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1 iyi işliyenler eksik değil, fakat fen~l~rı 
var. Umumi muayene ve ayara gırış-

m ek çok yerinde ~~ 
........ -.... .... ...___...,.. ...... ~,,,,,,. 

~Yazan: Alamet 

B lr Amerikan gazetesi feryat ,

ediyor· a:Pearl Harbor bas· Lytt ı t 
kını aklımızı. başımıza getirm~I., e on 
Yuro menfaaU için fedakarlık ıh-
tlyacını birli duyamayanlar ara. d 1 k' 
rnızda çok .• Japonlar Kalifornlya· 1 yo r ı · 
Ya asker çıkarıp bizi asıl can da- • 

Emin 'fALllAN 

M. Vallas 
diyor ki: 

rnarımızdan tehdit etmeli ki feda
karlık ne demek olduğunu öğre· 

~=·~~~;:::imiz •. ,'"""··"- ff tler -Göring "Amerikanm 
1940 nisanında İngiltcredc bu-

lunduğum sırada ayni so:ıleri va- Amer·kan ı·s sulhu .. herkes·ın :~~:;:;~r bir ingıliz cazetcclslnden 1 • 
- Harbi btr nevi yeni spor sa- 1 

hıyoruz, dcmi~ti, aldıran, hazır- tı'hsaıı·nı· go .. rse su hu .. ,, 
lanan, fedakArlık mUyacını duyan 
~ok. Almanlar Londraya hüeumB 

Hemen havaya ellerini I Amerika emperyofist-
. kaldtrarak teslim lige doyanmıyon bir 

olurlardı sulh kurmakta 

Sıvastopol 
kalesi önünde 

' 

çarpışmalar 
devam ediyor 
Ruslar, Sıvasto
palu müdafaa 

ediyorlar 

Arman taarruzları 
korkunç bir 

mukavemete uğruyor 

.... '"1•P bir fOls ...... 
•allallerı al••flar 

Berlin, 9 CA.A.) - Alman ordula· 
rı ba!lkumandanlığının tebliği: 

Sivastopol kalesi toprakları Ustfuı
de çarpıfrnalar devam etmektedir. 
Ağır topçu ve bUyUk hava kıwvetle
ri tarafından müessir bir surette 
desteklenen piyademlz, hAklm tepe
de bulunan bir miktar tahkimatı zap
tetmlş ve düşmanın mukabil taarruz
larını kanlı zayiatla geri pW!ktirt
mU.,tür. Harkof'un şimali ~rkisinde 
d\lfmanm zayıf tazyüderl akamete 
U#ramıştır. 

Merkez ve şimal kesimlerinde çem 
ber içine alınmış olan diifman grup
lan, hava kuvvetlerinin mUdllir yar
dımı sayesinde daha dar bir aahaya 
aıkı~tırılmıfardır. Düfmanm meni 
taarruzları h~blr neUce vermemif
tir. 

başlamayınca ve başımıza ateş ve 
Ölüm yağdırmadıkça uyanamaya· 
cağız, ferdi zevklerimizden, raha
brnıl.dan kurulu ltiy.atlarımızdan 
fedakArl;kları göze alamayacağız. 
Hayır, hususi menfaatlere ve zevk 
1Pt11Alarına karşı vat.ani frcnlerL 
ınlz islemiyor, Almanlar ne za· 
inan imdadımıza koşacakh 

Bundan sonra Fransız bozgunu, 
1lünkerk hareketi, nihayet Lon
draya hava hücumları birbirini 
laktp ettiği zaman İngiliz gazcte
ctslnin sözlerini hatırladım. Hakkı 
\'armıf, milletini iyi tan.Jl.•ormuş. 
A.lrna.n hücumları altında İngiliz 
Vatani frenleri işlcme~c başladı. 

Va&ington, 9 (A.A.) - İntıiL 
tere Harp J.sfihsalleri Nazırı M. 
Ly#elto.n, yanında Amerllta!'.ı 
Harp İstihsalleri Nazırı M. NeL 
son olduğu halde Detroit endüstri 
merkezinde dolaşmış ve otomobil 
endüstrisinin -akıllara hayret ve· 

Nevyork, 9 (A.A.) - Amerika 
Birleıfik dttvletleri reil muuini B. · 
Walla.ce diln akfam Nevyork'd& 8ÖJ· 
!ediği nutukta demiştir ki: 

81vaslopol ıniidaf ... ı 
:Moskova, 9 (A.A.) - Bueön cep

(Dennu: &. I; SL 1 .. ) >+< 

lrern de nasıl... 
İnsana öyle geliyor ki bu işle

~lşln hızlle ve ateşilc bir takım 
csıtı gldl§lcr yıkılacak, yepyeni 
bir İngillz varlığı kurulabilecek .. · 

Bu manzara karşısında insan §U 

~anaate varıyor: Bir maden .nasıl 
filAn hararet derecesinde dövü
lürse, Yeni şeklller alablllr bir ha
le gelirse husust menfaatlere kar· 
şı vatant frenlerin işler bir hale 
gelebl1mcsı için de bir takım şart
ların bir araya gelmesi ve hazır
lanan fırsattan milletin olgunluğu 
l'larnına tam dakikasında istifade 
edilmesi IAzımdır. 

ı Müşterek menfaatın fertlerin 
Ştlhaları, arzuları, ihtirasları ve 
tılcnfaaUerllc çarpışması; bütün 
tarihin en esaslı mihveri olan bir 
mücadeledir. Medeni kıymetler. 
b~ lllücadclcnin aldığı şekillere 
l:öre Yükselmiş veya 41lçalmıştır. 

ecck bir cabuklukla nasıl _harp 
endüstrisi halini aldrJını 16rilntt 
şöyle demiştir: 

(.,.,..._ .. ı: 8L ' •> § 

HAVALARDA 

Ruhr endüstri 

Amerikan sulhu herkesin 9Ulbu
dur. Bunun içindir Jd her tarafta hlir
riyet S\lretinde t.eoelll etmelidir. A· 
meril<iı., empuyallsUfğe dayanm11&D 
MI' 11tılh kur:lnalltadır. DOnya 8-rin
de Y8'IY&n bUyWder arıuıında onda 
dokuzu okumak ve yazmak öğrenin
ciye kadar vazlfMinl bltmlf addet
Jniyecektlr. Keza bUtUn dUnya çocult
ıan günde yarım litre sut elde edift
clye kadar, bUtUn milletlere demok
rat hUk6metler k\lt'acak derecede 
mesuliyet duygueu llfllıya.cak bir ter
biye verillnciye kadar bu vaz.lfe de
vam edecektir. 

~.ölgeleri~e. Yunanistana 
hucum edıld_ı yapılan yardım 

ı ooo İDglllz aç atı 
Almaayaya dotra Avam kamara-

bavalaadı sında yapılan 
Almanvamn garbında 
do birçok şehirlere 

taarruz edildi 
Londra. 9 (A.A.) - Hava Na

zırlığ'Inın tebliği: 

gürüşmede 

Midvay 
muharebesi 
sona erdi 
Japonlar bafıya 
doğru kaçıyor 

Alaüa klJılarıalla 
llllDcl bir dealz 

barbl ltalfladı 

Mihverle hesap görme 
günü pek yakm 

Londra, 9 (A.A.) - Midvay adası 
civarında cereyan eden muharebe 
sona ermiştir. Japon donanması ba· 
tıya doğru kıu:maktadır. 

Amerikan Pasifik denizi genel 
komutanlığı neşrettiği bir tebliğde 

yeni bir şey olmadığını söylemlftir. 
Bir müşahidin bildirdi!ine göre, 

26.900 tonllato1uk bir Japon ~emie! 
batırılmıı;tır. Amiral ~imltz'ln mü
saadesi ile bildirilen bu haber, deniz
de bulunan bir pilot tarafında.n teıı

blt cdllnıiştlr. 

Aadre Maaroıs 

Saadet • • 
ıçın 

Çeviren: 
Rezzan A. F. YALMAN 

·"" Fiyatı 5 Kuruı Yakında neşe oo.,ltyonu: 

Anıt· Kabir -
Projelerinhiçbiri tatbi· 
ke elverişli görülmedi 

Projenin mütehassıs bir 
heyete yeniden yaptırıl
masına karar verildi 

l lıııll- - -- - -- - -- - - - -1 <.UNUY<.aWQALY<an&.~" 

Ankara, 9 (A.A.) - B~vekalet- 11 - Esasen bu üç projeden hiç ı 

Libyada J 
harekat ı 

ten tebliğ eclilmiıştir: birinin doğ'rudan doğruya tatbike el· 

1 - Ebed! Şttf At.atUrk ıçın•yapı· vttriş11 olmadığı ve tadile muhtac bu
lacak Anıt- Kabir projesini tesbit Jundııgıt jüri heyeti raporunda da 
~en jüri heyetince mUkA.fata layık 1 tasrih e<llldiği cihetle birinci olarak 
görillen üç projeden: ı seçilen projenin de tatbik edllmeme-

A. Profesör Emin Onat ve ~t sine müsabaka talimatnamesinin 

Orh A 
A..• ·t . . ı 18, 19 ve 20 ncı maddelerine tcvfi-an ru .. ya 8J projenin bırlnci . kan hU~metçe karar verılmlştir. 

olarak seçilmesine, m - Anıt - Kabir proje.sinin mll-
B. Alman prof-6rll Tohannea KrO- aab&kada blrinc!Hği kazanan proje 

ger'e ve ltalyan profeaörtı .Arnakk>/ sahibinin de dahil olacağı bir mUte
Foıllklni'ye alt difer iki projenin de haasıs heyete yaptırılması rnukarrer-
iklnci sayılmalarma, dlr. 

Amasya şehrini 
seller bastı 

İngilizler ikinci J 
T obruk muha
ebesini kazandı 
Tobruğun cenubun
da şiddetli çarpış

malar oluyor 

Binlerce tank hu çar
pışmalara iştirak 

ediyor 
Kahire, 9 (A.A.) - Reutcr a

jansının Libya çölündeki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

İngiliz zırhlı alayları ve tank 20 ev çöktü, mahsuller 
. kısmen zarar gördü 

~ karşıkoyma topçusilc HinUi piya· 
de hafta sonunda ikinci Tobruk 
muharebesini kazanmışlardır. Hint 
11 piyadenin Tamnr ve Blrelasag'a 

Amasya, 9 (A.A.) _ Burada ı kısım yollarını kapamıştır. Şehrin yaptığı taarruzltırdır k!, Rom-
cuma günü akşama doğru yağma· bir kısım bthçeJerine ve Zara o- mcl'ln Blrhakclm'den dolaşarak 
ğa. b&§layan yağmur, birden şld- vasındakl mahsullere kısmen za- Tobruk'u çevirmek planlarını boz 
detin! artırarak kısa bir zamanda rar veren seller, bir adamın ölü· muştur. 
seller husu\.e getirmii ve yer yer müne bir çocuğun ağır sureltc Tankların arkas~dan ~rliycn 
zararlar yapmıştır. yaral~nmasır.a sebep olduğu gibi llint.li piyade kuvvetlerinin Rom. 

Seller 20 den fazla evi götür-
1 

•. •. ' mel'ı bu tepelerden koğması ve 
müş, mecraları tıkamıu ve sürük· bazı hayvan arı da surukleylp gö. ilk Alman karşı taarruzunu pus· 
leyip getirdiği taslarla şehrin bir türmilştilr. 1 kürtmesi üzerir.e Alman kuman. 
----------------------·---- (De~amı s.. S, :o.ü. 6 ela) <••> 

Eğer insanların hareketlerine 
tnUşterek menfaatler namına fren· 
ler vurmak imkAnları bulunma
saydı ve herkes kendi zevk ve 
lşlfhasını tanımaktan başka kaide 
ve kanun tanımasaydı medeniyet 
dediğimiz şey kurulmaz, insanlar 
bir sfirü iğrenç hayvan manzara
ııını gösterirdi. 

1
• Böyle bir başıboş durumla mil· 
1 Tnukadderata müşterek menfa

at namına tam ve şuurlu bir su
tette hilkim olmak ve fedakiırlığ• 
~evJt diye kabul etmek noktası 
~tasında bir takım derece farkla-

Bomba uçaklarımızdan mürek
kep bır teşkil dUn gece Ruhr en
düstri bölgelerine hücum etmiş· 

tir· 
Dieppc dokları ve Holıındadakl 

Türk hükumeti
nin gösterdiği 

alakadan takdirle 
bahsedildi 

Alaska kıyılarında deniz har•l 
Vn.şlngton, 9 (.A.A.) - Şimdi ikin- • 

ci bir denlZ muharebe.'!! Alaska kıyı

1 vardır. Bir m111etin büyüklüğü 
ab~Cak bu derecelere gbre ölçulc-

ılll'. 

6 
Fertlerin vicdanında yer alma

n; lAzım gelen fedakArlık ve vata· 
lu sevgi frenlerinin yerine bir ta. 

d rn Yasakları cezaları koymakla 
ev • arnıı ve hayırlı neticeler elde 

Cdılc ı lllcz. Vicdani ve ahllıkl fren· 
der 1~emez hale gelirse yasaklar
ı an ıbaret frenler riya ve hile do
l'u b!r hava yaratır ve umumi ha· 

1; 1
h sarsıntılara uğratır. Bütun iş, 

Ilı ôrneklerln hayata ht'ıklm ol
tn asında, :fcdnkfırlığın makbul bir 
v·Oda haline gelmesinde VC manc
S~Jt hazların maddi hazlardan yük· 

tutulmasındadır. 

.._Acaba bizim Crcnlcrlmlz jcliyor 
·••u·ı " 
Ugu.l Biz harbe girml:'dık, yalnız 
ı tularını ve bir takım sıkıntı
t:rını duyuyoruz. GUnün birınde 
buarruza uğrar da döğüşmeğe mec
d r kalırsak, vatani frenlerın yüz
,: Yüze yakın bir derecede ışlı-

Ceğfnc 1 ili · dlğ • ng z milletinin gostcr-
t 

1 kahramanlık ve mukavemet· en 1 f~-~almayacağımıza ve Ça
-vTaım: Sa. 8; Sil. : de) X 

düşman hava meydanları da bom 
ı..eıanmıştır. 

• (De,·an11 Sa. S: SiL 5 de) ( !) 

