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24 Mayıs 1942 
PAZAR 

l'IL: 25 • SAYI: BıS'I 
ldaft evt: &Dkara l.. vaan Yor , 

telefon: ldatt (%4370), Y11a (ncıs; 

ı'ela-: btanbaJ Vakıl-Poda ınııma:-. _J 

şair m ustaf a k emal 
bir yanhş:ık o masın ? 

L Yazısı 2 inci sayfada _J 

1942 bütçesi ır Tas~ekzi/J ""'Okullar spor bayramı 
edıgor ~T~·~·'T"T • .. • Yazan · Asım Us 

TUrld,ye cUmhuriyctlnln 194~ ma
li ':\ene bütçesi Bü:\ i:.- :'\lillct ~le<'
lisinin biitçe encü.meniııde tetkik 
edilerek umumi he)ete ,·erilmiş
tır. Yanhl.i pazartesi glinii Mal.ye 
\'ekili }'u:ıt Ağl"alınm lzahatindcn 
Sonra rnüz:ıkt're-;inc başlanacaktır. 

HH2 bütçesinde 1941 !.cneı.i 
biitçesine nİ«tlctle göze !,'arpan bir 
değislklik masr.ıf ve ,·aridııt r.ı. 
kamlarnım yükschni' o!nıası<lır. 
~we:1..ı senelerde 270 milyon lira 
etrafın<L'l dolaş.'ln adi bütçe ye
kunu bu ene 89.t milyon liraya 
eıkmL)tır. A<li bütcen n <lı ın<la O· 
lan milli mücl:ı.faa ma.,.rnflan bun. 
dan ıı)ndır. 

rıolan ile kapatmı5tı. Bu 5ene yine 
aynı usulü tatbik otmeğe karar 
\•enni~tir. Yalnız eafllhyona git
mek istemediği için fedwide bir 
zaruret olmadıkça ba sene te<Ia
'ülc yenl klğıd para çıkanlmıya-
eaktır. • 

De\'let bütçesinin maliyemiz için 
getirdiği bu zorluklar daha ziyade 
fe,·kalid.ı) ııartlann za.nıri bir ue. 
ticesi olduğu için harbin devamı 

,·eya s"ona ermt'SI ile sıkı surette 
ilgilidir. Eğer her türlü tahminler 
dııırnda ola.rak bazı Amerika kay
naklarının iddia ettikleri gibi harp 
1 !US senesine kadar sona ereoek 
olursa 1942 mali sene bütçesinin 
zorlukla.n da tatbikatta hafifleye
hllir. Bununla beraber her ilde 
dniına n.koıl ihtimalleri dlltünerek 
ona göre tedbir almak ihtl)at lea. 
bı bulunduğundan ba meselede 
dahi harp dalıa Rent"lerce bitmiye
r.ekmi' gibi hareket etmek vul
f edir. 

o f)~~~·*&b 

Duatepe 
MotörümQz 
Sovyet denizaltısı 

tarafından 
batırılmamış 

Moekna, il (A.A) - Tua ajaıı.a 
blldlrtyor: 

Alman ajanm ve ondan aonra taıbü 
olan İtalyan Stef&Di ajan.il 20 maym 
geceal Duatepe adındaki Tllrk motö
rllDOn Botulçlnbı girif yerinde P
ya bir ScrYyet denlaltm tar&fmd&n 
b&tJnldJl't hakkında blr haber yay • 
mlflardu'. 

Taa ajanc, Alman n İtalyan fit· 
kırtıcıl&rı tarafmd&n yaydan bu ba. 
berin uydurma oldufuD.u bllcllrmefe 
mezundur. 

Alman tebliği 
!8 ...,.., ' dftl'İ, 15 mlalı 

ıa ..... ıe,...ı.. 

Harbin 
başından beri 
Mihverin denizler
deki muvaff akıyeti 

•rlln, 2S (A.A.) - Aakeıi bir 
kaynaılatan bildiriliyor: 

Bu sene mac;raf biitçcsinin bu 
lekilde bir kat dahıı kubSmnş ol
ltlaıtı harp flola~ ısill' bitaraf mem
leketler tle d:ıltll ollluğu halde bü
liin cihanı saran fe\kalade ı;artla
l'rn bir n<"tiN'<!idir. Piyasada eŞya 
fiyatlannın Ye ücretlerin yüksel
llıesl hayat pahalılığını artırdı. E,._ 
)j \'e hekiır herkes bunu kendi sah· 
1'İ bütçesi Uzerimlc anlıyor. Aynı 
Sebeplcıin de,·let bütçe.;i üzcrincle 
lıiııseılllmemesinc tubii imkiin :\'ok. 
tu. Hü'ki'ımc't vaıifes1ne dahli ~lan 
hızmctlerin k:ı.l'SJİıkbın ılıı aynı se
b0pJerin tesiri :ılbn<!ıı iki yıldım
~ri <lcvamb bir yiiksclis kaydet.. 
rtıistir. 

Bu bakmulan tlikkate alınacak 
lJcın<'i bir nokta umumi darlık \"e 
bayat p lıahlığı dols~,sile bükü· 
illetin sjmdiyc kadar meıgul ol
"lbadığı bir takım vazifeleri de ay
taca üzerlne almı~ ohnasıdır. Ne
~kim iaŞe i~Jerf, fiyat murakabe 
tedbirleri bu eUmledend.ir. Bu ye
lli nzlfelcrin lüzum giistenliği 
l'enl teşJdlatJarls mütedavil ser
ı.tayc bütçenin masraf kısmına ye. 
'I Yeni :ralmmlar ili,·c etmiştir. 

fransa ile 
lttilga 

arasında 
Mühim hadiseler 

bekleniyor 

İ Sovjet taarruzu ta-
mam ile akim kaldı 

Hari>in bq~ngıcmdan ve İtalya 
ile Japmyanın Mı-be girdikleri ta
rthteaberi mSıver dıellis ve hava 
Jnınetıeri ~ ımnaffeld • 
yeUeft hnnm11Jerdr: 

Bu bnetler 12 zırhlı, 88 Jmı. 
.... 11 taY)'U'e gemi9i, 144 mulı 
rib, ~TT demialtl, 33 u.pto, 26 
maava k!1mııııılıW ._ 109 muııteıiC 

f'akat harbin doğurduı;~ fc' ka
llcie ~lar bir tarnftan masraf 
~ini ..a.ll).lıildiğiua .ı&Wrıp y"" 
'eltlrken dlğtt taraftan bir toean 
'°aridatm hasılatı bunun t.ersine o
larak eksilivor. Varidatın bu ıte
.. lde eksllisi hariri ticaret hacmi 
~raldığı için bilhas!la gümrük ha
'-latmda gö7.e çarpıyor. Bunun ne
tlcesı ise masraf bütçesi ile ,·ari
«lat bütçe<il yckfmları ar&Hmdaki 
•ı:ığtn gittikç,e bü~ Umesl oluyor, 
llu açığı ka11atmak lı'iyUk bir mali 
lbesole t)Ckline giriyor. 

İşte Cümhuriaet maliyesi IP;eÇen 
'ene ol<luğu gibi bu sene de böyle 
hır 7.orluk içinde<llr. cumhuriyet 
hiikfunet i ve Türk mlllett geçen 
'ene oklnğu gibi bn sene de bu 
~rluğu elblrliği ile u~,arak ye
lleecktlr, 

Maliye Vekitett gecen seneki 
btitÇe açığını kısmen ,·ergj vtt6rta
•ı ile, kı5men dahili lstikrazla, kıs
lllen Ciiınhariyet Merkez Banka
"ndaki a1tınlar mukabilinde çıka
tılan y~ni paralarla ve hazine bo-

Bilr Fl'U8Dlaıa gire 

Almanya Nisi 
italyaya verecek 
Londra, il (A.A) - tyt haber a

lan mıı.hlellerde Franau: • tta.ıyan mt1 
uasebe'1erin~ kat.1 ıuJaly•tı. la&dl
Hler Olacatı 8171....at.dlr • ._... 
ya açıfmda dolqan ltaıyaa ı1ıo.una 
meıuıup haftt birliklerden alman ha
berlere göre aeçme İtalyan lwneUe. 
rinden mürekkep mtıhlm btıtikler 

Korslka ada.ama 150 kilometre me-. 
fede bulunan San-Remo'ya 1'9lmifjer. 
dir. İki memleket arumdakl bu ger. 
ginllk Nl.s'~ ll'raıwzlar ve İtalyan. 
ıar aruında kargaplıklar huule p· 
tlrml§ ve bu arada. birkaç klfl yara.. 
lanmıştır. 

Lonclra, il (A.A) - Htlr Fnnms 
mahlellerinde hbu olan kanaate gö. 
re, Berlln htıkOmetl Roma, Konik& 
ve TuDU8dan vugeçtttt takdirde N W 
in İtalyaya kalmuı lçbı btr uaı.,...a. 
ya vanlmaama çalıfmaktadlr. Temin 
edlldiğlmı göre Berlln, İtalya bul 
Fransız bölgelerini zapettttttttttt:l&l 
Fransız bölgelerinl .u.ptettltl takdir. 
de LA.val'ln dU§JD.eslnden korkmak • 
tadır. V1şl 1ee vakrt kuanmata ut· 
rqmaktadır. 

Aksaray ka zas ı şehitleri 
Dün hazin bir merasimle gömUldUler 

Akllaray ka7..aemda ölenler el üııttlnde 19h1Wte slUlrtll87or 

l!:vvelkl glln, Ak.sarayda, tramvay 1 hı Mazhar da ölmllftUr. 
~Posu önündeki meydanlığa düşen I DUn öğleyin ölenlerin cenuıe mera
ttltıeden ölenlerin adedi dörde çıkmı§ a\mi yapılmlflır. Hamdi UlkU. Kas. 
buıunmaktadır. bar ve Erdopmn cenazeleri hUtaba.. 

Pertevnlyal lisesi talebeai Hamdi neden meraalmle kalclmlmıf ve Jaclir. 
Uıkuden başka, meydanda ölen, kil- nekapıdakl şehlUlğe gömtllmUflerdlr. 
ÇUk 1:ocuk, ki bunun Aksarayda otu. Meraalme Hamdi OlkUnUn arkadaf
tan marangoz Mehmedin oğlu Erdo. lan talebeler lttlrak etmlf, b&bul 
tan olduğU öğrenilmiştir. Haseki hu. muallim Arif mezar bqmda p ,.._ 
l.abaneslne yatırılan Bekir kızı Safi- ıan ile bir hitabede bulUDJDUf, kendL 
11~ ve Cerrahpaşa hastahanesine ya. •ine bir talebe cevap vermlf ve ba&lD 
lırııan Aksarayda Kemalpaşa cadde. mera.sim nihayete ermlfUr. 
"nde oturan 24 yaşında Mahmut oğ. 1 • 

Bir haftada 
452 tayyare 
tahrip edildi 
Siva.topol bombardr 

.. _..,. eııliWi 
~. ( AA.} - .&.-. ...... 

n 'ile- Hatanı.,_ tebllll! 
Harkcıt lre8lmtnde, 12 m&7Wt& 20 

piyade uımem. a 1111n.rl ttımen1 " u 
zırhlı ttımenle yapılan ıbUytlk SoTyet 
taammı tamamlyle akim k&lmlf .... 
dQpDm muamm IDAD n m•lweme 
k&ylıma mal otmuttur. 17 ma.,.ıa 

ball&y&ıı Alman karp hGcumu. claıl
man cunıplarmclu en mDblmmlDID 
arlt&aal& d11pDQf n bu ıurupun O. • 
lerl Ue irtD>&tmı kMnılpSr. 

Şlmdl Ud gUDden\lerl. mOblm b&Ta 
t.efklllerlnln mQubereUJle banket e. 
den Alman, llacar Ye Romen kıt&l&n, 
blltOn mOd&faa oepbut Quriııd9 mO. 
tıemerkls k&rp hQcama ~. 

llmeıı glftODQn cenap dolu bmp • 
sinde, dQfman hiçbir muntraklyet 
knanmadan flddeW hDcumJarm& de. 
T&m etmlf Te atır k&yıplan. up • 
llllftlr. Ehemml:reUl Alman avq n 
av tan-an tefklllerl cm,Dana harp 

aalıamnda " certterlnde pek bClytlk 
kayıplar verdlrmifUr. KuTU&luı ke· 
.lllen bir Sovyet gurupu blrk&Q ıtın 
aıllreD mubarebelerden ~ yok edil. 
mlfUr. 

L&ponyada AlmU ... l'bl larnwl. 
lerl muvattakl,,eW blr mıenll taar -
ruada bulunmufl&rdlr. 

(Det1G• Sa. 1, sa. 3 dfJ 

haıı> gmıiıal batlnnıtlardD". 

Sovyet tebliği 

Harkofta 
ldt 

mevzii ele geçirildi 
izam ceplaeainde 
Almanlar geri 

çelıildiler 

UkralJnada -
Şiddetli bir tank 

1 

muharebesi oluyor 
.......... il (AA) - 8crrJıet t.b.. 

llliDe n.etredllen btr ekte, Kmlordu· 
nun Harkot cepbUlnde ook kuYY9tli 
bir Alman mevailnl ele pçirdlllni 
bildirmektedir. Alm&Dlar bu meni • 
den lfddeW blr muharebe IODUDda çı. 
kanlmlflardu'. Çeklllrken .Almanlar, 
bet aahra topu, mitralyözler ve bir 
tellbı alJCJ Aleti blrakmlflardır, 

Bu cepbeldn dlfer bir kesiminde 
bir Sovyet blrlll1 btr Alman k&rp ta· 
arrusunu pQakQrtmUfttlr. lkiyQs Al • 
mazı öldill1llmUf ve çok ~kdarda p. 
ntmet almmqtır. 

(Dl'IXJmt Sa. 1, Sil. ! dt) 

F ~ 

T ariht Kırkpınar güreşleri başladı · 

Çok 171 Ddceler alaa km ~bir &6ribalt (Ymııı .+üncüde) 

Türkiye futbul birincilikleri 

Harbiye Trabzonu 10 -2, Göz-. 
ıe,e Be ikta ı 2 - 1 yendiler 
~ • (.&.&) - 'Nid)W ,.~ 

bol btrlDcflltt maçl&rm& bugQn 1ıef.. 
landı. Harbiye - Trabmoa llııelıl, Be. 
ıiktat • ~tepe arumda idi. 

Harbiye Trabzonluları 10 - 2, Ok.. 
tepe de Beflkt&p 2 - 1 mall~b et. 
Wer. 

