
Atatürk inkılabı müzesi 
bugün merasimle açıldı 

SUAi ve Umum Neertyat &flldllrU 

hakkı tank ıu 
Buddığı yer: 

VAKiT MATBAASI 
ADbra Oadde81 V AKIT Turdu 
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Atatürk lnkılAln mUzeslnden iki köte: Slvaa kongresi kararlarmr, lıtldayı ve bt'ya.ıınıı.ml'yl muhtevi CAmekt.n ııe 
Shıuı kongresinde glydlli ceket, kalpak, Sakarya mubarebeıdndekl tbıJformasmı muhtevı earnekAnlar. 

Baştan başa tarih 
olan müzeyi ziyaret 

LiBYADA 
--0-

Fran•ız tanklarının 
Kullanıldığı meydana 

çıktı 

Banlar 75 ilk top. 
ıar a mOcebbezdlr 
Londra, 15 ( A.A.) - Röytcr 

ajansmın Libya çölündoki husu. 
si muhabirinden: 

Libva çölündeki muharebe es· 
nasıncla düşına.nm kullandığı bs_ 
zı tankların Somur 35 modeli 
Fransız tan.1<lan olduğu mevdarı!'. 
cıkm:ştır. Bu tankların ilk mode
li 47 milimetrelik bir top'a mü
cehhezdi. Fakat şimdi 75 lik 
toplan varoır. 

Sivastopol cephesinde 

Romen askerleri 
:tarz beılerine 
kadar çıplak 

--0--

Ve vabşt naralar 
atarak blcam 
edlyorıarmıı ı 

Alman Başlnunandanhğı 
bildiriyor 

Doneç 
Bir kaç 

noktadan 
geçildi 

---o
Bataklığa rağmen Alman 

istihkam bölükleri 

Ne ir zerine 
mütea dit .. 6prllu 

karda 
---0--

Sivastopol hala 
dayanıyor 

Berlin, 15 ( A.A.) - Almao: 
ba..,.'>kumandanlığı, Harıkof'un do.. 
~ kesiminde Alınari kıtalannm: 
vaptıkları hilcumlarm yeniden: 

BAZlBAN 1942 

Moskova, 15 ( A.A) - Tas a 
iansına Sivastopol cephesinden 
a.kşam gelen bir telgrafta deni. 
liyor ki: 

-----------... 18 inci Ranen tümeninin as · 
A.tatürkten baha biçilmez hatıralardan birkaçı: Sakarya mulaarebe•inde giydiği ünilor. kerleri bellerine kadar çıplak o 

, muvaffakıvetler kazandığını bu 
sabah bildirmektedir. Done<
birk~ noktadan a.51lzruştır. As
keri mahfillenk söylendiğine gö, 
re arazinin bataklık olması, Af· 
man askerlerini taamız hareket4 
!erine ve ilerfome~e devam et. 
mek hususunda çok büyük gtiç .. 
lüklere uğratmıstı. 1stihkfuyı ef .. 
radı şiddetli bir mukavemete ve 
düşman :to""ularmın mütemadi 
ateşine rai!men büyük DonC'r. 
nehri üzerine birçok noktalarclar.: 
köprüler atmağa muvaffıt:k oı· 
muşlardır Alınan kıtalan vemal~ 
me kollan, bu iköprülerde~ geç_ 
mcktedirler. Alman hava kuvvet· 
leri bu kesimde cok faaliY.et sar 
f etmişlerdir. Bonbardıman ve pi
ke tavyareleri, 30 dilşrnan uçağı_ 
nı dl; •irrnüşler, 34 uçağı da n.· 
ibr surette hasara w?ratnuşlar 

PAZARTESi ma, kalpak, Sivcu kongre•ind e giydiği ceket, inkılap yapan nutuklann el yazılan ve larak ve vahşi naralar atarak 
altın •arın renginde pırlanta gibi par/ıyan •aç/an... saldımıakta.dır. Alman tayyare-

Numara: 999 Sene: 3 
Tel: 2SR72 • Posta kutusu: 214 

leri fi]ddetli bir bombardımanla 
Yazan: Yekta Ragıp Gnen bu taarruzu hazırlamıştır. Sov

vet bahriye piyadesi bu taarru· 
"Atatürk inkıh\bı mUzesJ,, bu'Un 

saat on yedide lstanbul beledlyeslnln 
;Jıa7.Il'lndığı programa güre mera.slmle 
~ıldı. lUlltarl'.keııln kara günlerinde 
iClnde \-&tanın kurtulllfU laa:ı:ırluıan 

bu bina artık her ziyaretçiye açıktır. 
tnkılAbm bUtllıı aathalannı yapmak, 
görmek ısUycnler her k~l battan 
başa bir tarih olan bu binada ne ka.. 

te bu evde hazırladı.,. ltlerdlvenlerf 
çıkıyunım. 

So!ııda istıklAldeıı enel ve sonraki 
Türkiye .hud'1tlanm gösteren barlta. 

Misilleme 
Lavaı Dorlyoya 
Niçin karşı 
ko1ayor? dar kalsalw muhakkak k1 doyamıya· --0--

caklardır. &tir Fransızlar da 
Ebedi Şeften kıyml"tll yadlprlarla 

F=~=~ !1:.ıE:. = ::::n .::U7:!.,1::'= Alman esirlerine 
ft.lll od.17or. LAvAlln it bar:ımıı sarıı.cak ve :ı:.lyııretçi ancak blııaıı111 U.t • 

1 
. 

