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"Amerika sulhun 
idamesi için bekçi 

vazifesi görmelidir,, 
r-Wi:k ı'ye göre:~ 

Harb topyekun bir hal• 
gelince hiçbir millet ban .. • 
dan azade lıalamıyacaıı 
gibi •ulh de bütiin tliin)1aya 
ıamil olmaDa hiçbir mil • 
let bundan iıtilade etmez. 

Alman milleti için 
uygun yer ayırmıyan 

sulh iyi olamaz 

Nevyoıitı, 8 (A.A.) -: Büyü~ 
Brıtanya elçisi Lord Halıfaks, Sı
raküz Üniversites!ııde söz söytliye. 
rek dem ştır ki : 

H tl rtık harbi kazanamı. 
b ne ve bu sene ka-

r d h kazanamıya-
c k old una hayl; e-
m m. (Devamı 5 inci .. yfada) 

--o-

Boloa1ada 
bir maballe 
kalmamı' 
İngilizler havadan 
şehrin resmini 

aldılar 
lngiliz ve Alman 

ha va akınları 

Yazı itleri telefonu: 20203 SALI 9 HAZiRAN 1942 idare itleri telefonu: 20203 fiatı s nroe 

c::: 
o 

Tl1\imt 

Hava Kurultayı 
mesaisini bitirdi 

Hind tuğayı 
komutanı ahnan 
esirler arasında 

Başvekil Kurultay delegeleri 
şeref ine bir çay ZilJaf eti verdi 

Kıymetli spor idarecilerimizden avukat 
Abdülkadir Karamürsel'in fikirleri 

Böyle bir vergi 
ihdasından sarh nazar 
edilmesi de muhtemel 

Beden terbiyesi teşkilatının Ma
arif Vekaletine devri münasebeti. 
le ıtanınmış sporoularımız arasın
da a~ığımız anikete bu.gün de ma. 
ruf sporcularımıooan ve değerli 
idarecılerimizden Şehir Meclisi 

Ankara. 8 (Hususi) _ FevkalA- ikin~ reisi avuıkat ~bclülkadir Ka. 
. . ramursel cevab verıyor. 

de kazanç verıgısi alınmasına daır .. • .. 
olan proje üzerinde Parti ıgrupu • e. ~bd~llradır Karamurse • 
kıomisyonunun hazırlaüığı !"aporun lın lılıirlerı: . 

. _ el - Bence ~r mevzuu ıle küL 

Suallerimiz 
l - SPol lıqldı.tmm m&arjfe de-nt 

hakkında ne clü.5ıüııuyorsıınua? 
1 - TeşkDit.m Akat Wntla.rı D"ler6 

buıünlmü &eşkilltt:An neler MÜ 
)'Ol'9UDUaT 

1 - Meldıeblerle kllibl« aru1Ddakl 
mUnaeelıetler &aıkvtye mı eclOme. 
Uıdlr. J"oUa anla.ruıı bibbö&&r 
~malı mqnT _ ya~nda Part:. grupun.?a ~uzak7- tür fiziğini birbdrinde-.n ayırmak 

Jımerikıı tayyare gemıteri ~ık denizde resı ve bu mıuzalkere uzerınde bır ıazııımdır. Memlekıetilnıizde bu iki 
Amerikan • Japon «D~man •. aörünüıe göre çekif- prensip kararının verilmesi muh- mefhumun ıbirbirinden ayırd edil. 

' - Teşld!A.tta kimlerden lıttıfade e • 
clibneslnl lstiyoraunusT 

deniz muharebeSİ :=t~:~·1~!7r.a~=n~:~~lad~: : temeldir. Verilecek karar ya böy. ____ (D_eva_m_ı_6_nc_:_sa_y_fa_d_a_) ____________ ,...::_ 
man kruvazörü hasara u~ratılmıt- le bir vergi ihdasından nrfınazar 

' .Japon 
ıuoıa 

çeldllJOf 

tır. Alınan 'bütün haberlerin aıhha- etmelk, yahud da projede tatbik 
ti tahkik edilinceye kadar bu kru - kabiliyeti olan esaslı tadillere 
vazödevrin 3 numaralı t~bliğde lı.a- geÇ1111ek olacaktır. Gayri menkul 
eara uaratı'Jdıkları büdirılen gemı - satışlarında ver<Finin esk! s~tı"lara 
Jer arasında bulunduklarını veya a• '!1' 

bunların 'baıka ıemiler mi olduğu. teşmilinden şimdiden sarfınazar 
nu .c>ylemek mümkün deiildir. edi1miştir. 

Bir dütJnan deatroyeri batırrlmıt ---ıo 

ur. Bir Amerikan dcıtroycri, bir Benzı·n lahdı·dalı •b• denizaltı tarafrndan b1ttrrılmış ise 

Bir Amerikan muhrı 1 de civarda bulunan gemi:er müret- 9 Temmuza kadar 
·ı b. J on destro- td'batınl kurtarmıt1ardlr. Ölü mikta. 
1 • ır ap n azdır. 

yeri batb Havay adaları ıillsife9i civarın - tahdı•d edı.ldı• 
d• ikinei derecede mühim bir de -

b 
niza'hı faaliyetinden baıka büyük 

Donanma aş Olt)ranU'lun hu kesiminde ılikunet Ankara. 8 (A.A.) - 9 EylUl ta. 
kumandanınuı hüküm wrmelctedir. rihinden Ltibaren benı:n tevziatın-

Pehlivanlık tarihimizi 
tahrif eden garib bir 

radyo konuşması 
r···························································································· 
Türlı lıöylü.ü pehlivanlılı tarihini hepimizden daha iy~ 
bilir. Bu müıahabeyi Jinlcdilıten ıonra: «Demek tad .1 
yoda lronuıanlar hep böyle ltonuıuyorlar!n der•~ bu ı 

• hüküm bizi üzmez mi ? 
\. ........................................................................ ·--···············-' 

t Baflaunanclanın beyanatı da tatbik edilmekte olan tahdidat 

Lo l 
beyana 1 Vati .. tıon 8 (A.A.) - Pazar 9 Birindteflin 1941 tarihinde ilAn 

ndra, 8 (A..A.) - Ko onyanın - akpmı matbuata ~.anatta buru • . . 
Yazan : M. Sami Karayel 

bombardımanından günlerce son.. ~) _ A-lmn Biıletik AllMn'İka donanmuı edilmiş olan esaSlar dahilınde 9 
ra ~ artııkı :n~~~d ~~=ur 8 

ilen.\,afkumandam amiral Killl. Mid. Temmuz 1942 tarföine kadar de. 
( Yuııını 3 üncü 1&yfada bulacalaınl'.a) 
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r Hergün 
Amerika ile Rusya 
Arasındaki 
Müzakereler -

.,_, ____ Ekrem UtakJııll-

V aşirıgtonda Allan.tik dekla.. 
rasyonunun siyasi maddele

rin.in değı~iri.l.mesi ~d;le ya.. 
pılmakia olduğu söylenen konuş.. 
malar hakık.rıda yenıiı hiçbir haber 
almmamış olımasına mukabil ö
dünç verme ve :kiralama kanun~ 
nun çerçevıesi içinde Amerika ta. 
rafından Rusyaya yapılmakta o.. 
lan yardımın yeni biır ?ekle kan.ut. 
ması için Vaşington hüıkılmetiniıı 
hazırlıyarak Rusyaya verdiği pro
jeye dair yeni tafsilat almak müm. 
kün olmuŞtur. 

l 
l 

SON POSTA 

Hatırlarda olduğu üzere Alman 
orduları Rusyaya saldırdıkları za. 
man Aımerika hükumeti Amerika 
umumi ef!karının Rusyay:ı ka~şı 
pek iyi h ·sıcrle beslenmiş o~m~dı
ğını gözönüne alarak ilk. yardım 
olmak üzere Rusyaya bedec mu. 
kabilinde mal sa.tımaya başla mı şıtı, 
malı mal ile değişmek Amer~ka 
hüktunetr.n:m bu yardım yolunda 
attığı ilkinei adımı,· karşılıksız mal 
veıımek te üçüncü ad~rnı ·teşkil 
etıti. 

Tabiat insanlera muhtelif kabiliyetler venniştir. Bazıları kafalarlle, Gözünün önünde açılan bir manzaraya bakmak için siyah gö:ı:lük 
bazıları kollarile, bazıları da ayakları ile l~lerler. mühendis veya kullanmak hatadır, fakat gördüğü manzaranın bir s~ab olup olmadı. 
~imar olurlar, fakat dildmt ediniz, gözü en çok ç~enler yaJdızcthk ğmı &ra§ttrmak, söze değil, maddi esere bakmak senin için vazife • 
ıle nıetgul olanlardır. . d" ar. ··-··--............... _ .. ....._.. .. _______________ ......... __. .............................. -............. _ ...... -.. -.. ---.. ------·-------· 
r 
1 Sehir llaberlteri 

Amıeriikanın Rusyaya yapmakta 
olıduğu yardıırnı yeni ~fr şekle koy. 
ınııa!k için hazırlayıp Rus sefirine 
verchği proje ooıkkınıda gelen ye. 
ni tafsilattan anlaşılıyor ki, yardım 

\.. ~ 

Bazı işçilere 
c:ğır işçi karnesi 

~lun<la. atılacak dör-düncü adım varı"ln1esı· kararlaştı 
ıçın bahıs ırnevııuu olan şey evvel-
ce İngiltere~ bahşedHmlş olan • __ _ 
bütün menfaat ve kolaylıkların E l Al b d . 'b k 
aynen Rusyaya da bahşedilmesi Y " aıın an ıtt aren e -

Fakir halka açılacak 
aşhaneler için Kızılay 

momessilleri toplandılar 

) 

ve bu suretle İn.giıterc ile Rusya mek karneleri~ halk, İ!Çi, ağır 
arasında tam bir müsav_ı:ı-t ölçüsü iui olmak üzere üç kısma 
vü~uda gebiırilmesidir. Oyle bir ayrılarak <tevzi edilecek Tatil aylarında fakir ilk okul çocuklarına 
müsavat ki, .Amıer~ka Cümhurrei. 

Susuz kalan ·bir 
mahalle 

s~nin Ameri!Kada yapılan harb 1 B h la d 1 •. 1 yemek temin meselesi de münakaşa edildi, 
l · · ·· f'kl d azı sa a r a ça ı;ıan ışçı er 

md 3:. zte~esrınRı mutıte 11 ~~~ ar~.s: a. a!lakadar'lara müracaat e-deTek ken. şimdilik yalnız Eyubda verı·ıecek 
Kumkaptda Eslrcikemal ma • 

hallesinde oturan okuyucuları .. 
mız, Cami sokağındaki çepne
nin on gündenheri akmadığını 
ve bu yüzden o civar ha&ıoın 
su tedarikinde mü,külat çektik • 
lerinl bildirmektedirler. Okuyu. 
cularımızın temin ettiklerine gö 
re bu havalf deki su tebekesinde 
htthangi bir tamire muhtaç sa. 
katlık yoktur. Geniş bir semtin 
su ihtiyacım kar,ılayan Lu çe§
meye, ,ayed herhangi bir sa • 
katlık vana Jahi, giderilerek su 
verilmesini okuyucularını.ız ~ • 
Jakadarlardan ısrarla istemek. 
tedlrler. Alakadar makamların 
dikkat nazarına arzediyoruz. 
Bir semti sebebi ne olursa ol • 
sun 1 O gün susuz bırakmak 
doğru değilJir. 

agı l!a1o.en usyaya uı.. ru~uan _:ı,ı • v • • k · ·• . 
h 

1.~. •

1 
• . . .. . ld w..ı<erln.e ag!r ışçı arnesı verıımesı-

aA.Aı verı ecegım ::;oyıemış o U- i i t · sı di y l ~t' ·kl -
ğu ihatl!l"lanacak olursa, cırasıra n t" 

8 .er;;ı, ~·ı r. ~1 
hn l' ıu .b: Kızılay ka.a delegeleri <lün vila- til günlerin.de mektebde bulun 

Rusya lehinde ihlal edildiği bile ne300ıces.ın e, .. a e;ı dşe ır ka .<Ik glı ı yet merkezinde mümessil İ.ınıail Ce yacaklan. ayrıca hademe ve 
1 

zmaa -t 
.. l b"l' B Am 'k t r 1 gram uzerın en. e me 8 an a.ı· ·sı··· d b" } ıe re 1 soy ene ı ır. u, erı a :.ı.ra,ı.ın. 1 . . . . . . 

1 
,m ın reı ıgın e ır toıp anll yap. çİ memu.r kuUanılınasının ise ·ok 

dan ıhaı.ırlanan projenin ilk kıs.. bazı tfÇllere agır ışçı k<".mesı verıl. mşlardır. Toplan•tıda vilayet dahi - lWJf •· • v . . ç. 
1 

• r·· ·· ··1 .. t" B etıı oıacagı nazarı ıtıhara ahn 
mıdır. Projenin ikinci kısm~nda mesıne uzum goru muşı ur. u ay !indeki fakirlere verilmesi •nutasav~ narak .,.imdilik ·.remegıv·~ t "b -

ı b d · ·11- b ·ı · 1_, ,_ ._ ,., J ... ecnı e ma 
hartı esııasıında yapılaca~ bo~~la.. aşın Van .ıtı:~areıı ~ gl'?l ıum.se w ~~r __ ı~ı~.n ~!caır; yeme~ meselesi gö _ hiyetinde olarak yalnız E.yüb kaza 
nn harbdcn sonra ne '?Ckılde ode- lere aglr ışçı kame.si verıılecektır. ruş'Ülmuıştur. Muhtelif nah:yelerde sında verı'lm · k l t .ı... v• . . . . v . . . esı ·arar aş lrlımıştır. 
necegı tesbıt edilmıştır. . Haber a.Mıgımıza göre, E.ylür ba ık.urulacak a~arreler ıçın bina teda Bu busus umum rnü·cl'ü,l'liiığe de ya ~ 

