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( B• ıallah _..ı .. hab le:r 11 adı ) 

CUMA 5 HAZiRAN 1942 idare itleri tdef oııu : 20203 Fiatı 5 mu, 

Mahmud Esad Bozkurt'un dünku mühim konferansı 

Silôhlı Cumhuriyet 
"Böyleyiz, böyle olmak zorunda
yız. Aksini söyliyen gevşetici, 

bozguncu kuvvetler haindir,, 
Alman tebligi: kuvvetlerinin bir Alman hava meydanını bombard1manf 

"SiJihlıyız, gene durmadan silah .anmalıyız. silahlanacağız. 
Savaı sanayiimizi en ufak işlerine ka :lar biz başarmalıyz, 

ordu herşeyin üstünde olmalıdır." 

.. 

"Düşman mevzii 
muharebelerde 22 

tank, 7 lop kaybetti,, 

ltalyan tebliğ i : "Savaşlar 
lehimize neticelendi,, 

•;eneral Auc1mıtc Jli. 

ingiliz - Alman 
hava akınları 

İngilizler 
Bremen'e 

Japonlar 
A.merlkara 

iki akın 
yaptılar 

«Savaıı uvmiyoruz, dünyaya 
fenalık etmemek için .. . 
Amma baıımıza muıallat 

olurlaruı biz memleketimizde 
değil, yabancı illerde de 

.avaıın ala•ını uermeyi bilen 
bir milletiz» 

lllCDDI Al k C·varında İzınir aneb'usu profesör Malı • as a 1 mud Esad Boıikurd dün saat 18 de 

O H b d • Beyoğlu Ha'lkevinde cSilfilılı Cüm 

ettlle- ac ar ur enız huri~eh mevzulu çok şayanı dik .. 
• - ka't lbir konferans vermiştir. 

U O bombalandı Kıonferanıs. kalabalık bir münev 

Aı 1 d b• SS ver ve gençliık ıkütlesi tarafından 
1 maD ar 8 Jr - (Devami 4/ 1 de) e•na•ıncia 
1 • Amerilca, Kanada ue Melui- ------- ----------------·------------

Mahmud E«ıd Bozkurt dünkü konleran•ı 

Jngİ)İz Üssünü /ra'nın Paaililc ~ıy~arınd~lci Fransız Ko'' y mekteblerı· ve radyo merlre:zlerı dun neırıyat 

bombaladılar yapmadıar salllllae 
Lond~a bundan sonra 

2000 tayyarenin akm\ar 
yapacağını bildiriyor 

iki tarafın 
zayiatı 

Vaıington, 4 (A.A.) - Japon ko•• y enst•ıtu'' ler•ı 
hava kuvvetleri, Alaska civarında ı bl 
Daç Harbur deniz üssüne hücum et.. •en r ı _ 
rnişlerdir.(_l>evamı sinci sayfada) •• .,. .... 10 senede 50 bin ilk Öğretim 
Yaralanan 1 ekibi vücuda getirilecek Beydrlcll Harekata iştirak 

eden kuvvetler Maarif Vekili diyor ki: "Çok temenni ederim ki bu 
ildi lngiltereye döndüler köy enstitülerimiz arasında Atatürkler yetişsi~,, 

Kah·re 4 (A.A.) _ Ortaş U"k İn.. l.ıondr~ ~ (A.A.) - Hava nazır-. 
nUız umumi karaJ."lrrahmm ıt~bliği: Iığı teblıği:Ç b p :ı..-
.. "' D" nlkü arşam a erşemj.>\; 

2 Ilarranda alac·ı karan1ı~ta u. ırib ta arel;rinden mii-

.. Ankara 4 (AA.) - Büyük MiL 
LOnd.ra. 4 (A.A.) - MU§ter~k 1et Meclisinde bugün köy mek _ 

hareketler umumi kararıılhı aşagı.. 1ıeı'Weri ve enstitüleri hakikındaılti 
dald tebliği ".eriyor : kanun üzerine ihat'blcr tarafından zı~lı kuvvetlerimiz Knightz Brıd- g:sıb ~· t~ıf'Bremene hücum 

ge. n 10 Ut lomotre kadar batısında r .c; 1f.r ı'aarruzu kolay.Iaş-
ınU9•ah!k m b.r nokta olan Ta. - et:ıniştır. ava.. . 

1 
·ı d 

mar'd n dÜŞmanı tardetmişlerdir. tırmı:ş ve tenvır f ı~ek.erı e •• a~b ın. 
Ahnanlar b d ıatw,an b;r hedef !!.~hr sure .... e om ' u savaş esnasın a en · , 
az 14 tank .Kaylb tmi~Jerdır. balanımıştıx. .. ed'l 

Mevz l~ill\fae k~rsı dün başka Diep doklarına da hucu~ . ~ .. - • 
b.r taarruz daha ya~ı mış ist! de ~~ v~ ~~şrnan 9Ularına m yın °·1 

(Devamı S inci aayfada ) külmüştür. . . d" 
--<>-- Fram;ada ve Hal.mdadakı uş-

man hava ala.nlarına bowba ve av Alman ve servliSlerine mensub. uçaklar ge - ı 
celeyin bücuan etımışlerdr. 1 HeydriM 

Bu aabah jlk saatlerde BouJogne ileri sürülen mütalealara karşı 
ile Letouquet arasında yapıln ufak Maarif Vekili Hasan Alı Yücel a
bir keşif ~arruzuna İş~ra~ e~en k.a şağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
Ta ve denız kuvvetler! ıımdı lngı. Bugün Türkiye toprakları üst. 
tereye dönmüı b~!u~maktadırlar. üste on yedi yerde iki yıl içerısin. 

(Deva.mı 5 mca .. yfada ) de 9000 çocuğu, köylü çocuğunu 

ıeal bir 
clnaret 

lo•yet coe~: .. ~ .. ~:~ .. ~:~~~.:~ .............. ~~-~~.l: .. ~ .. ::~.i_::::~~~ .... , • ...................... , Bir şerir kaçırdığı 

te11ııtıerı Tu·· rkı'yenı·n yenı· kız• kama ile öldürdü, 

içerisine alınış olan bu müessese
ler iyi çalışmakta ve muvaffak ça. 
lışmaktadır. Bu çocuklar ders oku. 
yacak dershanelerini kendiletı ya
lf>a:rt!ar, yaıtaca.k!laı~ yatıakhane1eri 
!kendileri yaparlar, çalışacakları a. 
tOlye?erin ,duvarını, .damını kPn .. 
di~i yaparlar ve kendi yaptık -

( De.amı 5 inci sayfada) 

bir insani hareketi 
heli kuyusuna gömdü (Tanmmış sporcular, spor teşkilAtmın Maarife 

devri için ne diyorlar ? ------------- ______________ ., "Doğu cephesinde 
ehemmiyetli hare
kat olmamıştır,, 

8 rl n 4 (AA.) - Alman or • 
du.J.arı lbafkumandanlığının teb. -
hğ : DotU oeptıesinde 6hemmı -
Y harekat olınamıştıır. 

Kızı/haçın Yunan adalarına 
göndereceği gıda maddeleri 

/zmirden nakledilecek 

İzmir 4 (Hususi) - Bir müddet 
evvel 18 yaşındaki Emineyi kaçı. 
·araık beraber ilki ay aşk hayatı 
.Jren A'bdülaızim adında biri, 17 
ıün önce zavalh kızı kama ile öl
lürerek, evinin hela çukuruna 
,ömmüştüır. Fakat sıcaldarm te • 
ır1le bir.kaç gün evvel taaffün 

baıjlayınca, zabııta evde araştırıma 
yapmış ve cesedi meydana çıkar
mıŞtır. 

"KIObler bugone kadar 
kafi yardım uormediler, · 
onları canlandırmalıyız,, 

Sivutopol üzerinde 
Berlıın 4 (A.A.) - Ask~ri ~r 

kayına:ıatan lbi'ldiriidiğıne göre, dun 
savaş ve p lke bombardıman tay • 
~ateleri.ncien .rdlirekkeb önemli teş 
le er, Sıvastıopol cephesindeki 
!tahra mev.z:lleı mt ve B.odheuse'
!Ları bombalaanıŞlardır. Adanın iç 
lttsnı.ı ve l man tesisleri de Alınan 

(Devamı 5 inci sayfada) ---o--

---- ---
Ankara 4 (A.A·) - Buraya 

gelmiş o1an beynelmiıel Kızıl -
haç delegesi Raymond Cour • 
vaiser Anadolu ajansı mümes -
siliıne aşağıda!ki beyanatta bu -
Jumnuştur: 

İaşe vaziyetileri ço'k acı olan 
Yunan adaları ha.l'kıaa beynel -
milel KıW!haç tarafından yar -
dım edıbnesi takarrur etmış v~ 
bu hususta Tür'kiye hükümetı 
ile Büyük Britanya ve Mıhver 
devletfleıı. arasında bır anlaşma 
hasıl olımUıŞtur. Gereık Kızılay, 
gerek mtillki ıve aske:-i Türk m'J.
Jcamatı beyırıe(l'milel Kızılhac n 
bu yük.sek insani hareketine ge. 
iş miJky.asta kıolaylık göster -
~edir. Nıalisi.ııe yardım edi. 

Iecek ada1aır Sakız, Sisam, Mi -
dil!li ve Nlintarya adalar1dır. Bu
ralardaki aç ve muıııarib kı:tlka 
660 ton muthtetlıf gıda maddesi 
ıle 500 çuval İngilız unu tevzi e. 
dıu.ecelctır. Sadttza götürülecek 
eşya üç Yunan vap~ru S:sam ve 
Nikaryaya gOtfuiilece.ıc eşya 200 
toruuk bır yelllı:enlı, Mıdillıye 
götüriı ecek 200 tonluk d"ğer 
bır yeliken'll tarafın.lan nakbli. 
lece)tjtıır, Na]ljJjyat iıınıir lima -
nmdan yapıJaca.k ve adalarJa'ki 
tevziat da tamamen beynelmile-1 
KızıLhaç d~legesi Rayınond 
Oourvo;serin Gronıt.ırol ve :ıe1a 

reti al'tında cer •\·.ın cdecekLit. 
Halen lbu ~da tn:lddelerinin 
yola çııkanılma ı i r;ın 1. cı.ns 
beklemnelkttedir. 

Bu cLna~i irikab eden AbdülA. 
zim şiddetle a:ranmaktadır. 

Sultanhamidin 
ikinci hazinedarı 
vesayet altında 

Bayan Mihri •ervetini önüne 
gelene dağıttığından aileıi 
mahkemeden ve•ayet altına 

alınma.mı iıtedi 

Süleymaniye klübü reisi Orhan Ôktem'in 
şayanı dikkat fikir ve mütalealan 

Beden ıterl:>iyesi tefkiılitınm j 
~~ ~=e devrı mtlnase - Suallerimiz 
spo:rcula. 
rı:mızın bu hu
sustaki fikır 

1 - Spor ~tmm maarife deni 
halıkmda oe du.;inil)'oraunuıı.? 

ı - Telkfli.t:mı sakat iaraflan uelerd1r 
bQl'UDlııü tıetkilitıtan neler bek.tİ 
)'Ol'IRIDU&? 

1 - Melııeıeblerle klübler arawıd.ıkl 
münuebeUer ~vlye llll edilme. 
lidLr, yok&a anlanııı bilsbiU.iL .. 
&fmalı m1;11ııt 

4 - T~i.tıta lı.iallerden 9kfade e • 
•Jımesln4 ı.tb'onunıa? 

-- A- -~ O - ... 
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latanbul borsesı --M2 ...... - ..... _. lllıCtan 
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ıfıha~ı--

Çocuğu yaza nasıl 

[Ziraat bahisleri] 
Vazolara kon2lan çiçeklerin 
tazeliği en igi ne suretle 
mulıafazlı edilebilir? 

hazırlamalıyız? ( .. Son Posta,, nın Ziraat işleri mUtah3ssıs1 yazıyor) 
Bahçe1•dea koparılan veya dı • aezi cliae · k lk l 1 B ..ı. 

• f&l'ldan eatıu lı k ·ı . . '- d ·._.. . ~ te er. a o' tuz. o. ap.e memlleketlerde bu makaad 
. • .. a nan e.ı ml!J ÇJÇeıw un .. omürü ve hormonları havı La la muhtelif kim • dd J 

V D ~ .. d k lı_ Hı•l • A eaa bir müddet aonra tazelik ve zi dsimıler olmak .. ofd k im )"evı ma e erdea 
l QZQR: rTO eSOF 0 tor l nSaft l mı fanta süselliklerini ka,bed'erelc aolduklacı tidlkiir. uzere u ça çc. yapı 11 ~e ~Ni~el~a) adı ile t ~a.. 

nihayet kurudukları ve hatta bu Bunlar kısmea mik. rete çıkar 1m.f bU" llç mevcud 1ae B er geJıeceğe hazırlanmak i - ter ne o~ ne de çekilsin. chk kadar, aom:a bir cevize kadar çiçekl•, kopaırıfma veya tedarik. Iİyetine mini oldukları ro~ar~n fae. de halen b~nu teı~: ne imkan yok. 
dettir ve bu adet CJOk yerin- Qocu1clarımmn yemeık:lerinı de <;dmııak ÜW'e yavaş ya'"" evvell lerini müteakıb hemen içeri.inde de çiçeğin beelenmesi! 