Londra, 9 ( A.A.) - Inglllz harp 
iktısadi müsteşarı Mlstr Poot Avam 

(l>t."Vamı Sa. s. sn. • de) •§• 

sı açıklarında, Ale<ıudenne.s adaları 
dolaylarında cereyan etmektedir. Bu 

(Devarm: Sa. S; Sü, '· de) ~ 

Sivilingradda müşterek 
gar tesis edildi 

Avrupa ile münakale bu ayın 
başlıgacak on beşinde 

Ankara, 9 (Telefonla) - Şeh
rimıze gelen malümata göre Mc· 
rlç ve Ardıı ilzerhtdckl y~kılan 
köprillcrin yapılması lşl süratlc 
ncticclendirilmekted.r. Bir köprü
nün yapılması ve ray dö;ıcnmesl 
tamamlanmıştır. İkıncl köprünün 
de inşası ve rayların döşenmesi 
netlcelendtrllmtş, iş, tecrübelerin 
yapılmasına kalı~_ıştır.. Bu . tecrü
beler de bir iki sun lçındc bıtecek
lir· Allıkadar!ardan öğrendiğimize 
göre makamlarımızla Bulgar ma-

kamları arasında milşterek tarife bedllıniyecek ve uzun aylardanbc
tesbit edllmiştir. Slvllingrad'dakl ri gerek Bulgaristanda. gerekse 
müşterek gar tesis cdilmlu burada bizim glimrUkl<'rimizde birikmis 
rezerve vagonların hazır;anması- ı olan ihracat eşya ı süratlc alaka· 
na başlanmıştır. '.1\-Jakamlarımızla ı lıların eline geçecektir. Diğer ta. 

• raftan Avrupa ile münakalatın 
Bulgar makamları arasında muta- 1 b 1 ı , aş aması evve cc Almanya ile 
bık kalındığına göre her iki tarar skdedilen ticaret muahedelcrlle 
nekadar dolu vagon sokulacak o. son defa olarak Almanya tarafın
Jursa, ka~şı tarar ~a o kadar boş dan açılan ıoo milyon marklık 
vagonu dığer demıryollarının cm- kredinin sürat.le l5lemcslne yar· 
rine verecektir. Bu suretle vagon· dım edecektir. YQl, bu ayın 15 in. 
ların boşaltılması i§inde vakit kay. de çab~maya a~ılacaktır. 

Llbyada yaptlan harekitta lngfllz.Jer lklnf'I Tobruiı: muhnre.bcslnl lrawaM.,, :nu ımtıad:ı en hlll ilk ı,ı tanklar 
prmekted!r. Son gelen baMrler bu çarpışmalara binlerce laııkın l~tirıık ettiğini bUdJrnıektedlr. Bu 

.-eelm muauam bir tankı l~bit etmektedir. 



u 

• ......... it.·--
Kuisling kimdir? ~.;~~N:~ Şehir 

Haberleri 
Meşum ve eb~di bir tarihi ı1 Tramv.ay ma. l-

şöhref kazanan 

l zemesı temın adamın meraklı hikayesi 

Sadelerin 
harikuladeliği 

Havanın önemi 
~ skldCD btitUn diın)B ,;:.ı.•ı/•t(' .. 

~ JerlnJn muayyen aUtun1ann· 

da ve bütün dUn~:a radyo progra.rıt· 
lannın muaş~·en .o;aatlarında. ha,·a 
sartlarına. dair h:ıtwrler ,·erJUrdl. 
İ-ıa.rp, blr ya": lek~l gibi y&yd111 
grnJ,ledlkte ön<'e ınulur.r1J>ler, 8on
ra da tarafsı7.lar gazet,.ıerlndf"n \"f' 

radyo ıırogra.ınıarıodnrı hava. ha
he-rlerlnl !l'flldJlt"r. Böyle olmn'tı pek 
tabli idi. ('ünkü modt>rn harpte ha
va şaı-tla.rını ltlnu I)(' in<'elemenln 
rolii "iOn derf'<•e Oıu•uılldlr. Bir ha\ a 
alunma ba,,·urulına ... ı, bir remi ka
filesinin hareketi, bir taarruzun I>aıı· 
lamafir ha' a prllarının kee.lne ya
k!n bir gerç.ekliklt' IJlllnrneslne bağ
lıdır. 

=====' ediliyor 
Yazan : M. H.IAL 

Elektrik İdaresi seiıe!ik 
= 

i ngiltere makinesinin 
sıl islediilr.i içeriden 

na- ve basit bir tedbiri, sam:mt ve nacak1arından kork na~:tm An· 
cör· topyekun bir kalkınması işi hal· karadaki evlın<len •abah kahval· 

led!verlr. l\.temleketimize yeni ı ı i peynir ve yağ gön-

KUISLİ~G 

fC5) u harp yuzunde ter ' sa· 
19> no yeni bir is m kat•:dı 
Kuisling lsınl •• 

lı!n e"8Slna bakarsak Kutsi ng 
:-torveçll b r pallt~kac•n Is 1. 
ulr. Fakat bugüo art•k bu nokta 
unutulmu$tur- cıFa! :!l adam Ho
anda Kui;! gl ol'lcak diğer fa· 

;an ada.n H t Kı..; s "1gi stfatile 
Berllndc ve Romada parlak su .. 
rette ka'""ul cdı nlşt • gibi söz
ler t .tiyor1JZ· :.J r.ııck ki Kuls
lı.ng. blr k•msen , aendi rı: ·e-
tine •hanet etUğl!ti, onu diğer b•r 
milletin kölesi haJ!ne ı dirmek 
·~ n · temelleri yıkmıya uğ. 
raştığını ifade eden Adi bir isim 
ha r..- alm !Jr. 

Buna benzer roller oynıyan in. 
sanlara tarıhin her devrinde, her 
)erde tcs:ıdQ! edl.m;;t..r Fakat 
Norveç,l Kulsllng bu rolü o ka· 
dar ileri götürmüştür k• adı dün· 
yac.ın buton dıiiertne karışmış 

ve ebedi ve meş'um bir şuhret 
sahıbi oııiıayı şımdid(:n ten1ln e~ 
m'iti« Öyle bir llihret ki Efes 
mabedini yakan licrostratın şOh
ret ihtırası.•a pek berzlyor. '!\la
lQm ya, bu cinayeti neden 1 lcdı· 
ğlnl anlamak için Herostratı çar. 
mıha ııermlsier, .şkence etmiş. 
ler, neticede itir r etm. ş. 

- Adımı ölmez ve unutulmaz 
bir hale gctırmck içlıl yoptrın. 

~ :Ces kundakçısının bir ta· 
l.ı;;.. rihi eşi diye her gün adı· 
nı tı!t!iğim.z Kulsl.:ıg kim olu· 
yor 

Bun.a. merak ettim, ma!Omat 
topladım, size de anlatayım: 

Tam adiyle V dk un Abraha
ham Lanritz Ku;sllng, 1886 se. 
nesinde cenubi Norveçte doğ· 
mu ·tur, şimdi 56 yaşındadır. Ba· 
basr P•P•zdı. Kilçük adlarından 

birinin Abraham. yani A vram ol
ması, ceddir.de Yahudi bulundu
ğuna de!Alet etmez. lncıide geçen 
bu gibi isimler, protestan mem· 
!eketlerinden bir çoğunda kulla· 
nıhr. Kölelik s!stemir.e karşı harp 
açan meşhur Amerika devlet re
isin adı da (Abraham Lınkoln) 
de~il m:? 

adını toışıyan Oslo'ya gitn1iş ve 
ha.rbiye mekteb'nin kabul lmtl· 
hanına girmiştir. Büyük bir L:;ti
dat sahibi olmasına ve lmtihar.ı 
birinc:likle geemesine rağmen 
mektepte kendini muallimlerine 
ve arkadaşlırıra bir türlü sevdi. 
rem<>mişlir. Hodbinliği ve •hlı· 

ra~l""rın1n !'ıddetı herkesi ona 
dü~man etmiştir. 

Henüz tegmcn iken dipiomasi 
hayatına atılmış ve geçen harp 
csnasır.da :Nor\'eç·n Petersburg 
sefaretine askeri ataşe olmu5tur. 
İhti181 sıralarır.da Petersburgda 
Norveçin sefir \'ekili diye kal· 
mış, hattA İngiltere Jle yeni Rus
ya a estnda diplomasi müna~e
betleri bozulunca b~r müddet 
Ru.syada İngil ız merıfaatlerinin 
konınmaıııte uğraşmıştır. 

rc:::5ı us)·adan avdet.nden sanra 
~ n1cşhur NanseM çatmıştır. 
Nansen. o sırada Rusyadakl ı.c

lara ~filletler Cemiyeti namı'la 

vardım etn1ekle meşguldü. Kuü•
İing bu teıkilılta glrmiftlr. Fakat 
bütün haris adamlar gibi muhi· 
tin tesirlerine kolayca uydugttn· 

kömür ih!iyacını şim
diden stok edecek 

:P..luhteli! meseleler üzerinde te-
l da bulur.mak üzere- bundan mas ar id 

bir müddet evvel Ankaraya g en 
Tramvay Elektrik, Tünel İdarele
ri Umu-~ Müdürü Hulki Erem 
dün İ!'ltanbula dör.müştür. 

Umum müdür bu temasları nc
Uce!!\nde birçok i~lerde mü.:Sbet 
neti~eler almıştır. Romanyadan sL 
parlş ediltn bandajların ih~acı 
için ıazım gelen hertürlü tertıbat 

alınmış olduğundan bu bandajlar 
bugünlerde Romanyadan yola çL 
karılacaktır. n·ğer tar~!tan Ame
rikadan ve Aimanyadaıı yapılan 
tramvay, otobüs malıeme sipa
rişleri için hükt1metin esa81ı bir 
şeklide müzahereti temin tdilmiş. 

tir. 
ŞirkeUn kömür Jhtlyacını kar

~ıJayacak kömürün verlimesi !çın 

alakadarlara taz:ım gelen cmirlpr 
verilmiştir. Şimd'den senelik ihti
yaç stok yapılmağa başlanacaktır. 

Gıda maddeleri tev
kütükleri dan komünizme meyletmiş, hat.. ziatı için aila 

ta b•r Rus komüıı.!st kadınla e,,_ ~ 
İaşe belgelerinin Halk Da,.ıtma 

lenmiştir. 1924 ve 1925 senele- BlrJlklerl tarafından tevzilne de
rtnde Norveçte komünist ve ih- vam edilmektedir. Viliyet bugün 
tiliı.lci p rhlerile teınasa getmlye bir teblig neşredecek ve bu be
çalışmış ve kendilerine su tek- yanoamelerln doldurulma şckille
lıfte bulunmuştur: rile daCıtma işleri etrafında halk 

- Norveçte kıztl bir lh!ilAI tenvir edilecektir. 
koparalım, kızıl hassa lc~kllittı Beyannameler il~ gün zarfında 
)ı'apalım, ben bu maksadı hazır- dogru bir şekilde doldurulacak ve 
lamak ilzere Norveç genelkurma· birliklere iade edllecektır. 
yında casusluk yapmıya bile ha- Diğer taraftan Vi13.yet hazırla-
zırım. drkları aile kütüklerini de buı:ün 
Norvc~ solcuları, bu cazip tek·' birlilrlere gön<lereeektir. Beyan. 

liflere ragmen., eski subay ve nameler bu ayın yirmi beıinc ka
diplomata itimad bajlıyamamış.- dar bu kütüklere geçirUm:ş ola. 
tar ve kendisini sağ tarafın bir ccı.ktır. Bu aydan itibaren de tev
casusu sanmışlardıl'. ziat bu kütüklerle ve belgelerle 

Solculardan gôrdüğü red mua- yapılacaktır. 

melesi üzerine Kulsllng bir ham· Darülôcezeye yapılan 
lede mesleği degiqtirmiş ve 1-
cı bir parti olan Non-eç ç !tçi yardım devam ediyor 
partisine kalılmıştır. O sıralarda 

DarU!Acezeye yapılacak yar· ıimdiki glbt İngillz düşmanı de. 
dtmlar için muhtelif müesseseler ğlldi. 1930 da •Rusya ve B:z. 
mümessllleri ve sahipleri dün öğ

başl•ğı ile yazdığı bir kitapta şu leden sonra Vali ve Beled'ye Re. 
satırlar vardır: •Skandinavya ile 

isi doktor Lütfi K•rdarın J:ıaşkan. İngiltere arasında Holanda ·\'e 
Finlandiyanın da iştir8.kile b·r lığı altında toplanmışlardır. 

Dünku toplantıda müessese sa· şimal iWfakı aktedilmeli, müm· 
küıu;e buna sonradan Amerika, hlpleri 1000 er liradan aşağı ol. 
Almanya ve İngiliz dominyonla- marnak üzere yardım taahhüdün-

de bulunmuşlardır. Bu toplanan rı •Ave edilerek Bolşevik tahek. 
paralarla bu kimsesizler yurdu kümüne karşı bir sed vücude ge. 
yeni paviyonlar ili.ve t suretile 

t!rilme!idlr. Böyle bir sed saye· tevsi edilecektir. 
sinde medeniyeti uzun müddet 
korumak mümkün olabJl!r. İkh· Ekmeklerdeki etiketler 
sadi baktmdan ve gümrük birtL 
ğl bakımır.dan; İskandinavya ve 
bilhassa Norveç, BilyUk Brltan. 
ya lmparatorlutuna katılmığa 

bakmalıdır. Zaten İskandinavya 
ile İngiltere arasında cok eski 
sevgi ve saygı bağları vardır.-. 

1931 •enesinde çifld partisi 
hiç beklenmez şekilde lklidar 
mevkilr.l almı-s ve Ku 1sling milU 
mildafaa nazırı olmuıtur. 

Bu sıralarda Norveçte (B ber 
h5.dls.esi) denilen bir vaka kop
muş ve bütün memleket:n dik
katini çekmi~lir. 

ve yeni çeşni un 
Kc\ğıt vaziyeti dolayısHe ekmek_ 

!erin altında bulunan etiketlerin 
kaldırılması için tetkikler yapıL 
maktadır. 