Hatırlarda olduğu Ü~E:re .. Am~- şından iU?aren ekm<:k hr~el:ri rıki v~ yemek için fürzumJu ma1'ze - zılacak ve oradan gelen talimata gö 
§<a geçen haıibde de muttefıklerıne hal'k karnesı, işçi karne•ı ve agır ış.. me b~asaa ~oı:uşm.aların mevzuu- l'c hareket edilecektir. 
para ve malızeme yardımı · yaptı, çi karnesi ohnak üzere üç esas tip nu tcışkıl etmış.hr. Bu arada hangi 
fakat lıaırb biti~ te bo~cu~. öden. üzerinden yeni baştan hazı~lanacak, v~yette bulunan şahısların fa~r ve 
mes:ne sır.a. gelu:ıce eskıi• muW~f·k- ve istihkak sahiblerini.n vaziyetleri Jıımayeye muhtaç addolunacagı me 
ler arasında ~~r~~l a~laşmazlık 1 esaslı bir şekilde tesbit oldunduk _ sel~si üz_er.i~d.e durulmuş v~ ~akir. 
çıktı. Rusya re3ım1 ıcabı 61k ollrak tan SoınTa tevzi.ıta gecileccktir. lerın tayını ıçın merkeıul.enı fıkır so-
'bültün lborçlarıtnı :iınlkar etınişti. 0 - ru!lması kararlaştırılmıştır. 
Fransa •bir müd<let taıksitl~rini Ö- Ayrıca mahaUelerde fakirleri tes 
dedilk.ten sonra aczim iJ.an etti, ı~ Parti Genel Sekreteri çil edebilmek üzere mahaUe mü • 
giltere ise taksitleriniı sembolik d ·· d l tk"kl · messillleri ve emıniyet teşkilatının 
olarak ödemeık yolunu tuttu, hiç Un e e 1 erıne da Kızılaya yardım için te~e'bbiise 
bir borcunu itnlkar etmıyerek mun.. devam etti geçihnesi karar altına alınmıştır. 
tazaman ödemiş olan tek dıevlet Diğer tarafom~ tatil aylarmda 
Finlandiyadır ve Amer:k.anın· Fin- Şehrimizde bulunmakta olan C. 'muhtaç Hkmekteb çocuklarlna ye -
lanclııyaya tevee<:ühü cic o vakitten H. P. genel sekreteri Me.mduh Şev~ mek verilmesi hakkında Eyüb ka • 
ibaşlar. Yeni !harbin sulhunda eskı ket Eeendar Paı•ti ve Ha~.:vterincle 1 zas·nın dileği delegeler arasında 
anlaşmazlık}arın bu defa daha ge- teftiş ve tetkiklerine devanı etmek-- münaka~ları mucib olrilu~ur, Mu. 
niş ve .. dah.~ kat'i ~ek:lde ç~kması j t~d'ir. _Parti. gen.el se.kr~teri dun Par. alllim ve mekıteb ıhad'emeleri ni n ta -
çok mumkun, hatta mJhaklkaldır. 1 tl vüayet ıdare heyetı reısı Reşad 
bunun önüıne g~ek lazım. Öbür Mimaroığlu ile b.irfikte Eminönü r ............................... -........... , 
harbin suthunda mü'ttetıkleri A- 1 Hal:Jc.evini ziyaret etrrr;ş, f.v azala.. O •• d ·ı·b 
mer.iıkaya oıan rorçlarım i~ar et- :ri'ie tan:şmı~ ve muhtelif kolların L UgUn 8n 1 • aren 
meye sevlkeden başlıca amıı iktı: faaliyeti etrafında Halkevi reisin - • 
sad buhranıytlı. Şu ~alde yenı den .izahat~ almı~tır. Genel sekreter ekmeklerdekı arpa 
harbin sullhunda eski anlaşma. Parbye baglı talebe yurdlarııı da geız 
mazlı'klann çııkımasının önüne· mi,, taldbeierle görü1J11ü'Ştür. •kt • d• ·ı· 
ge~k için iıtLlh32'. ~ilecek ilk Memduh Şevket Esendal yeni ya ffil arı ın ırı ıyor 

LiHfi Aksoyun 
Üsküdar köylerindeki 

tetkikleri 
Ü.küdar Parti .b~kanı ve bele • 

diye reia muavini Lutfi Aksoy ev. _____________ ..) 
vellci gün Üsküdara bağiı Dudullu; K · 
Çekmeköy, Su!'tan çif.tliği ve Alem- omiser, karısının 
dağ 'köylerini gezmiş, Partiiiıer ve l d d " ·ı 
bütün köylii.Jeri roplıyarak kendi - yara anmasın an egı 
lerile samimi ha$bitha'kle bufunmuş, ihmalden Ölmüş 
Par>ti işleri etrafın<la izahat almış. Panıgaltıda Muatkl İ~nde bir 
tır. Lutfi Aksoy bütün köylii·lerin l kadın yifzünden duyduğu ltıskanç. 
derdlerini din einiş. ihtiyaçlarJnl Jık tesiri're kocası k.omieer muavini 
teebit etmi,, zirai du·rum odun ve Tarat Uçkunu çakı ıl~ yaralıyarak 
kömür vaziyeti etrafında .lroylüler~ öti..im~ 9e'beb olan Nedimenı"n du-
te <MTü .. mü~-ür. -

&- ...... ·Tuşmasma 1 inci ağırceza mahkeme 
Belediye reis muavini müteakı - ainde dün d-e devam edilmiştir. 

ben bu köylerie bera'ber Kurna, Dünkıi.i celsede adliye tabibi En. 
Şıh1ı ve d!ğer köylerde yapılmakta ver Karan?n Talat Uçkunun ölüm 
ol"an okulların inşaatını tetkrk et - selbebi etrafın<:la malumatına mü • 
miş, alakadarlardan izahat aimış - yacaat edilmiştir. Enver Karan suç 
tir. aleti olan çakıyı muayene ve ha -

tedbir muhaldmik bır__ılktıısad buh.. pıfacak talebe yurd'u inşaatı hazır. 
ranını önleımelctir. Obür haı bın t!ıkJarı etrafında da meşgul ı0lroak. 
sulhunu ikıt.ısad buhranının takib tadır. 

dise etrafında verilen raporları tet
Üniveraite Talebe Birliğinin kik ettikten sonra; ezcümle demiş. 

Ekmek çeşnısının deği§th'i- • l b' tır· ki·. 
l v• • k kt k güze 1r eaeri ecegını ve e me · e ·i arpa. ıı- Bu çakı ·tarafından aç1 lan etmesinin lir sebebi Ru::.-yamn 180 Yurd inşaatı için Parti ernrir:e 1 

milyon nüfusu ile kendısini dünya mt»yon 100 bin lira veril'miştır. Bi
piyasa.sma kapamasıydı. Demek na inşaatı 22 Haziranda ıhal"e edi. 
oluyor iki, yeni harbin snlhundan le(;ektir. Yurd inşaatının keşıf be -
sonra iktısad bu_!rranll'ıın .d~ha ge- deli 1,036,694 liradır. İbaieyi mü 
ni~ ölçülerle dQgmaıması ıç·n Rus- teakıh derhal faaliyete geçilecek -
vanm te'krar kabuğu içine çekil- · 
J • h b tır. 
memesi lazım· Eğer verılen .a er- ============== 
ler doğru ise Ameriıkanın hazırla
yıp Rus sefiır1ne verdiği pr~j~n~~ 
ikinci kısmındra 'bu nok.t.a goz"ınu. 
ne alınmış, baş'ka bir ~&birle Rus
ya Anglo..Sa.kıson filemıniırı. kurma
yı t•asarladığı y~i . ~izarr.da yer 
almav:a davet ed1lın1ş.t1_r. . 

Faikat bize öyle gelıyor kü, !bü
tıün bu müzakere, münakaşa ve 

TAKVİM • Haziran 

Rııml tan• 
l8ii8 -Mayı• 
?.7 

GÜNf'~ 

b. 1>. 

1 :,9 

9 
Salı 

Re1nıi ••Olt 

1942 

C. evel 

24 

-Hı:ı:ır 
29 

lM;)AI( 

s. u. 
8 10 

06 81 

mu'kaveleler. hanıg.i netice üzerin
de karar kılınırsa kılınsın kağıd 
üzerinde kalmaya mahkumdur. 
Zira harb sonu dünyasının siım.a
sını Anglo.Sakson-Sovyet veya 
Mihver aleminiın bir müttefikler 
meclisi değil, iıki gruptan, ·bilhassa 
birincisinden en kuvvetli kahn ve 
~ad k.onısepsiyonlarmı en geniş 
muhiıte y.ayara!k kuvvetle destek
lemeye muvaffa'k olan !.e.:fuit ede
oelotir. 

bk6•1n Zt.,aklı.9il 

Halka un vermiyeıı fırıncılar 
AIJakadarlar, mutfak işierindeki 

un ihtiyaGlnl karşıfamak üzere herı 
fırının Pazartesi günleri karne mu 
.kabili un vermeleri kararla~tıri lmış.. 
ıti. Bazı fırıncılaııını bu karara uy c 49 

Ötle 
--+--~;;-'.'""--;;---t--:-:y:--'8u-ı -u madrldarı ve müracaat ollduğu za -

ı_;:;.;.;...ıı....::.;;.;..:;:..;_+~~-t--=-ı-:-11 manla.rda un varm.edikler.i hakkında 
1 · O. tikiıYeder ya.pılmıştıT. Bu hususta b L>. 

MI 18 22 41 yapı.lan teFti§ll.er neticesinde _6 fırın 

miktarının azaltılacağını ev.. Oniversi~e Talei>e Birı1iği, Oni - yara öklUrücü değildiT. Fakat; Ta _ 
veıce yazmıştık. Toprak Mah.. versiteye gı:ecek lJse mezunl:ı-rına Jat yaraya iyi bakmamış; tedaviyi 
sulleri Ofisi dü.n aldlwda.rlar- faydalı olabılmek mak:sadıle hır kı. ihmal etıni~r. Bunuın neliceııi husu 
d~n aldığı bir emirl.e ekmekte.. lavuz hazırlamıştır. · Bu ~ılavuzda 'le gelen plegmon tesirile septi semi 
kı ~ ~O a!Pantn mıktc.rını % : Üniversiteye nasıl girile<:.eği hazır- o)muş ve ölüm vu1cubulmuştur.)> 
2_5 ındırmış ve. fırın~a~a. bıı. ha- ijlanacak ~vraklo.r, muhtehf. fa.külıte- Mahkemece okunan Morg rapıoı. 
lıtada u.~ tevzı etmıştır. Fırır'- iller:. yurdlaJ1_ hakkında. geniş ızah1t ru da doktorun rnütaleasıııı teyid 
lar bıtgım % 25 arpalı unla ek. : I verı'lmektedm Bu yıl lıselerden m~- etnıiştir. 
mek çıkaracaklardır. Bu S1tret. i zun olacak talebe'krin mühim hır Müteakıben 3ÖZ alan müddeiu::nıı 
le ekmekler bugün biraz daha ~ıjhtiyacını karşılay~cak .~~~n bu ~ı- mi Ziya Yazgan mütaleasinI serdet 
beyazla§a.caktır. : iavua:dan . ~er lise kütülbıhanı-sıne miş ve hadiseyi adiyen yaralamak 

'- .) göndıerilmıştır ~ uı.- _:ı , .. k N d · · a ,............................................ • şoK:nnoe gorere e ım.enıra cez 
lca·!l'llnuınun 59 uncu maddcs.i de1a -

l letile 456 ncl mad.deye tevfikan tec 
ziyesi.ni İstemiştir._ (iSTER 

iSTER 
iNAN, 
INANMAI 

İzmlrde çıkan «Anadolun ga. 
zeteslnde ıu haberi okuduk: 

<cAnafartalar c;addeslnde 653 
sayılı fırında Süleyman ve Ke&. 
telli caddesinde f ırJncı Mehmed 
Cotkunwı lstanbuldan iki bin ta
ne ekmek karh tedarik ~ip ge • 
tirerek birçok kimsele.-e saltıkla. 
rı zabıtaca haber alınnıı,, bun .. 
ların ev ve dükkanlarında arama 

yapılmlfllr. Süleymanjn ev ve 
fırınında ve Mehmedin de evin. 
de bir teY bulunrnamıısa da Meh 
medln fırınında ıahibsiz ve faz.. 
la 2 tane ağır lfçİ, 2 tane büyük; 
4 tane çocuk karb; 1 tane ağır 
ifçl; 1 tane büyük; 1 tane de 
haftalık ekmek kartı dip koçanı 
bulunmuı; alınmııtır. 

iSTER 
iSTER 

'iNAN 
iNANMA! 

Dava, müdafaaya kalmı~ttr. ---o---
Mahrukat Ofisinin faftliyeti 

Mahrukat Ofisıi muvakkaten yer. 
!eşliği Belediye Temiziik hler.i 
Müdürlüğü b!nasln~n Mısırçarşı
sı üstür.de mÜşlalcil ıbir daireye ta -
,ımnı?tır. Ofis, Çatalca; İstıanca, 
Silivri mıntakala.rınd"an odun k.ö -
miir getirtmek üzere müna l~asa aç 
mıştır. 

Odun istihsal mıntaka.hr:ndaki 
makta'lar Ofisçe tesb:t olunmuştur. 
İstihşa} merkezlerinden odun ve kö 
mfö geti:r>tibneaine pek yakında ha.ş 
tanacaktlr. 

Mahrukat Of!si şd-ırin muhtel~ f 
.aeınt!crinde 6 biiyük depo kiralı -
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Saba.Ltan Sabaha: 

Sopa ile kamçının 
Terbiyedeki rolü 
Kanunla tasdik 
E dil"fed,kçe bu iş 
yürümez 

\.. Burhan Cahid -J 
D ayakla terıbiye olmaz, fosa. 

nın şerefi, gururu vardır · 
derler. Fakat üstüne titrenen ~ 
şere~vye gururun bazı insanların 
~nlıgı.nde pek zay:if olduğ-u da in. 
k?T ed_ı.lemez. Haysiyefo insan ken 
dme ~ getiTecek, kendini gülünç 
edecek veya kanunun pençesine 
ataca'k hareketi işlemez. Bunları 
yaparsa zaıten gururu, havs.;vet: 
ke~ tarafından harcanmış de _ 
meactır. 

Mesela bir şehia: teı-biyesi vardır 
ki bu belediye emirleri, nizamlari. 
le şek}jni bulmu~ur. Bu niza111la. 
ra . sayıgı etımiyenl-er kendi kendL 
lerı1J1.e haysiyetlerini k:rdırnnş 0 _ 

l~rl~r. Tramvaya asılnı::ı.k, yere 
tuıkıüırmeı'k, gişe önlerinde c::ıra va 
gi~eınek, umumi verlerce 'le~ _ 
kesm rahaıtını bozacak hareket _ 
lerde bulunma'k ve.sa:re gibi. Esa. 
se~ terMyeli şeıhiı-iinln yapmıyn. 
cagı şeyleri belediye nizamları da 
yasafk etımişleroir. Buna !3ğmen 
hem terbiyesini bozan hem de ni. 
zamlara a:s-ıkın harekc!ıte bulunan 
adamları .nasıl yola getirm li? Pa
r~ ~~ı bu fiillerin tek tük gö. 
ruldıugu yerlerde tesırli .)lu.r Fa. 
kat. küme halinde kabahat :sliye~ 
lerı yola getirmek ;cin daha mü _ 

i essir çare buLmak lazımdır. 
Mesela burnunu görmiyecek ka

dar sarhoş olup ı;di{aklar<la halkı 
biınr edenler tek tük olmak:tan çık 
tıler. Gurup gurup başı dunı:ı:ı]1_ 
Iar görülüyıor. Kamyona doldurup 
kara!kola ve ayılıncaya kadar sıı 
ve sopa .. Ertesi gün bir sarhos !?'Ö-
remezsiniz. · 

Aıvrupıaınıın medeni şeh'rler·rufa 
görülen o intizam kendr kendine 
:™ olur saaıırsmız. Hayır. Bugün 
T~lterede bi~ c;arhoşlar'l karşı 
sıopa kullanılır. Daya~ cezası tn. 
rtiliız kanun:LaTinda bile vardır. 
Kam~ı ile sopanın tPrbiye ii;ı:erin~ 
deki tıe:rbivet"r faziletini 'kabul 
ehneliy.frz. Zarure.tler nı~mn•ı ~lan 
""vleri müibah k1ld ı,ğı gibi lfi7um-
1u ahvalde kaımc1 ve sopa d:ı mü. 
bah değil farz olur. Radilkal bir 
gehfr teJ:lbljyesi ancak bu c-a Vf'de 
tı>essüs eder. Bi~ vakitler D1lıiliv~ 
Vellcll-eti arlk:acla viiı1{ ta~ımac;1 nı 
vasak etmıişti: - 'I'ü:rk vatannası' 
;ki bü'klüm ölama.z. Bu st>kild~ 
vi.ik tastrn:>ık dört avaıklı m"hhik
lara malhc::Hc;ıtın-; dentl( Yac::a1' vı1-

rümedi. Çürıikü iı'h.tivaç ikı a\rakh 
malblUOdanın da yülk taşmasını 
kalb ettirh"Ordu. Sopa ve kamcı da 
va lniz dört ava-klı mahluklara 
mı:ıhsus bir ternive vac;ıtas· olmalı. 
Öv1e i'ki ay~lk.lı ·mahliı·klar "ar ki 
kamcı V'e sopav-a dört avakiılar _ 
dan daha mümahalk olduklarını 
hareketlerile i:spat erlerler. 

