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GÜNLÜK SiYASi HALK 

Zehirli Gaz 
• • • 

Harbı lçın 
Hazırlık --

ingilterede Mühim 
Gaz Stokları 

Vücude Getirildi ---
Almanyaya Son 
Hava Akınlarında --

Kiel ve Ruhr' da 
Askeri Hedefler 

Büyük Hasar Gördü 

GAZETESi 

Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

Ç O CUK AN Si KLO PEDi Si 
Alınız. ÇUnkU bu Anılklopedl ona mektep kitabı kadar ve belki 

ondan dıh3 zl)•ade llz:ımdır. 

Fiyatı Yedi Liradır. 
*rAN mOe••e•e•'"d" ve kltapo,l • rda bulunur: 

Baı Sehre Dogru 
- ' / 1 M,,-. '-~ , -~ / [' !1. L ( · 

Bayrak Koşusu dün 
Erzurumda Başladı 

Atatürkün Erzurumda 
Önünde Büvük Bir 

I 

.... ~.· . .. . . . . 
. . . 

• 

İkamet 
Tören 

Ettiği Evin 
Yapddı 

1 Erzurum, 11 (A.A.) - Kurtu -

Londra, 11 (A.A.) - Britano
va Ajansının hava muhabirinin 
temin ettiğine göre, Alınanlar 
Ruslara karşı zehirli gaz kullan -
dlklan takdirde İngiliz hava kuv 
vetlerinin bomba filoları derhal 
gaz muharebesine ba.şlıyabilecek 
bir durumdadırlar. Böyle bir mu 
harebeyi yapmak için İngiltere -
nin en iyi teçhiz edilmiş bir mem 
leket olduğuna şüphe edilmemek 
kdir. Almanyaya karşı yapıla -
cak muharebe şimdi hararetli dev 
rinde bulunan şehirlerin ve gemi 
!erin bombardımanına karğı ya

Paris civanndakl sanayi müesseselerinden ~iri?in İngiliz tayyar.eteri t:ırafındaa yapılan benıbar- pılmakta olan mukabeleden da. 
dıınan netıcesınde maruz kaldıgı tahrıbat h tahr' k" l akt Al 

. 1 luş savaşının başında Ebedi Şef 
Atatürkün Anadoluya ilk defa a
yak bastıkları günün yıldöniimit 
ne rastlayan 19 mayıs spor ve 
gençlik bayramında Ankarada 
bitmek üzere Erzurum ve Sam -
sundan başlıyarak yapılacak o -
lan gençlik bayrak koşusu bugün 
saat 10 da Erzurumda bağlamı~
tır. Bu münasebetle şehir donan 
mış ve bir tören yapılmıştır. Ebe 
di Şefimizin Erzurumda ikamet -
!erine tahsis edilmiş olan evin ön 
cephesi Atatürk'ün büyük kıtada 
bir resmi ve güzel bir büstü ve 
bir Anadolu haritası ile Ebedi 
Şefimizin Türk gençliğin& hitabe 
si yazılı levhalar ve bayraklarla 
süslenmişti. Atatürkün çalıştık -
lan odanm ortasında duran masa 
nın üstünde ve dıvarda birer A
nadolu haritası bulunuyordu. 
Gençlerin taşıyacakları bayrak 
da bu masa üzerine konulmuştu. 
Törene bandonun çaldlğı ve okul 
!arla iz~ilerin ve beden terbiyesi 
mükelleflerinin ve balkın iştirak 
ettiği istiklal marşı . ile b~şla~ış 
ve bunu müteakip hır dakıka su
kut edilmiştir. 

a ıp ar o ac ır. man -
-ı yanın bunu bildiği ve şimdiye ka 

Mr. Churchill'in 
Nutkundan 
Çıkan Mana 

D 
• • f(· .!' !. 1 dar gaz kullanmaktan bunun için 

Un U kaçındığı zannedilmektedir. 
ıtJi!f' Devamı Sa. 2. Sü. 6 ----•:----Mecliste 

Müzakereler Birmanyada --
Harbin gidlşinl inılllz Başvekili
nin nutuldarmdan anlıyabllirslniz, 
Mister Churchill, son nutkunda1 

ilk defa olarak neşeli ve nlkbln
dir. En karanlık gUnlerde en acı 
hakikatleri söylemekten çeklnınl

yen İngilit Başvekilinin bu defa 
nikbin konuşması hô.dlselerin ha

Devfet iktısadi Teşekküllerinde idare Meclisi 
Azalığına Getirileceklerin Buradaki 

Müddetleri T ekaütlüklerine Sayılmıyacak 

kikaten Demokrasilerin lehine ge- Ankara, 11 (TAN) - B. M. Mec 
li~iye başladığına inandığinı gös- lisi bugün saat 15 de toplan:iı., 
terir. I Ruznamede bulunan maddeler -

den emniyet umum müdürlüğü 

M. Zekeriya SERTEL ]ile g~r~ muhafaza ve muame 
t le teşkilatında çalışan maaşlı ve 

1. ngiliz Başvekilinin Pazar ak- daimi ücretli memurlara bir er 
şamı söylediği nutuk, üç mü tay~i istıhkak :V~rilmes~. hakkın: 

biın nokta üzerinde toplanıyor: dakı kanunun ikın~ı .muzakeresı 
1 - Mister Churchill hlman- yapılarak kabul edildi: . 

yanın şark cephesinde zehirli gaz B?ndan ~~a ı;naadın nızamna 
kullanmıya hazırlandığını haber mesınln degı~tı?lm~k ıstenilen 
veriyor ve bu takdirde İngilteı:e _ bazı maddeler~ uzer1?de ko~ıuşu~ 
nin de, kendisine tecavüz vtıki ol du ve devlet iktısa.di teşe~ullerı 
muş gibi, Aimanyaya en geniş memur!81'ının te~aut sandıgı h~ 
mil<yasta zehirli gaz atacağını kındakı kanun layihasına geçildı. 
bildiriyor. , Maliım olduğu. üz.~re bu layiha 

2 İ 'liz B kil· b d r geçen celsede, Bıngol mebusu Fe 
. -:-- .ngı • . aşve_ ı u. e a ridun Fikrinin bir takriri ile en -

tıik_bınd.ir. lia.rl.ıselerın_ kendı leh- cümene iade edilmişti. l!'eridun 
lerıne d~nd':'gune kanıdır. Ve AL. Fikrinin verdiği bu takrirde iktı. 
manya uzerıne başlı yan hava. ta. sadi teşekküllerde çalıştıktan son 
arruzlarını l!rUırmak. suretıyle ra bu teşekküllerin idare meclis~ 
Almanyaya J.ayik oldugu cezanın • lı · · ı ı · k 

·ı ğ. · ·· ı ktedir 11za klarına getırı en er yenı a- Adurrahman Naci Demirağ 

Japonlar 
En Şimale 
Vardılar --

Şimdi Hindistanın 
Assam Vilayeti de 
Tehdit Altındadır --Myitkyina DüJtÜ 

Tokyo, 11 (A.A.) - İmparator 
luk umumi karargahı tarafından 
saat 17,20 de bildirildiğine göre, 
Japon ordusuna mensup teşekkül 
ler 8 mayısta Myitkyina ~ebrini 
tamamiyle işgal etmişlerdir, Stra 
tejik bakımdan pek mühim olan 
bu şehir Birmanyanın şimalinde 
bulunmaktadır. Birmanyada faa
liyette bulunan apon birlikleri 
düşmanı her tarafta bozguna uğ
ratarag 6 mayısta Lust nehrinin 
şark sahiline vannışlardır. Myıt· 
kyina harekatı bu suretle 8 ma
yısta sona ermiştir. 

Açık denizde tayyare ıremilerinden hanlanan bombardıman ve 
av filol.annın himayesi altında seyreden Amerikan harp: gemileri 

Bundan sonra beden terbiyesi U• 

mum müdürlüiil müfettişi Ziya Ateı 
odaya çıkarak Ebedi Sefimlzin manevi 
huzurunda eğilmiş ve bayrafı al1ra~ 
valiye teslim etmiştir. Vat de derhıt 

A ek 131 bayraiı: bir numaralı atlete cmanef mer l a r· ........................ , ettikten ıonra g:ençllie hitaben b it' 
' demeçte bulunmuş ve "bayraiı bur:ı-

k G • • ı, ı ,.,,·11.- i dan alarak size teslim ediyorum. Er• Uça emısı • zurumun ve Erzurumlularnı saycıları· 

ı 
nı, baihlıklarını, tazimlerini Ankan• 

Y 1 (t F ya Milli $efe götürünüz, yolunuz ac;rk aplyor • • olsun." demiştir. 
ı • Bunu müteakip bir numaralı atlet 

-*- $ -<!<- alkışlar arasında hareket etmiştir. B~y 
' rak, saat 12,48 de Erzuruma 35 kilo• 

Tokyo Bombardımanı Polonya Cümhurreisi metre mesafedeki Kandilli istasyonu-
na varmış ve Aşkale kazası hududun• 

1 • T bl' v N d"ld" ,., Irak K 1 n da Aşkale kaymakamı, Parti ve bele-
csın e ıg eşre 1 1 e ra 1 1 diye reisleri tarafmdan karsılanmışhr 

--...- Tebrik Ettiler Burada toplanmı, olan halkın aüreıüı 

Y "d 1 D • it alkışları arasında ve yolunuz- açık 4 1~ eni en enıza 1 Ankara, 11 (A.A.)- Polon- sun sadalan içinde saat 12.53 te b1y-

ile iki• Japon ya nıiUi bayramının yıldönii. rait hamil atlet, bu istasyondan ay-
mü münasebetiyle, Cürnhur· rılmıştır. 

Muhribi Bahrddı reisimizle Londrada bulunan Bayrak, Erzincanda 
Polonya Cümhurreisi arasın· 

Nevyork, 11 (A.A.) - Ame- d b 'k kk" 1 [ Erzincan, il (A.A.) - Erzurum ' · 
a te rı ve teşe ur te gra • llyetı atletler! tarıfınan getirilen bay. 

rikan donanmasının Japonyaya ı ları teati edilmı*'ştir. ı rak vflbetimiz hududunda Tercıo 
karşı bava kuvvetini arttırmak kaymakamının reisliği altıncb bulu~ae 
için birçok tayyare gemileri inşa Ankara, 11 (A.A.) - İrak heyet tarafmdan merasimle teslim •· 

verı ece ını soy e~~ . . • nunun 13 üncü maddesiyle nasıl 
3 - Avru_pada ikıncı bır cephe bir tekaütlük hakkı tanıtmak is. ~ı-------------

açm~~ için lngiliz <:~ıinı;ın gös,- teniliyorsa, devlet memurlukla - r··-.. - ·-·--·--, 
terdiği umumi dilegı yerme getı- Mndan idare meclisi a.aııklarına = M Ch h·ıı·· 1 

• recek bir yol bulunacağını bildir- getirileceklerin de, bu lizalıkta ge i • urc 1 ını 
pıektedır. çen hizmet müddetlerinin tekaüt j 

Hindistana doğru 
Vichy, 11 (A.A.) - Ofi: Japon 

lar, Çunking - Birınanya yolunu 
kestikten sonra şimdi Hindistan
da Assam vilayetine karşı tazyik 
!erini arttırıyorlar. 

edilmektedir. 13 tayyare gemisi- l Kralı Faysal'ın yıldönümü ı hnmıs ve Erzincan atletlerine teslim 
nim inşası muhtelif derecelerde münasebetiyle, Cümhurreisi. t edilmist!r. Törene büyük bir hallr 
ilerlemiş bir halde, tezgahlarda miz İnönü ve Kral Faysal a- t kütlesi ve bir manga jandarma i$ti· 
bulunduğu ve inşaata gece devam ı rasında tebrik ve te•ekkiir $ rak etmiştir. Büyük bir nete içinde 
olunduğu ifşa edilmektedir. ı telgra(]arı teati edilnıi'~ti?. ı lı:o5uya devam olunmaktadır, 
l aponyanm bombardımanma 1. ../ ıı-ı2 gecesi Tercanda geç!rlleeek-

, ....... ' '•' .. '•• •' .. ' ''.... tir. 