1 
:fen :;ır· t ~az yete go~e ~n muvafı • 

de ve ~; meseli ,.arma ~ yaza eöre ayarlamak vui:femiz h&t!tada bir iki. soma .ı. gün ~ ~ bulunan bir kaba konulsalar da. ederler. Fakat bu madd:ler·~a ~= le ı r kusüsta ~ ,' B abe~inde fe.. 
laımıalk. imtihana bazırianmak. dü dıl.r; ona 1cşm. soluk havalarda ve-rı vererek haşJermalL hı bu 80bna ve kurumanır.. önün-e biri her çiçekte ayni miHıbet teai ~~ 1 su u anma t.r. u msbet da. 
ğüne hUll'lıeımnıık, ha.ıi>e hazırlan tjlegelen her yemeğin J'loZU1 sııca fBÜıyiicek oocuklarm ;midelerini geçilemediği berkeeçe 'bilinir. İlk ha malik deiildiıler. re bılınde haz·rlanan ve vazolara ko • 
rnıwk. İşte bu arada ~tarı yaza ıryiarmda verlimeai caiz olmaz; 91* dıolduımalaıınm önüne geç. ııta; .ic;erieiride su olan kaba, bjr (Devamı 4/2 de) 

. l~ ve ona al;ştrmak. ~- 'kıfm. y.i~IW amma o vakit onun me1ıl; onlara Q1J1k: yaıJ,ı. yemekler vazoy.a yerl~in1mit güzel manza • fr~;;;:--ı;;:---::-----~~==========::: 
reldidır; anwı. her~ mevsunı~ ha.mnım tomcaık yaz sıcatı yak.. vermemeli: oıur cıı1ma.z vakitlerd , •• , çıçeklerın. su içerisinde hulul'. "Son Posta nın b~·ı . 20 ~ 1 sıcalklığma pe düzelimek. sanki tu; şimdi hav.la!' ısındı; zaten ço j.çımeğe a1şnalann:a mhi o duklarJ mlid<letçe 90'İmamalarl icab 

1 

' ' ... macası . - (11) 
o bir ma1lcime imiş gibi derecesini cuğun i$ahası dla azaldı; eğer o mah; helıe leblebi A'ft>I., mısr.r gibi, ed~eii 1-tıra gelirsi'! de keyfiyet ı. ..,. 

ayarlamak icab eder; bunun için bazı, öğünleri yememe veyahu bbak çekinie'fli ~ aıbuncuburu maalesef ~e deği1clir. Benlnrdan 30 taneıini L-fleJ -L L· .1 
lr.- .. ııı.. .... her . ed.iıkteın h' t Ç"n\" . W• k 1 na ft'CR orr araua """•''O" her a.MJ•an çıkan 90C"'6'"• şeysı sı-biraz y sonra artık ı:ıte:nez ı.ç vermeme fıcMır; arılan günde üç u u çıçegın gere da v~ ge. olovvucıımaza b;, J..Jiye takdim •Jece~r·· 
cağa gıôre olmahdır. Bizler nasıl se ceıbreıtımı,Y'e1'im, bırakalım ••• o~ yemek. illt'ındi vaı1at:i bir aı: tek yapraelaTında bulunan bazı mik Soldan _,..: "" o • 

yaz gelince kalm elbiseleriımizi ~ ~ü yemez. fakat !'{e ecek öğün vemjş. ~ bulunursa 'lil' iki bis.. ~1ar euya geçerek dalların Vl!'V& ı - DaYU1 ltL l 2 3 4 S 6 7 8 ') 1 
loarııyw. inıcelerini ~r, iç f~ ele cam çeker, belkıliyel!m ... Onun mrvi y-et.er; zaten Q:>Cuklann eı,a çı~ •plarının ke .. ıc yerlerini ka. &ea bil- pi,es (8ı, ) 
nilerimizi ctılaba asryorsak QOCUk su lhtiyacınıı temin etmek ı.çin ona ~88Mlll sebzeler 'Ye taze yem.iş.1er patara~ euyun dal ve yapraklara Bu (S). 1 
içm de ~ y.apnalıdı!'. ye.tecek b.da.r sulu şeyleri (pirinç t~l etmeli; diler yemekler bun- ~~ç~eeıne engel ~r v~ .do'8y1sile a _ K.ör (S), u--ı---4----

Hele ilik yatjtaki ~ sıcak za.. sıcyu, limonata. şuru.p, sulu ma.. T:ara yardımcı lllW'11mııhdır. gonu1 aç.acı ve neşe vı•r cı mar za. Harfr.a (S). Sena t. 
manUu-da mutlalaa ince iyındlril~ hallebi. su. hafif çay, pelte· ay Çoculk:lan bit- de açık h!lvaya ve ralarile oda ve salonJarımızı süsle. (1). 11--ı--
melidir, amm öt.esim berisini il- ran) verelim; mrlkİnaıyaıun .. : Ço. ~ ah~trma~ lizımd·r; bunu en gü.zel çiçeklerin ömürlerini kı • S - Koyun n . .:. 
kan llrumaşlanlan. f.u;b.lardan, cuk bir mamasını yememe bir şey lııç ya~~ıeık lneif.ar fazla yap ıııiftırlar. . . ........_. l2), sa., 4 ----
kıemerleırıden kurtamıalıı. 90cuiu mm . hem yerneGt iatemeıme VÜ- mak da ıvı ~r; hf,ç 1Jh!rrUI- Vazolan konulacak çıçeklerın ... (1). 

mü.mk:ıQın olduığu laadar bol ve az 0 ~, blT karşı gelişidir· belki bir mıs bir eocuğı.ı bfrdembf.re ~ne$ln dal ve demet!lerinc:lelti yaprak ve 4 - AlmaWan S 
giyımdimelidir; esbaıplarıntn terle- ~astaJJlk başl'Ml!glCı beJıkıi bır bar. altında uzun mlddeıt bırakmak fazla daları k.ıo,,anna ve niabeten emri baıır (1). 

meye engel olacak surette clmaıu. .. ak bozutld'Uğunu bildiren ilk be birook fenıalı&:tan muciıb ola.bilir; . lınca dalları uzunluğuna keskin Ba.,at 14). 6 
nm lizım geJditini biliri7..; o halde ~·rıti· belkıi qxuğumuz mca.1cta kal sıcak çar.pmalan, ve güne!f vurma hır çakı ile döıde :a.yınna. ve vazo. ı - S~a (S), 

OllıQ incıe bir ~ek (paıtisk8:'1an d. ~Jdı: beldiıye-Jim ... Gelecek }arı bu meyandadır; burıun için !~Tin wruau her gün değlftirme gj. Cilıl (J). 7 
veya merımecrşahiden), yine ıncs ı, mutbık ·~.ti QOCUlltlan yn sııoa4darında a.çıkta bı tedbırlerle hem yapraklardan 8 - Bir NGk 
bir zıbın. (DDetenden). ve orur gö. sefere y.ı; r. 't ve fakaıt serin ~rleroe bulundur- suyuna geçecek mikrop Ye mantaT. m. örnek (S), 8 
re bir entari (pl.kedıen) j(Jdlrmek Çocu,ğu ~ aylarnia 0.v~ e mıik ha'Yll"lıdr· bi1ıassa 11.15 .ara- ları ebriltmek ve hem de yapnkla. '1 - Bir lramar 
yeter; alıt bezleri ince ~ak, ve dar kenclsine verilmemı' 0-~n smı öğle y~e ve Ö6fleden son rın havaya verecekl~ri su~ azalt • aWi (l), GWH- 9 
alta kıonan m~ da küçük o.. mama~ a~= yav ş rald uykuya tahsis etme'k çok mu- mak.ve bu suretle ç-ıçelc!erın Cinür. me1t m. --ı·--
acaikıtır. piş:ld«' oJmasın dtye .. • ı.= b'~ ~~ ~ :ıA- vaftiır• QOCRık sabah kahva 1.ıtı&ın- knnı biraz daha uzatmak r.ıi:nıkün 8 - J.l'atsea n-10 
~~ ~ tar pnlek an ~ yabaınıctı ~ hiç de dan ~ ~ ha.'Vaya çıkar, v .'I~ de hunt.r tam tedbirler değil. ı. (3). ı=--=--= 

ve bır mmtan gtydlımek vıe bacak -vememelk daha hayırlı ise de eler öğle sıcağllı.a yakın ı!Ve gelir, yı ırleT . . ı - _,.... m. PKanuı me,.,_ m. s - Aa<erler lS). 
nna da dondan mora tme ( emele ht.18USU!Jd ~ i tanır öile yemeiifti yedi&ten Bunun ıçm LH teyden evvel çi. 11 - NA m • ..a.. edat.& m. Tala- 1 _ Yii:Uet .. (S), Dolaı 
ır kumlftan) Wr pantalcın r akit , a gıer ~ bi;az iılinıllat eder• uıyu.r• son eklerin ömür1eri.ni azaltan ·11ikrop ... (S). 

mak ne iyi olDl"; eler hm 118 0 ~ lıur~ ~le ra ıkindi'Ye doğru teb-ar çıkarak ları faaliyetten alık.oymak lazımclır Y.ılıanıbn aeata: 
7 

- Arlııa cleti1 m. 
h ise o baWe ymmv':İ ~· ~ ~.~0 ~ IaMte ~ ~'q&ma bda kalırsa günJUk proo- ki bu da ıu içerisine bazı maddele. 1 - lp eallnıcak (5), Y:J.b:ınct (%), 

8 
- Kiri ~111 (5). 

S
lııet veya ınıce bir mantıo. ~ır; ere ~1 gibi... W>eten kuvvetlt ramı iyi dflzenleınmiş sayılır .. rin katılma.ı ile mümkündiir. Bu 1 - İıloi (5). AiimeU fa.rlk'\ ltl. 8 - Namh (4), ti1e (31, 

sabı ~ ~frm.i el~ ~ ..... a o.Jeını'lıar: ilt önce bir fın- (Dnamt 412 de\ m~ad i?n ~uDanıla•n maddeler; S - Beraber (!),Cem edat& (3). 11 - Soru (2), •mesele hakkında 
V*" tıPn "°" fa:rril- :vu .. ~.. IU>flD, pı:nunid"ODt eulfat dö mağ. t - Sa 1* (S). b'l1ıılirim miiıtalea (5): 

(5), 

..3--------1-
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uSon Posla» nın tnrilıi tefrikası: 125 1 «Son Posta» nın edebi romanı: 15 ~ 

~ti ~TlıQij ·4 HAlil_ j~i k il·~; 
__ Y.::ı, İbrah:m Peıı;;adan mı şc'ç-' Şc<hzadc Süleyman efoıncl:nin lala~ yü~ündcn meydana geliyordu. Ga~ıj~--

vcı ede~·su . .'? sı Cevher ağayı istedi. ni efendi: : Yazan: Nusret Safa Coşkun 
- Bel . b şmı iste ü ! ~vber a~an n yanına gi' nek - Beli, ÖY'ledf: ~~lt:mım. ta<liL j Nite'kıim VedSıd dayaiıyordU: KAÖJıDDar ~ ~ha.lieOi çııx·ıık Vt."t.l~dmlkıi d.o ce~ bö) • 
Sı:sıu_r.r. Patrona bir kolunu ;ç·n güç.ük çeh.;n1€di. Harem ağa. ~ah bubanıza bn ,..eder er:şnıek i _ y ._,'L....1. f~--...l~ . ..ı:...._, iıtrm~ 5~".riet·. dı. Fa<:-at ist t<ameti en k • r r:-: ' d h • d h' .. t b' d d w ı ·· •1"11l =--· <aKaQIClJ w ..... eski arkada<:ının boynuna dularll: an Köse adamı şenza eniıı ususı a ı ~sa a eg ... a:r. :h~ bda..· .,.Ur.eı:is. Ne oi>nli~ Sema.J.ıat hlrldeıle oağır!n~: :volıl:::.n a!,iktı. Art ıc 

Bıôml<.? gel yoldaŞlm. E:bet hekimi olarak tanıyorlardı. D.~dı . . ~rı;iız? - Söylediğin s&leri ktıhğın i ~!O;'Jtanımıyorclu. Sayı:;ız ~ . , c. : 
g~nc varır ve ıkaptam derya k~lur Süleyman w• efend:y·i lalası He Süleyman e-fendınıa lc>kması S Aıdnaıı, böye bir idıdi<ıda Du.Iı:m. E.#İ1.İJIOC mıı? Bcınim Adnanla ar:rnı. tarih€ kar ışmıştı. Sem· h • r: ; i 
~Jz: al~şam yemeg1 yer':'<:n buld~. Bu ağzında kaldı: . ,,_, ' ? 'du.ğuna pişman. f.ııkat heıkıesl!'l :_na ae oı..ahilU"? S&<lecl! oou d~ü- kadaşlığını anyor, yarnn_d .. 1'• • ıır ~ 

Albcfü re· · yavas ya a.ş :htila d :z/y:areLten ~e~er a:'a<l:'1 zıya.ie - ~uba-T?ı. da ıgtern, ,.ıer m_ı. için<~ mahcut> ohılan141k j.Qin •<>-- ğı.i nı."-ül vaz:~'ette:ı kuM.\lmıak duğu zaman ruhunda b:r c ' l ı: 
k • b ı "' · ı d J ,,.,.,;ıı...zaclc sev n..ıı Çu~k11 ~ehzadc - I1brah::m; bosla.ır..azlıırsa ıste- :1 r d~ ,,ı, ı---ı- :.+. ~~;- ıı.-•--"- ı·.....,,.mı·vorsun o'uyuyordu Onuna .. ,,beb" s

0
: aa aı:oı arasınaçel{.nce, c\·en -1 .. "'H' . "-

1
·• .. ' • . ·,. • ıur.> ~~- 6e nw.....,ur --•ı..,.... c<ı ... ~ •• nııo-u~ .,.= .1 • • ,... ·: 

h;: ... ;41 halk kucakl~a~n b.sşladı~ Sü1e~man Ibnhim Paşed~n ~~ m~elerl muMeıme lthr benım e- 1 ErteGc ~aıl~ A.dn.an gfüü- sıma orı,_ bcmememen.i biraz ev- brobsiz miimikaşa ·~t:ıt?:yor, L ·r ~E 
Jaı. 11'?-~ıa,nmı)~rdu. Gene Ganı efeı::a;- fend,,ım. ... . . Snürlerde yVJktu. Ne-den !K>nr•. Se- vcl itlsas ctımi!:"1:im galıba... .. _ Sernaha~ ~ol açsa danı, çaıı ı~. a,_.-: 

Mtş m 0 uyoı'<iu. İhWıa!cilcr nm a.e sadr:n:amdan nefret ett·ğı- - Ya, gece bub"m · «Ceıınıyet !m~ ~ı~ bk tevırla Ved•d- Semahat kn;gın olarak dom. tan Ç'eıkınıyurdu. : 
gc-ceyi E \d<:.n.ntla v" or::ılar- ni b!!.iv'Ordu. fü~raber yeme~ y:tl:,_ ~r~~bı benden ho~ucldar!) der fıara ge'<li. VNiıaıd: g:Wği zaman, Vedad bu kadar o1. Nihayet, farıkmda o!mnd2'1 b l~ 
da geçir:m€k üzere ak n ak•m saw ler. Ih'tilaki~n, kapt~n. Abd Pıış:ı: J ıdi. .. ~ ,. ..... ; f - Gldiyor ~-uz? tl · y~ so~u ... -ıt:n b~dığ~ ~nun. .!akat ?aafım açığa vuracak bir A :rstj 
rav etr3fmtla1 a.yr y·o:-lard!. Or- mn da c~k.iya ... ya ııt·hak etreesıl - An1ar .aa cr.rıe ~c_. ıe. ıct. a~- JNerede si'Zin yüamıe fM!JPİ~nu:' Sema!1ati kırdıgı ıçm de rnutees. cereyan ettii. : 
ta" kapı rn üne J:!'Ö~lükiü ve köse ha&'.ıses:inıden unm uz:;dıya bah- ma. b~mı ıstecll\ltlerı uç nefer kL : - Bir~ 9e't\iın.le konuşacağım sirdi. Aıblas·fo Soouı.hat!crde :er er: 
b'r adam gc di· ç_~c'nmeden mu- se.1.tiler. Şeh~~Ye. ~ö~e bu uy~ mesne vardır. fvedta-d! .. A<lıı~aı hafif b:r k:rık- G~ iaı haklıydı. Ona hf-nze· Yazın en sıcalk günler'nden hir'.S 
hafJ:z.lara er.

