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Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
IB aşvekil dokotr Refik SaY· ı 

damın bıitçe müzakeresi B l d e 
~ünasebehle sôylediği nutuk, bü- e e ıye 
tun yurdda elbette büyuk bır alA-
ka ıle d.nlenmiştir. Nutkun başlı.. 
Ca vasfı, açık, samimi, adeta şef. 

Yağı 
adı kalkıyor 

fa( olmasıdır. 
llarbin yarattığı yeni yeni iktı

sadi teşklJAtın ;şleylşi hakkında 
tnemlekl'ttc ş;k8yctler, tenkitler 
var. Bunlara mebus da, gazeteci 
de, acık görüşlü her sınıf vatcın-
d,ş da karışıyor. Doktor Refik , , f b ı B ı d • • K t'f, 
Saydamın nutku isbat ediyor ki S an U e e ıyesı 00pera 1 1 
d.,.dl görmekle hUkı'.ımel reis, de 

herkesle beraber~ir, Açıkça diyor yag" i-clefmesile olan ı'lı'ş'ıg" 'ın'ı kesf'ı 
kı: 11Dcvlet teşkilatı maksada k~fi "11 
değıldir. Baştanbaşa· yeniden ku
rulmalıdır. Yalnız bu kuruluşu, 

ş:mdikl zamanda, memurlardan 
bir kısmı askerken, başarmak im
kftnsızdır. Yenj vazifeler için is
ter istemez maksada kifayetsiz 
unsurlar alıyoruz. Buna kambur 
üzcrıne kambur diyenler buluna
bilir. Fakat her !ki kamburu bir· 
den ameliyatla ortadan kaldırmak 
rnümkündür. Zaten yeni memur
lar da gün geçtikçe v.azifelerlne 
alışacaklardır .• 

ı~tanbul Belediye I\.1emurları 
Kooperatifinin mahlOt yağ yap. 
mak üzere Sıhhiye Vekiletınden 
bir imtiyaz alması ve bu imtiyazı 
senede :ki bin beş yüz lira muka-

Bir motörü
müz daha 

Doktor Ref>k Saydamın derdi 

bu kadar açık surette görmesi ve t " 11 d • 
b.u kadar iyi ifade etmesi; ruhça orpı en 1 
Cidden demokrat olan mi11etimL 
tin Baş\~ekıLne l~yık bir hareket-

Ya koyduğu fikre herkesin mutla-
ka iştirak etmesi ıAzım gelmez. Rus denizaltısı tara-
t·· Evet, hükum.et derdı görmüş· fından batırıld ı 

bilinde yine ayni kooper~Ufin 
rnüdirile Karaca Kardeşlerden 
mürekkep bir kollektif şirkete ki
ralaması, birçok yolsuzluklara 

(Devamı Sa. 4, Sü. 2 de (Xl 

Al manyaya 
hücum 

hazırlıkları 
Geniş ölçüdeki hava 
a~nları zamanı ya~n 

tir. Fakat derdin çaresi diye orta- Zafer motörü bir 1 
ur. Çok htız blr temizlik sevgisıle 

\·e P<'k 'Yi niyetlerle çaresinı de Motörün mürette- ı 5 ton ağır/Jğındaki bom-
•raınağa çalışmıştır. Fakat buldu- ba!ann tecrübesi yaplfmış 
~~ i~aç tesirli olamamıştır, çünkü batı sahife çıkma- Londra, 26 (A.A.) _ V•'"ngtond& 

Ukumet. beliren fevkalade lht'- r ...,. 
Y /,p k l ngiltz ve Amerikan kuvvetlerinin 

açlar için· -ancak memurin ka- 1 ya muva a o du 11·t· n ' ., ıra.kiyle yapılacak •lddetli bir ha-
k

ununu. n tayin ett!ğl ve barem ' a va taarruzundan bahsedildifi şu sı-
nunıle bir kat kıstığı dar çer- Sofya, '!6 (A.A.) - D. N. B: ralarda Londraya yüksek rütbeli A· 

Ç~vc içinde adam ~eçmeğe ve ve- TUrk bandıralı zafer motörU, 23 
tırngtz bir takım •ekil ve usullerin mayı5 sabahı Zarevo yakınında Bul- merlkan aubaylanndan mürekkep bir 
va w grupun geldiği bildirllmektedir. Bu 
tiı t'.~1ttığı mes'uliyet ve salfı.hiyet ! gar sahilinden 1.800 metre mesafede subaylar Ingliz _ Amerikan askert 

t 
c;u erile çare aramağa uğraşmış.. ı bir Sovyet denizaltısının taarruzu- ı b ır 1 ş irliği hakkında görtişmelerde bu-
. na uğram~tır. Sovyet denizaltısı Uç lunacaklardır. Grupun ba.,ında Ame-

l _lialbukı fevkaliıde zaman1ar torpil atmış ve motör UçUncU tor- rikan kara ve deniz, hava kuvveUe-
~ın böyle bır usulün çıkar yol ol- pilin taa.beti He batmıştır. Mürette- rinin şefleri olan General H. Arnold 

t 
astna iht•mal yoktur, çu" nkil za- batı te..,kil eden dokuz kl~i •ahile Ue A l l m ra J. H. Towera bulunmak-

rı.~n adi zamanlarda da bu meka- çıkmıya muvaffak olmuş:tur. (Devamı Sa. 3; SU. 5 te) § 
k ırna ile verimli iŞ görüleceğine --------------------------...:.__:_ 

~:~,1~!~d;~cr:·b:s~~~~/r~:~ı ==~ E 11 e r ı· n d e n u·. f u s :Y eyı &ek: iden üstün tutan ve ihlL 
r:cın emretllğl tşin derhal yapıl
h a~ını mümkün kılan usullerin 

asretinl duyuyorduk. 

1 '!'ürk inkılabı bazı <ahalarda ak
ın h~kiın.yethıi kurmuş ve med
;;~e zihni:vctın~n; nakli 11ktldan, 

ı .. ha. ktki jhtivartan üstün tu· 
ifl t • ... 

l' st.bdndını yıkmıştır. Cehale-

k
ln Yarattığı bir takım sedlcrı vı-
a k -

rn r en, artık kitapta yerıni ara· 
l-"ıaYoruz.•akhn icabı budur!• di-

p geç· Yoruz. 

cüzdanı olınıyanlar 
Temmuz nihayetine kadar mut

laka bir nüfus cüzdanı alacaklar 
l'll ı.~s.kat içLmat sahada yıktığımız İst;ınbul v·:t;iyetlnden J yenlerin i!An tarih;nden itibaren 
lA edresc Zıhrıiy<·ti idari sahada hii- 1 - Her erkek vatandaşın 1 Askerlik ,şubelerine şahsan müra-
A.t aklı kOlellk halinde tutuyor. haziran 1942 den itıbaren iki ay caat ederek yoklamalarını yaptır· 
Ye:~ağımız adımların karakitapta, zarfında .. <~~ni temmuz 1942 so- maları. 
d nt ıırayoruz, !arkında olma· nuncu gunune. kt:1dar) mutlaka 3 - Nüfus cüzdanları bulun. 
y:~ usul ve şek 1 putlarına tapı- i bir r.üCus hUvıyet cüzdanına sa· mayunların mahalli hükômete 
sın uz, bir ışın mak5atla alAka ... h;p olmaları ve olmayanların bu. müracaatla al.,.cakları vesika1arı 
ol dan ~ok evvel şekil \•e usulle 1unduk1arı kaza kaymakamlıkla- ve askerlik ettiklerine dair vcsa-
1? aı1 rn(t a:<:rbrtır: dUşilnilyoruz. ,ı rına müraca5tla vesika almaları. ıklc terh s tezkcr!'lerini şubeye 

u u~uıır~ şah"ı mC"~'uliyctten 2 - Nüfus ciizdanlarında as· göstermelrri VE' hükümetten otla-
(Dc,amı :;a. 3, bu. 6 da) ( .. ) kerl:k muamelelerınl kaydettlrmı- (Devamı Sa. 3, Su. ı de) -

Rus orduları 
çember içinde 

Timoçenko ordusu
nun irtibatı kesilmiş 

Kırım ve Sıva sto- ı 
pol tekrar ) 
bombalandı f 

Moekova, 26 (A.A.) Reuter 
ajansının husust muhabiri bildiriyor: 

l 

Berç Türker, İskenderun gümrük 

;şlerinin bozuk olduğunu söyledi 
Ankara, 26 (Telefonla) _ Bu- j rük ıterekse. li":'an işleri art~ış. 

gün saat 14. tc Şemsettin Günal· ıtır. Fakat şımdıye kadar gum
tayın reisliğinde toplanan Büyük rük ışlerlnden hıç bir şikayet 
Millet Mec1:sl sırasile Düyunu , görülmem:şur. Bilhassa limandu 
Umum:ye, Gümrük ve İnhisarlar, 1 biriken mc:.lların gümrük muame· 
Dahillye, Emniyet Umum Müdür ... lel~ri ihtiyaca uygun bir hale _,ge. 
lüğü, Jandarma Genel Komutan ... tırılmiş, bu muamelelerin gum. 
lığı, Sıhhat, Adliye, Maarif, Na· rüklerde değil g:ttiği yerlerde ya· 
fıa ve İktısal bütçelerini müzake .. pılması gibi mühim bir kolaylık 
re ve kabul etmiştir. temin edilmiştir- Ayrıca antrepo 

İtalya yeni zo4erlere 
hazırlonı yormuş 

Fnmsız gençliği "ml!reŞ4/ 

biz burooayız .. diye 
hay km yor 

Vaşington, 26 (A.A.) - Siyası 

mahfillere gelen haberlere göre Fran 
sız - ltalyan mUna..ıııı~tıerinde ehem
miyetli değişiklikler beitlemek JA.
zımdır. Bunun askert mah)yette ol
ması muhtemetdır. Alman genelkur
may başkanı Mareşal K.ıytel dlln 
Romaya vasıl olmuı:ıtur. Trablusa 
gitmeıi muhtemeldir. 

ltalya krah San Remoya fitmi~
br. Bura~ı. ltalyanların ilhakını ts ... 
tedikleri Fransız Rıvyerası hududun
dadır. 

Timoçenko kıtaları son kazandık

ları mevzileri tahkim için 48 saat 
çalıştıktan sonra Harkof cephesinde 
tekrar taarruza. geçmişler ve bir ke
re daha fasılasız ilerlemeğc devam 
etmekte bulunmuşlardır. Izyum 

Düyunu Umumiye bülçcs~ mü.. bakımından da mühlm ted~irlcr 
zakere edllirken Faik Kurtoğlu alınmıştır. İlk zams-nlarda lıman, 
düyunu umumiye kelimesi üz.e· depo, tahmil ve tahliye ışlerinde 
rinde durmuş, ona cevap veren bazı şik:iyetler iş:tilmişse de- bu 
Fuat Ağralt da bu kelimeler üze. işler ş'.mdi halledilmiştir. Arkada .. 
rinde düşünüldüğünü b:ldirdikten şım galiba gümrük ve liman iısle .. 
CJonra Gümrük ve irhisarlar büt. rinl birbirine karıştırıyor .• 

K G 'l • v k · ı t bu"tçe ltalyan veliahdi orduya ne~rettiği çeslne geçllmiştlr. Söz alan Bere asım u en., c a e in ı· 
il d h · t ·· gUnlUk <'mirde demişh'f ki. cY~ni 

(Devamı: Sa. 3; BU. 4 tc) il Türker, İskenderun gümrük iş1 !ası arın a arıce s 2Jıyer mc-
.. d k · ı jmtihanlara, nvnı zamanda yeni za-

lerinde bir int:zamsızlık olduğu.. mur gon erme ıc;; n para bulun. .,3 

b h ferlere hazır olunuz.> 
nu, bunu beş on gün evvel oradan ınadığını, unun i mal e<l'ilmeme. 
gelen b'r arkadaşından duyduğu- si Jiızım geldiğini söylemiş, Vekil 
nu söylemiş ve demiştir ki: Raif Karadeniz de Avrupaya mc· 

"far~.111 biz Mıradt\yrL 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter: 

Filistinde bir yahudi 
yurdu kurmak kararı

nın 20 inci yılı 
cı- Ahvali hazıra dolayısile ts... mur gör.dermekten mütağni olma 

kenderun l:manının gerek güm· (Devamı: Sa. 3; SU. 2 de) \V 
Pazartesi ~inil akfQom. Paris·de 

(Dc\'amı S.. S: Stt. ts; de) ( !) 

B. Ruzvelt'in 
bir mesajı 

Vaıington, 26 (A.A.) - Fillstlnde 
bir Yahudi yurdu kurmak lehindeki 
kongre kararının 20 nci yıldönUm U
n il kutlamak için pazartesi akşamı 
verUen bir ziyafette B. Roosevelt'in 
bir meı;ajı okunmu~tur. B. Roosevelt 
bu mesajında, aon zamanlara kadar 
Filistinln maruz bulunduğu a'lkcrt 
tehlikenin açık(a bertaraf edilmiş 
olmasından dolayı memnuniyetini 
izhar etmiş ve demiştir ki: 

Filiıstlnde son yirmi yıldanberi gö
ri..ilen maddt ve ikt1sadl gelişme de
mokra.c:;i prenşiplcrine dayanarak ça
lışan hür b\r milletin neler ya.pab,. 
leceğine mükemmel bir miı:ıaldır, biz 
bu ı:ıekildeki inkişafın sulh iı;inde ve 
ahenkle yUrUmesini ve insanlığ'ın her 
yerde özledığlmiz dört hürriyete ka-

Dünkü yangın felaketi 
Beşiktaşta sekiz ev 16 
dükkan tamamen yandı 
Dün saat 12,30 da Beşilctaş Sinan~ 

paşa mahal:esinde 16 dllkkfi.ıı ve 8 
evin kül haline gelmcslle nctıc:e!enen 
büyük bir yr\ııgrn olmuştur 

Ya ngrn bu mahallenin Köprübaşı 

caddesindeki 24 rıumaralı halen boş 
bulunan tavukçu dükkılnının arka
&!nda ;-ı.ğılı halde durmakta o'an yu
murta sar.dıkları içindeki talaşların 

vuş:masını istiyoruz. tutuşması yüzünden çıkn1ıştır. Alev 
Ziyafette bulunan doktor \Veiz- ev\·eIA bu dilkkdnı sarmrş sonra eaA 

mann da şu demeçte bulunmuştur: tarafında bulunan 28 numar<ılı Sab-
Birleşmiş milletlerin askeri zaferi rinin evine sırayet etmi11tir. oıger ta

yurUarından çıkarılmı.ş o"an ve her raftan dö..,enıe tamircisi Must&lanın 
hangi bir memleketin tabiiyetinde 22 numaralı dUkkAnı da yann1ağa 
bulunmıyan milyonlarca Yahudinin ba_,lamı.ııtır. Jtfalye v11.k'a mahalline 
karşıla.,tığı meseleyi hemen hallet- ge·in('ıye kRdar vanrın hır taraftan 

