
• 

BAŞMUHARRİRİ 

Ahmet Emin YALMAN 
Vatan Ewl -

Csğaloğlu, Molla 1''enari 

Sokağı: 30 - 32 

Cumartesi 1 

20 
YENi TEFRIKAMIZ 

aa et 
Telef. 24136 - Telg. VATA1" ht. 

HAZİRAN 

t84Z J'r'ıl : 2 - Sayı: 612 "DO~RUY A D~RU - E(;RIYE E~RI,, fiyatı 5 Kuruş 
Bugün 2 nci s:ıyfamızda 

neşre başlıyoruz 

i li f. . Ziraat E~stit ·· 

' 

' 

Milli Şef, Eiıstitüyü d 
tekrar şereflendirdiler 

•• un 

Ankara, 10 (Te1efonla.) - Milli Şer J nlet lnônU bugUn 4Wl&t 11 de Yük;,.ek Ziraat Eruıtlfüı!,ünil şereıtıe.n. .. 
dir4°'t('k 1alf·hfonLn lmttbanlarında h.Rzır bulunn1u .l•r 'c imtihan eııına,rnda tal~ye b&zı f'aallflr Mım11flar· 
dır. R.f'bıit'linıhur gNI' \6 gidi,lerinde büyük tnahtirlerle- karı,ılanmı' ,-e ufurla111JU4Janhr. 

tReır.lm, 'filli ~nmld, Em.tıttiyü. e\-,.·elki l'\)nkü Vyareıtıf:rinde l!ıboratuarda gtietermelrtedir.l 

İÇTİMAİ ADALETİ 
ARAYA iM 

Fakat emniyet ve istikrarı korugan 
prensiplerin çerçevesinden 

çıkmayalım ve hisse kapılmayalıın 

Yazan: Allmet l•la YALMAN 

~·d~~:~t~:~t:~~::;:~d~::!~ 1-ou··ıu··n nak·ıı vasıtaları len karlardan fevkaıflde bır vergı 

::~~:~i~:;:ı:' :a~et~~rm~~~~d~~: teşkı·ıaA tlandırılıyor mal<la beraber bir takım ihtiyat 
tedbirleri almak, fcvkal&de mas. 
raflara ıtrmek zarurctıni duymuş· 

1 

.. 
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B. ÇORÇtL .. 
Amerikada l • 

Ruzve lt ile 
Çörçil, ne 
görüşecekler 
Bu görüşmenin 

J ikinci cephe 
üzerinde olacağı 

söyleniyor 

&arp melsaa:zma11•t• 
ıııemeıı ıo:a mllda 
llararlar weriba911 de 

..ıatemıl 
Lıgiltere 

Ankara, 19 (R•dyo Gazetesi) -

Irrgiltere Başvekili Çörçll, Amerikaı
ReJaicUmhuru B. Ruzvelt ile milza· 

Baş\"eldJJ B. ÇörçU, şJm di Amerikada. bulunuyor. Yukardaki resim Çörçllin bundan ev,·elkJ 
AınC"rika beyahatlnl tettblt f'bnektedtr 

General Alan Brooke. 

kerf:lerde bulunmak üzere Anıerika
ya ıPtll\lı;. bulunu''OO: Çllttjlin. me

(Den.mı S&. s. 8tl.. 4. de) •§• 

Sıvastopola 
son yapılan 

akınlar 

150 .milyon lirailk 
dahili istikraz 

Milli Müdafaanın fevkalade 
masraflarına sarfedilecek. 

Kanun layihası kabu) edildi 
Mallye Vekili beyaıaattı balanda 

Ankara, 19 ( A.A.) _ Bilyl\k ~lil- ıemi'Jtir. ?wt:ecli.S riyaset makamının 
let 1'tecli.si bugün Refet Ca.nıtnin re- } bu tekfifint k&bul eyliyerek ağuslo-
isliğinde toplanmı.ştM'- (Dr,anu: Sa. 3; SU.• t~) -

c }.oı~ 1 mJlt ' ZQu. 
guldaT; n1ebuııluğuna seıçıl~n 

Enün ErişJı·gUin intihap ınazbataeı 

okunarak kAbuJ edilmiş \."e yeni Zon· 
guldak mebu~u AnJ içıni.Ştir. 

Encümende bulunan maddelerdt·n 
askeri ve mUlkl tekaüt kanununun 
68 inci nıaddesinln tefsirine nıahal 
olnıadığı hakkındaki n1azbata ile köy 
okulları ,-e endüstı·lleri tetkilAtına a
it kanun ile ha!ılatı Millt ?\'[Udafaa 
VekA.letinin fe,·kalıide nlasraflarına 

karııı tutulmak üzere 1.JO milyon ka· 
dar, dahili bir istikraz akted·Inıesine, 
seki7. kil}i hakkında cezalann affına 

1 ... 
j ve subaylar heyetinin terfiine dair 

kQt'I MD• k11;nun IA.yıhalarI mUzakere olunllrak Almaaıar 
vaBaJuyetıer elde 

ettiklerini 
ltlldlrly~ rıar 

kabul t!dllmişUr. . 
?ı.faliye te~kihi.tır.a dair kanun t· 

le de,·ıet n1emurları aylıklarının tev
hit \'e tl'.'RdUIUne Ye bu kanuna ek 
kanuı1lara ba4'lı cetvellerde de de
:tfiklik yapılmasına, askeri mahke- rz .. ımr :'lli'f'nru 

Libya da 
vaziyet 
T obruk - Mısır 
yolu üzerinde 
çarpışmalar 

otuyor 
&bua Jıntneüerl laldlı 

dıjra De~ 
Londra, 19 (A.A.) - B. B. c.· 

gı m .,,. s.d ' razak i\eri mıev~i-

lerlnin diJ.şmesi üz.erine Tobn:ık 
k.a:etııl, şimdi muhasara karşısında 
bulunu:>·or. Tobruk'u-rı şarkında, 
Tc.bruk _ Mı-s.ır yolu üzerinde çar
pışmal.ar cereyan etmekte, cenup 

c.Dcwamı M. S, ~tl. 1 d.a) ( ••) 

Heydrich'in 
katillari 

yakalandı mı? 

me usu!U kanununun b8zı nıaddele· d 
.llmaalar gaz tecrlbeıl tinin değiştirilmesine. Hatay vi!Aye- Hı"ndı"stan a Londra. 19 (A.A.l 

u hu'5ust ldare!'tine devredilecek gay· Prag radyosu, Heydrich'e auikast ya-

Çekler laallBıatte llatillel'la 
1u11autMıtsaı 

ıl1llJOl'lar 
OOn akşam 

tur. Bu masrafın bir kısmını ol
sun ayni fevkalade hallerden is. 
llfade edenlere yüklcmeğt çalış
maktan h!iklı ve tabii blrşcy ola
maz, Bu p~ralar zaten büyük bir 
kı,.ım vatandaşın sıkıntıya ve 
mahrumiyete uğraması pııhasına 

elde edilmiştir Ru itibarla fcv. 
ka:Adc vcrıt, zedeleren içt·mıi 
hakları ve adalet duyıularını da 

mJ J'8PIJOl'lar ri menltullere dair kanun 18.yrhaları- panların yaka)8ndıklarını bildirmi~· 
N k 1 Berlin 19 (A.A-) - A'man or· n:n da birlncr müzakereleri yapılnllŞ- 1 1 " tir. Bunlar saklandıkları klisede. tes a i vasıtalarının elden ele dularI b~<kum•ndanlıgı r. ın tcblitl: 1 tır. Bu m!luıkerelerin sonund• ma- ne er o uyor., lim olmak istememitl•r ve vuku• ge-

Sıvasto~c.!a k # r::ı:ı yapıla:ı taar. · ka.n11 riyaset ruznamedeki madde~e- 1 len çarpı,şmada. hepsi öldUrtilmU~ttir geçmesi• 48 saat zarfında zda ~u·· 11 kat'i muva!faklvctler j rin bittip;inl. umumi heyetin mtihım Bunlar Çek tabıiyetlnden idi. 

Y~rinc getirmiş olur-

F.sos hak't1nda bu kadar ıla bir 
dlisü ı: t'c bir. :ği bulunmasına r ğ
mcn tıtbikal hakkında !ik":ler 
P('k çok dagıltyor. ciJnkti arzu le 
imkan arRsırda büyük bır mesafe 
\'ardrr K<ir köı·üne h..s'ere kanı

hrs k kaş yapa,·ken gOz ç kar. 
nıak 'ıchlik sine düşeriz. Jçt·mai 1 
adaleUr yerine gelm~ir.l nckadar 
lt.;lersck stıyclinl, bir takım C!=iaslr 
nrcı plrrl gözden uzak b1raka
tn; ~· ı 

Runl · ,1 en başl.i gc-Icn. lkt~ a
cU hayatta cmnıyet ve ıstikr~r 
hükum siirmcsi ve yapılan her ı~
t~ istikba1 11 hesap kabul eder bir 
halde butunm.,sı dav !'ld • Gcrıyc 
'.toifrtı t ı.:s r gösterir bir vergi ko
~·acak o'ursak cn'n yetin temelin~ 
ıa· snlış, ın(·,,.ru ticaret n cPsareti· 
nl kırrr. • ,_ .. guncı.Juğu te~:k ct
nıls r luruz. 

Tllrk 1u1 .l.}·csl, cm yet rokta
ııncta daiın'l tflz d~.vraı::mış \'C tıu 
tt.zl tt~dcn llb r şeref menfa
at teklinde çok ' stıl•dc ctmışUr
Senclcrcc süren :tinalarla ve fe .. 
dakarlık1arla kuru1m-..ı.ş olan bu 
enıı iyct. m kabi c Şlimli,.. )a.
nı gt r re doğ· u tc !r göst rır bir 
kanurı 1 '"'o-.m •. ğa hnkk:mız yok· 

(llr,.ınıı: ~a. 3 Sti, 2; rlf':l »·« 

ru 1..• .. J •. . • h I . rıkardt- Vifi, 19 (A.A.) Pandit Nehru, Pr d id ed 
ıd d ilm;.,tir. ,;\lustahkem bol- \"C mHstacel olan layı 8 atı .. . Son Uç haftada ag a anı ı-1 A k 1 J e C e .. , 3 üne !ngilizlcrin H>ndistandan QJknıalar~ t a a a l ara haber Verl.lecek · ım,1 kes m rdc faalivellc ı ı(ıııı. binaenaleyh ap;.1'tosun !enlerin sayısı 300 il bulmuş ur. genın ş ~· · 

1 

. kA 1 nıUmk.Un !Azını geldiğini söylemif \'e Hindıs- d G te6· 
1 b 1 l Alman Pıvadc ıu·· mc ";cri kadar tatıl yapmak im n . Ankara, 19 ıRa yo aze ı -k 19 ( T ı r ı u unaı · "' M ııs tan siya~etl ile ufraşmak ancak bir An ara, e. •. ona) Nakil, .. ııanabilme~ı irin köy, kasaba ve Jıe- . 1 av · ku .. ,·etlcr• lara!111- olduğ"unu bildirerek keyfiyeti ec (Ot' \·amı!"S&. S; su. (5 te) (/) 

tal .... k ı tJ .. ..,. topçu '<C 1 '· " zey Hi:ıtlinin \0azifesi olabilir denııştır ~~·~
1

·~-ü~nhl~~mi*~n-il~~~-:~(~~~n~m~ı:~s~··~·~3~;~S~"~·G~d~a~ı~ı~+~<~~l~h~~~~~l~i~u~m~u~m~i~p~s~lı~ıı;n~l~N~•~i~b~in~e=·~r~~===~==~==~==~~---========~-Tk:aret Vekll.letınce yeni bir talimat. mızda mevcut e.,ya. nakline elverl~li -: 
name h&zırlanmıtt.lr. Memleketin hakiki ve hUkmt şahıslara. alt bulunan r l 
nüliyat ihtiyacının kolaylıkla kar-ı (~\'Omı: Sa. 3; SU, 4. de) r. 1 Re~ om o~ ırö iP o irtc§lj 

ingiltere 
Sovyet 
paktı 

'IO>ko\a BU~·Uk Elçlmlz n. Aktay 

H. Aktay, Mosko
vava gidiyor 

Ankara, 19 (Telefonla l Bir mtid 
dettenberi ınezunen me1nleketimizde 
bulunan 1'fCMıkova BUyük Elçimiz 
llaydau" Aklayın mezuniyeti ay son. 
tarına doğru bitecektir. HA.len An
karada bulunan Haydar Aktay ali
kalr dalrelt-rlc teınWilarda hulunnıak 
tadır- Ogrendiğimi7.e göre BUyUk F:1-
çlmiz ten1muzun ilk günlerinde me
muriyet mahallinf h~rekel e<l"rek 
va~fe.zine baştıyacaktır. 

Sovyet 
sınca 

Yüks~k Suro
kabul edildi 

Mo:otof dedi ki: 
''Anlaşma Hifl.:r için 
aşılmaz bir mania 

yaratacaktır,, 
ı1oı:.kova. 19 (A.A.) - Sovyet yük 

tek şO.rası dUnkU per,embe gUnU top 
J.H.nmu~ ve Londra. muahedesinin tas. 
diki lştni müzakere etmiştir. 

Hariciye komiseri )of. Molotof se
yahati hakkmda malfunat vermek 
BUretilt mU.zakcreyi açm;.ftır. Şftra, 

(Dev ... a.. ı: 611- ı. de) ( ?) 

• 
k d halk bl . dan '·' ·ıar akın e-derkt"n bir çnk klm~Jrr de bo' gilnJerJnl hem tl"da\1 J1em do ha.,.·n atmalı Yaı:ın bunaUı<·ı ı.n·a ları alt1n a. r 3ııı11 Jh.<.ıJ a ' taU gıinlcrlu hat aJ.aı ola d n.ktad.U' 

makıuuUJe Yalo\.a kat>lıcalnrıoda g oçlrlyor. Yukardakl retlmJer Yalova ı)IAjla.rında geten l ır ı>ıuı C4 o ırm • 
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Ned--n b ' ?I il şehir ·~ oşanıyor ar. 
~==-~~=---n-,Habarleri 

Bugünkü nikahta 
keramet var mı 1 

Röportajı yapan: Sablba DENİZ 
llak.m 1lhlde sordu: 
- Kızın evlc'"'me ı:o~ 

· evlendlrmi&lerd•? N·kAhta aranar. 
. :zar. I keramet, acaba oııların ı..tun~ upu· 

: tun seneler bir ara.da yaş~yarak 
N .ı<~h daire· çocı.klar yetiştirmelerine, didişme. 

atarkc · el. den sitemsiz, g{i,rilltüsüz yapınala· 

le olmadı mı1 
- Gallba- öyle .. 

nde deftere ~1zaı:. ' 
lerı titriyordu. 

Acab~ rıe<l•n' 
~ Ç!lnk~ biraz evvel !' ;arda 

annesi sıkı,trrdr, •muliJkkak onun 

rına k:tayet edecek mi 1di ki
Eski ah!Ak \'e terbiyenin bugün· 

kil yaşayışımıza uyanıadığı bir k•
re döha belli oluyordu. 

la evleneceksin dedl. 
- Bu evlenmede a- ıc •. 

t'b' bı- m n!aat varc: " 

Dlnleyicller ~inden yaalı b r bay 
• r>e yanındakine fısıldad '-

- Ne vt ca'<, kızınır: T'ah t, me
sı.. • nşam•s . tem n 'çlndi. Çocuk 
gC'-:ç, va:-ı. h, m \kl .sahlbı bulu· 
c •yordu. Faka' k z ı d e:u Ben 
onur: la olamam, rut.- n ondan b z 
etmedi, kail~ eı b• arada yaşıya. 
:-:\am, bunu bcncten l:ste ney n, ya
p :nar- , yapa. .,.. • d<:di. 