~~mnelıa~~-~~-.Ue :.nrtıttefik..arm, katındaki katafalk önUnde hutu De çetecı muame esı 
__ _ _ _,...,... .... ....-. ,,... Jfllmek IJlll'CtlJe nıilli tarlhl yaratana 

lırn.·- prk Qaamızuıımı mlh\-ere en bUylll< ııaygryı göstenncnln verdi. yapacak 
:-.mı, oldalu .Uplee yllzündcn gttgt. ğt haztlle aynlabllecektır. 
ele 17fye doğnı ıemayUJ etmektedir. BngUn ıne1'881m saatinden ewcl bu -<>--
----- d ıetı n .. ---.... tı 1nkılt\p be,,.ııı.ını .. ezdim; l .. te müzeden ... ~m f1V er &1'881 m~,,.,.,., Y'°b • " Fransız milli komitesi bir 
lllıllf&rekedenbert ne halde ısc bugün birkaç lntıba: 
-.~ mü\ıw.ene eıııuma cıayanmaıdn- Şl&llde, lktnoe katında Türk bapa· tebliğ neıretti 
*r gı dalgnlanan ta.lılııl boynh bina ... 

.;rı,ı Fran11&11ınm mlitt:eflk1cre göro lcaprnqı U7.ertncle ''Ataturk lnkılAbı Londra, 15 ( A.A.J - Biri!!~ .. _ 
lılr kıymeti vanln'. Bu ıı:ı)~ctı en iyi mUzcsı,. yazılı .. tçerlye girince merdi. kemde esir düşen Franstzlar bil· 
ıtade eclea Amerilwım Vi3l sefiri o.. ,·enlere basmadan sol tarattald du\-ar dirilliği gibi Amanlar taraf 1,..· 

_,_, Llh1 im ..-. Anıl ı vı ı da unu okuyomm: "Ga7.I !!usta.fa dan ~te muamelesine tabi tutul· 
-aQU 

0 u.,...... ra 5 duklan takdı"rde hilr Fransızlaı-Fnnea.sını.ıı Hlndlçlnlnln Japonlara Kemal paııa vatanın kurtuluşunu ım 
tenwıc1en sonra takip ~ttıği siyasetin da dü.'.jl!nan esirlerine ka·~ı 
ıntıttenklertn aleyblne olın:ıdığmı bil. • k• misillemede bulunacaklardır. B·ı 
dirdurtcn eonra marcpJ. Petcnl de a. 1 1 n c•ı keyfiyet Fransız milli !komite.si. 
sıtk •nrctte uvmtıııtur. nin bugün neşredilen bir tebli-

Amlrat LUılnln bu Bklennı Amc • ğ'inde bildirilmektedir. Genei'al 
l'ikan ııarJalye nazmnm eözlerı takip cep h e dö Gol ve Fransrz millt fkomite-
ettt. Bu aözden 1ın1a bir ~dlr. Anıe- si bu haberi aksine bir haber a· 
lika De vıoı Fransasmın vazıyetıerı. --.-o- lmJncaya -kadar Alınan demecini 
-. 131 bir tekle 110lanuş olmalannm ı. J .. .. Ü • bir prop~anda mahiyetinde te_ 
factealdlr. Harlct,ye nıızırıııa göre A· apon sozcus gayrı . 18.kki edeceklerdir. Bununla be-
~ '\ı,ı3e yeniden gıda maddeleri raber Alman ordusu, memleket· 
'lınnektedl k • • • • leri için muntazam birlikler ha· 

Bu ha..:.· mesajla~ hattA it.ti. müm ün goruyor linde harp eden ve kendilerini il. 
f1'lc: muahedelerlnden daha açık bir m. i •.-<r-- ~ileycn noktalarda harp k&idele· 
l'ette iki memleket münasebetini tzsh rine riayetten geri kaJmnra:ı 
eıtınektedlr. Amcrll<a ııe \'Jsl anısm. "Böyle bir niyet boru çalar Fransız askerlerine kal'Şl bu teh
~ münMCbetlcrln bu &clillde lnl•I· gibi açıkça ilan edilmez!,, didi icra mev:kiine kovarsa 'gene· 
l&ima bir baoka d6lll d8ha göstermek ral dö C' TOl ve Fransrz milli komi_ 
ln'-nktlııdur. Bu delil de blrf.nci mnddl Tokyo, 15 (A.A.) - Avrupa~a tesi, Fransız kıtnlarınm eline 
~ kadar mUhlmdlr. Fransız nazı açılacağı Amerikalılarla !ngilız· düşmüş olan bir wk düşman esi
hrtlaJ oeıı Doryo Aimııııyooa oldı:- ler tarafından bi~k defalar rine karşı misilleme olarak ica· 
h &ibl parti menıuplannm sll!lhlan. ı;-Urültülü §ekilde bildirilen ikin' beden tedbirleri a!mak halffi:1r1 
Chrııma.smı ıatemlştlr. retcn ye UvAI ci cephenin kurulması işini tef. muhafaza ederler. 
... td<Illt redde~lerdlr. sir eden basın sözcüsü Hori, 

'l'~ıcu edllrn Fmnsu: ntı7.I p:ırtı,ııl. düşmanların ibu olayı tahakkuk 
lllıt lllWılnnmasma mani olm:ıl( Ame. ettirebilme1Prinin çol~ şüpheli ol
rlkanın ve mtıtteflklerin ıalcdlrlnl <'elp duğunu söylemiş ve lngiliz • 
et.ııaeyec& mahiyette değ{Jdlr. '\'isi Amerikahln.rın gerçekten böyle 
f.'J'aQsasmı JAvAI do dahli olduf:'11 hnl· bir ikinci cephe kurmağa ni· 
de nıUtteflklere yaklaıştırnn snbeplcr yetleri varsa, bunu boru çalar 
llrasında gıda mndd('S,l nıUhlm bir gibi Jı.çıkça ilandan çekinecekle_ 
~er tutmakla beraber, Frnnsanm rini ilave <ıderek. 'bu haberin e.t~. 

