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BAŞKUBAB&iBI 

Ahmet Emin YAL~AN 
V ata• E Y i -

r:.taJolhı, KoDa ll'ell&ıt 

Soutı: :so - 12 

l'elet. UlM. Tela'· VATAN X.t. 

Yazan: Abmet Emin YALMAN 

1a \ ç glln evvel ajansın Rus

~ yacını alıp ncşretti-!i .bir 
telgraf vardı. «Mühim haberler 
bekleylnlz•ıı dl>ordu. 

BUtiln dünya kulak kesildi. Rus 
Yadan gelecek mühim haber aca· 
ba ne olablllrdl? Yeni bir taarruz 
tnu'> Almanya ııe anlaşmak ve ay· 
rı barış yapmak yolunda bir. ihtL 
mal mi! Japonyanın araya gınnc· 
Si tni? ... 

Evvelki gün saat Jkiden sonra 
demokrasi mcmbalarından sızıntı
lar başladı. Heyecanlı haberi?, 
lltısya il<! İngiltere arasındaki bır 
anlaşma He alakalı olduğu mcY· 
~na cıktı. Fakat tam malümatın 
dünyanın her yerinde saat bCŞtc 
l!ftn edilmesi kararlaşmış olduğu 
ıcın işin esası ancak beşten sonra 
duyuldu okuyucular evvelki ak· 
~lllkl r~dyo ve dün sabahki ga· 
ıeteler yolile hakikati anl.edılar. -13. Eden' in Avam kamarasında 
Verdtğı izahat ve diğer kaynak
lardan geleD haberler şunu göst~
riyor ki diinya tarihinde yeni bır 
cığır açacak hlidiselerin karşısın· 
dayız. 

llcr harp yeni yeni harpleri'fl 
10humlarınt 

1

hnzırlayan ve etrafa 
ııc"Pen bir vesiledir. Bunun böyle 
Olduğunu Cihan Harbi pek açık 
bir surette gösterml5tfr. 

lfarbe gıriscn taraflardan blrl 
5~dl tarihte ~ilk defa olarak, tam 
doğuşun ortasında kendi kendine 
~ren vuruyor ve diyor ki: .:sen 
l u harbı k•zanırsam, zaferi, kendi 
Oprağımı ger.işletmek, başkaları-
nın işine karışmak ve .!stikl(ılleri· 
~~ dokunmak içion kuUanmsyaca· 
rı ~.' Aksine olıırak, başktı harple
! Onlemek için kcr:dl elimle sed· 
er kuracağım.• ---

t'lı İngiltere ile Rusyanın ~~zırla· 
\'ııkları iki sed vardır. Blrısı mu
\ta kkattl'r, dıgerl devamlıdır. Mu· 
'I kkat olalı sed, lnglltcrc i'e Rus· 
'e 8 arasınd!kl bir askert ittifaktır. 
l u ittifak, sulhtan sonra bir mOŞ
~:re~ cmnıyet sistemi kurulunca· 
1 kadar geçecek olan intikal dev· 
~ esnasında tnzıbat vazifesini gö
'I ccek ve eğer bir müşterek emnl· 
;ı slstemı kurmak mümkün ol· 
ro~~~ en az: yıırml sene lç1n hük-

C ü muh:ıfnza edecektir. 
\Pi ecen harple Birleşik Amerika. 
SUlson Prel"slp'"~ınl llfın etmek 
l• r.clllc Yeııı bir 1itnyanın teme· 
nı kurmak kidiasında bulun

~l;ştu. Dı~cr ortaklar, bu prensip· 
bı" e kendilerini bağlı saynıadıbr, 
<t r taraftan da Amerikada parti 
lı~lap'arı döndUtü için Amerika· 
kUar kilsttııer, kac;lılar ve bugün
~ fclAketl onlemck ~·n hiçbir 

Cumartesi 
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Eden'e sordu. 

Muahededen 
başka gizli bir 
an laşma olma
d ı ğını temin 

edebili rmisiniz 
EDEN CEVAP VERDİ 
Herhangi bir mahi

y ette gizli hiçbir 
taahhüt yoktur 

çırçU &taline JOl· 
ıadıl• telgrafta 
uzaıer 'blzlmdlru 

dedi. 
Londra, 12 (A.A.) - Avam ka· 
arasında İngiliz _ Rus muahede· 
~en bahseden ı;ıçi mcbuslard?n 
Arlhur Gr~cııwood şöyle dem~t·r: 

•- Meclis, harple ve barışta 
müşterek bir suretle ve arkada~ 
olarak çalıştığımız hakkındaki de· 
mcci en derin bir memnunluk his· 
sile karşılamıştır. Bu meselen n 

.. zakercsine bu akşam rlcvam 
mu · i t ı edilmesini h'..c; bir kin_ıs~' -s cm y_c. 
cektır. şu suali hiç bır suphe hıs· 
si otmakSızın sorabilir mlyıın: Mu 
ahede neşredllm ştir. M. Eden 
mecttsı ve dışarıda bulu~ab lccc'k 
üphcll kimseleri, ılAn edılcn bu 
~uahcdeden bıı&ka herhangi gizli 
bir anlosma m<;vcut olmadığı hak
kında temin cdcb.Hr mıh 

M· Eden hemen şu cevabı ver· 

miştlr: b-t·· 
41

_ yapılan an'aşmanın u uu 
metnı neşrcdilmıştir. l~crhargl h:°" 
mahiyette gl.zli h ç bır tnahhüıl 
yoktur.,. .. . 

J,loyd Georıe'un sozlerı 
Bur.dan sonra soz "<ılıın eski Baş· 

~kil ve en kuicmll aza Lloyd 
Georgc şöyle demiştir: 

e~ YaPmadılar. 
Y 

1 
u defa yenı bir Aleme giden 

0 
Un ~ncülUğiı vazifesinin tnrtl· 

<Den.ia 8a.., .. '•> ·~ 

•- 20 seneden fazla bir zaman 
Sovyet Rusya ile Bilyük Britanya 
arasında anlaşma tesisi için çalış· 
mı5 bir adam sıfatllc Başvekili, 
Hariciye Naı:ırını ve hiiktlrneti bu 
muahedeyi imzaladıklarından do· 
layı tebrik ederim. Birkaç yıl ön
ce bu muahede mevcut olsaydı 
d~ ~tt.e birçok ağır yanlışlık· 

.(.,.,.._ ... ., ... ' .. ,_ •§• 

Aa dr e Mauroıs 

Saadet • • 
ıçın 

Ç eviren : 

. Rezzan A. E. YALMAN 
,. .. DOGRUYA DOGRU • E~RIYE ~RI .. ' Yakında neşre başlıyoruz 

Ankara, 12 (Radyo Gazetesi) 

Ingiliz - Sovyet anlaşması TUrki
yede ancak memnunlukla karşılan
mıştır. Ingiltere mUttefikimlzdir ve 
Rusya mUttc!ikimizin milttefikidlr. 
Hte .şilplıe yoktur ki Niylc bir an
laşmadan evvel<:e haberdar edildik ve 
bu Tllrkiye için bir sUrprlz teşkil et

Sinop şehri, harp 
faciasını dinliyor 
Sıvastopoldan gelen bomba 

iniltil~ri şehri sarsıyor 
Sinop, 12 (A.A.) - Kare.denizde 

Slnobun şimal taraflarından, Sivas· 
topol lstlkıunetlcrlnden ,.e çok en
ginlerden sUrekli top sesleri ve bom· 4 Amerikan uçağı 

Tü r'kiye ve 
Boğ azlara 
taallük eden 
mes eleler 
g ör ü şüldü 
ikinci cephenin 
açdması kararı 

