
• 

BAŞ~fVHARRİRI 

Ahmet Emin YALMAN 
- Vatan Evi-

Perşembe 

28 

Asker Gözüyle 

Dota cepbealade 
delffell daram 

Yazan: 
Cağaloğlu, Molla Fenat1 

Sokağı: 30 - 32 

roı~r. UlS6 - Tolg. VATA..'I ıat. 

MAYIS 
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BIJl'(ln 2 inci i!&yfarıuzda 

Meclisten orduya selim ve sevgi 
Milli Müdafaa Vekili dedi ki : \ tPragda mühim 

bir suikast Ordum.uz her zaman verilecek 
emri gapmağa hazırdır 

Ç~k umumi valisi 
Heydrich yaralandı 

Saikaıt faili kaçtı 

Tecrübe-' 
iyi şeydir 

BAŞVEKiL BEYANATTA BULUNDU 

Takip edeceğimiz yol, Türk 
vatanının bütünlüğü 

Failı yakalatana 10 milyon 
kron mükafat verilecek 
Prag, 27 CA.A.) - Ne{lredilen 'blr 

tebliğden an:a,ıldığına gore, bugUn 
.Aln1an himaye idaresi ~ef muavini 

Heydr1th"e karşı bir suika."lı yapıl-

Fakat hatada ısrar 
şeklinde bir gidişe 
(tecrübe) adı veri· 
lemez. 

Yazaa: AhmM Emin YALMAN 

H arp ekonomisine ait ihli· 

y~arın tazyiki altında he

men her memleketin tuttuğu bir 
·Yol var: Karnı tok, tecrübeei bol, 
iş hay•tında iyi imtih.>ndan geç
ım:~, namu:;lu vatandaşlar aran
·mış ve bunlara mühım teşkil;it 

Vazifeleri verilmiştir. 

I\.fuayyen mes'uliyet ölçülerile 
'iş gören bir takim memur kadro
li;rına acaba neden başvurulma
mıştır? Çünkü böyle kadroların 

·işleyişindeki yavaşlığa, tutukluğa , 
•mes'uliyet taşıma·k takatinin azl1-
lıiına. amel.! iş tecrilbelerinin bol 
' olmamasına bakılmış ve böyle 
PfevkalAde bir vazifenin altından 
kalkamıyacağ• iptıdadan kesfüil· 

•tni,ştir. 

Amerikayı msal diye ele alaa 
.1ım: Harbin icap ethrdiğ~ istihscı.1 

._,.c mürakabc teşktlAtının başına 

•bir tek memur bile gc-çirilmemiŞ
·tır. En Jyi, en namuslu iş adam. 
ları aranmış, taranmı!J, kendi 1ş1ni 
namus dairesinde başaran bir iş 

adamının memleket 1şinı de başa· 
ta.cağına hükmcdılmiş ve k~ndi· 

lerinc en mühim vatani vazifeleri 
tam salAhiyctlc emanet etmekten 
çekUıilmemi~Ur. 

Harp teşkilfttının reisleri ara
liında bir Knudsen vardır ki kırk 
s-ene evvel kimsesiz bir Dantmar
kah muhacir dlye Amerikaya gel· 
miş, bir fabrikaya çırak sıfatlle 
kapılanmış, kendi kendini yetiş· 
trinıiş, kendi gayreti sayesinde 
General Motors glbt dünyanın en 
büyük b'r sın0 ! teeşkkillünün 
llmumt müdürlüğüne çıkmış ve 
gece derslerinden başka mektep 
Körmediği halde senede 350,000 
dolar gibi bir maaşa konmuştur. 

Tablatin bir centilmen ve bir 
ı, della.ı sahıbi yetiştirdiği bu 
karnı tok adam, vatani vazife ba. 
flna çağırıldığı zaman nekadar 
trı.aaş istediği sorulmuştur: 

- Senede bir dolar :sterim .•. 
diye cevap vc>rmiştir. 

Neden senede bir dolar? Çünkü 
A.tnerlkan esas kanunu, bir malın 
Veya bir hizmcLn hükl1met tara
fından bedelsiz alınmasını mene· 
der. Bu sebeple harp zamar.ların· :a vaz'.feye çağırılanhıra senede 

lr dolar maaş verilir. 
Bu sistemin neticesi olarak 

Arnerikada adeta yeni blr nevi 
~r·stokrasi zümresi peyda olmuş.. 

1 Ur. •Senede bir dolar alan adam. 
ardaodtr•, •fila.n1n babası harp 
~•nıa 
1 nında senede bir dolarla ça" 
ışnuşt 1r. denıJdiğl zaman hiçbir 
:saıet unvanının . yaratamayacai:" 

ir ıaygı ve sevgı duyulur 

Acaba memlckctlmozde de sc
tı~de bir lira maaşla vatani hıımct 
Corrneğl en yüksek ~erer sayacak 
adanı Yok mu'! Ben bOylelcrtn n 

b
Var Olduğuna ve hük\ımctin böyle 

ır iht· 1 t ıyaç zamanında feyizll b r 
i i:ikım enerji kavnaklarından ve 
l'l'ıtihandan i<"ç~!ş bir takım 
~~:ıı iş zek~larınd•n kendi kcn-

1 nıahrurn t·ttjğlne .ınunıyorum. 

1 
Unutmayalım· I\1cınlekct bir 

e .rnend.fer siyaseti imtihanı gc. 
~ rmı1 ı· d ır. Bu yaman bir imtihan· 
.,. 

1 ~· İsmet İr.önü, bin türlü itiraza 

r tl tnen, büyük bir lmıtn ve ca.ıc:;a· 
~tle ı r 

trı 1 mendifer lşıne sarıldığı z<ı-
1 an tatbikat hakkında tik ham-
•de kond' · .. ımıı.c guvcr.emcdik. ,. sız 

(Devamı: l'la. 8; SU. 4 te) // 

ve Türk milletinin istiklalidir 
ı 
mı~tır. Suikast failini t.utturmağ& 
yardım edecek ola.ılar& 10 milyoıı 

kron mtik:l.fat verııecektır. D.N.B. 
ajansı umumi vaJi muavini M. !Uy
drlch'in yaralandığını, takat ölüm 
tehlikesi olmadığn öğrenmektedir 

l'rag'da örfi idare 

Meclis942umumi muvazene ve fevkalade 
zamlar kanununu itti/ akla kabul etti 

Ankara, 27 !Radyo Gazetesi) -
Çek umunıt valisi Heydrich'e karşı 

yı1pıtan suikast üzerine gece .saat 21 
den sabah 6 ya kadar ~ivll halkın 

sokağa çıkma!lı yasak edilmiş ve 
umumi yerler kapatı!mi-t'tır. Sok.ak
ta dur emrine itaat elmiyen~r d.:r
hal vurulacaktır. 

BAŞV!KıLıN 
r-BEYANATJ-"'( 
1 Ankara, 27 (A.A.) - 'BU> yllk ~ımet MeelL<.I bughn Re
) fet Canıte~'ln relsUğtnde ak· 

dettltl iki eeısecıe, 19·12 rnaU 
J yılı n1u,·aztnel umumiye ka,.. 

ı
J nun ldyllı.M;ırun n1Uzakereslne 

de,·am ederek Milnakali.t, 'Il· 
<'&ret, Ziraat \'e l\flJli l\fUdafaa 

VekıUetlerl bUl~elerlnl kabul 
<'tml, ,.e müteRibt'n 1\la1iye 
\'ekllJ Fuat AfraJı'ntn tekJJfJ 

Llbyada taarruza geçen Alm1:tn ordu ları kun1anclan1 General Rom mel 

Libyada 
Almanlar 

taarruza geçti 

-------------.......... ,.._, Praı:, '1:l (A.A.) - Prag radyoou 
(De•-·• Sa. J; 811. s de) (=) 

r sovyet harp l [ 
teltlfll -

Alman llarp 
tebllit 

Bir Sovyet 
generali 

intihar etti 

D~nkü nıüzakereler esnasında beyanatta bulunan 
Baş-,·ekll Dr. Refik Saydam l\UJU Müdafaa Vekili Artnnkal 

U;r.erlne 'f"ker ,.e gllkoz'dan a· ( 
lınan ıstih lilk ,·ergihlnln arttı- C 
rıtnıa.~ına ,-e fe\'kaU\de variyet 
dolayı.sile bazı \·ergi ve resim· 
Jere um icrasına dair olan 

Harekatın gittik
çe kızıştığı haber 

veriliyor 

Sovyetler 
lzyumda bir 1 
delik açtılar Kuşatılan Sovyet or

duları imha ediliyor 

Milli Müdafaa, Münakalat, 
Ticaret, Ziraat Vekaletleri 

bütçeleri kabul edildi 

kanun JAyihalarıoı \'e mUtea.-. 
klben 1942 maU yıh muvaze. 
net umomiye kanunu.nun varl
dat fasılları ne heyeti umumJ
yeslnl 322 reyle ·ve mevcudun 
ltt1faldle kabul etm(Jtlr. 

Bu netlee.nJn riyaset maka
mınca bildlrJJmesl üzerine Ba,.. 
\'ekil Dr. RerJk Saydam kUr· 

50. 60 derece sıcak 
altında döğüşülüyor 
Ankara, 27 (Radyo Gazeteai)

Londraya göre Libyada dört ay
danberi devam etmekte olan sil· 
kılnet nihayet dün sabah Alman
ların mühim miktarda tank taar· 
ruzu ile nihayet bulmuştur. Bu 
kuvvetler Tobruğun 60 kilometre 
cenubunda İngilız tanklarile tc. 
masa gelmiştir. İngiliz hava kuv· 
vetleri faaliyet göstermiştir. Ha
rekAtın gittikçe kızıştJğı haber 
vıeriliyor, fakat sıcağın Libyada 
50 - 60 derecede bulunmasından 
Almanlar için mahdut bir sahayı 
aşamıyacakları bugün için kuv
vetle muhtemeldir. 

Alman baskısıllln aoo 
çıkıntısı kesildi 

ııpmda Almaa 
karp 111e11ma 

dardaralda 

Sovyetlerin yctrma 
hareketleri kırılıyor 

Berlin, '1:l (A..A..) - Alm&n ordu• 
}arı bıtfkumandanlığırun tebliği 

Harkot cenubunda kuşatılan Sav· 
yet ordularının yok edilmeııi lfi h1z.. 
lı terakkiler kaydetmektedir. Ku· 
f&tma hatlarımızı delmek iı;:in dUıı.· 

man larafınıda.n yapılan btyhude 
tefebbU.Sitt !Jin1dtye kadar fiddetle 
mücadele eden bütün mukavemetini 
kırmı~tır 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bu. 
gün saat 14 ı.,. toplanan Büyük 
Millet l\1eclisi Münakaliit, Ticaret, 
Z;raat, Milli Müdafaa VeMlctleri 
bütçeler!le bazı vergilere zam ka
nununu ve varidat bütçesini mü· 
zakere ve kabul etmiştir. 

MünakalAt Vek:lleti bütçesi mü
zakere of'dilirken doktor Osm;:ın 

Şevki Uludağ vagon restoranlar 
dakl ycmeklerın iyi olmadığın_ 

dan, kara ve deniz vasıtalarında 

sıhhi teşkll;lt bozukluğundan, A-

Çunking nerdeyse 
yıkılacaktır. 

Avustralya tek 
ba,ıaa kalmıştır. 

Japon Hariciye Nazm 
da bir nutuk söyledi 

Tokio, 27 ( A.A.) - İmpara. 
torluk Diyet mecllSinin fevkala
de :ı;timaı tçılış celsesinde Başve
k·l General Tojo, çok beklenen· 
nutkunu söylemiştir~ 

Başvekil, Diyet mccllslnin ;;,,çıL 
ması n1ilnasebetilc İmparatorun 
cevabını mınnetlc karşıladıktan 

(Devamı ı;a. S; Sü. 6 te) § 

ıtöye gelerek şu beyanatta bu· 
Junmu.,tur: 

Arkada..,ıarın1, 

1942 senesi bütçel!lnJ )fitten 

bidın Binkaya Kaslamı>nu • lne· 
bolu yolunun yapılmamasından 
ve bu Yola otobüs tahsis edilme
me~inden, 11.fehmet Aldem ir tas
fiye olunan İzmir Liman şirketi 
memurlarına hB.la. tazminat v-eril· )kabul bu)-urmak suretUe bil-
mediğinden ve Abidin Daver de kQmetlnize ka.ııı gÖ8termı, o1-
li dull-unuz itimattan dolayı ger 

.man reisliklerine denizciler ye- • 1 
b rek kendi namona, gerek arka-

r.ın~ u işle alAkah bulunmayan 
sıvıllerln getirildiğinden blihset- (Dt>•amı Sa. S Sü. 5 te) (X) 

mitlerdir. .__. re a ,._., • a " -'.. - u 
MünakalAt Vekili F&hrl Engin -----------

şöz .. alarak bu meseleler etrafında ı N h 
ezcumle şunları söyledi: e r u 

•- Bütçe üzerinde ınnuml gö. J 
rüşme yapılıı·ken söz alan Berç 

Türker, İskenderun limanı hak· c d ı "I 
kında bazı mütal3a1arda bulun· an 1 1 e 
ınuştur. İzahat vereyim. Son za-
ma11larda kara ve deniz nakliyatı 
çok artmıştır. Gerek Milll Müda- ıı ıı ıı 

faa Vekalotirun gerek lktısat ve goruşuyor 
Tieare~ ~ekAletlcrinin gerek mem 
leket ıhtıyaçlarının sekteye uğra
tılmadan yurda getirilmesine aza· 
mi çalışılmaktadır. Halbuki harp 
dolayısilc Avrupa ile muvasala
mız kesilmiş, ithal işlerini İsken
derun ve Mersin yohle yapmak
hğımız IAzım gelmiştir. Bunun 
için de bir nakil p13nı hazırlamış 
bulunuyoruz. Bu plan mucibince 
de hareket etmekteyiz. Diğer ta. 
raftan 56 - 57 tane gemi ve şilebi 
de tamire başladık. Bunlar yakın
da hizmete gireceklerdir. Bir ta· 

(Devamı Sa. 4, SU. ı de) •X» 

Hind kongresi lideri, 
Gandiyi iknaa çolı~yor 

Yeni Delhl, 27 (A.A.) - Hint kon
gresi lideri Nehru şimdi Wardha'd& 
bulunmaktadır. Nehru, burada kon· 
grenin müstakbel siya.seti hakkında 
Gandi ile görütmeler yapmaktadır. 
Nehru'nun, yeni bir siyası kar)Şık

hk çıkarma.ma.sı için Gandiyi il<naa 
çaJıştttı sanılıyor. 

Kahire, 27 (A.A) - Orlaı;ark 
İngiliz kuvvetleri umumi karar· 
gA.hının hususi tebliği: 

Dün gece büyük bir düŞ"man 
zırhlı teşkili batıdan cenuba doğ. 
ru ve bu hat etrafındaki mevzi 
terimiz is• kametinde ilerlemiştir. 
Düşman kuvvetile bu sabah er. 
kenden zırhh kuvvetlerimiz ..,..ara· 
sında <;arpışmalar başlamıştır. sa. 
vaş hakkında şimdiye kadar hiç
bir tafsilat alınmamıştır. 

Faşist partlsl 
temizleniyor 

Londra, 27 (A.A) - Reuter. 
Faşist partisinde yeni tasfiyeye 

ba•lanacaktrr. Mussolini'nin başkan
lığında yapılan içtimada. parti kon· 
ıey A.za.sı partiye mensup olmak .şe· 

refine herhangi 11ebeple olursa olsun 
liyakat göstermeyenlerin uzakla.ştı
İ-ılma.sı için parti Azasının ~ukı bir 
elemeden geçirilmesini Lstemişlerdir. 

Lüks eşya satılmıyacak 
Yeni kurulacak perakendeci tüccarlar birliği 

bu gibi malları piyasadan kaldıracak 
Ankara, 2'1 (TeJelonla) - TJcaret \.'ekiUe· 

ti, milli korunma kanununa hıUnaden, pera
ken/~ı t&t-lrlerl bir birlik etrafında toplıy•· 
<"ak bir statü haı.ırlamı,tıır. Yakında V~kll1er 

Hf'yetlnin tasdlkına iJc:hran edecek olan bu 
11tatUye naı:a.ran Tkaret \ •eki.letf, birliğin 1,u-

gali mevzuu.na glrec.ek maddelerin nevi \:e rl nsl· 
nl tesl>Jt.,. WıdJt Te te\.'"81 Mf'bllerektir. Birlik dı· 
şında kalan tti«arlar, blrlik n1t"vzuuna. ,Jahil 
madde '\.'e mamtulerin ticaret "e imaJA.tu11 lapa-
mıyacaklardır. 