tlll altında bulunmaaı ye Fransız. seriya olduğu gibi, kendi millet-
~ınnı lngtltere '-e Amerikayı hAlA lcrinin endif}Cleıini gidermek 
l.r kur~ncı ıtekllndo tasa,'Vllr et Londra ve Vaşington hükumetle· 

llıesldır. ı-·rnnsadn aemokrnsı düsman rinin yapmağa mecbur olduklar. 
!;' bulunablllr, hattd bunlardan birer prop:ıı;rnndadan ibaret sa_ 
ır kısmı nar.I sıstemını de ter- vılacağı mutaleasiyle ~erini 
~ DO\-aını 2 ıııci sayfada bitiroıiştir. 

poktor Klodyls 
AUnada 

----<>--
Yunanistan halkının iaşe 

meselesi incelendi 
AtlııA, Ui (A.A.) - Alman iktısnt 

mUt.ehnssııı Dr. Klodyus buraya get. 
mi:§ İtalyan ve Alman mQmessUlerlle 
btıluşmu,tur. 

Yunan halkmm laşeslle ilgili mese. 
leler konuşulmuş ve başlıcası buğ • 
day hakkında olmak üzere mllhlm 
tedblrler &lınml§tır. 

tar ... !:)ağda. caddeye bakan od&Qı e.. 
zerinde Atatürk ve :lstanbul yazlh.. 
Burada Atn.tUrkttn hitabesi, Ebedi Şe. 
fln lstanbuln llk gcl'31, yabıuıcı bli • 
kUmdar.larla 'birlikte fototranar ftl'. 

KarJıdald oda "MIU IMDcaclel~, 
tabsl.s edllmlf. Kapının bir köteelnde 
bir levhada Atatürk töyle diyor: 

"Anadolu za!erl, tarih msmda blr 
millet taratmdan t&mamenbenlmse 
nen bir tlkrln ne kadar takdir n ~ 
kadar rnuhyl bir kuvvet olduğunun en 
gURl blr mlaall olarak kalacakta.,, 

Bunun O:ı:erlnde ınraelle Deme ku. 
mandanı MU1Jtala Kemalin lmzaaı, 

Trablusta.o fotofnıflar, (};:ın:ıldcale 
bofazı haritası, altmda Atatıirkün 

bllstU, mllll mücadeleye o.Jt barekAt 
ve haritalar, Ebedi ŞclJe MIW Şe.fln 
milli mllcadclede birlikte realmleri .• 
Odanın ortasında camekAn !~inde 
milli mücadelede dütmandaıı ıttı.aam 
edllmJa tkl ttltek, ordunun yardımena 
kağnı resmi, mUeadelemizlın en veclz 
tnrlhl: Nutuk, ıstıklAI ıııadalyalan, 

tl•t kattaki bUytlk salona ('Jln,-o • 
nım. ·oı tamttn mralaıımrş fotograf. 
lar: MU8tafa Kemalin genı;llk reelm 
~ l>t>ı'11mı 2 ıırl Ha\ fndn 

Tobrugun garbmda . 
Akromada 

Zırhh 
kuvvetler 
çarpışıyor 

---,-0--

.Mabarebe kam 
brbnası içinde 

gelişiyor 
---0--

Romelin T obruka karıı kati 
taarruza geçmeden evvel 
lngiliz zırhlı kuvvelerini 

ezmeğe çall§tığı 
anlatılmaktadır 

Londra, 15 (A.A.) - B.B.C: 
Libyada Tobruğun gari>inde Ak. 
romada ba.~lıyan büyük muhare· 
be, inkişaf etmektedir 

Dün gece geç vakit Röyter mu· 
habirinin iş'amtına ~öre muha
rebe meydanında karda değer 
bir değişiklik olmamıştır, Muha. 
rebe Akroma ile Knighsbridge ve 
Tobruğun cenubunda kain Eli· 
dem müsellesi arasında cereyan 
etmektedir 

W"'. Devamı ı ~ aylada 

za. karş~.<0vmuşlar ve mitralyöz 
ve havan toplarmın ateşiyle Ro_ 
menleri ağır kayıplara uğTat· 
mışlardrr. 

Trakya hattında 
hazırhklar 

r' 

Edirne, 15 (Hususi) - Avrl'· 
oa hattının açılması yaklaJJtı$Yı 
için hat ve istasyonlarda!ci ha_ 
zrrblclar sona ermek üzeredir. A· 
çrhş günü merasim. yapılıp ya· 
Dilmryacağı henüz belli değildir. 
9 ncu işletme mUdüriinün bura. 
va hususi trenle geleceği söyle_ 
niyor. 

1 dır. 1talvan ve Alman avcrlr-ı 
bu kesimde 13 dü~an tayyare
si düşUrmUş1erdir. , 

Moskcva, 15 (A.A.) - Gece 
vansı neşredilen Sovvet tebliği: 

14 haziranda Harlkof .i.stikame. 
tinde düşmana karşı tank ve pi
vade muharebeleri yapılmıştır, · 

Sivastopol kesiminde şiddetti 
muharebe devam c.tınekt.edir Kr 
talarımız düşman hücuml~rmı 
pilskürtmüştür. ' 

Diğ'er kesimlerde mevzii ~ 
biyette muharebeler olmuştur. ~ 

Bir polisimizi vurmak istiyen 
sabıkalı cezasını buldu 

16 •abıkcuı bulunan Tana§ tenha .okakta kendi.ini talftp_ 
eden memurlar üzerine bıçağını çekip atılınca 

Vazlleşlnaı memur tabancasına 
sarılıp sabıkabyı varda 

Hırsızlıktan 16 sabıkası bu· 
lunan ve son zamanlarda 22 <'V 
ve dükkana, kapılan kırmak su· 
retiyle giren Anastas oğlu 28 
yaşlarında Tana.'i dün bir wlisi_ 
mizi vumıak isterken cezasıııt 
bulmuş ve öldürmek istcdifü 
memur tarafından öldürülmüş • 
tilr 
Ta.rÜtş üskü<lardeı yakalanma!· 
üzere iken polislere tabanca ile 
ateş ederek kacrnıştı. Bu azılı 
hırsız o zamandanberi arant
vorclu. 