1
-e:d:: gunsuzluklar hep !brahım Paşa (ArkasJ vn) !1'.ğı var. Bu v.82iy.--tte deri~ gi<r- mek. onunla rekabete ter.cuül Ba'hQedıe, bfıyük havuzun kE>na~ 

- Kap,.y anılan yoldaşım, sa-1' d ?ınesi ~u dt.-ğil..~n ırıini ~1d.u1:1 tımemek lhıandı . . Bu .t~p ~nssnlar- rırıda şezlongiara uz:ınm~~ . 1:? ~ 
lh.ibi d<:\' c .. 'ıeı:reHer'ne gelürüz! Nafıa v el<aletin en: : De1llk:aınlınm yuurne keSkın bı· la ancak alay ediieb.llTdi. Yanşa nuşuvorlardı. Adnan, Is TJbu ~: 
Mubafızlar şaşırdılar. nöbetçi !istihıanın hitl.arı çizilmişti: kad.kımak ~m&., ona kıymet ver- ·nıml~ıffi. Vedad, gözü, bugiin hcı'~ 

zab:te h. be~ verdil.er. Z&h't kıoşa. Elrst11ııney.e 1ooıouı1aın jş: 1 - Oo... Dalha ilık ravundda mek olmaz m1yd:ı.? zamanıldınden daha güzel ]Ju d•ılt": 
ıak geldi, kapı mazgalınıdan ba- 1 _ su işleı·l ou al:.ııncı ~ miidürlil.S"ü ımınt:l.k.ası flli.tilllod<eım Man&v&'d ~nakavt. .. Bu gürrQŞ m:ndcrine çık- Her hususta Semahat'n m~~t Sema:hattc, Tiifa pek az k r.şı\ l)r.~ 
k•p ro!'rln~ evası sel sııh sulaması içw ya'Pılacak kıanaı ve ima.l&tı .sıt:ı.a.iye i$lai nulbam.. ı:madan ~.., demektir. T-e~'2eta-tesiı"leı-ini görüymtlu. Bu hfu:hs~ 'linl;vordu. Hatıta bu ~ükutu 21" :ı.-: 

_ Sah.hı devlet hazretleT:ne men kesir brde!-i vah'di fiyat es:ısı üzcıi:aıden sse.ooo lirad&r. jdeniz pek taba.n.sızıım!!... münascbetile şu kadarını J\endı n clikkati ce1ibetımeıkıten uıı· kaq 
/!PlP.n s:z m· 'z? 2 _ ·Eksil!:me 29.5.942 tarihine ra~tlaya.n PaurbJ cWıü sa.llt 15 de Anka- ~ - Belki F~k.aıt sen de hak~zsm kerufüıe itıiraf edebi~i: madı. Ablası b:Cle: i 

Kf.<>e adam A:bdü1gani ı;fer.di- raıta su iştrn re!sliğ'i binası içi!nde toplı<ın:ın su eksllt.me komisyLnııı ..ıasaada :Vedad. Yapıtıgııtuz hareket h,ç te - Bu bamıb~~a bı.r k ı. .. · H.ç - Vedada bu.günlerde oir şey-; 
cJnn b~·ı:~sı dei{ildi. Serbest ser- kapı.ılı &aı"f asulile ya.pılac.a.W-u. jdoğ.r-u dcğli1~! o bir patavats11,lı.- llirinde reS!tlama<lığ1ım hususiyet- 1er oldu. İllSan adcla tam.y mıvai 
bnÇ CE'Vab \erdi: 3 - İstekJıiler'., eksillme şa.rt.aa.ıuesi.. hluka\'elıe flil'()jf'Si b:ıyuııdırin: itleri~- r~·apmış ol~"?·hr. ~emen ~un~ ,hır er var Semahatte.. cak. Nerede o eslkıi başarılığ!. ge-: 

- füzüz. Acele eylen su1tan:m. &el eariaamesi :mnuııni <;u lş~rl fcani şa.rCna.mesi\e lıusmi ve tutni ~ ~ıncsele ha:ııne g~~mehydm. • ........................ · · vezeliıği? J 
Z2bit ka a-ım ça•tı: nıeleri ve llJil"OjeJeri 11 ilra 50 kuruş aıukaeıiw.dc su fııı.lh:1i ftisti.tindea ala. : Semaiha.tiin <ıınu mudafa.a~ ve ........................... I>emekten hndini alanıam.ıştı. : 
- Anlac.ık, S:zs:z., lakin siz k!m. ı.fıMrier. rc_:~:;n.J haıkısı~ çıkarışı canmı Ve .. _:ı. . _ıı...: . '·-d sıe ı'~i Amııeleri, ~ bulunmadığı L! 

. ? -L-t :<>ı.tı.\ıuı"·<'.J. Sern~ıat1 ~ısı ~ ar v "'"" . ıh' +.n: . f' ıa·w· . ha. sız. . . . • 4 _ Elıslhne.ye girebilım« ~~.i.a ist.ekllıleıU ır.st malik muvakkat lerıwwo : _ Adnanın bana 'kar.şı na-sıl va bulımaımağa başj!adı. çın, ı-zı:ne....,. mısa :ıır ge ıgım _ 1 
- lb .. ahnr Pcışa hazretl~rı ade- 'fttmesl ve eksl' ımeın~ ya.pılac:ıtı ciiDden en az üç gün evvel ellerinde bul'tl. : . t ld v •• 1. ,.,.,.sun Bun hı. d-" k ı;ı.· d Şl'mdiye ka ber ve.rınce, Meserret hanını. mu-: 

• •• __._ 'I. ~ :ve a; l,~lıfll Vl )v.. • .il1'. 11.:.1..a .a 'Utn e, Q ·-.,..,,;..,.; i 
n rn2hc:uc:uvuz. . . . nan vesi'kalarl:ı b'.:rllkte ?>!ır <•'ieqc ile Nafia VekiJetine maruaa.t ,._,,,~ .u i-nukabil mıütıeımadiyen de zili:;pe!Uc dar duymadığı b.ir kıpırdanış h's sa.a e ı~·~· : 

- Ya bunu ne ılc 1.>bat edebı- işe oı;ıhsns olmak Üıırn 'ô'eslk.ı aknılaTı ff bu Vft'lit.a.yı ibra~ ~:utıt.r. E"d!yor. Ders verırneım laumdı. setti. Yavaş yav~ genç kızın mıec yeaad da .kal'lnyoo-du, s~mahat5 
Jiin:üz? Bu müıl~rt içfıcıdıc vesika taldrinde bu'hınna.ya.alar elcs!t"uaeye J:ştirak e44!- S - Unuı'ıma ki, Adnan nazlı bi.r lisini aravor, onun yantılıda bıılun- mn.ıdahale ettt.i: S 

İhtiyar P.dam gülümsedi, .'.>abaha mczler. ~-::alon aclamı<lır. m.ak istiYıordu. Bu hislerin sürat.le - Sen otursana Vedad!... 1 
karşı, safak söke11ken sadrazam- 5 _ kt~n tıekllr ın~bhrrm ikmd maıfd• :rımlı ına.tlen biır saat ! _ Alaturka dilde buna züppe serplıhnesinde, ge-lişmesinde .ful~- Yalnız ka1ımı§!ardı. . . . •v• i 
dan aıld•i'ı <tÇ k v~ikay;> uzat!tı: evvelıne kad:ıa- sa ı.<&~ri reisllUnc m:ı;!rbm; mutabllioile vt!'aleleri Jinnıdtr. =·ler'ler. nın ro1i.i olduğu muhakkak±ı. Bır Samalhat saıglarına 1hş.t·rdJb-: 

- Şunu okur musuz? POl!I'~ oı.ın fl'C'kmeler kal>ul e4fünn. {3938.USıO ~ _ Deri gidiror.rsun Ved!W!... ~'~gi1i, bh· arıkadaş değil, hir. er- yüzüne başka bir gürellik vere~ 
Sarav mu'~af z z b:ti k~~ıdı O- • J~ i'k lO" ·1 Ad d mn d- Jlt'rlk d • 

ı. ur dkı.ırr:az te'fı"'-1 1 t-eli•slı özür di_ : - Sen de onu çok müdafaa e l\e'k psı o J;sı e ııanır. aı l{Ülü urze ı oo sor u: ı 
. ..,.. -.. İ T V T 1 !diyorsun! Semahatle beraber oluşunu kıs- _ Ku:zum siız hfilA niçQn A<lnan-I ıı:rti: star~bul Elektrik, ramvay e üne ~ _ Gayet tabii... Teyzezadem ... kanıv·o~u. _ . . la ~aşamıyorsunuz? ~ 

-· Kusura bakma~ efendi, s kı J d ; Manalı biı- bakı~la genç kızı SÜ- Hliç'bır munaseılletıınız run:ayan Bu adamın mm bilıe süıırlne d:o-: 
('m·r vardır. ş1etmeieri Umum Müdürlüğün en: :ııerken :ıreıimelerin üzerin<? basa bir kadının bilre, tanıma~ı,g~m~z ırunuyıorıdu. 

1 Kapıcı!ara dönli:p Ahdülg;mi e. ı.- Keşif brd:eli: 400 lira olan Aksar.a~ıh bir ahşap ev pazarLık usuıiü lle abasa c~vab verdi: vahud. ha~?a ~.01{ az f~kr:~uz Suratını astı: İ 
fondiyi hemen içeri alınalarıru yıktarılılcalı.Lır. i - Müdafaaın teyıııezadeliği aşı- olan bir er~egı methetı:ıcsı'. b~zde _ H~nmııyorum zorla değil! 
emretti. 2. _ pa.zaırlJ!'.i lO/G/42 Ça.rşJmb.ı s-üntt, saa.t ltJ da, Mtko ltaıDIJUiil 5 ncl ~r. dai.ma izahsız kalan hafıf hır ıs~ 

1 
: 

A!bdülıtani efendi, Babüssuade katında. yapılacaktır. ~ - Ne demek istiyursun?... kanc;l1~ tev'Ji;d etm~z n-.~? 9~nc ya.:.:_ .. Ni . amma Adnan fena ço-İ. 
t?ra.fına. ı(d:p İibra'him Paşayı a- 3. _ Muvakk;ı.t Wlliınat: ao lirada. : - Hiç. ne demek istiycceğim? kızların yak~ı sın.em~ art~te- eı~ir ' • 
rayacaik yerde hareme, kızlar ~ ğa- 4. - isteüiierıia ııansrz; ow'ak verilmelırte olan şartnameleri lev.1.Zlmda.ıa al. !Adnan Bey yafttışıklı ~l~anlı i- rin-e karşı olan ~:ı.a~l~nna ta'ham. cu'k d ğ . (Arbsi nr) f 
sı Beşir 11 ğanıın dairesi önünden ımala:rı ve ka.aani ~a.rı .e nmvıü&.a.t temi.naliart h na.n edilen Smiş! Nazlı bir salon adam; soma. mlül ed€1memem'lz gı.bı.. .J 
geçen koridor kaplsına giıttı. ":s~l cıün ve m.atte IPRDiiıfo»U bam ldanmalan. (41025) \. ·---------------------------------------hareme giden dı,ş kapı da bu kli. ,. 
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8 DIU 
• ayr.d ) Batı> böyte söylli:yer 't Yıldır- p:X çağ.\br. Bir~ çağı insanlık değil.e mahkum o.Jmez. biri ?kek oı.. ce~ döwüı nrdır. yalcndaa laalft im zaman muba. 

(Jhılarafı 1 ::.CJ ~ ,.:tib rmn Bir.ansa .k8'?"Şt Anade>luhlsarı~l için de yülıı9eec br medeniJ"et ça.. . Fa~at mahk.uı~iyet waebebi yalnız Döviıt nıeUhk.la beraber Y8fll)'aC&k rib bir miie~in en asff ft D k.ar sın. 
aıMta •e ıLaıktb M ' alluflan• =:mnıden i'tibaren Fa.tının fıdr. eıJINiı:h\ dei:ld.r. Ecer böyle oL tır. da b.lu.ndueumu derhal aııJadım 
htl\dt efalar a.arvetle ~Jırmsıınıa kadar geçeı ta Sulıtan FM!ı gti. Yavuz Selim aa,.lı Hotan&oları yahad Ta~an.. Bunları bitbirindnı ayırd etmek Türltiın ata bin!ı n<le nerede ıse d~ 
~r. Esad BoMurd k>oll!fe • rlh deıvftsini beaca teıkrarlamış ve tibi pad.işaHara gelince sui1tanlık. ya Wlhtilerini en m»kemmel aili.h.. im.ki.n.s:zıd:r. Zira döwü.ş ınsanin ken mana kl.ç sall\csk g b' b r tavır 

Mahmud k ba41ann.-ır: SÖ7JÜne deıvairi!a demi~tir ki: ~ tnd4Mn yanında ~!e. lada ~~tarak dü11!faya ulum JuL di.i dem~ti~. . . v· • vu. Türk kit' bin. .kaAem. Turk kad 
~ne 'Pi . L. Tn..L Çok geçmeden Fıltih Sultan İs- \'lef.ek fl!'Yler kalır. Bunl'aT padışah-jmalt i:ınlinı olordo. Bu tezınuz, b r kon d~ 1d r. aın D etek ı:ututaada bile k ıca da' 
Kiçb&r mallat &I IClll llUl ~ euman Cinli~ göründü. ı.ııtan detil. .. paıdişalılı.lt,. salıt.ınat Fa~at bu mümkün ~ii) l . c~~ ~"' ... bir ola~lr. ~ raıı r ~i b ~ ... l , .. ,, 'zipte yenı. 
katlar İD 31nlffiın h&•IRI lst.ld>l6 ıtaç ve 1ah.t:ı. e saUandı. bunı1ıardan ~ aidı. Fat~ Ya~z Deiilse ta hakle gel'Çl nedır> •11teki mı'letlerle meckuı denılea len Turk dqsi. hurafelel'dir. Bu .rı 

.> •• ı• 'türialiiğ'iin a~ önilllde dev • bunlall.· padişah detit. '!ürkün bü- Bence ,.c:IUT: t.uvinkii ımietler aruınıda b'r lu.. !et hurafele.dea ltu.rtvkluj,a gurı 
ku 111 •. adi ddl. Deıftilen, asırianle başnn ba y\ıt şe9eridiır. Dünya)"t ~e!'ınde Silllh zamaaın tekniiile. i~. yulama :yaparak buaun doj"*-. yeniden düaya fatihl'i'ne nam2ecl.. 

