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Bu güzel düzelme ve ilerleme 
hareketınln inkiP.ıfı için el birliği· 
le çalışmak -ve yolsuz ve verimsiz 
isleri gt1nü gününe belirtmek la
zımdır. T:': ki derUer teşhis edl· 
lebllsln ve i13C! ona göre bulun-

- sun. 
Benlik ö1çüsU tanımıyan, dalma Bu vaz.ifenln bilyilk bir kısmı 

memleket ölçüstle düşünen sizin gazetelere düşüyor, zaten varlık· 
gibi bir hükumet reisi, umumi ha- ıarının başlıca hikmeti de, umumi 
Yatta yolsuzluğa, verlmsiz çalış· menfaat namına böyle vazifeler 
rnıya, umumi .menfaatin benlik en.. görmektir. 
dl clerine !eda cdllmeshıe, zamanın Fakat hüktlmet, tenkitli bir gö. 
israfa uğramasına dclfılet eden h ç rüşiln ve verimli bir düzenin bay· 
b r meselenin ve davanın örtbas raktarı olmakla beraber buna kar. 
edilmesine razı olamaz. çünkü hiç şı mukavemet hazırlıyan türlü tür· 
bir şahsı, hiç bir zilmreyl, hiç bir ıu kuvvetler de eksik değildir. 
bozuk gidişi ve ltıyadı h'mıı)'e et· Bunların çoğu bulanık suda ba
rneğl ve umumi menfaattn ihma. Iık avlamnk için silküta ihtly~ du· 
llne imkıin bırakmağı hatırdan ı!C" yanlar ve açık ve dilrüst müna
!:irmenize ihtimal tasavvur edılc- kaşnlar netlceslnde, çanlarına ot tı· 
rnez. kananlardır. 

'1\tillctler icin en büyük nimet, Sonra göreneğe ve usule ayak 
lenklt projektörlerlle etrafın ay· uydurup giden bir takım ortadan 
dıntanmasıdır. Bu projektorler sö- aşağı unsurlar vardır ki ıstıfa öl
?lersc mllletl<'r karanlıkta yollarını çillerinin mcziyetliye, teşebbüs sa· 
Şaşırırlar. O zaman her türlü fena· hibinc, işini kendine dert edip ça.. 
lıklar sathın altında yer eder. mılli 1 ıışan tiplere göre ayar edilmesine 
bünyeyi için için kemirir. Zahiri razı olamazlar. Bu glbilerl, tıpkı 
l:österlş ve yaldız altında berbat bir sofbnın medrese ruhunu, ak· 
bataklıklar peyda olur. lın icaplarına karşı müdafaa et-

Kendini bilen her devlet adamı, mesl gıbi, kurulu usulil ve geriliği 
lnünakaşa hürriyetinin rahatsızlık- aklın ve ihtiyacın icaplarına ve ha· 
la~ına seve seve katlanır, bu bü· yırh inkişaflara karşı miidafaa e
YUlt ınllli hazinenin üzerinde tlt- derler ve terakki ve inkılAbı lafta 
rer. bırakmıya ve kısr bir hale koy· 

İngiltere, tarlhte eşi görülme· mıya çalışırlar. 
11'\lş derecede korkunç bir varlık Bu nevi unsurlar, tenkit ruhu
~llc:adeleslne atıtmış bulunuyor. na saldırırken, hüktımetimizln bu 
b Urumu c dden naziktir. Bazı me- ruhun bayraktnrı olduğunu hatır· 

Uslar ve vatandaslar bunu işaret ıamak ıstemezler, tezvir ve jurnal. 
~~erek gazetelerdeki hudutsuz ten· cılık usullerinin her nevine başvu· 
ıt hürriyetini znrarlı bulmuşlar rarak hükumeti kendi taraflarına 

~~ düşmanın bundan istifade ede- çekmiye, yapılan tenk tlerln saiki 
leccğlnl lleri sürmüşlerdir. Harp hakkında şüphe uyandırmıya ve 

~nsUrtinün amiri olan İstihbarat ortalığı bulandırmıya çalışırlar. 
azırı kendilerine şu cm,.abı ver Hususi menfaate ait endişelerle sar 

tniştır: !edilen bu gayretleri açığa vur-
- Bir harp zamanında tenkit mak. mahiyetlerini belirtmek, mcm 

~01lıı ııc söylense düşman bundan leketin hakiki ihtiyaçlara göre in
rntlfade imkfıııını bulur. Fakal düş. klşaf 'etmek ve nhenkli bir elbir-
1 an istifade edecek diye vatandaş· llğl kurmak için muhtaç olduğu 
':farın bilmek hakkıni tnhdit etml- berraklığı ve şeffaflığı temine ça. 
t~· kendıterinı yolsuzluğu görmek, ıışmak her gazete için en esaslı 
ı~Y~ernck ve düzcıtmiyc çalışmak bir vazifedir. 
rnı ~ntndan mahrum bırakmıya 
U 1 olamam. Böyle bir mesullyetl 
.. 12!crıınc alamam r;Onkü gazetele· 
•n:rn·ı • ~ ı nnkaşa hilrrlyetl; tıpkı par-
~;:ıento kontrolU, adaletin istik· 
bı dcrcccslndc, mılU varlığımızın 

r tcınclldlr.11 

d 
Aiınanyada-;;;- rejimi kuruL 

Ukt hn an az zaman sonrn mOnakaşn 
blrrriycttnin lilzumunu ifade eder 
hu feryat duyulmuştu. Münakaşa 
.,, rrıvetının hasretini duyup fer· 
..-nt ed . d" ki en ıı.dam, Almanyanın şım ı. 
J>e Ankara Bilyük Elçisi B· Fon Pa· 
l\t n idi. 17 h"7lr:ın 1933 tarihinde 
.. Dr bourg'd., "ti;\ lcdiğ tarihi b r 
"Ultıkt a şu sozler vardır: 

dI" ihtt ur matbuata mutlak suretle 
.,, Yaç vardır. İrtlsanın nerelerde 
JUV 1 • le a ar yaptığ•;.ı, hangi mcscle-

rde hatalara düc:Uld!l;ı;.;inil hangi 
l"llevkıı " 0

' ' ere ehil ve !Ayık olmıyan 

~id~mlar geçirl'dlğ•nl, Alman ihtila· 
n n ruhuna karşı nerelerde gü

~ah işlendiğini ancak söz hürrly<?· 
ne sahıp gazeteler sayesinde öğ

renebiliriz .• 

istanbulda öğle zamanı çıkan ve 
bir mebus tarafından neşredilen 
bir gazetede, bir, iki gün evvel çok 
garip ve dikk~tc lAyık bir yazı 
çıktı. Bir takım istmler sayarak 
{ll~n ve falan gazetelerde çıkan 
tenkit yazılarının fena niyetle ya· 
zıldığı ve hnttfı bunların topunun 
birden mürettep olup hükumeti 
zaafa dOşürmek gibi bir maksat 
gOttilğü ifade ve ima olunuyordu. 

Bu makale, münakaşa hürriye
tini yok etmek ve umumi hayatı 
en büyük bir nimetten mahrum et
mek yolundaki gayretler ve isli· 
datlar bakımından bir tehlike işa· 
reU diye kıırşılanmıyn layıktır. 

Makale sahibinin lehinde söyle. 
nccek bir nokta vardır ki o da hiç 
olmazsa sinsi sinsi çalışmaması, e· 
mel ve dlişünccsinl apaçık ortaya 
koymasıdır. 

Fakat sinsi sinsi çalışıp memle· 
ketin iyiliği için yapılan tenkitle.rt 
ve münakaşaları hususi bir takım 
menfaat ve hesapların neticesi di-

(De\•mı Sa. 4, U. 1 de). -O.-

Almanlar 
doğudan batıya 
as~er çekiyor 
Amerikan asker ve 

malzemesi İngiltereye 
yığılıyor 

Almanlar batıda 3 
sıra tahkimat 
yapıyorlar 

Ankara, 16 (Radyo Gaı.etesl) _ 
Londra radyoau bugUnkU Sırpça n~
riyatında ikinci cephe için yapılan 
hazırlıklardan bahsetmiş ve ,unları 
söylemiştir: <Son haftaya kadar en 
son techlzata sahip Amerikan kıta
la~ı Br:ttanya adasına gelmtşlerdir. 
Dığer taraftan Britanya uçakları 
geceden başka gtlndUzleri de Alman
ya Uzennge harekAta devam ediyor
lar. 

Almanlar da bUylik miktarda kı
taları dotudan batıya çekmektedJr
ler. Almanların batıda Uç sıra ta~
kimat yaptığı ve Bahlllere ağır çap· 
ta sllA.hlar yerle,tırdiği haber ve
ıimektcdir.> 

lkhwl l"ephe ~in ·haz.1rlık 
Londra, 1~ CA.A.) - lklncl bir 

cephe için hazırlıklara faaliyetle 
devam edilmektedir. :Su maksatla 
bir çok gemilere el konmuş. yiyecek 

(J>evanu Sa. s. Si. 1 de) -

ltalyan hücum 
botlarının 
Karadenizde 

faaliyeti 
Tür ki yenin 
Boğazlardaki 
hakimiyetine 
dokunuyormuş 
Bern, 15 (A.A.) - 13 Haziran 

tarihli İtalyan tebliğinde bild;ru
ıniş olan İtalyan torpll ballarının 
Sivastopol önündeki faaliyeti bun
ların Karadcnize nasıl geçebildık· 

!eri meselesini ortaya çıkarmıştır. 
Filhakika bu mesele Türklyenln 
Boğazlardaki hakimiyetine dokun· 
maktadır. 

Fakat Berlln mahfll1er1hde hit
kim lan kanaate 6:orc bu seri bo • 
lar Karadc:ılze Tuna yolu lle ı;el· 

mlşlerdlr. · 

Diğ~r taraftan Tuna nehrinin 
&eçliğl memleketler ya Rusya ile 
fiilen harp halinde bulunan yahut 
ta Bulgari. tan gibi Alman kıtala
rının bulunduğu ırtemlekeUer oldu
gundan bu gibi hafif harp gemi· 
lerinin bu son harp senesi içinde 
Tuna tezgahlarından herhangi bi· 
rinde ln~a (!dllm11 oldukları da 
mümkün görülmektedir. 

Par is 
belediyesinde 

bir bomba 
patladı 

Vaş1ngton, 15 ( A.A.) B. B. c.: 
Parlsten alınan bir haber, bele

diye binasına dinamit konulduğunu 
bildirmektedir. 

infllaktan sonra mahalle kordon 
altına aJınmış ve araştırmalar he· 
men ba~mıştu. Binadaki hasar 
büyüktür. • 

Harkofta cereyan eden Alman taarruı: iııtlkameUcri 

Atatilrk'tln, Türk milletinin istik· 1 g 
lalini kurtarmak için ilk tarihi lta· 11 
rarı verdiği e\', Atattlrk lnkılAbı mU· 1 
z.esi olarak hazırlanmıştır; bu hazır
lık dUn bitmiş ve bu müze Vali Lfıt· 
tı Kırdıır'ın bir hıtabesi ile açılmış-
tır. 

Müze. kapıdan girer glı·mez .illi! 
Şef ismet lnönUnUn, (eşsiz kahraman 
AtatUrk) e karşı olan bağlılık hıta· 
besini gösteren levha ile ba.şlamıık· 

tadır. Atatürk inkıllıbının muhtelif 
muvatfaktyellerlnl gösteren levhıı.· 

lar, binanın içindeki odalara ruıılarak 
bu tarihi e\"e şanlı bir mUze halini 
vermiştir. 

Bu levha. fotograf, vesika ve re· 
.simler, lnl4ıı!Ap tarihimizin kolayca 
tetkik ve takibi için mUr.c dört 
esaslı krsnııı taksim edılnıiş bulunu· 
yor. 

Birinei kısımda Mllli mücadele saf
(Devamı Sa. 3: Sü. 1§ de) (:) 

r --~i 
ı Bas· Almaa jl 
L_ Jıarıaı 

Sıvastopolda 
••v•• ••u•• go·gus goguse 
harp o!tİyor 

. 
Almanlar, Stalin 

kalesini zaplettiler 

Horkofta Alman tank 
kollan geri çekiliyor 

Günlerdmberi .Shwıtopol Öllilndfı 
riliıı K~ Jııanh n1tk-9deleler 
ya.pan Almanların lhr nn o rclat&n· 
mn lmmaıtdaıu GeMr&l Ma~tein 

Berlin, 15 CA·A·) - Alman baş· 
komutanlığının bildirdi~ ne gore, 
Sivastopoklaki StaUn k.ıılesi, hava 
kuvvetler-ile ordunun sıkı lşbirll· 
ğin<kn sor:ra Alman ağır ve en a
ğır topçusunlkl 6teşile gUnlerce de· 
vam eden bir bombardımanı mü· 
teakıp zaptedllmlşUr. Bir gün z.ar
fında bu m<Xk!rn kale ayrı ayrı 4 
defa en ağır çapla obiis mermile
rine tam isabetle hedef olmuş ve 
nihayet kalenln yarısı kullanılamaz 
hale gelmiştir. Bundan sonra Sak· 
sonya ve Hess piyadeleri, topçu 
kuvvetlerimiz, diğer lstfükflmlar ü
zerinde kuvvetli bir hırpalama a· 
teşi açarken .göğüs göğüse yaptık· 
ları anudane çarpışmalarla hücu· 
me. geçmiş:ler ve kaleyi yandan 
girmek suretile almışlardır. 

Slvastopol cephesinin başka bir 

yerinde altı blokhavz, bir hava 

karşı koyma mevzll ve bir zırhlı 
kule ayni gün zarfında tahrip c· 
dilmişlerdlr. 

Berlin, 15 (A.A.) - A1man ba:i9 
kumandanlığı, Harkofun doğu ke
siminde Alman kıtalnrının yaptık· 
lorı hiicumların yenide.o muvrıffn· 
kıyeUer kazandığını bu sabah biL 
d'nncktedir. D oneç, bir kac nok· 
tadan asılmıştır. Askeri mahfiller· 
de söylendiğine göre arazinin ba
taklık olm&sı, A1man askerlerini 
taarruz hareketlerine ve ilerlemi· 
ye devam etmek hususundıı. çok 
b üyük güçlüklere uğramıştır. 

Vişl, 15 (A.A.) - Stokholmden 
bildirildiğine göre, Finlandaya yük 
lü b ir ~k Alman taşrlları gitml~
tir. 

Atatrırk nıilze in tlı-n hlr kiişt• v •• 

Xllzbet Ge!Çei< müzedeki ~erler hakkında lr..ahat "\·eriyor 

M~clis müzakereleri 

Askeri ceza kanu
nu tadil edildi 

Kanunun yeni şeklinde ağır cezalar var 
Ankara, 15 (Telefonla) - Bu

gün toplanan Büyük Millet Meclt· 
si ruznamcslodeki .maddeleri mü· 
zakere ve kabul etmıştir. Bunların 
arasında bulunan ve sonmüuıke
resi yapı1arnk Jı:ı;ti bir sekildc ka· 
bul edi!en askeri ceza kanuounun 
7, 13, 23, 24, 63, 64, 158, 164; 174 
üncü maddelerinin tadili hakktn· 
daki ){ıyıhMıın mühim mnddelerL 

Akdenizde 
şiddetli bir 
deniz harbi 

İtolyanlar, 2 kruva
zör, bir torpito, 4 

t;coret gemisi 

botırdtlar 

nl aynen neşrediyoruz: 
Askeri Ceza kanununun değiş· 

tirHen 7 nci maddesi şu şekle kon
muştur: 

Bu kanunda (seferberlikte) ta. 
b rilc takyit edilen ceza hükümle· 
rl harp hükilmlerıdir ve şu va
kitlerde caridir: 

[ 
A - Umumi seferberlik müd

(Oeı·amı ·"a. 4, :"ft. -4 de) «//> 

Uzak,ark 'ı 
barbl _ ___ 

Avustralyaya 
Japon hücumu 

yaklaşıyor 

Japonlar şimdiye 

kadar 8 uçak gemi
si kaybettiler 

Japonlar Koray'da .5 bin 
Midvayda 10 bin ölü 

verdiler 
20 İtalyan, 15 
müttefik uçağı 

düşürüldii 
Romıı, 15 (A.A.) - Husust tebliğ: 

( Llsbonnc, 15 (A.A.) - :P.~clbournc• 
( dan alınan blr haber~ göre, dlln Ja· 

pon tayyarelerinin Port Darwin'e 
yaptıklıın ha\"tı hücumu şimdiye ka· 
dar Avustralya üzerinde yapılan hU· 
cumla?'ın en şiddetlilerinden olmuş
tı•ı·. Azami ağµ"lıkta yüzlerce bomba 
Port Darwln'e atılmıştır. Avuslral· 
ya askeri ve siyıu;i mahfilleri. bu 
bombardımıuıların Avwıtrıllya'ya kar 
şı yapılacak bUyilk ölc;Ude blr hare
ke.Un başlangıcı olııblleccğlnl 1.8hmin 
ediyorlar. 