Amerikada sevinç 

~~~~~n~~- ~ t nmtzd• ......... ., yapmoktad~.1 >"~ topraklanm ıza indi ~ 

~ /:. 3 ü Arıkaray~. biri A ri/ iyeye mecburi iniş ~ 
f yapan uçakların m ürettebatL gözaltı edildi 1 

uyandırdı ( Ankara, 12 (A.A.) - Ayın 12 inci cıama günl\ öğlede~ ı 

ı 
en·eı üı;- Amerikan tayyaresi Anluna ha'I<'& meJitanma ,·e di· 

ğer bir Amerikan tanııresi A riflye ona.rıııa <~rf itti' yap-

Kongre, Rooseveltin mış1arit•r. . 
• • ""''•"" hukuku """"''"' u, .... ol><ok bu • !&)yatt lle J 

mesoı ın ı tasvıple ıııiln·ttt'batı gö:ı:ııtı ooıı111ış1rrı:· _ _ __________ _ 

korşılcdı ~-......,.~~~....,_xsc-~z:urw--

Lo:ı.dra, 12 (A.A.) - Times gaze
tesinin Vaşington muhabiri Vaşing
ton görUşıneleıi hakkında şöyle di
yor: 

Almanya ile f igat 
anlaşması yapıldı 1942 de A vrupada ikinci bir cep

henin tesisine alt bUtUn askeri me
seleler Beyaz sarayda mUnakaşa edil
mL.,tlr; çünkU ayni zamanda Pasi
fik cephesi de mevcuttur. Siyasi me- BarkoıfMlkl R us kuwetıerl Komatsnı Her iki memleket mallarına ilave edilen 
selelere gelince, bunların arasında Mareşal Tiınot.enko k d d 
hUrriyetlnden mahrum edllmiş mil- fazla fiyat vasatisi yüzde 160 a ar ır . 
Jetlerin barış ve emniyetlerinin mu- ( B AJ ) ___ Ankara, 12 (Tt'lcfonla) - Bugün 
ha!azası vardır. Polonya ve Baltık 1 as • maa ' ........ ~~~ 1 öğleden evvel Harlclye Vek"-leUn· 
memleketleri bu memlekeUer'dendir. la ar b 1 ...,. • • ' de 1ıUkClmetimlz namına Numan 
MUzakerelerln TUrklyeye, Boğazlara ---- ---- K) rl" • d 1 Menemeneioğlu ve Almanya bUkCl-
taallflk eden meselelerle başka me- 1 1 a re met! namına da Almanyanın Anka· 
selelere de teşmil edildiğinde şUphe H a r k o f t a ) ra BUyUk ElçiSi Fon Papen arasın-

1942 de ikinci bir cephe açılacağı hak ek yenl blr muahede imzalanmıştır. 
klndllkLmesııjı..kongrede tasviple kar Bu e.k muahedename Türkiye ile 

memnuniyetlerini izhar etmişlerdir. uza 1 1 mUbadclclerc alt qya bedellerini tes 
meml~tlr. 

yo~~~~gton, 12 (A.A.) - Ruzveltln mı•lyonlarca 1)6 ay daha ~:a~l~~:rı;;:~-..~~c~~~~ :~ı:!:::~ 
şılanmıştır. l3uglln infira~ılar da ı•nsan harp t ld 1 Almanya arasında yapılacak ticari 

(Devamı Sa. S, SU. 6 da) ( .. ) d • bit etmektedir. Oğrendığlmıze gb· _______ ...__ ____ ___;:..._____________ e 1 v or re 9 tqrlnlevvel 1941 tarihli mua-

Kömür dağıtım 
ve istihliki 

.. Ankara, 12 (A.A.) - BUyUk bedenin 55 milyon lira tutan ve 

hatları ' Rus müdafaa 
yorılmodı 

Şzvastopolda süngü 
muharebeleri oluyor 

Mıllet 'Meclisinin bugünkii toplan- yalnız A listesindeki her iki mem-
tısında İstanbul, Edirne, Kırklar- (Devamı Sa. S: Sli. 5 de) ( !) 
eli, Tekirdağ, Çnnokkale ve Ko· 
caeli vlifıyctlerindc 23 teşrinisani 
1940 tarihinde bir ny müddetle 
i1an edilen ve 119911209 sayılı 
k&rarl.arla üçer ve 1~49/1262 sa
yılı kararla da altışar ay miiddetlo 
uı:atdml§ olan örfi idarenin bitimi 
tarihinden itibaren 6 ay daha uı:a
tılmasına müsaade edilmesi hak· 
kındskl Başvckfılct tezkeresi o
kunmuş ve kabul edilm;ştır. 

r Şimali Afrik a "ı 
barbl _ _: 

... 
lktısat Vekaleti şehirve kasabaların, ne mik· 
tar ve cins kömür yakacağını tesbit edecek 

Ankara, 12 (Radyo Gaı:etcsi)-ı lerln hangi yerlerde ve ne m(ktar 
Yarın (bugün) taşkömürü hak· istihlak edileceğini hukucmt blr 
kında yeni bir Koordinasyon ka· kararla tayin etmiştir. Yetecek ka· 
rarı neşrolunacaktır. Yeni karer dar yakılGcak madde verilmesi 
bu kömürün dağıtımı •e istlhlAkl- mümkün olmayan yerlerde karar
nin tanzimi hakkındadır. name hükümlerinin haricinde baş· 

Karara göre §ehir ve kasabalar· ka maddelerin yakılmasına mü· 
da ne miktar ve cinste kömür ya· saşde edilme.si için 1klısat Vek:ı
kılacağını İkhsat Vckllleti tcsbit leline sal:ıhl>·et verilmiştir. 
edecek ve bu BaısveklUetin tasvl- Lüzum gördüğü takdirde hü· 
binden geçecektir. Taekömürü, kümet aylık, yıllık ve me\'simlik 
kok, linyit ve briket gibi kömür· (Denmı: Sa. S; Sil. 8 da) >+< 

Mosko\'a, 12 
Press: 

(A.A.) - Unlt~ 

Harkof cephesindeki yeni Alman 
taarruzu mua.u.am bir şekilde geHş
mcktedir. Bu taarruza milyonlarca. 
nker ve yilz!erce uçak 1'Urak el· 
mektedir. 

Sovyetler!n mukavemeti altı gün· 
denberl devam etmektedir. Mtldafaa 
hatları hiç bir yerde yarılmanıı~ır. 
Ru8lar mevzilerini atkı bir surette 
tutuyorlar. 

100 binden fazla Alman askeri pek 
(Devamı S.. 1 ; Sü. 6 w) § 

Devlet konservatuarı 
şehrimize geliyor 

Tiyatro kısmı 5 Temmuzda Antigon'u temsil edecek 

Devlet Konservat.uannın şclırimlzc 
geleceği haberi bUyUk bir alA.ka ile 
karşılanmıştır. Oğrendlğimize göre 
Konservatuar Tiyatro kı&ı:ıı mUdllnl 
Carl Ebert'ln rıyasetı altında. bu a • 

yın 24 ilnde bU)'llk Yunan klMikle· ı dlrdiği gibi, tiyatro tıurindekl yara
rinden Sofokltııin eseri Antlgoneyi tıeı kabiliyetini, kısa bır za,nılf.llda en 
sahneye koymak Uzere htanbııla ge· iYi bir .şckildtı gösteren Devtel Kon· 
lecekUr. aervatuan gençleri fCbrimlain Uy:ıt· 

TürkUn, üy&tro mazisinin de gci8- (Denma: Sa. 3; Sii. '1 de) ••• 

Türkiye irana 
yardım f çin asker 
göndermemiş 

Ankara, 12 (Radyo Gazetesi) 
Tahran radyosu bugünkü neşrlyntın
da Iran • Türk hududunun kapanmış 
olduğuna dair yabancı kaynaklann 
verdiği haberleri yalanlamış ve şöy
le dem1'tir: cTilrklye ile Iran arasın
daki dostluk gifnden güne kU\-veUcn
mektedir. Türkiyenln Irandaki isyanı 
önlemek gayeslle asker gönderdiği 

doğru değildir. Bu isyan hareketini 
Rusyanın yardımı ile beraber Iran 
ordusu bastırmı~tır. Türkiye lle Iran, 
bu iki kom;ıu devlet dosttur ve doat 
geçinecek tir.> 

lngilizler Giridi 
bombaladı 

A lman zırhlı kuvvet
leri üç koldan 

ilerliyorlar 
Kahire, 12 (A.A.) - Reulcr'ın 

bildırdiğine göre, ingil:z hava 
kuvvetleri pazartesiden çar~ambn· 
ya kadar iiç gece udı sıra GırU3de 
mihver kuvvetleri tarafından i~gal 
edilen hava alanlarını bombala
mışlarciır. Bu (!anlardan Llbyada 
Rommel kuvvetlcrrne takviyeler 
gönderilmekle ve İngiliz hatları 
gcrls'.nde hare.ket yapan, dilşmH1 
uçak fılol~rı bıırW.ardan hav;ıbn· 

maktadır· 
Kıthlre, 12 (A.A) - Alman 

:z.ırblı kwTYellcrı üç kuvvetli kol 
balJDde dotu lstlkemclinde ilcr 

( J)eyUIA Sa. 3; i"U. 6 dıı) ) ( 

Ankara - lstanbul yolu 
bu Sene tamamlanıyor 

N e yazık k i, şimdi meydan var, at yok 

Yol sıyasetbDlz hız almışhr 
Bu inşaat mevsiminin sonunda I&- Nafıa Vekili ~neral Alı l<"ual ~ 

tanbuldan otomohil veyn otobüse bl· ! bcsoyun bir mtiharrırimize vt'rdlği 
nip mUl<cmmel bir yol Uzerinde An· i mc.IClnıata göre yeni yollarımız Is· 
knl'a.ya gldcbllec<'.ksiniz, hcın de yolu ı tanhul • Arıkare. yolundan ibaret de· 
SN;nıek chnir.dcdir. ıster Şileye gi- 1 ğildır. lstanbul - lıınir yola d.ll ta· 
dip orrnanln.r rı.ra.'luıdtuı şimal tsUka- mamlanacıı.lttır. l5larıbuida.n ~kıp, 
metini takip o>clerek yol alırsınız. İli· lzınlt, KRZamU~el. YaJvva U--l!lden 
ter Izmit • Adapaznr • Bolu, ı-:an- EuNa \'e 17.rmrc &ttrr.d; mtimirll'l o
dıra y;.ılunu tutarsınız. Her ık! yol, lacakt.ır. 

tuı:izın lıakımından çok b"Üzel ve en- Yeni yollar ııs!alt dcğildır, fakat 
uptir. tcmelı kuv\'eUI yapıldığı ;çın ııerıde 

Otomobil ve otobüs Jl(?rede diye- ruıfatt& çevirmek mü.mkilr. olacAktır. 
cel<Jilnız. Doğru, şimdi meyJan var, Zaten devamlı baklll6k. ,..- '°l si-
a.t yvk,fakat meydan sah.ibı olmak ta ya.setimizin kaideaidir. • 
bOyilk bir teY·· BUtün yUklin demir- Bu işlere beş mllyODluk bir &dl 
yolu Uze.rine binmesinin zararlarını bUtçc ıle ve bUSllıd id&rt\l~.riıı daT re-
bu harpte göl'dUk. lirlerlle giri.ıJlbn"lir. Yol veı-giıtb1&n 

Bu Mhahkl trenle Ank&ı'adan gelen (DevM111: ~ ı: dil i _, c/• 



"Pasifik,. sizlere ömür 
..,ı 9S9 Kalltonııya .. rgı.ınde t&h

U ta Ue ah:ıd.11.n .\1nnJ h-, met

'" ;riik-J.liğ'inde bir bıt"' heykeli 
J'&prlnu,tı. Bu heykel, ellcriııl ba,·a
J'& katdınnı' ve kim f'Yl tehdit et.. 
mf'<lJğl.al bO)"IN>e hf'IJrbnU, bir kadın 
,eklinde idi. (Paı lflka) adını taşıyan 
ba kadın heykeli yedi denl<de ba
n, büktlro •lir.,.,•f;lne ı,.reuı. 

YrdJ ıleniı.dt. ka\.·ga kopunC'a Pa.. 
elfika. ihmale uğradı, lıllçılart parra 
parça dti.,üyor. kimM! tam.Jr etmeit 
hatıra ıettnnlyordu. 

~lba) et geten gtin, he:,·kelln bu
luoduJ;u C.'ltınkapr) uda~ıııı hlr rlo-. 1 

nıı. Ü"'-'tU haline ko~ mak lı ı.mı gelmı,, 
Pa Jffka balta d:t.rbelerllt paran1par
c,·11. yere :ı.erllntf~tır-. 

ı 'akat ,\ıntrlka ba.JırlyeE>inln "·aa
dl ,·ar: Harı• nferle nPU.-eJenlo('e 
ı•a!'ııifika yeniılrn meıardan kalk&<.'.ak 
hl"m Jr bu dtfJ. !lom nıermerllC'o \a· 
pıla~ 

.sı:JIÇ'E • • 

Salahattin Enis] 
merasimle 
gömüldü 

... 'l' ... 

En tesirli Haç 

'Onun için bütün arko
daşlan dün göz yaşı 

döktüler 
ÖlilmünU tees!'ürle hiMr verdi· 

ğtmız arkadaşımız muhLrrir ve 
romancı Sallhattin Enisin cena.ze
si dü.n kcndisİ'lli sevenlerin göz
yaşları arasında kaldırılmıştır. 

DANS NE iŞE YAJtAlt! Blit MIEDJ:NİYETE GiRMJ:NİN IEN TJ:RLİK.ELt ŞEllLİ. - iS· 
TANltul VE ANltAJıA ll:ONSER.VATUAltLARl'NIN HİZMETİ. - RADYO'DA FOLKLOR 
GECELERi. - HER ŞEYE RACiMEN DANS işİNDEltİ İltİZLİlt· - MİLLİ DANS GELE
NEÖİ NASIL ARANIP BULUNACAlt? - EÖER 1111 MİLLİ ÖDIEVİ YEKİNlt GJ:TİltMEZSEX.:,, 

S ıC'.aklar haı.,ıu<·•\ tallt:ı.kuru~tt 

ıne-'-elt t ba'l1t·a der::ıerJ· 

mit. &l"a!'lında ön "ara geçer. Ben 
ı;anını.)·orunı ki bu ınenhu~ böoek,. 

dliııyanın hi(' bir t.aratfında mcntle
ketlınlzd~kl ımttya~h me,·klt bWa-
bJlnıı, ol un. Bt'ton blnalann bite 
