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.. rııı~. u"Ulllurlyet nesli ge,ııçlerlllln Ebedi ve .MUU Şeflerinden 
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geenbr 

andan 
btarl 

Us Yazan: Asım 
Sevgili ()ümhurreisimiz İsmet 

lııününün Anl•arada. 19 Mayıs 
~tadynmunda. evvelki gün Gençlik 
~·eı Spor Baynı.nu töreninde verdi
g~ "Öylev yarın memleketin idare. 
6uu, ,·atanın muha.fazaın , ·azifcsi
lli ellerine alacal< Türk gençliğine 
Olduğu 'kadar Tlirk milletinin bıı
~İinkü yefr~kin halk smıfl.arma da 
lııta.b eden bir ahlak 'e seciye 
qihturudur. 

. Milli Şef, milli vicdana bu ah
~ ve seciye düstunınu birer cüm
le ha.lindc telkin ederken urabi-
atın en mükemmel nü:ınunesi olan 
~ birbirlerini öldürmek 
'U.retile kiinat içinde bir zerre o
lan yer yüzünde te'kil ettikleri 
hayret verici manza.rııya,, işaret 
ltllyor. Böylelikle bir taraftan ge-
~ek nesillerin daha kuvvetli ve 
bazulı'klı olma.lan sebebini a.nlat
llııs oluyor; diğer taraft:a.n harp 
"'Unın doğurduğu ıı.b.lAk faciala
l'ından korunmak tavsiyesinde bu-
111.nuyor. 

llarbin milletlerln içtimai bün
~·eısinde yaptığı aııiilki tahribat 
llirlü türlüdiır. Faka.t 1filli Şef 
l'tirk gençliğine hıtab ederken bun

~ l"l"d.an bugünkü dünya. şartları 
~inde en ziya.de göze ha.tanını 
l·\•-;temil~tir: 

- Vat.anm gen.I_ş ve da.r zaman
, l;,ırını yaJ.nı:z kendi zenginlikleri 

1~1n marifet fırsah bilen soysuzla. 
tıı, nefretle, iğrenme ile bakınız. 
•\Jtıha.klmk biliniz Jd kötii frrsa.t 
diişkünlerinin ve kötü ahlii.k ör-
11eklerinin ya.lanet mumlan um
dl.lktarından ~k kısa. bir zaman tü

' t~hilecektir.,, 
bemişür. 
llarp hali dünyanın her yerinde 

'1l<1u&ru gibi memleketimizde daha 
ı:larJık ve pa.Jıa.lılık denilen beWa.
"1 doğurmuştur. Bu darlık Ve pa-
1'-lılık içinde tehlikelere lmrşı da
l anmak için birinci sart her sınır 
'a.ta.nda..51.ar arasında yardımla..5-
lllaktır. Bu yardmı her yatanda.. 
•trı. kendi mevkiine, vazif~e, işi

' ııe, imkii.n ve kabiliyetine göre o
lıır. 

l'lem1eketj.n lktısadi ha.yatında. 
lllevki alnllş oJan bir san'· 

' a.tkar, bir tüccar, bir fab
l'l'ka.tör, herhangi bir iıJ adamı 
•ıorına.1 zamanlarda olduğu. gibi 
hıırp zamanlamıda da. ~lışmağa, 

f, 'lı~niş etmeğe, ~ağa muh
~Ctır. Anca.I' bu kazancın ma.kul 
~ir dercce-1 olduğu gibi memle
~tin umumi menfaatleri gerekin
~e nasıl bütün Yatan evlli.tıarı düş
~a.nıa çarpı,mak için eın aziz olan 
''ll~·atıa.mu fooa edecek surette 
~llduthra koşuyorla:rsa milli men
'atıer lüzum gö<;t.erdlği vakit o 
tıı~carlann f~brlkatörlerln, her 
~ . 
~!tıtf lş ndıunlannm da. kazanç 
~·r~ıarmı bir tarafa bırakma.lan 
!r va7Jfe olur. Bu l'azileyi ken
~ll''kJerindcn anlayanlar a.nlıırla.r i 
a.ıııamayanla.m anlatılır. 

l'."ite l\lilli Şefin 19 Mayıs stad
~·Otnu nda Türk genı:liğine hıtab 
t«l~rek vur!?Ullcnluk müptelii.lannı 
~Ö!iitermesl bu yolda bir intlbaiıa. 
~\·et Jşa.retidir. 

11 
llarbin memlc1'ette doğurduğu 

tıllthk ''e pahalılık şartlarını ha-
1,fletmeğe çalr~.m;ıak herkes için 
~r milJi borç olduğu halde bunun 

11 
nıtcrsj o}aralt 'at.anın geniş ve 

Jıhğr vurguncululdarı ile bir kat 
daha. arhnnalan gerçcl;;ien en de
rin nefret ve iğrenme ile karşıla
naC'a'k bir lıııldir. 

Asaba bu vurguncular kendile
rine nefret ve iğrenme ile bakan 
gözlerdeki manayı anlayarak ha
rcketlerbıj nıilli vazife A"erekliği

ne uyduracald:ı.r nudır? Bunu bil
miyoruz. Fakat milli , ·jcda.nın bu 
ihtarını anla.ıruu:ıuıkta. ısrar eden
ler vurduınduymazl ft<hırırun ceza- ' 
&mı bir gün elbette çekecelderdir. Milli Şefimi-ı; İsmet İnönü, Türk gençlerinin ba.yramlarmı seyredlyorJ.a.r. 

Cümhuriyet rejiminin ef;aslann
dan biri ofan hal.kçıhk, iktisadi sa
hada. çalrşkanlık, kabiliyet, sanat 
ve meslek cihelteri ile ara.farında. 
fark olan vatandaşlan muayyen 
bir kazımç seviyesinde birleştir
mek demek değildir. l•'a'ka.t milli 
birliğin temin <'ttiği ~rtla.r içinclc 
yaşayan '\'at.anda!Slardan bazıları· 
nm hudutsuz bir kazanç hrrsı ile. 
bu birliği tehlikeye koyacak şekil
de memleketin içtimai muvazene
sini bozma.larma. göz yumulamaz. 
Milli birlik, milli varlığın muha.fa
zn ve müdafaası için fedakiirlıkta 
bjrleşmeği icap ettirir. Bunun için 
mewut cümhuriyet kanunla.n kafi 
değilse yeni 'lcanunla.r yapılır. Her 
halde kötü frrsat düşkünleri ve 
kötü ablak örneklerinin yalancı 

mumlan söndürülür. 

r """' Cezayir' de 
ing il iz - Fransız 

tayyareleri 
arasında 

muharebe oldu 
--0-

z lnglllz, bir Fran
ız tayyaresi dişti 
vı~ı. 20 (A.A.) - Cezayirden res. 

m1 Vi§l ajansına. gönderilen bir me _ 
sajda salı akş!lmı Cezayir karasuları 
üzerinde cereyan edem bir "hAdlsc .. 
neti~esinde iki İngiliz ve bir Fran
sız tayyaresinin dllşürWdUğü blldlr.11· 
mektedir. 

Musolini 
Korsikayı ele 

geçirmek için bir 
plan hazırlamış 

Brltanova aı ansı 
mabarrlrlnln ba 

iıasasta mıtaıaası 
Bern, 20 (A.A.) - Röyter: 
İta.ı.ymı. bastnI M()S!l()l!in.i.n.in Kor

sikayı elıe geçirmek için bir pilan 
ha.znı1ıattıııalt..<ı. !bulunduğu i1ı tima.bııi 
ibe1i.ııtmektedir. 21 ma.yıstıa. büy\lk 
faşi.st lltıonseylı:ıin toplanması mü
nasebetile önemli ka.:rarlar verile
ceği temin <ıdiliyor. 

Musso!ininin Korsika.ya, Nıiıse ve 
Tunusa. dair isteklerini ileni. sü.re
ceği beklenmektedir. 

Londra., 20 (A.A.) -Britanova 
aja.nısmın dıi.ploma.tlk muharriri ya
zryor: (Devamı Sa. 2, Sü. 6 da) 

19 Mayıs 
Almanya ve 

Moskovada nasll 
Jtar_şı landı 

19 ma.yı:s gan.çlik bayramı yal
mz yurdumuzda değil ecnebi mem 
lekelerde de d0'3ta.ne tezahürata 
VBile olmuştur. Alıma.n radyosu diln 
akş.a.m'ki neşriyatında pek samimi 
b:ir dil kulla.na:rak Türik milletinin 
i.stikl8.lini lk:u.rtar.m bu.gü;nkü :istik
balini hazırladlğmı söyliyerek de.
miştir ki: 

- Vaıtaııı sevgisd w vaıt:an .mu. 
da.faa azmi 23 senedenbeıi Yeıııi 
Türkiyeın.in olgun siyasetinin te -
meli:n.i teŞkil erten:ıilttedi:r. Bu siya.
set §imdi 1mlı.rıaman !nö:nü il.e bh'
lik te yüril:melkıtc-di:r. 

Moolrova. mdyoou da 19 mayıs 
nıünıasebetile şunları söylemiştir: 

- Tatihl gün Tü.rlcly'eniın millf 
istiklalini korıımalt azminde bulun 
<iuğu bir Sirada kutlanmaktadır. 
Türk genç1iği toprak bütünlüğüne 
saldı.ra.cak her mütecavize karşı 
koyma.ya karar vermiştir. 

- Radyo gazetesi -

Çay ve kahve inhisarı 
heqetinde 

edildi 
Meclis umumi 

kabul 
Ankara, 20 (Valot muho·birin- ' rakende sı&bşlarda fiyatlar yurdun 

den) - Ka.lıve ve çayın inh.iıse:ra. her yerim.de aynı ob.ca!ktır. 
ra:btı hakikmdaki layiha bugünıkü ! İnhisarlar VekAleti lüzum gö.. 
mec1is umuıni heyetinde kabul e- '1 rilrse- kavrulmuş veya. çekilmiş 
dHmişti:r. 1 kahve de satılabilecektir. 

vt,l, 20 (A.A.) - "Cezayir Mdlse. İnhisarı 1nhlsar Vekaleti idare Yaş çayın salihiyetli olma.yan-
si,. ~a_wancıa Vlşide ne§I'edllen resm1 edecektir. Yaş çay yaprağınm iş- larca işlenmesi, taklidi, satş, sak 
teblığ. , lenmesi, satın alınması devlet zi- lanmasr, ta.şmı:nası, bilinerek kabul 

Bir lngiliz deniz tayyaresi karMu. raat j,şlebneleri kurumu tara.fm - ı edilmesi, yabancı maddelerle ka.
la.rı üzerinde uçmakta idl Fransız dan organize ediılecektir. rıştm:lma.s.r, gerek hali ile gerek
tayyareleri devletler hukuku kaide - !{alı.ve, çayın maliyetlerine na.ve se piş.itilmiş ola.:m.k satışı k~.a.kçr
lerine uygun olarak bu tayyareyi tev edlilooe'.!t inhisar rsmi icm veki:lle- j uk addedileceıktir. 
ktfe teşebbüs etmek surctlle vazife - 'rl heyetince tesbit olunacalrltr. Pe 
lerini yapmışlardır. Tayyare muka.. 
vemet ettiği. için denize tnmek zorun 
da kalmıştır. Bir lngUlz torpidosu 
ta.yyarelerimize ateş etmekte tered -
dUt etmemiştir, Bu hareketl takip e
den muharebede bir İngiliz tayyaresi 
da.ha dllşUrülmUştUr. Bu hA.dlsede 
Fran.sIZlar bir kere daha eski mütte
fikimizin metodlarııu göreblll.rler • 

Sungu ve Reşat Ihsan 
Kaynarın konferansları 

b 
Dün gece Ankara radyosunda Ali Uyanların da devam etmekte olduk. 

Sofyada bir komüniıt ıe e. Suavi hakkında bir konferans veren larıru, Ali Snavinin Namık Kemal, 
kesi meydana çıkarıldı Bay İhsan sungu evvela. Ali suavlnin Ziya Pa~ ve Ebiizziya ile tanıştığını, 

Sofya, 20 (A. A. ) - Bulgar hal tereUmeslnl anlattı, bundan son.. tst.anbulda Teceddüd gazetesi çıkar. 
polisi mühim bir koımünişt şebe- ra. her fırsatta. verdiği vaazlardan ve mağa başladıktan sonra siya.at ve 
kesini meydana. çtka.rmrştır. şını. yazdığr risalelerden bahsederek ts. içtim.at fikirlerini korkusuz yaydığmı 
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ı Bugün gazetemiz ı 
ı 6 Sayfa ı 
L _J 

S uikast 
davası .......................... 

Dün Muddeiumumi Cemil 
Altay iddianamesini okudu 
Maznunların 20 
ağır hapisleri 

şer sene 
istendi 

iki buçuk saaf. süren iddia
namtyi veriyoruz 

Ankara, 20 (VaJat mahabiıin
den) - Almıaınyıa. Büyülk Elç.is.i 
Fon Papeme sWkast teşelbbüsü 

mazııunlarmm muhakemeler.ille 
diln sa.hah Anıkaıra. a.ğrr ceza. maıh~ 
kemcıai.nde deV'aım. olumnuştur. 

Saıaıt 9,40 da ha.kimler he yeti 
yerlerini almış, salon yine dinle
yicilerle dolmuştu. Bu celsede, 
karar veçhile, müddeiumumi esas 
iddiasmı serdedece!.-ti. Reis cel• 
seyi açarak iddia n:ıa:kamma söz 
vermiş ve idilia makamını işgal 
eden Anka:ra Cumhuriyet MUddei· 
umumisi Cemil Altay iddia.namesi
ni okumağa başlamıştır. 

Cemil Altaym daktilo ile ve sık 
satırlarla. ya.zrlıruşolan ~ddia.name

si 4Q sayfa k.a.da.r tatmakta. idi. 
Müd.deium1lıllli iddaoo.m.csinıi. o

!kiirken Pavlof eiyalı !kaplı w ki-
tap okuyordu. 

(Devamı Sa. 4 Sii. 1 def 

'.A.inkara. Oiimhuriyet Müddeiumumi 

Cemil Altay 

1942'Bütçesi 
Masraf 393,029,479 lira 
varidat 394,328,340 lira 

olarak tesbit edildi 
/ 

Bütçe encümeni mazbatası 
mebuslara dağıtlldı 

Anka.ra, 20 (Va.kıt muhabirin
den) - 1942 bütçe 18.yihasıc ve 
bütçe encümeni mazbatası bu.gün 
mebuslar:J. dağıtıldı. Bütçe encu · 
m eni yeni malii yıl devlet masraf
ılarmt 393.029.479 lıirıa. ve varidaıt 
394.328.340 1ina olar:ı.k bağlanmış 
ve mecli.S umumi heyetine bütçe 
projesi hüküm.et teklifine nıa.uı
:t1all on milyon lira fazla.sile geıti -
rilmiştir. Devletin yeni ın.asrıa.f büt 

çe projesinde ~ çarpan yenilik
ler şunlardır: Milstalısil ha.lıkmnı
zın bir en evvel topraık sahibi ol~ 
m asr b.akmmdan arazi tesbit ve 
tevzl komisYQnlıuı:nm çoğaltrl.ına.
sı: bu k Oll'!"..'.syonlarm fenni vasıta
Jıarla teohizi.eri iç:ııı maliye ve!ka
leti bUtA.;e~e 27500 l:ira tahsisıı.t 
~oomu.~tur. 

(Devamı Sa. ~, Sü. 5 de) 

Şark cephesinde 
Harkofta 

Almanlar mukabil 

J IA~~~~~~~ - !~~!i~p. 
j hes.nlde, von Bok Timoçenko ordu -
ıa.rma bir darbe indirmek için gay • 
ret nrfetmekte fakat hiçbir neti~ 
elde edememektedir. 
~ce yansı Moskovada neşredilen 

tebliğ Harkof cephesinde Alman ta
a.rzularmm defedildlğinden ve Rua L 

Avam kamara sınd a ıerıeyişınin devam ettiğinden bahset-
mektedir. Almanlar Harkofun 110 

Hor Bell•şa kilometre cenup doğusunda yem bir 
gayret yapmaktadırlar. Bu nokta. 
Doneç nehri üzerinde bulunmaktadır. 

Çörçili tenkit etti 1 ya~:~~;.;=1:n::~=·:ı de~=~ 
Bu Ahnaııya ile değil, gayretlerini et tiginden bahsetmektedir. 
ayarla.yan mihver kombine<L<>DU ile Alman yüksek komuteaı J 

çarpışryorttz Kerç muharebeıriniıt hl~ .. llr a.m.anlamıı yalnız Jsendl zen
t!nınc1 ... ..t ;,.ın mılrif,.t. fırsatı biJen 

di e 00 · · tevkif ed.!lmi§- tanbulda 120 risale vUcude getirdi. belirterek §Unları söyledi: 
..M!~~~!o.--"ı~..l'.::t:ııc..;~.:::=;..=.::;:::::::;1!..-Jl~~.:....:..~~~~~~~_..::._~-~L----"-',..:_ ____ • .._..:.._..__~.~~u~~ .-: d--·~.A-.>-L~----J-JC-.lMU ....... .>llJL-1<-..IAL--L..AS/.J-
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Şar 1okgog u 
bombalıyan 

filo 
kumandanına 

Ahnan tayyareleri 
in ilterede bir 
limana taarruz 

ettiler 

~ :.::..:~:'9'.:0..::9:~~:."::9:::'9'.Y":Y:::.." 

Şimali 'L't.~~~~~~ ... ,.;"!~ ... ..:.., ......... ""' ""'""'""' ....... 

( Ba. ... afı 1 in ı ada) 
o0.000 esir almdıgma dair otan haber 

tıöylelfülc tekzip edilin~ bulunmak.. 
t dır. 

Bu Sovyet tcbl.lğl Alman tebliği • 
um neşrinden biraz sonrp. verllm 
tir. 

Rus geceyarı ı teb g1nc bir ilAve 
Almanların tun ayretierln 

rağmen Rus U r1 yl lnl durduram:ı... 

dıklıın sbyl nm ktedır. Alınan mu • 
abll taa rruz:u tamamlle akamete 

ğramıştır. 

Bir bölgede Almanlar 90 tank ile 
Ucum etm er fakat Rus topçusu • 

U harp Bah mda 46 

ank btrn t k eri pllllkürtUlmU • 
rdlr. Dlğ r b r ite mde 16 tank d:ı. 

tahrip edilmiştir. 
Moskovn radyosunda bir spiker 
anlı mubarobelerden bahsetmiştir 

Almanlar iııSanca ve m:Uzcmece ağır 
ylat vermektedirler 
6 gllnlUk bir mub.asanıd:ın sonra 

Ruslar bir Tren istasyonunu geri al· 
ınrşlardır 

Diğer btr kesimde Almanlar ileriye 
Romen kıtalo.rını sUrmll§ler fakat 
hiçbir netice eld edilememiştir Al • 
manlarm g rdcn mUhlm m1ktnrdn 
takviye kıt.alan g Urd klcrl ve dcrin
llğinc b1r müdafaa hnttt tc.9i.s etmeğe 
çalı§bklan ı:;arnımcktcd r 

MUbim miktarda p r041UtçU ve 
tank takviye tnlarmm elmesl cep 
bede hiçbir d !!ilik vUcud gcUr. 

~tir. 
Rus hava kuvvetıerl de bava.da 

elde ettikler! Ust11Dlllğü muhafaza 
ve pıya.de kuvveUerln yardım et • 
melrtcdirlcr. 

Bu hava kuvvetlerin m nsup uı:ak 
Jar tzmnuz eden bir tank bfrllğf.nc 

lıGcum etmiş ve 15 tnnkı tahrip et. 
mljtir. 

Kııllnhı cephesinde de fanllyet ı:;a. 

?1lkmektedlr. 
Ruslar Alman taarruzunu püsktlrt 

mu, ve 1000 mu zaybt vcrdirmi ler. 
cftr. 

MM.ANLARJN TATBİK ETMEK 
tsTEDIKLERt rLAN 

Lıoodra, 20 (A.A.) - York.shlre 
Palt gazetesbl1ll askc.rt mube.rr1ri ya. 
ztyOI"! 

MArep.ı T:imoÇenko .Alm&ıtan mn-
~ muharebeleri yo.pnınk zorunda 
bırakıyor ve hayatı elıe.mmiyette ild 
bbtge olan Harkof ve DnlepropeL 
rovakda taarnız ed1yot'. Almanlar 
"afkaa Ist:ikametlnde taarruz otoo. 

rdl :Moskovnnm ve Rusya.nın geri 
katan ımmımm bu lld 'b6lg'e ile bil' o
iUil vaıjlır. ;fatmt ı;cn ralln Aza.k 
tcnlzl ashillcrl boyuncn ..nnıtıe yun1 

Kmm '\hı emniyet oltmda 1se de 
ool tarafı tchlUtcden uzak değildir. 
ÇllI1kt1 mare 1 Timoçcnko cenuba 
oğru Derlemekte ve bu suretle Al· 
ınan muvasala yollannı tehdit et -
ı:nektediı • .Alman stratejisinin bu yaz 
RnsYa imni bitirerek 80Dbah!ı.rd:ı. Ak. 
dcniZo donmek gaye inl gUWl~ git. 
t!kçz dah!ı. ıı.çık b r §Ck11de anlnoıl 
IDJ{ltlr. Görün te Alman ordularının 
uıalaıadt dur: 

1 - Cen Rus sol cenahmı c;e. 

'1rmek. 
2 - Orel ve Moskovnda cenup 

barckMmı örtecek kilde hareket 
etmek. 

3 - BllUln Rus muvasala baUan -
nm dtlğümtınn te:kll edem Moıskovn 
ınotkez cephesini yannağa çalı;ımnk, 

4 - Lcnlngradın cenubunda Rus 
sağ cenahuu çevirmek. 