. - şa bir orta çağ. hısanhğtl\ bahtın- çocuk oyuncaığı gibi oynıyan tef- fenni1e; bütün icablarile yetİflll f iu bemea .--mizde belir'r. ciir.u 
- Hak •. :rnudıede, muık:v~, r da açılan ise, güneş saçan röne • lerdir. Türk SQY\IDdan ge~ d;in.. bir mil:etia elinde faydah olur. Kaa d6tWcii aayıt..n Wteadeder. Moıtke'am bu ik'aci huhı'!!l fikir 

leşmek. sozÜ!Jde durma un ar sanıhı'i'ııe '.Y'W: çaltar idi· ~ya f'!'Oeıdir. Dünyaya hükmet - EAki Tw.kler böyle mi idı) Cengizler, Ak•k Tira.riar, Yavuz. ler' adeki iubette fiphe y-oktw. 
hep guze-1 şeytlıeırcbr. But.\ların ya... 1naaırwa öYfıe ~yor ki sanki tiler. ffiG fiiphe yok.. ŞüP.e yok ki ler 1'.tti yak n•m·zda olan NapoL Tete*kür ederiz.. B'r'aci t>ö!ıime 11e. 
pmaları, yaşatilma:arı, ınsanlıgı11: Tamı. Tütkün eliıne kllı.c1, za - Viktor Hiqpıuıı nasll ıateşiti bir h• yösıdıen çaidaıları olu millet. yıonlarıa döktükleri kan weçea ve lıi.ce bu da b' r hakikattir Şu ha&e 
mlllleeierm ~"-. mutlulu&"!, ıman zaman insanıhğı saran ka • cümhw-cu olduğunu ~ le-rin üetünde idiler. \Magunkü dii~11 sava"8rıada döltii. söre .. v .. bir zannet olduk a .._ 
bayıooDrığı görıüml~r~n.den çok la.. ramıklan yaksın di~ verdi. lüzum yoktur. H.eıp'-iz biliriz.. Meııela O.manh imparatorluğu lenin yanında ne mana ifade ftfe. Vat için iaazıdanmak (B n "Yanml) 
zımıdır. Çok gerek~dır. b l lst.anbo1' Tüııkün ol.do. Fakat Fakat IV üncü Haııriyı dütü;.1 .. yaln.z k:.lım:a dayanabil r m'ydı '? bitir. cl'yeca nüBetler4f borçhır, Borçlara 

F:*at benee. s.fil~ un arın msa.rf.ık da oı1ta ~n kann - diik\i vtil.t. şu rmsr•larla oıw gi.Jlıt- Buna evet dıyeıb'lmek · çin inaa. Bence hiç! Denizlerde damla. en öaimde gelen b t borçtur. Biitiin 
hepsmden ilıstün!. hepsinden li:zım- Jdtlarıııdan çılatı, yeni çağlar .içme lere ÇJkarU' ve sel8.mlar: nın önce aklını kaybemıe.i, hiç de. Bu kııyulama b•ze göırterir k': bunlardan ötirii aiıliahl cindlarhsk 
b, ~relltlı ve gu.rel olan.ıdır. ı~ girdi. ~nll~ bir , yana, .!akat c~üncü H~ı! ~~ gün tarih ğilae .. aıun.alt ~.lm•~.ı ~.w~ır. . .. Meden · ye.t ilrledilc.çe ineanl ~ n ~~- ol ak &al'Und.y·•· 
bu benım değil!, gerçelenn, re tarıhde hiç bl!' m ilet, ~nı sana ~ ki .•Yl idı, yavw:d\l, D\iaırantn uç buyu.k ~}s~u uze.. 'fllfÇlhğı art yor .. Şu halde birer on ''Durmadan si'ahfanma-
,telerın anfamadır. . . Tü%1k kadar insanhğın hayrına kul filkat ne yaz~ ki kra du rine Y•lmlıt olan böyle bir unpara.. ce-ki 90runun karş•lığı şöyle olmak ' 
S~, büyüık .. feıtihicrle i1.~ıl~ bır~ Iamnadı. Faıt~ble, Selim .gııb le..· .de böyle. to~u k~cıo •ııtı kaldırama~~·· tıazm.efü. hJIZ silAhlanaC ğ z 

kaç aılkedut söyt!er9em. Turk ulu- Bu ne 'kıhç?. Butita:.nn dıa eksii]. pdişah ol - Sıa g~ılerden 90nra ıene ııılah.. Elonunuu MV&f 'tle-rine vermek ' " 
tunun sıl.idı kulıl~nnıa ltud.r~t1 Bu ne~? . . ~~ı ... Bii~erinın clereces: - &anma mea~e•."ne. geçebiliriz:. . . le yaal:t bir fey )l'apmıı olmuyo. ~ün ~ ır.As z ~ıt~ • 
h~.ınıdıaıki filtWl~ızı, ıtar:ihın Şu «adar .!llyl1yeyim ki. _ben nı duşuneUan iki padıphlık onlara Bence y nn Rcı asır mede~(f~tını ruz. Bilaüt real'telenn cabına uy. ~:rle hır teY d~ıned m t:.ıle. 
olaylan ile de ibe$em.ş, kuvvetlen Tüıik o~wn ketıdımı dıiin - •JDı:;!k o uyol".> • .alihla ifade etmek yanl•t. duıunce muş oluyoruz. Ne ltachn aliltlan r. Şü.phe yok. ki . ~ lahlıy z. f k .t 
dtmı.."Ş ~ olunız.> 81 behts'l'E adam• seya.rdım. Hatib bundan sonra İsıtıkltl sa. olmaz. OrclU9U en kuvvetli dewlet ..it k da medeMyiz. lgeoe durmadaa aıli~nmı \ z. Si. 

Hatfb bö,aıe ~rek ~l )"&ft~l"ll" ~·ı:a.·Osman'ı vaşımrza ıe9Dl'lş. sa.vaşm tarih - mudaka • medeni delettir. Ordu ~ a r . 1 mod med libl&ııacaiaz. S.ıv•1 -~) a em 
LlmıOşun T.u~ye tarihillden İs - 1 IJ8"1! I& teki bü.tün ~ızdan üstün hedaanci hir d.viet mede~etin"n . Sim.ız W::~ e.:W.. em . ~ biiyüiülldea en ufak 'n'! k b1Z 
tarıbülun f€ft:hine aid -parçayı ter- tarihi·-.a... tı"kst"nmek olduğunu ~ıentlş, bu münase - ö'lçüaüdiiT. Bu her vaki! böyle oL 

1
n•y

1
et a.Aamı~_ J 1

1 
Va ~-~~ı~; baprn al•yırz. 

'-:b de mnm .b. • ___ :... K tı··-ı· .. , T-L • i'l . . . d et er • res1naaar ar. e uuawaı n od L • .. .. _J _ı __ ı 
cumıe ...._,:.., btmG mutea..,. • .., 

11
• betle ır nıuK:.lım.a mue tu.u n y- lll'Uflvr. 1111sıs ı e yınn ncı asır a . . _Lı_· ..ı _1 1 1 . r 41 oer 1CY•n ümtu~e or.naıa.. 

"'"''~ .&aıM 1 ~ ... • I lJI . • .. .a........ıı .,.. L!!--:. ,ı_ • la elceer191 m .... uaaQ11.nar. a m erın d Bö 1 d . 1 L·'- . 1 Jn!Ştlr ki· uggall •vııı ", cüm1~ı ~~namıi'.ır: He1e .....dunun UQ.M&• -tiyaç tını k . l . . k. , ır. ye ~o nıa1Y&, mı t ve 
- ~'\IÇ·ar: . Tiil'ftt akın. ccBütü.n lbil' Avrupa, dolayrsi~e d•rı.ı deiiJ temin ediJı........_. ..yara on~rın ıç erın• ya mıya .. ~m. vatan her feY :ı üstüuded'r. Dem• 
B dıa d'~rt'nizi bir :rdtaya Hatib tNndan sonra ı-..~ bütün bir bıristiyanl* a.M'h.te ''Dil d "ki • d h• K saca diyebıhr m k.ı, bana gore, olduiuma inanıyorum., 
~a . 1 ı o da cudur: cı.ta:nna. .BarbaroStı.. Be-.D ...... ın Türk11erin önünde bu kadar ut.tik nya a 1 msan a 1 bir m'Bet'a •vaı b.hiı yeti. savat Çiin.kü: Tii; ~ tıarillin Jilrüy\l _ ~ptıına. aid menkibel~ ar~ş, bi:r halde di2ıe ~ mes'ulü o k 1 d"~ rdJ kudreti, eava.t tek~ıii. savaş ~şya Türk ordusu aınd ~rdusu dejil 
Pinde yalnız TÜm karma him- müteakiben şuınlan ~mştir. ~ 'budala politi&acıları. en 8 S8 U••y gene Y8 r,, ve alet ürünü, ist hsa?atı om let d'r. Meıeela va.ktile bütün mrnı'le. 
met tuned 1 Tür.: rılıçları ne _ Bu münase~. bır no: edda balla Lo-yd ~UT.> Hatib burada siWı aaa:yilaıin. için bir dereceye benze~ ki derece ketlerde old-i~ sibi b1ır hu ~ i aı. 
~ e ~~ Tütk ~8111 iışaTetlerneği kemlim.e Y e- ,, • ak b• bmıu bat&mıanın ne büyük ve ._ çıktıkç~ yikeelt-1 ~ nullet de me. n fı ifade etmez .. Me~ de~ ~di .... 
JJıerıeGe aieı§ püı*üı:ülene bundrln mem. . SllAhlanm ıze yarlŞft', nit bir itim. fen del'ece9ine tevaL denile, r. Hem menm bakımdan. Tın.k ordusu maletm kend. dır. 
InuUlak insanlık da fa~)andı. 'l'Uft mlletı;ılik demek • ara.sıra b" . 1-.1.ı. mazlhr kuf ettiğifti anlatmtt. banclan aoaa hem de maddi. Ba ka bir dey:mie, Türk. ordusu her 

Orta aÇ&j( ~ı idi. !nsan - moda oti~ gl>i - mu.tıaka ~~ IDm uaaal '' demiıttir ki: Ahrumyanın me~~r eski Cene1. yıl yen~qet&.mi~tin eli alahlı ~ısını 
lığa yeni ça(dlw açılmalı. ronesarıs matel. llarihlmlıen tiimtımnlıftt. deme-k Mahmud J!l9ld B<ıekuni bu c'Üm• Bana: ccPeki canım, modeTn me- lnınney B ...... nı ~k Mohke der demelc.t r:. MiRet, vataaı, ıerdı; na-
~:-Ünalı idi. Çünkıi insanlık ye. yerlet;n cltirıe ba~k. ele • ıey; ~a!k demiştır ki: deniyeti eilih yapaca2ım.za, silah ha k.i: . . . .. • . mueu: T,prk. uluıunu~ varlğın bek.. 
l'inde sayamazdı. değllldiY. Bu ıtarlı ~n miU _ Türk dimhuriuğunu saçın • liDde koompr'me edeceiimi:ae bu~ «~nı ııbı .~ r mıaemeseyı m- leyen ku~Tet de~ek~r ... Buad:ın do. 

