıhalle değil, fa:ka.t p~a 
yeridir. Frank Sutılxın buıraya iak 
defa mütevazi il)ir haıbde yerleşeli, 
on senıe o)ınuştu. işleri biıtleıııbice 
parlamış ve §iımdi biiıy\ilk biır IIliÜ· 
essese haline gioınışiltli. Düny>aııın 
her taııafmda acentelerl, rıhıtııııırla 
ibiır depalıırı ve Tayım.is üzerinde 
de hususi tahmil ve taihliıye iıike· 
leleri wııdı. .Azıca'lt baxı ikaoo t 
maddeleri üzerim:ie iş yapan diı
[ıer şirltetler hWfı.D6, Sutt<ın mü· 
essese6'.İllin hususiıyeti istisna= 
her mal ürıerlıı:ıden iş ı,;>mıekti. 

Müesseseye girdiler. Geniş ~ 
llroridıora açıılan cüraktörlük odw-
111Da giırelllıerlı:en, Subtı:ın dedli ki: 

- E~r .işlerJe ciddi surette a
la:kadar o1u.rsan, •h:içbİr yerde bıJto 
lamzyacağm fusaıtlaırı bur>ada ll>u.
lursıın Leli! 

Sonra birdeııtıire durdu ve sesil
ni değişti!rerek, delilkanbnın ~ 
lerine baktı: 

J Devamı 0011). 

iLAN 
1st. As!eye 2 ci Ticaret Mııılıke

meısiı:ıden.: 
iİst, Dıetteroarlrğ;t MUl:ıafkeınat 

rnili:llii.rlüğü taa'a.frnrlan Galat-ada 
MeriıYıın Iı.ı.nındoa 3 cü kıaıtta 23 
aa,yıh odada tii.ceanlan Meiımet 
Zd~i ve kefili Sekban zade Nıı!'li 
ale(yblerine ika.me olunan daıva· 
nın duruşmııl5ını:hıı: 

M>üıcJ.odıeıaal.eyiılıer rn~fu >ka.-

mıebgMılaı:ııru terkefditı maitım ol
m:ıyan bir y<?re gilım.i§ oklukları 

kendilerine gönder>ilen davetliye 
ukasııııdıaki meşrubattan anlaşıl

ımusına binaen mıdlı kemece Han 
'.Y<)liıyle teıbUgat yapılnuı<;ma ka
rııır verilmiş ve mılhakemenin 10/ 
6/942 güp.ü saııt 14 de bıraRülıınış 
olıın ılkla -key.füıyeot tEibliğ makamı_,. 
na kaim ohrıak ürııere ilan ol'unur. 

ll35/ii70 

Alemdar Gençlik 
Kulübünün kongresi 
K'lllillıüımi.\zün ser"'lik kıongresi 

31 ma,yııs M2 pao:ar .. ı ü saat 11 
<le C. H. P. Eminönü karla salo
nunda aktedileceğiıııden kulüp a· 
zalarımn teşrifleri .. 

Çaıtalc<ı sulh hukuk mahkeme· 
si baŞkatilpl>ğinden: 

Çaıtıvka inhisarlar idfü'CSini,ı, 

'Bl:ıyalık köyünden Seza• oğlu 
Ekrem aı~ylbine aıçtığı 114 1iıra 72 
kuruş t,a,ıımiınat d·aıvasmın g!() a
ben yapılan muıhakem~i oomın• 
da mahkfun bulunduğu Üsküdar 
ceızaevin<len kaçaraık hali fjrad-ı;; 
ol'Up ikaı:netgMıı meçim! ka!Uı.gııı 
dan ll'aıı..n tebliğ kılınan gıy .. bi 
karar üzerine bh· gfma it.ıi>rar:da 
bulunnnıyan dıaıva'Jllıt Hadl!1',[<Ö')" 
inhisar L<laresinin kapısını h~n
oraok mt1hıtcl:füccins tütün ve ~i 

gara çalıdıJı a.~li:ye crza rn~llık 

mesi.nln kaıl:ıi ka•t'eyet e!;moiı; 15• 
~/939 giin ve 4ö sayıılı· iıJi,:rrf 
maihküm oldı>ğu "-ak'a gece:>! Ü" 
:rerniOe tutulan ve içm~e g0 • • 

sırlilh bir hale ge!tl'ıği r!ıli vukt. 
ra.ponından anlaşılan 24 kifo 31 
gram tüJtün ve sigarnmn b nde'i 
niJı tu!ları bulunan 114 lira 72 k 
!?W§Uil borçla.r kanur1mun 41 inC 
anadll'esine tevfikan d'a'l!a!:da 
tl_i:ttabsil inhlsarlar idareı;iııe j(a 
sına ve 437 kuruş nı<ır.a,r·~i mu 
ihake'llleni:n tahmiline 3/11/941 1 
riıhlnrle verj len kararı. g.l{)la.blni 
tarii'ıi ilandan it'ibaren bir Jıaft 
ızarfmda tonıy<z c<ditmcdiği tak 
dirde hüküm kesbi ka.t':ıyet e<.lc 
ceji;i ilanen tebliğ olunu ... 

İTİZAR 
Yazımızın c;-ok!uğundnn dolayı ( ' 

Salibe Kar::ı Kılıç A:.-sl:ın) trfr'k-ı.nı 

deııccdemed!k. Okuyucula.runızdall 
ıı:ürd · ı.ı.<oz. 