. - ~ c 
mıyece. ktir. Yalnı.z. Fıli~tin bu mil- ı .\.kar<'tler istikametine di~er tartıf
yon.larca YahudL ıçın bır yurt teşkil tan Yr.nt hamam r:ıokaltına dnğru ge-
edebdır. / (Devamı: Sa. 3; su. ı de) ::;;: 

' 
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A·-\_ 1 k - Haberleri 
man ta imi Zeytinyağları-

buhafta g~liyor v;::1 :~ ~:~-~ubir 
5öy1encnler bir hakikatse me
rak: ıları iyi oyunlar seyredecekl : r 

feb!:ğ neşreHi 
Vılayetten tcbl ğ edıtmı,ıtr: . 
25 3 912 tarihi Vllfıyct ı teblığl

le beyana tfıb tutulmuş o ıın ZC)

l nyağ'md n 
A Ec ~b maddesi :. uzdc 

1 ) urım 1:1;m .) en nmpnt ~ nglnrı 

1 1 lt'; 
n YuLdC beş .ı ı yuzcl l'k.iı i 

1
3 ..,jt, i \ c .v mi \ liıclc b r ecıı- bı 

m ddc' I :sırn mnll rınn M.llt lÇo-
1 runm.ı l.ıı. unuı n ıstınaC:cn T.ca-

T.&1'.&Jııl 

HADiSELER 

Bugiinkii harbin 
asıl sebebi 

İşin içinde meğer 
neler varmış/ 

Yazan M. H. ZAL 
-t-- • 

n.•l V1,Jkıı:et ncc C'l ko nn _.tur. ~ uı;U . hli harbın sebebi ııc hnrbln scbeb ne~ Amerikanın 
Kc" flycl o tıkncbrhıra teb ~ Lf;;.D 1 1 cli.ınya tşler ne k rışmak mes'ul!-

" ~- im S bl lr m s.niz? B r \ '[l- "'l'tı den lta,.ma ı. J\l illetlcr Cemi. 

madıgı için ilim mcsıeı: ne hus· ı 
müştü 

o!unuı. 'i\ ı k " • 
kı•ıcr Prlnceton vnlvers te i re·- yetı e girmeme.:. ve Avrupaya 

Lise Ve Orf J O~UI Crdt ll'}r(ı olıı Wll on'ln ayni ünlvcr· ki.l me degll mı? Euıun üzer ne 

Demek k Sh asi lJımlcr 1''nkül
tc"ln n y . r n ıı seçilmesi dnvcsı, 
bugLlı. ikinci b.r c har harbi kop. 

. , sitenin We t ndında bir clekııııı w 1 on prcnslpl"r d.ılrt'c nde d • 
j rr. ti n o r r ~·ndn J,opıın bir ka\•gadon... \•amlı bir sulh yapılamadı. ı.•ran- c . nl!nı) ıç de ) b.ına ntıla· 

Orta Okul , e il eler n bırlncı ve Bunun bö) le olduj,iunu bir Çtr- sızl rla ln!!il'zler intikam şekl •· { -
N ı .r. l •· ~ ın 'a'1 ı:..n1'1' oyur. u bu-k r el ın·flıırı tıılt'bt' r c hnz.ır - il kc fctını~ 1 nsı kcşfcltlb n de b ' r b rı~ta ısra . etlll<.'r Eu. un \1 • 

m~sının :ısıl scbcb d r 

h A ı b r ı oka r " dn b tıyor. rakat bunn bır ok-nın b 1 .. ııcl Cınlı kıırnelcrl veril - '< .. ycs n mecınuııc ı - nefccsı olarak dilşmıınlık dcHıın u 

d P k ho•lt ll "lt•I Size ·"' · f d t::ı nııha ılil1te edılcb'lır: cekl r Sun sınır lnlcbc1crlnln b - um. c " 1 n "' • · ' ..., edip gitt Hitlcr bımd:ın ıst a e 
tirme- n1t hnnlnrı do oy 1 gUnde anı'ltoyım: <>derck I<; ba ına g.çlJ ve bugi.inkU Be ki de Prıncrto.l Un•vers.tc· j 
bn lı~ c<ıktır. Ll c hltlrm<' lıntı- Çini' meşhur bir , dammı5. Bıır harbe yo: :ıı;tı. Amcr.ka mes'ull. sıııdc rekto: 'Wılsonln dekan Wcst 
hnnları h zlranın 16 neı snlı gli .• u k.•ç ııy C\ \el Prlncclon Un versıo- ycttt-n k · çrnasayriı. onun ısrıırılc nsırda otuz bu knd r sene evvel 1 

nlhoyct bulncııktır. Blı mtlhanlnr- ı tcs ne sıtmi-, şimdiki r ktörc mi- h r kkaniyct da' resinde bir sulh ol· cıkan b r kııvga. bu~wrl\lı harbin 1 
r,;r:ı rhnlze grlrec>k \.iman takımı "On yaptığı mn<,;ln rclıı da muvnff:ık olrnlar haz rnnın saf r olmuş, ilnl\"crslten.n ctrııC s;;ı,1. el• bu işler başı;:östcrme?. ve cbcplcr'nden birid r F:ıkat Wıl. 

_ 23 iinde b:şlıyncak ola devlet ve civarını bc~aberee dolnşmağa b"rl'nltU harbi göze almak hiç bir son devlet r.ıd olclı.ıktıın sonra 
Rum n amp yonu Rnpld den cor : •de geldikten sonra, 

0
1-'t'ncrbnhçe, Ga· olgunluk lmtihnnlarına g rl'bilmck cıkmışlar. ~inlt bakmış ki bina- milletin hatırından Ccçnıczdl. ayni istlkanıcttı> tcs'r gô teren b' r 

1 
bu hafta da )\lnıaı yanın birincı Intnsaray k!Uplerlmızı buı:;-UnkU va· hakkını kazanmış olac klnrdır. !cırdan blrı d gcr.r.dcn çok uzak· Bu n çln böyle oldu? ÇünkU ıım ll wırdır ki o da Wllsonun, h!l- ' 

s nı beyne m•lel oyuncularını ara· j zlyetlerllc .sahaya çıkarınnk ycrsızl Orta okul elcmr lmUhanları I ta ... Rektöre sormuş: Wllson- Parlsc ~iderken cumhur!- ş n tııblatınc fr en ,·=ıı.'fes ni gören 
:ıda bu u ıduran .Alman takımını Fe bir harekettir. lUrkçcden 2 hnı.~ıranı , tabiat bil- - Bana ınernk oldlı: Bu bina yet pertisl re slcr. ı bernbcrlndc aı tıst ruhlu kar;sını11 \'Qklt iz öl· 

n rbah E' • Gıılot ıı ray k'Uplerlmlz E\'\:Clı\ 1-,encrbahçclller C'ıhadı bu g sın 3 hnz.rand . matemahk- rıcdcn bu kad:ır uzakla ) apılmış? götürüp mes'ul yete karıcıtırmv k mc ve devlet re sin n gayet zc.·n-
k ış • da ~Tedrecğ' z. Cumartes maçta oynatmak zaruretindedir' er. ten de 4 hazıranda yapılacaktır. Rektbr CC\'SP \'ermiş: istemedi. Onlar da kızdılar, fıyan g.n. haris \'e ma{irur bir kadınla 
gUnU Gal aray. pazar g{lnU de Bunu her ne olurs olsun temin et- Lise> ve orta okull rın bütun im. - Bunun garip bir hikfıyesl mccl'slndc muhaltfet kurdul·r ve ' kinci defa olarak cvlenmesld r. 
Fenerbahçe le oyn.vncaklardır. melerl l~zımdır. Saniyen hUcum hat- tıhanları haziranın 29 unda nih:ı· vtrdır. Anlatayım: Me~hur Wll- Amerikanın Milletler Cem·yetinc Bu lklnc cvleı: medt' Wll on kıh-

Bu takımın Alman Şalke takımın- !arına, Beşlkta~tan Hakkı ''e Şeref, l'Ct bulacaktır. son bir vuk'tler burada rektör glrmeslrıe mCın. olarak nfırntçı bık olmuş, Ik ne karısını mem-
d ın her birisi on on be' defa bey· pek tılA alabıttrlt'r. Bu şekUde <;ıka- d u" n bulunuyordu. O sırada S.yasi İlim. siyasetin temehn· kurdular. nun etmek için bir.zat Par.s kon-
.~mılel olmuş oyun~ulnrln takviye cak bır Fcncrbahçe takımından <la Yakacak of İSİ lcr Fnkiiltcsi için bir bina y:ıp· Neden böyle ter$, lnrdcı ve fcrrınsına gitmiş, yine or.a gö te. 
cdildlği ,.e çok kuvctll bir ha!de 111- iyi bir oyun beklenebilir. I d mak lhtıyacı duyulmuş. Wllson ~ahsi düşünceli bir adam. dünya. rlş d ye muhalefet reislerine mey· 
tilllbı.ılıı gelmekte oldugıı söyleniyor. G:ıllltasaraya gelince; Saı:ı Kırmı- fop an 1 gayet lnadcı bir adcmmış Dediği- nın en nazık b.r zamıınıı da Amc- dnn okumuş ve Amcr.kn namır,n 
Eğer bu bır hakıkat ı.se rutbol me· zılılıır da kalelerine Clh dı alırlarsa Yakacak Qfısl, dlin \'t'li Lütfi nl l ııµtırmak isterm.ş ve arkadu§- rlkanın devlet reis oldu? Cünkil sulhu yapmanın mcs'uliyctiııl tek 1 
raklılnrı Jyl bır oyun seyretmek fır- hl!:' de fena olmaz. Ancak bu ~ektlde Kırdurın re sliğl ıııtında Vlllıyct Jarlle hiç de iyi geçlnmczrnıı:ı. Bu- Ncw Jersey valisi sıfatlle kendini başına üzerine dmıştır. Wll!ionun 
atını ede etmiş demektir. hnr~eUe futbol meraklılarınn 1.evk- dairesinde toplcınmışhr. Toplnntı- nun için Slyıısi İlımlcr F kültesi gijsterrnış \'C devlet re sl ti rıım- Parlstc yaptığı trırli.i tlirlil hata-

BugOn dilnya att' lcr ıç,lnde yanar· 11 bir oyun ıeyretmck lmkllnı \'erile· da Vali muavini Ahmet Kınıkla dekanı, rektörün dalına gözü Ll- zedl ol· bllmlştl. lar ikinci Bayan Wilsonun tcs!ı·ıle 
k ı , böyle bir tnkımln memleketi· blllr. Yakflcak Ofisi müdürü ve b!rkaç tınd:ı bulunmamak ıçln yeni binıı- olmuştur. Demek ki Prlnccton 
mızo gelmesi b.zlm için hııkikatcn 1 .){~tarın programı kömilr ve odun toptancısı bulun- nın uzakça bir yere yapılmasını N c·d. n bir ilim adamı durup Üniversitesindeki b'r kavgaslle 
bir mru:harlyettlr. 1 Alman takımı maçları tertip heye- muşlur. Öğrendiğimize göre. yo. istemiş. W!lson akslnd<ı ısrar et- dururken s 'yasetc karışa- beraber w:ısonun karısımn vak.t- 1 

Alman takımının kuwetını kabul tlndell: pılan bu görUşmede, Yakacak mlş ve yeni b nanın dı:ı ma gözü- rak New Jcrscy hiikümctın!n vn· siz surette ölmesi de ilk cihan hıır-
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Y angellandiya 
a talvn ıılar, ırmo5adan Korsfka 

O a~slle Fransız Rkiera'ı.ınrn 
en şirin ı:cJırl Nls'I lstfyorlar. 

Bir v.anıanlar Napolyonu ile, bir ·Lll 

manlar haydutları \ 6 kan da\'alarlle 
şöhret bulmtL": olan dağlık Korslkll 
aıtıı ını kim alınıa alsın, ne l ııpar· 

sa )apsın, umurumda değil .. Fakat 
Rh lcrıı'3a gelince ~>: değişiyor. 

J•el• mutedil ıtun·aslle, r.M k ,·e ta· 
ra kaynağı , eJılrlerlle :Rh·lera Ak· 
ıTenlı:Jn h:ı~ıc.a nekahet ve ~ener 
böl:r'lldlr. 

l'ar ı ltalyaya, yansı F rJ.DSSYll 
alt olan Rhlera, şarkta ynnl Jt"I· 
yı&da pl'..7.Zla De garpU. ~ani Jı'ran· 

:;adil ~lı. nrıu;ındakl liahayı kaptar· 
C'enO\·n, bölgenin ortasına. dl1Şl:'· 

füs, b~loı bir rj':leıwe yeri ot11 ıı 

:;nn·Renıo lu~ ı şehrine 45 kilomet· 
re lllrtıaf'f'dedlr. Nls San.-l'~o·,rıı 
olduğu gibi, m~ur t\lont.el<arıo 

gazinosunun ,·arlılatfle geçinen miİ!'· 
takll ltlkıık Monııko prensliğine dr 
dcnılr;\'Ollarllı- bağlıdır. Bu demir· 
rollar glizel mıınzaralr ı1ağiar ar•· 
sımlan ek!ien kndar ttinel ~ndell 

geçer. A~ rıı•a biitıın Rh'fera•nııı 

bn'ilren !iCbirlerl arasındu mlikflll'I" 

nıcl otomobil ~ olları 'ıırdır. 

Rh lera'nın otelleri, \1JIAları Jl:ı • 

:ıııı lınstalıtr için birer nekahet ıwf; 

tılııjları ve gadnoları da yaun spar 
\e cJ; lcıt<'c ılilşkllnl.I klırMcler J~lıt 

hlrer /.C\ k \C sam kaylltl~ır. M0 • 

rıalio ıncn llğlnJıı fılart':'lndekl :Morı· 

tekerlo gnzln~u da Rh·Jera•ya ge
len oyun dllşklinU perraneler ıçlıı 
çek\ıol bir ıo:ıktır. 

OlıttlUllln her tarafından nıvk ,... 