Şu halde kabul et neseydt... 
- Ded k ya. c!endlm annesi. 

Zorla gnzeı·-: .. olur n:u? 
- K z~ anasınır. sözilnden çıka .. 

nıazd , arı: e l çok SC\ r çok sa .. 

Esk kodın bir mel!ıkc idi. 
alızına vur lokmaoını al ... Ağızfarı 
vardr, d. leri yoktu onların ..• Dü""• 
yanın en gilzcl kızını en çirkln ada
mına verselerdi, kız ömründe s<>
nuna kadar bağrına la& b3"'1r, ona 
kul, köle otur, talif1fne boyun E>jer· 
di. Şimdi cruhuma uyııun eleği!, 

kata.• kafama denk detti. boyu bo· 
yuma uymuyorııı d:ye kafa tutuyor. 
tar 

Orta yaştı hırt cevap verdi: 
-- Artık onlar da uyarını arı· 

1ardr. Babast kUçukte.J. ölmQştü, yorlar ... 
K. dın disı""dc tırrıağında~ artt:o· - Arı~·orlar 'ma. görüyoruz. iki 
rıp çal: rtı.K yuvayı dağı' '.l~nıağa gUnde mahkemeye düfiiyolar, tim· 
ga~ret eıt . Onu büyUllll bu boya dl bu adamdan ayrılınca ne olacak, 
set rdl. gidip metellksrz bir zQppeye vara· 

_ Peki kızını ne diye sevemlye· cak. ondan ona, andan ona derktn 
ceğ ad ma vc.-n ye kalktı? dolcsa 1 dokuz el değ ıtırecek. 

_ Ntkülıt k ramet vardır, kı. Burada şahit de, ana da, kız <fa,. 

Bugüne kadar 
erzak 

alamıyanlar 

Ekmek karnelerini 
braz suretile alacaklar 
1stııııbul '\" ı ... .rct nden tebliğ 

olunmuştur 

M•ylS 'Y' ,çerısı~de tevzl olu· 
nan erzak maddelerinden herh,n· 
gi bir ~ebeplc almamış olanlar el. 
lerlndeld ekmek karnelerllc Ke· 
tencilcr caddesi Ahmet Seıa• Ay· 
yıldız bakkaliyesine murtcaat et. 
tikleri takdirde karoenln mayıs 

kijşeslnı kest!r·nek •uretile 'st;h· 
k•klarını alabilecekler! tebliğ olu· 
nur. 

Acıklı bir kaz:ı 
KUçUkçamlıcada Cçpınar mev

k:inde 10 numaralı evde oturan 
:\'lustafanın 18 ya.larındakl k.zı 
Emlne, evvelki glln mlsafiret u· 
retlle buluoduiu kom&uau Bays.n 
Saadet evinde. ev sahibile görüş
n1ekte iken ansızı~ gözleri karar. 
mış, ~lddctl bir baş dönmesilc 
yanında bu?una:1 Ye üzerinde b:r 
tencere Jçinde su kaynayan man· 
gahn üzerir.e yuvttrlanmıştır. Ba· 
sındaıı ve ~·üzünrien htı411anarsk 
yanan kızcağız baygın bir lıald• 

Nümunc hastanesine kaldırılmış.. 
tır. 

Halkı aldatan sucular 
z ıı nlka_ , ıcca muhakkak koca- yaşlr ve orta yaşlı ad~m da haklı İyi ıu kaplar;na kursun muhür 

nr sevecektir, c.. yordu. Hem biz olabilirler. Ama karısı tara!ır:dan 1akmak tızere evvelce Bilytik ve 
o;lc ~cp O) ı şevi dilşOnllyorduk, reddedilen kocanın ne halde kala. Küçllkçamlıcalar Tomruk mcv· 
ızı raz. etme!• ralışıyorduk. Se· coğ: nı kımse düşllnmüyordu. Belki kliııde ve memba.ların yaklnlerln

nclcrdcnbcrl aynı a~:ıllede, Pynı J onda da kabahati vardır. çünkü de bulundurulan belediye memur-
0\'dc benı'>er b '"'lduk, akraba gL' kendlslnt sevebilecek bir kızı se. larınıo ıon günlerde membalerdan 
bl olduk çememiş oln1ası davanın e~ası.nı uzakta1brrTdıklnrını ve bu yüzden 

_ • ''\kfı.1ı'1n evvel h1.ç g5rilştU te.skU ediyor. bazt sucuların ,uradan buradan 
·C'l" nı~" ---------------· ı doldurdukları ~ulara kur~un mü-

- Hayır, bı· defa hep berı.bcr Bir isfifci yakalandı hür taktırarak halkı aldattıklannı 
b•r ocıac~ ot.ıru ke'1, kız bir uçta haber alan Kadıköy kaymakam·ı
oğl•n diger uçta bulundular uzun 1 Rumeünisar•nda Mektep soka· ğr, keyfiyeti Belediye rei<l'ğ ' ne 
boylu gOruşüp a:ı.la.şmadrlar. fında !5 

1

1 numa.rah: bakkal Arı. bildirmiş ve kurşuo. mühür me-
- Peki k•z cvlendJktcn sonra donyanın, dQkkAnında 1200 kutu murJarının eskis! glb! memba ci· 

"' oldu? Adam kend r.c methe· satı.;;; deiter;nden hariç klbTit. 48 vartarında bulundurulmasını ste-
:l 1dtğ, 1:ib çıkTnd'"' mı"!' kHo bulgur, 38 kilo piT"inç ve muh mi~tir. 

!'ahit kadın burada pşırdı, ne telif miktarda rakı, slg~ra kutula· 
ce"Ç"ap \"ereccğlnt birden kestirem.e-ı rı sak1ad•lt tcmit ednerek Mıllt 
"•" dedi k Korıhma m kemeşrıe verı(m ış· 

- Pek ~ıa c-l<' adtm 'y l<!f. tir. 
•vınl her ıün bl: evvelkinden da·ı--.:===========ı 
ha zengin, daha rahat bt• hole koy· s 1 
mtya gayret ediyordu. K'.ırı .. nın oru yor ar : 
üzPrlne titr•yordu. 1 

Ne genç kadın, ne de genç erkek 

yota 
duvar çekmişler 

c•rtahkta dc~ld'- Yerlerine birer 
1 

Kandillide bir 
\'Ukat tutmuılar. avukat'ar phlt. 

leı " sözleri~ dikkatle kayde<krek J 

dinliyorlardı. Birinci~ ıkınci, üçün· 
cu, dörduncU şahit teker teker din
e dile• hepst aynr aeyleri tekrar. 

1 
hyarak, kıırn, an.asının z.orlam~ı 

c •.• KandHllde Akrntıburnu 

PARAZİTOLOJİ 
İKİ TÜRLÜDÜR 

M ,kro_p; etle tutulmaz. güz~e miz.hli pek seven yılanın da bir Bll'.nmez. Tramvayda mevki ka. 
ill P ık P•r•·ı·ti vardır·. Kıl karıncası de- parlar. yolda öne geçerler, kala-gör mez. aruıt, m rop ~ -

degildir. Zararlı olan irHi ufak..h diglmiz ~arı, mini mini karınca- balıkta sinerler, boş meydanda 

böceklere parazit, 0 böceklerin lar. .• tüneyip cırcır öterler. Demir ka-
biUmlce paraz~t~oji, ve bu bilf- ~Jandir.ın. ök:i..ızün parazıtlE·r : - ~aya maymuncuk, çelik karakte· 
min bllginin.e de parazitoıog der- ni saksağanla karg~.lar, bir de st- re zımpara kciğıdı. srğ!am mer-
ler. ğırcıklar tcmızJer. Davarınk:ııl mere su daml~sı, harbe beşinci 

Kaka\·an, kakavanolojt, kak<ı- kaycatılmı.c tütünle potasa suyu . kc.1, sulhc a'.tıncı kol. cemiyete 
vanolog da va,_ yedinci kol. 

:;~: başka şe,--r A f<. A YGa zÜ~ nN: -D--U-.• -Z----ıı ~r~h; •• ;~;:~=~zl~: 
Yezid, Yt!2İ· ı 

doloj.i, yezidoloa cu ko1, faıi

büsblitün b•şka. L. -----------------------------' lele onuncu kol 
dır. 

l\l'Cndebur, mendeburolojl, n1e11 
deburolog ise başlı ba,ına bir bi· 
Lm koludur. Nabız, r.abızoloj!, 
nabızolog gib;,,, 

Bu misillıl ~pince bJl&ilerl bu 
ak saçlt kuru kalayı hata omuz
larının fulünde taşıyabilen bana 
sorunuz. l\lilsilbetleri pekçe b.li• 
rim. Adımın bilgine çıkmc.dığına 
bakmayınız. Bilginin daniskası .. 
yımdır. Hayat üniverslte~!nde tez 
verip doktora almışımdır. Hatta 
profesörüm diyeceğtnı ama, t t \'a
zuum bırakmıyor. 

Ne diyordum? Parazitin para
zitoloj!si ikl türlüdür. Birinci 
türlü parbzit insar,larda, hayvan· 
larda, nebatlarda bulunur. İn

sanların üstünde bulunan para
zitle insan1arın arafiında dola~an 
parazitlerin arasında fark vardır. 
Net edip geçelim. 

İnsanlarda bulunan parazıtle
ri kötü gün gôrmil · olanlarımızın 
hepsf bilir, tanır. Uı.atmeğa değ 
mez. 

H ayvan;drdakıler de cins cins 

tir. Davarda davar kenesi, 
zağarda kırmızı bitle ıı·, kene. 
Tavuklarda ayrı, atlarda ayrıdrr. 
Arslanda bile şiındt adını hatır
lı:ramadığım bir parazit vardır. 
Ars~an, bilirsfn:z ki, çok pis ko
kar. Bu. tuvaleti pek seven boı::a 
yılanı glbi !kide bir banyo etme. 
mesindcn degıl, üstündekl para· 
z'ttendir. Pi• kokuyu işte bu pa. 
razit yapar. Ev gelinciğinin yay· 
dığı hoş koku parazitten değil, 
derisinden ve tü;.•ündendir. T('-

Malte~e cinayetinin 
yüzü anlaşıldı 

iç 

Kartal Maltepe!tı. :de meyhane

cilik eden 'l'evLkle arkadaşı Sele· 

İnsar.ın üslündeklnl etüv maktı·e 
sile, kükürt merhemi, arap sc..bu
nu. Fakat insanlar arasındakJr.J 

iple satır tem!zler. Kendimi öv· 
müş olmayım, bu, pek derin bir 
ı imdir, ben bu ilmin şöyle böyle 
ustası sayılırım. 

Geçerm m l? Pekı, &ecelim. 
Nebatl2rın da parazitleri viilr

dır. Gü1lere yeşil bit musallnt 
olur. Fındığt;ı, ah1ahn, aşılı ;r· 
mudun, balkabağının parazitleri 
çe3it ('eşittir. Yalnız hıyara para
zit gelmez. Çünkü sebzeler !ç'.r. 
de b:zzat hıyarın kendisi blr cins 
r:ebat parazitidir. İnsanlarda da 
hıyar ayarında olanlar aı. değil
dir. İlmi konu olmadığı f~·ln iza· 
ha lüzum görmedik Orman para. 
zitlerinln başırda .. b'raz büyücek 
c,.lmalarına ragmen - kara keçiler 
gellr. Fakat ormanların gcnl=Jill· 
ni nısbet tutarsak kar& keçiyi 
parazit ~ayabiUrlz. 

DcnJzin ptraziti ikidir. B'r;si 
balıkçı, b:.risi denizaltı. Bı.~'!1ııçı. 
nın paraziti yırtılan ag, ağın pa .. 
raziti keskin c;-akıJdır. Der:izai. tı. 
nınki su bombas1. 

H a,·anın paraı.ti uçaktır. 
Uçaj,ın paraziti uçak:. 

Bütün bunlar parazitolojinin 
bırinci türlüsildür. İk;nci türlü
.süne gelince; bu, bütün dünyada 
ve dür.yanın her yerlnde, her ze
m.n ve zamanında bulunurlar. 
insanlar arasında t · rC'ylp ürerleı'. 
Zemini c.ymak için zemini, za._ 
manı 'Soymak fçin 2an1anr >çirden 
kemir'rler. 

Nasıl türer:er ve nasıj ürprler? 

c.lurlar. 

L imanda kc.l~ra, stepte ve-

ba. bat~kta sıtma, ensede 
tifüs neyse: cemiyette de 1klnct 
tlirlü paraz:l odur. Yarıhş söyle· 
d;m, öteki'.er bunun yanında h·c: 
kahr. Çünkü ötekilerin antisl, aşı. 
sı vardır; bunlar1n henüz bulur.a-ı 
n1amıştır. 

Birbirlcr!ni pek h:nırlar ve bir_ 
bir~erJne o k:ad;r bağlıdırlar ki 
bir benzer:erinl bulup gi:i tere· 
mezsiniı.. 

zeminin zaman:n pol:tikası on-
Yar için önceden b:çilmiş kaftan· 

dır. Giyın!p kuşandılar mı, hami. 

:retsiz ben. vatansız sen, milletsiz 

0 , ha'n şu, cahil bu, ıar.ı ötekı 
Kendilerl pirüpak! 

Bugünkü peı~iı.ı:an dünyaya bıı
ku11z. Bu yıkılışın sebeplerini 1ıt
ra~tırınız. İlk plAnda gözünüzün 
önilne bu iki r.umarah parazitler 
çıkacaktır. 