SOVYET 'JEBLtOt 

MOlikGvn, %0 (A.A.) - Geceyansı 

De,§J'Cdlleıı Sovyet tebliği: 
19 nınyısdB Harkot istikametinde 

kıtaınrmıız taarruz harckeUerl yopo. 
mit dllpmDm mukıı.bll tae.rruzlarmı 
aikım :tıırakmı l:u- w ileri b.areketle
ztae devam ctmi§lcrdir, 

hywn Barvcnkovo 1st1kameUndc 
Bovyet kıtala.n taaITu7A geçen Al • 
:m&11 lruvv Uerfie çarp~dır. 
~ yanma.dasmda Kuç §Chr1 bm 

gııımlDde mtlharebeler ®vam etml§tir. 
~uğıı anla§llan haberlere göre, 
'a mayısta. evvelce knydedildlğl gibi 
6' değil 'lS Alınan tayyaresi d 
dlmfl§tnr. 

ll8 mayat.a ._, Alman tayyarcsl dlı
~Ur. lT Sovyet tnyyareai ka.. 
J!!PUr. 

BUSIA.B BiR ŞlMEllı"DtF'EU 
İSTASYONUNU GERİ ALDILAR 

ere madalyası 
er ildi 

Londra, ~O ( A.A.) - Geçen 
ay Tokyo ve civarındaki şehir • 
lerde Amerikan uçaklan tarafın
dan yapılan hava akınları neti -
cesmde bir tersanede yapılmakta 
olan bır harp gemisinde yangın 
çıkarıldığı şimdi anlaşılmıştır 
Ayrıca birçok fabrikalarda da 
yangmlar vukun gelmiştir. 

Reis Ruvzelt bu filoyu idare 
eden . general Doolitleyi §Cref 
madalyası ile taltif etmiştir. 

925 seııesındc Doolitle Schei -
der kupasını kazanmıştı. 

General To'cyoya karşı yapı • 
lan hava akınının ümit edildiği~ 
den daha fazla verimli olduğu • 
nu söylemiştir. . 

Takriben her bomba hedefe ı .. 
sabet etm'ştir, demiştir. 

Amerika 
• 

30 günde fabrika kuruyor 

Ncvyork, 20 (A.A.) - Nev 
york Times gazetesi bugün Midd.. 
le Vest'de rekor teşkil edecek bir 
zarnnn içinde, 30 günde, muaz. 
zam yeni fabrikanın i~a edildi
ğini bildinnektedir. Fabrika Av
rupanm istiUisı için geniş ölçüde 
planör yapacak olan bir tayyare 
şitketi tirafından in.53 ettirilmis
tir. Bu planörler imzalanan bir 
kaç milyon dolarlrk ibir kuntrat 
mucibince İngiliz ve Amerikan 
orduları hesa:bma yapılacaktır. 
Bu fabrika kütle halinde yapı 
la.cik plii.nörlerin ısmarlandığı 
üç fa;brikadan biridir. 

Çin tebllll 
Çunldng, ~o (A. A.) - Ak§em 

neşredilen Çin tcl>liği: 
Ja.ponhr, Ohcdda.ng eyalet.inin 

mer.k.czi olan Khıhva.'nm şimal do
ğusund:ı ve şünendjfer yolu üze • 
rinde ibulunan Chuki eebrini al • 
m:İşlardlr. Ç':nlilcr, Ohwın'nm ce• 
lı:tlp doğusunda. Sheng&hiende mu 

\"3.ffalayet.lc karnı tnnmız Y?o:R • 
maktadırlar. 

Japonl:ı.T geri pUs'kUrtülınUşler • 
dir. 

Yunnn.n cephesinde hiçbir deği
§iklilt olmamıştır. 

--------0--------
M a I iyede nakil 

ve terfiler 
Ankn.m, 20 (\'ah,t muhabirin. 

den) - Pllb:nlir mal mUdU'rli Ah
met .Ayanctk malmüdüııltlğUne nnk 
lcdilmiş, h~uk müşavirliğı mii· 
meyyizl.iğL"'l.C 30 liro asli maaşla 
Fikıet, clLvnnı muhasebat müddei
umumi muavinmğ:ne 50 Hm asli 
mau-ı ıa Ha.yıi, mali tetkik lıeyeti 
daktı.1oluğuıı.:ı 120 lira ücretle 
Muhsin tayin edilm şl~clir. 

Afyon tahsil !kontrol memuru 
Ali 30, haııio'ye vn'kfı.leti muhase
be mU.dürlüği.i m{!Qnuru Tarık 25. 
1lrn ::.sli ınaas a ye'rlerindo terfi 
~lcrdir. 

Denlzli hazine avuluııt.ı Fevzi 85 
1im ücretle lzmir hazlno avukat.. 
l!ğma, Ç3.l es1d ba:ıbe avuksıtı Rı
za 75 llro üaretle Denlzl.i hazl.n.c a.
vUkatlıb'lnB. ruıntlen ve Cdıvilen ter 
fi etmişlen'lir. 

Biikr.q elçimiz tJazile.ine 
döndü 

BGkreş bttyük elçimiz Ham
dullıb Sıqiıl 'l'e.nrlöver, dUn sıbah 
vazifesi başına hareket etmiştir 
Burada kendisile konuşan bir 
muharririmire büyük elçimiz, ~ 
cuğunun r.ahatsız!ığmdan dolayı 
seyahatinin 15 gün geciktiğini 
söylemiştir. 

Berün, 20 ( A.A.) - Aakert btr 
membadan öğrenlldlğino göre Alman 
tayyareleri 1ngilteren1D §ark sahille. 
riııcte bir limana taarruz etmlgler, 
bir çok tahrip ve yangın l>om'ba.lı a.t.
ml§l&rdır. 

İngiliz bava kuvvetleri de dU:ıı ge. 
ce Almanyanm cenubu gar'bt kısmı 
nzerinde uçarak mubtellt yerlerde 
mestron mahaUerl bombalamıolar • 
dır. Şlmdiye kadar alman haberlere 
göre 8 lngillz bomba tayyaresl dll§tl.. 

rUlmtl§tür. 

Danimarkaya inen 
paraşltçfller 
yakalanamadı 

Bent. ıo (A.A.) - Moskova rad
yosunun blldirdlğine göre geçen ha!· 
ta çok miktarda pnra§UtçU Da.nlmn.r 
kada kanıya çıkarılmıatır. Bwılarm 

1ngtıiz mi yoksa Rua mu olduklan 
tasrih edilmemelttedlr. 

Gestapo glmdlye kadar bunlardan 
hiçbirini tevkife muvaftak olam&ml§ 
tn'. 

Avam kamarasında 
Londra, 20 (A.A. ) - Avam 

kam:ırn.smda m...-clis rdsi Kırips, 
harp durumuna dair müza:kerel:er 
bc.şlnm:ı.dsn evven söz alamk Çör
çllin lbu mtiY.akerelerc i§lira.k et
miycceğW çUnkil daha geçende 
ho.rp dl.ll"Wllu hakkında izahat ver
diği için bu mhatn iUl.vc edecek 
hiç bir şeyi bulımma.dığmı l!IÖyle
mi§tir. 
Mümke~r esnasında eski har. 

biye nazm Horbelisa İngilizlerin 
bugünkü iyimser duygulamu be -
lirtcre!k bu duygularnı ilk Japon 
taarruzu tcsfrlcırinde ndolsyı mil
letln geçen ş®atta. duyduğu endi
şelerle bariz lbiır tezat teşkil etti
ğin isöyfumiş1ir. 

Hot.belişa., olayların bir &ğ.işik
Hğe uğra.yip uğramadığım sorduk
tan Mnm sözler.ine şöyle devam 
etmiştir: 

"Ruslarm ilk!balıar taammına. 
başlarlken gösterdJkleri şilddet ve 
kalırıı.manlı:'.k bize cesaret verecek 
mahiyettedi.T. Fakat bunl. mukabil 
Japonlar ilerlem~ğe devam ediyor
Jar. Şunu idrG.k etmeliyiz ki yal. 
nız .M:manya Re değil ga.yretleri
ıni nyn:rla.yan muazzam bir mihver 
:kombinezonu ile çarpışzyoroz. Bu 
ibfrleşik stroıt..c.JlYe kendi birleşik 
stratejimizle karşı koymamız ge
rektir. Fıakat ibu strateji hen.Uz iji 
ışlemiyor. 

Horbelişa, kurm3.y amirlerinin 
vazifclerlni ÇX>rçilin kontrol ediş 

sistemini tenkit ctmş sonra. hava 
yardmu no1ts::ı.ıundan bahsetmiştir. 
Bel:lşa demiştir iki: 

·'Ruslar, Hnrlrof taarruzuna 
Stormoı:ik pike il:ıo'.ınbat'dmıan tay
yarelerinden mUrelclcep sürülerle 
'baı>ladıla:r. Alman':ır ise Kerç ya
rnnn.dnsma hücı.ım etmeden evvel 
iki bin stUk:ı. tayyaresi kullandı -
lan Bizim P..iillhlnrmnz böyle bir 
yardmıa maZbar değildir. Modern 
harbin dersler.ini iyice ezberlemek 
liı.znndrr. 

Bir lngiliz denizaltısının 
muvallakıyetleri 

l.ondra, 20 (A.A.) - 1939 y.lı 
iJ:klkanunundP.. F.Jbe nehrl a~'Zl ağzı 
e~ığmda bir Al:men lmıvszörilııü 
ibatıran ÜrsU.la dcnizaltmr, Malta. 
ile ts'kend~ a.rasmda. Akde
nizde yaptığr devriye vazifeleri 
6lrO.BlDdn tekrar temayüz etmişti'l". 

Ürsüla dnim!is 60 b!n tonıli'l.to 
tuta.rmda ~ ti.es.ret gemile
rini batrmuş veye. va!tlm surette 

en ı en merı an 
kıtaları çıkarıldı 90 ~uruşa sat lan kara~e-
Londra, 20 <A. A.) - Ameli. lalar neden yapıhyor . 
=~en!::V ~ BIJO ıa. Balıkpazarıadan otomobil 
1W:::~· b aJmnda r$ R• geçmesi menedilmelldlr 1 
velt şunlan söylemlştir: 

Bu ha.roket muvaffalayet1e ya
pılıruş addedilebilir. !leride daha 
mühim kuvveteir de g&lderece • 
ğiz. 

Almanya 
Bolandayı llbalı 
edecekmtı ı 

MOflloova 20 (A.A.) - Böyter: 
Stokholmdan resmi Sovyct ajansı. 

na gönderilen bir telgrafta blldlrildl· 
ğine göre Almanya '•Nledermar,. ı.mı 
altmda Hoınndnyı llhak etmek ta. 
aavvunmdadır. Holanda nasyonallst 
par tisinin ııef!. Muascrt ba§vekllliğie 
tayin cdilın.l§tlr. Onun teslrl altında 
bulunan partinin ilhak tekl.Wnl ka • 
bUl etUği blldlrilmekledlr. Şimdi Ho
londada bulunan naz! polis oefi H eyd 
rich'in Hltier tarafından bu mesele 
halledileceği zaman hazır bulun.ma.k 
Qzerc Mussert Ue birlikte Berllne 
gideceği tahmin ed!lmektedlr •• 

Alman projesine göre Holandn ya · 
n m ubtar bir eyalet anayasa.ısı Ue 
kendi ba§vekill tarafından ida re edL 
leeekUr. Dahll1 idare Alman örneği. 
ne göre ısJah edlleoektJr. 

40 Bin yangın 
bombası 
lnniliz tayyareleri 

tarafmdan Manhaym 
fabrikalarma atıldı 

Londm, 20 (A.A.). - DUn gece, 1n.. 
gillz ilıava kuvvetlerine mensup bUyllk 
tr-ıkiller Avrupada ildncl derecede 
öneınll blr nehir Umanı ve Almanya. 
nm hayatı sanayi merkezi olan Man. 
haym'a taarruzlnn Sira.ırmda, lstir -
ling tipinde bomba uçakla.ruıdan mu. 
r ekkep b ir m Ufreze tam •O bin y an. 
gm bombası ta§unaktn idi .• 

1at!rllng, Lankastcr, Velllngton ve 
Hampden tipinde uçaklardan lbaret 
ha va teaklll, bUyllk bir yangın bom. 
bası hamuıeslndcn başka yUksek in. 
fll!Ut bom'balarmr da hamil bulunu. 
yordu. 
Zırhlı araba, otomobil, dizel motö. 

rU, liıfllA.k maddeleri ve ba§kn harp 
malzemesi yapan fabrikaların toplu 
bulunduğu Manhnym §ehrl parlak 
bir hedef hal inde göze görUnmekte 
ve tank ııas1s1. zutılı saflhıılnrıa ham 
maddeler bakımmdan muntazamnn 
ithalat yapan liman dokları kolayca 
keş!edllmtıı bulunmaktaydı. 

Resmen bildirildiğine göre dôncıı u. 
çak mllretteplerlnin verdikleri rapor. 
tar, şiddetli yangınların devam eder 
halde bırakıldığını ve atılan bomba. 
Jarın sınai mUesseseler araımdn pat. 
ladığını bildiren cesaret verici tafsilAt 
lle doludur. 

ltalyan 
o.rdusu 

Alman askeri 
heyeti tarafından 
tensik edilecek 

Kemne oekıe.rln kilosu 115 e, toz 
.,ek:er1ıı kilosu 93 kuru§tl çıktıktan 
1D1r& p kerden mamul maddelerin 
flyatmda da tablntiyle blr yUkseli3 oL 
du: bug1lıı t undan 200, 220 kurui. 
meyveli akide 180, :ıneyveslz akide 
140 kuruşa aatılıyor. Kar;ımeıa. tıya.t
lan Jse 85 ile 180 arıumı.da tahavvlli 
ediyor . 85 • 90 kW'll§& karameııı.. na.. 
sJl olur diyeceks1nlz, toz §cltcrin kL 
ıosu 93 Jrunı§e olduktan sonra •. olu
yor l§te !.. birinci smıt oekercllerd 
180 kul'U§a olan halis meyveden ya. 
pılml§ JmnımclD. fiyaUarmda acaba. 
lhtlkAr mı varı yoksa 85 - 90 kuruıı. 
luk, hat ta. 120 kunıgluk kare.melli. ya.. 
panıar mı lııln bir çıkı:ır tarafını bUl. 

muşlardır? 

cuklarımlZm midelerlne indlrmlye. 

1.1.ın! 
BEYOGLU BALIKPAZA.RI 

llAKlllNDA 
Beyoğlu Balıkpıı.zan, hCllli?D blltoıı 

Beyoğlu semtlnlıı yeg{inc daim! paza
rıdır dlyebillriı:n. Ba.lıkçı. kasap, aeb. 
zeci gibi birçok dUkkAnlan UıUva e. 
dı:n buradaki birkaç sokak akşam nst 
ıerl tıklım tıklımdır.. Yaya kaldı. 

rıınlnra çöken satat.acı, limoncu, ba· 
lıltçılar burada hnlkm dUkktı.nlarıa 
st>rbest al~ veri§ yapmaama manidir 
Bunu demekle ylne ihtJyaı; maddesi 
satan bu gibl seyyar esna.tm ora.dall 
uzaklaat:ırılınnıruıı ı.stemlyorum. Bcmııt 
yazacağım mesele. h!illt sağdakJ BOL 
dnkl dUkkl\nlara girip çıkarken veya. 
hut ıı.ynk üzeri bir seyyar cıın:ıfla ıı.. 

Tanıdığım bir §ekercl dedi kl: ııı ve~ yapar veya pazarlık ederken 
' '93 kurt1§3. alınan §Ckcro dllkkAıUı kulağının dibinde cıyak cıyak ı:ıten 

nakliye ücrct1 biner, imallye, dUk.. b'r korna seeiDI ~ Urslniz 
kAn kirası, dUkkıi.n masrafı, ronkll Halkı çil yavrusu gibi dağıtan ve 
kAğıt ve kllr konduktan sonra. bir ld.. ktnarlara. fırlat.an bu seıı gele gele 
lo kara.mel ka.ça .eaWmak ica.'bediyor. yıı. oradaki bir meyh:uıe 6n\lnde du
an ona göre fiyat koyup satıyoruz. ruyor, yahut bir dUkkAn önllnde .• - !. 
Bu da 180 ile 200 kuru§ ara.smdadır. çindcn inen keyil erbabı meyıuı..neye 
90.100 kuruşluk kara.mcltünrda geker dalar, yahut otomobilli baya.n bir 
miktarı pek azdır. Bunun yerine blr dllkkll.ndan al:ıcağını alıp çek!r gide~. 
çok hurda ve bayat meyveler kona. Benim bu hususta söyUyccıc:tm eeY 
rnk imal edilmektedir. Öyle olmasa gudur: 
hakiki karameıa. şekerin alım flyıı. - 1 Dalm1 aıış veri§ yeri olan Beyoğlu 
tından apğıya naBJl satılır? 1 Balıkpazarmdan otomobllleriıı geçmt 

Bu §Gkcrclnl.n sözleri üzerinde du- slnl menetmeıldlr! Meyııa.neyo gide 
rulM4k JAzımdır. Tahtakalcde blr. cek adam, yahut otomoblllo ali§ veri: 
çok ,ekercl dUkkAnlnrmm önllndc ga. yapa.cnk adam, bu patıı.r yerinin alt· 
rip renkle boyanmıg gokerier ve kn- :ı:ında ti cnddedc iner_ Yoksa birka' 
ramell.lar g6r\1yonım.. Böyle ııekcr klgtnln keyfi için bir alış v rl§ yerl
fiyatmdan aşağıya satılan karnmclA.. I nln huzur ve silldlnu bOZUlamaz .• 
ıarıa me.mul §Okerlerin e.sa.s madde. Yok eğer, burası bir geçit yeridir· 
\erinin nelerden olduğunun tnhldkl, her na.kil vıısıt:ası istediği glbl ser. 
muzırsa men'i icabeder. ÇUnkU böY- bcstçc geçer dcnlnle o takdirde bura. 
re ucuz karamela ve şekerleri en çok sım pazar yeri v zlyetinden çıkar • 
yiyenler çocuklardır.. Hurda ve ba.. malı, halka ~ka b\r pazar yeri gij&. 

yat nıeyveıer zararlı ise bunları ço. ı tcrmel dlr. 

1942 Btıtçeıl 
( Başfarafı 1 inci r..ayfada) 

Yüz milyon lıira.Uk rtıiT kı:ymet 
ifade eden milli eımllkin tamirleri 
için 400,000 lira, Da.rllşşafaka.ya 
6000 lira, eğaç lkorumlı. cemiyetine 
17000 lira, Ycşilaya 6000 lira, Yar 
don t&'hsisa.tı konmuştur. 
Öğretmenlerin husust idareler 

zimmetinde ta.hak1ku!k. etmiş oln,. 
ca.klannı, istifa edebilmeleri iç1n 
bu idarelerP. 300.000 lim yardım 
tahsisatı ilave edi!lırl§tir. Cenup 
hududumuzda.ki gümrUk mem.urln
rınm otuımala.nna nrıhsus binala
rın yapllllUBl111 tacil maksadilc 
gümrük velfı..keti bütçes'.ne tahsisat 
konmu:<;tı.o-. 

Dahiliye Ve!kfı.!eti hesabına. Si
yasal Bilgıle" okulunda cltuynn tn
Iebenin elliye çrkanlm:ısı için talı· 
f'isat nrtırılmıştır. 

Kuru!.n~k yeru t~ilat kaTŞı ığı 
uhhat biit.çcsı ne 422.000 lin kon
mm;tur. Mamif bUq;e. ine yapıl
ması takarrilr eden kamp masraf
larını knnt1lamak üzcı't'.' l 2.000 !ıra 
konmuş, bu hill<:l' g en yıl!ı naza,. 
nn 8.250.00~ Lira fnzb1ıkln teSbil 
edi lrnlstir. 

Encümen nrızb!tt smda. telgıntf 
Ve telefon ücretlerinin nı-ttıgını i
§arct edereı.'< <lnirelrin telefon ve 
telgıraf mu1ınbe:ratmm m mUsta.
eel hallere h:ısredlınelerini, bu 
masr:ıflıud:ı. tasnrruf temin ctmc
ll"rini, bir pilfıne. ibağlanan lmra. 
yollarının Ôltlali, yollar kanununun 
bir an evvel çıkmasma müıtevakkıf 
ibulunduğu eı1ıetle lbu projenin 6U· 
r:ıtle meclise scvıkin.in temin.İ'Ili is-

usoıını 
(B~tarafı ı inci Bayfaaa) 

Eğer Mussolini ~.ka.Y.I, Tu • 
ımsu, ve Nisi itıs-aı ed~ da.ıl' 
kendi ine izafe olunan niyeU tat· 
bik mevkline koyacak olursa. bu 
Aimanya)ı güç bir durumda bırn· 
kncakt:Ir. AlıııaJilip", Lo.val'e mu· 
knvemet emri veremezler, çUnkii 
bu Fransa ile ttalya aro.smda harp 
demek olur ve Mussoliniyi Berlin 
aleyhinde ayakla.ndı:nr. Fakat e· 
ğer uvru Franmz toprak.lamını 
1t::ıl.}'anlnr t.-ımfı:nda.n işgali karşı· 
smd::ı inldyad emri verecek olu.nıtı 
t en istiknı.rSlz olan Franeadakı 
durumu büsbUtiln muhafum edi e 
me-z; bir hal getirecdktir. Fmnsız 
mi 1 ti, Alnınn zaferinden dolıı.yl 

n derece ı:ztmı.p Qekm'.ştir. Fa.· 
kat b.r İtalyan tna.rruzu llcanpsnı.
da kntiyen boyn ei;'Dl1eyeeektir. 

Çungldn~, 20 (A. A.) - Bura· 
da dolaş3!1 Myia.lnrn göre gelecek 
Je.pon taarruzu Hindistmın, A" 
vu tralyayn değil Çine karşı ya . 
pılacaktrr. 

