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Bomba divası n;ott~ 
• • bardımanının 

beraat kararı istedi \ J ; 200,000 kişi 
J Ruhr havzasını 
J tahliye ediyor 

Süleyman, müdafaasını yaptı -
Pavlofla Kornilof mühlet istedi 

Almanlar, Can ter· 
tury şehrine 10 tin
lerce bomba attılar 

.Hangi ta~Jl 
Pes diyecek ? 

1 

200 İngiliz uçağı 
Şimali Fransaya 

hiicum ettiler 
J Harbin en son sof- 1 

hasının ufukta 1 

belirdiğine hükmet-
1 

Alman hududu, 3 (A.A.) - Aiınan-

ya'dan buraya gelen habtrlere gör e, 
Kolonya'dan, MUnih'tcn Studgard'dan 
\'e cenupta daha başka mahallerden 
200.000 kişi kadar tahliye edilmiştir. 

mek caizdir 
l'aun: A hmet J'..ın ln YALMAS 

ili olunyadan sonr a Essen ve 
~ clvarı da kıyamet yerınc 
Çcvrllmlştir. n. Çörçı ' h er gece 
111utıaka bin tayyarel k hücumlaı 
beklen memesi Jfizım geldiğıni, f a
kat pl{ml~ rın icabına göre c;iddetlı 
baskınların dc\•am edeceğini, he· 
le Arncrlkalılar da bilyük ölçüde 
htrckctc gcçmcğc başlayınca Al· 
111anya üzerine büsbütün !clahet 
Yağ cağ ım söylemiştir. 
. Bu suldırışların Almanlar üze

rınae derln ruhi tesirler bırakma
masına .hUmal yoktur, çünkü bır 
asırdır Alman toprağı istllAya uğ· 
rarnamış, Alman sivil halkı harp 
l\Q demek oldu"}mm tecıilbeden 
~eçlrmen;işlfr. Geçen harpte Şa:· 
ji Pru.yaya yapılan Rus tccıv .. zt• 
bl.nJnııburg taıa!ınd .. n pe': ç:.-

Uk \. nlenmi5t1. 

Ht~;ıp edildiğine ı.örc her tr.y. 
Yarede vasati olarak sekiz kişi 
Vrır. Bin tayyarelik bir kuvvet 
•Çin sekiz bLn kışi <:der. Hava kuv· 
\'ellerinde; her uçan askere karşı 
?.cm.ndeki hazırlık, bakım ve dl· 
ğ<!r faaliyetlerle meşgul yirmi kişi 
Vardır. Bu nokta ve bir de insan 
kuvvettle makine kuvveti arasın
daki .fark hesaba katılırsa bin tay
Yarclık b ir baskının· bir şehre 
~lrdımb!re yüz cııı,' ıkl yüz bin 
iş 1ik slliıhlı brr kuvvetin saldırı

şına müsavi olduğu görülür. Tay· 
Yaresavar toplarının müdafaası 
sayesinde hücum kuvwtinln an
cak Yiızde üç veya dördü tahribe 
llğrayor. Yani saldıran kuvveti, 
esk denbcrl daha ziyade nlıştığL
ll'ıız ··ı o çillere vuracak olursak şu 
nctıceye varırız ki her biri 
~tın~ kiloluk tahrip maddesi· 

1 taşıyarak hadefe saldıran 
YUz elli. iki yüz bin kişi ara
/nda yalnız beş, altı bin tele· 
at tı:örülmüştür. Elde edilen neti· 

ilere göre bu da fazla sayılamaz. 
ahut topçu ölçüslle; Kolonyaya 

~cya Krup fabrikasına bir saat
b~ zaman içinde on altı, on yedi 
trı~ adet on .altı pusluk mermı dilŞ
k lış dcmekilr ki böyle sürekli ve 
d esir hır topçu ateşinjn bir şehir· 
ıı c. taş taş üstüne bırakmayacağı 
. Sıkardır. 

n 13•r defa ela bin küsur tayyare· 
D n harekele sevkedllmesl ve bir 
.. ccecı h e binlerce ton benzin, bom-
A.a Ve. dlğer malzeme sarfed;lmesi, 
Yünıcrıka ve İngiltere için bile bü
Y k bir kulfcttır. Nitekim Alman· 

1 a, 1940 senesinde hava hücum· 
ar1 y d ~Parken h ç bir zaman bir 
g~facla beş yuzdcn fazla tıı yyare 
h OndC!rmediğı halde bu kesafette 

daskınları iki üç haftadan fözla 
ev · am ettıremcmişt r. 

t ~u hücumların yaptıj;ı maddi 
da rıplerın ve mt ,evi tesirlerin 
b~r<!ccs ni artık u lyoruz. Öyle 

r dakika gelmişti ı lncilizlcrln 
~0kınclerlne ve pes demelerine 

11
1 

k lmışt ı . 
r ng,l!zlcr ele sonradıın şunu IU
c~l ~tınlşlerdlr: Eğer Alman hii
sc 1ll nrı bir h ... r:r. d:ıha devam et· 
v Ydl ortada ı. g lterc diye bir 
arlık k 1 l'ab a mnyacak, memleket ha-

a c yığınlarından ve bunların 
rasınd t k b itila a e aşlarına veya teŞ-

bi lsız gruplar hnllndc siirüncn 
r r takım zavallı ınsanlardan ıba-

e>t kalacaktı. 

ç ~arpl<.'n son maksat, bir tsra!ı 
0 türmek ve pes dcdlrmektlr. 

(De\wna 8a. 1, 8lL J de) . ,. 

Dun moı;araasını yapan Ai>Üorrahma nla \'ekili Şakir Ziya 

Müdafaalar, 
Çarşambaya 

Amerika meclisi 
Bulgaristana harp 
ilanını kabul etti 

Macaristan ve Roman
yoya harp ilônı müza

kere edi'iyor 

Londra radyosu 
Bulgarları kışkırtıyor 

10 Haziran 
bırakıldı 

Vaşington, 3 (A.A.) - .Nevyork 
Tıme~ gazetesinin bildirdiğine göre, 
Aix la Chapelle ve l fayence'dan halk 
geri çekilmektedir. Cologne akibeti· 
ne bu şehirlerin de uğramasından 

korkulmaktadır. 

Londra, 3 (A.A.) - Ingfüz hava 

kuvvetlerine mell.'!up uçaklar dUn '1· 
malt Fransa Uzerinde geniş ölçUde 

hareketler yapmışlardır. Bu hare
ketler e 200 avcı iştirak etmiştir. 2 
düşman mayin taranıa gemisine ta
arruz edilmi~lr. 

Kelonya'da yangınlal' deoYam 
ediyor 

Stokhohn, 3 (A.A.) - Cumartesi 
gecesi Kolonya'ya yapılan han akı
nı sonunda çıkan yangınlar dünkU 
salı günü elan devam etmekte bulu
n uyordu. DUn akfaıın bıveçll muha
birlerden gelen telgraflarda, Berl in
de yalnız yangınlann önüne geçile· 
bildiğinin kabtıl olunduğu bildiri
liyordu. Bundan bafka bir çok bUytlk 
fabrikaların alev1er tarafınde.n l'lill· 
nlp sliprüldUğU de kabul edMmek te
dir. 

Essen t.mbudım.,.ı •eriwıll oldu 

Londra, 3 (A.A.) - 1036 uçak ile 
E 9Sen ~hnne yapılan ikinci to{Ha 
hlicum birinci hUcwm kadu mııvat

fakiyetli ve verimti olmuftur. Fakat 
bu sefer I ngilizler taktiklerini değif
tırmek mecburiyetinde kalmıtlardır. 

Buna sebep de hedefin fazla dağınık 
oluşudur. Taanuz, en 1036 uçak 
fazlalığı karş~sı~d oğulan tH;ak!!a-
\•ar topiarı hıçbır dafaa tertibatı 

alamamışlardır. 

Canterbury bombalandı 

Berlüı., 3 (A.A.) - Tebliğ: Canter
bury dün gece de a~ır ve pek ağı r 

ça pta infilak bombalarile bombardı
man edilmiştir. Alman tayyareleri 

Vaşington, 3 (A.A.) - Mebus
lar meclisi. Bulgarlstnna harp il5- I 
nını kabul etmist ir. Romanyaya 
ve Macaristana harp ilanı hak· 
kında müzakereler cdvam etmek· 
tedlr. 