* · * tükıerine sayılması isteniyor~u . s 0 n Nutku : 
Almanyanın, şark cephesin- l:lfi Devamı Sa. 2. Su. 1 1 l:lfr Devamı Sa. 2. Sü. 7 

ait resmi tebliğ 
Vaşington., 11 (A.A.) ~ Harbi 

ye nazırlığı tebliği: Japonyaya 
karşı geçende bir hava hücumu 
yapan tayyareler Birleşik Ame -
rikanın bomba tayyareleri idi. Bu 
hücumlar gün ortası gayet her -
rak bir havada yapılmı.ş ve tayya 
reler o kadar alçaktan uçmuştur 
ki, bir balon barajından sıyrılma 
!arı icabetmiştir. Tokyo, Yogoha-

de bu defa harbi kaybtıtti- ---<ı<~ İ 
ği veya Alınan ordusunda ricat l" 

başladığı takdirde, son silAh ola- Amerikanın Amerika lılar Bunu 1 
rak zehirli gaz kullanacağı ve bu Çok Cesaret 

MEBUSLARIN 
TEŞRii 

MASUNiYETi 
maksatla hazırlanmakta olduğu • ! 
hakkında son zamanlarda birçok V •ı C h y 11 e y · · B 1 1 
haberler sızıyordu. Alınan kimya erıcı u uyor i 
sanayiinin geceli gündüzlü zehir 1 

_,.._ ma, Nagyoya civarında ve daha 
T eckilatı Esasiye başka bölgeıerde kara ve deniz 

3' askeri fabrikaları bombalanmış -

li gaz yaptığı. bu gazlerin bütün Mu·· na 5ebat1 ~k cephesine, fakat bilhassa cep Berline Göre Nutuk 
henin cenup kısmına gönderildi- -•-
ği bildiriliyordu. Demek ki, s ov· Buhran Alametidir 1 
yet ve İngiliz kaynaklannın al- Vaşingtona Göre, Encümeni Bir Tefsir tır. 

1 
Tayyareler şehre yaklaşırlarken, 

dığı haberler de bu maliımatı te.. 
yit etmiştir. Bunun üzerine Chur Çok Nazik Bir 
chill Hitleri açıktan açığa bu teh $ fh G 
likeli silahı kullandığı takdirde a aya iriyor 
lngilterenin takip edeceği hare - Nevyork, 11 (A.A.) _ Vichy i-
ket tarzından haberdar etmeğe le Berlin arasındaki münasebet
lüzum görmüştür. Alınanya ze - !er in inkişafı üzerine Birleşik A
hirli gaz harbine başladlğı t ak - merikanın Martinique ile müza
dirde İngiltere de hava üstünlü- kereye girişmesi Vaşingtonda, 
ğünd~n istifade ederek bütün Al Birleşik Amerika _ Lava! müna. 
manyayı zehirli gaza boğacaktır. sebetlerinin tehlikeli bir ana yak 

Harp halinde bulunan bü~ü~ !aştığı suretinde tefsir edilmekte
memleketler düşmanın zehırli dir. Vaşington hükılmetinin ge. 
gaz kullanması ihtimaline karşı rek kendi emniyeti, gerekse di
hazırlanmışlardır. Fakat şimdiye ğer Amerikan devletlerinin em. 
kadar zehirli gazı yalnız Italyan- niyeti bakımından Fransız müs
lar Habeşistanda kullanmışlar, temlekelerinin müttefikler için 
diğer devletler bu silfilıa baş_vu~: bir tehdit veya mihver için bir 
maktan., çekhmıiŞicrdir. Çunku mesnet teşkil etmesine müsaade 
bu silah, " kullibıan hakkında da etmemiye karar verdiği temin e. 

.,~Dev~ı Sa..)~. Sü. 5 dilmektedir, .. 
" "' 

.; 

Vaşington, 11 (A.A.) - Chur- Talebini nceledi Tokyo radyosu, İngilizce bir propa-
chill'in dün geceki nutku, İngil- Ankara,ll (TAN) _ Urfa me- ganda ne şriyatı yapıyordu . Spiker, 
tere Başvekilinin şimdiye kadar busu Refet Ülgen'in masuniyeti Japonyadak ı neşeli hayattan ve bom 

bardnnan korkusu olmadığından bah
harp safhalarının tablosunu çi - re!edildikten sonra tevkif edildiğ-' •ediyordu. Bu n~riyat birdenbire 
zen en cesaret verici bir nutuk bilahare kendisine isnat edile~ durmuş ve radyo Japo~ dlllyle halkı 
olarak çok iyi karşılanmıştır. Bil suçlardan beraat ettiği malum- ikaz ederek, Tokyonun alçaktan ve 
hassa Hitlere hitaben, zehirli gaz dur. büyük bir süratle uçan birçok tayya
kullanıldığı takdirde tahripkar Masuniyetinin refinden sonra reler tarafından bombardnnan edil -
misilleme hareketleriyle karşıla- bir mebusun tekrar Meclisi umu- l:lfi Devamı Sa. 2. Sü 4 
nacağına dair olan ihtarı büyük mi heyetinin karan alınmadan "' 
bir sevinç uyandlrınıştır. İngiliz tevkif edilip edilemiyeceği hak- M 
hava kuvvetlerinin mihver li - kında Refik 1 • e'nin bir tefsir ta- Paris Radyo erkezi 
man ve sınai merkezlerine karşı lehinde bulunması üzerine topla- o· "ti u ld 
geniş ölçüde akınlar ve taarruz • nan teşkilatı esasiye encümeni, ınamı e çuru U 
lar yapacağını bildiren kısmı çok bir mebusun masuniyeti refedil- Ankara, 11 (Radyo gazetesi) -
cesaret verici olmuştur. İkinci bir dikten sonra mahkeme karşısında Amerika radyo istasyonları tara 
cephenin kurulınası ı,ini tesbit diğer vatandaşlardan bir farkı o- ftndan verilen bir habere göre Pa 
eden nutuk parçaları doğı:ıı ~ö - lamıyacağını, binaenaleyh tevkif ris radyo merkezi dinamH!e ber
rüşlü ve faydalı olarak telakkı e· dahi edilebileceğini karar altına hava edilmiştir. Hasar çok mü -
dilmiştir , • alarak tefsir talebini reddetmiş- hlmdir. İs~syonun uzun müddet 

{f:7Jf' Devamı Sa~ 2. Sü. 7 tir. işliyemiyeceği tahmin olunuyor. 

Suıkast Davası 
Müddeiumumi Yarınki Celsede 

İddianamesini Okuyacak 

Suçlular, mnhakeme edilmek üzere adliyeye ıretirillrken 

Ankara, 11 (TAN) - Alınan 

büyük elçisi Yon Papene yapıl -
mak istenilen suikast davasına 

çarşamba sabahı devam edilecek 
tir. Bu celsede C. Müddeiumumi-

sinin iddianamesini okuması muh 
temeldir. 

Diğer taraftan Abdurrahma • 
nm müdafii a\·ukat Şakir Ziya, 
mahkeme reisliğine bazı vesika • 
lar vermiş bulunmaktadır . 



[ O'LümDEN eaı;TER 1 
TAN ------------------------------------ 12 - 5 - 942 

Tevfik Fikret 
Müzesi 

Trakya 
• 

Tren KöprüleriıGıda Maddesi 
T Tevziatı 

, .. _ DiKKAT; ........ , 

Eski Mütekaitlerin 1 
Bir Dileği No. 34 

De müsaadenizle! .. 

Yazan: MAHMUT Y ESARl 

Hafif gözlerini kırpıştırıyordu: 
- Hangi düğümü? 
Gülmüyordum: 

--:::-

Haftada 1 - 2 Gün 
Açık Bulunacak 

lnsası • amamlantyor Bakkal.Birlikleri Bir okuyucumuz yazıyor: 
Manolllri efend"nin kolluklanm ha
lamıştı; ellerinı, kollarını vuruyor-

- Bendeniz anlatayım. Onun komı
taa sesini, hemen susturdum. Hiç şi

yet etmedi. 

- Niçin, bana bu kadar bel bailı
orsunuz? Artık, yavaş yavaş kıza

caiım size ... 
Küçük bir kahkaha attı: 

Edirne· Avrupa Yolu 20 Mayısta, lstanbul 
Avrupa Yolu 15 Haziranda Açllıyor 

Eliyle Yapılıyor 

- Her şey otar, dedim. 
- İnfallah, dedi. Valizini aldı, çık-

Celil ağabey hatıralarınrn yükün
korkmıyan bir insan dayanrşıyle 

öiiis geriyordu: 
- Ali Nafıze, esvap, kravat, göm

hatti omın "gorme., sınden çelci
re&. ırudı&'im ıpek çorapları soy-

- Bendeniz, ntr ilinize, in1anlan 
dişime vurdum, demiştim. Hatırlar
srntz elbette 1 

Sinirlendim
0

: 

- Ama, bu kadar "vurduiunuzu., 
tahmin, tasavvur ..d•mem!,tim. 

Mumya parmaklariyle dudaklarını 
açarak oyuk ağzını ıösterdi: 

Şehir Meclisinin müddeti bu ayın 
on beşinde sona ereceği için, dünden 
itibaren Perşembe akşamına kadar 
her gün Meclis toplanacaktır, Dilnkü 
toplantıda evvelA bu yd yenilenecek • 
olan $ehir Meclisi seçiminin Eylô.1-
den Birinciteşrinin yirmi birine ka
dar sürecek, yeni seçim müddetinde 
reylerin bir g(inde top)ıınması müm
kün olamadığı için, müddetin Mec
lisçe tesbitini istiyen riyaset tekli fi 
okundu, encümene gönderildi Sonra 
Şehir ve İnkılAp müze ve kiıtüpha
nesiyle Atatürk inkıHlbı ve Tevfik 
Fikret = Edebiyatı Cedide müzeleri 
talimatnamesi müzakere ve kcit>ul e
dildi. Bu talimatnameye göre: müze 
ile kütüphanenin yedi kişilik bir isti
şare heyeti olacaktır. Bu heyet aza
sından birisi hükumet müzeleri mü
dürüdür ve. diğer iki Azayı Belediye, 
üçüncüyii Üniversite seçecektir İsti
şare heyeti vakıf ve teberru 

0

edilen 
eserlerin iyice muhafazası, istifade o
lunacak bir hale gelmesi icap eden 
eserlerin satın almması, yeni teber
rular temini, bu husustaki vakfiye 
ve vasiyetnamelerin kanuna muvafrk 
olarak tanzimi, rehberler, sergiler, 
toplantnar, davetler tertibiyle uğra
şacaktır. Müze haftada &; gün saat 
10 dan 16 ya kadar, kütüphane her 
gün saat 9.30 dan 12, 13,30 dan ı 7 
ye kadar. Atatürk müzesi haftada i.ı~ 
gün saat 10 dan 16 ya kadar; Tevfık 
Fikret müzesi yaz mevsiminde haf -
tada iki gün. ktş mevsiminde bir gün 
saat 10 dan 14 e kadar açık kalacak
trr. Beş yüz ciltten fazla kitan te
berru edenlerin adları şt'f"ef ı t vası-

Edirne Karaağaç ile Sivilingrat a
rasındaki Maraş şimendifer köprüsü
nün inşaatı tamamlanmak: üzeredir. 
Bu köprü Mayısın yirmisinde işl<?t
meye açılacaktır. Bu suretle Avrupa 
ile Edirnenin demiryoliyle irtibatı 

teessüs etmiş olacaktır. Ayni zaman
da Selfınik, Dedeağaç demir.yollarının 
da bu hatla irtibatı teessüs edecek
tir. Tamamlanmak üzere olan köprü
nün yanındaki muvakkat serviı: kop-

rü~ilnden malzeme geçirllmesi bakı
mtndan şimdiden faydalanılmaktadır. 
Uzunköprü ile Pityon arasındaki bü
viik demir şimendifer köprüsünün de 
inşaatı çok ilerlemiştir. Köprü Hazi

nınm ilk haftasında tamamlanacak 
ve tecrübeleri yapıldıktan sonra, Ha-

Nahiyelerde kurulmaST kararlaşan 
bakkaliar birliklerinin laepsi teşkil e
dilmiştir. Parti ocaklarında yapılan 
toplantdarda seçim suretiyle altışar 

bakkal, birliklerln idare heyetine ay
rılmışttr. Bunlardan biri reis olarak 
çalışacaktır. Nahiye bakkallar birlik
leri ileride kurulacak tevzi ofislerine 
yardımcı olarak çalışacakları gibi. 
mahallelerde kurulacak mahalle lstlh
!Ak birliklerinin de: işlerini kolaylaş
tıracaklardır. Bakkallar birliklerinin 
reisleri, bulundukları mahallin iaşe 
memurlariyle temasta bulunacaklar 
ve iaşeden kendilerine veriecek fiş -
terle kendi birlikleri namma Toprak 
Ofisinden halka dağıtmak için yiye -
cek maddelerini alacaklardrr. 