AUanllkten gelmekte olan, bugün· 
kU tebliğde zikredilen iki kafileden 
biti bUyUk zırhlılarla iki uçak gemi· 
sinin hlmayesındc olarak 13 hazlrM 
tarihinde, erkek, keşif ııçaklart lara
:f'ından gBrillmUş ve bUttln gün takip 
edilerek dlin Sardeny& ile Tunus ara
sında hava kuvvcllerlnıiz tarafından 
hücum cdllmUitir. 

Torpil uçakları, bomba \'e pike 
uçaklarından müteşekkil kuvvetli 
~killer sabahın ilk saatinden güneş 
batıncıya kadar birlbirlnl takip et
miş ve uçak gemllcrlnden havruanan 
düşman avcılarının şiddetli hllcwnla
n ile himaye gemılcrfnin mukabele
sini ye."U11işlerdir. 

Iki kru,·azör, bir torpıto muhribi 
(°"*'9ol: Sa. I; SQ. 1 de)XX 

Vaşington, 15 (A.A.) - Son r&· 

porlara göre, Japon donanmasının 
uçak gemi kayıbı sekiz olmuştur. Bu 
rakkam, Japon donanmaslll'iakı u
çak gemi sayısının yansıdır. 

Koray, deniz muharebesinde 5.000 
ve Midvay deniz muharebesinde 
10.000 Japonun öldllğtı tahmin cdll· 
mcktedir. 

(Devaımı Sa. 1, S6. : '8) • /• 

.... 



İç!im:ıi bir dert etra~ndo Atatürk ün Şişlide.ki evine ait tarihi hatıralar 

Kanunsuz evlilik 
ve nesli sahih 

olmayan çocuklar 

Şe ~ i r 
Haberleri 
Roman yadaki 

bandajlar 
geliyor 

Dünyalara sığmayan Atatürk, 
iste u evde yasamıst1.. .......... ,.... ..... 

23 SENE EVVEL, JllUSTAFA JtEMALİN SAMSUNA GİTMU ÜZERE BU EVDEN AYRILDIGI 
ZAMAN MİLLT, uBABTI :ıtAltA ANA.VATANI IURTAltACAK YOK MU!n DİYE BAGIRIŞI
YORl>U· ÜÇ SENE /!ONıtA MUSTAFA KEMAL, ANAVATANI KURTA.R-'llŞ, FAKAT BU EVDE 
GÖZtl YAŞLI BlllA&:TIGI ANA SiNi ÖLCMDBN .K.URTARAl\lAlllIŞTI 

Zavallı dünya 
M ütıeflkler gü ıU ntl" Irat· 

lu:lamna .. , 'l=""'ileıillo B. 

Chulll'h.Ul, lUh\:rrJe mUeadele ha
linde olu l lnni ~kJz millet 18mi 
bRydr. 

'lih\-er tarafında da. ka-lbto:n !\Ilh· 
,·ere mütemayil olan ı~~nyay1 uy
madan, yedi mlll"t buluru.ı. 

'ldtteflkJt>r , .. ı.rıııclakl ylrn1J "-C~ 

ktı millet( be: kı..,ınut a3-ırmak la.
zNndır: 

Adliye Vekili, bu hususta gazetemize 
beyanatta bulundu 

Tesellüm için bir mü
hendis den Roman-

hareket etti .... ...... .... -------------- 1 - :lflh,·erle filen harbedenler; 
2 - 'lenılf'ketlerl 'Oh'ı"'er tara

fından l~gal edillJJ kurtaro.blldlkleri 
k1Mli ku' ,·etterle harbe devam 
edenler "·eya manen blrle,ntl~ mit· 
Jetler ... atında olanlar; 

Ankara, 15 (Telefoola) - K•· 
nun ctışındakl eY'lenmeler dolayıs•
le Adllye VekAletinrn, id•re .lm.ı:· 
Jerl ve adliye mensupları aras>nda 
açmış o!dufu enkete gelen cevap.. 
tar gazetelerde neşredllmlf, bu 
münasebetle evlenme ve bo~an· 
manın ıı:Qç!Qklerl üzerinde duran 
bir t.ır.nn yazılar ne red lml;tlr. 
Bazı mQtalAalara göre Medeni ka· 
nunu tadil etmek, bof'lIIIlla ve ev
lenmeleri kolaylaştırmak ıtzımdır. 
Kendlsile pbsan g5r!lştüğUmüz 
bazı hukuk Alimlerine göre, Me· 
deni kanun gerek evlenmett, ge
relue bo~.matı kolay~tıracak 
hükümleri ıııı;va etmekt•dlr. Bu 
zıd t kirler karşısında, Medeni ka. 
nunda tadJ'..lt yapılıp yapılmryaca· 
ğı hakkında malllm.at lQtrctmesinl 
rica ett!Almlz Adliye Vekili Hasan 
l\lenemencloj!lu blze şu beyıınatta 
buloomuıtur: 

- Medenl kanun hukı.imlerl bu 
gün cem yetlmlzhı aile hukukunu 
idare bakımından pek yüksek ve 
geni~ ~'ikümlıeri ihtiva ediyor. Cc· 
mlyetlmizdek! kanunsu:< biTleıme
ler ve bunun net cesi olarak vncu
da gelen nesebi ~h h olmıyan c;o .. 
cuk"ar m clesl k•naat.i.me ıöre, 
Medeni kacun hükümlerinin ek. 
slkllklerlnden dolayı meydana çık 
mı.ştır. Bunların tamamlaomuı ce· 
mıyetin hayat ve ıntıı:.mı b•kı· 

macdan l~:trın ve k&~d.r. Vekile. 
tımlzln yaptıtı anketten. alın&n ne· 
ticeler Ut.erine teşkil edilecek ko· 
misyon, tahmin ediyorum ki, aıle 
hayatını ve cem:yetln düzenini bo
zan bazı hAdbelerl cUrilm saymak 
üzere kanuni bir takrm tedbirlere 

de lüzum ıöstereceklir .• 

Sayın Vekilim'.ze, Ceza kıı.nu· 

numuzda da bazı değişiklikler ola· 
cagı hakkındaki ne~rlyat etrafında 

sordu~um b.r ıuale şu cevabı aL 
drnı: 

•- Bir devlet"' ceza kanunu de· 
mek, o devlet.n hayatrnı, içtimai 

nız.amını, emnlyctinl tcmtnat altı· 

na alan bir kanun demektir. EIL 
m.zde bulunan ve z.aman zaman 
lhtıyaca go~ yent hükümler !la· 
vesile ek!lk!iğl tamamlanan Türk 
Ceza kanununu daha Jyl b.r şekle 
koymak iç n yeni bir 1Ay ha ha· 
zıriamaktayız. Bi"r seneden fazla 
.süren çalışmalar neticesinde bu ka 
nunua 500 maddeel yazdmııtır. 

Daha l~O madde yazıl'1"•k Uıyıha 
ıkmal edl'.mif olacaktır. l"akat ıı. 
yıha, üzerlr.de cldcli çalı11t1ılar ve 
tetkiklere mevzu teıkil ed•cek ilk 
lAyıhadır. Ayrıca lıl.yıha üzerinde 
esaslı tncclemeler yapılacak ve bu 

Unutkan refsör 

M t~hur film rr Jl~rlt>rlnden 

AAJUn bir lnuunı varnn,, 

-üam tanımak bakımından hafu.Mı 
bl~ l~lem4'1.n1I~. Kırk ·ılhk bir dos
tıınu gONOf': du 1w•ninı ,.,..ki do"'tum, 
fakat adı neydi, krndf,.j Llındl !• dJ
ye tereddüde dU,.erml 

Bu yüzden bir çQ,k ak'iillkJere, 
m&JM;ablyttlere u.tradığr l<"ln d:ılma 

dikkat edf'r, tanıdık bir )üı.: görünce 
df'rha.J. tıı.erlne aJdı.rarak tanıınt., 

,rörllnmeğe çah,ırmı,. Kar, ılB!!lbfr 
adamın kim oldufanu ya,·a. yava' 
anlamıafa utra,ır, ona göre u.&n kul
Jannmlf. 

Blr &"lln bir lokanta.ela bir taraftan 
:;remt>k yJylp, bir taraftan gazete 
okUrkeıt ba..,ın, kaldıra<"ak olmtı bir 
de bakımt k1 karJutında tanıdı~ bir 
~ ,-ar. Hemen kalkmı,, adamın et
lerine aanınu,: 

- NaatMmı7., kt_, nnız ~·torlnılt ya. 
.rica ederim, buyrun, oturun, d~mı ... 

Bir taraftan d& bu .tanıdııtın ad;nı 
hatırlamak k:Jn t!hnlnJ ,-orar. durul'· 
mu,. 
~thayet ka~ı"'ınıtakln~ ~:r. "tiJylt· 

mek tın.atı bır")lkınca •dam denü 
~ı: 

incelemelerin neticesi alındıktan 
sonra memlek1'tln bellibaşlı hu· 
kukc;;uların\[1 fikirl-er ine müracaat 
edl:ecektlr. En son olarak !Ayıha, 
barotara, üniversitelere tevdi edl· 
terek buralardan da mütalA.alar a
lınacak ve tekrar vekAlette teşkil 
edilecek bir heyette ıncelendlrile· 
cek ve bu aon &ekil Mec~ ve
rilecektir. 

Voli dün 
sergisini 

mimari 
gezdi 

Va!\ ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdar dUn ötleden sonra, 
Türbedekl esltl eserle-r mimarı t1er 
&""sini gezm!ı ve yüksek mimar Se
dat Çetlnt~taıı izahat almıJtir. 

Fiyat mürakabe komis
yonu lôğv mı edi~iyor? 

Şehrimizdeki Fiyat Murakabe 
kom!.syonuoun IAğvilc yerine dört 
klş jlk bir f'yat mur•kabe bcyeli 
kurulınaaı etrarrnda Ticaret Ve· 
kAleti tarafından tetkikler yapıl
maktadır. 

Motörlü ve motörsüz 
nakil vasıtaları birliği 
Dün öğleden aonra Ticaret ve 

Sanayi o<1a:arında Ticaret Veklletl 
mUclürlerlnden B. Huan Memlkln 
riya.etinde yapılan toplantıda, ev· 
vel.ce kurulm 1 kararlaşt.ırılan mo
törlü ve ıııotoroüz nakli v..,taları 
blrllğitıin idare heyeti seçimi yapıl· 
mı ıtır. 

İdare heyeti reislil!ine Suat Ka. 
raosmanotlu getirilmiştir. 

Kadın yüzünden 
yaralama 

bir 

Nişantaşında seyyar sa.tıcılrk ya· 
pan Yaı ar, Sami adında bir adam· 
la kadın meselesi yüzünden kav
ga etmlı. Sami sevdiği kadına göz 
diktiği ve onu elinden aldrsı için 
hiddetini yenemiyerek Yaşarı sol 
bölüründen bıçakla yara1amışbr. 
Aralarına ayırmak için giren Şem· 
ıettlnl de elinden yaralamıştır. Ya 
şarla Saminin ayni zamanda lkisı 

birden çoktanberl sevmekle olduk· 
!arı kadrna karıı birbirinin alda. 

tıldıklarını anlamaktan çrkan bu 
kavga, Samlnln yakalanmasr ve 
Yaşarrn hastaneye kaldırümas'.le 

neticelenmiştir. Tahkıkat yapıl· 
maktadır. 

İki mühim hırsı~lık 
dôvası 

AkJ&rayda oturan müteahhit Hil 
seytntn evine giren bir hırsız HU.· 

y!nln pantoloeuyla cebinde bu
lunan 1150 !.rayı çalmlftır. Meç
hul hırsız aranmaktadır. 

Dc~er taraftan Süleymaniyedc Fı 
rıncı sokağında İhsanın evine giren 
bir hıraız 500 liralık bir yUzUk ça· 
!arak kaçmıştr. Yaprlan tahkikat 
netl.ceslndc bu yüzüğü İhsanın çıra.. 
lr Umidtn ça\d.ıj:t ve çarşıda ku
yumcu Manola 25 liraya sattrtı an
laşılmııtır. Üm't yakalanmıştrr 
tahkikat yapılmalltadır. ' 

yaya 
Ankara.da temular yapan Elek· 

trik, Tramvay, Tünel İşlelmelerı 
Umum müdUril bu arada Roman· 
yada.n elpariş edilen bandajların 

ihraç musaadesl lçm mU.bet bir 
netice alarak dönmüştü. İki gün 
evvel de bu bandajların yakında 
Romanyadan sevkine başlanaea.tı
nı bildirmiştik. 

Elektrik, Tilnel, Tramvay işlet· 

melerl mühendfsler:nden Süley
man Sedes bu bandajları tesellüm 
ve stoku temin etmek üzere dün 
akşam Sofya yoluyla Romanyaya 
hareket etmııtır. 

Bandajlarrn azami on bel günde 
gelmesi muhtemeldir. 

Vi!ôyet emrine 100 
ton pirinç verildi 

Vilfıyet emrine yeniden yüz ton 
p·r~rç verllmiştir. Bu pirinçler de 
halkın ihtiyaçları ııöz önilnde tu· 
tularak tevzi edilecektir. 

Çatalca ve Silivri 
kazo~arına bağlı köy
lere un verilecek 

Çatalca ve smvrl kazalarına bal 
1ı 10 köye gilnde onar çuval un 
verilmesi jçin Ticaret VekAletin· 
den İstanbul \1layetine teb lııat Y"
pılrnıştır. Bu köylerin un istihkak 
larının verilmesit:e başlanacaktır. 

Temmuz-P.ğus:os oyla
rı ekmek karneleri 

Temmuz • ajiustos ayları ekmek 
karnelerinin dttıtma birl:kleri ta
rafından tevzline gelecek haftadan 
itibaren ba~lanacaklır. 

Emekli san' ctkôrlaro 
yatacak yer 

Süleymaniyedekl eskı tıp med. 
reseslnln esaslı bir şek 1 lde tamir 
edilerek emekli ve bakrma muh· 
taç sanalkArlara tahsisi kararla~· 
mışt;r. 

Kamptaki Üniversite 
talebesine ogır işçi 
karnesi verilecek 

6 temmuzda. baılıyacak üniver
site kamplarrna ııtlrak edecek Unl· 
versite talebesne kampın devam 
ettljil müddetçe atır işçi karnesi 
verllmeei takarrur clmi~tlr. 

Gazi bulvarı üzerin
deki eski eserler 

Gazi bulvarı üzerindeki Şemsi 
Hakkı camii ile Gazanfer Ata med· 
reaelerl Asarı atikadan madut ol· 
maki& yıkılamıyacatrndan bu e. 
serlerin esaslı blr şekt:de tamirine 
karar ver.lmlıtir. Tamirat bugün· 
!erde baıılıyacaktır. 

Dünkü sıcaklık güneşte 
57 derece idi 

Dün yine bütün halk plAjlara 
koımu,tur. Sıcaklık evvelki ıun. 
!ere nl•betle gölgede bir parça düı· 
müştür. 

Hararet dertcesl gölgede 26,0ll, 
güneşte de ~7 idi. 

Yazan: BABfi TANSEL 
~ undan 23 ~ne evvel bir eon .. 

19' bahar aymdayız. :ı..tanbul 
halkl mUtareke devri.nin en karan
lık günlerini y&frYor. Bu esnM!a, 
Şişliye giden büyült caddenin oağln
da. !iç ka.th. kAogtr, l<Uçtlk fllkat şl· 
rln bir eç&, anaaı '" kız l<ardeşlle 
beraber bir- "Pi.f& oturmaktadır. 