D 
ağır çapta 10.000 !erce yangın bom-

r. Çank-Peng-Ça..., D ··· bası atmışlardır. 

Ankara, 3 (Radyo Gazetesi) -
Amerikanın Bulgarlstana karşı 
harp ilAn etmeğc karar vermesi 
münasebet le Londra radyosu bul 
garca neşriyatında, Amerikanın 
harp llôn etmesinin ne demek oL 

( De,·amı :Sa. :ı, Sü. 8 da) ( • •) 

Mareşal 
Mannerheim 
75 yaşında 

Mareşal Mannerh~m 

Fınlar.dlya ordusunun meşhur baş

kumandanı Mareşal Mannl'.'rheim bu. 

gün doğumunun yetmıs beşınci yıl

dönUmUnU kutluyor. Bu münase
betle Siya.st icmal sütunumuzda bir 
7uı bula.caJcsını.z. 

oakrtaor Cdhan g -:::r .==B==.= .==ll==.==&==1==1::::-·l 

mız an Yazan :~ 
gidiyor ~ 

DUnkli gazetelerde çıkan bir ha
b~re göre Çin sefiri Dr. Çang başka , 
bır vazifeye tayin edildiği için ctim
hurreisimtzJe veda etmiş ve Anka
radan ayrılmağıı hazırlanmıştır. Dr. 
Çar.g, cidden mllstesna vasıfta bir 

: insandı. Ankararlıı az zamanda bir 
çok dostluklar kurduğıı gibi bir ara
lık Çinlc Irak arasında bir muahede 
imzalamak Uz.ere Bağdada gıtmı, ve 
orada halka hıtabcn Opera binasında 
iki konferans da vcrınlşllr. 

Çin seflrlnın aramızdan ayrılması 
ciddi blr teessür uyandıracak ve bir 
boşluk bırakacaktır. Kendisine yeni 
vazifccıinde üe muvııffakiyet dıleıiz. 

.ııL:: ıu. ~ .ı; 

Efeonor Roosevelt 
l_ ______ _, 

Dünyanın en bilyUk memleke
tinin devlet r eisinin eşi olduğu 

lıal de muvazeneli bir mAna ile 
tam ihtiHUci bir ruh besliyen bu 
mlist~na kadının kaleminden çı
kan yazı Beris.nl bugUn lkınci 

sayfamızda nefte b~lıyoruz. Beş 
yazıdan ibaret olan bu ser inin 
derin bır alAka. uyandıracağına 

şilphe etmiyoruz. Yazılar Nüzhet 
Baba tarafından dilimize ~evril
m' ştir. 

lstanbuıa çok miktardB 
buğday uelldi 

Ekmek kalitesinin düzelmesi için 
tetkikler yapılıyor 

Dün s .. bahtan ltıbarcn ekmek 
lst hkakının tam olarak verilme
sine başlanmıştır. Diğer taraftan 
hastalara daha !azla buğdaylı ek
mek verilmesi için Vıll7et tetkik 

ler yapmaktadır. Tam teşekküllü 
heye ti sıhhlyelerden rapor alan. 
lar bu <?kmeklerd en alscaklar· 
dır. Dü n k ülliyet! mıktarda bu~· 

CDenmı: 8A. 1: 81l. Z de) X 

Yarınkı SayımıZda 

Harp uzasın mı, 
uzam asın mı? 

YIIZIIN: 

Fiyatı 5 Kuruş AKA GOND O Z 

; 

!:\imali Afrtkada Mlh\'C'r taarruzu ,.e lnı;-Jl-L mukabil hUcumlan 

Şlınau ı~lrika 'ı 
, __ barbl __ Ask eri Durum 

it 

il 
Mihver kvvvet

ieri ricate 
başlamış 

T 

Şark cephesinde 
muhtemeltaarruzlar 

Meydan muh~re~esi 
en yüksek noktası na 

yoklaşıyor 

Almanları n İzyum-Harkof arasın<kı, RusJonn do 
Stalino şimalinde taarruza geçmeleri muhteme l 

MlilSDllDI Llllyara 
gltmlt 

BiT İngiliz generali 
esir düştü 

K-ınık blr şektJde hava faaliy~U var. 
B tl.Jm anJadJğımız.a. g<Jre. ikl taraf 
da yeni bir hareket için hazırl ık 

u :dye\1 geçirmektedir. 

Londra, 3 (A.A.) - Llıbyada A1manlar, Kırım'da I\~ 'e Do-
muhar~be yeni bir şekilde inkişaf neç'de Harkof !Ru'> çıkınWarıoı ıo
etmektedir . .Mayin tarlalarından mJumll~er "e bu iki ketitmde <'ep
ıeçftl mıhver U;ıokhlf'ı dojuya dol a.eyı Mert almak ttarMUe dll ttnı}· 

r u iler lemektedir. terd1r. Falla' Almaıı aa.iidafaa ~-
Büy ilk çarpı:ımalar el'an deılıııam beetDde dıdl& bir kllf ~ıklD&. , . ..,....r. 

etmektedir. K ahireden a lanan ba7~., Bu Roıı ~lkınt.ları mertı.Mde \ 'iyaz
habeı!~re güre mlliver kuvveıUeri oıa He Brlalttık - ıp:mUdt: Ke;eY 
rical e tmeie ~lamışlardır. ~ (Dtıısaml 8L :, S6i. ı -. -

Ka.hir.e, 3 (A.A.) - Be.uter 11-- - - ----- - ---
jallS1nın Libyadaki muhabiri :ra-
zıyor: 

İngiliz zırhlı kuvvetleri ~i 
Gazala • Birhalııiem hattmlfl Taig· 
kapuzzu yolile kavl)ftuğu mütte
fik mayin tarlalarındaki ıediğin 
doğu girişi yakininde düşman ınev 
zilerini ve tank topluluklarını git
tikçe daha yakkldıın çeviriyoriar. 
Meydan muharebesi • en yüksek 
noktasına yaklaştıkça savaşların 

şiddeti de artmaktadır. 
Almanlar gediği genişletmifler· 

dir. Şimdi mayin tarlasının giriş 
yer~nln doğusunda müphem bır 
hattı tutuyorlar. Buradaki tankla· 
rı kuv vetli topçu mevzilcrile ko
runmaktadır. 

Rom mel'Jn 'elinde halen te~i
keli bir zırhlı k~ vardır, fakat 
şimdi teşebbüs düşmanı arıısız su· 
rette savaşa mecbur eden Jngillz 
tankların dadır. 

Aokara, 3 (Radyo Gazetesi) -
Reuter'in Libyadaki hususi muhu· 
bir inin blidirdlğine göre Mussoli. 
ni ileri İtalyan hatlarını teftiş et
mek üzere Libyaya gıtmiştir. 

Bu haber henüz başka hiç b ir 
(Devamı t;a. 3, SiL 4 de) •§* 

Fransada bir 
başmuharrir 
öldürüldü 

iaJe mağazoSKlf yağma 
edenler mahkemeye) 

verilecek 
Vışi, 3 (A.A.) - nCri du Pe

uplcıı gazetes\ni nltışmuharrlri 
Albcrt Clcmcnt Saint Martın so
kagı ağzmda dün bir bisikletli 
genç tarafından öldürülmü3tµr. 
Gazetecinin başına 3 kurttın isa· 
bet etmiştir. Mütecav•z kııçmağa 

muvaffak olmuştur. 
Vişi, 3 (A.A·) - Park otelin

de, Mareşalin reisliğinde toplanan 
meclıs, Par1ste blr ıaşe mağaza
sına karşı komünisUer tarafından 
yapılan taarruzu muhakeme et· 
mek için devlet mahkemesinin top 
!anmasını kararlaştırmıştır. 

r---:e-..ı. S P O R 

J 

Mer~ kesimi..de 
ufak uıcMt ~s- J 

molor başladı > 
• '1 f 

R:alllar 21 1'lagıs
t an 1 Hazirana ka
dar 6010 uçak 

kaybettiler 
V:i~, 3 (:A.A.) - Rus ordalannın 

'tl!r kısmının imhası ile biten şiddetli 
ça.rpışmalardım sonra Ha.rko! kesi
minde her iki tarafta. mev:ı:Hennt 

eağlamla.şt.ınnııkla me.,cıguldUr. 

.Almanlar ileri hareketleri ile D.>· 
ncç nehrinin 'hemen yanındaki kesı
me ulaşmış bulunmaktadrrlar. 