Topunun Allch bc1aıı:ını ,:er~·n 
d yip susmaktan başka çıre yok. 

n..JI arbi kaldırmak! Cemiyet 
u--1 bozgununu durdurmakt 

Fazl!etsızı:ıı önlemek! Katırlı&ı 
yok etmek! Aygırllğı köt;tekle. 
1nı!k! ~1.üzev:rliğ<n gırtlatını ko· 
parmak! Soygunculufu, İ!ııtifçll~ 

gi ezmek! İti patlatmak, bitl çat
latmak, !iti matıatmıkl 
Beşer için bunlar çok iyi dilek. 

lerdir. Hc~ini hak etmek içlr. bir 
tek yol vardır: Bu paraziti eı· 
mekl 

HEdi. Klm:n kudreti var~a hod. 
ri meydan! 

xa.ıem ... ........ _. 
O mahiler ki ... 

rl :ı, biri tarafından hedi1.·c nönde
, b s on Telgrafın 19 ha1.lran ıo.H.-. nutnıakla kalınıyor, ~neltrce e,.,,_ 

riltn rakıyı içtikten biraz 
öldüklerini, Adli hek:m 

sonra ;rr&ında. A. Şeklp «BOffa. çıkan 1 Je alt ~J'• :Jn kullanılmantuı Jti.-

tara[ın. se,·hı('~» ba'hğı alt:nda: crAhrnet .);.1 "-•m geldll'lnl de uuutuyor: «Ahmtt 
dan yapılan mide ve bı\rsak mu· nıln Be.v pirtnf'ln üzat tdıu,ı 'karı· j Etnhı B<')'» yerine «llııı> Ahrnet E~ 

sında il.det• bayranı ~·spı)or. } .. akili mi•» •~ya ~adK\f' «Ahnttt Eml•• rlt· syenesinde1 her ikhdnin ölümüne 

de içtiklerı rakının zeh!rl olma· n"tet;f Jinmdır. bö3·le bir hiuli-,e ;yoktur. Bu, sad~e. .. . 
Emin Be\in lıayalhanHlndr dnjan BUtun hu d&l1"1Rlıklar ).atan l•ttk-
blr ar-Lud~r.ıt dh·or. baratınuı. -*'· Şeklp'hı lta.ft"UıAından 

Belayı kendi 
davet eder mi? 
A. ralarında bir saJdrMnazJık 

~ ıınktı bulunduğu halde Ja 

ponJaorn Illlb~·aya &aldırnıak oJyt>
tlnde olduğu Jıakkında o;on ıün· 

leN.le ba.1.1 haberler gt-ldl. Japou~·n
ıun kendhıl lc;ln faJd8lı cüreccği 

bir anda. Ku"')'&Jo·a. &aldıracağlnı he
!>»ba katınak yanlı~ obnaı:. ~aJdır
nıazJık ı)aktının buna bir t'nl'el O· 

Jaratı da .. anıln1aı. ;f.Jra bu ı-tbf 

paktların ne değt"rl olduğunu l>n· 
tUn dün~·a, &"e(lrllen tecrUbelerle 
ı>ek ı~·ı blll~·or. Anr.ak, '" sıralar
da Ru-,ya,,·o fi.alclırmak Japon~·&) a. 
hlr fayda teınln eder mi': \'ahul ta 
bö,yle bir 'aldınnayı kendi plıl.nlan 

bıtkuuından haklı gö"iterecek bir za· 
ruret ,·ar mı! 

Dtnıokra.,i kaynakları, Japon.la 
rın ~fançuuko'da a'ker yıfmaklırr
na öneı:n ,·em1elerlnl 'e Alcu°'iiytn 
adaJarmdaJ.d aon hattkrllerlnl, .Ru.,~ 
~·a3·& 'aldırn1a nt)·etJnJn tatblka ko· 
nuhna~ı l('ln bir ba,ıanCl( sayıyor· 
hlr. Bana kalı"ıı. ;\fettan, )lhh·e) 
'e .'-lf'U"')·en muh.arf"belerlnde olduk
ça a.tır ka~·ııllara uğraınış bulunan 
Japon>·anm bu ~ıraJarda. Ru.o1ya~·a 

!'>aldırma,,mtla Jcendl~i J(in nf' blr 
la~da ,.e ne de bir z.anıret \·ardır. 

'lf'Kf'r ki Alman3·anın ~ork t"l'p.lu•· 
~lndt"kJ dorumunu.1t tıkmau gtrdl· 
,tını ve böyle blr 'tyln sonunda ken
dl~lne de dokunacağını ,Körmll' 'c 
.Aln1an)•a3·"- yaıdun zorunda kahtıı~ 
ohun. IlaJbo.ki bugttn ic;tn (Örunhr· 
dl" böyle bir Şf';y de yoktur. :;u hal
de 'lançuoko taho:idatrnın ,., Ç'ine 
.kar<;;', Aleu"ı~·f'n hattkellf'rinin dr 

Aınt"rikan1n ,ımaklen Japon3·a~·a 

her1tangl bir taarruzunu önlen1ck 
için ihtiyar f'tllldl.~t akla daha la· 
kın gf"lmektf'tllr. 

.'\Jn1an3anın altı haftada Jl:U'i)a

Jı kımıldanamaz bale geUreceğlnl 

ht"'-apladıkt-an Ye dünyaya. 11ı.4.n et· 
t.fktcn ~onra ne K\l(lük1erle k;_ır':'ı

ıa,hğı gö-1. öniinde dururken, Jı\ 

J>alll anın buna bt"nı.tt blr tehlike· 
J e ahlaca.ğ1 umubnaı;. Zira Atıl :ıı 

Ru~ya-tı dl\ Avrupa Ruo;ıyacıı glhf bit 

tn~oftu.hllir. Bilinen şey 200,000 ~i-

3·u.i mah.kün1dan ba1'ka "'•Yı!H hl· 
linmlyen g-önUIJUJerin buraJı d11. tah

J.hnde çahşhrtldıklandır. Kam('at· 
kanın ka~ı"ıındakl Komandortkl a
da ı ku\·t:etle tahJdnı edilmı,, Pet .. 
rop&' lO!lk'd• C"eo1I tet.gitıl\tarı kurul
ma,, :\'lkolaye\ 41k bliJ tik bir 1'&"&J 1 

'\{' aCJkf'rlik n1trk('z.I haline getirJI. 
nıl'j, Aınur nehri kı3·ı"'ında ho1nü· 
nlst rençllğln merkezı olan Kom· 
ıomol"ik ,.eıhrl yükseJtUmı,ur. 

Bundan ba.'fk&. Aleu~3·en adaları· 
nı elinde tuttuğu halde bill" Jaıınn 

adalıı.rına 3000, 4000 ,.e 5100 kilo· 
1uetrt" u1.akta. bulunan Amerikanın, 
blr Ru ..... Jaı>on luırblndc, A-ı~·a Ru"ı
Jaı,ı kı)oılannda üıoıltr elde eltigl 
takdlrde Japonya~·a. ne kadar ya· 
kınlaJtM'•kr kolayca anıa,ılır. Bu tla 
Ja.t)()n3anın J:ı.elı\Jı ktndi kendine da.
' et etme,.ı olur. 

Ozertne e> lend ğ ni ıoylüyorlardı. 
HenQz !kir.el ayını d1>ldurmad .,, 

~yrılmağa ka.kac bu çlHin boı bo· 
' •n~ harcanmış saadctl~ri adamın 

ıne\·kJfnde bulunan .Y•hlann ö
niindf!okl nhtun. ötfrcltnl>f'rl umu
mi bir yoldur ve beltd~Y• çapmda 
da l"'l olarak görtinnılf"lrteıdlr.Böy 
te oldufu halde bu nhttmın Uu
rlnde bulunan ,.e F.dtp P.,,a ya,.. 
h•ı defttttnıl'tde marur olan yalı· 

nrn )'f'tll Nhfpterl aon aünlttd~, 
lJıo rfhtmı yolunu. yalımn bniine 
Jı..alk•t ewlf>n kt'IHnlarrndan, du
yarlarla kapamıytl kalkı1n1"lar 
,.E' bu lıattketlerl J1e bl:r. Kan
dlllllert hayret k;lndr- bıralmn.,~ 

Feci bir kaza kurbanı 
Doktor Geı:eral Kadri Raşi d. 

18 ya:larındaki torunu Azade, ev
velki gUn uğradığ1 çok acıklı biı

kazanın kurbao.ı olmuş~r. Ya1 
dalayısile RumeJihisartnda, hisar
lar karşısındakt yalıda bulunmak· 
ta olan Azade, biraz can sıkıntısı 
ve blraz da merak sa:kasile baba
sının t~banca~ını krı:;:tınnakla 

iken, namlu l\•incle bulunan !'~ek 
her nasılsa ate~ almış, ç;kan kur· 
şun tafih.·,lz kızcatızın deldl:t ba
şında kalmrı;;tıı'. S~l<ih scsl üzerine 
hid'senin rnku bulduğu odaya 
koşonlar, Azadeyi kanlar '.çinde 
çırpınırken bulmıış ve hemen Or 1 
taköy Şifa Yurduna yollamışlar· 

dır. Yapılan tedRviye ratmen za-

ijının sebebiyet verdij'inin anlaşıl. 

dığını geçenlerde yazmı~tık. Hil· 

dl.senin vukuundanber.i Üsküdar 
'f>Iüddeiumumiliglle mahalli Jan· 

A.. !;eklJ), 'ıa~tinl l·uınurta df.\e ('.ok kuvvttll oklu(unu ıGırteri)or. A. 
<'Pzve,·e atıp ta yun1urtaJ·a ..,aat dJ-ı Şek.ip bu dalgı:nlıklara dfl'IUll ede

ye bakan ılı:tlgıo adan\ı da g-~tl. Dal- c"k olursa Son Ttl(T&ttaki d~tunı ---------------
. . Jteş.at 1' .. e-,·zıderı ara ~ıra enu Jkar. et-

KÖR KADI 

,. nını sıkıyordu. 
Bu krzı re d ye sanki zı.rlıyarak 

masrafı 
11 lk cihan harbi .5'? ay aürmu,. 

B 186 mUı·ar dolara, J ani bir h-11-
yon alhn F'ran ız trarıgma ma1 oJ .. 
nıu,tu. 

lkln<i (\hap harhl 3'! a~ ı.Jır de
,·nm etnı~lne ratnıen ilk umumi har
hln nı~T&fını lnıdiılPn ını,hr. Tek 
ha !ftA m"rtku &.l ruı liç milyar do .. 
Jar Hrfedfyor. J!11'.! !'f'n~J cınuna 

\&rtnadal\ a)"lık ma nr altı milyar 
ılohırı bnla.c-aktır. 

Hu nıa ... ratuı alt1n4hın nasıl kalkı

llıW'ak t ~n harp nuıı.traf,nın bir 
kt nu borca lmtmı • bir kımtı cLı pa
ranın dO,.nesl uretllt ortadan 8Wn
mı,tL ~·ıurı ta.arruf oaldplerl, ırll

rünmcı: btr '"ttrf teklinde ma..ralı Ö• 

riPml~lttdir. Bı1 defa ceı:ıen defatlı&n 
far.la para urff'.dllmekle beraher mu .. 
harip dtn 1l"tlr.rden her biri, paranın 
dıi ~UrülınlJtttğhıl halka kar,ı sıkı 
ıkr taa1ıhüt tdl:yorlıır 

~unuı muhakkak "' ın it harbi 
,ı;;lh1 bu Jıarı> tt'I verHIJ e oluyor. Fa
kat J9J4 de ol4futu tfbl ulablldl,tl. .. 
nf' para ıı:ıkardını)"Or, ortalıktaki pa
ra lıtlknu: ,eklinde- toplanarak ye-
nidf·n 8'1.rfolunuyor. nır larartan da 

, .. , kah\de bonoh•r IJ('kllntle JUlra f~~ 
kiJl~·or. l\l f"IA huan~·a, harp h\AJıt• 

rurının yarnıını \'ergı 9ekllnde ](a .. 

paıtı&ını lıhll& ffilyor. ltalyada k1>
nulan bir Jıren."'fllf" l'Öre mll1ll'J ) lllu 
lleı l't'1~n para harfı:t olnıak Ur.ue hlt 
bir lhtlyan. ba harb''l sonunda 839 da 
ttlıhıfundan daha tengln nla1nıyncuJı
tır. 

ll:tkalım, bö)~O prensipleri tatbik 
t'hııen1n ,-vıunu naı;d bul;ıf.aklar ••• 

t:RÇf; 

lardır.'.t 

Bunu bir okurwnuz yaııyor 

'.\·e Hr111or: 

/ "~aııı kızc3ğız dü.n sabah ôlmi.\şl~r: 
Vak"aya l\lüddeıumumi muavını 

Bay Suad el koymu~tur. Cesedi 
muayene eden Adliye hekimi def. 
nir.e izLn vermi~tir. 

Azade. bu&ün Rumelihlsarında· 
ki alle rnezarlığ•na göınülccektir. 

General Kadri Raşltıe c~i ve alle· 
S"in:n bu büyük acı:::1ına fşl;rak:e 

kendllerir.e sabır ve A?.ade içi:1 de 
Tanrıdan mağfiret dileriz. 

darma kumandanlığı tarafından. grnhğı hu .kadar ll"rJ l'otül'f'n A. !:if".. • 
. I kip, iki gün e,-, elkl Son Tf'lgrarta muini rica. z•ru•da kalaratını. 

yopılan tahk•kat, bu clr.ayell per. k k 1 •.• 1 1 
t d alZDEN ~ •çAR MI. : 

çı an n ara ıau..·r n unu ınavay r ~ _,,,. 
~el~y~n sırları kaldırmış Ye işin şairin dediği g1bl deniz.in l('tnde bu- Bay OhurriıJll yine \•L4Jlngtona. (lt.-
ıçy.uzu meydana çıkarılmıştır. ıunup ta. denl1.I blhnl3cn bahkt•r ,·a- ti '" Bay Rooo;.e'·"lt'Je harbin st.\.k 

Öğrendiğimize göre bu zch:rıı zlJ·ethıe dl~nıeJ[lll. ,.f' jd•rl"ıoıJ hakkında ınü7akere.lere 
rakıyı gönderen şa)11!'la meyhane- Bar:-ınuharrlrbnJ7ln lı11)alba.neMiudf" ba7ladı. 
ci Tevfiğin arası bir kadın yUzüu- 1 doğduğu jlrrf ı.Urblen arzuyu ~nn 1 Bunu bildiren tetratta. şiyle bir 
den ötedcnberi açık bulunmaktt- 'l'elKrafın 11 ha:tır~u• "!a3·1Jıt111111 htrln<'i ('l~ınle- de \'ar: 
dır. Bu cinayeti tertip edenler dc, 1

1 

... aJ-·faı,ının :. eıdlnt:i 1tbtnı11ında: «8t117'1 ı «B"Y•T. .Sara~· B.a~uekJI Ç'hurehlllin 
içlerinde kılikan~liga sebebiyet ve- ta.<;-e ınnddel('rl .,erl>~..,t ~atılat•ak~ AU.ntıtJ retmek Sçtn Mn-rı ,-a&ıta· 
ren kadın da dahil o1duı:u halde ba,lrğt He ,·erilen Ankara h•bertnl11 ~yı kullandıfı bakkmıda hiç blr ma-

r- TAK V İ M-ı 
ıo HAZİRAN 1942 

' CUllARTESİ 
AT 6 - Gün 171 - ır .. or 4i 
RUMİ 1358 - llAZİRA!<i 7 
HiCRİ 1361 - Cema•iyefılh.ir 6 
YAKIT ZEVALİ .EZANI 
GÜNEŞ 5,28 8.H 
ÖGLE 13.15 4.:ll 

~-Al 
YA _ 

İMSAK 

17,16 
20,44 
22.48 

8,32 
12.00 
2.04 - t·rnmnwı ntenfaaü ıuunma. 

~Ura~"l devk>t kararı U~ .) ola lıı:al
bedllen rılıtsnr kapamak ve du· 
, .• , lfhvı aln111k A&JMUyeün.l bu 
baylar nt'rtrden akh1ar ~ ": 

Altın fiyatı 
Altın lira: 32 lira 10 kuruş. 
24 ayarlık kffçe altın. 452 

ruıtur-

birkaç ki~iden ibaı1~t oldulu an· ı )Çlndı:- 'u hat rlarla h11lu:.oruı.: 1 Hin'8.t \·f'rmen1'1ı,t1r.> 
Ja:rl~.ktadır. Cincyetle ala.· kalarr c ... Bu ~ünılf'd(•n olarak J>lrln(' ..... ı Bu nokta hakktnda. httnUdJğl ka. 

te11bit edilen ve suclu o~dulcların-, tı~ları da 1>l3a-,ada "ıerbr.,t bırıkıla· dar ketum da\ranıkın. Mn ktndi he· ı ================ 
dan şüphe edilenler, tevk f tdi1· ('aktır.» 