"293 numaraL kanunla tekaüt 
edilen eakl mUteakitlerln altın 
para ile verdikleri yüzde 10 te· 
k•üdlye aidatına mukabll bugDn 
aldıkları maaı. verllen paranın 
onda birini bile kar11lamaz. 80· 
yük Mecll1, bu lftekl adaletalzHOI 
taıhlh için, her ıene yOzde 25 
zam yapılırak bizim tekaOt m•· 
aılannfn bir mlıllne çıkanlma11-
nı kararlaftırdı. Fakat iki aene· •

1 
dlr bir feY yapılmadı. 8ug0n ha
yat pahalrlıitının en yOkaek had· 
dine va11I olmuı bulunuyoruz. f 
Eaaeen eski mUteakltlerln dlSrtte 1 
üçU r1hmetl ,.ahmını kıvuımuı· • 

Manollki efendiye açtım. Ne göz
i1nü düzeltti, ne de kolluklarını ok

sesi başı eyik gibiydi: 
- S"zden bendeniz bunu da umu
rdum. Sız, otelin şerefini kurtarmı, 

-.-n'IM\FS11JlUZ. Sayenızde ... 
Çorbacı "Estağfurullah" a da kızı
l"du. Ama, söyletmedi nedense 
Katip Ali Nafiz, yeni esvepl~rla 
j gibi delikanlı oldu.. Üzerindeki 

pelik &'itmiıti. "Yerine röre,. ko
uyordu. Ptrpırı kıyafetle eksikli 
uşan katip, üstü başı düzel"nce 

ak:ikaten otel katibi., olmuıtu. Sü
lı:Ju, bitli Sirkeci otellerinin değil, 

m hem de en liıks otelinin 
Kltıbın "ziıppe işi ısmarlama,: ayak 
bıya ayaklan alışık olmadığından. 

z bu~lı:ularak yürüyordu. 
B11, nedense Manolaki efendinin pek 

a ıitmlttı: bıyık altından kıs hs 
· ordu. Benden yok arapça, acem
beyitler filin biliyordu. Hatmm
kalan da ıu: ''Taklidi zağ kepki 

ramini güldürür . ., 
Kolluklanru, seve seve okşuyor 
:viflemyoı::du. Benimle pek içli dışl; 
uştu, &'izli rizli gülüyordu: 

- Belki ipekli çoraplar da acıtı
rdur. 
Ali .Nafize toz kondurulmasını iste

rdı.mr: 

- Dokunmayınız çocuğa ... 
llanollki efendı, kolluklarını takır. 
tarak ellerinı havaya kaldırıyordu: 
- Dokunmuyorum.. Bendeniz, o 

, ıatiilinlz tarafından sevıldiği i
daba fazla seviyorum 

B11 konuşmalar, sevisme.ler, hep, hep 
eldı. Fakat günlerden ve günlerden 
şu kafamda düP,.ümlenen düğümü 

zmiye karar vermiştim 
insanlar, alıştıkları tav

0

ırlarr yadır
' o ' r B"r ı:;ıin, yemekten, tatlı 

~ konuşuıken. ben: 

- Ber..tenizde, tek diş bile kalmadı 
O. bunu bir "nükte., olarak söylÜ· 

yordu. Ben, kabul etmemiştim: 
- Siz. ısıracak inaan değilsiniz. 
Pek keyfine gitti: 11ska ihtiyarların 

kannlanna basarak ıülmeleri vardır 
Katıla katıla &'üldü. · 

- Mükemmel adamsınız. Sizi ~~v· 
'Tim kadar var 
Manolaki ef~ndinin bunu candan 

~öylediği açıktr. Beni seviyor, el üs· 
ünde tutuyordu. 

Nedense Ali Nafizi~ yıldızları pek 
barışmamıştı. Ona, ''köylü., muame
lesi yapıyor, inceden inceye alay da 
ediyordu: 

- Hiç espri 10lı: bu çocukta ... İyi 
·ocuk, hoı çocuk, namuslu çocuk ... A 
"Tia. espri hiç Yok. 

Kollulı:lannı takırdatarak ellerini 
havada sa90ruyordu: 

- Siz, nerede: o, nerede? Arada. 
dağl~r, denizler var. Sadece "dailar,. 
demıyor: adada oturduğumuzu araya 
sokuşturuyor, keyifli keyifli gülüyor
du: 

- Dağlar ... ve denfzler .. 
Ali Nafizde "taı,rah,. hali vardı. 

Öyle &'Örünüyordu. Manoliki efendi, 
buna tırnağını takmııtr: 

- Kafadan rayri müselllhl 

Bu "espri', İstanbullularrn askere 
alınması üzerine çıkmış daha dumanı 
tuten bir "espri.. idi 

"Eski Oıman'r". f~tanbullunun as
ker olma.srnı. rfo.;ru bulmuyordu: 

- İstanbulludan asker olur mu? 
Muhallebi çocuiu, askerlık yapamaz. 

M:t1•tl·I 
BUGV'NKC PROOR.\ M 

- Bendeniz, miısaadenizle konu•mak "' 7.30 Program 
y um dl'dim. 1.33 MUıik IPI.) 

1 
fq,15 TUrlıiller 

bu başlangıcın, hem şaka, hem 7.45 Haberler 
d..ı· ld - d 1.00 Milalk (Pi) 

" o oeunu erhal anlamııtr. Kol- ı. ıs Evin uui. 
mı okşuyor, kıs kıs gı.ilüyordu. 12 JO Proırram 
B d d t •1. . . • ı2 33 TUrkliler 

- en en z e, za ı a ın zi dınllyo ı2,45 Haberler 
Konuşalım. 

1

13.00 Şarkılar 
G J i · ı · b~'- ıa.oo Proeram oz er nın Ç?ne .... arak sordum: ıa Ol Orke•tra 
- Benim lcafa~n içindekı düğu:nü ıı 45 Fa,,ı hc~tl 

&ün. Sizden bunu rica ediyorum 19.00 Konuşma 

19 30 Haberltt 
ı9.45 Serbest 
19.55 Puıl hey .. tf 
20.1 5 Radyo ıraıeıcsi 
20.45 Sololar 
21.00 Ziruı takvimi 
21 .10 Milzik 
21 .30 Konuıma 
2ı.45 TOrk müzifi 
22 30 Haberler 
22.45 Kapinış 

na yazılacaktır. ____ ,,, ____ _ 
14 Y aıında Bir Do
landırıcı Yakalandı 

Robert isminde 14 yaştnda bir ço
cuk birkaç gün evvel Beyoğlunda o
turan Pıyer adında bir t4clrln evıne 
gitmiş ve annesi Luanaya "of(lun vur 
gunculuk etti, mlllt korunma mah -
kemesine götı'.lrdtiler. 150 lira istiyor .. 
demiştir. 

Oğlunun mahkemelere dilştüğünü 
haber alan Luana da derhal telaşa 

kapılarak Roberte 150 lira vermış ve 
hemen götürmesini söylemiştir İhti
yar ve hasta olan Luna, aksa~a ka
dar ağlıyarak bir haber beklerken 
birdenbire kapı çalrmnrş ve oğlunu 
karşısında görmüştür. Sevinçle oğ -
!una nasıl kurtulduğuuu sorunca, Pi
yer hayret etmiş ve böyle bir şeyin 
olmadu\ını kendisini aldatttklilljını 
.söylemiştir Zabı.laea ~ Robert 
yakalanarak dohındırdlgı paralar a
lınmış \'e ınııhkemeye verılmiştir. 

Kitaplara 
Yapılan Zam 
Zam. Yüzde 
Nisbetinde 

JO - 30 
Olacak 

ziranın on beşinde işletmeye açıla -
caktır. Bu suretle uzun müddetten

beri Avrupa ile demiryoliyle kaybo -
lan irtibat temin edilmiş olacaktır. 

Karnesiz Ekmek 
Satanlar ----2 Müessese 
Mahkemeye 

Sahibi 
Verildi 

Öııi.ımüzdeki ders yflından itlbareh Dün iki ekmek cünnümeshudu ya-
ilk ve ortaokullarla lise ve teknik öl!- oılmştır. Karaköyde (Yayla) yağ ve 
retim kitapları yüzde on ile yüzde o- c;ilt müesseseslndt: karnesiz ekmek 
hız arasında de,lisen bir zamhı satı- cratıldrğı haber almarak, burada araş
şa çıkarılacaktır. Okul kitaplan ge - tırma yapdmtş. sandviç yapılmak o
çen sene maliyet fiyatından noksana .,ere 800 parça ekmek il 77 t 1 t y . k b ö e ayrıca 
sa ı mış ı. enı zam aran unu n- i;:ilo ekmek bulunmuştur (Yayla) 
!emek maksadlyle alınmıştır Di~er · 
taraftan öniimü7.deki ders yılı baştn- c;ah~bl _Mim Korunma mahkemesine 
da kitap darhğı çekilmemesi için. ı l' Pr.ıl'?'ıştir. Ankara caddesi1?:de Fi~i
şimdiden okul kitaplarınm basılması '1Plının lokantasında da musterllere 
için hazrrlıklAr tamamlanmaktadır karnesiz ve tanesi otuz kuruııtan ek
Oi~er neşri:vat bu isin ı:;onuna brra- mek satrldriı haber alınarak cürmil-
'<rlmıstır meşhut yapılmrştrr. ··-... ·-·------·· ... -----·--· i KUCÜK HABERLER İ 
:.... : 
+ MUHENDIS TALJl!BESTNTN KO•J 

SERI - Yüksek MUhendiı mektebi •alehui· 
ni:> Doçent Gür•an ve Profe•&r Pou. he'nin 
irlr•JdvJ~ pek yakında ikinci bir 1conwr ""r" 
cektır. * YALOVA YA2 TARiFE!!! - Yaz rn•v 
~i:ninin yakla~m111 üzerine her cilr. v~ıova 
ıçın akumlan 17.4 S de bir vapt•r kaltlmla
calı:tır. ~u vapur ertesi ırilnil ubah 5.2n de 
donecektır. Pazar ırfınleri Ada ıtfrdn1 yaı;a'I 
9.~0 n .. uru ıfa Valovava korlor eld,.•ek dl). 
ntcrlc t ir 

+ Vl\LIVI ZiYARET l'OF N ı<ONilO 
LOSl.AR Snv••,.tlH blrf ;ti ,.t R•Jmcn Gc 
nf"ral kon"olo~l.ırın dOn v111hvi rivaret t'tmitler 
dir. 

+ UN H.ALTTEST - l•tanbul Yilbcti 
kö\•lilJ,.rinc dafıtrlmalr o ..... bir un lıalita11 
ha•ırlanaraktır Bu haHtanrn tecf'tlbe•eti ya
pılmakıadrr. 

-tr VAL1 Dll:FTF.RDARLIKTA VaH 
L. Kırd-r diln defterdarlığa ırid<!ffk veııi nıal • 
yrlrn yakla•ma11 münasebetiyle TDUbulif mali 
ı,ıer rtrafında ıneşnl olmuıtur. * TRAKYA UMUVJ MUFBTTtSJ - $eh 
rimizde bulunan Traı.ı,a umam müietti<ıi ,.,.. 
lr.ili dün sabah valiyi dyaret etmi,ılr. 

* Altın Fiyatları 
Dün bir altm 3490 kuruştan ve bir 

gram küiçe ~ kuruştan satılmııstu·. 

FIŞ TAHRiF EDEN BiR FIRIN· 
C 1 - Beyoğlunda fırıncı İbrahim 
Merter iaşe memW'luğundan aldığı 
~ayım fişlerini tahrif ederek ve bu 
fişlerle değirmenlerder un almak iıı
terken yakalanrak adliyeye verilmiş
tir. 

~----*:~-----

Sigara Nevileri Tahdit 
Edilmiyor 

Bazı tütüncülerde Serkildoryıı n, 
Bafra Milden. Yenice gibi sigara çp
şitierinin bulunmaması yüzlindPn İn
hisarlar İdaresinin bazı si~ara nevi
lerini kaldıracağı yolunda idrlialar i
leri sürülmektedir. İdare. c;ok sarfe
dilen bu sigara nevilerinln kaldırıl -
ması için ortada bir sebep olmadığı
nı bildirmektedir. Bu tip sigaralar 
her tütün satana verilmekte, fakat 
baz! semtlerdeki tütilncUler bunlar -
dıın çok ve bazıları da az sattıkların
dan, çok satanlar da çab•ık tüket
mekte ve biltün bu iddialar bundan 
ileri gelmektedir. 