Cepheden yeni geldi#! söylenen bu 
pa.11anın evine zaman zaman bir ta
knn mUhim adamlar, mebuslar, ku
mandanlar geUp ~ekte, ve bu 

evin caddeye bakan çıkıntılı ve du
varları vt.,ne çUrUğll kAğltla kaplı 
odasında toplanan ziyaretçOerle 
paşa .araaında çok önemli görtlfme
lel' yapılmaktadır. Bu P8'a kimdir?. 
Hang1 cepheden gelmiftir? .. Bu Pa
şa. Mustafa Kemal'dir. Paleetin 
harp cephe.,.lnden henüz yeni dön
müftUr. Filhakika lllustafa Kemal 
Palestln harp Cephesinde 7 net or
dunun ııtum&ndanr idi. 1918 senesl 
a~etosundR bft..~ına geçtiği bu ordu, 
o zaman c.Yıldırım orduları grupu• 
denilen ve Uç oı·dudan müte~kkıt 

grupun bir ordusu idi. Bir mUddet 
!';Onra lngillı:lerln ve Fransı.tların 
UstUn kuvvetleri kal'şısında Yıldı· 

nm orduları mağHlp olmu, "• fena 
bir bozguna uğ'rıyarak dafılmı,tı. 

Fakat Mustafa Kemal (7) nci or
duyu bozulmaktan lcurtarmı~ ve se
lli.metle Halebe <:ekmeğe muvaffak 
olmuftU. Bu sırada :ı.tuatata. Kemal 
Yıldırım orduları kumandanı tayın 

edildi. Fakat ne kadar yazık ki ar
trk i• işten geçmiş ve yapılacak bir 
şey l<almamıştr. 30 Teşrinisani 1918 
de Osmanlı hUkO.mettnln Mondr<iö 
rnUtarekesint imzalaması Uzerine 
ll!ustafa Kemal de Istanbula, Ş~ll
d~kt bu tarihi aile yuvasına dön~ 
mu,tU. 

* 
U zun harp yınarı içinde, ateş

ler arasında dtl.!f111&nlarJa sa-

reyi alacaktı. Binaenaleyh o (tin 
mebuola.rın bu yeni bUkllmete iti· 
mad reyi vermemeleri bir vatan 
borcuydu. Mustafa Kemal de sMI 
glytnmtış olllutu halde o gUn Fın· 
dıkhda bulunan ).lecllst mebusan 
daireeine k.u. Mecllı koridorla
rında mebus ark&d&11ların& tehlike
yi anlatma.ta çaıı,tı. O g1ln Muata. 
t& Kemal'in cbu hUkillneU befen· 
mezaek aonu ne olur?> diyen kor~ 
kak bir JMbusa verdtgı şu çok a.te· 
flR cevap dikkate ,.yandır. 

>Sizin vastfenlz aonunu dU.Unme. 
den evvel, busQnkU vaziyetin icabı
nı yapn1aktır. Ehveni fer, şerlerin 
en zararluudır. Milletler lfte böyle 
idare! ma.rlllhatıarla batarlar.> Ne 
kadar acıklı bir hatıradır k.I, blr 
kaç dakik& .sonra, Mecli.el mebu!lan 
Tevfik p&.f& hUkllmeUne ltımad re
yi vererek, memleketin tda.restnl 
dU.,m&nlara, ııe.k•f çekmlftl. Şimdi 
aıra, hiç olmazn., padtfahın mtbu· 
san meclisini d&ğltmll-'ını önlemek
ti. Mu.stat& Kemal'ln bu maksat 
için de nuıl çaı,.tığı Ahmet Emin· 
Ya.lma.n'ın bir mak&leelndekl .IJU aa. 
tırlardan çok iyi anl8.fılmaktadır: 

cBlr gUn Pera.paı .. oteline çağrıl· 
drm. Mtr8tafa Kemal'ln ora.da bir 
dairesi vardı. Ortalmtakl bozgun 
manzaruını göeteren vaziyeti ya
kından tetkik ediyor, yangından 

blr şeyler kurtarmak mUmkün olup 
olmadıtına ba.kıyordu. O arralarda 
herkesin dl\lUncest, Mecltsln feshe
dHmeme1lne aitti. Altıncı Mehmet, 
keyfi arzularını yerine getirmek 
için, mecliıı feahebneye çalıfıyor· 

du. O uman aa.drazam bulunan 
Tevfik: pil.fanın etrafında. her milli 
harekete ittihatçılık adını takan 
politikacılar vardı. Bu tesiri dafıt
m&k:, meclisi kurtarmak lılzımdı. 

ÇUnkU mecli8 da&ılırsa.., o saniye bir 
!>ofluk ka1'ıeınd~ kalacaktık. Mus
tafa. Kemal bana knoa bir mUlAkat 
dikte etti. Bu mU!lk&tta mectı..ın 

Yaşan, cephelerden cephelere ko.pn dağılmaması hakkında kuvevtll de· 
bu kahraman asker, bu mUtevul !iller vardı. MUllkat Vakit gazete· 

sinde aynen çıktı.> Evet bUtUn l"ay. 
reUere ratmen bu Umlt de boşa 
çıkmış. padişah nihayet mebusan 
nleclisini dafıtm ;tı 

* 
A artık bundan sonra mlitare· 

kenln o korkunı: karanhkla

rın& giriyoruz. Türk vatandaşları 
esaret acıları altında kan aeıamak
tadır. Tllrk ordusu dafıtılmış. si
lAhları elinden alrnm1Ştr. Şimdi dil!!· 
man askerleri, l'!ltanbulu ve memle
ketin dört bucağlnt yer yer l~gat 

etmektedirler. Bilhassa lsta.nbulda. 
Fı·an.sız ordusu kumandanı. ı Gene
ral Franşe Desperey) in eB"kt galip 
Roma ceneralleri tavrını takınarak, 
at UzerJnde ve Fransız ordusunun 
önünde Beyoğlu ~okaklaı·ında, mu
zlka sesleri arasında kırıta kırıta 

geçtiği uman, Yahudi kızlarının 

Fransız ukerterinin boynuna earı .. 
tıp ba!jl&rına cic;ekler taktıklarını. 

Rumların zito diye ~ağrıştıklu.rını 

i'Ören Türkler, bu manzaranın acun
nc1. dayanamıyarak ağhya ağlıya 

evlerine kapanmışlardı. Artık i~ 

çığırından çıkmıştı. Hastahaneler. 
mektepler zorla kışla ve kararg{\h 
yapılıyor, Türklere ve MUslUman 
kadinlarırı.a enYal tecavüzler reva 
görUIUyor, bir çok masumlar yaka
lanıp zindanlara atılıyordu. Işte bu 
sıralarda idi ki, lki mühim ha\.·adis 
TUrk m11letlnin nıhunda birer bom
ba tesiri yaptı. Bu haberler, Muğl•l 
ve havallslnin bir bafta ara ile ltal
yanla.r ve lzmlrtn de Yunanlılar 

tarafından işgal edilmesi kara ha
berleriydi. Yrldırım sUratile bUtUn 
memlekete yayılan bu kara haber
ler1 bUtUn Istanbul halkını yerinden 
o~:natmıflı Sultanahmet. U!kUdar, 
Ftttlh meydanlarında yU2: binlerce 
halkın ı,tırak etttğl muaz.za.m mi
tingler yapılıyor, nutuklar •öylenl· 
yor, minarelerde tekbirler \'e salıi.

lar okunuyor, elyahlara bUrUn('n ka
dın, erkek, çocuk herkes ağlatıyor 

(Deıarnı i"a, ı, sn. 3 de) (-) 

aile yuvasında biraz dinlenmek lh- -------~-----------------·---
tlyacında idi. Pakat kabil mi? .. Qs. \ ; , -

manh lmparatortutunun bu hllZin ~ '9:.a 
yıkılı' manzar .. ı karf!stnda, Mu•· .ı. 
tara Kemal gibi bir adamın llkayt • --*"! 

3 - )(Jhverle harp ha?lnde olup 
henüz fili bir müdahalede bulmımı
l'&ntar. 

Blrin<•I k,..mıdakflrr mllharJp 
dôrt ana kn\'Yt•ltir; Rlrıe,Ik Ame
l'!l'ka; Bllyttk Brltan) a. (In;lltt"rc, 
Kanada, A\"tı tralya, Yeni Zelan"'1. 
Cenubt Afrika \·e Jllndhltan); Ru~· 
·'·a; Çın. Bunlann niifUBu topyekfln 
yu,·arlak tıe--.apla tam lrlr DttJ.)·nr
dır. 

lklD<'I kııtımdaktlt>r 'unterttıP; 
BPl('fka; ('f'kft'lo\·~ kya; r?"'B.nııı,a; 

Ypnaniııttau; Ltlk"fMnburg; llollnn~ 

da; l\on·e(! Polon)a: Yuroıı.la\·)-11-o 

Bunlardan ,,.-aınız Fran ... & tütvt>rlto 
nıht«ırt>ke JUJltlHş.lır. Fakat Jltır 

}'ran~ı7lar ''litteflklt>r Mlında. har .. 
be de\'atn f'tmektedlrler. ı,,-aı al
trndakl bu dokuz n1t'"ınleketln nlllu· 
&u da. ,-u,-arlak heqP l3.i Jnıt,,.·on· 
dur. 

Bu nüfu.,a Fran'la, Beh:lka 'f'" 
ıroıanda mU'ttemlf'ktolcrlnln top,vr• 
kfın 1 üO 1nll~ on ndful'ou dahil değll

tllr. A\.·ruı>adakl tS.'J rnllyonun. u,f .. 
lerlndekl ba~k• herhangi bir l'oebf'p· 

le haflfledl(-1 taktlJrflt Vf' Uk fır

"'atta. ~ahotajn bn,,·urn1aları, hattıı 

huk~n bulurla,....a 11.~·aklannıaları 

ihtlnulll J!lnıt11.\e kadar tf'k("rrbr 
t'df"n ınünft"rlt ola.\-lardan anla1ıl· 

1nnktadır. 

\\·Un<'ii kı ıındukilf•r b~~ta ''"ı~· 
sik& olmak u:ı("rf' Kliba. Sen Doml• 
nlk1 8ahador, Guatetnala, Haitl, 
lfondura'I, :Slkaragua, l_.anama'dır. 

Bunların da nUlut;u ~ U\'Mrlak ola~ 

rak otu;r. Jnil.)Oııdur. 
'lllner safındaki ye<l11er ıtunJa,.. 

drr: Alman~·a (A\tı"ıtur)-a \f' Sll~ 

df:'Uer dahil): 'laı·arfr;,tan; Roınan· 

~a; Bulcart-ıhıın; ltalya; Japon;\·a-; 
}"Jnlandl)·u, Bunların nhfu~u ;?80 
uıllyondur. 

Taraf,.ıı.lara gt-lln<'t' bept.Jııln nU" 

ru ... u 400 mll.)ondan ibarettir. 
Bundan du C.:enubi An1erlkad&.ki· 

lrrln unıumJ,yeUe !'tthttefJkltrf" n1U• 
tem•.lll oldukları do bir hakikaU.Jr. 

Jlull\';a edersek 'llh' f"r nUfu'-!U. 

\•e seyirci kalmasına imk.A.n \•ar 
mıydı? .. Nitekim o 'burada d& rahat 
edemedi ve onun mütareke esnuın.. 
da bu evde geçirdiği ve topu topu 
beş ayı bile doldurmıyan aile haya. 
tı da hep vatanı kurtarmak için 
yaptı!ı mllcadelelerle geçmlftır. 

Bu esnada padifah olan Altıncı 

Mehmet. dUfman işgal kuvvetlet•i 
kumandanlarının elinde bir oyuncak 
gibiydi. Herkes bu Acl• padişahın 
mechei mebusanı dağıtmasından ve 
devleti fena bir hUkQmetin eline 
bırakmas1ndan korkuyordu. Bu tak. 
dirde yapılacak b&ftş müzakerele· 
rinde milletin aHlni <:ıkarma.ıına 
tmkAn k&lmıyacaktı. Ne kadar ya. 
zık ki, korkulan tehlikeler btrer 
birer gelip çattı. Pad~ah uvvetl 
sadrazam Ahmet lzzet PaıJ&yı isti
faya mecbur ederek yerine buna .. 
mış ve iradesjnl kaybetmif eski O -
manh devlet adamı Te,•ttk: pa,ayı 
aadraz.ım yapm,.tr. Tevfik pa9a o 
gUn meclisi mebusana. gelmlı;ıtl. 

Mebuslardan kablne.si için itlmad 

Arnin ! 

Blrıe.,ml' nıllletler nUru..,uııun ~

te biri; taraf"'iızlar da bütün dün~-• 
nUlu'iunun be'1te biridir. Dahil. açdc~ 
~·a"'ı dlluya nüru1unun ~t.e dOrdU 
ya harp halinde ,.el·ıı eı,aret halin~ 

dedir. 

D lllndzde: cBen ltu duaya 

Amin dlytmem» dlye bir 

möz: ıvardır. Bu 9Ör:, ho,. g1tmJ7en 
bir t.ememıı veya tekltt hakkında 
kallaıu!ır. Cümle, dilimizde bu .,.k
ıtyte kullanılnaakla. beraber hOIJ& 
fiden •blr teıme•nl ,-eya te'knf lfln 
de: cBen bv duayR •mın derln1:t 

•demek caiz olabilir. 
lfto dllnyamı-.d•ld lıtırrlyoı ık. 
lıannm, hakkında cUnılen.ln 1klnel 
şeklini lrullanabll-klerl bir dua 
,-arsa. o da B. Rooeevclt'tn mUttee 
flkter KlinUude okuduJu dua.dır: 

«Dttnya1nı:&, k&lnat ı~ade ancak 
kWQWt bir yıldır.dır. JJuuunla Mıra
ber biz ı.tenelr: ona. tıa.rp tılemlerln
den, açlıktan l·eya korknda.n uzak, 
ırk, re.nk vey• na1.11r\ye farkları 
obnryaa blr dttnya hallne koya.bili
riz. Bu ı,e bugün başlamak tt aTet 
ve uıak gürUrlUfUnU blı.e b&f•l}ltt» 

Harp ,Jeınl o1nııyacak, açhk ol
ınıya~ak, korku olnııyaeak i ırk, 

ttnk ,.e nautlye farkı obnıyM."ak ... 
Bo duaya Amin demlytttk bulunur 
ınu bitmem'!' 

«ller ~yin hto.tilnde bl7,e, yahu:6 

za,allı dünya: ... 

KÖK KADI 

T opkapı sarayını so· 
yanlar mahku:ıı clcu 

bugün için detll, söz.de kalmıyan Topkapı arayından ağızlık. bS 
blr k•Nk-~llk bafııtlaı.. 1 mam tası, vesaire çal•n İhsan, NC'C 

Bütün Jn"'8nlar kartlf1 ... Bu dua· ~et ve Sal8h'"dd'n dün 8 inci A':f, .. 
ya an1ın deınlyece-k klm~e çıkar nn lıye cez?da muhaken1c edilmişler .. 
btımem ·~ \ dir. Salahaddin ile Necdet bir bu· 

-n•-- _ .. 1 , hUr 1 t çuk sere, İhsan 2 sene hapse mah· 
~ımc insanın -..• e.,. r ye ''e . 1 . kum 0°mu1lardır. Bu eşv 18r1 ıauıı 

emhlyetl tanıyM'&lı Ye dUn)anuı 1 Al \I M h · !' 0 a an 1me c mut ta. onar ,f 
h<t'r tararı uda ı ... tediğlnl yapn1ak l(in I 

"·-vt 1 k' ·~ vt tal~'"- para ceza -ına çarptırılmı ... ardır. mlCM9 nı an 'Vfı m~a unı I . 
mazhar oıacaıtı Jnanını bıtfı,ıa.. lr.h"sarlar Veki'i, dün 

DUnyan1n bt>r tarafında adalet, • • f b . k d, 
hilrrl)et ,.. •mnly.t ... Bu duıı.)al ISpldO 0 r aS!nt gez 1 
Amin deınlyeeek Yarını billnem'! GUmrilk ve lr.hisurlsr Vekt!i 
Kendi hesabın1a benden; Aınlu! Raif Karadeniz dün Qğleden evvel 

Allah kabul •yle in... tr.hlsarlard• meşgul olmu•. öğlt• 
Tatlıı;ert den sonra da p,._şabahçe r<lkı ve 

,----------- ------------------------ -------------··------------------------• isp.rto fabrikasına g·derok \etki!<· !erde bulunmuştur. 