(De,am.ı: ısa.. S; Siı. l <!<o) = 

Harkofta 3 gün içinda ! 
J.5000 lflman öldıi J 

Stokholm, 27 (A.A.) - Buraya. 
gelen Rus ha.berlerJne göre, Sovyet 
kuvvetleri Izyum • Ba.rvenkovo cep 
h~inde Alman c;-ık1ntıs1nın yanında 

bir delik a.çmafa. muvaffak olmuş· 
ıudır. Rus kuvvetlerinin bu suretle 
Atman baskısının ana çıkıntısını 

kestik:lerl söylenmektedir. 
Londra, 27 (A.A.) - Harkof cep

hesinde Almanlar tank faaliyeUnl 
(Devamı: Sa. 3; Sü. 2 de) W 

Bulgaristan da 
muhalefet 
başladı 

Sırplarla mücadele etmek 
istemiyen 300 subay 

hapse atıldı 

SOFYADAKİ İNGİLİZ 
VE YUGUSLAV BASIN 
ATAŞELERİ İDAMA 

lllAHKCM OLDU 
Ankara, 27 (Radyo GazPtesl) -

Londra radyo~unun bulgarca yaptı· 

ğı neşriyatla bJldlrlkliğine göre Sırp 
çetelerile mücadele etmek ıstemt;:,.en 

300 BulgRr subayı http.c;e ahimı~tır. 
Sırpları kardeş addeder. bu aubay
ların hareketi SIAv lLlemlnde mem· 

Parçala.nan düfman teı;ıkilleri ara· 
sında karmakarı~ık bır durum hU
kUm sürmektedir, Fe"·kaJAdc dar bir 
cep içine alınan dUşman birlikleri 
küçük daireltr halinde kuşatılmış: 

ve ayrı ayrı parçalara üraz edilmiı,_· 
tir. 

Elli yedinci SOvyet ordumı koınu· 
tanı General Pottu Ye kurmay be.ş

ka.nt el!Jir edilmelerinden az evvel in· 
tihar etmiflerdlr. 
Doğu cepheeinln merkez ve ~imal 

kesimlerinde kuvveUerımiz taraCın

dan yapılan taarruz te,e-bbüslcrl mu. 
vatfaklyetle devam elmiftir. 

[ uıak,ark barlll l 
Japonlar, Çin
de dalga halin .. 

de hücur.aa 
geçtiler 

Çinliler Japon 
hücumlarını akamete 

uğratıyorlar 
nuniyet uyandırnu.ştır. 

lclam kararları 

Ankara, 27 (A.A.) Bulı:-ar te-
baasından Dimitrof, Sotyadakl In· 
gl!i.z elçiliği basın ata~e&i Norman 
Davy, Yugoslav elçiliği basın ataşe

si Petroviç ile Yugo~lav tebaasin
dan di~Pr Uç ki.Ji ,.e bt".J Bulgar hak· 
kında cBJluMluk etmek ve .ı:ıuikaetler 

Çungking, 27 (A.A.) - Çlıun 
şarkında buluAan Çin tırdu~u bu ... 
gün 100,000 Japon tarafından Çe. 
kıang eyalet:nin mcrktzi olan 
Kinhva'ya kadar kendiltrine bir 
yol açmak için yaptıklarJ yeni bir 
te3ebbUsü akamete uğ.ratmıştır. 
BugünkU çarşamba bu bölgede 
nıuharebe devam <>tmektoydi. 

ha7;1rlamr&taı1 dolayı verilen idam Dalgalar twllnde taarruz eden 
hükUmlt•rini Bulgar tomyiz mahke· J Japonların a&ır kaj·?p12'ra ujra.· 
meai ta.sdik etmiştir. (°""1ımı Sa. S; Sil. ~ •> (X) 



Admira maçları 
üzerinde düşünce 

Bu maçlarda klüpçülük hisleriyle 
hareket etmemek lazımdır 

AlOU\nJann kıJ""'etll nymıeutu 1Jrbaa'ı• skf!l Wr ma.ı 

Bugüne kadar lutbt'l meraklıla- dettiklen sonra, bu maçlardan 
ı ının seyretmek ımk" n• r ı bul3. beklenen faydanın temini ve hal. 
madıkları maçların ~pıhlcağı ku :futbolun bütUn lnccllklerınl 
gUnlcr yekl:ışıyor seyrettirebilmek lmklınını vermek 

Hiç ~Ophc )Ok k btnnbul fut- i~in Fcncrbahçe, Galatasaray klUp 
bol meraklıları Alman}'anın en lcrlmizln de takvlycs cihetine gl. 
bil' u ; oyuncul:ırını arasında bu· dilmesi litzım geldiğini bir fikir 
lu~duran Admlro kadnr kuvvetli olorak Uerl sürmüştuk. 
bır takım görmcmlşlcrd.r. Yıne tekrar edi)oruz kı, bunu 
Admırayı tanıyoruz. Fakat bu )apınak bizim için her bakımdan 

Admlra o Admlra de~ıl, bu defa bir zarurettir. Aksi takdirde iyi 
btr Alm~ın muhtelltı hal nde İs. bir futbol seyretmek ;mkOnı hasıl 
tnnbula geh;yor. ohımıyacaktır. Her ne suretle o-

Slavyaların. ı p:ırtaların istan- lurs:ı olsun misafirlerimizden tc"k· 
bula geldikleri o gUnler hatırlar- nik bakımından bir hlsee kapmak, 
eladır o maçlar memckct futbolu hasret kaldığımız lyı bir :futbol 
ıçh b r donum nokta ı olmuş. rut seyretmek Çin klOpçUIUk hlslcrl. 
bo un teknikı ondun sonra futbo- le hareket etmememiz lazımdır. 
ıumuza g rm.ştl Teknik bir futbol takımının fut 

Bir hatıra olan o günlerden bol tekniğini gösterebilmesi, lyl 
co~r:ı h:ıkıkt futbolu anc k bu bir oyun oyraysbilmcsi !çln k:ır
\lman takımında belk• eyrcdccc- §lsındakl .takımın da oram kadar 
ı; z dcgilse bile, o Uzel oyunu boz-

Sla\ yadn, Ispartnda Ştopcllcrı, mayacsk. o oyuna mukabele edc
Çapcklcrl, Kadalnrı, Kolcn:ıtllcrl bilecek bir takım olması Uizımdır. 
SC'!- retml•tlk. Bu oyuncular uımıı- Galatusarny muhakkak suretle 
nın dUnl 0 futbolunda asltırı id . lekımını takviye ei.melicHr. HattA 
Bu ınaçlardo da bugunUn asları, eunu da fUiv~ edelim ki. takviye 
Urban'ları, Oauchcl'lerl, Hanrei. etmek 11~rbestlslnl de takımlara 
ter letl eyrcdeccğlz. bırakmamalıdır. Çünkıi blzd bir 

Alman takımı mcmlcket'ınızde tnuhtcllt yaparken bUc dalma her 
, npı:cağ maçl::ıra 0 kadnr bliyuk idareci muhtelltc takımındıı:n. faı
blr chcmmt)et vermektedir ki, la yuncu c•rme 1 ıçln ı:n>·ret sar. 
beklene oyunu go tercmcmek, feder. Bu bir tıdct hallne ~~mi&
h:ılkın lutbo1 zevk nı tatmin ede- tir. Çünkü her znman ıcın bizde 

Şehir 
Haberleri 

Hamlet 
davasına 
dün bakıldı 

Müddeiumumi suçlulo
nn beraatini istedi 

Hamiet piyeskıin tenkld•nden 
doğan davaya dün de asliye bi
r inci cezada devam olunmuştur. 
Evvelce Muhsin Ertutnılun da. 
vhında vukuf ehli olarak seçilen 
profesör Sıddık Sami, Ahmet Htım 
dl Tan.pınar ve BOrhancttln Batı. 
marun bu defa da Talr.t Artemcl 
bakklnda Peyami Safanın yazdığı 
makalen.in tenkit mı, tahkir rdJ 
oldulu hakkındaki ka~Ueıi so
ruldu. 

Sıddık Semi ıunlarr söyled : 
- Bu yuı heyeti umumlyesi 

ltibar>Ie ten.kit ınahiyetlndedlr. 

Fakat bazı cümleler tenkidin hu
dudunu aprak hakaret mahiyeti
ni almaktadır. Fakat bunun bir 
kasıdla yazılıp yavlmadığını ben 
tayin edemem. Bu, mahkemeye 
alt bir ietfr.~ deml~tir. 

Bunun Oterlnc Peyami Safa 
ayafia kalkarak §Öyle söylemtıtır: 

«- Btr phsın husust hayatına 
hücum cdlllrsc bir hııkıırcttır. Fa
kat umumi hayatına dokunulursa, 
bu tenkit olur." dcmlı ve bu su
retle hakaret ettiği hakkındaki ıs
nadı reddetmiştir. 

Bundan sonra k&Mllti sorulan 
Ahmet Hamdi T.a.npırMır IJUnları 
söylc.m~Ur: 

ıo:- Yav, bi'r tenkit makalesınln 
bOtün haysiyetini halzdlr.ıı dcmt~, 
Bürhanettin Batımana sorulmu§, 
o da şöyle dc.mi:ıtır: 

«- Bu yav, ağır, çetin ve sert 
olmakla beraber bir tenkit yazı. 
sıdır.J> 

Vukuf ehlinin bu mUtaltıalurın. 
dan sonra Talat Art.emelin avuka
tı İhsan Mukbil Ben, müekkill 
hakkında yazılan yumın ehllvu· 
kuf tarafından tekrar tetkikini ls.. 
emlpe de bu talebi reddedilmiş. 
Ur. 
Bundıın sonra söz alan Milddel

umwnl Orlibn Köol, blhun u lu· 
Jarrn beraetini Jstemlştlr. Diğerle
rinin yazılı mUdaiaalarmı vcrmc
lerı ıcın duru§mıı, 3 haziran snaı 
l 4 e hıra kılmıştır. 

HLJbubot ekimi bu 
sene fazla 

Hububat ''C ynğ-lı tohumınrın, ge
çen yıl mahsull\nUn dolgun fiyatlar
la atılmış olmasından köylU bu yıl 
bu malın ekimine ehemmiyet ver
miştir. 

Yeni mahsul son gUnlerde bere
.ketl! yağmurter olduğundan gerek 
hububat. gerek yağ"lı tohumlıı.rm ge
çen senclcre na.zamn fazla ola.cağı 

alAkadarlara gelen hsbı.:rlerclen an· 
lafılrna ktadır. 

memck korkuslle ohıcak, ylcc 1 klilpçüHik hlsl~r. hfıki.mdlr. 
dtnl nmek mkdnım eldç etmek 

1 

Netice şudur ki; hcrşcyden ev- Cam ve şişe fabrikası 
için, yorgun bir heldc sahaya çık- vcl bu maçlıırdan nzııml istifade 
mnmnk dUsurccsilc programında edebilmek di.lsllnccsllc hnrckct et- tevsi ediliyor 
tadllAt yııpmış ve 1lk karşılasmn- meliyiz. 1\füafirlerlmlzln fstanbul.

1 
lktuıat Vckdletl. Pal}abah'ç~ckl 

gını cumnrtes oyna)"tleağı halde da ynpaclığı llHIClllr h!c şüphe yok' !fişe fobrlkasının, memleket 11\tlya
tchlr etmiştir ki: memleket futbotundo b'r dô- eını karşılıynbllecck bir hnlc getı. 

T d ı c>dllcn programa go~c. Ad· nü'm noktıısı olacaktır. rllmesı için fabrikaya bir kuım1 llll.-
ınlra ilk moc:ını pazar gUnli Gala- Xemal Onan <Con) veler yapıtmaııı kararını vernıı1' ve 
tasa rayla oyna~ acak, çarı.amba bu hususta all'ıkalttarı harekete ge-
~UnU de FenerbahçC' il(' kar$ılnşa. Nahiyelerde birlikler çırmlftlr. ôğrendl#imlzc göre, ı,lşc 
caktır. Ve fstnbulda )•,pacağı bu fabrikası mUdUrll Ethem Eldem Al· 
1ki mnçt n sonra da Ankaraya gi- kuruluyor manyadaki zuccııcıyc fabrikaları ile 
deccktlr BUtun nahiyclerdekı Dngıt a temaslarda bulunmak Uzcre dUn 

1?lln mlsnr r er mır. n çok kuv- Birliklerinin seçimi sona ern~lr. ~ehrimlzdcn ayrılmıftır. ?rfUdUr, bir 
vet ı bir hnlde g ldllderlnı kay- Ayrıca 36 nahiyede bakkııllar ka· R>" kadar surccek olan bu seyahfltın-

J &) I saplar ve fırınc1Iar birlikler tc- de fabrikaya llA,•c edilecek Yeni te· 

1)1\lt~• l'1 şckkul etmışt 1!'. si atı te3blt ~cct!ktlr. 

• 
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Doğu cephesinde Zavallı 
J • J. daniskalar! ... 
ueg"ışen uurum o::~:~:~=·=:;nk: 

nJ!ı1'ası» dC'rlz. Bu daniska keli.me51 

O e>Il« havzasında taarruz 
maksadıle o kadar iyi ha

ztrlandığı ileri sürülen Alma'!\ 
ordusu, Harkof cephesindeki 
Rus taarruzunu iki hafta kadıır 
süren c,ıetin sav.aşlardıan sorwa 

durdurdu. Fakat bu durdurma
nın devamlı ve kat'l oldutunu 
iddia etmeğe sebep ~oktur. 

Bundan başka Alman ordusu, 
4 • 5 gündür karşılık taarruzu 
y.apbğı halde, muharebe hAlA 
Harkof - İzyum hattında 150 

Tal~~d~~rdu-1 [
11

:::~::;;~: i 
mahkiım oldu 

Birkaç ay evvel Beyazrttakl Halk 
Partisı J-.;rkek Talebe Yurdunda otu
ran Hukuk talebcleıinden Kemal 
Kaya, Tarık Akttıs ve Ytlkaek Tica
ret Mektebi talebelerinden Ha.san 
Tahmn Uğur a<lU1da Uç genç, Yurd
da çalınan eşyaları için Sultanahmct 
birinci suth hukuk mahkemesine mfi... 
racaat ederek. yurdun mUdUrU LC.t· 
fi Tuğtekin -olcyhlne bir tattnlnat 
davası açmışlardı. 

Evvelki gün yapsian muhaknııe 
Mtlcesinde yurt mUdUrUnUn elbleo
lerln muhafazası ic;ln klfl miktarda 
dolap vedlmemif olmD.Aı, yatşkhanP.
icrin Fayrimuayyen eaa.Uerde a.çılmıf 
buhİllT~, yatakh&necllerl yemek 
servisinde kullanarak yntruchaneleıin 
boş bırakılmasına sebebiyet veril
mesi yUzUnden yurt müdUrU, K~al 
KAYilntn çalınan elblııeelne mukabil 
50 lira, Tank AktUsUn paltosuna 
mukabil de 30 lira ödcnıeğe mahkOm 
ooilmlştir. 

Diğer taraftan yurda tekrar gire
bilmek için d!vasından vazgeçen 
Hasan Tahsin Uğı.ırun mahkemesi
nin sukutuna karar ~ihnlştlr. 

Şişli Halkevi binasında 
karne hırsızlığı 

Ş!ı;ll Ua~kevl odacısı Nıyazl, ıay• 
nl binada bulunan la,c bnrosunun 
odasına anahtar uydururak ekmek 
karnesi çalmaktan suçlu olarak 
Milli Korunma mahkemesine ve
rllrnlştl. 

Dün 2 num.ralL,Mllll Korunmıı. 

mahkemesinde bu davanın duruş. 
ması yapılmıştır. Mahkeme, suç. 
lıınun cebinde bulunıı11 annhtıır:o 
laşc orlnsını açan anahtar olup ol
ma<'lığ!nı yerinde tahkik etmek 
Uze~ hakim mwıvlnl AtıJı memur 
C'lmlştlr. Tahkikatın ncUeeslnl bek 
]emek Uzerc muhakeme ba5ka gU· 
ne bırakılmıştır. 