TRABZONLUIA&I TJ:B&IK 
Ankara, il (AA) - 10 mayıs M2 

t&rlhlnde 19 Jılayıa Btadyomunda ya. 

r- ~ 

Meksika 1 
Mihvere harp 

ilAn etti 
Genellrarma-y baf lranı 

bir tebliğ nefJ'ettİ 
MelmDro, U (A. A.) - Meksi

ka kabineai, mihvere bWruvve 
harp l IA.n eıtmietir. Bu karann 
kongre ta.rafmdaıı yakıiıda talldi 
Jn bekleliiyor. 

lılihvere harp il&nmm kongre 
tarafından tudikma kad&f Kek • 
aikaDm öoilmllzde.ki hafta bqmda 
mihver devletleriyle resmen he.rp 
h8llnde bulunması icap edeır. 

(Deııamt Sa. !, Sü. 3 de) 

- ' 

,.._ aa.t'an mOnmlralN'Dld& birin. 
cWk b•nan«uta Kel'lllnde yapılan 

gurup&ar blrlnclllttnl kuan&rak TQr 

klye futbol ,amplJODlutuna a1 'b&l _ 
genin lıirlnclal da.tiyle girmek Ozere 
Aıık&raya gelen Trabzon u.uı futbol 
takunmı ve kendilerin! yetlftlrcı öt
retmenlerl maarif veklllmJs Ruua 
Alı YDcel tebrik etml§Ur. 

AKDENiZDE 
20 günde 122 lnailiz 
tayyareai dütürüldü 
Bei'llD, ıs (A.A.) - D.N.B.'nlll 

eakerl k:aynakludan ~ireftdııtne 
göre, mihver hava kuvYetlerl ı 
maymtmı 20 mayııııa kadar akde
Dlide 122 tnciliz tayyreei düllr-
mUtınr. J 

na te1tuıı 
Karelide 
Ruslar. sun'i 
sis yaparak 

hücuma geçti 
(Ya.ıt!ı S nci sayfamızda) 

istanbul Hava Gazı Şirketi kapalı 
bir ihttkar yo :una mı girdi ? 

DHrae, il (.._..)- B11yt1k Kırk' nl de ziyaretle çeleak Jroym1111 ve 
pmar "1ftllerl db öttedell ...... bunu mu~ önleriılde davul ve 
ıe.teıerln ,a.terlt mahlyetlndeld sU· zuıwı.lıar oldUğu ba1d San.yiçine 
retleri üe bafl&dı. Uç &1bl deT&m •- giderek gU.reflere ~lardır. 
decek cılan bu SOntlere memleketln Gilretler daha eai>ahtuı itibai-en 
her taratmd&D n a tH?'m•ı P9blL Jaeyecaaa bir -.t'ba:ya ginnittir ve 
n.nıanmm lfUrak •tm•ktedlr. Tekir. ~r aeneld. gibi büyük bir alÜa ve 
dallı " cqer ~ pellllvaaıanmıs heyecanla takip edilmektedir. j 
geJ.m11lerdlr. GONtlerbı yapıldJtı •· Destelerle l:Ja:layan müsabaka • 
ray tçbıde trilıQDler lDp. edllmif, •· lara mra ile ~ ve bilytik orta 
ba lUna Ue t.anzlm edllmlftlr. Gtlref- bqaltına ve alqıam beri de bqa 
lerde bulwunak Uzere Trakya parti gUrcÇell pehliva.nlar iştirak etmiş 
mQfettlfl Ragıp Akça ile ı.tanbul ve deetede Edirneli hemhet kll
part.i mOfettifl Retat lllmarotlu eelı çUk, ortada Adapearlı Set'vet, 
rtmıze plmlflerdlr. Bu aqam ve ya. bllyök ortada ~ 1-i.! ve 
rm htanbul ve Ankarad&n daha bazı başaltında da Gaoenli Hamdi fi
mıanrıer beklenmektedir. Gtlrefle • nele kal.mştıı\ 

latlllllıal Bavapu tlrketı laakkmda muhtelli mektuplar aldık. ilan 
~ Nbu 97larma alt olarak llOll defa firkeUD mlltterllerlne venllil su. 
fiyat ...... da seoen bdnetk&Dun ve Şubat aylal'llla mahau8 bmap an.. 
ıımda lıılr mlall fa&lahk bulandupndan ılk&yet oluauyo>r. Her eriD tim. 
diye kadar iki ayda bir llavapu sarfiyatı teln verdltı para m-na 
nlchJiu laalde bunun blrdftlblre lld mlaUne çskmHı ve a,.al ,.,,,..... 
blrblrlerl De anlatmalaruıa lmk&a olmayan muhtelli allelerdeD tlk&yet 
gelmeal dikkate almacak bir blıdhedlr. 

rlD her yıldan heyecanb olac&l1 umu. Biittl!ı ~lerde yarm Ue&-
\UJOr. ma kadar netice alınacak ve de-

Aalml'a, il (Valıılt malt•Mrla- rece alan pehliftnlanama Çocuk 
d•) -~ bugUn • Esirgeme kunam1111un pan müka
&t cında Atatiktl amtma lidere& fatmdan ve halt part.lıljllin altm 
bUyik a.tumı manevi hUllJl"Ullda e- 11&&thrinden bePa federasyon ta
lilmit Ve anıta celeak koyduktan rafından da kupaJ&r verilecektir. 
aonra Adalı Halil pehlivamn Evli- Yarmki gUreeler çok heyecaıtlı 
)'8. K_,~ ,,.,,,..,d4*i Uıbd- olacaltbr, - Ops 

Sise wrUea -aamaıa söre BaftlCMI firketl bir kere fiyatlara "" 
7.&m yap11111br. Faka& bunu UAa etmemlfUr. Bu dotra detlldlr· Falmt 
ba.apu ............... ~ fa&laldı lııa ... ile de ..... edlleml7eaell 
clerecıede )'tUmektlr. 

Bu lllUUll&a tl>'le Mr ball &anı llÖyleameldedlr: Şlrket mltterllerlae 
mutad aarette ftl'dlll ll&TapUllDI keMfetlal 7anya lndlrmltUr. Bara
reUa derecml de o al*tte dtlıimlltttlr· Snelce bir aaatte 11a.........
stir81ea lıılr .. timdi Od ... tte ,..,...... ............... Bundan clol&7I edenle 
............... .,.,... t.uf84le utm.dJll bide •rflyatı ............ 

A"lw'ar meJrun1arm lııa iti blcıeleınelerln isteri&. 
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şair mustaf a 
kemal 

bir yanhşlık 
olmasın? 

anka.m hnlke vinde, 19 mayıs 
bayramı dohyı.sile, bir kitap scr
glsi nçrtmı.5 ve atalürk hakkında 
yazılan bine ya.km eserden iki yilz 
kadan bura.da toplruunış. 

atat.Urk'Un kendi eser.erim de 
bumda görüyormuşuz, bunln'l"dan 

Piri de a.tatürk'ün bir manzumesı 
imiş. 

htıbcrl ulus'un yankılar slitu
rıunda. okuyoruz ve sureti korum 
man?;Umenin 24 t~cvvel 1324 
de yazıldığını ve §!Ullı ordu adlı 
bir gazeteye basılmış oldu~'Unu 
bura.dan öğr.?D.iyoruz. 

atntıirl,;'Un dah:ı çocukluğunda 
lnlvvctll bir ~"aziyeci olduğu ka
dar lkuvvet'i bir edeblyo.tçı oldu
ğunu bilıniyenimiz yoktur; ümer 
ıuır.l'ııin de hntib oln.r:ı.k nasıl d:f.k
katini çekmiş olduğunıı kendlSiu
rten dinlemeık bahtiyarlığına eren
lerdeniz; umulur ki manzum şey
ler de viicude gcti.mtl5 olsun; f'a. 
knt şimdiye bda.r iı:ru:ası üstunde 
çıkmış manzum ynzı:sı oldul;runu 
işiten ve söyleyen ohruımıştı. nn
ka.ra.da seııg"tvi tertibe himmet e
denlerin bu bulu,.'"llyla heyecana 
ılllşmamek elden gclmez. 

manzumenin adı: laıdid.i istib
dlid yahut ... kırmızı izler •.. 

(bir köhne kndid parçası, bir 
~e-1 m!ılıllnı ! ; 

rnısraile başlıyor; 

(bürrlyyctin enfii ı ile herkes 
U)tındı!) 

nusra.ile bitiyor: yankıkır yn.za.rı
mn dediği gibi :ruızınm "cdebiyyat-ı 
oodide,. istiha.lesi.ni gördükten 
ııonra n.l<lığı §eikille yaulıınış.,, 

~~o\'I 

manzume bir mu.sta.fa kem.A.l'e 
ı:.id de olı:lilir; bir eğreti ad ola
ı ak d:ı. ~ta.fa :kem.il y.wlınış 
lıulunn.bilir: n.ncak gerçekten mus
fafu keınfı.l:l'e eid olduğu nnlaşıl

ıl!kta.n sonra nta.tüıik olan musta
r a kcmil'c aid olduğu da e.nl~l
ınak lfi.zmı gelir. 

ve'Siknyı sergiye akmlann bunu 
nnsıJ hir vesikaya hlğlıdrkla.nnı 
ı füniyorum; eğeı- bu vesilm bunun 
basıldığı gnzetenin adı (şanlı or
du) olmaktan • .Jxıretse bu karine
nin bir hükllm v~Elk için yetig
medlğini şimdiden söylemeliyim. 
ı §ani! ordu) -1ho.tmmda öyle 
kalmış- ya 1324 ddki meşnıtiy
yet ihi.nmI takib eden yayın .salgı
nı içinde, yahut 31 mnrt ayak]~ 
n:asmı ~ ha:reket ordusu
nun gelişinden sonra bir knç sayı 
1iıkm.1!J küçlik .lutalı bir islanbul 
srazctcsidir. 

verilen ta.rlh manzumenin yazrl
tlığı gü:nU mU göst.eriyor, yoksa ga. 
zetenin neşir tarihini mi bildiri
yor; lbumsı belli değil. eğer gıı.
v.eten:n tnr.ilıi ise o tarihte musUı
fa kerufil'm istan'bulda obnndığr
nı ve şilrin.i neerr iQin bu gazete
ye selfı.nlkte-n yollamış bulunduğu
nu da lht.i.nmllertlen lf.n-1 oln.rok 
kabul icab ~der. biz mu.stııfa ike
mal'i ist.e.nbulda hlıreket ordus.ı
DU getiziliken görüyoruz. 

bu Ga.tır&:ı.rı bura.ya llındıı.r ya.Mı
ğım sırıı.d.ı-ı. cevnd o.bbas'ın tclefo
ıwnu yoldsdmı : iyi tesadüf! bir 
iki şat1losl olduğunu blliyorla.r; 
ııeşredilınlş manzumesi olduğun

<fan 'b:ııhsett.iğini duy:mamışlo.r. o
uun duymn.ması:, batta ataUirk'ün 
.söy1ememiş ~ d:ı. :manzume_ 
Dla mufJta.fa lkemal'c mal edilmc
ııılne m::ı:ol olmaz; ynza.na. haber ve
Rlmedcn ncşrOOilmiş ynzıia.r ol
~ da biliriz; fakat bu h:ıl 
liPbcml.zi orb:rabilir. şimdi ben, 
- ~ giderniek için, a.nbm 
lııiıAeYlno bir tekllifte bulunaca
itım: 

'.ıiM>8 inkılOO! b:nine !hUniyye
ılai kamn.3.Il siyasi mağdtrrlo.rdtın 
b1rini tmımm ki adı musta.fa ke
mil'dıir. kendl.ai ankanıl:ıdu- ve 
2mgi1n de ıa.n1m.redad.rr. avukattır. 
• da adı gibi Ocemalli, hUrmete lA-
1* bir zattır. 

bcmbn de şiir ve edebiyat hc
'Vesli:n olduğum o devirlerde bir 
takım mecmualarda fmzalarmnz 
t4l'leşmeklc kıılmazdı; bir dost 
mu!ı'iti içinde ikcndimiz d!ı bulu
rurduk. 
meıızumeyi bir lkere o mustafa 

lt(lm!l'e g8steriniz. ibclki tevazu 
pter.miyeoo'ktir de bcnbı.seye-
celtUr. hakkı tank us 

'AZAll?t.11"L#iiL PEIO'AU;J 
• ".lmn hUkUmdannın b:ıstonınrı 

altv>d"n ikalkan kimse, kcndJ.Biylo 
tnc§lgUl otmağn tenez.zUl etmesinden 
doln.yı teşekkür ederdi" maamaflb t_ 
kinci Abdlllhnmld bastona tenezzuı 
etmez. bUUln milleti ltlbar81Zlık ve 
7.lllet darbeleri nıtmda yll§atlrdı. 

\'Anır 24 - 5 - 1942 

Mensucat fişleri 
dağıtılmaya başlandı 

Bir Amerlkn.n gazetesine göre: 

Almanqaga 
1Japılan 
akınlar 

Suikast davasında müddei
• • 

umumının 
(Baştnmfı dünkü sayımızda) 

Muhterem hAkiınler, 

iddianamesi 
almrumu temi.nen Sovyet koruıolos
ha.neslnin gösterilmesini rica. et
tiğinden SUleym!l.11; bu dileği yeri
ne getJ.rmijtir. 

Halka tevzi edilmesine kanır veri. 
len gıda maddeleriyle, pamuklu men
BUcatın tevzi hazırlıkları ikmal ediL 
mlştlr. Gıda mııddelerinin dağıtılma.. 

sına salı gilnUnden itibaren ba§lana. 
caktlr. Mutemet b:ı.kkallara ia.ge mli· 
dUrJilğ'U tarafınc.lan yağ, peynir, pi. 
rlnç verilmiştir, Ekmek kıırtlıırının 
ynnındııkl mayıs damgaları kesilerek 
bu maddeler verlleoekUr. NU!us başı
mı 600 gram pirinç, 100 gram yağ, 

100 gram peynir veriıecekUr. 
Diğer tarnttan mensucat fişlerinin 

de evlere dağıtllm11Bına dünden itlba. 
ren bn.şlanmıştır. Vatandaşlar bu fi§· 
ter-le Yerli mallar paznr-ındnn beğe_ 
nccekleri eşyad:ın beşer metre alnbL 
leceklcrdlr. Her vatandaşm bundan 
faydıılanmıısı için gereken tedbirler 
alınmıştır. Evlere sıra ile mahalle bir. 
ilkleri tıırııfındıın fişler dağıtılacak· 

tır. 

IWlge lıışc ruUdürlüğündeırı: 

ı - Halka tevzi olunmak 

Sov et tebllOI 
Uz ere 

(Bu starafı ı ıncz sa\ adaı 
Moskova, 28 (A.A) - Sovyet teb

liği: 

Diln gece kıtalıımnız, işgal ettik.. 
lerl mevzileri kuvveUendlrcrek taar. 
ruz muharebeleri yapmışlardır. 