1 
aabıma 8a3 Cbo.rclttll'ln Atkntij"I 

mek üzere zabıta tarafır.dan arana A. Şeklt>'lıı dalgınlıA;t o kadar iu· A•nd•lla l'trttı~:lltl•f haber •• .., .. hu~ rl KÖ~~.~· I 

s.2a 3.07 

ku· ~akta \'e bir iki gür.e kadar tc\'- } ,,nf bl.r daJ~ınlık ki ~ aJnıı p:ıtle-ı luouyorum ! 
kıf ed leceklerl umulm:.kta.dır. 1 tnln ık! gun e''Nki ha\adl.,lf'rlnl TATLJSERt 

Acaba onhtı·ı kıskanıyor muydu" Co
lctte kendi k:ızı dtı:ı miydi? 

Valentlre böyle menısız hisleri kafa. 
sıııdtn uzaklaştırmak istedi. Zaten o ka
rlar hareketli ve çahşkan bir kadındı ki 
uzun boylu dütiünce!ere .kendini vere-cek 
nktl yoktu. ı 

Ya.zan: Aadre A. E. -ı·A:\l,L'ı" 

ler, bt):az kuleli şatolar, orman'arın a
rasından :;adece ç. n kulclerl yükselen 
kiliseler f>eçillyc.rdu. Uyumuş gibi duran 
bu aıcmden h'ç bir ses ve sada yüksel .. 
mi:yorclu. etr; fı mucizeyi andıran derin 
lıir ş~ssiı11k S•rmıştı. Yalr.ız arasıra ya 
bir ku!f se ya bir horoz ötüfti sükütu 
yarıyordu. 

Devamlı surette duyulan ıttıradh, fa
kat pek hırır bir .. da vardı ki o da bir 
harmMn makincıln:n gürültüsüydü. 

Hastan~ tırıı olması içln tıraş 'akım· 
larınt yatatına lt"t 1rdi. G•ı"teılnt yını
·a koydu. Kahvaltıyı da hutrladı. Bun. 
can •onra çiftlikte dolıpna;ı çıktı. S.b· 
ır bahçfoıe.r:nı 1 t.j:ılları ve süthınelerl 
,ezd:. 

A t•ıln yok glbt .. 
Bu aözlerl iki yat;&ın arasında, ayak· 

ta duran bır kadın aöylem'.§t>
Yatakları bırlnde elli yaılarında ka 

dar bi: adam yatıyordu. 
K•d•a elinde tuttu~u dereceye bakı· 

yord· • Tath ve muntaz .,..... hatlı bir yuzil 
vnrd. Şakaklarınıtak' kır ıaçJara raı:
men yüzü toz~lljllnl muhafaz.a etmlıtl. 

- Oluz yedi, b•• .. Herhalde mühim 
b r rahatsı.ı.1 ık nlm:ıyacak. Bii- tarafı" 
ojrıyoL" mu 1 

- Hayır, a• tık blr@ey h\9Selm•yo. 
rum. 

- Bundan ... ve! ne h>Btttml;ıtin? 
- Kalbimde bir sıkıntı duydum. Son· 

ra bu •· Kıntı bo~ucu bir hal aldr. Sen 
ç t• dım. fakat artık ıeçh. 

Doktor Toııry'yl çaj!ır\ayım mı• 
Buna ne lüzum var, Valentine? 

Seni tem',1 ederim ki artık geçtt. Bo~ 
) ere te'A~ ettin. 

- Şa ha ;ie u ab<ıh >•takt,, kala 

-ı-
caJına bara söı \'er 

l'ıi"e yazık, hava o kadar ıt.ızel k~ 

Aç k dııron pencereden; me)·nıı bir 
çı.yırın dereye kadar uzandı&ı ıörünü
ycrdu. Derenin karfl kıyısında ısc ya. 
bani kır çıç•kler.le be7.enmlş bir b• ka 
çnyır vardı. So~cl& bir havuz gözf" cıtr
pıyordu. Sularına "8lkım söğütler:n ıol· 
B<Ji ak.<otmtşll. Sılda i•e göz alabildi. 
l:ine ormanlık tepeler uzanıyordu. Bu 

ormanların en yakınine gelen ataçl.ır. 
k~ane ve meşe idi. Bunların renai ~ok 
yeşildi. c:ıctde uzaklaılıkı;a ağ•ç'ar 
mıvt ve adeta donuk glbl renkler ah .. 
)'Ctdu. D•tha. ötelerde, Perigueuz taraf
larına doğru, ormanın rengi kur§Unt ve 
•ctı.t oluyryr, adeta gün batarken ufuk· 
ta t.oplanan buhar tabakalarını andırı. 
yordu. 

Bu yüksek noktadan Dordoıınc eya. 
IcLnin bUyük bir kı~rnı "Örünüyordu. 
Gözönünde alabıldiğlı:e u1anön bu çok 
J:;eniı 1.t'htil ic;tnd~ ,.f!;,;ıtun d"mlL çtrtı k· 

Gaston Rı.•mtlly temiz sabah hava!ını 
iştlha ile teneffüs t ttı. Sonra ttrafır.a 
baktı. 

Öt~ki yatak örtülü ld!. Etra!takl da· 
tınık flbi,e-1erl blraz evvel karısı top-
Jpmrştı. " 

Od.ılrun un1unıi manzara~ı ·v·aTentlne'lıı 

o('tkrenk esvabı, yatakta hasta yatan a
damın haline aykırı düşüyordu. Umumi
)etle h&sta odalarında raslanan bir ay· 
kırılık ... 

Hatita, kabahatini bJ rmi;j .,gıbi bir i-'
vırla mırıldandı 

- Eııseınde ve omuzlar1n1da liarır 
.~rılır kald., yalnız. o kadar ..• 

\talentlne, k<Jeasının bir akşan1 cv\·el 
lüzum!Juı: yere serin ha\·ada ve gecenın 
rutubetinde doıaştığırı sö~·llyecektl. 
Kızları Coletlc ile beraber uzun uzad:. 
,.. a aşağı yukarı gezmesi Valentine'i si· 
r.irlend irm ~ tı"ti. 

Fa.kat biıyle bir hl< duyduiu ıçın der· 
hal kcndinı eııyıpladı ve ıtgzı~ı tuttu 

5'ıat dokuıda ltibya Rmıbinet ile cö· 
ı üştü. Yapılacak tamirlerden, satılacak 
danadan b·ıı.etıı. Nihayet bütün o ••· 
Uaho ait havadütleri k<>casına anlatn1ak 
üzere telcl'ar h~t.Jnın yanına ,;:eldi ve 
raporunu verdi: 
~ Bı.ıcllo sıcaktan dolayı daha az 

süt se l:'•lm1$! Yalnız yüz altını' litre ıl ... 
nllşlar. lşçilerd~n ikisi bUf'Ün gcln1e· 
m:. 

gönderilecek· 
nıiş? 

'ar. 
Kihya bilmiyor. Daha sa~·man11Ş-

- O da hiçbir ~ey bllmez. 
Ne yapsın, .artık ihtiyarladı. Fakat 

ı.e de 'lyi. adamdır. Valentine oralarda 
doğup büyQdüiil için Perlgueux'ya alt 
bat~ lchcelf"r kulJanırdr. Par'ate uzun 
tier:elrr kalmış olma~•n• raa:m~rı. ~ine 

(Ar"""'1 var) 

Şekersiz çay t'ryakisi 
oldum 

B u~iln e\ldt kahak dulınu"ir ~·ttı•· 

tını. J~lnden çıkan oruntularl 

tlf' peynir. ytM!lurta 'e dereotu lif" 

kart"t.ırarak t"''ada n1ü<•,·er h•llne 
kol dvm. Ço•·uklıftr bunn hört>k dlyfl. 

''!'e l'eYf': ,\cdilt1r. Fak.ıl bu-ntı naıınl 

yaptrtpını hh· iki haft.A r,,,·eı tarif f'l• 
m~lf okiul(unı i<-ln t.c-1«-ar f"fnıl:. t'.''f'« 

jinı. 

~lzt• bir icadınn anla.trnak l t.f'~ 

rlm: Blr taraftan ta..1tarruf etn,.. ııln, 
l>lr taraftan da tO<'tıklara ar" .-rra 
ta.ıh JedlrnH•ntu \•are--l"i dü1dnür.l..•ıı. 
kırk enedtnbcl'i şckl'rll i<;tiJt'hn h .. ıh« 
\"f' \'(' c.'•~·ı 'l8dt OIR.rAk J('m('ğl teı·· 

rüb<' ettbn. ~t rlt"r"ılniz, ln-.ôn k.-h· 
,·enhı df", ttt.~ ııı tlo J('.;:~tlnl no;d bu~· 

le a.nlıJo·or. llt"lf' ~e-l<tr .. iL t,.·u~ a -:;Jnıdl 

bayılıJOruın. ~kerU-.1 bana '"kt•rli .. 11 
_,l g-eUyor. «1·~akirl1ıtln adını ırı~ 

rtfllk ko3-n1u:-l&r•, dl:o c alaJ e;:le<·~·I·" 
ıı.lnl·ı, fakat ô.,·I<" de~ll. ça,\·ın a .. ıl 
l.;;eıyrtM \01'Rn (inli. Jaımn glhl ln
!Ollnlar ara..,.ındıı "'('kf'rlf' ('BJ l('t•u hfr 
t.f'k 41.dan1 bulunı11111n11~. Jll'lf' bir {("(."'" 
rühe edin, b("nJnı gibi nıutıaı~a ~I"~ 

ken;lz ça~·ın tir~·akJ.,ı ke"ıllir"ılnl1 .. bir 
taraftan da r·oruklara JC'tflrJl<".'t:"k wt 
lthk ~kc>r lrrlartk f'tml~ olur .. nnoı 

l'C\ AA.DJ,."\Y 
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fm41·] ~j ~ tfh(!EQ:J ~3 ! #;ti ~~~;::"' 
Fevkalade kazançJar ·~E;g~r.~~ 

( Yazan : 1 name htlkihnleri dalrealnde t~Al-L • ORAN ">ı!; .. landıntacalttır. Köylerde mcv·cut bU-

Askeri dorum 

Libya ve Doğu tatil devresinden sonra müzakere edilecek nakil \'a&taJarından Ve )UL~bfllarda 

• 

A vrupadan ilk ~iY~S~iC,M~~ 
tren dün geldi ~::!:tı::.n ~~1;:; 

verı 

içtn YU&ll: M. 11. ;'~o\J, 
L. __ llll __ l_D __ B __ ~--, Fevkalôde kazanç vergisi kanun lôyihası Meclisin !:'n .. ~~~'.:;::.~.'a:;.:;,.:;::.=,,~ Avrupa dan eşya na k 1 i 

u kayıUı motörlU kara nakil vnsıtala- h 1 ki b f • t• bazı kf lrlerc• yol açını!!, bu harı· IA.dA.n~ 10 <Telefonla.) - Ftn"ka-J""""' mO ... m•I ModWn ta 1 nndan (binek oto-Jtorl luu•!<) na. azır 1 ar i ffilŞ ır k•lln '~"'ly<0lo bllamn.ğ•na o;, e ç Vergisi lha.kkındald ka. devresinden sonraki içtimaa bırakıl· kil vasıta.sı kolları, ...,.upları ve 8ır· 
nun Uıyduı.sınm M lls ki için .,. ı tC<.'lniiı olduğu "ÖJ lenmiştir. 

• ec e sev ilk! ri t kil ""''I ltti MotörlU ve llk A\•rupa treni dün S"bah mu·ı muft ... •vcn saatlerde tayin o unnn G coeral Romnıd n
1

cr'keıae Eli· icap eden b~rlık1ar bitme<Jı...,nden J'IHftır. e ~ '""'1 ece r. d .. .. .. • t Halbuki :rnpılan tnhklkat giiı.t~r 

cephelerinde : A nıcrnrnn t:ıyyorclcrhıln tup

ratımı7.a lnme.I, Rcrllndı· 

'15' motorsilz deniz nakil vasıtaların an ayyen vaktinde yani scat 
6 50 

de •-tas,·onlıırda bulur.muş ur. 
d Ca

nın.7'~ yolu üzerinde • "' " 
1 

d ıııl tir ki ortodıı anca•· zaruret nı·· em - ~- da •ynl •oknde b"11kl" t,.ı.n olu· Sirkeci ga"n• gfrmı,ıır. Kalnrd• Avrupa h•lh Om n e mar an· • Zırhlı blrllJdcrıe taarruza dmıım e- A m e r ı· k a n Yen,. tı• p nacaktır. Nakil \'aliJtaları tçlrl defter- dbrt birinci, dört ikinci ve yirmi ı diz cferlerlne be§lanılması içit\ d~or; lngll" ordu•u bü)1lk """"'" ler h ... rıOnacak kay, ... _ ve ,.. beo de üçüncü ki cem'an 38 yolou henü• emir gelmem ,ı,. Bu ,.. 
""'IDyor. Belki do lla"1l> .. • O.poz· hlr ve Umanlar na>ıt -ıaıannm bn bulunuyon!u. Adedi be,ıeo lbırot· bcple ,.,.. nakl'yah yntnız F.dornc 
zo - ..,idi Omcr hattma 1.-adar çekil- uçak 1 arı bomba suretle taşıma kabiliyetleri meydana ofan yabancı yc;lcular ~rasında: ı:e İstanbul arasında yapılmnkie~ 
.,.., ..,....,,,,.., ""•klan sonra t"llm "'"''""' nakli bulunan b'r Alm"' gozcı.-cl bll· d<r. Bununlo bmber Avrupa h C 1 

Tnbruk garııtan 'e cell(Jptan mu- Romanya \•a.tııtası kolları her vllA.yet veya 11· hftBSa göze çarpıyordu. Yo1cular- tı iizerinde yapılacak eşya ınkli·, 
ha_,. OOllml,.h» """""""" ....,, mnn dahlllndo bird<n itibaren """ dGn nlmnn molümata göre 

1
,.,, 1 yntı için icap eden hazırlıklar bit. boyunca u7.anan Barolya yolu lr~- •• d ile numaralandırılncaldo.rdır. Mutat 

tan t ·· ~h ·ı Akd n· seferini çok ınuıamlt yapmış ve ı mlştır. lince, T"'1nı1run nıuhMal'Ml mm. US UD e rıf VerCI er e iZ - puar yerlerlle itöy arasındaki nakll-

latHQ., olıwak. Jng11h ordusumm F- k fi .1 yat için J<öy nakil vaıHt&ları, diğer lSO ı S } l lideın '\e 8Jrl Reı:dt mm1dlmnden Y f h L_ de bur.U U anmırar kö ... •lerle blrlcşUrilmeksizin c~ cin! milyon liralık lVA!:tOpO a yapı an orduırumın opr an ta r iuuttn " 
lf&rica çekilmeıd, mtlwer \•e küme halinde ihtlyaç n!sbetinde dah"ı l"ı ı"st .. ıkraz akınlar llıi>rn şartuna yay"Jlma ını kola;>1aJ- ehemmiyetli olduğu kullanılacak, bir köy Yf'Y6 ka.8ab:ıdn 1 (Jlatı J laekle) >+< 
" """""· .. -*utıllı ...,ıalV• mnhsul ÇOk olur ve köy v ... ıaıa ... 1· (llop l lnolde) -111~ ... hudud•na ............. "• söyleniyor ••• .... ...... .... le !Cap .... , .... •aman .... ••kil """llı:llncll .......... , ... u .... l5" dan bombud•m•n od.len d•"m'-1 
"'•\ ut >~

1 

, .. nh,, Bu yollar Lond..., 19 (A.A.) _ Amerika mllmk11n olam>yaeag, anlo"h...., ma. toplanmak""'"' lçUmaa ••n ,.,,.,.,_ n>n son müdafa• haUarm yarn"k 
la .. ,,, bomba layywoderlnln l'loo«U'y< ,... Ne>-ynrk, 19 (A.A.) - Akdon,,., .. halll ld.,.. Amlrl,,,..nln emrlle, işi bl· U•. genı, bir oephede S•valtopo! şeb· 

1 - En şimalde Tobruk, Bardlya t:ıkları akın diğer bareketlerln ba.f· ki lbllyllk hava ve deniz çarpışmaama ten diğer köy nakil vasıtalan bir- i\fall~e \ 'eklllnln beyanatı r nln kErşısında bulunrn Scvcrna· 
::: - Merkezde Elüdem - Sfdi Re- l&ngıcı sayılmaktadır. Petrol aahala- lştlrak eden mihver uçaklannın yeni ilklerinden lk':l'etıı nakil mUkellcfiyetl Ankara, lP (A.A.) - BUyUk Mil· ja körfczire varmışlardır. 