tahtaı..nrularının i'ttila"ından kartu
lnınaınüı gÜ'ıtt.cri.)t>r kl bu hı.y,an 
yaı.hk proc-raınımızın drtı,.,.,- bir 
madde!l olarak dunnaktadır. 

T&htaJturuların:\ kar}ı ne ttdbir
ler alınınll.7., ut IJıiı,;Jar kullanıhnaı~ 

s"·amalar. hadanalnr. Japon uaç
J•rı, flltler, kükürt duınanı fU '" 
bu, tahtakurulanıu, rrtrlJl l"e<"e da· 
ha toplu \ 't' dalı.ı şJ,ldetıl bir böcu~ 
ma ıet;mf'k Uıerr, ancak blr ıece 
itin, o da kıbnıen slndirmektea .. ,. 
ka bir ,eJ·e yaramaz. 

Yazan: ıımayıl Bakkı BALT.t'tCIOÖLU 

Merhumun tabutu Uim a&at 
11,30 da Son Posta refikimizin 
idarehanesi yanındaki evinden 
alrnmış ve Son Postanın önünde 
bır dakH'a durulduktan. sonra ta
but arkadaılarının elleri. üzerinde 
Catalotlundan BabıU:ye ııeçiril
mtş ve ('&hştııı diğer gazete ldare
hanelerl önünde d.e birer dakika 
tevakkuf edilmı,, bu suretle mer· 
humun azlı hatırası anılmıştır. 

Yine ııözyaşları arasında tabut Slr· 
keclye ıetirilerek Paket postanesi 
önünde cenaze otomobiline konul. 
muı ve cenazeyi de arkadaşları 

otobüs ve otomobiJJerle takip et
mııur. 

Ct-naıe namazı Teşviklye ca· 
mllcde kılındıktan sonra Fer:köy 
mezarlığında bundan bır ay evvel 
k•ybettij.l babasının mezarının 

yanındaki ebedi lotlrabatılhın:ı 
tevdi edilmiştir. 

Şehir ve Halk~v!eri 
bandalorının verecek

leri konserler 

B u •yazımıza .. Dans ne ise 
yarar? .t sorusuna bir ce

vermekle baştamak dotru vap 
olacak. 

Dans şüphesiz gU<el .anaUerın 
bir koludur. Bir çok kimseler 
daruı sırf hoş bir eğlence ve bır 
vakit geçirme olarak ıanlarlar! 

Bence dansın cemiyet yaşayışı·nda 
gördügü öd<v bu kadar basit de. 
ğ'ldir. Bugün sosyoloji ilmi dan. 
sın dinsel törenlerden azma, 
kollektlf bir sanat oldufunu tes
pit edebllmlş.•e de psikoloji ilmi 
bu artistik raaliyet:n psikolojik 
mahiyeti üzerine b:ze bir çok şey 
öğretebtımıı değildir. 

Dinsel ayinler gıbi belki dans 
ta insan hayatında bir takım şu. 
ursuz nev·ıden kollektif doyurma 
thtlyacının b1r eserid'"'. Ve her şu ... 
ursuz ve sırlı koltekt:f doyurma 
ı i bi dans da kollektif şahsiyetin 
sallığı ve bü\ünlüiü ~ın çok !a1-
dalı ve zaruridir. 

* B iT medeniyete girmenin en 
tehlikeli ıekll o meder.1-

yett tal<llt etmekt:r. Taklit yeni 
medeniyete yeni giren acemi mt1-
letler i-çln önce bir zarurettir 
gerçi. Fakat bu maymunluk ça. 
ğı uzadıkça medenileşme işi bir 
maklnelllik, bir otomatizm ,ekli· 
n l alır ki sonu o milletin kendin. 
den vazgeçmesi, soysuzla~!sI- . 
dır. 

Dans ışlnde de böyledir. Biz 
bu işte kendimizi henüz kaybet
miş değiliz. Fakat açık söylemek 
gerekirse, henüz kHldlmizl bul
muş da detlliz. Ortada beş olay 
vardır ki cı:kkate ı;ok de!ıer: 

ciah clbi Türk temaşa ııelenekle
rınt son derece koruması ve tu .. 
tiiat kumpanyalarına karşı ıös
terdlfl anlayışlı sayıı mlnnetlere 
deler· Bu 1flerln baıında Nafi A· 
tuf :Kansu c"bi bir terbiy<clnın 
bulunmasını da kutlu bir s<Cçlme 
borçluyuz. 

* O ördüncü olay. Bu yıl An. 
kara HLlkevl tarafından 

Radyo'da yapılan folklor cecele· 
rldi'r. Bu geceler bize milli fol .. 
klor karanlıkları lç;nden parlak 
ışıklarla aydınlatılmıştır. Bu ge ... 
celer bize kökleri asırlara değJI, 
ön:süzlüğe saplanan değer ve vic
dan varlıklarının seslef:ni işittir ... 
mlştir 

* B eş'ncl olay. Bütün bu kut. 

lu bqıarılara ratmen Türk 
dar.sı olduğu gibi bir vilayet dan
sı, bir halk dansı olarak kalmış, 
henüz bir millet dansı olamamış.. 
tır. H&ll da.nsinglerdc, dans sa
lonlarında, balolarda, mü!ame
rclcrde, okullarda, Uyotrolar ... 
da, konservatuarlırdıı ~ alaf_ 

ranga danıs diyegeldiğ 1miz şekil 

!erde kLlmıştır. Yani dar.sta halk 
ruhu aydına eğemenı: k 
mektedir. 

* 
edeme-

B unun başlıca sebebi aydın· 

Jarın halk danslarını nevt 

kendine göre, mahallt orijinal o
larak anla.ması, bu halk dan!la
rında mlllt dansın cevhert ve ge~ 
leoeğl varoldutunu bir türlü ka
bul ttmemu:dır. ı:ıer yalnız t.k 

lltçl defıl, yaratıcı dans ilstatla. 
rimız olsaydı h•lk danslarını ele 
alarak onları modern dans tekni
ğiyle rasyonclleşLrırler ve her 
Türk tarafındı:.n kolayca teme1'sUI 
edilir açıklığa ve öarenlleblllrJi. 
ğe ulaştırırlardı. 

~ 

V apılacak şey ned r? İşle 

sayıyorunl.: 

ı _ Elde bulunan halk dansla
rı ~ekrllerl üzerinde ritm, figür, 
evolüsyon. ekspresyon. düre ... 
bakımlarından ilmi bir lncelcme 
y~pıp Tilrk dans gelenetlnı bu
lup çıkarmak. 

2 - Bu ma\eryel elde <dlldik· 
ten sor.ra dans mütehassıslarını 

kendt ar~larında belh zamaclar
da çalıştırıp modern dans tekn ·
tlne uycun kompozisyon dere
melerf ıç;n çalıştırmak. 

3 - Devlet Konservatuarı ders 
hanelerinde bu kompoıisyonları 

sahnede ya~atmak. 
f _ Her yeni denemeyi şy-1 

dın\ar kadar umumt halkın da gö 
zil önüne koyup estetik tepkilc
rJn! toplamak. 

5 - Bunlar yt'pılmakla b:rı k. I 
te halk danslarını bütün eğ:lt;m 1 

kurumlarırıd.a. gene1lcşt:rmek. 

6 - Milli dansın en verimli 
pratik yeri miili opera. oldu
ğundan konservatu~r'daki opere! 
öiretim:ni de ş·md:dcn mil~lle~tir 
mek. 

Eğer bunlar böylece yapılmaz- 1 

sa daha yüz sene Avrupalı. ~o\me
rkalr adam gibi bel, ayak oyrı t t~ 

s•k bugünkü ikizlik yine o ikizlik 
olarak kalır ve mlll! dans den ·ıen 
.şey de dolama.z. 

hmayıl Hakkı Baltacıoj"lu 

Birinci olay. Milli devrimin ilk --------.ın-------------------
yıllarında memleketin her tar•·ı ; 1 XAle ı 
tını bir dsns humması sarmıştı. • ....... a A :.t• 
Her yerde dansingler, dan! salon· a p.. '. . • 1 
ları açılmış ve bir çok dans pro.. ;J -'111.'t.W° - ı "'"';ıı ,,_,._""'1il 
fesörleri türemlşt: ! Herkes can- · ---

'1zlar, •zıksızlar bile .. ııanıp. ç•l- Acaba ne zaman ? 
kanıp duruyorlardı! Dans bilmi-

Blllrunlyen detı.,tk n1r,·ı.ular üze
rine yazı yazıu.tk nıerakı yllı.üllden 
ke11df lstetfyle &J·lurca. •enerllerıe 

dtı,tıp kallun,ı,, bllerek l~1ed.lfl ha· 
fif bir llUÇlan dol&)"I h.apl.!te (lmıi';t 

pt>k meı,Jnır bir A.ınerlkah romaft{'I, 
cllapiCJhane hatıraları~ adındaki e
berlnde; ilk J'e<'e ta.htakurulanıuıı 

hÜ<.'unıunn. ufradığı için ,rözUnU kırp 
1nadığını, erl.f'"ıi gün krnd~ine \'C-

rUen ekı·neğln \tlnt ('l~neylp çiiııe
J1P bu haınurht hu<'reııılftdtkl df'lllt 
dt";ıifi hkadı,tını \"e (&('gözlü tahta~ 
kurularının ekmektt-n bir do' ar ar
kasında a.çlıktnıı ıeberdiklerlni) an" 
ıatır. nla.,11ı3·or ki Amcrlk.&da ta.h .. 
ta.kurusuyla. kar~ılıı~nlak ~lu hapis .. 
haneJ·c glrınek hi1.ım. 

Bana bu 11JatırJarı 3·azdtr&n dliO 
Kadıköy ,·apurunda kuta.k rnı~a.nrl 
olduğum bir nluhavere !'tıra.,ında hlt' 
ndunun J·anındakl arkada~ına, t.ah .. 
takurularına kar~ı f'n te41lrJI HA.('I 
bllldnğunu ""iylen1~J oldu. Bakuuı 
bu ll{W: nf'yınl~: 

Adanıt•ağız lıt-r n(' ,\ apnıı,cıı. t::ıh~ 

taluİruJurh;Jt nı"<'9ıd"le,inde dalnı• 
n1ağ"ICıp ol~ıu,. ~hndJ hrr akt;am bir 
'~ rakı dr-vlrlp yata~a öylr- ıctrl· 
l"Ormuş ve lddlafllıına görto tahtakıı~ 

rula.rı alkolı:ft-n ~,,.,ıanm.adıklan ki11 

k.endlsin(' ltiç r1okırnm'Uyorlarmı,. 
Ardada,ı gtil•rek ,.Oyle dedi: - ı, OyJr df"iUdlr. onlar );ne do· 

ktuıurla!'; fa.kat """" kOrkiitılk ol· 
dUğUD için fı.rkına \Brm~m! .. 

- Ol'l(' dr ol,a. hl( o1ma~"la oıır 

tarı aıkonk edip ne.1oılllerlnl çürUtO· 
rli'm ya! 

KÖlt ıtADl 

Fobrık :sı ol mı yan 
tüccarlar yün stcku 
ycp:ımıyocck 1 ar 

Yün lsl h.>>I mı lakalarınd~ b•" 
zı ~pcku ~tor tacırH!fJ11 deviet· .,_ Soruyorlar: yen insana yan gözle bakanlar 

bile vıırdt. Bu sallanma ve çal
kanma buhranı hamdolsun ki 
çarçabuk geçtı. 

• ı lesbıt eltil i !!yallardan daha 13,ı: 
• 11tu ~lne beledJye kontroJU el- RPp: Ü('tlıyor. ~ıhyO'!' .. :t fiyatlarla ınal mu bet~ aa etmci-
D rlnce Ye omuml hayatla alA- 1 Aea.M, fte zaına.o «M;tld,:t di.)«'e- 'b..:şladıkları anlaşılmıştır 

* 
Ü 

kinci olay. Devrimin ba· 
şındanberı t.tanbul Kon. 

servaiuarı'nın milliyetçi öıret
.menlerl Anadolu geziatrlerine eı
kıp yerli melodileri ve damıl&rı 
toplamıya başladılar. Bu güzel ve 
milli batarıyı Ankara Devle\ Kon 
servatuarı'n•n o cinsten daha tcŞ
krlath araştırmalar ardlodı. Bu 
konservatuar da folklor hazne~ 
mizi çok zenıtnle~lrdl. 

* 

kilit bir ı.atızama IAl>I olımca dOZ<I- fl•T!.. 1 Vekalet bu şekilde harel«'. 
dl. Yotsa .. lddeR u1..ıroıarm, hele YAPILAOAI!; IŞllTI BIL~nTORLAR ede.nlcr hakkında ı:rtlbal al~~~ 
tuJftat kumpa.ayalan.n l'trdelcrl )1ae su~aklık ıünctte 68 dereceyi bul~, gibı f:tbr.kası ~lmrjan tacır.c 
~ "- d ·•·ı -'bl k ua.rlk 1 de stok vapma.arır ;ıı meydan ve--es ..... geu.u. uv- •n •• pe du • .31-fıdeni n1emleket.1er ('eJ> kru- , . .. . 

~hrdı. Mesel& merhum Duana rt- . rılnı?)-·ccekt:r. 
.. u•- Y&f.6r\i.1 Cep denJzalfı51 yaılacaklan- --------------

clenlJk. Oywuuı bafl.,.._,, ~ •· 
dDon •&at pli• ,_,.u. '.l'eplnmdu, na <ep buz dolabı yap5alaT ne para r - T A K V j M ----"\ 

Q kırarlar! 1 j auu,ıar, ıslrlı:lar VA•• etm .. dl. 0
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lrnıırdana eaı.,...,.ıan bal olurduk. BRAYO CUMARTFSI 
Nlltayet kant.elarm b,..ıamak Uzere 
o1dufw11u bellrWn nae,but" cmn:lka», 

hnalarnn çahnuya b•:rı111ca umu

mi bir Juı.relıel ola•, bUtöJl afı•l•T· 

dan "••Yinele o*aaı 
- A~r, acıh1or. .. 
llll&lerl Uptroyu dolduml'da, Bn-

~lllH Plyang'Onun en b11J11k lkra
ml7tı1i Hti göEU kör bir fakire çık~ 
mı,. Atk oln.n talihe: R~dert o- ~ 
lan birine ya.rdımmı ulrgıM'lemlş: 

M.alQm 11, tallbln de kör •!dutunu ıöy 1 

!erler. 

iŞiN MI H>lt f 

AY 6 - Gün 161 - Brıır ~ 