Dün bu etiketler yerine numa. 
rall soğuk mühürler vurulması 

üzerir.dc tecrübeler yapılmıştır. 
F.akat bu iyi bir netice vermemiş.. 
tir. Bunun için daha başka şekil. 
ter aranmakU.dır. 

m:yenler, onda akla durgunluk tı arı Ç n 
dücüace1cr ve tatbikler get:rir. · · ı t" · ı De ek verecek giriitlikler tahayyül 11 dermeler.ını s ıyeceg m. m 
ken lnsiyaklarımtzdan, geienek.-

ederler. Sanırlar ki: Birbirlnln kl bizim şehirlerimizin bünyesi-
lerimizden, göreneklerimizden 

üstünde ve Jçinde sayısız çarklsr ne, b'z1m halkımızın ruh haleti-
lb k · de yüz çevirmesek, onlardan vardır. Ha u i makine, sadedır 1 1 ne uymayan tedbirlerimiz var. 

h "k ı ı faydalanmaya, bunları on ar a 
ve bütün ar> u ade iğL bu sade· Telkin ve !Edblri kütlenin seviye 

K il k i beslemeye g'rişsek ne iyi olur. llı:indedlr. onuşına di nde . . . hususiyetine ı:öre yapmak. 
kısaltılmış cümlelerden nükte- cZlrai ~tıhsalim~zt 1 artırmH.- ve zemini hazırlayıp 

!erdeki açıklığa, y ') tedbiri almak 

~~:ı:;~:i ... ~e.~~ r B h K a z al n :ÇA r, LA R 1 ~:~~~n Mak~:~~; 
~:~~~~:;;:~;~: e çet ema \.J . ~:~~nk~~~·~:y;t~ 
sadelijın . tesl.rı . . . .. .. . _ mecburiyet bile olsa buna bizde 
ve basltlığin ıhtişamı hUkilm sU· yı <lilşunUp de büyük ~irlerl imkan yok. 'Menfaatine düşkün, 
rer. İngılizlerin bu sade ve ba· .mlzin kısır topraklarında zorla k hırsile gözü dumanlı :n-
5it, bu muhteşem ve milli imbl- yet~qtirdiğ miz bahçele:-i söküp s::~:rç her zam::ın vard(. Onları 
ğınden geçm~ye~ ~lçblr ~ki~, patates tarlacığı yapmaya çaba- yumuşattığ1mız, adam etUğlmlz, 
h çbir his, hıçbır nukte, hıçbır hatta coşturup fedakAr yaptığı· 
s~tem. tnıil1ıereye &iremez; girse lamaktansa; dünyanın en mUm· nuz zam2nlar oldu. Yine öyle 
bile yayılmasına, benimsenip kal bil, en müsait ekim yerleri olan bir hava yaratınanın çaresine ba-
masına imkln yoktur. Muş ovalarımızı, Antalya ovala· k 

1 h a ım ..• 
Londranrn me~hu-r Millet ba - rımızr, Dalaman ctftliklerinıizi .. 

ç-esl «Haydpark• ta kurulmuş H alk, ilk d..:.:fa insiyakının, 
Serbest ku··rsın· ere her s•ras.•nı köylülerinılzi daha ziyade hare-

sağ duyusur.un, ruhunun 
gözetley.n. her ücretclg"ini öde- kete ectirerek, çalı§maıa sev- t . ka 

adam1dır; sonra man ıgın, -
yen çıkıp ağzına gelcı>i söyliye- kelmek sureUe bu mümbit idenin ve kanunun... Bunu her 
bilir; idarenin hangi kısmından, toprakları sürdürüp ektirsek zaman gözöcür.de tutm?k gerek. 
rejimin nesinden şi.kAyetçi ise getirttiğimiz çeşi\. çeşit zlrael ma Tedbirleri ve tertipleri yarım 
anlatır, derdini <iöker; ded.ko- kinelerinden daha iyi jstiCade et- olmaktan kurtarmak; memleke· 
duya, fiskos

1

a lüzum k.almadan tin bünyesine, hal.kın ruh haleti-
içinı boşaltmış ve kayfusunu ya- menin yolunu haz.ırlasak, hem ne muhitin ln1kanlarına göre al· 
tışt>rmış olur; konuşurken din- emleketin birçok ihtiyaçlarını m~k: lç'nden çıkılmaz giriftlik· 
leyenlerin daha çok tasdikını ve ndiliğinden tedarik etmiş, hem lere dej:il, verimli basitliklere vr. 
nihayet alkışınt koparmak içın ziraat mahsullerimizi memleket muhteşem se.dellklcre yönelmek 
işi şahsiyata dökmeğe baılarsa ölçüsünde epeyce arttırmış, hem gerek... 1 
bil- kenarda bekleyen polisler, İşi toptan halledecek ve deva· 

· · de köylü ve çiftçi gençlerimizın 
et altından alkışa başlarlar; ışsız yı. tam getirecek tedbirlerden 
dinleyicilerden bir Od.si de bu yen! usullere ve Aletlere alışma· biri s-enarak tızirat istihsalimlzi j 
"alkışa lşv.rak etmıı bulunur; •- sını ve bel bağlamasını sağlamış artırmak> için dUşündütümüz 
dam, palislik olmadan, memnun olmaz mıyız? bir büyük, toptan ve bas·t çarc-
ve rahat, kürsüden iner. İr.gilte- yl kaydediverdlk. Bu çapta, bu 
rede her tedbir buna benzer: Topraklarımızdan iyi mahsul sadelikte, bu yerlilikle dütünmc- ı 
Maksadı kolayca, dolambaçsız almak için köylüyü toprağa bir yi ve bulmayı Adet edinemez m · , 
ve kendllitlnden temin etmek kat daha sarılma, toprağı daha yiz? B. K. Çatlar 1 
yolundadır .. 

A nadolu da böyle sadelik· 
kr ve bultllkler içinde 

haşmetler Ve harikalar dly·&rı. 

dır. Kafasında yarımyamalak 

dünya görüşler.inin, ilim zihni
yetlerinin birbirine karıştığı mü
nevverler, çaresiz kaldığı, işten 

ümidi kestiği zaman, halkın sade 

11 yaşınd J bir yavrucak 1 

kamyon altında 
kalarak öldü 

Dün Fatihte blr kız çocuğunun 
parça parça ezilerek ölmeslle ne
UceTenen feci bir kamyon kazası 

otmuıtur. 

jyl tanıma, çalışma zevkinJ ver
me ve sevme fırsatı vermeliyiz, 

B u sıralardıa, yağ ve pey

nir memleketi olan Kars· 

tayım. Sabahları kahvaltı için 

yağ ve peynir bulamıyorum. O 

kadar ki tuhaflık ediyorum sa-

İ stanbul muhakemat 
l"'lÜd i"rlüqü 

Anka.ra, 9 (Telefonla.) Mlln.bal 

bulunan lstanbul muhakemat mU· 
dUrlU!Une ŞOrayl Devlet mUddeiu· 
mumllerinden Ari! Hlknıet Yaman· 
ojtlu tayin edllmlştır. 

ncıiat X§~•~ _, __ ..,, 
Ol]le lazımmış 

a staubul ha.lagaz.ı J'}tllerlnln ·aun de dört taraftan g-elen ateşle 9a,-a,
O ltt.emek üzere m\lracıaatl netlco-1 mak kazana. dü:şmekten farkMzdır. 

Bu ba.hJste okuduğıun Fransrzca 

bir yazıda. dikkate d<'"fer malCımat 

gördUnı: 

Alman kurn1ayıııda nıeteoroloJı 

oft~ni Spang adında bir &ener•I 
idare etmrkt.edlr. Şlındl~·e kadar 
loku bulan Ahııan hareketlerlııJn 

başarılmasında baroınetrder. son· 
daj balonlan, flııe&khk ,.e ha.' a twc
~ylkl Jsta.tlı<itiklerJ,yle muluıırrbelerı 

idare ede11 bu genPralln büylik lılr 

payı oımu,t-ur. ~tcseJ;i. cStbarn· 
horst», cGneı.,enau• 'e cPTbu·: Eu· 
gen» Alu-.au harp renıJl(>rlnJn FrRn· 

sada. bulunduklan Bre<ıt'teo ka.lkı11 

~lanş"t.an geçerek Atm&nya)'& gt
debllmclerlnde General Spang e-n 
bUyük _yardont ~ apmı-,tır. Grrc:f"k'" 
t.en de, bütün f'ra n~. Belçika. J ıo

Janda 'e Danimarka nıeteoroloJl I"'' 
ta..,yonlanntn raporlarını gilnlerC'e 
lll(',elt,)"en Spang, ha.rp J't'Otilerlnln 
harek('tl l('ln en nılinR<iilp glin ola· 
rak 12 '!IUbatı te~blt ('tn1i,tır. OIO) 
Jar renerale hak kazanthrllll'j ' ( 
20 'ubat günü ~at Jt de Ü(' harf 
genıl~I «C'ıılaı.,,, boğa1.ıııa ,yakla,ır· 

ken ~lmalden gf!'lrn ke-.ır yaJ:;-nıur 

taneleri ı-örü' ~artlarını hemrıı Jıe· 
n1en "lıfıra lndirn1l-,tlr. lnglltere k.,.. 
J rlarındakl ağır topların atı.,ı tc 
~ll't'llz kaldığı gibi IHı\a. ve dcnlzdl·U 
yaın1an !oiahJırı<:-lar da, gene görü': 
~artlarının frnalığ·ııdan, ıwk IJ~".:'a~ 

rıh olauıamı';'tır. 

Hu ba'13-rı~a. ınııknhil. OencntJ 
~panı \-e ofl"ll Ru-; kı,unn ':iddeti· 
nf taltnılnd6 ha~-ll yanılını': sayıla

blllrlf"r. Rnnun da !otf"bf>bl, ha,-a. ,art
J arı u.a. k~ln olarak t~blt i<'ID ıııH.ha

"11 IW'k reni' olan karşı tarafın n1c· 

teoroiojl lstas,yonlarından l'°!tlfadt' 
eden1('1nel<·ridir. Bu vaziyet kar<;ı

~ında Rao,ya. lkUn1ının ,a..,ati kı; 

Ut>i olan 189S J ılı ..,oğuklarını lu<'f' 4 

lcıneltrJııe esas tutınu.1 oln1ı:ılar1dır· 

Ilo.lbtıkl 941 lu'7ı 1893 kı,ına razlo.· 
~l.yle taş çıkartmı~ le Alnıantarııı 
plıt.nlarına bozmuştur. 

' Iodern harpte bi.\yü.k öneınJ olsrt 
bu hava bah,.lne bf'lkJ bugi.inlerde 
tekrar dönerin1. 

llÖlt llADI 

M aliye memurunu• 
tahkir etmiş 

Karagümrükte !Kar~baş mahaL 
lesi Zeynelağa sokağında 9 numa
rada oturan Ra3idin 11 yaşLndakl 
kızı Seniha, teyzesile Fa.Oh cad· 
desinden geçerken şoför h1ehme
din idaresindeki kamyonla an[ su
rette karşılaşmış ve kız süraUe 
gelen kamyonun. altına düımilş, 

parçalan•rık ölmüştür. HAdiseye 
MUdclelumum! muavini Cevat Öz· 
bay el koymuştur- Adliye tabibi 
Enver Karan cesedin defnine ruh
sat vermlotir. 

Artık bunda.o ROnra mesele, şeyta
sinde vUAyette bir bakenı komıs:o- nın kaun•nı han~ tarafın kelY'e"il
nu toplanmış ,.e "Şirketin lşçtlerıne .nln kar1ştıracafı:dır. Ancak bunda da 
gıda maddeltrı 3-ardımında. buJunma· thttyat ıAı.ımdır; 'l.lra. kazandan cŞey-ı 
91 kararıa,tırılmı!t. Fakat aradan bir b ._ ...._ uhte idi 

• tanın ac•&·• ~·-ması m me r, Karıı··:i~ i.nde Eın·ıı adınd • b•· 
butuk aydan fazla bir zaman S"eçtlfl , 1 "~ .. , , •I c:ıı· 

Eski Tramvay Şirketinin 
borçları 

halde bu karar ktığıt üstünde kalmı.. A."\fA....~... adan1 h. 1 koy l\'J.ll.)'~ Tah?t " . 
Mademki karar gıda maddeler! Bir Vl'l te1gra.fı Almanların, Rus besi "e?n'2ticrını. tahkır etn1.tklt.~ 

hakkındadır ve mademki tatbik edJI- cephesinde kıttan kalma. C'eplerl te· suçlu olarak Adlıyf'.ve verlı'l l~ .\- rı 
medeın yazlldıfı kAflt fuJtöwde kal- mlzlflllne.kt;e oldntunu bildiriyor. Ak- dün ık.r.ci .,asliye ı..ezada .3 g~ 
mışı.r, hiç olmazsa. kararı kl.fıt htl-1 şa.n-ıları ~·kan bJr arkada,ımn bu hapse, 100 ~ ra par l cezasın<i çaı P' 
Ya~r ilstüne ya'Ullahydı ki havag&zl Jıavadlo;e c.\.lmanlar cepleri t.e~· hrılmıştır. 
l~Ueri bu karardan faydalansınlardı. l·orlar:ıt ba,lıtını koymuş. Aman··· ---------------' 

ŞJl:l'T.U.'IN KAZANI Dk ı...ıu,ta ID9lln bunu bl• zabıta. ,- T A K V j M -ı 
Libya.da. Mllıver kuvvetlerinin ln· hoberl &anlyor:.. 10 HAZiRAN 1942 

g-lliz mayin tarlsları içinde açtıtıl ARIYAOAKLAR ÇARŞA~lBA 
gedlj"e Jngl.Hzler «Şeytanın kaı:anı• Htldrkıh yaralandı, Çekler kurşu· AY 6 - Gün 161 - IJIZIR 36 

Babasının papaz olarak yafll
dığı kUı:ük kasaba Ye mUteassıp 
aile muhit1 Kulslingc dar gelmig
t!r. Pek genç yaşta kasabasından 
ayrılarak, o zaman Kristıya~ya _ --- B ir gün Kui:;ling, parlAmen

toda iyasi dtişmanları ta

raf•r.dan şiddetli hücumlara ve 
, ıthamlara utrqmı$hr. O akşam 

(Dn·amı: ~ •• f; SU. ! de) 

Dün ekmekteki arpa miktarı 
yüzde yirmi beşe indir'leeektı. 

Dün Fırıncılar cemiyeti reisi unu 
aynl şekilde .aldıklarını söylemi~ 
tir. Bunun de&:irmenlerdeki stok 
unların evvela verilmesinden 11eri 
geldlJU tahmin edilmektedir. Bu. 
gün yeni çeşni unun verilmesi 
muhtemeldir. 

t,tanbul Belediyesinin eski Tram 
vay şirkctlnden alacağı olan 400 
bin liranın müruru zaman dolayı· 
sile reddi eski şirketçe ıstenmlşse. 
de Belediye buna itiraz etmekte
dir, 

adını venni,Jer. Yine Londrad•n bil· na. dlzlldJi öldU, yine Çekler kurşuna RUl\Iİ 1358 - !\Iayıs 28 
dlrUdl.tfne- göre ba kazandaki n1oha- dfı-ildJ; <"enazrs1 kaldJrıJdı ıötti.rU1- BİCRt 1361 - Coınaz:iyelevel 25 

22,100,000 kadın 
şapkası 

A nıerikan kadınlarının e8kl blr 

a.detlt>ri ,·ar: Paıı;kalyada mut- 1 

~a:kal~:~ ~~rı::':akaf8p:1:1:~;~ 1 
adama ka~ı kadın bo,anma dAvuı 
ar• kendt~tnp hak l'f'rlllr. 

