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Suikast Davasında1 

Suçlulardan Süleyman 
Ve Abdurrahman 

,.. 
N1KOT1N'in ZARARLARINA KARŞI 

D i F i Kullanınız. 
1 1 tıe Sigara içmek 

D F Hakiki Bir Zevktir. 
Kutusu her yerde 12,50 kuruştur. Toptan satış yeri: 

Galata Rıhhmboyu No. 33/2 Telefon: 40493 

Essen, Dün 
Tekrar 

Bombalandı --
Almanlar da 



Sulfls t C~vaa 
l2tJf ~tcı:r~ incide '~i'sold~uş, o da t:ıir gün içinde 

yaradılışdiCl ~tıın ~ VaSlft'a müdafaasındaki noksanları ikmal ede-
Bulunduğuna. işaret etmiştir. bileceğini söylemi~tir, 

.. A.•1.1Ukat birçok misallere müra Kendisine söz verilen müddeiunm~ 
caat ederek Pavlofun, bacağmm mi muavini Kemal Bora demiştır ki: 
"'İVatikli oldu"unu bile isbat ede "- B.ir noktayı tavzih etmek iste 
med'iğini s0y 1 ifıtiş, Pavlofun sucu ri~: ~ddianame ayın 21 inde tebliğ 
tizerindeki ihtimalleri bir bir gö·z. e~ılmışttr. Yalnız o, bunu tercüme 

d 
. .- ıı;ın mensup olduıiu müesseseye gön· 

en geçırmış ve: ı d t · 'dd' · " . . er mıı,ı ve ı ıanamenın tercümesi 
.. - tC:ba ~avır. Turk·hİ'ıSov:;~l oradan geç gelmiştir, Pavtofa istediği 

muna~e ~ mı, ~st ugunu 1 a e mu. bir günHık mühletin verılmesini rica 
teaddi bır çetenın kurbanı mıdır ve ediyoruz Yahu·• mahk ı d 

h h b. · d ğ'I d · · b' ı · •e emen z e mev-
ya ut ı' ın e ı e, sıyası ır cut bir yeminli tercu··mn b 1 d ~ -t..ld · b l - · _,_ b d n u un u5 un a .. ~ erun~ ır mes tgın mc:ıı.te ın en dan Pavlofun müdafaasını hariçte 
ını mezundur? . . • . tercüme ettirmesine lüzum yoktur 

Takip eden vakayıa, sıyası suıkast. Ayrıca bizim rusça bilmedi~· 1 • 
!ere ve ,;~!hassa teth!şlere kı~~ bir zarı itibara alına.,ak olurs!,ım ~0;~: 
~o~.ka~ k'l~uamma~ın aı;a _ rını Iona Pavlofun müdafaalarını rusça 0 _ 

,; "'ıbda .. ı hı ne so mu~do acdagız.,, kurnalarında umumi bir fayda yoktur 
.'-1 Urra man mag Ur Ur,, Binael\lleyh müdafaalaııın nüshaları~ 
Avukat, komüni2min bu çeşit si- nın okutturulmasını karar altına al· 

yasi suıkastleri gaye edindiğini k0- manı.zı istirham ederim.,, 

münlıme duşman memleketlerin yaz. ~omilof prensip itibariyle müdaf• 
dıklarma uygun bir şekilde anla tık- anm türkçeye çevrilmesine muhalif 
tan ve bütün söylediklerine İspanyayı olmadığını söylemiş ve demiştir kı: 
da bir misal olarak gösterdıkten son- - Yalnız bu teı ciimeyi ben itimat 
ra bu işi yapanların Tıirk · Alman ettiğim bir adama yaptırabillrim. Ak· 
munasebetlerini bozmak istediklerini si takdirde mahkemenin tercüme et. 
soyliyerek komünist enternasyonali- tirdiğ1 müdafaanın altına imzamı ata,. 
nin pmçesine dıişen bir maidur ol· mam,., 
dugunu belirtmiş, Pavlofla Kornılofun 
Abdurrahmanın bir Troçkist ve faşist 
olduiu hakkındaki iddialarını reddd. 
mış ve bu iddiaları gülünç bulmuş, 
tek~r- lııomintern ve komünist en
terna~onalinin üzerinde durarak fiUO 

Müzakere odasına çekilen hakim!er 
h:y.eti 15 dakika sonra tekrar yerleri. 
nı ışgal ettiler ve Reis Sabri Yoldaş 
mahkemenin liU kararını suçlulara sö; 
ledi: 

lan söylemiştir: "Mahkemı> heyeti rusça bilmediğin-
"- Bu mektebi mensuptan, baki- den Pavlofun müdafaasını rusça oku. 

kati allfılyıp bulmak vuifesiyle mü- masında .bir fayda yoktur. Binaenaleyh 
kellef olan medeni memleketler adlı- bu talebı reddedilmiştir. Müdafaa hak 
yesini şaljl'rtmak, iddia makamı ile larını ilgilendirmesine binaen her iki 
rıyası;t ar.asında kundakçılık yapmak, mazn~ da müdafaalarını diledıkleri 
yol, usul ve ih ım,ıllerini de, yalnız şahıslara tercüme ettirmekte aerbest 
konferans73r, !· slarda değil, (Pro- bırakxlmışlardır. Son ve kat'i olarak 
vok~tor) mekt .. pn:rinde öğrenmiş ve bir mühlet verilmesi kararlaştırılmı<J 
tahsil Nmi, ajanlara talimde kusur ve bu maksatla mahkeme ayın ıo uncu 
etmemı:ılerdir . .,, çarşamba günü sabah saat 9,30 a bı. 

Avukat, Dlmitrov'un Rayiıtağı yak- rakılmıııtır. 
tıiı halde, inkir yoliyle Alman adl;~ ----------
yeııinin elinden kurtulduğunu ilave e. 
derek sözü Abdurrahmana getirmiş, 
onun itirafla1'ndan, şahitlerin ifade-
lerinden uzun uzadıya bahsetmiş, 
Abdurrahmanın Pavlof tarafından 
manevi 1bir ıteQdit altına alındığrnı 

bıldirntlştir. 
Avukat, Bulgar Kralına ve saireye 

yapılan suikast faillerinin de bulunıt
mamasına temas ederek Abdurrahm.ı· 
nın şahsiyeti üzerinde durmuş, ço
çuklui.ımda geçinnil} olduğu acı ha· 
yatı a.ıı.latmış, memleket dışında ka. 
lan Türkler için neşriyatımızın yok. 
luğundan. te,kilatımızın noksanlığın

Dünkü Mecliste 
Müzakereler 

İspirtolu İspirto ve 

İçkiler 

Kabul 

layihası 

Edildi 
da bahaetmia ve diln Türk idaresi Ankara, 3 (TAN) - Büyük Millet 
altında bulunan bu topraklarda Ab Meclisi bugün Refet Camtez'in baŞ
durrahm&IUn hakarete up·adığr için kanlığında toplanmış, ispirto ve is
kencliııine müsavi şartlar dairesinde pirtolu içkiler kanun layihasının mü
muamele eden bir (Kı.zrl) genç sızla zakeresini bitirerek kabul etmiştir. 
tanışmak bcthahtlığına uğramış oldu- Kanunun müzakere&! esnasında söz 
ğunu söylem.ış ve berber Süleymana alan hatiplepden Fuat Sirmen, eski 
ddetıe hücum etmiştir. kanunda şeker fabrıkalarını, ispirtn 
Avukata göre, Süleyman, Abdnrrah imalinden sarfınazar ettikten takd'r

manın hayatında menfi ve meş'um ı de bu kararlarını iki sene evvel İn 
b r rol oynamıştır. Ömer ve Süley- hisar idaresine bildirmeğe mecbur tu. 
man Türklyeyc hususi maksatlarla gön tan kayıtları hatırlatmış ve yeni ka-
derilmişlerdit'. nunla bu hukmün va:ıih olmadığı"{ 

'' Bertretini istiyorum söylemiştir. Hatip, şeker fabrıkalarm. 
" da elde edılecek ispirtolarla husu~i 1~ 

Avukat bundan sonra iddianameyi malathaneler isti!'ısa!Atının yüzde 0 ; 

tahlil ederek orada Abdurrahman i!;in beşe kadar bir kar il!vesl sure!iyl~ 
soylenenlerin hakikate uygun olma. satın alınabileceği lıakkındaki madde' 
dığıru, Üsküp konsoloshanesinden &.!- yilıimden çrkacak jhtllfların mahke
len tezkerenın tesiri altında yazılmıır meler tarafından halledilmesi ve mad 
olduiunıı bildirmiş ve Abdurrahmamn denin buna göre tashih edilmesi lazım 
suıkast fiilinden katiyen haberi ol- geldiğin! söylemiştir. 
mad:,c1ııtt gerek ~bitlerin ifadeleri
ne, ıerekse Abdurrahman ve Sül~y 
manın itiraflarına istinaden iddia et. 
mı ve onun Pavlof ve Kornllofla ta· 
nışmasımn bir cürüm teşkıl edemı. 
yeCefini sôyliyerek Abdurrahmanın 
beraetini istemiştir. 

Süleymanın müdafaası 
Avukat müdafaanamesini tam dört 

saatte okumuıtur. Bundan ı;onra kım

Abdurrahman Naci Demirağ, li~ke,. 
fabrikalarının ispirto istihsalinde ser
beı;t brakılmalarının doiru olamıvıı · 
caiınr, çünkü bu fabrit..~ıarın, iı;pir 
to fiyatlarının yüksek olduiu zıı 
da isfhsalde bulunacakl<ırını. çıkacak 
ihtilafların bir ehli vukuf tarafından 
tetkik edilmesinin doğru olacağını söy
lemiştir. 

disıne sôz verilen Suleyman elle ya- Celal Sirmen, seker fabrikalarının 
zılmı!j 6 - 7 sayfalık müdafaanamesıni istihsalde serbest bırakılmasına tarat• 
mahkemeye takdim etmiş ve zabıt tar olmadığını, ihtilafların hallinde 
katibi tarafından okunan bu müdafa. ali mürakabe heyetinin hakemliğin; 
anamede Süleyman şunları soylemıır müracaat edılmesinin doğru olacağmi 
tir: ileri sürmüştür: 

"Hiç bir ,eyden korkmıyarak her Şinasi· Devrim, ihtilafların m;ıhke. 
şeyi olduğu gibi söylüyorum. Ben ya. 

1 
nıe del.iletiyle halledllmesinın doıhıı 

bancı bir toprakta dogan halis bir olacaiını söylemiştir. 
Tiırlriim. Cedlerim arasında Tıirkhik Bu müzakerelerden sonra maddenin 
çin can verenler vardır. Okuyup yaz tadili kabul edilmlıtir. 

ma bilrniyecek kadar cahilim. Komü
nizmden anlamam, Adet olduiu için 
b'r partiye girmiştim. Yoksa iş ver
miyeceklerdi. Yalnız partinin gayesi 
hakkında hiç bir malQmatım yoktur. 
Allah için sahadet eden kımseier de 
benim komünist propagandası yaptı
gımı söylemişlerdir. Ben hüsnüniyet· 
le birine iyilik yapbm. Baııma bu 
haller ıeldi.H 

Süleyman müdafaasında önce söyle
diği veçhile hadiseyi hikaye etmiş, 
masum olduğunu söylemiı ve müda
faasını ı;u cümlelerle bitirmiştir; 
"- Eğer Ömcrdcn şıiphe etseydinı, 

\
0 atani hislerimin tesiri altında hukO. 
mete ha.ber verirdim. Hiç kimse beni 
alçaldıkla 1ttiham edemez. Mlsumum 
Vcreceiinlz ııanh kararla bir vatan. 
daır temiz ı;tkarmıı olacakııımz. Bu 
meor11 pakkımı sizden beklıyorum, 
sayın hikimlerim,,. 

Müdafaaname bittikten sonra Reis 
Süleymana baıtka bir söyliyeceği olup 
olmadıiını sormuş. o da: 
"- Gayrisini vie',danıruia 1*rakı

yorum.,, Deml~tir. 
Kornilof da müdafaasının hazır 

olduğunu, fakat bunu türkçe okunn
eına imk6n olmadıjiını söylemi§tir. 

Pavlof ise şöyl• demiştir: 
"- Müdafaam hazır, yalnız bazı 

eksikleri var. Buna sebep de iddiana· 
menin bana ayın 31 inde verilmesidir. 
Avrıca tutacağım bir tercüman vn~•ı. 
asiyle mtitl?faamı türkı;;eye tercüme 
ett rıp mnhkcmeye takd m edeceğim. 
Bu yuzden mahk~enin ıeri bırakıl· 
111asın ırica ediyorum.,, 

lcis, Pavlofa kaç İün mühlet iste. 

Müteakiben difer maddelerin mü
zakeresine geçilml;ı Galip Gültekin, 
şarap yapılması serbest bırakılırken, 
Sılıhrye Vekiletl ihtiyacının İnhisar 
idaresi tarafından inhisar altına ı;lın
dığını söylemiştir. Bunun üzerine söz 
alan İnhisarlar Vekil Raif Karaden:7 
bu hükmün kanunda mevcut olduğunu 
anlatarak demiştir ki: 

"Şarap imali serbest btrakılmakla 
beraber İnhisarlar idaresi de ,arap 
yapmakta devam edecektir. Onlar yap 
mazsa İnhisarlar İdaresi memleketın 
şarap ihtiyacını karşılamak üze. 
re bu hükümler İnhisar idaresine b:r 
mecburiyet tahmil eylemekte ve saia. 
hiyet' vermektedir, 

Bundan sonra köy mektepleri ve köy 
enstitüleri kanununun müzakere3ir..e 
geçilmiş ve Maarıf Vekili geniş f.la 
hat verdikten sonra müzakerelere so:ı 
verilmiıtir. 

Meclis cuma ıünü toplanacaktır. 

Batı Pasifikte Japon 
Üslerine Taarruz 

:\1elbourne, 3 (A.A.) - Avustral
ya müttefik kuvvetleri umumi karar
giihmın tebliği: Müttefik hava kuv
vetleri Rııbaul hııva atanma taarruz 
etmişlerdir. Salamon adalarmda Tu
lagi'deki düşman tesisleri bombalan
mıştır. Burada çok biiylik yangfnlıır 
çtkmı tır. Timor adasında da Japon 
askeri binaları bombnlahmış ve yan
gmlar çıkarılınt tr. Billiln bu hare
ketlC'r sorı•·..,da ucaklarunızdan hiri 
eksıktir. 