Zek - Capuu.o. nna yapılan tahribat hakkında .Al- tipte bir «.huzme - bomba> kullan- yoluyla istifade olunacaktır. ldare Jet Meclisinin bugf.inkU toplantısında V' 19 ( A.A.) - Almanlar, 
3 _ Oenupfu Blrelgobl - idi On1er mantar ve Rumenler tara.tından bir dtklan ve bunun teknisyenler ta.ra-1 imlrleri, lUzum görcceklcrl kolları hasılA.tm Mllli Mtlda!aa Vcld'lletinln Sıvııst~pc.I kesiminde ycrldcn bir 
General Rommel 

00 ~ok ortadaki şey söylenmemiş olması bu tahriba· f ndnn mlknatısıı ma.ylndenbcri en j iş ba~ına çağ'ır&.aklar, bu kolların fevkRlfı.de nıasraflıınna. karşılık tu· çok ileri harekPtlerdc bu unmuş. 
B tm clıemmiyeUni göstermektedir. Al- ı . . her defasında on g1.lnU geçmemek U- tulnıak Ur.ere 150 milyon liraya ka· lnrdır. Simdi. limana 3 klomctre· 

Yol Jstlkıunctlndrı Her1cmiştlr. un- ma.nı·-- böy•- bir taarruzu bekle- önemli keflf s.yıldıtı bıldırılmckte- zere UcreW nakil mUkelleliyetine tA- dnr dahm bir istikraz a.ltdinc dair lik b'r mesafede bultınmakt· dır· i ... oonra ..... , ,.. ""'UP ,... .... ~ - "' ~ • 1 

da da Bardİ,"8 v~ idi Olner istika- medlklcri rnuh:rkk&ktır. dir. hl tutulaealdar, bu .şekilde talimat kanun layıha.snun mUzkcre \'l' ka-! ıar. 
~ k tanzim edilirken köylUnUn kendi nak bu!Unden önce Maliye Vekili Fuat Lond a, 19 (A..A.) Sıva"to· ı mctterlnde taarN •.a "'''"""' .,,.. ı 

BAŞMAKALEDEN DEVAM liyat ihUyacı da göz önünde bulun· Ağ"ralı şu beyanatta. bulunmuştur: pol keı!mlnde A1manlnrın ya.pt :::· 
\·etıe muhtemeldir. 

1 

t d d ı ı 
durulacaktır. Nakil vnsrtalarının sa- Muhterem arkadaşlar, lrrr bütün hücum ar ar c 

1 
m ş.j ,._,., ''pratma maba.....,nl tuı yoluyla veya dft<r horhangt bl• Say'" halk>m•Dn k"a vo wmn .,. ur. . ka•'bebnf!!!ler, la1'at lbııY~a up~ f d ö son ı 

" • sureUe elden ele geçişj, zlynı veya. deli letikraz.larımıza gösterdlkleı ı e'\0 Moskova ra yosuna g re, 
madan •• ""'""''"'" d.,.....en mua (e.,• ı '"""•! .,. mu•la"n takdirine bırokmaG• icap PYrl kabıtl isti<••• bl• hale çelm •I k•IAde •a#beU, yOk•ok hu•.urunu"'a 24 "" "rf•nd• Alm•n'or p'ynde "'~" ""kUde -'mi>• rn~•k oı. tur. Zaten geriye doğru tesir gf~ ettırecok Yollardan 83kınm•k il. ,'Ulruunda 4zamt <8 saat zamnda •· mlitcaddlt de!alor jiikronlo vo ICU· "' tank hö"'m"" Y'Pmk Sov· 

1 
mu,lanİor. B<l)lo .. ..,...,..,, ımm, .. !eren herhangi bir nevi kanun Zhnd<r, CilnkQ o ıaman hudutsuz lik•lılom haber verilm"'I mocbu•I harta "''"""k ,,,..,.hn• butmuftu~. yet hatlor>n> ş m•I "e cenuptan 

1 kadar 

8 

blo•eu çok '""' ""r ...,. yapmak, cok ... hllkell "e ıararh lrtı,. k•p•ları aç•lm•• olur. olaoakbr. ı..u,.,mundn tovk•lldo 24· En "'"'' l9f2 bUl<"i hakkmda yük yorm•ğn ıo,.bblis eımı,ı,...,. d" 
'nelorl JJium «"""'· bfr C'/l<rd>r, bir memlekeUn umu· Bu .. rtlar< toplamak •urnUle ruret hallndo otobU.,enlen de nakli sek hu•urunu..ın marumttn bulunu•· ;.uvarrak olam•m•dar, 500 den 

l nglllz • ...,.. nl<ln -ldlf ln· mi hayabndakl lstlkmı sars.,. ve •ki& §U tedbirler ıellyor: """la" oıa,..k bUfndo etmok husu· ken laaattuf bonol.,.m•n 3 ""'" ter· lala ü:u vennişl•rd'r. 
1 

ı:ııı.ı.,. •u """"'""" ileri ·-··· hislerin ftklrlerl ezmesini mUmkiln l - Muayyen bOyOk ,.hı.tedn su gözllnUnde butu"durutor"' bu"lar tiblne .ıt "'"""" oabşmm da hora· Gm '""" nmedlloo Snvyel ıaro k&r. ve ticaret merk.,.lerinin tüocanm da mot.ö•IU nakil m•!al.,., gibi teş· ><!lo dmm ettiğini 8'2'tml•lim "' tebliğ" dd•m•nın cok afo ka>·'P· ı 
1 - Milner ıtrdaııu ~·em bir ba\'a Sonre vergilerde saygr gösteril· zümrelere ayırarak her zümreyi kilatlandıı·ılacaklardır. 

1 

bunun h!\rlcindc hası!Atı yine Mılli Jıırn uğradığını bi'dirmcktedlr. ııı.,,. •• iki zutıb llln•onle !abiyo m<sl IAz•m ..,len bir prensip de kendi aralar<nda bir de<ohk fev· MUdataan'" fovkoı .. , m..,..nan"' K,..,. Ydd" ımıo '"'" b, mu. 

fldlhnil, (MBıYerfn tanue Ye tank müsavattır. Vergi yalnız namuslu kalade bir kazanc verılsl 1opla- B. Çörçil A erikada 1 kısmen karşılamak llzere uzun \'Rdell harr'rlne göre. Almsnlar sıva~to· 
üzerine binen bir yük halini aL mağa memur etmek ve bunu öde- m bir istlkraz akdine mezuniyeti tazanı pol u· 7."r ndc eski ha\•a ftaliyetl ., '"""li<I ) ' ' 
mamalıdır. Halbuki fevkelfıdc ver· yenlerin fevkalfıdc kazançlardan (&Jf J .ındde) *§• mun eden bir kllnun lAyıhasının yUk· _._ 

1 
ld:ımc ettırcmemcktedlrler. 2 - Tank defi toplarının oynadı-

1 

d IJA ,-,, 

ginin, mutlnka meddi bir esasa dolayı, doğrudan doğruya §ekllde, rlkaya yaptığı bu seyahat, UçUncU sek meclıse takdim edl!dığ'ln e • B r l\to~ko\•a lıabcrlre göre, Sı-
4' ""· (" !b erin <!inde bnbman d•yanmas• IOz>m geld"j\I için ko· bo,.n bir fevk•Uldo v.,glye tAbl seyahatidir. Bl•lncl 5eyoh.t Atlan· •·e etmiştim. vo<to,,.,'d• ,..,ı.,.e koz ıaUm gor· 
tank ~en >oplon h<m umo mendW zanc beyannamelerine ı.tlnat ede. olmayncaf •nı, l<'lmnl •daleUn lca• tik mllzak«dorl, lkloct.al de bundan T.,.rrur bonolanmn UçOnell '" • mektodlr. 1 
" kem de taak1•,.. • ...,, <ok m11.,. cek, yonl yalmz defte. tutan ve bı böylece yop>lm'< sayıld•ğım le· atlı ay evvel Amorıkanm horbe gtr. Ublnl t"ikll edon z, milyon llml•JI' Harkofl• mevz ı c•n>"mtl" "'' 
•iri bunu nnmus dalresindo yapan ti· mln ve teyit etmek. mesl Uıerlne vuku bulmu,ıur ve Ş•m· da emik! iki l<rtip gibi f••k•!Ade makhd<r. Bu cephede 4 gOnhtk Bu-ıa L..._.__ ,,, __ _, Roıru..a1 carct crbnbllc meşgul olacakt.tr. 2 _ K 1 k d di de UçUncU ıseyahat \'uku bulu~or. I bir rağbete mazhar olmuş ve çok bir carJ>ı<=madfı dü~man 4000 ölit 

...... ı;ıoıc:, .. ,..... ""°""'... ...._.. -• o ay P.ara azanıın a nm.
1 

k b' znrfınd.a tamomon aa- b 

1 

ti 
bir imha ·- - ... """""""" ' -"' ~ı.•~ '.fa"n <• lu bunu b01Ca sar •dip Bu mWAkatta doı:roo= do.....,.. "' oruma~..ır~ ıarlhl•don IU· v rmL; "• 70 lauk ka,• • m' ':. 
klldir, Zatea '""'"'" bOyO. oldofa, ml<e •n"'k 19Z6 ,.n.,lnde gir. g&terl, Yftpmak lhtlyae•N dum· askeri m"'•leledn g6..U.Ulreeği ,,,. Ulm•şUr. J6 d ki bo oı.rm y .. anuf LGndr" 19 IA.A l ı.lbY' ••· 
nudtarebeldn llfl1"ka dotnı adım a·' ml~lr. O uımandanberi de bu sa· lar ve lüks masr•flna boiıılu;lar ı laşılıyor. Bu mUIAkatın kuvvetll bir haren plyn:;n ~ t n Kanun so- hinde A ·man t nklarına karşı bir l dını dCl\am etnıttıinden ımla~mak-ı hada çok flerl gittiğimiz id<'lia oıu. Bu itibarla bir lüks pulu ihdas et~ tahminle tı.çılma.sına karar Vcl'llmlş ı 75 1,!111yonu. bu.;uşt u~°.it ctUğtnden akında o dö ·en lngillz p'lot'arı Yl'
ta .. r. , ...,. onlu,. ııo,,. aynhn•~ ı namaz. B~gUn ancak büyük ı;lr. mek ve bunu birinci S>n<f otelle. bulunan lklnol copbo llze•inde ol~· ;u,, '.~ b::::·~~,::C,, n oimıy• moydan nl model ıoyyueludcn hm:~:,'. 
fakat Jriç bir kısnn kı,,atı lrp Jnıh:ı ket ve mucsscsclcr beyannameye rin, loknntnlorın klü lerln, ga· cağına muhakkak nnzarılc bakılmnh- 0 l ak 

111 
tarihten sonra bo· bahc:etmcktedırler. 10 tarık Y 

cdllmem""''· ooz.ıe •• Akroma hill· tAbl bulunuyorlar. Diğerleri hak· zlnola , k d ' : k 1 • I" k ı.•~ Ayni zamanda harp mekantz. kalm•m iç 0 

1 

lh "' <dl· J mıs. bir çok tanklar sakatlanmış-
gestmtekt' Jngfltz kuv\-etıerl, büyük kında karine usulü caridir ki bu de .1 r nk a ın v~er c ·ğ ç n, u 5 ması~ın ışlenıesı için mUhlm kal'arlar no satışları ancak evvc cc r tır. Çölde fanl',·cttc bulum n Bllı· 

tice inde ynpılnıış hlr cebri ını, 'ar 
dır \'C bunun ifnhn e\\·cı ltnl~an. 
ı~ran,.11. tny) oreJcı1nln topr:ıkl.lrı 

rnı:ın lnıneslııdı•rı \ <' ı;eıııllı>rlnlıı "il· 
larııııız.a ığınnı:ıı:ıındnn rarkı ~ oı. 
tur. 

Bu gibi hııllr.rde hliküıııctlmlz., hlı 
hlr tara! tutmadan ) nlım: lıf1tli'e tı 

uı.rlnlle durıntı';'; hunu ölçllye 'ur
rnnş , e de\ lctl!'r hukuku \'t' te.'lnıUI .. 
göre ne )npnıak lnı.ım gC"llJ or.ıa o 

nu yapnııştır. 

De' !etler hukuku lıao:kalnrı lçlıı 

ortadan kalkmış olabilir, fnlc11t 1 

:dm için Yarılır. Her iki tarsrııı lıl

ze karşı emnl) f't go,.lcrcbllnıeslııln 

hlkıııetl de. mual J en ol~iılrrln h.,. 
rldnr ._'lkrııadı~ınııZJ 'c ı-ıknıı~ aı·n· 
tııı111:1 teı·riibf' netlCC'"iııdr görilp 111ı 
Jnmış olınııl11rıılır. 

Ulılllıı rlhan )ııııgın halln~c o· 
hıııeu eltıettc kıulı·ıııılnrı \Rl<lt ı 11· 
kit lıidııı topraklonm11.a da ııü-:•ı 

> or. 8'\ı h• lıııllndc na .. ıl hnrckı·t r
de~:toğiınh: hakkında _kimsenin ıııe 

rsk 'e llıüntli dul ınnsına "rbrı• 
J oktur. Bekçiliğini iizerlınlı.c ııld. 

ğmıı7. hukukun 'e altına lınınnıı:ıı 

haıo.tığımız taahhlltlerln kabı her Jll' 

ı .. e kendi kenıllne ·'erine ı;'Cllr. 

Uıiıı\ada her kurulu kıymet "11r· 
ıo;ılırkr~. hlr kuşcde ol,.un, atık \f 

taraf .. 11. of\'Ulcrfn hlikünı sUrebll
nıe:-1 in"aıılar i\•ln elbette bir hıu 
, e tesclll kııyna~dır. J>llnJ adıl ıı. 

zlilecek H' ılUşüııecult o kadar ~~ 
, ar ki hiç olrıııu.Nt bb,e alt ,e) lerlıı 
lıunılıın nıti,tc.sna olduğu ka' raıı
malı, bu <liişlince, hiitlin ıhiııya h;ln 

t:ılr :zlh lıı ltl)adı halini nlmalı ,,. in-
san lık bu teml:ı , e berrak kaynata 
bl\karak bira:ı ohmn ferahlık "• har 
du~ abllnıclldlr. 