Vazifemiz şudur. Kamçı ve so. 
payı ceza kanununa almak! 

c7Ju11fıan Cahid 
••••••-••••••••N•••n•••••-••••••1•••••111•••••-

Tabancasını temizler
ken beyninden vuru· 
larak ö~en muhasebeci 

Beyaz1d'da Kalender+ıane mahaL 
lesinde Deıruni Mehmed sokağında 
4 numarada otll'ran ve mezı.men İs. 
tan'buta gelmiş bulunan Sam:0un 1~ 
Bankası muhaselbe<:İ!İ 35 yaşında 
Abdll'T?ahman İfker dün ev:nc!e t3 .. 
bancasını temizlerken birdenbire 
s1Jah ateş almıştır. Çıkan kursu 
Albdurrahman · İlkerin beynine ifa 
bet ~tmiı ve dertıal öl.ümü intaç et 
rnişıtrr. 

Cesed'i muayene eden adliye t 
bibi Hikmet Tümer de.fnıne Tuhsa 
vermi~tir. 

RADYO 1 
SALI 9/6/19-lZ 

"l.30: Saat a.:ıarı, "l.33: Xllnşık prog 
ra.ın (Pi.), 7.45: Ajan:; haberforl, 8.15 
Evin saa.tl, 12.30: Saa.t ayan, 12 3S: Sa 
eserleri, 12.45: Ajanı; haberlerl. 13 :Şa 
kıı ve türküler, lB: Sut aşan, 19.03 
Radyo safün ~ıestrası, 18.45: Fas 
JıcyctJ, 19: <Denl'leşme sa.aU>. 19.15 
Türküler, 19.30: Saat al arı ve ajms h 
berleıi, l!l.45: Scrilıesıt 10 d:ıldku 19 5 
ı~asıl Jıe1ri.i, 20.15: Radyo gazeU? 
zo.z;: !Pilm ımPi:I (Pi.) 21: Zlr 
ı.w,,&m:, !l.10: Ot\;esf..-a cscrlen (Pi. 
21.H: ~..d GUıt~, 21.4.S· KI:ı 

TUrk miiıııiiti proçaııu, ~G: E:l:.4 ay 
. w )wnaiar. 
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Telgra'.f, 'releEon Ve Telsiz Haberleri 
Bu sabahki IFavkalade ihtiyaçlar içini llDU Şel 1 Hava Kurultayı 

y~ptır!:cak n.a~a eşya~ ~~~ı~Z::~,:~~~:r ~.~~ ~! ~ ~~.~~.~~~,. oL 

Haberler 

Al•anlar 
llalkas gnmru resmın en mna profesörlerle öğle ~h~.~=a!i' .~~ t~:~:~.ıb!~-: ~-:.::·;·~~.: 

. . · . ·· · . ~ . """ d•le aJ 1'01uadalci t8fd,bii.f.erinin büyük sını Kunıkaya teldif eylemek sure .. 
Ankara, 8 (Hususı) - Fevkala...ı ~ıeı ~aa~dl.e.re gı.~ı1tlmesı hak.. yemegı ya 1 f bir dikkatle gözden geçinkl:ğine tile sona ermekte idi. 

de ihtiyaçlar için yaptırılacak .~a.. ~ndalk.ı Ü\~ . Mechs ruzna~- itaret olunarak encümence ıiikrama Encümen rapoıle.-rının itabulün. 
fıa itlfU.tlanna aid eşyanın gum.. j sıne alındı. Liıyıha_ esashmna gur.e -- ka .. danan bu teşebbüeün genitle • den sonra Kurultay yeni genel mer • 
.rfilt vergilerinden muaf olara'k. 1943 ten .. 1952 ~~ı yılla=ı~ geç!. Aoıkıara 8 Hususi - Miiılli Şefi.. Glerek memleket ihtiyacmı .kat"Jıh. kez heyetini aeçmİ! ve bava tchicL 

Küçük bir kuvvet yurda sokulmaa hakitında bükU.. c.i. taablhudleıre ~ışrmek_.ıçın N~ miz İsmet İnönü yanlarında Maa. yaıcak bir tekle -getirl>me.i Ye bit_ lerimizin ruhlarını taziz için beı da 

Kuban topra~darına met MecliSe bir J.aıym verdi. V~kiline meııunı~et verilmek~. rif Velkili olduğu halde bu. baua Türk miiıendie ve kalifiye it- kik.a ayakta ifıtiram sülcUnunda bu 
Diğ.er taraftan, şose ve k.öprüle. Senelik ~iıye mile.tarı beş mılyon gün saat on birde siyasal çilerinin yetiftirihneei husu•larına lunduktan sonra Türk Hava Kuru • 

ayak basmıya mu- rin in§aatı için gelecek yıllarda Ül'ayı geçıniyecek-tir. bı~giler okulunu şerefien - çok elıemmiyet veriJme.i lü2umu mu •ekiziaci Kurultayına .an veriL 
f f k Jd d!ırmişlerclir. Hasan AU Yücel Şefe .kaydeditnıekte icfıi. Encümen gene mittir. 

v.:. a o su R lngilterede bir parla· Amerikan Jıpon talebenıin imUıanda bulunıduğumı bu raporunda bugünkü dünya ıart. Batnldlin çayı 
Viti, 9 (AA.) - ?:vy~t .u~- • • • • arzetımjş, bunun ii2.erine aziz Cüm. farı içinde Etimeeğud tayyare fab- Ankara 8 (AA) - &pekil 

ya muharebelerinde yenı btr hadl- mento azası dedıki • d • t be • hUl'll'ei~ Jmühaıı .od~rına ~- rik~ının ge~itletilere~ memleket dok.tor ~eıfik Saydam bugün aa-! 
•e kaydedilmiştir. llk defa olar~ enız muılare Si r~ ~~ ~ ile ~b ~~yacı~· t~. e~n bı1:. dunmıa ge 17 de Türk Hava Kurumu aelrizincı 
küçük miktarda Alman ukerl~ "Tarihimiz~n en etmişlerdir. Müteakiben de oğle tirıfmesinde giiçilüie ragmen Ku - Kurultay delegeleri terefine tehir 
Kettob yarımadasının karşı sahı. (8&ıtuaft. ~ inci ~). . yemeğini pırofastör ve tale~ ile rumca alman tedbiderin yardımile lokantasında bir çay ziyaft!ıti ver .. 
Jinde Kuıban'a çıkmışlar ve Kafkas b h 1 1 • ı~ay mulıarebeaının. ehemmıyeön.I. birti'k!te yemi§ler. memleket .it - encümen taralındaın izlıar olunan m~. 
ya arazisine ayak basmİşlınJır. u ran 1 gün erıne anlatmak içİD qıı.iıdlak.i teıbi.lıleri tiya~an ÜZ«;riınıd; hasb~lle~e di~. kıea bir zamanda gerçek. -1 Çok ~·mi bir hava içinde ge. 

__ -·o kuLDIDlftJır: bulllnarak di.rekt.ifler vennrşlerdir. ~egmıe ve kuruhn pllnlı Ye pü. çen bu zıyafette vekiler)e Cümhu-

Ml.dw ay den .. ız yaklaşıyoruz,, •Japoıiar hiiyü:k bir adıunlG ba.. Yemeği müteak"ib Şef okulda açıl- rizaüz ça~ aietemile memlke • riyet Halit Partisi i-dare heyeti, aza. 
~eii bir İl için küçük bir mış olan ka')"lllakamlık kursunu tin az zamanda değeru eaeneT ka • ları, meb'uslar ve basın mümeaail _ 

k .. nd • .L ge.mı.işlerdir. zanacağına bl'fı ümid'i b~irtmek. leTi hazır hulunmuştur. 

muharebesi• bı.llİ . .
1 

çoc~ü Z:nıne;ikr.~merika ka.. ..... A ... 
1 
...................... 

8 
..................... te ve büıtün bu itlerin başında bulu- Yeni merkez heyeti 

f p,.,.fimento azcm ba mı yon tın. . ed . .. .. h man ve ovyet nan Kurum bqkanı Erzurum nıeb'. Ankara 8 (A.A..) - Türk Ha. 

Alaska muharebesi• /nO:li:zin yeni bir cepheye d) ar gemı. ınşal e~~ecegınıM.d ~nr. usu Şükrü Koçak'ın verimli mesai- va Kurumu genel merk-ez heyeti, ye 
•· .. l d• 1 atan anurıa' Japonrann, ı v.ay. T bl ..,, .. t kd" t ·ı d trn k ı.. ı__ • :...:ı.. "d h . .. d L• t.ıfılacağını IOY e l • •• k•• ..ırıd~••-ıt • e ı•g erı• IUll a irse 1 a e e e 'te DUIU • Dl mentez l are eyetlne aıagl aıU 

_ dıen gen p'üs urtu~ vıuerı zaman n1J7oro'u. ze'V1ltı eeçmi,tir: 

başladı Londrıa. 8 (AA.) - Dün aqamlağır da~ yemiı o.l~~ına rağ.. ita . Heaa.b enc~~ninin rap.?nında B~ıkan Şükrü K~~k Er~rum 
Ca d "ff · ın.d Kefyaly'de söz nıen, (lhenuz kara üslennde çok voı••o ıse kuyudatın ıntızam ve mukem • mebusu. ba,kan vekılı Abdülıak 

.. rı· 1 
· cıvar, .. a to üyelerinden miktarda tayyareleri bulunduğunu)> A meliydi takdirle kaydedilmekte ve Fırat Erzincan meb'uw, Cemil Uy. 

soy ıyen parıamen · · · d !'l_ 4.. d" ki K E · b d T k" d " b' Muharebe harici edilen 14 s· I F ·· ı cl'em.iıtir- ı!Jave etmııtır. ılddeOI emnne.-;te iT : «· urumun ti - a ın e ır ag me usu. ır an raser, fOY e · ddak · fabrik d O el A f T'" ·· r-. L 1. Japon gemı'aı'nden 6 ar Mllı T -11..· • • ..__..._ anlı günle' • .Amlı-' Amerikan donanmasının mesu ı tayyare asın il ya y er: tı uzun "'°"o.n:m mer 
arunmızın en IO'Ulllr -. l kik\ . .mi b - M·· . H·· c··ı E harb gemin İmİf rine yakilaşıyoruz. Hayatım·z bahis beklediği ve ona c9re kuvvetlerini pı an. t~t er lnketıcehaı e 

1 
~ mb u - usub,, urııNr ki uerevr ..::o e Erzuruı 

. d T ·1 b ' bir fi- ba ır1adığı bu büyük deniz ve ha_ la easesenın mem e eıt avacı ı,g: a - me usu, a :re "-lSun rzurUla 
Vaşington 9 (AA) - . Şımdı ~~ ~r .•. .;.?1amı e fll8 .1 •m'ılyona z--~ _:ı.. __ !,_. p 'f:Lte ha-L!.- ıa•a, I' kımından pek öned bir mevki aL meb'usu Rıza Erten Merdi-n meb.. 

'ki bi d · h rebesı Alacı ıdT ot11raıı;. 90T•uyorum. r va 'lllUllareuewnın •• 5 
RJJD W " la k old "' günd ·• R·· ·· U d M "f V kll • ~- ncki r en,,ı_zl muda Aleoudie;- yakın adamımızın yakında yeni bir inkişafı üzerinde müeae.ir olabilece. m~ !.1

1 
-~ v~_.!t.._ en g~ne ~~.ı'-k• uttu '-~·k .. ~r~ e.. eti 

11\.a ıy:ıısı a9ı1A a.rın a. • h t la "ı 1 1 rum ... · fak b J k .ı ; te&ennnu etme11:te VU11.1nan tesıaa- meara ı ve teııuıı ogretım müste -
1 1 d an cep eye a ı cag n 9811 yo • cını at unun apoo uvvewer- . h . _,,,. dah . .. Y""• K _ı 

nes adaları do ay arın a cerey . ' ... d'ıkJa basa la ba "'lı bu.. Be:rlin, 8 (A.A.) - Alman ordu. tı ve ça fllUl aıeteIHMe a genış pn, Sureyya ıgıt ocacaı mebu -
etımektedir. Bu çarpı~a ha~ Hı·ııer Macar Baş- ~~~a .. r\ ~ ra g lan fbaŞkumandanlığı tebliği: inkişaflara namzed butunduiu tük- su, general Zeki Soyd'emir Erzurum 
da şi...'lldiıye lkadar sarih malumat ~ .. nu aoy em r. Doğu CEphesinin cenub kesi- ranla görü'lm~r.» meb"uau. 
alınmamıştır. . Kınıg, Ha.vay adalannı.? her ne illinde Maıca:r kıt'alan lc.iıÜ§ılnanın Hesab encümeni raporu, Kurum Yedek üyeler: Abidin Daver 
Vaşington 9 (A.A) - Mıdway vek·ııı·n·ı kabul ettı• pahas:na olursa ıoiaun nwdafaa e • yeni hücumlarını püSkürt·müşler. muamelat ve hesabatıntn yolunda Daver İstanbul meh'ueu, Dr. Muıı-

hava ve deniz muharebesı haklkın diTm ... t,.n M.,.ım 0,.1,.wrın; ..ı.-.uni _ . . • 
... . , ....... _ -, , ., - ·-

topratıada 
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r Hergün l Besfmli Jlla.kale : 

Amerika ile Rusya 
Arasındaki 
Müzakereler -

"'-ı---- Ekrem Upklııll-
V aşin.gtonda Atlantik dekla.. 

rasyonunun ,si.yasi maddele
rinin değişıtiırilmesi ~d;le ya
pılmakta olduğu söylenen konuş.. 
malar hakkında yenUı hiçbir haber 
ahrmıamış olımasına mukabil ö
dünç verme ve kiralama kanunu
nun çerçevıesi iıç:inde Amerika ta
rafından Rusyaya yapılmak.ta o.. 
lan yardınun yeni biır ıjekle konuL 
ması için Vaşington h.ükfunetinin 
lhazırlıyarak Rusyaya v.erd.iği. pro
jeye dair yeni taisHat almak müm.. 
kün olmuŞtur. 

Hatırlarda olduğu üzere Alman 
orduları Rusyaya saldırdıkları za
man Amerika hükumeti Amerika 

l 
l 

umumi cfı~ıfirının 'Rusyayo. kaa:-şı Tabiat imanlara muhtelif kabiUyetler venniştir. Bazıları kafalarlle, 
pek :yi hislerle beslenmiş o~m~dı. bazıları kollarile, bazıları da ayaldarı ile lılerler. mühendis veya 
ğtnı gözönüne alarak ilk. yardım ?'11mar olurlar, fakat difduıt ediniz, gözü en çok ç~enler yaldızcılık 

= Yaldızın altı 

Gözünün önünde açılan bir manzaraya bakmak için siyah gö:tlük 
kullanmak hatadır, fakat gördüğü manzaranın bir s~ab olup olmadı. 
ğmı arqtırmak, söze değil, maddi esere bakmak senin için vazife • 

olmak üzere Rusyaya bedeli mu- ile nıeıgul olanlardır. dir. 
kabilinde mal satmaya başlamıştı, .. - ..... ··-··-.....···-··-----------------·-··---............ ._._ •• _.._... •••••••..•• •• ···-·-----.. -·--· ---··-··-----~----

:;1üa~~~n~leb~e;~~~ ~~~: 11 S e h I.• r il ~ L e r 1 e r .; 'j 
attığı i'kinci adımı. ·karşılıksız mal Cllll J"1 A 
vermek te ü~-üncü ad!mı teşkil .. _ 
etıti. 