Son defaı yakalandığında d'.l 
büttin şuc;:Jarını itiraf ctmi§, fa 
kat bir fırsatını bularak tekrar 
kaçmıştı. Hakkında bir tevkif 
müzekkeresi vardı. 

Nihayet dUn, Tanaşın Ama_ 
vutköyiinde Miconun kır kahve· 
sinde bulunduğu haber alınmış 
ve yakalanması için nolisJer gön 
derilmiştir TnnA17, resmi polis· 
leri .ı;>rür görmez kaçmaifa baş. 
lam:~. sivil polis memuru Muzııf_ 
fer sabıkalı hırsızı takibe koyu!· 
muştur. Tanaş, kilise arkasındakı 
t:enha bir sokaifa gelir gelmez ge· 
ri dönmüş ve bı~a~ını çekerek 
Muzafferin ~rlne yürüm~r. 
Bu smıda Muzaffer de taıbanca
SIDI çıbrarak: 

- Olduğun verde dur, yoksa 
vururum! 

Dive ba.ifırmış ve tabancasını 
bir defa havaya patlatmıştır. 
Tana.ş. buna rağmen Muzaffe_ 

rin üzerine saldırınca, polis Mu· 
zaffer hırsızın avağına ateŞ et· 
miş ve yaraladıktan sonra ecza. 
haneye f!()türnıüstilr 
Yaralı bir müddet --. ._ 

m~. cesedini muayene e!en tlfl. 
liye doktoru defnine ruhsa.t ver 
miştir. 



Taşı, toprağı 
lstanbuf 

~\üçük b;r deniz korsanı, iki molörd6.n 
1351 ıirahk der~vi nas,ı çalmış ? 

-
B8tün Halk, Radyo yr1dı•ı: •rAı-ZR':lltlS'!ZrAı~aı~rRllmlfal,.. 

NBVZAD 
AKAY'ı 
~ .. llllatl Mllllıll plmldu dhıleımek .. 
• .........,..... f Şlmıdl, lıa 1ıı1Jök flrat eUnJscledlr, 

. Herkes TAKSIM'de K R i s T A L' a Koşuyor ~ 
Yer lnılnuık için lutlen erken geliniz, ınaalanm.a telefonla evuelılen tedarik 

bilininU.. T elJon: 40099 - -

SARAYBURNU 

Ayaklarında rengi ağarmış, mu, varıvana cıuruyorlar~ı 'la 
her tarafı vırtılmuş b;r kiilot -~11 onun ;çin bir yerden dedim 
talon bulunuyordu. Zaten üze_ · - .'ııçin çaldın, b'.lk~ım. 
rinde giyecek b~a bir de vur- ı - l.sı.anbulda aç. ı~sız kaldım. 
dı, denemezdi. Ancak yarısı kal· ! - Öyleyse, ne dıye bura~a 
nuş, kolları koumuş, göbeğini ı ge;d~ıı. İstantJUiun taşı, topragı 
ortaya çıkaran atlet fanilası f'im 1 altın, cliy? mi.: .Be'.k~ de ~~mdır, 
siyaıh bir renk bağ1 amıştı. Ayak· ı ama, senın ~ oısi ıçın degil •. Ça_ 
lan çoktan nasırlarivle avakka,. ı lır;an için . Yoksa böyle ınler 
bı içine hic bir zaman gircmiye· durursun: . 
cek bir hale gelmiş, ayakları ta· - Beyım arkadaşn_ı ~ m<t etuılttl.r. 

ı.._ _____ • ıç11111z aue matlaell ~ 

bil bir aya.kk,Slbı ~kJini almıştı, kandrm, bu hale peldım. Benı F.ıaaaanııı tçindekl manzara, halk 
Yaşına göre daiha çocuktu. He_ buraya t?"etirdi. sonra yalnrz ba- psikolojisi müstevliyi dost olarak tıe-

nüs 16 yaşındaydı. Fakat yaşın- 1 :;una bıraktı. gitti. 1Akld etmelllne lmkAn verml7or. Bu-
dan cok daha fazla gösteriyor- t - Pe·d nı:ıst.l ,cald~n bak.al~. nuıı içindir ki mU.teıvllnln dllşmuıla. j 
du Bütün sefilliğine rağmen. 1 - M0tora ışıenrnış. derıler,e rmı keaıHatnln d•to telAkkl ediyor. 
~ bir vücuda' malikti. Ka_ l<L>sele'crin yii1::endiğini g_ördüm. A.merlka ve tn~ıtenınln Fraasaıda 
Jm pazruu kolları, direk gibi en. Geceyi bokledim Sonra. ıskeled~ llRlk 8Rrtnde otoriteli bir temlrl ....-. 
sesi vardı kavıkc;ı Serveri buldum. Bu ı.trl kalclırmaya L&v&1 bile mak. 