Beyoğlu Halk 
Evi Bir Sanat 
Ayı Tertip Etti 
Beyoğlu Halkevi Hnzlranda tatbik 

edilmek üzere bir sanat ııyı tertip et
miştir. Bu münasebetle, h;ızn·lıınan 
programıı göre 6 Haziran Cumartesi 
günü ııaat 16 da profesör İsmail Hak
kı Baltacıoğlu tarafından "Sanat" 
mevzuunrlıı bir konferans verilecek 
ve bir "Figür" açılacaktrr. 15 Haz.İran 
Pazartesi günü saat 18 de profesör 
Ahmet Hamdi Tanpınar taraffndan 
"Sanat,. mevzulıı bfT konferans veri
lecek ve bir "Peyizaj,, sergisi açıla
caktır. 23 Haziran Salı günü saat 18 
de Güzel Sanatlar Akademisi profe
sörlerinden Leopold Levi tarafmdan 
"Sanat" mevzulu bir konferans veri
lecek ve bunu bir "Desen" sergisinin 
açılışı takip edecektir. 

Avrupa fle Tren- Münakalesi 
Başlamak Ü zere 

Ankara, 3 (TAN) - Meric ve Arda 
üzerindeki yıkılmr:f olan köprülerin 
inşası tamamlanmak tlzeredlr. Şehri
mize gelen maltlmata göre bu köprü
ler Haziranın 15 bıde işletmiye açı
lacakhr. 

Devlet DemiryollarT utnum mtidtır
lilğü ile Bulgar makamları arasmda 
yeni bir tarife tatbiki için anlaşmaya 
vartlmı'itır. Müşterek gar meselesi de 
tamamen hallediJnıiştir. Bu gar, Sivl
lingratta olacak, her iki memleketten 
gönderi1en eşyaların boşaltıması bek
lenilmeden bos vagonlar her iki demir 
yollan idaresine teslim edilecektir. 

Yağlı Tohum Tacirleri 
Zarardan Kurtarılıyor 

Ankara, 3 (TAN) - Son um an
larda yağlJ tohumlaı· p.iyasastnda bü
yük temevvüçler olmuş ve bu yüzden 
bir çok tüccarmıız zararlara uğramış
lardı. Bu tüccarlarmıızm Ticaret Ve
kaleti nezdinde yaptığı te§ebbüse Ve
kiUet, prensip itibariyle muvafakat 
etmiştir. Çok yakın bir zamanda, bu
lunmuş olan fonnulün son şekli tes
bit edilecek ve bu st1retle tüccarla
rımız zarardan kurtu1muş olacaktır. 

Heyet, Vekaletle temaslarmı bitir
miş ve İstanbuln hareket etmiştir. 

İzmirde Bir Verem 
Hastahanesi Açılacak 

İzmir, 3 (TAN) - Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti, İzmirde Verem 
Mücadele Cemiyeti tarafından açılacak 
"'erem hastahanesine 50 bin liralık 
yardımda bulunmuştur. 

Denizlide Şiddetli Bir 
Zelzele Oldu 

İzmir, 3 (TAN) ·- Dün gece De-.. 
nizlide şiddetli. bir zelzele olmuş ve 
bir çok evlerin duvarları çatlamışm. 
Halk büyuk heyecan geçirmiştir. 

Essen, Dün Tekrar 
Bombalandı 
~ Baştarafr 1 incide 

l\Ianş sahiline karııı av tııyyareleri 
tarafmdan yapılıın akmlar ve Alman 
topraklarınfn garbinde bulutların hi
mayesinde münf~rit İngiliz bomba tay 
yareleri tarafından yapılan taarnızlar 
neticesinde düşman dün 20 tayyare 
kaybetmiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri 3 Haziran 
gecesi garbi Almanyada bir kaç ma
halle karşı hır• ma taarruzları yap
mışlardır. :ıvı:esk\m mııhallelerde ve 
bilhassa Duisburg'ta büyük yangınlar 
çıkarilmış ve umumi binalar mühim 
hasarlara uğramıştrr. Gece avcılariyle 
hava bataryaları taarnı1 eden İngiliz 
bomba tııyyarelel'inden 14 Unu dü:;ur
mü~lerdir. İngiliz propagandasının 
Kolonyaya yapılan havıı taflrruzunda 
bir muvaffakıyet eser. olan 20,000 ki
liinin öldUrüldi.iğürcü iddia etmiş ol
masına rağmen İngiliı tııarruzu neti
cesinde bu şehirde 200 kişinin öldü
gü tesbit edilmi!;tir. 

LondJ·aya göre 
Londra, 3 (A.A.) - İnglltere hava 

ve iç güven nadrltklıırmm tebliği, dün 
gece düşman hava kuvvetlerinin İn
giltere cenup doğusu üzerinde uçtuk
larını. bombalar attıklarını, bir mik
dar hasar ve az sayıda tcle!:ıt oldu
eunu bildirmektedir. Bu sabah erken 
saııtlerde Londra çevresinde hava 
tehlikesi işareti verilmi~tlr. Gece dört 
düşman bomba uçai!r dü lirlılmfü;tur. 

Kolonya'daki tahribat 
Stokholm, 3 (A.A.) - Cumartesi 

gecesi Kolonyay~ yanılan hava aklnt 
sonunda çtkan yangınlar diinkU Salı 
günü elan devam etmekte bulunuyor
du. Dün akşıım İsveçli muhabirlerden 
gelen telgraflardıı. Berlinde yalnız 
yangmlarm önüne geçilebildiğinin ka
bul olunduğunu bidiriyordu. Bundan 
başka bir çok büyük fabrikaların a
levler tarafmdan silinip siipürüldüğu 
de kabul edilmektedir, 

* Vaşington. 3 (A.A.) Nevyork 
Times gazetesinin bildirdiğine göre, 
Aix la Chapelle ve Mayence'dan halk 
çekilmektedir. Kolonyanın ~kıbetlnc 
bu şehirlerin de uğramasından kor
kulmaktadır. 

Amerika Mebuslar Meclisi 
3 Memlekete Harp İlanı 

Talebini Kabul E tti 
Vaşington 3 (A.A.) - Milmessiller 

Meclisi Birleşik Amerika ile Mac:ıriı;... 
tan, Bulgaristan ve Romanya arasın· 
da harp hali mevcut bulunduğunu bil
diren kararı ittifakla kabul etmişti". 
Ayan meclisi içtima halinde değildir. 
Yarınki perljembc riinü toplanacaktır. 
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~=:; y . .. .... _.i!Ekmek Hergün Terfi Eden 
enı Vergiler Tam Verilmeye Orta Okul 

l. Başlandı Öğretmenleri 

•

1 Beyanname Verme Müddeti Dün sabahtm1 itibaren ekmek istih- Maaıif Vekillıii muayyen terfi 
' kakı çocuklara 150, büyüklere 300, müddetini doldurarak sicıl ve ehliyeti 

' 
D U 

•• n Ak B itt• agır işçilere 600 gram olarak veril- terfie lbık olan orta tedrisat öğret-. ŞGm 1 miye başlanmıştır. Bu :ıekildcki ek- menlerine ait terfi listesini tasdik et-
mek satış! her gün devam edecektir. miştir. Terfi eden öğretmenlerimizin 

Yeni vergi kanunu icnbı ellerinde zam gören maddelerden 
buluna!1 _ve beranna~eye t:ı?.i olan müessese ve şahıslara beyan
~aı:n_e ıçın v~r~~en ~uhlet dun akşam sona ermiştir. Bu kanunla 
1lgıl.1 olan butun ~uessesc ve şahıslar beyannamelerini dün geç 
vakıte kadar vermışlerdir. Bugünden itibaren bunlar tasnif edi
lecek ve sonra kontrollere başlanacaktır. 

Diğer taraftan muamele ve istihlak vergilerine ait tereddütlü 
n_okt8:larda izale edilmiştir. Defterdarlık, yeni vergıi zamlarının 
layıkıyle tahakkuk ve tahsil edilebilmesi için icabeden tedbirlere 
başvurmuştur. 

Y apdacak Bütün 
Sabunları Ziraat 
Bankası Alacak 

Piyesinden 1 Hamlet 
Çıkan Davalar 

Beraetle Neticelendi 
Hükumet tarafından beyannameleri "Hamlet,. piyesinin temsilinden do-

alınan sabunluk zeytinyağları ziraat ğan ve taraflarm mahkumıyetleriyle 
bank ast tarafından satın altnıırıık sa- neticelenen davalar temyiz mah ke
bun fabrikalarına verilecektir. Sabun mcsi tarafindan bozulmuş ve duruş
fabrikalannın yapacağı sabunlar dahi maya yeniden başlanmtştı. 
ziraat bankası tarafından satın alına- Yaprlan ı'kı.nci d d uruşmn sonun a 
caktır. Bu sabunlar dağttma ofisinin birleştirilen üç mukabil d:ıva dün 
~şkitılt~;e yuBrdunk he[ tr~fında tevzi bitmiştir. Mahkeme, Peyami Safa ve 
o una~a rr. u arar. n pıya~ada ~a- Ziyat Ebüzziya ile Cihat Babıın'm 
bun fıyatlarmın bir mikdar dlllimesme 1 suçlu olmadıkla k t t' k .. . rma anaa ge ırere 
sebep olacağı soylenmektedır. b··ı·· d uk bil d ı ·ftı ... u un ava ve m a ava ar ıorn 

Sadeyaglar haklarında beraat kararı vermiştir. 
Sadeyağ istihsal bölgelerinden top

lanan yağların hükumetin müsaadesi 
olmadıkça hiç bir yere sevkedilmeme
si kararlaşmıştrr. Bu maksadı temin 
için yağ bölgelerinde ı;tk1 tedbirler 
alınacaldtr. 

Belediye Seçimleri İçin 
Bir Tamim 

Dahiliye Vekilliği önümüzdeki son
baharda yapılacak olan belediye mec
lisi seçimleri hakkında valilikere bir 
tamim yapmıştrr. Vekillik bu tami
minde, belediye meclislerinin dört se
nelik intihap devresinin bu yıl sona 
ereceğini, belediye mecliı:i secimi i
çin belediye kanunu hükümlerinin 
şimdiden göz önüne alınarak gerekli 
hazırhklara başlanılması hakktnda 
belediyelere icap eden tebliğin yaptl
masını bildirmektedir. 

BUGÜNKÜ' PROÔRAM 
? .S O Proııraır. 
7.33 MOzik (Pi.) 
7.45 H,berler 
8.00 Mudk (Pi.) 
il.IS Evin saati, 

!Z.30 Procram 
tZ.33 Su eserleri 
12.45 Haberler 
13.00 Turkiiler 
18 00 Proııram 
18.03 Büyük fası! 

U.00 Konuşma 
19.15 Danı mll•iei 
ı 9. SO Haberler 
20.15 Radıro euetesi 
~0.45 Şuk\lar. 

21.00 Ziraat talıvlml 
2ı.10 Tilrkitlcr 
21.30 Konuıma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22 45 Kaparııe-

· AFRiKA CEPHESi 
l2!i"' Baştarafı 1 incide 

yerinin doğusunda müphem bir 
hattı tutuyorlar. Buradaki taıık -
ları kuvvetli topçu mevzileriyle 
korunmaktadır. 

Rommel'in elinde halen teh!i -
keli bir zırhlı kuvvet vardır. Fa
kat şimdi teşebbüs düsmanı ara. 
sız surette savaşa mecbur eden 
İngiliz tanklanndadır. 

Rommel'in şu dakikada esas endi
şesi iaşe yollarnilr. Bu yollara Hi\r 
Fransız ve Hintlilerden müteşekkil 
motörlü birlikler taraltndan tesirli bir 
surette hücum edilmektedir. 

Müttefik hattının cenup yanı, taar
ruzun ilk gününden beri Hint ve Hür 
Fransız makineli kuvvetlerinin yaptı
ğı azimli savaşlarla oldutru gibi dur
maktadrr. 

Çarpışmalar devam ediyor 
Londra, 3 (A.A.) - Libytıda mu

harebe yeni bir şekilde inkb;af etmek
tedir. Mayın tarlalarTndıın gC'çen mih
ver tankları doğuya doğru ilerlemek
tedir. 

Büyük çarpışmalar elan devam et
mektedir. Kahireden altnan bazı ha
berlere göre mihver kuvvetleri ricat 
etmiye başlamışlardır. 

* Londra. 3 (A.A.) - Burada resınen 
ilan edildiğine göre, Libyada mihve
rin taşıt kayıbı 1000 e ~ıkmaktadtr, 
Bunların arasında tank. knmyon ve 
zırhlı otomobil bulunmııktadlr. Bun
lar yalnız hava hücumları sayesinde 
tahrip edilenlerdir. 

Yeni kullanılan silahlar 
Londra. 3 (A.A.) - İki yeni silAh 

T.ibyada Almanlara nahoş bir sürpriz 
hazırlamıştır. Bunlardan biri yeni İn
giliz tank topudur. Bu toplarm attığı 
obüsler t'n kaltn zırhları delmekte ve 
Alman tanklarmı parçalamaktadır. 

Bundan başka Amerikalılarm yeni 
ağır tankları kullanılmaktadır. 28 
tonluk olan ve "General Grant" ismi 
verilen bu tankın :r.trhı son derece ka
lındır. 20 tam isabet bu tankı muha
rebe harici bırakamamaktadrr. Tan
km teçhizatı 7,5 luk bir top ile 3,7 
ilk bir top, bir makineli tüfek ve bir 
kaç hafi! otomatik silAhtır. 

Jtalyan resmi tebliği 
Roma, 3 (A.A.) - İtalyan tebll~i: 

Mihver kuvvetlerinin kazandıkları mu 
vaffakryetler daha ziyade artmıştrr. 
Sayısı 3000 den fazlaya çıkan esirler 
arasında birinci İr.glliz zırhlı tugayt
nm komutanı da vardır. Elo geçirilen 
toplarm sayısı da 128 i, tankların sa
yfsı yüzden z.iyadE'yl ve kamyonların 
sayısr da takriben jki yllzil bulmuştur. 
]?ek çok mikdarda aillh ve ba&ka ıeç-

Bölge İaşe Miidürü 
Ankaraya Gitti 

İstanbul bölge iaşe müdürii Müm
taz Rek dün Ankaraya gitmiştir. İa
şe müdürü Ankarada İstanbulun ia
şesine ait bir çok işlerin neticelendi
rilmesine çalışacaktrr. Bölge iaşe teş
kilatmtn kadrosuna alınacak memur
ların da tayini müdürün Ankaradan 
avdetine bırakılmtştir. Mümtaz Rek 
iki gün sonra Vali iJe birlikte :;ehri· 
mize dönecektir.. 