SÖH MIYEN ATE s --
Tefrika No. 91 Yazan: ismet ZiYA 

Ondan a)'h yaşamak, ölılmden daha 
acı bir ceza deılll m'? .. Ölüm kadar çe
k:cı, onun kadar teselli vertcı b1rteY 
var mı? .. Damarların son bir vuruşu .• 
Cildin aon tatlı bir Orperişı ve sonra 
tat:ı, uzun ebedi bir uyku ... Dindiren ve 
dınlendiren bir teslim:yet ve Jst:rahat. .. 
Ne iyi. Bundan daha iyi ne olabilir? .. 
Bu tatlı uykuyu artık lst'yorum. Çünkü 
artık beynlrni yakan korkur.ç ateşe la
hemmill edemlyeceğlm. Vücudumda mi.L 
ratlele kudreti kalmadı. 

kurtarırdln. Fakat buna nasıl ceıaret 
edebilirdim. Sevgimi sana izhar <.>tmeğe 
ne hakkım vardı? .. QUlünç olm&.jt na· 
sıl göze alabilirdim Perihan?·· 

Aradaki uzun yaş senelerine rağmen 
kalbini görüyor ve heyecanlarını senin 
kuvvet' nle hlııııcdlyordum Perihan ... Fa. 
kat buııün için sevdljlnl zannettiğin Su· 
adi, yarın şuurun avdet cttlill zaman da 
E vecek miydin? .. 

Hayır, Per han ... lht:mal ki o zaman 
k• binin benim lçon titrediğine, yandılı
na tee sur edecek, belki de gillecektın 
Perihan ... Benim çln döklUjUn göıy•ş· 
Jarına, feda ettljln gece uykularına acı
yacektın Perihan ... 

Kapı aralandı. Kalfa, elinde kahve 
teps'si ile Jçeri girdi. Parmaklarınm 

ucuna basarak bana dot;ru ilerleme&e 
batl&dı. Gözlerlınl bir türlü kAAıttan 
ayıramıyordum. Kalfa kahvemi verJr ... 
ken bana yavaşça sordu: 

- Makale çok mu acıkh lıanıme!cn· 
dl? .. 

- Neden sordun kalfacığım? ... 
- Ağlayorsunuz da ondan ..• 

Kalfa beni ikaz etmeseydi aıı'adı~ı
mrn !arkrnda bile oımıyacaktım. Kalla· 
yı şüphelendirmemek Ihımdı. Ona mUm 
kün olduğu k•clar tabii görünmeğe çalı. 
şarak: 

Ralr Koradenlzln bu hafta içer'· 
sinde Ankaraya gltm·~S! kuv\·ctle 
muhteıneldlr. 

ALö~ 
)leml~kethnlı: ~ok kıyınttll grıı«.' .. 

Jerlnden J1o1tanbuJ Uıılver.,ıteel J)I~ 
Tababeti l'akilltesı <:errahl irll'l~ 1 

Doçent!: 
Afl'lf;T ;.ı\FJ t;OI:\", O. O. "· 

.-uııerlnl ebf'dl~·rn ha.:rat.a. kapa.mı' 

bulwınıaktadır. Cena~Ml 16 hazırın 
1942 ••h güııtl saat 11,30 da Tak.UrII" 
de Dotu Pal&11 apartnnanındakl dJll .. 
retılnden kaldırılarak nnma.cı .8<',.il-

z.ıt canıl'-lndt" kılındıktan bonra ı;,Jlr" 
ne kapulakl Şehitlik me~arhğınd• 
ebedi ltotlrahatgahına te\·di edUece1'
tır. 

ı- TAK V i M-ı 
16 HAZİR..\:\" !Dl~ / 

- Tf11~kktir .,dcrfm. fakat ına<oıa· 
nız..a oturanıaı11. ı·lınkü Mn burada 
prvonunı. 

1 
'ff'(f'r Hlf"";hur rPjloMir. K'Bl'fiM>nuıı 

~ Lıztlııü blru1; f"\.\rl gurdiı~u ~in ki 
1-! r tanı4hk ,..t1.nını1. ı 
~unu 6Ö.)·leyc~·hu ki Amerikanın 

bjr kı"'rm Jokantalanncla Pl"!lonlar 
lııt1ıu .. 1 bJr kryat .. te l{lrmnlrr 'er mu ... 
lerldea otyırd edileuıezlcr. 

yaklaşlım. Bırblrı üıeno, yığılmış olan 
bu kiıj!r\ yaprakların üzerinde karma 
karışık yazılar vardı. Üstadı, hasta yata· 
ğından kaldırıp yazmıya mecbur eden 
bu mUhlm makaleyi okumak için içimde 
Adeta mUthlş bir merak uyandı. Maka. 
len n b<ş tarafını bulmak için kAğrtlarr 
karıştırırken sayfanın birinin ortaların

da (Perihan Perihan) d'ye iki kere te· 
kerrUr eden ismimi görünce hayretler 
içinde kaldım. Merakla btraber heyeca
n1m da arttr. Derhal masanın yanında
ki sandalyeye Jlş<!rek yazryı okumağa 
b şladım. Yazı. ıöyle bailıyordu: 

[Tozlu yolda onun, kanadı kırık bir 

kuş sürüklenl~ile glttll!inı gördükten 
soora öksüz b r ço<.'Uk &""bl yalnız ve 

kimsesiz kaldım. Yalnızlı.k, yalnız.hk ve 
yalı::ızlık.,. 

Fakat kalb·m, içindeki volkanı ~u 

kliaıt parçalarına dökmek ıçin aabırıız

Iaı..ı)'or Kalbtm, zavallı ka:blm ... Orada 
ne derin feryatlar, ne büyük fırtınalar, 

ne zı:ıptolunmaz hrçkırtklar ve heyecan
lar var .. 

Per'han .. P<rlhanı. .. •Bu feryatları, bu 
fırtına!arı ve hıçkırıkları tııtmlyor mu· 
!Ur.? Kalbimin şifa bulmıyan hassa.s·yct 
yarasını sana açm Jıydım. Göstermeli)'
dim Perihan... .Belki beni tedavi eder 

Hayalperestliiln ve romantik ruhun, 
Fent bu g-2yrltabll sevgiye ıürilkledi Pe· 
rihan .. Bu, devam edemezdi. Bu sevgi_ 
nln şuursuz ve muvazencı!-ı, l~retl bir 
gönül altkası olclujunu ergeç anlaya· 
caktın. O z;,ın1an bi:lna yazık olmaz mıy. 
dı Per han~ .• 

l\lesleğim be r.a, insanları yakından 
tetkik etmek lmkAnını vermi~tlr. Bil
hassa kadınlar, kadın ruhu ..• Bunu o 
kadar iyi etüd ettim ki Perlhsn ... On. 
tarın k•pr'slcrlnt çok iyi bilirim. Onlar, 
ele eeçmesı zor olan şeyle·e kartı hasret 
~e~crler. Fakat onu ele ıeçlrdlklerl da· 
klkada hoqey bıter Perihan ... Oyunca. 
ğınO;..n bıkmı.ş bir çocuk gibi onu {rrla
hr !ılr ~eye a~ar Perıı.an ... J 

- Çok acıklı kalfacrğım. Yakın ta
rı~Ti.en bir parça... İdam sehpasına gi
den bir mahkllmun ~on tUrafları... de· 
dlm. Söyl<odlk!criml kalfa ankdı mı bil
miyorum. Fakat ben tekrar, ~ni saran 
bu meraklı yazıyı okuın•Aa devanı et
tim. 

l I11tırab1n blr tekcmnıül vasıt. sı ol~ 

duğunu söylerler. Halbuki ben'm ıslı· 
rap'arım bambaşka ... BUltin kuvvetle
rimi lelce uğratan tahammill edilme; 
J!'ıtıraplar ... Kaf;m taş gibi .. Dilşüncmi
yorum, yazamıyorum. Yazılarım... Ya
zılarım; zavallı yaıılarım ve zavallı ka· 
rilerim .. Bur.dan ı-;onra hend'n bir,cy 
beklem•ylnlz. ÇUnkü ortık ben il müş 

SALI 
Ay 6 - GUn 167 - llııır 42 
RUMİ 1358 - Haziran 3 
llİCRi 1361 . Cemazlyelahır ~ 
VAKİT ZIW ALI EZANI 
GU">ll!'.Ş 5.28 8 15 
Ö:iLE 1:1,14 4 :12 

Ha&tayım. Beynim yanıyor. Kulakla
rım oğuldayor. Flyevrlm yüksek gali· 
ba.. Fakat ne olur Neden ç&klnecek, 

t ıı.ıçı,, korkacakmışım. Ölümden mi?, 
bir insanım.] 

lıdNDI 17,16 n .. 33 
AKSA~! ,O.JJ ı~oo 
YATSİ ~2.46 ı.o3 
I111SAK 3.08 &.::,.... 
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lllm•J h'~f 1r:t!J1; r.J:] :J ;! 'w 
AsK::rı aurum ı~tibaDklDSermayesi 
~:azau;;-ı 100 milyon lira 
8jtün cephelerde : 

<§. hnali P lflktc Aleootıcnnc 

V takım dalnrı bölgdLnde 

ba\11 - deniz; muharebesinin Uk u.f· 
bası Japonların lkl adaya asker 
ı:ıkannasuc nctlcc.lennıiştir. Bu 1ki 
ada AlcoutJenoc ııdııbrının en garp 
ucunııa bulunmaktadır. Jııponyaya 

6.00 - 700 mil meaafcdedlr. .Aınerl
kaıııar • .Jııponlana bu lJd adada t& 
daIUJ hazırlık gördUklerLnl baber 
\fll'fyorları;a da bu doğru obıl&NI 

ferdct.ır. Biz bu .hazırlığın dJler 
adalara. &ı;rwuak, Dute llartıaur'a 
kadar llerlcınok mak.&adlle yapıldı
ğına daha çok lbtlıııal ,·eriyoruz. 
Japonıar. AlooutlellDe ta.kim ada· 
larını kltmtlcn ı,gaı etmedik~ ıp
ınau PasHlkt-0 Ame.rikaYD kltrlı 

!iİlı\tejlk emnlyetteu malınım kalır
lar. 

istihsalin. d-ha verimli bir hale sokulması 
için sermayenin arttlf.lmasına dair kanun 

lôyihası m: c'ise sev!.eii.'di. 
Ankara, 15 (Telefonla) - Eti- ' al!ıkalı encümenlerden geçerek 

bankın kuruluşura dair olan kanu· Meclis ruznrmesınc alınmıştır. 

nun bu müesseseye tahmil etti· /leclise sevkedi len 

1 

ği hizmetlerin peyderpey inkişafı ık _ . - .. h . .. 
ve mubtellf kanunlar ile bazı te- nun .8 ' !J llı I 
sislerin bu bankaya devri işletme- Ankara, 15 (Telefonla) - SO-

mcrbnnk scrmayesln.n tez.yldl hak 
lcrde lst hsale müessir olacak, iş- kınckıkl kanun lAyıhası TUrkiye t· 
!etmenin dahn verimli ve rasyo· le Bulgır"stan nraSJnda 27 mart 9!12 
nel çalışmasına imkan vcrec«?k asli tarihinde lmz.alanan tlcdret onlaş
tcslsat ile techl.zi ve nlhayet ma- maısı ile mcrbutıarının tasdikine 
denlet'de çalışan ame·~.,ın hayat 

prtılarını dfiz.eMecek lçUmaJ tesi
satın vücude geUrllmesl g ibi se
beplerle EUbankın sel'.maycsi 100 

mU)'on liraya ibUiğ edllm10 ve bu 

dair kanun 1Ayihası ve 'I'ilrkiye ı. 
le İsviçre arasında 28 mart 942 
tarihinde ak·t ve imza edl!en tica
ret v.e tediye anlaamasının ta.diki 
hakkındaki lAyıhe alakalı encil· 
meılltırden geçerek Meclis ru2'Joa

hususta havrlanan kanun lAyıhası meslne alınmıştır. 
Cinde Çung-Kfng'e en ,-.kın olan 

Cephe ayılan Klangsl eyaletinde, 
JaponJar L•n.,. etle ıaarmza de\Tdll 
ediyorlar. Yeniden Jld şohlr r.aptet
IU!fler ve Çin 1atalanru garbe doğ
ra ürmUşlerdir. Japonlar cenubi 
~nde 'e &'arptc Yun nan eyaJeUJtdo 
bliyUk bir hareket gösterıııtyorlal"; 
fakat gerek şimalde \'e g-erebe de>
tudakl ceımcı. nlc gtrlştlklerl taar
ruzlarla ~·ung-Klng'e çabuk ,.·annak 

ve Çin ordularını cenupta Japon 
kuweUeri üzerine ıkıştınnak lırt&
dlkJerJ ıuıııı.,ıhyor. l\lattJ!al Çan
&)-Şek oyalama harbi yapıyor. 
ırakat tasarladığı bir batta muau
nidane müdafaaya gegme8J ve Uer
lc:rnış .Japon ordularının yaa ve ge
:rllerlndc ~ete muharebelerine gtriş· 
nıes.ı ~k muhtcmeldlr.· 

Sigorta prodüktörleri hakkmda 
hazırlanan talimatname 

Bu talimofnomede gudülen gaye, ôkiilerin 
menfaatini korumaktır 

Lfbyada General Bommel, ildDcl 
bllytık taarruza devam ediyor. Jngt
llzler şimal cenahta Gazaleye daya
narak ilk mUdafaa hattını elde bu· 
lunduru)orlar. Fakat merkezde ve 
cenup ccııahta biraz gerDeml;tlerdlr. 
lmdı molıarebe Tobruk cenubunda 

Elııdcm böl&"eslndc cereyan etmekU
d.lr. BJr kr.iım Jnglllz z.ır'hlı kıtalan, 
cenuptan şimale doğru kuşatma 
yapmak J tıyen Mlh,·er ıırbb blr
llklerJne taarruz. etmiş 'e yenl bir 
YJpratma harbi başlamıftır. Gene-
1'&1 Il<ıınrneı bütün kuweUerinl mu
harebe) o tillrmll~ttlr. Fakat lngillz... 
lerln blltUn ko\"\'etleri muharebeye 
aoı..""tuklıınnı zanncbnlyoruz. Böyle 
bir şey olursa. bu müdafaa için de
ill, mnkabll taarruz makaadlle ;ya
p ılat•ııktır. 
Doğu cepbeıdnde mUharebeler baş

lıca SJvutopol 'e llarkof dofmun• 
da cereyan etmektedir. h'Mtopolu 
~t111aı keshnlnde Almanlana atır 
baııtıklan ve Rm me\'Zllerlne ıtr
:tneğe b~adıklan anla9Jlmaktadır. 
O kesim, SlvMtopol tcJırlne en :ra
kın olan lstJkumetttr. AJmanlar en 
kısa yolu seçmJflerdlr. Bu Jtibarla 
tnU tahkem me\•kUn dllfme telllllce
Sl bUynmtı,ıur. Bununla beraber 
Ruslar mukabll taarnu.larla bu bnh· 
:ranıı '"llZ.lyctı geçtştircbUlrler. 

liarkot doğ1!5ıındald Alman taar· 
!'Uzu. cn·ruoo de SÖ)ledlğlnıiz v~ 
hUe beklenen bUyllk taarruz detfl· 
dlr, na hareket, ıareşaf Timoçen
ltoyq ın~ı etmek \"e nnıa,yet Do
•eç nohr:t gaı'blndekl Boa lnıvnUe
rlnı atmak lcln yapılmaktadır. Al
ınanlar bir Rus g-ropunu kuşatarak 
20 bin e:.tr aldıklannı söylDyortarsa 
da l>oneç nehrini •arka ~ttklerJnl 
\'o .. 

ili ela. KuJJaIH!k'a yürUdUkleri-
~ bUdJrml.) orJar. Onnn Jı,:ln llarkof 
oğu andaki Alman taarrm.unu bU· 

l'U ın emek yenıl:r:dlr. Mareşal Tlmo-
tenko Don..., nehri MJ'kında mftda· 
fl!.!l "Y ' 

etnıektcdlr. ırakat bn mlldafaa-
JJın l\'astopolun akıbeti lb:erlnde 
~':"tı bir tesir ynpacağt şUpbesl~ 

inhisar beyiyele
rine ait bir teklif 

Ankara, 15 (A.A-) \- Bize veri
len malfunata göre Tlcaret Vekd· 
leti tarafından sigorta prodüktör
leri hakkında hazırlenan talimat
name icra vekilleri heyetinin tas-
dıki-Odcn geçerek yürürlüğe gir
ml§tlr. 