RUMi 1358 - ~lO)"IS 31 
HİCRİ 1361 • C<.ınazıy.,ı~vel Z8 
VAKiT ZE\"ALI EZASI 
GÜNEŞ 5.26 8.47 
ÖGLE 11.14 4,'.!2 
!KL'llDİ 17,15 8.33 
AKŞAM 20 ,42 12,00 
YATSI 22.H 2.03 
İMSAK 3.08 6.2) 

SÖNMIYEN ATES 
tırap çektliine emin olsam o kadar 
vineceilm ve teselli bulacaltm kt ... 

N:hat, kafamdan ıeçenleri sanki an
lamı, ı:lbl mahzun bir c 'dd:yetle yüzü. 
me bakarak sör:ilne devam etti: 

Erikli dolma 

B u "ıene bir kap 3 emek n'uııı· 

nü takip <'ttlthnlz tt;fn 7-t!" 
1 tln,ratJı yemeklf're pek yaruı..•;nıtr)·~ 

ruz, dalma !'tıcak 'r ~ltt-) k'l ve d' 
yurucu yeıncklerl soçi,yoruı. Ualbu· Tefrika No. 88 

tıremiyeceıim· B'l:rsın ki, lCıtufk!rlıklar 
karşısında boyun el:nl.ek, af ·ve müsa
mahaya karşı minnet besliyerek rıefsın. 
de dalma küçüklük his9etmek benim yı
pamıyacatım bir iştir. 

N·hadın artık dudakları tıtrlyordu. Ba 
na gösterm~k istemediği gözleri yaşla 

dolmuştu. 

Şlmcll, benim de yüreğim sızlıyordu. 
KulaklerJm, yıkdan yuvamızın çatırdı-

1 rilc çınlıyordu. 
Boğazımda düğümlenen bir sesle: 
- N hat..." Gayret edelim .. J\futab:ı 

fodaklırhklar gb,terelim. Be!kl ... 
Dcdiın ve cümlC'mi ikmal edemedim. 

Çunkü o anda Nihada karşı kalbimde 
büyük bir §efkili duyarkC'n, ayni zaman ... 
rla, ayn noktada sönmlyen ateşin ıstır•
bını da h!ssetm .şt:m. 

N bat, yarım kalan cümieyi ikmal et
tirmedi. Bilflkls ba~ır:.ı iki tarafa s:ıllı

\'arak: 
Geçti yavrum .• Her şey b;t\• Ma· 

dı:n.;4, ~en. bugune kadar me.ııııut edeme-

Yazan: lamel z/y A 

dlm. Bund•n sonra da sana en küçük bir 
~liladet temin edemiycceaime eminim ... 
Dediğim Clbi yavrum. Artık yollarımızı 
ayıralım. Esasen benim u•un bir sükQn 
ve istirahate muhtaç oldutumu doktor 
•öyledl. Onun için derhal çlftllie çek'l. 
mek fikrindeyim. Sen de ... 

Başımı önüme eğdim. O anda kalı

ma bir yıldırım Jnecek zan.rıettim. Bu 
defa da Nihat birdenb:re sözünli kesti. 
Hiç şüphesiz ki: 

- Seni benden daha iyi anltyan üsta
da &idersln, diyecekti. F•kat demedi, dL 
Yemedi. 

y:ı."Je susmuştuk. N·hat ne düşünüyor~ 
du bLmem ... Fakat ben; kalbimdeki •a. 
teşin tekrar beni yak.mıya, kavurmı;:ra 

ba~ladığını acı acı duyuyor ve U.tadı dü
şünüyordum. Acaba ben avdet ettikten 
tıonra ne Y'Pmıştı1 Beni o anda unutmuı 
muydu? Ay·1'ılırkon cı hreainde gördü .. 
f:.101 o derin IJtır:.p .fa.desi acıba bana 
mı ai\~ ? 

Ustad:n ben: se\d.:'ııe, benim !çia ıs-

- Ayrılmamız çok kolay olacaktır Pe ... 
rihan ... Çünkü ikimiz de buna tarafta· 
rız. Bu lşln bir günde bltecej :n • zanne
d:yorum. 

Kocama hiç cevap vermedim. 
O, sözüne devaml•: 
- K~diml çok iyi hissediyorum Pe. 

rıyo.n ... Seninle konu~ukı.n aonra Adeta 
hafifledim. İstersen bu meşum kö,kU ter 
kedellm. Evim ze dönelim. Verdltlmlz 
kararı hemen tatbik edelim. Çilnkil ben, 
bir an evvel çtttı:ıe, ablamın yanına g;t. 
mek istiyorum. Uzun bir istirahat ve 
ciddi bir ihtimam belki sıhhatimi bana 
' ade edecektir, eledi. 

Nihad& cevap verdim: 
- Hay hay Nihat ...... Fakat şimdi 

ıece yarısı ... Sen ytt ... i.trahat et ... Bu 
ıeceyi sükQnetle geçir, yarın sabah bir 
otomobil tutaru. Ar•b• vapurlle karııya 
ıeçer's, dedim. 

Nihat. de<ilf!m tlbl yaptı. Ei!erlnt yor
ı:ın lç:ne ıolı:tu. Banı biç bir ,ey söyle
meden tOıtlerlnl kap•d" Ben de eleklrll ! 
..ındürriüın, J(ar,ı ,.._da ;s,Ucahale çe
kildim. 
liiıb•~ lc&:ldıjjıın Dırnb Nihadın 

vı i d&lıa culı ?e daha ıckl! bııJ • 

-·· k1 ze,ytinyağlı yalan<'ı dolma bu •·· 
ılmde ne kadar ~vııe se\ ite yeoır· , . 
81.tiın AJf:ttik te bunu pe-k çok ., ·t 
\er. Burunlllk ~·omtf;l lkJ ıurıu~, 
ttkarara.k. bir pstateell l'mlet, bir 
dolma yapnuya karar verdim. ı9'f' 

d den \·rrJlen pirinçten yarını l.tlOf' 
1 

nu blr tarafa &n.kla.mıttım. bir •"'
1 

l 
ıoğ'an doğrıyarak -r:eytin yat(ta. bi:.ı 
~.evirdim, çok ka.' urn1a.drnı. rırl 
de koyarak btraz pi-ıirdlın. Jlahar. tıı' . ,,ı, 

lllbcr \e bol na.ne. tereötu doğradrı ~ 
taze asıma yaprağını d& Jıa,ıı,.~:ı~ 
birer birer 'J&rdım. Tenc-erenln d !'"' 
ne dolmaların J"RP•':-nıruna..'liı lçlo '~ıı 
takların "ıaplarını k0Jdun1, dolnıa ~ 

1 
rL muntazam dh·dinı, araların• .br· 
t"k.'l çska.l eriği ko~·dun1, att'Şf' ';, 
dan. t ·~f"rlne bir tabak k&JUl)i' ·ıı· 
ten~ro .kapağını da kupa.dun. J>I~~ 
ce ateıtU.n ludlr<llnı, oğ"u;run('ıl 1. 
1ab•--..lara boşa.lttım. Lnfes bir d"ıt 

~~d ma lllıln. yJ' .-.ıılt>rt' o S.adar nı 1" 
1 geçti J,. ~ f·~·kt1;:;1Ul ı-.ıbtu• 1 ı dt.' lı(:llllH 

1 
WJıll.ıi.tUnL 

J.;\" AAJll."' 
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lfj]]l·1~ıı&f:M=J33!1JI 
Askeri durum 1 Mil i Şef, Ankara Hukuk 

['--.... _.:_az8_011_AN __ ] Fakülfesfni ziyaret etti 
Doğu cephesinde: Ta!ebe, Cumhu:ı-reisini büyük 
K

~teldıteı benzer şekUde ınn·-

ıvetU Atman taarruzuna uğ· tezahürat:a karşıladı 
n,.. 81vutopol mll!!tahkem mevkll, ~nkara, 12 (Telefonla) - Cum- J hukuk mu\ıakemc usu\leri ve 
ın1111arebenlıı f'.D bı.ıhranh günlerlnl hurre s mlı: Mllll Şd İsmC>t İnönü profesör Bahn Knnt.ıırın ceza mu· 
geçılrmek1edJr. Alınanlara göre mu· bu sabah saat 10,30 da Hukuk Fa· I h keme usur'('rl lmt'hanlarında 
huebe, «Bllfl tahkimat sahaSııJ ":e- kültesini şereflendirm terdir. M 1- ı bulunarak talebenin cevaplarını 
ıt9lle C81'eJ'a11 etmektedlr. Bu rn P- it Şe!lmb: fakfilte mcthalinde Ma- dinlemişlerdir. Bundnn sonra fa
haa talalnlea, Alman kıtalannın: arif Vekili Hasan Ali YOcel, fa· kültenln üst katındak okuma ~a-
8- mtlclataa hatlarına girdikleri kOlt dekanı pro!c ör Esut Arse· lonunıı gezen Milli Şef, profesör· 
.._ da fıkanlablllr. bilk ve profMörlerle yüzlerce ta- ler odasında bir müddet daha din-
~ tehJJtt, fnla olarak Alman- 1 be tarafınd:ın karaılanmılilardır. ıenmili ve yakında gene gelmek 

lana Deaeçte llarkof doğuınuıda da e i ö ü doğruca profesörler odn- vaadinde bulunarak saat 12,30 a 
ı..rra.. f'IÇ1lklerl~ gettık Slva&- n n , i 

1 
doğru fakU'teden ayrılmışlardır. 

6opoWa wı l""J'flktıe Jlar'kof uplıe- sına gitmiş ve kısa b r d n enme- Mlllt Şef'mlz f .. ktilteyi teşriflerin· 
...... s- mli4afa.aıırnm henliZ tı&A'· den sonra sınıflarda devam et- de ve ayrılışlarır.da yüzlerce genç 
._ cılchal1mtl lıOdlrlyor. mekte olnn imtihanlara girmişler- hukukçunun coşkun teznhürlerile 

4 llMlıuı polü a1>keri yazımızda dir- Mlllt Şe!lmlz il~ncü sınıfta V<! sağ ol nJdalarifo selAmlanmış· 
lılıınenlarua Doneçtc )eni bir taarnıı. profesör Hakkı Şakir Ansayın lardır. 
llıla .... rhlı: va&tyeU gt"Çlrdlklerlne, :,_ ________________________________________________ _ 

:~:=w ....=&IJK.::~=~ Alaska kıyı:arında Amerika Fransız 
l,imal Vt'lrlll"tlk. Şimdl Almanların } 

~~°'Tei:9a:1~:..Do~;!!!ı': ikincj bir deniz Guyanını işga mi 

·-: ..... ::::::;-.:, ... mu- harbi oluyor V••lngt~~~~~~ ?_ Hariol>< 
• .....,.... ............ fim4lllik ,c;yıe ..., 

Nazın Cordell Hull, Birlfllllk Amerl· 
lii;,lmebWr: d ka hUkQmeUnln Fransız Guyanın'da 

tilvutopolda )Ul\'& tistl\nJOtftnlln Japon donanmOSln Q genişlemeler t.ıuıarladığını .söylemiştir 
~ olduğu anla§ılıyor. :Bir b Mihver tarafından yapılmıuıı muhte
~ "'e)'a •*taııkenı mevkı. Jıava.r• Midvay mağ~O iyetinin me1 entrikalara k•l"fl tedbırıer aıın-
karJı korunamazsa, onun uı.wı müd· 1 • •• .. k .. maktadır. 
det dayaam»& mlimkün değildir. Le- eser eri gozu uyor 
llbtgnd ~ Tobrnk. ancak 11auya kar Vaşington, 12 (A.A-) - Şimdi, 
" iyJ ınlldafaa edilmek aaye&Inde da- şınıalde Alaska kıyısı açıklarında 
>'aMP'91••dır. Wncl prt, mliclafile- !.kinci bir deniz muharebesi cere
Jie ilNlllüU taarruz kudretini rwu- 1 b ta 
1-f••• --~.-•ır. Eter mUdafller, yan etmektedir. J-apon ar u . -

idare amir?eri 
arasında deği

şiklik yapılıyor 
- ço.&•..,..... .. _ _,, raı- taarruz ederek, A~ıkan 

IQüdafaa lla&larm& cıren \"e ucıı<• yen "' H 
taa k llanDı mukabil taarruı.la donanmasını parçalamak ve a-

rruz o u- vay ndı:ılarını bunda.o istifade ede· 
reıı ataınaglar \'e kalenia e&a& m rck tısgal etmek ümidi peşinde 
d&fa& "6vr'9lni elde bulunduranıaz-

ı;.Jt\p o- idiler. 
lanı., bir müddei 11onra mae Amh'll'l !flmitz ba plAnları bop 

Ankara, 12 (Telefonla) - Da· 
hlllye Vekaleti gerek merkez kad

rosunckı gerek villyctler kadro
sunda bulunan idare lmlrler~ ara· 
snda geni§ delloikUlc yapan bir 
kararname havrlamaktadrr. 

ıurı..r 9'l bJcyi u.ıııne :mecbor ka-
lırlar. Baslar sıvastopOJda ilk .,.rı çıkardı. 
Olan 11a,.. üsıtlnliltünfi ;kaybetmiş· Aleouti.Cnncs adnları dolaylartn-
IVdlr. Y&lluZ mu.kabll taarru kud- da cereyaın eden deniz çarpışma· 
J"eUal anuhafar.& ccllJ'orlar. BueJann sında Japonların Mldvay'da uğ
ba klldret.lul ttıkentnce. Almaalann radıkları kayıpların tesirleri gö· 
sıvastopolu .ın..umıeleri uwa ııtir- zükmektedir. 

.. -s ottawa, 12 (A.A.) Genel 
Motırıı, motirııı 

aallllye vasıtaıuı 
blrllll 

"'10&. Kurmay başkanı General Knnetch 
ltaıtu.t ~ade Abınn taamı- Stuart, Pasifik harp bölgesinin 

..._ ceılilloe. banan bllyilk taarnız. kumandanlığını muvakkaten der
Gldnfuııa fimdldeıı Ihttmal 'clı'lemcz, u d od ktlr 
htb4ık taar.rm; ge~ ce-phenin bö.)ie Bir .Tapon ~lOIU'mlft fimale doi· Ankara, 12 (Telefonla) - Eaas· 
bir tdc .-wında baf1am&L Blsce ru gitmekte olduğu haberinin a- larıııı evvelce btldlrdltfml.z motör· 
bu taarrmuo hedefi. belki de Doneç lınması üzerine General hemen 1 K ı."dr'a lü, molörsüz nakil vasıta arı ve 11ehrJnl şarka g®Dlek, upr-~ Pasil k hll ne gitmiştir. General, 