Bir Kız Vapurdan 
Düşerek Öldü 

Beylerbeyinde Küplüce mahallesin
de oturan· Osmanın kızı Fikret dün 
Baltalimanmdan 67 numaralı Şirketi 
Hayriye vapuruna binmiştir. güverte
de dolaşan kızcağızın bir araltk de
nize bakarken ayağt kaymış ve düş
müştür. Halkın çtğlıkları it.zerine du
rım gemi Fikreti uzun zaman aramış 
ise de bulmağa muvaffak olamamış
tır. Üs)tüdar müddeiumumisi tahki
kata devam etmektedir. 

Altın Fiyatları 
Dün b!r S'ltm 3330 kuru~tan ve bir 

gram külçe 455 kuruştan satılmı Ur. 

SARK CEPHESi 
1:1.fr Baştarafr 1 incide 

Cephenin şimal kesiminde Volkof'un 
batakllk arazisinde §iddetli mevzii 
çarpışmalar devam etmistir. Düşma
fıtn mühim iaşe ve ikmal hatları Al
man taarruzlariyle tahrip edilmiştir. 
Alman pike bombardıman tayyarele
rinin yardtmiyle düşmanın mukabil 
taarruzları akim kalmiş ve 32 Sovyet 
tankı tahrip edilmiştir. 

Alman muharebe tayyareleri Kara 
deniz sularında bir Sovyet kafilesine 
dahil bulunan 3000 tonluk bir petrol 
gemisini battrmı~lardır. 

Murmansk linıanmdı> Alman pike 
bombardıman tayyaı eleri 6 büyük 
nakliye gemisine ağır çapta bombalar 
isabet ettirmişlerdir. 

21 Maytstan 1 Hazirana kadar Sov
yetler 610 tayyare kaybetmi~lerdir. 

Ayni müddet içinde şark cephesinde 
53 Alman tayyar~i kaybedilmiştir. 

Sovyet resmi tebliği 
Moı;kova, 3 (A.A.) - Gece yarlSl 

neşredilen Sovyet tebliği: 2 Haziran
da cephC'de önemli hiç bir ~ey olma
mış. bir kac keo;imde mevzii savaşlar 
olmuştur. 

* Londra. 3 (A.A.) - Sovyet haber-
ler ajansı cephede temayüz eden Al
man askerlerine iki yüz demirhaç nl
şanmı göti.irmekte bulunan bir Al
man Yarbaytnm. ::oföriinün yolu şa
!;ımıası yüzünden Ruslartn eline düş
tıiğünü bildirmektedir. Yarbayın ya
veri öldi.irillmüş, emirberi kaçmış ve 
şoför oturduğu yerin altına gizlenmiş
tir. Terkedildiğini gören Alman yar
bayı demirhaçlarla birlikte teslim ol
muştur. 

Rusyaya malzeme sevkiyatı 
Vaşington, 3 (A.A.) - Mühim bir 

gemi kafilesi bir Ru limanına sali
men vamırştır. Bu gemi kafilesi yol
da bir çok taarruzlarıı uğrauıt sn d 
Alınanların bildirdikler! k dar h 
görmemiştir. 

Fevkalade Hallerde Mal 
İktisap Edenler 

Ankara, 3 (TAN) - Fevka!Ue hal
lerde haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki kanun, bugün resmi 
gazete ile neırolunarak mer!yete glr
mişür. 

hlzat elimize düşmil~tllr. 
MusBolini Libya'ya gitmiş 
Ankara, 3 (Radyo Gazetesi) - Lon

dra radyosunun son dakikada verdiği 
bir habere göre, Mussolini Heri hat
lardııki İtalyan kuvvetlerini tc!tiş et
mek üzere L\byaya gitmi tir. Bu ha
ber başka hiç bir kaynaktan teyit e
dilmemi&tir. 

Toprak mahsulleri ofisi ekmek ha- bulun.dukhırı yerlt:ri ve adlarını yazı. 
!itasında bir değişiklik yapmıp, arpn yoruz: 
mikdarmı azaltmıştır. Yeni mah ul 70 liraya terfi edenler 
toplandıkça bui!day mikdarı fazlalaş- Nuri Bayramcıo~lu Istanbul, Huan Tahsin - Karayel Adana, Safiyullah Tokay Istanbu! 
tırllacaktır. Fuat TUıüm~r Konya, Hilntl Soykoy Bursa: 

Diğer taraftan hastalara mahsus ol- Asım Dıl:Sver btanbul Cemal Yazıcıo;ı:lu ls 
tanbııl, Yusuf Oıa)'dın Çanakkale, Osman 

mak üzere has buğdaydan yapllmış Tevfık Akeün Amasya, Vehap Akır.andcr Iz-
ekmek çıkarılması etrafında incele- r.ıır. • 
melere başlanmıştır. 60 liraya terfi edenler 

-----o'-----
BaşvekiJ, İstanbul 
Valisile Konuştu 

Vilfıyeti ve belediyeyi alftkadıır eden 
mevzular etrafında temaslarda bulun
mak üzere Ankaraya giden vali ve 
belediye reisi Cuma gi.inü şehrimiııe 
geleçektir. Vali Ankaraya gider git~ 

mez başvekil Refik Saydam tarafın
dan kabul edilmiştir. Vali Dahiliye 
Vekilini de ziyaret etmiştir. 

Edirnelilere Motörin 
Yağı Verilecek 

Turı:ut Asark•ya Tokat, Vcc:ıhe Koper 
Trabzon. Halil S•hverdl lstanbul Nccmıye 
Encez htanbul, Süleyman Vehbi Ayaz Yal· 
vat. Necmı ('aı;kunlar Adana, Ali Baki Afyon, 
Azize Ccvlln Ankara, HUmiye Dener Ankara 
Celal Emrcn Ankara Edibe Tezaian Ankara: 
Abdurrahman Sayılı Ankara, Fuat Say Anka
ra, Muhtar Ataman Ankara, Rauf Bayınd r 
Ankara. Hilmı Dilmen Antalya Şcralettın 
Ocretmcno lu Antalya. Eminiddin Çclikor Ba 
lıkc,ir, Hıkmct Kabarta~ Balıkesir, 2-lehmct 
Gülbahar Bursa, Necati Ercal.ır. Bursa Sa
mı Argiıven Hursa, Ihsan Rae Istanbul, Glil· 
s(lm Dnlıbar hıanbul, Bahri Dilmen Edirne, 
Saime C:ırpan l"..dlrnc, Hatice Ak&al Iltanbul, 
Sıtkı Duuıırıo lıı Erzurum, Ruhi Alr>e.r Eski 
şehir, Hidave: Akten lstanbul, KAmil Demlr
baı; Gaıianıep, Saim Ozan İstanbul, Kenan 
Sarıyar htanbul. K~muran Tan\·er lsta:rbul 
Rau( Seymen l&tanbul, Hatice Yeı;im htan
bul, Sukril Ak•u Istanhul. Şlıkril Sayalı 1 · 
tftnbul. Liltli Tarhan htanbııl Avni To!cn 
htıır.bul, Kev•er Acarbaı lzmir, Kl'1\uran 
Umay J.rmir. Saim Borkan Jzmir. lzzet Sa• 

Edirne bölgesinde vetiştı'rı'lmekt _ ner lzmir, Jlilsnil Hazcrlıun Izmır, Seyfettin 
" e O Yalva~cr lımlr, lh1an Dıırukan htanbııl, 

lan pirinçlerin sulanabilmesi için ih- Zeki De[na Istanbul, Scmıh Sarp ls:anbul, 
tiyaç görülen motorin yağının tevzii ~~~~ ~::/1ıb1:ı1 •p,~~~bu~eh~fıh;türEli ı~:~~auı_ 
Edirne valiliğine bildirilmiştir, Tevzi 'ı monu, Cemal Kural Ka~tamonu, lbrahlm GO
i,.in blldı'rı'len mikdıır az go··rl.ildl"ıX.fın- ver Kayseri, Celiletti~ Imer Konya Nezihi 
~ n 1 Enerırnn latanbul. Bcsım Savcı Trabzon, Nüz 
den bu mlkdıırın arttrrılmasTna Trcıı-1 het GISkael lstanbul, Emırhan ldıl Balıkesir, 

ret Vek1111ğinden yeniden müsaade :i~~!r'i~'::n~I 0N~b~h;;zl{:~~r:!~9~~~:~b!t 
istenilmiştir. Bekir On lsı

0

anbu1, Rabia Yark1n lstanbul 
Yılmaz Kuman Adana, Fahri Onan Ankara 

Naşid Hakkı Uluğ'un 

Oğlu Öldü 

Naıide Koryak Ankara, Zuhuri Danııman 
Ankara Avni Denix Aydın, Ekrem Baıaran 
lutanbul, Vehbi Dılokıiz Iatanuul, Zehra Bıl 
bay lstanbul, Sadi Gelendost Bir:a Salih As 
dal Buna, Vehbi Moral Bun;ı, Adil Zeren 

Teessürle öğrendiğimize göre, Ulus htanhul, Abdurrahman Sere! Erecnelıon Ça· 
ıtakkale, Salim RUyOkdolura Çankrrr, Fuat 

Gazeteıl umum müdürü, arkadaşımı-: Ercan htanbul, Hilseyin Tlmu,in Corlu, Sa· 
Naılt Hakkı Ului\ın çocuğu Umi~ leyman Urunç Edırne, Hantdi Akman Edir• 

Uı v h .. v ne, Haıer Sait lımir, Mevhibe Arkollar Is
ua enuz 12 yaşında oldugu halde tanbul, Ne:aihe Soley Istanbul, Zekiye '1'8.niyc 

hayata aözlerjnl yummuştur. Oııı;er htanbul, Nusret Zorlutuna Karıım:ı.n 

M h · d'" A ._ 3 ı Ubeyde Okmen htanhul, Rahmi Oıtop Mer• 
CT umun cenazesı un n .. arau:\ aln, Muharrem Akyol Milis Neıct Kadırgan 

bir çok yüksek şahsiyetlerin ve aile btanbul, Cevdet Karlıdağ Muı, Mahir lz. Is 
d tı k b 1 t

. k tanbul, Haılm Karaman htanbul, Semıha 
oı arınrn, a ra a arının iş ıra et· DUmdıiz lataobul, Tevfik r:ım Iatanbul, .Ma 

tifi bir törenle kaldırrlmıı ve ebedi aızu Baya! lstanbul, A~mi Ozan Tarsus. 
df · t d. d'l · · (Arkaaı var) me enıne ev ı e ı mıştır. 

Arkadaş.ımızın elemini paylaşırız. 
~- --<>~~~~-

Kapı Kıran Sarhoş 
Mayısı Hazirana bağhyan gece pek 

fazla rakı içerek sarhoş olan ve Kum
kapıda oturan Yaşarın evinin kaprsı
n! kırarak içeri giıen Hüsnü mahke
meye verilmişti. Mahkeme suçu sabit 
gördüğünden Hüsnüyü 6 ay 1 gün 
hapse mahkiım ve tevkif etmiştir. 

Bir Mahkumiyet 
Hrrsızhk suçuyla tevkif edilmiş bu

lunan Hüseyinin firarına sebebiyet 
veren İstanbul Cezaevi memurların
dan Şükrü Ile firari HU~eyin yak::ı-

1 KOÇUK HABERLERİ 
+ LiSELERDE TEFTiŞLER - Maari! 

müdürü Maarı[ nıüfettı;lcri ile birlikte lıse 
aon sınıf ln111banlarmı tcfti,c haılamıoıır. * ASKERLiK KAMPLARI - Lise biriııcl 
ve ıkincı sınıfların askerlik kampları dün 
başlamıştır. * ÇOCUK BAHCELERI - Her ;vıl yaı>r1 
makta olan çocuk kampları bu yıl yar;ı1lmıya 
taktır. Yalnuı; yeniden ı5 çocuk bah~eıl a~ı· 
lacakt1r. * VABASCI OKULLARDA - Yabancı 
ve azlık okullınndaki )'ar direkt6rlerden itti 
fa cc1en1cri:t verine yenilerinin tayin edilm~· 
nıe5İne karar verilmiştir. Eu suretle yar dı· 
rektörlük t•ıkılltı yavag yavaş kaldırılacak• 
tır. * KANLt KAVAK SUYU - 'R:anh kıı.~ 
vak suyunun Rumdlhisa rına kader ııetlrtil • 
meoi için belodiyo sular lıicri 1J!lldürlüğl1 pltn 
tar harırlamıştır. 

lanmış ve mahkemeye verilmiştir * cıvı DAOTTILJVOR - ta,. mUdaruı 
Mahk Ş .. k ·· ·· 3 H'' · · · illnce ihtiyacı tcsblt edilen müesseselerle şa-

eme u ruyu ay, useyını ı ıuslara haziran payı olarak ,,vı tcvallne baı 
de 1 ay hapse mahküm etmiştir. tanmııtır. 

Amerikanın Harp 
Masrafları 
~ Baştarafı l incide 

Geçen dünya harbinde, Birle -
şik Amerika yılda 18,500,000,000 
dolardan fazla hiçbir zaman sar· 
fetmemiş, bu nu da en masraflı 
yılda harcamıştı. 

Mayıs ayı .içinde ordu ıçın 
1,496,000,000, donanma için 1 milyar 
228,000.000; kiralama ve ödünç verme 
için 626,000,000 sarfedilmi&tir. Hüku. 
metin doirudan doğruya olmıyarak 
harple il&ili masrafları 400,000,000 
dolar olmuştur. 

Ayni müddet içinde verrl •ıe 
başka kaynaklardan hasıl olan gelır 
10,306,802,877 dolardır. Açık 1 mil
yar 653 milyondur. 

i ngilterenin mas1·af lan 
Londra 3 (A.A.) - İngilter 

harp masrafr bu hafta !onunda 9 mıl
yar İngiliz lirası yekUııunu aşmış bu
lunacaktır. 1939 yılında parlamento 
tarafından kabul edılen 9 milyar İn
giliz liralık tahsisat hemen hemen bit 
mek üzeredir 1914 • 1918 harbi İn. 
riltereye topyek\ln 8 milyar 417 mil
yon İngiliz lirasına mal olmuştur, 

/ngiltere istihsalat nazırı 
Amerikaya gitti 

Avrupada Belirmeğe 
Başllyan Yeni 

Emareler 
l:tfj"' Baştarafı 1 incide. 