Sigorta prodUktörlüğünün sfgor. 
ta sımayfinln ink pflarında haiz ol
duğu ehemmiyete binaen, hazırla· 
nao bu talimatname Jle istihdaf i!
dllen gaye mal ve mUlkfinUn em
niyetini, şahsının ve ailesinin ka· 
za "'e kadcrUı darbelerine karşı hi-

Ankara ya 
inen Amerikan 

tayyareleri 

Boston radyosu 
aggarelerin karşıla
tnış tarzından mem
nuniget.'e bahs~diyor 

Ankara· 15 (Radyo Gazetcsi)
Amerlkadakı Boston radyosunun 
bildlrdlllne göre, Romanyadakl 

petrol mıntakalarmı bombalamak 

lstlfi?n Amerikao tayyarelerinin 

benzinlerinin bitmesi neticesinde 

Türk topraklarına mecburi bir i

niş yaptıkları zaman tayyareclle
r in kaşılanıs tarz.ları Amerikalıları 

pek mütehassis etmiştir. Türk dost 

luğuna kıymet veren Amerikalılar, 

Amerikan tayyarcc!lerlne gösteri· 

len bu hareketten takdirle bahset

mfşlerdir. 
Ankara muhabirlerinJn bu hu

susta verdUderl haberler gazetele· 
rin blr.,rıcl sııyfalarında büyilk baı 
lıklarla ncşredllmektcdir. 
Vaşington, 15 (A.A·) - M. Cor. 

deli Hull bugQn gazetecilere de
miştir ki: 
Blrlc~k devleUcr hükfuneti Bal

kanlarda kendilerine verilen bir 
hava bombardımanı vazlfestnden 
dönerken Tilrklyeye mec'burl iniş 
yapma1c zorunda kalan 22 Ame. 

rlkan tayyareclstnln gözaltına a. 
ııomasındon malOmattar tutulmu&
tur. Bu diplomatik teşebbOslerl i. 

cap ettiren bir mesele değildir. 

[ Uzak,ark l 
- llarbl -

lat.ı\nkara, 15 (Telefonla) - Ma
Znra- Mabusu Mahmut Nedim 
}'! ıcı ve iki nrkodaşı, inhisar be· 
ıe~elerının Qçte b 'rln·n harp malul 
tc ne, 3ehlt ycUmlertne tahsis ve 
cı.''li} hakkındnki kanunun dördiln (Başı l mclc1e) */• 

'4 lnaddeslnc bir fıkra eklenmesi· Btr Amerikan kru\'8zörft daha batmı!ll 
rıo d ı · · Tokyo, 13 (A.A.) - lmpıırıı.torıu.k 
d 8 r Mecllso bir kanun tekllf n-
lt e bulunmuşlar ve bu lAyıha alA- umumi karargAlu blldlrlyor: 
~canıenlerc hava'c edilmiştir. Mldvay adalarına yapılan taarruz-

- tar sırasında Japon deniz kuvvetleri 

A~ma :1lar dog"' udan San Francisco sınıfından 99W tonı-b ı&to bir Amerikan kruvazörtı ile ev-
a tıya asker çekiyor velce blldlrilenden ayn olarak bir 

l1e (Bqı 1 IDlılde) _ d~m1ln denizaltısı batırmışlardır. 
le d!!er maddelerin ldlıall muvakka- Amerika ha\"a kuvvetleri bu çar-
~ tnhdld edllml;t'l.r. pı,mada 160 uçak l<aybetm1ştlr. 
ngttterenın Amerika seftrl şunla- Çlndekl l!lan,ıar 

rı aısy1 mittir: ÇUnktng, 15 (A.A.) - Tebllt', Çe-
kuvvctıcrlmiz sUratıe tahşid edil· klnag - Klangsı eya.JeUcrl hududunda 

~ektedir. Geçen her gUn her ıaat şldedtll bir muharebeden bahsctmek-

dıurtuluş zamanını yaJdaşunnakta· tedır. BUtUn oephelerde yaptıkıan 
r. taarruzlarda Japonlar bllytlk mJktar-
'V~ington, 15 (A.A.J _ B. B. c: da uçak kullanmakta.dırlar. 
Şlmau Irinnd ya vo.rmış olan yeni Japonlar 13 hnzlrnnda Kvanırfen'e 

mayeslni sigortadan bekllyenlere 
bütiln teknik şartları ihtıva eden 
sigorta mukavel<ınaınesl hükümleri 
nin yerine getirilmesi hususunda 
ftklt.lcrln menfaaUni korumaktır. 

Memleketmizde s 'gorta prodük· 
törlü~finiln bir talimatname lle ten 
sik edilmesi ve bir meslek hallne 
geUrilmesi sigorta sanayllnln gell~-

mesı ve bir meslek, haline getiril
mesi ıslgorta sanayllnin gel~sl· 
ne hizmet edecek kadar halkın 
menfaat:ne de uygun dOscceğl şüp· 
heslzd!r. 

Kolonya 
bombardımanı 

Fransız hudud, 15 (A.A.) -
Reutcr: 

Psrlsten Vis'yc gelen resmi ra
porları göre, .Alıiıan elçlsl Abetz 
yakın mesai arkad19!arHe ıörtıs
tfiğil esnada İnglllz hava kuvvet· 
lerl tarafınd~n Kolonyada yapılan 
tahribat hakkında sahih bazı ma· 
lOmat vermiıtlr. Söylend 'ğlne gö
re Abetz, hasarların çok ıenlş ol· 
duğ.unu 760 'btn nüfustan 250 bf
nl~~n tahliyesine mecburiyet du
yu uğunu söylemirUr. Ölenlerin 
SJ!yısı hakkında tam b'r rakkam 
vermek mümkün olmamakla be
r eber Alman hilkOmeUnln elinde 
mevcut malQmat 11 bin ne ıs bin 
arasında ölQ bulundu~unu g6ster
~ektedlr. Yaralıların adedi bu n 
ıkl tnlsllıdlr. nu 

Yabancı memle
ketlere g:dec3k 

memur,arın 
harcırr hl arı 

Ankara, 15 (Telefonla) _ Ya
bancı memleketlere gönderilecek 
memurların harcınhları hakkında· 
ki k.aınuna ek kanun IAyıhası &!i
kalı cncümenlcrdcn geçerek Mec
lis umum! heyetine lie\'kedlJm 'ştlr. 
Bu lllyıhaya göre daimt memur!· 
yetle yabancı memleketlere ve ya 
bancı memleketlerden bir yerden 
dlfer bit yere gönderilen asker! 
ataşelerfın bera1>erlerfnde götüre· 
ceklerl veya al!elcr'ne terlik ede· 
~~kl~rf hizmetçilerden yalnız biri 
çın .kinci, bulunmadr~ı takdirde 

bir ne! mevki şimendifer ve ikinci 
nıevkı vapur blletı ile -
su ld >:. men 

P o U5U ataşcınln yevmiyesintn 
aıtıd.a biri Yevmiye olarak verile. 
cekt r. 

Ak1enizde şiddetli 
bir deniz h:ırbi 

{Baft 1 hlelde) n 
ve 4 ticaret gemisi batınlmış. blr 
zırhlı, bir uçak gemlsl, iki kruvazör, 
bir torplto muhribi ve dört ticaret 
vapuruna bir kaç defa bomba ve tor
pil isabet ettirerek ağır surette ha
sara uğratılmıftır. Yapılan hava sa
va.şlamıda. ııs düşman uçağı dUşUrW
ınü~tUr. Uçaklarımmlan yirmisi Us
lerine dönmemiştir. 

Mürettebattan bazısı yardun deniz 
uaçakları tarafından :ımrtarılmı9t:ır. 

Bir alay kumandanı, bir gnıp ku
mandanı iki de filo kumandanı ka
yıptJr. Mürettebat ara8ında mütead
dit yaralı nrdır. Mermilerle delik 
de~ik olmut 3 UQ&k yaralarına rağ
men Uılerıne dönebilm1'tir. 

\ATAN 

Bir ilim 
adamını 

kaybettik 

Ahmet afi Eı:lln 

İfitanbul üniversitesi Dişçi Fa· 
kültes ' doçentlerinden Doktor Ah
met Safi Edinin cuınnrtesl gU· 
nil kalb sektesinden Cınl olarnk 
v.fot ettiğini teets!lrle haber aldık. 

Doktor Safi Edin, biltün gcnçlc
rlınlze nümune olacak bir şekilde 
kendi kendinJ yetiştiren müstesna 
ka-btiyetlerden b irisi ldi. 

Dişçi mektebini b lt:rdkten son
ra. senelerce memleketimizin muh
telif yerlerinde h izmet etmiş ve 
imkAnını bulur bulmaz mesleki sn· 
hadaki bilgl ve tecrfrbelerlnl ge· 
nlsletmek için Amerlkaya g!tmlı;tı . 

Doktor San Edin , Amcrikada 
bir tarE.ftan Kolomblyn ünlvcrsl
teslndc tahsiline devem ederken, 
diğer taraftan dllnyanın en ileri 
diş hast:ılık'arı ki r.lklcrinden b iri 
olan Roçister kllniğ'.nde ça1ışmak 
suretlle mesleki b ilgisini dcrlnlcştlr 
misti. Memlekete dönünce az za
manda diş h~talıkları üzerinde bir 
itorlte olarak tanınmıştı. 'Onlv ersl· 
tedckl doçentlik mOddetl zarfında 
iyi ah"Akı ve b 'lglsl ile gerek ta. 
lebcnln, gerekse arkadaşlarının 
hürmet ve muhabbetlerini kazan· 
mış, hastslarını da nlAkcı ve şef· 
kaUle kendtstne bağlamıştı. 

Memlekete daha çok büyi.\k hiz
metlerde bulunabileceği bir sıra· 
da Ant öl~mü, geride bir bo~luk 
bırakınıstır. Doktor Safi Edinin 
keder: ı ailesine ve arkada.şlıırına 
candan tat.lyetlerlmlzl sunarız. 

lr Şimali Afrika l 
llarbl · 

Çok şiddetli 
muharebeler 
devam ediyor 

Almanlar Akromanm 
cer.ubur.dJ durdurufcu 

Mihverciler Fransız 
fa7k/afl ku.'lamyodar 
Kahire, 15 CA-A.) - Libya mu· 

harebeal çok şlddeUI devam etmek 
tedlr. Her .ıtl tarafta da zayiat a.. 
ğırdır. 

Kahire, 15 (A.A.) - lngillt 
kuvvetleri Almar>ları Llbyada Ak· 
romanın cenubunda T<>brukun 20 
k ·ıometre cenubu garblslnde dul"
durmuş!ardır. Muharebe milthlş 
bir kum fırtınası içinde devam et
mektctiir. Jng:Jlz topçu ve hava 
kuvvetleri Rommelin kıtalarına ne 
fes aldırmamaktadır. 

Berlln, 15 (A . .A.) - Şimal Ar
rlksdı Alman ve Jtalynn kuvvet
leri çeUo savaşlar sonundn ciü;man 
taarruzlarını pilskürtmilşlerd r. 
Düşman 52 tank ve bUyilk mlk

t.arda malzeme kay'betml&tlr. Al· 
man avcıları dün 14 Jngntz. uçatl 
dOŞ{Jrmüılcrdir. 

Londra. 15 (A.A.) - Reuter a
jansının Libya çölündeki husu · 
muhab!rlndcn: 

Libya çölOndck muharebe esna. 
sında düşmanın kulJandığı bazı 
tankların Somur 35 mod~I Fron· 
sız tank'arı olduğu meydana çık
mqtır. Bu hn'kların ilk modeli 47 
milimetrelik bir topla mficehhez t. 
dl. Fakat şimdi 75 lik topları 
vardır. 

oıam 
Matbuahn eski emekdarlarıodan 

ı:sat satırlıg l'ln dün akşsm öldU
ğOnQ teessilrle öğrendik. Cenazesi 
bugiln ö~le Uz.eri FaUb Haydar 
caddesi Bıça'kçı Alllettln sokağın
daki evinden ka'dırılarnk öğle na. 
~zını milteakıp cenaze namazı kı. 
hnarak toprağa bırnklacakbr. 

Merhum emekli denız yOzbaşıla
rındandı. Uz.un yıllar ve bilhassa 
Umumi Harp sıralnrtnda Deniz 
ınatbansının mürettiphane kısmı 
şefl ·ğ!nde bulunmue, sonraları vıı.. 
kıt gazetesinde, Akşam matbaası 
klta11 kısmırda ve t"h sarlar mat
baasında çalışmış, kendisini herke· 
se sevdirmiş, iyi ahlAkh ve mcsle
lttnln ~hll bir ısttı. 

Amerikan knfllcııt asker miktarının girmişlerdir. Burada sokak muhare
~Okluğundan ziyade getirdiği tank, bclerl cereyan etmektedir. Ağır çap. 
trhlı araba, uçak savar topu ve ağır 
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la top kullanan ve bomba le taıır
top nııkl&rının çoklutu bakımından rusıar yapan dllfman doğ\! Kl&npl· 
önenıudlr. ese bir febre strmlşludir. 

Geri kalan dllfman geınllerine kar
'1 harekAta bu sabahtan 1Ubartn 
tekrar b&flanDUfbr. 

Ölüye rahmet, geride bıraktık· 
larına abır dllerl.t. 

iaşe beyannameleri nasıl 
doldurulacak ? 

B,rfjkfere kaydolmayanlar icşe tevziatından 
istifade edemiyecekler 

l!itaqbuJ Vll4yethıdea: l 
1 - Ko.zalarea dağıtılmış olan , 

beynnnameler blrUkler tarntından 1 
toplanırken nüfus kt\ğıtlarının do j 

görtllmesi mecburidir. Blrltkll'.r cv- 1 
veıemtrdc ibraz edilen nUfu1 hUvı· 
yet cllzdanıarını numaralı halk da· 
ğıtrn& blrUgı mUhQrlerlle mllhUr· 
lıyecek ve beyanname muhtevJya· 
tının hüviyet cUzdanlarllc mutaba
katı tahakkuk ettiği takdirde blr· 
llk idare heyetince tasdik oluna
caktır. 

2 - N\lfua kltıdı olnuyanlar bir
liklere ha. kaydedllmlyecektir. An
cak bu gibiler, nUfus kA.ğıtıarını 
çıkarmak için mUrncaat ettiklerine 
dair ntıfwı dairelerinden en fa:ıla 
bir aylık tarihlf v~lkaJar ibraz et- 1 

tikleri ve bunların birlik dah!llnde ı 
ikamet etmekte olduklanna birlik
çe kanaat getirilip tasdtk edlldlği 1 
takdirde kayıUan yapılablllr. 

S - Leyli okul, ~uk yuvası, 
hastahane ve hapishane sfbl yer
lerde bulunanların :ılle reisleri bu 
glbHerl beyannameye yazmakla be
raber isimleri 'hl.zasına ve Işı hane
sine (Mekteptedlr. Çocuk yuvasın
dadır. Ha!tahanededlr. AıJkerdedir) 
şckllnde şerh verccekUr. (Hastaha
neden maJnat hastalar değil hnsta· I 
haneyi tkametgAh ittihaz eden me· I 
mur ve müstahden1lerdlr. 

4 - Aile kUtl)k numarası he.ne- ! 
sine aile reisleri bir şey yazmıya· 
cakbr. Bu beyanname muhteviyatı 
esa..sı kütük det'terlne f~endlkten 
sonra birlikler taratındo.n o aileye 
verilecek kUtUk numara!tı bu hııne- ı 
ye yazılarak beyannrune dosyll.!lına 
konacaktır. ı 

5 - Aynı evde oturan bir knç 1 
atıe varsa bunlar ntle ttlbnrllc ayrı 
ayrı beyanname vereceklerdir. 1 

Atatürk 

6 - Her vatandaş hUic1)mtıtçi! 

y.tp:tııcak dağıtmal&rdan ve in.şc 

tertlplerinde.'l istife.de edebilmek 
i çiıı bu birliklere g irmeye mecbur 
durlar. Bu birliklere girmeyen va· 
tanda.şiar hUkQmelçe yapılacak dıı
ğıtmlllardan hlcblr suretle tstıfadc 
edemezler. Birliklere kayıt olma bu 1 
beyannameleri doğru olarak doldur
makla mUtnkUndLLr. Bir kaç yerde 
beyanname \'ererek müteaddit bir· 
ilklere kayıt olmak Mllll Korunma 
kanununa aykırı hareket olup taki
batı mUstelzcnıdlr. 