Bazı işçil are 
c:ğır işçi karnesi · 

Amıerılka.nın Rusyaya yapmakta 
olduğu yardıımı yeni lir şekle koy
ınak için hazırlay1p Rus sefirine 
verdiği proje ha:k:kınıda gelen ye. 
ni tafsilattan anlaşılıyor iti, yarclım 

r~lunda. atılacak dördüncü adım verı"lmes·ı kararlaştı 
ıçın bahJS mevızuu olan .şey evvel-
ce İngiltere~ bahşedilm~ş olan .. __ 
bütün menfıaaıt ve kolaylıkların E lAl b d · · 
aynen Rusyaya da bahşedilmesi Y u aıın ~n ıtıba~e'! e._k-

Fakir halka açılacak 
aşhaneler için Kızılay 

mnmessilleri toplandılar 
ve bu suretle İngiltere ile Rusya mek karnelerı, halk, ı§çı, agır 
arasında tam bir müsavat ölçüsü İfçİ olmak üzere iiç kısma 
VÜ(!uda geıtrl!rilmesidir. öy1e bir ayrılarak -tevzi edilecek Tatil aylarında fakir ilk okul çocuklarına 
müsavat !ki, .Aımeriıka Cümhurrei- k 
· · Am :n~ d ıı h ro yeme temin meselesi de münakaşa edildi, smın . e.rııl\.3:. a .yap an a a ı Bazı sahalarda çalı~.an işçiler 
maızemescuıı ımutterılkler aras nd aıakadarıara müracaat ederek ken- şimdilik yalnız Eyubda verilecek 
dağıtırlken. R~a~a .. bir . rü~an dilıerin.e a.ğ:r işçi karnesi ve-rilrnesi- _ 
hakkı verılecegım ::;oyıemış Oıdu- ni istemişlerdir. Yapılan tetkikler . .. . ~ · .. . 
ğu ihabtrlanacak olursa, arasıra . . d ha.I en· h l! ·b· Kızılay kaza delegelerı c.lun vıla- til gunlerın.de mektebde bulunma_ 
Rusya lehinde ihlal edildiiii lbile, 3n.e0t01ceısın e, .. e"!1 dş ır ka .<Ik g11 ı yet merkezinde mümessil hmail Ce yacaklan a,yrıca ıhademe ve nezaret 

. o 1 gram uzerın en e· me e an aı· ·ru•w• d b. }' · ' ı söylenebilir. Bu, Amerıka t:ırafın- . . w • • • , ,m m reı ıgın e ır .ı:?'P ant! Y~P- çı memur kuUanılmasının ise çok 
.ı ft- ;ı. .,~, .. ı,,...,"... """"";,.,,;... illl- kı~ 1 ban lJÇilere agır ışçı kamesı verıl- m-şlardır. T oplııM:1da vılavet dah ı -1 k~illfl"tli nl,.,.,.;;.ı "'""'uı itih,..,..,. .,. ı ... 

Susuz kalan ·bir 
mahalle 

Kumkapıda EslrcikemaJ ma • 
hallesinde oturan okuyucuları • 
mız, Cami aokağındakl çeıme
nin on gündenberi akmadığını 
ve bu yüzden o civar halkının 
su tedarikinde müıkülat çektik. 
lerinl bildirmektedirler. Okuyu. 
cu~ınıızın _temin ettiklerine gö 

Haziran 9 

r'---------"' 
Sabahtan Sabaha: 

Sopa ile kamçının 
Terbiyedeki rolü 
Kanunla tasdik 
E dilTTledtkçe bu iş 
yurunıez 

\. Burhan Cabicf _J 
D ayakla terbiye olmaz, insa-

nın şerefi, gururu vardır• 
derler. Fakat üstüne titrenen ~ 
şeref ve gurın-un bazı insanların 
t>:nliği.nde pek zay:if olduğ-u da in
kar edilemez. Haysiyc.fü insan ken 
dine s& getiTecek. kendini gülünç 
edecek veya kanunun pençesine 
atacak hareketi işlemez. Bunları 
yaparsa zaıten gururu, havs•vet! 
kendi tarafından harcanmış de • 
me!k.tir. 
M~Ia bir şehir teı.-biyesi vardır • 

ki l>u belediye emirleı·i, nizs.:nlarL 
le şeklini bulanuştur. Bu nizamla.. 
ra sa:}ıgı etımiyenl-er kendl kendi. 
lerine haysi'Yetlerini k:rdırnuş o. 
lurlar. Traımıvaya asılma.lı:, vp.re 
tükıfürmak:, gişe önlerinde sı;aya 
girmemek, umumi yerlerde 'ıer _ 
kesln rahatını bozacak hareke: _ 
lerde bulunmak vesaire gibi. Esa. 
se~ terbiyeli şabiTiinin yapmıyn. ' 
cagı şeyleri belediye nizamları da 
yasalk elım.işlernir. Buna r:ığmen 
hem ter'biıyesini bozan hem de ni. 
zamlara aylkırı hareketıte bulunan 
adamlan ınasıl yola getirm I'? Pa. 
r~ c::_~~ı bu fiillerin tek tük gö. 
rulıdugu yerlerde tesıTli ,)lur Fa. 
kat küme halinde kabahat :sliyen. 
leri yola getirm-ek ;cin daha ~ü ~ 
essir çare bulmak lazımdır. 

Mesela burnunu görnüyecc-k ka. 
dar sarhoş olup sditaklarcla halkı 
bizar edenler .te.'k tük olmaktan çık: 
tılar. Gurup gurup başı dunıanlı
lar görülüyor. Kamyona doldurup 
karaıkola ve ayılıncaya kadar s11 
ve sopa .. Ertesi gün bir sarhos gö. 
rem ezsin:iz. · 

A<vTupıanın medeni şeh'rlerind~ 
görıülen o inti2am kendi kendine 
!l1ıi olur saınırsınız. Hayır. Bugün 
T- ....!1~--- -1- , •• , 1 " 't 
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Telgra'.f, Teleı-on Ve Telsiz Haberleri 
Bu sabahki 

Haberler 

Al•aalar 
Balkas 

topractıada 
Küçük bir kuvvet 

Kuban topra~larına 
ayak basmıya mu

v .ıff ak oldu 
Vi,i, 9 (AA.) - S~vy~t ~u~ 

ya muhaıebelerincle yenı hır hi~ 
ıe kaydedilmiştir. llk defa olar~ 
küçük miktarda Alman ukerle~ 
Ket\dı yarımadasının karşı sahi
linde Kuban'a çıkmışlar ve Kafkas 
ya araziaine ayak basmişlardır. 

--·U 

Midway deniz 
muharebesi bitti, 

Alaska muharebesi 
başladı 

IFavkalade ihtiyaçlar içini 111111 şeı Hava Kurultayı 

y~ptır!~cak n_a~a eşya~ :ı!Z:::!,:~~~!:r ~.~~!!~~ ~.~~~.~~.~ .. oL 

gumru resmın en mua profesörlerle öüle ~::d::..:~::n!i' •• ~~ e~~·::~.ıb=:~'!;.:'!.";~:~: 
• • • • •• • • ~ • >J.. d•te •l 1'01uadaki tefd,büelerinin büyük smı Kurultaya tektif eylemek sure r 

An.kara, 8 (Hususı) - Fevkala.ı geç~ ~aa~dle.re gu:-ı1ılmesı hak- yemegı ya 1 r bir dikkatle gözden geçinld:ğine tile sona ermekte idi. 
de ihtiyaçlar için .yaptJrılacak .~a.. ~ndalkl laıyih.a. Meclts ruzn~: itaret olunarak encümence ıökrama Encümen rapodarının icabulün. 
fıa inşıaatlanna aıd eşyanın gum.. ı sıne alındı. Lieyıha. esasl~rına gut";-: karşrlanan bu tetebbü.ün genitle • den sonra Kurultay yeni genel mer. 
rük vergilerinden muaf ol~rc~'k 1~43 ten .. 1952 ID:3"~1 yılla~ı~ geç!. .~a 8 ~~i - Miılli ŞefL ôlerek ~emleket i~tiyacmı lr.atJlh. kez heyetini seçmİ'§ ve hava tchicl. 
yurda .sokulmaa haldtında bukü- cı taah!hudiere ~ı~k_ ıçın N~ mız Ismet İııomı yanlarında Maa- yaıcak bir tekle ~etırilme&i n bit • )erimizin niıl'arını taziz için beı de-
met Meclise bir 13ıyUuı. verdi. Vekiline m~ııunı~et verilmek~. xif Vekili olduğu halde bu. ha.asa Türk ~ve kalifiye i§- kika ayakta itıtiram sük\ınunda bu 

Diğ.er taraftan, §OSe ve k.öprüle- Senelik teID:Ye milr.tarı bei mılyon gün sa.at on birde siyasal çilerintn yetiftirilmeei hulU91arına lunduık:tan sonra Türk Hava Kuru. 
rin iıJiaatı için gelecek yıllarda li.rayı geçmiyecek·tir. ildgiler okulunu şereflen - çok ehemmiyet verilmeei lüzumu mtı eekizinci Kurultayına aon veriL 

1ngilterede bir parla
mento azası dediki: 

"Tarihimiz:n en 
buhranll günlerine 

yaklaşıyoruz,, 

Amerikan -J1pon 
deniz muharebesi 

O:ırmi,ıerdir. Hasan Ali: Yücel Şefe kaydedilmekte idi. Encümen gene mittir. 
taleıbenıin i.ınltihanda bulunıduğun.u bu raponında bugünkü dünya ıart. S.,nılcilin çayı 
arzetımjş, bunıun üzerine aziz Cüm. farı içinde Etimeeğud tayyare fab. Ankara 8 (AA) - &pekit 
hUl'll"eisimCız imtihan odalarına gi. rikpının genitletilerek meınleket doktor Refik Saydam bugün saat 
renlk :indlanlan .Uika ile takib ihtiyacını temin eden biT duruma ge 1 7 de Türk Hava Kunıma sekizinci 
etmişlerdir. Müteakiben de öğle tiritmesinde ciiı91üıie rağmen Ku • Kunı.lıtay delegeleri terefin1! ıelm 

(Beıhnft. ~ inci .,f~)_ . yemeğini profesör ve tale~ ile rumca alman tedbiderin yardımile lokantasında bir çay ziyafeti ver .. 

1 
~ay mulıarebeaının ehenu'nıyetınJ. birliktte yemişler. memleket .!ftı • encümen tarafından izhar olunan mi,tir. 
anlatmak için ataiıdlaki t~bihleri tiyaÇlan üz~rind~ hasbı~lle~e dileği~. kısa bir zamanda gerçek • j Çok sa~im.i bir hava içinde ge .. 
kulla.nmtftjl: bulaınarak cW-ekt.ifler vermrış.lerdir. ~epnıe ve kurulan planlı ve pü- çen bu zıyafette vekilerle Cümhu-

aJaponlar biiyUk bir adamıo ha- Yemeği mü.tealkiıb Şef okulda açıl. riizaüz çahtma sistemile memlke • riyet Halk .. Partisi ıdare heyeti, aza. 
f&Abifeceii bir it için küçiik bir mış olan kaymakamlık kursunu tin az zamanda değerli eserler ka • ları, meb·uslar ve basın mümeaail _ 

. ....,...,.,.,L.. gezmişlerdir. zanacağına kartı ümid'i belirtmek. leri hazır i>uluınmu,nu. 
çocuk gôndeı,.Ü,-Ol'"Mr.J> .................................................... te ve bUtün bu itlerin ba,mda bulu. Yeni ınıerkez heyeti 

n l" t ı,· milyon Dütmanln Birdfl!İk Amerika ka. Al s t rar ermen o azan tT • • ed . .. .. h man ve ovye nen Kunnn bqkanı Erzurum nıeb'. Ankara 8 (A..A . .) - Türk Ha. 
I ·ı· • · b·r c.npheye l dar geını ınşa emmyecegırn atlr- usu Şü"lnü Koça'-' ın v-ımlı· mc•aı· va Kurum 1 ..ı.. h t. nrı ızın ye!H 1.. J"". latan amiral, Japon!ann1 Midway - 5. .... " • u gene me~ez eye 1• ye 

ahlacagını •oyle ı den geri pU.kürtUlldtük!eri zaman Tebıı·g-wlerı• sini ta~dirle ilade etmekte hulu - ni merkez i~a~e heyetine aıaiıdaki 

1 

n117ordu. zevatı aeçmı,tır: 
Londra. 8 (AA) - Dün aqam ağır darbeler yem.İt olmalarına rağ.. ita Hesab encümeninin raporunda Baıkan Şükrü Koçak Er7.Unı11l 

Cardiff civarında Kel)'aly'de aöz m~n. «henüz kara. üelerind~ çok vo•••o ise kuyudatın intizam ve mükem • meb'usu. başkan vekili Abdülıak 
.. r arlamento üyelerinden ımktarda tayyarelerı bulundugunu)> &A meliyeti takdirle kaydedilmekte ve Fırat Erzincan meb'usu. Cemil Uy. 

MuhGTebe harici eJilen 14 ;7;' ı1::~r!er, ,öyle d'em.iıtir: illave etmiftir. ldd Ol dem1mektedir ki: «Kurumun Eti - badın Tekirdağ meb'uau. 
Japon gemiainJen 6 sr ..Jlı Tarihimizin en :oo&ıranlı günle' • Amiral. Amerikan do.nanmaau~ın ' 8 mesuddaki tayyare fabrikasında ya Üyc1er: Atıf Tüzün Çoruh mel 

harb gemi•i İmİf rine yakılaışıyoru:z. Hayatım·z bahis beklediği ve ona gğre ~vvetlerıni pılan tetkilder neticesinde bu mü - usu, Müınir Hüsrev Göle Erzuruı 

V . 9 (AA) _ Ş -,,J~ mevzuudur. Tamam ile ta.hal bir fi. lıazırlad'ığı bu biiyük denız ve ha. la essesenin memlekeıt havacılı,ğ1 ba - meb'usu, Nakiye Egün Erzur~ 
aşıngton · ııı.ııu . e· ·1y . · p "fi.it h n,m ıa•aı I' lı:ımından pek öne~ bir mevki aL meb'uıru Rıza Erten Mardin meb.. 

ikinci bir deniz muhat"ebesi Ala!'!- lr.1tko1a~.öyiüyonı~ır mı i 0~: :v•k~a~~ın .. a•. tiabll W mağa Jiyık olduğu ve günden güne usu, Rüttü Uzel Maarif Vek&leti 
ka kıyısı a9ıiklaırında. Aleoudien- ya ~n a 1ımı~ın ya a yen ~ !~k uzebın e mıuJ e9UI' k 0 ;cc:- tekemmül etmekte buıunan tesiaa. mes'leki ve teknik öğretim mü.le .. 
nes adaları dolaylarında cereyan cep eye atı acagını 9&tll)'Orum. ~ı, w ~ ~n~= ~J brı- .Be:rlin, 8 (A.A.) - Alman ordu:. u ve çalıpa sistemile daha geni§ pn, Süreyya Yiğit Kocadı mebu. 
etmektedir. Bu çarpışma hakkın- M 8 ~ 1 

•• rıl İtti ra g 
1 

u.. laırı lbaŞkumandanlığı tebliği: inkişaftara namzed -bvhınduiu tük. su, general Zeki Soydemir Erzurum 
da şi.."'lldiıye !kadar sarih maıUınat Hitler acar aş- . 11 

aoy em r. h Doğu ceplhesinin cenub kesi. ranla görülm\qtür.» meb·uau. 
ahnmamıştır. . Kınıg, Havay adalıannı.? fer ne II!linde Mıaıcar k:ııt'a1an İd!üşmarun Hesab encümeni raporu, Kurum Yede\ üyeler: Abidin Daver 

Vaşington 9 (AA) - Mıdway vekı·ıı·nı· kabu' ettı• pabas:na olursa ıoaSQD .Dll.lda aa e • yeni hücumlarını pü9kürtmüşler. muamelat ve hesabatının yo!unda Daver İstanbul meb'ueu. Dr. Mua. 
hava ve deniz muharebesı hakkın J difmelt!n fa71m v,..M;O.i.ni .... ""'mi _ •. ~ . . · · · • · · · , • ~ 

.,., -- --- -----~ .L-1 1!!::.-
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2 Sayfa 

r Hergün j Resimli lBa.kale : 
-····-

Amerika ile Rusya 
Arasındaki 
Müzakereler -

"'-·--- Ekrem UıaJ.:lıgtı_ 

V aşingfonda Atlantik dekla
rasyununun siyasi maddele. 

rinin değiştil"ilmesi maık.sadıle ya.. 
pılmakıta olduğu söylenen konuş. 
malar hakkında yem hiçbir haber 
alınmamış olımasma mukabil ö
dünç verme ve kiralama kanunu
nun çerçewsi iıç:in<le Amerika ta~ 
rafından Rusyaya yapılmak;ta o.. 
lan yardımın yeni biır ~lde kıonul
ması için Vaşington h.üıkfunetiniın 
hazırlıyarak Rusyaya verdiği pro
jeye dair yeni ta•fsilat almak müm. 
ikün olırrıuŞtur. 