,__ M ...., .. ı Ti...,.,.,..n. yedek malzemecsl İthalA•-ıar Bir--dar Derlemek 'e ar~r- .. ~,.,- Dutch Harbour hücumundan biraz ~· 
kon Sıvastopol d~rülUnceye ka- evvel Kolomblyaya gclmi$ bulu· liği hakkındaki kararname yarın 
clar m~ etmektir. Mareşal Tfmo- nuyord'U· neşredilecckttr. 
~cnke, Sh·aBt-O(JOl'a yardım mak!ı&- ------------------·---------
cllle Doner-te yeıtl bir taarruz. yapa-
biUrdl. Almanlar belki de önce dav· ..._,ak bu harekete mAıı1 olmak ı.. 
'4:ınııtıercllr. Biz. Rusianu SltallnOO.. 
lı.ı Alrnaa !:'tkaşmıa tt~up batı ıstlk• 
~de yeni bJr taarruz yapmaları-
11& ( haziran gtınlü yazımızda Jhtl· 
lttal "'Crm1'tUc. Mareşal Tlm~nko-
111111 böyle bir harekete glrfşmesl ştrn· 
eli ..._ lüzumlu görllnmek1edlr. Bue
ı..,. Alman 1ısarr0ı:una bl'fl böyle 
bir mukabelede boJunmalan naulıf.e
~r. 

~a cephesinde: 
l'lıUıı~ onJmu, Jngfllz. cep1ıe6lnln 

'le11trp ~hında bulullUI Blrhakeml 
ltr.ı etmı,ur. AJman teblltf bura· 
el., eıı.lr alındığından babııetmlyfr, ln· 
llıtarer de oradaki JJUr Jl';ransn til· 
111'»t1Dfn emirle çeklldlgtni ~·e boşalttı
~ IMlylliyorlar. vazlyetteo de Jn
~ BJrtıaluml cıeldJmck 911reü
le boşattıılı:lan anl~dıyor. Fakat 
•tra~Jlk dunun şimdi General Rom· 
~la lelı.lne dönmlif, cenap ceııahı 
~ '" aerbc8t kalmı~tır. Ban
'9 başka Genel'lll Romlllfll'lo ftmal 
~ltda ve denizdeki JDglllz mu
~ t.anın.ıann.ı da donJnrdoğu ve 

ı.,~ vazl,rcttea lnutaldufo --
lllrıa.kt.acıır • 

l1ı tr~ sa.rfedl1en kudret ile elde e
~ betke ıdsbet ediUme, General 
-~l'fn taarruzda büyük bir ka
~ &enıın edeıncclJğl aşlkıLrdrr. Ne 
L.0bl'lllı.a t.ecnt edebllml"' ve ne de ım-.... h ~ 
~ lldUduna \"lltabllmlştlr. DattA in· 
le Dert llle\':t:.ller:lal bile klmDen e
ltt Cegarernenıııttr. Jkl hatta .süren 

11 lllaarebder netJoemnde elde ettığl 
~ llUr Fransız. tümeni tarafın· 
t&r boı,aıtıınuş olan Btrtıakem.I if· 
~~ ibarettir. · 

..- -& Bagiln , 

IPEK'te 
! bHyUk film 

1-KORKUSUZ 
SüVARi 

Çı &ş Rollerde: 

2 Sl(o KII> 'lie , llF.ILARYAN 
- Senenin en çok beğenlleıl 

_REİiE'KA 
L_"'~' •a.at 1 de tendl~tlı matine 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(Başı ı f:ndde) •ı• 

tere ve Rusya gibi iki Avrupa 
devleti tarafından yapılması ve 
Amerikanın ideal bir programın 
bekçisi sıfatnc geride durması çok 
dikkate Htyık bir mnnzar"dır. 

Hatıra iki mühim sunl geliyor. 
Birisi şudur: Rusyanın sözüne 
acaba inanmak eniz mi? Sovyet 

R 
cmpcryall'Zl'lli andıran bazı 

UsY3 il k ·~ isttdatlarma hftkim olab ece mı. 
DUnyn ıhtllAlt programından el 
ekecek mi? Toleransa dayanır 

çh kl"ı bir düzen içinde yaşama· n en ••.. 
ZI olacak mı., Ortaya ıyr or-

ğ:k~~r koyarak baska milletlerin 
n kd' mı cclbctmcğl Ye onların ta ır 11 
gidişine ancak bu meşru usu ~ 
tesirler yapmağa. çalıimalı kdfı 

seven bütün milletlerin düşman
lığını kendi üstüne toplaması m&n· 
tıkan beklenemez. 

İkinci sual Amerikanın bu de
Ca da mcs'uUyetteo kaçıp k~ı
yacaj'tna dairdir. 

Hayır, bu noktada tereddüde 
lmktm yoktur. Amerikan mtneti· 
nın aklı başına gclml§tir. Bugün 
demokrat partl b{iyük bir ekseri
yete sahiptir. Muhaliflerin de ba· 
tırını kırmıyor ve mili! meseleler· 
de Nylerine saygı gösteriyor. Ka
binenin en kı.ıvvctıı erkAnından 
bir, ikisi C\lmhurlyetçidir. G<.-çen 
seçimlerde cumhuriyet partisinin 
namzedi olan Wlikle'ye gelince 
Ruzvıelt'lc içtikleri su ayrı gltml· 
yor. 

görecek ml? . 
Yakın ınaıiyc a;t bazı hadısele- İngiliz - Rus anlaşması, harpten 
bakıp bu suale mutlaka menfi sonraki Alemde; lnsanhtın müşte

~=vap vermeğe sebep Y1~klur. İh- rek menfaatine dayanan prensip
Ulfılcl Rusya; emperya ızme ve lerl hAklm kılmak bakımınd~n el· 
gizli dtploınaslye karşı çok samL bette mühim bir adımdır. Fakat 
m1 tsyan meyilleri göstermişti, harbin seyri üzerine olan faydası 
Milletler Cemiyetini, bütün nok· da büyük olacaktır. Almanya ile 

ıarma rağmen. yaşatmağa çok Rusya arasında bir anlaşma yapıL 
san blr muddetl~ müşterek masına ve Japanyanın fce karıcııp 
çalışmış, h tr " " 
emniyet sisteminin ~~ arare ı bir taraftan ara bozucu, dlier ta-

katı gibi görOnmUil.u. raftan ara bulucu rol)<!r oynama-
avu ola devam etmemesinin Sina ait ihtimaller ve münakaşa. 

Bu Y R .. k l b ~tün mcs"uliycUni usyaya yu • ar, u sayede kökOnden ortadan 
bu hata olur. Garbi Avrupa- kalkacaktır. Demokrasi cephesi 
ıemek f ve parti h!'sleri ve m 1hver yalnız harp gayretinde ve ha~ 
da sı~ı ortnlığn hfı.kim olmuş ve gaye1eritnde birleşmek bakımın· 
telkin ~rı siyasi varhğitc ve çok dan değil, sulh gayelerine a!t lşbir
cüs.5CS1 ~· b&zl ileri bnmlclerile j llftl bakımından de perçinlenmiş 
kıymetl hesaba katılması lAzım demektir. Sonra garp devletleri, 
herhalde t olan Rusyaya müsavi bu sene Avnıpada ikinci btr cep. 
bir ku~e k t ınuaınclcst edilme· he kurmak meselesinde de açık 
bir meınAe epanını müstcrek mu· bir taahhüde cirmlflerdlr. 
mlştlr vru ı de hl ' tına att mesele er ç Şimdi demokrasi cephesi !çin 
ka~d:~ulmamıştır. Rusyanm a~nl yapacak müh"m bir !f yar: Sulh 
rey oynamasına ve bir müd- prensip1-!rini dolrudan doğruya 
oyunu k ndi baıanın çaresine bak· mihver mflletlerlne hitaben illin 
deUcr ehayrct ~etmemek lAzımdır. etmek ..• Bu prensipler, demokra
mıısına iden kurmak IAznn si cephesindeki devletlerin müşte-
DQnyayı yen bir müşterek em· rek kefaleti altında ve bir taahhilt 

g.Iıncc Rusiad ve m Jlctlcrara- §Ckl!bde ilAn edilirse harbi kısalt. 
nl:ret s stem :ıi;~den en çok isU· mak bakımından mühim bir rol 
sı iş bcrn~ k memleketlerden oynayab1Hr. Atlantlk beyanname· 
fadc edebil~. müsavi mua- si böyle bir vazife göremezdi, çün· 
blrld"r. :Müsa;ı d reiİuk ve kendisi kü silahlı ve silahsız milletlerden 
mele, sam;-:ın 1~s ve faydalı bir bid imtiyazlı, diğeri imt'yazsız iki 
Lçln ço~ !uzum bunların hepsini sınıf mlttet ayırdığına göre, o men-
lşb·rllğı bulursa, yerine tek hus Versay ruhundan uzaklap-
itip ve Atrnanyanm A· mamll dem~ 
b&Şına saJdırıcı bir r?le çıkıp .&..- a.ıla S"•AN 
ınerika w; ingtıtereoın ue bart§I 

.\ 1' AN 

Bir Japon meb'usunun 

mütolôası 

İngiltere 
1943 de 
yıkılacak 

Kat'i net.ce bu tarihte 

olınc:cok 
Tokyo, 12 (A.A) - UçlU paklt.an 

bahseden mebus Taşyo şıı·agorl, ka· 
U neUcelerin 1943 de nıına.cağı mU
talAasında bulunmuştur. Mebusa gö
re bu tarihte Inglltere yıkılacak, ns
kerl harekM fiılcn duracnk, harp tn
msmen ideolojik bir mahiyet alncaK' 
\'e eski dllnyanın son mukavemeti, 
ynlnıı; Amerika Birleşik devletlerin
de mevzileşmı11 kalacaktır. 

Avam Kamarasında 
(Bap l ~) •§• 

lar yapılmamış ve hstta bu harp 
dahi çıkmamış olacaktı . .. 

ÇörçD'ln Stalln'e telırafı 
Londra, 12 (A.A.) - Mo:.'kova 

radyosu, M. Çörçil'ln İngiliz • Rus 
anlllfmastnı iyi karşıladığın1 biL 
d irmek üzere M. Stalin'e bir tel
graf çekt"ğlnl haber vermektedir. 

Çörçil, bu telgrafında, zafer hl· 

1942 Koiej 
1 

mezunıarı 

~merlkan kıı. ko leJI mezunian 

a:=:::::;: 

A vrupada l<an 
d:vası 

'\ . ı n · l'.f. B. ZAL 
~ rl<na!u\~kJaıh ı..an govdr~ i 

~ gbturlıycır. lt~ydr~h'ln hı 
l ı l .. unını nlnı k lçto Prag-da )Ü<:· 

krcc masum lru;ıın. bı1•k:ı bir ~b 
rla hüttiıı erkek halkı ölüı-.e •~\k• 
ımını,ur. 

ifan dıu'lısı lwrh ... t bir "ydlr. ra 
ku.t ııllıa~el Jııthl;ıı bir tııı.3111 g~I 

ren kllçük lmblle \'e dımreler ıra 
ında hlıküm ııUren bir l\'limai derı 

ten lbart'lti. 
Şimdi koca rnnıotırr ara• ınrl 

kan da,aları ~·ıkm13a \li:r. tul ' 
tur ld bunun <'Ok ıdir~kU \e ft'h: 
kctll nelkf'lerl olabilir. 

ıııırıı ıncyd::ınlnrındıı. 'aı:ifto ic.a· 
hı, kıırı;ılıklı olıırak, knu ıh.ıl,cıı a 
ı.erler bunun hcııabını unutabilir 
JPr. Fakat nıedr..ııl3 etlo lılo'rı ee se 
nl"dP. kurduğu adaletin ülçlikrl hl 
çc ayılır \ c m~·bul bir adnın ta· 
rafından işlenilen bir clna3<'tin cc 
zu ı, n~ ııı dn \"e ırka men uptuı 
diye yüzlerce. binlerce ıııa'>uın ln-

ıı:ı çektirlUN>e bundan lnsanlıgııı 

'kdaoı e7.8 du3 ınakla kıılmu'l.. IH 
:fın.ııtta cin ile ödemek hır ı ruh 
tarı sarar, k:ın da\tısınm btitiin ko· 
tlilıikkrl modern cC!Illl) etin büo3 e 
sine ııokulnıuş olur. 

zlmdlr, demektedir. 
:M. Stalln, Çörçil'e verd ığı ce

vapta iyi temennilerini sö)'·lemektc 
ve mU~rek zafc~ olan tam iti · 

Bu sene Amerikan Kız Kolejinden ıomalarını ıılmışlardır. Bu mUnnse
ve Robert Kolejden mezun olan genç- betle ht>.r lkı kolejin mezunlarının rc· ı 
ler evvelkı gUn ve dlln mcrasımle dip ı ı;lmlerlnl dercedlyonız. 

Bir taraftan bir çökllntU olma· 
sın, fortlrrln fertlere kar'lı inli 
kanı harblııe glrlşme~lnln öıııirıı' 

geçınl"k \C A\rtıııa \ 'C Asya kıtıı 

lıırında ln:ııbatı korumak Jılç te kn 
lay olrnıyacııktır. 1™1dını ifade etmektedir. 

MisakHelerfn ~yanı [ ll:as • Arman l 
- barbl 

r 

' 

Şimali ! !r1ka 1 
b2rbl--

Londra, 12 (A.A.) - Başlan· 

gıçta müzakereler süratle tıerleye
memiştir. Fakat :M. Moloto! blr 
akşam sayfiyede Başvekıl M. Çör· (Bal)l ı lnr.lde) § (Başı l incide) ) ( 
çil ve M. Eden'le uzun bir görüş· dar bir cephe üzerinde dövUşUyor· harekete devam etmişlerdir. Al
me yapmış ve bu üç devlet adamı lar. Uçaklarımız bunları devamlı şe- 1 m·nlar Harmat ve Blrhakelm n
pek çabuk birbirlerini karşılıklı kilde ve muvaffakıyeUe bombalıyor· ra;ındn Derlemişler ve tıarruz et. 
takdir etme{.ıc ve anlaşmaya mu- lar. tikten sonra şimale ve müteııkıben 
va.tfak olmuşlardır. DUn bazı tepeler bir kaç defa el· b ir gece evvel çarpışmaların Y • 