~ bir sözcll, t.a.nrruzun dört 
koldıın yap 1:ıcağmı talımlıl ı:ttJ .. 
ğini söylemiştir. 

Garpta Bimıruıyayn, cenupU 
Hindirt.niYe sahil cyalet.i Çenki 
a.ng, (timnlde Sarı nehir :lstılmme
tinde. 

mekt<!dir. e hasa.ra. uğmtmışbr. İngiliz deniz- Bern, 20 (A.A.) - Romaya son 
elt.mı ttaıynn kl:yı:larmda. mtlhim olarak gel~ Alımın heyeti gene-
ib1r denUryoln köprüs0n1l top o.tc- rnl Fon Reııtelen'.in emri altmdaı- Çok çocu'klu ailel ere yapılacak 

Japonlarm Bhmnnynya mfih.in1 
miktarda t.a.kviye l:Italar.ı getir • 
ö:lği anW;ı;mJ3t:Ir. 

§ile talııtp etımi..cııtir. Ü.nsilla. ayni dır. Remıt hedci'l İtalyan ordll8U- yardnn 
zamanda, derm uçıılklıan ile mil1- nu ten.sik etmek ve Alınan ktıv- Çok çocukflu fak!ir ailclere tev-
ver llm.filelerine :ytı.p?len taa.rnız- vetlerile ehenkli bir hale gelmesi- 7;i edilecek ae!ker llm.rşrlığr ola:rak 
lara. da iştirak etmfştir. ni mli.m.kUn kihn3k olan lbu h eye- Sihhat blltçcsine 3,500,000 lim, çok 

Çekoslovak fabrikalarına 
yapılan akın 

Attığı torpille;r iki düşman ge- te İtalyan z:ı:brt.a tcşkilAtmı t.an - çocuklu ailelere y:ırdmı için de 
misine isabet clmls ve bunlardan zim vazlfEfl!i ile milkellef bir mik- l ,500,000 lira ta.~ nyııJmıs
blrlnin ba.1m::ılt i1zcre olduğu görill- tıır S.S refakat etmektedir. ltal- tır. Encümen rnnzlxıfasına. şu mli-

Jloekova, 20 (A.A.) - Kızıl Yıldız miiştü:r. ya.n a.<:1cerl za.'brta Rmiri de Scsarc tnlea ile son verfönjştir. 1n.san.lığnı 
se...teemın bir +....ı-- .-re Sov • dir. SoTyet hava kuvvell-Ori yalnız 

T.ondnı, 20 ( .A.) - İngiliz 
hava kuvvetlerinin Çe.koslovn.kya -
dnki büyük Skodn. silih fnblikn'a· 
rma karşı ynp• son akın ha.k
kın<b şimdi gelen haberler bu fall 
rikalan önemli h!ısa.rl::ır verıldi· 
ğini teyit et.m tooir. Bu haber
lerde ak:rn. '.'lldn. Almnn usta.
ha! arı ve no tçiler sığtruık.la.ııl 
çek.ldiklcri mro f>;:k ııçilern ay
nca luısa.rl r yaptık !l.n &ı illi.ve C· 
d 'li,yor. 

""" --«>·-..... &V kı ... k d r !================ Leydrich 11e görll,.~ak ve !şgal e- en karanlık devrini yn:ışadığı b r -" lnta1arı bir"""' g11n sUrcn bir bir günde M A!man tan , ~ a a. 
,_. ......,, kam tab 1 dil:e.n memleketlerde Alnuınla.r tar mmanda büt.ün milletli çözUlrn~z 
mnbal'ebeden sonra Haı1<ol ceph~sln- top, 150 tayyare ve 30 yon · 1 

Ne dememeli ? rafmdan tatbik olunan met.odlara !bağlarla etrofmda toplayan yül< • 
dit bir' §lmend er fstaayamma glrmlş. rlp etmlşlerdlr. 
J*d!r. dataa eden 208 ŞlmdJ 60.70 Alman tayya.reslnln &lrmı.a.k Uzere AJ:manyn.ya g tniş· aek bV- Şefe ve umımni siyaseti-
tıd Alnuın iştirak ettiği btlyUk mubarebelıer ce- ._ ____ _______ ..,. l tir. Korm..'1auı:m veya bir ba.c;ka. Fran mizi i~betli ve muvnfiialayetli bir 
~··~-·-. reyan etmektedir. ~on Telgm.f a'rkadu.ş:Dm'L, .Anka- sız t.opra.ğm.rn ic;g:ıll halinde bu ~'!efe tedv:ir eden lir hükflm tc 
_ ......... _. ratla!ti euinaıst ımuhakemesindo ımetodlır faydalı olabileco'kUr. :ına:Marlytin vcrorıği emniyet ve 

Cephenlıı beoka bir kıesiminde Al· :f. .lf. * müddeiumuminin .iddıanamesini N 
manlar Sovyct vartsı.ne bo,ş yere !106kovıı, 20 (A.A.) - Pra.vda ga. "PiddeUi deliller'' le dolu bulmuş. evyork Radyoıan-
t.Mrnlza Uğra§tıktan sonra. Romen~. zetesl hususi mekteplerde meslek ŞiJdet sertlik nnlnmındadır. Fi· da tehlike lşareU 
111 mubarebeye eokın dır. • tlncU ııazırlıklannı b1Urmı, olan 700.000 zixt.c bir cismi E..\&iin hnlindeaı ha.-

itinmtln. istikb:ıli ,güvenle ka:nırla.
yabileceğimizl tebarüz ettlnıı.ef;'i 
1 ·r vnzifc l'..dde~k. Fuzuli' den seçnıeler: - . 

Bomen in yıı.p ta.a.mı. g~ Saçinln Sovye.t cndOBtrllerinde reket hal!.ne geÇinneye yahut o Nevyorlc, 20 ( A.A.) - Gren. 
~ bepııt P Q,vt11r. çalL,ın&kta olduklarını bildirmekte • cismin !haroke!tf.ni de~ştinncye vi~ a.yarz ile saat 15 de radyoda 

cepheslnin başka bir k • dir. ltudroU ob:n ı!!IC'beıplere (kttvvet) tehlike işareti verilmiştir. Bütün 
mhıcSe Sovyet pike bOmba tayyııre • Bu mekteplerde 700.000 genç ieçl denir ki bumda da :1!9tenen lblı.- radyo istasyonları neşriyatları. 
:a.ı. a.. Oel1 llareketıaı durdur n de.ha yeti tlrllmektedlr. Ynkın(la hu· dur. nı durdurmuE;Ardır. 
-~ pç:ma t.uın\W ede. suııı mekteplere yeni talebe!Pr alma. (Kuvvetli deliller) demeli, (~d- Hava tehlike işaretinin sonu 
retr lıımıtudftn UI ınt ta rlp ctm~rr· ca'k ır det.H dE'liltf'r) dememe?. saat 15,01 de verilmiştir, 

Madrid, 20 ( A. A.) - İspo.n 
yanm muhtolif bölgek'rino birden• 
bire- bir :sıca.k dalgası ya) ılnu tır 

Grena'8da Sleaklık gölged0 65 
dereceyi ~-

ruttn ıı marıreı OOlinl aynJdAra 
lla1ıp 

1 el 'lW lfl küır m.ihDet<U gn.ııı 

pim!Uli 
oı kf cahildir Cdib cUmI mwildıtı 

1t 
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rm!iiJ~ 
Müttef ikJer ' ve ıl!!!! 

mihver de , letleri 
Buz beş kuruşa 

safllacak 
iç ve dış sağlamlığı 

rollerirmi 
d~~~E.!o~~~~ !!!! Merkez N~hiye müdürlüğün~ Kumkapı 
dcvlct~cri yıldınm ,,. ... b. metodu- Nahıye Müdu··ru·· getırı·tdı· 
nu, muttefiklerae b ddeme usulll-
nli J,abul etmlşlenli. ~Hesap ~u C6&· Hasköynahlye mUdUrU Osma.n Er.J mtldUrU Muhlis Turuay Eminönü 

cır.yanıyordu: tllrk Beyoğtu ımerkc.z !lAhlJesi.mlidür merkez nahiye mUdUrUlğilnc E ı ıs 

l\lihvcr için süra'/J.e kazarulncal' lUğtıne, Beyoğlu merkez nahiye mu. nu merkez nahiye mUdUJii c~va: ~ • 
wferlere ihtiyaç \'Ut 'dl. Bu süratll dürü Hasan Gtlrtekin Kum kapı n&hi. panoğıu Hıısköy nahiye mUdllrlilğU:; 
s.ııfcrler kazanıldığı takdirde dün- ye mUdUrlUğllne, Kumkapı nahiye nald<.'dilmlşlerdlr 

yunm mihver plan,ına "'Öre tanzı. · 
mi mümkün olaeaJd.ı.. ~lihveri bu 
&ııret le silratli h·AJ 'diete icbar e· 
d en sebeplcr mlh•ıfır de~tlerlnin 
dunyanm taksiminden SODJı\ an. 
eal< beynelmilel ı0ıeselelere k&nf" 
1111 olınalan idi. 

Bir fırıncı Betediye al.eyhine 
dava açtı 

Belediye tefti§ heyeti fınnlann ek. 
mek imal 13lerlni teftişe devam et. 
mekt~dir. DUn Anadolu yakasmd11. 
bulunan tırmlar kontrol edilm~Ur .• 

dır. Hileye sııpan ftrmC'llar şiddetle 
ccznlandırılaca.klardır, 

?\'e .Almanya, nı:; İtalya, ae de 
.Jnponyn dilnyaıım en gii7,el parça
ları devletier ta•t:ııfmda.n t&kslnı 
edilirken bundan bir hl<ıBC a.labll
ml lc.rdi. Bu deılieUer ancak 19 
\ıncu asnn sonb~da dilnya. tak
filmine ~ttmk e1.:mlşlerdi. Hissele. 
ıine düŞcn arazi inbat, ,.e maden Vali ~ lbelt>dlyc Nılsi LOt!i Kırdar 
kU\'Vctlerl itibarile diğerleri Ue ekmek i§iyle bizzat me~gul atmakta. 

Dlğ'er taraftan öğrendiğimize göre, 
Re§it Şener adında bir tmucı tın.. 

nının haksız yere kaps.tıldığmı iddia · 
ederek beledi}'(? aıeylılne dııva açmış. 
lır. 

mukayese edilernfycc.-ek lıir ht\lde ---------------------------

~:J!~~~= :~"ı7~~~ Süt, yoğurt ve peynir fiatları 
raT bir ha!cle değildi. 

l>i!'ö!~U:!:°~ı!:~ ::::: !ı:: bugün tesbit edilecek 

Ynz mevslnıinln gelmesl dolııyı&y. 
le belediye buz sauıı l§lnl halletme. 
ğe karnr vermıı ve esaslı blr pı·og. 
ram hazırlamı,ştır. 

Buz .satışını Uzcrlil<l alacak bayi, 
nehrin muhtelif semtlerinde geniş §\1· 

he te§klltitı vUcude getirecektir. Bu 
nene buzun kilosu 5 lruru§a satıla _ 
caktır. 

Seyyar tiyatro sanatkAr
larınm dılağı 

Seyyar tiyatro kumpanyaları sa • 
natkflrlarmın esaslı blr derdi var: 
Bunu bugUn matbaamıza gelen Uç 
~ilik bir heyetten öğreniyoruz. Er. 
tuğnıl Sadi Tek, DllmbüllU İsmail 

ve Şevklden mürekkep olan bu heyet 
diyor ki: 

"Gençlik bayramı", en büyiik
lcrinılzin, ~enı,:llkt en neler bekle· 
diklerini -.frr.emelerlne de fn~t 
\erdi 

"İnönü" nde kılıt·ın ''l,QLBll ıla ,,. ' ,, 
Leka \e siynsetin knhramanı olan 
Ciimbuı·r<•i,.hııiLin hıtabeleı·i hu 
ba".l(ımdan ııek ıinemli \e çok nıa. 
nnlıdrr. 

Wllli tak\iminde J?,t'n<:l<>re ghn 
ayıran hlr de,·let, onlara knrşı 
beslediği hUtün güz<'I llııyı;uhm 
ortaya koymu-. olur. 

Tarihimizin hi~ bir ~a~mda, !;O· 

t·uk 'e genç IH1yle hir de~crt• ka
' u-ıml\mı tı. Hatta zııman :r.ama.n 
~ocnk, tesadüfler<· brr:ıkılmı" v<· 
~encin her dci{erindeıı ~iiphc edil. 
mbti. 

Muhitin ilk ~nasız tenkidini 
bcm de "Dördlincii l\lorat" gibi 
ert, :;idcletli, :unsnsız hir ııadiı.a· 

hl\ <1unmal•tan ı:eldnmc,·en °Kori 
Bry'' bile, ft'IAkelin ·.,.ehf'pl<'rini 
ı:en(: kumaııdanlan, "hı7.e1iklerine 

mağrur ... ,, \'ezirlrre ~iikletnekt-eıı 
kendini alanı:vnr,tır. 

O Kod Bey, ki yirmi iki arL teı· 
l<ereslle, nrkm "Monte klyö' ' sü 
olmu~tu; o da bu hata •a dii er;e 
artık ~eri kalanlnrı iz clü"ü~iin ' 

t~te yU7le<ree vıl, hu zihniy~l 
kan tarile tartilnn :;:-e-n!:'tik 11n~ 
bn;;iin li~'lk C)lduğu en ~-ü.:c;ek YI'· 

re ı:ıkanlmış bnhmo~ or. · 
Anıa unutmamah ki, !:lkanlm&k 

hn~ka, çıkmak y1n<' ba.ı'imdır, ne,·. 
let, 'erdiği knrarl:lr, aldığı tedbir. 
ler!c memleket ~em;.liğine k&ı1ıı 
hu tün 'a·zlrelerini ~·apt ı, Bu ,·azi· 
tt-lerin iclnıki, idare bnı ında bulu
rıanlann ileri :;örü<;lerine !t&blttfr. 

Onlar, yarm kc·ndilcrinc ,·atan 
teslim edilecek kim.,elerin kı'"1De(I 
ni bildiler. \:'ükselmelcrl için . elle· 
rinclen ~ek'lli ynptrlar. Uiitün n. 
'>ltalnrı hnurlndı!'nr •. '\ı·tı~• 1·~ent;,, 
in önünde ne merlre--e ed<U, ne 
de knpltülfısyon encellerl \'&r. Ye· 
ni dilnya.nm bütün bilgi ve feD il • 

fokları kı-ndilerine n<;ıktır. \'edı,· 
mel<'ri, yükselnu•Jcr: iı,:ln, her ı;"B· 
rcH bnş\·unıluyor. 1\t~tepler, kü
tüphaneler, Uıboratmarlar, semi· 
nerl<'r önlerinılc kapılarını ardma 
kadın M)lll• tır. Onlara ı;alısm.:k

t nn ba.5ka hiç bir şey lmukılımdr • 
nu kadar ~erıı ... bir 'Q<o;ı{a bollu-

ğu, doğrusunu i .... te~eııb:, aot"8Ji: 
mfllet~ yapılnıı" fedaldirlrklardan 
doğar. Bu millet, ~ 8\ nı?arı f-:in ı,. 
te bu fedakarlığı ynptı. 

Şiındi isteııı<'I• "ıraı ı nıillt'te ~eJ. 
mi11tlr. Her ~ylni ,·erdi~ ~eıw;fen 
artık o ı .. tiyor. Fnk1lt ~·ine müteva
ımlır. Sadeoo !:lllh"l.'llll ,e ahlitlk 
olmabnnı istiyor. 

Bunu \'Hml"Tnel-, ö le bli5"ük, o 
kaclar ikrenı;- bir suç ölur, ti bll
nu akddan ~~innei-e hile taham
mül edemeyiz. 

HAK.Ki SUHA GEZGiN t..!i'nlckelerinl lraybettl. İtalya um- ' Ticaret Vektıletı •Utten yapı.tan ht>r lıere, terkıbindeki ynğ miktarı da ya. 
duğu §eyleri bulamadı. Habet İS· neori peynir ne yofurt için &ı.&ınt aa. cılacaktır. Patates vt>ya dlğ\lr her. 
tilii.st ona bol ham madde tedarik t.ıf :nyatı kabul etmiştir. t.tanbul, bangi bir yabancı madde ka~tmla... 
imkfınmı veımedl. .Japonya ancak lzmir Te Ankara tlyatları oıçu kabul rak peynir yapılmasmm önüne geçUc
b<>l, bereketli ham madde kaynak- editmiftir. Yoğurtlar, kaymak altı ve uktır. Fiyatlar, bugtlnktl Murakabe 
larına bu harpt.en sonra elkoyabil- Y1L!t'lı olarak Bd kısma ayrılmı~ır_ l<omlsyonu tçlimaından sonra Uftn e
tli. Bu sebepten mlh\'erln harbe Poynirlenn üzerine konulacak eUkeL- dilecektlr. 

•'Biz yüzde elli beş vergi vt>rmek 
zaruretinde bulunuyoruz. latan.bula 
mallyenl::ı tuttuğu hesaplarla sabittir 
kl seyyar heyetlerin gecelik vasnU 
hıı.sılatı 100 liradır. Bu lOO liranm 
yarısı vergiye giderse kalan para ne 
ye ynrıır? En hUcra b•r semtte bUe 
bina klraBI geceliği 80 liradır. Her 
gece için asgari 10 lira illn paruı 
veririz. eGri kalan 10 lira ile ne ya 
pılrr. Seyys r heyetlerle ıJinemaıann 

n.zlyetlnl bir tutmamak gerektir .. 
ÇQnkQ bir "fillm 1500 liraya almııa 

bile 20 - 30 bin lira hasılat getirmek 
tedlr. Yani bir Binema ~ - ~ matine 
•e uaro ile yllklü hasılat temln ede 
bllinektedir. Biz ise ancak bir gece 
hası:'latına bakıyoruz. Anka.nıya yUk 
sek makamlara ricada bulunduk. He 
1et gönderd!k. Vazlyetimizin gözö 
nüne almacaıtr Omldlni ta§rmaktayız,, 

~~] 
lınzırlaııı;,ı sUratJi zafer es&!llD•t -----------------------------
uB) anıyordu., 

~hitteflkle:r i5e dünyayı daha ısJ 
inci asırdan ftJbaren rahat rahat 

Şehrimize gelen Bulgar 
heye\i 

Hububat tüccarlarının 
dilekleri 

ta1.--sbn etmfsler, dUnynnm en V0- Üç ld§1lik bir Bulgar heyeU ;ıebrl- HUbubat ve bakliyat tacirleri, dlln, 
Timü krtabnnı müstemlekeleri ~ mlze geleı"ek A.okaraya ~tml§tir. He_ öğleden sonra Ticaret ve Sanayi Oda-

Hamlet davası 
Yaz mevsiminde 
kadın sevinci 

kın ._-. n·-----1-- Blrle,:ıUrllmi§ ''Hamlet" dava.larmın 
rnsma 90 utinuu._ ı........-;_,.. yet, Tilrkiye ile Bulgariatan arasm. sı ıralomnrmda toplıınmı•lardır. Top. 

iki 
• ı h • in " duruomasma dUn de blrlnel aaılye ce. y 

mUtt.ef" eJ'iJ1 depo an arp JÇ dakl mil§terek dcmiryollarma alt tek. tAntıda. hUkQmetln yen! mahsule el ENİ zamanla beraber ka... • Jarl d 1 za mahkemcslndo öevam olunmu~. ıık lüzım olan ihtiyat a. o u idi. nik h\IBU9lar tızerlnde gö..ıı ....... eıerde ko'-'"'• karan üzerine eski mahSulden dınlar içln yeni sevinç.. --"""'1 • ..,....~ .1- tör TalA.t Artemelln ,,ekili !hsan Muk Aynı 7,amanda geni~ ....--., im. buhm&caktır. ide kalanların ve bilhassa ihracatçı. sebepleri beliriyor.. Eskiden yaz 
'·"-} ~· in .. -k"-U ... ! bil, makalelerin tcnkld mahlyeUnde d 1 ıı.uu an, &el'\'m,ın "-'"u• UDA aw- knn elindeki pahalı maı olm•"" olan ı;relcli mi, erkekler gibi. kA ın ar 

·1 rika ı Uitef"'·~- - ..,.. olmadığını ileri ııürerek eakl kararda b 1 k barı e Ame ( a nı , .. ~.... A1tm fı'yatı 'keten ve susam Btoklarmın teııbtt ~- da bn.hçeıere, pt&jlara k-0."'1 ı ece 
1
.
111 

l'Bl'B.r oıunrnamnı temylzln bozma ka. 
robU bir anban haUndc uı.. dlbnesine, buntarm ser~t döviZ\e terine aevtnlrlerdl. Şimdi bu ec. 

• 1 Ü o- ... i ıt n t 3• llr "Ok rarma uyulmrımaıımı tsteml§tJr. Bu ~r ~ode bu unan m t.- uu, "'r a mm ya t <> a " n. satımına mllsaade temini !Çin hOkiL vince, harbin doğurduğ'u lktısadt 
tefikJ i b r Ul e &Umm bir ::ram..!cyatı te mUr ta, to ların likideeinlll Neticede mahkeme bozma. karama :ı.ıT U r çer<'"Y""l ıc;tndA ıbtr ye. 
dımıa hal'bi haline koymak ._ za. 1'60 lrunl§tu. ~lrometten 1Htenmesine karar veril. uyulmasına. ve evvelce ehUvukU! olıı. nlsl. dıı.ha. ikalılıyor • çoTıı.p!U geı.. 
.... retti. 