Hatırlarda olduğu üzere Alman 
orduları Rusyaya saldırdıkları za_ 
man Aımerika hükumeti Amerika 

l 
l 

SON POST~ 

Yaldızın altı 

umumi cfıkamım Rusyay.::ı karşı Tabiat insanlara muhtelif kabiliyetler venni,tir. Bazıları kafalarlle, 
pek iy.i h:slerle beslenmiş o~mc:.dı. bazıları kollarile, bazıları da ayakları ile lılerlcr. mühendis veya 
ğını göz&nüne alarak ilk. yard!m ?11mar olurlar, fakat d~kat ediniz, 1rözü en çok ç~enler yaldızcılık 
olmak üzere Rusıyaya bedeli mu. ile nıeıgul olanlardır. 

Gözünün önünde açllan bir manzaraya bakmak için siyah gö:ı.lük 
kul~ hatadır, fa.kat gördüğü manzaranın bir s~ab olup olmadı. 
ğmı araıtumak, söze değil, maddi esere bakmak senin için vuife • 
dir. 

kab:Iinde mal satrmaya -başlair".J.şiı, .... - .... - •. -..-... ................ ------------·-··--.......... - ......................... ____ --··-.. • .. -----------~---

~~~.n~leb:e;~~: ~~~~: ı' s e h .- r .._,.. a ........ e r 1 e r .- j' attığı ikinci adımı,· karşılıksız mal .... ~ 
veıım.e'k te üçüncü ad!mı .teşkil .. _ 
etıti. 

Bazı işçilare 
c:ğır işçi karnesi 

Amerikanın Rusyaya yapmakta 
olduğu yardıımı yeni lir şekle koy
ımıaik için lıazırlayıp Rus sefirine 
verchği proje hGıkkınıda gelen ye. 
ni tafsilattan anlaşılıyor ki, yaniım 

r~lunda. atılacak dördüncü adml verı·ımesı· kararlaştı 
ıçın bahıs ımevr.zuu olan şey evvel-
ce İnıgiltere~ bahşed.ilmtş olan • 
bütün menfaat ve kolaylıkların E rl b J . ·b 
aynen Rusyaya da bahşedilmesi Y u aıın ~n ılı a:e~ e._k· 

Fakir halka açılacak 
aşhaneler için Kızılay 

mnmessilleri toplandılar 
ve bu suretle İngiltere ile Rusya mek karnelerı, halk, ıfçı, agır 
arasında tam bir müsavat ölçüsü ifçi olmak üzere üç kı•ma 
wıcu<la gewırilmesidir. öyıe b!r ayrılarak -tevzi edilecek Tatil aylarında fakir ilk okul çocuklarına 
müsavıat ki, Ameri,ka Cümhurrei- k 
· · Am '~" .:ı ıa h b yeme temin meselesi de münakaşa edildi, smın . e~J:Aa.~a .yapı n ara ı Bazı sahalarda çalışan işçiler • • • 
maJzemescnı mutteııkıe~ ar~.sınd aııakadarlara müracaat ec1ıet"ek ken. şımdılık yalnız Eyubda verilecek 
dağıtrrlken. R~a~a .. bır . ruÇhan 1 di1erine ağır işçi karnesi verilmesi- _ 
hakkı verılecegım soyıemış oldu., ni istemişlerdir. Yapılan t-etkikler . .. . ~ . .. . 
ğu ıhatıırlanacak olursa, arasıra . . d h•J eh. h T- ·b· Kızılay laza delegelen <lun vıla- tıJ gunlennde mektebde bulunma_ 
Rusya lehinde ihlal edildiği ıbile · ne30tıOcesın e, .. a e~ d§ ır ka -<lk glı 1 

'yet merkezinde mümessil İ.ınıail Ce yacaklan ayrıca hademe ve ııezaret 

1 

. 1 gram uzcrın en e· me a an ı· ·sı·~· d b. ı . • 
söylenebilir. Bu, Amer:ka hrafın- . . ~ . . . , , ma ın reı ıgtn e ır .toıpıantı yap- çı memur k.u1lanı1masının ise çok 

• • . ... , il-ıA71 ı"""ıll'!'t"~ avır 19c1 k21rnem veri~- ....... ı .. .....ıı~ T ........ I A..,;ı~ .. ,,;J;.., .. ~ .:ı,.J...j 11.;;I•-·•; -•---~· ----·· ·.:ı. __ -'·-

Sus uz kalan ·bir 
mahalle 

Kumlcapıda Eslrcikemal ma • 
hallesinde oturan okuyuc:u)an • 
mız, Cami aokağındakl Çe§llle

nin on gündenberi akmadığını 
ve bu yüzden o civar ha&ımn 
su tedarikinde mü,külat çektik.. 
lerinl bildirmektedirler. Okuyu. 
cularınıızın temin ettiklerine gö 

Haziran 9 

r--------~ 
Sabahtan Sabaha: 

Sopa ile kamçının 
Terbiyedeki rolü 
Kanunla tasdik 
Edil111ed,kçe bu iş 
yurumez 

'-. Burhan Cahi cJ _J 
D ayakla terbiye olma~ insa. 

nın şerefi, gururu vardır; 
derler. Fakat üstün~ titrenen o 
şeref ve gururun bazı insanların 
b~nliğ~ınde pek zaydf olduğu da in. 
kar edilemez. Haysiyc.fü insan ken 
dine s6z getirecek, kendini gülünç 
edecek veya kanunun pençesine 
atacak hareketi işlemez. Bunları 
yaparsa zaıten gururu, havsiyet! 
kendi tarafından harcanmış de _ 
melktir. 

Mesela bir şehiır terbiyesi vardır • 
ki bu belediye emirleri, n1zamlarL 
le şekHni bulmuştur. Bu nizamla. 
ra sayıgı etım.iyenler kendi kendi. 
lerirn.e haysiyetlerini k:rdırnıış o
lurlar. Tramvaya a5ılma.k, ye-re 
tükıiirmek, gişe önlerinde sıraya 
girmemek, umumi yerle.rC!e 'ıe; _ 
kesin rahaıtmı bozacak hare.ket _ 
lerde bulunma'k ve.saire gibi. Esa. 
se~ terbiyeli şohiriinin yapmıycı_ 
cagı şeyleri belediye nizaın1ar• da 
yasalk etırnişılerdir. Buna nğınen 
hem terbiıyesini bozan hem de ni. 
zamlara aylkın harekctrte bulunan 
adamlan nasıl yula getirnıi'Ji? Pa. 
r~ ~ı bu fiillerin tek tük gö_ 
ruldıugu yerleroo tesırli olur Fa. 
kat. küme hali.nde kabahat :şliyen. 
len yola getirmek ~cin daha mü _ 
essir çare bulmak lazımıdır. 

Mesela burnunu görmiyecek ka. 
dar sarlıoş olup sdıcaklarda halkı 
bimr edenler te-'k tük olmaktan çık 
tılar. Gurup gurup başı duO":ınJı. 
lar görülüyur. Kamyona doldurup 
karaikola ve ayılıncaya Jradar sıı 
ve sopa .. Ertesi gün bir sarhos gö. 
reme7.Sinı.iz. · 

Aıvrupruuın medeni şeh'rlerlnd2 
görıülen o iıntirzam kendi kendine 
~ olur saınıl"S'lnız. Hayır. Bugün 
T ~ • • 



9 Haziran 
SON POSTA 

n Ve Telsiz Baberleri r Telgra'.f, TeleW 
~u sabahki IFavkalade ihtiyaçlar iç"nl Milli Şel Hava Kurultayı 

;!laberıer yaptırılacak Dafia eşyası Dün siyasal bilgiler mesaisini bitirdi 
Almanlar - H k . d f okulunda talebe ·ve (ıı.,taraıı 1 önel ıayfada; '""büyük b;, foagatle «•hımış ol. 

llali•as gumru resm n en mna profeso··rıerle o··rııe Kurumunun memlekette b r hava- duk1arını bilhassa tebariiz ett"ri .. n :. ' ::J cılık endüstri.inin temelleri atılma- !erek gene1 merkez !heyetinin ibra -"""'.. d"I 81 yıorundaki t~büslerinin bü) ük Slnı Kurultaya tekıhf eylemek sure top d Ankara, 8 (Hususi) - Fevkalıi- 1 geçici taalrhii<.flere g:dşiJmesi hak yentegı ya 1 er ?ir dıkkat1e eözden geçinld:ğine tile sona ermekte idi. t' 

de ihtiyaçlar içln yaptırılacak .?a.. ~mda'ki laym_a . Mechs ruzna~- ~-mret olunarak c~ncümence şükranla Encümen raporı'Jarının icabulün-
fıa inşaatlanna aid eşyanın gum .. j sıne alındı. ~ıyıha esasl2rına gor.e karşıfanan bu teşeb'büsün geni~le _ den sonra Kurultay yeni genel mer-
rü!k vergılerintlen muaf olara'k 1943 ten 1952 m:ı~ı yılla:ı~a geç!. ~ara 8 Hususi - Milli Şeii- tilerek memleket ihtiyacını karşılı- kez heyetini seçm':ş ve hava ~id-
yurda sokulması haldtında llüku.. c.i taahqıüdle:re gırışmek ıçm Nafıa nuz lıiımet İnönü ~anlarında Maa- yacak :bir şekle getin1mesi ve bıl _ ]erimizin ru'hların1 tnziz için beş da 
met Mecl;se ba- layiha verdi. Vekili.ne m~zuniyet verilmek~edir. rı.~ Ve-kili oldugıı halde bu- hassa Türk mühendis ve kalifiye iş.. kika ayakta ihtiram sükunu:ıda bu 
Diğer taraftan, şose ve köprüle- Senelik ıtedııyc mık.tarı be.ş mılyon gun saat on birde siyasal çilerinin yetiştirilmesi hususlarına hmduktan sonra Türk Hava Kuru_ 

Küçük bir kuvvet 
Kuban topra~larına 
ayak basmıya mu-

v .ıff ak oldu 1 .1 d b. ı A 

rin inşaatı için gelecek yıllarda lirayı ,geçmiyecek·tır. öl:>Mgiler okulunu ... şereflen - ço1' ehemmiyet verilmesi lüzumu mu eekizinıci Kurultayına son veril
d:ııım.işlerdir. Hasan Ali Yücel Şefe kaydedihnekte idi. Encümen gene miştir. 

) S R ngı tere e ır par a-
Vi~i. 9 (A.A. - ovyet us- • • Amerikan - J1pon 

deniz mu:1arebesi 
talebenin imltihanda bulunduğunu bu raporunda bugünkü dünya §art- 8a§vekilin çayı 
arzetııniş, bunun üzerini:? a.ziz Cüm. ia.rı içinde Etimesğud tayyare fab- Ankara 8 (A.A.) - Be.§vckit 

ya muaıare'bclerinde yeni bir hadi- mento azası dedıkı: 
ee kaydedilmiştir. llk defa o1ara~ 
küçük miktarda Alman askerle~ 
Keftoh yarım11dasının karşı, eahı
linde Ku'ban'a ç1kmışlar ve Kafkas 
ya arazisine ayak basmişl:udır. 

hunrelsimiız imtihan odalarına gİ- rikpaının geni§letilerek memleket doktor Refik Saydam bugün szıat 
rerak imlt'i!hanlan ,tlaka iJc takıb ihtiyacını temin eden bİT duruma gc 1 7 de Türk Ha, a Kurumu sekizinci 
c1mıŞlerdir. Müteakiben de öğle tirilmesinde güçlüğe rağmen Ku - Kunı!tay delegclerı §ercfine §ehir 

--·U 

M"dway deniz 
muharebesi bitti, 

Alaska muharebesi 
başladı 

'' T arihimiz~n en 
buhranh günlerine 

yaklaşıyoruz,, 

(.Baft.arafı 1 inci uyfada) yemeğini pr-0fesbr ve taleb.:? ile rumca a1ınan tedbir1erin yardım'le lokantasında bir çay ziyafeti ver • 

ly;ay mdharebesinin ehemmiyetini b'rlı1dte yemişler, memleket .3h ... encümen tarafından n!ıar olunan mİ-§tir. 
anlatmak için ap.ğıdaki tf"~bihleri tiyaÇları ıüz7rlnd.e hasbi~ı:ıller~e dıleği~. kısa ibir zamanda gerçek _, Çok sa.m mi b · r bava içinde ge _ 
kuflanmııtır: bulama.Tak direktifler Ycrmrışlcrdır. l~şecegıne ve kuru an planlı ve pü. çen bu ziyafette vekillerle Cümhu .. 

ujapon.!ar büyük bir adamın ba.. Ymleği müteak'b Şef okulda açıl- rüzsüz çalışma aistemile memlke - riyeı Halıc Partisi dare heyeti, az.a_ 
§arabileceği bir iş için küçük bir mış olan kaymakamlık kursunu tin az zamanda değer1i esder ka _ hırı, meb'uslar ve basın mümessil .. 
çocuk gôndcnniyorlar.ıı !!~!~!~: ................................. zanacağına karşı ümıdı belirtmek- lCTi hazır buhmmuı1tur. 

B" 1 "k A 'k k te ve bütün bu iŞlerin ba~ında bulu- Yeni merkez heyeti 
Parlamento azaaı bir milyon Düşmanın ıl' eşi merı ·a a- Al a e So t nan Kurum başkanl Er:zurum nıeb'- Ankara 8 (A..A . .) - 1 ürk Ha-
/ngilizin yeni bir cepheye dar gemi inşa edemiyeceğini hatır- m n y vye usu Şükrü Koçak'ın ver mli mesai- va Kurumu genel merkez heyeti, ye 

.. l d,. I latan amiral, Japonlann, Mid\'iay - T hl•"' 1 · · kd" J ·ı d k b 1 · k atılacağını BOY e l den geri pı.iskürtülldük1CTi zaman e ıg erı· ımı ta ır e l a e etme te u u - nı mcr ez idare heyetine aşağ daki 
nuyordu. zeVtıtı seçmiştir: 

Londra, S (AA.) _ Dün ak§am ağır darbc.i~r yemiş ol~nla~ına rağ_ Hesalb encümeninin raponında Başkan Şükrü Koçak Eu:urum 
Cardiff civarında Ke'fyal(y"de söz m~n, < henuz kara. uslennd_: çok Volkolta ise kuyudatın intizam ve mükem - me'b'usu, başkan vekili Abdiırh k 
.. r parlamento üyelerinden mıktarda tayyarclerı bulundugunu,, me\iyeti takdirle kaydedıJmekte ve Fırat Erzincan meb'usu, Cemil Uy. 

Muharebe harici edilen 14 ;~; ı~:~raser, şöyle demiştir: ilave etmiştir. • dd Ol denilmektedir ki: «Kurumun Eti - badın Tekirdağ meb'usu. 
Japon gemi11inden 6 sı sallı Tarihimizin en 3:>$ranlı günle - Amiral Amerikan d-0nannuuıının •ı e mcsuddaki tayyare fabrika:sındn ya Üyeler~ Atıf Tüzün Çoruı.a mel 