7 - Beya.nnameler 21;6/ltı42 ak
tamına kadar yukarıda tesb!t cdl· 
ten esaslara tamamen riayet edil
mek surellle do1durularak birlikle· 
re verilmiş olacaktır. 

s - Birlikler yapılmakta ohm 
numaralı halk dağıtma blrllt\ mü· 
hllrterlnl 20/ 8/ 1942 cumartesi saba
hından itibaren bağlı bulundukları 
kaza kaymakamlıklarından teslim 
ruııcaklar, nU!us klı.ğıtlarının kon- , 
trol ve mUhUrlcnmt!fl l işi de 21 61 
l9'2 akşamına kadar bitirilmiş oı..- ı 
caktır. 

9 - Ağır i~iler ekmek kartları
nı birliklerden almıyacaklardır. g). 
!erinde Mayıs, Haziran ayına alt 
ağır tv.;ı karntSi koçanı bulunıınlar 
kavıCTı oldukları blrllklere mUra- 1 
cn~t ederek birer mektup alacnklar. I 
Bu mektuplarla bağlı bulundukları 

1 
müesseselerden kartlarını temin 
edeceklerdir. Bu hususa nlt malQ
mat bllt\harc tebliğ edilecektir. 

10 - Aile rcislerl bu beyanname
leri aile efradının nUtus cüzdanla
rındaki kayıtlara göre doğru olarak 
dolduracak ve imza edecektir. Bu 
hususa riayet etmlyenler hakkında 
:Mllll Korunma kanununa göre ta· 
lklbat yapılacaktır. 

•• • 
muzesı 

::: = :w:=;::; : : ' 

Göze görünmiyen 
üçüncü cephe 

\ 'riı:an : r.ı: . n. ZAr. 

M iıtt r:fll<l~r ı;lmll) rnuıın ebe 

tile no,redll~n mesnjlıır, bu 
lıurt>ln l!IO: \'Mfını bir knt daJıa hl' 

llrtl!Cr.k ollladır. llemol<rnst c•Pıı · 
hoo, hıtk ~ lhilrrl) et '1;ın dfü tı ~
mrlcw olduğu lddl~ını. gc<:'l'n tın rıı · 
te olılıığu gfbl, lıir ıırorasnnda M 
lıallnıl c bırakmı) or. Hendi kl'ııdl nl 

hlırrlyet \C hak ııtc ilerine her ıın 

bJr p:ı rçn d:ıha bnğlı) arak nwnyyc 
t3atıhUtler nltına geliyor ve bu t , 

lılıUtlcr. ı;iln G'f\tİkl)e, knti ~ek ıl 
ler alı3 or. 

F.!lkl harplerde mesele basitti. 11, , 

taraf m ku'" eti, ka '"gııyr derhal 
ı.öklilrmeğe kfıfi gelınl".} lnc11 ı, bl'· 
ralıerllğe kalır, 6cl71erln ve ııılU.h 

..11.ların 1Jırtındon kU\ \'t•tlllr.r ar11· 
ınıla u'tlaı:malııra ,·arılrr, ru.ıl emcJ. 

lcrln ~er~·eklcştırllnı""'ı crtt'!!I hftr· 
bcı bırnlulınlı. 

llıdhukl bu defa iki 1:111 gltllı;. 

iki ıtıd ldenl blrtıtrlle çarpı ıyor 

Toıırak U7.erlne anlaşmalar yapn· 
rnk ka,~oyı beraberlikle neticelen. 
dlrmek ihtimali ) oktur. Rlr taraf, 
her ,a .. ıtal ı nıUbab sayarak dhn· 
)aya kcy!l bt.-dlğl gibi Mkhn ııı. 

mak; dlJ:'cr tıırnf r.ulrnll ,hak ızlıj:tı . 

tccavfü.li, lhtımNı, ke) fi giıll":<lı>ri 

nılllctler nra,.ındakl mllna ebetler· 
<len ebooı surette kaJdırml\lt lıldiıı · 
smrlaılır. Bu iki itle-al ar sınılıı ııl' 

köprli kunııak, ne utl:ışmıı .)8C!,.llak, 

ne dr. kaNJılıklı tolerans ili n · etıncı. 
lnık6nı vardır. 

lmııtndu limit u> andıran nokt.ı, 

JıhlAki kıJnıetler. hak, hürti>el '" 
1 tlklftl b1.r.rlndckl ısrarın gün ge • 
tl~c ku"'·et lıulınnsı ,.e unıunılle • 
mesldlr. ldıletc dn;ıamın .. ı .. temler 
mutlaka tepki \P. nıuknvcnıet uyun· 
dırır, hak \C hllrrl~ct an;r n 1nmf 

ı ·c en lrn\"\'Ctll mAnm1 il hlırn :ı 

hlJl demektir. 
lns:ıııa Ö.) le gl"llyor ki bu harp 

t~p, tüfenk, tan are, taııkla değl1; 

hllrrlyet "' hak fikrinin keyfi gl · 
dl,ıerl bÖ1guna uğrntmnsı :ıyc in· 
de ka:ınnılo<'ııktır. A' ruıı:ııla gi.ııe 

görünıııi.} en gııll bir llçUııdı ı:<ıt)lıC 

\·ardır ki demokra ;t tarafı işte bıı 

cephf'ye hakimdir. 
(Başı ı lnclde) ( ?l Ust dairedeki iki karşılıklı odayı Ital-

~~---~---~~~~----:--
halan gösterilmektedir. AtatUrk'ün yan re...cısamı Vlzanl'nln düşman aıı-
Blngazlde, Tobrukdakl 88keı1 hayatı kerlcrln TUrk halkına yııptı~ı i ken· 
hakkındaki ve Derne 'kumandanlığın- celerl göatcren tablolarne sUslenmış. 
daki resimlerı bu kısmı Bfuılemcktc· Ur. 
dir. l8UkUU harbimizin bUyUk şan ve 

Bu salonun ortasındaki camektı.nın zafer le\"halarlle. nlşanlarlle UslU · 
içinde Anadolu kadırunın bUyUk fe- olıtn mtıze, bundan aonra haftada 3 
daklrlıklannın bir u~all olmak Uze- gün açık bulundurularak ihalkrn mil
re bir kağnı fotogr.afı lconmuı ve U jftlharmı besllyen bir mabet hali-
onun yanına. bu t'alıta kafnıntn mil- ııi alacaktır. Bir Mi.lılt 

Bir Japon 
taarruzunda 
Hindistan 
ne yapacak? 

cadele ettıgı dllşman silahlarının bir Mltııenin ~ılıt tareat ,.e 
kaçı ycrl~tirllmlşUr. Vallnln nutku Bombny, 15 (A.A .) - Kongre 

Iklncl kısım AtatUrk'iln hayatına AtatUrk mlluııl bug11n saat li d nln tetkikat kom 'tcsl, bir Jnpoo ta. 
alt batıraları ihtiva eden resim, tab- merasimle açılm .. tır. Mera!!lrnde vaU arruıu tehlikesine karşı pasif mu· 
ıo, kitap, vesika ve eşyaya tah..'!is Lötfl Kırdar, Iııtanbul kumandanı, kavcmet politikasının kongre par· 
edilmiştir. Burada Ebedi Şef'ln tollf Orfl idare kumandanı. vllAyct n be- ı tlslnce kabul edilmesi hakkır.d 
ve tercUme tiç eseri sörllnmektedir. tediye erkAnı. şehrlml7.de bulunan mc- Gnnd ı tarafınd:ın yapılan teklifleri 
Sofya ataşemllterl erklmıharp kay- buelır ve gazeteciler hazır bulunmuş- tetkik etmek üzere temmuzun ilk 
makamı M. Kemal imzasını tatıyan ıardır. 1 haftası içinde Vardodn toplannc k -
tcllf eserin adı; (Zabit ve kumandan Vali aşağıdaki nutku söyleml~tlr: tır. 
ile hasblhal) dlr. Diğer iki eser ise Dev1etlmtzln Bl\nL!I, milletimizin Bir Japon taatl"Uzu halinde H n. 
Bcrlln darfilfUnun askerisi kadim kurtarıcısı Atıı.tUrk'Un bOyilk Istık· distnn ne yapacaktır? G e;ndi bu 
mQdUrleıinden Ceneral Llmtsynktan lll mücadelesine baflamak tbıere 16 suale vu cevabı vermektedir: 
tercüme edilen (Takımın muharebe mayı& 1919 tarDılnde Iıtanbuldan ay- inşc ve mesken vcnniycccğ z 
talimi) ve (Bti!Uğün muharebe tali- nlrp Samsuna gilmlf olduğunu elbet Japonlarla mUnasebcUcre glrlşml· 
mi) isimlerini laftmaktadır. Burada. hatırlıyorsunuz.. yeceğ!,z. Bizim dostumuz olmı) n. 
.Atatürlc'Un Konyada iken ya.zdiğl Atatürk, memleketin ve tarihimi- caklardır. Hlçb.1.r mutecııvlz dost 
' l'CAnwıusanl 9U tarihini l&fıyan zln en kanlı g1lnlerlnde Samıruna ha- ollmımıftır. İstiltı edilen yerler. bo· 
bir not dikkate 11ayan fU cümle ile reket etmeden evvel Istanbulda bu şaltmak 7.orundn kalacak o1en bal· 
başlamaktadır: evde oturml.l'ltu. Vat.Anrn kurtulUfU- kımız nra ındn ateş ve öliim s -
~Hükdmetlmin ve mllleUmln :kur- nu temin edecek mUcndelcyi bu evde çacnklardır. Eğer hlk arasında c· 

tulu'u ve ııaadeti iç.in çatıymaktan k•rartaştırdı. sir dOşon olursa .Tapon'ar emirle· 
bafka bir rnakaadım yoktur.> Bu itibarla. lslanbulun en şere!ll rlne ıtaat etmedikleri tekdirde 

Bu kıbmı da, Ebedi Şet'in JaUklıU müzelerinden blrl bugilıı ziyaretlulzo bunhırı muhakkak olıırak ya o' 
harbınde glydigl kalpak, sıvaa kon- ~ılmakta olan bu kUc;Uk bina.dır. A- dürecekler veya ağır işlerde kul· 
~esinde sırtında bulunan sivil elbl- tatUrk'Un lstlklAI Bll.Vllfın& gitmeden lanacaklardır. 
se, ,.8 Sakarya muharebeelnde g1ydl· evvel otunnuş olduğu bu ev lat&nbul --------------
ti askeri elblBo ve o sıralarda kazan- beledlyesiııce 28 mayıs 928 tarihinde ! Halk türküleri 
dığı madalyalar ve kullandığı efYll· yirmi bin lira mDik kıymcU on yedi ~ 

bin bef )11Z Ura da. şeref kıymeti ol· 
larhl sUalenmlfür. foplanıyor 

Bundan 80nra 8 Okun t a,.,.•ll et.,"'1 mıık llz-Ore otuz yedi bin beş yilz Ura. 
..,,_ wo Ankara, 15 (A.A.) - Maarif Ye4 

lnkluplara ait !ot-', tablo ve va· ya Mtm alınmı.ştı. dJu mllzede te,. 
.... -· - ' tlğbnlz al killlği her yıl olduğu gibi bu yaz a3 

zııara t.ahaia edilen daireye geçilmek-, hir et m zcme bugtln lçln halk tllrkUlerlnl derleme ı,ıne devam 
ted. maalesef azdır ve ht\dlsenln azameti 

ır. kartuıında asla kifayet etmlyccek etmektedir. Devlet Kon!ervntuvaıı 
Atatürk'ü idama mahkllm eden matılyettedlr. Fakat AtatUrk'Un sağ- öğretmenlerinden Ham Bedi Yönet. 

18tlbdat hükOmetl kararnamesinin o Jıfınd& yakınında bulunmak ve ona keıı'le, Folklör arşiv l}etı Muzaffcı 
zamanki g-azetelerde 1ntı9ar eden tb~r alt hatıraları toplamak şerefini ka- Sözc:ı ve teknisyen Rıza Yctlşcn'dcn 
yazınm bulunduğu (Cumhurl.ye ç • aanmıf klmseerln yardımları müze- mLLrekkep derleme heyeti bugün An· 
ylz) köşesile baflıyan bu kııııın, sır~ mızı r.cngtnleştlrecekllr. BUyük Ato.· karadıı.n Ispnrtaya hareket etmiftır. 
sile beş ok hakkında ayn ayrı izah- tUrk'Un vaktiyle tçlnde oturmuş oldu- l>crJeme seyahati bir buçuk ay stirt"
lar veren kısımlara ayrılmıttır. #U bu binaya giderken kud8l bir zl- cck ve Isparta, Burdur, Antalya, 

LAikllğlmlzl röııteren kısımda, yaretın ruhuma getl.rdl#I otgun !ıu- Muğla \'llAyeUcrl taranarak orlj!ıını 
bilhassa Atatürk'Un fU fıkrası naza· fUU hl8tledlyonnn ve sizin de aynı halk tUrkUleriınlz plt\klara alınae3k 
rı dikkati çekmektedir: «Tarihi oku- hllle mütehassis olduğunuzdan şUp· tır. 
yunuz, g~rUrsUnUz; ki nıilletı nıahve- he etnılyonım.ı. ---------------
den ve harap eden fenalıklar hep din 
kisvesi altındaki ktıftlt ve melAnet- Vali bundan sonra kapıyı açmlf ve 
un ileri gelmll}Ur. davetliler müzeye glrmiflerdlr. 

Bundan sonra Atatilrk'Un halk 
arasındaki muhtelif resimleri ve 
TUrk kadınına verllen medeni hale· 
!arın bir listesini gösteren levha ile 
milletimizin ve dilimizin tarihi kök
leri hakkında izahat veren to.blolar 
bu 6 ok remzinin ihtiva cttift mAna
lat dairesini milli bir 1.fUhar müzesi 
haline &"ctlrml~ bulunnıa'ktadır. 

Binantn üst kalında Ebedi Şef'ln 
Dotmabahçe sarayında J<nt.afalkının 
bUyilk bir fotograf'ı asılmı,tır. Bun
dan sonra AtatUrk inkılAp mllzGSl 
binasında 19 mayısa takaddüm eden 
günlerden biri olmak üzel'u 15 ma
yısta, ikincisi de AtatUrk'Un ölUm 
yıldHntlmU gUnO olarak 11 te~lnisa
nide merasim yapılacaktır. 

Katatalkm fotografı bulwıan bu 

VE FA T 
İ& Bnnknsı mQfettif muavlnl•r'n• 

den Ed~ Kantcmırln bab::sı, mil· 
tekolt General Mu&tafı: Şevki Kon
temir ve Peşte konsolosu Pertev 
Kantemlrtn aımceları, General Ccv· 
det Bllglşi.rı ve Profesör Şevket B.I. 
glşln'ln dayıları Tan gazetesi eski 
ldıu·e müdilrü ve Mııtbuat Ceml
ycU muhasebecisi: 

ALt SAIP KANTEMİR 
Hakkın rahft'lefne kıvufmuıtur. 
Cenazesi bu&On Osmınbey Meser· 
ret apartımanında.n Jtalckrı'arak 
Teıvl'kiye cıımiindc ikindi namaıı. 
nı müteakıp A.rl meıarlı&a defne· 
dllecektir. 

Sinema projeksiyon 
makineleri .. 
Ses tert i hafi 

11molifikatör/eri 
Türkiye Vekili: 

NECiP ERSES 
st&nbw·Be~oğlu.IstildAI Cad. 193 
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Muhterem Başvekil 
Dr. Refik Saydama 

Dünyalara sığmayanı 
Atatürk işte bu 
evde yaşamıştı 

(Blwfı t neld<>) (-) 

ve batrıtıyordu. Yeis ve 11tıraptan 

YATAN 
• 

- --
Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 

Başkanlığından : 

Mlldarı 

TalmıJD 
bedell Fi. 
Ka""I S. 