Pas ifikte 
Japon 
kayıpları 

lrnıımlartle Tobrok kalesine Ye ,ar. kar.ne de tşgnl edilen tş yerinin nı ece eşya sa n ma aza arın, da nrflıııcsı beklenmektedll'. len bo~olardıuı \'Udelclı·l gkclml~ 01~:~ ton bomba tay~arc'eririıı silı:at 
0 

klaı ııt da 
1 

"'• 
1 kadın ve erkek terzilerinin, ber· ıarın ödennıeslle açı aca o n 

1 
knd• bı·ı,,ük müdafaa silahları 

0 

k "f:kitml•lerdfr J>l&-er ~ senelik gayrisafi radıdır. "Yl e-SC fı k k i 1 refaka t etli• ı r j nT • 

a '" T • 

15 

bcrlerlnin, kunduracıların, mob!l- Ç.örçl • m er "'' 1 dahil!nde olmak llzere yeniden P · , kadar m(:ıec:s!rdlr ki şimdiki htrc· ı art,.
1 mtth~erl ,e~rek Mı!ır hu bu fövkallıde zamanlarda en b Ci· t ıı t 13 

"' • :rııcr ve antikacıların vesairenin .Amsterdnm, ı~ 'A.A.) - Reu er ynsnya bono arzolunmaeı suret c an 1 klıt bac:ladığı zamnndnnbcri bu •••nua doin< '""'" -lşUr. yük kazançlar !emin edenlerin •· fatu,.ıanna, muayyen bir hoddi .Ajanomm blldl .. •ğl•• göro çıı,..u,. .. zım olunmuıtu•. ı rdon hl< b r dCl=eml~ 
Pak1lt Gene.ral Rommeı araz.l 'e rasmda bulunan mnnifatur acllar aşkın apertıman, ev ve sayfiye yahat!nde refııltııt eden zenıt .şun- Bu llçUncü tertibin dahi böylecke tt~ryyare e • tQl~e bakımrnda11 hedefine 1118'1'Dıt· bile beyannameye tllbi değildir. ki k l 1 k d 1 ,..b t azhnr olora . 

4 uçak gemisi 
hafif kruvazör 
19 muhrip Son senelerin asıl büyijk vurgun· ra mu ave e erine yapıs-tırm~ 1 ıardır: fevkaltı e il> r ra

0 
e e m Alnınnlıtr .,

37 

fet-rübesl ,.a1>1yor 
tn. TUbru'k matıa&araya dütnıüş n gibi bir usul, fcvltalAde kazıınç- 1 General sır Allan Brooke, General çok kı.sa bir zaman z:ırfında .satılmınş i\fo'l'kO\'~. "

19 
(A. ıı,,, , _ So\•Yc>l 

111 
"' ö ·· d Jarı, defter tutmayan, kilçük bir 

1 

t afta 

' ''" hududuna >annak ..ın nun ' va"1>anede o!oran adamlar ta<a· lardan ko!re kafre vergi almağ• Sk Ha•Ung ı.may, Goneral S!e· olm""' momloketımı..ıe b r. " ,., k 
1 

hl ğlrde bPdlrlldlğ ne gö•e 
8

7: 'bir nıeıııafe kalmıştır. Bu rnlh,er f.ından yapılmı.,..ır. temin eder ki böyle katreler, yal· vart Slr Charles Vilaon, katip John taııarnıf fikrinin yerle~tığlnl ~I :nıa; A\'U"tııryadn Lers c'. ordaı;u lt'ln önemli bir Dtu\alfaluyd- v• mz ı>e,k mahdut bir kısım tOccar.: Mar~ln ve deniz yarbayı Tam.son. gittikçe lnklfa! elmel{te olduğ'Untı m da bLılunnn bir top'ama kam· 

Ankaıa. 10 ıRadjo Caute'!il 
Busun lngllız radyosu bUyük de· 
nız • hın ı muharebclerınde Jııpo·ı 

k1tyıplıırrnı 'crml~tlr. 4 uçak gemi· 
si. 13 hafif kruvazör, 19 muhrip hıı
sara tıgr tılnuş, ayrıca 35 krU\'a· 
z.r ha.sara uğratılmıştu. 

Ur .B la 
1 1 

Ro ı son Memleket mh: vatandaşlık ter- dl"' uı !tan da ,.n. vnrın 
• """" <oaeN ..... • • k d be dan ahntcak <evb1'de kaıanç ,.,,,~••• •·••ln• l• nda ""'' ka""'"'' ••ote...Uğl gibi, •" " Dk md· b<iucu ga• t•ÔrOb•lerl ynp· 

babanla )apılacak muhtemel hare- biyesi ba ımın an yanname vergisinden daha verimli olablllr .• V. 1 ıo: l9 (A.A.) Yedi 11\' tandsşların mUdafaa işlerine olan Yıı P kt d r !\'fayı" 'o'ııde 1000 den .. , '<'• ek~rl 11 
,...,,..., momı,tır. u•ulOne havr bulunmadıf• •"'I •ı ng • · k ••k 

1 
r n> ve ,,.,,

1 24

mondo m • m• • • • .. .

1 

1 

t 'kllt\t t hl tı d 3 - Bundan sonra biiyük şe- zarfında Çörçlllıı ikinci defa olıırak se a • a 11 1 • "·•nl ,.e 
1 

fazla esir bu tccrllbclerde ohm • noı:... c-a.eetnde Sk"a topolda, Al- mali ımııın eç uı a ı 1 i il P raya olan ltımatmrının ,, c 

li" "Y" ö dcır.ildlr Meselfl b ... -an hlrlerdekl emlAk nrtı5 kıvmet erı Blrle .. ıJt Ameıikayı z yaretı haber kil t 

11

.,tir Bu ti\r. ıııan ordusu ştnıal '\e cenup ketilm· ı O'll& g re .. ~. · . e,,,_ • .. • T • 

1 
, parlak bir delilini teş e ıı v • :.::..::._ ___________ _ 

lf'rtnde taarnı7.a dC\'1l1n ediyor. Şlınııl, nnme usulunu tntb k eden dı.ger uzer indcn gittikçe artan n:ııbc~ 1 \'a.,ingtonu elelttrlklenınış bir ha c netlcen!ıı istihsalinde az çok iştlrak Li oyada vaı i \.'et 
kesimde liman methııllne 1 kfiomet- memleJreUf'rdc ol?uiu gib i, tıca· ler!e fevka~Ade bir vergi a. mat 1 getirmiştir. hissesi olan nzlz vatandaşlnrınıa yllk· .J 

l'e tn~feye gclnıl!Jlordlr. l\ıüatahkcm ret erbabının malı vu:lyetlerl v e do~ru olabı\ r. Y:ılnız bu nısbe. -, Pasifik harp mocllslndc Eı7.a bulu- sek huzurunuz<la l>u vesile ile de tt!· ( Batı l ine.ide) <••> 
ınevkJ artık hu ~imal k esimden daha iratları hakkında ferdi dosynhr lerın aıır olması fazla gelir temı n nan domlnyor. l:ır nazırının Reuter'e ekkUr etmeğt kendime bir ,·azıfe ve garbında dıı harekat devam cL· 

BugUn Japor donanmasında dem r 
ve çcll~in bol bulul'moması \'e Ame
rika ile boy bb;Uşemcmelerl Jnpon
lan dUşUndlirecek l;ılr haldedir. 

... ....... tehllk,,lno •narD• ..... yoktur. •tmez, hileye ve m~""'•aya ynl Y•Pb#< ve ""''" bl• olnydan h•bori ~ıı.ım. mekledır. Tobruk'un eenup bat•· Terk o s her g Ün rr.u n-1 
• f,.Umai adalet asıl vurguncu-.-u ıı c:ar. Nl~bet mutedıl ' 'c makul blııunmadığına alt demeçten de an· sındn kAln Akroma milstahkcnı • 

1 

k llnnıaktadır. ,.. " 1 k l 1 t v orı ece 
ezmetl kıısdettiği h alde, kalkan olursa kimse kaçakçılığın külfet 1141ııacatın:ı göre, bu habcrın ne ka- lngı· ıı· z Sovyet pa . ı me,·k ııden h ber yoktur. oza man -• F'a'ka t Har:kof doır...•ı;ıınllu'kl mulıa- ı· · ı dnh 

1 
ki bl ... d-'·I A zalar do 

&'" uumruk, ancak beyannamesini ve mes·u ıyetinl gö7.e a maz, n I dar muvaffakıyete sn nnmış r ... r , 
1 1

_......._) ( '.) :Elidemden, S dlrazaktan ve Ga. Tcrko:r boruların """ arı rebeyc dai r AJ111an tebliği yine bfr " k k ı d ( ft... ..,..... İ u ·ven ~ at namu
s da'reslnde veren ""'k mah . çok gelir elde edilir. olduğunu görmek P<' 0 ey ır. -,- ra hil· zaleden çek lml:ı olan nglliz \e lR'-'IBile sulnr glin n mua). • <naı&mat venn<mt•tir. Rn>lu. ban •- bu tofsll•u d. lodlkt<n "'" · ' d B lardakl 

• dut miktardaki mepu tlcaretin Se•:aha Un hakiki ı-~lw.plcrl ne olabilir ın h kk nda tas- Cenubi Afrika kuvvetleri, :ıımdl ıcı inde kesilmekte 
1 1

• oru 
••ktalan!a mukabil bii<umlarl& I· . ' kOmotin d" alymll a • ,. •·mirnt ikmal <'d ınıış bulunduğu .. ...,n ,...küntüklerbU hUdiri>..,._ Ottdne ıneoe~ ve eldeki ko~untar Harp kazançla"nd•n l<l.m•I a· va,ıngton, 19 (.A.A.) - B••vokD vlblnt blld•rmlftlr. ,..nı mevl lece yerleşn> • eroı.. ~ no•., . ı ı .... Anl•d<t>nu,. gijtt, Al~o 0 ,an,u dairesinde kn<'m ht,,. sah•ple.l· dolet n•m•na fevkolAde vergi al· Ç<l .. illn Bırt.,lk Am0<lka3' z.'y!,... 1 YUksek Sovy.t ŞDr"'u Bllyltk Brl· lnııtı, mhh kuvvet "e•I Tobruk'lo dan bugün '" bl« '" ''hre 

l bilyi!k kunntıo Dn•oo oehrlnl a"'• ne d•/l<lm•ş olan anonim olrkeUe· m•k lhtlyaemı geçen h arpte her Untn hakiki oebopl•rl no olablhr. t 
11 

Sov l Blrligı """nd• tm· M'5<r ara,.nda ma<ev.aya s llb fCk•I•• ""''ceklh · 
....... def!ldlr; bu - · ... . , ,, muşkiil bir voz•Y.·~ ookoeakt... millet duymuotur. Fa kot hı.se k•· Ret, Rumi Un klUbl Ea."y'yo •• . .:;;:an. mua;:...,.. ....... .ım~Ur. ıento bir ••haya malik bulunuyor· Ne v z a : Akay d Ün 
,.,... Ue '""'"""" lizundor. Alman· Yop>lan tahmine gore '""katı;. p darok hareket edlldlil l<'n hiç re. BDyUk B .. ıtanyn U.,volull tfo Rob ""'""''- ""'''" ıor. H•v• Ü•tlintUıü !nglllde<ln' 
'" buo• yaımmwn.,ıanıor . ...... mu. de k0>arç vcrgl'1 soy .. inde temin bir memleket bu veralnln a llından n .. , .. ıt hari>ln ... k ve idare,. "' Mnokovo, 19 (AJ.. l Sovyet yUk· el' ndedh·. im li han e d · I d i 
' '"'"" olaalanl• ,ımdlyo kadn Cup- edilecek ge~lr, beı, alh mllyonu kalkomamı,ıor ki bu meMl ek• ller uforln elde •.ditmesi çarcl.,..I hok· 1 sek ' " '"''"'n toplanu" ,.,.,,nda )lo. Sekldnei o•du komutm• Gr".. R•dyOOa kondı..ıoı """'' dinled• 
J•.,k'a • ..,....., ,. IA•~ reııntt. H al· geçmlyecck! r. Halbuki ba" lddl· msında bit de v•m. A9'1 vur· k•n•• u•u• g••U'"'cl" Y'P'C•klar· toto!, ,.., •• lklnel bir e.pho kUNI· "' R'chlc inııu, ve Cenubi A<rl. ııml• ""' '8notkAn Ne.-zat Ak•ı·, bukı ,.._ .... ,.rınn .. x...ı~ 0

tara bakuı,.,a f<vkntadc """· ıuncu ele Jeçlrilememlş, ortahk ''" ....., ı,ı"'' Lon.,ada olduğu ka,,.r ko hava kuvvotle<lne son üç gün· bu d.Ca .adyodon ,,.,..,,.ak '''". •--~uı .,.,... tnıtUldan ve ...,..r dnn ı.tlfode ede<ek memlekette fe,.da ve rüşvete boiulmu,ıur. ıı.rıın, Ml•• .. ıı na-.ı '"''' "'''"" v.,ıngto"da d• dikkat " !Un• ll• de gıı.terdlklerl f••·ka'•de ,.,.,.

1 

bula gelmlştı. kı"ısıoı "'uaanlclane müdafaa ettik· yilzden fazla adam yenlba~fan B u tecrtiben!n net icesi olnrıı~ y 1 1..,.eJAnmlş bulundu""•nu ve tam bir h klan dolayı, hararetli b r teıek- SanatkO.r dUn, dlber sanat'l..arlaı 
, B~llo, J9 (A A.I - an '""" "' • •" Ur o 

lert anlatılmaktadır. milyoner olmu§lur, milyona va. hemen her memleketin b u d efakl kta blldirU!yor· anl3'1l\ıya varıldığını blldlrmlt ' k iir mesajı göndermı,tır. Jib! Konservatuar nıuaııım:erı önU 

Mıntaka ticaret 
müdürü geldi 

Ut!çende Ankarııya sıtmls olan 

İstanbul Mıntaka Tıcaret müdürü 

:Say Necmettin Mete şehrimize 

donmüştür. 

MEVLÜDU ŞERİF 
Çok sevgili rcftkal hayatım, muh· 

terem nmazuz anncmtz Bayan Ra· 
hlme Raif Somersıın'ın irtihalinin 
sencidevriyctrlne mUsadlf 22 haziran 
10t2 paurtcsı gUnU ebedi hatırasını 
tazızen, öğle namazını mUtealcıp sıı· 
nt on Uç b~ukta Bcyoğlunda Ağa 
cırnH şerifinde McvlQdU Nebel1 kı· 

raat cdıleceğindcn akraba, ehtbba 1· 
Je arzu buyuran zevatı kiramın lOt· 
fen tefrlflerl rica olunur. 