Londra, 3 ıA.A.) - Moskova rad· 
yosunun bild1rdiğine göre, Sovyet 
kuvvcUerı şimal :tJatı cephesinde 11· 
men gölll tızerinde Alman kuvvcUe
rinl pUBkUrtmektedir. 

Cepheden gelen telgraflar, Sovyet 
lruYveUennln Almanlan bi.r çok mev
zilerden atmak üzere olduklarını bll
dlrmcktedır. 

Bl'.'rlin. S (A.A.) - Alman ordu
ları başkumandanlığınm tebllğı: 

(De,·aını Sa. 3, Sü. l de) >-« 

Admira, Beşiktaşı 
3 - 2 mağliip etti 

Admlra dlin ık.n

e! maçını Istan

bııl şampiyonu 

Beştkt,ış ile yap· 

tı. Btışiktaşlılar 

maçı 2 - O ka
:ı:anacak duruma 

gC'lmcierinc rağ

men idaresizlik 

yüzünden 3 - 2 
kaybettiler. 

) 
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pEMOKU ti ~ehir 
YAZAN: -ELEANOR·-RODSEVELT ı Haberlerı 

·1·6-DI! 

......... __...ııııfll'lllllll 

Bomba davası 
(Ba~r l fnelde) >-> tına kadar dü~ünillmi.iş, adalefn' ajanlara talimde kusur etmemiş· Sonsuz f acıa "Hakiki prensipleri b ı rakarak Hamlet da~ası 

sahte putlara taptı k " sona erdı 
Ziya, bu uzun müdafaanamesine mecrasını dilediği yere çekmek ı ıcrdir. 
söyle başlamıştır: gayesiJe monte ediltniş, fenni bir Avukat. D.ın;trov'un Rayiştagı flR olon\"a - Bu 0 ' du.rn1nd9 n 

4<- Türk hdklmleril tab:ye ve taktığe bina ettırmckte· ı yaktığı halde. nkfı:r yolile Alm ... n ~LIJnlennıe<len aw.JdtrılJ! .• Sunkt 
Cihan adliye tarihinde. Ankara dir.. adliycsin 1n elinden kurtulduğun1.ı Cf'hennemln bütün ate':ilı di.\ayaıun 

agırceza mahk:emesln!n rüyet et- Avukat, bu (ennt tAbiye ve tak. ı il[tve t:derek sözü Abdurr~hmanr bUtün dl"mlrl gökte birl~~t"rek bo1· 

Peyami Safa ve Tasviri 

Efkôr beraat ettiler 

mckte bulunduğu ve adtna ı1An· tiğin ":nkfirıı olduğunu söylcnıiş getirmiş, onun itlralfartndan. ~::ı:- ';l!IU.3 yağı~·cr: .. Bu ne '"·ah,llik! .• JJu 

Çeviren Nlzlle t BA BA k::ara su:kasd • der.mekte olan bu ve Yorgi PaYlofun antropolojik h~tlerin ifadelerinden uzun. uzadı. ne burbarlık! .. 
da\'8 kadar nazik ve derin tahlfL karttkteri üzerirde durarak or.un ya bahsctm ş. Abdurrahmanın Pay \.'ar';'ol·a - Bana da bıkmadan 
lere ihtiyaç göstermlş dava, pek y2r2ttlrşından mücrim b:r vasıfta lof tarafından msnevi bir tehdit U'J..'lntnadan "'aldırdıla.rd~ Att"1lc 

1 pabI:eceğ i ·ş mühim sayılır Ko- Dün l-lamlet p:ye~'nin tenkidiı • 2z görülmüştür. Bu itibarla \·ere· bulunduiunu b'ld:rm1ş ve yüzü- altrna alınclıgını bildirmiı; ve Pay- dt"ınlr bt-nlnı tle ha,,ımda dikenli bir 
miın·zrn ideal1nde de ) ire fert gru· den doğan da vay bırıncı aslirt· ceğlniz kararın manası ve ilmi de. nün çizgilerini buna bir delil ola- lofun bir talf'l>i üzerinde şöyle ı ta(' olnıu,tu. Ben de ~nln cibi har 

B
ütün cihanın bır kayna$malpun lçınde kaybolur. &:ider. Şim- t cezoıda devam oıunmuştur. Geçen ,Rer' pek şümullü ol•cak ve bu: ralt: ileri sürmüş ve sözüne şöyle durmu~tur: kırmı~tını. ne çare kl aldıran olnıa· 

·- ı-
dtki şar1lar altında r.az ve komü ı celsede. ~Iuhstn Ertuğrul ve Ta· kararınız tarihin ma.h olarak bir\ devam etmiştir: P<1vlofun Abdurrahmanda_n taleb' nı,<:otı. 

aiJnü olan ~u demlerde ve . • ' - . ı . k lh 1\1 k· 
•. .. nlst na21irlyelerl ti len aynı ştyler- Jat Artemel n a\u atı san u taralt.ıın gelecek nesıllcre intıkal: ~- Bu ç~zg!l f r, gr ..- ç: bir Türk , - Pavlof, Abdurrchm:ının ko- Kolonya - Aman bacağım! •• Of 

b nlerce Ademoğlunun cvsız. bar~· dlr . Bir tek adamın, yani b r d'k· bil Ben, yazı:ı nıüdafaat::ırını mah. edt•cek ve diğer taraftan beyncl·: evladır.ı , derin ve ince mel'anet mi.inisi f:k-rli diy bahsettiği be~ kotun1! .. ''ray belim?. 
sı_ı kald1&1 bu çai,larda, ın~~n. og- tatörUn, arzusu, bütün hilkiımetl kemeye vermişlerdir. Muhsin Er- ·11ilel ecza hukuku 1&r~hit"de de hesaplarına istinat ederek mahve· Türk gencini şunun için mahke- Rotcrdam - BUlrlJQ fea&dır, tok 
..ına dilşcn vazifelerden bır· de \.'e halkln arzuı:;u im!ş g!bJ karliiı tu&rul müdafaasında, 5öhrct'nt rurk adalet ve bJg:sıne bir m ~al den rıkorkunç-t adamın tab:at t z.' meye çağ:rtmak stemiştir: ff>nadır. Aradan o kadar zaman 
şöyle b.r elini başına koyup .~n~~ç. !anır. Halk, fertlerden müte"ekkı tecavüz ed.ldlifnden ve Talıit Ar 1larak gösterilecektir.:ıı rafından. yüzüne, herkes görsün Or.ların, zaten Abdurrahmanın .ıf<'rt• dl' benlınkller hAJıl. sızlıyor. 
l erını ve bunlara alt fnacç 01çuıc· blr bütün telikkl edilmedlei tç!n temelin veliki de müekk:l'.ne ha· iki şerir diye geç:rilen bir hüviyet vara- ifpdelerile yaralanan. zcdelenC'n Kolon~·a - Rasrcle öldlirülen st· 
rin.l şöyle bir ıc>zden g ç.rmesl· bu tek adam devlet kuvv.ftlne da. karet edtıdt~ı ç:n Peyami Saf2 • Bu başlang.çt.an sonra Şakir z _ kasıdır.,. 1 şohs yetler indcki kin veya iğbirar \.il halk1111, belki ömürlerince 61\kat 
dir. yanarak kudret ve 'k:uvveur.:n bi. nın tecziye edilmesd.l istenıişlcr- \"3, İki şer:r » diye bahsettiği Kor Avukat birçok misallere mü· i!-!tlsmar o'.unmak t;c bunun neti. kal.a<'ok zavalhlarrm!.. Güoahı nt 