Ba7.t nlklıln adaın1ar, bu -,t>nv ıneın
leket bir hayat mticadel~lo m.,guı 
olduıtuna ,.e dlln~·anın her köşt": inde' 
ho,taz boğam dO' a:,nl<lütüne güre 
kadınların v:ı~kalJa şapka.o,ını ihmal 
edeceklerini sanını,ıardır. Bu adam· 
tar meler kadın denilen ınahlClku 

tanamıJorlarııır,. Bu sene bir t-Ok ka. 
dınJarın i.inırorıııa ile l'f'tnıeltrlne 

r;utmen tjılJ>ka utı'ı ttkor teş;kll 
trlt>(•f'k bir dere«-ye \-·annı-ıtır. Ame
rikıı.da lkl hafta itinde t.ı:uu '.\imli Jkl 
ınil~on ~Uı. hin 'apka. · hltnı,tır. Bu 
rakkaına göre i.111 M:nrlerln \'&'Ati 

şapka. !latı..,ı olan 3 liz. n1Uyonun bu 
" O{' a,ııac.-..af'ına thUrn:ıl ,.('Mnf'k ra
irılir. ı~ .. kh1en: cflrrkt"'i derdinde-, 
kocakarı bulaınar nda» di)e blr &z 
, arılı. (ialiba pc-k doğf'U hlr fOÖJ;

Ulin.)·a birblrlne giriyor, kadınlar 

,ııpkalarından "\Uzgeçntlyor. 
suıçı; 

SONM IYEN ATES 
Tefrika No. 85 

Doktoru teşyi ettikten •onra Nlhadın 
yanına döndüm. 1\lakı::adım onu yavaşça 
uyutup odadan uzakla,makh. Fakat Ni· 
hat, hafi! bir ıeole: 

- Perihan, dedi. 
Ve sonra yalvarır gibi illv; ettt: 
- Kaç günd~r dünyadan haberim 

yok. Lütfen gazeteleri tarih sırasına ko· 
yup bana verir misin., .. 

.N'lhadın en büyük meraklarmdan biri 
de gazete sütunlarındakl havadisler! bü· 
yük bir dikkati~ takip etmekti. Bu ı:ıe
rnk belki de mcsleginin. onda uyandır
dıgı m~raktı. 

iı.raz ettim: 
- Yorulursun. Yarına kadar i:Stirahot 

et, dedim. Fakat o, ısrar etti; 
- Uzun uzun okuyacak değılim. Sa· 

dece baı;lıklara göz gezd·rec~ğim, dedi. 
Onu, daha fazla üzmeyi do~ru bul

madım. l\la.s:anın üzerl:.dcki gazeteleri 
nldrm. 'l'arih sırasına koymıııita başladim. 
Bu sırada gözüm, tık sayfalardan birinin 
en gine tarpar yerındeki b•,lıh iilşt'. 

Yazan: lsm etZI YA 
rFecı bir otomobil kazası] 
- Üç öiU, bir yaralı var -

Bôyle havadloleri okumaktan hiç hoş· 
lanmadıtım halde bllmiyorum nası1 bir 
hisle gözlerim yazıyı takibe ba~ladı:Ya· 
zı aynen şöyle idi: 

Dün gece Haydarpaşada milthiş bir 
otomobil kazasr vukun gelmiş, bu feci 
kaza, üç hayatın b:r anda sönmesi ve 
bir hayatın da ciddi bir tehlikeye gir· 
mesile rıetlcelcnml~ir. 

Sureti mahsusadı yaptığımız tahkika
ta nazaran ÜskUdarda Doğanctlarda ika. 
met eden ve meşhur kumarcıla,,rdan ot· 
duğu r'.vayct edilen Behçet lsmindc biri; 
refakatinde MazlCıme ve Dürriyc ismin· 
deki kadınlarla Galip ad•ndakl arkad•ş• 
olduğu halde hususi otomobille Suadi
~·ede avukat Nihat Nadirin köşküne g.t
m şler .. Geç vakte kadar poker oynayıp 
eğlendikten sonra avdet etmişler .•• Fa
kat BehçeUc arkad•şiarı oradaki eğlen
ceyi kcifi görmedikleri için, Feneryolun
dan ı:eçerk<·n Beivü bahçes:nc de ugra• 

rebenin blrln<l k•!iftlı Mihver ale) hl· dlı, Mili. ~kler lnınıuna dl"Lill)·or. VAltlT :llff AI ı EZ,\., ı 
ne nellcelenını,. Oyle aolaş•lıyor ki ölü!lll dirisini GÜNEŞ S.28 8 ,48 

ıını.., fena d•A"U: Gerçdr;ten de et· Çekleno aratacri<l ÖGLE 13,13 .ı 33 
rafı maylnlerle çenlll bir sah& için· Tatlıserl İKİNDi 17,14 8.3-1 

mışlar. Orada da bir müddet oturmuş· 
lar, içmişler ve adeta muvaıencler·nt 

muhafaza edemlyecek bir hale gelmiş· 
Icr ..• Sonra tekrar otomobillerine bin· 
mişlcr, KızıJtoprak caddesini, Kurbata
lıdere köprüsünü., Alt(yolağzınt büyük 
b r sUratle geçUkten sonra Haydarpaşa 
rıhtımına tnmJşlerdir. Bu eenada devriye 
vazifes:nt ifa eden polisler; seyrÜ'!efer 
nizamnamesine muhalif hareket eden 
otomobili durdurarak ihtarda bulunmak 
için düdük çalmışlar.a da ıçindckllerc 

iş"ttlrememişlerdir. Dlrekslyonu idare 
eden Behçet, Haydarpa,a rıhtımına iner 
-inmez makineye son sUraU vermiş. Ar
tık çılgınca hareket eden otomob;l, tarn 
ş'mendlfer geçidine sapılacak yerdeki 
büyük çınar ağacına bülün hızi!e çarpa· 
rak bu milthlş kaza vukua ı:clmlştfr. 

Kadınlarla Behçet, o ar.da olomob'.lle 

beraber parç•lanarak ölmüşlerdir. Muh· 
telif yerlerinden ağırca yaralanarak 

ölümden kurtulan Galip ise, derhal Nü· 

n1une hastanesine nakledilmiş ve güç· 

Jükle ifade alınabilmiştir. 

Bu feci kazaya sebeb:yet veren Beh

cetin şoförlük ehliyetname.si olmadığı 
gibi, olomobiiin de kendisine alt olma
dığına dair bazı rivayetler vardır. Za
bıta, tahkikata devam etmektedir. 

Büyük bir heyecanla okuduğum 5:on 
•alıriara gelmişllm ki N•hat seslendi: 

- Ne var Perihan, ne okuyorsun'? •. 
dedi. 

Kaderin bu garip cilvesi karşısında 
o kadar büyük bir hayrete kapılmıştım 
ki güçlükle: 

- H:ç ... 
Diyebildim. 
Hiç bekl•nmiyen bu kork.unç hadise 

karşısında, N'.hadın da heyecana kapı· 
larak sarsılmasından korktuğum için 
ona birşey söylemek istemedim. 

Fakat Nihat, ısrar etti: 
- H•y•r ... Blrşey var ... Çehren kar· 

makırıpk ol<!u. Söyle nedir? .. 
Hakikati söylemekten daha fazla ka· 

çınamazdım. Fekat ihtiyatlı davrandım: 

- Hiç canım ... Bir olomobll kazası ... 
- E .. Niçin o kadar aiAka gösterdin? .. 
- Vak'a b'raz garip de. 
- Hayır Perihan .. Birşey var. Ben-

den saklayorsun. Ver bana gazeteyi ... 
GazC'teyi vermesem daha fena ola

caktı: 

- Bir şartla .. LUzun1undf.n fazla he
yecana kapılmıyacaksın .. dcdin1 ve ga
zeteyi uzattım. Nihat gaze-teyi okurken 
bıe·n de onun çehresini büyük bir dik· 
katle tclk'ke baıladım. Daha ilk &>tır· 
l•rda Nlhadın çehresi karıştı. Okudukça 
yüzündeki hayret ve nefret arttr. Niha
Jet yazıyı bitirdikten sonra gazeteyi 
fırlattı attı. Ellerini yukarı kaldırarak: 

(Ar--) 

AKŞAM 20 40 12.00 
YATSI 22,42 2.02 
İMSAK 3,09 6,2) 

========':":"'==========""' 

(YKÖS~!Li 
Yumurtalı kuzu 

rozbifi 
DilnkU rostodan çok ınemnun ~·· 

lan çocuklar, bugün cızbız blr ~·t
4 

mek 1. tcdtler . .Bir kuzu bulu aıdıı11 

Göul blftek )-aphrdım. Fakat y.ıl· 
ruz biftekle bir g-üıı fdare)·e 1n1Jı;ı\ıt 
otamıyacağını düı:ıUnerek buna. blr.,r~ 
da be:tel}'e Jla,·e f"tthn. •Bcı::elJt'Jt . r 
tl-'\·elce ~1 ~adt'yağh olarak ııl~ 

ı• diın '"·e ıııal~a"ll hol olnrak bir k:JI' 
hazırludın1. 

Biftekl('rl ıo;karada gfrz.el ,e ı.ıı.1~ 
h kanlı kıı.arttıktan !o.nuru. sadey~& ,.. 
jkJ!jtr ,yumurta lt..ırdın1 'e l u111ur. ,. 
Jarı c:ok J>l~ıncnı<"k \(' da~ıtıunıtJ~ 

1 

şartlle biftrklr;!ıı ıiı.rrlne .l·erh·~ 1; 
dhn. Yanlarına da. •·-ol ,.aJc,alı b1.•J 
yele-rl Hi\.\e t-.ler('k ~ofra.'a u.Z "'~ 
mı~akh bir ('a<·ıkla gcUrdlğhıo '"~,. 
çO('uklar pek n1enınun kııJdıl:ır 

i,ttıı .ı ile l eıı1u.·lt.. JrdiJ~·r. 
L\ h.UlL~ I 
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~=:~,~~:y~~~~~~I Ankara stadında sıv~nc 

~ ephelerdf'kJ mullArebe du· 

"- rm:nlat"mı bir .ka( eatı.rla 
derJmnıe mümkün: 

l - Orta l'ufflkıe Japoıılar•D 
Anıerıı...ya kal'!Jı Jerıl bir harekele 
KeçUk.leri muhakkak. Bu lıattkeUn 
lıecletı Japon aoavataıun oelı\metl 
ltt. Amer1kalıları Alenten, Hidvay 
ve llaVay adalarından. çıkarmaktır. 
Mldvay l"febbil.oü suya dli?mü,ıür. 
Aleııt.oa adalanua yapıldıp töyle
nen Japon harekeUa.Ja de aet~tz: 

blmu. malıtemelıUr. 
2 - .Japonlar Çin~ hü- C.k• 

7-.ııa' Te Klu.-en AhJl vilAyetlerJnd_! 
l'&rbe dofro. ilerttyorJar. Jo~akat BUi· 
;ıw. • ÇID demit)·oJuna JıAldm olmak 
için de ,ımaı doıtu Çimle b&rekele 
~- iBu bölgede 800 bl• 
~\dili< ~orouk~~dıklan tali· 
lnln edUmeldedlr. 'M:ar.,..ı Çan-Kay
~ .ıaınan .kazanmak ıeın oyalaına 
ıtratejı.Iue devam ediyor. 

1 - Libya.da .Mlhv .. ordmu ~Y· 
t.a.n ıka'ZIUll> ahasından geri atılmıf"' 
h.r. Şeytan kazanı. Aknaniartn ma· 
Yin tarlaaı aahasınd• a(bkla.rı ..... 
<life vedlea Jıllmdir. 111u.banlbenla 
hlrincı aafhMt Ingillz movatfa.kJY• 
tlle netk'elennılş, '\llh\·er ordwıu tik 
nıevxue.rıne ı-erf attlmıftrr· MDaver 
Ordusunun 7enlden büyük bir taar
l'llza &'eçmeal ciddi Jıazn!Jp ballı· 
<llr. 

' - Dofu coplıeslnde, Almanlarm 
Sivutopoı taarnmı büyük bir lnld· 
.,_, göetf"nncden devam ed.Jyor. B6a 
.blUdataa hatlan bir Ç(jkf'rtmeye bl· 
le uframamı,m. Almant.rın Jlero 
dof115unda Kubaa ;raııJ ~ya 
ıu,,.uıa l'-1Y• mınıatfak oldakla
'<na dair vt,ı haberini ihtiyatla .kar
.ılamu dofnı olur. Ltnlnçad cev
reslnde blldlr:Undyen bil' 11.:ee.tmdo Te 
Voikof nehri boyunda f)ddetll ..... 
lar Olmaktadır. Ba bölpcle daha 
"-1.rade taarro.z ed•n Bualardll'. Ha· 
l&ea vaziyette -Jll< lılr ~ 
ve deflşlkllk yoktur. 

Maarif Veka:eti ile 
Vekaleti görüşmel~re 

Ticaret 
başladı 

Ankara. 9 (Telefonla) - Maa. 
rif Veldiletlle Tıcaret VekAletl a
rasında ucuz mektep defterleri 
yapmak: içjn ıörüımelere başlan. 

mıııtrr. Öğrendlllmfze göre çok 
pahalıl&fan mektep defterlerini 
her sınıf halkımızın ucuzca temin 
eımesl için bir tedbir alınacaktır. 

Maarif ve Ticaret VekA.letler:nin 
ıörüımelert sonunda mektep def-

terleri birkaç tip üzerinde tesbit 
edfJecek ve üzerinde yazılı fiyat
lara göre satılacaktır. Bu defter

lerden, mektep kooperat.ıflerine 

veya mektep ldarelerlne ıönderlL 
met. sureUle yalnız talebenin tstl
J&deııi t.omln edılecektır. D!ğer 

defterler şimdi olduğu cibJ ser. 
beslçe satılacaktır. 

Çok çocuklu a lelere 
verilecek oJan paralar 
Birikmiş olan 

defada 
istihkaklar 

ödenecek 
bir 

.Ankua, 9 (Telefonla) - Sllıhat ve, lann alacaklan tasfiye edilecektir. 
rçti.mal Muavenet Vekllet'.1 çok ço-- Bundan sonra çok çocuklu ailelere 
cuklu ailelere verilecek olan paranın mu~tazaman 
tevzi ,.klfnJ teııblte çalıfmaktadır. ve zamanında istihkak
Şimdiye kad!U' talıelsatsızWı: yüzflıı- lan verilecektir. Haber verUdlğ!ne 
den muntua.man datıtııamıyan ve göre 'imdiye kadar biriken alacakla • 
çok çocuklu ailelerin birikmif olan nn temmuz başında verllmeat için 
alacaktan bir defada ödenerek bun.. tedbirler a]ınm&ktadır. 