1 
-==============~ rak fiklrlerl alınm~ oıım doktor Sıd. rne'k ecvlnci! • .. · . iştir. Ayrıca bir de komite aeÇfl • 

8ngtin, harbin otuz ikinci ~ayın. dık Sami, Profesör Ahmet Hamdi Kadınlar tanırım kl "ah bir yaz 
Ue~'clir. ut- bir -- ur.un ~ 1m1ıttir" Komite, hem bu remennileri T d t Bil h 1.._ da~. harp henüz bitmiş değildir. & " u~ ··-v taki decck 1ı d Ank anpmar ve oçcn r anın yen u"'" <'else de, çoraplan ııtabll&ck!" dı. 

.,- •Y .. "'ft...h. h - .. : cek diye tahmin edlJm.e.ı:. Fakat ' P c ' em e anı.ya gön. mııhkemeye celbcdllerek mUtalealan- " r-~ 
Fn'knt uu m ... - •. .t' cep enin ı;Jlllrn• derilecek heyeti seçecektir. • ye hasret çekerlerdi. ..,.,rapınz 

•--AA kabul ttlkl ,_,.. hir kere ba.,ladıt<tan ı.onra bütttn na müracaPt olunmasına karar veril. 1 moda 
ye IUIU4"T r. eri mewu· nılDet nrhklan Mmm.& kadar mil. gezmek, ne znmandant>er Jtın değiştirmek istediklerini gös- mlş, muhakemeyi başka. iblr güne b'l. oldu bilmiyorum Fakat ilk mo. 

:._u
11 

li mUdafa.a emrine brralnlrr, Alll<'lr 0

1 Ekmeg"e '-ablan mı rıı,,_,··•-teren bir 1BkJnı U\:ll er \'ardır. K sır .... ....,w~. d:ı. olduğu sıralarda. herhalde baş. 
Bir def& milıver yılJmm harbi lıa<la 1943 de ba.'}laya.cak harp sa. Ekmek!ik un halita.sı, §imdiye ka. ka bepler tleri sUrUlllyordu. BU. 

nayilnden va.zg~I olqa olsa R fA M A k d Uc mücadeleye nihayet ''erernedi. dar yüzde so mısır, yüzde 10 arpn. au ı anyaa n ara a yUk bir lyiniyet göstererek :t>aş. 
...,._,_ .. ......_ Almanya gibi bütün Av- tıUlcak ın şekilde bil' tef lre tabi d '"'1 dllın l lıca sebebin ııthht oldu''"nu tıöy. 
,.,...,, ... .1- tutulur: an te§r..ı e ekt.eyd. Limanlar umum mUdUrU Rnun :Man bU 

rupanın stoklarma el nt h, yahut Bugünden itibaren halita, yukarı. yas .Ankarayıı. gttml§tir. Umum mu. Uyclim. VUcudun güneşten, açık 
Japonya gibi müttefik~re ait olan J9t:J yılmda yapılacak <1eyler bü. ki nisbeUer filçU vahidi kabul edile. dUriln. muhtellf i§ler UZerlnde Mll. havadan daha çok ıta:rcıaınnınasını 
ham madde kSynaklılnnı zapt.etti. yük bir &ürat ~yeRfnd(' 1942 de rek ve aynen bırakılarak yeniden nalto1At Vck'11etlne iz.."\ hat verdiği an. oğüt , veren mntehaast1'1ar, çorap -
Alınanyanm Avrupayı istilist, .Ja. tamaıntanmı,ttr. yüzde 25 mı.sır, ytızde 25 arpa unu ı. tqılmaktadrr. sız ger.meği de bu arada t:av!rlye 

ııoııyamn, Mak'zya, JUnt FeılemeD· lhı akla yakın olabilir . ... • e olur- 1A'f'e8iy1e te,kU edileeekUr. • etmi§ ole.bllirlerdl. 
:;i, Filiplni, Btmısnyayı mptetmt l!a olnn bugün ,;örülen maıua~ Mesut bir evlenme Fakat ışimdl çora~ız ger.nıek-
«lma.sı mihvere artı'k harp metod- ~ur: Otelciler patiska İsliyor modasıı doğnıdcın doğrura bir ta. 
lnnm değlstirmek imkilnmı verdi. )flh'\'CI' zamandan ~tJfade et- otelciler dün belediye lktısat MU. Gazetemiz eek.ı"'e'torlerinden aarrıı! icabıdır. Bır çi!t ip~k !;O. 

Onlar mayacak bir harbe nisbe- n~k me,·kilnc yaklaşıyor. Miitt.c. dUrlUP;Une müracaat ederek patıKka öğretmen Hasan Bedrettin Olgc.n rap ııiabllmek için nice erkeklerin 
ten. muknvmıet imk"anmı elde et- fikler sürat\e harekete g~ek ve kömür temin etm kta mtışktllft.ta ile öğretmen Bayan Hamidenin beli bUkU\dliğU. keselerinin dibine 
tiler. u1.ıı1t prkla mih,·er Uman. hlttborlyetini idrak ediyor. C..aliba doçar olduklarını söyllyerek, beledi. evlenme törenleri yapılm~tır. darı ekildiği şu Btrnlıırda. birkaç 
larındaii biri arasında. kunılacak harp rolleri deiH 'iT. or. • ...-(katli kadının, yaz mevsiminde .. J'ıe yoUyte tıemln t"ıdilmesi ic;;ın ricada Arl<ad~ımıza ve egine saadelıt'r ,,,-
<lenh: irilbatı mihverin mukavemet SADRI ERTEM çorapsız gezebileceğine, sedncesi 

derecesini art;ırabili~ ~etekiın :::==::::=================='"'==luınn====u=~=a=rd=ı=r.:=::=::=::=::=:=::=:===d=il=er=iz=.================================================ 
;faponya ile Alma.Dya. arasında ya- • Kadar bu hikayel<'ri ki.me n.n\atı

yorsun? 1ıılaca
0

ğt söy1enen işbirliğinin he- On daıkikıa 8onra pen&iyonun 
defi de ancak bu suretle tabak-. sahibi olan ufak tefelt, yusyuvar
truk edebilir. la!k bir Vjyanah lkadma patı~· 

lüttef"ıklere gelince, onlar mun nun bir haftabğı olnn beş lirayı 
v.aman r.amanm siperinde oturdn- vermiş bulunuyordu. Kend&nc 
ıar, yıprandırma. harbinin kendile- kirala.nan lkilçük odaya şöyle bir 
rine vereoob-i zafe:r hediyesini bok· güz ıattııctan BOnre. ddhal sıktı va. 
JedileT, Fakat bu oldukça. tehlike- lizlerini a.JııWc üı'ere derhal KO?'
li neticeler ven1L Nihayet bagtiD· daslar.ı:n oteline döndü .. Oturduğu 
kil manzara meydana !:'ıktı. Mihver pansiyonun bi:r ha.fta.bğı peşin om
<lcvlctlcri bir mu1.avemet harbini ~ verilnrlş ve daha cebinde kır.k 
göze ruma.ya başladıklan andan iti- liram w.rdı. Dönerkm yolda kala · 
haren Anglos:ı,kson memleketlerin. ba.lı'k arasından geç:m<ığe çal~ 
den artı'k za;rnanm cJperJnden ~ı- bUyUk 1bir otdblisle k3J'Ştlaştt, oto· 
knmk ''si.iratle ittifak,, etmenin ibilmin ~ ''VJ.Etoryn. istas
ıamrett ifade edilmcğe bruJandı. Yonu., ileVb.am ""8.Tdı. Viktoryn is· 

\'ikm henliz So\-yetlerin istedi- tasyonu, yani memleketin~ giden 
ğl gibi ikinci eepho tabak· trenlerin h3ftket ettiği islMyon, 
kok e~ i c de, tay- Kadar bu :te~ayr 6lcudU ve kendi 

!\ 
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Utandı.. Kendi kendi<Jind<m U· 

tandı ve birdcn.b re elektriği .sön
dürdü, gö%lerini yumdu: "Alln.ha
ı:sm.uladık MarL AUahaısmnrla
ciık Pol.. Alkı.haısnıarladılc Tilli .. 
Allahaısm:rrladik Elin .... 

O gece derin lbir u}i<U uyudu. 
Vücudu mükemelen dinlend· .. Mu 
tadı ~lcluğ".l üzere saat dört buçuk 
ta uyandı, fakat hayaıt şartlarmm 
c!eği tiğini hesap ede-r~k. tekrar 
yattı ve etrafına sessizY,ti i-çinôe 
yeniden uywnnğn mU\-aHak 0

1du 
Odasını teritettiğ'i ~n s3al do· 
kuz buçu'k olmuştu. Kahvaltı saati 
geçmiş ve kiracıların hem"n hepsi 
\'azi!elmine gitmişlerdi. 

gerÇekten !hoşa gidecek, a.ıııl '. 
heyecandır... Çoğ\l ,.kadmlnrımızdı. 

bayauarını kendileri kazandıtı ı. 
çln, çoraplnnnı kendtlert alma'k zo. 

runda bulundukları için, yaz mı>'
ırlmlne billı&8S:ı. sevmiyor, 

Çorap!!IZ b:l.Cakla, c;:orap\(bacak 
arasında r.aratet muka}'.~ yap 

g-a a mıyacag-ız. gunkU 

ooraplıtrm lnoel\ği o der~ lu 
giyilmesi ile glyilnl~l arıı.,nııda 
tark gözetUcmez. .. Bir kıamı -da 
gıytldik~n az zaman sa:ıra. 'h<? • 
men yırtılıp, kadm bBtiiltlarını tek 

rar açıp vuracağ!nll gore, ço. 
r psn gezmek elbette tercih edilir. 

Ancak, kadml&nn ıarf ekODOllli· 
tikriyle çorapsız geı;mek lınk&ala. 

Tmm belirmC!llne aevlmllelerlnl 00.§ 

kaca tasamı! sahıılıı.n:nda da. gör. 
mek isteriz. ıeselA yaz mevsimi 
gelince, Uç dört liralık çorap mu. 
rafından kocıumr, yahut k~nd'8tnl 
kurlarabildiğtne ögilnen kadm, yi.. 

ne avuç doluıN para venp .._ 
nevinden ya'Zlık roplar, tuval&tlıııt', 
şapka ve iskarpinler almaktan, aL 
dırmaktan kaçmmatıdrr. Eldetıi. 
lerlc idııreye çalışmalı .. yapılacak. 
aa topyekQn lbir tasarruf yaptl. 
malı ve bllhassa ibi% f'rkeklertn, lıtC 
yüzden, ömrilmüzde alablleceğinık 
pek nadir zevklerin • 'bir uredlt 
olsun • tam&mmı duyurma.ta !lı\m. 
met etmelidirler 

HiKMET MUNIR 

Matbuat Teknisyenleri 
Birliğinin Senelik 

K ongresi 
Türk Matbont Teıknl"~"'nlerı BirD-

tinden: 
Senelik kongremiz 24/5/1942 Pazar 

günü saat 13 de Eminönü Halkfl'1 
.salonunda yapııacağ'mdan ikincl bir 
toplantıya mrıhal vermemek için btl 
tUn !zantn te~flel'inl e.hemmlyetl"' 

rica ederiz. 
RlFl.NAMEl MÜZAKERAT: 
ı - Bir eenclik bntı.nçonun ttıtk 

ile idare heyeti fııallyet raprr 
2 - ldnrc heyetinin Jbram 
3 Yeni idare heyeti seçimi 

yare tank yapılnnmda gemi inşa- !kendine şöyle söylendi: 
~ela bUyUk bir k~iyyet elde .-Ben bu istas~dan ~ bi: 
edilmeğe ba.5lan<lığı gibi silratin nıp mem.lcıketimc <lonıne1t ıçm delı 

İlk gece Kn.d.ar yemekten 80ıl'll'8 
hemen yattı .. Oda<lıt, yatakta. her 
cey temizdi. Karyolasmm üzerin· 
de fe'Vka.15.de bir örtU vardı, mo· 
bilyolar fev'kalA.de şeydi. Odnsm· 
da her tür'lil konfor, tıuvalct salo
nunda soğuk ve sıcak akar su var
dı .. tş mükcım:nel başl~lI. Bun· 
dan daha güzel daha mükemmel 
tdr pansiyon hulmasmn im:k8.n yôk
t u. Ko:rdas'larda pa işler yolunda 
gitmiş, ihtiyar Kordas J.mtiyen su
rat etmemiş, mijş'killfıt gfu--te11fll.C
miş, hatta m~ dav:mnmış ve: 

ğU mazm değil parlak görmeğe 
başladığı istikooli idi. BütHn mu. 
hnyyilesi Madam Meye:rle Macaris. 
tanda Kass:ı.'da dünyaya gelmi!l, 
Cenubi Afrıi'k:sda muaZT.a.m bir iş 
~hihi olan milyoner .Mister Me
Yer'lc evlenip dul kalmış ol-an He
len Zn.bo ile m~gul.dü. "Ru İngi· 
lizle cvl'8ndiğl zs.ma.n demek ki on 
) edi yaşında lan.lş .. Acaba nıı.~ıl se· 
vişmişle'r? Ve ilk defa olarak nere. 
de tesadüf etmişler?. Kaıısa'dıı 
mı? Ve ruı.sı1 ohnuş?. Ailesi aoa· 
ba k'imlcrmil}? Sonra rüşdünü is· 
hat edinceye !kad:ı.r başından neler 
geçmiş? Omın hakkında. her şeyi 
bilmcldiğim lfızmı .. Evet bilmeli
) İm •• Fa.kat nasıl? Kim tarafından 
öğrenebilirim? Bu ika.dm bu.,,"'iııı 
yirmi sekiz yn§Illda... Yani benden 
tam dört Y3.fJ büyük.. Fakat ziya. 
m yolc. Bu bonce mühim bir nokta 
değil, çünkU lke.ndisilc evlenmcğı 
clüşünmü:y-ol'llIIl. Benim ondan is· 
tediğ:m ynlnız ... Fa.ka.t ne istiyo
rum? Her şeyden evvel Porl Eli
:rnbet'teki müesseseye girebilmek .. 
Sonnı eğer orad:ı bir Universite var 
En mimarlık talısilimi tamamla
mak .. Sonra.? Soora dn. lbüyük ev
ler, samylar inşa etmen< ... Fa.Jll\t 

Kalıvalt.tsmı kendısinc kil<;lik 
bir mns<.ı üzerinde ~etirdile'f. Pan-
Eiyon sahibi Madam Köpfcr kcn- Kömür nakli işleri 
c~ini ~Uzel bir tebe~u::ümlc sehim· lktısa.t lşlerl MUdürlUğU durum• 

de bn harpte Anglosat."">On safın- oJmnlıynn .. 
da yer aldığı görüldü. 

Gemi 1nsatmd& zaman Uçte iki 
ni."Sbetlndeiıc;aıtJbıbllmiştir. Bugün On beş kadar Avuslı!rya;h ve 
gelen bil' habere göre Amerika.da Almanın oturmakta oMuğu Viya-
1918 senC6lnde faaliyete geı:.eeek na pansiyonunda yomek saatleri 
bazı harp endiist.ri i fabrik&lannm mer'keei Avnıııo. fi.detlerlnc göre 
Jonıılmasmılan ,·az g~Hmi5til'. t.nmfm ot,u:o:m;uşlu. sabah saat && 

Bo Jıa.berin ifn<le ettiği mana !t.17.de .kahvaltı, bir buç\Jkta i'lğ1-e 
AnglosaksoDlarm harbi mutlaka yemeği, e3tşam sa:ıt sekrz buçuk-
1942 do bltirmcğe kanır '\'ermiş ta. akşa.tn y~.. Fakat m\ime. 
oldukJarmı göstermcl: itibarile rı1crden liri iskne veye, mesleği 
d&kate layıktır. Fakat bizOe ha b]>t buna ınecbure& lngib Adeti 
haberin kendi ı ve baklanda ya.pJ. u:z:erltıe de yn.,.~-abilinti. 'F'abt pa n 
lıın tef sfr pek de yerinde olına.'>a si)"Onmı mhi'bi 'Madam Közf er bu. 
;;:erektir. Harbin falan \'t')°ıt. filin nun intizamsrzl~n 00..~s ~şey 
ıramanda biteceği Jınklunda bir hü- olmadığım &;yliiyor ve lngıtiz a -

• '.klim vermek asli\ <Joğnı bir ısey _ cıetlerinden ~. 

"MUmldln olul'Sa onla.~ ibir gün de 
buraya getir .. ,, diye kendisine 
yontıwuştu. 

Ma.?"gcrlt kendisine güzel ~
lenr.eltt' temenni etmiş, Jül boynu
na s.arılarak sevgi ilf~ !kendisin!. 
öpmilştU. Mut.fnkta "Mariye elini 
uz:attığı zaman genç hizmetÇ-l ka
dm bu nyrilık snltnesini görmemek 
.için başını çevimrlş, )-alntz: "Gü. 
le gUle, Allah muvaffak etmn .. ,. 
demekle iktifa etmişti .. Ve şimdı 
de Kadar yatağına, fakat Diffor
daki oteldeki fakir yatağına değil 
Plkadlllide mükellef Viyana pan. 
siyonunıla.'ki yat.ağma uzanmış dü
§Ünüyordu, fakat filmdi düşündü-

ıodı: tetkik etmcğe başlamıştır. 
- Bu ilk gecenizi nasıl geç r- Nnkll vnsıtaUı.rına odun ve kömUr 

ıliniz Mösyö'? Rahat uyudunuz mu ; ı ııakll için tahmil edilecek mUkellef • 
iyi ge;:irmiş oldup,wıur.u, rahııt u - 1 yet hakkında görUşmck üzere dl\n 
yuduğunuzu T.annediyorum Mö.s- ! limanda bir toplantı ynpılmı§tır . 
yö, Sahalı .s:ı.:ı.t se.kir;de cereyan BUtun nakli vasıt.ıılıırı yapıl&eal! 
eden mlinakaşada.n da ıı~·anmndı- bir programln tn§ıma ~inde vazife 
ğınıza göre her 'halde co){ gUzel nlacaklardtr. 
uyuvordunuz. -----<ıı------

Florya plajı Kadar ne..c:.eli ve çok naz.üt bir 
tavırla hu mUn:ılcasanm ne oMu
?,umı eordu. 

- Viynnad."\ki ana~stlt'r hak
kında vcrilf'n k3rnr lizerlnde ikı 
k)rnnm !?'Ur.akaşa ettiler .. 

(Deııonıı 1.'<17) 

Fıorya pl!ıjlnrı Uç sene mtıddetlt' 
~lediye tarıı.fmdan kimya nrllecc1' •• 
tir. AlO.ltadnrlar ııraaındıı. bir mUna 
knıı:ı açılmııtır. :MUnakasa 81,1~ li
radır. Bir hazirandft Ulaletıl ~a. 
cnktır. 
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Dünkü suikast davası 
( Baştarajı J. mcı sayfada) ınaznwıun etraflıca dosyayı tek- mft fasilesinden bir madde olma- .kovanm Jaüdeılcri ilurinde yapılan neainln khçe dIYarmı takfl>en Çan- mn yukarıda 389 numaralı liP91"tl • 

Reil kendialııe ne okuduğunu rar t.et.ldlc ~erek müdafaalarını ıı:ınm çok muhtemel bulunduğunu, tetldaclor i& bu fi§klerin sinoiaıid kaya iatlkametinde yUriknektedlrler. man medballntn hemea hhMnM'ı '" 
svrdu. Pavlof b.r ı:ıiir kitabıdır. yapmalarını temin için kendileri- z ra, bu mo.ddenin .bir e-1 bonıbas: denilen tertipten olduklamu ve Kucatmda kırmızı beze sarılı blr cla. inf11Ak .ıııeıtt.iain 1ae .-Ml' t.t1k&. 
.cdi. ne mihcl verilmesine ve ''tl.lci ta. olması he.tinde bomba parçalarm ~·ine Alınan nıamulltmdan bulu • mı röt~kte oıan §ahı.s, lnfi!Ak nok metinde &f8tıda ve l8 met.re meııa

' Reis - Buram mahkemedir. Şi- l<.>plerine mebni son iddianame su dan mutlıktı bir kaç paTÇasmı:ı nar. bu fi~klerin kapsülleri ile ba- taamdan çok .,ağıda §<>!ör F&hrl ta. f.e<le veya ufalt lcaG4mm Usttınde 
r kitabı okunmaz, ıcapastn kıt.ahı· retleriıtin Komilot ve Süleymana l:Julunma.sr laZil'll geldiğim, bundan r.ııtıarrrun atrldııkları tabancanın ra!ından görUlm\li ve şabsm §ekli, oulunmaaı ile an18§1lm.akta ve blnnıe. 
i diye ıh•.ardn bulundu. da aynca tebliğ ettirilmesine VI' m:ı:ıda. bir cl bomba.sının bir ınsn- '"amlıs: içinde bakiye bıra.kmıyan §apka, palto, pantalon ve Jakarpln. tice görsüye da~ m41ıb9t ..._ 
I<onıilof okunan ıddiana.ınenin bu sebeple' de duruşman•n H:ızi _ n•n iki bacağmdan maada üst kıs- l usuai bir nev:den bulundnklan- lertnin rengi etratlyle bUdtrilmitUr. detlıerle tNıl~ tl.,Jialer U'Ulll4& 1DllL 
otlannı alıyordu.,, tddıaoame ranm ::t üncü Ç:ıl"1J3mba gUnU saat mının truımnısyac.'\.k ve t"'ş'us e· nı, bu ~2ıbeplc tabenca.run a- FON PAPZN VE REFiKASI be.yenet mevcut bulunmakta J.9e de 
oınbanın patıo.ma.eı Uzcrine ya • 9.3<ı a bıraJulmasma karar veril· dilmiycce!c kadar pg.:rça parça edf'- leş etmiı:ı olup olmadığını namlı i- SEFABJ:T 'l'OLUNDA Ucama tefebbOııı e<Hieıı •ıfkudm ımev 

pı a:ı keşif ve rnıltclı~I81ar ra- ':tliştlr. • l"E"k uza.klıı.re. dnğıtm:ısınm mUm • •::ndeki baki,yeyi toplamak veya Bu arada Fon Pa.pen ne refika.at zuu Ye hedefi nlha~ an1"4"mlf ol.. 
orla.rmı b.rcr birer tahlil etmek • kiin bulunm.nihnığı, netice itibari- gözle muayene e-tmdt suretile an- yav&§ ya.va§ 369 numaralı apa.rbma.. muma g6re ınıııaıan hedetln lmtınde 
eydi. ~lüdcleiumumi Cemil Altay' le hadiseyi mc~d:ma getiren mad- lıı.ma.nrn mfurtkn olmryacağıru, şar na doğru yakla§maktadırlar. Genç veya arkumda vuku buldulu yolun.. 
Mllddeiumuml ın iddianamesi denin Uç, dört kilogram ağır.ığm- jürde c'lde edilen f"ı.şdder:fn TUr- bayanlar önUnde yUrUmekte ve iki da ilert allrUlen fikir n kanaatlerin 
- \' kn sabahı aaat onda Kavaklı. da ate lenmesl bir mekanizma ile klycde bulunmaması: dolaytsile ruı. Fransız memuru da sağ taraftaki tellflne ça.u11t1ırnuımıda ameli blr fay. 