Acaba ttu::ıu hi<; düşundük mil. ricik bayrağı diye yUkseıtr. Ferd dir. !ı ilof ve Pavtorun şahsiyeti üze- racc.at ederek Pavlofuıı, bacağt r. ın ceı-ir.dc de zuhuru pek kuvvetle onların'!' .. 
Demokrasi ne demektir? s :ze ne. hürriyet, nefse e-üvcn uyaı:dırır Bunun tlz erlnc Peyam. Salaya rinde duracağını .ı;;öylemlş ve de. si;vatikli olduğunu b:Jc :ısbat ede. muht~mel bulunan mukabil itham B<"IJrrftt - El·et, g1inMtt ite e z:a· 
ler anlatır'! Tarihini b:lir m 'yiz:' Halbuk: d'ktatörlük gibi bir d<'\" bir diyeceği olup olınadıgı sorul· nı ştir k · mediğ ' r.t söylemi~. Pa\•lo!un suçu) lar kar~ısında ınahkemc ve efkarı ,·aJlılorın? .. Benlmkller de bir pa· 
Demokr&.t yaşamak için bazı .nanç. tet ~ekli, bu çok esaslı nimctl bil mu~. 0 da ~u cevabı vermiştır: •- İddia makanıını i~gal ed<' ~ üzerindeki tht.mallcri bir bir göz· ı iımmeye: zar sabahı ı>ızard& ~eri' eder· 
lar esa~ mıdır? tiln bütüne ortadan kaldırır ki. -- l\lcmleketimizde hep (evet) arkadışlarımızrn verm'ş bulun den geç!rmiş ve: - İ~tc: ınüfteri olduğllnu il3r !erken boınbala.ndılar, mitralyöz· 

Bütün bur.U.r bir çok tarihçi ve hürriyete a!ışan bir çok in5ar.lar d'.ycnler, kavuk sall t yanl".'r mü· ':iukları bir hüküm ,-ard:r ve b\• •- Acaba Pavıor Ti.Irk - Sov· ettiğ'm:z Abdurrahman Sayman lerlc tarıındılar. Jfft.JA yıslanm tu· 
müşc.hidin tetkik etliği mc!;el~ bunun ugrunda seve ~e,·e c;;,n v . r .. ~amaha le karşılann1aktadır. Sa- hükme yalnız Amme hukukunu yet münıgebatını. dostlu&unu ıh. ve hak'ki hüyiyetl! 
erdendi.r. Ben o mildekk k ve_ mü· mekten çekinmezler. yısı pek az olan (htyı r) diyenler': temsil eden zevot değil, mahkc- 14le müteaddi bir çetenin kurba· I Diye. ye r. i bir şı.ntaj, yeni bir 
şahitler kadar tarihi ve f~lseh bir Hürriyetin yer;ne geçen g'diş korunması lazımdır , Beı:lın Yt- •11eyt dinlemey<' gelenler \"t hattit nı mıdır ve yahut hiçbiri değ 1 de. tftlra, yen: bir ma~karahk perdesi 
vukuf ile bunlardan ~a~scd~m~m· 1 ~öyle b:r şeydir: E~ki zamanlard? zımda ~ah~a hakaret ~·oktur. Am· v,.~telcrdc suçluhırın resiın~er : ni sly~si bir mektebin. bir ck 1denln, nı resmi ınakamlnra açttrm,k'" 

lUJOl'Um onl-arıe. 

Bıııtun içın ıpt·dadan oıur dıler m. köle haline inen ir.:-o ı n zllınr t lcrf me şahsiyetin tenkidi vardır, de gören, sözler ni takip eden kar> o:r mesleğ:n mekteb'nden mi mc· Berber Sü1eymana hücun1 
l'':.'kat ber: ı te~el:L eden bir nokta nasıl sahlpler·ne t;\b l olmuşlarsa mişfr. C'r de i~tlrak etmişlerdir. Bu hil- zundur? Avukat, Bulgar Kr~ 'tna ve sa·~ 
\'ar Bu yazılarım. demokraside bu asrın köleleri de liderlC'rinden Bundan sonra Pcya!Tli S:;fanı~ ~;;ilm, Yorgl Pavlofu n • korkul"!(' l\Iuhtercm hikimlcr, :reye yapı1an ı;ı;ulk;st faillerlııı 1 

Kolon) a - Ale1>leı'ln ;rtltap JıUl 
halinde tt'krar ku<rtafn slvU bfnn· 
ların1n, yl"ık~ek lnnll.kların de:UJc 
dr5ik ettiği tarıhl eserlerime yatık 
değil n1J? 

b;r vatandaşın r:e düşUndükler:ni, b<ı~ki b:r şey tanımaz olurlar. fyl a"·uketı Reşat Ka:vnar a~·aga kaL bir ı:ktör,., bulundu~udur. B z, bu Takip eden vakayie, s'.yasi :su!. de bulunamamasına tema-; eder. k 
neleı di.ışi.inebild:ğıni ~aha açık yahut kötti yaşamöları. sahibinir karak, Peyo.mı Safanrrı t yatı-oyu korkunç zata, biraz daha yakla· 1 kastlere ve bllhassa tedhişlcre kr. Abdurrahmanın şfl.hslycti ilzeritd~ 
~ot'termek bakımından bır kıymet arzu:arına ne dereceye baı!landxk. tenk t ettlğlni, aktörlere karşı kas • .şır, b r takını hustısıyetlcrln de j sa bır iÖı atarı;ak, muammar:tn durmuş. çocukluğunda gec rm'~ 
racte cdcnıe r.e mutiu o vatanda- Jarına tab:d:r. Orta çatdaki baron· di bir hakareti olmi:JcLğtnı söyle· bulundugunu gorürtız.,., enEhtarıtı hak kat n k lldine sok· J olduğu acı hayatı ~n1atmı~. mem-
"l! O v&t.an~aş boyle yapmakla U· İ l;;1 rın ve onlara t3bi yaşıyan köle- mi..-t r. Şak r Ziya, Pavlofun mahkcn1c. muş olacağız. leket dışında kalan Türkler ic.,·!n 
nuyor k bır çok vatar'daşlar da· terin mür.a.:;ebetk·ri de bundan :\Iahkcıne, suçluların beraatına\ de takındığı küstah tcvırl~ra \'C Abdurrahnıan kon1ünlzn1ln neşriyatımizın yokluj:undan, te~-

l.ondrrı - Ate,ln ktı:ıl pentesln· 
ll<" bir tutanı kül ohııın il·ll Mnala· 
rıına, bonıbaharrn dt"lnir yumruğu 

altında l ere ~erilen tR .. lhl eıfllerlerl· 
rne )·uıık olcluğu kadar senlnkllert. 
de ~-az.ık. 

E"i.,<"ıı - Bu ne durmadan dlnlen .. hwı demolcrasın n kendilertne ne farksızdı. ~al'ar vcrmitjl-r , bu yüzden de müteaddit ihtarlar p~nçefline dü'JmÜ'ttÜr kilAtimızın noksanh,C:ından bahıııct-
denıeık oiduğunu , onların hayatın· Demokratik hükümet naıariyes. Parti Ge~. el S k t . 'ıaldığır.a i~ar . t ctt 1ktcn sonra: Avukat. komüntzmlı., Lenin ,.e m:ş ve dün Türk idare~! zltındL· nıt"d"n -,aıdırı,: .• ~anki cehennernln 
da rlemok.rastntn neler lfade ettığL ve deınokrat harbt İf,C tek bir a. \ 11 e re erı "- Yorg:. demişir. Bütün t;l- ~airer.ln iayelerlni bu s·yasi suı- buluntın bu topraklarda Abdurralı bıitiin ate,ı, dünJanın bütün dcnıi· 
r:i dUşfi ... e('."('kler ve 'l: oyle kend:l<f- damın hüküm sürmesine tamam·Ie cehrimizde bfyelerln !, e\'vclce mükcnımelen kastlcrı yapan1ıya matuf ve ko. n1anın hakarete uğrudtğı için kcn· ri gökte lıtrle-,ertk ba"ıına yağı .. 
rlle. kcLdJ. iı:.znçlarile başbaşa ka- muhal'ftır ve o şekli reddeder. Ak-1 ~- . hazırlatmış, ve en ince tcferrua- n1ünizme düsnıan nıeınJcket;erin ı dis ı ne müsavi şartlar dairesinde' ~·or: .. Bu ne vaJı,Ulk! .. Bu ne bar· 
lara bir hes:plaşacakıardır. sin<' olarak, fertlerin k~nd~ hükU· Cumhurıyet llalk Partı ·ı Genel yı:zdıklarına u,ygvn bir ~ek ilde nıuamclc eden bir (Kızıl) genç bari ık~ .. 