harb gemisi imi~ rine yaklaşıyoruz. Hayatım·z bahis beklediği ve ona göre ku.vvctlerini .. ptlan tetkik~er neticesinde bu mü - usu, Münir Hüsrev Göle Erzuruı 
V . 9 (AA.) Şımdiı mevzuudur. Tamamile şahsi bir li..ııhazır1ad1ğı bu lb~ük denız ve ha - savaşlar essesenin memlekeıt havacılığı ba - meb'usu, Nakiye Egün Erzurum 
aşıngton · lı:' 1 k ·· ~- B' ·ı a "L ı_ __ • • p 'f'ı_ L -1..· lı::ımından pek öne.mil bir mevk" aL meb'usu Rıza Erten Mardin meb.. 

ı·n.. . bi d ·z muha .. ebesı· Alas- iT o ara soy'ıuyorum. ır mı ':'on. va munareoeaınln ası ı .... te nan;ıın 
11UnCı r em ' k d k' d 1 bır k' aI · · d .. · 1 bü mağa layık olduğu ve günden güne usu, Rüştü Uzel Maarif Vekaleti 
ka kıyısı .açılklaırında, Alcou<fen- yn ~n a alıml~ln ya m a yen ~~ ~ş ı iıze~ın e mJ uessır k 0 a tlec7" tekemmül etmekte lbu1unan tesisa- mes'leki ve teknik öğretim müste • 
ncs adaları dolaylarında cereyan cep eye atı acagını 11

anlyorum, ~nı, f_:ıkat 1d u~ apı°n b~f ~rı- Berlin, 8 (A.A.) - Alman ordu- tı ve çalı~a sistemile daha geniş şan, Süreyya Yiğit Kocaelı mebu -
etmektedir. Bu çarpışma hakkın- nın u~radl ~.rı a~a~ ara ag 

1 
U- lan lbaŞkurnandanlığı tebliği: inkişaflara namzcd ibulunduğu ~ük- su, general Zeki Soydemir Erzurum 

da şi.'"lldiye dtadar sarih mallımat Hitler Macar Baş- rund'ugunu soyleml§tır. Doğu cepbesinin ccnub kesi- ran1a görü'hnüştür.» meb"usu. 
alınmamıştır. ..King, Havay adalarının her ne ın~nde Maıcar Jcıt'alan 'clüşmanın Hesab encümeni raporu, Kurum Yedek üyeler: Abidin Daver 
Vaş!ngton 9 (A.A.j - Midway k·ı· • kabul ettı" pahas:na o~ursa oGsu·~·~üdafaa ~ - yeni hücumlarını püSkürtmüıilcr- muamelat ve hesabatın1n yo!unda Daver İstanbul meb'usu, Dr. Mua.. 

hı:ıva ve deniz muharebesı haklkın ve 1 ını dilmeieri lazım geldıgını clıcmmı • dir. Cephenin orta kesimi gerısin- ve memnuniyet verici bir intizam_ tafa Cantekin Çorum meb'us.u. Sa. 
da neşredilen en son resmi tehliğe (B·~•a-ıı 1 inci sayfada) yet'le. kaydet.~~~ ve Pearle Har ,- de ~-cımbcr içine aiınıruş dtiŞ,"hSü genel merkez heyeti olmak üzere !bit Sağıroğ'\u 'E.laz•ğ meb'usc, Feri. 
~öre, Japonların kayıl>ları şunlar- '"fMU... bü" ·· k bour u «Pasıfıgın anahtarı» olaru . . Cl'Mrnlarma karşı '-"apılan hücum.. ıa tedvir edilmesi hususunda ba~ta dun Fikri Düşünae:l Bingöl meb·u-
dıt": te ve Macaristanın Berlin yu vasıflandınnıştır. b" -r J 

İki veya üç uQak ~P.mis! bntıırıl. elçileri refakat e~şlerdir. . . . . laır, müsaid olmayan hava şartları- idare heyetinin ve 'bütün memurla- us. 
ı,n1 .. , bir veya dki u,.ak gemisi ağır Macar başvekili umum karargfı.. Amıral, J~onlıuın ~erı çekılmış na xagmcn devam etmiştir. Volkof 
{ latn:k hasara ui!ıratllmıştır. hı ziyareti esnasında Führer ke~ o'lmatır!na ragrne~ •• Mıdway mu - ikesimınde duşman kuvvetle mü. \ta\ a tebrV• d 

Bir muhr"b, üÇ' veya dört naklL dısini kabul etm'ş ve siyasi durum h.~rebesınde «m.~g1ubn of~uk~a~ını dafaa edilen bır köprü başına kar- y R IQIO 8 
Ye gemisi batırılmış ve birkaç ta- h~da görü~lştür. eoylemekten knt zyetle çekinmiştır. şı ıteArar şiddetli hfü.ıımlar yap. bildirildiğine göre 

Wi\kie yazdığı makalede 
diyor ki 

r.csi de hasara uğratılmıtlır. Konuşmalar an'anevi Alman - Mü'him ı1eri postafarım~ın ara- mıŞtır. Şid<ietlı bir savaş n7ticc.. R--"·-
Am.,.,_':1-alılar- 'kayıblan bir Macar do!ltl";;.,,' :z.i'hn1yeti i"inde sında Dutdh Haribour'ia .M. dwayın sJırle püSkü:rıtıülcn dfüman msan (--.-.alı 1 incı sayfada) (Bqtara(ı 1 inci sayfada) 

·"'''~ '"' ""6'... ,... l ı. Jc ,,, b ~ b~ düşman uçaıt.tan hasara uğ-muhrib ve yara alan b r uçak ge- yapılmıştır. Siya~ görüşmelerde.n yapı acalc ıoir a ın veya ıstıWi teşe ve malzeme bakımından büyük ratılmıştır. <c- B'rle~ik Amerikanın dünya.. 
misinden ~ibare~Wı:. . sonra, aSkeri durum da görüşüı- hüsünün muvaffakiyetin.i temin e - kayıblara uğranuştır. Alman tebliği nın diğer kısım!arından ayrılmı~ 

Vaşingt.on ~ (A.A·) - Amrrnl mıüş ve bu müzakerelere 1''ührer, debileccJc en müıeaid üsler okluğunu Tebllie ek Berlın, 8 (A.A.) _ Ackeri bir bulu~duğu kanaatine artık nihayet 
mmrt:z'Cırı neşrett1~i dördüncü teb- ~e!kil Kıallay ve Alman harici- hemen bütün dünya teStim eder.Mu &rlin. 8 (A..A.) - Alman baş.. kay<nalktan bildmlı)"or: verd1.k. .1918 mütarekesinden aon. 
l!ğ, d~cmanın ~ batıı1 .. k~~ildiğinı, ye nazın Von Rib'bentrop'dnn ba~~ v~ffakiyetsi.zlik hal'inde ise dü!fl?lan ıkumandanl~ı teblığ ediyo~: .. 6/7 Haziran gecesi, Alman savaş Ta Bırleşık Amerikaaa bu kaııaatin 
\'e ım.ıbarebcalın son gununde Ja- ka AıJ.manya tarafından Mareşa. agır kayıblara uğramadan veya ta- Sovıyet.Jerın su aHmdakı bölge- uçak.lan şımalı Atrıkada sahra na.. :oııtaya çıkması yüzünden ilk Cihan 
ponların b~r ,:nutıır\b ~aha kaylbet- Keitel, General ~el, Alman~ mamile imha edilmeden çekilebi - lerle 0 1:11anlar himayesinde YSJ?- va alanlarına şıddetli. hücuml.ar ~.arbini $Uihün daha ilk yıllarından 
fk1er!ni bı1dh.rım.~1.edd!1r. nm Peşte at.aşemılıter! albay Von lirdi. Diğer cihebten düşmanın Mer tıklarAı 1madcıkı~u1kavcrnet.c lrkag- yapıruşlarclıx. Tobruk limanı tesn; .. ıtıbaren kaybottik.. Kendjmizi dün-

Muhardbe a.rıoı e ı mış olan Ja Papenlhayn Macarlaraan ise Ge- d . . . . men man ta arının şıma e. i ·ıı f . 
pon gemilm'nin sayısı 14 dür. neral VöreŞ, Macarisatnın Berlin can. en~~ı~de yenı _hır taa.~a ge- simındeıki taarruzu muvaffakıyet- leri ve ngı z sa lr.rı gerısındekı yanın ayrılmaz bir parçası saymak 
Bunlardan altısı saffıharb gemi • at<><:PıTnHiterı j....+ira:k etmişlerdir. ç8e'bilcc~ı!11 Md~ pekiJa bılalıyokrdub~· le devam etmiştir. Zırhlı ~anklarla araba kolları bombal.anmıştır. hususundaki yeni telakkimiz, bizi 

. . ...,,.-- ~,,. unun ırın ıdıwaya ya.pl en ır . balyan teblıil . §U hakilmti anlamag'"a aevke•.m"ı•tı'r.· c;•d•r - - " _ desteklenen bo1sev1k topçusu. Al.. ,.. . ı~ Af .k d Knlonyada bir ma a e aaTTUZa mu. avemet .etmeg~ a7 
- man kıt'alarmın 1'azandıkları ye_ • k .h 738 n;ı, " n a e g lnıc ve u.. Ş h il t k - h ır ~ Roma, 8 (A.A.) - Itnlyan or. Ha__ı_ .. opyeku· h 1 el" b" ma 1 fi a a " landık. !ia'tta .Ala~~.n.ın bıle taar- ni mevzilere karşı taarruzlar yap- duları ~~ ... ararga ının tün küre üzerine yayılırsa hiçıbir 

• • • • kılmamış ruza ugrıyabilccegını hesabbdık. mağa boş yere çalışmışlardır. BoJ .. nu~anı~ z!,~ vasruılarla des.. mi~et .b~ har.belen azade kalRmlya. 
muharebenın ıkıncı &,tarafı 1 inci sayfada) . japonyaya gcli~ce, hu memleket şeviklcr, birçok zırhlı tanktan baş.. teklenen mukabll taarruz hamle-ıca~ı gıbı ~lh ~e bütün cihana şa .. 

( bırkaç senederrberı seri bır tempo ka ıgayet fazla esk ver~ler ve Ö- leri piyade bnrliklerimız tarafın- m.ı1 topy. ek.un b.ır su»i olmadığı tak 

k d b•tt• U~""'}arının aldtkl8Il :fotograflar, '( i) • d" J . . . • _ı d L :-1.. n L ismi a 1 1 ~ --"" ll . b'l h . b 1 ı e gemı er ınşa ebneıte ır. apon - nem1ı mıktarda silah ve hatb mal- dan açıktan arıtt... kırı}mHı, dü~- uır e n......,ır mı et ou sullıtf:n isti • bır tek «114J1a enın ı e aı a o - . . . . >- 6" • ....,,. r 
"-t kurtul a·1 aını isbat et. yanın !tarıb ba~1angıcında Vaşıng .. zemesı kayıbetmışler-dır. mandan 150 csır alınmı.ş, b:rkaç fade edemez. Esasen dü~·ada aul. 'b nıaıl\: an am u.z- _._ d . . d .. . h' uhaf k 

Londra, 9 (A.A.) Lı ya k;tedir Harab olan saha takrL ton mua.ne esm1n ırapıonın a goz: - 5 Hazıranda Sovyetler cephenin zınhllı otomobil ve kamyonet tah- ü m aza etme için zah tn va.. 
ınutn.ebelcrimn ikinci kısmı bıt- ~ 2000" hektardır. Şehirde başlı- önünde tutulan donanmanın çok b~!'" ~aşk~ n?'ktnsında muharebeye rib edilm!işHr. . zifesi görmenin kafi olmadığını ve 
miştir. Dlişman 'kuvvetleri geriye ca harab olmuş 6 bölge mevcud daha kuvvetli bir donanmaya ma - kull~yetlı mıkltaro~ ta?k s~nn~ Dünkü tebliğde haber \:erılcn aulhün kendi :kendine beh ı.ulabi. 
atılın şiardır. İk i gündenberi pek Id ğ söylenebilir lik bulunduğuouna §Üphe yoktur. lerdır. Bunun neticesınde §!ddetlı muvaffakıyetli hareket netıcesın- leceği bir dünya vücude getirmenin 
şiddetli muharebeler cereyan et-

0 ~hi~ nehrimin s~l sahilinde bU- --o sa'\·aşladr o1~~~ur:.1Bu bilk
1 

ıh~:Um de aıLclığı..mız büyük ganıinıet Ö- daha önemli bir vazife olduğunu 
ıncktedir. 1 · bölges:nde önt.>mli Al .d esnasın a pu~urtu en o şevıJ\ler, nemli milktarda :nalzemede::ı baş. kabut etmek suretile bu yolda bir 

Times gazetesinin hususi muha- hunasaa~arsan0a1!!.c1tur. B'u kısım ~Eh_ manyaya gı en erte. si günü önemli pıyade teşkil- ka 50 top ve takrıbcn bı::- o kadar dı dah t ı ib l 
"'l&b' n ...... ~. l l ta-"--a\'ar top ta ihth•a etımek.. a m a a m § u unuyonız,., birine göre bu ik' nci mag u ıyet renfeld bölgesi o1up Rheinwalz ~~ı e ve .zırlll~ kuvyetlerle tekrar ıı:JI..:) 

bu sefer n ba langlclndaki mağlubi makıine fa.brfiltalariie K. G. Maı1scr su··mer Bank heyetı• hucuma geçmışlerdır. Stukalarla tedir. 
Yet k dar m h m ve aşıkardır. İn- fabrikaları burada bulunmaktadır. dest.ekl~nen ~iman kıt~~larının 10 uncu motörlü H'nd tuğayı 
g lız er m n dıdıa fazla sağ- B' k d . a ayiı fabrika.sile faalı:yeti sayesmde bu bucumlar konnıtanı, esirler a:rc.sınd.ı.d1r. 
l l rm Kırlçe> • en ~u~~im'deki ele'ktra Ankara. 8 (Hususi) - Türk - da a:kim kalmış ve bolşeviklcr ağır Londra, 8 (A.A.) - B~günkii (Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Ceı/h d kaoboloreyfaaı-:_.,.asl' ve dah& ?ki büyük Ahnan ticaret anlaşması hüküm- kayıblara uğramıştır. Bu savaşlar İtıalvan tebliğinde Hindli motörlü Elçi, müttefiklerin itimad bes-
b b b 1 uıLA l d ak s- b k fa'b.. d Al h k tug~yı \komutanı generalin esir e- lemeleri hususundaki kuvvetli se.. 

n er 11 ıe otomobil lastiği fabrıkası, sarsak erme ayanar umer an esnasın a man ava ve ara or- dldiği hakkındaki iddıa, Hind Ol'- bebleri anlatmakla beraber önle-
t kt d r duvarlanian .ibaret !kalmıştır. Bil- rikalann~n muhtaç. olduğu ~akın; dusu Sovy:tı.erın bfrçok tan'kını dusunda böyle btr tug'ly bulunma-
J pon, r İÇ t'og'JliShnda _k garla Nippes şimendifer del- a e~ ve e evat -temtn eyleme ma tahrıb etmıştır. Bu suretle bu ke- ması bakımımdan, Londra sala- rindde~kçetin işin azımsanmaması. 