ıere ııemu tenhadır. Alman elçtıi ''Snym hilimler:ni.. kaldırımda ve daha ileride olduklan da ve netice Uzerinde de t811lrt. g6ı:1lL 
ıe karısı lkametglıhlarından çıkarak D~t Alman devletinin Ankaı'a r ~ tçln bunlardan hlçbiriat bu phn ~r- memlf ve bu nalı.taya •dece temas 
ııefarethaneye doğru ilerlemektedir. büyük elçisi Fon Papen aleyhind·~ memi§lerdlr. ile iktifa eclllmlştir. 
diyerek hAdlae anmda ,ahit Mefharet tertip ve 21 ıubat 1942 tarihinde T tb •k • ~ t dd ı l§te, hAdise mahallinde tnflllk& ta. Şu maruzatımızdan da kola:yllılda 
ve Bllilnlkı, §Oför Fahrlnln va.ziyeUe. krasna f.cşebbUs edildiğı halde a 1 1 IS enen ma e er kaddUm eden ve tnfilAJttan hemen anlafılmaktadır ki, icabmda tane !ba.. 
rt ve vukuundan birltaç <10.ktka evvel lir f&ıadU! eseri ol.anı.k tahakkuk blr lkl dakika önceki tablo bundan yatı blle ıted& ettirecek olan lfbu hL 
bldi.e aahnesı çlzmektedır. ettir:.Icmiyen suikast vnka.cunın 450 n<'I maddenin 4 üncü bendi öldUnnek filli taa.mmUdıı.n lna olu. ibaret bulunmaktadır. dlae en ince teterruatma kadar dtL 

Bundan Bonra müıdelumuml h&di- m11znunlan ohnnk Uzere dört şalı- nur&a falllıı ölüm c~ın.a rnahkQ.m edllt>eeğlnl, 112 ı1u•J maddeı ilMl cürüm Çok geçmeden Fransız sefaret me. tUnUlerek hasırlanml§ ve tıith&asa fa_ 
se olduktan sonraki olayları da birer sr, adaJ.ct önünde hesap verme'.< meydana gelmomlıı ise ınüt0lf6bbls hl\kkında ~o seneden aşağı olmamak murları, ltalyan sefareU:ıaneslnin kö. 111n hUviyetlnln meJ'(lana .;ıkmama. 
birer &nlatırken: ıçin yüksc-k huzuııunuzn SC\•kct- Ü7.cre muvakkat afır hapla cez.uı verllcceğ"inl bildirir. 64 üneü n.clıle oesinc varırlarken bUyUk elçi ile re. keyfiyetine fuıla dikkat olunmuıtur. 

ReJs gene Pavlotun okuduğu kA - miş bu wunaktayız. bar;kalarını cürlim ı,ıerlııe azmettirenler bakk1ı11da aynı cezanın bUkmo. flkasını 369 numaralı apartımanm Vak'a yerinde, pil.em kim oldufunu 
gıUarm ne oldufunu aordu. Pavlot ltzcriınde cUrcUi, sinsi Ve ha.ina- lunacnğına üairılır. kapıaın& giden yolun biraz Uerlalnde teebit.e medar olacak herhangi tılr 
ceza uauıu muhakemeleri ka.ııuiunu ne bir surette ç:ı.lışıldığma ıUphe 61) inci madde de cUrUmde IJfüak eden ş:ıhsın on beş tıeneden ata- görm!lilerdir. Az evvel yol Uzerlnde vyikanm bulumıı&Ylfl battA taban.. 
olduğunu söy1edl. olun.nıayan \'C yurdumuzun her ta- ğı olmamak tızere Cl"zalandınlacatını bildirir. olan 1208 sayılı taksi l8e artık göz.. canın nwnaraemm dahi mabeua Ya.. 

MUc!delumumt: nıfmda deri.."l nefret hislen ile den kaybolmuştur. aıtalarla ft'ftlce ortadan 'yok fldlt. 
- Re'· bey rica ederim ld.a•---me. laı.rı;ılaoo.n komplo hB.dises et.ra- ğ b B' F-"'-ız memurları l m•· ol-·- - '-·--·ttn ..,_ ..... _ .. .......... f d k" ·a tt-min eclile-n yüksek infilii.kh öi- nçtn getir. lmiş oldu !'llnU ve una ıraz sonra ........ • ., .._ - ....... ...._ ..__ 

mi dlnleain, tedldkatmı sonra yapaın, ın a. ı 1 dhnıız: §erhe başlar- •- ı·t ., .1 · ... b" :.-.:na.d t:ı'-· nşe'ıım de taıvnn sefarethaneslnln bahçe dıvarı. banı4tr .. 
de 

.. , ken u!eJt bir ~fbud yapmanııı nam t veya w• ı ,a; ı es:ınuen ır ..,w en uancnnın :me ı J 

..._ lüz ı f ~ madde oldugunu bi dirmi terdir. yabancı bir me.'lllcket olması ıcap nı geçerek Fransız aetareUıanestne Ö"Z81N HOVlYll:Tl llfAl!llL 
n.ı. ""'"C Pftv10Ca ihtarda bulundu. umu ve ayciah o!.a.cagı kanaa- -"d k ti •--ıa yoluna .tı""m'• -- ICIDILDl ......, .. •- "' t• - •--~"-'- PARÇAI.A1''MIŞ J-:Tl .. F.R e:.ttiğlıti inf lakın tesiri He muhte- &• en es rme '"'". -.. ..,,. •-• "tlddeiUIDUm1, ___ _.__ ÖDlerın" I'lll 'UM\'"1""""'""')"?Z. .,.,..._ "-·-•-ra - --•t mR•'-"• .- ............... A İııftla.k s:ıhas:nda yapılan tetkik- lif ımrçala.ra ayrılmış bulunan o- lardır. .._..... ......... ~ - ......... y ,.. .. -. 

,bflviyetlDin na.sıl t.eablU kabil oldu _ :r: evvaı Je arzetmi5 okluğu- ;;.: Bu -nada Foo Papen ile rettkul lenı --en muhterem h&kimleıtm 
hil 2~ b <'r, nra tmnn r oonunda; tomatik talxınC3lllll nrzetti~ hara- "" ~--

a.. ... u ve Abdurr- .. -anm ""Ik ve aa- muz veç e "'na at 1942 tnrih"n'! 1 · d · l{n .. nk\ıdcrc tstı•·--cttnde yUrUmek. htı.diacnln erteal .1.A-tl f&l!1a hllıri-tL ııo- .,..... -... tla A - n l:i.k me'.l'lk "nin üst tn- l) ot nıa.nza.rosr ıle ereccSıniıı ta- ...... ......,.. 15'"" J-

rJ,h JUra.f1&rilc di&er maznwıl&nn na- ra.s yn.n salı f!i.lnli t 10,10 ge. ı ı k .....ı. te olıı.n .. en" ba'\-anl;ırla ml\teaklben nt ta-'- ve teabttl imkb 4alre9lne • y ""·hi d '1:'-- rafında v b :neri<ezd n 1 ı met anwıun 1ı ü.k mihıll muı ~ o ,. J 3~ 
•il meydana çıluLnldıkl&rını aöyllye _ ~le Ken~, dr c .c..ıuuı)·et meydan: re m afediıid en • • m ğe.cuı di- ~ak nrncla olup infil{ık (.-d<.'1l mau- fail ile de l<arşılıışarak yollarına de. glrmlı bulunuyordu. KubteUf aalaa.. 
_ ... '-••nwı\arm ıab••la""""• ait nok. ı e li\'8J.ıuI 6!1(' ar::unnd:ı. Alnuın l ,.,., dl ...-.. -•ln.•mayı mu ı ,. _ _._.. ··- ·~· -"• .ı. - -· "' ·- bU ilk ı~<- "' binde t arrımndan kopmuş Us- deye doğru t.ev<ih ethlnuş bulun- vnm ey em~er r. ~-!r-,. - ar .._ ...... e yap ... n _.em ...... r n • 
taları a.nltma~a 'hnmladı, Abdur- Y e...,...,i r on Pa.penenin refi- d ~ teakip .,. .... del".'"-ı geri dönm11• ve tk:elDde Toro9 ote.ılniıı • numaralı 

b ~ ik l .,_ tUndc çorabı dur.uı kundurası çıi<- ugunu vn. her halde şahsan ce • ,...,..., '"" -
rahmanm hayatına alt ve Türklyeye a arı 1

llC' birlikte sefarethancdcki b" • - -hır •·tlkame•'"de büyük el,.i..c ta odamlda ı -•bat 1N2 tarillmd•beri ..... ....:J-..ı. ın~ bir sol bs.cak; ıooe obn!ı.dıgmı, taıbanca.nm per- ,..... ... ...... "~· v-
....a.ı. ·--ı. ömerln •-'"- ve TUrki- &.ıuroeun:ı -WlUÇA üzere yolda ve ı be be h l "'"nı da lkm&.. tı..-- t __._ ~,.. .._ .. _, .... _ •·- ~-- .......... t•-• ,. B - Yol .kenarındaki dikenlı çalan Uzerinde yapdtın tetkikler kip 1 e ra r azır ı&. ..-e ~ w g_. mra- ............ . 
.,..,_ gell-'"1, Abdurrah-·"'a mllDa. l.A.ly:an &eıa.ret.lıa.nesinin karşı ta- lı tır B __ .,.a, fail Ka. ..,.._, lbe _..._ •~- ._, H··'-•'-
,~,- •-- ........ fmd-"'' tcllt> tahıl t edilmiş be.hÇe içiııcre ı::mısında. hiç bir kumaş elyafının le ça şmııı · u ....... .._,... :rannam ....... .--n- ......... 
aebeU•rini ve .Abdurrahmanm komu. ra ~ asfalt yaya ika dınmın d...a.-• ıı l ek•- olan ............ __. ~-~..__._...,_ o&d•• ..... "' üstU ..ı- b 1 - nynr mredz ve aynı halde bir sağ göriilmem.~ de bunu temin et- vaklıdereye "&' - er em ..., ., _ .... ._. .._._. -~u ya_ 
DJ.IUtk hislerini ve bu cereyanm teai- n~dd u undugu sırada son de- bacak; nt~kte olduğunu, ve tabancanın genç bayanlarla şehre doğru yürü - zan o_. Tokad &daldaki Wr fall-
ri altında nasıl kaldıtını teb&rUz et- ~·~·şğu, etli bir infilakın vuku c _ 1nfl 'ık merkezinden 4 • :'i gnl:p bir ihtimaUe ~lak edecek mekte olan Papen ve refikaauım ar. .. 1sldlae gQaUndea lttbaıft otelle 
tır~ ın v• tev'·'""'-e kadar h•uatmı ıuuıuu ve hilviycti meçhul bir kal&rmdadır. h bm ,__ d'""' .... ,...._ _.._,_ _._.. 
~ "' A.M.... --.r __ .._ 1 d ~ u:etrc mesa.fe<l~ ve ka.lıdrnm. kena- maddeyi ateşlınmdr bUl!R81nda kul C.9& ı -me o0• ...,..... - ........ 

hlkAve etU. f:4W'l!Dl PBrt-a an Jgı haber ahnma- o~A ATEşr•NtYOB t--.., .. •-~t edDml k' _ .. _ "' üz · •·-- rmda ve )ine mevzuu ha.his balı- lımıldığı ve şahsın parçalanış şek- B .m... ....., e ....,..,,P --- f -n. a r--uta 
MUd .. nlumumı, SUleyınanm hayatı. sı enne en .ıu=. zamnndn vaka t k "-'lnd ....... s kuca. _,,..,_ .... _ alt.o, _.....__ --- --.. ~ · 1 çcnb. 45 metre ~k tarafıncla ka- linden inifl8ıkm çok şiddetli ve in- şte bu ısa an -.. e ,.,-.ı ........ e...- P _.._., ,__ e-

nı ve RBhBinı da anlatmlf, Pay1..11- yerıne vamuş bu unan salahiyet- -1"'- • 1 ~" bul nd d .... maddeyi at-1• ı ... ...._ t ,,__,._ •-'--.., .. \A- li ,_, __ ..._ -'-"'" fa de·· "nin sa~ :ı.rh crtülii baz.t a ....... a et:iııin viieudun yan yuka- e~a u ur u&Y ...,..... e.. '" ~.,., parça_. ... -y-. 
Kornllo;.un tercUmet hallerine geçU. .u&1ıoc.::r t-... ılmtn el · >ymuş bu- ı. ııte kl'--- der- - 1ddeUl ..., .... 1 ....... ,.,,..,_.__.__ ..-.._.__ 

1 _,_._ ·a 1 kı2mıla.n He vUcudun muhtelif yer- 11' kısmına ikadar sıkı s•ıya biti- m., ve m a -... eon ...... r nn .._, m--.......- a-",,_ 
- l avlot bn• rlanan tra<1ad1- 1 - en o:nm..a.U:t. 1 er. - k ı lnf" .. '· --· ..... da ili ..___,_ ..__..._.__ il& ........ ~ I"' ....., y-ı..-- f"n..ıı. f )(r'ı.nden lco;mı,u bir çok et, ke- ~ik \'e ne k:ıdar yakm ib.T !halde bu Olarak VU ua ge en uaa -~ ?e -r ~ ,.,.. parça.. 

korkun,. "kt.örUdUr, ..._ .. , -:.ıa, ~aya stiknmetin- ol tnfl .. '" -" .. .......... d il v..-ı-- h .. K , 1 d mik, clb:S" ve c~ya pa.n:alan, lunduğunu, ~ ve gövdeden da kendisi berbna. mut ve ... Jarın •lttenıerl vaıere &idi~ 
Bwadan &o"- b c!anuı m"""leke - e er..,.-..ı::n enuz ava.: ı ere- ır d ...--ı-...ı k p. ~.. _.. lme .,n;r-, ı ç - 1n i i1ı: me.rkez8tden 61) herhangi büyük 1b!r parçanın kal- aabaamı keaıt b uman~--· a blldir0me.9l .-ıretue mc aac1a bC1Ylye.. 

u,,..;,.,,- 1>ctl,. ve '"d'"inl ve 11 .... ter _ Ye ge yen C>U6 taraftaki tal- ......... "-·dun u --ı k ...___ 
" "' ., ...J tı.n-.....: melre uz.'.l'!ü ta. dere jstikaane- mamr.~ ve buna mulkabil bacaktan lamııı. havaya uçan s--•n v...... • m.....- &bmt ola ph8m vm.r 

cUmel bnllnl ·' ~ptıktan 110nra htı.diae. yan _.,.&re ...... &euinin bahçe duva- d•ı-...- ........ 
l k · . .....;ı. fndc ve '\nfitiJcm teMrile kısmen ayak kı:smı:na doğru inildikte tah- dan kopan parçalar yere _....vae ..._ Tokad 4IYılla tesaUr e)'IMDft1. • 

niıı nasıl lekevvlln ettııı-inl ve SWey. rnun so ~ 3 .... ın bir :kısmın 
<o ..... _ • b t ed 369 hanı.p o'm\11 ve ayn avn mahalle- tip dereceeinin gittikçe an.la.rak lamıııtır. öMZB TOKAD 

rruı.n Abdurrabmanın diıı.er Rus -"ıama UB e en nunıanı- p 11 6 ı ~~ th 1 re d'.ığılmış hir tahe.ncaya aıt Eı hiçe münkalılp oJmesmm da, Ale- tntnAkm şiddetinden apen e re. latanR! Hukuk PakGltulnden w. 
naz nnı rıa nasıl mUnasebata glrlf- 1 

"1ÇQl[l &pa.rtltll3.tlmm mc a inde flka.ıu bulundukla.rı noktada dUfmU§. 
r1 ,.. ,,.,, ,. ... ~-----~,~eah.,.... ~. tjl .-t.- __ f:_.. _ _ ;_nı-rı-t-'-'-""".jf'T'l~~'-T.:-~~--:-:--.,...,.~--....tiT1'n,.,.,vücuUa o an itt!Mlin.,.i_n_de_d_e--"-------ı ... ...--...-..,.,.,..,,..,. rtlen cenpta bu lalmt!e blr ......,.. 

ınrmı, bub uıe hlk!mlcnn ka. 
rına lnt r etmekte olduklarını, 

vlof \ Kornllofun da.hl h!dlseleri 
..nMr ttl .1 r nl, takat nasıl olup da 
u 1 c lmr tırılmış olduklarını asla 

ız:ıh m d klcrlD1, yurt dışmda bu. 
tun n !at pan adlı mıı.znunun ortada 
mc~ cut oıınadığt tçln, hakkında he
n Uz bir liC:> söylcrm?nln tmklnsız ot -
duğunu, ifade ederek, Pavlot ve Kor 
nllof hakkmd:ı 62 ve 64 üncU, Stııey _ 
man ile Abdurraıunan hakkında da 
~2 inci ve 66 ıncı maddelerin del&le. 
tile f~ inci maddenln f Uncll bendi
ne uyularak, ceulandırllmalarmı 

talep etU. 
Bundan aonra reıa avukata Ye mu 

nwılara ne dlyeceklertnl eordu: 
AYUkat müdafaanın hazrrıanmaaı 

lçlıı samana ihtiyaç haaıl oıtıutwıu, 
4oQeiann kendi taratmdan iyice tet 
lA edllemedığlnl eöytlyenk müddet 
ı.t.edl \"e Pavlofla Kornlloıttan 90llr& 

kudAıllnln mUdaalada bv.lıuıao&l"Uıt 

bl1dird1. Abdurrahman bir di,.eceği 
olmadlğmı söyledi. Pavlot 1ae muay
yen "1'8.kı tetkik tçtn bunların ve ld. 
dtloamenln bir uırcUmulnln de ay. 
nen kendisine verllmeslni, bu if için 

bW tercUmana UıUyacı bulundutunu, 
-.. mllaade edilmediği takdirde, 
KornUottan yardım ıörmeainJ temin 
1ıQAn müsaade iaUyerek en az 10 gUn 
müddete ihtiyacı buıundutunu itade 
tttl. 

Bundan sonra Komilof da ken
di mUdafauaıa :ıit h:wrbklan ik
ır..alden eonl'a Pavlofa yardun ede. 
lıi!ccrğini ifa.de edttd< iddi.·uu\mQ 
ıLin Lir kopyasını istedi. SUlcyman 
ıla aynı eeyi tekrar etti. 