Jft gelirler; htı\a dcğl~lrlrler; M" 
nlz sp<ırlıırının her tl\rlfuıti11ü -r-· 
parlıı r, e,;ıenlrler, oyna rlar. Bu ftl• 
bıırla Uhlera lta lJ&n \·eya Fra~ı 
olnıııktan r.IJ sdc fldeta ulu lararJfl1 

bir J erdir ' c hu bölgenin k~ 
ıılıınuncsl de lonako'dur. 

l"ıı halde hlıtUn Rh if'.ra'~ı ~ıon:ı· 
• 1 

ko prensllğlııe ' ermek YC bu ytrıll 
l•ll,.ur l\llonıet re murabbalık J<Uçil· 
dik ıırf'.n!lllğlıı adın ı da yeni şekldt· 
«l'ruıgellıuııllya = l"angeJ meırııe· 
keti» "" ~P.\'lrlıı biitlin dlinyaıııa b•· 
\ a dd;l-:tırnıe:-.lne ' c eğlooceelof 
Jıaı;retınck en güzel i~ olur. 

ett. kten sonr Fenerbahçc. Ga~ata: Alman;)a şamp.yonu ŞAlke takınu- O!lslnlı1 toptancıların ötedenbcrl nün göreceği, ayagının kolH;)Ctı lisl oldu? Çünku Wcst adında b r b rin sulhuııa Amtrlknnın uznk 
saray klUpleı lmızin btı profes~onej nın en iyi oyııncujarlle tnkvlyell ola- kes'm yaptırmnktn olduğu n11r.ta· varabileceği bir yerde olmasını Is. dekanın Prlnccton Siyasi İlimler kalmasının ve bu yüzden lk.ncı ye ~ i'<u le hora bele· 
f•ıtbolcul r k rşısındn ne yapacağı· ak gelen Alman takımı cuma Hbahı katardan sayrı bölgelerde istihsal l.cmlş Fakat b na ç.n eld p ra F ak!lltcdnln b nasırın ycrı hak. b r cihan harbi çıkmasının gizli 
ı ı ne yapnblle<:cğınl dilşünccck olur-ı ~ SO da. Slrlcc<:I garında ola.clLk tır 1 tedbirler! alınması ndan bahırcdlL yok. Bir zengin bulu p yola s Ur- kınd kavga et mi ve dcclığı ol- sebeplerinden b1r.dtr. rİO d :? bir OŞ k SO h ne Sİ 

KÖR KADI 

nk bunun iki klUbUmUz ve do~n 'Yapacak oldutu ma~larm ta.nıı-rmlö, :fakat, bu hu u .. tn mUsbct b .r mck lazım ... Bunu da Wilson yn. ,-------- -:-.-------------------- ! Yedlkıılc civarında oturan, eV\'el· 

dl bir imtihan o?ncatını da soy eme- 30 Mayıs 942 cumartesi· Beşiktaş o· 1 ki Or birlikte yn~ıyan Nar.mlye adında 1 e T"6ı y • pamamış, e an yapmış. Parayı a A A &it "" " bil 
doğrusu memleket futbol il tc;in cıd· 1 rl a.,nıt ya knydcdilml"Ur karar vcrilmcmlııtır. d k Ç. 1 lG ı ~ ,.A -kocasından nvrıJıp altı çoculil' 

ğe IU:ı:um yoktur. Şeref sahasında, Galntasar~y ·Alman . Ç OY. I . kendisi bulduğu !ç n binar.ın kon- ~, kadın, bundaı bir kaç gUn evvel uı· 
B ze ıklneı ''e hattA üçUncU sınıf takımı saat 18 de. Uç aylık cmeklı, dul. ve yetım dl lstcdığl yerde yapılmıısını şart • - g a11• •••11 mı ı •• ı ınruı 1 uamnıva• • •• 

1 

nıştıfı l~cmal adında bir adamla ,,. 
b,r takım manzarasını veren Rapld acı kö F I maaşlarının verilmesi içın hszır. koşmuş. WJlson buna tutulmuş velsl gece bııluşmuıJlnrdır. tirıü!1dc k!Uplerımlz hıç de iyi bir 

81 Mayıs 912 
paur: K 

1 
Y e. Iıklara baclanmıstır. MıılmUdUrlük 1 b"t" -· .. il t d . ' ı•k • • h eıerı 

al B F " u un omru n.vers· e c geçir- ın c cep e Bu lkl SC\'dıı'ı Yedlkulc harab oyun gösttremedller. Bunu böyle ka· ner sahasında, G atasnray - c- !eri haziranın uçür.dc, Emlfık ve 1 • l ıı;ınde gece yansı mUnascbctsiz 1'
11
• 

bul e•mel< mecburly·etındeylz. Biz bu nerbahrc B """l 16 da, (Kupa ma"ı) Evtam Bankası cin haziranın bi- 1 mck ve siyası hayat tan uzak kal. afııt 
• 1 " ..,.... " - k V""'lvette ,..{ı,·Ulerck bekriler tar mazh:ıriycte eı lştık t"n sonra. mem· Fcnerbahçe - Alman takımı saat rinde tcvz a a ş ıyaca c ar ır. ı . ' • - dan yakıılıınmışlnr ve adliyeye ı .... · t 

• ı t b ı 1 J d mak niyetlr.de olduğu hnlclc de A .Ylardanberi lkinC'i · ·~ı>he sii., olaylarının . ! ar mıla o.lıııu.)or da _," o " • • 

le.ket fulbolUnUn bu maçlardan birj 18 d V I' B ! d' .. . 
1 

kan emri haricine çıktığı iç.n ünl- ıünd~n geçlhnlyor: Açılma lı lskoçyadıı Ur bin aıı~lenın g-re, · YMfl· llm edllmlşlcrdır. 
fayda. tcmın etmesi için bazı nokta· tı. '! 1 Ve e e 1ye re 1 Si vers!te hnyııtındr.n soğumuş, isti- mı ? ~erede n~ılınıll ı? ~r. ı.aman tıfın ı blll) or, DUn üçUncU sulh ceza mıthkcJllt" 

"-- d k d ı 8 ki 1 M d 1 .. " d 1 1 .. ... 1 _, 1 .. 111 'fhnoçenko ordusunun geri ile ır- elet lar ı.u.<:rlnde urm& zorun ayız. ı'sı' et yorıc. arı lac:e Ü ür :· gun e !nsını \ 'ermi ... o sırada dn New ı~ı itti 1 .... a-.ı aç .. ma 1 • ı.. . - . sinde cUrmli meşhut muhnkel'll f tbolu U U b 
'I "' " Klı" •Anln "-tır~ ..... tğl .. u ı~. h .. k. tlhatı ke,.lldiglnl bllıyur, ,Japonların . , Bir :r.amnnlar u m 7. n aşın- .. ~, "'"'" ~ .. .,.. "' ~ " ynpılarnk her lkı suçlu altışar ., 

da gıden Fencrb:ıhçe klClbUmUz bu. Bl!ılklet Ajanlıkınılan : Vali ve &lcdiye R<'isl !Lütfi Jersey hükumetine yeni b r vali kında ben en tloğru haberi ,·ereJlm: Çeklaııg- eyaletinin merkezini hem hapse mnhk<ım olmuşlardır. 
gün dahıll buhran'ar içinde iyi bir Istanbul Bisiklet mukavemet birin- Kırdar, diin 6abah Bölge İnşe mu. seçmek için intihap yapılıyormuş. Anupada ikinci cephe Jl<'k yakımla ~lmalde~ ~e": <'e~uptan sardığını 
nıziyette değ'ıldlr. Bunun ilksini id- elli""! ''8r1Rı 31 "5/0i 2 pazar ""'"Ü d.ilrlC.iğline geler':k muhtelif işler Demokrat partlslle anlaşarak nam Fransa - ltahıı hududunda açılmak 1 bllll or, .. e ıru ııun anııı ile gbrüşe- E 1 indeki gı da mad-

b J .., 

6 

... , ü nde bir muddcl mecgul ol 1. ıJI A ak. bu he 
1 

ke 1 c•eğ'lnl lllUyor, kı:;ac'GM dünyanın dın etmek bır parç glililnç olur. Sa- saat 10 da Topkepı ile Kumburgu zer " - zcl olmuş. İntıhııbı kazanmış, işte tz.ı•re r. ne <"et> n n ne -I
... dlll gerek ezeli rakibi muctur. tla r lir""'•ıı.ı nı, U"ünc" ce..ııa"e kn- dört bucatına ~eU)yor da mum gibi deler·ını' ı·sted :. g .. ı'ne rı ..... cn·er er n arasında ve 100 kllometulik bir me- 'J b ir b•nanın yerine ait bir ksvga '"·"'6' ~· u •·: " " " ı-alnı ı. dibini avdınJatm11:or. Galatasarıw \'C gc>rek e diğer takım- Em la" k Mu" d u" ru" n u" n dar dayanıp da:ranamıyaeagını kcs-ı • ., " " sa!c dahilinde yapılacaktır. ü ·· d b .. 1 ı • h t • A ' A 'n'A nu D Jar onUndc uğ'rrıdığı mıığlQblyeUer Y zun en oy ece s yası ayıı n tlrt>.mlyorunı. l• ~ R UGU GiBi 

biltiln açıklığı lle ortaya koymuş- 55 l!rasım çoldıl'lr atılarak günün b!rlnde hiç bek- llA Bm J'KSlK, HA RIR :FAZLA l ~ıemleketımlzde 21s milyon ıueyrn 
tur Onun ıçlndlr ki. Fenerbahçe ta- Halka mensucat Maliye Vekll.letı \'llAyet cmlA.k ve lenmcz bir tarzda Birleşik Amerl- Bir Je1>0n tl"bllğl . ıg ıi nforce iincc ıığacı \'armış. A~ağr yukarı payıın:ı 
kımını so:ı kadrosu ile Admlra önUne: b I eytam mUdUrUnUn Kara.köyde tram- ka nın devlf"t relsJlginc kadar yi.ik- .vapılan ~erean deniz mulıareheııln -1 on mry \ a afa<'ı düştüğtlnil dlişiin-
çıknrmak. futbo' meraklılaruna ne te V zjİ ne a Ş Q n f Y Or vayda iken yanına yakışıklı ve şık selmiş. ıle bir ,\iıııerlkan kruvaıAiriini i ba trr· ı ıllikçe rıııına \' d ilkkfııılarınıln kl Pt;l-
Ze\'kll bıı oyun sı-yrett.rccek Ye ne Ycrlı l\1rıllıır Pazıırı tarıı!mdan bir adam gelerek mUdUrtln cebini dıklıırını, bir ba'kasını da lıaı>ara 1 kı•llere baknıııktarı utanıyorum . On 
de bcklt-dlğımız faydayı temin ede· şehrimiz halkına dnğ ıttırılan men- karıştırmaka baı,ılıunıştır. Bu yUzden B u sözler Çinli mlsdlrl çok utrattıklarını e'lkl tchUj'tlrrr llAvo ağa~ onar k ilo meyrn n ·rsc ve ben 
celtllr. Fokat. şu da \'ar ki, bu Ga- sucat fişlerlle yarından itibaren meçhul adamla mlldUr arasında mU- düşlindürmiiş. Demiş ki: olarak -'imdi blldlrlyor. ılinfle yarrın kilo meyva yesenı se-
latasaray için de dlişUnUlmesl lfwm ,.. 1 d b metre nakil.fa çıkmış, işin bUyUyt.-ceıı-ını an- . . 1 d ğ Ru deniz rnuharebeı;lndc batanta n t"llk deme) lııı amma, !ienrliğe yalcın 

el b ki.ad sııtış mn.,azn arın ıı eşer c. - Bız, çınlfler, ger ye o ru kulunı te' lk etmek kabil olmadığı- Jstlh16klnı temin e<llllr. S' en ır no ır. k U t k pam uklu nhnmoga baslanııcaktır. lıyan meçhul kimse tramvayın dur- .. d B 
B k 1 s:ı bu U\'Ve ı a ım diışunmek itiyadın ayız ana gn. na göre hlr eksik, bir fazla ne çıkar t Rakı. şlşede durduğu gibi durmaz kar zeısın~ ııhıerr 1'kı kıtibllmUzU de tak- Yenı açılacak b yllcrin isim ve duğı.ı bir sırad, kaçmıştır. Bunun 

ıı ~ eri b' d ki rlp b r f ikir verdir.lz. Şlmd bu Ara~a bilen mi nr... diye hlr ı;öı. vardır. Galiba ıııcyı.'a da \·ı .:11 ıknrm k en do-u hareketi mahalleri gazetelerle iltın olun. üz nece ın e parayı nrıyan mil· 
J' ç "' duktan sonra, buralarda dıı satış dUr 55 lira.sının yerinde yel' er esti- fikre dayanarak zihnim. maziye j <lI U;u GiBi mana\' diikkünında, ağ'açftl durduğu 

olur ı k .. t il 1 . ıca ğlni görerek zabıtaya. müracaat et- doğru seyahat ettirdim. \'lVI telı-rafiarına ha.rılıyorunı: glhl dunııuyor. Alman hkımı takvıycll bır şekil- yapı tca v.., sa ış g n erı ayr dibin ı ki Ko~lka Nls 
... i!An olunacaktır. mlştır. Hırııız aranmaktndır. Beraberce dilşünellm? Bugünkü Burnunun ı e • • 

Almanya da 
kıtlığı 

insan 

A lma nJada ;ıda \·e malzeme 
azlığı knda r du~ ulan bir boş-

Juk 'ardır ıkl o da ln1an kıtlığıdır. 

Geçen harpte ölen a da.mlar, oıcun 
adamlara a lt J iL~ gnıplonnda b~iik 

ıu;ıklar bırakmıo:tı r. SlliUt tutan 
berke5 :ı kerdlr. Geri kalan Ç<>CUk 
' e ıençler için df' bliytlk bir talep 
\ardır. Bir ' akltln nıa.taza çırak
lığına Alınan.) adu bil.) Uk bir rağbet 
'arken ' e Alman tlk'<'arı bn l)C?kllde 
çrklrdekten ,) etlşlrken ı,ılmdJ 3 alnız 
Berllııde be,, altı hln çıratın yeri 
boştur. F.!!klden çıraklar itina ile ıte

ı;lllrken şlnıdl iter ge14'n alıomakta

ılır. Alnıan Is 'e adam bulma teşkl
IAtı, k~Uk ubay 3et'-1mek llzere 
on altı ile on "eklı. ~ aşları arasıllda 
gönUllU bulmata memur edilmlştar. 

Ahnanyactakl lnnn kıtlıtının ne
ticesi olarak, işgal altındaki memıe
kr.tıerln lm1an kaynaklarından it ti· 
fade fhtf.)M:I IÜn f 9ÇÜkf,e artıyor. 

ilERÇı:: 

-

SONMIYEN ITES 
Tefrika No. 67 

- Ne mun:.ısebct hııl:ıcığım .• Baı, ~e
ker sıbıytz ... 

- Oh... Oh... Memnun oldum Al
lah versin ... 

Zavallı halacığım ... Hastalığın buhra
nı onu sarsmasaydı, ağzımdan dökUlen 
Jtıkırdıların nekndar yavan ve yalar.dan 
olduğunu eminim k ı derhal farked:?
cektl. li&lam, mulad suallerden so:ı::-a 
sözO hastnlığa intikal et tird i. Göğsiindc
kl sancıların kendisine çok ıstırap ver
diğini söyledi. Bu metin kadının, bu şe
kildeki şlkftyctlerl endişemi bilsbi.itün 
arttırdı. Esasen , zaman zaman teneffil
silni.tn zorlıışması \'e çehresindek i hat
ların gerilmes de zavullı hastımın nc
kadar ıstırap çekt.ğlni gosterlyordu. K o. 
modln ln üstUndek i dereceyi aldım. H a
lamın koltuğuna sıkıştırdım. Beş dakika 
sonrıı derecedeki yilksel!ıl görünce hay
r et e ttim. Hararet (39,~) .• • 
Halamın kendisini hlllA kaybetmedi

ğine ve bilyUk b ir metanetle konuşma· 
sına devam etmesine şaştım: 

Yazan: ismet ZIYA 

- Atc§lm kaç Perihan? .. 
- Ehcmm'yetsız halacıı,:ım .. . {38) ... 