Romanyodan 200 
bandaj geliyor 

heyet ıM:l kilometre genlşll~lnde 

bir cephe şeridi üzerirde cere
yan etmektedir. Alman karşılık 
taarruzuna yıldırım taarruzu de
neb!llr mi? Geçen yaz yıldırım 
harbi yapan Alman ordu u l:l
arruza gcç'nce 4 • 5 gün içinde 
bir Rus müdafaa cephesini siler, 
süpürür; 100 - 150 kilometre 
derbıll~ındf:! ilerler ve Rus or
dusunu derhal rlcafo mecbur 
ederdi. Koca D !nyeper nehrin! 
geçen Alman ordusu, olmdl İz. 
yum'da Doneç nehrini bir tilı'IU 

sımale geçemiyor ve buradaki 
Rus cephesini yıırıp strJıtc)'l: blr 
ku6Qtma yapamıyor. Harkof do
lusundan ve tzyum üzerinden 
mukabil taarruza geçen Alman 
zırhlı birlikleri hAla Rus ordusu
nun ıerlsinde btr noktada birle
şemediler. 

R usların Doneç'de taarruztı 

geçeceğini haber almı~ 

olan Alman başkumandanlıJı. 

mutadı hilAfına olarak bu sefer 
önceden müdafaada kalıyor. Ve 
mukabil taarruza geçUll zaman, 
bu hareketi ancak Harkof • tz_ 
yum ar.uındn yapabiliyor. Har
kof şimalinde ve İzyum'la Tat· 
ıanroı aruındakl cephe kes!mle
ri'!ıde yine müdafaada kalıyor. 

Alman ordusu Harkorıa lz. 
yum arasındaki Rus çıkıntısına 

kartı tablyo aahasında mahalli 
muvaffaklyeUer ıc.zanmak mak· 
Adlnı sQdU~or. 04'Çen )'U mu
harobeletlnde Rus müdafaa hat
larında yıldırım sUraUle cepler 
açmala muvaffak olan Alman 
tankları, Alman zırhlı blr11klcrl, 
ve Alman plyndtsi Harkof cenup 
doAuıun<\okl Rus mUdalaa cep. 
hesinl 4 - 5 gündcnberi hAlA sö
küp atamadı, paırçalayamadı . 

Rus hatlarına giren Alman kuv- nereden gelir ,,.c dlllmlze oıı.sıı gir
miştir. Bir arka.da.,ın anlattığına 

vetlerl, Rus ihtiyatlarının yan bakılıre;a daniska, bilmem hangi 
taarruzlarlle geri atılıyor. Dc-
ı:'.nllğioo ksd«r(~lenmesinl iy.! dilde, belki de Danimarka dlıllnde 

1 «Danimarka• demekmiş. Daolmar· 
öğrenmiş olır.n Ruslar, artık yı -
dırım taarruzunu karşılamaktan ka inekleri dDnyanııı en iyi !'lilt , ·e-

ren lneklerı olduğundan «danh!ka 
ürkmüyorlar. • ineği» sözU dilimize lloğ"rudan doğ· 

A imanlar, Alman mukabil rllyıı değU de, bir çok dillerde lllfl· 
Laarrur.unun kuşatma gek· ğln mooarl mAna&ı 8flfte oldop 

llndc inkisaf ettiğini ve lçlcl'ir.d~ itin, «danlıoka nııırte» w «aşlf~nln 
önemli zırhlı b'.rJlkler bulunan daniskası» olarak geçmı,. Daha 
3 Rus ordusunun sarıldığını ve .sonraları bu dnntska tüblrl daha 
bunların çemberi delme tcşeb- fazlı• blr ~yln en kötiisliııli göııter
bUslerlnln netic~siz kaldığını ınekte knllanılma~-a °başlanmı': 
söyliiyorlarsa da, niçın hllla Har- «llllebıızııı daolskllSl», «haylaua 
kof - lzyum hattında döğüşlilk- danl-sk:ıo.rn gibi ... 
lerlnc. 0 .çin Doneç nebr:nı ge- Do~u '~a ıtn. hunu böylece 
çlp gı:ırt kelan Rus kuvvetlerini kaydettikten sonra cekıllnı danls· 
takibe koyulmsdıklarına ve ni. kıt. lncklC'rr.: 
çln bu ınuvarcaklyet biiyulm"k Oanlmıırknctn :.iraat ve bayva11 
iç.n Stnllno'dan Vorosllofgrad is- yetı,ıırme i~t lyl('C nerJJemttür. 
tikametindc ikinci ve stratejik dal1:ı doğrusu harpten ön<.'e blyle 
bir yarmn • kuşntlllô tuarruzuna idi. l>aıılmarknmn ekfleblllr t.op
girlşmcdlklerlne bir turlü akıl raklıırıııda yib:de Mk!H!nlnde yulaf, 

nrpa, çn\'dar, y'j:r.de ylnnio;lnde bağ• ermiyor. 
At•aba btıtün bu vcız'yetin boy 

day, patak , ımnear yctlıJtlriHrıll. 
;',lraııtlnhı bliyllk krl'!mı Jıayutd 

le olmasına s~bep ııedlr:' B izce )emlerl ol n Danlmarkada haY'-aıa 
bunu tızuııboylu !nccll'megt> lli- ptlştirıuc ı,ınc pek önem verll· 

zum yoktur. Şu birkoc kelime ml~tı \"C dediğim gibi danl~a lnC'k· 

ile aydını tmak mümkU~dUr: !er diin.)uııın en iyi Ye eu bel •üt 
Almıınl. r l 939 da başladıkları Yeren lor.klP.rl araınnda sayılırdı. 

horplc yeni teknik muharebe Bu ylızden de litçtilUk, tereyağcı· 
prtı4\rı çıkardılar. Bu mu hare- hk, Jlf'l ıılrelllk Daolnuarkaıun en 
be şartları, hava kuvvcUcrlle 
zırhlı birliklerin !~birliği yapa· başlı 'c hatta :mHrı eacJüstıVi ~ı-
r.ak seri taarruz yapmalarından muştu. 
dojdu. Almanlar geçen yaz Rus· Bir ajans telgrafm<lan öğTeDJyo• 
ya harbine gcltnclye klider, kar- rtız ki nanlmarka ha;y'\'anları ycnı· 
ııılarında bol miktarda hava kuv ııh:llk~n toıırak, kmn yiyor , ·e tıu 
vcUerlne vo ·zırhlı birliklere :rna.. 

ylizdeıı Ulliyorlamtıf. HattA aleO 
llk ordular ve bunlarla harbct· 
mcn!n sırlarına vtıkıf kumandan lıay\·a nların ınldelerlmle klloıarc• 
lar ve birlikler bulmadılar. Bu toprak rn kunı bulunuyormuş. BU 

vaılyet R§afı yukarı geçen son- ölen ha.f\·anlar araaında ~Upbeıır: 

bahar sonuna kadar devam etti. çokluk daniska. ıneklerdedlr. 

F ııkat bu sene vaziyet de- Ziraatı yem, en6Ustrlsl &Ut oı.ı 

ftlşU. Yeni harp tekniği hir memlc.kr.ttc lbu ne aa~ 

artık y.alnız Alman ordusunun haldir: 
1nh'aarı altından çıkmıı &lbl gö. 7..a,·allı Daulskalar! •• Daha dol• 
rUnUYor· 1\uı orduau dA )'e.nı 
teknik icaplara uymnk lttidadı· m~u l>aıılskalnrın 'erdiğl n1n1et--
nı göstercblllyor. Bu sebcpıo lcrl kurutmaJdA olan Z&\ıülı ;o· 
artık muharebe, yalnız b·r tara- Hnlar? ... 
fın yeni teknik şartları kullan- KÖR KADI 
mtısı şekltndl"' belirmiyor; bun. ------------
ları ıkt tarp l da karşılıklı kulla
nıyor. İşte bizce meselenin can 
alacak yeri bu noktadır. 

Seyyar köy kursları 
açılıyor 

Tramvay idaresi malzemesizlik 
yllzilnden 90 eraba;>•ı yeniden st?-. 
ferden çekmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Medrese 
,.,, 

agzı 

Mna.ril' Vcklı.letl, bu yıl içindi• 
yurdun muhtelif bölgelerinde ve J<ö)'• 
!erde çalıştırılmak Uzcre seyyar ıca· 
dın köy ı,unlıırı açmak kararını ver· 
mlş ve faaliyete de gcçmifUr, Bll 
kursların nerelerde ac;ılacağı ve ııa.I· 
ıumıza hangi saha.!arda faydalı oıa· 
cağı bugUnicrcle b<ılli olacaktır. 

İdare malzeme ihtıyacını temin 
lr;in hertUJ'lü çareye başvurme!ı:
tadır. Bu kere 200 bar.dııj getır
mck üzere Romanynya tekrar bir 
memur göndermi§Ur. Umum MU
dUr Hulki Erem de VekAletlc te. 
ınasl.ırdn bulunmak ilZCC(? Anka
raya gitmlstır. 

Eğlence yerleri 
teftiş ediliyor 

Belediye müfcttlş!cri eğlence 
yerlerinin kontroluna başlamış. 
tır. 

Eğlence yerleri gerek tarife ve 
gerekse tem zJlk bakımından sıkı 
bir kontrola tlıbl tutulmaktadır. 
Belediye t:J.matnamesıne nykırı 

hareket l'dcnlcr hakkında derhal 
ccz· i kararlar verilecektir 

T a~ınınaz bir tnAJın sah~ ~art

lannı blldlrea bir UAnda gij.. 

ı.Ume Wşt:ıı « ... M ... eda \'11 dekA
kln ... » 

Aman Allah, bu ne bayat. bir med
re&e aizıdır? cmaaı. om tlUkçede 
Jtıt.ecUJlnılz kadar karıtıhıl'ı ''ardır: 
«lı; ile; ~raber; birlikte ... » 

«Dekflkiııı> c ge1J11t•e buna t<dıik

kAnlan demek göç bir 'JeY deJildlr. 
N~ln blrH himmet f!tnıiyoruz ~ .. 

NE Br.KLlYORl.A.R? 

Bir ıs,·~re gazeuı;lnin Peşte mu
habirine göre Xa<>.ar orıtu~u geçen 
~ ıldaklnden ~:ok dal\a e681Jı tuu.ır
İıklar ~·apmı~. Bir Maear n10tıablrl
ae gör('! <le Rwneuler her an için 
Macarlara ka"" barekf!t serbP.ııtl81-
ne ııılhlıımlş~r. 

Unun \ 'M mı 1' 
-Var. 

- Şekerla vftr nn 'l' 
- \'ar. 
- }'ağın var mı? 
- Var. 

- Peki, ni('lıı hcıh·a J&pıp da ye-
miyonun 'r 

Hunun ılbl haaırlrk \·ar mı, 
hareket rıerbe&tl91 \'tlr mı, Mr. 

Pt-kl, .ne bekDyorlar~ 

OLDU MU &tJ~ 

\'arı 

Dünya çay btıbsalinln hemen he
nıen t.amanunı Atrıetlka. lnglltere 1' 6 
cıenubl Afrika blrllğt satın almı~. 

Bunlardan başkaları artık çay ı;-U
rf'mlyeceklerl için ııaçaıarı da sn·a
yamıya .. aklar. 

Tlltlr;ert 

DOGUM 
G:ızetcmlz nıUrclUplcıinden arıca· 

dSftmız Sabri Octılanın evvelki geC' 
bir oflu dUnyaya gelmiş ve çocuı• 
Arsan adı verllmlştlr. 

Arkada"ımızı tebrik eder, yşvrıı 
ııun uz\ln ömllrlll olmasıru dileriz. 

r-TAKViM--, 
28 MAl'JS 1942 
PERŞEMBE 

AY s - Gün 148 - mzıa ~s 
Rmtl 1358 - l\IA YIS 15 
HİCRİ 1361 - Cemaıdyelevel ~!J 
\'Altlt DVALl ~2 GÜNEŞ 5,33 9,0 
ÖGLE 13,11 4,40 
İKİNDİ 17 ,ıo 8)1 

;;?l)A\l4r 
Amerikada harp SÖNMIYEN ATES 

lcnecek ... Vıız.yell olduıu gibi iı'luhala
za etsem. Nlh:.ıda karşı ktıçük düşecc· 
ğım ... Pcrl~an kafamın içinden blrblrli1c 
uyınwan btr çok dilşiincelcr ve fikirler 
geç.yordu· Nihayet eve gıtmlye karar 
verdim· Hem Fetoşu görccekt!m. Hem de 
katibi çağırarak son vazlyetl unlıyiicak
tım. Ayni zamanda üstat gelirse onunla 
de konuuacaktım. Fikrimi, :Remziye Ha
nıma söyled'm. O da .muvafık bu1du. Der. 
1181 hrııırlandım ve yola çıktım. Eve lak
laştıAım zaman Nlhatla karşılAsırsatn ne 
yap:;;.cağımı duşilnilyordum. Kapıyı tcred. 
dutle"çatdım. \'umtk kokumu alınış ola. 
cak ki. havlıyarak, bağırorak kapıya 
doğru koşrnıya baıladı. YumAtın bu te. 
1Aşının sebepsiz olamıyaca(lını anlıyatı 
Fatoş ta kaptya koımuştu.Bcnl sevenlerle 
karşılnsmam çok h~yccanlı oldu. Fatoş, 
kırk yıldır beni görmemlı gibi boynuma 
sarılıyor, Yumak ıyal<IC1rınıın ııtında yu. 
varlanıyordu. Bu sarılma \'C yuvarlan. 
rnalıır arasınaı ıalona lcadar a~Id.k. Ka
pıdan lt;erl girer girmez ıöıUm piyanoya 
ilişti. ~rhal üstadı hatırladım. Bilhassa 
onunla ba$baıa geçlrdlD•m son gUnU ... 

ıtuncnin köşkte söylediği lakırdılar gel- , 
dl: (ŞU Jlrtlyıtr aşıka, ŞU t,:apkin kurda bir 
mektup yazayım da alay edeyim) de
mişti. 

MelOn kadın; Yoksa hakikaten üstad~ 
böylo bir mektup mu yazdı. Eğer yazdı 
ısc benim için büyUI< felAket... Belki 
de ustııt, Mazlüınenln bu mektubu yaz
masına benim sebeblyı!t v~r<'ll~lrni zan. 
nedccck? Üstada hakikati nasıl anlatma. 
lı? Köşkte o iğrenç sahneleri nasıl tas· 

AKŞAM 20,32 12,~ 
YATSI 22,28 J,5" 
İMSAK 3,20 6,4" 

kazancı vergisi 
1::\ uıuıılcrdc memleketlml:r.de 

taJ dhlnlcrl en çok ı,gal eden 
mP .. <"leler<lcn lılrl harp katancı 'cr
ı;hldir. merlku kon~rNI de tam 
huglınlcrde bu fıııle mf'şgııl olmuş 

'e hUkfıınctın Hrdljl;I I:.\~ Iha, tadil 
cdllml' bir şekilde kongTt' bütçe en
l ilıncnlıtdf'n çıkmı .. tır. 

llarp ,artlarına gdrf' tııılll edllf'n 
kazam;: 'ergt .. lnln en ıllkkat<" layık 

tarafı tıekitrl., el 11 ara!lınıla fark 
HitU!tınl~iıllr. 

\"enı ı•yı1ı11 \'cr113 r U'lhl u"ırarl ka
ıan<>ı bekArlar için tıl\ftacla on dolar, 
evliler 1 lh ha ftııda 21 thılar diye ka. 
b11l f'tını,ur. KUçUk gelir ~ahlııterl· 

nln Udedlğl 'erııı 3 lmle ııltı<tan lba• 
r~ttır. ~nf!de iki bin dolara kadar 
ıeııtlrr lrtn heklrlar % ı !, l'\ llltt 
ı.11111111 \arı•ıaı lkl,.rlrr. rnede Mlkbı 
bin dolımtan fa:ıtla tellrlerde .herkes 
ıçın 'er-1 nlPbeil 1'bde :ımıl, elli 
ı.ıı· dııl•rrla ~ 61, ...... vtlk"8 ıre
J.rlrn.11' P.111 hinin ,"Uz4e cııı .. ı. daha 
r_uJ.t.ıilJJIP 86,Jj idJr, 

Tefrika No. 68 

Tckr. r h ltırnın odn ımı döndilnl· Rem 
zi.> c Hnnımı, oda) ı toplamnkla meşgul 
gördüm Holomli bokum Zayıf vUcudu 
muayeneden hırpalanmış olacak ki bl· 
tnp bır halde yatıyordu. Gözleri kapalı, 
çehresi mu,tnrlptı ... 