Bu vatanda!ii öyle umuyor k:, metlerini kontrol ctnl('k hakkına Sekreteri ?ı..tcmduh Şevket E!'<ien- Fiyotla:-ı yükselt-"n anlattıktan ve bütün söyledikler=- kııia tanıı:;mak b~dbahtlıM;ına uğ - Ko,·entrı - Ey Holonya ve Eıo~ 
bafk:t vatand .şiar da en içten ıe· ~ahip olduklarına inanır. Bu kon· dal dün sabahki ek!lµreslc Anka- ç n(' ispanyayı da b ı· n1·sal olarak r: nıı~ olduğunu söylcıniş ve ber· "<"n! \:"ara. Yl' yanıldarınız ta7.r <1r 
le-ı ınançlarHe dcmokras~nin feda- trol, halkın, memleket'n mukaddc- radarı şehrimize gclm i ~tir- Hay. tüccarların ihrocaf gö~tcrdlkteo. bu l~i ,yapanltrın ber Süleymana ş·ddelle hücuın et OO;\·le bağırıJ-·orıııunu-ı; Sizin yaralfl· 
kiırha!a dl'~C'r bir ~·y olup olma- ratını idare mesuliyetine fijlen ka. darpaşida Parti erkBnı tarafından Türk Alman münasebetlerini miştır. rınız da bf'n n1kller gibi kabuklaıur. 
dıtlır.ı v cdanları ile hesapı_.~mak rrşmiıist suretile yapılır. Demokrat karşılanan Ge!"]el Sekreter. şehr : · VeSİ~<OfOrt a!ınccck bozmak istediklerini sö.vlediktcn Avukata güre. Süleyman, Ab· 'ılzln ;rangın1arıııız da bcntmklfrt 
istesli.ler' bir zümre, ancak aralarındaki çok· mizde bir müddet kalacak. Parti Tiftik . c;onra, Abdurrahman Sa.}·manın durr •. hmanın hayatında menfi Ye gibi kUllı'nlf"i<ıf', '"rJadı dün)·anın 

Bl:t, Aın.erika toprak~arında ya~ Juk tarafından serbestçe ifade e ~ işlerile YC bu ar-ada yeni yaphrı· istih.sal nıtntakaların.dct 
1 
komun:st erıternasyonal"n pcrçc· meş'um bir rol oynamıştır. Ömer daha. ha~ka ~C'hlrlerlne bırak:ınınıı. 

· ı Jac k ola ta' b · :ı fiyatların ıayritabii •ekilde ,.tik ı "')'En .n!llınl&r, demokra ı jmanına dilmiş b=r arzuya boyun cgcr. ""' n •C c pansıyon:...ıe nlcŞ.. ~ " · sine düşen bir mağdur olduğunu ve Süleymzn Türk iyeye hususi daha doğru,u onların feryadı slı. n· 
, ı olacaktı .selınesiııtn ör.i.ir.e geçmek iç n ı ti I!;t köKler.n din it katlarımıza ka· Demokrat:k yaş8 ,_,ı~ tarzır.ın n(.i_ gu r- beltrtıniş, Pavıorıa Kornilorun Ab- maksatla gönderilm:şlerd;r. kllcrl l•ftllnırr. hal" A'' rlr . 

• , b birl;kçe yeni kararlar ittihaz edil k 
dar ntifuz ettiğini bihriz; rakat de. zel bır va~fr da !ertlcr'.n birblrlc- Ku""fl'ıyet"ı mı'kdarda . . • durrahmanın bir Troçki!-;t ve faşi st Bcractıni lo;;fyoruın tPerde. l<'krar tekrar açılrnn 

k 1 h d · 1 •ı·k ti d mı,tır. 'd h kk d · · d · 1 · l k ) mo r:ıs ru unun n ı ı ar 8- rlle an:aşıırak, birbirlcr!ne ysrdıın 
8 

k 1 0 1 uğu a ın kı ıd ahırını rE"d Avukut bu~.dan sonra iddıana- \zere. ap;:ı,nır 

1 d 1 
u arara i.stiııedcn fivatları d . .. 1 . <ı avrıhk1arı, ho. görür Ok1c k::r· ed<'rt-k ve ellerir.den her geleni eri ge1iy or ül lt . . · etnı;ş ve bu iddiaları gUlurc buL meyı tahlıl ederek orada Abdur-

r:;uniisrnı da bır taraftan l ter z, #aparak, içinde yaşa.n1lan cemi ~k· 1~ac clnl rıııtac;ıerın ihrac._t v~ı: 1.- mu • tE"l<rer kom!nt rn ve komli· rıhman lc'n öylenenlerln h"k!.-
Son günfordr şehrimize külli· •arı c c u c a :. acagı g bı ı 1 1 ı · .. · d 1 • ·· Bu toprsklarda yaı:;ıy '.: n her in- tc faydalı hh:m-ttlcr görmiye çalı:j · 1.. ' n s en ernas~·ona :n uzerı .. e du· kate uvgun o madıgrnı. Uski.ip 

vetl ' miktarda köselelik nd uıuınsuz yere stok yapan tacir· .. . · Fanr i~tediğ! im .. r.a sahip olma- ma1.arıdır. Demokr~t ruhu ben:m. · 1 ma a , 1 . d 
1 1

. 
11 

. d rarak şunları soylcmlştır. konsolo~hancs·nden gelen tC'zkC'rc· 
ı Sıc· ır der ler gelme~e ba•la ı t rın <' a:.r ı,·c erı urdurul•cak· ..J , ındak · istlklı5tnl tac :yoruz. ster- !iyen bir tert şuna tnanır ki, ken. 1 

D "i m ş ır tır · «- Bu ınnktcll n ıne:-::supları nin tesiri altında yaztlmış olduğu-
s".' hlc bir inanra !:ahip olm;;ma· ı dl mu\·a(fakıvet1er'nin haklk:f ola- Oç aylı klor verilmeg' e yapacakları suikrstler, kopara .. nu bildirmiş ve Abdurrahmanııı 
!Tndaki hürriyC'tl de hO} görüyo· bilmesi iç n. bunların. başka \'8· İaşe müdürü Ankarcyo cakları kafalar, akıtacakları ;öz_ t suikast ft:lirdcn krıt'iyy~n hab."'r 
r~ 7 . tanda,ıar~n muvaffakıyetinc dehiz bo~londt ya~lerı lc;:ln nasıl bir gramer ha- olınadığını gerek s:hitlC'rin if!ldc-

Fa <at biz ayı:ıl zamanda her han- met etme~ı •arttır. 1. 1 g İ ff İ zırlamışlar!a, hak'kı ll arayıp bul· lerine gerE kse Abdurrahman ve 
~ Emek ıler e eytıim \"C eramilin 

J b:r ff'rd in; kend 1.riliğilc bera. Demokr'~~yt şö)·le bir ncelcr- üç ayhk mao~larI dünden H'baren Bölg-e iaşe mUdlirU :rı..fuhtar R~k mRk vazırcstıe mükellef olan me. I Silleyn1anın itiraflarına lstinadC'n 
ocr komşu arının l:v 'iğı hakkında sek bu ldeal:n hiç bir zaman it.- '.afe 1~leri üzerinde VekA.letıe temas deni memleketler adllyeslni ş_.sırt !dd·a ('tmlş ve or.un Pav:or ve 

vorilmeı::e başlanmJ)t\ ""• Tediyal 
ınC'so..liyet duyabilmeslni ısted:k ve sanlı~a kotülük getirmcdig· .ni gö· etn1ek üzere dUrı Ankara va gitmis.· tnak, 'ddla mMkamı ile riyaset P. Kot nilofla tanı~ma~ının bir cüri.ım 

D haziranın dokuzur a kadar ı.1aL " 
>L rncsul yetı a~. çok kurmıya ça rü;.üz. Onun icaplarını ve ıdeal· mildürlük'terlnde deveın edecek- tir. rRıunda kundak~ılık yapmak, mü· teşkil ed~miyeceğinl ~öyl ycrck 
ı· .. tık . lerint belki zaman zaman nok~ıın t:r Kanlıkava k daflle mUekkilinln b~rblrinden tec. Abciurr~hmtnın beraetinl istc·n1 ~ 

Bugun m 'llellerln yaşod:klarr tatbik ettki ve bu ferd n varlık• SUYU r!t etmek yol, usul ve tht'mallerL t.r. 