Bu hadiselerin ve bu tezahür 
lerin bilhassa bu sırada bü 

~iik ehemmiyeti vardır. Çünkü 
Ingiliz hava kuvvetlerinin Al .. 
manya üzerinde geniş ölçüde ta. 
arruza geçtiği. Alman ordulannrn 
şarkta ve Libyada büyük zafer • 
ler kazanamadığı, ve bilhassa İn 
giliz ve Amerikalıların Avrupa 
da karaya sker çıkaracakları hak 
kındaki rıvayetlerin sıklaştığı bir 
sırada bu h diselerin oluşu. iç 
cephenin s lmağa çok müsait 
olduğunu gb teren en büyük bir 
delil sayıl bılir. 

Bugün bır cephe ve bir cephe 
arkası yoktur, totaliter harp cep· 
he ile cephe ark sını birleştirmic 
tir. Cephe arkasında bozgun, cep 
hedeki orduyu da bozguna uğrat. 
mağa kfı.fidır. Hitlerin de, son 
nutkunda, en ziyade bu iç bozgu 
nundan endişe ettigi görülmüş • 
tür. Halbuki Avrupa ve Afrikada 

Londra, 3, (A.A.) - İngiltere is· harbeden Almanyanın, işgal al ~ 
tlhııaller nazırı M. Lytıytton, refokg. tında bulundurduğu memleket 
tinde projeler baş müşaviri ile e- lerde pek rahat ve emin olmadı. 
zaı·et memurlarından bazıları ve Mu. y d b b 
dafaa Nezareti mümessilleriyle maL ğına şüphe yoktur. ukarı a a 
zeme idareleri erkanından l;oir kaçı bu settiğimiz tezahürlerin de bu ba. 
ıunduğu halde Vaşingtona gelmlştlr. kımdan ehemmiyeti vardır. İngi• 

M. Lytlytton burada M Hopkins ve liz hava taarruzları, cephelerde 
Donald Nelson ile müşte~ek ln&illz • muvaffakıyetsizlik, ve Avrupada 
Amerika istihsaline ait meseleleri gö. mi.ittefiklerin karaya asker cıkaı 
rüııecek ve daha şimdiden Birleşik A· maları ihtimali işgal altında bu • 
merika'da c;alışmağa başlıyan İngiliz lunan ve hürriyet ve istiklfılleri. 
malzeme teşekküllerini teftiş edecek. ne kavusma gününü bekliyen mi1 
t r. letler icin teşvik edici ve onlaıı 

Yeni gemi inşaatı harekete sevkedici hadiselerdir. 
Vatlnrton 3 ( A.A.) - Denlzyolları Onun içindir ki, Avrupa 1942 

buroıunun direktörü Kontrmiral Van de yeni hadiselere sahne olmıya 
Kauıen, miımesslUer meclisinin de.. namzet bulunuyor gibidir. 
n z ııçıleri komisyonuna, bu yıl yüz ft - -
yeni harp ıemlsinin tezriha konula- Eden'in Bir Cevat 
caiını bildinnlıtlr. Londra, s (A.A.) - Bu sabah 'f\. .. 

Öte taraft an, komisyonun Reisi M vam Kamarasında bır suale cevap ve~ 
Vlnııon, komisyonun 500 bin ton mu ren Eden, Vichy hükdmetinin Fransıı 
harip olmıyan cemi inşası için bit ztrhlılarında Alman askerlerinin talim 
milyar 100 milyon dolar tahsisatı tas yapmalartna müsaade ettiğine dair 
vlp ettiiinl söylemlıtir. resmi bir haber almadığını söylemi~-

"' 
Almanyaya Bir Ticaret 

Heyeti Gitti 
Ankara, S (TAN) - Silmerbank u

mum mildür muavini Bay Cabirin 
reisliği altında bir heyet, banka na
mına miibayaatta bulunmak fü:cre Ro
manya. Mııcaristan ve Almanynya 
m{lteve,.,.lhen buradan hııreket "t-
aıı,ür. 

tir, 

Yeni Dahiliye Müsteşatı 
Vazifesine Başlıyor 

İı:mtr, 3 (TAN) - Dahiliye Ve· 
k&leti müsteşarlığına tayin edilen 
İzmir valisi Fuat 'l'uksal v!l5.yet eki 
vaıdfeslni devreder k ven vazife ınc 
başlaır •- üzere Anknraya hareket et. 
lllİltiı 
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rT~.~N.APE.:~.L· ,' • • "z I ~ Bir Türk 

~~l.l::~ .. JZ~~~~tI ı l • Servetimizi Denize Dökmiyelim l
1 

Ge~~İ ~ühİft'.l:Bii 
1 =l!ICJIJ;ı ı ·Biraz da Köylü ile Meşgul Olalım ! L Keşıft~ • B~lundu J 

SonBombardımanl~f S-enede En Az Bin Tonluk Ham Halkımızı Besliyen Müstahsilin ~İTE KİMYA ASİSTANLARINDAN 
Yazan: M.,JNTEN Madde Stoku Teşkil Edecek ihtiyaçlarından Biri de LSımba SAMIM ~S:U FE_NO~E!"fİL ADLI YENİ 

24 saat ara ne Kolor 7a ~e Essen K A v t p I A t k Ç .. . VE MUHIM BIR iLAÇ KEŞFETTİ 
e yapılan .küne halindeki ha- agı arça arını r ı op· Şişesidir, içki Şişesi Yerine B izim icat ve ih- aradr~mı bulmaya 

~a taarruzıan ıngmz ve Ame- 1 .• ,,,_ y D • At 
1
• tira sahasında r- Yazan: _, muvaffak 1 

:rıkan mahfil ' rinde büyük bir uge eya enıze mıya um ! Biraz da Bundan y aptırallm ! pek kısır olduğumuz J 'ı tur 
0 

mus-
rrıemnuruyet u~ .ındırm.ışttr. İki mem- hakkında -farkında S A 1 D K E S L E R Yeni bulunan cls-
lcket gazetelerı, garp cephesinde ye- M emleket içinde ham maddesi Her nevi lüzumlu lüT.umsuz kağıt olmadan kendi ken- min ki dili d 
l'li bir safhanın başlangtc1 olarak te- bulunan veya kısmen bu gib: r- ya za n : _, lardan tasarruf için pekala tedbirler dlmize telkin ettiği- i'!mi: mya n e 
lakki ettikleri bu taarruzlar hakkın- maddeleri memleket içinden temin ' alınabilir. Mekteplerde, Halkevlerin· mlz- umumi bir kam:atimlz vardır. 2 - Sulfnnilamido, f _ Fateiylthl-
da geniş neşriyatta bulunmakta ve ederek muhtelif mamulltı meydana j j de. belediyelerde hatta resmi daire. Bizi, her yeni buluşu istihfafla karşı- azol'dür. Fakat tecrübeler sıra:oıtni!ıı 
bazı tafsilat vermektedirler. İngiliz getiren sanayiimizln yeni aanayi ka- ,i Liİtfİ Arif Kenber 1 lerin her birinde artık kalıtları layacak kadar sarmış olan bu haksız ilıicı bu kadar uırun bir isimle anmak 
gazetelerine göre: Çıkarılan büyük nunu ile alacağı şekiller. bir çok toplamak için küçük, fakat faydalı ve yersiz kanaatin yanlış olduğunu mümkün olrnadtğr için profesör ve 
Yangmlıırm tevlit ettiği dumanlardan milesseseleri şimdiden l!gıilendir - teşekküller in yer bulmasına niçin belirtmek için elimize fırsatlar geçi- ~sfstanlar bu ilaca şimdilik Feno septil 
tahnoatm derecesi hakktnda henüz mektedir. hala hariçten ithal edilmesini icap imkan olaması?. yor da, bunlardan bile isti!ade ede- ısmlni verrnislerdir. 
sarih malumat vermek mümkün ol- Teşviki sanayi kanunu .. aldınt~ ettirmektedir. Bu tesekküllerin toplıyacaklarr kil- miyoruz. Bu yüzden bir çok istldat-
111amakla beraber Kolonyada bilhassa dıktan sonra, geçen on senelik sa Halbuki. memleketin kağıt ihtiya. ğıt haftanın her hangi bi r gününde !ar inkişaf sahası bulamıyorlar. Bi-
kimya fabrikalarının ve makine yapan ııajy'i progıramlariyle az çok geliş· er gün geçtikçe artmaktadır. En adı fabrikanın bi l' deposuna sevkedilir raz cesaretli olanlar da ıaman zaman 
Sanayi müesseselerinin tahrip elildi- meye başlamış olan sanayıım·ze ambaHl.jhk kağıdın bile kilosu be5 ve orada balya haline getir ildikten ortaya çıkan bszı şarlatanların fıkı-
gi zannedilmektedir. Kolonya halkı- tesir etmesi ve muhtelif sanayi şu- altı misli arttığı bir memlekette so sonra fabrikada işlenebil rnek için betinden ürkerek buluşlarından bah-
ntn 3/ 5 i boşaltılmıştır. Bunların mü- belerinıizde bazı sarsıntılar görül. kaklarımız, çöp arabaları ve çöp se- hazır bulundu rulur. Bu iş. her halde setınemeyı tercih ediyor lar. 
hirn kısmı Münlch şehrine gönderil- mesi muhtemeldir. Bu itibarla bu petleri kağıt parçalar iyle doludur. hariçten sellüloz getirtmekten hem İllm ve fen ~abasında çallşan in-
tniştir. Essen'de 60 kilometre uzunlu- tC'Sirlcrin husulüne m~ni olmak için Her tarafta saçılmış ve atılmış hu.. daha kolay, hem de daha karlıdır. sanların tevazuu ne kadar tabii ise 
!tunda ve 20 kilometre genişliğindeki icap edeıı tedbirlerin şimdiden alın. lunan bu kağıt parçaları sokaklara * * cilretkar olmamaları da o kadar tabi-
bir sahada dünyanın ağtr sanayi mer- ması lizımdır. ve binnihaye denize veya çöplüklere paşabahçe fabrikasına gelince, idlr. Müte!enninlere, buluşlarını ilim 
kezlerinden en büyüğü olan Krupp HükUmetin serm<1yesiyle çalışan dökülen bir servettir. bu cam ve şişe müessesesinden ve fen alemine arzed'ebilmeleri imkA-
fabrikaları vardır. İngiliz tayyareleri milli fabrikalar ve diğer sanayi mü Yapılan tahminlere göre bu ser. en ziyade şikayete;! olan müst3h~ıl nfnı veı·mek, onları cesaretlendirmek 
bu sahadaki yüksek !rrmları, döküm- esseseleri için bittabi bu vaziyet va vetin yekunu senede bin tona yakın ve köylülerd ir. Bir çok feıfakftrhk- bizim vazifemizdir. 
haneleri, atölyeler!; dokları; ııimendi- rit değildir. Devlet müesseseleri her dır. Bu rakkam içinde her nevi am lara katlanarak halkımızı beslem~k Bugün bahsedeceğim hadise, :fen 
fer tesisatını; depolar! taarruz hedefi vakit istenilen program ve kadro balajhk kağıtlar, yazı kağıtları. dol vazifesini Üzerlerine almış olan köy. sahasında çalışan Türk gencinin bu 
olarak seçmişlerdir. Bu sahanın hava ile, istenilen tarzda idare edilebil muş defterler, yazılı yoklamalarda lü ve müstahslllerin en zaruri ihti. imkfına kavuşunca kendisinden bekle
hücumlarına karşt çok mükemmel diğl v~ bir çok m uafiyetlere malilı: kullanılan imtihan kağıtlnrı, er.ki yaçlanndan biri olan lamba şiş~sini nileni vereceğini göstermesi itibariyle 
surette müdafaa tertibatına malik ol- bulundukları için bu müesseseler kitap ve r.ızetelerin y•ı~tıklarr ile bu vatandaşlara veremiyoruz. çok dikkate ~ayandır. Bu hadise de 
duğu .Mareşal Goerlng'in 1939 Ağus- üzerinde yeni sanayl kanununun ya. diğer muhtelif kağrt parçaları ayrı Paşabahçe fabrikası, her şeyden gösteriyor ki Ti.irk zeicii.sı -iml\An ve 
tosunda yaptığı ;ıu beyanattan anla- pabileceğl tesir hemen hiç denecek ayrı yekUnlar tutmaktadır. Senede önce inhi:.arların siparişlerini yap saha bulduğu takdirde- icat ve ihtira 
şılabilir. "Bütün bu sahayı gezdim. derecede sayılabilir. bin tonluk bir ham madde stokunu maktadır. Ayrıca toplu , ve kuvv~tli baktmmdan hiç de kısır değildir. 
liiç bir düşman tayyaresi buraya tek Devlet müesseselerinden her hangi bu suretle kaybetmemiz ve bundan yekunları havi sipari~ler almalı:~a. * * 
hır bomba bile atamıyacakttr.,, bir Babrika, hususi sermayeli fal> kağıt fabrikamızın hiç bir suretle bunun haricinde ufak siparişler ka-

fngillz mahfilleri ve matbuatı da, rikalara hiç benzemez. Oralarda ma istifade edememesi büyük bir ziya· bul etmemek prensibini takip etmek". 
dün Churchlll'in söylediği gibi, bu liyet fiyatı ikinci derecede sayılır, dır. tedir. 
hava taarnızlarmm devamlt bir ı;uret- esas mesele olarak ihtiyaç görülen Biz, harpten evvel bu kağıt kıi'.' Halbuki lamba şişesi yurdumuz 
te ayni geniş ölçüde devam etmiye- eşya ve mamulatı meydana getire. pmtxlannı orta Avrupaya ihraç e- jçin daimi bir harcıalem eşyadan sa
ceğini, f akat 1000 tayyarenin azami bilmek meselesi ele alınır. derdik. Çeşitli kağıt parçalarını bal- yılır. Haliçte hususi sermayeli 'lrn 

h ıı d olmadığını ve Amerikan hava Memleket nüfusunun ihtiyacım ya balya m~leektimbıden ithal eden fabrika. bu şişeleri iptidai şekilde 
kuvvetlerinin i§tiraki ile bu taarruz- karşt!amak için bu fabrikaların ge devletler, bu iıi karlı veya hiç ol. ' ve el ile yaparak Anadolu ve Tnı•t-
ların daha gen~liyeceği kanaati.ni celi gündüzlü olarak çalışmaları sa mazsa kendilerine az çok faydalı yaya sevketmektedir. 
beslemektedirler. Diğer cihetten bu ycsindedir ki, b ir çok yerli malla. bulmam.Jş olsalardı bunları bizden Köylülerimiz tanesini elli kuru:ia 
taarruzların, Alman harp sanayiine rımız dünyanın en buhranlı bir za. satm alıp bir hayli nakliye masrafı aldıkları bu lamba şışelerinl ancak 
ve münakale sistemine büyük darbe- ,man:ında ı..ı11'1rmızı tatmin edebil- da vererek memleketlerine ithal et bir kaç gün kullanabilmektedir. F.n 
ler indirileccğin\, Alman milletinin miştir. Bu arada Sümer Bank'ın mefc hiç lüzum görürler mi idi? ttJij=' Devamı: Sa. 4, Sü. 2 
zafere itimadı sarsi:lacağmı kabul et- bilhassa pamuklu .mensuc~tı fakır r; 
tnekle beraber zaferin sadece hava a- ve orta halll ailelerin iki sencdenberl 