Doktorun Uıvs ye ctt ğl gibi, gece Yll
tark<'n ketentohumu ICıpnsı hazırladık. 
Halamın arkasına koyduk. Hastayı yal
nız bırnkmamnk için ııbbetlc uyumağa 
karnı· verdik. Artık h ç h!rşc~· düşQnt'
mıyordum. Biililn endişemi, halamın 
hn!:tııh{!ı lc~kit ediyordu Sııbnha kad.,r 
nöbetle h stnnın bnşını bcklod k. Za
vtılh hasta, öksürmcktcn ve ktıY etmek
ten çok hırpnlıınmııJlı Ateş nlrı yilkSck 
olm sın,ı rağmer. çehresinde göze çarpa
cak del' cede Uzgun b r sarılık vardı 
Vakit vnkll inliyor ve yUzl1nu buruştu. 
ruyordu. Sabahle>ln erkenden tekrar 
doktor geld Hastayı ciddi bit surette 
rırn.nycncdcn 'C\'trd Bu ~fer de hasta-

ı arkasından kan aldı. OdAô.ln çıkar
ken beın bir goz l~retile dı~arı çağırdı. 

Yazan: ,J8met ZIYA 

Doktoru takip etllm. Sn!ııd::ı baııa: 
- Ha t nııı v zlyct nı bc~cncn\.yo. 

rum. Eğer arzu cdcrı.enız itimat ettiğim 
arkada~lıırımdan ıkl doktor daha gctire
Y•m, bır (konsultasyon) yapalım, deci .. 

Doktora ıozya~ları içinde cevap ver
dim· 

- Halamı kurtarmak ıç·n ne lazımsa 
yapalım doktor bey?. ÇUnkU, ya3adı0 
gım haya! içinde ondan başka güvene· 
cck klmscın yok. (lct\iın. 

Sözler m doktora pek tesir ctm !i ola
cak ki, onun dn gozlcrı yaşardı. Beni 
tcııl\llı edecek bir iki Boz deh~ söyledi. 
v.._, ak aın viz teslndc ıki erkadaı.lle be
raber gclccct;nJ de lli\'c etllkt~~ sonra 
ı;ıkıp gitu. 

Doktorun tadcslnc bakıltrsa halamın 
başından koltıy kolay ııı,_rııtnak mUm· 
kün olmıyacak. Bahusus böyle ~hllkeli 
b!r hast:ılıkta Ohu yalrız blrakrnak çok 
büyuk nsJnlyctsızllk olur. :Fakat C\' va
zi> eti~ ~ yapmalı? Eııyamla beral>cr 
Fatoşu alıp gelsem, halam deıı:hal şüphe-

Fat.oıa sordum: 
- Ben yokken U.tat geldı mi Fatoı? 
- Gelmedi kUÇük hanım. Gelecek 

miydi? 

- Bugun lçln gelccegtni söylemışti. 
Saat di>rdil geciyor. Şimdiye kadar gel
mesi lAzımciı, Qt,diın. Som.· akluna, tMaz-

vJt etmeli? Üstat bur'llı:ırı öğrenecek o. 
lursa, en evvel benden nefret edecek ... 

:sen bunları düıUnilrken, Ali salonun 
kapısını açarak klitıbln geldiğini ha~r 

verdi• Dışarı ~ktım. Koridorcı. Hikmet 
Beyle kartılaştım. Sclflmlaşlık ve bera. • 
bcrcc sulorıa girdik. Katibin cehresi kın
makarı&ıktı. Tccssürd<'n titrlyen bir ses
le: 

- Nasıleınız Hanımcftntlı dedi. 
Kı\t.ibe, acı blr gaıoşıc cevap verdim. 
- GörUyorsunuz ki pek lY• <1eğlllm ... 
- B~ycterıaıntn Ankuraya glttl!lnl bl. 

Jiyor musunuz? 
-Yok •.• 
- Siz köıkten avdet eıtıiiniı sabah, 

Ankaradtn bir telgraf aldı. Bir vekllet 
ışı için derhal Ankaraya hareket etmcsı 
blldfrilı10rdu. Beni Lelelonla Suadiyeyc 

(.Admm .. , , 

Patates oturtması~ 

O Un !'t('bzeeJnln <ınündflll .-ı' 

ferken goı:ume illte" 
patatesler bana patates oturt~ 
hatırıaı.tı. lrll~rlnden iki kilo rfll 
Kıı'bukl:ırmı o;ıdum, lçlerlol ~ 
03 dun1. çcııtıımı, SOl'Dn Jle 119 .,.,..,,,_ 
hafitçe kavurdukum kıyma tle ~ 
ları dolcJurtluın. Bunları bir ~~ 
koydum. Dlr keı>Çe i)Bğlı et 9 f#f' 
patatetılcrln lizerlndc ge1:dlrerr1&._,..., 
&IJ 1 fırına ıılirdfün. J>l,e<·~A"lı&e ~I " 
Ud ;1 ernflk kao:ığ'ı t31:e terr-Y 111,,• 
dört yeıııek kıu;ığı et .-u_.'\loa ._ ,.
yenibahar !lerpcrck iki yumur ,fJfl' 
rll'ı ile birlikte r.arptun. l.>iCOdôl'~ 
rlin<:C' patat:eıılP.rln U~rlne '1 
On dakika ısonra il7.erlr.rl -~ 
kızaran pata&.Mlerl ıt0fraya k•~ 
Dla de çocuklar da kap"" -"' 
yeclJ1c. Buna bir <le taze ~,...,,.. rl' 
po!it{)11U illh C cd••l'f'k l;~·üld 
lllld1rdlk. - ...... 

zv~-4 
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BT::;;ı::AM Başy~~~!)1t~~~~!~!!! SİYASİ İCMAL 
da.,ıanın 11amuna ~- lW1'8& ,..ııuz ba faol& Juoımdan f ... 

ı"yı" şeydır" n.ı an-..ım. tAılıılı ..,,....,. ııaıMe-..; ... rg1oı adıyıe yenı 
.flıiı: -n •eolcıi). mnnzıım bir vergi alaıacaklır. Va-

!Baf! 1 -) il \."1'ZlfMm, ,ırnı11ye Jt-r .._ '"'ft Ul<Uı<:nı f•vklnde kırlan ~ısım-

bu ·~ lı<rvr ckillliz. ecm?l>fl.eri ea· .ı.toı ıll>l b-.ı .......,. da, ot- d&n e'Vftl~ normal niobette alınm11 
ğırahm .• dedik. Çağırdık. yaptık· * -uma JlyJlc oım~ oln ve<gi do indl?11ecelt ve yeni ver- !}:={! ıub;n ha'flanrulll AlmaııJar 
ları hatlttr bt'.te çok. patıeJı~a mel ""' ~ ie°\'<IJ Pt.t.ıA·m.ı~ vaa:llf'- gi artakalan mi.kdnr Uz.erinden alı~ harp taJUno ta.ınaınae ha~ 

"' iyi Cönn,."- ..... ,_ ki 1 nacaktır. Fakat !cvka1Ade kazan" kln1 olduldanru anı.vorlardr. -. oldu ve l(l<ır yavaş )'tirüdü. ,., ..,.r ,~ '"""' ır. • ._.. 
Günün birinde bir takım Türk Büyük dUuyo. buh.ranL kar- 1 vel'gi.sine tcibi tutulmıyacak olan ııun l~ln barışın flta.n ve .m.a.n ta .. 

,""' ' ,ı- .. . ~!:.~ • ' 

ı ' 111 ı·na~1 (1 ;ı! ı:?J =] 1 ;J ! ~ aı 
Askeri durum Hususi sermayeler Devlet 

0,,~~::::11A• ]ı sermayesile işbirliği yapıyor 
Bedbin ik yarışı 

Y-: M. D. ZAL 

f d la b
'" .....ı... , 1 ~"""da blttJ:-.e ne kıW>DI "'-ur· vdB-ti \"l:Y& normal .ku:ançlar ser.. rihten P\.,.t·I hnulanacağına datr 

H ~ ı-~L· Jdt.a-'-nnd• •Harp Z h b en a am rı ve ~I> ,;s '~•'P e. ·-• k 11 -·r _..., ..... 1 a ire V? boklı"yat tu"'ccarları ugün İO""'" . h d dufunıız ~lr<:ok kti11'>tltr ,...,._ ınayesi belli o!an ltıııcbbüslerde ser- '°' mlll••flerlnr kar 1 laalıhlltle-
t·ııı. ·"w~ bir ...;ia. "·ardır. Aı- - -r- rı sa ne c göründü: J • fl ı t & t kd ' r • ....c ı~ kt "in - u.ı,,.""' '"'... < ır. 4-,:lnJ umarula, buad.ııı nıayenln y Z< o onunu aş ı,. ı a u·· ' ,.,.r ,,..ıu· · t>n ı~" 111e.diJer. Fa .. 

kert feloefe lrumandıuıla<ın bir dlarp ffiÜSfeşarJığında foplanıyorlar - Biz bu , şı claha UC"2 ve da. ""ura da kar<jıla,..c.ağ>ımz hl• do yaJnrz bu yUZ<k 10 normal kazanı; kot im "°' ,.,.,1,..lnde öd._I• 
talU» oJ.dulundan batwodel' ve as- 1 ha çabuk başarırız. ('ok zorluklar ,-ardır. Gerek bu sayılarak bundJn yeni vergi ahnm hlr honn hallodf'! kaldı ve YJMleeJni 
k~rler baaa inanırlar. Ankara, 27 (Telefonla) - İi.~ ı Tüccar1arımızla İaŞt. 1\.1üsteşar- D 1ye kendi ker.dilerine güven 1 kiHfetltıi nd11rthnl7 kftbtd f."~ yo.caktır. dn!aJ~rlı\ umtomk J{ızım .-eldi. Ni-

Doneç1de MarMal TinlıQIOtnko Ue l"vlüste§arlığı nıemlekctin zahire lıgı ve Toprak l\.1ahsuller ! O!is:nin gösterdiler. Türk v~tanı bu atıl· dt•rken ,e gPrl"k kartı-~ında Oayrhne11ku\ k')'met artışlaı ınd :ı n hA.\'t't .\iman J.:udrı·t uhlpltri COr· 
&ta"99l\l l'on ~k tekrar karşı.ıa,.1 ve baki.yat tüccarlarını Ankcı.ra- ne şeklldc bir !~birliği yapacak la- ıan ve co~kun çocuklarına fırsat kaldrğlln:z bu mü~klUıltı blı a.lınQ('::tk veı·gı ise Ankara, lstanbnl ılült-r ki Jıarp talilı1~ ilk ıı.andlkJa. 
blar. Tekrwr dlyororn; (:önkU ge('f'n 1 ya çağırmıştır . Yarın MOsteşariık rı kararlaştırılacak ve eskiden ol- verdi. Ktiçilk sermayelerle, fakat 1 yenf'rken beht-tnebal iyi bir nt- \~ Jr.m1rd' ,.e Icrllı Vt"kllleı ı Heye- rı gibi Jüı!dm bulunmuyorlar ve 
"'ne bu fkl ı..-.maodan mere.:n <"~P. mi.lteh;;.ss:sllarile blrl.kte bır top- duğu gib i zahire ve baklıyat tile-,, büyük azimlerle işe ~-artldılar, klt- tk't"ye Y&.'-ıl ola<"ağunı·ı.a Yft tınC'e lı\yiıl ~rlileı.:ek diğer \.'ı:r16l"d~ .. eri hlr zaff're ait Y~ıtlf'r cttgkle 
he,lndı- 0..r k&J'9ry& bolundnlar ve 1 lan-tı yapılacaktır. Bu toplantıda carlarımız doğrudan doğruya köy- zanmak emellerin!; Türklük na- nıutlakR ı~tıkbolıtl' güze>J nt"tl- Ey.Ul 9~9 tar'lhinrlen itlbartn ial ıl· teKir~ız hır ,.f"ııl hor~u ha.Jtne Jnl-
«llarp taU. ıerifti denedlJt'r. Bu kar- huküınetın almı~ olduğu son ka- ı hl ile temas ederek satın alacak.. mına bir eser yaratmak ve yurda c.•('Jerle Ji.ıtr,ııa,;u.•aı(ımııa jtJ- j ını' \·e ıatıi.:ıcak _olan hina V(l arsa- ~·or. 
1 ıla,m.a aylarca devam etti ,.e :Wa- rarlar dolayısife. muattal bir hal- ı 

1 
h 1 .. Of' h:zmet etmek emelirıl de kattı.lar. nıadnnız. ,-ardO". (Brll'\·o ... .,1,._ ların 11ıu; bedeli ılc aat•IJ hedelı nrR· IUğeı taraftan ln~lllzler hal'be 

d k 1 • - !arı hcrnev ma su u ıse veya A 1 h NJ d 1 'e-'41 Bod:yf"nf ordulannın. Dn1yepeor e a mış olan husu.sı sermayenın , . let seçmeği ve kullann1ağ1, işe.. rl. UN'kll alkı~hır). ıındaki furl-c Uurinden tarhcılunıı- .,, l'l .1e:r Jk .. rl i('in fena stınlt-r 
boyunda ıböyök maji()bl~·ete u~ dcv~t serınaye_sı yanında yor al· ı ~1ü...-:teşarlığın göstereceiı resmi ı<ni te~kildtlandırn1ttğı bildıler. .\rknda'.:'lorını, dün olıluğu 1 caktır Ytn. vt·rg i ffl\·';;.a.lal.h? <aıanç K•>çlrneti lı:Jerlne ~·atınnaja mtt. 
maıııı ne ~ona erdi. M....-..• Tlmo- mnsı esası temın olunacaktır. \>lr yere devredeceklerdir. Alahdut v~ııtalarla az zamand:a 1 gibi burtın "" )arın da ~·egü· 1 ıarıa &'llYrimenkul ı~ıYırıe.t :-; . tı,i&r :.: n- burd1~Jar ZaU-11 b1lhin timltlert 
l'.'('>nke, Dontııı;'tle AJmaa tearMIZ Ye öyJc sınai escr1er yarattılar ki ec· ne ga~·emfı; "e yeg-itne takJp d~ yukarıda gösterdığiınlz matrah- harhln ırı.anua,1nda idi. Çitnktl kı-. 
takip hart'ketift.I d•rtlurmak tçln Bı"r l [ nebiler parmak rsırcH.. Serbest le· edtteg.ımıı )-·oı, Ttirk \atsıunııı f ıur ozerlnde '\'ÜZdı:' ı:; • 60 nisbet n· bir hAt'J'. anc:ık ıa .. kerlikçe hasır 
rnerkez cephesinden aynlnu~. Doneç f(. l sım p Q Ç Q vra arın sebbüs sahalarında o kadar kabi. bUtUnlü.U ,e. Titrk ınllletlnln de tahalt o~uııacalttır. nhın tar.lrtn ·ıafr-rl ın&na.sma p.. 
havz.aaınd& kmnanıdao -...,n.. liyet gösterdJer ki bizin1 !çin bü~ i-;tiklüJittlr. (Rra\'o ">~lerl, al· Ft\'kalAdM. kuaaç vergıaıne tabi JJrt!i. 
Şhndl l'tf&rlf81. Fan 8oell da Doneç ı"hracın Q m u••saade edı•ldı• yük sayılacak ser\·etlcr kazandı- kııtlar). Bize vrrdiattnJz \'MS. tutulacak ntUkt?llt-flt>r ~unlardn · ; t'hurr:ıill'in nınha.re-tle idue etf:I .. 