XÖlt KADI 

HEm muhtekir, hem 

mal kaçakçısı 
Bcyoğlunda Mcşrul!yet caddC" 

~inde bakkc..l Yunan tcbaası:ıd.:ıfl 
Tanaş oğlu Ağadavgilo, yctııı1: 
beş kuruşa satılması icap cdeıl 
İngili.z malı 560 gramlık yu~af 
unu kutusunu 350 kuru5a satın .. K· 
ta iken cd.lcn şikfi~yct üzC"rir.e po ... 
lis tarafından suç üstünde yak~· 
lanmıştır. Tekke mcvk:i kon1lsrr 
mua\·lnl!ği tara[ından suçlunı~· 

.1 !ilımet cekfl!erı eve bu şe-killero hakkının tııınınn1ısı idealini ç ğne- mu" Ik h I nı de, yalnız konferacslar, kur~- Avukat iddi, ncn1 si~1I tam 
hırıı alçaltmış. re-zil etıni~tr. sa i e iniyor 

ilham rden ideoloji ve felı-:ef.ey·-e dik. Sonra şu veya bu ırk~ mensup ı !arda detil, (Provokatör) mektep· saatte okumuşl!ır. 
dürt dükkanında ycpılan araştrrnıtıd8 

boş t~nckcler iç'ne $aklanmış 61 
1 kilo p"rir.çunu ile 38 kilo tez ~c· 
:<er bulunmus ve suçlu h:ı.kkın~I' 
tak:batn başlannıı:;tır 

b'karaF:: ':liyebHlrlz k total"ter re· Şunu itira.f edelim k. bugün ~. Kanlıka\•ak suyunun Rumeli sahi· lerlnde ötrenm·Jj ve tahsil etmiş 1 (De,anu S lineiide) »·« 
ıtmJerde ferd n ('Ok ez ehemmiy lı. ramızda hf:ll;i esirler . ya~ı~·or ve olduğundan dolayı da ~<ne bir çok tine lnd!rllmesl için dlln mHhal1inde 

in~ar.Jarı cı:;ağı iörınck yolunu tut. 
··~rdır Fe-rdln ancak devlete ya- bur.1arın hE:PS! de zenci değildir tetkikler yapıh )Jlır. Suyun get rC· 

Ben bunun &ebebini şıında buluyo· tuk. 
1 

•• .• . · - • meıl için derh faaliyete geç!lrce-k 
rum: l\Iaddi terakki hamlelerı bizi Bu mem.ekctte .:;ozuıı1tizun o- ve yakın bir zamanda ikınaı edile·~ yarın 
5Üratle sürüklüyor, gôtürüyor. İh- 1 ndülr.de ccrek~·abn eden. bu hltdiseden ceklir. 

Vali Ankar:ıdarı 

t 'la·ı , .. le. d k' .k k ld 1 o •v,d•r ' u nen insanlar de· 1 geliyor 

.~d•k ~~ıı:~~. i,~ .;.~;:hmaı :~ .~. mok;·asi d:n·asına aliıkası, kalmı,. lise ve orto ckullardo Şeyf an araba Sl ıa"e ışıeri •·trarı"d" tcma•ıard• 
yoruz. Hılbuki o lhtılal idea!! de.\ !ardır, mezuniyet imtihanları bulunmak üzere Ankaraya gid<' 
mokr.sım ',zln temel'.d'r. D•ıı· er taraftan bu mernlekctt• A \ ruJNld& ı,,..ı altında bulu- ı )fR('Brillitan. Bulprl-.tan ve Roman. nıl· . .. \'ali ve Belediye reisl y;trın şchr· 

a·z, bu,ı:iinkü hlikômet şekli- millk:;yet h~kkrnın mukaddes ol- Lı~e ve nrta okul mtzuniyet iınti· nan n1eınleketlerde bl-,lklrt lft.Ya harı• lhln edUn1e1CI tekllflnd<" hu. ze dönc('ckt.r 
d -• 5 a d b. d hd.ıılarına <lUn devam ed:tnliA,tir. Ve- Jıııııfu \ra"aıı hu katlar Z' 

m:z~e den1okra5l idea lir. i tatbike uıuıK.la 1 r r e en ır zümre a. kullanmanın ~-akında l-a ... ak cdiln1t"ısl · · 11 
.. ntan Ki!\'- ----------------

d ki kAlet mUfetlişlerl ve ~tsartr n1UdU ·tı tikte ıt0nra blrde:ı,b're böıl bl 

1 
uğraşıyoruz. fakat bunun yaşay~· ha v11r ır . bunların gayes! dC' ı>ek nıuhteme1dlr. Zira. dikkat cdJ. 11 

• · e r ~eye 1 - T A K V ı· M _...., 
1 1 Istaobul T<ız ve Erktk lisc:crinde ıtlzw11 .-ijrUlıue.ı.lnin hlkılletı ataba r ı b?lmesi ·çın hepim zln, bütün in. çok uğun çc ışmalarını mahdut b:r yorı-anız gözlinliı.den kıı('nıa.ınışfır ki " I 

Boyon Ruzvelt'in 

ihtilalci ruhu imtihanlarda bulunmu~.lardır. .....ıı • Rıınıırı alt nılak! ı ·ı ıı t 4 HAZIRA" 1"4• ıtar.lirın kardeş olduklarını ilk e. takını fertlerin tlc geçirmesidir. ~ulka!lt('ller .;-okluk ~ak•lanmadan 11
'-" r · · 1 11 ,-e e >e ~ '"' " " 

B UKUnkü a~ımırda ,\merlka d. k b 1 l\lü'k. t h kk 1 B H t h d f k b r gün nıf'ytlana çık;.ıcak aına, in· PERSEl\JBF.: s;:;: ı~·e a U etmeıniz l;izımdır. l ·ye a lnin mukaddes O· ı'r 'ınt t'ıcore e yet' hfııılkletle ka('ın:~n 'r bir fl 1a ~a R• '• ~ ~ 
dt·\ lf't reı ... ının e~I Ba,-an Rut· d d 1 sanın ahlına «a<'aba A.nı("rlkolılar AY G - Gün 155 - nızııt ~O 

Şu ve.}·a bu d:r.c s~lik olabil ·rız, ugu a\.·a.:;ına bu &ibiJe!" ancak 

1 

lan1nan1ı~a mu,affak olu)or. Blslk· ,
1

., 

~tlt'Jn knl{"'llllnd<'n <lt'nıokraı..fle dair yahut ta hiç b:r din s8I:kl olmı· böyle düşUr.cele-rle ~adık gözük· şehrim'zde !et.in bu l'!'ltrdc ku'lanıldı~ına ı-.on ~ark ~phetılnc ta).lttre ,., Jlilotıar ItU1"1J l:-i:J8 - l\IAYIS -~ 
ı·ıkıın bir .\aı:ı ı..trl-,ln: nr-;rt ba~lı~·0 . yablliriz; fakat demokrat k bir mekted rler. li d t d 

1 
k 

1 
hlr nılı·al, ,Uh,~rlf' ı-.hlrl ti taraftllrı nıı .-önderdll('r!» g hl bir oru '-OIJ llİCRİ 1361 - Ccn1aziyelevel t!l 

ruL., Bu .'ıvılarııı kt~·rıne ,arın;:~' d 1 · k . . 1J1 ts an an mcm e e ~n1!.~c lanı.yor. VAKiT KVAl.t a:zA:"'il 
ev etin ın i~afı ıç·n ~art olen Bl_z, ş,ımdıyc kadar bu mcsele.ı.· · n12nifaturııt ;thalatı yaprnak u" ~ .... , .. hlı" Fran..,ıoı gaıete ... ı ba,)·aıarını öl· GÜNEŞ 5,''9 8,:;·' 

Jı;in Ba~·nn RtıJ:\f'lt'J tanmıak htzın1. ı ' J • h ı " ' bl fkl ti ı BEK ~ "' dır. pren:-. p.er m•ze ep·m:zjn in:Jcına- cid~ı t~.Akkl cdl~ ele almadık. Boy şehrimize bir heyet gelmiştir. Bu dUrcnln de i e e 1Jl\·1,n1ı-, o n1a- LEXEBILIU. ÖGLE lJ,lZ 
4

,Stf 
mız ve bi.JtOn teşebbüsl-erm ıde bu le )an .. rş yola duşenleri doğru YO- ,· hev. ete Saffet Eer:e reislik etr.ı•k· sıdır. ~ldney liınanına kar .. r akim kalan 1 

1
.KI.NDI. 