Ilunu:ı Uı tine mahkeme heye
ti 15 da.kı.kaltk bir mUzakerede 
f,ulurı.du ve u kararı t1>fhlı:n etti: 

"M:l%nun!ann mUdafaa annx ırrf 
!tendi b:ı.kmıl:uı:ndıı.n yapmalan la• 
r.ı "elmc .ne gÖl'e, Abdıirrahma -
un. Müdafi· n nuı.znunlardan Kor• 
o.:of ve Pavlofun mUdaf68Mndan 
ooıım, Pavlofun da mUdafiin be. 
:ranmclan sonra, mUdafaelannı 

~'8pmal::ı.rm m~de edilmesi 
hakkında.ki talepleri.nln reddine 
Te Pavlofun türkçe biılmemeaine 

Jnebni, kendlıııılne tebliğ edilecek 
iclclianameyi dilC'diği ıtaha teren. 
ıne ~ veya mahbmıeet bu 
~ ta"nft ec!ilecet terenmaı.,,_ 
...... de..._...11 ı ımdaau 
h11"1w "a alıtHtMma ve her dört 

ve ssfalt yaya ıka.ldw. üstUııdc ce- enıen uugtiın~ I. • 1i'tl"n1n•J'ft::rtt-~ 1940 neS!ride os av tebea.sı Ola.. 
reya.n ettiği, gerek JnfiWun kaldı- c;vannda muhtelif fŞTtAJ, MADDEsl SUIKAf'TÇI· töralkletıerlne rakLben çlkmakta olan rak takmıe,. kaydedildll'bdB bik!b'ff-
rım aa.tlunda takr ben 1,5 metre kısrnn .!Y.lrÇ'lkuunış koyu zeytir.i NIN NERESiNDE İDt? ve ltaıyan aefareUıaneal kapın 6ntın. meal ve latanbul zabıtasınca ecaalb 
kutr.ı.n<la ve bir daire şc-klind~ reııktc b r fott· şapka, altlan ka- Bu tetkikleri hidisenin icap et- de bulunan Hariciye VekAleU evrak k&yıdl&rr 9zerblde ,.ıalıa tetkikat 
:merkcmen nnııhlte doğru mUntcşır ucı:.k ~'1.1" bir çlft i31<arpin, palto, tird!ği büyük bir dik.kat ve has- tevzi memuru Adli Kanmaz mo~rtııL aonunda Omer Tobclm t. 6. N1 
alev ve ihtimk madde-l::rini'l çıkar ceket, pantalon, gömlek, .kravat, sas:yctie Y8JJID!I bulunan mUte • den ıtırııyaraık tarla yolunda yürü - tarthlnde tablf~timi9a bJıal edildi. 
:ıııa.smda.n müteşekkil ve siyıılı bir mendil, parça.lan bulunarak ay. ha.ıısıalan, netice itibarile iştial mekte· olan ikl Fransız memur da ye_ tının teyld ~- :ıııld tu.Uyet 
tabakadan ful.ret olm:ık Uzere bı- r.cn ve tam:ımen muhafaza altuıo. madıdesnin ağiebi ihtimal fB.}ısın re kapanmı§lar ve ıı&9 numaralı Se do9yaamm t.etldktne ••lı:ebalf "'• bu 
rakbğr k..-ı.mkterı'stik izıte.n ve ge- nl !l!P. müleh~ıs :ı.nn tetk!Jcleri- göğsünün üzerinde se>l tarafta ve mlh apartımanının hlza.atnda bulunan tetkik fototratınm ele geçlrlJ.m..ml 
rtlaıe aynı mali!Lldc ve civarında ııe terlı:edilmil}lc>rd1r. kalb nahiyesin-e ib!tiş!k olduğınıu, genç bayanlar ise b&caklanndan hL mUmklbı klhnakla beraber lzairde 
ele geçiri en ot, kGın k, kıllı elen Mahcllmr.de yapılan bu araştır- infilAk 8Il'8.9lllıda yUrziinUn Ulus j,s- flfçe yaralanarak yolun kar'§ı tarafı. Hllmlye !aminde :tılr 1aa1aa ae Jlaall 
parçalan "'İbi mvi, eJb"se ve c ya malsrda vUrudun b8cskla.rda.n yu. tikametine nııiitcveccih bulunduğu na koşmuşlardır. Yemenld :laminde lılr .u,tell oldu.. 
parÇ':li.ı.rı gibi m.:ı.ddi del l"rılen kan olan göğfuıten \'e kafa kJBmı- fikrini takviye ed~ mahiyette, Adli Kanmaz derhal yerinden kal. tunu tayine hizmet etmJfUr. BIJJlL 
,.e infiliı.kı:n .son derece !'-'<ldetll ol- larııım d:ırmadağınık, bAcaJda.rın ezcllmle bütün vUdut ve ~ya par- kıp duman perdesi lçlne girerek bU- ce bir taraftaa elık 

0
eclüea tototratı

duğu da infiJak mCl•kezinden tak- yukan km:mkın da bUyUk kemik- c;alannın b!,. m.viye şeklinde apar- ytlk elçi ile reıtıkaamm yardrmlarm& nm enelce kendllılabı fllk&ltDl tari.f 
riben fü; kilorncweden faz!a mc. l<"c.i.n kırr nınsx ve adalAtıın zıyaı ile trnıana mutt&ıwl ıbaJı~e ve ap&.rtı- §itap etmiştir. Soı tarafı uaerıne va. elml§ olan kiımelen ~on.. 
E-afede bu!u.naın' r t3.rn.fmdan işi- kısmen h::?r.ı.p b'ır wı.ziy~tc- geldiği man tara.flnda. görü.ltnaı6ne ra.f - kl düşmesi neticesinde diz kapatın- lar tarafmd&n da mllttetl.kaa tefbU 
tılmcsinden ve 30 metre clva.rrncla he ide bnl.dtrb.ra ooğru inildikçe men diğer vücut e.lrsamanın .sol ta- dan hafifçe mUteel8lr olan Papen sat edilmeal aayeatnde aıikut faWnln 
ola.n:arrn f!e ye-r<1 clUşmti" obna- bura1ı:ı.r n ıı±:!bet"n hatta a.~uk.la.rm mfta lkalan lta:lyan fff'aretha.nıesi ve salim olarak refikııslyle birlikte bttvlyettnl tam JramJl "• llat1 bir 
?armdan .:ı.nlnşıhyordu. tamamilc ealim ve nomtal vaziyet- civarmda görülmooıesi gibi sebep- sefarethaneye gldebllmlflerdir. surette tesblt ederita ~ tanttaıı 

INFU.AK MADDESi NE tDt? tn bıılundu1,cl:ıın görulmii§Uir. ler mevcut olduğunu, sağ bacağı. BOMBA NEREDE PA'JLADI da 1smirde yapılan a.ticveplarla Ome 
İn!.i.18.km §lddctine rağmen ııebc- A~·m gü:ı dğloden sonra alili nın b6hçe i9E!risinde ve aol baca- Smuı gelmlfken burada vaka ma.. rtn letanbuld&kl mllblUni ... bu. ara.. 

biyel verdiği mnddt kav !ar cüz'i tabib do:<tor Behçet Kamay ve ğuıın ise ~.afatı üzerinde bulunu- balllnde faile ait olmak üzere ele Ke- da en yakın ark.adap ve pt11 w 
denE'cek k!War ehemmiy ts·ı.cıı Ankara po • eııstitUsUnde müte- §Unun da bu fikri tc~il eyled'.ği- çlrilen eser ve <leliller arasında hUvt. helllfÜ119l lıulunaıl Tlb :faıtuntaet 
Bunlara nnz'.U"3ll lnfilAk maddesi- h:.-.., ıs doktor Marc Payo tarafla- ni, biruı.enaleyh Ulus iısUkametiııe yetini layin ve teşblae yarıyan her. tale......,ndeu Abdllrnıtımaa Sa7WI. 
Din muhtemel olıar:tk Beri>est ha rındnn mü terekcn ynpılan cl<>ğcr- milteveccih olduğu halde kutuyu hangi bir ve9ikanın bulunmadığına onun açık ve amJml it1ratıariyle ele 
vud& infüMt cdclbilcn pat ayıcı ve 11 tt"t.kik eT b'7.e huIA.cro.ten bu şalı eol kolu:nd:ı Ye önünde tutan şah- v• lnfllAkın bUytMt elctnln mllt.aleaaı. cut•r muııwılan ölrenmlf INlunu _ 
kıncı ibir madde olduğu ve kn1i- e~ boyunun, rengmm, kqunn sm eerbest kalan sağ elindeki ta- na uygun olarak, arkada vulcua gel. yorduk. 
nıak için ilazıtlruımış olan madc- r .. g tar8.fmda ve sürre altm.da 14 lf:.aııca ile maddeyi daha lto!ay'bkla difl mUtehuaıalar tarafından da 1- • llAZNUNLUUN ş~ 
nt lbtr mahf~u iç.ine bir infilak Hınti:n boyunda bir ope~on ate~leımeeinin m:uttıldr bulundu - fade edilmekte olduğuna kısaca ifa. Şimdi mUsaade buyunıraaa mu.. 
maddesi konulımek suretile tc kil r.<'1.he&inin bulunduğunu bu n<ıtbe- funu, t.a:beııoarun maddeyi atqle- ret edelim. nunlann fll.lııl&yet.ıerı e.rtDde dUra.. 
edilen b'.ır mvıbma obruı.(lığt yol.un- ııin reng .n'ln c.çı!t pembe olu§Undan ~ğe yarayacak bir vaaıta olarak Filhakika bllyUk e~ıııın, arkaam.. lım. ömer Halldoytç BaaiQ, aaıa Yu. 
da i'k anda !ıusu!P. gelen in.tzbe. ve henüz t.-ım ilk renge taıhavvill kul:unidığnu ve pa.rçala~'JŞ şeklin- dan c-elen bir tazyik ile öne ve ao1 gı»l&Yyanm UuUp 'riayeUDe bati• 
filh&lıi'Om. iştial :merkezi olar3.k tes. ı;tme~den Mgaıi ıaitı ay ve a- de güze QB.t'P8ll huemıiyetm de bun tarat Userlne döndllğUııll ifade elmlf CJeylan kıMemm DobriQ&m kö)'b.. 
t.it \ 'e !ita.bul edilen zcııninln kt.ıfü- zami bir buçuk ~e içinde hiT o- dan ileri geltliği:nl bikiinniştir. olması, k&tktıktan aoora f8hlr S.tL delldir. Uakllpte öfretmea BaUdin 
ma.ml§ VCy:\. çölımem~ olnr:ı.';.t ile reras)on ge 'ırdiğini; Muhterem hak:i.m.ler.. kametine doğru koprak tehlikeli ottu olup 1917 cıocumıuc1ur. Dalla 
kezalik in.f!Mk noktuından W.'Mım DO IBA tt,E PARÇALANANIN Şı.rndi V'Mo.dan • evvel hidise mahalden uaaklatnıaaı ve tehlikeye UakOpte iken kcıldlAtla meaaupl&rile 
100 metı-e nısıf lrutrurıdald bir sa- KtM OLDUGUNU ANl~ATAN n•alıaitindeari marııaıranın ne oldu- maruz kalan bir klmaeJıin lnaiyald aııu blr temu v. ımQnuıllet tem 
ha dılhilin.de d fklmtl~ yaprl n Cl- ALAMETLER ğun& bir göz atn1Jm: olarak mutlaka akal istikamette ha. eylemı,ttr. Komtmld parümiDe da. 
r:ıştımıı!:lılrda b!r bombenm ~ine Elde c-Oi!m a m ve kıllı deri Vakit •baJun ODU.dur. Şehre na- reket etmealnln zaruri ve manbld bu. h1l otan.k w tefkil&t içeri91Dde 
ııa:rılmış ols.bileeck misket ta.ne- :ıJ<s:uru ile fişe. perçalanna nua- aran heme.-ı dakna çıcık 88.kin olan lunmam, kezalik lnflllk anında ber. nAfill bir eleman o&arak tuu1aD ,,. 
ciker"nh lbuhmmıımMı ile 're bu ren .sa.çlarmm kestane rcog"nde ve bu muhit, o günü eebahın o Ma· bava olan f&ba alt olmak üzere eı. o tariblerde Uaktıp yWmek ticant 
nev.-den mo.denf parçacıklann!n urun olduğunu, 3.lm ger»., "Ve ~'Ült· tinde de muta.t tenhalığnu ve etiket de edilen asvt parçalardan sağ be.. mektebi taıeb&Çıden bulllD&ll Keı.t... 
mevzuu ha.his 369 oumare.Jı ap.ır- sek bulunduğunu, bilha'8a tanı netini muhafam ~tmriltedir. cattı §Elblr l.sUkameUnde sağ tara!ta. hat Koçiç adında Bc:mı&lI bir kızla 
trnnnm. cephesine ~yn ~-nn tarar- bunın kökU ~rinde iki ikaş :ınt- Saat ona doğru büyük elçi ve refi kt bahçe içerlalnde ve sol bacafmm l&nıftlll!I ve bu k~ t..lklnlerl ve te
larına isabet ~ lbır.ıkmnsı la- 6ttıda 801 ta.nüa mUteveccih blr Jca .. ı, ı1efarethe.ııedeld büroeUM i1e .ol taratta kaldınm llzertnde gö. alıi altında kal&rak keııdlalnl tama. 
mm geJ.eıı karaktcmtic tahrip e- m:-rcitnek btlyUadü~n<le mUteba.rU gitmek üzere ikametdhlarmdan rUllmesl, taarna edilecek §alua 11• mty1e komUnı.tllk akldeaUaıa ... tema.. 
M!rlerine teeadilf C'dilmeme& ile bir "ben" in mevcudılyetini ele ge. çıkamlc infilikm vuku bulduğu u- cepheden ziyade arkadan taarruz e. )'Wlerine kapımnı.tır •• 
ve eoınrad:uı vUcut J>an<iyeleri üs- çlrilen talxıno.ı.rıın sc Alıınan ma- falt yaya :kaldmmmı takiben Em- dildiği takdirde muvaffakıyet ihtıma. O.skUpte llae tab.ııını ikmal etme
tUnde icra kllınrın tetık'i.kle'l"de de m:ılalın.~ V.a.lker markalı 65,7 niyet meydanı istikametlı1de yürü. linin fazla bulunması g1bi vesalr ae. meslne rafmen para ile tedarik etti
p:ı~lın.nmtş etle: 5çinde h 'ç bir milimc.trc Çtlipmda P.P mUdevvcrli me'kte ve a.yni kaldırmı Userinde bep!er, mUteha881slarca tlllln arkada ği blr şahadet:nameyt hlmlleıı 2. 10. 
m.adoot ~ın görUhnemesi ile otoma:t~"'k btr tabanco. oldup nam- ika~t tarn.fmdan Mefharet ve Bi- vukua geldiğini lemin eden maddi 11'0 tarihinde Tllrklyeye &'elerek kıaa 
t~eyytit etm:ş ve bu rıetıcelcr, in- lu~ ihtiva eden lkBnınm sağ ta- güm isimlerinde !iki genç bayan d& deUHer olarak gö.ırterilmiştir . blr mllddet t.buıbulld& kaJ4ıktaıuon .. 
fil.:ik maddıcdn.in asfaJt Uz3Iinde rafrll(b tetiğin ~ndc kahze lte- Ka.va«lldereye doğru giıtıuEktc- Her ne kadar bA.dtaeye takadd.Um ra lzııUre ba.lası Hallmellbı y&DDı& 
değil lbi •ıMın oııfnJt yerin yuka.n- nımnda mlli;o.v1 şekilde görUlcn. diiler. eden aıralarda Te bWiae anmda vak'a gttmJş ve 18. ıı. NO tarihinde lanır 
sında bir :oo«tad:ı :bulunduğunu ve der.in çizgi! n ve çukurların !!il- Bu iki genç bayanı takiben, kuca.. ,v.rlnde bulwıaıı !klmaelerin münaka.. vallııttne bir S.Uda Ue mtıracaatte 
btı ndtta 'c zemin c.:raSlllda bir lıihm nurruırasmm yuk ediımesi tında kırmızı örtU ne ııanlan btr ,aya ,er vermiyecek derecede kat'ı bulunarak TOrlt tabllyetlne kabul e. 
!-ava ~ mevcut olduğu- mabaıdile t&Fü. çelik matkapla bohça tqıyaıı f&hut öne eğilmlf bir arlb ve ittmad& ıayan §&hadeUerl dllmesl talebinde bulunmut ve bir ı:ıu.. 
nu grotemüş bulunuyordur. ı:abfılamk vllcude getirildi«tnJ.. tahm ağır adımlarla aynı laUkamette 1111Ç failinin, \"Qcuduııun ön ve yuka. çuk ay aoora. tekrar :r.tıanbala Mdet-

Vıı.laı.yı mutccWp rnahnl\en ya- janda.nna. MJıl:ıe..vla.rmnzda bululıan yoluna. denm etmektedir • n lwanmd& elinde bezde sanlı bir k ihenllz YU('081a• teb&Uı iken Hu. 
pılan inıcelc'!?>elcrde hazrr bulunan bu modehleld eiliilıJenn tetltti ie O emada illtuyondan almıı oldutu ciAılm old\ıA'U halde ,eh1rden Çanka. kuk FakillWine kaydedllıntftlr. VlJd. 
Milli MUıde!ea Vek§.lc.U fen, se.- çidl<"n yelde silihm mmıa.ramun bir yolcuyu KHaklldere otobU. durak JatiıılllkAmoUne dotru yUrt1dtltUnU ve mllracaaU Usıertııe 1812 •J'lh bmm 
ootla.r wnamı mildUrlUğUııden iki Yazdı olduğımun ~ğini ve Y.riM bırakmak ilsenı foför Fahri inlll6km. w,uıt elçlııln ark&amtlan hllkttnUertne gesre 9. 8. Mı tartblnd• 
miUebaeımla. aynı nolttol nua.rı ve ~ dnh.iinde ~le geçen ıu Uçar ldarealndekl 1208 aayı1ı taka ~ 1elil bMl"8 önünde ~ geld.lttnl tMıllyetlm191 llabal edDndf " b01ıba_ 
dermeyan ederek iııfit!k alcı:. mermi& f"~ I* bot ..,,,... 'ft tomobfll l>u cinrdan geçmekte, Fran ·re kendaatnln ~ noktayı btda. re Tokad 901&dm11 aimıt olan Omer 
maddemn bir el l>omtıaaından zi- WilAat no'1rts ~ ıtlç metre llD'C- sıs eetarethaneal memurl&rmdan Mar J'l!ten mahallen te9blt ve irae eyleme. sa11f nıtııu, cflerlertndeıı ibaeta btr 
~ıtde fnf9Mc ~ yillt~ dina- l'ırfede 3ııer'lfe bA:mn tobir grlt tle arbdafı ı~ ..taretha- • lert tte buna nazaran d lr.tuL tn.ı 
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J u 1 gar is fanda n ge-:l-m-e-kt_e_o_l...;,:_1a n~~Genç--=:.:ltir=İ z=ar=arlı İÇk~e;d:~ :asıl KOruyabılirız? 
Duat epe motörü baltl ,. Cinayetler sarhoş

-- ,-------------, Tlrkıye umbar vet 
ZiRAA T BANKASI 

KonılUJ tarfhJ! ııwt - Sermayesi: 1000.000.000 J'tlrk u,... 

Btr m11ddet evvel Bulga.riırtandan 
anımıza hareket eden 300 tona 
ktxı bUyUklUkt.eki Zekeriya reise 

t lfasıuı kaptanın idare.sinde bulu • 

luktan çıkıyor daya ÇtkanJIDJfla~. "":1 

ÖğrendlAim.ize göre hadiN ıtmaru 

mu.a,. t&yfala:rm çıktığı Umandak

0

i } k • • k ' • 
:ı:::;:::~tu taratmdan telgnf ç l lJ l al l lj gen menetme l i 1 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktırenlere 213.ROO Ura lkramlye veriyor. 

Duatepe motörü yolda. henüz 
lt olarak tesbit edllemlyen bir ee.. 
bten yaral&nmf§, Bulgaristan .ıı.tL 

de karaya oturm~tur. 
tlotörUn blr mtıddet .ııonra be. ttığı 

dllm.ektedir. 
.\n.cak, aeklıı Jdfllilt mürettebatm 
§1 bir Bulgar Um.anma., iiçü İğnea.-

llotlirUn meçbQı bir denizaltı tara. 
fmdan top atıeşUe ya:ralandıg-ı veya 
lıe1'2'eri bir mayna çarpmış olması da 
ihtimal da.hllJndedir. 

HAdlfJenin bugUn geç vakit aydın. 

lana.cağı muhakkaktır. -1 
meyhaneleri kapamalıdır 

bUyük tesirleri tıbben tamamlyıe a. 
şikar kılmmı,,tır. Zehirli içkilerin 

, içti.mal hayat llzerindeki tesirlerini 
canıandırmnğa çalışacağım. 

Anasının 
genç 

altınlarını çalan 
mahkum oldu 

Bir milletin maddl ve manevi bütUn 
sahalara yükselmesi, her gUçlUğe gö_ 
ğUs germ~i için her şeyden evvel 
fertlerin sağlam bir bünyeye, yüksek 

, bir ahlA.ka., aynı zamanda kuvvetli 
bir iradeye sahip olması iktiza eder. 
Bu vasıfları haiz olmıyan bir millet 
insaniyet ru.emi.nde yaşıyamaz. 

Dün birtDci Aitf.r ceza ma.hkeme. 
inde garip bir hAdlse cereyan et _ 

Ur. 
Bundan blr müddet evvel Beşlktq 

a oturan Mehmet 1$mll blr genç, 
~es1 Cemilenin altm bilezik.le. 

ve pa,ra.smı çalmış, arkadaşı ile 
lrllkte Beyoğlundıı.ki barlarda eğle. 

ken ya.kalaıı.m.tş tı. 

el lırehnıedin muhakemesi mevkufen 
e-vaın etmekteydl. 

t Eklçıuya bugllnkü duruşmada. karar 
~blit eclllmJo ve bir sene sekiz ay 
.\ Peo ma.hk1lı:n edildiği blld1rilm.l.ştir. 
) llcak Mehmet karan ~itır işitmez 
b el'fnden fırlamış ve maznun mevkli-
bı kanapeıerlne çıkarak: 

11 
- Ne! Benl ma.hk1lm. ediyorsunuz, 
~ .ınl? ben deliyim, dell, işte rapo. ... 

Diye bağrrmağa bir yandan da 
lta.Ynuna sakladığı raporu çıkarmak --

lçln gömle.ğlnln düğmelerini sökme_ 
ğe ba§I&Dll§tır. 

Bu vaziyeti gören adliye polisi Sa
dettin Şener, derhal mahkOmun Uze 
rlne atılarak yakalamak istemiş. 
Mehmet poll.ııe kuvvetli bir kafa vur. 
muştur. 

Fakat Sadettin, ma.hkQmun ellerin 
den sıkıca yakalıyarak salondan dı • 
şa.rı çıkarmıştır. 

Mehmet merdiven başmda da bir 
hamle yapmış, la.kin kaçmağa muvaf 
fak olama.mı~tır. 

Mehmet, ma.hkOmiara mahsul oda. 
da bir mUddet bekletildikten sonra 
hapishane arabasına konularak gön· 
deıilmi.§tir. 

Oğlunun halini gören annesi hô.dise 
cereyan ettiği sırada. mUtemadlyen: 

- Ben davamdan vazgeçtim, bıra. 
km onu! diye söyleniyordu. 

Hukuk Fakliltesi talebe.sinden 
Alunet Hllsameddlıı 

Hukuk Fakiktesl talebelerinden Ah 
met Hüsameddin, "Gençleri Z6hlrll le;:. 
kilerden nasıl kurtarmalı" mevzulu 
anketimize 11iddetli tedbirler iBtiyen 
bir cevap vermiştir. Ahmet Hüsa. 
meddin, memlekette içkiye kat'iyyen 
yer verilmemesi taraftandır. Cevabı. 
nı aıağ'ıda. okuyacaksınız . 