1. Raif Sornerı;an 
Zerrin S. Gürel. 
Dr. 8-&o Oltnl 

k b
i k •-': bin li ... _. bir J<avna n ' U A k 19 cn -d G zetel!i)-

ramoyara r ., ,., " ha ... te tu!!ui u •·'· mkat~• ve<· s.rıİn "'""' m&hflllerindo, Ç<lrçı. • Molot of ,.,.,e -~ " in ' aro, ~ yo ' . i"' m ..... rı ••• ,, .. uı bl• •mtlh>n "" 
vurmakla kalan ikinci "n>f ha..., gl •umamak , fak a! kmnçlnr.n Bl.,..lk """""" yapht> Bu anı.,..anm Sovyot birli~ iç Dünk!I habe,lere 11've edd•cek mittir. 1 1 

-' d b İ"'- f ._ !Ad Un aMızm .,., ktı Anl• tma 1 Jet L'b d '- •on du· zeng n en e aca a.... 
9

....,. asıl M!le yük11ek kıl'!lmlarını ev ... a e se:vahat., ını-tıterıınin zaafına yeni bir, çok önemi olduğu açı r. ara· b r,ey yo ur. ı ya a,. ., 

bunlarla doğrudan doi!ruya tema· yftk .. k •• mUten kkl ..,.,;tere d İu 1 k telllkkl odhm•kt.... o Hllter l<ln .... m.. .., m•n•• ' ' rum dnloyıoUe Almon kuvv•!l•r> Mü m 1 az Re k Anka r oy J 
"' gO(m•cl mDmkün kılacak lst'· tAbl tu tmak\.,.. .: ,,.:; "~1 bu ,., .. hoUa alAk.;.; o- tocakbr. Almanlar, Blrl•flk "'~· Ah'le doi!m inm••• muv.Cfak •'; , . 
nat noktaları yoktur. Bizd e fevkallıde k a zançlara kar- 1 gk rReeu•~r'ln diplomatik muhabl- !etlerin vuracağı darbelerin ağırrdlı • muılardır. İngiliz kuvvetleri csk gı d ıyor 

k ara "' d racakla ır. dl şı m utlak a b ir har ekete geçme rinin ileri sürdllğll dört meseleye hiç nı kendi aırUannda u~ kametin· mevzılcrine çekilmi~ler r. İstanbul Bölge iaşe mtidurıı 
O halde ne yapmah? anuau umumi nlduf una ••re bu bl• hal çarool bUlamamakt.dor. Bu Mourmmk vo Arkonjot ı.u m•l"""e Al-• ....... ,...... MUmta. Rekin la,e Musıeş.,hı·n. 
No mı , .. Pmahf Mak .. da var. hlsai h°'"ut etmek tçln m Omkiln dört m...ıe .,..,nda mllhlmmlnl, va. do yola ç•kanlan bir çok vo v;şi, 19 (A.A.) - Romm•l or. da mühım bl, va•ııeyo l•Y n. em· 

mak tçln öyle tedbirler ar•mah ki olanı yapaJ,m, fakat herhalde b~ Pi" m•<eleal '"'" <diyor gibi gij. babnlm•,.. d•, BUyUk BrltaDY:.,ka dulrn, ~mdl bir çevlrn>' hareke- , gelmiştir. Kendisi bund•n .,., •• 
mali ve lktısadi emniyet ve istik· gayeye esas prensiplere ve elimiz· xtlkmelttedlr. Bırkşık Amerlkadnn gelen 

1 
bl- U yapına'ktadır. Eundıı mm·artak Dı" Ticaret Umum MüdUrliı1<iindc k 1 h l t ı 

,., i lktarı cksllmem ~· ı T b k'un lrl'ıba· v o rar< b<=a•m ve ma ab ine pm•t deki ,...,, ve t eç za a uy un Bu oeyahat, mUtı.rıkluln l<lndo mo:wmen n '" olduğu takd rd• o ru ve muhtelif Avrupa mtmlekotle 
knnunlar kurmak sure!lle '""" yollanbn g!tmeie dikkat edelim. bulundukhm ı.vk•l<de "kmbnm on llk" •rtm••1"· !• kesllml< ola<akur. rinde Tü•k'yenln t!mol •tnı•ll•I· 
«R<rlar '<m>sm. Bir de işi me• ..... ,, EM'n YALMAN ... glb t likkl ol K •hlre, 19 IA A.) - Z<rhh Al. b 

.iiiiiiiiiiiiiii"Si;;;;;~;;~;;:~~;.;:;M.:;:;-liiiiiiiiiii1' di~l bir it'Ml i e un- V E F A T man kuvvetleri Libya hududuna ni yapmıştı. Yenl vazifesinde n· 
, "'"'"'" en .. , ,. iki mmt blnle•• mok g..-ekUr. dni•u oekllen lnıııı.ıerı O.kip et· oardar d ler•ı. L A L E d Profesör Doktor K~rl·~~: m ekte iıııeler de diin akşama ka· =============== Sinemasın a Heydrichin katilleri daym t<>runn ve Sabri ~ ' dar bl• mliddet evvel h••<rl•nm" '" o zaman M•s<r•n karş~ .. da 

(Jlatt ı inekle) (/) kızı \"e Fikri Ra.şlt Anda~'l~~ğ;:n ol&n huduttaki mevzilere ulttşa· kuvvetli mevzilere mıılık bulu ,. 1 MEMNU AŞK 2 r o B T o. Bugiln Heydrtch'ln katlllerlntn cle Boğaziçi Lisesi sor. sınıf talc n ~ oır Coğrafya hakımın· makta di'f'r. 

• - ,...,., - blklh111yM. Çoktore A7ADI!: A•'DA>· ôoZiran ;;'am ';:.ı · .... n oonteş•lnde ln·ı Tobruk ty,lgeslnln muda{llerl 8 ı Jl L O P 8 g5re, .Abnan polis t~ltlla.tı ifln bir \'efat etnılftir. Cenazesi 
20 ~in vat z • • undan evvelki vazive. timdi ct>m?er içine alınmışlardır. D<>B001J1• LAlll<>IJK 19'2 emoart..ı gllnU Bebek can,lln· I ' ı a• rru. • k ·ı 

AKIM TAMDtoJ1T11a J BAJjTANBAŞA BmN1U.I çıkm1LZ& girdiğini gördUkten sonra, Utealup namazı Un eynldir. Şu farkla ki ııtimdl Ş'ıırııılc g Of'n sahil yolu csı mı!ll· 
En gllze1 filmi Bir ...- ._.' mi kaUIHrin eHı geçtiğini blldlrmı., bu- de ikindi namazını m Rurnelihlsarı mu'"tteftkler:ln Libya çOJünde sey· 1 tir ve Gambut di.l,rnanın e•!:;!· 

.... kat hııklk tt katil ('da edildikten sonra 1 k ı Bugün: Saat 1 de ihalk matine.si hııımektad ır. r 
8 

a c • 1 - r ktw·r cn"" ~ '\"C A mıın- ı btthu.mıı taa I'. 
ı.r huhtnamamıştrr. kabri6tall1M de!nedılecekttr. ,, -
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S UME RBANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

bitanbul Belrdly~I hududu dahillnde meınurlarımız tamfuıdan f",-It"re dağıtılan pamuklu ment.ll('at ku
ponlarını ht"rhangi bir "'ebeple aJan1a.ını' olanlnra tl';!Oğıda blldirUcn nahiye ın<'rktzlerl m1ntaka~ındakl 

büroJarmtT:tda kupon "·erilnıekte oldu.tundan mü11..i nıakaınlatta her ~en1t için ta~-ın edllen .. ırtl)·a. gore Ml

~·ın balknntzın ınrzkfar bürolara mtira<·aatlannı rl('a f'YIC'r, bu mahallerdeki tc\'zlatın ikmaUndeın ~nra dl
lt"r nuntakalarda da ba'lanacak olan te"'\ tiatın a~·rı<'a UAn edilec-eğlni bildiririz. 

Ş iM D i T E VZ i AT YAPA• MINTAKALAR: 

• ;; hrem.lni 
Ka~pa.a 

Galata 

. . 
• 

BULM ACA 

11-HH-t
'1-t-++t-i-t"T 

• 

S~ida, sa~a: 1 - İdareli kul
lanma Ayı yuvası. 2 - B·r ka_ 
vim; Üye. 3 - Tersi; devlet reis
lerine mahsus bir ç·ft ev;-Nişane. 
4 - İki §PY arasına sıkışan. 5 -

(Harp alanı) nın harfleri karma
karışık halde. 6 - Biberin ortası; 
B•r bo:ımuharr·rin ilk harfler>; Vi
l~yct. 7 - Nota. Rek!Am; B r bö
cek. 8 - işaret; Yaş. 9 - Dolap 
ketr; Blr rota: Raci. 10 - Kapı~ 

Bir spor muharririnin lakabı- 11 -
K•bul etmeme. M•ğltlp. 

Yukarıdan ıışağıya~ 1 - Bir çc· 
ş't harp vasıtaları. 2 - Ter~!: la
h!rri et~e~ Hazır. 3 - Bir kap; 
Tabii felllket. 4 - Bazı bazı. 5 -
Ufak k t plar. 6 - Yapma, Kra· 
ilçe. 7 - istanbulun bir &emtt: 
Bir sayı. 8 - Ttr.!CL geniş; İkinci. 
9 - Ayının ık harfi; Bir erkek 
adı. 10 - Müsaıtde; Gelir. 11 -
tsf~na: Buda1a, Bir uzvumuz. 

EVVELKİ BUL~IACANIN HALLİ 

Soldan sağa. 1 - Muvakkat: 

Es. 2 ikame: AclJ. 3 - Seke 

geke; El. İçeri giden. 5 - Latilo
kum. 6 - (Pl ake (tı; An; La. 

7 - Ev. Am r: Sırı 8 - Madne 

(endam)- Atına. 9 - Ege; Zi; İse. 
10 - Ova; Lcr. 11 - Ana; Se

mer. 

Yuk rıda~ a ~a4ı;~ra. 1 - Misille· 

me. 2 - U. K E. Ç. A.; Vagoın, 

3 - Vaketa; D>va. 4 - Arr..cr:kan. 

5 - Kesılemez. 6 - Ego; ile. 7 -

(Sl anki kara; Em. 8 - Edun 

(Odun); Tire. 9 - (G) em (i); 

Sis. 10 - Eden; Llne. 11 - Si\; 

Dana~ Er. 

BORSA 
19 HAZRAN 1942 

1 Sterlin 5,%4 
100 DuJ.ar 130,70 
100 Pezeta 12,9375 
l 00 İovi(TC tl'lingı 30,365 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve '.:AHVİLAT 

% 7 941 Demiryolu I 
.,;, 7 941 Demiryolu II 
Akhisar Tütüncüler Bankası 

ZATI 

20,00 
19,55 
14.90 

ı.-ta.nbuJ Trp fakillte'!linden almış 

olduğum 19U • 42 ••nesi 4347 No. lı 
ıJebek:eml zayi. ettim. Yenisini çıkara
ca,Cımdan e11kiSlnin hükmU yoktur. 

ŞereC Inceman 

Radyo 1 
BtlGtl'NJCtt PROGRAM 

SABAH 
7.30 Program ve memleket sa

at ayarı, 7 ,33 Kan,ık program 
(Pi.) 7,45 Ajans haberleri, 8,00 
8,30 Senfonik program (Pi.)" 

ÖllLE 
13.30 Program ve memleket sa

at ayan, 13,33 Türkçe plAklar, 
13,4;'; Ajana haberleri, 14,00 R.iya
.seticthnyur bandosu, 14,30 - 14.,40 
Ankoırfl ilkbahar at koşularLı.ın 
tahre.nlerl. 

AK$AM 
ıs.oo Program ve memleket Aa

a.t ayarı, 18,03 Radyo dans orkes
tra.sının her telden programı. 18.·1:'> 
Radyo çocuk klllhü, 19,30 ~lem· 
Jekel saat ayarı Vt" Ajan.s haber
leri, 19,4.5 Seı·best 10 dakika, 19.:>5 
Fa5ıl heyeti. 20,15 RaUyo Gazetesi 
20,15 şarkılar, 21 Knnuıı:ma. (Ana ! 
eserler) 21.1!5 1.tiiz.k: Dinleyici j 
tstekleri, 21,45 Konuşma tşı:r ve 

1 
nettir saati) 22,00 R!Ldyo BAion or
kestrası, 22,30 :P.femleket saat &· 

vRr!, A 1nnB haberleri ve borsalar, 
..;.:.tJ ... -. ı ı .uınki progr;1.m ve 

1 kap~n•~· 

şı,11 nahl~·nindl:'n 

Ortaköl nahlyMlnden 

~arı.rer ı~rkt"z nahly~indt> 
B'"'Jkoz merkez na.h..IJetılndeo 

Adalar mt-rktz nahl)~lnden 
Kumkapı merkn nahJyeeinde 
811.Jurkö~- M('rkt7 nably~nden 

F.yüp merkez n hlyeslnden 

Nafia Vekaletinden : 
F.k!l!Jlhn•~-n konolAn ı~: 
ı - Şu j~Jerl on altıncı 'ube mtidilrlUAi} rnıntakuı da.hiHndeJ<i M&· 

nııvgat OV1\31 sol aahil sulaına.sı için yapılıı.cak kanal ve imalA.tı .ınna.lye 

i~leri muhammen ke~lf bedeli vah;di fiyat e.sa:u üzerinden 350,000 lira
dır. 

2 - Ekailtme 29.6.942 tarihine ra!Uıya.n rır1.zarttı:ıi gUntı aut 15 de 
A nkarada Su lşlf"ri reisl!~i ,binası i~inde toplanan su eksiltme komiayonu 
oda&.ında kapalı zarf usulile yapdacaktır . 

3 - istekliler, ekBtıtme ı:ıartnamesi, mukavele: projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi umumi su i~lf'ri fenn' farlnameaile husu!llt ve 
fenni 9artnameler· ve projeleri 17 lira 50 kuruş: mukabılinde Su ifleri re .. 
tsliğinden alabilirler. 

4 -- Ek~lltmeye gırf'bilmek ıçin isteklilerin 17750 l'ırahk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenın yapılacatı gUnden en az Uç gün evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa VekA1etine 
müracaat ederek bu il)e mahsus olmak Uzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet 1çinde vesika talebinde buiunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Su ışleri rei.Sliğine makbu<G mukabilinde vermea 
lerl IAzımdır. 

Postada. olan gecikmeler kabul edilmez. (3938 - 6054) 

Devlet Denizyollar ı ilanları 
I.ttanbul ı:ıehir hatları vapurlarında pRrasız seyahat hakkı verilen 

pa.solarla bUtUn haUa.ra mahsus ııerbe~t f'e>·Rhat kartlarının dt-ğtştiril· 

meRine ba'Jlanmı,tır. 1.7.9-12 tarihinden itibaren eldeki paı;ıolar hUkUmsUz 
addolunacağından aJı\kadı1rlartn bu tarihten ev\·et Iı;-letmf'miz Yolcu, Yilk 
serViBine iki~er !otoğra!la. müracaat edip pa.wlarını değiştirmeleri ililn 
olunur. (66~5) 

inhisarlar Diyarbakır içki Fabrikasından 
1 - 942 malt yılı u:ırfında fabrikRnın boş r~kı şlşeı;:;i IhtiyaC"ı 1.5.6. 

942 tarihinden itıbaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf uaulile eksiltme· 
ye konulmu.,tur. 

2 - AJınacak fi.,elerin muhammen miktarı 

Hru:rnt ~llktarı 

1~ cı 

25 cı. 

50 CL 
100 cı. 

60 OOQ A Itmı~ bin 
500 000 Beş yüz bin 
130 000 Yüz otuz bin 
15 000 On bef bin 

Adet olup muhammen bedeli 23,050 lira. mu\.·akkat lemina~ı 1728 lira ,.5 
kuruştur. 