Dün birliklerin reislerine iaşeden 

fişler verilmiştir. Bugün bu fişlerle 
tur yağı ve bir iki güne kadar da pi
rinç ve fasulye alınacaktır. Tur yağt
nın kilosuna 178 kuruş fiyat konul -
muştur. Toprak Ofisinin elinde çok 
iyi cinsten pirinçler bulunmaktadır 
Fakat geçen defa dağıtılan ve kilosu 
elli bir kuruştan verilen pirinçlerin 
cinsinden mevcudu kalmadığı lc:in. bu 
cins pirinçlerin gelmesi beklenmek -
tedir. Pirinclerden sonra fasulye da
ğıtılacaktır Nahiyelerin bakkallar 
birlikleri bu de!aki tevziRtı mahalle
lerde bulunan ba~kalların imkan da
hilinde hepsine mal vermek suretiyle 
vaoacaklardrr 

Dağıtma birlikleri 
kuruluyor 

Ankarat 11 (TAN) - İaşe işlerinın 
daha ııratik bir şekilde halli kin hük•i
met, halk dağıtma birliklerinin kurul
maıı için hazırl·klara başlamıştır Bu 
husustaki koordinasyon heyeti kann 
Vekiller Heyeti tarafından tasdik e
dilmi11tir Yakında neşredilerek meri 
vete girecektir 
Çıkacak karara göre 250 ev veya 

1000 nüfus bir dağıtma birllii teşk 1 
edecek ve birli~in, bir rei<:ıiyle dört 
azası bulunacaktır. Köy bölgelerı için 
her köy bir dağıtma birliği olarak 
kabul edilmıştir 

Yatılı o1<uı ve hapishane gibi yer
lerde de birer birlik teşkil olunacak
tır. Bu birliklere &'irmiyenler hükii
metçe yapılacak daiıtmalardan istifade 
edemiyecelderdir _____ * ______ _ 

Edirnede Y er1i Mallar 
Pazarı Açıldı 

Kelime, CTAN) - Sümerbank verlimallar 
paıarı ~ubesi bugünden itibaren açılar.ık i,e 
ha•lamıştır. Paıar. halk ın nllfus elird~nları 
üıerine yapr~trrdııi: • kuponlarla isteEini teshlt 
etmektedir. Tevziata da vakın ırilnlerıle ba~la 
nac11ktır 

İ tur. Geri kalanı pek azdır. Dev· 
let, yeni mütekıltlerln terflhlnl 
düıUnUrken bizi de ahır lmrD· 
mUzde bugünkü •Alınacak va:ırl· 
yetten kurtarmalı, hiç deilll•~ 
Millet Mecllılnln pek ldlllne o · 
lan kırırınf yerine getlrmelldlr 
Bu bıhee temaı etmenfzl rica e 
derl:ı: • ., 

Okuyucumuzun mektubuna bir 
teY IAveelne lüzum glSrmOyoruz. 
Dilek, bir bUtçe ve bir lmkln 
meeeleıldlr. EOer denlldlOI gibi 1 
bu terfle bugünkü mDıkDI vazı. 
yete ra§men, bütçeye pek aöır 

bir yük teıkll etmlyecek1e eakl 
mUtekaltlerln terfih! pek ldlllne 
bir hareket olur kanaatindeyiz. ................... __________ ..., ___ , __ 

Şimendifer lıçilerine 
Yemek Veriliyor 

Devlet Demiryollarmda çalışan iş
çilere günde bir öğün sıcak yemek 
verilmesi hakkındaki karar Sirk.,-i 
\•e Yelikulede çalışan depo, atölye, 
ambar ve tahmil tahliye işçilerine de 
teşmil edilmiştir. Uç gündenberi bu 
iki mevkide yedi yüze yakm işçiye 
oilav verilmektedir Beher f§çinin 
günlük pirinç istihkakı 150 gramdır. 
Yakında bu karardan yol ameleleri -
n in de !aydalanaca~ sanılmaktadır. 
Diğer taraftan Ankarada kurulan 

Demiryollar memur ve müstahdemle
ri kooperatifinin İstanbulda da bir 
şubesi kurulmuştur Demiryollannda 
çalışan herkes beş liraltk bir koo -
oeratif hisse senedi alarak dalrtıl
nakta olan gıda maddelerinden mü
"ıı it sartlar içinde faydalanmaktadır. 

lskenderunda Bir Kamyon 
Şimendif erle Çarpışb 

f•kend~run. (TAN) - hkenderun Hman 
tnlntı için ta~ nakletmekte olan bir kamyon 
kanal lroprUsünll ııeçerken bir malzeme tre • 
niyle çarpıomıştrr. Ka.myon kllprilyil seçerken 
trenın lokomotifi kamyonu ortalamtı ve tle· 
miryol ÜZ'erinde yih metre kadar •Oril!tle'ltİ§• 
ıir. Makinist lokomotiO durdurunea,.a kadar 
tıamyon parçala11m1" lı:amJ'OD ublbl AbdOlııa
fıır •mele Onıcr. Ahmet ve Cemal feri bir 
selcilde ölmO,tUr. Kamycn şoförü S!Jleyman 
Çakır ile Amele lzıet ve Mustafa da atır Y•· 
ralanmıştır. Facia hakkında adll:re ft ılmendi 
fer idareeince tahkikat yapılmaktadır. 

1 G'C' G'L'N H.+BUUER 1 Şark Cephesindeki 
Mevzii Muharebeler 

Amen1ca 
Gemisi 

13 U~ak 
Yapıyor 

Mr. Churchill1n Nu+· · Zehirli Gaz Harbi M. Churchill'in 
Son Nutku 

Mecliste Dünkü 
Müzakereler 

Jtltr Baştarafı 1 incide Fikrinin ~yledifi gibi buralara sala
Bu takrir üzerine geri alınan hiyetli insanlar bulunamıyacagı fikri 

3 uncü maddenin bı.itçe enciime varit değildir." 
ınde uzun uzadıya tetkik edil _ Bu izahlardan sonrn münakaşa ol
kten sonra umumi heyete sev _ dukça şiddetlendi, Feridun Fikri te-
edildigı, hazırlanan mazbatada zinde ısraT etti. 
azılıyor ve derin mcelemeler 50 "- Nasıl ki, memuriyet hayatm
unda, ister memuriyetten gel _ dan mebusluğa intihap edilenlerin 

olsun, ister iktısadi teşekkül teşrii hayatta geçirdıklerl müddet te
memur ve mütehassıslarındon kaütıük haklarına ~ayılryorsa, memur 

d l luktan idare meclisi balıklarına ge-
sun ı are mec isi balıklarına tirilenlerin de tekaütlük haklarının 
tirileceglerin bu azalıklarda ge tanınmasını istedim.,. 

recekleri müddetin tekaütlük -
· sayılmamasının ekseriyetle Lehte ve aleyhte söylenenler 

tıarar alt,na alındığı bildiriliyor-

mazbata okunduktan sonra 

Husnü Kitapçı, oturduğu yerden, 
Feridun Fikriye ~yle mukabel~ etti: 
"- Mebuslar hakkındaki bu nok

tanın da kökunden halledilmesi ıa -
zım gelir . ., 

1r sahibi Feridun Fikri söz aldı 
e dedi Jd: Abdürrahman Naci şu fikri ileri 

"- İktıaadt te,ekkiillerin idare siirdü: 
Jısleri bu teş~kküllerin beyni me- "- Meclisi idare Azalığı, ınemuri-

besindedir. Burada vazife görecek- yetin temadi~! eleğildir. Yalnız iktı -
e ıeniş salAhiyetler verilmiştir. sadi teşekküllerden bu vazifelere ıe
ada çalışacak olan salAhiyetli tirilenler için bir tekaütltlk hakkı ta
selerl bulmak istiyorsak, bu va- nımak lilzmıdrr . ., 

elerde bulunacaklarm tekaütlük Rasih Kaplan, bu tecin tamamlyle 
akktnı tannnamız icap eder. Bugiln aleyhinde bulundu. Söylediğine göre. 
tbık edilen devletçilik esasiyle ik- umum müdürleri, çıkan bir kanunla 
adt teşekküllerimizJ daha iyi ol- idare meclisi Azası yapmanın mah -
ıya götürecek vasıfları haiz insan- zurlan bugün görünmektedir. Çünkü 

n ekserisi devlet kadrosundadır umum müdürler, bu salAhlyetleri sa-
r çte kalan biz avukatlarla müte~ yesinde mesullyetlerinl sakl.ıyacak bir 
tler bulunmaktadır. Diler bir nok hale getirmişlerdir. İkhsadt teşekkül
olarak sunu ileri süreyim ki, ıe- !erin idare meclisi Azalıklarına me -

celsede bu madde, encümende muriyetlerden değil hariçte çalışan 
rar görüşülsün, diye vermiıt oldu- ve bu fşl~rden anlryan adamlan ge

bir takrir üzerine encümen, bu- tirmeidir. Binaenaleyh bütçe encü
o maddeyi silerek llyfhayr hu- meninin mazbatası yerindedir. 
uza getiriyor. Halbuki sillnen Bundan sonra diler hatipler de ba-

maddede, hiç olmazsa iktısadl te- zı mütalAalarda bulundular. Verilen 
ülleı'den meclisi idare azalıkları- k"fayeti müzakere takrir! ile Abdilr
ıelecek olanlar için tekautlük rahman Naci ve Feridun Fikrinin 
ı tanılıyordu. Eğer takrıri ver - takrirleri reye kondu ve llyiha ay -

ide bir hata yaptıysam, sözilmil \nen kabul olundu. 
alı;yorum.,, *-----

Bundan sonra kürsilye gelen büt
encümeni mazbata muharriri Hüs
Kltapç! dedi ki: 

- İdare meclisi Azalan memur -
a benzemez. Onlar teadill kanunu 

ne tabi değillerdir. Bir nevi 
sahlbıdirler Ayrıca idllre 

e geldikleri zaman dulgun 

General 
Tevldf 

Glrau 
Edildi 

Ankara. 11 (Radyo ıazetesi) - Ge- 1:iff3 Baştarafı 1 incide 
len haberlerden anlaııldıima go ·e mekte olduğunu haber vermiştir. Spi
Moskova böl&'esinde hafif kar ve yağ- ker, bu tayyarelerin çok süratli uç -
mur yaimaktadır. Son bir iki gün i· tukları için yakalanmaları kabil ol -
c;inde huaret sıfırın altına S dereceye madığlnı ::ıöylemiş, biraz sonra bun
kadar düşmüştür. Bu yüzden beklenen 1 Iarı karşılamak için havalanan üç 
harekitrn Haziran baıına kadar geci- Japon tayyaresinin zayi olduğunu 
keceğinden bahsedenler vardır bildirmiştir. 

Alman resmi tebliği Öğleden sonra diğer bir radyo mer 

Berlin, 1 ı (A.A.) _ Alınan tebliği: kezi 3000 ile 4000 arası telefat ha -
Sark cephesinde diiıtnanrn mevzii beri vermiştir. Radyo. yangmı sön -
taarruzları &'eri püskürtülmüştür. dürmek için Ye ;yeniden taarruz ya
Muharebeler kısmen şiddetli olmuş- pılması ihtimallerini azaltmak için 
tur. Alman mukabil '\aarruzları mu- yamur yağmasına dua etmelerini Ja
vaffakryetle neticelenmiştir. Llponya- ponlardan istemiştir. Neşriyat bun -
da düımanın yeni taarruz:lan akam~te dan sonra daha az heyecanlı olmuş
uiramıştır. Karadenizde ke•if uçuşu tur. Yalnız hastanelerin, mekteplerin 
yapan tayyareler K~ boğazında 1300 ve hiçbir askeri değeri olmryan da
tonluk bir düıman ticuet vapurunu ha başka yerlerin bombalandıitı, hat
batırmışlardır. $imal cephesinde düı- ta bomba isabet eden yer~rde bile 
man dün cereyan eden bava muhare- hasarların hafif olduğu aöylenmlştir. 
beterinde pek aiır kayıplara uiramış. 48 saat sonra Tokyo radyosu bu akm 
tır. Alman av tayyareleri 22 si Hur- esnastnda t;ıkanlan yangınlann sön -
rica ne olmalı: üzere 'l'1 dtiıman tayya-j dürüldüıliinü haber vennistir. 
resi düşürmüıııerdir. ' • Batınlan gemUer 

Moılı:ova, 11 (A.A.) - SoY~ tebli
ği: 10 Mayıs: Cephede önemli hiçbir 
deiiıikli lı:olmamıştn-. 9 Mayrs: 25 
Alman uçait tahrip edtlmiıtir. Biz 18 
uçak bybettilı:. 