ktnariyte kazanı1amıyacağını da a- en müb~em ih~iy?ç1<1rındnn bir ka , ,~·--·~-.,~~~r~•Mr••]1r~Tıı•,11W•F11~!1·~-çıkı;a söylemektedirler. , çını temın etmıştır. Bundan başka A .• J G:Jı ! 
Almanlar evveli\ bu akınların ehem merinos, sun'i !pek, Beykoz deri W --- _ = -:==: ::::=:~ 

miyetini saklamak istemişler ve Ko- ve kundura fabrikalarının da halk 
lonyaya yalnız 150 tayyarenin taarruz ihtiyaçlarının boşluklarını az çok Ş A R A B 1 K ı M L E R 1 Ç E M E Z ? 
ettiğini bildirmişlerdir. Fakat çıkan ~ iyi bir netice ile doldurabilecek • 
Yangtnlarm hftl~ devam etmesi ve tah- yerli malları piyasalarda faydalı mü 
rıbatın genişliği bu iddialarında ısrar dahaieler yapmıihr. Avrupa m:ı _ 
etmelerine mani olmuştur. İsviçreye mil.latı yerine müsait bir şekilde 
rnuntazaman gelen Kolonya ve Essen kaim oran yerli mamulat, yavaş ya· 
gazetelerinin bu bombardnnanlardan vaş ecnebi mallarına tam mamısiv-
sonra gelmemeleri de bu baktmdan le rekabet edebilecek bir seviyeye 
şayanı dıkkat görülmektedir. yilkseld!kçe bütün devlet fabrika13. 

rının tam ranoımanh olarak hali. 
yet göstermesini mümkün kllacalt-Libya Muharebesi tır, 

yalnız Sümer Bank'ın iki fahri. 
kasından halk ve memleket 

için matlüp olan müsait neticelerin 
alınması gecikmektedir. Buna sebep, 
bu iki fabrikanın da mütemadiyen 
yeni ham madde kullanmak isteme 
si ve her siparişe tercihen d evlet 
müesseselerinin istediği malları yap 
ması da bu her iki fabrikada eı;ki 

mallar veya çörçöp hale gelmi11 ya 
but kullanılmış mamiilatı ı;ağlan1 
olsun, bozuk olsun toplayıp da ta
sarruf edememeıidir. 

Bu iki fılbrikadan biri Paşabahc;e 
şişe ve cam fabdkaın, diğeri de 1.z. 
mit kağıt ve sellüloz fabrikasıdtr. 
Her iki fabrikanın tasarruf ve eko
nomi kaidelerine aykırı hareketleri 
devam edip gitmektedir. Memleket. 
t e sollüloz hamuru verebilecek ağaç 
cinslerinin bulunmaması ve yeniden 
böyle &"eniş bir orman sahasının 
meydana getirilememesi sellü lozun 

Şarap, yerine göre ve ifrata gitme-ı Fakat fikir iılerinde şaraptan istifade 
mek şartiyle, faydalı bir içki olur. Bir edebilınek için, esasen kuvvetli fiki: 
litre §arabın vereceği kaloriyi geçen sahibi olmak lli:ı\lmdır. Şaılap fikir 
gun yazmıştım .. Bundan başka. yıne 1 vermez, zaten ~ik~i . olana. ~ardım e
ifrata gidilmemek şartiyle, hazmi ko- der... Kuvvetlı fıkır sahıbı olm,y::ın 
laylaştırrr. &arap içerse, sadece uyur, kılır .• 

Fakat, midesi bozuk olanlarda, ak Çocuklara on dört, on beş yaşından 
sine, mide bozukluğunu arttırır. Mı- önce şarap zararlı olur. Genç kızla. 
desi bozuk olanlara knmızı şarap, be rın muayyen günlerini uzatır, hem de 
yazmdan daha ziyade dokunur , sancı verir. 
Kırmızı şarabın tazesı , pekliği art· Şarap sinirleri fazlil tenbih ettiii 

tınr, kırmızı şarap eskidikçe terki. için, zaten sinirli olanlar ıarap içmek 
bindeki tanen dibine çöktüğünden, ten zarar görürler. 
pekliğe daha ziyade dokunur ... Beyaz Şarap hem kalbi, hem de beyni ten. 
şarapta tanen olmadığından linet ve- bih ettiği için, yüzleri kızarmağa, be
•ir... yinlerine lt1m hücumuna istidadı bu. 

Şarap, kendisi az çok bir gıda ol- lunanlar şarap içmemelidir. Bunun 
duktan başka, yenilen yemeklerden gibi, göğüslerine ka nhücum etmesi. 
vücudün daha ziyade istifade etme. ne istidadı buluna nlar da şaraptan ..:a. 
sini temin eder. rar görürler. 

Şarap kalbe kuvvet veı'ir denile Böbreklerde iltihap bulununca, iltl· 
mcz, fakat onun i§lemesin i tenbih e- hap müzmin ve hafif olsa da, şarap 
der. Damarlardaki tansiyonu arttırır. kat'i olarak zararlıdır. 
Onun için yürekleri yavaş i~llyen, da· O halde, ı;arabı kim içebilir, diye 
marlarında tansiyonu düşük olanlar soracaksınız ... Güçlü. kuvvetli, sıhhat
!}arap içebilirler. Damarlarında tansi. !eri yerinde, çok çalışan, ağır jli gö
yon yüksek olanlar şarap içmemeli. ren erkekler ve kadınlar, ifrata git 
dir. .. mcmek şartiyle, şarap içebilirler On. 
Şarap fikir işlerini de tenbih ede.·. tara da §arabın çoğu dokunur. · 

Büyilk :ıairlerin çoğu şarabı sena et- Yenilen yemeklerin de, şaraba ta 
rnişlerdir ... Büyük hekim İbni Sina'ııın hammül edebilmek için, tesiri vardır. 
sabaha kadar - şüphesiz ifrata gitme. Yağlı yemeği sevenler, şaraba daha Jyi 
den - şarap içerek eserl(.'rin i ya~nu~ tahammül ederler ve ondan daha Jd· 
olduğunu kuvvetle rivayet ederler ..• yade fayda bulurlar. 

Libya harbinin bir hafta sürC'lt ilk 
sa(hasrmn mihverciler esas' hedefle
rini tcışkil

1 

eden 1'obruk ve Bardia'y1 
alamadıkları ve İngiliz kuvvetlednl 
arkadan çevirmeie muvaffak olanrı
dıkları i~in, müttefiklerin lehinde ne
ticelendiğine hükmedilir. Londra nıd 
yo&u bu harpte 70 tik toplarla mü
cehhez 16 tonluk Amerikan tankları
nın da kullanıldığını ve mihvercilerin 
50 lik toplarla mücehhez tanklartm:l 
bunlara güçlükle karşı koyabildiklc-. 
r in i, şimdiye kadar mihvercilerin 160 
dan fazla tank kaybettiklerini ve yal. 
nız İngiliz hava kuvvetlerinin 1000 den 
fazla mihvere alt nakil vasıtau tabriıı 
ettiğini bildirmektedir. İngiliz kav 
naklarına iÖl"e İngiliz hatlarında iki 
gedik açmaia muvaff;:ık olmuş olan 
"lhver zırhlı kuvvetleri çekilmeğe ba~ 
lamı~lardrr ve İngilizler esas hatları
nın 50 kilometre garbinde mühim 
bir mevkii zaptetml~lerdir. İngiliz kay 
nakları, Libya harbinin birinci safha• 
sının müttefkler için memnuniyet v~ 
rici bir şekilde bitmiş olmasına rağ. 
men bu harbe bütün kuvvetlerini sok
muş olan Rommel'in yeni taarruz! l· 
rıru ve yel\i ı1ddetli harpleri bekle
mek lazım geldiği mütaleasında bu 
lurunaktadırlar. 

Yazan: FRANÇlS DE CROlSSET Çeviren: ULUNAY 

Libya harbinin neticesinin yalnız 
ıki düşman cephesinin askeri vaziyet. 
]eri üzerinde değil ayni zamanda V i
chy'nin siyasi durumu üzerinde de 
oldukça mühim tesirler yapacağı şü~ 
hesizdir. Eğer General R ommel Tob 
ruku almağa ve Süveyşc doiru ilerle· 
meğe muvaffak olursa • ki ıimdilik 
böyle bir ihtimal yok aibidir - Vichy'. 
nin Alman ve İtalyan taleplerine bu· 
günkünden fazla b oyun eğmesi füti 
mali vardır. 

HİND Dİ:YARINDA 

Bana garip bir tebessüml e bakıyor
du ve ben bu gülümsemede biraz ev
velki hüznü seziyordum: Birden: 

- Slz! De dL Fransızsınız. Bilmez
siniz ... 

Sonra yanmıızdan geçen iki Hint
linin adnnlarını takip etti; ve sırtı 

biraz eğilmşi olarak kendi ırkından 

olan adamlarla beraber uzaklaştt. 

SON GÜNLER 

.T<.arı.ş .Karış .. 

Tefrika N o. 8 

M enenjit, zatürree, belsoğukluğu 

ve buna benzer hastalıkların 

tedavisinde büyuk faydaları görulen 
tiltra septil adlt ilaç yirminci asrın 
mucizesi olarak telSkki ediliyor. Bu 
ilaç Türkiyeye gelince devaikill oldu. 
Nezleden rümatizma ağrısına kadar 
ültra septil kullanmıya başladık. 
Prontozil denilen bir ilfıç da ayni 
faydalarla ayni rağbeti görrnıl~ bu
lunuyor. 

Kimya enstitüsü profesörlerinden 
Arndt'ın asistanlarmdan Samim Aksu 
bu i11içlarrn Türkiyede yapılması im
kanlarını araştırmtş ve bulmuş. Ül
tra septilin bizim küçük laboratuvar
larda imaline hazırlamlırken diğer ta
raftan da henüz kimya kitnplarma 
geçmemiş yeni bir sentez bulmak için 
çalşnalara bac;lıyan genç asistan bir 
kaç aylık bir me:;aiden sonra hede
fine ulaşmıştır. 

Saminı Aksu 29 yaııtndadır. Aşağı 

yukarı bütün ömrü üni\"ersitede geç
miştir. Babası üniverı>ilede muhteli! 
memuriyetlerde bulunmuş, üniversite 
veznedarlığı, tıp fakültesi dahiliye 
mudurlüğü yapmış ve universıtedeki 
memuriyetleri srrasmda vefat etmiş
tir. Bu itibarla genç kimyager üni
versite muhitini o kadar beninısemi:;ı
tir ki, tahsilini bltırdikten sonra bile 
bu baba ocağtndan ayrılmamış, ora
da vazife ahnlştır. Ve bugün dünya 
tıp. Alemıne hediye ettiği yeni ilacı 
bulduğu lAboratuvard<1 30 lira asll 
maaşla çalışan mütevazi bir asistan
drr. 
Samını Aksu'Iıun ouıcıuğu yeni il~ç 

prontozil ve illtra septil gibi sulfani
lfisnid sınıfından yeni bir mılrekkep 
cısim sentezidir. 

* * 5 amim Aksu'nun bu yeni ilıicı bir 
kaç aylık mesai neticesinde 

buldugunu kayd(.'derken bu sahada üç 
senedenben araştırmalar yapttğınt 
kaydetmek de lazrmdrr. üc senelik 
mesai ancak bir kaç ay evvel ona 
yeni bir cisim. bulmak lmk~ı olduğu 
kanaatini vermi§ ve bu kanaatle ça
lı~mak suretiyle le 15 - 20 gün evvel 

.~-.-•BUG Ü N ' 

1 PEK' te 
2 Büyük Film 

1-ZORLA 
KATİL 

(ŞIKAGO KRALI) 
Baştan nihayete kadar he .. 
yecanlı ve harikulAde film 
Baş Rollerde: 
ROBERT MONGOMERY 

2-Senenin en büyük za[eri 

A.RJANTINA 
'--Son Hafta _, 

Feno sPptil lı:mine bııkılrp dıı yeni 
ilAcın ültra septilin veyııhut pro~te
zilin uydurm a bir· sekh olduğu sanıl
marrıalıdrr. Bu tamamen yeni bir ct .. 
simdir. Üni\•ersite trp ve iclmyıı mtJ
hitl bu ouluşla çok yaktndan ve bü
yük bir heyecanla alakadar olmuş, 

hıfzıssıhha prof~örü Hlrsck llfıctn 
tedavi saha mda tecrübelerine ba la
mıstır. 

Tecrübenin tedavi sahas~da müsbet 
netice vereceğine şimdiden muhakkak 
nazariyle bakdmaktadır. İmal saha-

sında altnan ilk netice bu ilacın basit 
lıiboratuvarlarda bir kilosunun 100 
liraya mal olacağr merkezindedir. Bu
nu çok daha ucuza. rr.raza on lira
ya ınal etmek de mümktindür, Fakat 
böyle buluşlardnn faydalanabilmek, 
dünya tıp ve kimya alemine yeni 1-
IAçlar da verebilmek !cin ilk !Azım 

olan şey, bir umum: kimya fabrikası
dır. Bu fabrika olmadıkça ikinci de
recedeki iptidal maddeler dIŞarıdan 
getirileceğinden ilacı daha ucuza mal 

etmek mümkün değiidir. Zaten kimya 
fabrikası kurulup ilk iptidaf madde
leri de memleketimizdt> yapmak im
kanı bulunmadtkça bu kabil buluş
l::ırdan şimdilik faydalanabilmek müm 
kün olmzyacakttr. Esasen bu yeni 
mucizeyi yapan genç asistan da bu 
kanaattPdlr. Kendisine böyle mucize
v1 bir ilaç bulmak suretiyle elde e
deceği maddi menfaatin azametinden 
bahsettiğim zaman yeisle güldü. 