Hariciyede 
tayinler 

Kaymakamlar 
arasında 

Ankara, 9 (Telefonla.) - Kuibı,et Ankara, 9 (Telefonla) - Gölpaza-

·sovyet rejimi insanın 
hürriyetini 

elinden alıyor • 
hararetli bir maç 

Ankara, 9 «Radyo Gazete91) - Al 
man radyosu bugUr:kU ne~lyatmda 1 
Kazan halkına tatarca hıtap etmlf 
ve Şöyle d~mlştir: / 

•Sovyet rejlm1 fnsa.nın hürriyeti-

lngiliz - Amerikan sefaretleri 
bcyzbol takımları karşılaşacak 

ni elinden alıyor. Halbuki Almanlar! Ankara. 9 (Telefonla) 0 "-Uz milrekkep blr takımla Ingilız ve A· 
SovyeUerde k ta - nwn -1 , n ur rdıkları toprak- deki paza günü merikaJılardan mürekkep diğer bu· 
Jarda halka · · . . r fiaat 15 de Ankara 

ıy1 muameıe etmektedır., t d takım ara.sında Beyzbol m~r yapıta .. 
Sanat erbabını himaye etmekte ve l!I 

8 yomunda çok hararetli bir maç cak ve Amerikanın Ankara bUyUk 

dUkkAnlarınr açmafa müsaade et- f vardır Amerika sefaret eckAnından 1 elçbi hakem \.'&Zifesını görecektir 
mektedir. Ticaret serbest ve.. Alman• 1 

~~·~:~·· ~~~~:· Rakının içinde 
,.~~:~.~~'.~.\~zehir mi vardı? 
kadın olmak üzere, dün 14 Çek 
idam edllmlşUr. Bu sureUe Heyd. 
rich'e karşı yapılan sulkasd do
layısJe idam edilenlerin sayr:ıı 
234 ü bulmaktadır. 

İzmir Yeni Asır gaze· 
tes:nde yangın 

İzmir, 9 (A.A.) - Bu sabah 
Yeni Asrr matbaasında bir yangın 
çıkmıt ve gazetenin k§.ğıtlarından 
müh:m bir kısmı yar.mı~tır. Zarar 
sekiz, on bın lira tahmin edilmek
tedir. Yarın gazetenin ınti~arı te
min edilmlştır. 

Yunanistana yardım 
(..,l ,_) •§• 

kamarasında demiştir ki: 

rakıdan iki k~şi içtikleri 
zehirlenerek ·ö'dü~er 

Kartal, 9 <Hu!iuHt n1uhabirimlz· 
den) - Maltepede Betc;eşmelerde 
oturan Tevfik Çakır ile Seter adın
daki meyhaneci meyhanede oturup 
Tevfiğin &rkada.,t Alinin gönderdiği 
rakıyı tc:erlerken her lktsı de renala· 
f8.rak yere düşmU.,ler ve ifade vere
miyecek bir vaziyette oldukları hal· 
de Nümune hastahanesine nakledilir
ken Tcvtik otomobllde vefat etmiş, 

Japonlar 
Çunking şeh

rini a~dı ar 

Sefer de NUınurıe hastahanesinde ö~
mUştUr. Kartal h· kimi Nacı Ustün, 
jandarn1a. komutanı Faik Uğur, hU
kı.iınet doktoru Alt Rıza yerinde tah-ı 
kikat yapmışlar \'E' blümUn IJIUpheli 

olduğu ve rakının ıçinde mUe!lsir bir ı 

zehir bulunduğu anlaı;ılmıt ve ceset

ler Mor.ga kaldırılmıştır. Tahkikata 

devam olunmaktadır 

Sivastopol önünde 
çarpışmalar devam 

ediyor 
<~· 1 incide) >+< 

heden Kızıl Yıldız gazetesine gönd('-

M 
rilen. blr tel föyle demektedir: 

OQO(istan Cephesin: Düşman hava bombardımanlarının 
300 b k şiddetine rağmen, Sovyet hava kuv· 

ln işi gönderildi vctleriylc uçak savar topları Sıvas· 
Varıington, 9 (A.A.) - Uzak doğu- topolu cesaretle müdafaa etmekte· 

da Japonlar Çuşıen şehrını atmı., bu· dlr. DUşman taarruz'.arı korkunç bir j 
lunuyorlar. mukat·emete çarpmaktadır. 

Al aska yolu 
1 :..ıl'tn ~I. Jt. 7.AL n aprnıtar l'lr, lld tun ~, f'I 

c:!J .\ht .. ka~·" bir t•1&rcuz )'ap. 

nu .. ı.ınJır. Uu harPk<-t,. ~nıerlk:ılı
lttn ept')'C'f" diıtUrıdurmü. ı.ılarnktır 
('iuıkO Al&hk:ı,. An1erJka Jçin hlr ta 
armı; ü.ıiı-ü dt·ğ-1, bir miid.at:ıa' \( 
ridlr. Buradan Jı.ıpon i.Mhal;.arıtıe."' o
Jan rn~fe üc hin ınllctlr. B..ı. Hl 
bıı.rla Anlf'l'jkalılar, "'Ja..,.kalı Ja
pon adalarına Jıhrunı ı~·ln hir ha. 

tf'kt-t noktR.,ı ıliyf" "4:ulhınaır"-ılar, 
halbuki • .\la'.'.karlan .'-nırrikanııı 
garp sahlHnıl<'kl bil~Uk mamuıtler. 
olan mewartı b.n t>eı, )·ıır. rnHılt·n 1 
b~tUr. JaıJOnlar burada bir 11 

kurM>ak olurlR-"'8. hallromolırı ~t.· 
hlllerhli \:f> buralardan .f'a"..,ıfJ~irı 
dlğtr taraflarına giden na.k.Jlyatı 14"h 
dil t'debilirlf'r. 

Aınerlka AJ11..,kanın talıkiın.tu• 
&n<•ak g'('('f"n ~nt" b34lamı,tır. Bir 
sene f"\·"ell,lnr kadar Ala: ka4l<l an. 
('ftk Ü(' ) üz Amerika eri hulunu 

,\Ordu. lla\a ii..,..,li, tahkl.mat filiuı 

)'Oktu. AJo•kanın nilru .. u g:ı,ret ,,,. 
dır. bir c:ok yerleri hiç n1~kUn dC'
ltrl<ll 1 
ğitdlr. Sahlldt>k , hin1rffe tııdad:lıı 

bJrlne J'erh~lrlf'r dt" kln1~enln a)·lar 
('fi haberi hllr olmaz. 

T('hlik.-, ı::-<'tt•k Kanaıla Ye ~rrı·k 

BlrJe~lk .A.n1erlka t~·ln böyle ~l'liJı 

c:atıl)('a ı;enel('rdrnher• bit türlli h:ı ı 

Jedilf'n1l)·en AJA.,ka yolu mN.ot•J ı.: ..,i 

niha)·et halle-dile-hllmı.,ur. 

.\le-,ele ':U: Amtrika. .\Ja.,ka) a 
karadan baıtlanh J>e~·da etmik h:iıı 

bir ,o-.e J"&pmıJn lhllya~ du ·n,· '" 
Bunun parao;ını , .f'rt:'<'f'k, yalnıı. ~ 
nadadan ~eıı;it 1 l\or. ,\nıtrlk:ı 

Kano.danın BJ rı~ı g&Jrı,.ı JOk. lk1 
tarar ta hlrblrinf' eınnl)-·et etti.ti 1-
c:ın hudutıan üze-rinde bir çakı hil 
bulundurı!1azlar. Rnnunlıt. brraht•r 
)'8.hall<'ı bir ıntonılrkt"tln para ar
fedtrrk kendi tnprağındiL b:r J·ol 
l·a1•n1a!oı1 Kana.danın gururuna do. 
kunUJ"Or. Kanada.lılar bir türlü «~ 
l·ef• dl.'ft"'lnt,·orlar. 

l\llıa)·et Japonlar a.tır ba~nt:a., 

m~tlt l!llf'r ı ... tenıe~ halleıdUnıJ,tır. 
l\merJka, kemli kf"M'.!olndrn otuı ht·-: 
ınllyon dolar M.arfrılerek bunu JB· 

pacak, böylece Ala.,ka He kanıdan 
~untı:ıkı bağlanlM'akhr. 

ı•akat boşuna \nkjt kal·bf'dllın ~· 

)·ot .)'&pılln<·&)& hadıır hıt.rı> bit~·ek· 

1 - Batr Avrop&da Ing'iUz lla.va 
lcuvveııertırın oombardımaıılan de
v-. ecllyor. Bu arada AJnıanl•• 
.....__ uhlllerlndtı mlldataa taı.-

1•rlıı! kuvvetlendhmelrte ve malıte
ıneı bJr çıkarma ve ha"·a lndJnn~l
"e kaqıı hazırlık. gönnf!'ktedtrler. 

bQyllk elçiUğl mU..U.,arı Klmll Milin- n kaymakamı Reşad Atlı Köyceğiz'e 
taz Akay, Berlin büyük elçU!g1 b* Kelkit kayma.kanu Hamdi Güryen 
kAtibi Irfan Nihad Ekli, Tahran bü- Aksaraya, Tarsus kaymakamı KA
yük elçlllg1 ıklncl kAtlbl Semih Ba- mUran Silifke kaymakamlığına, sı
ran, Kulb!~ bQyQk elçUJğl 11çtlncQ litke kayma.kamı N'had T 

«Türkiyeden Ege denızindeki ada· 
!ara Yiyecek görtdermeyJ temin için 
IA.zım gelen ledblrlerı aımağa gayret 
ediyorum. Gıda maddeleri bttarat bir 
kontrol altında bu adalara dafıtıla· 
caktır. Bununla beraber Iırveç tara· 
tından ileri sUrfilen teklltıere uyarak 
Ege denizindeki adaların da yiyecek 
yardımı yapılan bölgeler arasına ko· 
nulması için Ingiltere hUkQmetinin 
yaptığı teklife henUz cevap gelme
ınlştlr. Dumlupınar gemi.sinin Yuna. 
nistanda dağıtılacak gıda maddeleri
ni ta'ıyarak bu halta Istanbuldan 
hareket ebnosi muhtemeldir. Bu yar· 
dunın ne dereceye kadar genı~ıetlle
blleceğl me.9elesine gelince bu cihet 
keı1dl fhUyaçlarmın mUs8.a.de81 nis· 
betinde Türk hUk'O.mell tara.tından 
tesblt edilecektir. 

Japonların bütün emelleri, Çun· Şehre kar~ı yapılan taarruzlardan nu,, bu da ayrı bir da\·a ..• 
king hük'O.mell kuvvetlerinin serbest b>r çok gl1n ev\•el, Alman hava kuv-

1 
-------------~ 

ı ara usa, 
kAtıbi Affan Akça, Berlln başkonso- Tuğrul kayma.kamı izzet Bozdoğa-

h
loOadludtul muavin konsolosları SaJJ.. na, Be;rl!lffebab kaymakamı Kemal 

n Aral Te Necip Said Tamboy j Sırmaka, s ak k 

dünya ile irtlbatlarını kesmektir. / vetıerl mUdataa mevzilerimize muh- TEŞEKKt)R 
Japonlar ~logolistanda açtık lan tellf zamanlarda kaU darbeler vur-

cepheye 300,000 kit>i göndermiş;lcrdlr. mata tefebbU.S e-tmişse de kuvvetle- Ailemizin kalbL..,de dPr:n bit 

ltte ba daj'rıuk JrarekeUer ...-e mu
harebeler 1<aı1ı•LDda batıra plen 
Ottır.tnu •aal ıadur: A<'ab& zaman 
hangı l&rafa ~···yor r JkJ taraf da 
•-..,. ın kendi Jıeeslmıa ı,ıedltt· 
lll ve kenıllxl .için fayda vertıeejlnl 
llerı sürmektedir. Fakat bt<lm anla
dıfınııza güre, artrl< tamamlle Mlh· 
•er tarar b-bma ıtl""'elıt.en uak· 

'"""" ve mütıefl.k taraf için &'elJP 
KltıuJye başlam111tır. Bono J"pat et· 
ltlek J('in nzon boy1u ,.,.bepltr H1-
l>ıı;ra liizum yolrtor. Zaten C>Pplıe
lel'de ltıhver tan.tın ıtrat.flj.lk mu
"·atta.kJyeUer kazanırrakta geoen 
Benelıj ehllyeU görıt.orememesl bunan 
11k deJUJdl•. Bun~ oonra Jıatıra 
l!'elen ikinci mühim -p, mlittdlk· 
lerm hava l<nvvetıert tefldllude ve 
gorııı ln,aatında elde ettikleri bllyük 
lıu.ı.eıtı.. 

ırm ayrnakanu Fazıl 
dereceTer:lte merkeze ve Kuibf~ bU- Erbaaya Bayr k ,... 1 • ammç aymakamı Şük 

Bu sayı, Çinde bulunan Japon a."kl"r rlmiz Almanlann fehre yaklaşnıala- boşluk ve ıstırap bırakcırak haya· 
miktarının yarısıdır rına mU11aade etmemı,ur la veda eden sevgili validem .zi yük elçll.,.. b.,kltlpll#lne merkezden rtl Kaleci"• &·• .._ · 

6 • ~oe.a.n kaymakamı 
Fatin RUıtu Zorlu, 11çtlncü ki.tipli- Vahdi Kelklte Nusa bl ka Mistr Poot bu hususta Tilrk hUk1l

metinln gösterdiği ve fillen teyid et
tijtl al!kayı takdirle anınr9tır. 