Fakat sizin bu kadar çok konuşmanı~ 
do~ru değ•I... Milsaade ederseniz siz( 
sıkı sıkı örteyim, istir ahat ediniz. Ben, 
yandaki odadayım. Birşeye ihtiyacınız 
olursa hulifçe öksürünüz. Ben kosar 
gelirim halacığım. 

Halam, bir çocuk gibi bana itaat etti. 
Ellerint yorganın içine sok tum. Her ta. 

rafını iyice örttükten sonra yavaşça 

yand:ıkl odaya geçtim. O kadar üzgün

düm ki konuşo.cak halde değildim. Ha· 
lamın hastahf:ı dolayısıle büsbütün fc
mılasan vaz yetimi dU&U nmcye muhtaç
tım. Şlmd. ne yapacaktım? .. Halam bu 
halde iken vazlyctlml ona nasıl anlata
caktım? •. Onn herşeyl söylemek, zavnll ı 
kadını en kısa yoldan ölüme sevketmek 
demekti. JI lbukl Nlh~da. o mektubu 
yazdıktan sor.ra eve donmek de benim 
ç.n ınilmkiln dcğlldl. Öyle ınüskül bir 

haldeydim k., saatler ce düsiindüğilm 

halde vazlyetlmi ıslan edebilecek hiç 
bir şey bulamadım. ÜzgünlU{!ümü !arke 
!:len Remziye Hanım yanıma geldi: 

- O kadar üzülmeyiniz Perihan Ha
nım, inşa!lah gcçiştirır, dedi. 

Rem ziye Hanım, üzglinlüğümün yal· 
nız halnmın hastalığından ileri geldiğıni 
znnned!yordu. Vaziyeti otıa anlatmak 
ıtızı nıd ı . Bu tecrübeli kadın belki daha 
uygun ve müsait bir çare bulur d ye 
meselcyı ona, olduğu gib i anlııttım. son 
kararımı da bildirdim. Remziye Hanım 
çok Ozilldü, fakat halam gibi sert dü
şünceli olm&dığı için bana hak v erdi: 

- Halanıza; hastalığını çok . merak 
cttl[:lnlzl ve kendisini bu v nzlyetle bı
rakıp da eve dönemlyeceğinlzı söyler
siniz. Burada kalırsınız. Ben de Flitoşa 
giderim, sizin bizde olduğunuzu söyle
rim. Yarına kııdar sabredel.m, bııkalım 
Allah ne gösterecek, dedi. 

Remziye Hanımın bu mak ul dusün
~esl, bana mu!Hylm geldi. çantamdan 

min'mlni defterimi çıkardım. Bir say

fasını kopardım. Fatoşa vaziyet i kısaca 

anlattım. Şayet Ustad gelecek olursa 

halam ın hastalığı dolayıslle yanında bu

lunnrnk meeburiyeUnde olduğumu söy

lemesini de ayrıca tcnb lh ettim. P usu
lı::;rı Remziye Hanıma ver dim ve eve 
~önderdim. 

Aradan iki sa.at geçmeden Remziye 

Tatlısert 

Hanım geldi. ·Fatoşun çok üzgün oldu
ğunu hnttd kendislle beraber buraya, 
halamı görmek ilzcrc gelmek lsted.ğlnl, 
fakat Remziye Hanım evi yalnız bırak
mnnın doğru olaınıyııcağını söyleyince 
vazgeçtiğini söyledi. 

Akşama doğru doktor tekrar geldi. 

Hnlamı muayene ederken yanıncli ben 
de bulundum. Hnttli doktor, hastanın 

arkasına vantm: ç.ckcrkcn kendisine 

yardım ettım. Gece ccç vakil ketento· 

humu lapası hazırlanmasını ve sıcak sı. 
eak hastanın arkasına konmasını tav
siye etti. Zavallı hasta, sık sık öksürü

yor ve kanlı b Jgam çıknrıyordu. 

Doktoru teşyi ederken ona sordum: 

- Hastuyı nasıl buluyorsu nuz doktor 
bey? .. 

- Şimdilik blrşcy soyliyemcm ha
nımefendi. .. Yalnız. fıraz iki c!ğerdt'! de 
olduğu için ciddi bir dikkat lazım. Ye
di glinil atlatırsak, tehl!ke b:r dereceye 
kadar uz .. klaşmış olur. 

- K alp nasıl, s:ığlam mı doktor bey? .. 
- Bütün endişem bu noktada topla-

nıyor hanımefendi .. K alp, maal~sef pek 
sağh:m değil... Esasen sabahleyin yap
tığım şırınga da kalbi takviye içindi. 
inşallah hııstayı yarın sabah daha iyi 
bulurum, dedi ve gitti. 

ve riyormuş 
1
• 

Sarıycrdcı b:ıkkal Şemseddin. JıJ • 
ka le\'zi edilme!< Uzere verilen ırd,. 
maddelerini canının ı.stedlğl muŞt 
ı-lye :ıntıp, diğer mü~tcrllerc sattı~. 
dığındnn Milli Korunma mah1teıne 
ne verilmiştir. 

r- TAK V 1 M-1 
27 lUAYIS 9U 
ÇARŞAMBA 

A Y 5 - Giın l47 - IIIZllt t Z 
RUMİ 1358 - l\IAYIS l! 
HiCRİ 1361 • Cemazlyele,,·el l J 
\ AKl'l' U\.\LI ~A~ 
GÜNEŞ 5,33 9,o3 

ÖGLE 13,13 4,f l 
İKİNDİ 17,10 8,39 

AKŞAM 20.31 J2,0~ 
YATSI 22,27 1,5

1 İMSAK 3,21 ~ 

----~~--~-~ 

IYKÖS~Jil 
1 K ::ıbok m::cveri td" 

D un kabak dolması yap(lll.:--: 
Kabaklsnn oyulmuş ~ 

Jannı bu zamanda atacak d~.,-
ya... l'anm kilo <l :ıha kaba1' ~· 
:rendeledlm, oyulmuş kabak -1"' 
Jarını bunlara kattım. Jaşede':.., f'' 
ğrnuz peynirlerden bir kl şlllJI ~ (1 

nı 3 Uz gramlığını, ilç yunuı " ,ı· 
hlraı. ekmek içi ile beraber ııA:.,o.-. 
tlııı , yoğ'ur<lum. )layclanoı., d:.n,ıf 
tuz biber kat1ım. Bu fiulucA 11 • ._~ 
ka~ık kaşık zeytin.) ağına dli,

0
,-r 

kızarttım. lkl yilz clll graın > -,· 
du biraz sulandırarak Uzertnt'~ 
tıım. Hoşlananlar tçlrı biraz ~ 
ı.ak dö,•erek B,) rı bir tab&l' ı.ad' ,; 
sotrat.-a kot.·dum. Tadına do)' ;e' .. .. ıı11·e 
nıadı. Hu kol:ıy .) <'nıeği ta ' • 
r lm. )Jutlaka ) a111nız. __ • ~f!iJ 

EV~ 



Askeri durum 
( 

1 

Yazan· l 
fllıan BORAN 

Japon-Çin harbi: 

VATAN s 

Mecliste bütçe 
müzakereleri 

istihsali arttırmak 
için yeni tedbirler 

RAS:llAııtALl!DJ!N DEVAM 

Devlet işinde . SİYASİ İCMAL 
• 

verım 
(~ ı JDrioo) ( .. > 

sıyrılmak imkanını ve~diğı iç~n ı 
<BaıJ• l lnc:-Jde) \\' 'denberi dikkat ediyorum. Maarif K " I " ı · t d "' • d mekanizma bizlik değıl, benlık 

dıklarını, ahvaln şımdlllk müsa.t VekiL cevap vermek ıçin not alı. oy uye ma ıye egerın en UCUZ esas üzerine işliyor, takım hal,n· 

F ransız-ltalyan 
davası 

Youa: M. R. ZAL lO otıı Çlnde ('eklanr ,·IL>I•li· 

ata merk"I ... K.ID-'lfW& 

,ehrl malııılleltıinde Japon • ('in 
kıt&Jarı a~ınd ~tin muha.rebeler 
oluyor. Artık bu en<mll ~hrl• .Ja
l>Onlar laftluıd&n ı.caıı ımıtılemd· 
dlr. ~ulHf'r burad• tarnamlle mağ
lf'ıı, olurlanıa.. ('f'kiang \ lllyctı ,Jd

PGnların eline Cf!C.8"8t1r. 

olmamasına mebl"l bütçenin bu yor. Bırak!ı:ı.n da ben cevap vere- de elblrll"'lc çalışmak ve Herisinı 
d d h hyı k ö" o f'talıktakl Mnarf'lf"r ~ö•1tti• 

faslına tahsisat lstemedıklerini yJm. Ben on an • a yaş m. • "' ma1zeme verı'lece hazırlamak 1mk~nlarını yok cdı-
bildlrmiştır Ark•daşlar. bir defa okuduğu. Zlf a 1 yor ld llalyanl•• uhırorr.la-

Sıhhat Vekaietı bütçesı ıoril- muz rUşLyeleri tözönüne getırın. yo~.u ruhu, bu gidiş: adi zaman-

b Y ·r ş d d ı ı U lttrda dcğişLrmek lm "'ns.ız g! ı 

nı3 orlar. Tukatl apn gapetltrtlen 
honra ltal.lada b~nUk anın kta
dır. Bu ırlb1 derılJf'rin klA~lk Uiu.·ı 

şülürken J\tilmtaz Berker nilfusu- Belleri bıçaklı ve yarısı tulumba.- An.kara, ~ (Radyo Gaı.ete!i) emrıne 1,5 milyon lira verilmişti. k~ 'b 

1 
muzun arttırılması .••in esaslı ted- cı olan talebeleri dUşllnün. Ter ı- ar1:1 (Bugün) reemt gazetede ~ı t- im i eve in '\'e hu.su~i m ellSe- :o.. 1 1 k 1 d b• 

• b'rşeyd'1"· Böy e ev • a c. b!rler ııhnınasını soylemlş ve Sth- ve lAzımdır d:ye mütemadiyen çilerimizi i1gllendiren yeni bir Koor- ·elerin atölyelerinde pulh1k, uç de- d 1 k 1 da hark·i ITI&cer11h1r,,1r. 
- ın<.ı ksut lçln icap P rn a ~~ ay , 

hlt Vl"kflleti bütçc··.n~". 2 mUyon sövlcmeler bu faydalıdır. Fakat dinasyc>n kararı ~ıkacaktır. miri, waban yapılmasına ~lanmış- .. 1 k . 1 d 

l:"ine Dofu Ç>nd.t Fu-lilen ,·ıtaye
tl de Japon tehdidi altrndadn·. la
J>onlar buraya bilyü.k öJ('öde taar

ruz• getrncıık kin OÇOık remUcrl de 
dalı.il otma:k ftzere df'Gk (tkarma 
kafildert baz.ı"*"'1aJcta•hrlar. Bura
da llköoee FuJ.i.o Umaaına turruı. 

etoıeıert m ... temeldlr. 
Efor bu iki 'V!lf,yot .J..,.nı.na •il· 

ne &'~, Çtaln dtntr.lr aMLkatııı 
kalmıy-ı<br. Japonlar .....,...,, ('l-
111 llrt:i.tl. tc:il'I de Htndtçhtl'df' aı..ktrt 

h&T.Jrllk ıti""'*"""'rler. Qn aöuü
•U, Riıodiçl.rye Japon m<ıtörlü blr
llklıel'f•• ~kartldıfı•ı .Oylem.J~tJr. 

Bu hardleil.erie ve hnırhkla.rla, 

J.._ı.n. çı .. ~· dôrt wafta• 
topyekan bir ............. r:~klfrl 
*"1...,ılnılelctadır. Japonlaı' Blnnu
~& Ya.rd1.tn yolunu keetUer, ,ımdı •eı 
('lllhı dotw l;hde deolr.1" aliıok .. ı•ı 
k .. tı1•p ıt""7<>t'Jar. BH 1!1 M k· 
't•Jllftı&dıa.n ... n.. üçönıetl u.Lhaya 
b&jlı)·rw.ı.ı.r. nu da ('unır-klnf'• 
l·U"'-'rttr. Böylellkle orta Çin ,.ı. 

la)etlemd M ı.uM .arıı, olar.ırtrr. 
}'akat bu pi&lıl&ru 1-nlmaol U<UD 

za._ lııoifımr. 

!Uman-Rus harbi: 
AlmH t*lt!De ıöo•; Rark•I 

f'tnu.ı..ntt.ıct kUMUna. m8arfıM91 

hareket MırbMu.İ, ,,ıına.1, batı \·e N· 

•upta )........, tMrruzlarla -...n 
•l'lbette u.aım,.t.r. Harl<of'un ~1-
nıaı do(<.......,a yapı!M "°"' taar
ruı.ıan (MMküriülm6"*'Mır. 

Rllllar& .-: Rarkof l••llkMU4'tl•· 
~ - taltldm olll1Ml'"1'. lira· 
lfn Kova· h7- t.ıaam..tl~ Y"" 
Ptlan ~ ı-.....ı.n piioıldirllll
nııı, •e AJatu t.aorlt tılrllkkrioe lliır 
lc&yıpiar ...,.,ıını...ı.,ur. 
Al- tflıllt!, yıılım dar bir •· 

haya. ıkı•tfrılan llvt kutlelt-rirttltn 
ıı.ı.....ıı.ror. Fabt bu dol"' ol hl· 
1
•• •.-ıc tabiJ<e -- bir 
n1ovaffakJyettlr. 3 Ro..' ord'Gl'iunun 
kı.t,.tılrnuı •rt•k ba:hil mMzua ft ... 
ktldlr. ~tıh ... ..ııe a)"tlı böll"tl• de
' anı edl)·or, Almanların Harkor -
l~yu1n ara"1uMla RtJ!. <'t"pheslnJ yar
drklarnıa 'l't' ftrhtlltfı•e Uerhyfllt'k 
hlilUk bir ku,atınıa yaptıklaı',na da
ir ortada önemıı bir eman yoktar. 
~\ln1anlar .f - G cündMberl ta.arnıı.. 

et tiklf'rt lt.&df', bir 'tf'blr aldıklannı 
bildlrme<IUer. Onernll blr ~lr, mtıo

.. elil tı.yan1 nte\.·ldint aı .. ıaN.ı, bu

nu Uln etmekte elbe~ mahzur 
r.Hrnıttlf'rdl. 