Kere; yarımadasının doğu kısmında 
muharebeler devam etmektedir. 

Cephenin diğer kesimlerinde bildiri. 
lecek blr§cy yoktur. 

Moskova, 2S (A.A.) - R6yterln 
hususı muhabiri yazıyor: 

Bu harbin en §lddctll muharebe _ 
lerlnden biri Ukraynıı.nın yakıcı ve 
tozlu steplcrlndo cereyan etmektedir. 
Bu muharebenin, Ukrayna.om mukad 
deratını tayin etmesi muhtemeldir. 
Bir kaç gUndenbcrl bllyUk ve glddct. 

ll bir tıınk muharebesi yapılmakta • 
dır. Bununla beraber bugün muhare· 
bcdekl §iddeUn ıı..zaldığı ve Almanla. 
rın yorgunluk eseri gösterdikleri BÖY

Jc.neblllr. Bundan dolayı muhar-ebenin 
SovyeUerin lehine biteceğini z.'\nnet.. 
tlrecek 11ebobler vnrdtr. Dll§Il!an 
Kızılordunun devam eden taarruzunu 
durdurmak için muvaffaklyetslz kıır· 
gı hUcumla.r yapmaktadır. Nıızllerln 
lçullandık.lıın :ınıınevrnlardn blri 
de cepheden nlsbcten az sayıda tank.. 
la ve piyade ile hUcum etmek ve 
d:ıba btiyUk bir tank grupllc cenah. 
tan harekete geçmek ıuretlle fJll§ırt. 
ma te§cbbUslerlndo bulunmaktadır. 
ALMAN il omıu POSKtl'RTÜJ,,DO 

.l\loslcova, 28 (A.A.) - Sovyet teb. 
Jlğino ektir: 

Harkot kesiminde düşman asker 
ve malzeme bakımından ağır kayıp· 
ıarıı utramıgtır, lzyum _ Barvcnkova 
kesiminde bir Sovyet tUme.ııl dll§ma. 
nm 11 hUcumunu püskürtmüş ve 3000 
den fıızla Alman er ve subayını yok 
etml§Ur. Uava lruvveUcrimlz muhte_ 
ut keslIIllerdc 85 tank ve asker ve 
malzeme yUklU 200 kamyon tahrip et. 
mlşUr. 

l.ondra, 23 (A.A.) - B.B.O. 
Tlmoc;-enko elAn Harkot cephesinde 

teşebbllııil elinde bulundurmaktadır. 
DUn gece yarısı Moskovada nc,,redl. 
len Rus tebliğine göre Sovyetler mev 
zilerinl tnhkım ederek Harkot ı.stı • 
kametinde taarruzt muharebeler yap 
mışlardır. lzum • Bıırenko kesiminde 
AlmnnJa.rın mukabil hücumu durdu • 
nılmıık llz<ıredlr. 

Moskova radyosuna göre Sovyct 
tank kuvvetleri llk pıırtlyl kazanmış 
!ardır. Harko!ta cereyan etmekte O· 

ıan bUyUk tank muharebcsl henüz 
bilmemi§se de Almanlar yorulmu§ 
gllrilnmckte, eski inadı göstermemek 
tedlrler. Askcrt tarihte bu kadar u. 
zun stırmUş büyük bir tank muha _ 
rebcsl görtllmemiştlr. 

Sovyet nskert mütehassıslarına 

göro Alman ruıkerlerlnJn savlet ,.e hll.. 
cum kudreti, geçen seneki gibi kuv. 
vetli değfldir. 

SO\'YET TEBL1<11 
Moskova, %S (A.A..) - Gece yarı

ıı Sovyet tebUği: 
Cuma gilnll kuvvetlerimlz mevki • 

lerini sağlamlB§brmışlar ve Harkof 
LsWuı.meUnde taarruz hareketlerinde 
bulunmuşlardır. 

lzyum Zo.rvenkovo iSUko.metlnde 
bUtUn düşman akınları pUskUrtUlmUş 
vo dQşmana insanca ağır kayıplar 

•rcrdirilıniştlr. 

Kere; yanmadaaının doğu kısmında 
muharebe devam etmektedir. 

S7 dUşman uçs.ğı tahrip edllrnl§ • 
tir, BiZ 19 uçak kaybettik . 

lngilterede 
l.oııdra, 28 (A.A) - Alman hava. 

kuvveUerl tarafından Batlı ıtehrine 

karar yapılan taarruzda atılan 'bom 
balardan oradaki muhteşcm klll.9cnln 
çok eski olan cıımları kırılaıl§tır. Bu 
'klll.8cnln doğusunda bulunan ve bU· 
yUklUğilnden dolayı "lngtltc.renln fc.. 
ııerl,. a.dını t.qıynn eamekl'ln da kırıl. 

mJ§tır. I<n 11e yedinci Henry devrin. 
de yapılmıştır 

bakkallara verilen Pirinç, Turyağı vo 
Beyaz peynirler 26.5.912 ııalı gilnlln. 
den ltlb:ırt•n ehrlmh;deld blitün b:ı.lc
lmDar tanıfınd:ın halka tcv-IJ oluna. 
caktır. 

2 - ller fillhıs ekmek karnelerlnln 
!\layııı ayı ya:rılı köşl'lcrini kestirmek 
suretiyle kendi nl\hlyesl dahilindeki 
b:ı.kkallardım yarım kilo pirinç, 100 
gram Tnrynğı, 100 gram bcynz pey
nir alacaktır. 

8 - Plrlncln peraltende kilosu l>S, 
Turyağın pemlcende kllosıı 155, be
yııı.; peynirin ııerııkcndo kilosu 100 ku
ruı:ıttır. 

4 - Te"'Z.l olıınftlak Pirinçler temiz 
ve kan51kmı., boyaz peynirler ise ge. 
çen sene mahsulil vo ynğlıdırlar. Bu 
evsafı arzctmıyen ırunıı, me""'llddı ec
nebiye ile karı ık pirinç, ynğsıL ,.o 
t.aze peyniri satmıık isteyen bakkal. 
lann iaşe mer<'nerlne ihbar r.dllnıcsl 

sayın halkımızdan rica olunur. 

Meksika 
(Ba: '-·afı 1 inci sa11fqda) 

Mekslko, 2S (A. A.) - Harici
ye nazın Po.dilln altı bin tonluk 
F'njo de Oro isimli petrol gemisi
r.in torpmcnen ikinci Me-ksilca ge
misi olduğunu ve bu geminin 20 
kisinin kurtanldığmı söylemiştir. 

Padilla geminin çnr§ll.Inba. günil 
Flor.i.da açıklarında saat 22 do ba.. 
tırıldığmı ilfive etmiştir.' Ameri • 
kıın sahıl muhafaza gemileri tam• 
fmdan kurtanlanl.o.rdan hiçbirisi 
ağır yar.ılı değildir. Fakat tn.yfa. 
dan dokuz kişi ölmti~tür. Meksika 
konsolosu kurtanlnnlan karşıla. .. 
ınak üzere bunla.nn karayn çıka • 
nldıkları Keyvcste gitmişttr. 

~antia.go, dö Şlli, 28 (A. A.) -
Şili polisi, ~be gllnü geniş 
Wr nazi 5ebekeslııi ortaya çrkar • 
ınıştır. Bunl:ırm hedefi tet.hiş ha
reketlerinde bulunarak etrafa kor 
ku yaymaktı. Polis Hilerlerin bi .. 
nalnrmda mUhim miktarda bomba. 
ı;ilah, yangın bombası, göz ynşar
f;an gazlar bulmuştur. Teşkilatın 

ismi "Vangu:ı.rdi::ı. Popular socla • 
Usta,, idi. ŞIDıdiye kadar 10 tet. 
Jıişçi ya.kalanmış vo diğer liderle .. 
rin ynkmda ele geçirileceği talı .. 
min edilmekte bulunmu§tur. 
Deniz nşırı nsloır gllnderllmlyccek 
MeksJko, 23 (A.A) - Meksika ge_ 

nelkurmııy relsl general Snlvador 
Sanchez bir tebliğ neşrederek, paıift.· 
mcnto harp iltı.nına lmmr verdiği tak. 
dlrde millt topmklann müdafaa edi
leceğini faket denlz aşın yerlere as· 
ker glSnderemlycceğinl blldlrml.ştlr. 

::\lelcslko, 2S (A.A) - BUtlln Mek. 
slka banka.lan, mlbv-cr tebaalarının 

dolarlannı çekememeleri Jçin, §lmal 
Amerika p:ı.rasly'le her türlU tediyeyi 
lteıım.l§Ur. 

Bu karar yalnız Almanya, Jııpon.. 

ya ve ltaıyııya kaI'§t olmakla bcra -
bcr seyyahlara dıı §8.hısıs.n lçln muh. 
taç oldukları Amerikan parasını tc_ 
ılarik odcmiyeccklerdir. 

Almanya bir ııota almallı 
Berlin, 28 (A.A) - Yarı rcsmt blr 

kaynaktan lbfldlrfllyor: 
Alman hariciye nazırlığı, sorulan 

~lr suale cevaben l\Ickslkıının bir no
ta verdiğine <bir hlçıblr şey bilmedi. 
r,ini blldimılştlr. 

.Almanya ile Meksika münasebetle_ 
rinde bir değl§lkllk ihtimaline gelin· 
cc, bu hususta blllnen tek şey Mek • 
nika cUmhurrelslnln Almanyaya hıırp 
llA.nm:ı dair parllı.mentoya bir mesaj 
gönderdiği hakkında gazetelerin ver. 
dlğl haberdir. 

( BQ.!jtaraf ı 1 inci sayfada) 
14 mayıstan 21 mııyısıı kadar Sov

yet hava kuvvetleri 452 ta.yyare kay 
bctrnl§tır. Bunların 342 sı havn mu_ 
harebelerlnde, 65 §i uçnksavar topla
rı ila, 26 sı ordunun muhtelit sınıtlıı.
n tara.tından vo geri kalanı da yerde 
tahrip edllml§Ur, Ayni devrede doğu 
!Cephesinde bizim kaY'bımız 45 tayya1 
tredlr. 

SlVASTOl'OL DOlIBAUDIMANJ 
Berlln 2S (A.A..) - D.N.B. ajansı 

askeri bir kaynaktan bildiriyor: 
Alman savll§ uçaklarından mürek_ 

kep blr le§kll dUn Slvastopol kalesi 
Uzcriade birdenbire gözUkmÜ§ ve ce. 
nup körfezlnde bulunan gemileri bom 
balamı~tır. Bahriye kıştalar-ına tam 
bomba lsabctıerl olmu~tur. Bir Al • 
man savaş tayyaresine hUcum etmek 
lstlyen blr düşman tııyyarcsl dUşU • 
rtllmllştür. 

Avrupanın istilasına 
hazırlık 

Nevyork, 2S (A.A.) - Yorld Teleg 
ro.m yazıyor: 

Almanya. ve l§ga1 altındaki memlc. 
ketler üzerine gittikçe fazla miktar
da yapılan akınlar Avrupa.ıun 1.ırtilL 
srna bir hazırlık mahiyetindedir. ö. 
teki harpte taarruzdan evvel bombar 
dımanla.r ya.pılırdı. Şimdi de l..st.llA y0-
ıunu aynı ~kilde ha.zırlamak JAzım.. 
dır. :Bugtln Almanyaya Avrupada 
taarruz etmek için tayyıırelerden son 
ra blr İngiliz _ Amerikan ec!ert kuv. 
vetf ortaya çıkacaktır. Alınanlar da· 
ha şlındidcn garptekl kuvvetlerini 
Ruslara gönderecek yerde bu kuvvet.. 
lcrin mlktarmı arttırmak ıuzumunu 
hissetmişlerdir. Ve her gün AmcrL 
kan ve İngiliz fabrikaları karaya. as. 
ker çıkarma harcketıer!nl destekliye_ 
cek olan sayısız refakat tayyareleri 
inşa et~ektedlrler •• 

Fin tebliği 
Uelstnkl, 28 (A.A.) - BugtlnkU 

Fin tebliği: Kiırell Berzahında. dil§· 
man topçu ve elbomb:ısı topları yar. 
dımlyle ve BUnı sis yaymak suretly. 
le istinat poktalıı.rımızn karşı birkaç 
taarruza. geçmişse de bu taarruzlar 
mevzilerlınlz önünde durmuştur. Tak 
rlben bir bölUk mevcuttu bir müfreze 
bir eJbombam menzllln~ kadar yıık.. 
l.a§mış ve plyııdelerimlz taratmdan 
pUskUrtUlmllştUr. 

Aunus berzahmdo. önemli savaş fa_ 
allyetl olmamıştır, Doğu cephes1nlin 
cenup kısmında. Ruko.jaervl ve'Uhtua 
bölgc.ıılnde az savB§ faaliyeti olmUŞ
lur. . 

LuhJ kesiminde krtalannıız dilşma. 
mn mukabil taarruzlarını ve keşl! 

harekeUerini pUskUrtmUşlerdlr, Fin 
topçusu dilşmanrn tahkimat i§ıerlne 

engel olmuş ve blıvok dll§man iStlh.. 
kll.mla.rma tam isabetler ka.ydetmiıı· 
tir. 

Gençler 
DİKKAT 

Genç lsUdatıara 
kendilerini 
tanıtmak lmkAnı 
veril.yor 
Haber gazetesi gençlere faydalı 
olma~ dU~ünmUı:ı 'c "Yarının im-
7.nlan" a<llı bir ·ütun açmıştır. 
Genç 1.stidatıann göndcreoekle, 
r1 (şiir ve nesir) yanlar iki ta
nırunrş edcblyntçı tarafından tet
kik ('ı(lilerek bcğenllC'nler haft.a
dıı. iki defa bu siltıınc1n ne5redi. 
lccektir, tstiyenlere eserleri 
haklan<ln hususi CC\'nJılar dıı 't'
rileocktir. 

Yazılarımmzı 
"Yarının imzaları sütunu
na,, işaretile 

Hemen gönderme-
e başlayınız 

1 Ne dememeli ? 1 ----Refik Halidin bir fıkrasma koy
duğu (Harp sonu krizi) başlığın
da bir ta.rudık iki imla yanlrşı: bul
du: 

Sui.kn.st. Jıa.diseslııin ne suretle 
!hnzırl:ındığnu, Ömer Tokat'm bu 
işi üzeri.ne ruısil aldığını nrzet
memin ısırası gelmiş bulunmakta.
dır. Ru hususta marur.att.a bulunur 
ke:Q. maznunlardan Silleyma.nm 
yurdumuzn geldiği ta:rfüi mebde 
itt.iluı.z ederek bu noktadan söze 
başlaına:'k, va.ka.y.ii teselsül ettire
reik hfuli.cıe gününe kadar getir
mek muvafık olacaltt.Ir. 