Orta ça.11.aıda. bu çağlanD ka rJn ~ = ~ den tımaima t.adar en son sjjih - 19 in&Mlİ i;lere aanetaek daha iyi AA1·aa bah,ettıaı~en dolayı ~ lay:dır ki Der l?ln ustunıded r. 
ran 6 ll!dl ~alıp kaimi~ olan ka.ç111aeak bir h • k · dl laılıı aüslenmiş g6nneık iati}"'rtı.Z. Ghnu mı'?. • diyeceğinizi ummam. riya ne kadar şukretsek yerıdır. Savaşı aevmıvorz. Amma buDııo 
iınsa:u; yeni bir apı açılmes~. tt;'k ~·. it=:eıc:.'ve Bu b11ıe yanışır, ba birim hak'kı • Çüaki dava insamlik ile, ailihl&n.. Çünkü. ~va~. ohn~~~dı maanlık elan ~orlcum~. da yoktur. Savat1 
vıe ımum ba JrıaıpaG&n çıkarak. yeDl. biır ~ ~ O Tft k:tft".'. Ek- mmlır. maktan d.a.. insaıu bir ıey olamaz. moralaı:d .k ıçınde çuRır, yok olur .evnu!<?ruz, dunyaya feaalık etme. 
geıuş .-.:ımlLer'e doğı1ıl ~ ~ ._,,,,,,_,.; de bi~iT. Tiitk Hatib bunu mi.teıtkib demiştiı- Dövüımek. vunışmak. iDBauln ci- gideTdi.» .. . meık ıçıa ... Amn:a başımıza .mu. 
~ ıMması :ıaondı sıği d~, -!~Jdm. edemeyiz. Beın ki: . ~tidtı. Tıpkı yemek iç~ a:i- ~o ~ak~an Moltke T~ mit sallat w~lurlana.. b .z: mrml.c'ketımz-

Fla:kıat nasıi'?! ~~ lti O!iman1ılat Mah.W..lık a. alilıı ü9tGn biT bi. Bence yer yüzönde iki lna&'D letıne ımTenır ve gene der kı: de d~ıı. y.bancl illerde de savaşla 
lilkat. bu sorunun ka111hfını ... ~~ IN\.a. tarlmin ~~-ıyüşiinde millet diierlıerine hakim om. Kç ~i blaa. batti bunun biri kadı-. .-T~e -.anp ela, Jidtlede (Deftml ~2 tle) 

'l'üıikün gücünde buldU·t b _. • W'IAU .1. WA J - -
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Haberle---· 
Bu sabahki !Avustralya isiiladanl Yeni san'at 1 Hit er Mar~şa,_I IKöy mektebleri ve köy enstitüleri 
------· kurlul.nuş sayıhyor okulları Mannerheım ı 

h b ı 
Katrıberra, 5 (AA.) - Başvekii [ CBattaraft 1 inci ...,fada) varında bulunan Jcız arlcadaslarının 

a er er Cwtin ibir beyanatta bulunmuş ve açı ıgor ziyaret etti 1 ~:1 .. bu binaların içerisinde düş'ii - şeref ve haysiyetini kendi kardeşi 
Koray deniz muharebesinin müt- nucu ".e yapı~ı olarak m~ketin ~larak .muhafaza etmek şuurunda, 
tetikler ıeh·ne parlak blT surette ~kara, 4 (Hususi) -. Bölge Berfin. 4 (A.A.) - D. N. B. ~~1l'ikı . evılıidlarını yetıştırmek lıyakatinde ve iktidnrındad'"i· 0$.u-

Vişiye göre: 

To ra 'an 
a bında 

i llzler 
t blikell 
v z·yette 
İngiliz.er vaziyetin 

leh erinde olduğunu 
söylüyor!ar 

netkclendiğindıen dolayı Avustra! san at okulları mev~uduna ılavcten ajansı Hclsinkidc resmi olmıyan bir ıçıın tcJ'.bı~:e g~ıiiı'1er, ders görür- 1a s:elir. okuldan kaçmaz. Kr.çmak 
yanın artılk düşman ıst.lasmdan Adanada ~çıl~n san at o~u~undan kaynaktan bildıriyor: ler ve ış oğrenırı1er. vak ası ancak kend ine öwret len 
kurtulıl\uş orduğunu bildirıntlşbr. ba.,qa Esk;işeh.irde, Kayserıde, Ço.. Führer. refakatinde Mareşal İlk öğretim eklpl bir densi beceremiyeceği endişesile 

--o rumda; Malatyada da bu sene bireT Keitd olduğu halde; 75 inci yıldö- Köy enstitü:rerı bugun üç yaşın- ~~u§:ur. Bu onun yüksek onuru:nu 

L•ıbyada muharebe bölge san·at okulu aç lacak ,.e Ey. nümü münasebetik Fin eoprakların. da bulunuyor ve iki sene sonra ıme go~nr. Bu çocldurı.1 zeka bak m n 
lUlde derslere baJnnacaktır. da bugün Mare§A} Mannerheim'i zi. zuma:.mı yermıye başlıyacak. Her ?an. el yordam; bakımından ve J§e 

Bu S\JTctle san' at okulları sayısı yaret etmiştir. sene. uç bm olarak hesab,adıgımıız ıntıbak bakımından. ahlak bakı. 

Şidde ini artırdı 14 ü bulacaktır. ----o talkıdirde verecekleri mezunlarla rnından Türk millettrun büyük züm 
" .Diğer tarahaıı mevc;ıd akşam kız Hat yda it s<:ldz s-cnede 24,000 öğretmen elde resinin hakıkate:ı mümessili oldu. 

(Ba,tarafı 
1 

inci sayfada) san'at okutlarına ilaveten de Zon- a a 10 edeceğiz. Bugün elımızde mevcud ğunda zerre kadar şüphe etmek be. 
sonu gelmem~<1tiia"· Civardaki kol- guldak., Adapazarı ve Denizl~de • • 

1 
olan eğitmcnl~ri de sekiz bine Çl- nim için bir gün h olur ~·e bu ha. 

larımız düşmanın gerı hatlarına birer akşam okulu nc;;ılacaktır. ilzerıne yapı an karmak sw-et'ile demek ki 32,000 kıkatı fade etmemek vıcdanımda 
taarruz ~ş-lerdir. • - -·o--- talim unsuıru elde etmış buluna _ vazife :bilmemezlik sayılır. (Alk ş. 

Stuka ta~arelennden mürek - icra Vel<il!eri borçlar ne C~Z· Bugün ıel miz<le şehirlerde lar) 
ikeb büyı.ik bir kafil·~. Birihakeme ve köyilerde viwyıet hususi idare - Köy çocuğu 
hücum ctm:.ş ise de hava kuvve-t. t J d S tJ •• d k tı lerı tarafından bütçelerine k'Jnu _ E as ıköydck: çocuk, 'köyde ka1-
1er".miz tarafından rnuvaffakjyctle 0p an ) ure e 0 enece r lu.p v.azife gördürülen 14 bin ôg _ :mm. dır. Fakat bunlar içinde bir 
tkarşılamn'dt,... .ı::-tme:ı. d~ yakında huzurunuza ge- müzi~ yaratıcısı çıkacaksa, bunla-

..,...... Ankara; 4 (A.A.) - lcra Ve.. As'kara, 4 (Hususi) - Hatayın tırecegımız ve partinin bir içtı _ ra manı olmak d ğ . bunlan ıteş.. 
Alman tebliği killeri heyeti bugün saat ı 6.30 da iThakından evvel nlttn üzeı-ine ya. maınclıı kabul ettiğ nz ·esaslara gö. viık etmek tabiıd r. (Tabıi seslen), 

Ber'lin 4 (AA) - Aln an ordu- Başvekiı.lette. Bnşvek il Dr. Refik pılan borçlarn itfası ta1zına dair ya re hazll"lam~ ol<luğumuz ~anuna B.z T\.. zt m .e n.n oır bü un ol • 
ları baŞkomutanUığ;ının tebliği: Saydam -rı re·slığ nde haftalık top_ I rın Mecliste görüşülecek olan kanun göre 15 b ne çılkacakıtı:r. Şu halde du.ğuna inanıyoruz. Onu Jtöyfü ve 
Şimal Aıfr.ikada, düşman mevzii lantısmt yapmıştır. projesine göre 23.7.1939 tarihin.. 24 bin, 32 ibin, yuvarlax b r hesabla şehll"li dıye ayırnuyoruz Köylu 

rnuharebeterde 22 tank, 7 top kay- ---o den evvel bugünkii Hatay vilayeti 50 binli lbir ilk öğretun e'kfü. azami vatandaşımız köyo.e otunu a şc. 
behrmş 'Ve b·r ~tar da esır ver- Ankarada l 1giliz mektelı- dahilinde mıwzuu Türk altın lirası 10 sene içinde vücuda getırilC<'ek- hirliden başka, şehırlı vat daşı -

H b
. ·· Ü Ü fh Si mlştir· Alman ve ltatyanuçak teş- d . olarak vukubulan akidlercle, akdın t r.Bu bizim idealimizdir. m:ız kasaba ve şehırde oturmakla 

ar in UÇ flC Sa a !killeri Capu.22ro kes:.mınde demir- lerine aİ bir folograf ~arfiyen icrası, aynen ödemek ke. 11k öğretim dav 1 ~?"lüden gayıri deg,ildir. H !' Turk, 
bas, }adt, fakat sıcaklar yolu tesisleri ··~ asker ka'ffi!Pların1 sergisi BÇlllJOr lımesi veya buna muaddel sair ta. Kanu büc 0 as ·ık .. v istidad itibarile, verım ıtibarHe, bonlbaromım eotımistfr. bir1er ile ,art edilmiş olsa bile, borç tim m~ . .~~ a;-:ası 1 ogre- ruh ve ze'ka itibarile aynı yarat -

Yüzünden harekatın tatil İtalyan teblial Ankara 4 (AA.) - Haber al- lu borcunu ,radcnin hululünde ay. o:ıduguv n ?.
1 

yubz e y~z 11.halleımek ma, ayni ilerleme ve yuksehne - • I I k b. I 92 a gore unun na ıne vasıta ha!kık sah ibci" (B 1 ') ,.ır1·1 · b ki · (A.A) İtal d dığımıza göre önümii%deki Cumar nen a tn o ara veya ır atın 5 kılacavı ız b k d k . ma l ır. ravo ses erı , 
liUI :r. esı e en. yor Roma 4 . . - ya7n34or ~:- tesi günü saat ~ l de Ankara HalkC: kuruş hesabile Türk evrakı nakcliye. i . g m vde UV•m~ s.a a end1. onun için ~k temenni eperim ki' 

lan umumı lkarorg-clllının n ... -' 1 'J .. d :bil. s ıu memur e ecegımız ınaanın na bu köy enstitü1 .miz d /\, Vışi, 5 (A.A.) - T .. ibyada Mifrı- alı tebliğ. vinde ngiliz ünivera·telerile lise, 81 e 0 eye lT. sıl bir insan olduğunu v ı v - ta ü.ıik1 . ~ arasın 3
• . .n ... 

Ver kuvvetleri cBirllekim> cenu- m~ ika~da dün cereyan eden' ilk:oku1, Pupliç Schoo! ve teknik o. -o- köyde öğretmen olarak : 
0 

tca~ını 'kzı e~ yetiş.sın. . 
bunu çev!:rd.Jkıtcn sonra deı1hal §'İ- sa "~ar n~ı...;.n;,,.,. nc~tlicn. enm .. <: - ku11arına aid fotoğr.tflar ve İng'ltc. çı·nde Japon CCb'l"1 huzurunuzda belirt~ck§ g~rte. ,,...,,_,_ er~:.l sıon ve~rıkie Beı:ç l Akro ,.ı~.... ·ı l gev v"Y'aır, uı::u= ..,...,,. ... ··~ uh elif . 1 ıs e. .l wlKer aT'.ıwı.uaşımın bır ntT z şaı ma e maya ~ ... ı er eme tir. 

22 
sı.klıh.lı ıt3ll!k ve 7 top iğtı _ renin m t . ı§ manza:a arını te:ı- rirn. Köye göndereceğ"rniz bu köy rinde na!k1 ·· 1 d.ğ. -"":' k .-

bc:şlamışlrurdır. . nam ve 'a tahrib edillmi Ur. Birçdk bit c;den resımletden murekkeb bn •ı • h k t• enst~tüsü mezunu öğretmen, şimdi s<rlinen d.. env.soy. e ~ ~ çe rnı-
J:~~~~gar:~~!'n bu::~;;;: .. al~ ştrr. Mihver şhava ku:- "'""' açıl~kll<. 1 erı are .e. 1 ehmİ7.<le ~~ud 9000 .. ·~·bcn;n ~ı.lt h:=;. ...:ı,!:~~: 

~ nd buf Ykrtadı.rlar Külli !k.ı- vetlen Kap 1lzo çevres•nde dem.ı- Tokya; 4 (A.A.) - Çınnın (Oya ~~e verdıgı ı.ntıba ıle soyluyorum. lir.ız ki .eı Groyduğumuz i k öğre-
s
_; .

1
umn,a ._.,,ı...,t.ları a..~ yıolu tes slerını ve depolar: bom -1 Jepnnlar Amerikaya iki ietinde Kiangsi"yi dün sabah i,,cgal ıstısnasıı:z çalışkandır. Tatıle bile tian davaları, hat.ti en ücra yer 

JllllJan ı e oıan lı-w:.u.... al n ... ı--.:ı H d .. 11 d J k . l ,_ _L • gitmek istem k d" . ·ı k . -· lr~k tehi.kesine maruzdur. b am~w~ır. .ava ~C <!.18:~1 _ eS. akın yaptllar e en apon • it nan 'DU ~c:n~ın cc;- . . ez,• •en lsıne vc:_rı ece l~nde kendi h""eTI.CPne açıp solan 
E uh eb Akroma ile Bır- nasında 5 CurtiS ucagı duşurül - ' nubunda takriben 10.000 k.ş,lik hır ışı bekl:r ve 0 ışı yapa;, ahlaklıdır, çıçdk bıraınmyaca ız. (Bravo ~S-

h 
,_~as m aTd e "cld ,,~ cer"'yan müştfu-. Uçalldru-ımızx.lan ikisi üs - (BAtttaufı ı inci sayfada) düşman kuvvetini kuşatmışlar ve y_:ı1an soyllemez; hırsızlık etmez. d. leri, ıalkıŞlar). 

e11.ım arnsın a şı eı;u; "' , • d.. ·"" d. ...,. ı. k · ı etııne-krtıedir. .LeTlne onmcmı~eır ır. Hücuma dört bombardıman ve nemen tamamen yo etmış erdir, T 1 . 
Harekiıtın 60nu • .. Bir kale zaptedildi 15 av tayyaresi iştirak etmiştır. anınmış sporcu ar spor teşkı\attnın 

Vişi.. 5 (AA.) - Asıkerı mute- Kahire 4 (AA.) - Libya'da; Hasar, gayet azdır. inriliz Alman . . ' f'ıa ıS!ann filk"T ('!'"!De gôre Libya·ıbirkaç gün evvel Alman kuvvetle.. Daç. Harbur ü.ssü, Alaskanuı a.. w • aarıfe devrı mu··nasebetı"le ne d•ıyo 1a ? 
da:'ki hartık5.t n. sona yakl~~a.~ı ıinin sokulmuş olduğu mayin tarla. nahtan mesa'besınde bulunmakta- h k 1 r r . 
z~manı g im şt T. Havn şeraıtı yu: tarı etrafında şiddetli muharebeler dır. Bu taarruzun, Amerikan hava ava a U\ arı 
=en her iki tarafın kuvvetle:rıı olmaktadır. kuvvetleri tarafısdan bir müddet ~Baş.tarafı 1 inci ı.ayfada) nun emrile mükelleften çalışhr _ 

fazla dayanamnzlar. Müttefik kuvvetleri: düşmanın le evvel Tokyoya yap lnn akına bir (8a§tarafı 1 inci sayfada) vaım ediyoruz. malk vazifesini de üzerlerıne al _ 
Rommelln gayesi 