- Hunu hiç düşünmedim dedi, bu 
bir fabrika meselesidir. Ben burada 
bu yeni cismin reçetesini kimbilir 
kaça satabilirim? Çünkü bunu satın 
alan IRboratuvarm imal hacmi fazla 
para verebilmesine imkan vermez. 
Slzln slSylediğniz olsa olsa Bayer ve 
Merk gibi büyük fabrjkaların kurul
muş veya büyük kimya :;anayiinin te
essüs etmiş oldu~u memleketlerde ha
tıra gelebilir. 

Tanınmıı Bir Rumen 

SanatkCirı Dün 
Şehrimize Geldi 

Romanyantn tanmm~ piyanistle
rinden Bayan Silviya Şerbestko dün 
öğleden sonra §ehriın.ize gelmi&tır. 
K 11nd lsi bilhassa Paris, Varıova ve 
Prag'da verdiği bir çok konserlerle 
temayüz etmiştir. Sanatkar Haziranın 
yirmisinde Ank.arada, gelecek hafta 
içinde de İstanbul Ktzılay menfaati
ne fld konser verecektir. 

Beyoğlu Halkevinde 
''Sanat Ayı,, 

&yoflu Halkevinin buırlıchı?I "bulun H 
nat ayr., ıun proıırıı.ı:ru tnbit cdllml•tlr. Bu 
proınnıı ııöre 6 hazira.ıı cilnft saat 16 ılı !lal 
ucıoilu tarafından sanat nıcnuu tııerlnıl• bir 
konleranı verilecek ve fiıcilr ınciıi açılacak· 
tır. tS haziranda saat I S de Ahmet Hamdi 
Tanpınarın bir konferansından 'onnı l>eyiıaj 
serai!ll, 23 huiranda profesör Lovlnln konfo
ran~ndaıı aonra deMn ıuııiti aı;ılacalctır. 

İstediğim kadar "ehemmiyeti yok!., 
diyeyim. Fakat bu kadar devamlı ve 
inatçı bir h adisede tabiilik olamaz: 

(Aden) denberi her gece rüyamda 
bir ölü görüyorum. 

Süvarinin beni davet ettiği, vapu
run en yüksek yeri olan kumanda 
köprüsünde bir koltuğa uzanmış ol
duğum halde sigara içerek düşünü
yorum. Yumurta ~eklini alan semaya 
bir martı takılmrş; bir diğeri tehlikeli 
cambazlıklar yaparak bir tayyareyi 
taklit ediyor. DenJz, çar~af gibi; hava 
durgun. Ne bir pervane sesi, ne de 
bacadan duman. Fakat ayaklarünın 
altında görünmez bir davul bir foks
lrott tempoluyor. Birdenbire pervane
nin sükutunu anladnn: Vapuru "Caz.
bant" yürütüyor. 

le beni takip ediyorlar. Bakışları git
tikçe daha derinlere i~liyor gibi ge
liyor. Aden'den ayı·lldığrmız zaman 
kocakarı beni göı-ünce srrıtb ... Akşam 
rüyamda ilk ölü ile müı;erref olduk
Şimdi beni gördükleri zaman üç Hint
li de sırrttyorlar. Önlerinden geçme
mek için alargadan dolaşıyorum; fa
kat en ummadrğrm z&manda orada 
bulunuyorlar. Kocakarı galiba iskam
bil fallna bakarak geleceği haber ve
rirmiş. 

Sinderaman: Bugün Matinelerden İtibaren 

' * "..Ji 1 
Bir kaç gün evvel güneşi nasıl a

riyorsak, Aden'i geçtiktenberi de göl
geyi öyle arıyoruz. Şimdi herkes ye
rini değiştiriyor ve benim bulundu
ğum noktayı istilıi ediyor. 

Sıcak müthiş! Gemi tıklnn tıklım. 

- Sakın falınıza baktırmaytnız! 
Dedi. Çok doğru ~eyler söylüyor! 

* 
SARAY SINEMASINDA 

2 Güzel ve Büyük Filin Birden 

TYRONE POWER 
ve LlNDA DARNEL 

KATE de NAGY 
~EORGES ALEXANDER 

Lüks. Süs. israf 
Yazan: ULUNAY 1 

M evzu lirthğı demeie pek dilim 
varmıyor. Fakat zannedersem 

"lüks, sUa, israf,, bahsi bi c;ok yazı
cılar için "cankurtaran mevzular,, ara.. 
ııına girdi. 
Dünyanın geçirdi ği bıthran bu bah

se (demagojik) bir hüviyet verdi. Bu 
nun için: 
"Kahrolııun lüks! Yere batsın süs! 

Uzak olsun i~raf ... ,. 
Diye nutuk eden bir hatip, dinle

yenler üzerinde hami tesir yapıyor. 
"İc;t1mai durumumuzda bepim\zln 

büyük bir dikkatl~ çekineceğimiz nok· 
ta lükstür. Kadınl•nmn: için ılis aile 
bütı;elerlnde kocaman kocaman rah.. 
neler açıyor .. ... Yolundııki ısmarlama 
yaaılar bile dikkatle okunuyor. 

Ve mekteplerde ipekli çorap yasnğı 
üzerine ana babaya sokakta luv:rta 
kıvırta, cöbek attrran karikatürist esr
rinde muvaffak olmuştur. 

Bu suretle "lüks, süs ve israf,,a h p 
bir ağızdan hücum edilerek aleyh1rıdc 

söylenmedik söz kalmamı~hr. Buna 
raimen bu üç suçlu esatirdeki "üç 
letafet,, &ibl birbirler ine sarılarak i~. 
sanların ne yapsalar kendilerinden r 
ı;emiyeceklerine ifıanan bir bakı:ıla 
kıllara fikirlere; bedenlere vücuth , 
keselere bütçelere hilkmetmekte ıs 
ediyorlar. 

"Lüks, süs, ısraf, zemmedlliyor; fa· 
kat bir türlü afaroı edilemiyor. 

- tllahlah! Btktık bu lüksten .. 
Diye b~ğırdığımız halde norm 

zamanda insanlara küçük dilletini 
yutturacak kadar yüksek kira vererek 
yazlığa gidiyoruz. 

- Süs istemiyoruz! 
Diyoruz. Fakat kadınlarımınn ipclı 

corap masrafı her aHe babasının yu. 
reğine evlat acısı gibi çöküyor. 

- İsrafa nihayet verelim ... 
Diyenler hiç bir zaman bir loktr1, 

bir hırka, bir de başlarını solı:11ca:C 
meskene kanaat edemiyorlar. Bôvıe 

olunca lüksten, süsten, braftan §ik3.
yot neye yarar? 

Erkeklerde cakıı, kadmlarda "güzel 
görünmek,, ihtiyacı olduktan sonra 
iuaf ıembolünün gönüllerde yerle.,ip 
oturmamasına imkan olamaz. İnsan1ar 
gönül riı:asilc bundan kolay kolay ll2Z 

geçemezler. 
:Puun om~ne ancak aile relsfo!!l 

"aialıiı - otorite .. si geçebilir. 
Bil' ev bütçesinin metelik ıaçmRI,.. 

u:ııın tatbik ine nezaret eden odur. l!cr 
;ıey onun tasvibiyle yapılır. Bazı ai· 
lelerde kadınların çah§maları onl.ı~a 
kazandıklarını istedikleri gibi sarfet
mek hakknı veremez. 

Avrupada bir ailenin bütün efradı 
çalışır ve kazancını b!r nevi "Komı:. 

nUote., olan eve getirir. O paranın 
tasarrufu aile reisinin elindedir. 

Geçenlerde bir dostuma rasgelıi"m. 
Çehresine azimll bir m!na ver erek: 

- Azizim, dedl. lsrafş. harp ):5.n 
ettim: EvveU sigarayı bıraktım 

- Dayanabiliyor mumn? 
- Avunmak ic;ln bol bol Şamfı:hk. 

akide ~ekeri. çikolata, taze badem, 
kestane ısekeri yiyorum! .• 

Nazmi Topçuoğlunun 

iAŞE DURUMUMUZ 

Hakkındaki Makale~ 

.E:ı~~ Ticaret Veklli Numi Top,uoğhı • 
nuıı ıaıe durumumur., hakkında dfiıı neı· 

renl~ı~ia makaleıı "Ikuud! YıırllyOı., ro
{1k4mııdcn ahnmııtır. Devaıntıır yanıı vere
ccilmıı bu yaıınııı ilk k11mı mecmua t abi 
halinde iken alınarak ııaıctemlıo konulmak 
uzere di..ıilmiltlr. Fakat şonrı>dan "lktısadl 
YUrDyUı • buı teknik :ran:rctlcr dolayı• y
it dün inıfşar &ahalln& ClltalD&IDlllo bu U• 
retle mak•l• caıettmi•dc mccmuııdan ov• 
vel ncvolunmıııtu.r. Auumwı: hıllCııuı husu 
le ırelon bu hatadan dolaın arkadaıımrzdan 
özilr diler Top(Uoj!lunun memleketin ialC 
duruıau etrdmda çok kıymetli fikirleri ılıtı 

va eden bu makalesinden başka ayni !lava 
hakkında S amet Ataoilunun Peyami Sal• 
ve Ahmet Hamdi Başar'a cevap mahivo -
tiııde bir yııztfmr. Remzi Sakanın ve difcr 
bir,ok marul muharrirlerin ıllnllıı iktıı;.ıdl 
mucleleri etrafındaki yazılarını oeır.den 
"lktıaadt YürUYilt .. ü bu vesile U. okuyu. 

cularnnua tavıiye et.meyi yerinde buluru%. ______........._.. ......... 
Açık Teşekkür ._ ..__, 

Yirmi senedenberi müptclfı olduğum 
ses kıstklığının tedavisi fçin bugüne 
kadar parall ve parasız gösterm<'dl
iHm müessese ve mütehassıs hemen 
hemen kalmadL Bütün teşhisleri alt 
üst eden büyük 'bir isabetle teshisi an
cak ~mdi koymıya muvaffak olan ~ c 
tedavim. hususunda göstermi:ı oldllk
lan azamt itina, feragat ve eneri te
rinden ötürü Haydarpaşa askeri has
tahanesi değerli kulak mütehas ısı 
saym binba(iı Reşat Uluğ'a, sinir he
kimi Rüştii Bilgeye, başhekim Zahıt 
Tolon'a ve hem~re Talat Siyahincıye 
t e§ekkilr ve minnet hiı;lerimln ibla
t ma sayın gazetenizin tavassutunu 
rica ederlm. 

Tt!ğmen: Ahm et Akıoy 

NOVOTNİ 1 
Lokantası l Bahçeli 

AÇILMIŞTIR. 

Fakat Rommel kuvvetlerinin boz
guna uğraması Vichy'yi Al man ve 
İtalyan tazyikinden kurtamuf ola • 
cakt.rr. Bununla beraber, bu sene içill' 
de kat'i netice almak zorunda olan 
mibvercilerin Vichy'yi, An glo - Sakııon 
grupu ile tekrar askeri lşbirliii yap. 
mak cesaretini gösteremiyeceğini dü
şünerek, Alman isteklerini kat! ola. 
rak kabule mecbur etmek maksadiyle 
tehdit etmeleri de ihtimal dışında de
ğildir, Muhakkak olan bir şey varsa, 
G~eral Rommel kuvvetlerinin taar
ruzları akamete uğradıktan sonra 
Vich;r'nin müttefikler cephesine ilti
hakı bütün Afrika • e Akdeniz m ese. 
lesini pek kısa bir zamanda müttefik. 
ler.in lehine olarak halletmeğe kafi 
gelecektir. Hattl sadece Cezair ve 
Tunustakl Fransa kuvvetlerinin zahi .. 
ren Vichy'y~ isyan ederek Trabhm 
garbe doğru harekete geçmeleri bile 
Şimali Afrıt:adaki Alman • İtalyan kuv 
•etlerine karsı ezici bir darbe teskil 
edecektir. 

Hollicott'un anlathğı budalaca hi
kayenin tesiri altında bulunduğumu 
biUyonım, bundan kurtulmak istiyo
rum, fakat yapamtyorum. Bu, kabus 
değil Hatta kftbus olsa yine iyi... Be. 
ni diriler görmiye geliyorlar. Sanki 
yanımda imişler gibi benimle konu
şuyorlar. Onların ölü oldukarım ka
bu etmiyorum. Uyandtğım zaman: 

O kadar ki insantn yolculardan bazı
larını denize atacağı geliyor. Ben ata
cağım adamları simdiden seçtim. 

Hint sahillerini basan kasırgayı, 
yalnız kuyruk darbesini yemek su
retiyle atlattık. Denizde yelkenleri 
parçalanmış, direkleri k!rılmtş bir ge
miye rasladık. Dalgalar bütün ceset
leri silpürdüğü için tayfadan kimse 
yok. Açlıktan susuzluktan ve deh§et
fen ölmüş olacakl:ır! 

Tarafından tarafından oynanmış yeni 
görülmemiş 1 Her öğle ve akşam miizik 

Zoro'nun işareti ş E N Y U V A '-- " 
- İşte! Diyorum, bu sefer rüyam

da bir diri gördüm .. Sonra hatırlıyo
rum ki o da ölmüıı bulunan bir dost
tu. Bu hal böyle devam edecek mi?. 

Sinderaman'ın yeni dosttan olan 
keskin bakışlı iki Hintli kupkuru bir 
kocakarıya refakat ediyorlar. Gü\ er
tede gezdiğim zaman ü~ü de göz:1eriy-

İngiliz gemilerinde disiplin! Bu nk
şıım iki dakik:alık bir siıküt ile mu
tarekeyi hatrrladık. 

(Devamı var) 

Harikulade film eğlenceli güzel film 1 HALKEVLERINDE : 

Gece Her ıkı• Filin Bır" den ı•••••ı~ 1 Bcyoflu Halkcvlndcn: !zırılr r.ıcbusu M ı mut Eıat Bozkurt, bur:On saat ı 8 de • S~IA. 
Clmhınil'ct., ıncuulıı bir konferans vcrcccQllll' 
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3 • 2 Yendi •• un 

İstanbul 
Bir Oyun 

Misafir Takım, Dün 
Çok Güzel 

Şampiyonuna 

Çıkardı 
Beş giindenberi chrimizde bulu

n n takvıyeli Admira taktmı dün i
kınci maçını Şeref sahasında İstanbul 

mpivonu Beşil-:taşa karşı yaph ve 
guz('! bir oyundan sonra galip geldi. 

Fenerbahçenin aldığı iyı neticenin 
t li c>tmesi ümidi uyanmış olacak 
kı t tı1 gunu olmamasına rağmen 
• dda a1tt bin kişi kadar tahmin edi
len nıeraklr bir seyircı kütlesi vardr. 