F.vveloe de o.rzedildiği üzere 
berber Süleyman 25 şub:ı.ıt 1939 ta
rihlnd o !st:a.n:bula. gelm:şt:ir. !ık iki 
geceyi Be~ııa:z:ı:t.ta; Üsküplü Saitle 
Sillllln idare ettikleri Yıldız ote
:inde geçinni.~ biia.lnre o tarlhte 
Radıköyünde İskele cadd.eshıde 
Hatay ga:zılnosunu 1-:ıletm.clcte bulu
unn Jıemşerisi Zekeriya Biçenin e
vinde 16 gün ikamet etnili tir. 

lst.a.nbula gEf.iı:'ken Kenan is
minddki ~~ne, ailesi tarafından 
gönderilen bazı hediyclerl de be
robel'indc getimi!3 bulunuyordu. 
Kenı:l!Sine bir tclanı hediyelik gön 
derilmiş olduğuna, aldığı mCiktup-
1.:ı muttali olan Kenan; oda a.r.kaı
dnfP Abdurrahman Saymam da. 
yanma ala."a.k Yıldız otelinde Sü
leyma.nı bulmuş ve getirdiği şey
leri n.lmışltr. O güne kadar birbir· 
leririi Üskilptcn sadece şa.hsan ta
nıyan Süleyınanla Abd.urrohınnn ls
tnnbulda bu surert.lc k:ı.rşrleşmış ve 
tan~mış ve böylece ahbaplık te
eı .. süs etmiş oluyordu. 

lstanbala gcld:ktcn bir o.y sonra 
'l'aksimde M:ı.rscl bcnber s:ı.Ionun
da knlfo olarak ç:ıJ:rşmny.ı. ba.'jla
yaıı SüleyD13.Il; ara.dan lbeş ay geç
mesini müt~rukip bir sabah d'ilkıkA
ııa g:ıttiii•l za.ma.n kendisini bokle
ycn ve Yu~slavyca konuşan bir 
§ahısla. karşrlaşmı.'j ve bu şahrn ta
rafından verilen mektubu alllllŞ

trr. Oaküp Ticaret mektebi tale
besinden olup komünist pal"tis'.ne 
dahil bulun.an Ali Avuoviç ve Hıf
u Kntovlç isimlerinde fil<i arka
dn§ı tarıı.fmdan göndttikn bu mek 
tuptn : melttubun hil.ınil! olan Ni
yazi Yakobovlçin Türlciyedc görü
lecek ba.ZI şabsi i5lcri olduğundan 
ve tü'?"kçe bilmt"diE;rinden bahsile 
kendisi.ne yardmıda bulunulmnsı is
t.r.-ııi.lme.kte idi. 

.Süleyman; ilk defa olnmk o gün 
tanıdığını söylediği Niyazi Yako
hoviç'e Beyazıtta1tl Yıldız otelim 
tavsiye etmiş ve bir kaç gtin son
ra da keııdi..3ile bulu.,.cwıık ne gibi 
bir ynrdmı yapacağını soımuşt.ur. 

Niynzi, ağa:beyi.s:ni ziyaret için 
Moskov:ıya gitmek maksadile ts-

1 tanbuln gehliğjni bildir~rek vize 

Bakım ve tutum . . 
ser ısı 

' Ank:ım, 28 (A.A.) - Ekonomi 
1 ve Arurnm kumumunun haz.ırladr-
ğı bakını ve tutum oorg·· · bugün s:ı-

1 at 1 fl,30 d:ı sergievinde kurum bas 

1 

kanı Balıkesir meobusu General 
Kazım Özalp tarafmd:uı açtlmLı;tır. 
Açrlrncı töreninde vekı ' er, mebus
lar. ve.ka tler ileır igr len' eri, b.'.ısm 
mümcssil\ri ve di~c:r davetliler 
hazır bulunnıu.1hrd:ır. 

Sergi ev:.Ude :ı.ynı z:ımancla gü
zel s..-ına.tlar birliğ iresim ıJUbesi 
S(' rgisi d c ~r 'm!fi t.rr. 

Her \ki sergi bir ay d C'Vam c tl<' 
cektir. 

KlymetU baka çu 

Hasan Hayri'yi 
kaybettik 

1 - Harp. Bu kelimenin (barb) F..eki mebus ve Ba'l"O reisi avu-

Ecanip kayrtlarmırm göre 29 
temmuz 1939 tarihinde Edirnede 
hududumuza gi."<liği nnlıışıla.n Ni
Ynti Yakobovıç'in, lstanbulda ka.1-
rlığı 43 glln zarfında Süleyınnnla 
buluşmalan tevnli eylomiştir. lfut.. 
tfi bu buluşma.lt!.rlll birisinde üs. 
küplülc.ri n uğrak yeri olan Aksn
raydnki Va.rda.r .k2lıvehanesine be
raberce gittikleri 6ll"8.da Süley
man: hakvcha.nede arknda.şlariyle 
oyun oyna.makta. olıuı Abdurrah
man Saymana da NiynziYi ta.ıut
mnk istemişse de Abclumıhnıanın 
oyunu btroJcmaması ve nlfıka gös
termemesi sebebiyle buna muvaf
fak olama.ım:ştır. 

Süleyman; o günlerde Niynzlyc 
vermek üzere Piriştineden kendi 
adresine gönderilen bir mektubu 
po.stndali alara.k NiYaziyc tevdi cy
ınmişt.ir. Niyazi; mektubun ÜsküP
teki ka.rdeei Fahriden geldiğini ve 
konsoloshaneden vize verileceğine 
dair Yait :ıldrğını evvelce yazmış 
olduğu için 'bınıdan memnu.ı'ıiyet 
boyan cyl-ediğjni Süleymann bildir
mi~ir. 

Böylece 10 eylfıl 1939 ta.rihlne 
kad:ır lstnnbulda kalmış olan ve 
nihayet bu t:u-ihte deniz yoluyla 
Rusyayo. ha.roket etmiş bulunan 
Niynzf Yakoboviç hareketinden ön
ce vefn.kfı.r dostunu da unutmamış 
ve Sülcym'l.na gönderdiği bir mclt
tupls. veda eylemekle beraber ya
kında şa.lısnuı. ait olmak Uzere ken
disine tevdi edilecek olıı.n bir mik
tar paraum nezdinde muhafazn e
d ilmesinl ve ist.ediği zaman gönde. 
rilmesini rica etmiştir. 

. Ara<lan beş hafta geçtikten son
ra M.oskova.d:ın Niyazi tarafından 
gönderilen bir mektupta Yugos
lavyadakl kardegi Fahri namına bir 
mektubun leffedildiğini ve bu mek 
tubıuı lst.anbulda post.ayn verilme· 
si bildiriijyordu. O tarihte Mosko
vadruı doğrudan doğruya Yugos 
lnvynyn mcıktup gönderilmesin.O 
imkfın bulunmadığım anlayan SU-
1.cymn.n; kendisine tevdi edilen bu 
işi yaptığı gibi müteakip tar:Jıler· 
de do gerek Moskovadan ve gc
'rekse Yugoslavya.dan kendi namı
na göndcrllmiş olan mektupları 

muntaz=ım:ın Yugoslavya~ ve Mos 
kovaya sevketmek suretiyle Niya
zi ile Fahrinin muhaherelerini ko
laylaştmnış ve okuması ve yazma. 
sı hemen yok denece'k kadar az o -
duğu için Niynziye ve Fahriye 
gönderdiği mektuplarını daima 
Abdurralıınruıa yazdırmıetır. 

Niyazi Moskovaya hareket eder
ken blr mektupln bilcli'rdiği lizcre 
bir mliddct sonra Marscl berber 
salonuna gelen bir musevl, Niyazi
ye aidiyetindcın bah$i!e Süleymann 
27 lira tesllm eylemiştir. 

Şayanı d ·katt.ir ki bu paranın 
teslimini takiben iki, üç gün içinde 
Sü leyınan, 'Yugoslavyndan gönde· 
rl oo bir mdktubu almıştır. 

Falııi, bu mektubunda .. ÜskUp
cl e misafire ten ka.ldtkta.n sonra 
Türkiyeye dönmek üzere yola çı· 
kan ve Ada.pazarında ikamet ed n 
bir bakkalın kan.siyle bı'r bnvul 
gönderdiğ..n' ve Niynziye ait olan 
pnrndan sa.rfc-di!melt suretile Adn
pazarma gidilerek bavulun alınma
emı ve Niyazinin Moskovadaki ad
resine gönderilmesin ih' ldiriyordu. 
Sadık bir adam sıfatiyle bu emri 

tle yerine getirmek istiyeıı SU ey
man bir glln Adn.p:lZ3l"Jlla giderek, 
mektupta. ba.bsedlid ği gibi Şen 
kardeşler rokkaliyc mağaza.."DU bul 
muş ve bakkal dükkanı sahiplerin 
den Ziyanın karxsI Bergüzar Şen
kardeş ta.rafından 2. 10. 939 tarl· 
lıinde TUrkiyeye avdet ettiği srra· 
da getirilmiş olıı.n mevzuu b:ıhis 
t>ski, boş bavulu alıp lstnnbula. dön 
müştilr. (De\ıum \'D.r) 

ynzılmasını :imlii. lkılavuzu da uygun kat Ha.san Hayri Tannı, evvcl:ki ak 
ibırlmuştur. Kelime sonlarmda bu- 3am, geçen pazar ba.'lıynn b.:r ra- Y .,1 • · · ld hatsızltktnn kurtulnmıyarak, öldü- enı erın sergısı açı ı 
h.mub sesli bir ha:rflc başlayan bir ğ·· ı-~ 1 YenJerln ikinci resim ve heykel 
ake kavuştuğu zaman (b) ola.mk unu o.t...,..,.,ür c öğroniyonız. sergisi dUn saat 15 d-c B3sın birli-
yumuşayan (p) ler (b) harfi ile Ha.san Hayri Hukuk mektebin ğinini Beyoğlu· <in.ki bina.smcla a.-
yazılmalıdır. Bir ket.ianeye iıld şu- ~en çrlı:tığ: 1317 de yani 40, 42 yıl , ~ıştır. 
kil vermemenin en doğru yolu bu... once lsta.ııbulda. avuknthğn başla. Kenıa.1 Sönmez! r Agob Arad 

Burada.ki harfin aslı (b) dir; ke- rr.ı·ş ve Uç de_fn Baro Rcisli~e .s"'· Turgut Atalay, ;e'Uı.i Kmuk.aş'. 
lime sonunda, hece k.3.pnndığı için çı rnck suretile meslcktekı milin- Anni Ata.nasova. Haşmet Aka.1 Nu
tabii olarak BcB sertleşir. taz mevklini umumi bir itimat ve ri İyem Mümtaz Yener Nejad 

2 - Kriz. (K) harfi bizim o.1- muhnbbct ta.çlıındınnışt:ı. BilyUk Melih Fefia Erden Avni ' Erbaş 
fııbemizde kaim bir sesli, m!$Cln Mil:et Me_clisinin 3, 4• 5 nci de v_ Hüseyin Ankfı, ~k Morel'in re~ 
(l), ile (kı) okunur; ince bir sesli, resmcle h.oca.eli mebusu olarak s im ve heykelleri slikn ve takdir 
meselfı. i, ile (ki)... b.ulunan Hasmı Hayri Cumhuriye- uyanchrmış, ilk gün olınasms rağ 

B 1 tı milteaklp yapılan baro tasfiy(• men dlin kala.balık bir se...:rc· eer-
W'RC a kendind"?l sonra gelen ı.oi.ııllc ve uzıın müddet il.znlıi;rmda giyi gezrn'.İQtir J• 

1 

l •ir harf yok, kendiı.den sonm gc- bulunduğu vılayet ve belediye • 
~en hC::C içinde (i) harfi var meclisinde bi hizmetlerde bulun. --------------

Bekçi ekmek kartı rurkçenın nhcnk kaidesini tatbik muş bir hukukçumuzdu 1880 de Fuzuli' den seçmeler: 
satarken yakalandı cder.e~ okuyunca. (~i~) o .ur. Mu- 1stanbuida doğmu.,tu. Babası ke.-

Sultanahmette, mııhıılle bekçlllgi lu'ı?Tı.r:ın demek lfltediğı (krriz) im. reste tliccarmdan Saffet bcyd·. 
yapan Ril§tU, henUz nereden ele ge_ Jiinm değ~, bizim kendi anlayışı- Cennzesı bumin öğl eyin Teşv'.ki~~ 
çlrdiği anlaşıla.mııya.n birkaç ekmek mızın esen... (Kırmı) derken (ı) cam'inden kaldırılacak ve füncrili· 
karnesini bazı kimselere para mulca. ıkoyup da (kıriz) de.men neye koy- ı kuyuda asıi mezarlığa gömUlccek-
bilinıfu satarken yakalanmı§, mllll ko mnm:ılı ! tir 
runma mUddelumumtllğlne teslim o- ı (K:rlz) demeli ve yazmalı, (kriz) I İcPnc}Jsine rahmet dile r, allesı.. 
lunmuştur, dememeli ve ynzma:ma1ı! ııe to.zi.yetlcrimizi sun.arJ?:. 

Di ledlmse lA'lln, ey kanım döken, 
knhr eylomc: 

Tut ld lcan cttl.m adı1lctlle, kanı 
ltnııa tut! 

Of"r s:uı:ı t>fgnnınu beyhfido derse 
mUddcJ: 

Ol ıWm tutınıı kulak, ben çekti· ını 
Cfgana tut! 



24 - 5 - 1942 

Yeni Bütçe 
Cümburlyet hükftmeti harp için

de ücUncU bil~ ini yapmak zaru
ret inde kalm~tır. Bu yıl bütçe, 
geçen sene) e gore 84 milyon lira 
kadar fazluile 894 milyon lirayı 
bulmakü.dır. Bütçe enellmcnin
den g~en mu,azene kanuna li
Yih~ı .Hecllsin umumi heyetinee 
P=ızarle<ii gllnündl'n itibaren tetki
ke başlanacaktır. 