de kumandandır. lkl rakip kumA-n· lor. fey! YRl>&rkf"n g-öt:ümU1'.ôn ö- .\ BugUll "'lorı1ııt.I k12anç 'erg\., Jli, df'r,.<·e,lnt h d1~1~rt' stre klatt-
d&n, büyük k~etlerle mul!iattbe)·e Böyle bir ~ mtih~ll geçJrenler- / nünde tnt9.c·n,~11111ı, ancnk bu sine hl'tn tutıılan ,.e b~ya.nnaıua . ..ttz~ı bedbınıtk ı•roı>a(Bndaın ook 
tutu,tolar. Bu MJl~r harp talll~rlnt Ankara, 27 (~ele!onla) - Do..) mızd~ k~Hanılmasına lUzum kal- den çog-u, fJkir alleJcrln çocukl:'ı. i"ltlkaıııeı Yardır. \ "<" takiJ) e- sına gOre vrrıı "·ı·r'°°nltı, ı, ı netlcelr.r ,·erdi. lug'iUr; nıiJle-tt 
Doneç havza mda dent.fM'I•· Baka,... kuma sanayiln1ız~n ham madde madıgı lçın aşağıda cJnslerı ve İs- I rıdır. l\ıtühendis mektebtude millet dt"<'eğfrnlL ;lol da, ,imdlyf' ka- B T:cnrl't&ühiu.rının gayrıtıa.ıı u1nıenu•!k 'l' ~ilm~n1ek annOe &• 

lrm 7.afer perisi '11aasi91tte JÖ!ftmq- bakımından muhtaç ol dutu yU.n- j tanb;uı fiyatları . :.szıh patavra1a~ I paraslle okumuşlar, srılarındu ılar ol<lutu gnıı, a)~I ·'·oldur. iradiyle gUn<ie!lk _gayrı.an.fi Jta:a,cı y11k1andı, konınma l!t "e letlhul-
)'N:'ek '! lU PlilC'Q.Vraların ihracına müsaade j rın hracına mil::-aad<.> olunmuş- yabancı memleketlerde tahsil ve C lh,Jı mu\·affqk !'~in ~P"llf'rl, UzerJnden vrrgi vı:ıran mUk('lle! e ıı.- h• alılkalı 1ylrrde gönUllU vadfeJ~r 

Londraya. g"ör,, ~\lınaolar Rvkof olunmadığı malQmdur. tur. tecrübe gtiren~r vartia bunların ! ;.ıJkıı;lar). raınndan val,ıı kıPlUI\ hı:ı; hMında a•11·ü.ta. ileri gitti. <l 'Kıulıır kl ln-
<'ıtınub11oda 't'JknKt t~ı ede1 Km Fakat eJdc mevcut paçavrılMt" 1 B~y~z2 çorap 80. pala 80, renkli bcdcllot de yıne millet ödemiştir. Ankara. 27 CTelefonıa.ı Hüki.t · tıııyllı olwn ıuükel1otlcr tb1r ~uım t. «ili7Jr,in diJvtı,.ıne tan. bfr hitkl:l-
'1•tl&rmda bir rahne açıını,ıanhr. gittikçe coğalmüktadır ve bunlar· çorap 6sc~kl ş~l ~2, C!ki halı 62, B.~gün karnı tok ol;.n bu teşe~~ I ~et fe,•kahidP knzanç'at Ur.~rlndt11 carct mahallinin ntı:asu ''e Ucnret- ):ıct: hı&rblndt."n zlyadt" bir mUlM 
.~Jtl&chtımn:a g:ert-, b• rahne p.Uba dan bir k.Jsmu:ın d Lıbrll\al~rı. perput . esk yün 56, çultıkı bu~ ve teşkllAt udam}arın:n b11· hır verr:• alınması h;ıkJunda hlr 1<11- gı\hı:ı gayılsan iradı :ıazarı dUtkıtP hıutıl m:ıuıı.ar:lAını 111mışhr. 
(·rnupta 'BrawnkM'O .. tzytıSll'da ff,. a 56. kısmı i~iıd:r, bo§Ull.:ı paslanıp nun IAylhuı hazırlnmu,. Meclise Vt'J'- :ıl1nnuıks1zııı \°('rgiv<" tiı.bi tutul:nal<- ı lir ta.raftan Jıarbin uzam-Mı, hi-
~11 'hulllde Hari«>f taf9fl:na ~ duruyorlar. Bu memlekette hepi· mlflir. EncU-:'rıenlerde tetkik edil- ta. butları da 20 i>Jn nU!lm veya nll- ;;er taraftan fng-llb: ~lbintik f.k. 
""i'lf•Nltı R(rlnu,ı.r. ihtimal .~, r ~ Arnavutlukta mlz birbirimizi bilirız. İçlerinden mektl'l olan bu llyihanın esaıdarı bu tusu 10-20 hin arB.!ölllıiA. olup da tA-' t ınlnin rnükf'mm("l nt"tk>e v~ 
ThnO('enko ~~ !bir cwttk açdntuı 1 SOYJ8t barp hangileriı~in tam b;r cn1niyete ıa- gUnkU Ufus'de. çıkn11,tır. Esa.sıar&tı ta.syon "" iııkeltlf're ıo kilometre u- ,.,ı, Almanları da hcdbinllk yoJtım. 
ılolayı~ Jlarkof lcııf:Utamrtlnde tek- f b•ljJ yrk olduğunu kestlrmck güç de:- göre: zsk ~ehır:erdo ticarot yaptıkiı.rı \'e dlı,tJrn1ü1t!ir. ı\lntau dc"·ltt adMm 
rar mukabil to.Mrur.:a g-er,'MfıttJr. Al· e u • başkaldırma J;lldir. T:caret hayatından yetL 1 - 2 net dünya h8rblnin doğur- ticaretgı1h1arının g11yı-hınf1 iradı 500 lar1nın llOO 'lJlmanlanlakl m;ıtukl• 
ınaoJar, hymuda.. ,.at mlllaarebeni.a (Ba,ı 1 ind:de) W 1enler arasında da böyl-eleri vür- dugu lktumdl şartınrdan istifade e- llradan yukarı btılunduA"u tııkdırde i rından hC'r biri bir bedbinltk ntlı 
"" <"'ln alacak: nolc:taMn<l& Donf!ıl;' orit eHerine almı~ bUlunmaktadırlar. Rus dır. Yani karnı tok, seçme. n.a· dilerek normalin fevkinde elde C'dl· ı 111 nkeHef tut11:n1aıktad!r. ı ınunl'.lildlr. ftm~ada çekil&11 ••r11 
.. ını recıttkkrin! .. llarkof ('lt'TIUbu•~ cephesınde bir gt"dik açmıya nıuv11f- Aıl!er fara valisi muılu iş adamları arasında seoe.. len ka1.ançlar. Gayrin1enkul l<ıyınet artı~ı Vt:rgl· tılar en rnhlıallk&Jı bir ,,.kilde ta1; 
dakt Ru tıknıtvKnt. Done( ndlrJ F· fak olan Almanlar dcdi"1erl gibi Rus de bır lira maaola iş aıörmej,i ken.. 2 - Gayrımenkul kıymet artlşla- ı sin! bına ve artlaları snta.nlar, kıyr 'lr f'!dıU)or \f' harbi kazAnrnak 1«;-b 
kında ~ttddarı•r bı8JI. bMtrate- kuvv~Uerinl ~ember içine almı~ de- 98 komat&DIDI dileri ve evlitıarı için ebedi şeref rı, fevkalade fkaz.ı.n.; vergurine Uı.bl- n1et.1 maden \'t' IUkıt eı;tya. satış ver-, htu1ut"uı h-ir aaman dayaamurı 
ını.J,rdlr. ğiJJenl!r. Ha.rko! keslmfnde Ruslar. bilecekler herhalde .az dciildir. dir , 1 gısın~ de Ou n1addeJer1 ve eşyayı ~a 'e aı)Qnb)"n katlUlll'JIMlJa ..-.u. 

Dizhn tahnllnln1fzeı fiire, llarkof me\.'Zileiint s.ğlamlaı,tırmaktadırlar ÖldU.rdlJGr Mesele; kendilerini aramaktan.!· Bu eayd1ğımız mevzuların bırtn- tın alanlar \'crecel\lerd11-. F'evkalad~ ukluf.u .onlatıh;,,.Tor. 
~-enubtındakl RWI c:ıkıntc&l tntejik .S günde Ruslar 15.000 Alman im- bulmaktan, adam seçmek ış:ni gc- cısJnde vergi normal kazancı a.5an kaz.o.n~Jtırla kıymet arhfJarı için mil Bu heılblııtik yarı~ına Aılllerlkı 
"ohaıla. &IK"ak DolH'C nehri ,a.rlnnd&, ba. etmlflenllr. Zara. 27 (A.A.) - D. N. B.: Za- niş bir ölçü ile karşılayabilmek-\ kazanç kısımlorından a1ınaraktır. kcllc!lerden ~yannan1e istenecektir. da luu·ı'2111,&ır. Jlarlcl)le ·u:ar. 
~lrJe?!<"Hc llt't taarruz ko1ilfl lm ah· ı Kuybifef. 27 C A.A.) HarkOf ra. çevresinde Zara vth\yetile Hır- ten ve ehil olanlara tak:atinc göre Noıınnı kazanç sulh zamanındaki Bu verıUer 'hirl 942, dtğerl 943 ti" ııutı. gaı:eteL"Uerh> ~ bir gO~ 
.ıtblllr, 'Bttnun t(ıfn d~ hu iki kolun mutlart'beGI: t.k;UncU lia.fhasına gir- vatıstan hbctudu arasında ~ilerle vat;.tni vaz:fe vermekten ibaret.. vat11atı kiı:rlardır. Harbin bllfladığ1 olmak Uıı:err jki taksitte aımacakln, rnesUu1r- tlerıılfUJ' k\: cJIMl:rhkllı 

'11"1\aJden 11arkof do~ ve eı&- mı.,ttr. Sovyf't kuvvetlerin.in tıol ce- yapılan siJAhh bir çarpıfmada Zara tir. 930 yrltndan ev\•eJki 3 senenin, yanl Bundan sonra JzzC'ttin Arukanın rnu11:ın &f't.tıfınl gören hıuı vatan 
nupta lzy,ımd:ı. Doo09 nelu'kıl fM· j nabı Hk hafta zarfında Harkofa doğ valisi Vezı <>razı ile Karabinyer 936, 937, 938 yılları kazançlarının Yalaklı Vagon·ıaı- Ucretıerin• yllzde da lar. rbln pbtık lliı.oetl,. 
ka g-~elert, bundan Mftn da. c\ö. ru muvaffnkıyetle tıe-rJedikten, iktn- ~\2ba_şI8ı ve Zara keslml 'komutanı Dav,anrn esası devlet işinde vasatisi ele alınacak Ye şayet 930, 10 ı:ıı:nı yapılması teklifi de kabul da.lr nlk'bln<·~ iH'alilere lrapdnwğ1 
tuda.n gı-lttek RtlS Jht:ı7atlarmr 1tı- ci hafta zarfında lı:yuın - Barvenk0- mberto Bona.eino v-e b!rkaç askeri verimli suretle I~ görebilmekt.r. 940 ve 911 ve daha sonJ'aki seneler edilmiştir. h&!)aınıtlardlr. Bu <'flffyum. Onö 
tarak tkntıle ,,. cenaba ~Jıe- vo böigeainde Alman karfl hticumu- maktul dU."lllUşlerdir Vali ,.e Ka. !'\(" ~~rrırk lfa7.nwdır. Bir mille. 
rı lhnnd b ' . • ı Usulü iyi tutmak v.,, ""rbesl ça.' "'in --•ı.-, Jven Umltlw ka· 

ır. nu hu•"'1 suretle uı.ptettiklen •on- ra ınyer subayı polis t"\lkllleri ta- lışmak imkanı vermek suretıle bu G T o retli ittihadın Anglo Sakson dev. ., ~· ·•- , 
~le• AJ-., Done<: nolırhri r& lıaleıı her gün artmakta olan Al- rafından işgal edilen bir hudut Heri memlekette her iş için adam bul- ener a, o J o Jetler! tarafından yapılan cntri- dar ıarariı bir ~y olıomlOL Daıl>iı 

ıtır • KfX'meden Bu ftklntu.rnı ku- man tazyikına ka11ı koymaktadır·, karako:unu teftiş için yola çıkınış mak ve bunların çahşmasu:dan k .. larla ve "!efil manevralarla sar- . w.un ~ıırecef;lnl l\'imlr.e yatnmaJ 
!';..t.mllJ_IA.N&. 1 'ftUI Or(fu<o.UDQll ('ftr'I- Jar. lik hafta zarfında. tank kayıp- ı bulunduklatı &ırŞıd1\ erin kestf en y(iksck Ver!ml almak mltm• dı"y or kıe • şılmıyacagını bütün. d\lnya b1l j Jılzamdır. Dahıı t"\."'f'l bllt"Jl!tl 8fl\.'i 

' • rndJ,ye k•dar AlmMıların Du- halinde tank kullanma Ubiyeadni İ tıflJ\rın:ı maruz kalmıtlar ve ölmüş nim şirketinin çalışma tarzı hale.. cn.,r ı lııııcidtı) § j Britanya H'.ndlstandan ve Asyantf) bJtmtt.M tukılıru.• 
meı: ~~ •hmna"'aa thttmaı 'Vt-r.11.-- 1arı Alm&nları muvakkaten yıA·ın ! tUtek, nıltralyöz ve el bombuı 8_ ktlndilr. Şeker Fabrikaları Ano- • yor. Birleş k Amerika ve Büy11kl ıürJı:, fakat umd..,,,_... .-r&ı 

lM(" nf!llrlnl «"fiı('tfkl~rlae dıMr t~bllf- teı·ke n1ecnıır ctmlt ıse de !Jimdi Al· ı lerdlr. sonra hilkümdarın şanh ıradesın. e ı diğer taraflarından tard,edilme_ıt. Bu itte llallt'! mUbla(' Wr 9ı9kta 
IPrdf' bir t4'k 1-.bfor bde &Ornlfıdi,..Jtn n1an cenup "-!-·inden "nemli mlk· p L_. kında blrkaç gün (Trakyadan bir, dl 1 Dü ~ ti ı B• anhr ki o da Nr Jliıeln t-'1inlıı 

• UQ ..,_,_ u 1 - 1 d - lttiba edilerek bütün gayret1erın. r er. ,ına11 .rt..UVVe er.n n r .. 
l('ln, s R4" ordWKı.na:n Doneç .._,.., ta.rda o-f!!en tankı·· kuU•nılma&a a amut yapagı iki not) b:ışlıği e yaz ıgım yazl· d ki -ı,b· tt A- bünye,\'~ •örf'ı fff'tiş:Jlllftll ~I· •- • ... °' " 1 rd b k 1- H · · zafere ulöamak tc:ln bir araya ıe- rnany1ı1: a .mag 1 ıye nU\:'n son. 
bında, Rarkot dotwsu Ue h.yum ara- başlanııftı:r. Birçok tanklar siyaha ' a a unun en açı m.ı.::ıa cr~nı '" ç Ka Ş k jim! t k ba dlr. Bedhlnlik 1»1aHi Ando SüırMn 
' nd te'kn u k ıı ile bulmak mUmkUndrır. lirlleceğlnl söylemiş ve MUmes· ra •nı 1 e "'" e ~,.. 
ı. a ı ım:e f"t ·ıkı,tınt- boyanmı.Ştır Almanlar daha b~ka t'ft'k h kk d !-!iller meclısJnin yenilenmesi bü- na kalmıştır. Ve bozguna utra- biinyeııı.I ii..ı:(•r•tıde ka.mçıla)r1el bir 

tlıj('roa ıtıtfmal Vt>reınJyonnn. Mahe- ~kikle tıA.biyı::lıer de kuHanmakta ''f!> ve Ilı 1 a 1 n a Bu muvaffaklyetin kredisi, o tün memleketin, harp hedeflerini ması muhakka.ktıt.. t ...... ır btroktıu,lır. } .. ;,at a.caba Al-
rebe ffa.rk<d .. lsyam. ara~ında. Done(' 1 geçen yaz; zarfında tatblk ettik1eri işin iç'.t1de c:alrşan filan ve !illin takip hu~usundaki kuvvetli aıml- BoıvekU, &özle~ınc devan1 ede· mıtn biioy8"J üı.e-rJndfok.i Malrl ele 
nehrinin şarkın.da değıt garbııttla o- eCJzde JMi.kolojik tt-dhiş ueullerlne yen" b' k vatandaşa mı aittir? Hayır, doğ- nln neticesi olduğunu belirtm.ştır. r~k, Mercan denızı muharebesi- ü)·le brl olM"ak! Mem de.,._ Maye 
lu:vor. Bu .~uııı1arta henüz boLUMıa· I de Alman piyadeleri Fransa meydan 1 . ır arar rudan doğruya hilkfımete: alttır. Boı:vekil, !IJÖZlerine şöyle devam nın 90nunda Avustralyan,:n , Pa.. Hköıwf' nikbinlik 91nnplaıile 07.a-
ıhkJannr g~tı-rmekt~lr. muharebcs.ini -hatırla.tan şekilde yan A Çünkü emniyete lAyık gördüğü 

1 
t" sifik yetim•• olarak Jı::aldıgını be- JaaılırUdıkta.n •unra DlkblDlik Mıa-

nkara, 27 (Telefonla) _ T··- ı ı b "' d t ı k elm • ır t ı L- -~·-•-• yana. ve trampete Çala.r.tk muharc· t unsur arı ş ay.o a u muş, en- "' Ş. ki As d k. h bın ba llrlmi~ ve Avustralya.nı.n meti'ul bal naıoul m r •.Hr-·-' 

L 
'k beye yUrtimU.,lerdir. ~üre ve GümrUk ve İnh•sarlat dllcrinc emniyet göstermiş. &rka- .,_ b a~ lt yud a ı d :r z bi; makam sah:plerine hı tap edc-r-ek. I 

U S eşya Moeko\•a 27 (A.A.) - Sovy•l K•· d ek~leti bır istihsal mevsimi için· daşurmt iyi ölçillere göre seçme• şından er a t ·~ an la ad~şman kendisinin bundan evvelki demec;· C. Hull ile Litvinof 

ı k ce yarısı t~bliğind~ ya.pılan bir ekte ı le . ıcaret Vek&.letl kontrolörlük- lcrine 11erbest ırnkdn bırakmış. zaman 1 zarfında aponlda_rkl ı -er- lcr:nı JUtien h .. tırlamalarını ve 
satı mayaca 1 erıncc muayene edili d ··ı d t ı b;r çalı·m ı b. kuvvelerin! her rasge . er J go""ru""ştu'"ler bafıbozuk Sovyet askerlerinin yar. 