Dünkü yangın 
felaketi 

1 ~ •' • \ en<'rı'iyi, iradeyt; gun ü ış er en j 
lira taı.laslle ?lıleclise nelmcsinden ş:'mdlkl ger.çlltl itham etmek doğ:- Iıtihıaun arttırıln1a.sı ic;tn l&tihsaJ I t:r. Yeni karara göre köylUnUn bun- b 

• . avırıp harekete geçirmek g.bi ır 
dolayı memnun yetlerln~ bildir- ru delildir. Ben gE.'nçlerin &ldiş:n. vruııtaalrının ço_.lltıtmuı lA.zmdır. 1 ları ucuz elde etmesi i~in hUkQmet 

1
; sak·n bı'r zamanda başarıl. maz, 

m~ştir. Sıhhat Vekill llulüsi Ala- den memnunum. · ... " ... " eı ~ıtekim hiç b\r yerde başarılan1 -&kiden gençler Fakat ıaban, ,.,... ..ıenlirt, pulluk gibi icabında. mali'-'et dc•erinden aşağı .... 1 

ı Ş b ··ıç 1 d n do tulumba koşarlardı. Şimdi çocuk- ietihsal v••ıta~rı paha'.ı oldu-"un- bir fiyata. ıatma..~ı hususunda Ziraat k 1• a u eye yapı.a.1 zam a - . ~ "" "' mıştır. BöylC' bir fdari ır. ı ap an .. 
layı Mcctı~e teşekkur ederek Sıb- lar futbol oynuyorlar .. u.mumı. ah- dan çiftçi bunları tedarikte zorluk Veka:etine mı:"zunlyet vermi~tir. Bu cak fe\'kal!lde zam41nlara ait can!. ı 
hat Vekiilctinin bu senekt progr6o· ı Iak denizin dal.:ası .. g•b:dl~. In~r:. çekiyordu. Bu hal dikkate alınarak fiyatlar nakil masrafı harıw., memAlen-- ı'hl,ya;15rın baskıs1 ıtltı;-.d& yapı-

h l .. ı ı t ka Demin de soylcdıÇ.tm gıbı ketin her yerınde aynı olacaktır. " 
mının ana at ar,nı şoy ece ana - çı r. . labilir. çok muhtaç olduğumuzu 
mıştır· , ben ıençlerdtn memnunum. Yır- e\-velce ''erilen bir kararla köylüye kara , ... I tipi pu11uk 2.3 lira, Ege ı·k 

5 
d 

l D ··1 kAI t· ıı Başvekil doktor Re ı ay amuı 
•- Bu sene yeniden 175 huklı- ı mi, yirmi beş sene evve aru - ucuz alet temini için Ziraat Ve e ı, tipi pu uk da l:> liradır. da ifade ett.ğl ldart tnkılAba; böy-

met tababetı ihdas edllecck. 139 \muallimin mekteblndeydlm. Ve- d 
sıhhat memurunu kııdromuza a·. kil bey de oradaydı. MekU-bi te-ı j O J 8' a • r le şıkr b·r ihtiyıu; ~ünün c :-3rı•- ı op n ar ırmony c:.ı.. " mazsak en büyük bır fırsatı kaçı -
ı.caı:ız. Ayrıca Erzinran flastane- mizl•ınek iç:n_ tam 250 kişiyi at· ~ 1 Rus - A ı m a D 1 
si umumi muvazeneye almarak mak icap ettı. _Halbuki ~ımdikı maline asker y:ğ~yorlar mış oluruz. 
:dare edllccek"r. Bu sene köylere ger.çlerlm!zde boyle b>r temldlk b 8 f b 1 ı k "" En ulak işlerde bi e arar ver· 
daha ziyade y~klaşmo!a, doğum hareketıne ihtiyaç yoktur. Ayrıca Kı"nhv~ (B•şı ı ln«hl~) li mek mes"uliyetı doğrudan doğ,·u. 
evlc-rini artlırı:pcc:ğıı. ı;ocuk vcflya-. kültürleri bugünün ihtiyaçlarına u hem şimalden Bar\'enkovo Ke lmtnd~ flddetli taar· "·a alınmayarak Baş\.·ekılletten 
tını azaltma"a ve sıtma, trahom.! ıöre kendilerine verilmekted:r.. h /d , d ı yı 

" 1 em Cenuptan SiJfl I ı ruz muharebeleri devam etmf'kte ve rey sorulmasır.d:-n o nyı, sa tı 
verem mücadele teşkUAtını 'en:ş.. Bundan sonra Saim Ali Dilem. Çungkin:. 26 (A.A.) - Japon.! Alman hUcumları ısrarla yapllmak- doktor Ref'.k Saydam memleket 
ıetece;:ı;iz. Bill"e':f' koydugumu:t. re cerrahlık için Avrupad.akl ce- 1 d 1 t d 

.. "" "' yanın Hindistanı istila etmek hu- a Lr, Her ikı tarar Ja bu harbın en ,teri hesabına, ebe te azap uyıı,. 
para ile <'Ok "OCuklu ıficlcrc vc-1 reyanları takıp etmek. b.r takım k k . 1 1 "I ~usundaki maksatları el' an mallım orkunç liafhafarı:ıdan birine büyük yor- Böyle bir rner eıı ı aı ~ n1 n 
rilmesi liızrm 'clip de s!mdiyc kn. · esk hocaları himaye etmek lü- tt .,. t 

1 
. ! il 0 ~ değilse de Japonlar, B;rmanya ~··- ordularla girişmiş olduğunu ve c;oı.. mrımlf'ket ltlerinde yar lp;t u 

dar verilm:ycn borçları derhal . zumundan bahsetmış, sma guz U J a 
· maline dört tümen yııt.mışlardır k lliyf'tll malzeme kullanıld1ğ"ını aiJy- tukluktan. zaman ve er.er ı ~ır -

tasfiye edecl'k, bundan sorıraki da köylerdeki tedrısattn tek mu- li 1 1 h t 
1 Batı Yunnanda da on bin asker len1ekte müttefiktir. fınd"n dolayı da e bet e ra a ıı:ı-

senelerde .htıya.ca k dar para ala- alliınlc yi.lrümediğin., çünkil tale-
1 l ,. 1 a 1ımışhr. • 1 Sovyet mUfrezeleri bir kasabayı lık hilll>ed\yor. 

rak bu kabil ailelerin 'stihknk\a- be sayısının fozla o dugunu •ÖY e· ' • b .. ·· 
Vişi, 26 (A.A.) Çeklang eyale· l kııJ&ttı:ar Alman)ar tayyarelerle Vek!Hcr, da:re!erınin utun .ş 

rını muntazaman '\~ereceC1z. AY- mij+ir. J.. 1 1 k " tinin merkezi olan Klnhva şimdi hem paraşUtçU.. erzak ve mUhımmat in- ıerlne sahip ve h;:sk m o ma · ,.er 
rıca ücretli mı•muriarın maaşa 1\-laar:f Vekfli kürsüde 1 d rdll y 1 karı•mak fımalden hem de cenuptan sarılmış t et. ardınıa bir çok tank gön· birinin teferrua ır.a " · 
kalbedilmele:t'l yolunrla da hükiı- KUrsilye gelen MaarlC Vekili bulunmaktadır. Çirı.lıl€'r, Japonların 1 derdiler. hepsini kendl 2etl reyler:ne gOre 
metln çalışm5.kta 01 uğunu Baş- demiştir ki: Klnhvanrn 20 kfometre şimal doğu- Kızılordu nfhayet knaabayı hti-ı halletmek iddiasın~&~ vaz~eçcrck 
vekılimiz bildirmiştir· Bu sözlere •- Cumhuriyet dcv~nde m••· d b ttlkl ı 1 ı t tt , ıı t ı hl• •• •• .ı.ı aun & lr noktayı tışıgal e er n çum a za.p e iti zama.n garni7..on htr iıin mes u ye .n • 
hiçbir fey 'lAve etmiycccğ.m.n rı·f meselesi :lk safta gelmektedir. ·ıı f t U ·•-ı b. ı · le I• Bu··vu"k 1\lil ı ra e mektedirelr.• mı~ z ır mukavemet gösterm f · hipler ne bıra sa .. r, - .~" -ı 

Abdurrahman Nacı Sıhh'ye Ve· Nitekim maarif için ayrılan pa- ve her evi, her blokhavzu ayrı ayrı let Meclis~ ttc hükôn1et makır:e.s1 
kiıleti kadrosunun ;.ekada:· n,ıtı. ralar bütçenin umumuna nisbet Joponyonın gizli silahı uptetmek mecburiyeti hasıl oıınıı•· ırasındl bir irtibat unsuru ve 
rılırn yrrlnde olacağını şöyled k- ed:l·rse verilen ehemmiyet derhal Sldney, 26 fA.A.) Je:ponyanın tur. Sonundtı. k.9.3aba i~al edilmiştir., uınuml prensipler·n muh:ıfazosına 
ten 90nra dcmlşl;r ki: kend'.ni gösterir. :Maar:f işlerimiz "gizli sllAhı~ Rabaoul ve La.e Uzerin- Almanların herhangi bir noktada i ffil'ınur blr m!llt bck::ı:I d:yc kalsa• 
•- Sıvasın bazı yeJ.·ler .de sıt- iki noktada temerkilz etmekted:r. U U ü tU IU"'U ı · ı nl b" de ilk defa o:arak görülm şt r. s n Fı ele aldıklarına dair hiçbir, tar ~dari n1ak ,~eının ver ı ·~ 

ma ve fren:ln n çok oldutunu Birı ilk öğretim davamızın ruhu- :J.{Utteflk pilotlarının anlattikları- malQmat yoktur. hAmlede mlı:ı.l!erce artardt. O Z!l· 

gördük. Bazı ki"·ylerin yüzde 0- ı nu teşkil eden köy enstitüleri dl- na göre, bu sllıUı mahrut1 şekilde blr Bertin, 26 (A.A.) Aiplan ordu- man vo.kit vak;t rltıği,rn Vek llcr 
tuz, kırk hatta ellisi fren~lyc ya- 1 jert de tekn k öiretimdir. D:ıer hava bombasıdır. Japonlar bu bom- Jarı başkomutanlı«"lnın teblik{: bir .stlkrarcızl\k An\ilt olmazlar. 
kalanmışla.~dır. Bir mualll~ n soy· f ıubelerin de ınkişafına imkAn ve- bay[ hareketlerden dönmekte olan Hl'lrkôf cenubundakt 'kuşatma mu- Vekületln gid ·-.ı onlarla berabrr 
lediC:ıne gore talebcr. 1\ yUzde 0- rilmekted'.r. İlk öğretim davamız hava. teşkitlerine karşı kullanmak- harebesl on hararetli deovre!linde bu- değlşmezdl. VekAletin işlerine ı:a .. 
tuzu trahomludur. Bazı dokt .. orlar köy e-nstitülerinin hal ve fstikba- tadırlar. lunmaktMhr. Çember lı;:ine alınmış hlp, kudretli ve çtkirMkten ye .. 
b,ulundukları mıntaka~ın sthhı va- lile $iddetlc alakadardır. Bugün olar. düşman bUtUn gayretini top- fşmiş müsteşarl::ır ıcap ecleo tc-
zı~etlni iyi ve ort~lıı,a sütl mani 2 bin talebe.si bulunan bu enstitü. ı k ıah· ti t h' 1 
göstermek ve kl'ndı mesaller ndcn le 

1 1 
.. .. . . ..J~kı 

1
,, b:n liyor. Biz şimd:yc kadar bir mil- ıyara do~uya doğru bir dellk at- ı şebbüs ve an ıye e . f'C: 

1~ 0 u-
V kl:J b kt k r m z onumuzue !'Cnf" .. · , yor:.luk bir talebe devri görmenıiş- mıya. çalışmaktadır. Bu maksatla nur \'(' umuınt ~şlerlm:zdekı df;'-

e a Cti memnun ıra ı~ma bir vıl sonra da 15 bine çıkacak tı·k. Bunların arasından bı·r kısım yapılan çetin 11ava~la.r dün boşa çı- vamhJıA>rn dcstegi halinf' gel rler. 
jç;n ona yaohş malô:mat verıyor- 1 2 

1 1 1 
19 

lar. Vaziyet çok Crc:dlr. Sıvasta ; ve yı son.ra mezu~ arı~ ve~- talebenin noksar,ını bularak bunu ı· karılmıştır. · di. 
b k" 1 l b ,,.. b f li 1 megc başlıyacaktır .. Dun butçenın tamim etmek Fazıl Ahmedin sö ._ Harkof'un şimal doğusunda Sov-ı Şunu da ili.\'e cdeyhn ki ,·azı.. 

azt 0Y .. cr n . <ı.ş-....ın a.şa .'."Cng umum·ı hc···ctl "zcrındc konuşu. ti t f d t •· dll t ld • l S V ' u led:g" ı gcrrcklikle bir noksanlı".rla ye er ara ın an e"'ra_ r e en a- feyl bu manada kavrayıı,n '\'t.> o u,.u soy cr.ıyor ... '""' ek - 1 k H rı 111 1 · b ' " 
!in.den r.ca cd_crim. Duraya. bir ı ı'.'ıru··-ıecnrdenamı czuncnoelaşecnak.n taulebeney•-

1 
biz son senelerde hatt.n sert bir ı arruzlar püıkUrtUlmUştilr.' 