Yapıları. bu görü:sme, muahede den ele geçmiş, fakat akşam üzeri pıldığı Harmat doğusuna dönmüş. 
He harbin tamamlle amell olan dllşm'an eski mevzilerine atılmıştır. terdir. 
safhaları V<C bilhassa bu yıl içinde Moskova, 12 (AA.) - sıvastopol Knigntsbridgc'in 8 !dlom<.'tre 
Avrupada ikinci bir cephe açılmn· önünde pek çok süngü harbi olmuş· şımal • btıtısında bulunan. Harmat, 
ııı huswıları hakkında cereyan. et· tur. Kızılyıldız gazetesi diyor ki: General Rltch tarafınd?n geçen 
miştir. 24 saet içinde İng!Uz ve Alman taarruzunun şiddetine raf- haftn sonunda. zaptedılmlştlr. 
Rus heyetleri meselenin blitün men, Rus mUdafa.a.sı kuvvetli ol· Bcrlin, 12 (A.A} - Tebliğ: şı
elemanl&rını elde etmiş bulunu- makta devam ediyor ''e mevziler he- mal Afrlkada B rhake m kalesi <.'l
,-orlardı. Muahede 26 mayısta İn· m~n her tarafta muhafaza t.'<lllmek- rafındtl yapıla>!) savaşlar sırasın· 
glltere Hariciye Nezaretinde imza tedir. Bir çok tepeler, defnlarca el· da lki bin esir alınmıştır. Bunların 
edilmiştir. den ele geçmiştir. Dilşman. ı<arnde- büyük kısmı General de Gaulle 

'Molotofft eıırarengiz seyahati nizdcki donanmayn mensup a,·cıla.- Uıraftarlarındıın mür<?kkeptlr. Bu· 
IBern. 12 (A.A.)- Gazette de Lau- ra karşı :;dı biılcımından hava ful· zada büyük sayıda top, birçok mo

•nne·1• Londradaki muhabiri yazı- tUnlUğilne sahip ıse de havalarda hA· ı torlü :arabalar a.lınm~ veya yok 
yor: JdmlyeU ele geçirememektedir. cdilmiJtlr. DUşmırnuı. ufradıJı ka· 

M 1 tof d v 1 gto Sovyet basını Harkof ct'phe.sındeld yıplar hayli bOyüktUr. 
o o un Lon re ve aş n n se- A\'& lar hakkında tat's!IM vermiyor. Londra, 12 (A.A.) Dtln akşam 

yahati, hu harbin en iyi saklanan eır- 1 . ~ General dö Gol, radyoda Fransa.ya hı-
lanndıı.n biri olmu~ur. Bu !!eyahat Vışl, 12 {A.A.) - Sıvastopollı çe- tap ederek d~iştlr ki: 
için kullanılan uçak Rus mUrettebıı· ~ren otuz kilometrelik. yarım daire Blrhakemde erlerınln gösterdıklerl 
tı tarafından idare edılen çok mü- içinde malzeme ve insıı.n auunt şe· yararlıkları haber alan Fransa, gu· 
kemmel bir surette silAhlanmqı dört kilde yığılmış bulunmaktadır. Bu de- rur fçlnde kalmift.lr. 1'"rnnsıı.nın bu 
motörltı bir Rus bOmba uçağı idi. Mo- rece dar. bir yude b~ kad_ar malze- kahraman ve asil çocukları tarlhlml
lotot Ingllterede bir hatta ><adar kal- me şimdiye kadar görillmliş şey de· Z'İn en şanlı sahfalarını kendi kan· 
mış '%1 mayısta Amerlkaya hareket ğ'ildir. larile yazdılar. Yere serilen, ihanet 
etm~lr. Jngilterede kaldı~ı mUddet Rusların kayıpları çok ağırdır. Şeh gören ve ha1tarete uğrayan mlllet. 
içinde Ç6rçll ile mtlzakerclerde bu· rin flmdi bir deniz yolu )calmı,tır. yenmek azminde elele veriyor. Mlllet, 
hınduğu gfbf General dö Gol, general Burada hava bilkimlyeU Alman uçak hezimeti kabul etmedikçe askeri mat 
Sikorakl ile ve bDtUn hlUtatnel aza. ların elindedir. IClbiyct hllç bir zaman milletin yenıl· 
.,, ve ışçı ve liberal partisinin şefle· Berlln, 12 (A.A.} - Alman ordu· l mest mAnasına gelmez. • 
rl Attlee -n Slnclatr ile g~tıı,- ları ba.şkomutanlığınm tebliği: A k f t b 1 
tth'. Sh·astopolda lstlhkAmlar etrafında D ara • S &D U 

:w. Molotof, Sir Stafford Crlppe'J yapılan şiddetli savaşlar sonunda ye- Y O 1 U 
ıönnllf, Vinant'la da görüşmüştür. nidcn toprak kazanılmıştır. DUşmıı-
1.ngiliz ha\'& kuvvetleri kumandanlı· nın muhtelif karşılıklı taarruzları kı· 
ıltnı ziyaret etmif, kumandanlık ken- rılmll} ve Sovyetıer ağır kayıplara 
disini In.giltereye getlrmi.ş olan Rus uğramışlardır. 

Uugiln her ınlllı-t propapnda~ a 
kıyıııet ,,.crl3 or. Fakat şunu unu 
tanlar oluyor ki, geride l:t.IM hıra 
kan a"ıl proııaK&ndal:ır, ratlyolarııı 

11,.,,;lle dl'jtll, h!ldi&elcrlo ı.e3lle ) a· 
ııılanlardır. 

DÜNKÜ 
HARARET 

(Jüneşte 59' 2 göl
gede 33 derece 

I>Un şehrimizde de şiddetli sıca~ 
Jar başlamıştır. DUnkU hararet d• 
recesı gölgede 33. gline~te ise 50 
dereceye kad:.ır yükselmiştir. 

lstanbulda 71 
bin kişi 

karnesi 

... . . 
agır ışç! 

alıyor 
An.kara, 12 (Telefonla) - Öı;

rendığ mizc gore Tlcnrct Veka'd' 
iaşe Müsteşarlığına istanbuldak 
:ığır iKi kullanan mUcsscselcrdcn 
::ığır !~çl ekmek karnesi için muh· 
telif mlıracnntlar y;ıpılmaklndır 

Yıı;ptığımız tahkikata gore eldt' 
mc"·cut lstitistlklere nauı.ran 1.s· 
hınbulda 71 b n küsur ağır •Şç 

çalışmakta, 1 tanbuln da bu m k
tarda ağır l çl karnesi vertlmlş 

bulunmaktadır. AlAkadar makam 
lar bu vaziyet karşısında kıırnelc 
rln ya sahiplerine vcrilmediğı \'<'· 
ya, istanbuldakı ağır ışçi mlktaı ı· 
nın arttıgı kanaatine vararak bu 
meselenin stiraUe ve 'erinde lel 
kikin! kararlaştırmışlardır. 

uçağı için A tıantlk yolunu tamamen Savaş uçakları teşkilleri durmadan 
bilen tecrübeli bir tayyareci vermiş· çok bUyUk derinlikte yapılmış dUş
tır. man tahkimatına taarruz etmlpler· 

(Bafı ı lllclde) «/• 
mntt'rakki bir vergi haline konulma
sı. iktidara göre vergi ödenmesi, ça
lışan veya mal sahibi bulunan kadın-
lara tetmm. otomobil BBhıpıerındt'n Devlet konservatua 
aynca yol verglsı alınması gibi BU· • • • 

M. :Molotof, Londrada. hava bom· dlr. retlerle yol gelirinin yirmi beş. otuz rı şehrımıze gelıyor 
bardımanla.r1nın vukua getirdiği ha· Doğu cephesinin başka tarafların· 
.!!arlan görmek l."ln Sltc'yi gczm~tir. d& Alman taan-uzları :t>a.şarı ıle bl· 

M. :MOiotof, Birleşik Amerl'kadan Urllmlştir. Taarruzlar Harkof doğ\!· 
In.giltereye dönünce aa,vekil ve hU· aunda hayli gcnilJ bir ölçüde yapılmış· 

milyon Uraya ''arması umulmaktadır.! (S..,ı ı incide) 14 

O zaman bUtün kuvvetimizle yol si· ro sewnleri tarafından nltka ile bel< 
yaeetlne eanlacağız ve bütı\n me.m· ı ıenm<'ktedlr. 

kClmet erkAnını Amerlkadald görüş- tır. 
lekeUerln yollarını azami yirmi SC· Cllmhurrclslmlz Mılll Şef InönUnllr 
nelik bir programla tamamlıyacağız. ayni eseri ikl dda sc)Telmck suretı 

meleri neticesinden haberdar etmiş- Volchov cephesinde Sovyct taarnız-
tir. lan A.kim kalmıştır. 

Cenupta yapılmakta. olan yeni yol- le a•nat kablli:,•ctıerlnl t~landırdı'<· 
lar da yol şebekemizin genlşlemcsl· ları gençlerden mürekkep Uyntro k. 
ne hl:r:met edecektir. Silifke civarın· mında.n sonra eylQl ayında dti. TUrk 
da vapurların yanaşmasına uygun tiyatro tarihinde bir lnkılAp yapm.• 
bir iskele yapılarak bu yolllill'la de- bulunan Devlet Kon.servatunrı operıı 
nlz arasında elveri.şli bir lrtlbat \'1l· kı~mııun da şehrimize geleceği km· 

Domlnyonlar ve mUtleftk memle-
ketler görUşmelerlnden devamlı bir 
11U?ette haberler ed~. 

D.,..... gdea llifJter SmUh 

Londra. 12 (A.A.) - Akljam ga
zetele.ri, Molotofun lngllleredcl<i ika
meti ıuraıımda naaıl vakit geçirdlğ'i
ni göeıtb-en fotoğrafları nefretmekte. 
dir. xoıotof Rusyaya gitmek için ha
reketi Bil'RSında. muahedeyi imzala
mak üzere Başvekil Çörçil tarafın· 
dan kendine hediye edilen dolma ka
ıemı de bir hatıra olarak birlikte gö. 

tUrmUşttır. 

Kolotofun. Ingt1lerede bulunuşu ı;ok 
A'fııll ıutuımuft1U". Vhltehall'de fıısml 
1a19 aöylenmemlf, kendiainden bahse
dilmek ıcap eW#i vakit hUviyeUnl 
gizlemek için yalnız <Ziyaretçi> ve
yahut cdışardan gelen K. SmJth> de
nllmJftir. 

Buna rafJnell Jılolot'of halk tara

fından bir ı;ok defalar görtllmt1', fa

kat ldm olduğ\1 bUlnomemlftır. 

lnglltereye geldif! ve Birleşik A· 
merlkaya gitt'ikUm sonra tekrar Rus. 
yaya dönmek için bindiği uçak dört 
mot.örUl, ın.Urettebatı tamamile Rus 
olan stratoııfer altı aervialne mensup 
çok bUyük bir Rus UÇağıdır. 

Londra, 12 (A.A.) - Ingiltere kı
ralı ne Sovyetler Birliği ŞQralar Rei
si KatiDln araaında lngillz Sovyet mu 
uedesinln jmaaı mllnaaebctile me-
AJm ........ 11mıp, t 

Almanya ile fiyat 
anlaşması yapıldı eude getirilecektir. veUe tahmin edilmektedir. 

(Bafı 1 iodde) en Kömür dag"' ıtım ve Antigonc. Ses sinema.sında De\lct 
lekd. mııddelcrlne alt olıı.rak tcsbll Konaervıı.tuarı müdUrU Cari Ebert 
edilen bu fiyatlar harpten evvelki İstih!aki tarafından sahneye konulacaktır. E-

800 kadar acr, Sa.bnhaddln Ali tarafından dllı-
eşya fiyatlarına yüzde e t.e.,ı ı ladde} >+< 

ak tile el nılzı çevrilmişti •. Koroya refakat c 
varan zamlar ya.pılm sure - ihtiyarlarını ve mevcutlarmı alA· 

t · tıbıırilc " den ve Necil Kllzım Akses'tn beste· 
de edllmi.şUr. Umumiye ı katılardan bir beyanname 1Lc so-

all a iltve }ed.lğl parçaları çalaca.k olan orkr • her iki memleket m arın rnbilecektlr. 
Us! • .ıı .. Ac 160 trayı, RlyaaeUcUmhur :fil. rmor.ik or· edilen fazla fiyat vasa ;ı...,... Mini Korunma kanununun 14 un 

l<ada.rdır. Bu suretle clde edilen ka- cU maddes:!nc gore hukumet tara· :;'~::;~ı. Hasarı Fcrıl Alnar ıda 
t1 !!yatlar, muahededcld maddeler fından dağrtılan bir madde kime 
her iki rneml-eket tarafından alının· ve niçin dağıtılmışsa o maddeyi AnUgone, 5 temmuz paz:ar: 7 tem· 
cıya kadar muteber olacak ve ayın ancak 0 kimse tayin edilen ş için muz !!alı, 12 temmuz pazar geceler 
15 inde Avrupa mUnakalAtı ba.şlar kullan.;bllir. Bunların satılmıısı ve ve 12 t.E''iımuz pazar ~ü olmak lı 
b~lamıız mübadele işine glri9llc- devri yasaktır. Kömilriln dağıtıl·! zer: ~~t defn tem.su cdilecektır 
cektlr. Aynca, bir mllddet evvel bır ması da ayni maddenin hükümle- Emınönll Halkevlnın bu bUBustak 
Alman firması ile ı.mzaıanan bir rl dahilindedir. hazırlıkları sona ermıştlr. Ynl<ardnk 
mukavele mucibince de Almanyaya f resim Aııtigone"nin gUzel bir sallı.c 