* işçilerin Zam 
Talepleri 

İşçflerle patro!llar srasmda çıkan 
lhtillflan halJetmek üzere kurulan 
komisyon dün VaH Muavini Ahmet 
Kınık'ın riyasetinde bir toplantı ya
oarak, çalışmalarına devam etmiştir. 
Toplantıda işçi mümessilleriyle pat
ronlar bulunmuşlar ve iki taraf da 
hayat P:1halıltğt dolayısiyle yapılma
sı gereken zamlar hakkmda fikirle
rini söylemişlerdir. Komisyon, bu 
husustaki kararını Cuma gflnü bil -
direcektir. 

Memurların Yabancı 
Dil t mtihanlan 

. Ankara. 11 (A A.) - Maarif Vekillii!lnden 
bıldlrllmlıılr: 

1 - Devlet memurlan ile bankalar ve 
devlet mile•se•eleri memurlarının 36S6 ve 
l6S9 saırsh kanunlara ııllre icra olunan yaban 
cı dil imtihanlarına ıtirecek lsteklllerı!en men 
sup bulundukları mlle11eselere 30 nisan 1942 
tarihine lı:adar müracaat edip muamelelerini 
taınamlaıımıı olanalrın imtihanları •VYelce rad 
ıro n ıazete ile llln edilen tarihlerde Anka
ra dil ve tarih - Coira(ya falıUlteıınde ,,. 
htanbul ilninnltealnde yapılacaktır. 

2 - lıfenmap 'lıulundulılan veya lnthap e
decekleri dairelere SO niMn 11142 tarihine kı· 
dar ba,wrduklan halde muameleleri nlıtlnde 
tamamlanmamıt olanların iıutihanlan 25•21 
mayıs tarihleri ara11nda aıafsda l(lhterllen 
~nlerde ,.apılacatsndan bu ılbllerln verJl·a· 
farının en ııeç 20 mayu 1942 tarıhine kadar 
veltlllifimlre ırelml, bulunmı9r lhrmdır. 

Vlfington, 11 (A. A.) - Pasifik 
batısında hareket yapan Amerikan 
denizaltıları bugün Bahriye Nazırlı -
tmm bildirdiiine göre, bir Japon 
muhribi ile fki Japon şilebinl batır -
mışlardrr. • Melboume, 11 (A.A.) - Avuatral~ 
ya müttefik umumi kararıahı tebliği. 
iki Japon denizaltıauım Avustralya 
şimal doğusunda müttefik uçakları 
taraftndan batırıldığını veya hasara 
uğratddrtmı bildirmektedir, 

Türk - ltalyan 'ncaret 
Anlaşması Uzatılıyor 

Ankara, 11 (TAN) - !938 aeneein
de İtalya ile akdettitimts ticaret ve 
seyriıefain mtlddetinhı bttmee!nien 3 
.., evvel feabedilditf llakkmda bir mli
racaat vaki olmadıiı takdirde bu miid 
detin bitammda birw senelik devre
ler için uzatılmau hakkında İtalya 
hiikimeti tarafmdan yapılan telıllf, 
hükOmetimizce de muvafık glSrtilmllı 
ve her iki bök6met arasında teati e· 
dilen notalar Btiyük Millet Mecll!llne 
sunulmuştur. 

Sümer ve Eti Bankın 
Sermayeleri Arttınlacak 
Ankaı'a, 11 (TAN) - Mecliee ırelcn 

evrak arasmda, Sümerbank sermaye 
sinin çoialtrlmaaı ve Etlbank serrrıa 
vesinin 100 milyon liraya c;ıkardmas• 
h:ılrlnn-'.,lri lr"""" l!IYltıııın dıı V'!lrA•r 

kundan Çıkan MGına 
9"' Baştarafı 1 incide 

korkunç tehlikelerle doludur. He 
le İngiliz hava üstünlüğünü te . 
min ettikten sonra Almanyanın 
zehirli gaz kullanmıya kalkışma
sı, muhakkak ki, Almanyayı da 
ayni derecede, belki de daha faz 
la ölümle karşı karşıya bıraka -
caktır. 

* * Mister Churchill bu defaki 
nutkunda ilk defa olarak 

neşeli ve nıkbindir. En karanlık 
günlerde en acı hakikatleri söy -
lemekten çekiıuniyen İngiliz Baş 
vekilinin bu defa nikbin konuş -
ması, hidiselerin hakikaten de -
mokrasileriİı lehine gelişmiye baş 
ladığına inandığını gösterir. Za -
ten Mister Churchill evvelce de 
1942 yılının müttefikler için bir 
dönüm yılı olacağını haber ver -
mişti. Şimdi garpte İngilizler ha
va üstünlüğünü temin etmişler -
dir. Alman sanayi merkezlerine 
yapılan hücumlar her gün biraz 
daha şiddetlenmektedir. Ve Chur 
chill'in verdiği teminata göre, İn 
giliz hava filoları Almanya üze
rine onların İngiltereye attıklan 
bombaların 10 misli, 100 misli 
bomba atacak ve bu bombardı -
man bütün ilkbahar, bütün yaz, 
bütün sonbahar ve bütün kış de 
vam edecektir. 

İngiliz Başvekili nikbinliği da
ha ileri götürüyor ve garpte ikjn. 
ci bir cephe açmak hususunda 
İngiliz efkannm gösterdiği şid -
detll arzuyu tatmin edecek bir 
yol bulunacağını haber veriyor. 
Demek ki, İngiliz hüktimeti Av
rupaya asker çıkarma tasavvur -
lan etrafında kararını verm ış, 
plinlanm hazırlanu:ştr. Bunun 
için münasip bir zaman ve bir fır 
sat beklenmektedir. Günü geldiği 
zaman müttefikler Avnıpaya as
ker çıkarmaktan çekinmiyecek -
terdir. 

- ** Sözün kısası harbin gidişini 

1:ifr Baştarafı 1 incide 
Almanyanın Ruslara karşı gaz kul-

lanmıya karar verdiklerine dair olan ~ Ba ·~ .. afı 1 incide 
haberler Almanların yeni bir gaz keş- Berlindeki tefsirler 
fettiklerine dair verilen haberlerle ay- 8 1. 11 (AA ) _ G 1 i 
i d .. f t kt di F lı: t er ın, . . ayr resm 

n zamana tesa u e me e r. a a .._. k kta b"ldi ili M Chu 
t ·1 d ··h· t kl .. .....ır ayna n ı r yor: . r-
nrı tere e mu ım gaz s o an vucu- h'll'i tk Al -• al h 

d · il · ti H hf"ll · d c ı n son nu u, man aıya ma -e getir mış r. ava ma ı erın e f"ll . b k "l il h""k6m ti · i 
şimdi İn&'il~zlerin ellerinde bulunan ç~n~ın~~lu:::~~rı e nı:nevi e~::m~ 
hava yolu tle yapılacak &'az muhare- .. t • b' b lirti 1 .. kki edilm kt . . • ıı:os enr ır e te ... e e-
besı ımkanları hakkında zaman zam:ın dl B d •1 1 ·· ··ı ·· al 
dlkk l" ·ı k d" r , ura a ı er suru en mut eaya 

ate şayan ma umat ven me te ır. .. b t lı: t ·ıız htiLA 1 • 

I 
. . gore, u nu u ngı aumet nın 

ngllterede tedbırler sinirlilffinl ve Büyük Britanyadakl 
Londra, 11 (A. A.) - Zehirli gaz gizli buhranın hayallerle 8nüne ceçll

kullarulması meseles: hakkında M. mesl için sarfedilen ıayreti ıröater
Churchill tarafından H.itlere yapılan mektelir. Bunun muvaffakıyete erite
ihtar Bilyük Britanyada zehirli gaz- mlyeceğlni belirtmek burada lüzumsuz 
!ara karşı altnacak tedbirlerin son sayıhyor 
aylar zarfında muntazam bir şekild -------* 
yeniden ıncelendiğ! hakkındaki h Birmanyada 
berlerl daha alAkaya değer bir h e t:;;r Baştarafı 1 melde 
getirmektedir. Belediye makamları ve Japon taarruzu, şimdi bu hedef ıs-
paslf müdafaa servisleri sivil halka tlkametinde inkişaf ediyor ve Gene
dajrtılan gaz maskelerini muayene- ral Alexander'm kumandasındaki in
den ve tetkikten geçirmekle pek meş- giliz a kerlerinln r catini kesmfye ça
guldürler. Bir müddettenberi Londra- lrşryor. Londradan rlcatin intizamla 
nm birçok mahallelerinde gaz mas- yapıldığı bildirilmektedir, 

1 keleri muayyen zamanlarda muaye- Birmanya bükılmeti, süratli Japon 
neden geçirilmiştil". Halkın alışmak ilerleyişinden dolayı, merkezini Hin
için her gün maskelerini bir müddet dlstana nakletmistir. 
takmıya davet edilmelerine bilyilk bir Çunking'den bildlrlldilfne ıtsre, 
önem veriliyor Merkezi Birmanyada Taunıf'de bu-

Almanyadaki tahribat ıunan Japon kuvvetleri. flmale çe

Londra, 11 (A.A.) - Hava nesa
retinln haberler servisi ti)yle demek
tedir: Yapılan hava keıifleri Kiel de
niz üasü ile Kolonya harp fabrikaları
nın ve Ruhr'dalri askeri hedeflerin 
bombardımanlar sonunda nasıl tahrip 
edildiklerini isbat etmiştir. Akın es
nıunda alman fotoğraflar tam isabet
lerle hedefler berinde köşeler ve bü
yük oyuklar meydana geldiğini gös
termekte4ir. Kiel'de Krupp müessese· 
sinin Cermanya denizaltı tezılhla("ı
nın en büyillı: kısmı çok mühim tahrl· 
bata maruz kalmııtır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 1 l (A.A.) - "Teblil": Mal

tada Valetta limanında kuru havuzda 
bulunan bir batp ıemisine bombalarla 
taanıu edilmlıtlr. Muharebe ta;yyare
lerinl himaye eden İtalyan av ta,,.are
lerl ba esnada 8 dilıman tayyaresi dil
ıünniltlerdir. Ada üzerinde yapıla" 
şiddetti bava muharebeleri eınasında 

k llmişlerdfr. 
Domei ajansına g&-e, fnglllz - Cin 

kuvvetleri yıkılmak Qzeredir. Etraf
larındaki ldskaç gittikçe ınkllhrtl
maktadır. Japonlaı' Hindistan ile Bir
manya arasmdakl bütün yollan t11al 
etmek suretiyle dilşmanm geriye sıç• 
raması lmkAnlarını kesmişlerdir. 

* Amsterdam, 11 (A.A.) - -n.N.B ... 
Londra radyosunun blldirdllfne gıtre, 
Birmanya v'1lsl Sir Donalcl Smltıı re
fakatinde km'maylan oldulu ba1de 
Hlndlstana ıelmfştfr, 

Sofrada Bir Y anıın 
Sotya, 11 (A.A.) - ~ yalan 

ayırma gaı1bda aamıçb vqonlann 
pailaması yi)zflnde bu gece llddetll 
bir yangın çıkmşhr. Hasar eok mft
hlmdlr 

Alman av taYl'aı'eleri 9 düıman tay- askeri kampa tam fpbetler kaydedil
yaresl Iüıllrmüılerdlr, Şimalt Afrik<\- miıtlr. Feroe adalan dvannda orta 
da da iki düşman tayyaresi dUıUrül hacimde bir diloman vapura bombalar
mut, ba auretle dün Akdeniz bölre- la hasara ufratılm11trr 
sinde 19 lngilis tayyaresi tahrip e-. * 
dllmiıtfr. takenderlyenln eimalindekl VaJetta, 11 (A.A.) - Camartest u-
•ahil bölıeande bir muharebe tayyare-1i bahındanberl Maltada 71 dtttman tay-
5 bin tonluk bir ticaret vapurunda nresf dütilrlilmfls veya hasara 11i
yan&'fn çıkarmıştır. Bu vapurun battı- ratdmışttl' '8 saat sarfında elde e
ir tahmin edilmektedir. dilen en yükseli: sayı badur. Bu tay-lı !ar Böy'e bir vazifeyi de

tm ol nl rrrı teka ıtlOk hak
de lanm k 

0

lsteınlyecek -
d r B"n en leyh, Feridun 

Nevyork, 11 (A. A.) - Nevyork 
T imes gazetesı hususi bir membadan 
'llrfı~ ma!Omata dayanarak General 
r.irau'nun CUmarteSt günü Cenevre
de sahte hüvivet evrakı kullandığı i
·in tevkif edildığini yazmaktadır. Ge
neralin Lizbona gıtmek üzere bulun
duğu zannedilmekteydi. 