BUtçe de' Jetin bir yıllık i' pili
ili olduğuna göre onun <levlet ha
Yatmı kaplayan realitelerin bir Ha. 
desi ohnaıtı tabiidir. Türkiye harp 
l~nde bir de\ Jet dej:'.rildlr. Bu iti
barla. bütremlzin umumi karakteri 
bundan C\'\'elkl ild biltçenln uma
trıi kar:ılrt.erlndcn farklı dcğildlr. 
Fakat bu hükmü 'erirken harbin 
iki bütçe yılı ur:fmda memleketi. 
iniz üzerinde ysptığı tesirleri ve 
hu te..'4irlerc ~ koyacak tedbir· 
lerin almış ~killerini de göz önün. 
de bulundurmak lazımdır. Bu se
bepten geçen seneler alman tel. 
birler .) eni biıtcedc yeni rakamlıu 
"-rinde yer alını la.rdır. 

Harp sahasmın bizi daha yakın
dan alikalandıran bir ~kil alması 
•~ <ltln\ ayı daha geni mikyasta 
aannış bulunması, harbin iktmadi 
tesirlerinin gün geçtikçe daha zl
~e hissoluııması )eni yıl bütçesi 
illerinde mü~slr olmuştur. 

J 940 mali yılmm son aylannda 
harp Balkanlardan ta A\'rupa bu
dQdomnza kadar gelmiş \'e smır
larmnzda durmuııtu. J94l yılının 
tıa"mda ise bü) Uk harp ı;ark hudu. 
dumum da ilgilendiren bir hüviyet 
&lmıştır. 

Ru suretle 1942 bütçesinin ko
btışm'.'llanna başlarken harbin bu 
lllanzarası ile kar:ııı karşıya bulu· 
lln~oruz. tki hududunu filli harbin 
llp;Henclirdlği bir hükfunct bü~i 
harp dışı olsa da daha evvelki 
~elcre nazaran aynı durumda 
"-lyıbunaz. 

Diğer taraftan alt.ı aydır büyti1l 
fıııaliyetlere sahne olan uzak IUk 
harbi bizJ daha 7.iyade lktnıadi te
lliri altında buluadurmaldadır. 
llarp saha<ıınm genlslemi.!J olması 
tnem)eketler ara.'lmdaki ticaret 
hıüna.sebetlerinin adeta hnkinsız 
bir bale girmesi her memlekette 
oldup gibi bizde de bir takım ini 
kiıdar \iicude getirmiştir. Bu in
il4sların en miihlmmi piyasa fJyat. 
lan üzerinde görülmüştür. Alman 
bııttin tedblrtl're rağmen dünyanın 
ntulıteli( kısnnlannın abluka hat-
lı içinde kalmış olması, mlibadele
ı rin imkinsn.lığı, istJlısalln dll1-

•nü8 bulanması sulh senelerinin eı
y" fiyatlannı yukseltmiş hayat se
"iyesl günden güne yllkselmep 
başlamıştır. 

Banan için harbin bu önüne ge
\:llınez eserinin yapacağı tesirleri 
hafifletmek için devlet~ bazı ted. 
bir almak zarureti basıl olmuttur. 
llfeecli bir yandan memm maaş'•rma zamlar yapılmış, bir yandan 
da pahalılqan malzeme fiyatlannı 
llar,ılıyacak rakamlar btlf.oeye yer
l.ttJriimtştlr. 

Geçen yıl alelade bll~esinin ka
'-ran kısmının hakiki sebebi bu
(!Qr. Ba doğnıdan doğnıya harbin 
bize bıraktığı tl'sirdir. 

BlitÇeDln anlattığı hakikatlere 
ı:ore bir taraftan hayat pahalıJığmı 
artıran ithalit noksanlığı diğer ta. 
tartan gttmrük gelirlerinin de a
Jıalınasmı intac etmektedir. Meııe
li 1039 senesinde memleketimize 
itbaı eclUen eşya t.onaj hesabile 
3.474..761 t.on iken 1941 9elleslnde 
bu miktar 739.000 t.ooa lnmlıtir. 

Vaziyetin arzettığl bu nıanara 
fflllbıde de\'letin takip ettiği asal 
biitün memleketlerin harp içinde 
111lıt\urduklan 11SUJJere ba vurarak 
harp maliyesini tandm etmek ol-
Jnııştur. ı 

KarakterJcrf &()ykce buJisa e· 
•UleMlir: Milli müdafaa ihtly114)1a. 
... her sene tanzim edilıniitlr. 
&ılimktln olan lfCkllde tasarnıl ya
&lılrnıştır. Yeni büt~nln mUla.ze
llelenmesi hususunda t.akip edilen 
tdstem, vergiler 'e istikraz yolu ile 
l!lıfli.CJyona mani olmaya ~alışmak
t.drr. Neteldm htikômetin enflb. 
'9na mani olmak için aldığı ted
lıhıer bllhas!la 1942 mali yılı btlt
tealnde daha müeııslr, daha fil& 
bir halde goze çarpacaktır. Fevb
lide gtlnlcr ya,ıyonız. 

Fefkalide hayatlann pilinları 
da fedtaliide olur. 1942 bli~esinl 
btı fe,•kalfule şartlar l~inde teulk 
tderek Meclise sevkeden Refik 
•J dam hllkômetJ, harp kaf'll8JDda 

rıııın varlıfm komnması hususun
da ileri flldrlt:'rl ve prensipleri 
ternsıı etm.-ktetlir. 

SADRI ERTEM 

VAKl.r 

ONiVERSiTE DERSLERi KESiLDi 
önceden teablt olmUf oldutu gibi 

dtın Umverılltede deraler keallmlt. 
tir. Yakında eleme tmUbanlarma 
ba§lanacaktır. Yalnıa .a.ıu lmtlban 
gUnlerinde bazı ulak tadiller 7&Pıla. 
cakttr. 

Buna göre talebe sayısı fazla olan 
amıtıar tek ve çift numaralara aynı. 
mi§ bulunmaktadır. Hukuk J.l"aktll-

teıdnde tek numaralılar bazlranın 15 
Jude çift numaralılar da 22 ainde ııöz. 
uı lmUhanlara bqlıyacaklardır. 

Derıı aeneainin aonlarına doğru ge. 
oen yıl olduj'u gibi tedrisat günle. 
rinde bir kı.saltma yapılaca!! şayia. 
lan dolaımağa bqıamıştı. Alakadar. 
lardan öfrendlğim!H göre bu kat'iy. 
~ dotru değildir. 

Nişanlısını öldüren Behzat 
12 seneye mahkum oldu 

Sultanahmette nl§&lllısı Muzafferi 
ni§an yüzUğtlnU kendialne iade etme. 
sine kızarak bıçakla öldüren Bebzat 
adlı delikanlmm muhakemesi ikinci 

ağır cezada bltirllnıl§tir. 
Mahkeme, genç katlll 12 aene bap. 

ae, mUebbeden de Amme hlzmeUerın. 
den mahrumiyete mahk(lm etmiştir. 

Kaybolan ekmek kartları 
hakkında Vilayetin tebliği 

VllAyetten &ebllğ olunmuıtur: 
1 - Ekmek kartlarını zayi ettik

lerinden ba.hlale VUA.yet ve kaza İll§C 
Bürolarına müracaatlar tevali etmek. 
tedlr. 

2 - Ekmek kartlarını zayi edenle. 
re Mayıa ayı zarfında kart verllmlye. 

ceği ve ziya kayliyetlnl tevsik eden
lere mUteakib ay i.Çln kart verllece. 
ğinden aa.ym halkımızın kartlarını 
muhafazada itina göstermeleri ve ak_ 
si takdirde mUracaatlarmm 1s'a! plun 
mıyacağı tebliğ olunur. 

Veşilay gençlerinin ayhk 
kültür toplantısı 

YetilaY Gençliğinin •neti aylık kUL içki ve pr&p yasağı istemiyoruz. Sa
tür toplantıaı 23.15.942 culDAl'tesl gü- dece içklnfn tahdidini istiyoruz. Ve 
nU Eminönü balkevi aalonunda yapıl. 1 BUytlk Mlllet mecllelnde içki aleyhin 
ml§tır. Toplantı aaat H,30 da A•bllf- deki temennileri 1Ukranla karııılıyo. 
kan M. Ş. ÔZIU tarafından açılmııtır. ruz.,, 
Müteakiben, alklflar aruında kllrsU.. 

Bundan acmra cemiyete iltihak eden 
ye gelen bafkan Prof. Dr. Fabrettln 

f50 Azanm yemin merasimi yapılın!§. 
Kerik Gökay, hUk(lmetimlz1n içki fi- t Bun _,,_ ,_,.

1 
k rr. u m--. ...., unun onaerı ve 

yatlarını artırması yolundaki tedbir. Emln&ıll halkevi tem•ll §Ubealnln oy. 
reri memnuniyetle kal'fıladıtmı ııöyle. nad.- (Kibarlık B dal ) _ .. , k _ 
dikten demı,tlr ki. "6· u &al -..ı o 

"1ıll.1U ~lsln 19 ma~ karak. medl takip •tmlftlr. 
tıerll ve .llC!Cl)'ell pncler yeU,Urmenln ı BtlyUk bir aı&.ka uyandıran toplan. 
lüzumundan balıHtmifUr. Aynca biz, tı 18,80 da aoaa ermlftlr. 

€ı~tmmJ.-D 
Deri hıraızlan mahkUm 

oldu 
lbr&hlm ve Keclt adında. iki arka.. 

u&§, Ayaka.pı lakeıeaindeki blr mo. 
törden 100 liraya yakın deri çalmJt
lar, yak&Janarak verildikleri 3 ncll 
ullye ceza m&bkemeelnde hapee mah 

ırom edllmlflerdlr. lbrahlm 10 ay, Me 
clt de 6 ay hapla oewaama çarpılmlf
tır. 

Milli korunma mabke· 
meainde mahkUm 

olanlar 
KUçllkpazarda, H&cıkadm mahalle. 

ıılnde, bakallık yapan Kemduh plrlnç, 
faaulye ve sabun Uzertnde lbUUr yap 
m11, mll1l korunma ma.hkemealne ve. 
rllmfJUr. 

Aynca, FaUhte, lakenderpapda 
bakkallık yapan Tahalıı de mevcut 
pirinç ununu saklamak 11UÇundan mlJ. 
U korunma mlldde1wnum11Jtine verll
mi§tir. 

Dün cezalandınlan 
fırınlar 

BeledlJ9 tettif heyet( dOn 19hrln 
muhtelif aemUerindeki ekmek bayile. 
riyle tırmlan teftlf etmiştir •. 
Yapılan tefti~rde bazı !ırınıarm 

nokan tartılı ekmek çıkardıklan gö
rlllerek mU...dere edilmi§, fırınlara 

ihtar cezuı verllmi§tir. 
ll'ırmlann evvelce thtar alıp alma.. 

dıklan tetkik edilmektedir. lhtar ce. 
zala.rı Qç1l buJmU§ olan fırmlar ka • 
patııacaktır. 

Ağaçtan düıtüler 
ll"a.tthte oturan lılehmedln 13 yaıın. 

dakl otıu Ahmet lle ıı yaeındakl kar 
detl tmıau, dün SUleymanlye camlai 
avlU.1Undaki çitlenbik ağacına çıkmış 
ıar, bindikleri dal kırılarak yere yu
varlanmqlardır. Çocuklarm dllştUğtl 

dal aşağıda bekllyen H y&§ında Yıl. 

maz1a, 13 y&§ındaki Ramazanın nze.. 
rlne dtlfmtt§, dört çocuk da bu .1UreUe 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya.. 
ralanarak Cerrahpqa haatahaneslne 
kaldml.mı§lardır. 

Yazan: F rcınsuva KörmenJi 

Oğretmenler 
yardım cemiyeti 

kongresi 
İstanbul öğ'retmenlerl yardım cemL 

yetinin yıllık kongıresl dün saat H, 
30 da İstanbul Kız lisesi salonunda 
yapılmıştır. 

Toplantıda evveld cemiyetin bir yıl. 
lık çalışma raporu okunmuştur. 

Cemiyet 18 ö!Um vakasında A.zala
rınm ailelerine 4500 Iıra yardım yap. 
mıştır. Ölen A.zalarm aziz nıblan. 
nı anmak Uzcre iki dakika ayakta sU. 
k(lt edılmi§tlr. 

Bundan ronra yine 941 yılı içinde 
<ıvlenen 5 öğ'retmene 175 lira, dUnya
ya çocuklan gelen 7 öğretmene 190 
lira yardım ya~ılml§tır. 
Öğretmenlerin ailelerinden ölen 4 

aileye de 120 lira yardım yapılmı§tır. 

BUtiln yardımlann miktarı 4840 ll. 
radır. Bundan sonra öğretmenlerden 

4.za. aidatının muntazam temin edil • 
me.si için yenı kararlar alınmış vak. 
tinde Ucretlerınl vermiycn Azalann 
birliğin talımatnamesl hUkUmlerlne 
göre cezalandırılması lstenmlşUr. 

Çocukları sarho§ eden 
müddeiumumiliğe 

verildi 
BUyUkderede garip bir aarhoşluk 

hAdisesl cereyan etml§tlr. 
ŞUkrU adında blris!, evvelki akıam 

yanma henüz 17 y&§mı bitirmemi§ 
iki kUçUk çocuğu alarak AmavutklS· 
yündeki bir gazinoya götUrmU§, bu. 
rada çocukları geç vakte kadar içi • 
rlp sarhoı ettikten sonra saat 12 de 
bir otomobllle BUytıkdereye götllr • 
mUıtur. 

Şllkrü burada bir otele giderek, 
çocuklarla beraber misafir kalmak 
istemişse de otelci Ahmet mtısaade 
etmemıştir. Bunun tnerfne kendini 
bllmlyecek derecede sarhoş olan ŞUk· 
rü, otelciyi dövmüş ve çocuklarla be. 
raber zorla bir odaya çıkmı§tır. 

Otelcinin mllracıı.aU üzerine zabıta 
memurları otele gitmiş ve Şükrü lle 
çocukları yakalamıştır. 

SarhOf sorla reııt olmıyan çocuk • 
ıan sarhoş etmek ve otelciyi döğmek 
suçundan BUyUkdere müddeiumumi. 
J ğine verflmlııtlr. 

Yaman bir hırsız 
yakalandı 

Zabıta, bUtlln Hasköy aemU balkı. 
na yaka silktiren 18 Y&ftllda yaman 
blr hırsızı yakalamağa muvaffak oL 
muıtur. 

Hahcıoğlunda oturan StHeyman oğ 
lu ŞcrafetUn adında bu hırsız çocuk, 
sırasiyıe, Hasköyde Recebin dllkkAnı 
nı, Sabatayın bakkal dUkkAnını, Ke. 
çeclplrlde 135 numaralı kömUrcU-Meh 
medin dUkkAnını, leblebici Saldin dük 
kA.nını, ŞUkrllnUn ahçı dUkkAnmı, Ku 
marhane caddesinde bakkal Haskiye
nln dUkkAnını, Bademlik caddeainde 
bakkal nkonun dUkkAnını soymu§ • 
tur. 