3,5 milyon lira kıymetinde 17500 bal Ruzvelt-Moloto Bini göetermektedır. 
yalık pamuk satmağı kabul etmış- ; • d 
tık . .Fiyat iflerlnl teııtın eden bu görüşmeıerın e 
muahedenln imz.as!le pamuklara ait (...,. 1 iııMHe) (*•) 

muahede de yürUrJUğe girmiş bu- Kıralam• ve ödibt(: vt-rme anl~aları 
lunma.kt.adır. lı0ndra, 12 (A.A.) - lııgillz rad-
Dlğer taraftan teşrtnıevvel 9U yoeu bu sabahki yayımında blldlri

t:arihli muahededekl hUkClmet rnU- yor: 
bayaalarmı yapabilmek için bir va,ingtondan ha~ verildiğine g6-
mUddettenberi Almanyad& bulunan re, Blrleflk Amerika ile Sovyet Rus
SUmerb:ınk ve Devlet Demlryollan ya arasında ödlinç vemıe ve klrala
heyeUeri de bu fi~at muahedesinin maya alt olarak yapılan yeni anlaş. 
imzası Uzerıne allkadarlarla te- ma Molotof ve Cordell Hull t&ranarın 
masa geçecekladir. <Wı ımaJaıını.iofbr. 

TEŞEKKOR 
Zevcim Salflhatıin Enısln vefa· 

tı ınunnsebetil gerek taziyede bu 
lunarak, gerekse cenaze meras • 
mine iljtirak ederek derın acımı:ı:ı 

paylaşmak liılfur.ıı gosteren Ze\'a· 
ta ayrı ayrı tcşcklctire imkan bu· 
lamadığımızdan b.ı hususta muh 
terem gazeten zin t vassutta bu 
lıınmasını cdcrı:ı: 

... J"':~ 9'»d 



Tramvay 
bandajları 
~eliyor 

Amerikadan da 25 
otobüs gelecek 

BULMACA 
TE Si R i KAT ' i 

TAZE MEYVM.ABDAN İS'l1BML l'JlllLMİŞ 

İDRiS MÜSHiL 

LiMÖNAr ASI ı 
Lezzeti hoş .. içimi kolay 

1 

MARKASINA Dl'kKAT: Fiyatı 60 kuruş-
Sılıbat ve İçtimai llfaHenet Vekiletillin ruhsatını ba.lzcllr. 

ı a 

Bundan evvel Ankaraya gide
rek a18:kadar makamlarla temas
larda bulunan E lektrik, Tramvay, 
Tünel İ;letmeleri Umum l\lüdürü 
Hulk~ Erem'in gerek Romanyada
ki bandaj ~ ar ve gerekse diğer si
pari§ler etrafında musbct netice
ler elde ettiğini yazm•ştık. Dün 
öğrendiğim ize göre Romanyad~.n 
gelecek yüz bandaj iç in. ı hraç mu
saadcsi çıkmıştır . Bu bandajlar 
pek yakında İstanbula gelecektir. 

Soldan. sa~a · 1 - Bir memle
ket. 2 - Elveriş'.!. 3 - Akıl ya
şına varmış ; Yerden biten. 4 -
Bir uzvumuz: Evin kısimların

dan ; Kaba evet. 5 - Tar; k inl}a
at ı ; Bir kumaş. 6 - B'r meyva; 
Bir mabut; Dört halifeden biri. 
7 - Uzak işareti; Yegane. 8 -
Mert ve cesur. 9 - B'r sayı; Bir 
nota. 10 - Bir peygambt>r; Eski 
Mısırlıların mabutlarından; Ay· 
dınlatma vasıtc.larından. 11 - Sa· 
bıkalı; Bir meyva. 

.. 
Bomaayaaın Tanıamıt !aıı'atl!irı PIJaıılıt Madam 

DOKTOR 

ORF ANIDiS 
Amerikadan sipar~ş edılen 25 

otobüsün pek: yakında getirilmesi 
de kuvvetle muhtemel görülmek
tedir. 

65 lik bir ihtiyar sokakta 
düşerek öldü 

p ngaltı Eşrefc!endi sokak 16 
numara11 har.ede oturan 65 yaşla
.. ,nda bulunan ve öteder.beri kalp 
ıastalığın& müptelA olan Nikogos 

c ğlu Kirkor Agopyan dün sab2h 
l Iarbiye civarır.da ansızın yere 
t üşcrck ölmüş, Tabibi. Adli tara
f' ndan yapılan muayenesinde kalp 
~ 'l>ktestnden ö:düğü anl3şılarak 
g)mülmek üzere cesedi ailesine 
'erilmlştir. 

Üsküdar Halk Tram
vaylcrı umumi heyeti 

toplanıyor 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 

Halk Tr " mvayları idaresinin tas
f"yesl hakkınd:ı mürakıpların. ha
zırlamış oldukları raporları tetkik· 
le bir karar vermek üzere bu ayın 
30 uncu salı günü M&t onda bir 
heyeti umumiye toplantısı yapıla
caktır. 

Telô ihtiyacı temin 
ediliyor 

P:ya.<;:ada tclA noksanhğını gören 
b:ı7.t el tezgAhtarları, bu mail-arı 
k~çi kıh He imal surctile yapmağa 
ba.cla.mışlardır. 

Bu §cklldc terzilerin tela ihti
yacı karşılanmış olacaktır. 

Şehrin sıhhi durumu iyi 
Vilayet Umumi Hı!zıssıhha mec

lisi, VilByet Sıhhjye müdürü Bay 
Ruıyy:btn. reisLğinde toplanmı$

tır. vttayetln umumi sıhhat vazi
yetini tetkik eden meclis, son bir 
rycta kayda değer bir hastalık ol
madığı neticesine varmıştır 

Bir güzel kadın bula
caklarmış ne çıkmış 
Davut ve Şeref adıDda iki soy

Yukarıdan aşağıya: 1 - Akılh. 

lık; Lisan. 2 - Başına bir harf 
gelirse ürperme olur: Bir ziraatı 
Aleti; üç. 3 - Şen; Bir uzvumuz. 
4 - Denize atılınca balık bilmez
se bile halik b"lir: Büfenin. yarısı. 
5 - Donuk; Cambazda da bulu· 
nur hokkabazda da. 6 - Sanat; 
Canlı canlı. 7 - Pek iyi: Bir seb
ze. 8 - HaM bir tatlı; Fenada 
bulunmayan. 9 - Kızkardeş; Kıl. 

10 - Halk; B;r peygamber. 11 -
Yanhs; Gayret. 
EVVELKİ BULMACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Bombalama. 
2 - İyi uyu; Asil. 3 - N•ş; Ala
ka. 4 - Bloküs; İlim. 5 - İane
ci; Yeb (b<'y). 6 - Sü; Metin. 
7 - Gayet; İt; Na. 8 - Eneküt 
(tükene); Şom. 9 - Ca; Zanu. 
10 - Enisim (misine); İk (ki). 
11 - Tezatlar. 

Yukarıdan B!!Ja."1.ya: 1 - Bin 
bir gece. 2 - Oyala; Anan. 3 -
Mişon; ye; it. 4 - Bo: Kec:e kese. 
5 - Ay; Üciitü (ütücü); İz. 6 -
Lu; Si; Tama (m). 7 - M i. B -
Maliyet; Zil. 9 - Asalet; Şaka. 

10 - İki bin on. 11 - İIAm; Na
mus. 

Belediye Floryada 
bir halk Plô~ 

açabilecek 
Florya plljları demirbaş eşyası 

yeni mütealrhl<le Belediye tarafın
dan testim edllmiftir. Mukaveleye 
göre, müteahhit plı\jda bir caz 
bulunduracaktır. Diğer taraftan! 
yine mukavelede tasrih edildiğin

den Belediye arzu ettiği takdirde 
tşletmes ~ kendine ait olmak üzere 
bir halk plljı açab!lecektir. 

Muzafferi acaba 
Hatice mi bıçaklamış 

guncu evvel ~sl gece saat 2 sula- Bundan bir müddet evvel Azize 
rır.da Bcyoğlunda Ycşilcamli so- ve Hatice adında iki kadınla Ha· 
ka~ında 17 numarada oturan Te- ticenin ağabeyisi Mehmet ve SuP
odorun evine giderek: hi adında diğer b.r genç, Muza!· 

- Sana güzel bir kadın bulduk, fer adındaki bir genci eski bir kin 

S YL VIA ŞERBESCU 
18 Haziran Salı Günü Aksamı Saat 21 de • 

S A R A Y Sinemasında 

TURKiYE IZILA Y 
Menfaatine 

VEBEC:iKTIB. 
Cemiyeti 
BiR KONSER 

Program: Baeb - LI zt \.'e dl"er büyük şöhretlerin e"ferlerlnden mü
rekkeptir. Blletler Saray sineması gi,,clerJnde sa.tılntaktadır. 

Türhige Ciimharigetl 

Ziraat Bankası 
Kurulu.ş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk llruı 

Şube ve ajans &dedi: 265. 
Zira! ve ttcarl her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira. tlcramiye veriyoı 

Ztraa.t Ba.nkaaında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaa.plannda 
en az 50 Uruı bulunanla.ra senede 4: defa tekilecek kur'a ile af&tı• 
d•kl pl&na göre ikTamiyo clağıtılacaktır. 

4 - 1,- llrahk 4,000 lira 
~ > 500 > 2.900 > 

' . :ıM 

100 
• 
• 

1,000 > 
4,000 > 

100 adet 50 liralık 5,000 Ura 

no • 40 • 4,800 > 

160 • 20 • 
DiKKAT : Heaa.plarındaki paralar bir sene içlnde 50 lira.dan &f&
C"t düflltlyenlua lkram1ye çıktığı takdirde % 20 fazlııalle verilecektir. 

Cild ve ZUbrevt mUtehuıısI 
Beyotlu Suterazı sokak No. 5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel 4873~ 

KARAR HULASA SiDiR 
c. 942/970 

MilU korunma kanununa muhalefet· 
ten Koca. Mustafa Paşa Alt Fakıh 
caddesinde 99 numarada bakkallık 

ticareti~e meşgul Nuri oğ1u ?.tuhar
rem hakkında Istanbul Asliye ikinci 
ceza mahkemesinde cereyan eden 
mahkemesi neticesinde suçlunun fiili' 
ısabit olduğundan Milli Korunma ka
nununun 31 - 59 uncu maddeleri mu· ı 

cibince on lira para. cezası ödemesine 
ve on dört gün mUddetle de dUkkA
nının kapatılmasına ve hUkün1 katl
leştiğinde ücreti suçluya ait olmak 
Uzere karar hulAsasının Vatan gaze· 
teslnde neşredilmesine 16.2.94.2 ta· 
rihinde karar verildi. ( 6428) 

KAKAR HULASASIDIR 
IhtikA.r: 942/ 34 

MilU korunma kanununa muhale
fetten Be..,iktaşta vapur Lskelesinde 
gazinoculuk tlcarctile meşgul SUIPy
man oğlu Halil hakkındıt lstanbul 
Birinci Milli korunm~ mahkemesin
de cereyan eden mahkemesi netice
sinde suçlunun fiili sabit oldufundan 
millt korunma kanununun 31 - ~9 un
cu maddeleri mucibince beş lira pa· 
ra cezası ödemesine, yedi gün müd
detle de dükkAnının kapatılmasına 

ve hUküm katileştlğinde ücreti suç
luya ait olmak üzere karar hul4s&· 
sının Vatan gazetesinde ne,rectilnfısi. 
ne 14.4.94.2 tarihinde karar verildi. 

(8427) 

KARAR HULASASIDIR 
IhttkA.r 42/123 

St'.!f eğlenelim, demişler ve Teodo- dolayısile Aksaraydaki evler.: ne Kuralar •enede 4. defa.. 11 mart. 11 haziran, 11 eylGJ, 
ru gezmcğ:c çağırmışlardır. davetle bır rakı eğlencesi yapmış- 11 Bi.rineikt.nund& çekilecektir. 

~lilU korunma kanununa muhale· 
!etten Istanbul Mahmutpaşa. yoku
şunda 143 numarada manifaturacılık 
Ucaretlle meşgul Karabet oğlu Nu
bar Yazıcıyan hakkında Istanbul Bi
rinci Milll Korunma mahkemesinde 
cereyan eden mahkemesi neticesinde 
suçlunun fiili sebit oldutundan Mil
li korunm& kanununun 31 - 59 uncu 
maddeleri mucibince 6 lira 60 kuruş 
para cezası ödemesine ve on dört gUn 
müddetle de dükklnının kapatJlma
sına ve hüküm katUeftiğinde ücreti 
suçluya ait olmak üzere karar hulA
sasının Vatan g-azete-sinde ncşred.il· 

mesine 11.5.942 tarihinde karar ve· 
riidi. (8i2!) Karanlık sokağa girince bu iki lar ve bu eğlencede, Muzaffer, _. 

soyguncu 45 yaşındaki Teodorun .Mehmedin kız kar~ş~ Haticeye '-••••••••••••••••••••••••• .. • 

lo)-Q•J.t.• 

Türkiye iŞ BankaSl 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye plAnı 

KEŞIDELEB: 2 Şuba t, 4 Maya, 8 Ataot... 
2 lklncltefrln tarDtlel1nde J'&pılır 

1942 IKRAMirELEIU 

1 adet 2000 Ural>!< = 2000,- lira 40 • 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 75() > = 1500,- > 50 :t 

3 > 500 > ~ 1500,- > 200 > 

10 > 250 > = 2500,- > 200 > 

100 

00 

10 

Istanbul Belediyesi 

• 
> 

> 

= 4000,-

= 5000,

= 2900,-

Ilanlaııı 

• 
• 
• 
• 