1 
umumi prer.slplere dokunmay&~ 

ı bl 1.. 1 k. 1 kt Tln1oc;ıeııko ordu.,unun lrhbah kfl"J.dl . ler n mü!lltt"""r ve umurni ml\-
mutehoi.s&1$ mufetui gondersın. z· t V k'l 1. 1 d d kl er ye usu u a ıp e me eyız. " l ı~ · · -

Tekrar kür•..,· t le ıhha ıraa c a c ın n e este eme- Bu usul dayağa deği! müsbet ve vı~ı •• 6 (A.A.). Tlmoçenko or- dUrlcr tarafından halledilmcslı.del 
\'ekil. hiçbtr J:":.:-•akad frengınln si Yolunda.ki fikrın tamam("n iş. f t kd' d'· ' kt dı· Bu du•unun,-e-ri ı.ie ırtibatı k .. ıımı,ur. ıarar eden VeklıterJmtz dr yok de~ 

t ırak cdıvorum Nitekim bu cihet men i 
8 

. ırc "'yar_ma 8 dcı · k Tak\'iye Jutaıarı anc•k hal·a yolu He "'lld·.r. 
yü:aic RllJvı gc,.medJY. n:, halt' • · 1 d Ü • 

,, .. • d h'4kıi t d dO . ili . h usu saycs:n e son ç sene O- ırönderilebllecektir ---
yurdd«kl wmumi frcng vazıyetl- u meçe e şun· mu~. a. ğulmak gibi inzıbat vak'alarının 
nin sıfır ocda dokuzdan hu Sf"r.c z.ırl"n:!.n köy enstitüleri kanunun- adedl azalmıştır. Üç sene evvel Kırım ye ~h·a"toı>ol bomba.landı Bir makine parçası üzer ne bi-
stfır onda ~ek ıe nd:gını a.ı ldlr· da Ziraat Vekl.let;nin de ali.kası 200, gec:cn ı-er:e llJ, bu sene de '\rişi . 26 t.A.~\.) Almanlar Har- necek yük en ince hesaplardan 
mi.ı ve şöyle deın:..şUr· kanuni hüknıe bağlanmıştır. 3 ş1_ yaJnız 60 küsur vak'a ile kar,ı- kof cephesinde U!ıtUnlUğtl ellerine. al- ıcçer. Kullanılan madenden bir 

Arkadaşımızın süyledığ nırıı köy okullarından çıkan ('O- Iaıtık. Demek ki bizim münase- mış buiunmaktndırlar. lzyum - Bar- cer çubuğu ahnJr, ~r kabiılyeti 
do(:ru ı.sc Sıhhat Vek. et gaClct cııkların bir müddet ı;.onra bil. bette bulunduğumuz okullar için- \•erı.kovo keeimlnde Rus kıtaları ı:ev- ölçülür, herke~e taşıyab:tecel:l ka
göstermiş dcncat • l. -:nizdc ta~ diklerini unuttuklarına şahit ol- de vak'alar azalmaktadır. Ayrıca l'ilmiştır. dar yük vcril!r, yoksa m!ı.klnC" kı... 
rama heyeti yoktu• İ•A fırsat...a duğumuz ~çin Maar:r Şürasında hocaya çalma filin gibi gazetele-- Krrımda Si\•aatopol bombardıman rıhr, tutulur, işlemez. 
bir tare.ma 'ıeycti göndC'recej ın.ı. kararıaştırıldığı gibi bu okulları rl kirleten vak'aları da artık gör- edilmiş '\·e huar ya:pılmıftır. İşte bütün aksilik yeni yrnı 

Abdürrahman ':'\!Jel Sıhhat. Ve- bc'ier sınıfa çıkarmeğa çalıştık. müyoruz. Ankara, 26 (J\adyo Guetesi) - teşkllAt yııpıhrken takat hesapla-
~ kAlcti::ln değ ı ,1radak oktor 1 Diğer medeni memleketlerde tat. Beden Terbl3e3i d(ll·ası Verilen haberJere göre Harkof cepp rına hiç kıymf'-t verJmemesindcn 
gaflet gösterdiı;:Jnl öv Ycrek bu bik ~Hen bu usul sayesind bu Vekil bundan sonra Beden t!'rbi· hesinde Timoçenko orduları mUda- ·neri geliyor. ~teseli bir makine~· 

Bundan f'\\f'I ıtaı,·nnın başı 81-

kıhuf'a .\ltnanJll ile danı,madan 
ı·unani"4tana ~aldırnu<;.,, fakat netl
telt·r uınuldu~ gibi c;ıkn1anu1tı. 

~H.ındi d Nls, Kors ka, Tonu dl
.Ye l\opnrılan ferY-:ıtlar" ,;tin g~ti.k 
C.'E' artn1aktaı!ır. :'\1.,1 l"'pl ~tmek 
ti7.t·rt' S;uırrıııo'da. Jlal~an ku\"\·et 
h·rl top'an<l:tın;ı dıı.lr rh·ayttıeor 

du)·uln1u.tur. l{or!dka\·a pek )'&kın

da bir ba~kın yapıla~·aj!:ına datr ha
bfırh•I' ıle tk"llk •lejtildlr. llatt4. bu 
ını•5f>lt'.lef'e "alr ltal)·a.ııın 'Franaaya. 
bir nota ,·ennek lUt>re olJufu da 
•Ü.) lrnl~·or. 

lttıl.)a bôllf' bir lıar~·kete gtıçf'

c·P. olursa '\rih\'erjn ııaten ı;t•tln olan 
it dorunıu hlr kat daha 7.-orla,M"&k
t ır •. ,lınanyll henllz ttaı:ra.ya da. 
Fr:ın•l\)'11 da ııMlı. ı·f'l(,.·irf'<·f'k me\'kl
dt>dir. ,\\·ruµ.tnın kö1nUr \8 demir" 
kal·nnklarınr da a'u~u ı~Jntl!' tutu .. 
)·or. l'akat nlltuzu hlr fi.Nle 8\.'\.f'I· 

tilne nl"ihi"t!('I çok a.zalını"hr. Al
n1aolar, 1tt1 ıtal~anları Jrliıc·<'ndlrme-

1, ne ı1e Fran ıılırı bıi..<11ıhütiln yei84" 
dÜşUrnlf')l gö~P alamaı;Jar. tt.al)·a .. 
nın dıt., ı·ran~nın da f!olhai yard1-
nuna lhti)·açları ,·11rchr. J\hı1an. fab
rikalarında hem Jtal~·an, hem Fran .. 

1z l~·ı ko11an1yorlar. RM t'~phe .. 
'indt. Jtp,1yan km""·f!tlerlntn yardı

ınrn,ıan vaz g("f,·f'rne7.lf'r. Ellf'rindt::n 
grl1te Fran. ız.lan da b9. ctıphede 

clü,·ü.~ M"\·kffi.et·ekler ,.e Fran.a~ 
donanrna.,.ındBn Ntlfadtye balla
t·aklartlır. 

Ak .. Uik ...uradA kl hf'r mMıleketl 

hirdtn hoı;,nut etınf'k Almanya l(jn 
hnkAn.,ızdır. çllnkii ltalyanın trözü 
t•rsn .. ı1'. toprılkhtrındadır. ln.,t.lt..
rt'nl.11 dr y~r,. yıkdılıfına y&nltff> ye
re hi,kıneılere.k, tam .,.~,._. f".E.11 
dtkten -.onra harhfl Kf.rm'°"lntn. kile. 
n1t't ı, .:'\ i .. , Tunw-., Korı;lka ve Clbu .. 

tJ\·f', ınlttnkünsf1 Suriye)·e ~ uzat
~aktı. lla.lhukt ttalya ':lmdtden h .. 
Tf'l<t'te grçe~ Laval :'.\·erinde kala· 
ıuır: \.'t' l·'l'ftnı-.adıl. "-ifn·~rln aley
hhulf' olarak Rna.,,.i İY.\, gO.~rtr. 

R. 111tlrrin on nutkunda LAYal· 
df"n hl\' hd.hıJCtlllnıf'ınt>Jti • unv. ıöa
terl~ 01 ki hu Knl~·eı.le ttalya dabl. 

ağ·r lıa..<ı.ııor. Bununla bf'raber lt•l.
\&nlar, harki ınaeera JhttY'M"tna 
,~nuJ,;a'"n1rt t"de-mlyt1rek ~l.ae vtıy& 
Kor!'lka)·a f'l ur..ata<'ak oturlana 
Jtah·an dalıilt :zorhıkJarındtln doian 
hu İhttya.ç lUhl'trln gn.rbi • .\.,-ropa
tlakl unıu1ni durumu bakımında• 
<:Ok apr bir bedf>lifı tidnlmft ota-
c·akhr. 

Oikf'r ta.raftan ltlll.,an t.:)·ikl· 
nln d:lnıJıkh l.,>,·ıit:1 tan.rnda blr 
ın nası da olabilir. S.-lkl de mak· 
.. at. }'ra~R)·ı lta.Jyan t('bdidj altın
tla hırulm1ak \'f' hunrlan kurtnlnıak 

ı.t:Jn h~ ,a,.h ı(n~., alm•P "• Al
manlıua iltil'8. f't.mc,,.'if' ~ketmck-('B&.•,ı 1 ln«.'lde) = 1 mın\aka.va evv"l' bır mek~plerin verd'ğl mezun adedi !aaya g~mit:ılerdir. -.virmek için bin beygirlik kuv· ... ; a m "ett yrsl dAvasının rle alındığını. bu )'-

ı11şlemı., vr neticede KöprUba~ cad- gönderll:ncs fıkrt de r.ır- c m ş- son 2 sene J('indc 70 bine yüksel- maksatla da Beoden terbiyesi umum vet ıazım, oraya yüzlük bir mo- tir. 
d .. indeki 12 , 1 numaralı koltukçu ı:r. "'ıtir ki bu rakam evvelce 25 fransada heyecan tör takılırsa makinenLn beklenen =============== 

1 i mUd.UrlUğünUn bu malt yıh baljlından 
Yuıu!un, l:? numaralı berber Refidin Adll,·e bu·· tı·es·ı b ndi. 1 tt harekelı yapmamasından dolayı . . ı itibaren Baf\•ek e en alınarak ~ia- • tt' k t 
~Ukklnluı, Cema.l, Keomal ve Sabri, ı\dU~c . bu.tçcsı gOrilşG. irkc, Imıa:l Oğuzun, köylerinde 200 ı arife ba.flanacağınr, ortada cılız bir gı ) çe ar JVOl hayerete dilşme-k kimsenin hatırı.. 

yonda ıstifodc ed.ldlğ. g'bl, zaten 

bir ücret nldıkl:ırına göre taŞly•• 

b;lcct'k onıuztara frvkaliıde t,ıcre 
aa mcs"tıliyel payları yQk:le.mt-te 
ne man. var? Evet, btr takım na
zari ltlr,zlnr hotıra gelebilir- Fo
ka! fevkalAd • ır takım zorluk· 

l l.r'deflere alt Uçer k:a.tıı ve her ke· Abıd.n Bınkayaya ce:vap veren mevcutlu okullar varsa bu okulun nesll .olmadığıriı. hıfzıs~rhha t~kilA- (Ba'ı l ln~ide) (!) na gelmez. tnsönlar d:ı nih;.)'{'t 
ında befer oda bulunan l·t, 16• 15 sa- Adliye Vek iı Jlasa Mcneıncncı- ma_hallen takviyesi ıazrm gclird:. tı için Tıp fakü~teıi lle temaslara. Ka.rtlt• Latin'de btr tA..kını Fransız muhtel:! kudrel ve kabiliyetlerde 

l-·ıtı ahfap evler ... bu evler" eskideon oglu, bUtçrctek:. 3 ffi! yon faz,ahk- Alak;_d'-rların • tek:isUl gösterdiğ'. b&flandığ'ını, götlt.erlşe ehemmiyet ve- g-ençleri cMarc~11l biz buredayız-. bir takım motörlerden başka bir 
P<>stahane o:ua.k ku11&nılıyordu .. YI- tan bir kısmının f vk<:tliı.de zam- antaşildığından bu cihetle a15ka- rilmedtğini, diğer VekAletler kadro- diye haykırdıkiarı }(;in polisle arala- şey de~ildir. 
tıe aynı kardetlere ait hurdacı Ham- lardan, diğer bir k;.;mının da dar olup rne.!eleyl tamim edece- sunda va.zift alan gençlerin dalma. rında çarpıfma oln1uştur ----
dihln 20. döşeme tamin·ist Must.afa- nlahkeıne kat plt'.,·1n'n terfih ett - ı·m. Dün General İzzettin Çalış. muvaffak olduklarını, menılcket to- A101anyan111 hedefi Kullanılan unsurların maksada 
hın 22, ve ya.n11nın Ç>klığı 24 tııayılı rilnıesindt"'l ıteri aeldlgııı • C!skl- lar da teknik öğretimden bahset- cuklarının ve onları terbiye edenle- Londra, 26 (A.A.) - Fransız hu- ktifi olm;dığırıdan şlkAyet edilir~ larla mucadcleyl ba:ıarmak &·b• 

bır hedef, mCL b;r gaye diye ka. ~urnurt& ardtyesl otarak k.uUanıı.an den 10 ... 12 Lra maaş alan mah- mi,Ierdi. Bu t~e 3 senedir büyük rin itimada. Jflyık bulunduk1ınnı dudunda.ki Times &'&zetesinin muha .. ken hatıra ielecek sual şudur; 
Ukkln, Ziya itimli fAhsa aıt. 26 nu .. keme başk5.tıplcr!.nc nit maaşın hJr dlkkatle el koyduk. Yakında söylemekle iftihar duyduğunu &öy- bi.ri yazıyor: .Acaba memlekette istifade edilC>_ bul edilince ,.e biltun diinyanın 

tıuzurunda giri t~t·roı.ı btı' lmti... 
h~ndan muvaftakiyctle çıkmanrn 
themmıycti ly cc kavranıl"ra, ~

kU ve n~zariyc Uzcrinde durmak 
r.asıl hal •. a CC'lcb·lır" 

hta.raıı dUkkA.n, 28 numaralı iki kaU: ş:ındi asıari 30, azami 40 liMlya bir kanunla huzurunuza gelece- ıemil;ıtir. , ıta.lyan hariciye nezaretinin orga· bilecek b!r halde bulunan bütün 
•hş,ap ev, SO numar~lr bakkal Metı.. çıkartldığır.ı, ba$k tiplerin mah- ğ·z. Bu kanun g St'ne jçir.de ger- ;\afıa bütte.1 nı olan cRelationi InternationoJe't elvttişlt motörler vazi!eyr kO§u1-
tnet Ahnin dUkkA.ru. Alay kltibt Zı· kemelerln çok mOhim unsurl rı çeklC'ştirilmek üzere yapılmıştır. Nafıa büt~e,inde- Föz alan nıuhte- ismindeki ıtalyan gazetesinin Vifiye mu~ mudur?• 
l'anın oturduğu 32 numarah ev, Saf- olduğunu ıöylem~ş. milli korunma Yekünu 81 mılyon lirayı tutacak lif hatiplerden Ibrııhim Diblan, Ru- karşı yaptığı .,iddetli hücumlar 90n Bu suale kırtasi ölçü il(' d{'ğiJ. 
ta.n1>o1uıu Çeyrek:r.a.de Ha:;ana ait ev davalarına bakan İstanbul lzm:r bir programla her sene g milyon -n Barkın, Emin Esen, Abdurrah- zamanlarda diplomatik mahfillerin memleket ve inkılAp ölçülerile 
ı..tar· ı dı od od 1c· · ' ' y-

l is mh bir ka nın a a r• j Ankara ve Zonguldakta :ı.çıı:ın lira sarfı;; dilecek, mevcut teknik man Naci tu meseleler üzerinde dur- merakını ..ııvandıran Fransız politi- cevap ararsak müsbet bir neLce-
ta.ya verdlA'i dort katlı ah,ap ev, •e- hususi mahkemelerin faaliyetlerin mektepler: genişletilecek, akşam mu,ıardır: kasının kar~hkta kalan beZI nok-
ktt'CI Halilln 36 numaralı evi, kere, ... den memr.:.:n:ycfc ba'-.sefrı.iştir ve kız sar.at mektepleri çoğallıht- ı - lzmir elektrik. tramvay ve au talarını izah etmektedir. Laval'i me\I' .. 
~ tUccarı Huana ait 38 numaralı Uç! Ma.arlC bütçesi cak, kö)• kursları 10 - 15 misline şirketi ecnebilerin elindedir, kii iktidara getirmekle .Almanyanın 
katıı ahfBp ev tiimamen yanmıştır.: çık ı k 2 _ Amele taburlarmdan lıiyıktle b11ııahca hedefi Fransız donanm11ıını 

)"enJ hanıam aokafında. ise Maliye-: Maerlf biltçe.sL,..de soz aiCln FA. ·arı aca • yüksek mühendis mek istifade edilememektedir, .....,. 
cı Kena.nın 13/ 1 mobilyacı Suphlnln. zıl Ahmet Aykaç, l\tanr f Vcktılc· tcbl yapılacak, köylere makine ele reçirmektir. 
11 k it ' 0 k ltuk u ı tinin rnemlcketln istikbal bakı ile birlikte Türk zihin ve eli ultş- 3 - Sudan istihsal edJlecek elek- ---------------