17
.
12 8

.36 Rayan Ruı,<-lt, bir dt"\·let rt•l ... lnln · t ilh ı ' ~ ki 1 A ı ı dn bl iki t ~ pren.ıp en am ~ mamız ıazım- la çcv·rmek için gayret .sarfetme- ted.r. Heyet, ali..k<.ılılarla tt:nasl1r .l"AliJ ftn nato u ~ e e «·.!'.\·· Jnııon baıııkınında bııtırılmı• cep de-
kan ... , olnıu-,ınıı. Rt>,,-az ... nrayda otur. dır dk Bu h • . ... ıdC'n d .1 tan araba~ı» derlerdi. B''tlklet ı,gttl 1 AKŞAl\t 20,36 12,00 

· · · ma 1 yuzuı e; mı· ~·t.pmak üzere ysk1nda Ankar1:1ya nlııtlhlar d lkJ ı ı ı ke1ıtle· YATSI !!2.36 2.00 ınat..ınn '<' « \nır-rlkanın ba-, hanıntt~ Fakat zorlukların 'lCrelcrde r. , Ietimlz arasında demokrasinin ha· d.ı 6(\decf!kt!r. altındaki A,·rupa nıeınleketlcrhule 1 . . • ııı an !ı n n yer eri 
uıı\unını ta151ına•.ına rnıtıne-n taın bir hang! kaynaklardan ,.tkttğını dJ kiki :-imet \'C kıymetlerini anla- w. • ıer(ektt-n bir •Ş<")·tan arab3 , 1,. ol·· dllınl'j, 'jlnıdt bunlarl tıkarn1ak ı~ın 11\tSAK 3,13 6.37 
lht l~Llt·ldlr. Bir l('timai hak ... ıılık gt;- as!a gözden kaybctn1c:-rıek şarttı:- mıynn bir ~ok ·nsan türed ,. Darı ekmeg ı yıyen 1 ınak l'Olunu tuttu. ı:aznn gt'lt'n ledblrler alını)Ornıuş. 1 . 
rÜn('tt derhal llarektlf' ....... ,.r. n b g·ı·ıı k • n ,..... ence. U l '•ll•aştııın11:". Demokro;,İ 0:111et ve kıymet:e. b' k d h' 1 . ÇOK IYl OLl.R unlar 1,•ıkarılır dn "ırları Ye nlo· 

s.· .. j "'•l.\'~lnd" bü:l"lik bir -,oh ret i'Oriuklar şu .. dan Heri f!'eliyor: ~f('. ,. rlnI dünyaya yaymıya muvaffak 1 1 r o 1 n ze ır e~ d 1 t;ıe. Rahlı:Cf'ılr eh-arı Vf' l!!ttanbul dellcrl AnıerJkahlar1n eline ge(,'er!!te (V ~ô.~~lb1' ·. 
kazanan Zen<·! bir kıt l\·ln ll(' &rne c:!e ı ti · kio.u(ı ı h k' j n YC n ın. ı esnıt!:lnda her o 21nadık, çünkü a :ki \'e hür Şehren1ir.lnde brahimç;.1ıvuş n'la f'abrlkaları on milyon kilo ıııabun )a· ola<•ağı size ben -;öı·llJe)·tın: n. Ruz.1 
f'V'Yf'I ,-a-,ıngtonda bir kon~r ft"rtip ır•Janın müik-·yet hakk' ı'.'! nıasuıı deınokrat prensiplerine tiı:bi o:a· · halles:ndc Saraymeydanırdaki bir paeaknu5. Bu sabunlardan bir k 1"' 1111 

f"llilnll~li. \.ıner k;tnın "" arlo;lokrttt \C n1ukadd -5 olduğu esa~ ihmal'! eak yerde kend:m'z bu r.am altın- bakkaldan dsrı alarak evinde ek~ \.-urguneulsrın h.•111b.lenıne-.tnclc kul· ''elt'den kongrt>e btr ~ ... aJ; kon· e $ 
ruJılu t'f'Jnl.\.t'tl 'a"·ııan '" an<·ak .·\· ut]:ramıı. b r ıakım ns:tnl rın di· da sahte \'e yalsncı putlara ta· mek yaparak bunu Y yen Sadh·e !anılırsa tyı olur. Buna gerçe-ktl"n h· grcdc ,yarım ınll.)ar tahıtl'fat kabul; 
ıncrlka ihtilullne hl:r.nlet f'tınl'1 adam· ~cr.crı:-.:n :ı, :,kına tecavüz: etme· pındık ve ldea11crim.ze ay~rrı sah:•- adında bir kadın zehirlC?nmlştir. tlyaf,.·1arı \ar. Anıtr ka fabrJkaJ&rında •eri hallndr 
ların kıı:larını it1a dlyr kabul eden le•· · J a d'I · d I b 1 Patate s li t:>laş kebabı, 
clhtilal kıL.lan <'l'nıl.\f'ti't ırk taa su .. 
hunoı kapılarak bun'\ nıiı.ni <lldu. Ba
·'an RuL\-ell drrha.J bu ecn1l3·etten 
i-.tlla..,ını 'ererek ,.e 8('.)-az +ııarayın 

bah('e-,Jndp /,enrl kıı k;ln bir açık 
ha\a. kon ... rrl t!'rtlJl rd"rl"k taaı;~up. 

la \"e hak .. 11lıkla ~·arpı~nıı~tır. 

Geçen gün :\p\ ~-orkta mllhlm b r 
pi~ eı.. ilk drtu olarak OJnana.raktı. 

Ba,,an Ru;,\elt ha7.ı da\·t>flllt"rlle be· 
raht"r tJ)·atro~·a glb11rk tizf"re bilet 
alınn,tı. Tt)-alronun ününe g~lln<·e, 

baı:ı l~<.'ll<"rln f'lll"rlnılı• ba~ rak •'}lıfı 1 
lUkarı dolıt,tıklarını \l' t )Otro ıntı. 

ılürü.nden hak-,ı.thk cördUklertnl ld. 

dia ile ntiıuayl~ ~ aı)tıklarını 'örhr. 
cBcn hakı..ıLlık ~nı•an bir nıi.1p-,..,f'1ıte· 

.ve ~lrrnıenı• dl~f'rf'k hllttinl geri \l'· 

rir \'(• ha~ka ı·yı.ıtru~:a gldt-r. ) 
na~·an Ruı::,ell, :.;-unHık gaLl"ttlt>r· 

ıle 'e llll"rn1ualorıla tıkan _ya1.ılarlle. 

,itaııl;irilı• \f" l•onteraıı .. ııc "oca..-.ın· 

Ll.n tok ııara k.tı;\Dllh&ktadır. 

·e ınus.ı:1•~ ı e ı m ştır. Bı• hırn siirüklcn i <· K;ıdın Gureba hasta· r:~ln(' kfldı- \ fANASl XE! '' bin <"t'll drııtzaltriliı ınan 
yüzden b;r kısıın fertleri mal \'C (:\rka,ı ,-ar) :·ılın ıştır. 1 B. Ruı,tlt J\rnrrlkR kongrc"ılne, J Tatlı ert 

SONMIYEN ATES 
Tei riko No. 79 

- Bu vaz~yette sokefa çık-.rsan duğ· 
rü olmaz Pcr·han! .. Otur da asabın birzz 
sükünet bulsun. diyor. 

Beol zorla oturtuyor. Kendisi de içer 
g.dıyor. a.raz sonra elinde b r limonata 
bardağı :le bohçere gel'yor Bardağı ba· 
ra uzatıyor· 

- Bunu iç Pcrlha~ .• Belki b'raı fe
rahlarsın, d!yor. 

Gayızıa üstadın yuzüne bak )-Or1.i.n1: 
- B n. evvc·a ZE"hlrliyorsu•ıuz, ıonra 

Yazan: i sm et ZIYA 

dil tcd•Vll·e kiılılkıyorsunuz değı! nı • d .
yorum. 

Ü tadın o tem z ve magrur yüzür. ü acı 
bir ifade bulutu kap!r:yor, bana: 

- DemJnde ıana ~c:;öyleınlştfm Peri· 
h<ın .• Sen. hayatl ycnı. yrnı anlıy::ıc::k 
b:r ya tasın. Ben isC' hayatla aliıka.sını 

kesınış ıhtiyar bir ad ·mım ... Btlrllinı e~ 

''lıll. hiç bir Jht:risın Lığraınadıgı metrük 
bir tasyo:·dur. Ben burdda !ade V<" ba
sıt bır ruh iıkUnu f~iı,dc 

~Ionoton, sıkıcı bir yalnızlık... Fakat 
ben, bundcn memnunum Perihan ... Ö
nümdtk hayat ser~leri için ç·zilmlş pro· 
gramlarım var ... Bütün gayen1 o pro· 
gramıını tamamlamaktır. 