KllçUk hırsız suçunu itiraf et.mi§, 
dlln sabah adliyeye teslim olunmll§. 
tur. 

Çeviren: Muzaller Acar 

Haçek - (Heyecuu 80ll .radde
ye valflllllır) Eğer kendisini ba
na teslim et.zn.eme olsaşdı .. (Sa
londa henkee h~yeceodan nefesle
rini tu tmıuo vuiyette6'.) Vazifeyi 
kabul ctUğim g~e. hemen o ge
ce, Ring'deıki a.partmmııda, bir di
van Uze:rinde kendini bana verdi .. 
Bizi l:ıi1.ha...cıee. yalnız bır•lmn,ıe.r
dı .. Ve o gtınden eoon da (Arbk 
:maznun Adeta uluyordu) suibata 
kadar t.aın döt defa kencticıi bana 
verili. 

-75-

Gerda Buhr.- (Bm gti bir 
.sesle) BUton bunlal' Adr yalanlar
dan b8§lra bir ,ey değildir. 

Milddeiumumf- Gizli celee ya
Rt1masmı mahltemetıUıden talep e
derim.,, 

Gazete Kadar'm elinden kaydı 
ve hışlril ile yere dU.,til. Demek 
ki Ge'l'da Buhr, hastan"de yatafı
nm bat ueuında bfır ralıib bir an
ne giJbt duran bu sa.ntm kadm. ..• 

- Oh All&hnn falıat neyiniz 
var? Hasta DlJlllnJ'Z, ykUntıme bir 
öa.mJa renk kalmeımııl .. 

Diye Madam Klipler daha bpı
dan g~ girmez telif g&lterme
ğe başladı. Kadar gayet hatif bir 
8681E>: 

- Hayr .. Hayır •. Hiç bir ıteyım 
yok.. dedi. Bu dava.dan blra.z he· 
yecanlandnn da.. Ne de ola ben 
de bir M1YW1l•r ~da yqa. 
mışt.mı. 

- Evet .. ewt •.• ~ Madam 
Köpfer tMdlk etti. Dün)'ada böy
le vahşi inmnlamı bWunuşu inl&e 
m doiıılm..h~. Fa-

kat ııiz bana eor&l!l8mZ bUtUn ka.
bahat o kadmda .• Halbuki cezanın 
bUyilğtlnU o kadm yemiyor da za
valb yan çDgm poeta Dle'Dllll"U yı
yor, ne ya.psnmıız dibıyanm halı 
itte böyledir. Çok şllkUr ki biz 
bunlardan çok uzülardayrz .. 

"Biz çok wıaklerdayız .. ,, bu söz
lerle Kadar içinde eotuk ve geniş 
raıhatlık hiı9eeti. "Eğer o gece ko
ridorda beni itmeyip de kendine 
doğru r;elmı.lt olaaydı ve eğer er 
test gün verdiği 7'eY'ke muıkabı 1 
benden bu:r in.sanla.mı hayatır.n 

kıymağt ta.lep etm"5 olmydı .. d1 
Ye c:tUıtündll. Fakat beni reddet 
mlş, itmişti .. 

Acaba neden? Acaba şu Haçck 
kadar da mı kıymetim yoktu? Yok 
• muhabbetim çok fazla olduğu 
ıçiD mi beni reddetmişti. Çdt §il• 

ktlr ki ben bunlardan uzaktayım 
ve banlar be-ni aa1a ali.kadar et
mez. Ne o ne de diğerleri.. Hepsı 
bana vız gelir, ben bUUln bunlar 
dan uzalrtaynn ve nihayet bu da 
a.rkamda kalmış bulunuyor, 
Şimdi me-vzuu bahsolan ;:ok da 

ha bqb ifler vrdı. Madam KlSp
fer bnumz bir halde kapıya 
çivi Kadar r dU 

şUrdüğil gazeteyi aldı. masanm U
zeıinc koydu ve sonra nazik ev 
sahibesine dönerek: 

- Okudum, teşeıkkür ederim 
madam •• 

Dedi. 

xvı 

Evet, şimdi mevzuu ba.hsolan 
ok baslu işlerdi. Şimdi bütnn kuv 

\et le kendine htı.kim olması, tele 
fon ba.şma kOf}anl.k Madam Meye
re bir an evvel müracaat etmeme
sı 18.zmıdı. Çok aceleci, çok heve'S 
li, çok a<; ,_öct!nmemek Hlzimdı 
Helen Za.bo bUtiln hayat.mm vr 
kırk beş .lm! mm il:ııir tek ikart Uz.e 
rine, muv'lffakiyet kartı Uzerlnt" 
konduğunu hilmemE-li idi. 

"Ben muvaffak olacağım.. Mu. 
akkak muvaffak olmam llzmı .. 

Pannaklarıma kadar gck!n serve
ti elımden kaçırmama imkan yok .. 
diye düşünüyordu. 
Niha~et dördüncil gUn hiç isti

cal göstermeden Madam Meyer'e 
Te efon etti. Madam Meyer ev

de değildi. Kadar ismini sl5yledi. 
Faıkat hattın diğer tarafından ce
\·a veren aceleci ve ahenkta:r se-

[~~ 
Çekiş ırmek 

B İZDE, terl>iye icabı gibi gö . 
rünen bazı konuı:ıma usul

lerinin, tcrl>'J"f'.Sizlilkten daha ile
ri gidecek ~eki.il.er a drğma bil 
mem tesadüf ettiniz mı? 

fki kişi konuş.u;ı.orlard1. Bin: 
- 'Sözüm meclisten dışan, di

ye başladı, ,.e çek'stirmekte ol
duğu bir adam hak.km.da ağzına 
gelen küfürli savıntlu. 

öteki, bu "nezaket" ten aşağı 
kalma.mal< için: 

- Hi..~ huzurunuzdan, diye 
blr ihtiraz kaydı koyarak, aym 
adam hakkında söylemed:ğini bı
rakmadı. 

Biraz sonını. sözU, teıkrar OOrikı 
alaraık, yine aynı ada.mm, oo.hse
dilmedilk hususiyetlerine doku
naraık: 

- Sözüm yabana, dedi l İnsa
nım diye geze"r durur. Halbu ki 
''tabir mazur görülsün,. &1silecc 
ıışeğin biridir. 

Ka.rşısmdaGa. adam ilave etti: 
- Söylemekten teeddüb e<le. 

rlm; fakaıt gerçektan eşektir. 

Bu nasıl kODUŞınadır. Gfıya ter
biyeli görlinilp ihti.J~t ve ted'OCr 
rıamma bir bç dikis payı bU"Rk
trktan sonra, ale.'b:.ilıdiğine söyle
yebildikleri bu sözler nedir? .. 
Bir insan ~fr kötü sözU ya eöy
ler; yahut söylemez.. Bun mı .iki
sinm arasında oynayıp, hem söy
li~eğini söylemiş olmak, hem 
de tutumlu davranmak gibi bir 
ııey olabiiir mi? .. İşte oluyor .. 

Dedikodu bakmımdan, insan. 
lan ilçe ayrrmak !kabildir. Bir 
kısmı, hiç dedikodu yapmaz ..• A
m:ın ne iyi in.sanla.rdrr oırıJar ı .. 
Etliye sütlüye ka.nşmazla:r. Feoa
lrk sezdikleri ~~den kaçarlar ve 
feleğin pek istisnai bir gadr1ne 
uğramadıkça ferah ferah yaşar 
giderler ... Bir krsmı da vardır W, 
dedikodu yapmak, şuınm buDuıı 

alc)h:indc bulunmak, ruhi 
gıdasıdtr ve söyliyecckl · 
çrkça söylom.-okten Qekiimı 
Bir Ueüncü k:sun, bundan 
sızdrr. Başkala.rmm ale;ı.hind4 
nuşma.k isteği, yüreklerin 
kar; yerlerinde duramaz.la.r. 
\tat her na&lm içtimai me-< 
r'nden utana.mk, ya.but ke 
rini kibar, temiye':i bir 
nrtmış ohnanm mesıuliycti 
•la, işte böyle, bin dered 
getirerek, ellerlni enseleri 
dola.ştırrp kula.kla.rma göt.ur 
fakat sonunda da, d ycc 
diyerek aynı suçu işleriet" .. 
leybtnde buhmmak gibi olnl 
ama, filii.nca adamın eli 
dur.,, Yahut "söz aramrzcla, 
Jancanm karısı kocasma i 
ediyor,, g1ıbi, yahut "ki 
ıiOylemezsen sana bir ~y 
ceğim,, diyıe bi.r şart 
sonra, lblr beşka sın.dan aynı 
blhlerie dinlediği ghll · 
~.kra.rleınıak nev'bıden tlirlll 
nasebetszli!rl erine tesadüf 
siniz ... Arada bir "affede 
diyerek başka]a.rmm ~ 
ne sövenler mi at911!!11UZ... " 
zetmek gibi olmasın,, diye 
~efit hayva.nla en sevdiği · 
arasında münasebet anı. 

mı istera!:niz... Ç-ooelerlni 
dan önce 881'fettiklıeri bu bir 
tcdterlemeıyle, istedik!lerinıe 
zatıma3cta kendilerini ~ 
dtklan ~ bmıdan 
ceok zarnrlara. kargı 
ta bir nwe.f"ıyet 

drklan için, bu nevi sözlere ' 
dikodu §Crbeti,, demek ye 
ohır... Fabt t-azıan yrlaııR 
serbetli olanmm bir kazaya 
ra.yıp ~rini düş 

sek, "dedikodu şeriııeQ., nin, 
türlü ihtirası ZBr"ailSIZC8 

yarayacak bir abl&k Bl~DrUIUI 
amıya.ca.iı ta.bildir. 

HiKMET MUN 

Trakyadaki k6prOI 
ay sonunda bitiyo 

Ballraam ilk baltulada Avrapa 
trenleri ıt1emere llat1aracü 

Edirne, %8 (Haulli) - Uzunköprü 
Svllengrad (Mustafa pa§a) arasında. 
ki ılmendlfer köprülerinin inpatı so. 
na ermek \17.eredir. 

Meriç köprüsüne malzeme geçir • 
mek llzere lnp edildiğini evvelce bil
dirdiğim ara muvakkat aervtat köp· 
rUat1 yerine kurulmakta olan demir 

Tütünle mücadele 
cemiyeti 

Öğretmenler arasında talebede ol. 
duA'u gibi, fütUnUn zararlarını tam 
mAnaalyle kökleştirmek ve bu IJe a. 
lı:şanlan vaz geçirmek Uzere latanbul 
öğretmenleri "tUtUnle mücadele blr. 
llğ'I,, diye bir teşekkül vtıcude getır
meğe karar vermişlerdir. 

Bu teşekkUJ yakında faaliyete ge.. 
çecek, llk okul başöğ'retmenlerlnin ay 
lık toplantısında bu durum gör11,Ule.. 
rek katı bir karar verilecek, birliğin 
tallmatnameai vUcude getirJlecekUr. 

si bu isni anlamamış olıacaktı ki 
dört beş kere .tekrar etti. Kadar 
Ahizeyi yerine koyarken içini bir 
&ndişedi.r a.ldı. Çünkü muhaıta.bı 
i8mi nl an.laya.rnıamış ola.bitir ve ki
min telefon ettiğini yanlış söyle
yeıbitiırdi... Paıkat nihayet Madam 
Meyer kimin telefon ettiğini de 
tahmin edebi ir ve miinasip ilk fr. 
aatta kendf.sL de yeDiden telefoo. 
edebüirdi .. Falm.t buna rağmen 
~deki bra:nmlıi, endişe....... ve 
caddedede ~n kafasına., bu
giln benliğine bu end~ hMdmdi .. 
Ru eııdişeden mulıakkaic kendini 
kurtar.maaı buna bir deva bulma-
• Ihımdı. En i)isi bu idi, 

İlk ~ dükkirun.da.n rnavı 
gilz6l reokli bir orkide sa.un alfü 
''e bmıu küçük bir kart.la Madam 
Mtyer'e gönderdi, Bu gUçük ne
,..a.ket eoeri kendisine bir buçwk li
raya mal olmuştu .. F'aka.t ne çı
kar! O gece Madam Meyer'i tek
rar telefoına çağırme.ğı diişüı)ü

) ordu ve hemen civa.rında oturdu
ğunu öğrenince genç kadının ll3Sll 
hayrete dtişeceğin ievvelden tt.aav
vur edertt haz duyuyordu. 
Öğlden sonra odasında oturmuş 

Afrika hant:ı.smı seyrediyordu. 
Birden kanJSma vuruldu. Gelen 
hizmetçi idi. 

- Mösyö, ded·, şimdi telefoo 
ılan btiyorlar. Madam Meyer ara
Yor .. 

Bir an hayret içinde himıetçinin 
yüzüne ba.lttı, sonra derhal tclefo
ııa ikoştu. Bir !kadın sesi sordu: 

klSprUntm inp.atı da epey ileri 
Ur. 

Bu köprWerin bu ay aomına 
blteceğf ve haziranın ilk 

Avrupa Ue latanbul aramndakl 
lerin i§lt!llDefe 'ba§layacatı k 
umulmaktadır. 

Mü§terinin 100 lir 
çalan hamam tezgih 

mahkUmoldu 
Sultanahmette, (Acı.au) h 

ela yıkallmakta olan Suphl 
mtl§terinin emanet ettiği C'OlEda.Dlll 

100 llra para çalan hamam 
tarı Hasan, dlln ikinci aallye 
mahkemesi tarafından 6 ay m 
hapla cezasına mahldkm ve 
kit olunmuıı.tur. 

Arabanın albnda 
Tamir edilmekte olan Defte 

blna.sma alt kapı ve çerçeveleri 
ba.slyle göttıren arabacı K&sım, 
devrilerek altında kalm.ıf, m 
yerlerinden ağır aurette yaralan 
Cerrahpaşa baataneatne kaldınl 

Londra 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 

Madrlt 100 Pezeta 
Stokholm 100 lsveç Kr. 