yu . hr"b t '->"lh sadıle Umum Müdür Muavini Ca- siımrle 5 ve 6 Hazirand::ı cereyan . d nl ima na ı~ ati çe'kmiştir. Halifaks, 
Yeni bir Cephe açtılar yelerı .. ~akf~aKtat dı 8

1' :. assaıı· b:r Sele.kin rcislil;'Ulde bir heyet ed~n savaşlar esnasında topyektın hlyetli mabfellenn e a aşı z sulh meselesinden bahsederek 
pe(k buyu .tur. a e ra . onem . oJarak vasıflandınlmaktad:.r. şöyle demiŞt" 

Va n ton, 9 (A.A.f - Uzak- . hedeflerine çok yakın bu- t~yyare ıle A1man~aya gıtm~~~- 40 Sovyct tankı tahrib edilmiş ve ır: 
1 da, Japon ar içeri Mogol"a- ~an~'ğ,ı nalde buraya bomba isa- d!.r. ~eyete ~mum Işlet.me M\td~- k~lliyetli miktarda tank hasara Eğer zaferin semerelerıni emni-

t nda Y nı b r c~'-e nçm•-'ardır. un .,..... B da bombr~dı ru Bulcnd Bu:ktaş, demır ve çehk ugratılmıştır. yet içinde toplamak istiyorsak, 
"'P"' :;ı• bet e:tırnemı~.ır. u ' . •. - . . 1 . . ı..n. ı· . d b . 

Va ıngton, 9 (AA.) - L'z.al- ne 'kadar dikkatle yap•ldı- fabrikaları M"uduru Sedad Et ter, Sovyet hatlarının gerı ırtıbat sıızm mem t:'Ae ın ze e e,11Jn 
doğuda J ponlar Çu" en ehrıni al ~~~1;öster.mckterl"r. Kayscrı f:ı.br kası Müdürü Nıha~ noktalarına karşı yapılan hücum.. memleketime de bü~ük ve devam-
ın bulunu 0 l<tr. Al.par dahıl b~lunmakladır. Adli- lar esnasında Volkof kesıminde 40 lı lbir mes'uliyet )Ükleneı:ektir. 

J pOn arın b tun em Tier', ('un- Müessif bir ziya ye Vekaleti Sumerbank Umumi.zırhlı otomobil tnhrıb edılmiş ve Alıman m'lleti için uygun bir yer 
k h kumeıı kuvvet cr'n"n ~rbef't • Müdürlügü ıle y:ıptığ. temaslarliınıcn göluı un doğu cenubundak: ayırma an hiçıb:r sulh muvaffakı-
dunya 1e rt b ti n kes.,.ne' tir Yaşar Yennl rccfika5ı ve Bdedıy_e J)etices'.ındc NM.llı basnı:ı fabrka- ormanlık bol3elerde kıt'a ordugah yetli olamaz. Bununfa beraber 

J ol d ki R · · R'fnt Yenal'ın val• S • k ı "'t fikl b bel h aponla !\1og 1stan a ert ·ar. eis muav m 1 
• .- sında iş esasına m.ü .. ten d yen. ce- z mınl kl r. yok cdılm' . Rda- Hıcına proıe sıyon mu e ·er ar en sonra er 

Cephe-ye 300 000 kişi r,önderm'ş.. des' Bayan Ayşe Yen~1 ~~·ft t~ış zaevı kıurmnya ka:-ar verm ş \e bu ka vazıfesı güren AL'll a\cıfarı makinelerı· hangi bir konferans masıısında AL 
ı~rdır Bu sayı, Ç'nde bulunan Ja- tiT, Merhumenin ölümü ur. a 

1
.nlay içerisinde faalı)elc gcç·lnı k Lenngradın cenubund cereyan İnan tabiyesine karşı müte)akkız 

J>on ker m ktar nın yarısıd ~" lığı için bir .zjyadtr. Cenaze;• Bınbır üzere hazırlıklar b tirilmL,/t r. den ddetl hava sn c:larındıı 4 Ses tertibatı bulunımalıdırlar. Almanlar mu-
Ü;r id burnu yolunda mihver direk a()\!lt!hık Yurdu sok~~! 8 J~U- Genç rnahik(.mtlardan teşeklkül e- ~ (!\ k uçaö:.n duş:ıt"ITluşlerd'r. A l f 7 l hak'!ka surette ~unu hesablı orlar 

. 'maralı apartımandan bugun. ka '.- dec~ olan bu yenı cezaev· men.. Sovyct tebliği rnp İ ll(atör eri k. Anglo-Sakson dünyasın n a
7
_ 

den zaltı(arı rılarak öğle nnmazı Beyazıa camı: sublarınm ayni zamanda esash b r Moı:"J{ova 9 (A.A.) _ Röyter: Bu Türkiye vck'lh m:ni bir kere daha kırabı1irlor rse 
Vifi, 9 (A.A.) _ Moumbik inde kılındıktan . sonr8: makben meslek edinırn€lem1e çahşılacak- gecek. Sovycl teb1ığ'. NE C io B E B SES ikinci bir h~ .. m~ beşer nevine 

ka .ı _ _] M'h d . l 1 Bri mahsusuna defnedılecektıT. . d·ı·1. b f b 'k 3-0 k. . :t.· ._,...:ı & '· kk n11nnQa, 1 ver enrza tı arı . y l ·• · b v tur. Şım ı •'h u a rı aya <> ışı Sırvastopol lharııeınd.! ş.-uıuetlı 

1 

ta:r.a • ~:n idn lı:ızırlayaca ltJarı Ü-
ta"' ıL ib 1 - t' t Rıfat ena ve aııesıne aş sag- ·· · .. ..:ı· İl 'd b · · · 1 t rıh 1 B ~ı 1 t'k1&1 .. .,·~ .'Occ;ı ına ça ıııan uç ıcaTe .. . . gandei'ılme'.k-1.t:Uır. erı e u su. muharebeler cercynn etmışt.rr. Dı- 9 a u ... eyog u, s ı ıa ~üncü te~.cbbÜ's~e on!arın ellerini 
geınBıaın0i b.atırmışıır. d k hgıçd;=z~etirilm.emesi merhume- retle fabr ~a ist,ı,nsalfıtının artara .. ğer cephelerde şayan: kayıd bir Cad. l 93 kafi derecede serbc:Jt bıralr&bi.k. 

u mıd Buf'!Ml yolun a, vn ua e d v 1m k adır okt · "lıı••••••••••••il l cek!Ur. lele "' to11p leme lıid" aea dır. nin vasiyeti icabınd'an ır. gı umu a . 9"!~ ... ur. ' 

Halifax·m beyanatı 



8 s.,,. 
Tanınmış sporcular ne diyorlar ? 
. (Battarafı 1 _inci &ıayfada) bedeni inlldşafınıda, köylerimize 

mcd ğını gor.mekıteyı:rı. Beden .. ter- ne.ş'e ve temiz spor he_yecanı ver
b) esı lbır yaşım::lan ı_tıbaren. vuc~- m~ çdk rnühı.m rol oynarlar. 
dun tam olarak genışlcme_sı. bu- Muessesclere gelince, bunlar <la 
yumesı çağına kadar, yam daha rnevcud mevzuat daıresiııcie ame
k bir ıfad~ ile ~ocuk.lu...lttan ıta~ lesine fomiz bakıtıkları ve ye<i.i~ 
geııçlık çağına ınsanlann tatbık !eri yemeğin kalorisıle mütenasi.b 
ılc mukellef .ol<lu"k.la;ı ~:.r zaruret- olarak bir kültür fü.ığe tfııbi tut. 
tır. Bunı~n aıle te~~y7smd7. ı~ek: tuklan talkdıirde buradaki gençler 
teb terbıyesınde millı·.m bır yerı de müıteoosib lbir v'ilcud sahibi ola.. 
vardır. Bu it.;barla öğretme, tamim bİlirler.> 
v.e mürakabe b:ı.kınundan te~.lfıt- c2 - Bi:rinci sualinize verdiğim 
landrıımağa değer, ve bu teŞkılatın cevabla bu ikdnci sualinize de ce
da Maarif V-ekilliğine bağlı bıılun- vab veıımiş oluyorum-> 
~a.sı en doğru olarak kahui ed.ile- • c3 - Bu saUnizin cevabı, teşkL 
lbılır. latın vaziyetine bağlıdu. Bugüıı'kü 

Spora gelince; bu i~n eğlence, ıeşk.ilfıt aynen ipka edildiği tak. 
neş'e ve heyecan tarıafıdıc. Iyi bir dirde !bence klüp ve mektcb mev
kıültür fiziğe tabi tıutuJıınuş iıısan zuu ytiktur. Kfüp te, mekteb de 
viıcudu genı;tiği idra.k eder etmez devletin malıdır. Teferrüa.ta kadar 
vücwille miıtenasi.b ve istidadlı her d!şde devJet dire'kıtiü, cle'Vlet 
bu~nduğu sporlarla meşgul olmak müraıkaıbesi vardır. Bu itibarla 
içın istediği bir spor klübüne int.i. ~~ebli gençlerimizi-n bulundu~ 
sab edebilir. Sp:>r klüpleri de işti. ları muhiit. ve mırvta.ka ttilbarile a.. 
ga.l ettikleri sporlara göre bir~ lak.adar lk.lüı:Merde çalı.şmala.rı ve 
k.ıısımlara ayrılırlar. Baz! klüpler- !kJıülpleri temsil etmeleri yer!nd~ 
de futbol birinci planda gellr. Bazı olllıl'. ÇüDkü, iyi 'IXr ~~ile sahih 
klıü.pler • gill'eşe, bazılan da atle- buılunaın spor klüplerinden genıç.. 
üzme ~yet verirler. Bir kı. lerimize bl4>ir zarar gelmeı.. Sıhhi 
amı klüpler de tamamen deni?Jci. şarllan ibtfva eden .sıpor krubü11ün 
likle iştigal eder~r. Bu klüpleri saiıas.rnda bir gencin çalışması c.ına 
kuran ve idare edenler de meşgul ZMar veımez. fayda verir. Terbi
oLduklerı .belli baflı sporları sev. yevi bakımdan da higbir arar ta 
dikleri için bu işlerle fahri olarak savvur edemiyorum. Çünkü, bir 
uğra.şan kimselerd:iır. Be~ spor gencan bir ~r klübünün 1çinde 
kliipleri, spor yapa.Dilmek i~u dai- ve rnuhfitinde çalışması herhalde 
ın:i bır di.r€1ot'if ve mürakabe mev. mahalle aralarında" başıboş oyna
zuuna girdikleri halde ikendilerin- m~ ve dolaşmaktan ve k:ıhvc kö. 
den bekl6l'ilen semereyi l.ayıkil~ şelerinde vaicilt geçirmekten daha 
göstercmıiyorlar. Mü.teır.adı motıhu- faydelıdır. 
·bereler, mütemacf.yen değişen ta- İkinci ookıtaya geı:nce. .. Spor 
limatlar. bazan hayatlMmda klüp klüplerfandz eskisi gibi .ayrı tiir 
idareciliği ile hlç iştigal eotımemiş ıtıopluluğa tabi tıutuldukları tak.. 
zevatm bu nev1 lclüplcrın bünye- dıirde, o vakiit 18 yaşını ;ikmal eden 
sine, idare ~lojisin.? uymayan ve herhalde orta tahs;Unı ibirtrmiş 
direktifleri sopr 1dü.plcri başların.. lise talebelerinin !<lüplerde spor 
da bulunan at.kadaşları hzla yor- yapmaları faydalı olacağı kanaa
muş. hailt3. bir çoklarıLt bu işler. tindeyıim.> 
d~ kaçırmıŞt.lr. c4 - Bu.gün1dü te~kilat aynen 

Bence spor te~Latınm büıtün ipka edildiği talkxirde şLm~Fye ka
cemıyetaerde olduğu gibi kanunen dar memleketimizin muhtelif mın
lazıını. gelen devlet mürakabesi is- takalarında yaşamış ve kökleşmıi~ 
tiS11a edılere:k eskisi gib~ federatif bulunan klüplerimizin başında ve 
tJir teşekkül !halinde çalışmaları idaresiınde çalışmış arllcada§lardan 
ve buradaR ıtasarruıf edilecek ye- vakıti ımüsaid olanların iı::t!şari 
künu epey yülkseık bir rakam teş.. reyilerinden veya h.iıımetlerinden 
kil eden masraflaırın da mP.'kieble. mükemmel :i9tifade edilehilr. Me. 
rinliaxie yetişen gençlerimizin be. seıa, isimleri çok olmakla berabe• 
deni inkişafları uğurunda satfe- şu anda aklıma gelen birkaç ismi 
dilmesi mA.lvafık olur. Burada bir zilk:redeıöiliırim: Ajans Umuım Mü
sual va.rid olabilir. Mektebler ha- dürü Muvaffak Menemencioğlu, 
riciınde falan gençlikle kim meş.. Hamdi Emin Çap, Ali Sami, Yu.. 
gul olac*t.ır?. Buna cevaben kt- suf Ziıya Önlş. Ahmed }'etgeri ve 
saca şunu aıudeyim ki, me'ktcb saire gibi ..• 
haricıode kalan genQliği Türk köy Buradaki mülahazalarım spor 
.lıüsü ve sanayıi müesseselerinde ça- lklüpleri idareleri ve federasyon.. l 
hşan ~Uklar '\le gençler olarak lar bakımındandır. Kültür fiziğe 
ikıiıye ayırabiliriz. Bunun haricin.. gelince, bunun cevabı bir an.ketin 
de lkalanılarla meşgul olmağa ve içine sığacalk kadar kısa o1ama7.. 
bundan bCr randıman belklell'..eğe Fakat. şunu kemali ehemmiyet!~ 
maddeten inikan yak.tur. Son se- arzedeyıim kıi, memleket bünyesini 
nelerde yapılan tecrübelet de bu- çok iyi tanıyacak ve memleketimiz 
rru göster.mıiŞtir. Köylümüz için ballanın ruhiyatına vakıf iyi be
teşvik edilecek spor güreş ve av- den ter.biyesi öğretmenleri yetiŞtL 
cı.bkıtır. Kıöy'l.ü çocuğu mulh-itliın receılt bir müesseseye ihtiyacınuz 
şartları i,yi okiuğ;u takdirde geç.lr- meydandadır ve mektcblerım57lde 
diji hıayat btlibarHe zaten bedeni matlub şekilde beden terbiyesine 
bit" inlkl.şafa maıihar olur. Onu av- itina edilmeSi 'birinci planda mü. 
cılığa alıştıııımak, bol malzeme talea edilecek bir ihtiyaçiu.> 
kullanarak ona silah atmak i.mka. G. o. 
nıını hazırlayabildiğimiz ta'kdirde 
karaırında süraıt sahi.bi, araziyi ta
myan ve sfüılh kullanan genç bir 
k'ö}·lu nesil yetiştiririz ki; yarımn 
Türk ordusu dÇin bu unsurnu k•y
me i aşikıardır. 
Güreş te Türkün milli sporudur 

!Mmtika anıntaka y.apı1acak reşvik 
mtis:ı'bakalan genç 'köylülerimizin 

(TIYATBOLA 
Me~ıır :n•ziyon İ&t profesör 

ZATI SUNGUR 