3 - Muvakkat ihalesi 30 haziran 942 tarihine mUsa.dif Aah gtlnU sa
at 14 de Diyarbakır lçkt fabrikasında mtiteşekktl koml'iyon tarafından 
yaptlacaktır 

4 - Şartnamesi Jstanbul, Ankara. Bitlis, SHrl ba.tmUdi.irlUklerinde 
ve Diyarbakır içki fabrikası ile Mardin ve Elazığ mUdUrlUklerinde mev
cuttur. (66HJ 

·rürkiye iŞ Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

UŞIDELEB: ! Şuba t, 4 Mayıo, S Atusteo 
Z lklnclte,rıa tar!hlor!nde yapdır 

194~ IKRAMIYELDU 
1 adet 2000 ııralık = 2000,- lira• ~o > 
3 > 1000 • = 3000,- > 

> 50 > 2 

3 
10 

• 
> 

• 

750 
bOO 
250 

• 
> 

• 

= ~MO,= 1500,-
= 2500,-

• 200 

> 200 
• 
> 

100 

50 

25 

10 

> 

• 
• 

= 4t>6ô,-

= ~.-

= :>000,

= 2000,-

> 

• 
> 

> 

ZAYi 
Karaman Ga:zl tik mektehirıdtn al

dtt;:m1 feharlel.ı.'lt6ffit)i zayi ettim. Ye~ 
nl.·inı alaeağımtian esk~nın htikmu 
yo><tur. - '.Muota!e. E'i!'.eA 

ZA YI - 2059 No. lu tek yük ara
be..mın plAkaaıru zayi eltim. Elıkisinin 
hUkmU yoktur. 

KalJon<.u K ulluk cadd .. I !\o. 
tiO d& Ko-:o 

VATAN 

KAZANÇ VERGiSi 
Mükelleflerinin 

DiKKA T NAZARINA 
İstanbul Delt e rdarııtın daa: 

1 - 19-i.2 malt ),it kazanç vergilerinin birinci takeit ödE""me mUdd:eU 
bu ay sonunda bitecektir Bu mUddet içinde taksitlerini Yermiyen mü
kellefler, bu lak.sltlerbıi, bilAhare yüz.de 10 zanlla ödemek zonmda. ka
lacaklardır. 

2 Bıltimum karnelı mUkelieflerin de haziran ayı içinde (Yeniden 
i'e baflıyanlar 15 gün içinde), şubelerine rnüraca&Ua, karnelerini .al
maları liızımdır. Aksi takdirde seyyarların ver_$ileri yüzde 10 zan1la. 

iratıı mükellefler yanında çal~anların vergileri de bunları 4;a.h~tıranlar
dan, tiç kat fazla.!ile, tahsil olunacaktır. 

Ceza vermek ıstemiyen mUke11eflerin 30.6.942 .salı gilnil akşamına 
kadar vergi t&k.sitleı-ini ödemeleri karnelerini almaları tavsiye olunur. 

(6693) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
ı ,_ __ Proje, ke. it ve a.rtnamesl mucibince Ankara bira fabrlkuın· 

da yaptırılacak memur evleri in!!'aatı il}l kapalı zarf usulilc eksiltmeye 
konmuştur. • 

2 - K~iC bedeli ct7.175.j1> llra % 7,5 muvakkat teminatı •3561> 
liradır. 

3 - Eksilhn~ 30ı6'94Z ~alı gilnU saat 10.30 da Istanbulda. Kaba· 
taıtt& levazım 'ube indeki ınerkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Proje, keşif ve şartname sözü geçen ~beden ve Izmir, Ankara 
bv,ımüdUrlUklerinden c238> kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin c50 bin> liralık bu kabil inşa· 
atı muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale 
gününden c8 * gün evveline kadar umum müdürlük inşaat şubesinden 

ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları lflzımdır. 

6 - Ek~iltmeye gireceklerin mUhUrJU teklif mektupıarrnr kanuni 
vesaikle tJ< 1,.J güvenme parası n1akbuzu veya banka. teminat mektubu
nu ve tartnamenın cF_. fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek olan ka
palı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
mezkQ.r komisyon ba.'1kRnlığına makbuz mukabilinde vermeleri Jl.zımdır. 
Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. c.6184..~ 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

Muvakkat Veznedar Alınaca k 
Idarentizin ta$rR lt"şkilAlında çalı,tırılmak üzere veznedar alına· 

çaktır. A_,a~ıda gösterılen şartları haiz bulunanların 1/7/94.2 tarihine 
kadar müracaat t"lmeleri. 

1. Memurlar kanununda yazılı ~arttan haiz olmak. 

2. - En az iki yıl vczncda.rhk, tahsildarlık veya muhuebe }fle· 
rinden birisinde bulunmuş olmak. 

3. - Aı:;kel'liğini yapm'lŞ olmak. 
4. - Sağlık durumu i}i olmak. (6023) (6J25) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanltğından: 

Tahmin 
hedf'IJ ı---ı. 

Talm1in 
bede.il tutarı 

Dk 
Temlnafı 

Cin~l '\tiktarı Kuru'! s. Lira Kuru' Lira Kuru' 

Et cKoyun> 
> cKUZUl> 
> cSığır> 

Çamaşrr yıkama 

Patates 
Kuru ."Joğan 
K üzUm çekirdeksiz 
> > Razaki 

Mercimek 
Yumurta 
Sirke 
Tuz 
Salça. 
Limon 
Çay 
Kavar p~ynlrt 
Pirinç unu 
Zeytın 

> yağı 

Sabun 
Bahar 
Ceviz içi 
Çam fıstık 
Soda 
Tuz ~Sofra) 
Ku~ üzümU 
Erik •kuru> 
Kırmızı mercimek 

19000 Kilo 
2500 .. 
2500 ) 

100000 Parça. 
12000 Kilo 
10000 > 

500 • 
500 • 

2000 .. 

;;oooo Adet 
1500 Kilo 
1700 > 

600 • 
25000 Adet 

60 Kilo 
1200 • 

2:>0 Kilo 
1200 ~ 

3600 > 
1800 • 

2.) > 
25-0 > 
ıoo > 
3JO .l 

120 ~ 

100 • 

:?GO " 
'100 • 

170 
160 
110 

15 
40 
20 
75 
75 
30 
5 

20 
10 
85 

5 
1500 

190 
no 
75 

125 
85 

400 
100 
170 

11 
10 
5j 
80 
30 

32300 00 
4000 00 
3500 00 

39800 00 
15000 00 

4800 00 
2000 00 
375 00 
375 00 
600 00 

2500 00 
300 00 
170 00 
:;10 00 

1250 00 
900 00 

2280 00 
225 00 
900 00 

4500 00 
1530 00 

100 00 
250 00 
170 00 
19 00 
12 00 
55 00 

200 00 
1zo oo 

!?'4171 00 

2985 00 
1125 00 

1812 82 

Yıldızd~ bıılunan T<'knik okulunun 19ct2 mali ihtiyacı yukarıda cins 
ve miktarlarilc tahnıin bedelleri yaztlı 13.{le ihtiyacı c3• &)Ti şartname· 
terine göre 30, 6 042 salı giink et 1ıaat 14, çamaşır yıkan1a saat 1:5,' kuru 
erzak s ·at 16 da kapıtlı zarf usuUJe ihalesi Yüksek Mühendls m<'ktebl 
:P.1uhasebesinde toplanacak komisyonda yapıln1ak üzere eksUlmeyc ko· 
nulmuştur. 

Etin ilk teminalI •2985> çamaş:r yıkama c1125> kuru erzak cl812• 
Ura c82,. kuru~tur. 

Isteklilerin şartnan1eterı Görmek ve ilk tenıinatı yatıı·mak Uzere bir 
gün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiltme günü GUmUş.u
yunda Yüksek .l\tUhendi" mektebi muhasebesine gelmeleri. 

Teklif m~ktupları eksilt.neden bir saat evveline kadar makbuz n1u. 
kabilinde verllnıcsl Iı\zınıdır. Postada vaki olacak gecikmeler k<1bul edil-
mez. •6111 ~ 

Maliye Vekaletinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların teda· 

vülden kaldırılması hakkında ilan 
Eski ~ikcl 5, 10 ve 20 paralık tarın yerine dan te l li bir kuruşluk· 

ıarla bronz on paralıklar darp ve piy~aya ka!i miktarda çıkarıl· 
mı~ olduğundan eski nıkel 5, ıo ve 20 parahkların 30. 6.1942 ta· 
rihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştır ıl mıştır. 

Mezkür u!::ık paralar 1 temmuz 942 tarihinden itibaren artık teda· 
vill etmiyecck ve bu tarihten itibaren anca k bir sene müddetle yal 
n ız mal sandıklarilc Cümhuriyet !ı.1crkez Bankası şubelerine ve 
Cümhurlyet Merkez Bankası subesl olmıyan yerlerde Ziraat B an
kası şubeleri tarafından kabul edilebilecektir, 

• Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal .sandık· 
larile Cümhuriyet :P.1erkez Bankas1 ve Ziraat Bankası şubelerine 
t ebdil ettirmeleri ilAn olunur, (H29) (5605) 

20 - 6 - Dt'! 

Kızılay Cemiyeti 
İst. Satış Deposu Direktörlüğünden : 

Nakliye işi ihalesi 
S trkecf, Ha:tdaTpa..'}a ve ('ıra.tan arasında bo~ ,.e dolu l\tadensu· 

yu sandrklaTiyle Cemi).-ete alt diller eşya sandıklarınrn ve Pa,abahoe 
fabrikasından 00, ola rak t.eıcıtellUın edilecek bir milyon Made.muyu 
şi.ş,ehinin nakUyeslnl ta.ahh llt cdttf'k motör 6ahlp1erloin :!9 l Ja.zlran 
1942 Par.arte5ı gttnU &aa.t l '1 ye kadar tatil günü nden maada hergö.n 
Yeni Po~tane ('fvarmda. l\11ma.r \'etlat caddCbindc (KIZILAY HA..."f!N-
D A) Dfrektörlüğümüu mUra<"aatları. 

Teknik Okulu Satın alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Tahmin Talunin Dk t"mıut 
CiMi Miktarı bc-dtll Fi: bedeli tutarı 

Kuru' ~. :Ura Koru' !Ara Kuru' 

Ekmek 
Odun 
sut 
Yofurt •Silivri-. 
y oturt c klse> 
Tereyağ 

Y e,ıı s• lat& 
Pırasa 

Ispanak 
Ha vur, 
LA.hana 
Kereviz kök 
Patlıcan 

Taze bamya 
Domates 
Semizotu 
Kabak sa.kız 
Taze bakla 
Biber dolmalık 
F .. uıye Ayfe 
Fa..ııııulye çalı 

F. barbunya taze 
Balkabağı 

Erıginar 

Bezelye taze 
Karnı bahar 
Hıyar 

Taze yaprak 
Kırmızı turp 
Taze soğan 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Sarımsak kuru 
Mıtrul 
Yerelmuı 

Ebegümeci 
Yaprak salamura 

59400 adet 
120 c;eki 

5000 kilo 
4000 kilo 
2000 kıb• 

100 kilo 

10000 adet 
10000 kilo 
5000 kllo 
2300 kilo 
5000 kilo 
2000 kilo 

20000 adet 
500 kilo 

5000 kilo 
4000 kilo 
3000 kilo 
2noo kilo 
1000 kilo 
2000 kilo 
1000 kilo 
3000 kilo 
1000 kilo 

6000 adet 
500 kılo 

1000 adet 
3000 adet 

400 kilo 
lOOOdemet 

lOOOOdem~t 

15000 aMt 
5000 adet 
2000 •det 

200 kilo 
5000 adet 

MO kilo 
500 kilo 

1000 kUo 

10,25 
1000,-

10,-
15,-
15,-

350,-

3.:;o 
12.-
18,-
10,-
15,-
16,-
8,-

20,-
15.-
10,-
25,-
25,-
25,-
25.-
23,-
25,-
8,-

15,-

20.-
20,-
8,-

20,-
3,-
4,-

3.-
3,-
o,-

80,-
G,-

12,-
10,-
!!0,-

6088 50 
1200 00 
2000 00 
1800 00 
300 00 
350 00 

4450 00 
330 00 

1200 00 
000 00 
~50 00 
750 00 
320 00 

1600 00 
100 00 
750 00 
400 00 
750 00 
500 00 
250 00 
500 00 
250 00 
750 00 

80 00 
900 00 
100 00 
200 00 
240 00 
80 00 
30 00 

400 00 
450 00 
150 00 

60 00 
160 00 
2.~ 00 

60 00 
50 00 

200 00 

13030 00 

457 00 
90 00 

83i ou 

978 O< 
Yıldızda Teltnlk okulunun 1942 malt ihtiyacı olan yukarda cins ve 

miklarlarlle bedelleorl y'lzıh ekmek vesaire c4> ayrı şartnamelerine göre 
1.7.942 çar~amba._gUnü ekmek aaatl de, sebze 14,30 da kapalı za.rt, o
dun saat 15, süt yoğurt saat 15,30 d• açık ek.Utıne ile ihaleleri yüksek 
mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak komisyonda yapıln1ak U· 
zere eks,Jtmeye konulmuştur. 

Ekmeğin ilk teminatı 457, odunun 90, süt ve yoğurdun 334, sebzenin 
978 liradır. 

isteklilerin 9arlnamelerl görmek ve ilk teminatı yatırmak üzere ek· 
siltmeden bir gün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiltme 
gUnU GUmüşsuyunda yUk.sek mühendis mektebi muhasebes:ne gelmeleri 

Tekli! mektupları eksiltmeden bir .saat evveline kadar makbuz mu· 
kabilinde verilmlf bulunması lAzımdır. Postadaki vlkl gecikmeler kabul 
edilmez. (6115) 

Gaziantep Bölge Başkanlığından: 
1 - Gaziantep şehir stadının 2'4779.:52 lira keşif bedelti tesviye işi 

11 6'942 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ve kapa:ı zarf usu· 
Ule münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Münakasa 27/6 '942 tarihinde saat 10 da Gaziantep böl· 
ge ba.,kanhğında yapılacaktır. 

3 - T alipler evrakı keşfiyeyi her zaman Antep bölgesinden para· 
sız olarak alabilirler. 

4 - lsteklilerln teklif mektuplarını 
bölge bafkanlığına vermeleri IAzımdır. 

ihale saatinden bir saat evvel 
•6390» 

Tlirkige Cümharigeti 

Ziraat BankaSI 
Kurulllf tarihi: 1888. - Sermayeot: 100.000.000 Türk lir~ 
' Şube ve ajans adedi: 265. 

Zirat ve Ucarl her nevi be.nka muameleleri. 
Para birikt irenlue 28,000 lira ikramire veriyor 

Ziraat Bankuınd~ k umbarah ve thbarsLZ tasarruf he1apları nd.a 
en a.s 50 lJra.sı bulunuı1a.ra ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile &fafı .. 
dakl p li.na. göre lkra.mıye dağıtılacaktır. 

' adet J,800 llrahk. 4,000 lira 
' » 300 » 2,000 » 
, » 250 » 11ooe • 

'° » 100 • •,ooo » 

J 00 adet 50 ilralık 

120 » 

160 • 

40 

20 • 

6,000 lira 

f,800 • 

3,:00 » 

DiKKAT : Huapl&rındaki paralar bir acne içind e 50 liradan. &.J&~ 
tı dU..,Uyenler• tkramiye çıktıfı takdırde \"o 20 fazlaalle verilec•ktir. 

Kuralar •enede 4 defa , 11 mart, 11 haziran, 11 eyltu. 
11 Blrincika.nunda çekilecektir. 

·--------------.... ----mll!l!I--~ 
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