1 
va:r.ı.n k..oilarıaı lı:umelı: ıçin mu-vaf- mukabele telakki cdılmektcd r. Evvel~ de bıldiril dğı gı.bı yu • • T anı~ıf •porcularımız· ~aırdır. F - on ara kcif y.ar 

Londra. 5 (A~:> -:: ~ır.me fakıyeeli t-rruzlar yapmaktadır. ikinci taarnu :kan.ki hucuml:a.r esna ında avcıi.1- dan beledıye tahakkuk müdü- dun ve himaye yap lmadı. B akis 
13 nhekimi a ımalk ıçın ~:..ıtun gay- Bu .-da Rotonda Sinyali kale.ini V&ftingtıon, 4 (A.A) - Bahdye rımız 4 düşman uçagının yolunu rü ve Süleymaniye lılübü Tei•i klWb erin eskıden~i ınc ,.,u' ol _ 
r<"tlf"rini sarletız? ktE'd r. Alman zaptetmi,1-diT. Bu kale K11puzzo ne.llllretinin Daç Harbur'a ka•ı Ja.. kesmşle.r ve bunları tnhrrb et.mış- Orhan iJktem'in fikirleri: du:ı&arı sporlar kınci derec ye a. 
2~' 1 ı kıı\tV 'ferı iaraiındaı: \'.l~s- yofu üzerinde; muhtelif düşmııwn üs. ponlar tarafı.ndan yapılan ik'nci ta- lerdır. Bütün hareketler neticesin el _ Teş{ 4l.'tın Maarıf Vekilli. tıldı. Her şeyden e~. sopr ya _ 
tr. C'Ilen İtalyan ~~vvetlerı Bır- }erine hakim bir mevkidedir. rruz hakkındaki tebliğ: de 6 !bomba. 2 aN uçağı noksandır. win de · · · paoaık yerileri temin ve lk üh!erımL 
hclki.mi zapi"tımek ıçın taarruzlar- Şidde11i lcum fırtınalıuı harekA- J-Iarib, e ne l . 1 Salı .gecesi R'hur üzerınc yapılan g. e vrım y~nde .buluyorum. zi canlandırım-',_ ıaz· ımdır kana"· 

'da bufonmaıkt durla::. - rıa k d ' b. Y .. zaret,ne gem !I ~an akıın esnasında bir Vellington bom Zıra ~ da b r terbıye 11\e'\'ZUU d:.ll. • "'" 

Burasını an··aafa!l eden H·nd ve tı agt §'tlrma ta ır. ır rapora gorc Japonlar. dün ik nci ba tayyaresi, bır duşman uçağı olduğuna ~re. bu suretle müte - tindeyim.> 
h.. Fransız kuvvetleri !talvan1a- d~a olarak Daç Harbur a tayyare. ouşfrnmiıştüT. hassıs Vekalete bağlanmış oluyor. c3 - Makıtdblerle klübleri bir _ 
n~r ilk. hücıımunu tardr>-tımic::ı1er~i!. Alman ve Sov- ler:ıle ta~rrıuz etmişlerdir. Alman tebliği Y~rnz, ~ir nokta. var: Spor kl.'üb- bi.:r'ler~e Yaklaşlmnalıyız. Spo -

M.ınanlaır batıya uznnan İngılız Amerika, Kanada ve Meksika Beıilin 4 (A.A.) - Resmi tebliğ: len cernıyet'ler nıı.amnamesine g·;- rı.u:. yu~esi isteniyorsa, hiç 
me\"ZiTerin·n ortasına yerleşmiş.. b) • v } • kıyılarında Manş üerinde cereyan eden ha- re kuru1muştur ve intihaba daıya. degı.se, lise ıta:ı.e:belerine klübJ.e~ 
!erdir. yet te Jg eri San.Fr~o. ,.4 (A.A.) - 1?ün va muhare'beilerLnde düşman dün :r:_wlar. Bu vazi~etin ~a~rif te.ş'ki - ~~ etmek musa!ldesı \'erilme-

Vulyet müsaid gece A~~nka~ Kanada ve .~.~ıka .. 24 uçalk kay!be1ımişt~. Savaş uça.k. latı ve bu ~l~im ıstınad etfği ıu.<11.> 
Londra, 5 (AA ) - Libyada (IMıftwafı 1 inci ıayfada) nın .Pasıfık kıyıların~akı but un ıad. larından rnürek'lrob ehemmiye.fü usutlerle telfrfı liı~ır:> . •4 -:- Beden teribıyes: ile spor 

durum umumiyet e İngilizlere ordusuna mensub kuvvetti tayya~ yo ısta8)"0nla.rı ne•nyat yapmamı!- hava teşkiile:n: 4 Haz·ra;n gecesi c2 -:- .Beden t~~~~yes kanunu - blir'<:.>Şınce bir tckn.ğ .. is'inad ~ -
müsaid bir şeki'ae devam etm~ re fi olan ıtarafmdan teS'ir1i taar - !ar?ır. Asken makamlar bunun bır BüyUk BriıtaJtra adasının cenub nun ıstıhdaf ettı:gı gaye ~ru ~: Beden tıerbiye;:.i için taihsHle
tedir. rumara maruz lro ırmştır. ıbo~t t«lhiri olduğunu bildirmiş. kıyısında Poole deniz usaiınü bom· bütün meınıldtete yaymaktır. Bu nnı Avrupada yapmış mütehasısıs-

Rommel To'brulı:, Elgazale. Bir- füwa savaŞları esnasında Sivas- lercl.ir. b~dmı.an etııniŞtir. gaye_Y_.e varmak. i~in .. kucuiacak lanmız vaır. Spor teşkilatını idare 
hcnrimi 'birkaç gün içinde alacağı. topol üzerinde 4 bolşe'\'1k uçağı Amerikan tebliil lngili ~arı dün gece Bre _ t~kiı1atm da genış ol~de olması edenlerse lbu işde çalışın c; ve iltti-
n• sanıyordu. düşürülmüştür. Vaşingtıon, 4 (A.A.) _ Bahriye mEni ve civanm bombardıman et- 1~zım ~ellr ... ~akat. ıtı.raf etmrk sas kesbetm:iş am."'ttôrlcrdir Bi _ 

Oçündi safha So et tebliği nazı1ığt te4>liği: miş ve bilıh.assa yangın bombası J.a:ı~ ki, ~ llleı: şımdıye . kada;r naenaleyh. bu ilki şubed i\tlka'tl 
Lonclra, 5 (A.A.) - Libya mu- vy Şimal Paaifık evresi· Du.tch Har ~ıŞlardır. Gece a\rc;ıları i~ uçak kafi de::OOO~ hımaıye ~~di. olarfla:nn bir arada ç.,ı.<:mafar• 

tı b l . ~.rrnldi üçüncü safhaya ,M'()slrova 4 (A.A.) - Sovyet ge- bour'da şi d. ç . k. d. savar batacyaJ.arı lO Ingil"z bomba Spor ildlublen beden tetbıycsı ka- gero'ktir. Ç;tlışma, yalnız b r tara. g:re.. ~;-en ..,,. ce yarısı te'l:füği.: Dün Jap nlm ı vafıy~t sa ın (• uçağı düşfrrmüŞl\:.>ırdi-r. 21 Mayıs _ nununa i:nt·bak ederc-k gen'\'].ik fın eli.ne bımkı1mamalıdı::, 
~ şsı:fuasmda Mihvercile.r Tob- mi~/ia~i~n lh~:l~deoln:~~:: birinci b~vaarak::~~ı~n r:~dar:: 1ıı::~ t.a.n 2 H~rana kadar İngiliz ~a~a l<lübi.i halın,, gelm"ş'lc>rdir. Kanu - G. o. 

l'l ku zaptetmek için neticeS"lZ Uer- ım. ır 'ml . d . biliyetimizi t~crübc etmek maksa- kuvveticrı 318 uçak kay'bet.mışür. F rans z h T . s it h "d" h . 
fomeleor yapmıcılnrdır. İngiliz ta:ı~ ~:phenı~ı k~ıu~~~ e mev- dile yapıldığı anlaşılmaktadır. Akın Bunların 4l .~a~e~ ~~r''?. gemi'leri • 1 Sa 1 tne J8nl l U an amı in İkinci 8Zİ 
Ve topçuları M hver kuvvetlerına Zll muh er o eenuında infililt ve yangın bomba- tarAafı11:dadn d~.rudhmub~r. bır akm yapıldı nedarı vesayet altında 
pü~ la.Ti atılmışsa da: evvelce de bildL y;nı ew: ıçın e ız yalnız 51 

İ Romada Yahudiler rild;ği gilbi kayıplarımız hafif ol- uçak 'ka')betıt'"ık fllqtara(ı 1 fnci aayfacia} (&,tarafı ı inci sayfada) 
h 11'Rve 1çın • l. 1 mu§ ve hasar geni~leyememiştir. Çı. Akınlara 2000 tayyare itllrak Bir 'küçük müfreze Franslz sah.linde Vesayet altına alınması istener. • 

k erdir. r~htıınları temızııyor ar kan bazı l'angtnlar aüratle .oodü.. edecek ka.raya çıkmıt. orada düşmana ta. şehrimizin maruf ve zengin ba 

h h ) Yah d·ı · ı L dr 4 (A A ) A -- •.ı d arruz etmiş ve değerli malumat el.. 
d M ' r zır - Roma 4 (A.A. - u ı erın 1 rü müştür. ~ a. . :... · --:-. ~ıS'"'e 'Ul!>n'.J.arından Su'Jlt.an Ham·d·n ·k n-

b 1 
Pr bild rd - b ~...ı de etmiftir. Kıt'alarımız hafif ka.. 3~ 

m C aş anuş.. mecl>uri hizmete tabi tutulmalaTl İşi Esas akından altı aaat eonıe ikin essınA"'-__: ıgınc voılre:_._ uııuan ı ci hazill€darı Mhri Menentti .... İd-
b.k · b. d.. k d 

1 
d.rha sonra .nıı.ııld'l•Yaya vap a1:cm ha\•a yıp ara uğramıııtır. 

l 
mü dünden itibaıen Romada tat ı e cı ı~ uşman uça a gası aıkınlanna 2000 ta~arenin jşt-· ak İngiliz hava kuvvetlerine mensub diaya gare Mihri Menem son za -

r M h"ı: re E:r - ah d. Sa t gelmışse de. bu grup hiçbir bomba 3
., ır d L ___ ı. tarik ka'>betm. er iba§lanmıştır. 132 Y ~ ı t atmamıştır B b. k if uçU§u edecegi kuvvefili bir ihtimal dahi- tayyar er; ~~et esnaıında ka. manlarda eml.0.'kini idare ve ser-

d h·ı '1h·m m"ktarda tank Ange şatosunun önündek~ r~htım .a- olduğu sa~ıhn:nk~~dJr.ır De~şman u. linde buiunımakıtadır. ra ve deniz kuvvetlerini destekle. ve-fni ~ayık e tasarruf edememi-
thlı '.kuV'\ ....utere mnl k bulun- n temizJemeğe memur edılnuılerdır. ,.,.klarının. hareket "oktalan tam 0ı- re altıya çılknnış bulunmakta.dır. mitler ve ~vdet esnasında bunları ye başlaımştır. Şuna buna lüzum.. 

çu~ :r- .. himaye etm~crdir. 
d ' "k" J larak tayin edılmemlŞtıe de; bunun Alman tebliği suz h.belerde bulunmuştur. Bu -

Açılan gedikler Madagaskar da 1 1 apon uc;ak gemisi ôlduğu düşünümekte- Elim bir ziya Beılin, " (AA) - Resmi teb.. mm üzerine a esi df' mahkemeye 

5 (A.A) ~ Libya ce~~~ Sühayı öldürüldü dir. . SUltan Muırad mn~furun tütün- liğ: lngili:ilerin az kuvvetle Manş sa malum müracaatı yapmıştır. 
(', ş ddotl en nra ve 

1 
r Vaşıngtos; 4 (A.A.) - • Basın eüıbaşısı mor'huım H.üseyin efendi- hiline yaptıkları bir aske1 ~lkarma Bayan Milhıri mahk'l:menin ·kara-

t aıl nn ~arp şma a Londrn, 5 (A.A·). - Madagas- toplantısında dutch 1-Iarbour a k~~-, niın oğlu ve ~tor A'hmed İkbal bar~'keti Alman sah·ı müdafaa kuv. rı mue"bince adliye tababetiJK 
m t kar adasında'ki i:ngılız kumnndan. ıı yapılan tarruz.lar hakkında soz B 'k. . n. ed _ d" vet1en· tar fı d kı ılın t El. · gönderilmış,· ynnılan muayenes:n.. k . . ·· . .ıı· M S · .. 

1 
d . · a ının '1'>ayınp erı muhen ıs a n an r 1ş ır. mı- ....,.. 

er •1ğı şu te-bl'ği nesretm ştı:_; 1. H
1

a- 90.PGyen L • f t m.son ,_oy c ::"11!tı:: Er.c:Ü'Inend Hü nü Bakin·n büyu·· k ze bir miktar silah ve esir geçntlş.- t artına alınması Uı.bibec 

---o---
Romada yahudilere 

mecburi iş 
l' Roma, 5 (A A) - Dün ~om~da 

r m u i rv e ne 

. sabalu Diego Suace~ekı n- eçen ınn tn sıze nava a~1nıar • ba'b ht' ~ füo k d w fr de ··rulınü.';tür. :zıran . k .. r ntn yap lmak ÜZ
6

T(" olduğunu hat r- ası 1 ry~ uman a l tu - _ı_. __________________________ _ 
giliz. kumandaın1~na cııvar -""~)- latm•ştım ş·mdi Du dı H rbou ·a b v Ce-vad Ülırm:!nin v H y v l 

d 
,_. ·nd ,ikı yabancı Sill.ının • • · "&".-ı- V'. , er en 'u.r c w be 1 yap ]anların son ak nlar olm d w ı muav ru L!J.J.iı1ı ~ ı da 

do ~kt~ 0 ugu. ha, r b·r'\:v: ve daha ba kalarıni b ktemem·z lil.. K Kır. dünkü: 
me:s uzer ne bu m ~a _l . zımgeldiğ n· evvelden bildiriyor m ıt 1 -et r. 
ri)e lrolu ond im r. Dev!' ye · Cenazesi Cum 
koru az onra bu ecn b·1cr uıaş.. Yara'anan Heydrich ö'dU şı.ı.-tasta çı n cadd 
~tı'r. K nd r·ne durmaları ü... ,naralı hanCGindcn k kh·ı ara 

b
. d · ~ de bunlar atı><:: P.ra 4 (A.A ) - S. S. gru 'arı zumu r Jn s ı ~-. r mazı S nanıpnşa <: mi ndc sn 

açmıslar.dır. Dc~I" ~e ~u~.abcle e- baŞkomutam ve hm e ıdaresi 13,10 da eda ro:hl kt •1 sonra Y 
dcrcık bunları rodum1u tür· re· vek li Hc)dr n·n aldığı yara. 