Mevkuftu. - Bana bir kayrk lbım ! de - 1ıecllr olamam••· Dol'JODUD .allhh 
- Nerelisin? dlln. ıeşklJMma ba eebebden möeıMMk ı: 
- Rizeli Server: whıMmlf*b'. MtWevll, ballım lılıfı u· ı 
- Adın ~c? - İş krvak mı? dedi. Anlat· eunda Jıalundula möddetıoe oaa 11em.· 
_ Ya.kup tun. pati gl9teNa llfll'lrM clöfn-nl• lı, bir. l 
- Nas1I oldu bu iş bakalnn? - Ben de varım, dedi. Sanda_ Jiğt ,....... WılAldd ecllleblllr. Küfü . 
- Bir cahilliktir, yaptım, la bindH<, motöre yaklaştık. Ben psikaılo,...._ tmlıll Terlmierladen biri ı 

elendim vukarıya tırmandım, evvela bi- de bodllr. 
- H~ ca.hillik. Siz şeytana risindcn, sonr~ diğerinden deri· SADRJ ERTEM 

Romanyamn Tanmmlf San'atkin Piyanilt Madam 

SYLViA ŞERBESCU 
16 H ~İran Salı giinü a/qamı aaat 21 de 

SARAY sinemasında 

TORKiYE KIZILAY CEMiYETi 
menfaatine 

BiR BONSIB VIRBC:EBTIB 

1 EN SON DAKiKA 
K(içlk llinJar Kuponu 

(HU HpoD n'd els ~ 
it araaaa n il..._ ll&alan 1111 lloe 
Dakikada ,.,... ~- ET' 
ıenme lekJla at , w -.,Uealmna 
llllda& llalmü ........ adretlert.. 
Dl lıılldlrmelat -., 

J!lt 
Bolenme telılfflerlı 

bile ders verirsiniz. leri çaldım. bır çuvala doldura· · 
rak Servere attım Beraberce "'l- Atatürk müzesini ziyaret ı ...... ;- · k rcogram: Dadı • Llılzt. ve ..,_ bD7Dk ~rJa eeerleıtadell mit. 

- Ksı,. verden çaldın, bu 1351 valı Kasrm.pa.şava eıkardı • - D•..hrafı 1 lnel .-..1\ .. "'.. --- l.l'-'-1-- _....__ ..... _,a_ 

......, - · .._,_ ~- rekkeptlr, Biletler 8.aAlS.Y - ---..-u-. 

• 29 yqmda, 11.se mezunu, 71S Ura 
maqu memur bir bay: iyi bir aile. 
dlll, zengince dul .....,. Jı:ız b1r bayan_ 
la evlenmeli: ~- (Klmaeıiz' 
reı:nzlne mllracaat • 186 

~ Ya!l 25, boy 1,83, &)'d& net IO lira 
geliri olan blr bar, Cll't& taUDU, na. 
mualu bir aile lası De evlenmek ıate_ 
mektedir. (Subqr), nmztne mllra . 
caat . 286 

liralık derileri? Fakat ertesi gün sa.tarken, Jerl, doğduğun,~ ve ..-nn iı••Rİllİll••••••••••••••••••lli - Bir yerden beyim. benden ~ii'ohetendiler Yakala.dr_ reıılmlert, 18 teşrinievvel sss de An. 1 
- Nasıl bir yerden İki mo· lar,,, karada werllmlt atlfm k6lldJ, "son. 

törden ~almışsın? O kadar, pişman bir halde ko- radan dei1fCldladt ldhtıet ~ı, 
VEFAT 

- Evet, işte iki motörden a- nu.şuyordu, ki kendisine daha: AtaUlrkön ~ bir kAlrt ..._.. !JI· Memleketimizin çok kıymetli 
fazla acmdınnak için boynunu zllınlt sat eUnla resmL. g-enclerinden Istan!bul Universi -___ ......_.,,,,_ 

N.iÇIN 

· Yeni T okalon 
P u d r a s:ı~n'Yı 
KULLAN 1 VORUi4 

·wr:rr;ı 

büküyor, kollarını yere sarkıtı- Bir eamekAllda, Anadolu" Bamııil tesf Diş ~baı'beti Fakültesi 
vor, fakat bu hareketi daha ınt\d&fMI lnı1mk ceaıılyetllda ıa..ı _ Cerrahi kısmı doçenti: 
fazla aksi tesir uyandırıyordu. IDMll ıçta AtaUiıldln sıvas vU&Jettm AHMET SAFİ EDİN, D.D.S. 

Arkadaşı kavı'kçı Server ka<r verdlii ısttda. ve beyadD8lllıll aareaert .. ı;oolerini ebediyen ha.yata kapa_ 
mış, bulunamıyordu. Kongre re..s M. Kem81 1...........,, ta. mış bulunuaktadır. Cenazesi 16 

- Server' nerede? f1111'1.ba IRlda tö7'edlr= haziran 1942 salı günü saat .11 
- Haberim :volt. "AtufeUtl. efendim ~ buçukta Taksimde Doıhı palas a 
- Seni keride hic yok1amlldı Anadolu ve RumeUnde mtltıııfekkll oartmıanındaki dairesinden kal· 

mı, haber yollamadı mı? bllOmum mtnı cemiyet 99 Nddl ilhak dmlar:ık namazı Beyazıt cami· 
- Hayır. Zat.en biribirimizi h&yetıertabl. sıft8ta mDnaldt kGlıpl sinde kılındıktan sonra Edirne. 

fazla tanmnyordt.* kl.. kararlle Anadola n Rumeli mMduıt kapıdaki şehitfa mezaırlığmda 
Serverfn ilk yakalandığı zaman huJalk ~ ıamne 'bll' r ı..,.. ebedi istirahateahına tevdi edile· 

1 

verdif?i ifadesi Okundu. Kayıkçı ıepu etUJdılrlDe dair olan beJ a cektir. (16766) 
her şeyi inklr ederek şöyle dlyOT"' m• wııbatan tta Jı:dmdi. ıfnb"'lnde Beyo<7l 3 .. .. Ih h k , 

• ~ -~ ı:t u uncu su u u.~ 

1 
dn: cemiyatıer kamum mac:l ......... - hakiİnliğinıden: 