Gençleri zehirli içkilerden korumak 
için gs zetenlz taratndan açılan ye. 
rinde bir ankete cevap olarak yazı. 

Muasır devrimlzin milyonlarca haL 
kı zehirli içkilerin tesirleri altında. 

gUnden güne yıpranan, bir kıymet i. ı 
fa.de etmiyen sefil in.san kUtlelerini 1 
meydana. getirmektedirler.. bugün 

birçok milletler içlerini kemiren bu 
mikropları temizlemek için elıerin. 
den gelen gayreti tama.ıniyle sarfet. 
mişlerdlr. Bu gayretler boşuna git. 
mem.lştir. Kuvvetli temeller il.zerinde 
sağlam ve dinç nesiller hUkUmran ol. 
mu~tur .• 

Zehirli igkllerl.n !ert, dolayısiyle 

içtimai ha.yat Uzerindeki tesirlerini 
şu noktalar üzerinde anlatmak istiyo. 
rum: 

ı - Zehirli içkilerin ahlak üzerin. 
deki tesirleri: 

Her insan doğuştan ahlı\klıdır. İn
sanları ahlAksızlığa eevkeden muhitin 

<ııraat Banka.smda kumbaralı ve ihbarsız ı.a.sarruı nesapı.armaa • ..., 
50 Ura.ın bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue RŞl\ğ'Id&ID 

olA.na göre ikramiye dağıuıacaktır 

• • ll()(ı t,ooo • ı.ıo ıe 

• • 50S ~.ooo t~o ıo . .. l,000 • 16Cl !41 

'° . 100 l.000 • 

Dl.KKNr: t:lesapİ.armdak.J paralar blr MDe ıçlnde 00 Uradaa •gı 
dUşmlyen.ıere ikramlye çıktığı takdJrde ,.o 20 ra.zlasiyle verUecektı.ı:, 

Keşideler: 1l Mart.. U Haziran. u EylQJ. u Blrinctka.Iıuu t&rlble· 
rtDde yapıur 

....................................... 

DEVLIT DEMİRYOUARI ve Lal.MANLARI 
. İSLE:TME: UMUM İDAR_~Sİ iLANLARI 

4/i Suavi hakkında-yoru_ı;·çk-ileri_n. 1:1e_ıer1_yet_nz_erind-ekı 
Rasyanın yanı 

Japon sefiri 

tesirleridir. Muhit tesirleri meyanın. 
da en esaslı A.mil, suru be.zan birçok 
mUnasebetsizliklere yol açan zehirli 
içkiler istlmAlidir. Bu istimal ki bin_ 
lerce vatandaşı ahl~ tcabettirme. 
diği fena yollara scvketmoktedir .. 

Esklşehiı cer atdyesı ıçın tcsvı~ ecl \" tornacı a.macn><t ·r Snnat 
imlıhanı Haydarpaı;a deposunda yapılacaktır. Asgar1 S. 2 işçi derecesinde 
bulunanlar tııvzi! edilecek ve Ucretl imtihanda göstereceği liyakate. göre 
tesblt edilecelüir. Taliplerin Haydarpaşa işletme mUdürJUğilne mliracaat 
et:meleri UA.n olunur. (3362-5388) 

( Baştarafı 1 inci say/ada) 
lı - Ali Suavi, medrese tedriaatına 
~ ediyor, okulların istenen ran. 
l'lt anı vermediklerini ya.zzyordu. Gi. 
t iayanmda Tllrk haklarını mllda. 
t.._ ediyor, Belg-rad kaleSinin Sırpla. 
~ tealim edilmesi üzerine bu kalenin 
~kadar fedakarlıklar pahasm& elL 
it-. geçtftinl anıabyordlL O vakite 
l'e dlU' kimsenin ağzına almağa cesa. 

1 
t edemediği MiUet Meell!slnln top. 
~ası zaruretine i§aret eden Ali 
llaVidir." 
l<ontenuıaçı, All Suavinin yazıla. 

~da sade dil kulla.ndıfma. l§aret et. 
~itten 8011I'8. Alinin Ka.stamonuya nef. 

2~d!Uşinl, oradan 1867 yılında kaçarak 

~ı :ınayıs günU Marsilye.ya. kaçtığını, 
'lla'la. Paşa ve Namık Kemal ile Avru. 
~&ki !aallyetıerini, Pariste ne§l'et. 
ta tna.m gazetesinde Türk :ırkının 

rthtckl yerini belirttiğini, !slAm 
~nin bUyük ilim adamlarının 

;:aaııdır, Komüniat'lmize bağlı bulun 
e:aı dolayı.siyle ona. muhali! rejim. 

e aleyhtar Ye !hatta dllşma.ndır. 
~te böyle bir haleti ruhiye ile ve 
,. blr komünist olarak yurdumuza 
.. e1ın.ı bul ö . ı.. § uııan. mer, bır aralık ts. 
hı Jl.bulda. Vefada Balta fabrikasmda 
Ut' l.ki gün işçi, milteakiben Sirkeci. 
be kıııa bir müddet kltlp, Yedikulede 
h~ dert fabrikasında ve da.ha :sonra 
ııllla :ınensucat fabrikasmda. amele ve 
eı.ı Yet Merean maliye tahsil şube • 

de ınemur olarak çalışını§ ve bu 
~ 2 nc:l klnun aymm ilk haftasın_ 

bu vazl!eden i~titaım ayrılmrştzr. 
~UgQBlavyanın lşg&ı altma girme. 
"e en, uğradığı fellketten muztarlp 
~ trıeY'\1$ olan ömerde bu iztıra.p ve 

l.s intikam hlslerinl belirtmi3tlr .. 
ABDÜRBAIDIAN 

t l\.bdürrahman Abb8.8 Oviç: ÜskUp. 

1~ 0 rta. halli blr &ilenin çocuğudur. 
b.a. l 7 tarihinde ÜskübUn Karadağ ma. 
tıı Uestnde doğmua, ilk, orta ve Use 
~ hsmertnl üsküpte yapıru~tır. Türk. ;:e iyi vft.kı! olduğu gibi Rusçaya 

12 
Çalışm~tır. Liseye girdiği sene 
Sırp talebesinin komUnistllkle 11-

~ bazı faallyet1erde bulunma.lan 
.\~~iyle mektepten kovulmaları 
tıı.; Urraıımanda komUnlzme kar§ı 
lıci alAkayı uyandırmıştır. Lisenin 2 
"'1ı. 8Inifında iken aslı Hırvat olan 
l>ı tıa imılnde komünist mefkllreli 
'l'fı.t' luzıa tanl§mış ve daha mektep sı. 

1 
le.rnıaa. komUnlzınln biltUn akide. 

e etini kendisine ideal edinmiştir .. İlk 
~larda aralarında arkadaşlik şek. 
el e başlıyan roUnasebet çok geçme. 
ltcrı. kuvvetli bir sevgiye yerini ter. 
etnıııtlr,. Bir aralık AbdUrrahman 
~ ile haytmı birleştirmek ve o. 
v '1tııa evlenmek istemişse de dindar 
: eaki göreneltlcre bağlı bulunan 
ltall.taassıp aile muhiti buna muvafa. 

t töstcrmeyince Anne.dan uzaklaş
~'k için memleketinl terk ve yüksek 

11ahııillne TUrkiyede devam eylemelf 
b~l'arını vererek 18 ağust<>S 938 tarı. 
a ll:ıde İstanbula. gelml§ ve Annanm 
~!!\l veı;hile Tıb J!"akUlt~slne Yugos 

tvya, tebaası olarak girmiştir. Ha.. 
~ bu fakültenin 4 Uncti smıtında 
b:ı t numarada kayıdlt talebe bulun. 

8.ktadrr. 

Ttlrk olduklarını iSbat ettiğini, resim 
yapmanm gUnah olduğunu iddia eden 
lere hücum ~ttlği gibi "dllnyada. cum 
huriyetten ba~ka hükilmet meoru o. 
lamaz., hUkmtln ü vererek "yarım fr. 
kth din yıkar,. :ba.§lıklı yazı.siyle dün. 
ya ve din 13lerini birblrinden ayırma 
ıu;umunu intaç ettiğini, Halifeliğin 

"halef olmak,. dan ba~ka bir ,ey oı.. 
madıfmı çok kuvveUl delillerle iabe.t 
etmekte olduğunu yazılarmda.n parça 
la.r okuyarak anlatml§tır. 

lhsa.n Sungu, Ali Suavlnln haya. 
tında f§ledill ba.Zı h&talan da belirL 
mi§, Na.mık Kemalle münakaşalarına, 
Mithat papnm sürUlmeai üzerine 
yazdığı haksız makaleden bahsederek 
Galata.saray liseaine mödUr tayinin. 
den sonra sulkastı hAdieesine kadar 
geçen hAdiseleri etrafiyle izah et. 
mı..,tir. 

t7SKt)DAR BALKEV1NDE 

Dtln Üsküdar Halkevinde AH Sus.. 
vi hakkında ev reiBl Avukat Reşad 
Kaynar tanfından bir konferans ve. 
rilmlştlT. 

Bu ate§U Türk lnkılA.pçısını aydın. 
ıarımıza tanıtmak emeliyle verilen bu 
konferansta hatip avukat Reşad Kay • 
nar Ali Suavlnin, hayat ve şa.hıiye. 
tini tebarüz ettirdikten sonra. sözle. 
rine devamla: 

Tokyo, 20 (A.A.) - Resmen bildi· 
rildiğlne göre Japon hUkOmeti Malt. 
kl:ı:ı Sovyetıer birliğinin Tokyo .sefir. 
llğine tayini fÇin yapılan i.stimzaca 
rouva.!ık cevap vermiştir. 

.y. .y. .y. 

Kuybteef 20 (A.A.) - Sovyetıer 
birliğinin Tokyo sefirinin defiııtiril. 

mesl Kuybi§efin ecııebt mahfillerinde 
şUphe ve tereddUtler uyandtrJDl§tır. 

Siya.at Sovyet mabflllerinde Sme • 
tanlnsin geri çağrılmaın ba.kkında. 

hiçbir tefsirde bulunmamakta, yal· 
nız eskl elçlye başka bir va.Zife ve
rileceği söylenmektedir. 

37 yaşında Olan yeni sefir Malik ise 
1939 da Sovyetıer birliğinin Tokyo 
F.efaretl mUsteııarlığına tayin edil • 
ıniş olduğu için o zamandanberi va· 
zifesi başında bulunmaktadır. 

-~---O·---~-

Atlnada sari 
baıtabk 

Atına, 20 (A.A.) - Atlna polisi 
sari hastalık dolayIBlle sinema., tıyat 
ro, konser salonu ve mektep gibi 
umumi yerlerln kapatılma.:sı:ı:ıı emret. 
mlştiT, 

2 - Zehirli içkilerin, aiıe yuvala. 
rı Uzerindekl te~rleri: 
İnsanlar kendilerini bu içkilerin ı 

zevkine verdikten .sonra artılt hiçbir 
şey bu insanları alAkadar ~tmez. On. l 
lar için en iyi yuva ;meyhane, En sa. 

1 
dık dost içkidir. .Bu yüzden birçok 
mes'ut yuvalar sefalet.hane, yoksul. 
luk içinde sönllp gitmektedir. 

3 - Zehirli içkilerin nesil il.zerin. 
deki tes.ırıeri; 

İçki tesiriyle bUnyeleıini yıpratan 
insanların çocukları aa.ğlam bir bUn. 
yeye aahip olam1yorlaJ'. Alkolik in. 
sanlar .sağlam bir nesil meydana. ge. 
tıremezler. Memleket bu gi.bi çocuk. 
lardan istenilen hlzmetl bekleyemez. 
Bunlar bir işe yaramadan bir parazit 
gibi yaşar, k~dl gibi cemiyete birkaç 
mikrop bıraktıktan sonra dünyayı 

ter keder. 
Avrupa.da bazı memleketler nesli 

sağlam yetiştirmek ·için bu gibi in. 
ımnları (alkolik, firengi, a.kıl hasta. 
ları) sterlllZ86lyon, lmstrwılyon, yollle 
neaUlerlnin temadisine mani oluyor. 
tar. BlitUn milletlerin bu esası tat.. 
blk etmeleri yerinde bir harekettir 

-t - Cinayetler: 

l- ._ ... L _.,,.,-.-: .... ,• o. - ,.:, L~: ',iı:'>:. ~' • • 

r 

"Vakıt,, Kitabevinin yer 
neşriyatından bazılar 

tılynı 

ftern· ilendi 11aysuw Jaf&l - Hlk&yeıer - 8JBK1B 
SITKJ SUlW"J 

Seni ~riyoro.m - Rom&D - BUBllAN UUKQAK 
!O DenıtE> Gazet.eııL.llı - Slf.BiL ALTlJG 
~ıeouı" Meb'u.....u 1&77 • :tıtıi - BAKKl l'AJUK US 
KendJ kendlnP ı 000 keUıne oe ~~retlcl -~ kltatr 
Kencb lı'endinı J 000 kelime ilP ltretlct - '11manca ldtahı 
Kenıı: kCnrlİD" l 000 kefuıw l.l«- ~jtretlf'J - lngilluıe ldtabo 

-, 
VAK/7 1 

..Ju.etede çıllao DUtUll yı.z ırt 

1'98imlerln bUkulru ına.ııruuıw 
&..BONlt l'AJWl'ESI 

Memleket 

lçinde • dışmde 

~yt.ııı t*a tM> ll..r 
1 aylık t:RO ıu, • 
" aylıll na -.20 • 

Qugünkü radyo 
7.30 Program ve memleket saat a. 

yan, 7.33 M!lzil<, 7.45 Ajan.s haberle. 
ri, 8.- MUZ!k, 8.15.8.30 Evin saati. 

12.30 Program ve memleket saat a. 
yarı, 12.33 Mtizlk: TilrkUler, 12.45 A. 

ja.ns haberleri, 13. _ 13.30 MUZlk: Peş 
rev, beraber semailer. 

"TUrk milletinin yaratıcılığını, Bu emir bir iki tlfUs vakaın tize • 

Bir memleketteki cinayetlerin yUz.. 
de yetmi§ be§! içki tesiriyle meyda.na , 
gelmektedir. Şuuru yerinde, benliğ'L 
r.e sahip, makul lblr surette hareket 
eden kimse nadlr olarak bu gibi ha. 
reketıere te§ebbUs eder. 

1 ,..ılık 90f lfiDO • 

18.- Program ve memleket saat a. 
yan, 18.03 Müzik, 19.- Konuşma,, 

19.1'5 MUzik, 19.30 Memleket saat a.. 
yarr ve Ajans haberleri. 19,45 Milzllıt' 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 M.tlzflı;t 

20.45 Müzik, 21.- Ziraat Ta~ 
21,10 MUzlk: Şarkı ve TUrkolller, 21.80 
Konu~ma, 21.45 MUzlk, 22.30 llemle. 
ket saat ayarı, Ajans haberleri ve 
borsalR.J', 22.45.22.50 Yarınki program 
ve kapanış. 

Türk tarihinden aldığı misallerle, gös· rine verilmiştir. ra.rUedec 88.lka.o Birliği tçlıı 
.ly<!a otuz ıcuruıı <IU§IUUr. f'oeta 
birliğine gUmlyen yerlere ayda 
vetmJ§ tıeşer k'-.ıruo za.mmedllil'. 

termiş, inkılAp mUca.hldlerinln bilhas. ---------------
sa son asır tarihimizde desta.n1 bir 
sitslle teşkil ettiklerini belirterek, in. 
kılAp tarhlimlzi, zirvesinde Atatürk 
ve !nııntıntln heY'betll bir mantara 
teşkil ettikleri büyük bir ehrama ben 
zetml§ ve bu ehramın basamakları ü. 
zerinde ideal uğruna canlarını veren. 
lerin kudst hayallerini tebarüz ettire. 
rek, Ali Suavlnin bugünkU hayatın 
rUyalarını, ilk de.fa gören, idealist b'r 
ı;lma olduğunu ve bu sıfatla gençliğe 
bir örnek teşkil ettiğini anlattıktan 
sonra hatip avukat Reşad Kaynar 
sözlerine nihayet vermiştir. 

Ali Suavlnin yaşadığı, ı;levir vata. 
nımızın karan.hk bir hava ıçlnde ne. 
fes darlığı çektiği blr parçasıdır. 

O TUrk tarihinden aldığı §UUr ve 
hamle lle memleketin ortasında. bize 
yeni bir Alemin ufuklarını gösteren 
ilk meşaleyi yakanlardan biridir. Bu 
meş'ale elden eıe dolaşıyor .. 

Yarının büyükleri olan bugUnUn 
çocukları, o meş'alenin altmda istik. 
bale yUrUyor. BugUnUn TUrk gençli. 
ği ruha kudret veren, hayatı iyiye, 
güzele, doğruya götüren, milleti da. 
ha üstün bir Aleme çeken, mlut ide. 
al uğrunda, inkilA.btn kahraman bir 
şehidi oıan Ali Suavi gibi, en bUyUk 
bir aşk ve feragatle kanını, canmı, 

vermesini bllecektlr. 
Bu anda AtatürkUn, İnönUnUn, in

kılAp ordusunda. nefer olarak Ali Su
avi gibi binlerce ka.lb çarpıyor. 

Ali Suavi mllliyetçi, lAyık inkılA.p. 
çı, Türkçeci ve halkçı olarak cumhu. 
rlyet halk partisinin bir No.lı şehidi 
arta.tiyle muiden. ptq ve iatikbıı.le 
a.tlıyım, kahraman bir TUrktUr. 

Yeni Eserler: 
Bir Medeniyetin Sonu 

A. Hamdi BQ§ar'ın yeni 
kitabı çıktı 

Yazmış olduğ'Um esa.slt noktalardır 
Bunlar meyanında da.ha blrçok te. 
fernıata. hayatta daima ra.stıamakta... 
yız. 

Gençliği zehirli içklıerden korumak 
için yapılan faallyetıere kar~ı birçok 

Ahmet Hamdi Başar'ın '•lktısadi muarızlar bulunacak ve bir takım 
Devletı;ilik,. serisinden beşinci kitabı sualler soracaklardır .. 

"Bir Medeniyetin Sonu., ismi altında Yorulan kafamızı dinlendirmek için 
neşredildi. Başar'ın bilhassa harp eo. sigara içiyoruz. Muayyen günlerde 
nu dUnyasını ınceliyen Uk dört kita. zevk almak ıçin içki içiyoruz. Yir. 
bmı okumuş olanlar, yeni eserine koy minci asrın kWfeUeri insanları bu yoı 
duğu isim altında ne gibi yeni me. Jara sevked.iyorm~ diye bir takım 
se!eler ortaya atmış olacağını kesti- fikirler beyan ederler. Bunların hep. 
rebillrler. Milelllf 1914 denberi dün. si ~ ltı:f. Bu gibi içkiler hayatın 
ya medeniyetinin nasıl ve neden do~ zarurl ihtiyacı olamaz. 
layı çökmekte olduğunu anıatmakta, Zehirli içkilerden vaz geçmek de o 
insanları birbirine taban tabana zıd j kadar zor bir ı,ıey değildir. Daha fay. 
yollara göturmliş olan Uim görUşlerL dalı ikinci fbir vasıtayı itiyat edin. 
ne hilcum etmelctedir. Son derece mekle birinci vasıta unutulur. İkinci 

mUhlm bir fikir ha.di.sesl olacağına e- vasıta birinci vasıtanın yerine kaim 
min olduğumuz bu kitabın meşgul olur. 
olduğu mühim meseleler hakkında İçkilerin içtimaı hayat Uzerindeki 
bir fikir vermek U:zıere fasıllarının tesirlerini canlandırmağa çalıştrm. 

isimlerini zikretmek kifayet eder: Memleketimizde de hll.kiın olan ze. 

Abone kaydını bildiren mektuı
ıre telgra.t llcreUnJ abocıe parası. 
oıo posta veya banka Ue yollama 
Ucretı.ru idare kendi UZertnı alı1 
l"ttrklyenlıı heı po!'!t.8 mf!rkl"Zln<lt 

VAJU"JVa aOOnf' yaDID. 

40reı.> deği9Urme tıcreu 20 K~ 
tLAlll UCJIU~TJ.l!.:KJ 

ncaret uanıarmm santim • 18 
tın ıondan itibaren llA.tı aaytaıa 
nnda 40, l~ aaytalarda 150 kuruo, 
dördU!lcl> sayfada 1; UWıcı •e 
Uçllnctlde 2; otrıoelde •: ba.§lılı 
vanı kesmece 11 Ura.da. 

BUyük; çok deva.mJl ıd1§ell 
renkJJ uıı.ıı verenlere ayn ayn w 
jirmeler yapılir. ResmJ UAnlara: 
't&lltlm satın tiO k~tur. 

ncan Ma..b.lyette otınıyaıı 
fi bçlUı OA.n.laı 

Siz dete liU; uo deta.sı 00, il~ 
1efa.sı M, :lört defası 1rı ve OJı 
1etuı tM ıı:uruştur 

Vefat 
medeniyeUcrln doğuşu ve batışı, me. hlrıı i<;kiıeri kaldırmak için, bilhasso. 
deniyetin doğuş ve Uerley~ devresi, bu husus üzerinde uğraşan müessese. ! 
markslzm ve ihnt .sosyalizm, medeni.. ıerln nazarı dikkat.ini şu noktalar u. 

1 yetin çöküş ve yıkılı,, devre.si, bir zerinde loplamalt istiyorum: Ceza.iri Ba.hr:SCfit vilayeti 
medenlyettıen diğerine geçiş, yeni 1 - Zehirli içki yuvalarını kapat. ja.ıWarma. kumandanı merhum 
medeniyetin kurultna unsurları. mak, Şah.in Pa.'}a mahdumu Bay Kc. 