Ü'ZOI"ler·nde bulunan '\.~sıkalar- ?ar tesirile ~ tıt' b l<lırı i -
yaefendide 'kain a e mezaılığma 
defnedılC>c kLr. 

TAKSIM SİNEMASINDA 
Bugün ma nelerden itıbaren 

Bu sene Beyoğlunda en ço'k rağbet gören 

MES'UT GÜNLER 
Şarkın ees 

kralı 

Türkçe sözlü .. Arapça şarkılı 

ABDÜL VAIIAB'ın en son 
§ah eseri 

' l 

d n bun rın k' Japon subayı ol- yor. Yak nda bu husuı/n b~r re~mi 
teblJii Mlf ır. MevlJa rahm • e ye 16 k11 mi k tekmil hlm bir defada ----•' 



1 Sayfa 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
a!Dirliğinden: 

Tahminen 4830 metremtkap 
köknar ve 487 metremikap 
çam ağaçlarının kesim tom-

ruklama, nakil ve istif işi 
açık eksiltmesi 

1 - Devlet orm:lll 1$1e'.mcsi Ka.r-dobük rıerir i.mirlıi.ğiınc bağ>h BiiJrüliıiiiz böl.. 
~e.ıııiniın Bii)riilklWz, Telıılır ve Kokurdan Bl'JDaalla.rwııd.a.n daımı.ılana.n talı:ıı•ne..'l 
«'330 .. ıınetce mi.ıab kiiluıar ve «487 » me1ıre mi&ıiı.b ç.a.m aiaçla.r.mm kesme, 
tomruııılaına ve ııev'.r4niece depo i~tihlz olanan ~erlere n.a.kir ve ~tii ;ş1 30/ 
BYWi:l/942 tarihine ka.da.r yapılma.k üze~e bu iş a9• ~tmeıye çtkanlnu.jtır. 

2 - A.(ılk ektf.l:me 9.ilAZİRA • .._..942 ıa.r;Jıtne rastla<vaaı Salı riinıü saat H de 

Karaıbü1R dmet orıma.ıı ~esı revir i.mkfiii lıinuulıta topla.nacak o!aııa 
komisyon huımıruııda ya.pılacaıkt.a. 

3 - BiriıDci maddıedle yanlı p.rtlar dairesine işlMı emvalin lomrıak ı.esa. 
w.e tresme, tıomnı.kl.ı.ma. na.kil ve istif itinin beher metre mi.kabına mtıh:uııa

meo 'bedel "9eş.. firadlr, 
4 - ~luva.lr;b. tenılna.t a.kçesi % '7,5 aesabıiie «1993ıt lira «90~ :ıuruş&ur. 
5 - Bu i.ıJıe aicl aç* eksiUan.e şa.rtruımeieri Anb.ıtaııta Orman Umum Mü.. 

dürlütü 1i1e Zoo.c111Gak Ol'lBILA ~jrge müıdrürlü(iiıaıdıe Te Karaıbök clevlet or. 
man lıısle'--i rerir imil'lıtmde görülebftir. 

6 - İ9Wı1Uıerin eksil' me rüııüııde muva.lak.at te.rinıa.t ~erile birlütte re-
vir Uniııliiiee mitr:1.eaat e~el.eri li.İz11.mu. lliaı olumu. <c6H8ıı 

Devlet orman iş:etmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

5000 metremlkap kayın ve 
meşe maden direğile 1000 
metremlkap kavak ve 500 
metreinikap kayın toml9uk
larının nakil ve istif işinin 

açık eksiltmesi 
1 - ~•J.et orma.ıı :şl.etmesi KaraDük reviı- &m.iııılitine bağlı Koc~n.oo: böıge_ 

.. in'8 Erikli lbah.9C onıaanuıda me•cud damcalanan Te kesilen t.a.hminen 5080 
ı~tft miü.b kıaym ve me,e maden direkliğ"i a,ta.çla.rmın Kozcui.ua n~kil ·.-e 
direk boylan11a tOlblım l)llllerek iıttifi ve yiu ayni ortwınd3. da.ınr.1.J.a.naraıli 
~iı&en 19et metre mlü.b kavak ve 508 metre mlki.b ka.ym t.obrı1ı.~ruwı bka
lan mevlaiin4le revtrce clec>o ite.ikaz edilen ma.:ha.lle nakil ve lsfü i~i 30.ı\ÖUS. 
TOS.942 4ariıhtne kad'a.r t.aaamlanmış olmak şal'tie ıh.er tki iş bir a.rada. açık 
dııı!Mfmeye lııoındm~. • 

! - ~* elııı!ılllıme 9.BAZtır.AN.9i2 lıarihine rastla.ya. Sak ~iinıii saat H ile 
lta.rabiik dniet o'-3n işlet;mesi revir imirlici binaellleb toııtana.ca.k olan 
lwıalisyoa h1lrımıundıa yapıl.a()aktrr. 

S - Biriaoi maddC41e yazılt ŞIW'Uar dalresltıjılıe maden dli-retılerinln beher 
melft nıllııiıbm.a. .miha.nmam beılel uen kin ve kıa.uk, lacynı tıom.ruklarmlôil da 
bttaıer metre ım51ı.~ mllhaante• bedel «:redl:t 1ira4114'. 

4 - MuvMkaıt ~n&t ~esi % 1,5 hesa.J,;le 5287 lira. 58 lrurııştur. 
5 - Bu ılşe a.W açık eDtlliMme şartnameleri Ankuada Orman Ummıı Mü. 

diirtöıtii lile ZoaaırWlaiD orma.n ~vl.rc~ mü4iirlülünııle n Ka.raıbiik devl~ or. 
m:uı iışletmfSi rev lr imlT'llğill\'lıc cöriile bilir. 

6 - i<rttidilerin eksiltme ıwıünılı! muvaJıb.t temlınıaıt a.kç.elnile hirllkt-e re. 
vr amlııllii~ müracaat etmeleri lüzumu rnlıı olwıur. (6H9) 

Sümer Bank iplik Ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi Defterdar Fabrikasından: 

Sepetli, ee,Pet191z demir oembel"li obrak 725 lMied tla.macaına 8 6.912 Pa.zil". 
test günü saat 14 de Detterdarda.Jd fa.bri1ııa. binasnı.da açıılı; aritırma. ile s:ıtıla
cakılır. 

İst.ekltilıoria fabrika. idaresine miiracaa.t.ı. «6169» 

Bir Karantina Memuru Ve Bir Aşçı Aranıyor 
Anadolu Kavağı hastanesinden: 

Ay.da oiımıv h ma.k.tıu ü.c~ct.:ıe bastaMmlz için bir kara.ntina memuru.na ve 
~ aşç~ya thtıi,eç vaıııhr. Talrblenu bi:- an evvcl ıbasta.nemlz b:ı.şheklmllğiııe 

müracaataar4. 

Belediye Sula: idaresinden: 
AWürk buhannm ldi$adı v~ şebeftniıı takviyesi dohyıslle yapı!mas. za. 

MUi bazı aaeli.Jat yibıiinden 6 6.9t2 tarihine mü.sa.t11if Cııma.rtesi güniı sa.aı! 

20 d.ıcn ertest Pazar rünü öfleye k.aclar Zeyrek • Ayasof'y-.& a.r;ısın.da.ki Hailç 
yamacile Ma.rımara ya~ ~nlıer tedııos wY1I ~.ı.ır. 

Mllh~rem abonelere lliın ohuwr. «6129ıt 

1 İstanbul Belediyesi iıan'.arı 1 
Be7ofl..., GalaıCasah)'da eski polis. lkara.ltolıulwn hedim ve lahassiiıı ede 

oelt eh1ra.an•n satlŞI aç* al'lıtırmaya tomilmu.ı.ıtıur. Taıhımln bedeli (3844) Ji~ 
it ID1ll'Uıl ve • tem.inat.ı Zı88 Ura. 36 kW!llŞW. Şarioame Zabıt ve Mumeıat 

Möılürliiiü blem\ııde ~öriileblllr. İhale 8/6/94.2 l'Uarıte8i rünil saw. 14 de 
Daimi Enoiiuıımııle yapılacaktır. Taliblerin ilı tıemina.t mııJıbez ~fa mektult. 
bn ile Uıa1e ciiııııli mwı.nM saai~ Daimi~ baiwmıalan. (57'7'7) 

,. "'I Ahmed Hamdi Baıar'ın 
yeni ve büynk eseri --·-

Bir medeniyetin sonu 
Mıedenirdlerin .......... bat111 • 

Meıleaılcreıda w.. 1'6 llerieJlş dev 

.. - Mııdı9lıma )'e ilmi 9091aliımı • 
M~entyeı&.iıı 9ilııül ve yi]obş devre8', 

faı,b:m Ye ~ ııt8rMism • Bir 
~i,.etten dlterllle ır;eçll$ • Yeni 
meden.iydin ......... UDS11ıhn. 

256 911yfa, fWa 150 mı .. • satlŞ 
7~: ....... Anbı'a cad • 
4Wnff ümversı&e, Beyothlnda na. 
set Kitabevlfıri; K:tiprü altında ~
dıltöy i~ ldtabcı I[.~ 

Galaıtaıda Ttinele ~en üşedckl 
t.ifıüneü. 

\.. I 
FRENGi 

ve 
Belsoiukluiuna 
tutulmamak için 

EN IYi iLAÇ: 

Bulana Mokafat 
S~ 7olıu ile Vefadan , 
~ ararnnıda niifas kiiıcbm . 
an.baeı elııtbet kamem, maayene 
cijıeıleıan, arabuı8ı sıuıdıtı ile 
7eı1ıla unetlm, ..,......, l'etirenlere 
~ .. lllllAilat nrilece.tı gibi, 

~ -- ~ tıetekktirler 
b1anrur. 

Vefa Olıld,tea Fa.brllr.a9t.Jlda 
... ,_ ___ --.cı N111i , 
,. Yazlığa Gideceklere ~ 

Hasır Koltuk ve Mobilyanız 1 
ile Dııtbudak ağacımlan bl\Jıçe 
k.ol'tuk'larınızı hec yerıden uouız 
lstanbulda Rızapaşe yoku§Un.. 

da 66 No. 
AHME f FEVZi' nin 

1 ASRI MOBiL YA 
'- Mağa,zasından alinız. ,,.,J .................................................... 

SOR POSTA 

Hergün 
(Battarafı 2 nci sayfada) 

yannamenin ne,ri tarihinde ıöyle .. 
mlftik. Aradoan ıgeçeo uzun aylar 
zar.fında bu fikrin yani .. olduğunu 
gösterebHecek bir olayla ka·rşılq. 
madıık, binaenaleyh diyeceğiz ki, 
e,ğer hu şekilde bit müzakere açıl
mış ise müzakere konll'8u yalnız Av. 
-rupa<lır; Avrupa olunca d.a kanuf
ma kapısını·n bizzat Ru99fa tarafın. 
dan açı'lmı-ş olması hatıra gelebile.. 
ceği gilbi, Rus.yanın ' gelecek gün-le. 
re müteallik istekleri hak.kıncf. sa. 
rahat e4d·e etmek arzusile Anglo • 
Sakson alemi tarafı.odan ac;:ılmıı 
olması ihtimali de clüşüniitcbjlir. 

Hatırlarda olduğu üzere Ruaya 
Atlan tik dekla rasyoouna yalnız 
prerılsib it ibarile ~talk etroit ve 
meseleyi biru dMrıleıttiımek içia 
bir MoskoWl seyahati yapan İnwiL 
tere Hariciye Nazırı Londrqa dön 
düğü zaman ild ö.lem aı~tımda tam 
bir an1a.pnıya varmadan önce bir 
9oık :ıoti\.utddrı yenmek İcab edece. 
ğini söyılemişti. Bilahare İngiltere ~ 
n-in Moakova ıeCiri Sir Crippa vazi. 
fe:smd-on istifa edeTel Londraya g~. 
d.i ve na.zır sıfatile ltabinf'.ye cirme. 
den evvel Rus davaaın.t ele alarak 
RU8)'ayı memnun etmek İcab ede.. 
ceğini söykdl, ayni zamanda Tay. 
mis gazetesi de Ru!lyaya stratejik 
hududlar verilmeıti lüzumunu müda
faa ett i. Gene hatırlarda olduğu Ü. 

zere Atlantik deklarasyonuna pren. 
si.b itibarile i ştirak etmiş ve Lon. 
drada Po·bonyayı temsil eden hü -
kumetle bir anlaşma yapmış olma. 
sına rağmen Sovyet Rusya Polonya 
hudud'lar:nı ç i zmediği gibi Baltı'k 
devletleri meselesi ik de h iç meş
gul olmadı. lı,ıte şimdi ele alınmış 
olan mesele bu meseledıir. Merakı 
muciıb o~an noklıı Anglo • Sakson 
aleminin kend i prensiıbleri ile Rus
yanı n düşüncP.ler i ni telif ·etmek İçin 
ne gjb j bir formül bulabileceklerin. 
d-en ziyade, harbin sonundan e-vvel 
verilen kararların harbden sonra 
yürürlükt-e kalabileceğine ihtimal 
vermek için ne g ib i esaslara istinad 
eddbilecekleridir. 

bk1!1t~ Zt,aklı9il 

Me~hur illiziyonist profesör 
ZATI SUNGUR 

Beyoğlunda cSE.S, a.inema ve tiyat. 
rosunda her 111t,Rm yeni numarala. 
rından mütetek\r ıl 71!"8in progra • 

mına devan. edecektir. 