Tokyo, 9 (A.A.) Cenup Çin hu· Ru11ıarın kayıptan vefatı münasebetile biri yalnız bı-
dudu cephesJnden bildirildiğine göre, Berlin, 9 (A.A.) Ah\kadar bir r.akmryan, kederlerlmi2c- candan fino Calılt Meldkoğlu, Varna konao- Hakkı birinci "umumi m':ıt ı:;:'ııa:amı 

looluıtuna Bllrhan X.ın Husul kon- :a ı,ıerı mUdUrlUttJne ta e ya-
80lo&luıtuna !lalıa Ergin, Nevyorlt lerıUr. yJn edllmiş
konsoloaluğuna Baara konsolosu Ce- Midvay muharebesi 

sona erdi 

Japon kıtaıarı 8 haziran sabahı Yun. membadan öğrenildığ"Jne göre, Har· ortak olan ve son tedfin merası. 
tanşu'nun 5 ki:ometre .,imal dofu· kof cephesinde faaliyette bulunan bir mine iştirak E>den bQyQk küçL. 
&unda Kutungşan'ı tşga.ı etmişlerdir. tek Alman zırhlı tUmeni 12 ne 27 bütün dost ve arkadaşlarıma Yen· 

al a lesinin teşekkürlerini saygıla. 
rımla .arzedcrim. mU VUI, Stokholm elçilig1 bafk&tıp

Jiğlno Nevyork konaoloOu Seyfullah 
ıı:eın, Sotya elçiliği llıJncf kltipllitfne 
merkezden Cemal Ka~ Tahran bU
yUk elçilljtJ ikinci k!Upllğlne Tebrlz 
muavin konsolos ArJt Or, üçUncU 
kt.tlpllğfne merkezden C&hit Hayta, 
Tebriz muavin konsolosluğuna Mu
ammer Yücel, Berlln bUyUk elçlllğl 

JkinC! kAUpllğ!ne Mahmud Conker, 

v.,1ngton bUyilk elçillğı Uçünefl kl.

tlpllflne Orhan Eralp, Belgrad kon-

80108luğu kaııçilarlığma Atına • Pire 

bafkonsoloalutu kançJian Ragıp Ji'o. 

rlt Feraı, Ber!in ba,koruıolosluğu 
kanç.Uarbklaı-ına merlı:e7.den Efdlll 

DirlngiJ ve Ha.'&11 lstlnyel! derecele
ri.le nakil ve taytn olunmu9lardır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
'!in halde bu oene oonmıa !radar,,,,_ <ııo. 1 -) X 1 diye elblse, göste~, •Us, yaşayı• 

t>oıııa, Çini ve Almanlar da Rusyayı nakkale Jle Sakarya ve Dumlupı.. tarzı, bar, sinema kadın k • 
:'.'-tiftp etmek, lngllt.ore ve Anım· ile 1 · Jc ta ü · d ' ' umar .: nar destanlarına yen .r nı . a • zerın e duruyor. MJUt gelirimize 

•Y& karııı hareket itin tamamlle caıtımııa emin olablllrız. Çünkll nlsbetle bizim kadar müsrif m il· 
~rbeııt ltaJmaıı: meroarfyetındedlt· zaman içeridekiler dışarıdalı:I.. Jet, fertleri bizim kadar kud ti 
••• Demek ellerinde alb awlrk hlr ne 1 lllet:n• yolunu h-~-' d re •~·-- ' Jerle blrlllı: o up m ' ~""n e Y8Şamağa meyleden mil. 
~ .. n \'&J'dır. Acaba l>ıı altı aylık kesmeınisse Türk m!lletl tarih hu. let •zdrr. 
;"'tııan zarfında ÇID ve Rmya mat· ndakl lmtihanlarmı dalma 
np edllebUJr mff IW•I de arazi vtl· ~u numara Ue geçlrmiftlr. 

(8"'• 1 lnelde) ,. 
çarpifm& tıakkmda şimdiye kadar 
sarih ma11lmal alınmarnı,tır. 

MlhverJe hesap rörme günü yalun 
Londra, 9 (A.A.) - General Ar

nold fU beyanatta bulunmuştur: 
«Mihverle he.sap görme günü pek 

yalandır. OnUmUzdekl altr ay içinde 
Mihver ya galip gelecek ya mağlt\p 
olacaktrr.> 

Irak kabinesi 
istifa etti 

Vichy, 9 (A.A.) - Bağdad'dan ge
len haberlere göre, Irak kabinesi is
tifa eltnlf ve eski ba.fVekll Nuri Said 
paşa yeni kabineyi kurmağa memur 
edilıniftlr. 

Yeni kabine fimdiye kadar hiçbir 
slya.st partiye girmemiş olanlar ara
sından seçilecekltr. Japon donamnası lıer za.man k~mıy& 

Jcbar edilecek --------------· I 
Lofıdra, 9 (A.A.) - Amerikan or- Lyttelton diyor ki: 

dusu hava komutanı Korgeneral A:t· (ııe,ı 1 iıllelıle) § 
nold, Midvay dolaylarında çarpıfmış 

•- Bütün hayatımda .,,ıa unu. 
olan pllotıara '° me!ajı göndermiş-
tir: tamıyacağım bir gUn geç'rdim· 

Eğer Hitler'le Görlne bizimle be
~kolsun, görotlğllnttz ı. btlyük-

tUr. Devam ediniz. Japon donanma- r•ber gelebilmiş olsaydılar, hemen 
ellerini havaya kaldırır, teslim o

sını kaçmağa. her zaman Jcbar edi· lurlardı. 
nlZ.> 

Almanyaya, İtalyaya, Japonya. 

rnayıs arasında 317 tank, 227 top. 
680 mitralyöz ve bomba topu ve 
2000 den fazla Zincirli otomobil tah· 
rip veya iğtinam etmt~tir. 
Abnanlar bfr f'Ok ınfı~kfin mahllJl('rl 

al.mı,lar 

Vlfl. 9 (A.A.) - Ru• cephesinde 
SovyeUer ağır kayıplara uğramı,,ıar. 
dır. Rwılar 2.560 ölU ve 2.000 ir 
vemıiflerdir. Bir çok mesk1ln mahal
ler .Almanlar tarafından alınmıftır. 

Libyada harekat 
(J111e911 -) ( .. ) 

ruınlığı büyük kolunu geri almak 
zorunda kalmıştır. 21 inci Alman 
tamCntntn önünde iler1iyen ve 
Rommel'ln bJzzat kumandası al
tında bulunan tanklar çabucak 
yollarını değiştırerck Blrellıormat 
tepesine yUrümtlştür. 

"'tı ltlbartle dünyanın iki büyllk Fakat bir de frenlerin hergün· 
l!\.Utet1; hırt sırta ,·e.rmı,,ıer. Bunla.- kil hayatta işleyiş tarzı vardır. Bu 
l'ıu BağTnda Japonya, oolunda Al· ktada harlçtekllerl yüzde yüz ::-o.va var. Fakat .Japonrnın .... :recede ;y; sayarak kendimizi 

1 •da Amerika ve AJmanyaıım oo- küçültınelte sebep yoktur. İnsan 
liııcJa lngiltere ,-e Aınerlka bulnn- dalma insandır. Bir cemaatin için. 
:,:tadır. Yani a.•keree ııöyllyeUm: de m!decJ fertler yetlımesl istı.. 

.. Bizim. memlekette ıörenei in 
buyük bir Yeri var. Manevi hazla. 
~·· milli fedakirhklarr moda ha· ' auab •••11,. 
1 ne koymak bakımından en mak MELEK ' 

ya veya yolumuza çıkacak diğer 
herhangi memlekete gönderilmek 
üzere bombalar hazırlıyoruz. İ&ler 
mükemmel e diyor .. 

Harmat tepesi için yapılan mu
harebe bütün gün sürmUş ve Al. 
man tanklarile zırhlı otomobilleri 
tnıııız topçu ateşi altında ağır 
kaytpJ9ra uğramıştır. 

Ya ve ÇID d&lılli !ıatlarda, ,,,,_ dadı, mefl<drecl yetlflneslnden da· 

b
l>on:n. ve Alman- Jıarld Jıatlazda ""- ,- il• fazladır. 
1 karşı Amerika ve lngtltere yl· Fakat bunu hesaba katsak bile 
... • lıarld hatlarda harbe d.-'&111 et· buhran eünierlnde lktısadl ve iç. 
... elctedırter. Biz bu vaziyeti de Mlh· t d gp,.ı .. ..1ı••-• .. •er lebJ Uma! haya ımı. a 
d nde detti müıteftkler lehin· ımt'hand&n memnun olamayız. 
l'te hnıuyonız. Bo Jttbar1a Japonla- F lerimiz bu bakım dar. •Y. '~ 
..:; •e Ahnanıann d!ıJıill hatıaroa ıe:::~yor. 1Jctısadl ve içUmal mu· 
~ aa QlnJ ve Rmyayı 8 ay zarfm· kadderatımız haklld bir kontrol 
._ lauıamııe ma~IOp etmeleri pek !tında detlldtr. Seri bir lnlollp 
de!" bir lbtlmaldlr. Efe• ba milel- ~çlnde esJcl kıymeUerln iyisi ile 
ı. ıartmda Amertıaının ve tnırll· ..;.,.;tusünü ayırmata vakit. bulma. 
..,•eııı,, bazı lıa.ttketltrle .Japonlon dan iyice yol aldık. Maz,nln ya. 
tlot ~•nlan anavatenlarmda """t' rattılı birçok ıyl frenler yanlıt ve 
Ilı Od°'"'klert dUıünülUrııe bn Jhtl· sabit fikirlerin kurbanı oldu, ha· 
•e'1 hU.bütün zayıflar. Jıı,rtllerenln yatın asırlarca zaman zarfmda 
ı.., 4'nerıkanın bn 6 ay .-rfında özenerek kurdulu bir taktın des. 
~~ ~:..rmıY&<'ağı da flmdldee beli· tekler sarsıldı. Bunların .yerınl 

l>e 1"tlerıe anlaşılmrıbr. dolduramadık. çonkü yenn:ıtı . ve 
ı.., ııJ.lebııır ki Japonlar , .• Alman- terakkiyi kör körüne taklıtçıllk 
-u bu lk'ne "lt>nona kadar Ç'hıl -ve sayanlar çok oldu· Bır bakımdan 
ıı,h:-11 lllajtlOp edmı•zlenıe. bir Jı:uvvetll milli cerayanlar açtıl<, 
'• harhı kazanmalarına ihtimal fakat bunların çoğu his ve siyaset 
te ~le Jç-tr, ortada eı"·erı,u bir fJ&rt vadil~rlndc, memleket~n harJct 
.___kan lutlmıyeeaktrr. müdafaasında, dahili ahenk ve 

D 
birliğinde kalıyor. İktısadl ve iç.. 

ün tv':uğlada bir tim•! münasebetlerimize nüfuz 
ı edemiyor. 

ze zele oldu Herhangi bir millell nlİlllune dl· 
llruğıa 9 (A A ) D ye seçip gidişini, iyi ve kötü ta. -•aat • . . - ün gece 

l>er ll,ıo da oldukça ş'ddetll bir ra!iarile beraber taklit etseyd'k 
b ••• ~sıntrsı olmuştur z3rar ve belki de bu kadar zararlı cıkmaz. 

-...... Yoktur. dık, fakat birçokla~ımız ;renilik 

sa.da uyıun ve en huysal muhit- t ~ 
memleketimizdir. Fakat örnek ol' " 
mak iddiasında bulunanların ta~ 2 Büyük Film 
manasile iyi örnek olması şartiJe ... 
Enayi mevkline düşmek korkusu 
oeclyemlzde pek çok Yer tutar. 
Ortada fena örnekler ve bunlar 
h~kkında müsamahalar belirirse 
gözler ve idrak bir müddet için 
bağb hale gelebilir, fena örnekler 
taklit edilip gider. 

-
H~ makinenin frenleri nklt 

nkit. muayene edllmete muhtaç
tır. ıBır millet de sık sık frenlerini 
J'Ok amak ve bunların iyi lfledltJ 
hakkında tam btr emniyet duya. 
bilmek ihtiyacındadır. 

Blz!m bazı frenlerlmJz mükem
mel işlem~. Umumt mUkadde
ratıınızın idaresinde akıl ve milli 
menfaat fre~lerl dalma lyf vazife 
görmüştür. Iç emniyete ait ınese
lelerde de Beşlncı Kolların hiçbir 
nev'lne göz açtırmadık, iyi bir ol
gunluk imtihanı geçirdik. 

Fakat itiraf edelim k1 bütün 
frenlerimiz iyi Jı;lemlyor. Takllt· 
çilik ve diğer bazı uygunsuz •mtı .. 
ler, bunları tutuk ve paslı h 1 
koymak istidadını gösteriyor. 

8 
e 

Biltün frenlerimizi iyilere göre 
ayar ;tmeyl İJ edlnmeğe, bu me. 
sele u.zerlnde bugüne kadar yap
tığımızdan çok fazla kafa yorma. 
ğa mecburuz. 

Ahme* Emin YALillAN 

1-MACERA 
ADAM 1 

IBaıı Roneroe: 
ROBERT MONGO:\IEBY 

OONSTANS COllMING'S 

2-A Ş K 
RÜYASI 

138' Rolleroe: 
LESLY '.HOWARD 

INGIUD BERGlIAN 

VEFAT 
Şehrimiz maruf tactrJerinden: 

NURi ALI HAMAMCIOaLu 
vefat etmlftfr. Cenaze.si bugün sarı· 
yerdeki yalııııııdan kaldırılıp öğle na. 
mazını müteakip Sanyerde aile kab-. 
ristanına. defnedilecektir. Cenazeye 
iştirak edecek zeva.tı götürecek mo
törler sabah saat 10 buçukta Kara· 
köy nhbmından hareket edecekler .. 
dir. 

M. Lyttelton geçen hafta birçok 
konuşmalarda bulunmuştur. BU
tün bu konuşmalarda tneııtere lle 
Amerika harp istihsalleri proıra· 
mının ahenkleştirllmesi görüşöl
mü~ttir . 

General Norrls, dün sabah ba
na dedi ki: 
•- Rommel'in iç limanına ta· 

arruz ettik. Almanlar belki bir 
çıkış daha :ropacaklardır. Fakat 
şimdi kate.. eırmlş bulunuyor
lar-• 

Havalarda 
(Ba'1 l lnd<le) ( !) 

Avcı servisine mensup uçakları. 
mız şimali Fransa ve Holanclada
kt hava meydanlarına ve demir
yollarına hücum etmişlerdir. 

Sahil muhafaza servisine batlı 
uçaklarrmız ş mal denizi üzerinde 
düşmanın bir deniz uçağını dü
şUrmüşlcrdtr. 

Bu harekAttaıı. 18 uçafımıı dön
memişti"r. 

Londra, 9 (A.A.) - Brltanya 
Hava komutanlığından bildirildi· 
ğine göre, avcı faaJJyeti de fazla 
olmuştur. 24 saatlik bir müddet 
zarfında 1000 av uçajı Almanya
ya doğru havalanmıştır. 

Burada beyan. edild,gine göre, 
şimdiye kadar dü,';ürUlen Alman 
uçaklarının sayısı 4,365 dir. 

Berlln, 9 (A.A.) - Resmi Al. 
man aajnsının blldirdi&ine ıörc 
lnglliz bomba tayyareler! dün ge· 
c~ Almanyanın garbtoda birçok 
şehirlere taarruz etmişlerdir. As. 
kert ehemmiyette ha~ar yoktur. 
Şimdiye kadar Rlman haberlere 
göre, meskQn mahaller chemmJ ... 
yets·z hasarlara uğramıştır. 