1 
akıp btihsal ~ P e. mu C- a e a yen ş a arzını ır 1 k k v· menfaatlerine uygun karar •ima .. 

(B"'1 ı ln<.lde) - dım eltıti bır Sovyet biri!"' ile •· 1 mevs.nılnde lltraç O- serde yeUştirmeğe karar verm:ş de ezml ·ler ve lmpArator u u !arını söyledikten sonra· •Şu sı• Londra, 27 (A.A.) - Amerlkıın 
e• ur.acak P•lamut tlfl"k . . b ' Ue 1 bU .. k şarki A•yanın . 

Birlik, n11tlt korunma kanununun 1 hemmiyetli Alman kuvvetleri ara- ğıları ih 1 1 ve yapa· gıbi, bu ışln ser estçe gcl.şm-E'si- ·ve r yu 1 rada HindJıt&n kımıJdıyor Cunı- haric 'ye nazırı CordeH Hull So•-
hlıküınlr-ıinl tatbik ,.e mr-ntl~ket Jh- 4Unda cerey&n ed.an iki g11n1Uk bir edild~ı t r:~; ~ormalite1eri lkmat ne sonuna kadar alAka, tahammUJ 1 öne~li blr parçasını l~gal eı:n- ~ king nerede Jı:;(' yıkılacakiır ve yet büyük elçisi LUvJno!'la. g&· 
tı nıuhnrebede ü<; bin Alman subay v .. a .r e yenıden muayc- ve yardım güstcrmişllr. lcrd.r. Buna mukabıl . Bire~ Avustralya tek başına kalmıştrr.a rüımUştOr. Rusy:.tyı yapılan yar-

Ya..1•ların1 te.ıulu, ıl(o pt;r11 aJ:arı• tan- erinin imha edildi!i biJdiriJmekte~ ne cttırılınclerl mecburiyetini kal.. Hükômet bu tecrübe saye.sinde An1erikka dve ı· Bup·ytıkl!.lk Bdreıtn""ı-ıynadneınn demişUr. . dımın senişletllmesl mescletl gÖ-
7.trnı hus unda Tkaret Veklletlnee dınnışlardır. deniz u teı as ""' 

dlr. devletçillfln en verimli ve makul . • ilk atıl. Tojo, Japor>yanın, Y"'ni prkl rüş~ln mevzuunu teşkfi etmek· 
''f'rllerek &ıtdrlere uyara'k; 

ı\ - Sat..,a c:ıkarr1aC'ak malların · 
nııktar, ela, fla~ kaUU. ves.Mre ba~ 

kınuııdau .halk lbtJya('Jı&rıoı kar,dı
l&<·ak btr halde olması, 

8 - Bu malların muta,·as1ıta ıu .. 
'Ut\'\ kaJınaksrztn dotrudan dofruya 
11 ft l kın f'Jlne geçme"llnl temin etmek, 

C - Tenle t4bl tutulan nıaddf-Je
f'ln bJr fiden ahm &ahm ve t("Y&UnJ , .. 
. Phlftk için ,.tı, VflY• tevı:I ltUrMU 
t\(·ınak, 

D - llarf\·len cetırllt<~k ••ya 
lerlı tabrlkalo.rda ya.pılM'i,.: n1ad4;Jt· 
1 ~1'1n halkın en ('Ok ı,ıa(" yaraya• 

,.,Y)f!re lnhl ar ettltllmedn.I t.f!ımin 
"htu•k ,.e l'fe yaranuyan uu .. -. , .• 

'•ntaıı ~yanın re.vac:t.an kalkm.Mı 
lu.ı"tt~unda. vaı;Jfe abııak. 

BJr!Jte tlta olMak ı.cırıer bel"'· 
"'•haı Ttcaret Oduına kayıt.ıı ola
•·.ı.ıa, '" blrlij!1n ı,ttKalJ menuun• :'•hu ınaddelertn atıtı•U ,-apan bir 
"' •"'tlıaIMıye uhlı• bolunacaktıı.rdır. 

r ~ 
şeklini keşfetmiştir. Öyle bir şe~ v" H.nt dcnl~lnden b uvv·et 011_ Asya niıamı:nı yaratmrık husU&un· te idl. 

Uzak,ark barbi k'l ki çalışanlora tam bır haz ve. mıştır: A•ker'. 2alerle ';';~".;' bü· da son derece önemli olacak üsle. va.jlaı:ton, :.?.7 (AA.) - Gllt· 
rir, yalnız mnddi bağlarla değil, r~k. ı$gal eôılen bolge ~ h kkuk rı Anglo Sakıonların aorla çek.ip teciler topl3ntl.!iında bugün beY•-

hava filoları (B.,. l hıclde) (X) manevi alAkalar da işe baf,lar, yük bir 'nııa proıram~ • ~lıe. aldığını belirltikten sonra ioıillz nalla bulunan cordelJ Hun dOn 

Kuvvetli P.merikan 

• dıklar.• resmen bJJdirilmekledlr. Ucrlstnl hazırlayacak bir şekildfJ e.tUrilmektedı~. Va ce LC>le a ve Şimal Amerika milletlerinin Sovyet clç'slnb verllen 1ktlaadi 
1 •(t (d' 1500 .. ·· 1- s 1 ndckl askerı hareketler muv - k ,_ ngı ereye ge 1 )apOn may;nJerln palJamast dUŞUnmek, p an yapmak Ve ça• . . , ; j aratorJul< a<'~nmağa layl oJdl\"Kl&rtnt, >lira anJaŞm8 proje.!ine benzer bir p1')-

Ankar8, 27 (Radyo Gazete;ı)- netıce•lnde öimUştür. Japonlar lışmak imkanını verir ... Hem de zı olaı ak Ç.ndek mp k t şeflerinden lluwıet gördüklerini Jenın bu saboh Çln elçisine ~di 
Vsşingtoodan haber verıldiğ ne Ktndhva'ya 3 le 11 kilometre ara .. teferruat içinde bunalmıyarak, ku~·vetleri Şanı Kai ~~ - u::~e· söylemtı, mih.verJ devle-ilerine ve ed:ld'ğinl bildırml~tlr-

1 · sın • bulunan mev ·ı ldd ti zorluklarla m!leadelede teşcbbil>ü !er nl derece derece rıp · • d ğcr dost ve müttefik mmetl•re Va•ınw!on, 27 (AA.) _ ıwıs 
:öre ngıltereye oldukça kuvvetli hU zı er_e ş e e k mektcclir... -"-- ._ .,, "' 
Amerkan hava !llolBrı gelmiştir. ı çı:ı~:11 JelmC?~tedirler. Çın ~özcUsil muha!aza edere ... Tojo, 11özlerıne devam ede- şükranlaı~ıı, bunlllrdan gördüğü 'Ruzvelt'itı J{indlstandaki şahsi mil 
Filo hertürlü iht.yacı olan cşva, ka b~r n La_ılung dağlarında baş.- rek, dl?arıde ve Gçeri<iP mevcut yardıma karşı Japon hükô.mctinio i mess!li Johnson salı glinü Va-
ile benzini de beraberinde getir_ söyle~t ~:h.:.re~eye gJriştlklerlnl Asıl bahse geleJim: Hwrp eko- milıait durumun son za.fere ka· mirınctint ifade etmlıtir. : ~Inıt<>na gclmls ve dıerhat Cordell 
mittir. Umumi kumanda İr.gilızo 3 kil ı l . Laılung T"'1gçunk'a nomislne alt leşkllllltmız iyi şle, dar götürülecek olan lıarbln baı- J~poo Uarlciye Nazırııun nutk11 llılll ile görUşmUflür. Johnson Y•
lerin elinde bulunacaktır. . ome re11k ve Blrn1anyanın ce- memlştlr ve bu usullerle, bu filet. Jangıcından ibaret bulunduCunu, Tokto, 27 (A.A.) - D:yet Jnec· rın Ruzvclt"e vazifesi hakkında 
Bir Amerikan heyeti Loodrada ~~g kk;snunın . şarkına hkrlben !erle ıııemeslnc lhl!maı de yok· Birleşik Am<rlkayo ve Büyük !isinin fevkalade toplantısında lrahat "erecektir. Yarın akşam 

lunmaıkolmadeıtrr.elık b;r mesafede bu~ tur. Bu usullerle işe devııtn edil• Brltanyayn karo;ıı .•apılan btt har- Başvekildcn sonra Hariciye Nazırı Johnson bir kliniğe ı:~erek ken--

Almanlar Norveçte 

müdafaaya hazırlanıyor 
Stoklıolm. 27 ( A.A. l Büt!Jn 

Pragda mühim 
bir suikast 

Nor•eç kıyı l>ölgeler!nın toplu hal• (~ı ı incide) ( ) 
d NUiaJWn ""l akta 111 neı; ı ı.ı == e ..,.. ıasr .,. n. ısıııaya karşı . r ya nda bütün himaye 
btr lhttya.t tedbiri olarak PlAtılar ıdaresi toprakJarında fe\·kall.de fart
tanılm edllm•kte oldug-u öyJcn- hail llAn edlldlflnl bil<llrrnekted;r. 
mekt~ir. Doğu Norveçte gı('rf çekn .. , Prag- radyosu Heydrlch'f" tecaVilz e• 
mefe &it bUtUn lmklnJorın tttbitı .. · <lenlere yardım edecek olanların a.ı. 
ne devam olunmaktadır. Jelerlle birlikte kurfuna dizilecetınt 

IJAve etmektedir. 

mesine (tecrübe) adını vermek ~ - T ·· ı d. ı ı tedavı ettir kl bin topyek(ın bir harp olduilunu ogo saz a arak. harple al~kadar :sn ece ır. 
doğru olamaz- Bu; doğrudan do~. dl ı t·k Va•Jng!on 27 (AA) v · lııi ve fngi1iz, Aıl'.er~kan k:ıJdret:ntı1 P oma ı meseleleri &özden ge. " · • · · -. aı;rnı,. 
ruye hatada ısrardır. ı · p l j t n Post gazel · nüfuzu ve ha:..;lmiyet hulyası kö.. ç rmış, as fik hart nin mes'ul•· 0 . . es yazıyor: 

Maksada varmak istersek; bir künden sökülüp atılıncaya kadar yelleri, Anglo Sakson devletlere Şımdıkl muharebe bir lsllh•al 
taraftan benlik iddiasına, d.~er Japonyanın mücadeleye devam ait olduğunu söylemiş ve Pasifik ve mllnakAle harbidir. 1stlh!<al 
taraftan emnlyetsizliA:c dayanan edeceğin' ıöyJemiıttlr. anlaşmasına varmak üzere Tol\.o harbini k. zann\ak zorundayız.. 'h-fil 
dar ve verimsiz merkeziyet usul.. Tojo, mihver devletleri hakkın-' hUkUmeUnin Birleşik Amcr:ka ile nakal"' harb · nı kazandığ:mız vakit 
!erinden vazgeçmeli, memleket=n l 6ekiz a t ğ k ı muharebeyi de k • ola da de'lll§\İr ki: .. . Y yap ı ı müza ere ere &?.anın>J ea· • 
bütüu l~O yu.rar zckA ve kabiliyet• •-- .Yapon:va zaferli seferine muteallık resmt waıkalardan da ğız. 
lcrlnl esas maksada Söre seferber dev•m etmek ~zmındedir. Ve hiç •nlnşıldığı üzere Japonyaya horbı z rb JC&Ddald 
etmeli ve iş §lcmlnin anlayışlıı IÜ"'>he yok ki İtalya ile Almanya... bu d~vJeUerın zorla yukled•~ln 

•I••••• Günün ... Haftanın en bii)·ük muvaffoklyetı ...... , 

Bugun LA L E nin eşsiz programıdır. 
Berlln, 27 (A.A.) _ Alman rad

yosunun bu ak.fam bildirdiğine göre 
lieydrlch'e karşı suikast Prag·Ber: 
lln Yblu Uzerlnde Prag banliyöSU hu
dudu içinde yapılmqıtır. Prag demlr
yoıu rnUnakaJatı f(mdillk durduruı
mUftur. 

süralli, verlmll usullerJle iş gö· ıra Birleflk Anıerlkaya ve Büyük bellrtmiotlr. ı •syan devam edlyo• 
rUlmes'nıe lmkAn bırakrnalıyıı. t 1 N a ; 

h k Britanyaya karo:ı yapmak a o - azır. Cripps'ln, memurlyctır... Ankara, 27 tR&d'-·o Gazetesi) _ 
Böyle olunc• ü Qmet, lpb dukları t<kdlre deler mücadelede ele etrafta akisler bırakan b'r ll'ağ Tahrandan bi"dlr 'dl~! - A 

ucunu elinden kaçırmış oJm•z. Tc. t d' ka lübl t 1 f'~t 'b · ı..: ene gore, zer-
ferruata bolulmaklan kurtulu:. ..--lak olmak •urellle, ş m ıye • Ye e u(Jradıfı.nı hatır•-• an aycanda"lıl isyan hateketinl baalır· 

'tatıneJerden JUbaren: Gorülmtnll':I '? Büyük Tllın birden 

I - l>Unyarıın en trllitl -JJ ~ - >[Aiı<JERIT Ll)\-Us.\y 
tenorn ıır,wımEY BOGGART, • 

(iJT"SEl.>f>E Lt:GO"nun l>O:"IALD VOOD 

~IUB!kc düny.,ıru yrrinden f1bl 3 bUyUk yıldJzın ~·aratt.fı 
oynntin 9011 zaferi bir harika 

SEV BENi ; O EHŞETADASf 
!lu llllblfln kudroll, heyecanın aııaınetı .• A~kın gUzelllflle •ilalenen 

Londra, 27 (A.A.) - Almanlar 
taratından kontrol ediJen ParJs rad
yoatma. göre, Pazartesi gtın·ku Sokak 
karıştkLklarında Fran~ız gençleri 
He polis arasında yaralananJar oı
m~. te,•kit ~ilen 50 gen~. hUVtyet .. 
lerın te!fbıtinden sonra ıSe-ı-best bıra .. 
kılmıştır. 