S at tam on ~ekizde evvel5 misa
:f•r Alman takımı sonra da Beşiktaş 
ckfui sahaya çıktılar vr oyuna Ahmet 
Ademin idaresinde ba~landı. 

Alman takımı dün birinci devre 
zarfında pek de hakketmedigi iki go
lunu kalecisinin fazla heyecanlt ve 
c celeci olması yüzünderı yedi ve ıni
.zel oynamasma rağmen mubarimle
r nin lılı;; de iyi şUt atamcmasr neticesi 
gol çıkaramadı. Bir takımın bu kadar 

U el paslaşmas!tla ve boş yerlere 
k m, ını bu kadar guzcl bilmesine 
r , en isabetli şi.ıt atamaması hay
retle karşllanmıştır. 

F 'hakıka Alman misafirlerimiz o 
k dar guzel top oynuyorlardı ki, ga
yet zari.!: kombinezonlc:rla rakip mU
d faayı ;eı;;erek kale önibe gelmeleri 
, rtık gol çıkar-ıcaklarıırn .fazlasiyle 
d 1.ılet edıyor, fakat şütler hep bo
zuk gıdıyordu. 

Be ı'ctaşa geli:ıce diin fırsattan isti
f de etmesini bilerek ı;;ıkardfğı iki 
golle kazanmak şansın! eld-- ettiği hal
de beklerinin zayıflığı ytizünden oyu
nu kaybetti 1enilebllir. Ankaralı Ha
s n ve Halis ile takviye edilmiş ol
ma ına rağmen ancak kısa süren taz
yıkler yaptı ve Alman tı:ktmınrn oyu
nuna bilhassa ikinci dc\·rede tabi ol
du. 

Oyun nasıl oldu? 
Çok zevksiz ve yavaş başlryan maç 

hemen Beşiktaşlıların htıkimiyeti al
tına girdi ve d:ıha ikinci dakikada 
bir korner atı~tnn heı:apsız bir c;ıkrş 
yapan Admira kalecisinin boş btraktı-

r '·ateye Sabri kafa ile ilk golü attı. 
Almanlıırm toprak sahada bir tür

lu kendilerine gelememde:rinc mu
kııb ı Besiktaş oyununu açıyor ve snğlı 
sollu yaptığı hücumlarla Admira'ya 
ç..,k buhranlı d:ıkikalar geçirtiyordu. 
O kadar ki Alınan takımının Beşik
tnştan bir kaç klas a~ağı olduğu hissi 
uyanabılirdi. füınun neticesi olarak 
yedlfıcl dakikada Şükrünün soldan 
• k rak çektiği şüt dıregc vurup geri 
geldi ve tekrar yetışen Şükrü kale
cın·n eli altından ikinci golü attı. 

Yed gı iki golden sonra vazıyetin 
nezaketini anlıyan Almıın takımı tem
po unu slklaştırd! ve hemen Beşiktaş 
kalesine indi, fakat Gnuschel topu 
altı pastan dışarıya attı ve böylece 
fırsat kaçırmalar devre sonuna kadar 
seyircileri hayretten hayrete düşüre
rek tevali etti durdu. Bu arada Be-
5iktaş kalecisi Mehmet Alinin yaptı
ğı bir kaç kurtariş fevkalfıde idi. 

!kinci devrede Beşiktaşta Şeref çık
mış, Şukril sol iç olmuş, sol açığa da 
kuı;;iık İbrahim gelmişti. Oyun birinci 
devrenin tam aksine olarak fevkalade 
seri başladı ve Alman takımı üst üste 
tazeledıği akınlarla Beşikte~ kalesini 
çember içine aldı. Böylece sekizinci 
dakıkada sol açık Arlt sağdan gelen 
bır andele fe\•kal1ide bir kafa vura
rak topu yere çarpttrıp knleye sok
tu. 

OSMAN L I 

Bunu onuncu dai'ikııda GausrheJ'in 
güzel bir şütle athğı ikinci gol takip 
edince gayri ihtiyari birinci devre 
zarflnda kaçan fırsatların doğurdulnı 

hayretin yerini iki dakika zarfında 

iki gol atmanın verdi~; şaşkınlık aldı. 
Bundan !':Onra Beşiktaştn açılmıısı 

beklenirken yine Alman takımı ıığtr 
baskısına dev::ım ett ve fevkalade gii
zel bir oyun tutturdu. Bilhas~a bütün 
haf hattı ile sol bek ve ı:ıağ a('ık bi
rinci sınır bir oyun ôynnnmasmda 
b:ı~uca amil olmaktaydılar. 

On beş dakika k~la Beşiktaş güzel 
ve iist liste bir kaç akınla oyunu mii
savi bir hale so!cmıya k::ılktı İ!'e de 
Alman takımı son dakikalarda büyük 
bir sür:ıtle oyuna dev:ım etti ve 37 in
ci dakikada sağ ac:ri:(rn hn:nrfodTi{t 
bir akında birdenbire eş:ıpe yap;ın 

Gauschel iıc:linc-ü goliı cle dkardı. Al
man t::ıkımı Pazar günkü oyunu hilftfr
na dün kolayca pozisyona girdi~i için 
pek çok şi.ıl ath, fakat bu fiiıtler i
sabetsizliği mCidafmıst daha iyi ol~." 
Fenerbahçeye karşı neden çok şut 
atmadıklarmı oldukça izah ediyordu. 
Admira dün Gauschel'i ~antrror:ı. 
Zalet:ıki'yi solic;e, Hanreiter'l de sağ 
hafa almıştı. Takıma yeni giren sol 
ha! vücudünden beklenenden fazla
sını yaptı. 

Bı:şiktaş takrmı şu kadro ile oyuna 
başlamrştı: 

Mehmet Ali, Yavuz, Fey:ı:l , Hllseyln; 
Hasan; Çaçl; Halis; Hakkı; Sabri; Şe· 
ref; Şükrü. . 

Ahmet Ademin idaresi çok güzeldı. 

Füruzan T EKi L 

Sanayi işlerimiz 
l:.?r Baş tarafı 3 üncüde 

küçük bir sebep bu şişeleri. ça~la~ 
mıya kafi gelmektedir. İmalat ıptı 
dai ve malzemesi adidir. Bir lamba 
şişesine elli kuruş veren _bir müs
tahsil, bu şişeyi bir ay bıle kulla· 
namazsa ne yapar? Bunu okuyucula
rımız kolaylıkla tahmin edebilirle.-. 
Diğer taraftan tam teşkilatlı mü.. 

kemmel bir fabrikamız, boyuna 
müskirat şi1'iesi imal edip durmakt~
dır. Eğer fabrika her ay bir hafta 
müddetle lamba şişesi imal etse. yur 
dun bütün şişe ihtıyacını karşılaya. 
bilecek kadar bir stok elde edilmi'i 
olur İnhisarlarm markasını havi 
müskirat şişelerinin milyonlarcası 
vilayetlerde toplanmıştır. Ne fabri 
ka bunları toplayıp fnhisarlara veri· 
yor, ne de İnhisarlar idaresi bunları 
tophyarak yeni siparişler vermekten 
vazgeçiyor.. Fakat bazı açıkgözler 
bu markalı şişelerin tanesini hrk 
paraya toplatarak fnhisar markasını 
hususi bir yedirme aleti ile şişenin 
üzerinden kazıdıktan sonra bu :;i'ie
leri diğer hususi müskirat amillerirıe 
satarak istifadeler temin ediyorldr. 

Bu kullanılmış şişelerin İnhisarlar 
idaresine maliyeti her halde yeni şi. 
şelerin maliyetinden daha ucuz oh
caktır. Fakat bunu iş edinmek ve 
tasarruf ile israfın arasındaki uçu
rumun vatanseverlik ve iktisat bilir 
lik bakımlarından ne kadar geniş ve 
zararlı olduğunu takdir etmek ıa . .m.a
drr. 

-~ 
BAN KA SI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile ~ü!lakit mukavelen~
mesi 2292 Numaralı 10/ 6/ 1933 tarihli kanunla tasdık 
edilmiştir. (24/6/1933 t~rihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: l0.000.000 İngiliz Lirası 

İhtiyat Akçesi : 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS MARS!LYA ve NtS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de · 

MISI& KIBRIS, YUNANİSTAN, İRAN, lRAK, F1LlST!N 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve şubeleri: 

YUGOSLA'VYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE 
LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acen&a ve 

muhabirleri vardır. 

Ile.r nevi Banka Muameleleri yapa_r 
Hesabı cari , .e mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve , ·csaikli krediler küşadı. . 
1'iirkiyc \C Ecnebi memleketler üz~rinde keşıdc sencdat 
iskontosu. 
Borsa emirl<'ri. 
Esham talı\·iJat altm ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tah~iHitı ve saire. 

En yüksek emnıyet şartlarım haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

p;yasanın en müsait şarılariyle (Kumbaralı veya 
[(umbarasız) 

TAN 4 - 6 - 942 

Askeri Vaziyet 
6f/ll ............................................... _ ....... 1mı1 .................... , 

N o. 82 _ C. Elmaslı ve ortadaki büyük ı l:Jfl" Baştarafx 1 incide 
mecburiyetinde bulundukları mesafe 
ve geçmek zaruretinde kaldıkları AJ. 
man işgali altındaki memlekcller ve 
buralarda tesis edilmi~ dinleme is
tasyonları, bava bataryaları, ve mü
dahale avcı meydanları na:ı;an itibara 
ahnırsa bu zayiatın çok az olduğıı 
anlaşrlrr. İngilizlerin böyle büy!.ik 
bir akında bu kadar az zayiatla mu
vaı fak olmalarınnı sebebini İngiliz teb 
liğinin şu kısmından anlryoruz. 

"Bu harekat yapılırken sahıl bom
bardıman ve av ve ordu koordi:ıo~
'YOn komutanlığı servisine mensup ha~. 
ka teşekküller düşmanın hava alanla· 
rma ve kuvvetlerimizi yakalamağa 
teşebbüs eden düşman avcılarına ta
arruz etmişlerdir ... 

DiKKAT! 
SİN GER 

Bir Muvaffakıyeti ! 

olmak üzere 11 pırlantalı 650 lira. 

N o. 82 - E. Elmaslı ve ortadaki ile ild 

kenarındaki büyük olmak tizere 11 

pırlantalı 800 lira. 

Tebliğin bu kısmından anlaşılıyor I 
ki, Hava Nezareti tertip ettiği bu 
~aarruzun emniyeti hususunl.ia sahil 
müdafaa komutanlığı ile tam bir iş· 

birliği tanzim etmiş ve sahil müdafaa 
komutanlığı emrindeki bomba birlik.. 
leri, büyük taarruz filolarının geçe. 
cegı mıntakalardaki düşman hav~ 

meydanlarını bombalarken av birlik
leri de bu meydanlardan uçabilen av 
crlara hücum ederek onların müdah., 
lelerini bertaraf etmişler ve bu su 
retle bomba filolarının gidiş ve dönüş 
yollarını mümkün olduğu kadar teh· 
likesiz ve açık bulundurmuşlardır. 

Pırlantalı ve E lmaslı s 1 N G E R saatlarinrn gördüğü rağbet üzerine müzeyyen bir bilezik gibi bileğ1 tamamiyle jhata eder. Sahibi· 
ne zevk ve gurur. görel\lere de grpta bah§eden yeni modt-llnl arezdlyoru:1. Buna malik olanlar lıaklki ve kıymetli bir zlnete sat>lp olmuş olurlar. 

• N G E R No. 85 230 Elmas ve 15 Pırlantalı 2000 Lira 

1 1 Emsaller.i Gibi 15 Sene Garantilidir. s 
DiKKAT: S 1 N G E R 11aatlarl latanbulda yalnt:ı: EMiNÖNÜ merkezindeki maöa:ı:amızda satılır. Şubemiz yoktur. ADRES • 

'--~---·••••••••••••••••••il Mağazaları. lstanbul Eminönü No. 8 4••••••••••••••11!111LL'!':lWlll!B•••-
SİNGER SAAT 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------~-:---------------------------------------------------------------------

' Makine Kayışı ,ı~------T E S İ R İ 

1 Köseleden kuvvetli, dayanıklt. 1 
Y. Türkel ve Şürekası. Galata 

'-Mahmudiye Cad. 41. _, 

KAT 1 

Almanların başladrklan Libya ta. 
arruzu dolayisiyle Afrikadaki hava 1 

kuvvetlerini arttırmak için garp ~ep. - Cenup Vilayetlerinde - ' 
hesindeki hava kuvvetlerini hafif bı- ı istihdam edilmek üzere bu- 1 
·akmaları ve bu taarruza istirak eden GÜMRÜKÇÜYE 
tayyarelerln çokluğu yüzünden. hafif ı htiyaç vardir. Taliplerin Gala-
kalmış müdahale tayyarelerinin ne ya ·..ı~ '\ltmcı Vakıf Handa 4 ncü 
pacaklarım şaşırmış o1ma1arı gibi se ı •• •• •••ili 
bepleri de buna ilave edebilir iz. 

1940 ve 1941 seneleri zarfında, ağn· 
hava taarruzlarına maruz kalmış olan 
İngiliz şehirlerinin harabelerini gezen 
Başvekil Mister Churchill, harap ol 
muş yuvalarının yanında kendisini 
neşeli bir halde karşı1ıyan İngiliz hal. 
kına: "Sabrediniz. Düşman fazlasiyle 
ödiyecektir,. d iye vermiş olduğu sözii 
yerine getirmeğt başladı. 

Evet, AJmanyu şimdi ödemeğe b:lç· 
tadı. İngilizlerin o zamanlar uğradık. 
!arı zayiat ne kadardır, bilmiyoruz. 
Almanlar ne kadar ve ne zamana kıı
dar ödiyeceklerdir, onu da bilmiyo • 
r'"z Fakat anlaştlan şudur ki Alman. 
ya,· İngilterenin verdiği zayiat bir 
buçuk sene müruı-u zamanla birikmi!ı 
faiziyle beraber borçlarını ödemeğc 

mecbur tutulacaktır. Her şeyle bera· 
ber faizlerin de pek yükseldiği böyle 
bir zamanda Mister Churcbill'in Al
manyanın bu husustaki borcuna ilave 
ettiği faiz mik!arı nedir? Bunu ::>nü· 
müzdeki aylarda göreceğiz. 