'.falmıbl 

bedeli tutan 
Ura Kurıış 

ilk 

- İkinci açık ariza -
(Bll!Jı 1 incide) -O- teşarı, sulh hazırhklan komisyonu· 

ye c;:östermlye uğraşanlar da eksik nun rel~l bulunuyorlardı. Sulh ha
değildir. Bunların benim yazdık- ;;:.rlığı diye gazetelerden birine d\· 
larıma karşı hazırladıkları bir de- rcKtii vermek ı htiyacıııı duyunca 
dlkodu ve fısıltı kulağıma geldi. r.ıevcut gazeteler içinde (V2kitJ! 
Ben, fer.a niyetli insanların ş: hsi seçmcği, hiç şüphesiz bu gazetede 
dedikodusuna ehemm·yet vermem, yap;:an neşriyatın ruhuna ve saL 
fakat hazırlanan tecavüz hakikat- kine b~karak tabit ·saydılar. Bir 
te münakaşa hürriyettre k;;..rşı ol-. gün (Vakit) 'matbaasına geldiler. 
duğu için meseleyi aydınlatmağı saatlerce kaldılar. Verdikleri dı
vazife sayıyorum. rcktif ve Uhamla.r; o sıralarda yo-

bir tutan gibi kabarıp taşan mlllet, 
goz YB.ş'ları arasında btrbirine so
ruyordu! .. cAca.ba yok mudur kur
taracak bahtı kara ana vatanı? ı ... 

Et <Koyun> 
,. <Kum> 

19000 Kfio 
2500 > 

170 
160 
HO 

32300 00 
4000 00 
3500 00 > ıtSıtır> 2500 > 

fi •lanbulun bu uıltrap ate,ıerı için· 

U de kıvranıp ajtlo.ştığı bu kar& gtln 
1919 senesi mayı.sınm 16 ncı günU 

idi. O gün\ln ~ı, Ş!fllde H&lb
kıl.r Gazı caddesindeki o tıı; katlı 

kilc;Uk evin ka.pttıı Onttnde bir oto
mobil beklemektedir. Biraz 80\'.lra. 
içeriden, bo.şr önllne eııımı., çok 
dU.ŞUnceh ve kederli olduğu ballnden 
belll bır P""" çıkıyor, otomobil., bi· 
niyor. arkasından kapının önünde 
duran göı:tl y&~II bir ihtiyar kadın
la. d&ha genç bir hannnm ellerlle 
bu )"Olcuyu sel&metleılllderi Jilrll!U· 
yordu. Bir da.klka sonra otomobil 
uzakl8'mış ve Gelata rıht.unına 

dojtı-u yol almıfltr. Bu yolcu Mus· 
tafa. Kemal, kapıdan k.enıd.isıni se
IA.metliyen kadınlardan btri anası 

ZUbeyde H&nım ve dlferl de h..,..ı
residir. Mustafa Kemal vatanı düf-
tUğü bu girdaptan kurtann&k !Çin 
Samsuna gitmektedtr. 

Çam._,.,. )"ikam& 
Pab.tea 

100000 Par<;a 
12000 Kilo 

15 
10 
20 
7ll 
75 
30 
5 

20 
10 
8.'i 

39800 00 
15000 00 

4800 00 
2000 00 
375 00 
375 00 
800 00 

Bu fena niyetliler diyorlar k:l; luyla vı;,ıtfe görmek bakımxnC'an 
.-Ahmet Emin Yalman, zahiren cok.kıymeUl oldu. 
medeni c~aret gOSterlp bazı me- , {Ta;--ı) gazetesinin ba~muharrn·; 
U?lelerl tenkit ediyor, hakikatte olduğum sıralarda da, gazetenin 
•ı:ncsadı, hüldnneti kızdırarak ga. mükemmel bir mali vaz.yeti oL 
zetesinl kapatmaktır, çünkü ga· masına rağmen kanaaUcrlml ayni 
zetesi iyi gttmed:ği 1çin bu suret· samimiyet ve cesaretle müdafaa 
le ytlkün altından kurtulmak ve ettim- Bu yü:.ı:den türlü türlü h.ü

ortaklarına. karıt bir özür ve ba... cumlara, tezvır\ere uğradrm. 
'hane bulmak sevdasındadır-• Atatürkür~ hastalığında bülten 

Bu ne vAhi ve kötü b'r dedll<o· neşredilmedlğlni ve milletin haki· 
du- Ben, gazeteciliğe bağh k•l· katı blimek hakkına saygı göste
mağı, bütün hayatımca, en son J:~.- rllmemeslnin çok zararlı o1abilece
ye ve ideal sayan bir adam1m. Bır tini görünce bu ıhtiyaeı belirtme
aralık arzumun haricinde sebep- ğl vazife saydım. Bu yüzden ga_ 
lerlc mes1eğln hark'lrde kalıp ti- zete ilç ay kapandı, ortaklarımla 
c.ıretle uğraşmıştım. lş en parlak ihtilAf haline düştüm ve kurulması 
bir manzara gösterdiği sırada ga- ve inkişafı için senelerce gayret 
zeteciliğe dönmek ;mklnını bul- sarfettiğim biır işten koHarıını 
dum. Bir dakika içinde her şeyi salhyarak ayrıldttn. B:r tek tesel· 
feda ederek mükemmel bir işi bı· lim vardı ki o Ua gazeteci stfatile 
r.aktım ve yerri bir gazeteyi tuttur. vazifemi vııklt ve zamanında yap
mak tçin la.zım gelen üzüntülü dl- mış olmaktan ibaretti. 
dinmelerl göze aldım. 

Bu son (Val&n) teşebbüsüne •· 
tıldıgım zaman da yeni bir gaze. 
teyi tutturmak için senelerle uğ· 
raşmak lizı:m geleceğini ben de 
hesaba kathm, ortaklarım da kat
blar. ÇünkU gazete okuyuculuğu 
bır tiryakilik meselesidir. Bir oku. 
yucuyu alıfttğt gazeteden ayırıp 

baııka b•r ıazel.efıln tiryakisi yap· 
mak çetin bir iştir. Dünyanın her 
yerinde yeni bir gazete kurarken 
bunu hesaba katmak gerektir. Böy 
le b:r işi bir defa kurmak ve de
vam ettirmek imkcl.nını bulduktan 
sonr:.ı gözümden ziyade sevdlğım 
mA:nevi yavrumu kendi elimle boi:
mrya ç•lıştığımı iddia etmek, fe· 
na niyetin ve gala.t düşünceıün ı?r· 
açık bir a!Ametidir. 

Bundan başka, otuz beş seneyi 
rıolduran gazetecilık h<ıyatımd> 
acl.;llarl& mUkemnıe! vaziyette e:a · 
1 .. telerin bacında ~lurıdum. K:.ı
:1B&timi mı\dafaa etmf"ği o zaman
lar da dalma vicdani bir bort say· 
dım ve kurulu işJ:-ı bu yüz.:\er. ne 
glbi bir Akıbete u~rayobilecclinl 
dilfDnmiye ve he.s~plamıya ken. 
dlmdc hak görmedim. 

Geçen harp zamanında (Vakit) 
gazetesi, iyi tutmuş bir gazete idi. 
Yo"suzluğa, hu•usi menfaate karşı 
mücadelelerin hlç bir zaman arka
sını bırakmadı, 11 hazirll1! 1918 de 
Talat Paşa kabinesi umumi hoş· 

nutsuzlul:a deva diye münak>şa 

hürriyetinin artmasını faydalı gö. 
rünce ve sansürü kaldırınca cc-
1!.arptle ortaya atılmağı ve tenkit 
vezıfesini yerine getirmeğ'j tabii 
bu:dum. Geçen harp zamanında, 

on .:lOrl cephede ugraştığti'r'!ll s'· 
ralıırda, dahılt 13lerin düzelmesi 
hakkında yazılan ve hükümcte, ne 
gibi mesuliyetler altında olduğunu 
en ;;et bir şek:lde hatırlatan kucak 
dolu.su makale vardır ki bugünkü 
neşriyatın, memleket meniaattn
den başka bir emele dayandığt yo
lundaki tezvirleri derhal çürütml
ye kafidir. 

Ömrümün en kıymetli hatıra ve 
hôd.sclerinden birini, bu sürekli 
neşriyatın; memleketin iyiliğini can 
dan lstiyenter arasında uyandırdı. 
ğı alaka ve itimada borçluyum: 
Mütarekenin Ik zamanlarında Mil· 
11 Şefımiz, Harbiye Nezareti 'ft!üs· 

Radyo 
BUGtlNJtÜ PROGRAM 

SABAB 
1 ,30 Program ve saat ayarı • 

7,33 Mtlzik: Karışık program 
(Pi.) • 7,45 Ajans _ 8 Müzik: 
Senfonik parç&lar (Pi.) • 8,15. 

8,30 Evln ~ati. 

öGLE 
12,30 Program ve saa.t aya· 

rı - 12,33 Müz.k: Türküler · 
12,45 Ajans _ 13 • 13,30 Mü· 
zlk: Şarkılar. 

Alt~AM 

18 Program ve saat ayarı _ 
18,03 Müzik: Radyo salon or· 
kestrası • 18,45 Müzik: Fasıl 

heyeti - 19 Konuşma (Dertleş. 
me sıati) • 19,11 Müzik: Fasıl 
programının devamı - 19,30 
saat ayarı ve ajans _ 19,45 Ser 
best 10 dakika - 19,55 Müzik; 
Saz eserleri ve oyun havaları -
20,15 R•dyo Gazetesi • 20,45 
Müzik: Violonsel soloları (Pi.)_ 
21 Ziraat Takvimi _ 21,10 Mü· 
zlk: Opera Arya. ve Düo'lcı.rı 
(türkçc metinli). Söyliyenler: 
Ayhan Aydan, Nuri Turkan -
21,30 Konuşma (İktısat saa
ti) • 21,45 !\<Iüzlk: Kliıslk Türk 
müzijti prognmı. (Şef: Mes'ud 
Cemil) _ 22,30 Saat •:ııarı, a· 
jans ve borsalar - 22.45·22.50 
Yarıı:.ki program ve kapanış. 

Bunları öğünmek ıçtn söylemi. 
yorum. Kcr.dl şahsi ölçülerınden 

baha biçcr<k, her işte mutlaka 
eahsi bir emel ve menfaat arıyan
lı.:,ra şunu anlatmak istiyorum ki, 
dünyada mukaddes vazife hlssl de
nen bir şey de vardır ve her hakL 
ki gazeteci, yUrcğ j bu ateşle ya
nan bir adamdır. Bunun hazzlna 
hıç bir maddi zenginlik zevki. 
l'riç bir mevki gururu bedel oJ-4· 
maz. 

Evet. gazeteciler arasında gaze
teyi srrf ticaret v95ıtası sayanlar 
vardır. Bunları tüccarın en kötü 
r.evi diye tasnif etmek zaruridir, 
çünkü ticari maksatlarını umumi 
menfaat iddiası altıRda gizlerler. 

Gazeteyi filan ve falan mevkic 
varmak için basamak sayanlar da 
vardır. Bunları da ihtiras sahibi bi· 
rer politikacı d;.~e tasnif etmek 
cap eder. 

Hakiki gazeteci, tıpkı bir asker 
aibi, kendini değil, yurd menfaa
tint düşünen, kendisine emanet e
dtlcn içtimai salAhtyeti kendisi için 
değ'l, memleket için kullanan ve 
gazeteciliği hayatta ilk ve son mer· 
hale bilen adamdır. 

Çok muhterem Başvekilimiz, 
İdari ~yatta ideale uygun ol· 

mıyan gidi,ılerl tenkit etmekte siz 
her gazeteciden Heri g'ttiniz. Bu 
uygunsuz usulier yüzünden vatan
daşların zahmet çektiğini, bir ga
zetenin bozuklukları ileri sürmek 
ve düzelmesine çalışmakla hem va
tand~şların yarasına merhem sür· 
dUğw.ü, hem de l<'davi yolunda 
vaz:fe gördüğünü elbette takdir e. 
dt>rsı.nlz. 

Böyle oldu&u h&lde kendi men· 
faatlcri namına bulanık 'SU has
retini duyan adamlar: .zamanın 

nezaketini görmek istemiyorlar, 
hük:ümeti zaafa düşürmlye ve de
virmiye çalışıyorlar., yolunda jur· 
nalcılık cdıp duruyorlar. 

Siyasi he.yatta olgunluğa varma
dığımız zamanlarda: «Filin şahıs 
gidip filin şahıs yerine geçerse iş... 
ler düzelin diye dü,ünmek adetti. 
Bugün çok şükür böyle düşünen 
bir tek iyi niyetli adam yoktur. 
Mak~at işlerin düzelmesi fçin el
birllğile çahşılmasından ve siZin de 
verimsiz ve zararlı bulmakta her
kesten ileri gittiğiniz usullerin de
ğişmesınden ibarettir. 

Eğer reisl!ğiniz altında bulunan 
hükUmetln bu usulleri değiştirecek 
bir kudrette ve mizaçta olduğuna 
itimat olmasaydı tenkit ve münaka 
şalara girişmek abes ve gülünç bir 
~ey olurdu. Tenkit; ı.ahmetli ve u
kubetlı bir şeydir. Neticesiz kala. 
cağı iptid&dan blllndlkten sonra, 
hangi del! bununla vakil kaybeder 
ve bo~una zahmete girer? 

Sıhhiye Vekili sıfatile verimli 
~alışmalırı senelerce örnek olan 

' bir hükümet refs~nden verimli ve 
geniş ruhlu çalışma uşullerinin tat 
bikini beklemek v11andaşların hak 
kıdır. Her iyileşme hareketi, hu
susi menfaat sahiplc-rinin gizli mu
kavemeti ile karşılaştığı için ga
zetelerde çrkan tenkitli yazılar da 
ancak ve ancak sizinle en hayırlı 
ve faydalı bir şekilde 17 birliğ!r.de 
bulunmak glbi safi ve temi?: b·r 
emelin mahsulüdür. Bundan başka 
emel ve saikler aramak, tı.nca.k mü· 
nakaşa hürriyetini ihth"ttsları, en· 
trikaları ve gizli menfaatleri için 
zararlı .sayanların karıdır. 

Muhterem Başvekilimiz, 

Münakaşa hürr;oyetini sinsi te
cavüzlerden korumak maksadlle 
bu maruzatta bulunduktsn sonra, 
son söz olarak, şu dileğ; ortaya 
koymıya cesaret edecı;>ğim~ 

İdari usullerimizin A dqn z ye 
kadar değiştrılmlye muhtaç bulun· 

lii::t ir mUddet sonra. :Muııtaf& K._ 

~ mal'in latiklAl sav&flarma 

b~ladığ"ını görüyoruz. Fakat bu 
ateşli mücadeleleri arasında zaman 
zaman Musta.fa. Kernal't Uzen ve 
yüreğini sızı.atan bir kaygu vardır. 
Bu da Şişlideki evinde gö•U ya,ıı 
bıra.ktığı sevgili anneeine, padişah 
hükt'.l.metJ ve adamlarının yaptıkları 
fena muamelelerden bu kadını kur
tarmaktır. Şımdi Muota.fa Kemal'! 
dinli yelim: 

<Mütareke amanında Ana.dolu· 
y& gec;lifim zaman, vaUdeml muz. 
tarip bir halde Istanbukla terke 
mecbur olm\lflum. Yantmda. kendi
sinin terfik ettiği bir adamım var
dı. Bunu Erzunnndan Jstanbula. 
gönderdiğim zaman, validem bu 
adamın yalnız olarak geldlğtnden 

haberdar olduğu dakikada benim 
hakkımda. h&llfe ve padişah tara· 
Cından verllrni~ ole.n idam kararının 
infa.z ed11dlflnf za.nnetm~ ve bu. 
zan kendisini felce dUç•r etml~i. 
Ondan sonra bUtUn mUcadele sene
lerinde O, haya.tını elem ve ıatır&p 
içinde gec;irmlftl. P&dişe.Jı ve hUkd· 
metinin ve bUtlin düşmanların da.1· 
ma tazyik ve işkenceel altında kal· 
m14tı. Ikame~hı bin tUr!U .. bep 
ve vesilelerle baatlır, taha.rrt edilir, 
kendiBl ız'aç ohınurdu. Valldem Uç 
buc;uk senenin bUttın cece ve gün
dllzlorlnl, göz y..,ıon ~inde geçini!. 