Vifl, 27 (A.A.) - J\farefal Polen, 
dün, Baf\lckll Laval lle UZ\l_n uza. 
dıya törll~mu.,tur. Lava!. 1'.farcıale, 
l>aı·lste Y•~lığı ı;6ı Utnıfür hakkın· 
da. IZo.hat vorml~lr. 

da. r müştereken kazanılm•i otan sonra 1nailterenln Hlr.Jistar.dtki nıak için ı:ıah tarafından ..;.nderllen 
umumi gldlşl ihata ed•r. muvaze. 1 k d " ~u 

bırçok zaferleri dEhA art ıraca • urumu şiddetle ıa.·sıldıtını s6):- rran kuvvetleri T brl . 
ne ve ahenk amili olur VC' yeni :.ır. Japonya bilhassa mUttefikie .. lem:· ve ı;(lzlerlrc '4J'Y1e devanı et- e ze \armıştır. 
yen işlere atılmak için hol mtlll ı ~ t 

jf b. Jkt' 1 ı·Hc- ııtrateji sahaı;ında lşbir •gı. yap mış 'l'i tan lstif?de ederC'k lti dl ta H: t 
ener :r •r r. mak ve onlarla birlikle yenı bir • •- Büyiik Britany~ H 1nUlleri ı JilC'rc rnat edı.:.ceklerd~r-a' Dl n 

tyt rtiyatlc kend,sfne meb'Uli\.·ct '""lnye ıtızaını kurnıak kararı.n~a .. hala ?\.endJ menfaallcrı uğrunda Natır ı6zlerlt1i •öyle biUrmiftır: 
emanet edilenler ve bol ısaltı.hı~'·et · dır: Birle ik Amerika jle. Büyük feci.- etmek tetC"bbü~Unded.r ve Dütma:ı. hiı; şllphesiz &Unü almtk 
verilenler arasında .siltübozuJ:lar ll.rıtan:Ar.n-.a birblz"ln. takıp eden .

1 

\l?lar arasında Japoııta alryh',rttie ı lçtn llnlitslz hir gayret sartedecek· 
c:ıkmaz mı? Elbette böylesi de çı~ renll 1Ji1lerj ve lstikbRllerinln ~a- iilPheler uyandırmıga calt~nyor .. tir Fakat bUtUn Japonlar mUcadele 
kar. Bunu ;tJHdadan hesaba koy. ranlrk görilnüıü yilzUndrn b-..ıcün· Fakat bu manevrlllar muvaffak;· ne ltbd uzun ıUrer«c lrllrsUn dl.va-
maga ve göztt almaja cesaret et .. k .. ı b b. k ı 1ı ıd ~ n 'et · ı·• 1 u• d J ı .~ 1ar ·11 ır ır. 1er ı o u3u u, ./ aı.ı '."e mo. ın.um ur, · tıı10n~·u n .. ı ZafPre ıllaŞtncaya k.Jd:ır tE!k bir 
tnck !clzımdır. Fakat bu ynzdun 1toykmeleri key!ıyet. Anglo Snk .. 400 mıl:von Hır.tll UzErtnde hfçbır insan gtOı t-drpışnıaı.ta dt>vaın ede· 
hasıl olab:Jecek zarar; donuk. >·a. s;on devletlerin, m:Ilctlerl aidat- emc>li olmadıj'ını b rçok defalar celtlerdir. 
vaş, leşebbil! ve saJAhint hızın- mak için ötedenberl beıvurdukla- ilim etm~tir. Japonya, Britaııı·a Itanclye Na21r &vyet • Jaroıı 
dan mahrum bir merkezi siste· rı. mut.ııd bayajı manevralardan iınparetorluğt.ı efsanesini kurt~r- n1llhlstbetler1nden bıh•etmı, ve bu 
mfn sebep olduğu zaman vo enerji ibarettir. Adalet eıası üzer:nde nıak l~in Hint mllleHr.!n kon dOk· mun .. ebetlrrde F!l•"'k .\l!ya hıırfö· 
ısraftna nisboıle hic;ı kaiır. ı b. ı·~ı -

1 

,. 
f ır •a. y.&pnıakta olan mıhver ınesinj istemiyor ve umuyor kl, nın başlar.gıcıe::! beri h1C'bh:' del~· 

~et Enun YALMAN kuvvetlerinin te&kn ettikleri kud· Hint şefler! eller:ne verilen fırsat- ıkllk olmııdığını ·~~.tmı,tır. 
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Bütçe 
müzakereleri 

( Ba-:ı :? ndde) ( X) 

raftan da komür nak.l ışıne de
vam edilmektedır. Havzada 

VAt'AN 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralj i, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İCA BI N DA G ti N D .E ALI NA BtLtB 

milr ıst.ihsali günde 8 - 9 bin ton 
arasındadır. Bu miktar yakınd'l 
10 bın tona çıkacaktır. Malum ol
duğu üzere çıkartılan bu komlır 
yıkandıktan sonra 5 - 6 bin ton 
kalır. İşte nakledılecek kömür 
budur. Hazırladı.jımız nakil pla
nına göre bu kömürün 2200 to
nunu karadan, 3 - 4 bin tonunu 
ôcnizdcn nakledeceğiz. Bugünkü 
vaziyete göre Zonguldak lima.nın
dan kışın istifade cdllemcmıştır. 
Yakında Kozlu _ Zonguldak tüne
li yapılacak, bu suretle kısları da 
Zonguldak Jımaoından istifade 
edilerek muntazaman komiır ta
şınacaktır. Ayrıca muhtclıf Veka
letler mümessillerinden müteşek
kil bir komisyon da kara Vl" deniz 
vasıtalarının seyrüseferini tanz.m 
etmektedir. Bu komisyonun hazır 
Jadığı programa göre başta iase, 
ondan sonra da milli müdafaa lş
lerıne bakılmakta ve buna aıt 
maddeler naklcdilmekted r. Hal· 
bukı bu fcvkalfıde zamanda eli
mizdeki nakıl vasıtalarının mik
tarı artmamıştır. Hacmi çoğalan 
eşyaları nakletmek iç n ş mer.dL 
fer yolculuğunu tahdıt etmiş bu
lunuyoruz. Lfıkin bu vaziyet kar
ı;ısında da gerek deniz gerek de· 
m1ryolları tarifelerine Mecl se gc
t rilen vergi lAyfhasından başka 
zam yapmağı düşünmüyoruz . .., 

yasada nedret doğurmustur. Ve · AllZ•••••••••••m••••••••••••••-~ 

Bu izahattan sonra Vek•l, deniz 
seferlerinin muntazam olduğunu, 
fevkalade ahval dolayısile :;cm'
lerimlzln gece durup gilndiız yU· 
riıdüğünu. B ğdattan treoler!n te· 
ahhurlu geldiğıni :Cakat bunu int.
zama sokmı:k iç.o tcşebbfü;lerdc 
bulunulduğunu, vagon restoran
lardaki yemek meselelerini hal ve 
eksik sıhhi teljkıliıtı taır.cımlattı
racağını. lıman .rclslıklcrmc de ıh
ıısas s&htpl.!rınin getlrılmcşi çın 
b r kanun hazırlandığın: sôyledi. 

Zıya Karamürselln O"Kömiı:-

muntazaman taşınacak mı?. stıa

lınc O'KÖ11\llr olursa evetıı dtyc ce
vap veren Vekil, Hamza Osman 
tarafından sorulan .şırkct: Hay
rlyenın satı., alınması I"e olduh 
sualine de şu cevabı vermışt:r: 

•- Biz şimdilik Şirket· Hayri
ye ve armatörlerle işb'rl ğ. yap
maktayız. Bu meseleyi ılerıde ko
nuşacağız . ., 

Doktor Fatma Mimik, Meriç ve 
Arda üzerindeki köprüler r: ne 
zaman yapılacağını sormuş. Vekil 
de 10 veya 15 haı.lrandn bu köp· 
rülerln ikmal edileceğin, ve Av· 
rupa hattının ışlemeğe açılac1.1ğını 

soylemışfü. 

Ticaret Vekildi büt(.esl 
Ticaret Vekaleti bütçesine ge

çılin<ıc, '11lcaret Vekil. 'Mümtaz 
Ökmen kürsüye gelmiştir. Müm
taz Ökmen 941 basad yılının ve
rim bakımından normalin dunun
da bir mah yet arzettığini söyle
dikten sonr.a sözlerine devam el
miş ve ezcümle şôyle demiştir: 

4 mılyon vatandaşın ekmeğini te-
min etmc>k mcsclesı ort·ya çık
mıştır. Bız her vatandr.şm lnfD
kiyle kendimiz! vazifedar gôrdil::' 
ğümüzdcn çalışmış çabalamış ve 
hiçbır yerde hiçbir vatandaşı 

hatta bir gün bile Jıç bırakmamı
şızdır. Hükümet ana gıda madde
lerinin nedretını telfifl için hcrşe
yi yapmaktadır. Fakat talebin çok 
lu~u, ·arzın noksanlığı karşısındr.kl 

nisbctsizliği kolay kolay izaleye 
ımkan yoktur. Hatıra bir sual ge
lir. Ordudan gcrıyc kalan madde
ler adilane tevzı edılcmez mi? 
Ekmek olduğu g.bl diğer mııdde-
1er vesikaya bağlanamaz mı? Şüp
hesiz vesika usulüne müracaat 
edeceğimiz mııddcler vıırdır. l'"a
kat bütıi• "lııddcler ıç n bu usu
lil 18 mıı. ı tatbika imkAn yok-

Tiirkige Ciimhurigeli 

Ziraat Bankası 
Kurulu., tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirMı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Z!ral ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 2S,000 lira lltramiye veriyor, 

tur . .., j 
Vekil, birçok şlkfıyeUere muhatap 

olduklarını, her şeyin pahalılaştığı-
1 

nı, devlet dairelerinin ihtiyacını dev 
Jet elile karşılamak için tedbirler a
lındığını, flatn müdahale edilmenin 
zamanı geldiğini kaydettikten sonra 
demiştir ki: 

- Fiatlarda istikrarı temin için 
buğdayı bir esas olarak alacak, di
ğer maddeleri de buna göre ayarlı
yacağız. Kara bir kıştan çıktık. Ye
ni hasada Umlt bağladık. Pazartesi 
gilnü Recai isminde bir vatanda,, 
500 bin kilo olarak vcrme(rl taahhüt 
ettiği buğdayın bir kısmı olan rıo 1 
bin kilosunu şimdiden bize teslim 
etmiştir. Diğer köylUlerin de ayni 1 
şekilde hareket edeceğine şilphe et
miyoruz. Bu sene köylünün ayağına 
kadar giderek hububatı onun nak
letmek zorluğuna maruz kalmadan 
almayı kararlaştırmış bulunuyoruz. 

Ziraat 'Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.sarru! he.saplarında 

en az 50 llrMı bulunanlara senede 4. defa çekilccel< kur'a ile aşağı
daki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 llt'a 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 )) r.oo )) !?,000 » 120 40 4,800 » » 11) 
4 » 250 J> l.000 )) 

40 J> 100 )) 4,0GO » HJO » '?O » s.zoo » 

DIKKAT : Heeaplarındaki paralar blr E<ene içinde 50 liradan aı:ıa

itı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verllecektır. 

Kuralar B<'nede 4 defa, 11 mnrt, 11 haziran, 11 cylfıl, 

11 BirlnclkAnunda çekilecektir. 

~----------------------·---~ 100 bin metre mlkAbı direk ı;ermeğe 

Vekil, ithal eşyaları konşimento- çalışıyoruz. 
larında eahtekfı.rlık apanları acld- Halil Menteşe, Zll'aati modernize 

Y etmek mesele .. lnc temas etmiştir. 
Jet ~~esine tcsltm eyledlklerlnl Bizim gayemiz de budur. Köy ve 
söyledıkten sonra kilrsUden inmiş-

ti 
köylUnOn asırlarca ihmal edildiği 

~ 1 nazarı dikkate alınacıık olunursa a· 
BUtçe fasılları okunurken bir me- 1 blan adımlar mühimdir. BUtün işle

bus, bu sene Izmlr Fuarının açılıp rimlz köy içindir ve köyle beraber
açılmıyaeağını sormuş, bu mebusa dir\ BugUn 15 bin köy yerinde tetkik 
Ba~eklllmlz Dr. Refık Saydam, şu 1 ve tesbit edilmiştir. Bu kita.p bns
cevabı vermlştır: tmlacak olursa 400 bUytlk cildi tu· 

- Bu sene Izmlr Fuannı açmıya- ı tacaktır. Manmaflh yaptığımız iş· 
cağız. ler, yapacaklanmıza nazaran bizi 

Ziraat YeklUetl blitçesl tatminden uzak olmakla beraber a-
Zlraat bütçesinde söz alan bazı lınmış olan neticeler bize ~e ve O· 

hatipler muhteltf temennilerde bu- mit vermektedir. Tilrk köylUsünUn 
lunmuşlardır. Bu arada Cemil Aslan, büyUk kabiliyeti ile başerılamıyacak 
hububata tekrar tekrar yapılan zam btr dı\va yoktur. 
lar yüzünden bir iaşe darlığına doğ- Milli :\liirlafaa Biitç~ııl 

ru gldlld1ğlne, hububat flatlarında Blitçenln fasıllarına geçilmeden 
bir istikrarın temin edilmesi lflzım Muhtar Berker kürsüye gelmiş, ez
geldlğlne, Ziraat Vekilimizin enerjik cUmle şunları söylemiştir: 

hareket etmesinin IUzumlu olduğu-1 Tilrk vatanını, TUrk istlklAl ve 
na işaret etmiş, lbrahim Dibla da 1 şerefini kurtarmak için hazır duran 
meyva fldancılığının ihtiyaçları ka-, kahraman ordumuzu muhabbetle se· 
patacak mükemmel bir raddeye lfimlarım. T Urk milleti var olduğu 

geldiğini, Bursada dUnyanın en iyi gUndenberi buna inanmış ve bUtlin 
lpeği temin edlldtğini, yalnız yeni 1 dUnya onu hayranlıkla anmıştır. O· 
bir haşeratla mücadele kanunu ha· nun da vazlfe'.llnl bUtUn tarih boyun· 
zırlanması icap ettiğini söylemiş, 1 ca feragatle yapacağına IUmadımız 
Kasım Gedelek de harp dolayıslle vardır. Varolsun kahraman Tilrk 
duraklayan sanayi lnklşafımu; yeri- ordusu. 
ne zlraatlmlzl inkişaf ettirebileceği- KöylU mebus Ismall Uğur, köy. 
mlz mütallasında bulunmuştur. ı den askere çnğırılan Mehmetçiğin 

vazifeyi her tUrlU g(lçlliğll yenerek 
fcdakdrane yapmağa hazırdır ve itl
madımze. .A.yfktır. (Br14vo seeler l, 
SUrckH nllnşlar}. 

Benden evvel söz söyllycn arka
daşlarımın ordu haltkında göster
dlk)('rl yüksek tnkdıro ordu adına 
nrzı .şUkran ederim. (Alkışlar). 

Bu izahatı takiben fasıllara geçil
miş ve heyeti umumlyeslnln tasvibi 
ilzerlne verilmiş olan iki takrir sU
rekU alkışlar arasında okunmuş ve 
kabul olunmuştur. 

Takrlrler şunlardır: 

1'6.ksek Reisl'ie 

Dünyanın bu ölüm ve kalım 

mücadelesinde kudret ve kuvve· 

tiyle hükümetın açık ve dürüst 

siyasetinin muvaffakiyet ine yar-

dım ederek memlekette sulhu 

idame eden Türk istlki{\linln mu· 

hafızı ve Türk vatanının müdafii 

Cumhur )1Ct ordusuna 'lürklye 

Büyilk Millet Meclisinin glivenL 

nln ve selfım ve saygısının ulaştı

rılmasını arz ve teklif eyleriz. 

Diyarbakır 

Kiizım 

Konya 

Vehbi Bilgin 

Samsun 

Ruşeni Barkın 

Yüksek Rcisllte 

Milli Müdafaa Vekaleti biltçe-

c- Ayrıca garbi Anadoluda 
seylfıp olmuş, Çukurovnda mev
sim kurak geçmlşt•r. D ğcr tnra!
tan fstıhlakle istihsal arasında hu
sule gelen muvazenesizlik bugün
ku hnli doğurmuştur. Bugün Cum 
hurıyet hUkümetı, muazzam ve 
kudretli bir orduyu sllAh altında 

tutmaktadır. Mesela, bu ordu ta
bii zamanlarda 50 ton hububat 
istihlak ediyorsa bu m,ktar bu
gün 500 tona çıkmıştır. Diğer 

maddeler ıç n de ayn! şekilde bir 
miktarı hesaba katabıllrslnız. Fa
kat herşeye rağmen bu kahraman 
ordunun, yiylp içmcsınden hıçb•r 

şey kesmiş değiliz. Şayet muhtaç 
olduğu gıda maddelerinden ufak 
bir tenezzül yapmışsak yerıne da
~a ıylslnl, daha kuv\·etlıslni koy
muşuzdur.» 