-·--.......... 
NiÇiN 

Yeni Tokalan 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor: 
,.. Onun bir çok cazip ve 

yeni renkleri vardır. * o. butün kullandığım 
pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. 

,.. Ondaki hakiki çiçeklerin 
nefis kokusun~ pe~stiş 
ediyorum. 

,.. O, biltün gün sabit kahr. 
Çünkü terkibinde ba~k~ 
hiç bir pudrada bulun
mayan Krema köpüğü 

vardır . 

Jt- Yağmurh.ı, rüzgarlı ha
vaya ragmen Yenl To
kalon Pudrası tenlml 
dalma terü taze muha
faza eder. * Eminim ki her ne ba
hasına olursa olsun bun
dP o daha iyi bir pudra 
bulmak tmU.nı )'Ottur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıb Faık.Ql.1'e6'1ınde Ba.ya.1.ı K.imya, PacazıUoloji rve Mlkırobf\yoloji, HlJiycn, 

Fbyoloji, Patıo'DoJik Anatomi, Histuloji, öçiinoü iç ha.sta.l.ıkla.rı, Tedavi dr.ş ta. 
ba.betıl Fen FaaaüUıesinde isııençiyad kimya, Umumi Botanik, Galeııik, Sınaı 
kimya, Ecrebiıyat Fuültesinde Sosyoloji, B1*uk Faküllıeslnde l\ledeni Hıııkıuk, 
Hmmi BDU*, Amme Ilutrukıı, CCTA BUlmlııu, Devlt-tlier Hukuku t<Ha.va ve 
Deın.b» :Dolıiead Fakültesinde Maliye iktisıad \"C İş~lme DoçeDtlikleri ııç.ııkıt.ır. 

Fen Falriilfıeei tçin 13.Aiustos.1942 Perşembe, diteftel'i lıehı 1'7.Eyliıl.1942 Per
şeınıhe günleri. J81banoı dil imtlha.nla.rı yapıla.cakltll'. Na.mı.edlikleri kabul edilen. 
lerin ııemeo teırı1ıerillAıı lelkiklue ba.şlaııacakbr'. İsteklilerin dll lmtihanla.rmd:a 
ha.zır bııfhınmaJarı ff tederini g()Sterileıı tarihten bir hafta sonra.ya kada.r tev. 
di etmiş oima.tarı li.zımıtır. Sıhhat ra.poru, beş fotoğt'af, nülus kiğıd.t suret\, 
ilmi hiiviyettnd cöıAeırfr fişlerle ((Fişler Tedris İ~ k:&lemincfen istıenccekttr·> 
imtfhamlııuı lllr hatta ~vvetine kadal' Rdııtörliite bae vııru.lma&ı. «6059ıt 

.Hu1ran 5 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

A8b:ıri Jhılf'lere. Knnn Miıeri ....._ ...... tt ıı;..Oi.kli ha,ırlama orta 
okulların& tale1>P ıuıw:r« 

J - ı.&Jliı~ dr ~ıa.r.._.- "9l W$ ~esi için Kony:ıda Kaleli, 
~hlnk Maltıeı>e n J\t1.1'111l L'tkttl ~lerıllt! Konya askeri or•a okulunu11 
ve K.:ıysen l't!dilı.li "'~ ha:urla- ...ı.. olrulunun her tic sııııfına, MeNi _ 
ro.a ced:iltli oku.l.uııuıı trtri"ci· ıııiDOİ. iıoönoö sm.ı.flanna., Kırıkkale ıaaıı'a.t 

okulu. ve Ankal"a mu.~ır. ! a-t'Cl'Dtli ..... ıı.nu.ıı yalnız birinci sınıflarına maarif 
llseleriııcren, m.ı.ant .n.. otru.llanndaıı ve ilk olı:ul mellUJllarından talebe 
al.naraktr. 

2 - AlınM'&k \alırıbeııııı l'tirit xtundan otması, sıhhi mua.ye~e satlıı.111 

çıbnaaı. ve lfllekli elkdı ibtiy~tan fa&la oldutu takdirde yapılacak seçme 
SııDavmdıa ta.z&runa.'tr şarttır. 

3 - Ta.tı..<Ul! tef°bd"11er . her ~ sebeble olursa ·olsun yaşını büyütmıiş 
veya. t.öcwconis olıloLv, btılunduldarı oıkulla.rın son smavla.rında sınıfta 

veya büt.ünlt'mı>Je k:ır.JmL') olanlar. yaşları, boyları ve .:ıtırhklan askeri lise. 
ler taUma.tmdaki hadler-! u.vıun olmıyanlıar kabul olunmazlar. Yalnu ce. 
Ali ttha.ıt huırlanıa. orta okulla.rma bir Ui öç sene t.a.h!IİU terketrnieJ olan. 
lar alınabttİI'. 

f - Bu -Uarı taşıyan tstek!Uerin bulundıUkıla.rı yerlerin a.sk~rlik şub~. 

!.erinden d'iier L.ayıli kabul sarthı.rmı ötrenmeıerı ve okıull:\rca is' ekWer 
baklan.da. yapıılmak'·.ı oları tahkikat netice?erinln seçme sııı.a~laırı.rıJ. ka.;b.r 
tamamla.nam.k istelt' i.!e..:ın bu smavlara girebllmeleri:ni temin i.çhı 15.~la. 

yıs.H2 den :fılba.ren birer dilekçe lıle 'Voe a(llk ika.met a.dre9lerlni ve nüfusı 
k.ayldlı buhmd'Ulı:lll-rı yerleri dilekçelerinde g-~k Uzer• derhal c'nnck 
lıstıedilııleri okul müdürlüklerine müracaat etmıe~ri ve maanf ok.ullarınd~ 

sın.ı.f gC(l!De ıımavları bittikten sonra da dlfer kaydı .ı:aouı kikıdlannı ha. 
nrh~ a.fterlik şubl'JPrl 1olu Ue en geç 10.Atmfıos.HZ tarihfne kadıa.r 
okul ı:ıtililürlök.lerine göndermeleri ilan olunur. u323'7.5538 • 

Top Baskı Ustası At.nacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünde.1: 

Fabrika ve tamirhaıı.elertmtzde too baskı ustasına ihtiyaç vardır. 
İmtıihaıtJıa a.lmmak Uzer~ taUb ola,nlaııo A.ruııan.da sirl!ih fabrl:kasma., is. 

tanbulda. Zeytunbunw alll.lı t.amirlııı.nenılu mür~rı. CG012) 

İzmit . Deniz Satın Alma Komisyonundan: 

Semizotu. 
Kabak 
Pa.tl.ıcau 

Bamya 
Tue fasuQ. 
DomlMıtw 

K. S<>tuı 

Pata.tıes 
ispana& 

Pırasa 

Kavım 

Ka.rpa 
Ta.ze ÜZ'Öllll. 

Sıılo& 
LAhaoa 

K.i!Gsu 

12.000 
21.000 

3UOOO 

ıuoo 

28.000 

90.000 
13.800 
46.800 

4.800 
9.liOO 
8.000 
8.000 
8.000 

800 
4.800 

Tahmini fiyaiıa 
Kuııış Sın. 

11 50 
21 
15 
25 
40 
15 
18 
30 
12 50 
15 

15 
8 

20 .. 
10 

Tut.arı 

Lb 

2100 
4200 
5048 
3600 

11200 
13500 
248' 

14040 

6000 
lHO 

640 
640 

l600 
'81 
480 

6'7Ul 

1 - Yukarıda cins ve mikd.ırlıan yazth 15 Jııalem. sebze kaıpa.lı ZMfia. e-.k. 
silıttııeye komıılmuştUt'. Eksiltmesi IG.Ht\.ZİRAN.H2 Salı günü saat 16 da İY.
miıtte tersa.ne kaı>ısmdıa.ki komisyon binasınh ya.pılaca:kltırı 

2 _ Bu işe ahi şartname 338 kul"Uli mukaibi1'ılde lııom'5yonıda.n alınabilir. 

3 _ t.~llerln bu l~le"lc llglti oldu'akı.r.ma. daiır t 'c-tret v"Slı:a.lar•n ve Z ı99 
sa.yılı ıka.nunDD tarifatı vrçhile tanılın rdece.ldleri tek.lif mektıublarını •e yuka. 
mh ya.ılı tem.iına.t.ıarile btrliJlıte belli giin ve saatten tam bil' sa.at evvelm e ka. 
clM kom!Nyoruı. vennel-eri. (5942) 

1 ~skeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan I 
8.6.942 Paııariıesi g-ünü saa.t 15 de paza.rl*la. Iha.le ed'iılooeği 21, 23 ve 25/5/ !>t2 

tarihlerinde lllefll"edHen -&000 n.cLet meşinin ilim hülııiimsiizdiir. cG078 ' 

Devlet Demiryolları lşletma U. '"L t İ 
l\luha.mme:n bedeli U275ı lira. olan 3000 ad~ gömme kapı kllidı aynası 

(pirinç) (12.6.1942) Cuma ,;üniı ı 14,30) on dön otuzda Haydarıı:ı~ad.ı Gıı.r 

binası dahilindeki komisyon tarafından .aç* eksiltme osull!e sa.tın alına~ ııı. • ır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (95) lira (63) lrurmıluk muvakkat ı .. mı"s' ve 

kanunun tayin ettıtı vesaik.le blrlikt.e eksiltme günii saa.Llne \tadar ı.umlsyon:a. 

müraca.atlan lazımdır. 
Bu işe aid şart.na.meler komlsyondan params ol:a.ra\t da.tıtılm&!<t..ulı!". !58ıt9) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 30/Mayıs/1942 vaziyeti 
AIC.Tll': - PASiF. 

'lz.606.211 
Ba.n]CD.Ot • • • • • • • • • 

Ufaklık • • • • • • 1 1 4 

DaJıılldelr# mllbülrlen 
T(lrk 1iratıl • • • • • • • • • 

Bar19tıeld mlllaüirWı 
Alta: Safi kilocr'MD H.8ot.l'r9 

Altm& tahvili Ubil" ltmeA d6o 
vısıer • • • • • • • • • 
Diler dövilıler " borcl11 JDiıiDS 
bak11elerl • • • • • • • • • 

B.aıdne tala'fillerlı 
ı>eruhte edllecı eınakı utd1Jıl 
kareıııtı . . • . . • . • • 
ıtanunun M lnct maddeleı1M 
&evfitall eamne wnfıD.c1&n ~ 

tedt:J'•t • • • • • • • • • 
Seaeftt ce.ıama 

Ticari aeneUer • • • • • , • 
.......... lallTllit etmlamt 

< Derllhte edlten etrakı nUıdlo 
A < 7enin ka1111Jlt Mham ,. 

t t.AhvllAt <ltu>art JcıJmetle> • 
B < Seıt>est !llham ve TalıYil&t; 

&vansbır: 
Altın ve dövls Qarlne &ftnl , • 
T&hvilAt üzerine avam • • , 1 
Hazine7e tıs& vadeli avans , • 
HUine'Ye 3859 No. tu tanuna ~ 
açılan altm t.arfl].ıklı &vaDI • , 

H!asedarlar: • • , , • ı ı , ı 
Mub.'81* • • • • • • • • • 

Ura 10U!G.H6.H 
• G.927.059.50 
lt 2'17.363.99 

• 543.781.99 

U... Si.Hl.Hl. . --
• 64.699. 793.5'7 

u. ıal.748.563. 

:t 23.781l.220.

Ltra 310.3!3.315.88 

O. tş.19U81.93 

• 10.'27.628.06 

Ura 

• 
• .. 

IUfal.22 
'2.81&.941 . 

-.-
244.oou.ett.-

118.33».851.33 

IU.781.99 

lff.991.794.57 

134.958.3'3. 

aıe.ıaa.aı5.88 

55.619.889.99 

•t.992.089.6? 
uoe.ooo..-

1Lnt.7u..H 

Serm&Je 
ilıt1yat akoellı 

Adi ve fevtaılıde • 
Husuat 

• • • • • • . . . . 
Teavilldekl banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nt.kdiJ• 
B:anunun G • 8 inci maddelerin• 
t.evntan Hazine ta.rafından vaki 
ted.11•' • • • • 
Deruhte edilen evrakı na.kdiJ• 
bati:yesl • . • • • • • 
Karşılıiı t.amamen altm olarak 
ilATeten tedav1lle vazedilen • • • 
Rff.9kont mutabllt Ulveten teda-
vUle vaııııedilen , • • • • • • • 
Hazineye l"f,ptlan altın tarşılı.th 
avans mukablll 1902 No. lu k:ıuıun 
mucibince ll&veten tedavflle na. 
d11sı • .. . • • • • • . 

MEVDUAT1 
TM lirası 
AJ'm: Safi ~ 8'7.7.42! 

3850 No. lu kanuna röre haı:tnere 
aoıJan a9IUIS makabW teYd.1 oı.. 
na.n aJtmlar: 
Sa.fi UJıogram 55.541.93' 

Döviz Taabhüdalu 
Altına tahvili lcabil dövizler 
Diler dövizler ve alacaklı Klirlna 
balciY~eri , • • , • • , 
Muhtelif • • • • • • • • , 

Liıra 9.412.125. 7 .. 
,, 6 ooa.ooa.-

Ura 158.748.563.-

ıt 23.790.:?20.-

Lira li;U5S.~43.-

lt 40.000.0{10.·-

• ZSS.500.000.-

il 134.500 000.-

Lira 98.146.SOI.09 
lt 1.234 .16-l.05 

.. '1U2t.16'7.9!1 

Lira -.-
)l 26.02~l.033 ,. 

Lır 

15.0CJO.C>OO.-

13.412.l~S.73 

597 .!t58.3t3.-

99.380.6G5.H 

78.lH.167.90 

26.029.033.60 
148.899.393.5'1 

~~J/l.J.~L.J~~P!....!r~o~t~•~·~i~n~d~i~rı~·-LN---~,.~·..._•_•_,_11 _•_·_oıı. __ • __ •_h ... ,;:___.L._~_._~~---'~~---'~~~~--~:...Jl..!!!!!lli!llll..llllU!!llM!!!ll!!!...I~~~~~~~~~· .. ~~~~~ 