' o Uk<;u Mahmudun •. o ç . - Ii t da0 u kt' Al h.. m Ahnı~· K .. k' • ta ;nındaıl bede•!, !ıtri, nhl~kl bedii tırıl~caktır. Yapı okullarımız ço. trık, maliyet ya mı ..., rece ır. manyaya UCU 
'""ın 7, ta.mirci e6 or un "· - . ' " led dalı ha ı 

rnırcı Cemelin a, koltukçu Yusufun terblycm~zı~ uğr.~şmayı üzerine .-altılacağ1 g:bi Adana, Malatya Vekilet bu mese e a. yırt 
ı nurnaraıı dUkkA.nlan tamamen yan- almış oldııe:ur.:u soyl.~er~~ bedeni ve Bursa~~ ~a.nat mektepleri açı- adım atmalıdır. KUtUk sulama iflerl. hazırlıkları 
nııttır terb ye hakkında edınd:ğı kanaa. yoruz. Mıllı Mı.ida!aa ile anla~arak bir p;tna alınmalıdır, cısa,< ı ıneıde) § 

ı 2 , 3Q da bıa.şlıyan yaııgJn ıs,:ıo a. tin menfi ol<luiunt. bedent terbi- 1 tayyare m.otör mektebi yapmağa 4 - Memleketin ana damarlarını tadır. Amerikan hava kuvvetlerinin 
kada.r de tm· t· yedeı.;. maksadın yalnız 'Por ot.. şladık. Jn,aatı b'tm<k u··zcredir. teş.kil eden yolların programlı bir Almanyaya karşı yapılacak olan ~e-

vam e ıt ır. .., .. 1. , . . • · t · -'· 
Yanctnda evveıA. ortadan kllYbo- madığL, ı soy Jyt;rt:k B.ı ınckl<.!bın makineleri iç:n te- tekilde ilerlemesi e.mın rdUmelidir. niş öJ~Udekl hava a.kınlı.rına iıı,tlrl.U\. 

lıtrı Oı.can iliminde bir çocuıun YIMI• - B~dcnl terb.yc manevi nh1A- ~t'bbilslcre girişilmiştir. İkı sene Bugilnkü t.eşklhit ve taMlsatımrzJa. edecekleri zan1anın yakl~mıf oıdutu 
dıtı Söylenmlfffe de bili.hare çocuk kf tcrbıycn1n bazı a.nasırıl(l c!C?lc ıç .,de Gaz.i Terbiye Enstitüsünün 4.0 bin kilometreyı bulan yollarımı.ıı ı-öyleııebilir. 
buıurunu~tur. Bu ıuretle hu f&yia vermezse memleketle adet.ı bir arkasında b;r teknik mahalle vü- yapmaga imkAn yoktur. Senede 20 ViUJington, 26 tA ... \_,) - )r(aruf 
lllha.kkuk etmemiftir. Bu felA.k.ette z~r~alar .. sınıfı t~rer ... d~m. ş ve cude geti.rilmiştir. Erkek teknik milyon aarfelmek suretile bu yolları tayyare mUhend.Jıü albay Aleksander 
lruıanca hi b. . l oktur. ı:ozilne şoyle de\s:rn etmıştır. 

1 
mualLm mektebi için bina ya"- ancak bir buçuk uırda yapmak ka .. de Severskl. IngiUzlerin b&f ton M.fır-

ç ır zayıa Y T "! d k .. , . ,,,..... 1 1 tr f d c- eessu e ere soy ıycy m makta ve mak:ne almaktayız. bildir. Bu mese e er e a ıo a cevap lığında bombalarla tecrUbelE"r yap-

El f k, bunun misallerlnl hcplrn z g r· Fizrl Ahmet Aykaç ark:.ıda.şımız veren Nafıa. Vekili Ali Fuat Cebe:- tıklarını söylen1ektedtr. Bu bomba-
lerİnde nÜ US mektc:viz. l\ıl3ddi ve c.sn1ant hu. dalma güzell:ğinl severek dinledi. eoy Izmtr su şirketinin satın alın- ıar koca tne.haJJeleri kökünden sU-

CÜzdanı olmıyanlar zuru. mar fet haline getirenleri ilmlz sözlerinde bugün gülümser ması için tem3$1ara başland,ğım, pUrebilecek kudrette olup infllAk et· 
Tür~ gene. ortdctmcı~. l .;!örünüyor. S!\yın Karamürsellide elektrik ve tramvay Şirketinin de Uklerı yerde zeıı:eıeıe teairi yapmak-

(Bafı 1 lnclde) :t-C, Soz alan Baynn E iL l'lc çah·. de ayni şeyi göi-düm. Bunu tabii yakında millileştirileceR"ini, aıneıe ta.dırlar. 
':akları vesıkaların aıtırıa askerlik . şan kadınla;-!11 çocuklarını barın .. ı bulmaktayım. J..Temleket çocukla_ taburlarından yüzde 71 randıman 
rnuatnelelerlnl yazdırmaları. dıracak ana mcktcplcrl açılması rır.a bc:.ba şc!katl1e bakan klmsele- ahndtğlnı, gelecek sene bu randıma .. ahnnuştır. zonguldakt11ki kömür is-

4 - Yabancılardan İstanbul C·· teklifinde bulundukh:ı.~ sonra dok ... rin onların daha fyf olmalarını fs- nın daha artacağını, etUd 1.!Jleri aer· tih•al:A.tı gUn günden n.rtnıaktadJr. 
hettnde ikamet edenler Emir.OnU. tor Saim All Dllcm.re kür üye gci- temclerl gayet tabiidir. İki arka. vi.Sinln etUdlerine devam ettiğinı OnUmUt.deoki kışı !ı~tısız gcçire-
lleyoğlu clhel!ndc bu~un-anlar mis. şunları söylem şUr: daşın da TU.rk milletjn.n yükııek: söylcmi.ştir. ceğlmiz kanaatindeyim. Herhang: 
~Sarıyer Şubesi mü:!tesna) Beyoğ- c- Öy1e anlıyorum k.i Fizıl seciyeli olduğunu söylemelerine Ikt™'t ,.ek.aleti bütçe .. i bir bubrantn doğ:rnama.ıu için icap 
u :Yabancı ıubelerine Ahmet Beıye ye s gelmiş. Denıln. rağmen çocuklarının terb'ycsinj Bir çok hatipler de geçen kış çeki- eden tedbirler alınmıştır. Georek kok 

Anadolu cihetinde bulunanlar menfi buldular. Den bunda tezat len ve bilhassa Istanbulda kendini gerek nıangal köml1rU tf'~zielı esas-
<I<artaı, Adalar şub~lerı müstes- Sile ıubeleri mrntakasrnda buıu- &ürüyorum. Millet ahllklı kalıyor. çok taz1a hissettiren mahrukat nok· ıı kararlara bağlanmıştır. 
~) Yabancı Kıdıköy şub<.":;lne nan yabancıla l!l işbu şubelere TaiebC' adedi b:r milyonu bulan sanı hakkında Iktısat Vekili Sırrı Mecl!a 20,30 da müzakerelerini bi-
tnüracaat etmeler~. mt.ıracaaUa muamc-'c!er· ikmal bu memleketin çocukları c!.a f;k_ Day ~z alarak demi.,tir ki: I tirmi~, yarn Mal li de tcplann1ak 

:i - Sarıyer, Kartal, Adalar, ~ltirmeler~ flan olunur. J ren, cismen na!tl geri tcl4kki ed\- - Halkın kömUrU emn1yt:t a.ıtma UJne dagıımıştır. 

ye varamayız. 

Ordu, fevkalAde .htiyaçlarını 

karşılamak iÇ!n derhal fevkalAdt.' 
tedbir alıyor. Devlet hizmetlle hiç 
b:r slit.kası olmayan ;hhsas sahibi 

Bir, lk 

~lalbu3l 

halla evvel BaşvekaJet 

Umum 111,üdtirlüiOnün 

h zırladıil f imler eyrediyotduk. 

cl\ictrUk bir yanan )'\:,!'i halini' 

Türk gl'nçlerini fcıvkatactc zaman inen ~r şchı sctme bir mımurc
içiİı vazifeye ·çağırıyor, kC'ndilcrl- }·t~ çevirmek ı..,t b:r para m~elesi 
n.e emr:lyel ediyor, müh:m ve na- j ch·ğ11dir, bir az rn .ve ıtvk ıŞidir1 
z.ık askeri vazlleler ver.yor. !ddiasıic t.şe sarılan bir Türk va-

Gizli bir şekilde işlcmesl menı: i t:ındaşınin yarattı!t har kaları Jf· 
le~etin menfo.~tl i~Mbı olan mll~ı i fharla ı;cyretUk. BU filmi seyre. 
mudafaa ~ak?ncs!, ft-vkalAde bır J' ch.•n her vatanda~ın jçı bir defa 
zamar.da boyle bir !evkallıdc ted. d ha yandı 1 lld _ . a , ru ıu ~cıı acı eı 
bir atmagı tabii görürken, ıııvıl B 1 b 1 k ~ tı 1 b • oy c •T lCra uure o an ır 
h.ı:ı:yattak:ı vatani vazıfeler için ne- t d ı k b . va " ı aş n tnl'm ,, et me us sı. 
den aynl yolu tutmuyoruz~ I\e .. 
d d · ··ı fatıle •.ekadar en a am ihtiyacını ~n gcnış o - .. , . .. 
çitlere vurmayoruz? Boy.c bır eı crJ; ve trad 

t ~ade C"dlyor" 
srafll' .. 

Bir memlekette tefkılcl:t kurupta:ozc 3Jma~a hakkım z var mı?• 
idare edecek, mes'uliyet ta,Jya· ıuali ağızun U"'2a dolaşf' 
cak tipte tcrat kudrette :ıdaml.ar Bu suale benzer sunllcır meb
muayyen b!r dcvırdc )'uzlcrlc ye- uslarımızd· n da'ıa b;rço u hak. 
Uşın~z, ctncak dtiz!nelerle yet ::ıı 1 r kında. s?rulab.ı.r. l\Iene1A blrden-

1\tcmleketımlzde ise bu ncv bre Salahatt 1 Cam hRtLrr1na ıt·l· 
un.surlardan bircotu mebus oıa .. di Merkez ıı· nkasın, kuretn, yara
rak çalı~ıyor. Bu srfatla ağır b·r tan ve dürya nlçusundc bir lkt1 ... 
vat'1l1İ mcs'uLyet taşıdıklarına Vl' sadi d mag ve müstesr.a bir ıeci
r;.ıemlekctc faydalı olduklarına ye ve irade !5llhtlı olduğunu isbat 
hiç ~üphe etın:yoruz, fakat icrai ' etmiş olan bu vntandaJ.tJ.n Türk 
kudret sahibi oldu.klarını JiilC'n i11 .. vattnıoın bu kt ,.rt ~rJukla!' 

bat etmiş ve millet naıarında açık dakikasınd:ı.., ıstiraaes> o;.cıba il<'· 

b:r imtihan gcçırmiş bulunan kadardır' 

mebuslarımızın hepsinden Yurd Söz uzadı. fnkat 
hesabına t~m verim lilmakta ol- mtlh r;:ıdır Bı.. b h c 
duiumu:zu .iddia f'debilir nıiylz? vam edecc-~z. 

mevzıı çok 
y rın d:ı dl'-

Bunlardan birinden koordinas- Alım.el &muı y UMUi 



• 
Piyango 
talihlileri 

Mılli Piyangonun 19 mayıs 

Gençl.k ve Spor bayramı !cvkala· 
de piyangosunun talihlileri bcllı 
olmuştur. 50 bin liralık büyük ik
ramiye, Ankarada Belediye kar
şısında Gülen berber salonunda 
çalışan Sel ım Dcnker ve Ahmet 
Kubaca'nın ortak aldıkları b.lcte 
çıkmıştır. 

20 bin liralık ikramiye İstan· 
bulda Ü'sküdarda Doğancılar MeS
udlye caddesi No. 6 da Arif Tek. 
pınara ve yine Üskiidarda adının 

n~rfni istcmıyen bir başka vatan· 

daşa çıkmıştır. On bin liralık ik

r amiye Tokatta Zafer lokantası 

sahibi Mustafa Dönmeze, beş bin 

hralık ikram ye Sıvrihısarda ZL 
r aat Bankası ajansı muavini Fey· 

zi Mumcu, ajans veznedarı Cahlt 

Turklın; ajans muakkibi Mustafa 

Bircan, ve ayni ajansın odacısı 

Nakşlbcnt Gündüzle ve !>ayi Be

kir Atlının ortak biletine çıkmıŞ

tır. D•ğer beş bin liralık ik ram iye· 
leri Tarsusha Darıpınarı köyün

den çlftçl Muhittin Çavuşla, sey

yar satıcı Abdullah Gün kazan· 
mışlan:hr. 

Evinin fenni muayene
sini yaptırmamış 

Ak1;arayda y<'ni bir ev yaptıran 
Fatma adında bir kadın. bu evi fenni 
muayenesini yaptırmadan ikıraya 

.._ erdı~nden asliye 8 lnei ceu mah· 
l<emesinde 100 Hra para oıezasına 

mahk(lm olmuştur. 

Elindeki mazot vesika
sını başkasına satmış 
Motörü için Ofisten aldığı 500 ki· 

loluk mazot yağı vesikasını 120 11· 
r aya Mahmuy adında btrlne satan 
Feridun, 2 numaralı Milli Korunma 
mahkemesince tevkif edllm!4tlr. 

Kôğıtçılar birliği bak

kallara kôğ· t verecek 
KAğıtçılar .Birliği bu hafta so· 

nunda Bakkallar cemiyet ine Uç 
ton kesekAğıdı verce<!ktir. Bu kA
ğıtlar cemiyet eliyle hak kallara 
tevzi edilccek'tır. Bundan başka 
bakkallara gıda madc'lelerl tevzia
tında kullanılmak üzere dok uz 
ton da ambalfıj kfıSıdı verile~k
tir. 

Aksarayda yeni telefon 
santralı yapJıyor 

Aksarayda Kemalpaşa caddesin
de yeni bir telefon santralı inşa
sına karar verılmlştır. Vali ve Be· 
lediye Reisi doktor LQtfi Kırdar 
d ün mahallinde tetkiklerde bu
lunmuştur. 

2000 abonelik bu yen santra
lım inşasına yakında ba~lanacak, 
bu suretle bi.ıyük b•r ihtiyaç kar· 
planmış olacaktır. 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN Ji YATLARI 

Bq hlt 
1 inci aayta 
2 nc::i » 
3 ünci JI 

4 ünci n 

Kuruş 

750 
5-00 
400 
150 

50 

,Radyo 1 
BUGÜNK'Ö PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program ve saat ayan, 

1.33 Radyo salon orkestrası, 7.4.'i 
Ajans haberleri, 8.00 Salon or
kestrasına devam, 8.15 Evin saaU. 

ÖÖLE 
12.30 Prog-ram ve saat ayan. 