1939 harbinden evvel, Alman dev. 
let şefinin bir gün keneli arkadaşlariv
le yaptığı bir- konuşmad;ı müstakbel 
harp için hazırlamış olduğu planlann 
tatbikine hiç bir devlet ve h 'ç bir ~e
vin mlni olamıyacağı, yalnız bu hu. 
susta İngiliz havacrhğrnd~n endişe et· 
tiğini, fakat İngiltereyi hava kuvveti 
bakımından en zayıf bir zamanmda 
yakalıyacağınr Te ona hava filolarını 

Kata mürııcaatları. 

BUZ i LAN 1 
lstanbul Belediyesi Karaağaç 

Müesseseleri Müdürlüğünden 
1 - Halka kilosu beş kuruşa satmak mukabilinde 4 Haziran 1942 

sabahından itibaren buz satışı yapacak olan bütün buz bayiler~ buzu 
fabrikadan kendi vcsaitiyle alacaklardir. 

2 - Nakliye ücreti mukabili olıwak b'ayiierden kiloda 61 santim ten
zilat yapılacaktır. 

3 - Kumanyac-ılar ve ihracatçılar da buzu 2 kurıış 80 santim muka
bilinde fabrikadan kendi vesaitiyle a'lacaklar ve nakil ücreti mukabili o
larak 30,5 santim tenzil edilecektir. 

4 - Balıkçtk.r buzu fabrikadan kendi vesaitiyle 1 kuru~ 10 san
tim mukabilinde ahlczklardır. 

5 - Fabrikadan buz mübayaa edecek bütün bayiler istihlAk edecekle
ri buz mikdarkıa nazaran buzu fabrikadan almadan evvel müessese mu
hasebesine bir depozito yatıracaklardır. 

6 - Müessesatı sDıhiye; buz fabı-ikasrndan kendi vasıtalariyle almak 
şartiyle tahsis edilmiş olan mikdar buzu ücretsiz olarak al acaklardır. 

7 - Bu suretle satış iş'ar! ahire kadar de\'am edecektir. (6131) 

TAZE l\IEYV ALARDAN İSTİHSAL EDİLl\ılŞ 

iDRiS M 
(GAZOZLU) 

.LiM A 

, w' 
KIZ ILAY CEMİYETİ 

GAZMASKE 
Fabrikası Müdüriyetinden : 

Ankara - Mamak 

Ka lorifer ve Sahhi Tesisat Yaptırılacak 
1 - Mamak'ta Ktzılay Gazmaske fabrikasında inga olunan İdare "e 

Laboratuvar binaları kaloriler ve sıhhi tesisat yaptırılacaktır. 
2 - Talipler bu i~e ::ıit proje, şartname ve ml1kavelename suretlerini 

mesai saati zarfTnda Fabrika:ia tetkik edebilirler. 
3 - Talipler bu işe ait tcltli! mektuplarım en geç 15/6/9~2 Pazar

tesi günü sarıt 12 ye kadar Ankara - M~rnak'ta Gazmaske Fab
rikası Direktörlüğüne tevdi etmiş bulunncakhrdn·. 

4 - Teklifler Klzılay Genel Merkezince t<!tkik ve tacdik olunduğu 

takdirde en ehven fiyat teklif edE'nc ihale edilecektir. 
5 - Talipler teklif mektuplariyle beraber 5000 liralık bir muvakkat 

takviye için zamım ve fırsat vermiye. K U $ 
ceğini söylemiş olduğu rivayet edilir. ~ TÜY Ü N DEN •••1111,~ teminat mektubu vereceklerdir. 

, ___ ............ lı'!B ......... - .... ~ 

~:~:~;~~~ Blff'KüSfUYü YAST\'Kiiir~dır Hadiseler Alman devlet reisinin bu i 
husustaki cndi$elerini çok yerinrle 1 
olduğunu isbat etm~ştir. Eğer ger
çekten harpten evvel İngiliz havacı. ; 

Yatak, Yorganları da pek ucuzdur, Adrea : lstanbul Çakmakçılar, 
Sandalyacilar sokak Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. 

lığı Alman devlet şefi nazarında plan-
1 larını bozacak bir engel olarak telakki '7 

edilmiş ve bu engeli kemale gelmeden ~,,._ ... ________ _ Telefon : 23027 
, 

vurup ezmek hususunda kararlar >1c-

rilmiş ise bu kararların tatbikine im , !•••••••••-••••••••••••••--, 
kin bulunamamış ve böylece bugün E M L A.- K s E R y ı• s ı• 
fngili:z havacılığı muazzam kudretivle 
ve onun arkasında da Amerikan ha· 
vacıhğı daha muazzam heybetiyle Al
manyanın karşısında mevki almıştı::. Karaköy Melek Han No. 8 

Bu büyük taarr uz '.tngilizler için 
ayni zamanda çok kıymetli bir tecrü· 
be olmuştur. Binden fazla tayarenin 
iştirak ettiği bıı taarruzda filoların 
hedefin üstüne varması için bir bu. 
çuk saatlik zaman kafi gelmiş ve fi. 
lolarr teşkil eden bütün tayyarelerin 
bombalarını almalarr için doksan da
kika zaman sarfedilmiştir. O mmta 

EmlAkinizi acele satmak, garanti ederek kirayt11 vermek, teminatlı 
bir surette tamir ettirmek, temiz boyatmak, mobilyalarmızJ ambalaj 
yaptırmak ve naklettirmek ve her türlü işlerinizi takip ettirmek is
tediğiniz zaman büromuz emrinize amadedir. 

,~ ...................................... _.,.,, 
kalarda yaz gecelerinin uzunluğu ye 
di saat olduiuna göre ve İngiltereden 
Berline kadar bomba filolarının üç 
masr için üç saatlik bir zaman lazım 
olduğuna nazaran ve geliş müddeti 
h~iç olmak üzere Berlini bombar~ 
dıman etmek için bir saatlik zam:ın 
kalmış olur ki bu da Berline kad~r 
bütün garbi Almanyarun böyle büeük 

1 kütle hücumları ile yaz geceleri bom. 
bardı"man edilebileceğini meydana koy 

1 muştur. fng-ilizler şüphesiz ki bu 
tecrübeden istifade ederek bu büyük 

lstanbul aallye UçUncil hukuk hA · 
kimll~inden: Beyoğlunda Kalyoncu 
kulluk Bir kuyu sokal-: 1 No. da mu
kim Yani tarafından, Pangaltı Barut
hane calcİeslnde 45 No. lı evde mukim 
iken hali hazır ikametgahının meçhul 
olduğu taayyün eden Ana aleyhine 
mahkemenin 942/334 No. 1ı dosyasiyle 
açılan boşanma davasınm 1.6.942 Pa-

zartesi günü saat 14 celsesinde hazır 
bulunması hakklnda ilanen davetiye 
tebliğ edildiği halde gelmediği hase-
biyle hakkında gtyap kararı ittihaz 
olunarak muhakeme B.7.942 Çarşamba 
günü saat 14,30 a talik edilmiş oldu-

taarruzları Kolonyadan dah3. ileri mm ğundan :ınumaileyhanır. mezkür gün 
takalara götürmeğe çalışacaklardır. ve saatte mahkemede hazır bulunma-

sı veya bir vekil göndemıesi; aksi 
Bugün için her gece böyle büyük tAkdirde gıyabında muhakeme icra 

hücumların tekrarlanmasına imkan edileceği bir daha celseye kabul edil
yoktur. Çünkü kırk dört tayyare z? .. miycccği ilfin olunur. 
yiatı her gece tekrar ederse ayda bın 
liçyüz tayyare eder. İngilizlerin baş. 

:Ca cephelerdeki tayyar ezayiatmı da lej~ı!;:.ıPa~d?i,:,, ·~~=~ik~:~:·;~ k~ı:.~~~ ı;r~ 

1 
nazan itibara alırsak İngiliz tayyare ni.ini çıhraca~ımdan eskısının hükmü yok· 
fabrikalarının bu zayiatı karşılıyab.. tur. Şişli Samanyolu sokagı 1 ı /66 numaralı 

Ziya Sönmezler. l Jecekleri şiiphelidir. Onun için böyle 
büyük akınlara, belki şimdilik hafta· 
da bir defa şahit olacağız. Ancak /\. 
merika hava kuvvetleri de kendi mil· 
rettebatlariyle bilfiil bu akınlara is. 
tırak ettikleri zaman bu akınların haf. 
tada bir kaç defa icrası imkan da· 
tıilinc girebilecektir. 

fllfjlil ili~ 
r. fi11d 

ÇlNKQ 

LfVHt 
1

KL~f~ 

KAYJP - htanbul Ziraat Bankaaıodan 
aldıfun 13JJI numaralı hesap cilzdanımı kay 
beuim, hilkma yoktur. Dr. S. Şense' 

69 _____ , 

TAN Gazetesi 

Uan Fiyatları 
Kr. 

Başlık maktu olarak 7 50 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 400 

Bay Necdet Güneş'e 
Sayın eşiniz Bayan Türkan Giıneş'in 

19 İlkteşrin 1941 tarihinde Ankara 
Hukuk fakültesinden, sizin de 4 Mart 
1942 tarihinde Ankara Dil ve Tarih
Coğrafya fakültesinin Fransız Dil ve 
Edebiyat! Enstitüsünden mezun oldu
ğunuzu büyük bir memnuniyetle ha
ber aldım. 

Çelik irade sarsılmaz azim, yılmaz 
çalışmalarmız sayesinde kazandığınız 
o parlak muvaffakı:yetlerinizden do
lay! sizleri candan tebrik eder, kal
bimden kopan en samimJ hislerle yük
sek başarllar dilerim. 
Uıyik olduğunnz parlak ve şerefii 

vazi!eJer başında sizi görmekle gurur 
duyacağımı sonsuz saygı ve selam
larımla arzederim kardeşim. 

SalU-ıattln Saygı 

Fatih, Sulh İkinci hukuk hakim
liğinden: 
Tebliğ edilecek kin1se: Dilara Peki; 

Fatih, Eski Tabakzade; Yeni Beyce
ğiz, mahallesi, eski Macuncu, yenı 
Meymenet sokak eski (12), Yenı (14) 
numaralı hanede: 

Hüseyin krz1 K&niyc Cevik'in sayf
an mütasarrı! bulunduğu .yukarda 
yeri gösterilen' gayri menkulde his
sedar bulunduğunuzdan müddeiyenln 
aleyhinize şuyuun izalesi hakkında 
açtığı davanın icra klltnan muhake
mesinde mezkur gayri menkule (1058) 
lira (86) kuruş kıymet takdir edildi
ği ve gayri kabil taksim bulunduğun
dan bilmüzayede satılarak bedelinin 
hissedarlara tevdilne ( 15-5-1942) ta
rihjnde temyiz kabil olmak ilzere gı
yabmtzda karar verildiğini mübeyyin 
işbu başkatip ihbarı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere on beş gün müd
detle illin olunur. 

3 ,, ,, ,, 150 KAYIP - I~tanbul 'Pertevniyal füe!inin 

1 , rtolru%Uncd sınıfından aldığım tu~i~na.meml 

i 

• ....................... 1111 kaybettim yeni•ini alaca~ınıdao c&kısınnı hilk 
.. n.O yoktur. 514 numaralı Ta~ır 

ÜNiVERSİTE REKTÖRLÜGÜNDEN . 
Tıp fakültesinde Hayati kimya, parazitoloji \'e mikrobiyoloji, Hıjiyen. 

f izyoloji, patoloıik amıtomi, histoloji, üçüncü iç hust:ılıkları, tcda\•i dıs 
tababeti; fen fakültesinde ispençiyari kimya, umumi Botımik, Galanik, 
Sınai Kimya; Edebiyat faktiltesinde Sosyoloji; Hukuk faktıltesinde Me
deni hukuk, Hususi Hukuk, Amme Hukuku, Ceza hl1;kuku, Devletler 
Hukuku "Hava ve deniz", iktısat Fakültesinde Maliye Jktı.at ve işletme 
doçentlikleri açıktır. Fen Fakültesi için ı:~ Agustos lfl42 p':rşcınbe di
ğerleri için 17 Eyl(ıl 1942 Peq;embe gunleri yııbanct dıl imtılıanlnrı ~·a
ptlacaktır. Nam~etlikleri kabul edilenlerin hemen tezlerinin tetıdkine b~ş~ 
!anacaktır. İsteklilerin dil imtlhanlarmdu hazır bulunmaları ve tezlerını 
gösterilen tariht"?n bir h rt sonraya kndar tevdi etrnış olmaları 15zım
dcr. SUıhat raporu. be fotc~raf. nufus kığıd• uretı ilmi bit\. ~yetini gös-
terir fişlerle "fişler tedr işlt>ri kaleınlııdc-n ı t ektıı·.,, lmtihan_cJ .. n 
bir hafta evveline k;;dar rektörlüğe b::ış (60;,ı9) 

BELEDİYE SULAR İDA ESiNDEN 
Atatürk bulvartnııı küşadı ve şebeken n tak\ ıyesi do yr yle ycıpıl

rnası zaruri ba7.I ameliyat yi'ı..:ıinden 6 6 9 2 taıihıne mu d f Cumartesi 
günü saHt 20 dırn ertesi Pazar gunıi o,.I y knd.ır Z vn:k - Ayasofy 
arasmdakj Haliç yamaciyle Marmara yam:ıclndaki y~rler ter o suyu 
lamıvııcakhrdrr. 

~luhterem abonelere ilan olunur. (6129) 

~-----------llimı!~·-----------~ Türkiye Cümhuriyeti 

Z İ RAAT BANKA 1 
Kurulua Tarihi: 1888 - ıermayesl: ıoo,000.000 T!.irk Lirası. S•'"'<: ..,. ... 

· Ajans adedi: 265 

Zi.mi ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

~ı-- -ı 
ı ı 

L'lraat Banıtasmda ırumbarall ve thbarsrz trısarruı hesaplnrmda en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Uc aşağıdakl 
plllna göre ikramiye dağıtılacaktır : 

60 Llralık 6.000 Ltra 
40 .. 4,800 .. 
20 " 8,200 .. 

4 adet 1 .000 Liralık 4,000 Lira ı · 100 adet 
.. .. 600 • 2,000 • 120 .. 
4 • 250 .. 1,000 ,. 160 " 

40 .. 100 " 4,000 • 
ol K KAT: Besaplarmdald paralar blr sene lçind': 50 Liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasıyle verilecektir, 
Kura'ar senede 4 defa 11 Eylftl, 11 Birincikaoun, 11 Mart ve 

11 R a7.iTan tarih leTinrle çekile ... ekti'r 
,ı ..................... ~:._mm_. __ , 

Sahip ve ne~riyat müdürü: Halil Lütfi Dördüncü, 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN MatbanS! 