S - Ma,.11 1942 ikinci ıurup lmııhanlan \'e 26 mayıs yuılı ve 27· 2S mayıa da aaılü 
Ankara ve htanbul<la aıaf1daki :arıhlerde ımtihan ır;ilnleri olaralı ıesblt olunmu,tur. 
vapılacalıttr: imtihanlar Ankarada dit ve tarih • cotrafya 

Yalnız bir ,.abancı dilclen imtihana ıı:lrecek rakllltuinde, tstanbulda Universtede yaoı?acak 
ler için 25 mayı• yaııh 28 maını ıörlil, ikin· trr Jmıihanlara sabahları saat g da ba laha· 
ci yabancı dilden imtıhana ıı:lrecekler iç n 2.S • raktrr. 

İngiliz Başvekilinin nutuk 
!arından anlıyabilirsiniz. Vaziyet 
kötü olduğu zamanlar Mister 
Churchill onu açıkça söylemek -
ten çekinmemiştir. Bugün, her 
vakitten daha ziyade emin ve nik 
bin görünüyorsa, demek vaziyet 
hakikaten demokrasilerin lehine 
dönmiye başlamıştır. İngiliz Baş
vekilinin bu defaki nutkundan 
çıkan mana budur. 

tn&'iltereye karşı yapılan muharebe· varelerden 20 tanesi muhakkak olarak, 
de Folkentone civarında bUytılı: bir 19 a muhtemel surette tahrip edil

i fabrika ile adanın cenup sahilinde bir mf"ltir 
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A.dre• deölftlrmek (25) kuruıtur. 1 :JIIcJIJ;I '---. ---·---·---• • • _________ ,). 
Churchill'in Nutku FIY ATLARI TUTMAK, PARAYI 

Yazan: M. ANTEN • 

~~?~:J~r~::1=~:~ KORUMAK iÇİN NEY APILABİLİR? 
buJunduia 111 günlerde Churchill'in 
•utku bir çok bakımlardan dikkati 
Çekmektedir. 

Charchill, Alınanlann Holandarun 
lttillsı ile başlryan ırarp taarruzundan 
•e kendisinin iktidar mevkii.ne gcli-

• finden beri geçen iki sene içinde olan 
hadiselerin bir bil.inçosunu yaparak şu 
taas!ı noktalan tebarüz ettirmiştir: 

''Pransa hezimetinden ııonra İngilte
tc bir sene yapa yalnız kaldı ve hür
liyct bayrağmı tek başına taşıdı. Fa
k>t ilimdi Hitlerin karıımııda, Stali· 
bin idaresi altında insanlık tarihinin 
lotydetmediiU her türlü fedakhhklara 
katlanarak yenilmez Alınan ordularım 
dtn: dw1ii1 ve bozsmıa uğratan ve bugün 
l~en. ae:nckinden daha kuvvetli kızıl 
Orda ..udır. Hitledıı arkasında isyan 
ttınd. için fırsat bekli yen bir Avrupa 
"ardır; blı:: vanz .e Amerika vardır.,. 

Churchill, 1940 ta bütün lııgiliz şe
hirlerini silip süpüreceğini ilin eden, 
•çılı: ~ehir olan Roterdamı kül haline 
lttJrerek 20.000 HolandalıY, öldüren, 
llelcradı harabe haline koyan Bitlerin 
lio:ıd.i İngiltere hava hakimiyetini e
le alınca, insaniyetin merhamet his-
1-rine iltica ettiilııi haarlattıktan son. 
t\ artık rollerin deiişmiı bulunduiu
"ıı. listesi İngiltere hüldlmetiııin elin
de bulunan Alınan sanayi merkezleri~ 
l>iıı 1942 yılmm ilkbaharmda, sonba
~rında ft kışında devamlı ve sistemli 
tr surette tahrip edileceiini ve Alman 

bıilletine Bitlerin hatalarım isbat et
l't'ıck: :ıamanı aeldiğlni kat'i bir lisanla 
irade etmiştir. Churchill, Almanyaıun 
hotün sanayi 3ehirlerini silip süpüre
<tk olan bu bombardımanlardan tabi
:tiyle müteessir olacak olan sivil hal-
1 aı bötüıı Avrupada yapılan katliam-
1a.rr, Ra.a halkına ve esirlerine yapılın 
1kence1eri batırlamalannr ve ayni za
rt\anda bu sanayi merkezlerinden u
~ilktaşm..alarım tavsiye ettikten sonra 
butün bu felikctlerden Alınan milte
~inın kurtulması için Hitlerin ve Hit
'>rimrin ortadan lı:alkmaoı laznn gel-

1'.tiiiat söylemiştir. 

ıehirli Gaz Meselesi: 
Q. Churc.hill'ln nutkunda en mühim o.

il. kısmı, Almanlann Ruslara karşı 
lthirli gaz kullanmalarının İngiltere 
~?'afmdan kendine yapılmış bir hare
L~ olarak telakki edilerek Almanyaya 
~r~ı en geni' mikyasta zehirli gaz 
~ullanılacatı hakkındaki ciddi tehdit· 
tir. Hava üstünlüğünü etine almış o-
lan lnıilterenin bu tehdidini yerine 
tetirebilecek bir vaziyette bulunması, 
C:hurchill'in bu sözlerine kuv-vet ver-

Aşağıdaki yazıyı bir İsviçre 
gazetesinden alıyoruz. Bizi de bu 
gün en ziyade meşgul eden bir 
meseleye temas ettiği için tercü
mesini faydalı bulduk. Fiyatlan 
tutmak ve parasının kıymPtini ko 
rumak irin baska memleketlerin 
tecriibel~ri bizfm için tetkike de· 
ğer bir nıevzudur. 

* * HükQmctlerin sarfiyatı verıiJerden 
ve Jstikrazlardan fazla olursa; 

mali kaynaklarını tamamlamak için 
para çıkarmıya mecbur olurlar, is
tihRal mikdan nisbet dairesinde art
mazsa o hükGmetlerin paralan tabi
atiyle kıymetini k'.'lybetmiye mah
küıTidur. Umumi kaideye göre para
nın kıymetini kaybetmesi de mal 
fiyatlarının artmasiyle taayyiin eder 
Salın alınabilecek malın fiyatı duru; 
yahut inerse satın almak kudreti ç-o
ğahr. O halde herhanci bir fstib~ali 
edinmek için evvelkinden daha fazla 
mikdarda para ünitesine ihtiyaç var
dır ,Bu "an,. ü "talep,, kaidesinin en 
basit bir neticesidir. 

Tabü zamanlarda bu değişikliği, 

mi11etin mali kabiliyeti ve hükti.metin 
sarfiyatını tanzim edecek bir tedbiT 

gisinin ,eklinde bulunursa bulunsun 
gitgide parayı mübadele hususiyetin
den tecrit eder. O zaman fiyatın ta
yini maddelerin faydahiı nisbctin
dedir. 

Böyle olmakla beraber hiikOmet 
kontrolleri bundan evvelki harpten 
sonra bazı memleketlerde olduğu gi
bi sonu l'elmiyen pah~hhk kadar 
zarar yaparak paranın bütün bütür.e 
kıymetini mahvedeme7. ve zaten me
sele yalnrz p:l.ranın kıymeti b"lkı
mından muh.,krme edilt>mer., bu dev
re esnasınd~ parayı müdafaa ic;in a
lınan tedbirler p:ıhı:thhğa kar!'iı yct1-

nız umumf masrafların artmasından 
hu"'lule gelen vaziyf"t dolaYtsivle de
ğildir; istihsal maddelerinin h~rpt~ 
ötürü azalmaınndan ileri gelir. Bir 
tarafta iştira kudrt'tlnin artması di
ğer tarafta da malın azalması var~ 
dır. Bu garip v'!zfyetlerirı lktncisinde 
paranın tesiri yoktur F::ık~t bu \1'8.

.ı-ivet nominal iştira kudreti ile ha
kiki iştira imkinları arasında bir 
müvazenesizlflc husulr. getiriyor. Sim 
diki iktısadl rejimi hüvyetlendiren 
tenakuzlan lüıı:umkt bir ,eokle sok· 
mak hunsnnda bCf' halde biTinciden 
ziyade bu ikinci vazi7etic. Amil ol
duiwM\a fiiplıe yoktur. 

* * ile durdurmnk lizrmdır Halbuki dün 
yanm geçirdiği bugünkü tehlikeli va-

1 ziyetlerde hükilmetlerin bu klisi.k ştira kırdroti .. lstlhsal gliçltiğüıı-
devayı tatbik etmelerine imkin yok- den çıb.a fttl tazyik k:trşısında 

blr çok içtimai karışıklıklar husulü
ne sebep olacaktır. 

Bu suretle para temellükü ile ali.
kası olan lmkin v~ istihkaka 'karıp 
yapılan tahdit, milli tahaffuz ve mü
dafaa sebepJerin emreden kuvvetli 
lmilterdir; bu sebepleri, harp do
ğ-urmuştur Sulh ırelince hepsi ken · 
diliklerindC"n kaybolurl~r Eğer şim · 
diki para sh;temi harpten sonra da 
devam edecek olursa bu istihsal fi
yatlarının hükı.imetler tarafından tes 
bitine istinat eden bir rejimin ebedi
yen devamı demektir ve bu, istihsal 
mikdarına matuf olmıyacak en as1"ari 
istihgaJit esası üzerine olacaktır. Sa
tış kudretini hükiimetler kendi men
fı.at1erine olarak tayinde devam ede
ceklerdir, 

Paranın inhitatı aşağıdan başlıya
rak hususi varidatı hi%ahyacakt:ır. Ve 
hükOmet kuvvetlerinin serbeet faa . 
Uyetltr Ü.zerine ya•aş yavaş el koy.. 
maın phsın hükO.met karşısında ta
mamen silinmeısini intaç edecektir 

Muhasamat bite'f bimes birdenbire 
paranm abii faaliyeti teessös edeeelt 
mir? 

Etbete hayır,. Harp e9D8.S111da '-'" 

vakkaten tecrit edilen i1tira kudt'ed 
i•tiheale cöre artacaktır, 

Vethaıul, birbirine zıt iki vaziyeti 
imtizaç ettirmek lbım ıreliyor Be 
taraftan müstesna d•nımlar do\ays. 
ıiyle ortaya çıkan bir para sistemi
nin sonuna kadar teessii~üne meydan 
vermemek, diğeri ihtilif esmsmct.ı 
pehalıhiln sathi.in avdetinden gonıa 
da l'etiktirllmİıf bir infitik ıibi mu· 
hafaza etmiyerek hal"P He fakirleşmiş 
mlletlern kendilerine gelebilmelerini 
temin eylemek ve onların yeniden ıs
tırap ve yeni bel§lara uframamalan
ru göz önilnde bulundurmaktır 

tur. Son derece a.itr masrafa mal o- fiyat;Jarm. ev..&« oldufu cibi arz •e 
lan bir harbe para yetiştirmek ve talep kaidesi_yle teşekkül etmesine 
bundan doğan ağır neticeler, devlet- bn-akılrna ft berkesin mikdan mah
lerJ, paralarrmn kıymetini indirtmek dut defilmlıt rı'ibi istediği lr:;ı,dar hu
mecburiyetinden kurtaracak surette bubat alınalanu. müsaade ediline 
masraflarını tahdit etmekten menedi- pabahhk o der-.ceye gelecektir ki, 
yor. HükQmetler 0 zaman pahalılığa iştira kudreti az olan h:ılk bu suret
kar,ı başka çareler düşünüycrlar. le müthiş bir mahrumiyete düşecek~ 
Pahahhğın hükOmet kontrolü ile ö- tir •e harp nasıl milletlerin mevcu
niine geçmek istiyorlar: Fiyattan, diyetini tehlikeye koyuyorsa bu da 
yevmiyeleri tesbit lljiiyorlar, istihsale,-

narh koyuyorlar, z1ltikdarı tahdit e-I ........... ,. ... ,...,r't'"llllllll 
di~~~:~;lığa böyle geniş mikya•t.aı 1 ~ e, rJ T ,. t ' l/?imJ@,.. 
manıalar koymakla paranın kıymetı- _ ~ ~ ~~ M, w9' 1JJ~Jllıı~·~-~~!:~!:!~~~~~~Wıll~!:!:!I 
nI kaybetmesine mani olunuyor mu? -• 
Böyle demektense para hüviyeti-
nin deği,tiğini söylemek daha doğ- p E K L 1 K N E D E N G E L 1 R ? 
r.ıdur. Fiyatlara göre ölçüle'T'cl 
paranm satın alma kudreti nisbet 
dairesinde takarrür ettirilirse bir 
çok malların alınabileceği mikdar 
karşısında o kudretin a.zaldıiı gö
rülür. 

peklllı: obnaar da k:araciierin ve pan
kreas ruddesinin iyi işlemeliklerinden 
dolayı hazmın yolunda olmamasından 
ileri gelir. 