12,33 Muhayyer nıakamırdan 
şarkılar, 12.15 Ajan.. haber.eri. 
13.00 Şarkı '\'C türkUlcr. 

A K SA"rf 
18.00 Program ,.e saat ayarı, 

lS.03 Radyo da. " orkestrası, 
18.45 Peşrev, be le 'e ~rkılar, 
19 30 Saat aya.rı ve ajans haber
leri, 19.45 Scrb •t 10 dakika. 
19.55 Fasıl heyeti, 20.15 Radyo 
Gazetesi, 20.45 B.r ha :t tUrkU"U 
öğreniyoruz. 21.00 Ziraa t tak\" . ı 

mi, 21.10 Fasıl programının tkln
ci kısmı, 21.30 Konu~ma, 21.45 

R v "tlrUmhur bandosu, 22.30 
Aja.ruı haberleri ve borsalar, 22.45 
Yannkl program. knpanış. 

21 - 5 - 9U 

,!--------------------------------------------------------------------------· SIN GER 
KONTÖR 

Subaylara. Mahsus 

TBLBMBTRB 
KRONOGRAF 

No. 199 
18 ayar altından, 160 lira 

ayar altından, fantazi 200 lira. 

No. 63/B 
TE K İBREL l 

25 lira 

SIN GER 
I<ONTÖR 

No. 64 
ÇİFT İBREL İ 

55 lira 

SiNGER 
Kroaemetrell Saat 

No. 69 
Nabzı sııymak için, doktorlar. 
fevkalade UUzumludur: 50 lira 

Yeni Si N GER Modeli 
Saat ile iki ibreli kontör 

Bu yeni model saat; hem 
saatleri gösterir, hem de 

çift ibreli kontördür. 
No. 70 

Modern şekillerde , 
ayar altından 

380 LiRA 
No. 71 

KROMDAN zarif 
155 LiRA 

18 

Ta, radan filfla ri' yukuunda. potıta masrafı olarak iki lira 

ııaat bcdellle beraber peşhıen günderllmdldlr. SiNGER SAATLERi MAGAZASI 1STANBUL 

CADDESİ 

EMİNÖNÜ 

No. 8 

Belediye yağı 1 

adı kalkıyor 

..,. • • •• .. •• • • ~ . , • • •• • ' ~ • .-i;, •••• 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 

(Başı J incide) CX ) 
yol açmıştı. Belediye lle doğru
dan doğruya hiç bir alfıkası ol
madığı halde ctikctı üzerinde Be· 
ted iyen in adını taşıyan bu mah
lütlar, (Belediye yağı) adı altın. 

da tanınmış ve halk bu isme pek 
tabii olarak kapılmıştı. Halbuki 
yapılan muayeneler yağların sıh· 

hate zararlı, gıda k ıymetinin az, 
su miktarının fazla olduğunu gös. 
termişti. (Belediye) kelimesini 
ihtiva eden bir unvanın senede Nevralji, Kınkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
iki bin beş yüz lira mukabilinde 
satılması, bir takım adamların 
piyasada fiilen inhisar ve imtiyaz 
kurmalarına ve yüzb.nlcrce lira 
kazanmalarına sebep olmuştu. 

tCAlllNDA 

BULMACA Gazetelerde Haydar Berkman 
ad ile çıkan bir llfmdan anlavo
ruz ki İstanbul Belediyesi niha
yet harekete geçmiş, kendi adını f 

taşıyan bir teşekkülle hususi bir l ı---t--+--
yağ işletmcsı arasında kurulu du- J 
ran rabıtayı kesmiştir. Bu ilfında ı--;....1---+--

denilıyor ki: " ...__..__...._ 
Nazarı dik kate: 5 

~+-~---+-
Rafı ne yemek yağı imal ve sa- ' 

tışında (İstanbul Belediyesi Me- 7 1--1-...jlll.._...+-

m urlar Kooperatifinin) unvanı 1 
ticarisi vazedılmek suretile şim· 
diye kadar imal ve satışa çıkarıL 

, 
makta olan ycmc>k yalıları etiket- 1

• 

lerlnde mevcut kooperatif adı, " 
m uhtelif zaman ve vesilelerle Be
lediyemizin adı ile karıştırılmak Soldan saga: 1 - Çiçek kabı; 

Toy. 2 - Büyük; Bir erkek adı. 

3 - İlbay; Dahil. 4 -;- Bir uzvu· 
muz; Geçmiş. 5 - İstikrah eden. 
6 - Üç; Eski b ir mabut; İlimle 
zekadan meydana gelen kemal. 
7 - Enin. 8 - Bir soru ; Yetl~me; 1 
Bir sayı. 9 - Onurma mesleği. ı 

10 - Zar sayılarından ; Bir spor. l 
11 - Bir nota; Haydarpaşa - Pen
dik hattında bir istasyon. 

ta ve makarnalı da meşgul etmek
tedir. 

Bu vaziyet muvacehesinde buna 
bir son vermek ilzcre bundan 
sonra (İstanbul Bcledlvesl Koope
rat·fı) unvanı t .carlslni kullan
maktan tamamen feragat ederek 
mamulatın, ruhs~t mucibince 
(Rafine Yemek Yağı) ismi altın· 
da sah§a arzedlleccğinl ve koope
ratif adı ile IJgisl kalmadığını oo-
yan ederim. 

Haydar Berkman 

Yukarıdım aşağıya: 1 - Müz' 'ç 

bir haşere. 2 - Fasıla; ~za. 3 -

Ufak erzak ambarı; Şart edatı. 

4 - Terakki. 5 - Sahip; Tersi: 
fazlalaşan. 6 - 'Massetme; G eçir· 
me. 7 - Bir renk ; Bird enbire; 
Tersi: bütün ev halkı. 8 - Yapıl. 
masında beis olmıyan; Bir nota. 
9 - Tersi: mayi yutma; K emik 
özü. 10 - Bir nota; Kılıkla kıya_ 
fct.n benzer tarafı. l 1 - Sağlık. 

EVVELKİ BULl!llACANIN HALLİ 

Qt}NDE 3 K:AŞ& ALINABİLİR 

Türkiye Cümhurigetl 

z·raat nkaSI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Serma)'eei: l 00.000.000 Türk lirası 

Şube ve ıtjıı.ns adedi: 265. 
' Zirai ve tlcarl her nevi banka muameleleri. 

' P ara biriktirenlere 28,000 liı'a ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.~arruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 dda çekilecek kur'a Jle a,ağı· 
dakl pJ.Ana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 60 liralık 5,000 11-ra 
4 > 500 J) 2,000 » 
.ı J,000 

120 » 40 » 4,BM » 
J) 250 > ,. 

40 » 100 » 4,000 » 160 » 20 » S,!00 ' » 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 5Q liradan aşa
ğı dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile vertiecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylO.: , 
1 ı Birinciktınunda •ekilecektir. 

Mahlüt yağların üzerinden Be
lediye adının kaldırılmasına ka
rar verllmesl, b ir hatayı geç blle 
olsa tashih etmcktedır. Sıhh •ye 
VckAlet.nln verdiği ruhsatname Be. 
ledlye Koopcratıfine olduğuna ve 
lıılen inhisar mahiyetinde bulun
duğuna göre (Rafine yemek yağı) 
adı altında mahli'ıt yağ yı:pmağa 
cevaz olup olmadığı Sıhh iye Ve· 
kı'ilcUnln ayrıca tetkikten geçir
mesi icap eden blr meseledir. 

Soldan sağa: 1 - Makina; İsa . ..._ 

2 - En filli: Galat.•. 3 - H azan; ~·~:::::::::::::::::::::::::::~ 
Efe. 4 - A~anta. 5 - An'1e; Ar· I ~ 

Askerlik İşleri tık. 6 - Pıç; (B) ac (ak); Sal., 
7 - Apansız. 8 - İki fıkra; El. 
9 - Safi, L~vad (Daval-aclro). 
10 - İfa; Hamaset. ll - Mu; 

yOk Fırsat: 
Kiralık bahçelİ ev Bar; Şan. 

Yukarıdan asağıya: 1 - Meh. 
tap: İsim. 2 - Ana; Nis k~ fu 
(ufak sin). 3 - Kazanç; İfa. 4 _ 
İlAve; Afi. 5 - Nana (anan); 
(K) apı; Ha. 6 - Nacaklar. 7 _ 

_Getr; Nram <.Marn). 8 - Afat; 
~~avaş. 9 - ile; Isı; Asa. ıo _ 
Sa; İkaz eden. 11 - Ati. 

BORSA 
56 '.MAYIS 1942 

l Sterlin 5,24 
100 Dolar l 32,20 
ıoo İsviçre frangı 30,03 

ıoo Pezeta 12,9375 
ı oo İsveç kronu 30,72 

ESHAM ve TAHViLAT 
İkram!yell < ~ 5 038 91,4 5 
Sıvas • Erzurum I 19,90 

Sıvas - Erzurum 2. 7 19,90 
r;. 7 941 Demiryolu ll 19,67 
Merkez Bankası 170.00 
Türk Ticarel Barkası 
Anama 
Türk Ticaret Bankası 
A hlimlline 

3,00 

3,50 

Nlşantaşında. Yali konağı karşısında Eytam caddesinde 3 numıt· 
rada 7 odalı, banyo, veranda, mUteaddlt balkonu, tarhcdilmiş mun· 
tazam bahçesi. denize mUkemmel manzarası ve telefonu bulunan hır 
e\•, mevsimlik veya senelik mobllyell ve mobllyesiz kiralıktır. 

Te!efon: 80664 

rlLONKA 
Mistabzaratı : 

YAGLI 
YAGSIZ 

KAR , .e ,\ ('IBADt; M 

Kremleri 

l,O:::i l"ON' 

KOLONYA 
BRU~F.T 

'c 
BRll"A='TJıo-;Lt:RI'nl 

Tecrübe etlinl:r.. 

' ı Satılık kirglr ev 
Şişlide Kocamıınsun so. 69 No. lkl 

kat dort oda, banyo, havagazı, ter· 
kos, elektr ik. 1',iyatı 6250. MUracaat 
Büyük postane telgraf gl~ .şefi 

Hasan Kasman. 

lstanlml a llye mahkemesi bl rinrl 

Tfraret daire.;lnden: 942/158 

1 Yılmaz motörünün son Burgıızdon 

avdet tarihinde g~irdi~i deniz kaza-

··~~~~~~~~ kı oğlu lsmail Refik (934 • 34), Yd. ..:: 

1 sına ait raporun alınması mezkür 

molör kııptıını Hasan UnlU tarafın

dan istida ile istenmekle tekne ve 

hamule ile allı.kalı \'C bu işten zarar

lı herkesin raporun alınacağ! 29/ 5/ 
912 cuma gt\nli saat 10 da mahke
mede hazır bulunabilecekleri l!An 
olunur. 

Tbb. Tğm. Abdi oğlu Osman Kenan 
(39181}, Yd. Tğm. Salıh oğlu Baha 
(49209). 

Bu dört subayın 24 saat zarfında 
şubemize müracaatları, etmedikleri 
takdirde 1076 sayılı kanunun mad
dei mahımsuna göre muamele yapı· 
lacag'ı ilAıı oıunur. 

O~retmenler \"anlım ('emiyetln· 
den: ~~~~~~~~~~~~~~ 

23/Mayıs/1942 tarihinde ekseriyet 
hasıl olmadığından yapılnmıyan kon
gremiz 30/Mayıs/1942 cumartesi gU. 
nU.saat 15 de yine ıstanbul Kız Lise
si salonunda yıı.pılacaktır. Sayın ar
kada.şlarunı.zın tcşrülcri rica olunur. 

Z AYi 

Hafik nUfus memurluğundan almış 
olduğum nüfus cüzdanımı zayi etUm. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hUkmü yoktur. 

028 doğUınlu Recep o~Iu Alı Ayas. 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma Ofisi Merkez kadrosu için 100 - 260 Ura tıoreUi memuri· 

yetlere müsabaka ile memur alınacaktır. 
MUracaat edeceklerin memurin kanununun 4 üncU ma.ddeelle t&yin 

olunan vasıfları haiz olmaları şarttır. 

Yüksek Iktısat '\'e Ticaret tahsilini bitirmiş olanlarla T icaret ll.5e· 
lcrl mezunları, resmi ve hususi lktısat, Ticaret, Maliye ve Sanayi mll· 
e.'!seselerlnde vazife görmüş olanlar ehliyetlerine göre tercihan alınır· 

lar. Bu gibiler 3656 ve 3659 numaralı kanun tıUkUmlerine göre ve M illi 
Koruma Itanununun 6 ncı ma

0

ddcslle tasrih olunan mUktesep hakları 
mahfuz olarak tayin olunurlar. Müracaatlar Ankarada Dağıtma Ofisi 
Umum Mtidli:-Hiğllne ve t141rada vllüyet iaşe müdiir!Uklerine yapılmalı· 

dır. MUsabaka imtihan günlerı ve şartları ayrıca i!An edilecekt ir. 
c3773> c5800> 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (20278) lira. olan 36 adet S'leak hc-.a tlf11nne cıhA· 

zı 6/7/ 1042 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usu!U lle Ankaradll 
Idare binasında toplanan Merke'Z 9 uncu komisyonca ııatın almadLktır. 

Bu işe girmek isteyenleıin (1520,85) liralık muvakkat teminat ile 
kıtnunun tayin ettiği vesikaları ve tekllflcrlnl aynı gün saat 14 de adı 
geçen rkomisyon reisliğine vermeleri lflzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Mal7Amte dairesinden, Hay· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. c5620> 

Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine 

Emlill ve Eytam Banllasanllaa : 
1 - Maaşlarmı bankamızdan temlik suretllc alan, emekli, dul ,.e 

yetimlerin EylOI. Teşrinievvel, Teşrinisani ı 9-12 aylıklarının tediye&inc 
1/ 6/ 942 pRZRrtesi günü saat 13 den itlb1ren b~lanılacaktır. 

2 - Askeri ·harp mal\lllerinin ise aynı günde saat 8 den ltiwren 
maaşları verilecektir. 

3 - Ma~ se.hıp:erinin ellerinde bulunan fişlerde yazılı gün ve sa.· 
attıt bankamıza mliracaatları ve bunun haricindeki .müracaatların da 
katiyen kabul edllemiyeceğl ehemmiyetle iltın olunur. c5837> 

Tür • ye 
Kttçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye plAnı 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, S Ağmt~ • 
2 lklııclteşrin tarihlerinde yapılır 

19-12 IKUA){Jl'Jı;LERI 

' 
' 
' 

3 > 1000 > = 3000,- » 
2 > 7150 > = 1500,-- > 50 > r,o » =- 2500.-

1 adet 2000 liralık =- 2000,- llrl 40 > 100 > = 4000.-

3 > 500 > -= 1500,- > 200 > 25 > = 5000.-
10 > 250 > = 2500,- > 200 > 10 > = 2000.-
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