ESHAM VE T AllVtLA 1 
Türk borcu Tranş 1 
Sıvas • Erzurum 2-7 
YUzde 6 TMarnır bonoları 
Anadolu Demlryolu I ve D 
Aslan Çimento 

~ Pazar Pazarte 

> 24 Mayıs 25 Ma; 
~ --
er 0, evvPJ: 8 c. eni: 8 - ınızır: 19 Rrnr: ıo 

'&k.lll~ı ' aıoan f;:r.aaı \ıuaf" "ı. 

litlnf'fh• 
4.M 9.81 4.13 9 

clol'tı .. ı 
Ötfe 1%.10 '·" U.11 ' ikindi 16.09 8.4% 11.09 8 
Aqarn 19.!8 12.00 lUt iZ. 
Yat.ı 21.21 1.65 tl.16 l 
t1119&k ~.T7 1.11 t.11 • 
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SPOR 
---~-------
Okullar spor 
bayramı 

ün ar mil bir 
şekil e yapıldı 

Liseler arası spor bayramı dun Fe. ' 
ner stadında btiyUk bir muvn!t.ıklyct 
lçınde yapıldı. Senclerc!en.ı::rl görUı. 

mıyen bir mtikemmelıyct içındc ge. 
ç n bayram tam sa:ıUnde \'e hattA da 
• 1.aırınJa oaşlııdı. 

1 İstanbul Belediyesi ıl anları il 
Beyoğlunda Gaıııtnsarayda eskı Polis karakolunun Hedim ve tahas.sül 

cuecek ankazının satışı açık arttırmaya konulmu,tur. Tahmin bedeli (384.4) 
l!ıa SO kuruş ve ilk teminatı 2Sjl lira 36 kuruştur. Şartname zablt ve mua
melO.t mUdUrlilğ'ü kııleınlnde görllleblllr. İhale 8.6.fl12 Pazartesi gUnU saat 
14 de Daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale gUnU muayyen saatte Daimi encümemle bulunmaları. 

(5777) 

Toprak mahsulleri ofis ~ stanbul subesinden . 
On bir bin metre bezi of s!miz tarafından verilmek şartlle örtUIUk 

r.l'J~nmba dlktirılecektir. Talip olanların şartnamesini parasız oıarak 
mubaberat servisimizden almaları ve açık pazarlığı yapılmak Uzere 25 5. 
042 pazartesi gtınU saat on beşle Sirkecide Liman hanındaki şubemizde 
huzır bulunmaları rica olunur. (56661 BUlUn itseler Türk b:ıyrnkları \"C 

mektep mamaları başta olduğu halde 
s::ıhaya a \ rl ronJonun retakııtınde 

çıktı' r ve snha. lakl yerlerlnı aldılar 1 · ~ 1 
H p b r ğız n söylenen ist!klAl nıur • stanbul Levazım Amirlıj!lnden ver len 
~ından sonra İstanbul mı:ınrıt mUdUr 1 
mu vlnl eski sporcularımızdan Vahi .ltst er Kıtaat ı r auıarı 
Oktay dört sened~nbcri okul spor fa- , 
aliye.tinin mUsmir çalışın ılarını anla. Aşağıda cins, miktarı ve eb'adlan ynzılı Otomobil dış ve iç l(ı.stlkleri 
tan bir hltab~rle bulun lu. MUteaklben 

1 
'.::5,5.!H2 pazartesi gUnU hizalarında gösterilen saatlerde ps.zarlıkla sn tın 

hep bir ağızdan Da.; başını duman alınacaklardır. Şartnamel..:rl her gün komisyonda görUJebllir. lste~lllcrin 
almış şarkısını oJ,uyan talebeler marş bcil, gün \'C saatlerde kat'ı teminatları ile Fındıklı satınalma komisyonuna 
tan sonra ç1.1k muntaz:ı..n b.r resmi gelmeleri. 
geç,t yaptılar. 

Atı tizm mUsnbakalnrınn tam vak. 
tinde başlandı. 1500 m treye musaba. 
ka harici g!ren Yüce üıkU lisesinden 
Eşrcfın yapt ~ı 4,12 lılt tl~rcce mevsl· 
min bu mesafede yapılan en iyi dere. 
cesldır. 

Kızlar arasında uzun atlamada 
Çamlı ... n kız lisesinden Neclfi 4,79 at. 
lıyarnk kız'ar nrasınd:ı bir Türkiye 

1 
rekoru tesis el ti. 

Atletizm mUsabakalarmJ.l alınan 

teknık d<:r"Crl r şunltırdır: 

Miktarı 

Ciııs \ 'r eb'ııılı ıt.det 

10.50 "<. 16 İç ve Dış Ot. LCi.s. 418 

900 lti '' H tt t t U 20 
8.25 y 20 .. .. 30 
. Yl·l;ftn 

600 .x: 16 " .. .. .. 
33 x 6 ...... .. 
30 5 .. , ... ,, 

1 ckfın 

34 ,< 7 Jt pt H 

468 
15 
60 

9 
ıı.ı 

20 

l\lulı:ıınmPn 

bedeli 
Lr, K~. 

213359 54 

15034 80 
6145 00 

h nt'i 
tcııılnutı 

L r. Kıı. 

23835 90 

Pa1.nrlık 

GllııU. 

Sa. Ol. 

10 

2255 22 10 30 
921 75 11 30 

(3327-5745) 
Ii:IZ oın I.l.ARI * * • 

80 melıe: 1 - Hnyrıye (K. öğret. Kapalı znrf usulıle (300) Lon zeytin yağı mUnaknsaya konmuştur. E\•. 

men) 11,G, 2 - Münevver (Çamlıca): sa! ve hususi şartlan komısyonda görUlebllir, (300) ton zeytin yağı bir ıs 
3 SUheyl(ı. (Eren köy) j tE'kliye ihale ed!lt•b!leccğl gibi 75 şer tonluk partiler halint.le en az bir tak 

4 80 bayrak: ı Çamlıca 47; sıdlne talip çıktığ'ı takdlrJ Je ihale yapılabilir. ltıalesl :?7,5.042 çarş<ı'llba 

2 - K. oğr t.men; 3 Erenköy g1lnU saat 11 de ynpılncaktır. Muvakkat teminattan asit derecelerine göl'( 
Top atma: ı - Necl(ı. (Çamlıcn) aşat;ıda gösterllmıştir. Tal:p!erln ihale saııtından bir s:.ıat evvel teklif mek. 

5!) O, 2 - Nemlde (Erenköy); 3 tuplarUe Harbiyede Yedek ı;ubay okulunda satınalma komisyonuna mU-
Melll.lıat CK. öğretmen) rncanlları. 

YUksek aUamn: l Hayriye tlnö- .\ ııldiıı dıırı'<'l'sl !\luval<kat t ı•mlnatı 

nll) 1,25; 2 - Macide (Kandilli); 3 - % l,5 asitli zeytin yağlar 
MuallA (K, öğretmen) için • (Eklstra) 19230 J.Jradır. 

Uzun atınmıı: ı NeclA (Çamlı. % 3 ns!tıl zeytin yağlar 
ca) 1,79 (Y.T.R); 2 Ha)'rlye (K. için • !Eklstra) 18990 Liradır. 

1 

1 

ile sabah, Oğle ve 
Her yemekten sonra gilnde 3 defa muntazaman d islerinizi fırca1avınız . 

. ~f • .. ' •. ., .. ı , ,.: t ... ı . . . - . . -· . .. .. - . ... .... 

SOMER BANK 

tERLi MALLAR 
PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

l\lilcsscsrmizc ıılt tel fon numaralarından bir kısmı henUz tele.fon 
rctı?ıcrlne gc<;lrilnı,.mlş, bazıları ılıı dcğl,nıiş olduğııııd:ın lüzumsuz 
muhnbcrelı•rc ııebeblyl't varllınenıel< üzere merkC'L ve ıuağnz.al .ırımı;ıa 

ald a::nğıdnl l numaralnl".ın not edilmesi rlc:ı. olunur. 

Merkez: 

Mağa· 

zaları : 

:\lü eııo nıüdlirlüğil 

l\IU SCl'IC• mUdiır muavinliği 

.l\IUşın irllk 

Mü - ese rnuha ebeclllf l 
Teknik nıiifettl5lik ve muhıı ebe servlsi 

.l\lurukıplık 

ı·11zı işleri, zat 1 teri şcfllldcrl 

ldare Meclisi od:ısı 

.l\lüf e t tl~llk 

l'nmuldu en1sl şefliği 

l'anıuklu (iplik vıı bez işleri) 

1 

l\luamelfıt servtııleri 
l:'Unlil 8en ·Isi ljC'!llği 

l: ilıılU (Jpllk ve lmmal) !;ılerl) 
.servisleri 

t taııbul mağn7ıılan 3Pnığı 
Topta n mağııznsı 
Uuhçel•apı pcrakı•nde aatış mağ:ı7.ası 

Be;) oğlu .. ., ,, 

) 

) 

) 

J 
) 

22S8Z 
22814 

20960 
23305 

22871 

21GS9 

226-16 

21828 
20950 

21689 

1 M atbuat Teknisyenleri 
1 Birliğinin Senelik 

Kongresi 
Tilrk 1\lııtbuat Tclrolsycnlerı Birli

ğinden: 

Senelik kongremiz bugün sa. • 
n.t 13 de Emlnönll Halkevl salo
nunda yıı.pılacnğından ikinci bir 
toplantıya mabal vermemek lcln bU. 
tnn !zanm teşriflerini ehemmiyetle 
rica ederiz. 
nuzNAlUEİ l\r07 .. AKERAT: 
ı - Blr senelik blltmçonun tetkiki 

ne idare heyeti faaliyet raporu 
2 - İdare heyetinin ibrası 
3 - Yeni idare heyeti seçimi. 

1 
Mekfeo kitanları harl:veleri 

Ankıırn, 21 .A. - Çocuk E lrgc.. 
me Kunımu GenPJ lUerlrnzlndcn bildi. 

rılnıl5tir: 

Okullar sene sonu gelmiştir. Sınıf. 
Jd 1. illi. 60~ta.l U:U. ıt.X;.U.-:1 AU.ü!-'• ... & ıilı .h..1.1. 

knrad:ı. Kurum Merkezine ve tavralıı.r 
da da merkez ve şubclerı.ne hediye el
Ukleri takdirde gelecek sene bunlar 
muhtaç arkada§larınn. Kurum tara • 
fınd:ın hediye edilecektir. Kurum bu 
hayırlı işe bütün talebclorln iştirak 

edeceklerini ümit ve §lmdıJen t.eşek_ 

lrUr eder. 
Çocul' ı.strgemo Itunımu Genel 

lor kezi 

öğretmen), 3 - Hııdlye (İnönü) 

Puvan ltıbarlyle Çamlıcn kız lisesi 
23 pu\•anla b r!ncl, Kız öğretmen oku. 
lu 16 puvnnıa !kinci, lnönU ve Eren. 
köy Kız liseleri 6 şnr puvanln UçUncU. 

(310S 5152) j • • • 'm... 
Hndıl•Ö) ., ,. ,. 

2050 
20517 
4103? 
606Sii Qugunku rad;;-ı 

2 

ımıtEit OK UI.J..ACI 

100 metre: 1 - Cezmi (G.S.) 11,~; 
Sczaı (H. P); 3 - Tarık (1.ı .. ) 

200 metre: 1 Cezmi (G.S) 23,2; 
.? - Doğan (Işık); 3 - Seza.i (H.P) 

400 metre: l - Ziya (Kabataş) 

ı,S; 2 - Ziya (H.P): 3 - Melih 
H.P) 
800 metre: l - Melih (H.P) 2,9,G 

(ml\saba'ca harici YUce ÜlltUJen Eş
ref 2,3,0 yapmıştır.): 2 - Sllleyman 
(K b ~ş). 3 Hıdayet (H.P) 

;J500 n. tre: l Raif (H.P)4,20,S 
l ın• • .:iJ:ıka harıcı YUce ÜlkUden Eş. 
ref 4,12 yap :nı~tır): 2 Hidayet (H. 

PJ: i Sal hattın (OarUşşcfaka) 
4 100 bayrak: l Haydarpaşa 

1,6 ı. :? h. bataş: 3 - Da, cfakn 
U l.<nn bayrak: 1 Haydnrpıışa 

2.43,1; 2 - I'abataş: 3 DarU.,.,ıefaluı 

ulak: 1 - Cevat (G.S) 36; 2 -
Şıı.mil (H.P): 3 - nı.kı (H.f» 

CUll : 1 - AIActtln (H.P) ll,2S; 
2 Erdoğan (I§ık); 3 Selçuk 
l Boğaz.ıçl) 

Yüksek: ı Sinan (Işık) 1,60; 2. 
Sam.m (H.P), :\, Levent (Kaba ta§) 

Uzun: 1 - Namık (H.PJ G.44: 2 
Tc" fik (H.P), 3 Talu ( G.S) ve Ncc 
det (Darilşşefaka) 

Cirit: l - Osıran (İL) 57,20; 2 -
ı.~uat (G.S): 3 - Cevdet tl.L) 

Umumi puvan tasnlfindc Haydar -
paşa Usesı 6:.! puvanla birinci, Ka.ba. 

Aşağıda yazılı etler kapalı zartla ı Pazarlıkla motörlU ve canlı nakil ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 10.6. vıısıtnları ve motosiklet ihtiyacı için 
942 çarşamba gUnU hizalarında yazılı 137) kalem muhtelif malzeme sa.tın 
saatle:-de Trabzon nskerl satuınlma alınacaktır. Cins ve mlktarlarını mu. 
komisyonunda yapılacaktır. To.Uple • beyyln ııstcsı komlsyondıı görUleb!llr. 
rln kanun1 vesikalarile teki!! mek. tııaıesi 26,5.942 salı gilnU saat ıı de 
tuplarmr ih'.lle saatinden bir saat ev_ yapılacaktır. Taliplerin knt'l teminat. 
vel komlııyona vermeleri. Jurlle Haı blyec.fe Yedek subay okulun. 
Clnoıl nılktarı t utan teminatı lhal~ ıJa satınalına komisyonuna müracaat. 