Tayyare 
Oynadığı 
Arasında 

imalinde Büyük 
İçin Muharip 
istihsal Yarışı 

Bir RoJ 
Devletler 
Yapılıyor 

Alüminyum, tayyare imalinde bü- J elimizdeki rakamlar bire bu harbi ne-
yük bir rol oynadığı için bugün ticede kimin kazanacağı hakkında bir 

istihsaline en çok ehemmiyet verilen ' fikir verebilir. 
madenlerden biri oluvçm.iştir. Hc.r i- Drirt motörlü bir bombardıman taJ'
ki taraf da bu hususta büyük bir y;ı. yaresinin imali lc;in 13,636 kilo alü
rışa ırirmi1 bulunmaktadır. minyuma ihtiyac vardır Amerika hü· 

Demokrasiler, 1940 senesine kadar kflmeti, programının. ayda 1000 veya
alüminyum istih!i!alitinda rakiplerin- hut senede 12,000 bomba tayyaresi i
den geri oldukları halde, ıimdi bu mal etmek olduğunu ilin etmiştir. Bu 
sahada mihvercileri geçtiklerini iddia da, Amerikalıların elinde 164.000,000 
etmektedirler. Amerikan istatistikleri- kilo alüminyum bulunmasını icap et
ne göre; 1940 ıenesinde Büyük Bri- tirmelrtedir. 

'· "1ektedir 
lngilte;entn Sovyetlere en geniş öl

~ı.ide yardım ettiğini ve onunla sonu
~a kadar beraberce harbedeceğinl söy
~Yen ChurchiU, bu müttefikine daha 
·~zla yardım yapmak için açılması is· 
'erıen ikinci cephe mcee1esine de tel"" edet"ek: Harbin 32 inci ayında 
ll&:lliz milletinin miicaleleci ruhunu 

1'.ıeJirten bu isteğin ba.zı memleketlerde 
"-lh lehine yapılan miskin faaliyetlere 
lııüreccah oldui=n. bu hıısut;ta hük!l
~etin. karar ve niyetini söylememekle 
,. Cfabcr ba. umumi arzumın tatmin e

Zaten para tabii rolünü kısm~n 
yapabiliyor; çünkü alınan eşya da 
paranın kıymetini manen yahut mad
deten arttıracak ve alıcıya sabn al
ma hakkı veren -karne. kupon gibi
hususi yardımc 11ara ihtiyaç vardır. 

fnaanın peldiğe tutulmaması t(in 
dört şart vardır: Biri cerek mii::dar 
bakımından, a:erek cins bakımından 
yetişecek kadar yemek yemek., İkin
cisi yenilen yemekleri hazmetmek. 
Oc;üncüsü barsaklar kapalı olmamak. 
Dördüncüsü da, karrn adaleleri ve 
barsak adeleleri, pekliğe mani olacak 
kadar kuvvetli bulunmak ..• 

Ban,aklann, pckliie sebep olan bir 
şeyden dolayı kapalı bulunması, bu. 
rada anlabJamıyacak kadar uzundur 
Zaten peklifin bu türlÜ sebebini a~~ 
cak hekim teşhiı edebilir ... 

tanya, Birleşik Amerika, Kanada ve Amerika bu harbi kazanmıya azmet
Sovyet Rusya· hep bir1ikte 389.000,000 miş ve tekmil sanayilni harp sanayiine 
kilo alüminyum istihsal ediyorlardı. tahvil etmiştir. Harp iıtihsal§t bürosu 
1943 senesinde bu mikdar üç misli ar- bu sene 65.000 ve celecek sene 125,000 
tacak 1,227,000,000 kiloyu bulacaktır. harp tayyaresi imal etmiye ki.fi gele
Bu artan istihsalln hemen hepsi Kana- cek kadar alüminyum istihsıl edilme
da ve Birleşik Amerika tezglhlarında sinde ısrar etmektedir_ Bu tazyik ü
elde edilecektir, Buna mukAbil, Sov- zerinedir ki, Amerikada alüminyum 
yet Rusyada alüminyum istih~alitınrn istihsalih 800,000,000 kilodan 954 
azalması varit olmakla beraber; 1943 milyon kiloya yükselmi$tir. 

"'ltceihri bildinniftlr. 

1 
Cburchill, Madagask.ann Japon l•ti

~8nıa karşı, müttefiklerin himayesi a1-
na girmesinin stratejik ehcmm.iyeti

l'ıe işaret etmiş •e Maltaya kartı ha
:-" taamızlarınm hafiflemesi Alman
•t:rn ba mıntakada hava kuvvetlerini 
~~\: cephesine c;ekmelerinden ileri gel 
d1ti takdlı:d-: Malta harbinin kazanıl
htış olduğunu söylemiştir. 

Mercan denizi harbini Amerlkahla
"" ve Avasturalı'alılann şhndiye ka
~ kazandıkları en büyük zafer ola
~ vasıflandıran Clnırchlll, uzak ~ark 
""binin uzun süreceğini, fakat bu se-

1\o Bitler mailtlp edilirse Japonyamn 
'1aha çabuk halı:bndan celiııecefi k.a
"oatinf !zbar etmişfü. 

Cburchill bn nntkunır: "'Size cesaret 
.. ~e dolu bir hitabede bulun
dtırn . ., sözleriyle bitirmiştir. 

<;o1ı: mühim .. katı mahiyette, hadi
'derm. ccceyam crifesi'ı:ıde söylenen 
hta 11ntuJctat ümidin. nihai: zafere iti· 
ltı.adm.. cesaret ve kuvvetin hikimiyeti 
·~ılc. bir surette gÖ'riilmektedir. Evv~l
~ •. natuklanncla lnailiz milletine kan, 
to2:paşı, srkmtı ve ıstıraptan başka 
b;,. ııey vadetmlyen Charchill bu hi
~ neşeli oldni..ııu ve kuvvetler 
~"8zenetlinin demokrasinin ve hür

:!:,<>& lehine dönmüş olduğuıın eöy. 
;.tlt'. 

İngiliz matbuat!, Clıurcıım~m bu 
~ ımtku ile Hltlerin hedbinllil ve 
1knıtryı aksettren son rra.t:ku arasm.
ılaki büyük farkı tebarüz ettirerek bu
~· harp variyetinhı müttefiklerin 
,•hine lnldp.fa ba$1aması ile izah ed!
"'hDeeetin! yazmaktadırlar. 

Amerikan pzetelerl bu nutku. Chur
o\ıilJ'fn ohndiye kadar söylediii nu
bııtıann en ca.saret vericisi olarak 
.._,ıflandrrmakta 9e bilhassa zehirli 
~ knllaml""'51 hakkmd'a Hitlere 
,..l>tıiı ihtardan ı;ok memnun cörü:ı
"'~rı .... . 

Bir Tren Kazası 
~•ntum, (TAN) - Carıambapa ııitm,:"ktc 

•q" trctıin Ula1 bta!yonundan hareketi sıra· 
~· ••aonun ıahanhfrnda duran yolculardan 

-..
1
1ne Kıu•ak1ı aar11ntr neti<-t<;nde mn ... azcne 

-.ı kaybederek ••aon teker1 .. klcrinin ahına 
'•~""l~tftr Emlııc affr yar•lı olarak •-tıt'On· 
"-4~" altından ukanlmı• ve Samuı.n memleket 

l41nesinc Jı.aldırılmr,tır. 

Fiytlan ni~beten tesbit edilmesini 
temin etmek ve serbest rekabetin 
tayin ettiği kaidelerle para kıymetini 
dü~ürrneken korumak ic;iiı paranın 
rolünü noksanlaşırmak ve ona muh
clif memleketlerde mevcut lktısadi 
şartlara göre derecesi değişen bir kıy 
met düşüklüğü vermek mecburiye~ 
hasıl olmuıtur. 

* * Doğrudan doğruya mali bir sabada 
bulunulunca iki türlil kıymet 

dUşüldüiünden hanristnin daha mu
vafık olabileceği sorulur. Kıymet 
tenzili dolayrsiyle fiyatların intizam
sız bir surette yiikseli,i servetin mu
hafazasım tekeffül edecek iyi bir va
sıta değHdir. 

Para, istimalinin imklnlannı tah
dit eden pahalılığa mani olan jstih-
13.k ve fiyat kontrolü ile bir müba.· 
dele vasıtası olmaktan çıkar; zira 
temsil ettifi Jıttira kudreti serbestçe 
tatbik edilemez; nazariyatta kalır. 
Paranın inhitatı bu ikisinden han-

Bu şartlar insana pek tabıl cörünür 
ama, pekliğe tutulunca insanın aklına 
gelmez. Halbuki peklikten kurtulma~ 
nın şartı. onun neden geldiğini anlı
yarak ona göre korunmaktır ... 

Az yemek pekliie sebep olur. Fakat 
çok :vemek de pekliie mani olmaz. 
Meseli insan çok yemekle beraber, 
bu yeni yemeklerin çoiu et, yumurta, 
süt, francala bulunduğu zamanlarda 
francala, kuru sebze ve ezmeleri olu.r
sa bunlar insana pekUk verjrler ... Ye
ıil sebzeler, yemişler, aksine pekliğe 
mani olurlar. 

Hazm.i yohında o1mıyan1ar, mide 
hastalığına, barsak lıastahima tutu
lanların da çoiu peklik çeker ... Müz
min barsak hastalıklarında peklik baı
hca ali.mettir. Vikıa müzmin barsak 
hastalınlarında arada sırada ishal ge

lir, fakat peklik günleri ishal ııünle· 
rindcn daha çoktur... Karaciğer yor
gun olursa yine peklik aelir .- Mikrop
lu hastalıkların bir çoiunda, ıeker 
hastahiında, kalp hastalıklannın iler
lemiş derecesinJe, böbrek hastalıfında 

Barsakların, ı>eklii'e mani olamıya.
cak kadar kavvotııiz bulunması iki tür
lü sebepten l'elir. Biri barsaklard:ıki 
adalelerin kiiçülmesf, biri de, barsak. 
ları harekete getlren sinirlerin az
duygulu olması... Barsak adalelerinin 
küçülmesi, bazılannda, doiuştan bir 
hastalıktır. Fakat çok defa sonradan 
gelir. Müztrrin barsak haıtahklarında 
haznn yolunda citmedikten ba~lı:a bar
sakların ada.1eleri de küçülür ... Şişman 
larda, çok ot\lmıtt)l"l SC?enlerde, yas
hlarda barsaklann adaleleri tembel 
olurlar, iyi i.şliyemedilclerinden pek
lik cetirfrlcr... Barsak.lan harekete 
cetiren llıtirlerin az duygu olması da 
sinir hastalıklarında "'rül" ·• go ur.. , 

Fakat, küçülen, tembel olan barsak
lar çok defa takatlü• ederler, srkı
ıırlar. Çok defa peklik barsalı:Jann 
tembelliiinden ziyade onların sık:ış
~amdan ileri l"Clir ••. Peklik çekenle
rın baz~larmda barsaklann bir kısmı 
tem.beldir, hareket etmez, bir kısmı da 
aksı olarak fazla takallös etmiş için 
deki maddeleri sılnıtınnıztn-. ık; hal 
de pek.life sebep olur_. 

senesinde yalnız Amerik~da istihsal e
dilecek alüminyum mikdar1, 1940 se
nesinde, bütün demokrasilerin elde 
ettiiinin ikl misline varacafın;a göre, 
bu azalmanın bir ehemmiyeti olmr
yacaKtır. 

* * V ine Amerikan istatistiklerine gö-
l re: 1940 senesinde; Almany;ı, 

Japonya, İtalya, Fransa ve Norvec;in 
istihsal ettikleri alüminyumun mecmu 
mikdarr 382,000,000 kilodur MütehAs
sıslar, mihverin alüminyum. istihsali
tınrn 1943 ıenesinde bu mikdarın iki 
mislinden fazla artamıyacağını ileri 
sürmektedirler. 

Bu harbin kazanılmasında hava kuv
vetinin çok büyiik bir rol oynadıit ,.e 
tayyare imalinde alüminyum madeni
nin esas yeri tuttui:u kabul edilirse; 

Yann Akşam -'I' - .. Nefis bir müzik filmi Mü ÇE · ' 
kemmeı ve hissı bir mevz: NBERLITAŞ sinemasında 

MELEK 
Sinemasında 

Herkesin beğeneceği, al
kışlıyacağı filmi 

MOZIK ROY ASI 
Büyük Caz ve Varyete Numaraları ... Muhteşem ve 

Zengin Sahneler ... Operet ve Opera, Karşı Karşıya ... 