- Yakup yannna eelerdc, ba.. zi nmtuıabertll Jtuı mll8terbamdlr- 942/877 
na bir kayık lazım. Sa moörde-ı 1 btıdadan takip edl,..,rm... WW. Bozkurt emla.~ müessesesi ~a-
bir ~uval alıp Kasmıpaşaya ata- poUa mödlrl)"*9 Jııaftle edlD1W o- lıibi Ahmet Çelilc~ ta.rafmdaıı 
ca:k dedi Kabul ettim, m6töre re.dan talıldk '" 1teJıuı oın.11: ._. 
g-ittik QUvah alıp Kasmıp8.lf8.ya ı lmmm adil rl:)m!Mne ll&ftle edlllJw. Kızıltoprak Fener yolu Yaverağa 
,.,.ötürdüm mıa:tonn lcr'a olamıyor .. lllilYiilfıMu -*aimda No. 15 de mukim Na· 

Bana bir lira verdi Malın hır- deıılyur. fis ale,tıine açılan 167 lira a.Ia· 
sızlrk olduiunu bfüıev<lim, hiç tEt Beyıuıaamenla JMlllcla tAtıMürldla cat da.ftlllDlll muiıa.kemesi so .. 
"'r mıvdnn!.. eı yam0e &6:ilf:Jtıt: ...ıannm 1ı11a11m1, mm.da da?& edilen illnen yapılan 

Netiçede mahkeme. Serverin a ı..,1m bir ............... AtUllıtdbl e.er. tM!tilğatlara ~ muhakeme-

' 

r~~trrılrp buldurnlması iqin em- ıert: "BöltUdere mdlarelle tallml, tL 've ge!memio old~ndan ber · 
"1iyet müdiirlüğüne t€?Jkere ya· kmrm ımbaıebe ta11m1er1, alılt .,. mucıl>i d~ 149 ~~ 42 ku~n 

1 ZJl.masma ve şalhH>'erin çağını_ Jnnwndlm ile......,.. .. Betim. .kAlfede da"Va ~ ıtibare~ ~ 
masma karar vererek du~a- ayn lılr ......_. AtıııılMb'ldbi l!!lhM bet faiz "9 yftıııde .• Y'!d1 ilçret! 
vı ba~a b"r güne bıraktı. koqTNlade P7dll1 ca1rıet, ~ bir ~ ~ masa.rift !rnph~k~n· '! 

oame'dmla Atatllrldba llAtıt a.ecıe ile tahsiline 15.5.942 tarihın.de 
ADLiYE MUHABiRi JI, .....,._ ....,_ katma, ~ ~aben karar verilmi§ olduğlın· 

LtbJada 
9F" Baıtarafı l inci sayfada 

Kum fırtınaları hava faaliye· 
tine m8ni olmamıştır. İngiliz 
tayyareleri Bi~aziye hücum ey
lemJeJerdil' 

Kahireden bildirildiğine göre 
BirWhakem'in kahraman müda. 
fil general König salimen İngiliz 
hatlarına vamuştır. 

Londra, 15 ( .A.A.) - Libyad1ı 
Akroma dolaıylannda şiddetli 
muharebeler oıreyan etmekt.f!(lir. 
Almanlann limdillk yegAne he· 
defi Tobrı* kalesidir. 

Elidem'e taama eden düiman 
kolu cenuba. cloJ"m.ı çdtilmek mec· 
buriyetinde ka.lnııftu'. 

Li:byadaki muharebe, artık 
stratejik ehemmiyette noktaların 
aimması i~ gelişmektedir. 

Kahire. 15 (A.A.) - Röyter 
ajansının Adcromacla bulunan hu
su.st muhabiri bilclirivor: 

lıutiliz zımıı lkuvvetleri müda· 
faa hatla.nna giden wllan kaoa. 

. mı.~ olduklarından P..oım.mel dün 

1 

zrrhh kuvvetlerinin Reri kalan 
1.rsrmlannı iki istikamette .!Jc
r:m:ı bö1gesine ı:ev'ketnllştir, Bü
'.ii!ı: nıul1arebe hu bölgede ve en 
f'idtretli bir kum fırtması içinde 

ı 12'eiişmiştir Bir Alman tank te~r 
kili batı istikamcl.inde ve diğer 
bir teşkil de cenup doiu istikame 
tinde hareket etmekkdir Rom. 
mel'in Tobruiı:'a kartı. ciddi bir 
hiicuına baılamadan evvel İn· 

ıan, ft ..uıa,- alta ...,. patuta dan tarihi i!Andan itıba.ren sekiz 
A'lbl .-rlayu. -.ç1an •. Atatarktbı ~ gün zarfmda temyizi dava ede. 
sini tapyaa pl&lr, -.a bir ~ bileceği aksi takdirde hükmün 
da M09tala K.emalbı Sakarya muba , kesbi ka.tfyet edeceği hüküm lhu
rclıesfnde gtydllf Unlforma. Duvarda lisası maıkamma kaim olmak Ü· 
bir rotoğrafl: Altında Büyük lllllet zere ilan ohm.ur. (16763) 
lleclı.tmlll lft .. 11 IJdwAhpNlıt 

JaPfılr ..,...... defll'haek .._ 
dutaN-* ......... ,..... 

"Vatmu:n bafrma ~ dıa7Um 
haaçertnl. 

Butunar ıw ....... tı.ıbtı Jı:ma 

:m&dll1DI.. 
Karpda ................ actı•www. 

Be.lnıı&ırlıe lt*:alsula lalp' '4 lılr 

tablo 8sıarlnlelıl aiti*- lılllMI .... 
si ywlr: OWıılliwl)ıA!llJk .tJllıııılla 

18'78 Mec6I -~ Nmd, ıımtııt.
nennm lıılll _,.. .._ ......_im. 
.... mllllJ'8 ...., ... 'ftlrHea Mftlar, 
lnmt)'I -...-' f 11189 FW 'er, 
A.Wftrldbt ........ dair tstanlııal lltl.. 