Şiddetli tank mabaret>eleri 
Vaşington, 9 (A.A.) - Bınlerce 

tankın iştirak ettiği Libya muha
rebesi gitgide tiddetlenmekttd r. 
Çarpıtmalar şimdi Tobruk'un ce
nubund-. cereyan etmektedir. 

Mihverin iki kuvvetli hücumu 
İngll!zler tarafından püskürtill
müıtur. 

itaı711n tebllfı' 
Roma, 9 (A.A.) - İtalyan or. 

duları umumt karargi\hının 739 
numaralı tebllğl: 

MarmarUt'le iki tarafın zırhl! 
ve motörlU kuvvetleri ar&sında 

çarpışmalar devam efrnelttedir. 
4 üncü av alayına raen-"UP Moc .. 
cht ftloları ken<l.iJerlı:ıden !'ayıca 

pek üstün dii.;;man teşkiU~rll~ har
be tutusorak parlak muvaffak!. 
yetler kazanmışlardrr. Birkaç kere 
y11,;ıılan çarpışmalar netlceslndu 
14 Curti<s dUş!lrülmilştür. Bütün· 
tayyarelerimiz üslerine dönmüş· 

lerd;r. tnıı!llz hava kuvvetleri 
bundan ba~ka Alman avcıJarı ta
rafından düşürülen 7 tayyare ile 
bir hava meydanır.ın bataryaları 

tarafından tahrip edilen bir l•y. 
yare kaybetmlşlerdlr. 

İst>nbul Belediyesi Re ' 
Muavini Rlfat Yena· 

Radyo 1 
BUOtlNKtl PROGRAM 

SABAH 
7.30 Program ve saat ayar' 

7.33 Radyo .salon orke!!truı, 7.15 
Ajans hab<>rteri, 8.00 Orkestra 
nın de\'amı, S.15 E\.'in saati. 

ööı,ı; 
12.30 Program ve eaat ayarı, 

12.33 Tilrküler 1245 AJan• ha· 
berlerl, 13.00 Şarkı ve tilrkUler 

Al\'AM 
18.00 Program ve ıaat ayan, 

18.03 Radyo dRna orkestrası, 
18.4:S lnce aaz- faalı, 19.30 Sııat 
ayarı ve ajans haberleri. 19.45

1 

Serbetıt 10 dakika, 19.53 lllcu 
makamından tarkrlar, 20.lô Rud· 
yo G&Utee:I, 20.4;:> Bir halk tUr 

1 kUsU öğreniyoruz, 21.00 Ziraat 
takvimi, 21.10 Şatk \•e türküler 1 
21.30 Konu~a 21.45 Riyasetı

cll.mhur bando'Ju. 22.30 Baal aya
n, ajans haberleri ve borsa1a.! J 
22.t5 Yarınkı program, kap:_.:ı· 
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§§Şehir 'KIZILAY CEMiYETi Nafia Vekaletinden : 
Ek•iltmeye konllln llj: 
1 - Şu lljlerl on altıncı "1l>o m lldtlrlotll mın t&kası dahilindeki Ma

na-.gat ovaaı sol ~&hi1 sulamMı i~ yapılau.k kanal ve imalltı sınaiye 

ifleri muhammen keŞit bedeli vahidi nya.t 1118.Sl U2crlnden 350,000 Ura· 
dır. Haberleri G A Z M A S K E 

Maarif inzibat komis
yonunun to plantı sı 

:\laarıf lnzıb<. t komisyonu dün 
Oğleden sonra Vali muavini Ah
me.,t Kınık'ın başkanlığı altında 

toplanerak muhtelif ınzıbati ka
rürlar almıştır. 

Yeşilköyde beş manda 
bir inek ya r. d ı 

Yeşilköye bağlı Safra köyünde 
Emin adında birine ait olan .ahır
da yangın çıkmıştır. Beş manda 
ile bir ineiin yanmasile r.cticelc· 
nen yangının Eminin gece hayvan 
lar.a yem verirken elinde bulunan 
ıaz 13.mbasının düşmesilc çıktığı 

anla~ılmışt1r. 

T romvoyda 150 lir asını 
a şırmışl ar 

Cihangirde Gür.eşlı <;okakta o
~uran Alinin, tramvayla Karz.köyo 
l~iderken cebindeki 150 lirası aşırı! 
ı 11ştır. Ali, zabıtaya mUrac.aat ct
r1ı.ştir. Zabıta bucun mah:r bir 
) ankesicl tarafından yapıldığını 

t. •sbil etmiş. tahkikata başlanmış.. 

ı r. 

C afer isminde bir adam 
denizde boğuldu 

Bcykozda Ömerll köprüsünde 
yıkanan Ali ıle CQfer, yüzme biL 
medikleri halde açığa çıkmıs ve 
kf)rkudan bağırmağa baş1.1mışlar
d:r. İmdat sesler•ni işiten Ömer\~ 
koyüneec Fahri Cef<.kAr suya alt
lar-ak ... ıiyi kurlarmı4sa da Cafcı; 
bcğu ar;.ık (ılmü~tür. 

Nüfu sta tahrifat yapo
r :: k kızım evlendirmek 

istemiş 
Dün ikinci sorgu >ıilkimliği, kl 

zını yalancı nü!us J:A"'::ıdilc evlen. 
dirmek ~steyen bir ananın tevkif 
r.c.1 ::"1.t~lr.e karar ver:-•Imiştir. 

i.i'ındıklıda oturan ~ıuhı;;:~rc a 
dırda bir kadın Emir ve Füruzan 
isnıindeki iki kızından büyJk kızJ 

olan Füruzanı, küçük kızı Emirin 
nüfus k3ğıdtle evlendirmek üzer• 
nü!'us kağıdında sahtekarlık yaP
mr;.; ve yalan beyanatta bulunmuş ... 
tur. Fındıklı Nikih dairesinde me
sel<• meydar.a çıkarılarak Adhyey• 
te~ im edilmiştir. Yakında muha 
k• 1esioe başlanacaktır. 

~ tok ma lların fiyatları 

düşürülmiyecek 
· liln öğleden sonra Ticaret O

da; '.Oda bir toplantı yapan hubu
bat ve yağlı tohumlar tacirleri 
Ar "<araya gönderdikleri heyetten 
teı asUirı neticesi hakkında izahat 
a l!T' ışlardır. 

Ticaret VekAleU, tacirlerin el. 
terindeki stok malların fıyatla
rt: ı diışürmiyecek bır formtıl bul· 
n1 ·ştur. 

1~oplantı sonunda Vekalete 
s~':kür telgrafı çekilme5ine 
fa '-la karar verilmiştir. 

Mensucat fişlerini 
a lamıyanlar 

f.e
it!L 

Yerll Mallar Pazarları rnüdilr
!ı ğ:ü ilk tevzi.atta. kuponlarını ala
rr :yan bazı semt halkının hakkınJ 
l >rumak için yeni bir dağıtma 
l ;ulü ihdas etmiştir. 

Bu şekle göre müdiriyet gezlL 
ı •esi müşkül olan mahallin, Mül. 
: .ye Amirile temas ederek orada 

ır bayi bulundurmayı kararlaş· 
t rmt .. tır. 

BaYıin bulunacağı yerl mülkiye 
miri tensip edecektir. 

Bekçilerin de maru.llclerindekl 
l'alkı tevziat gününden haberdar 
t·tmeleri muvafık görülmektedir. 

f't.ın tako İktı saf Müdür
lügünün mührünü 

çalmışlar 
Verilecek iplitin miktarını tes

bit etmek üzere çorap ve trikotaj 
makinelerine vurulan ?.1'.tntaka İk
tısat müdürlüğünün mUhürüntı 
çalarak 225 lira mukabilinde Ço
rapçılar kooperatifi idare heyeti 
reist llayd~ra veren İktısat rnü
dür1üğU evrak memuru Ne~et Er
soyla hademe Süleyman tevkif 

Fabrikası Mldl rlyettaden : 
Ankara • Mamak 

Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Yaptı r ılacak 
1 - Mamak'ta Kızılay Gazmaske fabrik.ısında inşıa olunan idare 

ve Laboratuvar binaları kalorlfer ve sıhhl tuiıfıat yaptırıla

caktır. 

2 - Talipler bu ı,e ait proje, IJ&rtname ve mukavelenaıme suretle
rini mesai saati zarfında Fabrikada tetkik edebilirler. 

3 - Talipler bu ı,e alt tekH! mektuplarını en geç 15/6/942 pazar
tesi gllnti saat 12 ye kadar Ankara • Mar-Qak't& Gazmaske 
Fabrlka.!ı Direktörlüğüne tevdi etmi!J bulunacaklardır. 

-4. - Teklifier Kızılay Genel Merkezince tetkik ve tatbik olunduğu 
takdirde en ehven flat teklif edene ihale edilecektir. 

5 - Talipler tekli! mektuplarile beraber 5000 liralık bir muvakkat 
teminat mektubu vereceklerdir. 

iç Ticaret Vekaleti Ticaret 
Müdürlüğünden : Umum 

Türkiye'de yangın, nakliyat, hay&.t ve kaz:, sigorta lşlerlle meşgul 

olmak Uzere kanuni hUkUmler dairesinde tescil edilerek bugUn faaliyet 

halinde bulunan Doğan Sigorta. Anonim Şirketi bu kerre müracaaUa 

Galata Acenteliğine Şirket namına. yangın, nakliyat, hayat ve kaza si

gorta lşlerile meşgul olmak ve bu ı,,ıerden doğacak dA.valarda. bütün 

mahkemelerde, müddei, müdsiesaleyh ve tiçüncU şahıs sıratile hazır bu

lunmak üzere Petek Türk Limited Şirketini tayin eylediğini bildirmiş

tir. Keyfiyet Sigorta ,ırketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 

haziran 1927 tarihli kanunun htikilmlerine muvafık görWmtiş olmakla 

HA.n olunur. 

Kuisling kimdir ? fULfv'ACA 
(ııa,ı % neide) 

polise telefon ederek, makamın· 
da oturduğu sırada bir takım ;l---1--+-
haydutların hücumuna uğradığı· t 

1--1--+--+
nı, haydutların gözlerine biber , 
ektiklerini, bu cıhetle kendini. 
müdafaa edemiyerek dayak ye
diğini iddia etmiştir. 

Siyasi hasımları ise kendisine 
reklam olmak üzere biber hildL 
sesin~ uydurduğunu, maksadının 

nüfuzunu arttırmak, hattl d:kta- ' 
törlüj:e geçmek olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. HA.dise herhalde ,, 

2 Elu;iltme 29.6.9~2 tarihine ra.sUıyan pazartesi g\lnU saat 15 de 
Ankarada Su ı,ıeri reiıhği binast il;lnde topıanan su ekstltme lromi.syonu 
oda.<\ında kapalı zarf U9uli1e ya.prla.ca.ktır. 

3 - Istekliler, ekstıtme şartnameei, muka\rele projesi, bayındırlık 

i~leri senet ~artnamesl umumt su işleri fenn' 1'•rtna.mesile husust ve 
fenni ş:artnameler~ ve projeleri 17 lira 50 kuru~ mukabilinde Su i9leri re
isliğinden alabilirler. 

4. - Eksiltmeye girebil~k için i!Jteklilenn 17750 )ıra.lık mUYakkat 
temlna.t vermesi ve eltsiltmenin yapıtacağt gtinden en ez ttç gUn evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla birltkte btr dJlekçe ile. Na!ıa Vekaletine 
mUracaa.t ederek bu işe mah!Ufl olmak ü-Üre VC'9ika almaları ve bu 
ve~ikayı ibraz etmeleri ~&rttır. 

Bu mUddet içinde vesika. talebintie bulunmrys.nkr ekBUtmeye ilJtir&k 
edemezler. 

5 isteklilerin tektif mektuplarını ikinci ma<ldede yazt1ı saatten 
bir saat evveline kMiar Su işleri reii>liğirıe makb\lı: mukabillnde verme
leri 18.zımdıl'. 

P~tadı olan g-ecllrm•l•r kabul edUmez. (DIS • &054) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından 

Cin!<I 

Ekmek 
Odun 
sut 
Yoj!;urt <Siltvrl> 
Yoğurt ckılSe1' 

Tereyağ 

Ye~ı salata 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 
LA.hana. 
Kereviz klik 
Patlıcan 

Taze bamya 
Domate8 
Semizotu 
Kabak sakız 
Taze bakla 
Biber dolmalık 
Fasulye Ayşe 
Fasulye çalı 

F. barbunya taze 
Bal kabağı 

59400 adet 
120 çeki 

5000 kilo 
'4000 kilo 
2000 kflse 

100 kilo 

10000 adet 
10000 kilo 

5000 kilo 
2500 
5000 
2000 

kl'o 

kilo 
kilo 

Ta km in Tahmi n 
bedel! Fi: bedeli tutarı 
Kuruıt S. 

10.25 
1000,-

40,-
45,-
15,-

350,-

3.50 
12,-
18,-
10,-
1~.-

16,-
8,-

20,-
15,-
10.-
25,-
25,-
25,-
25,-
25,-
25,-
8,-

11ra Kuruş 

6088 50 
1200 00 
2000 00 
1800 00 

300 00 
350 00 

4450 00 
350 00 

1200 00 
900 00 
250 00 
750 00 
320 00 

1600 00 
100 00 
750 00 
400 00 
750 00 
500 00 
250 00 
500 00 
250 00 
750 00 

llk tenli nat 

457 00 
90 00 

aleyhine tesir uyandırmış, kabi· L .l-...1......J.......I-'- Enginar 

20000 adet 
500 kilo 

5000 kilo 
4000 kilo 
3000 kilo 
2000 kilo 
1000 kilo 
2000 kilo 
1000 kilo 
3000 kilo 
1000 kilo 

6000 adet 15,-
20,-
20,-
8,-

80 00 
000 00 
100 00 
200 00 
240 00 
80 00 
30 00 

400 00 
450 00 
150 00 
60 00 

neden istifası istenmiştir. Soldan sağa: 1 - Kirll; Tersi: Bezelye taze 500 !Llo 
1000 adet 
3000 adet 

400 kilo 
lOOOdemet 

lOOOQdemet 
15000 ad•t 

5000 adet 

iki sene müddet adı duyulma- ne ayaktadır, ne yal<ıkta. 2 - Karnıbahar 
mış, sonra (Milıt temerküz par- Tersi: bir renk; Muahede. 3 - Hıyar 
tisi) adh bir parti kurarak 1933 Seyyahların İstar:bulda uğram&- Taze yaprak 
de siyasi sahneye yeniden çık· dan geçmedikleri yer. 4 - Bina- J Kırmızı turp 
mıştır. Tam bu sırada Hitler, Al· nın kısımlarından; Adalet terazl-ıTaz.e şoğan 
rnanyada N;ız'i ihtil81tnl tamamla. sinde ağır basmcısL lRzım gelen Maydanoz; 
mı3 bulunuyordu. şey. 5 - Tersi: tezayüt; Soru eki. Dereotu 

6 - Cebel; Batına bi r h arf gelir- Nane 
1933 ııeçlmlerilıde K u!aling'ln 

2000 adet 
200 kilo 

20,-
3,-
4,-
3,-
3,-
3,-

80,-sc batar; Çoktan kaçan. 7 - Gü- Sarımsak kuru 
partisinden bir tek mebus bile 
çıkamamış ve parti ikiye bölün- reş terimlerinden; Hulasa. 8 - Marul 5000 adet 

500 kilo 
500 kilo 

1000 kilo 

5,-
160 oö 
250 00 

60 00 

50 00 
B:r meyva; Tersi: İngilizlerin pek Yerelması 

müştür. 
boğlı oldukları şey. 9 - Çekicin Ebegllmeei 

12,-
10,-
20,-!Kuisling ,vatandaşlarının ken başı; Parkların süsü. 10 _ Un· Yaprak salamura" 

disin~ yüz vermedt~ini görünce sur; Finansal. 11 _ Bir kadın 
kızmış ve memleketini bırak.arak adı; Tersi: ruhu bulunan bir ot. 
hariçte ve bilhassa Almanyada Yukarıdan aşağıya: ı _ Arık; 
dolaşmalı ve sabık nazır ve- par· Eda edilmez. 2 _ Rant; Çok iyi; 
ti reisi sıfatile şüpheli ro11er oy- Bir edatın ktsası. 3 _ Aykırıi 
namağa başlamıştır. Doğru. 4 - Muraboı: 'l"ooblh eda.. 