. • f ~ • • ";..· .... ....;:, ~ • • S,30 Program, memleket saat ayarı 
8,33 Hatif program Pi. S,45 ajans O 
Hafit program ve marşlar Pi. 0,15-
9,SO Evin saati. 12,30 Progı am, mcm.. 
leket saat ayarı 12,33 Şarkılar 12,45 
ajans 13,00 Şarkı ve tUrküıer 13,30. 
H,30 Radyo salon orkestrası. 18,00 
program 18,03 Radyo dans ork strası 
18,40 Fasıl heycU 10,30 saat ayarı 

vo ajans 19,45 Ankara ilkbahar at 
koşularının neticeleri. 19,55 Clgan 
dans ve romansla ı·Pı. 20,15 konuşma 
20,30 Şarkı ,.e türküler 21,00 Ziraat 
saati 21,10 Temsil 21,30 Opera parça. 
!arı Pi. 21,50 müzik 22 30 haberler 
22,45.22,50 yarınki program, knp:ınış. 

k!lo lira llrn. saati tarı. (3339-5780) 
Koyunetı 86,000 18,000 1350 ıı 

:(. :(.:,. 
36.000 14,tOO l OSO 10 1 Sığır cU 

(3209-5634) Pazarlık1n motörlU ve nakil vasıta. 
lan kamyon ve binek otomobilleri 1-

:,. 'i- :f. ' çln (lCil) kalem muhtelif malzenıe 
Tahmin bedeli 10392 llra 85 kuruş satın alınacaktır. Cins ve miktarla. 

olan 165 kalem oto ve aıaba tamir- rını mUbcyyin listesi komisyonda gö. 
hane O.Jet \'e malzemesi 25.15.042 gUnU rUlcblllr. İhalesi 26,5.!lıl2 salı gUnU 
saat 14 de pazarlıkla satın alınacak· saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin 
tır. Şnrtnanıesl her glin komisyonda I kal'l tem!natlarile Harbiyede Yerlck 
görUlebillr. lstekHl r!n belll gün ve 

1 
suba)' okulunda satıiı.almıı komlsyo. 

saatte 1558 lira 03 kuru~tan ibaret ı nuna mUracııatıan. (3341-6782) 
k:ıt'ı teminat ile birlfüte Fınrlıkil ııa. * * * 
tınalma komisyonuna gelmelerL 

(8328-5746) Bclıer.:ıtc 49 lira 40 kuruş fiyat 
tahmin edilen 154 adet frestonc 

1 llll\rka akümülatör iki gilnde tes-
Tahmln bedeli 14725 lira olan 17

1 
lim ~rtiy"e 26. 5. 942 günü s::ı.at 

kıılem Oto ve araba tamirhane ve A. j 1,30 da pazarJikb satın alınacak
let ve malzemcsl 25.5,942 günU saat tır. :Muhammen bedeli 7507 Ura 60 
14,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. kııru.s olup kati teminatı 1 126 lira 
Şartnamesi her gtin komisyonda görü- ; 14 kı.:nıştu r. fsteklilcıin b<>lli gün 
lebillr. 1.st.ek!ll"rin belli gUn ve saat· ve saatte Fmdıklıdn eatın :ı.hna 
te 3208 lira 75 kuruş teminatları ile lrontlsyonuna gelmeleri. 

1 

* * * 

blrllkte Fınkıklı satın alma komlsyo. (3349 _ 5700) 
nuna G'elınelerl. (3329-5747) 

* * * 

1 - Tahmin edilen bedeli 8990.90 J Satmalma komlsyonundıı pazarlığı ya 
lira olan 1500 adet buji, 50 kJlo solüs. pılıı.cnk trr. • 
yon, 200 kilo tecridlyet verniği, 20 

1 
2 - l lk teminatı "1106.55,. lira olup 

atlet tutyalaklanşe, 500 kutu vnl! a· şartnıımesl her gün i§ saaU dahilinde 
lıştırma macunu ve 2 kilo pamuğun mezktlr komisyondan bedelsiz nl ınn. 

25.5,942 pazartesi gUnU saat ll,30 dn bilir. 
Knennpaşada bulunan Deniz ıevazım 3 - İsteklilerin 249:1 sayılı kanu. 
satınalma komisyonunda pazarlığı ya. nun IBtedlğl vesikalarla blrJikte ndı 

pılacnktır. geçen komisyona mUrn.caatı:ırı. 
2 - Şartnamesi her gUn i§ saati (15690) 

dahlllnde mezkfır konılsyond:ın bedel_ :(.•:f. 

ıılz alınabilir. MczkCır malzeme ka. 1- Tahmin edilen bedell"165S3,60 .. 
lira otan 129 adet muhtelit devir ve 

Yeni Neşriyat 
.......__..,~-- ,,. 

lem illbarile ayrı ayrı kimselere de 
ihale edilebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu. 
nun IBtedlği veslka ln.rıa ve t eklif ede· 
cekleri fiyatların ytlzdc 15 nlsbetın. 
dckı knt'i temlnatıarlle belli gUn ve 
saatte adı geçen komisyona mUraca_ 
atları lllın olunur. (~763) 

br.yglr kuvvet1nde alınacak olan mo. İslı\m - Türk AnsiJdoııCdlııl- 34 ncU 
törlerln 27.::i.94~ çarpmlın günü saat nüshası intişar etmiştir: MUndereeatı: 

15 de Kasımpaşad4 bulunan Deniz Le- Fıkıh b:ıkımından ti.varız: Profesöl" 
vazım satınnlr.ıa komisyonunda pa· İ.rJmall Haltkı İzmirli. Şark ve garp 
zarlığı yapılacaktır. hukukunu ı mukayesesi: Temyiz reisi 

'i- ~ ~ 

2 - llk teminatı "1243.77,. lira 0 _ Ali Himmet. MaJıye, Evka!, Belediye, 
lup şartnamesi her gün iş saati dahi. Maarlt bakımlarından Avarız: Mek. 
llnde komisyondan bedelsiz alınabl. tupçu Osman Ergin. El'tl.rız: M. Şn. 

1 Tahmin edilen bedeli "14752.60.. lir. kir. As: Eshaptan. A'sııb· Doktor 
nra olan"413., metre takr!ben"34000.. 3 - lstekllıer!n 2490 snyılı kanu- MaZhnr Osman. Hazreti SUleyruan 1-

kllo zincirin mevcut evsafı mucibince nun istediği vesikalnrl:ı birlikte adı 1~ Belkıs'ın tahtı b:ıhsında muhtelit 
26.f.i.042 saıı gUnU saat 11,30 da Kıı. geçen komisyona ınUracaaUarı. 1 fikirler: Ömer Rıza. (Asaf) lar, Bağ 

hı u-ıan Deniz Levazım (5688) dat'da Asn!iye c mii. A'sar: Ahmet ••B••liiii••••••••••••••lm Akseki ve Profeııör İsmail Hnkkı lz.. 
'l'Urk~ye Q·umbUra f 8tl mirli. A'sar.ı atıka: Efd.ıletUn. Müs. 

'il .t IUmİuılıktn be!} vakrt namaz: Profesör z İ R AA T BANKA s ı lsmail Halckı İzmirli. 
taş ııses, 22 puvanla ikinci. Gnıatasa- Hepsin" 6015 Ura fiyat tahmin 
r y 1 sesi 15,5 puvanla tıçUnc.ı olmuJ. e-dikn "ıılart m::.r':a ~5 adet a.kj. 
tuı. j ıı:tilfttor .ki gun z:ı.rfın'1sı tcslını 

12.5.942 gUnilnde ihalesi illin olunan 
400 tc·n ycıııl merc!me~e tal p ~ıkms
dı~n co.ın tekrar puz:ırı.~a konl'lu tur 

h • 1 1 
' l;vsn vı.: hususı şıı~tı:ırı koml~Y"" ta 

liıınıtu, w.Flbl: IHAA. - Serrnı;ıy&ll: 1000.000.000 ruııı Uraa 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Boğaziçi lisesi ne§riyatınclan 
Ylıl<s<'k Zlrnnt l\fliheııdlııl _ Mll!l11lm AU Uzm nınçlanndan sonra Beynz ı. rtiyle 26. 5. 91!! güııti :ınt JO,::O 

kti'Ilc -ımplyonu H ıyd-ı::p:ışa lisesiyle ıhı rıazaı lıkla satm alınacaktır. 
ı:ırruızı itilme şaınp.yonu Tşık lisesi ~arlnnmesi her gUn konıisyonöa 

apalarındn. hu ~t olarak bır do.:ıtıuk rörülebilir. Kati teminatı 902 lim 
ka.şılaşma.:ıı yap.nışlarJır. ~ 5 kuruştur. tstrılcli erin bellı güıı 

Hnydarp:ı!Jalılar ılk d.)vrenln 15nci j \"C sa.tte Fın<lıklrda sat.Jn alına ko
daklkıısınd:ı I ık kal ~isi Si nanın za. vıisyonun:ı gelmeleri. (3350 _ r, 791) 

, görfileblllr. 20<ı tonuna da talip çıktı. 1 
r,ı takdirde ihale yapılabilir. :?00 to
ııunıı teklif erlllcıı fia t 400 tona tekil! 
ı dllcn flattan ucuz olursa ucuz olnna 
ihale edilir. Beher kilosunun muhaın. 
ıııen bedeli 26,5 kuruştur. İhalesi 28. 

mansıı çıkışından isti!a le ederek SU 
r yya va .. ıtn lyle ilk gollerini yaııtı _ 

1 
lı 942 perşembe gUnU snat 10 da yn. 

• :,. • \ ı tlacnktır. Taliplerin kat'i teminalla-

B h i 46 1' 10 k fi t r le Harbiyede Yedek subay okulunda lar ve devre ı O Hnydarpaş:ının ga- e er ne ıra uruş ya 
ıt. . ı nlımin edlen Fresto:ıc maı•k:ı. 280 satınnlma komisyonuna mUracaatlan. 

lcbcsıyl son'l erdı. .. •. • .. "' (3340 5781) ı 
lklncl (),.\•reııın ı ... n::ı daklkasınlla I nJet a.kumulntor 26. :>. '142 nalı 

ıchlerlne verilen frikikten Halit Hny r.iinii saat 11 de paz.:ırhkl:> satın * * * ı 
ucı.rpaşanın lktneı goll\nii yaptı. Hi; 1 o lınacaktrr. :\luhammen bedeli Kıı.pnlı zart usullle (300) ton s:ıbun 
d::ıklka ııo.ırıı ımzıı,1 .tıkları penııltıyı' .1.wos lira olup kati teminatı .l 9JH nUnaknsnyn konmu~tur. Ev~! ve hu·! 
H'.lyfarpıq'llı S:ıbrı avuta attı. :?O ncl ıra 20 kuruştur. Şartrı mesı hcı ust şartları komisyonda görülebilir. 
dakıkaJn MUıd:ıt kafa ııe UçlıncU o;::i.in komisycıntl:ı görüle!Jilir. !stcl ':00) ton ı;:ıbun bir IBteklly<' ihale 
h yJ rp:ı7a gol!.lnU yaptı. Maç da !ilerin belli gün ve saatte Fmdık llllebilcccğl gibi 75 şer toıılul( par. 1 

3- o Haydıırp:ı mm galeb~sıyle sona lıdn ~ı.tııı alma hom 'syonuna gel ·ııcr h llnde en az lld taksldlnc> talip 
erdi 1'1cleri, (33[ıl _ 57:)4) ~ıktığı takdirde de .ha'fc y:ıpı.ablllr. 

:r U a itadan sonra lstanbul mebu 1 • * • lhales ::ı7.ı:;.942 ı-arşamba gUnU saat 
su Abıd n Da ver kazananlara madal. 1 Pazarlıkla motörlU ve canlı nakil 15 de l apuacıııt•ır. :.ıuvakka. temlna-

k l i l ji . • ZI 1 ti k tı (14190) liradır. Taliplerin lhs.le 
ya ' u::ı nrını mera! m e \' • \"'!. 1 ' nrı ve '" t'lmyon ye e par. j sautınd:ııı lıir saat CV\'CI teklif mek. 

Un - 11 11 ç llnrı ihtiyacı tçln (60) kalem muh. t 1 11 
H ~bl d 

t"lif malzeme s:ıtm alınacaktır. Cins ı up ar e a ye e Yedek subty o. 
Cr.hta<mr•J, S'şli. Ue)oğlıı ınııhtı•lltl kulunda s:ılınnlma komlsyonunn mU 

• ve miktarlarını mUbeyylrı listesi ko-
kurşıl:ı ıyor 1 nılsyonda görüleblllr. İhnlesı 26,5.942 1 racaatıan. <3112 ()UiS) j 

Bu;;Un ŞcreC staclmda saat 17 de 8.llı gUnU saat 10 da yapılncaktır. Ta. 
ca.atıl.sa:ay takımı ile Şişli ve Be - l!plcrin kat't temlnatıarlle Harbiyede ~o\ H IHT 4SH/ l'S 
7~u ~ m uhtetitt 1U maç yapacak Yedek subay okulunda satınalma ko. Ba~ı l d ı Aı \·er : VAKl'l MAT RAA Sl 
tir, Mııçm çok be,.e&nlı olaca~ tah. : 111lsyomına ınUracaatıurı. 
m.n odllmektettır. (S33S-5779) 

Umıım1 Neşri y:ıtı l clııre eden 
Rl'/lk Ahmd S~·~n11fl 

lir:ri ve ticari her neuı banka muameleleri.. 
Pa ra t>lrlkt1 renıe re 2k.1'00 Ura lkr a'."'l!ye veriyor. 

tm'!!Rt Hankn!!mda kumbaralı ve lhhars12 tasarrul rıeanpıannaa e:rı u 

~ Urası ouıuııanlııra senede f defa çek1ıecek kur'a Ue ıışağıdaıo 
oın.na ı:öre lkraaıJye ll3ğllllacn.ktır. 

• • 60U ı.(IQ(ı " tle(J IC • 4.80C • • • cıo:ı ı.ooo • aıo ıo • 
• ., t 50 • l,000 • 16C • tfı • • 

lG • 100 .. (,000 • 

t.>lKKA 1 : Heııaplarındlikl paralar :>it s ene ıçlnde GI> Uraııan a.,atı 
rn.,ı-ı•y1;r.k:e !l~r:ımlyc ı;:ı litıg". tnkdlrde 7o 2() razıaıılyle verlleccktir, 

fie,ş!d~ler. ll Ma rt. U Haziran. 11 l!lylOL U BlnncikanUD tarthle 
1ncı~ vnpıııı 

M. HADi OGET'in 

Jtısa Ye öz bitkiler in \ O Anatomi 
fh:yolojlsl çıl mı tır. \"ıılnt Kitabe\ in. 
de ntılmnktndır. 

Sa ılık ba 
Topknpı lııltı-p l askeri meld~bl 

ıırl asında \~ vıılıd re"dr 7 d n ım nrn. 
:rJ ve 1500 adet dll;;llnılş bağ w Uç 

oıl!ılı bir I"\' neelc :ıtıhh:hr. 

ıt~H \ (' \ i\T: Toplmpı llhltcpes• 
asltcri mektebi 11rkasmdn Uakk 1 

Şerif <'ilyltı Yeli Ç:n"Uş Uüşkciı 

ıl 

yuı ve Hazlrnn ayına. aıt ekmek ve. 
slkalannı kaybettik. Biı" yenisini ala. 
e • md n csk sinin lıUkmU yoktur. 

J{atlıkb~ Hnslmıınşn HallUığ-n o
kn k Xo. 07 Nezih Soley. (89912) . :(. 

Fatih nahlyeslnd n almış olduğum 

ekmek karnemi zayi etUm. 
ı~ntlh Jilrma ti m:ılı.-ılle ı .Mut.ıh 

sokak No. 42 Şe\ltl Şen 