Atatürk bulvarı mastik asfalt tretuvar inşaatı kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulmu.ştur. J{e,iC bedeli 86608 lira 54 kuru' ve ilk teminatı 
5~80 lira 42 kuruştur. Mukavele, ek!'!iiltme, nafıa umumt, hususl ''e 
fenni şartnaıneleri, proje kE-'!if hultı.sasile buna mliteferrl diğer evralt 
«4 • lira «33 • kuruş mukabilinde &.>lediye !<~en i.şleri mUdtirlUğünden 

verilecektir. Ihale 29.6.91.2 pazartesi gUnU saat 15 de Daim! EncU.men~ 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale 
tarihinden c8> gün evvel Belediye Jt"'en iıJ!cri müdürlüğüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet 942 yıhna ait Tic~ret odası vesikası, imz.alı 

şartname ve kanunen ibrazı lAzım gelen diğer vesaik tle 2490 No. lı ka
nunun tarifatı çevresinde hazırJ..,·acakları teklif mektuplarını ihale gü
nü saat 14 e kadar Daimt Encümene vermeleri lA.zımdir. (6331) 

San'at ayının 
ikinci haftası 

1Jeyof1u Ha1kevfnden: 

Halkevimizin tertip ettiği sa.nat a
yinJn ikinci haftası ıırogramr: 

15 haziran 942 pazartesi günil sa· 
at 18 de, Boyoğiunda ıstıkili cad
desinde Nuruziya sokatJnda parti bi· 
nasındaki salonumuzda; 

1 - Profesör Ahmet Hamdi Tan· 
pınar tarafından csanat> mevzuun
da konferans, 

2 - c-Pyizaj,. sergisini a~ış. 

Evvelce davetname gönderdiğimiz 
zevatla, davetlilerin tetrifleri.nl rica 
ederiz. 
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1 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 5,24 
Dolar 132,20 
Pezeta 12,9375 
İsviçre !ranııı 30,367 
İsveç kronu 31,16 

ESHAM Ye TAHVİLAT 

Sıvas • Erzurum 2-7 
İkramiyeli ',l> 5 933 Ergani 
<1ı 7 941 Demlryolu 11 

Telefon Şirketi 

Aslan Ç 'mento 
Bomonti - Nektar 
Anadolu Demiryolu hisse 
~r ıoo 

19,0t 
23,05 
19.50 

11,00 
12,80 

3,30 

52,00 

;trllağtna sarılmışlar ve cebinde tecavüz etmek istemiş, buna hid- -------------------------------------------------------------------------

Cümhuriyet Merkez Bankası b:.ılunan 1286 l ı rasını çalmışlar- detlenen Mehmet, Muzafferi bı- hk 1 
dır. Soyguncular y•kalanmtşlar ve çak~a göğsünden yaralamıştı. Ma Om o an 
P"liste. parayı a.ırmak !çm bu işi Vak'aya yetişen polise, Halice muhiekirler \ 
y ıptıklarını itiraf etmişlerdir. bir bıçak göstererek Muzafferi 

E b ld b k ben öldürdüm, diye itirafta bu- Halef adında b ;r adam Banka-
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tf iğini U U, ıça !unmuş ve mahkemeye verilmiş.. lar caddesinde okarneli, karnes iz 

karnına saplandı !erdi. ekmek satarım> d1ye batırarak 
Dün !kinci aoliye cezada Meh· dolaşıyor, ve karne ile 10 kuruşa, AK T 1 F 

Ahmet adında bir genç, dtın 

Kadıköy vapurlarından birinde 
blrfsinin cüzdanını çalarken yaka· 
ı~nmış, Köprüaltr karakoluna gö· 
türillürken kaçmak istemiş, koşar 

ken ayağı takılıp yuvarlanmış, 

cebinden düşen bıçak karnına sap... 
lanarak yaralanmış ve tedavi edil
n1ek üzere hastaneye kaldırılmış

t •r. 

Radyo 1 

1. 
BUGUNKtl PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program ve memleket sa· 

t ayarı, 7,33 Karışık program, 
(Pi.) 7,4~ Ajans haberleri. 8,00 
8,30 Senfonik program tPl.) 

ÖÔLE 
13,.'JO Program ve memleket sa· 

at ayan, 13,33 Ttlrkc;e pliklar, 
13,4~ Ajans haberleri. 14,00 R!
yaseticfimhur bandosu, 14,30 -
14,.40 Ankara ilkbahar at koşula
rının tahmlnll'ri. 

AK~A'.\t 

18,00 Program ve memleket sa
at ayarı, 18,03 Radyo Daruı orkes· 

I trası, 18, I:> Radyo Çoeuk klübü, 
19,30 Memleket 11aat ayarı ve A· 
jans haberleri, 19,45 Serbest 10 
dakika. 19.55 Şarkı ve Türküler, 
20.15 Radyo Gazetesi, 20,(~ ince 
saz faslı, 21.00 Konu~ma (Ana. e· 
serler). 21,15 Müzik; Dinleyici ıs-

r tekleri. 21 .-1~ Konuşma C Şiır ve 
• Nesır saati) , 22.00 Radyo salon 

'i orkt.Jtratı, 22.30 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri ve borsa
lar, 22,45 - 22,50 Yıtnnki prog
ram ve kapanış:. 

met ve kız kardeşi Haticenin mev karnesiz 25 kuruşa ekmek satı- ~a: 
kuf olarak muhakemeleri yapıl- yormuş. Dün yc.kalanarak 2 nu

72,606,213 mıştır. Mehmet, l\.fuzafferi vur- ·ı maralı Milli Korunma mahkeme
madığını söylemiş, Hatice de y'.ne ı;ı;inc verilmiş ve 25 lira para ce
bu işi kendis!nin yaptığını itiraf zasına mahküm olmuştur. 
etmiştir. * Ahmet Bahadır adında bir 

Mahkeme, suçta öldürme teşcb· İranlı Valide har.ında karnesiz ek-
büsü gördüğünden evrakın ait ol mek satarken yakalanarak 2 nu

Altın: san Küogranı 
Banknot 
Ufaklık 

........................... 
··················•····· 

Dahildeki Muhabirler: 

Ttlrk t.Jrası ........................ 
duğu mahkemeye ver: lmcsi için 
Müddehımumlllğc iadesine karar maralı Milli Korunma mahkeme- Hariçteki Muhabirler: 
vermiştir. sinde' 29 lira para cezosına mah· 

Ayağı nı motora 
kaptırmış 

Kasımpaşada oturan Nihat, Yağ
kapanında çahştığı motörc sağ a
yağını sıkıştırarak ayak parmak
larındrın yaralanmış, Beyoğlu has
tanes;nc kaldırılmıştır. 

Bu da bir kadın 
bulmak feklifi 

Bundan bir müddet evvel :r.1us.. 
tala Ayhan adında bir g<?nç, Gül
hane parkında dolaşirken hem"'e
r :si KcmaletUne raslayarak o~. 

- Gel sana bir kadın bulayım, 
tekl:finde bulunmuş, Kasımpaşa
daki evine götürmek üzere Ytl
mazdere mezarlığından geçerken 
üstüne atılarak Kemalettlnin ce
binden 40 lir.asını ve üzerindeki 
elbiseleri alarak kaçmıJtı. Yaralı 

küm olmuştur. 

* Nlşantaşında bakkal Artın 

Lokmegöz adında bir Ermeni fa~

la fiyatla fesuiye satarken Y•'<•
lanarak Mllli Korunma m2hkeme· 
sine verilmiş, 10 lıra para cezası· 

na ve. 15 gün dükkanının kapan

masına mahklım olmuştur. 

ZAYI 

Ankara. Zir nahiye.sinde Polugon 
tecrUbe to~u bölüğünde muvazzaf 
askerliğin'ı.i ifa ederek terhis olun
dum ve Fatih yabancı askerlik Şu· 

besinden almış olduğum vestkal as
keriyeml zayi eylediğimden yeni.ı:ıini 

alacağımdan eskisinin hükmü olmı· 

yacağı ilAn olunur. 
Ka.~ımpa'jada. I\fe"'-"lt sokafrnda 
2 No. h rvde Hopalı Azaldı 

oklu 1S16 doğumlu llalhn YLI· 
rnaz. 

Kemalettin:n lnilt:sini işiten bek- -------------
ZAYI 

Altın: San Kilogram 25,800,879 
Altına tahvili kabil serbeet dövtzıer 
Diğer dövizler ve Bor(:lu Jdiring 

bakiyeleri ... ..................... . 

Ra'line TahvUJeri: 
Deruhte edi. evrakı nakdl;F k&r•ılığr 

Kanunun 6.8 inci maddelerine tevtı .. 
ka.n hS.Z:r.e tarafından vfJıi tediyat 

Seoe<lal Cmdam: 
'l.'icari senetler 

Esham •• T~hyilıit cm.ıam: 

(Denılıte edilen evrakı nalıdl

A. - (yenin kar,ılılı cetıam ve wa. 
(vı!At (itibari kıymetle) ...... 

B - Serbest esham ve tahvUAt .... 

Avanslar: 

Altın ve döviz Userine • .._ ··-·•••• 
TahvilA.t Uzerine avans ••• •••••••••••• 
Hazineye kısa vadeli avan• ....... .. 

Hazineye 3850 No lu Kanuna &'ilff 
acılan altın kar~ılıfı avans ••••••••• 

102.126.H&.84 
5.876.243,50 

23t,139,91 

436,971,11 

36.291,801,-

-.-
64,339,247,4.7 

158, 7 48,583,-

ı 23.790.220.---
•'.17,753,730,88 

45.192.261.93 

10,427,828,06 

3.121.22 
7,808,918,45 

-.-
250,000,000,-

dissedarlar: .................... •• ••• ••••••• ••••••••••• •••• 
Bakırköy NUCus memurluğundan 

almış olduğum Nüfus cüzdanım ile 
Tekirdağ motörlü alayından aldığını 

terhis teskereml zayi ettim, yenile
rin.i çıkaracağımdan eskisinin hUkmU • 
yoktur. 

&Iuhlelif: ........... ·······~····~ ••••••••••••••••••••·· 

Yeldin 

108,238,830,25 

4.36,971,11 

10,630,2!8,47 

134.958.343.-

317,753,730,88 

55,619,889,99 

2~7.812,069,87 

4.500.000.-
13,101,181,92 

993,049,245,29 

çiler vak'adan polisi haberdar et
mişler ve Mustafa Ayhan aranma
ğa başlanmıştı. Nihayet Mersinde 
bir kahvede garsonluk yaparken 
yakalanan suçlu dün birinci .a_ğrr

cezada sorguya çeki1mıştlr. Verd:
ii ifadeler birbirini tutmadrğından 
şahiilerLn celbt için muhakeme 
ba~ka güne bırakılmı~tır. 

S~.1 dotumlu llü-te)·in oğlu ııa. 

san Zeki Delen. 
Salılbl Ye N"9rl7&$ llllldllzil : AhmM Emin YALMAN 

Vatan N"9r1Ja$ 1't1ıtı LM. fll. V- Mattnnn: 

PAS 1 F Lira 

Sermaye: ••..••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• • • · .... · · • · 
bıU;rat Akçeol: 

Adi ve fevkalAde 
Hu.ouat 

. .... ················ ········ ............... . 
Teda ri!deki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı na.k.dtye •• •••• 

Ka.ıunun 8-8 lnct maddelerine tevfi
kan ha.zi.'le ta.rafından vıUci tediyat 

Derullte edilen evralıı nakdiye ııa. 

klyesi , . .. ..................... . 
Kar9ılığı tamamen altın olarak 
tlA.veten. tedavWe vazedilen. 
Reeskont mukabili ilaveten ted&vWo 

vazedilen ....................... . 

9.H2.133.73 
6.000.000.-

158.748.583.-

23. 790.220.-

134.958.343.-

40,000,000,-

288.500.000.-

~ira 

15.000.000.-

15.02.135.i~ 

Hazineye yapılan altın k&rfılığı a.. 
vana mukabili 3902 No. lı kanun mu .. 

cibince illveten ted&vWe vaaedilen H6,500,000,- 60USS,3t3.-

Mevdıuıt 

Türk Ltra.sı ....................... . 
Altın: San Kilogram 877,422 

U60 N o, 11 kaııUP& l'iire 1ıu1ıte1e 

açıl&ıı ..... aıllkalRU tffıll - . 
altınlar: 

S&fl Kilogram 55.541.930 

Döviz T__..: 

Altına tahvili kabil dövis)er ........ . 
Diğer döv!Zler Ye alaa•klı ldlrinc 
bakiyeleri ....................... . 

98,064,693,72 

1.234.164.05 

78.12(.167.90 

-.-
25,829,498,12 

Muhtelif: . ....... ····· ..................................... . ____ .,.__ 

Yekim 

1 Temmuz 1938 larilılnden illbaren: 
lskeııto haddi % t Alim üsed ne A TaDS % 3 

• 

99,298,857.77 

78,12(,187,90 

25,829,498,12 

149,426,2-12, 7' 

993,049,245.29 