1dnDetlntn kann, lfpl ka; uo•dıııtııı. 
beyamıalllfllerl, 'bert tarafta ~tı 
MMl1'I bqtbddl mecU.. Lcnıan, MaaL 
rö, 11a-.,. .rutert • .-oHa. ....... 
L&lldz baf1ıklı tablocla, :lnöatt s.br 
1ır. mııharebelerl ~ htaaıbml 
bftk1b'netlnln ~ batlWınln caa. o. 
lup olmndıjtma dair lehe ..ntt, dua 
ile propapndanm ISnftne ~. 

tlfllrtikçö nöeb&lan. 
~lkf.Q ız talılÔ9ancla: At.attbtı: Te 

halk yanyana, beraberce mobieHf 
pozlarda görülüyor. Atattlrtdln Km 
lml~l parkında şimdiki belediye ıW 
muavini ve o r.amıuakl °09ködar kay. 
........._ LMft AJmoıa w .... 
llıeıtade yelli. tlrheeh im._ et
tlit 1llMa lrtftsU. 

fnkrl:pçıyrz tablosunda: htJlfetla, 

1 ........ .....,...., .......... . 

---~ .. ..... _, *" ..... ...,... 
la .. b* Ata•tı:Dııa lkfullllM

...._ ._ n.- .. · 'do,~a.. 

.............. tadil ......... 
•h . ... ............................. ....... ,,.._ .. .....,._ ....... ........_, ·--.....; 
ll1ıllıet Gelllll telll'lk ed 1 .... elleda. 
cJea•·• ... ..,. ... ....,_.._ 
..._ lrtsnh....,,.na ali ID ..pıt............... ,. .._. .. _ 
ı.1111...,....-a=hnm......._ 

YmA. BA.G1P On:N 

••• 
MDzenin açıhş töreni 

ve 
vauaıa aatlm 

Atattlrlt mtlrl8al bagUn aaatı 17 da 
meraıslmle açrlm.lftJr .lılerulmde ftl1 
LOtti Kırdar, İırtarıbul kumandanı, 
örtı İdare kumandanı, vilA.yet ve be

lediye erkim, İelırimlzde bulunan me. 
buslar ve ga~ler hazır bulunmuş
lardır. 

Vali aşağidaki nutkıı aöy1'mifUr: 
Devlet.tmizta Banlld, mD1eHmtsln 

lırurtancım Atatllı1dbı böyQ:k İlltfkUıl 
mQcadelealne ba§la.mak tızere 16 ma 
yıs 1919 tarfhfnde tırtanbuldan ayrılıp 
&ımawıa gitmlı olduıuzıu elbet hatrr. 

Alman tebUll 
Beriin. 15 J(LA • .A:.> - Alman 
~~danhğınm bi1dirdiğ1 · 
ne göre, Sivastopoldaki Stalin 
kalesi, hava Jnrnıetleriy]e ordu.. 
nun sm i~rliğinden sonra Al
man ağır ve en airr 1:.apçusmıun 
atElli:vie günierce devam eden l·: r 
bomblrdnnant mllteakip zapte -
~. Bir ~ zarfmda h·ı 
modem kale aıyrr ayn daırt deA,: 
en atrr ~a'Dta obas merrnile-= ~ 
tam iııabetle 1ıedet ~ ve n\~ 
ha,et kalenin yel'J'SI lrn1Janılamnz 
ha.le aıefmiştir. Bundan so:-~a. 
Sak:~ \C Hes piyadeler·. 
l:opçu kav •etlerimiz di~er lstih
kAmlar ü.zerhıe kuvvetfi bir h' _ 
ne.lama at.eşi açar~en göğüs P'Ö

g\ise yaptık.lan anudane c"rrnc: .. 
malarla hücuma reçmi~ler ve lm
leyi vandan gimn€k smetiyle at 

* 37 yqmda, kamn1, balık etinde, 
ayda 50 Ura icar gettren bir evi bula· 
nan bir bayan; auer ~:J& mil, Y1lll 
ve ic;tlmat vaziyetUe mUtıenulp bir 
bayla evlenmek s.temektedlr. <M.T. 
R.J ı·emzine mllracaat _ 3&7 

* Ya,, ,5, boy ı,eo, kilo 60, temi2. 
bir mazisi ol&n, endamı, 11lMJ11ğl 

normal, y\\züofs t>e.kıJyak ve ruhu ok. 
IJIYacak, sevimli bir bayaa, fU, fakat 
çok ciddi. tmıtldl wı,a memur ,._,, 
ıro tle 65, mUfl • llnıdlıa .. .,. ol 
mıyan ,temiz karakteı1l btr bayl& ev, 
lenmek Jatemekt.edtr. (8e1"1m) remst. 
ne müracaat· 388 

* Y&.§ 48, boy 1,U. IEllıt 'l&, ııım.. 
siz bir baya.ı;; kendiltııl -.ut,...-. 
bilecek emekli veya ~ bl&' ..... 
la c\·lenm~k iStemektedlr. K&afl UO 
ve SO den ö~ağr olmayanlar teNlla ._ 
dllir. '{ılııl. Unurt, renızm. m.._. 

at•. -mışlardrr. 
Sivastonol oeohesinin başk:ı. Miilelertili: 

bir ,,erinde aUı bln.l!dhavz, bir ha. • mo Jmllw 1 ... .... •• ..,. 

va kal'§ıı'.kovnıaı mevzii vıe l· ·: markaıı bir ~ (poftat:lr) IO 
zırhlı kule aynı gıiin · zatfında. liraya acele .ııatdlktlr. ~ 
tahrio edilmişlerdir. CH.R.) remzine _.ecaatıan. 