Bu göz yaııları ona gözlerini kay
bettirdi. Nihayet pek yakın bir za-
manda onu Istanbuldan kurtarabil
dim. Ona kavuşabildim ki o artık 

maddeten ölmU9tU. Yalnız minen 
yaşıyordu.> 

IE 
vet, b1r gl.\n Istanbulda. hal

kın cyok mndur kurtaracak 

bahtı kara ana vatanı?> diye bağ
rı,tıkla.n gün Mu9tafa Kemal Ana. 
doluya geçmittL Bunden aonra ay· 
iare& sllttn çetin mttcadeleler neti· 
ce:sinde Ankarada açtıj'ı Türkiye 
BUyilk Mllet Meclisi kllrsilBune çık
mış ve millet& gür sfl8'iyle: «Elbette 
bulunur kurtaracak bahtı kara ana. 
vatanı" diye cevap vermişti. Nite· 
kim iki sene sonra da. Dumlupınar 
sırtlarında bu BUyUk Vatan Kahra. 
rnanının dU'"1anı yere serdikten 
sonra. cbahtı kara ana vatanımız 
artık kurtulmu~tur> mUjde&lnl ilA.ht 
sesiyle millete haykırdığını, sevin
cimizden hıçkırarak duyrnu9tuk. 
Ne kadar yazık ki ana vatanı kur· 
taran Mustafa Koma!, Şişlldeki 

evinde göz yafları içinde bıraktığı 
sevgili a.nasını zulmün, hiyanetin ve 
ölUmUn pençesinden kurtaramamq. 
tı. Evet BUyUk Ata'rnıa, biliyoruz. 
sen kendini de, ananı da vatan Sçln 
kurban ettin. P&kat fimdj y&lnız 

TUrk milletinin kalbinde defli, bü· 
tun dUnyanın ı;önlUnde fuiletin, 
ahlA.ktn, fed.akArlıtın, en asil bir 
numunesi olarak Y6fıyorsun ... 

duğunu, Türk milletinde itimat ve 
saygı uyand1ran btr saffet ve mert
likle söylediniz. Şu kadar var ki 
bir kısım memurların askerde ol
ması gibi sebeplerle bu işin t.gt· 
bikinin harpten sonrasına bırakıl· 
masınx zaruri gördünüz. 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 
~: Z Şalıa t, • Ma,..., S Atustos 

2 Ddnelt.,...ın toırlhlerlnde yapılır 
19'Z .IKBA."1YELEKI 

ı adet 2000 lır&lık = 2000,- lira~ 40 > lOO > = 4000,-
3 > 1000 > = aooo.- > 
2 > 750 > = 1300,- > 50 > 50 > = 2500,-
3 • 500 • = 1500,- • 200 > :zs • = :;ooo,-

10 > 260 > = 2599,- > 200 > 10 > = 2000,-

Meclis müzakereleıi 
(Ba,ı l hıclde) •//• 

detincc a~kcri şahıslar hakkında, 
B ı- Kısmi sefcrbcrhk:le ilin o

looan mıntakalarda, bunun deve· 
mı müddetince askeri şahlSlar hak. 
kında, 

BUL~ACA 

> 
> 

> 

> 

il 

c - Örfi idare Han olunan mın 
takalarda icra Vekllleri heyetince 
karar verlldi.ğl takdirde bunun de- , 
varnı müddetince mczkür n1,r. la· 
kada bulunanlar hakkında, 

D - Fesat veya isyan halinde 
ve yahut silAh kullanılacak askeri 

7 

'1-~~ 

bir hareket yapılması halinde ku· '•ı--++-+-lf
mandp eden subay tarafı:::dan harp '' 
hükümleri merl olacağı resmen b:l- L-...ı.......ı.......ı.....ıı-
dlrllen askeri kıtalar hakkında bu Soldan sağa: 1 - Bir hayvan; 
hallerin devamı müddetince, Bir hükümdar. 2 - Köpeklere 

E - Bulundukları mahalde en verilen bir emir; Hint prer.~i. 3 -
bUyük rü\'bell komutan taraf>ndan Baş>na iki harf gelirse kıymetli 
harp hükümleri mcri olacağı ken· bir ta~ olur; hücum. 4 - tiye; el· 
dileri.ne resmen tebliğ olunan harp blsenln kısımlarından. 5 - Uzun. 

luk; tenb!h edatı; kaba evet. 6 -
Tersi: ~yı yuvası; Bir Nida; Vazi
ıe. 7 - İranda bir kasaba. 8 -

esirleri hakkında. 
64 Uncu maddenin yeni şe!<li 

ş<;yledir: 

1 - Hazerde askeri hlzmele ça· 
j!"ırıldıgı halde 1076 sayılı kanunun 
15 tnci maddeslnc tevfikan Milli 
Müdafaa VPk8.letlnce emredilen 
müddet içinde askerlik şubesine 
gelmlyen yedek subay ve iSk:eri 
memurlardan bu müddetin bitm.P
sinden sonra 15 gün iç~~ de elde 
edilenler bir aydan 6 aya. kadar, 
15 günden sor.ra üç aY iç~nde el· 
de edile!ller 6 aydan ı seneye ks· 
dar hapis ve üç aydan sonra elde 
edilenler 5 seneye kadar ağ:ır ha.· 
pis cezasilc cezalandırılırlar. Bu 
müddetler tçir.de kendilij::inden ge
lenlerifl cezaları yarıya indirilir. 

2 - Seferberlikte çağırıldığı 
halde muayyen müddet içinde as· 
kertik şubesine gelmiyen yedek 
subaylarla ask:ert memurlardan bu 
müddetin bitmesinden sonra 7 gün 
içinde gelenler 3 aydan iki sene~ 
ye kadar, elde edilenler 6 aydan 
3 seneye kadar, 7 günden sonra üç 
ay içinde gelenler iki seneden ve 
elde edilenler 3 seneden aşağı ol
mamak üzere hapls, üç aydan son· 
ra gelen"-er 5 seneden az olmamak 
üzere ağır hapis, eJde edilenler Ö

lüm ceza9'ile ceıalandır11.ırlar. 

Bir Türk unvanı; Asılzadelcr. 9 -
Olablllr; Aı;la mUteallik. 10 - İh· 
tiyarl; Tersi: kokulu bır ot. 11 -
Gümeç; bir soru. 
Yukarıdan aşagıya: 1 - Tersi: 

bir tuvalet Aleti; Kablle reisi ve
ya veklll. 2 - Pek boylu; murab· 
ba. 3 - Benllyamn primadonna
sı; mamur. 4 - Bir nida; fikir. 
5 - Bir hayvan; bir nevi ağ:açla· 
rın tarlası. 6 - Seyretme. 7 -
Yayan y!lrilyen. 8 - Bir mabut; 
Tersi: soy. 9 - Liıtl!e; parlak sah
tiyan. 10 - Tatlıda bulunmayan; 
lrand~ bir eyalet. 11 - Kaba saba; 
Anne. 
EVVELKİ BULl\IACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - &;ami. 2 -
Karabatak. 3 - Is; Yiv; La. 4 -
En; Gedik; Ma. 5 - Lapa; Olay. 
6 - isale; Enayi. 7 - Çaya; Alan. 
8 - İt; Tabak ; Pe (çe). 9 - Ar; 
Lav; Fa. 10 - Ne!ı<' saçan. 11 -
İmale. 

Yukarıdan aşağıya; 1 - El içi. 
2 - Kına satan. 3 - As; Pay; Re. 
4 - Er; Galat; Şi (şman). 5 -
Saye; alem. 6 - Abide; İbasa 
(asabi). 7 - Mavi; Aval. 8 _ it; 
Konak; Çe (kirg>). 9 - Al; Lal; 
Fa. 10 - Kama yapon. 11 - Ayi· 
ne. 

8 ORSA 
15 HAZiRAN 1942 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 130,70 

Kuru aoğ&n 
K. Uzüm çekirdek•~ 

> > Raza.Jcl 
Merctmek 
Yumurta 
Sirke 
Tuz 
Salça 
Lirnon 
Çay 
K8'V p.,<ıJrl 
Pirinç onu 
Zeytin 

> yağı 

Sabun 
Bahar 
Ceviz içi 
Çam fıstık 

Sod& 
Tuz <Sofru 

K ... llzllmU 
Erik ckuru> 
Kmnıu merelmek 

10000 > 
500 > 
500 > 

2000 
1 iOOOO Adet 

1500 Kilo 
1700 > 

600 > 
25000 Adel 

60 Kilo 
1200 > 

250 Kilo 
aoo > 
3600 > 
1800 > 

25 > 
250 > 
100 > 
:ı:ıo > 
120 > 
100 > 
250 > 

iOO > 

5 
1500 

190 
90 
75 

125 
85 

400 
100 
170 

H 
10 
5li 
80 
30 

2500 00 
300 00 
170 00 
510 00 

12ll0 00 
900 00 

2280 00 
22:1 00 
900 08 

4liOO 00 
1530 00 
100 00 
250 00 
170 00 
49 00 
12 00 
65 00 

200 00 
120 00 

24171 00 181% 82 

Yıldızda bulur.an Teknik okulunun 194% mail ihtiyacı yıık&rlda cins 
ve mJkta.rlari:le tahmin bedelleri yazılı ia.te ihtiyacı cS> ayrı ıtartname~ 

!erine göre S0/6/942 salı günk et saat H, çamaşır yıkama saat 15, kuru 
erzak .saat 16 da kapalı zarf wru.Hle thalesl Yüksek MUhendi.! mektebi 
Muho.sebesinde toplanacak komisyonda. yapılmak Uzere ekaUtmeye ko· 
nulmuftur. 

Etin ilk teminatı c2985> çama.yır yık.ama c112ıs• kuru erz&lt c181%> 
lira c82> kuru~tur. 

I.steklilerln şartnameleri görmek ve ilk teminatı yatırmak bere bir 
gün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza. ve eksiltme günü GUrotlflu~ 
yund& YUksek Mühendis mektebi muha.sebe.slne gelmeleri. 

Teklif mektupları ekeiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mu• 
kabihnde verilme~i lAzrmclır. Po.ı:;tada vaki olacak gecikmeler k1-bul edil-
mez. c61l<l• 

Tilrkige Ciimharigeti 

Ziraat BankaSI 
KuruhJ-1 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Ttlrk liruı 

Şube ve ajanı adedi: 265. 
Zirai ve tic&rt her neYi banka muamelelerL 

Pua biriktirenlere 28,000 liri\ ikrıuntxe veriyor. 

Ziraat Ba:nkasınd& kumbvatı ve ihbarsız t.ua.rruf hesaplarıftda 
en az 50 liruı bulunanlara &enede 4. defa çekilecek kur'a ile &f&lı· 
clakl plb& g<ire ikramiye d&ğıtılac&kltr. 

• - 1.- lınılık 
• » MO > 
• • .. > 

40 • 

4,0M Ura 
ı,eee > 
ı.- > 

"- > 

ıoe ..ıet ı5e liralık s.- ıı.. 

> 

• 
DIKKAT : ~ki peıalar bir sene içinde :;o !ıradan ..,.. 
cı ~,Wer;ı ikr&Dli,... çıkbCJ takdirde 'fo 20 fa.zluile vuliecektlr. 

Kunılar o.....ı. • cı.ota, 11 mart, 11 halıirLn, 11 eylCI, 
11 Blrlncl!Wlmıda çekilecektir. 

~, ................................... -
170 numaralı ilan 

Fiyat Mürakabe komisyonundan: 
Iatanbul fiyat mUra.kabe komisyonunun 21/4./942 tarih ve 181 sayılı 

UQ.nlte muhtelif nevi balık yağlarına lnblt edilmiş olan azamt satış fi· 
yatlarmm kaldmldıjtı ve b&lık yağı aatıfl&nnın serbest bır&kıldıjtı ilAn 
oiunur. c6M3ı> 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 
Almanyada mah&ur alacakla.re bulunup bu a.lacaklarınt TUrkiye'ye 

havale ettirmek isteyenlerin matluplarının miktarını, kimin nezdinde 
bulunduğunu, neden tevellüt ettiğini, bir an evvel Türkiye CUmburiyet 
Merkez bankası umum mUdUrlUfUne bildirmeleri ve muktazi formalite· 
lt'ri ikmal edilmek üzere bulundukları mahalle en yakın ,feblrdeki M:er .. 
kez Bankası şubelerine mtıracaatla.rı UA.n olunur. <6517> Belki de siz haklısınız, fakat her 

halde tatbikattan evvel yapıl~cak 
tetkikler ve hazırlıklar vardır. Bir 
derdin tedavisine başlamadan ev
vel röntgenle muayeneler, 18.bora.. 
tuar tetkikleri, diğer muayene ve 
incelemeler yapılır. doktorlar da 
vardıkları neticeleri kendi araların
da münakaşaya giriıirler. 

3 - Asker1 hizmet için yapı\an 
davet üzeri.ne şubeye gelen yedek 
subay ve askeri memurlardan ma
halli müretleplerine hazerdc 12 ve 
seferberlikte 4 gün içLr.de harek~t 
etmiyenler veya yol müddeti ha· 
riç olarak bu müddetler·n yarısın. 
dan fazla b;r müddeti yolda ge
çirerek vezire ve memurıycllerine 
iltihak etmiyenler h&zerde tıç aya 
kadar ve seferberllkte üç aydan 5 

100 Pezcta 12.9375 

1 f YAZLIÖA GIDll!CEllU.l!IUI: 

Derdin varhcında ittifak bulun
duğuna göre teıh's ve tetkik yo· 
!undaki hazırlıklara şimdiden baş· 
lanılsa, bu işi görebilecek vatandaş 
lar ve heyetler bir an evvel vazi. 
feye koşulsa faydalı ve hayırlı ol· 
maz mı? Harpten sonraki yeni a
lem için pek lüzumlu olan bir ha
zırlığı vakit ve zaman11e tamam
lamtı olmaz mıyız? 

Bu maruzatımı size karşı olan 
deı·ln sevgi ve sayıımın ve bapr· 
ma kudretinize olan güvenimin bir 
ifadesi diye kabul etmenizi dileye
rek sözlerimi bitiriyorum. 

Ahnıd Emin YAL!llAN 

seneyeu kad.2r hapis olunurlar. Bu 
fıkrada ve 65 ir.ci maddede yaz.ılı 
mUddetler halin icabına göre Milli 
Müdafaa Vekillifincc azaltılabilir, 
veya uz2tılabilir. Az vahim haller· 
de 63 üncü maddenin son fıkra
sında yaz.ılı hUkümlcr bu madde· 
de yazılı olan cezalar hakkında da 
tatbik oh;nur. 

100 İsviçre frangı 30,03 
100 İsveç kronu 31.16 

ESHAM ve '"AHVİLAT 
Sıvas • Erzurum 2--7 19,90 
Anadolu Demiryolu I ve II 52,25 

Emniyet işleri Umum 
Müdürü şehrimize 

geldi 

VAT AN GAZETESi 
iLAN FİYATLARI 

eaıııık 
ı inol ııayfa 
2 nel • 
3 ünei • 
' ünri. • 

ıı:urwı 

751 
50I 
•oo 
150 

59 

4 - 1076 sayılı kanunun ı ve 
15 inci maddelerinde yezıh haller 
bu n\3ddenin tatbikatında da na

Emniyet işleri un1um müdürü 
Osman Sabri Adal, dün sabahki -------------

Abone Ocreti zara alınır. 

158 Lncl maddenin yeni şekli de 
şöyledir: 

1 - Harp esirleri b;r suç iş.. 

ekspresle Ankaradan ~ehrimize gel 
miş ve istasyonda Emniyet mü· 
dürlüğ ilerkanı tarafından karşı_ 

lanmıştır. 

lerlerse rütbelerine göre bu ka· ============== 
nun mucibince cezalandırılırlar. 

2 - Harp esirleri arasında alt
lık. ve üstlilk münasebetleri esaret 
hali başladıktan sonra cari değil-

dir. Bunlar arasında altlık ve üst
hik münasebetleri salahiyetli ko4 

mutanıar tar.ıfından verilen emir~ 
le teessüs edebilir. 

ftTldyo -HIO 

. .,.,.. ,. 1 &71* -Rarlc ,,,,_ol'olta.ttıı. ......... 

• •Jl•k 
Hll 

AJlııl& 
111 &. 

BASia BOLTDS 
1 ve mol>Uyanıd& dl} badak a-

pcınclaa bab!:e kolhıltlanıuzı 

er yerden ucuz lotanbulda 
Rlsapafa yokufllllde. 156 No. 

AlDılET FEVZI'nin 

sat MOBIJ,TA 
Maja.zası.odan alınız. 

DOKTOR --•ill 
ORF ANIDIS 
Cıkl ve Zübrevt mtt~ 

Beyoflu Sut.en.ııı 50lıak No. ~ 
Nil &partıınan 2 el kat Tel 43734 

Salılbl vo N .. riy&t Mlldllril 
~llmlnYALMAN 

Vatan Nef?iyat Tllrk Lt4. Şti. 
v- ... , 