200 00 

V edi nisan 19'40 tarihinde, tı. 5 - Beş duygudan lıirı; Za
Alman ~lisından tam tkl rnanın kısımlarından . 6 - Elem-

keş; Bir soru. 7 - Deva; (Kapa) 
nın aksi. 8 - Başına bir harf ge
lirse bardak olur; Tersi: İstanbul 
meydanlarından biri. 9 - Çıkar

ma; Ömür törpüsü. 10 - Nüva
ziş: Blr göz rengi. 11 - Gevşeğin 

gün evvel Norveçe dönmüş ve 8 
nisan akşamı par ti.Sini bir araya 
toplıyarak Alman tstilisının ari
fesinde bozguncu bir beyanname 
neşretmiştir. 

9 nisanda Alman istilAsı olun· 
ca Oslo radyosunu işgal ederek 
•Almanlara karşı durmanın Nor
veçe ~hanet oldu4unu• ilAn et
mişUr. 

O dakikadan sonra Kuisling, 
Norveç milletinin ve bütün dün
yanın gözünde kati tarihi rolünü 
almış, bir Kuisling olmuştur. Nor
veçte bütün gayretlerine rağmen 
b'ir avuç mldeciden başka bir tek 
taraftar kazanamamıştır. 

İhtiyar annesi ölürken, kendi
sine bakan ve çiçek getiren bir 
~omşu kadına şu sözleri söyle
miştir: 

- Dünyaya böyle bir ev!Ad 
getirdif:m halde bana acımanız 
ve bakmanız ne büyüklük! .... 

l 
100 
100 
100 

BORSA 
9 HAZİRAN 

Sterlin 
Dolar 
Pezeta 
İsviçre frangı 

1942 
5.24 

130, 70 
12,9375 
30.365 

100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve ~AHVtLAT 

Sıvas _ Erzurum 2-7 19.85 
')( 7 941 Demiryolu il 19,55 

aksi; İnilli. 

EVVELKİ BULMACANIN HALLİ 

Soldan sağa: l - Ali şiira. 2 -

Es; Amedi; Re. 3 - Ra; Nahif; 

Um. 4 - İfa; İse. 5 - Giresun. 

6 - Le; 'Munis; Aç. 7 - Emir; 

Leke. 8 - Ma; le. 9 - Enin; Na. 

b;. 10 - Eken; Fare. 11 - A tina; 
Antta (Atına). 

Yukarıdan aşağıya: ı - Serin. 
leme. 2 - Saf; Emanet. 3 - Alt; 
İki. 4 - Lan (nal); İmrenen. 5 -
ima; Ru; Na. 6 - Şehbender. 7 -
Udi; Si; Fa. 8 - Rif; Uslanan. 
9 - İn; Ari. 10 - Ruş; Akıbet. 
11 - Kemençeci. 

DOKTOR 

O RF ANİD iS 
Cild ve Zllhre"1 ın\ltMuaısı 

Beyoıtıu Suterazı sokak No. 5 
Nil apart.ıman 2 ci kat Tel 43734 

r YAZLIÖA GİllECEJı:LEltE : 

BA!IB IEOLT1JB 
ve mobUyanızl& dı t budak a
ğacından bah(.e keltu.kJarınıu 

13030 00 978 00 
Yıldızda Tekn.lk okulunun 1942 maıt ihtiyacı ola.n yukarda cins ve 

miktarlarlle bedelleri yaztlı ekmek ve!!laire «4• ayrı şartnamelerine göre 
1.7.94.2 çarşamba gUnU ekmek saat 1-i de, sebze 14.,30 da. kapalı zart, er 
dun saat 15, süt yoğurt saat 15,30 da. açık eksil tme ile ihaleleri yUk!sek 
mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak komisyonda yapılmak Ü· 

zere ekttiltmeye konulmuştur. 

Ekmeğin ilk teminatı 4~7. odunun 90, süt ve yoğurdun 334, sebzenin 
978 liradır. 

Isteklilerin ,a.rtnameleri görmek ve Uk teminatı yatırmak ti.zere ek· 
siltmeden bir gün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza. ve eksiltme 
günü GümUşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebesine gelmeleri 

Teklif mektupları eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mu· 
kabilinde veriln-ıiv bulunması llzzmdır. Postadaki vt.k l gecikmeler kabul 
edilmez. (6115) 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 

Semti ve ntalla11esi Cadde Yeya Mil.atı No. s u 

Edirnekapı, Ahıçclebi Avcıbey çık· 

m1LZI 
Uzunçarşı, Sama.nviranı 

evvel Ağızlık~ı 

Ayvansaray. Hocaali 
Bahçekapı, DördUncU vakıf 

han asma katında 
Kadırga, Boetanali Cami yanında 

Fatih Hocahayrettin Yediemlrler 

KaragUmrtlk, Karabaş Melek Hoc& 

55 

9 
29 

46 

Mahmutpaş:a, Haciköçek cami altında 36·8 
Çarşı Sa.rıoda.la.r hanı 22 

> Parçacılar 10 
Kazlıçeşme, Fatih Demirhane 

cıuı 

Muhammen 
ayhtı 

Lira .K.u.rt19 

Ev 
Sama.nviranı evvel 
camii 
Hocaal.ı camii 

> 
Pirinçcl Sinan 

8 
5 

33 
2 

camii yer i 5 
Ok.stlz Melmlet """' 
camitarsaıı 8 
DUkkAn 17 

Dllkkln 5 
> 1 

50 

Sultanmehmet 63 < 3 
Yukarlda. yazılı mahaller 9-4-3 seneel mayıs sonuna 1'adar k iraya. 

verilmek Uzcre 118.na konmuttur. ! haleleri 12/Haziran/942 cuma günü 
sa.at on beşte yapılacaktır. I~tekli1er Çemberlita.şta. Istanbul Vakıfiar 

BaşmUdUr!Uğünde Yakıt Akarlar kalemine gelmeleri. ( &076) 

edilmişlerdi. --- - - --------
Dün M•lli Korunma mahkeme- Abone Ücreti 

er yerden ucuz latanbulda 
ızapa.şa yokuşıunda 86 No. 

AHMET FEVZI'nin Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

sinde Neşet Ersoy. hademe Süley
manla birlikte idare heyeti reisi 
Haydarın duruşması yapılmı,tır. 

Haydar, mahkemede mühürün 
i)ir gece için elde edilerek makl-
1clerın mUhürlenmesi çaresini dü
;üodüklerini ve mühüril Neşet Er
;oy ve hademe Süleyman vasıta· 

nlc elde edince bütün çorap ma
(fnelcrini mühürled.ğini itir.;! et
niştir. 

1\-lahkeme, bu suçu 1\ı1Hli Korun
na mahkemesıntn şümulü hari

.=inde görerek suçlulırlJl evrakını 

Vfüddeiumumiliğe iade etmiştir. 
.Vfüddeiumumillk bu evrakı ceza 
mahkcmes.lne havale etmiştir. 

Haydar tevkif olunmuştur. 

ftrldye ~: 

Senellk 8 a;ylolt 
1- 118 

ı aylık ... 
Hariç ıneml--· 

41 ayhlıc 
Hl• 

GM.ete7e sönderllfon e:nak dere 
edlllln fllli1Mfl8ln la.de otamnaı. LJ 
1amdaa me1'ull7et kabG.I ediJ.ıneı.. 

ZAYI Istanbul seyrisercrinden 
almış olduğum 7616 flicil No. ıu ~o· 

för ehliyetnamemi zayi ettim. Yeni
sini çıkaracağımdan eskisinin hUkmL 
yoktur. 

}ıluharrem oğlu Mehmet Topçu 

sal MOBiLYA 
Mağazas,ndan alınız. 

ZAYI 

3016 No. sicil numaralı araba eh
llyetnamesini zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur 

Ali oğlu Zekeriya Genç 

ZAYi 

1941 - 1912 ders yılında Edebiyat 
F'1küıtesinden aldığım Şebekeyi zayi 
~ttim. Yenisini alacağımdan eski~

:lin hükmil yoktur. 
Edebiyat FakWte.si V • VI Sömes-

dr talebesinden: Fahamet Arkar 

Leylt Tıp talebe yurdunun c:lt8 200,. parça çamaşırı yıkattırllması 

işi kapalı za.rna eksiltmeye konulmuştu r. 

1 - Eksiltme 26 6i912 cuma günü C&ğaloğlunda Sıhhat ve lçtimal 

Mua\.·enet mtidUrlUğUnde saat 15,15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 13561 lira.dır. 

3 - Jtluvakkat teminatı •1017> lira. «07» kuruştur. 

4 - istekliler şartnamesini çalışma günlerinde komiıyonda gör e

bi:irler . 

5 - IstekHler 1942 yılı Ticaret odası vesikasl1e 2490 sayılı kanun

da yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat t eminat makbuz veya 

banka rnektublle teklifi havi zarfl arını ihale saatinden bir saat evvel 

makbuz mukabilinde kom iısyona verme)c1' 
c62i2> 

.PHILIPS 
~ : °159 ,4 

Temamile camdan mamul yeni sistem rarii': 
balarla mücehheı bu ra<lyo ile n eşriyatı 

d inlemek f evkalade bir ıevktır. Bir radyo 
ahizesi için şım dıye kadar tahayyül edilen 
fen ni evsaf Philıps'in 759 I A modelinde 
cem edi l miş bulunuyor. Ç ok mühım yen ı• 

l iklerine rağmen bu ahızenin fıatı fevka· 
h'lde ucuzdur 

Devlet Demir yolları Umumi İdaresinden: 
1 - Kumaşl bütün harcı ve düğme ve allmeti farikaları ve her nevi 

teferruatı müteahhide ett olma.k üzere Ho.ydarpaşada deniz liman perso
neli için bir takım liman şefi elbise.Si ~2 liradan, 4 adetten ibaret olan 
kaptan ve makinistlere mahsus paltoların bE>heri 50 liradan, bu Unvan
daki kimselerin iki adetlen ibaret olan kasketlerinin beheri 3 lirada n 
12 adetten ibaret olan dalgıç, ate~~i ve tayfalar için mukt&zi gemici 
gömleği maa pantalonun beher takımı 26 lira 50 kuruştan, bu Unvanda· 
kt kimset~rtn 15 adetten ibaret olan paltoların beheri 4.7 liradan, 6 a· 
dctten ibaret olan fapkalarının beheri ı lira 50 kuruştan açık ek51ltme 
u.euıu ile diktirilecektlr, 

2 - Muhammen bedeli 1290 lira olup ihalesi 2490 No. h kanunun şart
ları içinde 22. Haziran 942 pazartesi gUnU saat 15 de Hayda.rpaşad& 1 
inci Işletme Arttırma ve Eksilbne komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kumaş ve harç numuneleri mezkO.r komisyonda görülebilir. Mu
kavele ve şartnameleri meccanen talep edilmelidir. (6232) 

Maliye Veka~etinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların teda· 

vülden kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralık !arın yerine dan telli bir Jcuruıluk· 

larla bronz on paralıklar d arp ve piyasaya k.Afi miktarda çıkarıl· 

mış oldu&undan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkiarın 30. 6.1942 t a· 
rih inden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

MezkUr ufak paralar 1 temmuz 942 tarihinden itibaren artık teda· 
vill etmiyecek ve bu tarihten iti haren ancak b ir sene müddetle y a.l 
ruz mal sandıklarile Cilmhuriyet Merkez Bankası şubelerine ve 
Cilmhur iyet Merkez Bankası şubesi olmıyan yNlerde Ziraat Ban· 
kası tubeleri tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufa~ paralardan bulunanların bunları m at sand ık· 
larile Cümburiyet Mer kez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine 
tebdil ettirmeleri ilAn olunur. (U29 ) (5805) 

Tllrklge Ciimhurigeti 

Ziraat BankaSI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sennay .. i: 100.000.000 Türk llruı 

Şube ve ajano &dedi: 265. 
Zi.raJ ve ticari her nevi banka mua.melelert. 

P ara biriktirenlere 28,000 Ur a ikrami;re veriyor. 

Ziraat Ba.nk&Sında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda 
en az 50 lirası bulun&nla.ra. ııenede 4. defa çekilecek kur'a il& &41ağl"' 
daki pllna göre ikramiye dal;ıtılacaktır. 

t adet 1,000 ııraW. 
" » 500 » 
4. » 2.50 » 

.. » liO » 

4,000 Ura 
2,009 • 
1,000 • 

'·* » 

100 ..Set GO liralllt 5,- lir• 

120 • > 4,880 > 

160 > > 

DIKKAT : Hesa.plarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ata .. 
ğı dUfıniyenlero ikramiye çıktıfı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir· 

Kuralar senede 4 deta, 11 mart, 11 haziran, 11 •ylQJ, 
11 Blrlnclklnunda çekilecektir. 

·~~~~~~~~~~_!.. 
Sahibi ve Netr>yat ~rüdıtrU : Ahmet &nin YAL:llAN 

Vatan Ne,rlyat Türk L td. Ştı Vatan !Iatboaeı 