Daha mühim başka bir istiıh . • Ren......._ dlds:attaes - D.. 
kam şiddetli bir hırnalama ate- çtık bir ıaava mot&G ile blı1Uıılıa IMe 
şine maruz bırakılmış ve sonun_ lfler ıc;tn bir ''Ah1x......_ a..,...ı 
da o kadar lıırpalanmIŞtr ki, a.n- sablrktır. Teterraatlle peariık .. 180 
cak bir tek t.opla kar.şlık vermek liraya lxrakrlacaMll'. t.tfyenlerfıl • 
zorunda kalmıştır. Kuvvetlerinıi. CH.R.) remzine Jdlwtıan. 

:ae mensup başka bir jn.trup bü- AUınnı.az 
t.ün ~ece durmadan müeadelev~ 
devam ve büyüle lbir birlik ceo _ h h 

besi boyunca taa.ruzalrmı i1"' ......, - - ma fel9 

....... 
slirerek sabaih . saat beşe do-'l- 1 melııaplıul lılM ı' ' •• (puar 

düşmanı mUihim bir tepeden at-ı •an 11arto) -... •lıaılı.... .,._,. 
mağa ve tepeyi işgale ~uvaffn': lladar "...ı ıt.., - aldu'.-
omllltlır mı. 
~tle t.abmm edı1en dii'e'" (B.L.ııt.C.) {8.T. Yalnıs). (Balya) 

bleter etrafmda. w "'8km te~ (H. ''°> tr. K.) <9- O. K.>. 
fer civannda ~a deva~ (m.N.G.) ı(89uıgt) <o.u. 17> "-u:r.) 

• (Y.B) ~ (H. ÔDl!ıllt} (Ollta) 
etmektedir. <P.> -.JI.) (S.T. '3) (N.O.K..)j 

lldslD ea _.. ~ Sam•.ma 
bareket ebwllın ... '«anJıqJdA bu 
nele ot&ıJDGlta. Vatımm Jmrtalupnu 
~ edecek m......,,.,. 1111 Mııı1e Jıa. 

~ 
:sa tUbula Mu' 111 ım • eenıf!l m.._....,_, 1111'11laCtm ~ 

eı;rtm&kta ola bs 'dalk bl:nadlr. Ata 
tanen taU1ı:IA1 •ftl!D& gitmeden ev 
wı obınmll oldata bu .... ı.tanbaİ 
~ 28 Dl&;plll 928 t~ 
)'lrmi bin. nra mQlk Ja,mett on )'ed1 

bin bet J'Gs Ura da ~ JaJm,et.1 
cıılmak ..... obm 1ıedl bm bet JOz 
~ atm Mnnuftt. "9a mOzede tef 
!dl' ettıltmJs maJw bugQn tçbı ma.. 
.a.et asdır Ye 1aMtJlenin mmeU br 
pnda .... Jı.:tta)'9t etml)'eCek flJllhi. 
yett.edlr, 1"ab.t AtaUlrldbl •IUlmda 
yak:mmda bulumnak Tf) cıaa alt hatıra 
larr toplamak te1'6ftni bgnm11 )dm. 

aelerin yardımlan mbmnl.zl 9'111b 
le§tireeektlr. Bllyt11t .A.tattırkaa 9lıı:ı 

tiyle Jclnde obzrm.at oldalU 1ıa bina_ 
ya trlderllııe lmdıııll 'bir styaretln ru
lnrm& getirdiği oigun hu,uu hiaaeıli
yorum ve 9!zf.n de aynı hlııle mftte • 
ha.asta o~u.zdan şüphe etmi)"O. 
nım., 

(~, f(Jlıa tO) ('l'edıek Delı.lL 
el) (B.L.) ı('Naml) (B.R.G) (Ov) 
(TJl.R.Z.) (a Unılt (A.11.) (IJ.U,) 
(Ş.B) (11.0) (N~ Dindar) Nam 
Ş.) (il.iL 88) ('Yaıtdlm) CU. S.R.) 
(ım...oe) (m.ıfAJ (S.T. Yalnaıtl , 

Beyoğ!u ~ 8llih hukuk 
hikimlifinden: 

942/878 

I
! ... iJfa Z'rh lı birlikıe,.ini ezme2'e 
caltştıl'fı aızik~rdIT. Bn ümitsiz 
bir t~ebbfü:t(!r ve Almanlar ller· 
lemekte şimdiden gii<;!ük çekiyor 

flguı. ve r,eo:frdlf,lmlz lnkd!lplann ta. 
rihTert yazılı • 

Devletçiyl7; tablol'tJ fabrlk&larmnzın 
Iayoıırunld. 

Atat1h'k, memlekettfı Te 

VaU bundan llOl1l'& kapıyı açml§ ve 
tarib:I- davetWeır mtbıe)118 girml§lerdlr. 

Bozkurt emJSQ[ maıııeeeal sa· 
hibi Ahmet Ç'.elikbafl ta.rafından 
Kmıltoprak Fener yolu Y a'ftl'aia 
80ka.ğmda No ~ de ııQWn 
Havva. AfiıJe aıteybine açılan ın 
1.tr. alacak daVUIDlıl mıhafce" 
meei 80l1UIJda. dan edilen Dinen 
vaPllaıı tebliğa.t!ua rabMn mu.. 
hakeme,ye gelm~ oldalundaıı 
bennuıcibi d&va 112 liramn d&va 
tarihinden itbren )'4la1e bet 
falıa ,. Jiilde yedi ücreti 'ftÜ
let ,_ muarlft nıuhakeme ile 
ta,bajlfne 15.5.9'2 taıihJnde gı· 
va.ben karar verilmil oktaim • 
daıı tarihi iliııdan itibaren ... 
~ .zaıfmda temyia da:nı ede. 
bileceği aksi takdiftie hübnOB 
kesbi kativet edeceği hijkmiin 
huliaa.sı makamına kaim olmak 
ilzere ilan olunur. (16764) 