) 

Beyoğlunda "SESı einema ve tiyat. 
roeunda her a'ltıam yeni numua)a_ 
tından müteıeklrıt :ıe~in proa'f• • 

mına devarr, edecektir. 

Makine tamt.-elsi ve makinist 
aranıyor 

lstanbul elektrik tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

l - Sitiıhtar Elektrik fabrlka91. lçhı 1emd)'e ile lı!iıWıcla.m edilmek ihere 2 
.-lılae '-ıııireilll n 2 makinist aranmaldaıdır. 

! - a ~ teıwl.ree1 oimaları li&andar. Evvelce türbin tamlratmc1a. 
: • IZMf elanlar Wrcılb edilirier. 

•• Mak1nlısıtkrin, baharh tıürbiulerde ça.l~mıı olmaları p.yanı arzudur. 
3 - ı.itiban nedce.kıde tebeniiıı deoek ebMJe&ıeıine l'Öl'e makine ta • 
~ 288.320 kurllf ve ma~lıerıe 152.280 k111Qf yemı11e verilecek, 
&J'l'IC& ıtNa'hıhk ııaauııı da alacaklanlr 

f - T&Jbılerto Tüıtc olmuı, ukerllk le UlfPi1 lıaiımmamalll 'Ye 4ö 1a!Jmı 

lıeo&'11E ebınemit oıma. li.mncb•. 

ı - Talbwnn 10/6/M2 aünıi s:aat i14 elen 17 1e bclar idare• Mdro ban 
9emıln lıatmdaM w lllerf, ve ıııic1l müclürliltilne mtiıracaatları Miımma hllıdl • 
... «Wb 

iz mit 

SON POSTA-. Haziran 9 

'"30 senedenbert rnesııuo 
BirOüZellik 

Re·çetesi· 
Buhar kazanı ve buhar makinesi aranıyor 
Bayındır Belediye Reisliğinden: 
Yeni veya. mü~tamel ve iyi. vaziyette 80 - 100 beygirlik bir 

buhar kazanıle bır buhar makınesi satın alınacaktır. Mufassal 
malumatla Bayındır belediye riyasetine müracaat edilmesi i.an 
olunur. "6168,, 

T ecrDbeltrlll~feçtıın" '{• kusursuz bir 
.~• mıllk_ mat ~la bir rtÇlll.~ 

~· 
~ Bn aen .,. en donuk bir cildi ta-, 
dlfe gtb1 1wrnıeabp bef&Zlatmaıt. al
yab noktalardan. açık meaamelerden 
Ye sair kusurlardan kurtarmak lçln 

rbu reçeteyt tecrübe edlnJı. Bnell bir! 
mJktar ba&metttrilmlf aat ıüt tre-, 
muuıı ayni miktarda baamett.lr11mif 
seytln yatı De k.anttıruua. Sonra da 
bunu Ud kıam aaf krema De tetn.r 
karlftırınıs. Bu hallta11 eczacuma 

1
da yaptırablllril.Diz. Fakat mlktan as 
olmakla beraber pahalıya mal olur. 
f (Yatsu:> Tolcalon KremJnl tat.uı aı-. 
maltla bu halitayı daha miisalt fel&oo, 
itle elde etmlf olurgunuz. Çünkü bu 
Tokalon Kreın1nde taze ıüt kreması 
-.e sat seytln yacı mevcut 11111 ciddeD 
besleyici ff kuvvet.lendl.r1cl diğer un-1 
lsurlarla fenni blr surette .., mat.tap 
miktarlarda kanfttnlmış bulunmak-· 
tadır. Toklon Kremi, cUde gençlltln 
tazellğlnl garip blr tarzda iade eder.: 
Bu bapta blae yazılanlar :f.. cToka.lon' 
Kreminin yalnız 3 giınlük lstimalln-~ 

1 den sonra cUdlm o derece yumuşayıp 
beyazlandı ve o derece tazelenip gü·· 

c )'eni neşriyat ) 
Foto Magazin 

Filo M1liaainin 76 ıncı nüsıhası şaya. 
m 4'l*M TM• ve resimler~ süslü ola. 
Ntt çmn..W. Ta""3'e ederiz. 

ısı.AH - TUBK ANSİKLOPEDist -
Mühim babielel'l lbiiva eden S5 lnc1 
...._.. ....... e4ıdJMr. Mündericatı: 

fiıtıl,J-e le talanı Ueminde müııeler, A.. 
9M'ı nerl9e, Mebe, A.t.elıcM. Südde, A. 
.mı, Jlbo'atuDUo ...,.. Aliye, AslıJ'enin 

peJl9Dlber olup olmaması, Knm siyasi 
tarihinde ~ s~ . .isHer hakkında 
aya.ta il.erime, Ast ll'llllliı. A.sbabclan o. 
lan i.slmtar, M•ur luraat ima.mlarıa.. 
ilan A8mı Küli. nsaılr marn inatlar, 
...... ...., a.ı.mıar, SeJIÜIUm Çelel»fzade 

Mim. 

TARLA MA.RSULLEBi 1sTATİSTİ
Gİ - t.caliııMık U...-ı Miiılikiüiil UMO 
~l habulı&t, bHll1.ıt ve sııut 
nebıatlarm -~ lsttN&ıat. m'4ııtar. 
lıı.rmı '4.fiyefier ve lauUlr itibıaile &'ÖS. 

U!ıen ~ri iMi nam altında ne,. 
rey•mlştlır. Eser 1940 ııeoesinclen maada 
1938 "M 1939 9eneSl malümahnı da mıı
kayeseli bilr lftldlde ihtiva eylemektedir. 

Sabhk buman makinesi 
Dolam yüz mMmetrelik Jeni ta. 

111tl&rla. mütdıhes Macar ma.rkah 
f.eJ.er V111dyebte bir Harman ma.k.inesl 
•tdtir, anu edenler Çanskkalede 
AVT'&lll J)emiırlaapıhya tahriren veya 

b"r.ıra.t mtin<'••t ~. 

.................................................... 
Son Poıata Matbaul ı 

selleştl kl bizzat gözlerime bile lna.. 
namıyacatun geldi.> sız de (beyaz 
yat.sı.zı Tokalon Kremini - tecrü• 
lerl.at ıeçlrmlf glızelllk reçet.eainl -
Jı:ullanınız ve ltu.surıuz bir cilde ma
lllt olunw. Tokalan Kreminin mem· 
nuntyet verlcl eemereal garanUfidlr. 
A.ltal taktirde paranız iade olunur. 

~ Netrifa& lrltidtiri.: ctblMI a.aı.a 
UJltBl: A. Ekrem tJ6AICL1QtL 

Ticaret VekAleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden : 

TürkiJ~'de ,.&np1, nakMye, baıTat n u.. ...-ore. lıPedle meSUI tıimak 

liıw'C u-ıi WHsds ..... ilde '"'1il .-terek baıJön f&aıÜJM Ja,alinde ita. 
lımDan Dot- 8..,_.. .&Donam Şb'lııet.l bıl kett lllllinc-tla 1-lr, Mant.a Te 

A1dın V~ müllıakM& auntelljlpe Şlrkd, D&llUD& J&D&'\D, nalda,at. 

h.a1at ve lııua &fcort.a iıılerile meşpl olmak ft bıı ~n ılotaeak d~valar • 

da bütıiin ma.btumıel~ müddei; müddealeyb Te Ü!,'ıÜnfcİİ salı• aıfa.t.larile 

haar bUJarwnM tlrlere Jaa.lıj ~l'u tayin C'J'ledillnl büdirımlftlr. J[eyf1(yet. 

Sı.ort& Ş~~ Teftılş ft Mürabbeei Mö.ınırta.W 25 BaainA 1927 tanbll 
~ ~ muvaNıı &'öriiimüş olmakla ilin omu•. 

Nafıa Vekaletinden: 
&-... • Er4Jaa ı&or.&.11.DU blı:tdbm 108 l!Uometre ıCıul ibeı1nıle 1aPllaealı 

6emiryol etiit. uneMıyat& U.p.llı ıu.rf usıılile münKUa.Ya kıonul.mu.,tur. 
1 - Miinabea 25.6.942 ıaribi.ne tesadiif eden :P.erşembe &'Ünü aaat on atA,. 

da Velaileümill ~ iıı:ı$l.at cta.irestlınııkıld müÔakaea luımJafona odum,. 
da J&ptlıacaktlr. 

Z - Bu 1ı1'1 maıhammen bedeli 27000, muvakkat teminatı 2025 Uradıl'. 
3 - lukaveLe projesi, ıekslltme E3.l'lnamesl, etüt fe11ni ve umumi ı,Mlına • 

mesl He cEitt ewa.lı.t&n. m~ekk.11 bir takım münakasa C'Y1'ab 135 luDıJıJ mu.. 
lııaWlinde Denılr.rollar inp.a.t reisl!ğlndl'n ci.edar• okılıabLıtr. 

t - Bil işe &'irmN ~enler her türlü mali ve fenni IL'ucli'etlerini &'ôsıterlr 
ve4alama ~cekleri blr i8Ud:ı.yı münaka63.nm yapılacatı .tarihten en az 
üç cün evvel VeltiUete vettreık bu I;;e &'irrnek için cblılyet ftSIUcı alma.lan ve 
bu ve&ikayı mlinak.aea kıom!ııl) l)lluıu vermiş obnalan :ıa~wndır. 

Münakasa 4ıu.1Mnden en az üç gün evvel W.enBmemlş ehli.yet nslkası ta • 
leblerl nazarı c'Llld<ate a.lınmcyaca.ktır. 

5 - Telıiif 'Yerecekler, trık.lif zarflarını 2490 nwnaralı kanunun ve •«slltme 
şartnaınesıinla tarifah da.lıresinde bıızrrlıya.ra& münakasa.ıun yapıla.eatı saat.ten 
i,lr saat enııeltnıe lııadar nıuan.r.ra.lt •. ..Jlltm ım*abilinde DedrJ'Ollar İntaat Dalre91 
Aııt:tırma, ElalDbne ve ihale komisyımu başkanlıtına ~ obrıaları llzımdır. 

d066. f(627b 

Yapı ve im ar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - F.Uneımeye k<Onulaıı if: Ankara r~lik parbnda Jlal»dacalıı tabbıeler, 
ve9Uyer yüK, helalar. rişeler, f098eJ>Uk. veair lııtlerıidlr. 

Ketif bedeli: tı20520ı> lir.ı. 2S kuruştur. 

2 - DllliNaıe 25/6/942 Ptrşcmbe rünü saat 15 de Nafia VeUleei rapı ve 
imar itleri eblNme komi8yonu odasında kapalı sarıl -..u.e 1•pılae~kıı.r. 

3 - Ebtime tarlnamesi ve buna müterent ewak al03ıı Y'Üıl 'Iİıil kor111 lıedel 
JDUkabilqje ~ı ve hnar q6eri relsMtinden almalrilir. 

4 - Ebbim&ye rb'ebflmek foın 1.siektllerlın .-ulü ılairesrlnde cl539,02• bin 
bfJll fÜll oıtı.11 clolııtlE lira l.lı:I klrU$hık mınalılı:at ~na.t venne)erf V" Nafia 
V~n bu ı. ~ abnmlt ı.-llliyet vesikul lbraı etmeleri li&ımdır. işba 
~ı almak ~n lstdtl~rin tksillme taribinclen da._ aiinleıt hariç.o en u 
~ etin enel 1ıW lsücla Ue Na.ti& v~wletlne müracaat etmeleri IDllkta.&id.lr. 

5 - WelEIHer tsW melttublauna ihale Pnii olan 2S/6/19tı Pel'$embt ciinü 
9aM 14 ele lııMlıar elıı!dUme lıııımisyo1M& l'eWti'ne maklMll muk&btlllncle verme 
lerl li&ımıhr. • 

~ oba l'flOllımei« k,ÜUI ecltmes. CU75• 1t4135D 

BEKLENMEKTE OLAN 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

gelmiştir. 
DiKKATı 

...... ... 1 adedf 5 k~. 

• 10 adedUk paket u k ... !.ur . 
~ 1 adecB 5. 

• 10 » 50~ . 

USTABAŞI VE İ ŞÇ i 
AL I NACAKTIR 

~ .......,. dıahUiDlle: 

1 adeı ..ı•ı..eı (Bobin iti«' J ...._ aaJıllıi ve bii.Ylik talııriblv 
da aıiaWtı1* ,. ..... lecdt lktidıarda olacak>. • 
(Bobin ltlerillıdıe 9ıU... Mhlb olacak.) 1 • 

' . 
ı • <1ııhlsarlv ~ fa.blibla.nnd& n pMl'OI &asfl:ye • 

ha.nelerinde oa\JlllUI olaniar tercih edilir.ı 
10 • 
1 • 

(Birinci RDJI) 8-'~ meiı:~ meaınlM'ı &enılb edi.lk 

10 t Testi;reel 
8 • Pla.nyaeı 

10 • Sof1* ckm.irci 
1 • Takımcı ustea 

• 4 • Motör makbılaM 
alwı~. 

Verilecek öeft&: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1) • • 
• • • 
D • • , • • 
• • • 
• • • 

~roeoekılerl ehll7e(e &'Öft ... ,..,..ili.._,. luı.dtı' ücret ve i.ffı.lere sil. 
rafa lu.&dal' yevmiye vertleoekUr. 

Aranllıao ıaı-Ua.r: 

1 - Fili ulterı. hlanet.i.oi ifa e_.. •ı.tt:. 
2 - Devlet veya. hertı~ bir m1le9e1e11• wobari hbimet .-hbdi 1tuıan._ 

ınamak. 

3 - t5 ya.şnılan JUU.rı ehııdıe -..-..aart 
İstenilecek Tesalk: 

1 - Nüfus litıdı (9t2 "*eri.Ilı; 1·eı•~'aı•-- JI& ... ). 
j - Pole .,.. hal ..... 

3 - Tabsll V'e81laa. 
4 - Rland ftS!kalan. 
5 - 1 boJ 8 vealkadık foiolftf, 

Tallblettn tJrrluıi Galata. PG94ab- ,.....,. ....- ...... ım ·~· •il • 
~ n&n otunar. 160981 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Demiryollarımıala en u lı:ırk lı:~ P'l9ılaı' ba.ünde •eyabat edecek aaıe 

leler için 15/6/942 t.arihioılea il\buen __. edıllmek ösere J'etıl bir tarif; 
Uıdıaa edllmift.lr. Fada t&tıdl.M loln ~ müracaat edHmesl. c6%72• 

MahammM bedeli 5831 lbeş 1ıia aelıls riıs otm bir) .._ SO ıotus) k'lll'Ull 
olan cem'an 50,70'7 M3 mllhtetil eb'Mtıa '1.Ml (tıin iki JÜI kırk bir) adet 
oam dilme (23.Ha.lnm.19'21 Sadı l'ÜDÖ _. (16) oın altıda Baydal'J)afada Gar 
lı4n.a8J ~l komisyon tara.fındaa .._. a.rt U901lle sa.tıa ahır.ıcaldır. 

Bu iee chm* ~ri.n 437 (diri ,.. .ı. yedi) lira 35 (otıuı beş) k.._ 
rıuşl1* mln'9ldlat Unınat ft lıı&mman •:rtıa eidti veetlı:alarla tdı.:linedni muh
.ı -.r1lannı &Jul siin aat (15) GD itele lıMar komil;yon l'elıtUtfne vermeleri 
IAsmııdW'. 

Da ite ald priatmeler komlayondıtm ....- elanı\ datJt.ııhnMaf.Uır. 

(6~!!) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASJ 
Kani• urtWı 1811 

100.000.000 Türk Lirası 
tabe ve aJaM ..... ı iti 

Dal Te tJc:arl ~ am lıanb maamelel.t 
~~""""""l'I"'!""'!'~ 

PAliA BiRiKTiRENLERE 28.8UO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOff 