GUZel bir baskı içinde 256 sayfalık 2 - Zehirli içkilerin istihsaline nan Şahinalp müptela olduğu 
bu kitap 1'50 kuruş fiyatla satışa ı;ı. mani olmak, 

1 
hastalıktan reha.yap olamıya-

karılmı,,tır. Okuyucularımıza. ehem. 3 - Bu hususla uğraşan mUessese. rak Büyükadada, büyük turdakı 
miyetıe tavsiye ederiz. lcrin teşkllll.tmı genişletmek, mem. , köşkünde vefat etmiştir. Cena-

:f. lf. lf. lcketin her köşesinde, bütün halk , zesi bugiln Büyü.koda aile kalı-
FOTO llAGAZtN - Foto Magıı. evlerinde bu fenn itiyadıarın önüne ristanma defnedilecektir. Allah 

z.lnin 73 UncU sayısı, iç ve dış kapak. geçmek için u~raşmak. ı gariki ranıet eylesin. 
larmda. sinema yıldızlarının resimle. Saydığım !lU esa.şlara riayet edile- Büyükada Büyük tur No. 8 
riyle süslü olarak çıktı. Bu sayıda, cek olursa .sağlam, dinç, azimli bir merhum.un kardeşi Kema.J Şa-
Dr. lttet önderin, Sadri Ertemin, gençlik istikbalin btltUn m.anlalarnıa hina.lp. 

1 
Deniz Levazım Satınalma 1 

Komisyonu ilanları 

1 -·· Tahmin edilen bedeli 
\19200) lira olruı Redhend mar
ka 5000 kilo 1 inci kat, 5000 kilo 

1 2 inci kat zehirlıi boya ve 2000 ki· 
lo faça boya.smm 25. 5. 942 pa
mrtesıl günü sant 15,30 da Kasmı
pnşada bulunan deniz levnzını s.o:ı-

1.ınalma konüs:-ronunda pazarlr~ı 
yapılacaktrr. 

1 2 -- 1lk teminatı "14-10" lira o· 
lup !'l<ırtnıa.m-:!Si her gün i~ s:ı.ali 
dahilinde rnezkiır komisyondan h 
delı:iz a ' mab l'r. 

3 -- tatcklileriıı 2490 sayrlı ka
nunun ;stcd ği veısikalar'a birlikt 
belli gün ve saatte adı ge<;en k 
misycna mürac1ı:ıtları. (5646) 

1 OPEJtATÖU 

' Halid Ziya Konuralp 'I tR.lNCl CKRUAHI DOÇE1'"Tt 
Bcyoğ'lu f.stlklAl Caddesi Elhamra 

Apartımanı l Numarada 
ller gün öğleden <ıonra 7 :re kndar 

Teldon: 42201 

SAHlBI : ASIM U~ 
Ev reı..i, avuka.t Rcpd Kaynar'ın 

bu hltabeal dinleyiciler üzerinde de. 
rln, canlı tesirler haaıl etml.I ve §id. Edib Ayetin yazıJarı vardır. Tavsiye çelik göğllslerini gererek, benliğlııe i••••••••••••••• I 

ederiz. bas azametiyle ilerliyecekti.r .. 

Umum! Neşriyatı idsre edla 
lt~llc Alıwl ~-.it 

f!acıtldılh yer: VAKtt MAft~Atff 
tır 
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istanbul Levazım Amirliğinden verilen 1 
Askeri Kıtaat ilanları ı 

.Afağıda yazılı mevadın kapalı :r.artıa ekslltmeleti hizalarında 
alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile 
aaat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 

yazılı gün, saat ve mahallerdeki aekerl satın 
tekli! mektuplarını ihale saatlerinden bir 

(3284-5602) 
Miktarı Tutan Temlnah 

Cin'll, Kilo Lira Lira İhale gün, saat ve mnbaJ'" 

2/ 6/942 10 Samsun. 

21 - 5 - 1942 

Koyun eti. 
Sığır eti. 
Saman. 
Kuru ot. 

125,000 
125,000 

2,000,000 
2,000,000 

30,000 

106,250 
100,000 
140,000 
170,000 

7968 
7500 
8250 
9:S75 

2 .... 
5 ,. ,, 

5 u .. 

16 
15) 
16) Çanakkale ile sabah, öğle ve akşam 

Sığır etl veya 
Koyun eti. 
Koyun eti \'eya 
Sığır eti. 

30,000 
!60,000 
160000 

36,000) 

21,000 
31,500 
80,000 
64,000 

l:SW > 
2362,:SO ) 
5250 ) 
4800 ) 

15 Konya. Her yemekten sonra gilnde 3 defa muntazaman dis1erinizi hrcalayınız. 

16 SUrt. 
.. .................................... ... 

Süt. 
Yoğurt. 24,000) 15,000 1125 " " " 

16 Kayser~ 

Aşağıda yaZllı mevadın pazarlıkla eksiltmeler! hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki a.skerl satın al. 
ma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde alt olduğu komisyonlarda bulunmaları. 

Tut.arı Teminatı 

Cinsi Mlktan Lira Lira İhale gün, sa.at ve mo.balli 

Taze bakla 
Odun 
Pirinç 

ton 
kilo 

:?00 
40,000 
15,000 

4000 
2500 
2500 
2500 

3000 

15,656 
18,321 
44,000 
29,500) 
29,1500) 
18,750) 

450 
375 

1274,20 
1374,08 
6600 

22. 5. 942 
25 .... 
24 

14 
15 
15 
16 
15 

Metris 
Metris 
İskenderun 

İskenderun 

Kayseri 
Zeytin yıı.ğl 
er kundurası 
er kundurası 
er kundurası 
er kundurası 

çi!t 
24 .. .. 
25 .... 

.. 

.. .. 25 .. .. Konya. . 
(3306-5669) 

A§&ğıda yazılı etler kapalı zartla. eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 6. 6. 942 cumartesi günü saat 10 da Ha. 
dımköyde U~aktabya askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanun! vesi.ka.tariyle tekli! 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (3293.5628) 
Miktarı Fly&tl Temlnah 

kilo kurut Lira Olnsl 

756,190 
756,190 
756.190 
756,190 

553,574 
553,574 

6:S,50 ayaktan 
145 et olarak 

47,609,20 koyun eti, icabına göre ayaktan. 
•l7,609,20 koyun etı, et olarak alınacak. 

54 ayaktan 
80 et olarak 

65 ayaktan 

koyun eti yerine lca'bmda alınacak keçi. 
koyun eti yerine icabında alınacak keçi eti, 

30,321,55 Sığır eti, icalbma göre ay aktan 
120 keııllml§ 77,930,75 Sığır eti, et Olarak. 

••• 
A§ağtda yazılı mevadın kapalı zarfla ekslltmeleri 3.6.9-i2 Çarşamba gU_ 

nU sıı.at 10 da Elazığ askeri satmaıma komisyonunda yapılacaktır. Tallp
lPrln kanun! vesikalarlle tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri, 

Cinsi. 

Sığır eti. 
Koyun eti,. 
Yoğurt. 

sut. 

Miktarı 

Ton 

250 
250 
150 
160 

• • • 

Tut.an 
Lira 

100,000 
187,500 

33,000 
38,000 

Teminatı 

Lira 

7500 
14,062 

2475 
2475 

(328S-5603) 

Aşağıda ,azılı romorkör tamir ~leri 27.5.~2 çarşamba günü hizala.. 
rihcıa g~stehrett sli.atterde açık eksiltme usulü ile istekllstne ihale edDecelt
tlf. Ke.şl! ve prt.rnmıelerl her gUn komisyonda görülebilir. İsteklilerin ~lli 
gUn ve saatlerde Fındıklıda sabnatın& komisyonuna gelmeleri. 

KeşJf bed. 
Cln<ıl Lr. Kre. 
Sayya t romorkl>rtl GUverte 
tamiri. 15908 
Sayyat romorkörU Makine 
tamiri. 3870 

.&fuvakkat te. 
Lira K..._ 

443 10 

290 2:S 

• • • 

'ihale umanı 
Saat Dakika 

11 

11 30 
(3238-54-'9) 

Aşağıda miktarları yazılt koyun etleri pazarlrkla satın alınacaktır. 

Ilıaleleri l . 6. 942 pazartesi gUnU hizalarında yazılı saatlerde Doğu Baye. 
z!l a skeri satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Taliplerin belli vakit. 
ler<lt komisyona gelmeleri, (3311-5674) 

Mlkt.an 
Kilo 

60,000 
70.000 
70.000 
'70.000 
60,000 

Tu ta.n Teıntna.tı 

Lira Lira. 

27.000 
30,1500 
31.500 
27.000 
27.000 

2C25 
2025 
2333 
2025 
2025 

• • • 

İhale 

saati 

15 
15 
11 
11 
15 

Pazarlrkta ~ağıda nevileri yazılı mutabye satın alınacaktrr. NUmune 
evsaf ve husu.si ııartıarı komisyonda görtl.lebileceği gibi taliplerin getire. 
ceklerl nümu-ne verecekleri miktar ve teklif edecekleri !!yat makamca. ka. 
bul edildiği takdirde de satın alınaıbilecektir. İhalesi 23. ıs. 942 cumartesi 
günü saat 11 de yapılacal<tır. Talipler in katı temlnatlarile Harbiyede Yedek 
Sub<ıy Okulunda satın alıua komisyonuna müracaatları. (3314.5677) 

Adedi C:inııl Mutı.a.mmen bedeli 

Sirkeci anbarının (50) bin ton 
yem ve 19 bin ton erzak tahmil 
ve tahliye işi kapalı zarf usulile 
münakasaya konmu.ştur. Hususi 
şartları komisyonda görülebilir 
tlıalesi 5. 6. 942 cuma günü saa'~ 
11 de yapılacaktır. Muvakkat te
minatı (2925) liradır. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evvel 
teklif mektuplarile Harbiyede Ye
dek Subay okulunda komisyona 
müracaatları. (3270-5578) 

• * * 
Müteahhit nam ve hesa.bma. be

her kiloeuna tahmin edilen fiya.tl 
450 kuruş e>Jan 6000 kilo sarı va
.ıı:c e pa.za.rlııkla. sa.tın alniac.aktii'. 
İh~lesi 25. 5. 942 pa.za.rtesi günü 
saat 11 de Anka.rada. M. M. V. 
satın alma komisyonunda yaprla
C1lktır. Kati teminatı 4050 liradır. 
Şartnamesi 135 ~ komisyon
dan alınır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. ( 3228-5428) 

• * * 
5000 çift er ktindurasI müteah

hit nam ve hesa.bma açık ek.silt
mey\? konmuştur. !halesi. 21. 5. 942 
pe'l"Şembe günü sa.at 15 de Erzu
rumda a.skerl satm alına komisyo. 
nunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 57,500 lira ih'k: teınlııe.tı 4025 li
radır. Taliplerin belli vakitte ko
mI5yona gelmeleri. (3165-5261) 

• * * 
200 ton kuru incir ka.pa.lı zarf 

u.sulile miinaJcasaya konmuştur, 

ev.saf ve hususi şaırtlıarı komisyon~ 
da görüleıbiliır. tki yüz ton ikuru in
cir yüz tondan aşağı olmamak ı;ar
tile iki pa;rt4 halinde d~ tes1:aıı edi-
lebmr iha.lesl 8. 6. 942 PQzartesi 
r,ünü saat 11 de ya.p!lacaktır. Mu
vakkat teminntı (5850) limdrr. 
Tal'ıp!erin ihale sıatinden bir saat 
ewel teklif mek tup1a.r.ille Haıibiö·e • 
ôe Yedek swbe.y okulunda satmal
ma. konrisyonuna mü~ruı..tları. 

( 3308 - 5671) 
~*~ 

KAYIPlAR 
Sılivri lima:nma bağ·ıı 12 7 l sıc.I 

No. ht DaJ,.,.<>tÇ admdalki motörü
mün ta.cıd.i!kname..«ifil zayi ettim. 
YenDıi çıkaracağım.dan eskisinin 
hükmü yoktur. (39911) 

Ma.Jımut ve İlyas Kalka.,•an 
:(. ~ ~ 

Yliksek deniz ticareti mektebin
den aldığıım 1387 sa.yılı tahsil ve 
mm taka liman reisliğinden aldığım 
80 / 288 sayrlı birinci sınıf ilcinci 
makinistlik liyalka.tv~ikamı kaybet 
tim. Yenisini alıacağondan eskisi-
nin hülmnü yoktur. (39907) 

N ecmettln Bayramoğlu 
• :(.1(. 

Tramvay şirketinden aldığım 

şahsıma ait pasomu kaybettim. 
Yeni~i alacağımdan eskismin 
htiknı.ü yoktur. (39908) 

Tra.mva.y şirketinde Şişli depo
&unda 351216 sklt numaralı ve 
2098 No. lu paso sa.h.ibJ Ahmet 
Vnlter • 

* *. 
RiZe limanına bağ-it 3 rüsum ton.. 

luk Mahmudiye adındaki motörümün 
mesa.ha şahadetnamesini zayt ettim. 
Yenisinı çıkaracağımdan eskisinin 
hUkmU olmadığmt ilA.n ederim. 

Galata Karamustara sokak 49/2 
Mahmut oğlu Kadir. (39918) 

* * * 
Üniversite Hukuk FakUlteslnden al. 

dığım 5. 12. 939 tarihli hüviyet vara_ 
kamı zayi ettim. Yeni.sini ala.cağım. 
dan eskisinin hUkmlı yoktur. 

Fatih, Slnana.ğ'a Attar Yekta sokak 
2 numarada. Fehmi Dcdeyctlmoğhı 
FakUJte No. 7060. (39617) 

Gönen nUfus memurluğundan aldı. 
ğım nUfus kft.ğıdımı zayi ettim. YenL 
sini alacağımdan eskisinin hilkmü 
yoktur. (39918) 

Oönen, Pllevne mahallesi 188 numa. 
rada M~hmet oğlu Mehmet Uğıırtan 

DOKIOH 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
OABll.JYE MUTEHASSISJ 

Dlvanyolo 104 
Muayene saatleri: 2.5-6. reı: 2239• 

2000 
10000 
5000 
5000 

Tavla halatı 
Kolan 
Mekkıi.rl urganı 

Semer urganı 

2450 kuruş adedi 
80 kuruş adedi 

215 kuruş kilosu 
215 kuruş kilosu 

• • • 
A.§ağıdl\ yazılı etler kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. !halesi 8. 6. 

912 pazartesi gUnü saat 16 da Sökede askeri sa.tın alma komisyonunda 
y!ipılacaktır. Taliplerin kanunt veslkalarlyle tekil! mektuplarmı ihale .sa_ 
alinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (3313-5676) 

Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri h izala.rmda. yazılı 

gün ve saatlerde Hadımköyde a.ekeı1 P. 4305 satm alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Taliplerin kanunt vesikalariyle teklif mektupıarmı ihale saa. 
Ucrınlien bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri !st. 
Lv. Amirliği Sa. Al. Komisyonunda da görülür. (3309.5672) 

CIMi 

Koyun eti 
Sıfır eti 

Miktarı 

kilo 

308,439 
308,.39 

Tutarı 

Lira 

308,439 
200,485,3:5 

*** 

Temimıtı 

Llra 

17,134: 
11,274 

1,200,000 kilo koyun nya sığır eti alınacaktır. Kap::ı.lı zarfla eksilt. 
me!'i 17. 6. 942 çarşamba giınU saat lG de Yeşilköy Halkalıda askeri satın 
aı!'l:ı komi~yonunda yapııacaktır. Tahmin bedeli 1,560,000 lira ilk temi. 
nı:.lı 76,250 Hradır, Taliplerin kanunt vesikalarile tek;lif mektuplarını iha. 
le Pnalinden bir ııııat evvel komiSyona vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 

Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyonlarında d:ı. görtilUr. 
(3312 • 5675) 

• • • 
Malatyada 23,987 lira 30 kuruş keşif bedelli inşaat işi kapalı zar!la 

e~s i ltmeye konmuştur. tık teminatı 1799 lira. 50 kuruştur .. thaıesı 8. 6. 
912 pazarte.ııl &iinil saat 14,30 da Malatya.da hıı.va. satın alma. komisyonun. 

da )np·l:ıcaktır, Şar{namesı komisyondan 120 kuruşa verilir. Eksiltme 
~ gireceklerlıı ehliyet vesikalariyle tekli! ve teminat mektuplarını ihale 
sıtatlndea bılt' aat evvel komisyona vermeleri. -(3310.5673) 

Clnsı 

Sığır eti 
Koyun ett 
Odun 
Kuru ot 
Saman 

Miktarı Fiyatı 

kl1o kuru!) 

360,000 
360,000 

1,500,000 
138.000 

900,000 

120 
160 

3,5 
10 

7 

• • • 

Teminatı 

Lira 

21,030) 
26.790) 

3875 
10315) 
4400) 

İhale 

giin saat 

10. 6. 942 14 
11. 6. 942 16 
11. 6. 942 u 

Aşağıda yazıu etlerin kapalı zarfla eksiltmeleri 5. 6. 942 gUnU saat 
16 da Kırıkkalede askerl eanat rnekteplerl satm alma komisyonunda. ya. 
pılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatin. 
elen bJr saat evvei komisyona vermeleri. (3294.5629) 

Clmıl 

Koyuıı eti 
Sığır eti 

Miktarı 

kilo 

22,000 
22,000 

Tutarı 

Lira. 

"** 

22,000 
17,600 

Teminatı 

Lira 

1650 
132-0 

Pazarlıkla (8) ton UstUbü sabn almıı.caktır. Sekiz ton Ustubil<nün tes. 
llm mahalli ko~lsyonda öğrenilebilir. !halesi 23. 5. 942 cumartesi günU 
5e.at 11 de yapılacaktır.. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
komısyona müracaaUarı, (3307.5670) 

ı İafanbul Belediyesi ilanlan 

Floryada kA.in memurin ıbina.srnın ta.miri açxk eksiltmeye konuımuş.. 
tur. Keşif bedeli 3:S74 lira 21 kuruş ve ilk teminatı 268 lira 6 kuruştur. 

Keşif ve şartname Zabıt ve Muamel!t MUdllrlUğü kaleminde görülebilir. 
İhale 5. 6. 942 cuma gUnU saat 14 de Daimt EncUmende yapılacaktır. Ta. 
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden be.ş gün ev. 
vel Belediye Fen İşleri MüdürlUğüne müracaatla alacakl.a.n fenni ehllyet 
ve 942 yılma ait Ticaret Odası vesikal.arlle ihale gUnü muanıezı saatte Da.. 
im.t Encümende bulunmaları. (5683) 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
Kücüı< Tasarruf 

Hesaplan 
ıec~PLANJ 

KEŞtnELEH: ı Şubat, 4 

•tayıs, ! Aığııstoa. ı lklno 

cltet rtn &arilılerluile 

,apılı:.r. 

.l9U CKft8Mf'l'E.LEKI 

1 adet 2000 Llra1ık • 2000.- Ura 
a .. ıooo • - eooo-- • 
1 • ftlO • - uıoo..- .. 
•. ~. -U500w-· 

10 • 2tıO • - 2600.- • 
IO • 100 • - 6-000.- • 
ııo "' ııo • - moo..- • 

280 • 26 • - cıooo.- • 
200. 10 • -~ 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 

Bina inŞaatı ilanı 
1. - Keşif bedeli 12327 Ura 29 kuruştan ibaret olup gösterilecek: bir 

mahıllde inşa. ettirilecek bir temlzıeme evinin kapalı zar! usullle eluılltmesi 
l/Haziran/ 942 pazartesi günü saat 15 de İzmitte tersane kap1SU1dakl ko. 
mi..syon binasında yapılacaktır. 

2. - Fennı ve hususl şartnameleri, proje ve keş!l her gün komJsyOD
da gorillebi!lr. Muvakkat teminatı 924 lira 65 ku~tur. 

3. - İsteklilerin bu işlerle ilgili olduklarına. dair Na!ia müdürlüklertn
l' cn alacakları ehliyet, emniyetten çıka.rıı.caklarx hUsnUh!l vesikaıarmı ve 
2490 sayılı kanunun tarlfatı veçhile tanzim edecekleri tekili' mektuplarını, 
y:.ıkarda miktarı yazılı teminatlarile birlikte belli gün ve saatten tam bir 
saat evv~llne kadar komisyona. vermeleri. (5532) 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Olnsl 

Toz şeker 
Toz şeker 

Kilosu 

45.000 
15.000 

M. Bedeli 
Lira 

42750 
14250 

Tem.ln&h 
Lira. K. 
6412 150 

. 2137 50 

1 - Yukarda mikdarı yazıtı iki kalem ııeker ayrı ayrı pazarlıkla eksilt,. 
meler! 22 Mayıs 1942 cuma gUnü saat 11 de tzmıtte Tersane kapı
smdak l ){Onılsyon binasında yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. Taliplerin hlzalarnıda yazılı 

temina:larile birlikte belll gün ve saatte komisyona müracaatları. 
(5572) 

Toprak mahsulleri ofı s lstanbul şubesinden 
On bir bin metre bezi ofisimiz tarafından verilmek şartne örtlllü.k 

muşamba dlktlrllecekUr. Talip olanların şartnamesini parasız <>Jarak 
muba.berat servisimizden almııları ve açık pazarlığı yapılmak Uzere 25. 5. 
9•12 pazartesi gUnU saat on beşte Sirkecide Liman hanındaki şubemizde 
h;;.zır ·bulunma:ıan rica olunur. (15666) 

l ı--::ı:;;;rl Fabrikalar Satınalma Komisyonu 
L_ ilanları 

Zeytinburnu sil!b tamirathaneslne Tornacı, Tesviyeci, Demirci, Soğuk 
demirci, Çelik sucusu ve gayrı sanatkAr işçi alınacaktır. 

NU!us k!ğıdı ve bonservislerile birlikte fabrikaya milracaatıan. (5346) 