Baş Rollerde: 

Benjamino Gigli - Marte Hareli - Zizi Waldmüller , ______________________ _ 
.. ~-----.. ------------------~ LEW A YRES - LiONEL BARRYMORE 

LiONEL. A TWILL ve HELEN GILBERT 
tarafından çevrilen ve umumi heyecan uyandıracak olan 

DOKTOR KILDARE'in SIRRI 
Hissi ve Müessir Filmi Bu Perşembe Akşamı 

SARAY SiNEMASIND A 
~1------•1ı Göreceksiniz. 41•------·~ 

1 . . . . Yarın matinelerden itibaren 
I Sınema mevsunının son ve en buyük sürprizi bütün kadınların 

ve gençlerin sabırsızlıkla beklediği . 

IEL AMİ 
W 1 L L Y FORS T' un 

yarattığı emsa isiz harikası 

GANGSTERİN OGLU 
JACKIE COOPER 

Tarafından Oynanmış Baştan Nihayete Kadar 
\r: _____ Heyecan ve Macera Filmi _____ ,. ,,._, .. __________________ , 

Harpten mevzuunu ..• Vazifeden ateşini alan." 
Aşkla fedakarlığı ... Ölüml.e hayatı çarpıştıran •.• 

Bütün kalpleri. esrarın delışetile çarptıran." 
Senenin En Heyecanlı Filıni. 

G i Z L i EMİR 
Bn Perşembe Akşamı 

LALE SINEMASINDA 

~--·----------------.. , 

* * Alüminyum istihsalihnda en mü-
him unsur elektrik kuvvetidir ve 

mütehassıslar bu kuvveti ihtiva eden 
yeni membalar aramakla meşauldü!'

ler. 
Niagara şclitelerinde, Bonl4er ba

rajı cibi ~bur su kaynaklarmda, ba. 
maksatla inşasına başlanan tesisat ni
hayete erdlC-i zaman istenilen mikdarda 
:ıTüminyurn elde etmek mümkün ola
caktır. 

Brooklyn, Fladellia, Sikaco gibi faz 
la elcktdk kuvvetine malik olan 'e
hirlerde de. alüminyum istihııı:aJ etmek 
üzere müesse!!leler kurulmaktadır 

Amerikalılar, ne pahasına oİursa 
.,ısun, fcap eden alüminyumu elde et
miye karar vermi~lerdir. Elektrik kuv
vetine ihtİya(' son derece büyüktür ve 
bu sebeple halktan bu huıusta fcda
kirlıkta bulunmaları istenecektir. 

Daha geçen kr~. cenubu garbi eya
'etlerinde sokak ve dükkin ışıkları 
azaltılmış, lüzumsuz yere elektrik kul 
lananların btı hakları onlardan ahn
m.ştı. Yani ku11anılabi1ecek elektrik 
bir neV"i veeikaya bailanmı,tı. ŞimdJ 
bu halin bütü!l Amerika devletlerinde 
tatbik olunacağından b&haedilm91.edir. 

Eier bir etin meşhur Brod.wey'in 
baştan a1aiı karartıldıiını işitirseniz 
şaşmayınız. Bu, a1üm.inymrı istihsalitı 
yarışının son raddeye 'Vardıiının işa
reti olacaktir. 

YENİ NEŞRİYAT: 

BOKS - Son eserlere dayanarak 
boksun nazariye ve pratiiinden bah
seder. K.' T. Meneos tarafından yazıl
mış, İstanbulda neşredilmiştir • 

1 DAR E - Dahiliye Vekilliği tara
fmdan neşredilir, 159 uncu sayısı çık
mıştır. 

FOTO MAGAZiN - Sinema, rö
portajı haftalık Mdlselerden resimler 
ve yazılardan bahseder mecmuadır. 
71 inci sayısı İstanbulda çıkmı$ır. 

ADLiYE CERiDESi - Adliye Ve
klllili taraflndan her ay neşrolunur. 
33 üncü senenin ! Qncü sayısı çık

mıştır. 

lçlndekller: Kanunun tadlDerl, mu
cip sebep IAylhaları: Koordinasyon 
kararlarından banları; ·İstanbul l"'Jyat 
Mürakabe Komisyonu fi:rat listeleri, 
mahkeme lr;tilıatlan vardır, 

Yazan: ULTJN}tY 

~11,, in tiyatro mevzııu halt.. 
bndaki ehemmiyeti! anketini, 

büyük romancımız Hüseyin Rahmi 
Gürpmar, verdiği şümullü cevaplarla 
edebiyatın bir faslı olmaktan. çıkardı. 
B1r edebiyat görÜ$Ü !'!eklini verdi 

Hüseyin Rahml Gfin.ınar, hakbncta 
11üstat,. Ün•anmı göisümüıü gere ge--. 
re ku!lanacafmnz bir sahsiyettir. Uç 
nesil üzerind~ unutulmaz tesir brra· 
kan hu büyük realistin dü$ilncelerinin 
~ll'lta uyandıracak mahiyette oim'lS1 
pek tabii idi. 

Ustat, büyük bir '"Cesaret ~i- ede. 
lıiyye,, ıröstererek tiyatromuzu. edebi
yatm en kuvvetli sütununa dayadıktan 
'onra dü"ündüğü h~kikatlerl bütün 
1çıkhğiy1e ortaya döktü. Eserlerini 
ukmadan okutmanın ~t'armı pek ıü
tel bilen boca b11tıra cönüle baknuya.
l"ak kadar tok 1>özlildür. Bu itibarla 
llnız ••milli tiyatro., yu deiil, mil 1i 

· · Yıth"onun an1:1YJ!'lltnı bi1e kimseni., 
bt-niiz anlamadıiını ileri sürüyor, Ne 
:nüel1if, ne arti"t, ne de seyirciler e 
d("biyatta. kanun vaziJ "Likürg" ünk 
kadar sert bir kaidtnin lstisnaf;ında 
·tifaCle eifebilm1<:::lerdir. Ustat. bu h. 

!'!Usta b1rar merhametsizce davranmt • 
tır; halbuki milli tiyatro ile "milli an
layr~ı. arasınrf~ ufak bir farlt me•cu·
tur. Milli tiyatronun ne oldu.ğunu bi
lenlerimiz vardır, fak;ıt bu anlayış mıl
li tiyatronun tesisini temine kifayet 
-tmiyor, kifayet etm~diği de şimdlYC" 

4tad:ar sahnm1İzin adapte piyesıe, ı 
''ırütülrnck lstenilmesinden anlaşılı

yor. 

Hüseyjn R;t_hmi Gürpınar romanl:ı 
ı !'ında, hikiyelerinde olduğu gib1 ti 
sratronun da milli olmasında :.iftiha 
edilerek bir taassup gö~teriyor 0 
bazılarının yanlış düşündükleri •git 
yalnız kenar mahaHelerimizin hay· t 
khnelerini büyük bir ihata He tasv; 
~tmesini bilen bir romancı deijldi 
•emlekete ait yaşayı1 şartlarının her: 
clnf tetkik etmis YilkS!'k dımağına hr
ın fı. her tJhak1yı, h~r hs.yatı 11fdı· 

rabilmiş ~ muciz kalemiyle onları he 
kese seve seve okutmt.11 bir muhar 
rirdir, 

Tiyatro , onun edebi ruhunda c t 
ilssas bir noktadır ve bu tekS.müJü· 
urüncemede kalmasına tahammül c
'emediği Sşikirdır. Daha 1924 te nes 
ediknis bir h:kSye•rinde til"öltro hak 

la şöy1e söylemişti: 

""Tbatro".'a dai~ olan •••letleriıılıde 11 
ka~ır rayrı aamımt ve aabteainizl H.11 
Luu ın adını Le.Pla koyarak Türk aaı 1 
tarlasına cc;oebj., tohumu dik.met ıOetindc
kurtularna~ıoıa. Adaptasyon., anladık. }'a 
tat frenıın ocılni evveli. kendinil:e 1011eı 
bb:e mu•affakıyetle. uydurabildiniz? Ani t 
ler, tendi memleteıimbln cüne; altında in 

lı:i,.t. e!'"iı tın. Adet, ahlllt an'aıı.e, 'icek 
Je~ımıı:den toplanmı, eıaalar üzerine kendı 
mıl~ temıll . lı:ıbiliyetimi.ı:e ı~re yutlm 
1't-l'h eae~lerı oyı:ı.amalı:la bir temap una 
7aratabilırler. Yoksa fren&in lı:endJ icın > 
dıtı bir oyunun kafasını yanp "ö:ctın{) ~ 
kararalı: Tilrki.J"eye uydunnrya utra'tm.,,lr 
defill .• Prenlı- derisine bürünerek alııi.rlt 
be~ o ruhla depreşen ıarktn tem.ap htH 
len ıaııat aramak itin şimalin bu:clu nalı 
J't:lerine kadar yorulup titremlye ne Hbu , 
•ar? B1.1rada Etnme•de, Akaarayda. Jlatil. 
te, Capada bir dolatınu; yerli bayatın aızı 
tı kov1.1klara kadar cif iliniz; oralarda ıı... 
ler •ar. 
Türk. Sitlinin, Bü,.Gkadanın. kendine h 
bell&"emiyen ko~mopolit ailelerini .. hned 
tema~adan usandı, Ba .anat 17nasn~da kCJ 
dini ıörmek iıtiJ·or." 

Hüseyin Rahmi Gürpınar bu söz
lerle glinkü ankete bundan on doku::.: 
&ene evvel cevap vermiş oluyor 
Uıtadın dün olduiiu gibi bugÜn ~ 

hakkı var! 

Beşiktaşta Hafız Rıza 
ve 

SUSAN SES 
Altnuı bin nü!tahık Beı;Iktq kaza

sının Ulucarnisinin minaresinden u .. 
zun seneler her sabah hilkatin biz> 
beldiyen nimetlerin!, Sabahm kuds! 
güzelliklerini, fezay! çağ!ıyanlar gih 
dolduran, Billbüller. kıskandlran eş

siz gü2el sesiyle müjdelerdi, 
Memleketin her kl5~e ve bucatmıı 

mevlıit dileklerin! yüksek duygusiyl 
yerine getirirdi. 
Beyoğlu Ağa Camı.: İmam ve Hatl· 

hi değerli hocamız Hafız Rıza 10 Ma· 
yıs 94.2 Pazar sabahı saat 8 d8' o do 
her filııl gibi soo nefesini verdi: Sus
mıyacak sanılan Rıza da sustu ..• Bil
yük Rıza! Bütün bir ömür !mtidadın 
ca kalbinin temiz imanım insan.hl! 
haykıran sesi Ue muhtaç oldutwnu 
manevi huzuru Ruhlarımıza daim 
duyururdu ve "Bakl kalan kubbed 
bir hoş seda,, zevkini hatırlatan ha:ı:iı 
bir veda ile 57 yaşında gözlerini ha· 
yata yumdu .• 

Haber aldığıma göre, mübarek nA· 
p 12 Mayıs 94.2 Sah günü (Bugün 
Ağa Camiinden öğle namazını mütc
akıp kaldırılarak Feriköyünde allı 
makberesine tevdi edilecektir. 
Hocamıza Tanrıdan mağfiret diler 

bütün sevgililerine ve geriye bırak
tılı Harp Okulu Öğretmenler!ndcr 
Binbaşı SelAhaddin Gönel ve Avuka1 
Necmettin Gönene Kerimesi Saliha 
Ardan'• ve eşine sabru tevekkül te
menni ederim. 

ee,tıctaşlt M, Nuri Çapa 

Cenaze Merasimi 
Vefatını diJn hab~r verdlCımiır Nuri Isthı

yelinin c;enazcsi bosıl··· ••e· :1.so dı Oıımı'llı· 
beyde Rua1dl ~s.i~ Afil-ı• 11oe.rtmL.anmo 
d114 lra>d.ınkral ---..ı '!e-ı....nıtrt ~~ 
kı•, ıodıkt-- - :ı ı..~.:- mlrt... • ·e (!t~::•h· 
1,cıı:11ıır (' .. '-o) ~"" • ..._ 

HALKEVLERIND~: 

Tarihi Konserler 
Emin5n0 HalteTI Iatınbul dbetindlıtl tıaJ .. 

kin da istifade edtbllmeslni tnthıı etmek lı;:in 
tonMrvatu•u tarihi TOrk muııikl bentlnln 
ıı Ma)'1s Cumancai at11am1 saıt 21 de BiR 
TAR1Ht xozıg KONSERi •crmW.ni le& 
aıiıı. etml,ıir. 
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