Söz alan Ziraat Vekili, çeşılli zi-
1 
ordudan terhis edildikten sonra sıh

raat meselelerine temasla demi"tir l hatll bir halde döndilğUnU söylemiş " sinin kabul edıldiği şu anda yur-
ki: ve sözlerine şöyle devam etm~Ur: 

1111 üd ~ du koruyan büyiik ve kahraman 
- Ziraat işleri lçın bir yüksek zl- - Sevgili m m Oıaamız, biz 

B ravo sözlerilc sozu kes.len 
MUmtaz Ökmen devamla: 

raat şQrası !kurulması hakkında bir 110 milyon kqylil, canımız. malımız 
kanun projcsf !l,lZ1rlanmıştır. Flat emrinizdedir. Size Türk köyJUsU na
me:oelesı için Tıcaret Vekliletıle da-1 mına sevgi ve saygı gönderiyorum. 
imi temas halindeyiz. ırnçllk su iş- Kürsüye gelen Milli Müdafaa Ve· 

c- Tab0 l demıştır. Bu hal pi· !eri ilzerlndc Uç senedir çalışmakta- kıll Ali Rıza Artunkal, ezcümle f,!ÖY· 
yız. Bu sene istediğimiz yerlere lfı- le demiştir: Radyo zım olduğu kadar tohum göndere- - RO.nl!. Tarhan arkadaşımız or-r ) medik. Gelecek sene için bir bir her duya asker· alınırken geri hizmetle-

BUG ÜNK.Ü PROGRAM , türlü tedbir alınmıştır. Al!ıtı ziralye rin de sarsılmamasını 80yledi. Biz de 
SABAH için ehemmiyetli adımlar atılmıştır. geri hizmetleri sarsrnıyacak bir hal-

7,30 Program ve memleket Pulluk yapılması ıçın mıh, çivi ve de asker alındığını söylemdkteylz. 
saat ayarı, 7,33 Karışık prog- nal dağıt'lf caktır. Şlmdıden ıoo General Izzcttln Çalışlar, bütçe az-

Türk ordusuna Meclisin, inan, gü

ven ve derin saygılarının ulaştı

rılmasına karar vcrllmcs nl teklif 
eyler;z. 

Hatay 
llamdl Selçuk 

fı;el 
Dr. M. Berker 

Afyon 
Hamza Erkan 

B ORSA 

ram (Pi.) 7,45 Ajans haberleri, pulluk yapılmıştır. E<skı vapurlar-ın dır, d~I. Mali bütçeye bakı'ır&ıı bu 1 
8,00 Karışık programın deva- hurdalarından istifade edllmektc- b<ılki az görUnllr. Fakat fevkaltı.de : 00 

2i ~IAl"IS 1942 
Sterlin 5,24 

vamı, (Pi.) 8,15- 8,30 E\·.nsaati dir ,Nakıl işlerinin kolaylaştırılması tahslsatımıza bakıldığı takdirde bUt 
100 

OÖLI.: !çın Mllii Müdafaa Vekaleti emrimi· çemlzin çok olduğu görUlUr. Biz ten-
100 

Dolar 130, 70 
isv çre frangı 30,365 

12,30 Program ve memleket ze 1300 arabasını tahsis etmiştir. Bu bında BüyUk Meclisin bUtUn bütçe-
100 

saat ayarı, 12,33 Fasıl hcyetı, arabalar vildyetlerc taksim edılecck yl vereceğini bildiğimiz için emnl-

Pezcta 12,9375 
İsveç kronu 31,16 

12,45 Ajans hab<.'rlcrl; 13,00 - ve hububat nakli temın edilecektir. yctle çalışıyoruz. Ayni zıımanda 
13,30 Fasıl programmın devamı Bu sene muhtelif mınlakalara 4 • 5 kredılerlc Amcrıkadan, Ingiltercdcn 

AKŞAM 1 mılyon !!dan dağıtılacaktır. Bu fı· gelebilen kısımlarlyle ıytiyaçlanmı· 
18,00 Pro~ram ve memleket danlardan meyva fıdanları hariçtir. zın bir kısmını karşılama:ktayız. 

saat ayarı; 18.03 Çifte fasıl; 1 'Blltçe llzerlnde konuşulurken Berı; Memleket dahilinde bulunan ve bun-
19,00 Konuşma (Dış polıtıka 'Nlrker istihsal se!erberllğınden bah- dan başka da Amerika, Ingfltere ve , 
icmali); 19,15 Dans müz.lğl (Pi) setmiştlr. KöylU bu sene bUtUn ım. Avrupadan gelebilecek her şeyi bll· 
l 9,30 Memleket saat ayarı ve kln ve fırsatlardan islıfade <'lmiş· tün ordu:arımızın ihtiyaçlarını göz 
Ajans haberleri, 19,45 MUzık: tir. Diğer bir arkadaşın da kömilr önilnde tutarak getirmekten hiçbir 
Yurttan sesler, 20,15 Radyo Ga- ocaklannda kullanılan direklerin or- zaman hflll değilız. VUs'atlmizl, bUt-
zetesı, 20,45 Saz eserleri, 21,00 man kanunu dolayıslle temin edile- çemizln kabiliyetinde dllştlncrek or-
z raat takvimi, 21,10 Konuşma medlğlnl sormuştur. şum! söyllye- dumuza daima vazife verildiği za
(Kahramanlar saati); ::1,45 Rad yım kl, orman kanunu direk ihtlya- man, hiçbir surette yokluktan, ve
)'O serrfonı orkestrası, 22,30 1 cını bı!Akis kolaylaştırmıştır. Bun- rllmcdiğlnden b:ıhsetmlyecek şekıl
Mcmll"ket c;ant ayarı; Ajans ha- ı dan evvel ormanlarımızdan 50 bin cıc dalma techlz ve tcsl!he ~alışaca
b<-r•rri ve bor'":>hu, 22,45-22.50 ı metre nılkahı dırek kesılırk.:r. ş ı:ıdı ğız ve ordumz mevC'ut teşkllAt ve 
Yar111kı program ve kapanış.j 80 btn metre mlkllbı dırek teml:ı c- tcchızatla her a-.aman vereceğiniz l 

l _ 1 dilıJl.i9tir.., .Ayrıca bu sene Ha\·zaya emri :ı.·e Jcap etUğl. zaman '62BL'4lğı 

ESHAi\I ve TAHVİi.AT 
<i- 7 941 Demlryolu il 19,53 

~YAZLICA GİJlECEKLERE: 

BASiR KOL'fUB 
we MOBILYAl\~Jll 
Her Yerden ucuz lstanbulda 

Rızapaşa yoku~unda 66 NJ'o. 
AIIMET F.EVZ1':ıln 

41 B t M O B 1 L YA 
- Mağazasından alınız. 

Sahibi ve Neşriyat MUdilrU 
Ahmet Emin Y AL.l\IAS 

Vat1.n Neııriyat Türk L td. ŞU. 
V"Mlwl MaUPaall 

TAKSiM KRiSTALDA 
Bütün halkın sevdiği yeni bir yıldız doğuyor 

teshi r eden ve sesindeki 

okuyucuda bulunmayan 
Radyolormtzda lôyemut sesi le sizleri 

hususiyet ve holôveti hiç b:r 

NEVZAT AKAY'I 
Bestekar Salibaddln Pınar Kemani Nabar Tekyay 

ve muazzam saz heyetinin iştirakile 5 haziran cuma akşammdan 
itibaren dinlemek fırsatma kavusacaksımz. . 

S A Z H E Y E T 1 
K~mcnçeci Aleko, Klarnet Şükrü, Sela:ıikli Udi Abdı. P ya

l nlst Vnlıı--ıt1 n Tekyay, Kanı.mi İsmail, Kemani HJydar, Ney

i zen Burh-ın , :lJ. rbukacı Hasan 'fahsin, Tanburi Ihs:u;~. 
Ollapcalar: Alllara1ıı Babz Yaşar, Bimlt Dllııeı 

Okuyucu Bayanlar: Suzan Yakar, Faide, Melahat, Mahmure, Ayda, Faika 

' BULMACA 
• ' ·~ il 

sağa: 1 - Bir ne\'t 
zelye; Eski meşhur b .r pchlivnn. 
2 - Fenalık. 3 - İşaret e.:kıtı; 
Sözü kllğıda geçiren; Bir uzvu
muz. 4 - Bir Türk ünvanı; 
kuma iptidai maddelerinden; Çok 
iyi. 5 - •Kıyı evi; İnce kalbuı-. 
6 - Tersi: esas; Tersi: danslı mü· 
samcrc. 7 - Kızk&rdeş; Cari o
lan. 8 - Tatlıda bulunmayan; 
Duacı; Bazı hastalıkların devası. j 
9 - Nefi edatı; Stratejik bir ha
reket; Sahip. 10 - Bir rengin ko-1 
yusu. 11 - Anıt; Güzel. 

Dağıtma Ofisi Umum 
Müdürlüğünden: 

Dağıtmn Ofisi Merkez kadrosu için 100 - 260 Hra 
memurıyetlere mUsabal<a ile memur alınacaktır. 

MUracaat edeceklerin memurin kanununun 4 Uncu ma<ldesile 
tayin olunan vasıflan haiz olmaları şarttır. 

Yilksek Iktısat ve Ticaret tahsilınl bitirmiş olanlarla Tica· 
ret liseleri mezunları, resmi ve hu<Jusl. Iktısat, Ticaret, Maliye 
\·e San~yi m!lesı1e.seleıinde vazife görınliş olanlar ehliyetlerıne 

göre tercfhan alınırlar. Bu gibiler 3656 ve 3659 numaralı kanun 
hilkUmlerlne görf' ve Mlllt Koruma kanununun 6 ncı maddeslle 
tasrih olunan müktesep hakları mahfuz olarak tayin olunurlar. 
Müracaatlar Ankarada Dağıtma Ofisi Umum MUdUrlUğilne ve 
taşrada vilClyet iaı•c mUdUr!Uklerlne yapı:ma.lıdır. Müsabaka 
imtihan glinleri ve şarUarı ayrıca ilfln edilecektir. 

c3773> «5800> 

BUyUk Fırsat: 
Kiralık bahçeli ev 

Ni!fantaşında Vali konağı karşısında Eytam caddesinde S mıma

rada 7 odalı, banyo, veranda, mUteaddlt balkonu, tarhedllmi.ş mun
tazam bahçesi, denl:.e mUkemmel manzarası ve telefonu bulunan bir 
ev, mevsimlik veya senelik mobilycli ve mobllye.slz kiralıktır. 
Teiefon: 80064. 

Karar hulasasıdır : 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Aske· 
ri bir rütbe; Mali, ikhsadi, Ucari 
bır müessese. 2 - Akıl taslamak 
suretile. 3 - B ir renk; :'.lüşteri; 

Bir nota. 4 - En küçük şehir; 

Hamam; Anma. 5 - Bir başyaza

rın soyadı; Adatepe'oin dört har
fi, 6 - B ir m eyva; Şarkta bir 
şehrlml:r.. 7 - Saha; Yapma. 8 -

Bugünden önce; Bir renk; Fasıla. 

9 - B ir renk: İlgi; Başına (k) 
gelirse az olur. 10 - Güruh şefi. 

11 - Yaş; Yarım. 

Jhtıkar 42/ 70 132 - 69 uncu maddeleri mudbnıce 

Milii Koruma kanununa muhale· ı beş lira para cezası alınmasına ,.e 
fetten Galata Llileci Hendek 77 nu- yedi ~Un rnOddetle de dilkkfuıını.n 
marada bakkallık tleareUle meşgul kapatılmasına ve hOkUnı kat'ileşti· 
Haskıya oğlu Erza hakkında Istan-
bul birinci Milli Koruma mahkemt!- ğlnde ücreti suçluya alt olmak t~· EVVELKi BULMACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Saksı; Acemi, 
2 - İri; SelAmi. 3 - Valı; İç. 4-
El; Nazi. 5 - İğrenen. 6 - Se: 

sinde cereyan eden muhakemeısı ne- re karar hulasasının Vatan gazete· 
tıceslnde suçlun\ln fiili sabit oldu. sinde ne.,redllmeslne 29/4/942 tari· 
tjundan MU!l Koruma kanununun hinde karar verildi. (5883• 

R a; İrfan. 7 - İnilti. 8 - Ne; Er· 
me; İki. 9 - İmarcılık. 10 - Se, 
Av, 11 - Re; Erenköy. 

Yukarda n aşağıya: ı - Sivrisi

nek. 2 - Ara; ~ne; 3 - Kiler; 

İse; 4 - İlerleme; 5 - Is; Nat- • 

ra (artan). 6 - EmnH!; İmrar; 7-

Al; Ani Ecvc (evce) 8 - Caiz; Re 

9 - Emı;l; (lçme); İlik; 10 - MI; 
Kı (lık) - Kı (y.ıfet), 11 - E
senlik. 

, iLAN -----'· 

Yeni neşriyat: 

Foto llagaıla 
(Foto Magazin) in 74 üncü sayısı 

zengin bir münderecatla çıktı. Si
nema yıldız.tarının resimlerile yeni 
filmler hakkındaki enteresan ya
zılarından başka Fazıl Ahmedin ne
fis bir şiiri, Sadri Ertemin bir mu
sahabesi, Badi Nedim Ofdağın şar
kıları, Ankara radyosu sanatkarla_ 
rından Bayan Bedia ile bir röpor
taj, h;k{ıye, fedai casuslar romanı 
ve kadına, modaya ait daha bir çok 
yazılar vardır. Okuyucularımıza, 

tavsiye ederız. 

Askerlik İşleri 

.Fatih Al'lkerltk Şubef;l ndl"l'I 

Şubeye daYet : 
ı - lstihkt.m Tegm. Efref Cafer 

oğlu Ali C~vat 30909, 
2 - Demlryol Tğm. Abdi oğ. Vefi 

Beyazıt 52990, 
3 - Demlryol Tğm. Nuri oğ. Ni

yazi Dunısoy 50819, 
4 - Muhabere Ustteğm. Tarik oğ. 

Tabur Diray 448Q2. 

11.'tanhul A!>llye B lrin<•i 'J'ka ret 
.'.\lahkemee-lndP.n: 94'?/ l 

Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. 
Şirketi tarafından Şişli S<>nıontı lz· ı 
zet Paşn sokak 46 numarada Kf\zım 
Bartın ile Osman Balta.ş aleyhlerine 
a~ılan ve 942/1 numaraya kayıt ecll
lcıı dl'lvanın arzuhali şlmdıkı oturdu-• 
ğu yer belli olmayan Kfızım Bartına ! 
tebliğ edilememiş ve mahkemecı: de 
bu tebliğin 20 gtın mllddetle ve IJA:ı 
yollle yspılmasına karar verllmiş 
olduğundan Kflz•m Barlının bu lTllid
det ic;lnde mtJıkemeye gelerek arzu. 
hRli alması ve on gJln lçlnde de 
SMl30 lira alıwak i.Steğlne cevnp ver-

~ mlll ,ilA.n OhuıW'• (2887). 

Türkiye iş Bankasından : 
l haziran 19tl pazartesi gUnUndcn itibaren şube ve Ajanslarımız 

gişelerinin aşağıdaki saatlerde açık bulundurul~ağını bildiririz. 

Adi günlerde: 9,30 - 12 Ye 13,30 - 15,30 

cumal'tesl günleri: 9,30 - 11,30. 

. 
Türkiye 1 Ş Bankası 

Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 
KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 ::\layıı;., S A~t<ıs 

2 lklnclteşrin tarJhlerlnde yaptlır 
1942 IKRAMIYELERl 

1 adet 2000 liralık= 2000,- ııraı 40 > 100 > = 4000.-
3 > 2000 > = 3000,- > ı 
2 > 750 > = 1500,- > 50 > 50 > = 2::>00.--

:; > :500 > = ı:''ı'lO,- > 200 > ~'i > :.: 5()00,-

10 > 250 ) = 2500,- > 200 > 10 > - 2000.-
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