Sana gelince; bugün için belki kalb1n
de eldatıcı bir ı,ı'yler duyuyorsun. Fakat 
~·arın, heyecanların. ı;ıüklın bulduğu za
n1an bu çocukluklartna herkesten evvel 
kend:n güleceksin. Ku\·vetli heyecanlar, 
tıpkı sabun köpüğür.e benz.:rier. Bir an
da sönüverirler Pcrlhan... Ne kcnd ·n 
ald;;n, ne de beni aldat ... Bu. böyledir 
çocugum ... $imdi bur~dan çıkar~ın doğ
ruca ;vuvar:a döners:ıı. Seni mc.~ut \'C' 
nıemnun görn1ekle ben de ınesut olurum 
('ocuğum .. , 

Hangi yu,·a ... Han.~n saadet ... Za\·alh 
ii::::tat. .. ·Perihanın ne ınü~kiil \'e1:: y ttl• 
olctu:unu bil~cn eminim kt ona herke.::. 
t('n fözla seıı acıyacaksın ... 

Üstadın hem okşıyan, hem de )'llkan 
Eözleri karşısında dıtha f1zla ısrar etmek 
çok çirkin olacak. es'-sen o, benim hak· 
kımdakı kararını vermiş, ne söylesem o· 
nu, vcrd·ğı karardan döcdUrmlye imkan 
.}·ok ... Onun için tt:r~z etm~derı a)'.t~a 

kalkıyorum. Veda etmek üzere ü!tacta 
el:mi uzatıyorum \'e hiç olmazsa son da
k'.kada on~ zayıf ve küçük görünmemek 
için c.:u, lı..ırı söylüyorun1: 
-Hakkınız var üstııdım. Sözlerin z rH

lıun~da h?k katcn bir t~tlhale yaptı. D;:
ha şiındiden kend-ml dcği;ıniş buluyo
run1- Allaha ısmadadık üstadın1. s· ~i 
ha:vli meşgul ettlgiındcn dol yı bcnl :ıf 

fediniz, diyorum. 
üctat elfnıi bırakrnıyor. Yana!"! s. \'U

cunda. sıkı sıkı tutuyor. Böyle('c hah. 
('eyi ı,:rçerek ~okak kapısına gcliyuruz. 
K<ııpıda:n çıkınıya h zrrlnr: rkrn. üst t c 

'Ark&u 1'&r) 

,,ıJ1 

O lin y'n<" ne ,\t'ntck ~ap&. 

di~ ,.rek f"J)(") t·e dnıo;tırtdll'",· . ~ 

NJhayet blr patate11JIJ taıaı;ı keb~' 
~-apnı!~·a karar ,·erctlm. Ht'n1 ııt . ..ı 
heın de gıdai _ ınuddelerı bol qnı1;.,, 
bakınıından gtiı;el bir ~·f'ntek l)l 

11
, 

iki kilo patates aldım, gOzcl 1111~ 1• • f. 
dıın, fı'ilonra kabuklarınr llJO.\ dun1° ıı~I"' 

ı't' ~·oğurdunı. l~lnt 1 yumurta ,.l).I 

1 

dını, ff'krRr ynğuTıluın. Biraı_ dıı ;tıl 
lhi\e t"dt'rck ()(•;ıkta onu b r pıırt 1 t' 
pl,lrdinı. Bir 1<'Jl"'İJ-'<' .'"A.\dnn ,.e ~ıl' 
ts.,ını blh ükc·;• ıu;lını. Bir 1'11°1 . 

• 1 J, .. 
etten "'U.\U. 'to)\anı, ..,ah.~-.ı. bıt 1 ı:a· 
biberi hol ~ aptrjıın krh11bı dJı ~~ıt" 
'tına ko_,arak ~··ioorar k:ıı\11ttını. ,ı1 

rint ha'lf h;r<ıt lihHııı ~ıirt-rl•k (lfl 

,.f>rdlnı. Jifltl 

1 

hııardıkl.ı.n ı,,oıu-·ı ~4ıfra,·a '" ti"' 
nar gibi 0Jn1!~;'-ıı. 111•111 ln,.eı.ıi. ;ıw· 

. Uf'tıJ: •·r ıtrıl·ıh ı ... ı hir ~ n:ınc·I• tıl" 

1 Ou11;iiııku ~ ı•ıııt•I,; ı:•h·ul;J-ır:!ı Jll"'' 

· "'Un.t A;ttli. 
j . t:\' &.rJ.I 
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4 - 6 - : ı ı VA'TA.?l 

IIDlr~::ııW!Jl:rJ:JMJ!3ITT 
942 d :!n}z, ~ ~:-a 
nakil vasıtaları 

Askeri durum l Mec~is müzakereleri 

r t.lısa:•zanO:AN lı' ispirto ve İS:Q~rıo ;U rç·ki'nr 
Sayım işi 20 Ht!zirona Ad 
Fatthk,:dşa~,::~~~~ş . ... ,. mira, Beşiktaşı 

1V1annerheimin 
yr.tn1 · ş beşinci 

yı: ''"j 1ü .. nü ~du c .. plıesi ,de : v I' 1 ., U ~ 1 h.1 

:::~::_ :~:: .. :::.·:::.:::::: / kanun 13 y i hası k abu ı e d i ı d i 
ka;l•tı;:;::enesi Deniz ve liara nakil 3 2 mag" lu" p ettı• 
vıuııtala.rıtun sayrm ;i 20 haziran 

9 l 'a;.• ı : ': n. z •. ı . 

:~~, ı;uıı 'lrınlnei a"'rın Vi'ti,.tı r

~ <llkl cı milst~na ada~ıla;dıın 
hlrlııln dıın\a\tı gdm ..,11111 , ' n• ' 
llt""lnd 'ılıt.inıiınlld .r. J>u ' udnın 
bir Çf'~ rrk ll"ırdanbrri Fin mlll~t.~ 
ıılıı ıın!l.:ııh.lı•ratını ldarı• , d~n ~la 

942 cumartesi glinUnc kadar uzatıl-
mıştır. Ad · d · 

2 
N mıra un ık ne! maçır.ı Bc- j natılmamıştır? Salısen Sabr ,. j 

. nrruzınr .}ııpnıı lnrı l~;lıı de f'h~ ı k 3 (AA) B · r ır An ara, · · - ugı.inku umumiycsi üzerinde görlişme:erde 
1 dlr. Eğer Almanlar Kırttn \C l>oncç'd B l\f. M. toplantısır.da ispirto V.! bulunmuş ve hatipler tarafından 

1 
- • akil vasıtalarının hang gUn- 1 şlktn Ş~ref stadındn İstanbul merke7. muhacıme koymak k m;n 

erde ve .ne suretle yazılacağı M. M . şnmp yomı Beşiktnşn karşı yaptı. , kafa ından çıkmıştır? 
MUkellefıyctı komııyonuncıı tooblt 1 Hafta ortası olmasına rağmen sa · · · edilmiş ve allı.kadar Nl\hlyc müdür- huva vcdi k . . . · Bu halı: yetmıyormu gıbı, s .. d e ~aııtıldarı ~ıkınbyı ~ın- ispirtolu içkiler k nun Ill) !hasının l ıleri silrül<'n mütalfıal.ra karşı 

ırnıak 'C <·cı>he dlh:eıtmek hareke- muzakeres ne devam ed imiş ve Msarlf Vck l nın \'Crdiğt izahatl 
tine dc,·aın ederlerse, o halde .}CDI kanun ıeçen mUı.akerelerden son- dinlemiştir. Bundan sonra mad-

IUkleri ile Emniyet lı . v k 
1

•
1 

k. Utl &e iz b .n kı ıl ık b r se- şıktaşlılar b'rincl de,·rey ı 2 - o 
mır e mer ez- Y re es. toplanmı" b ı · · lerlne bild rilmifU d " u unu- ı g~lip bit • rdıktcn sonra yıne mu~·ı 

r. yor u. k r . r 1 '.\tııııncrhrlm'dlr. 

Alnıaıı tnnrruzlnrının Briansk Jle · dn ı ti l\• lls ,.
1 

ra tasvıp e m.ş r. ·ıec yine delere geçılm iş ve cuma gür.O de· 3 - Nakil v sıta sahiplen ışı bu Esefle k , . ne olsa ka:zar.d•k a ~sıl'! olacak 
merkezlere mllracaalla hangi gijn- l nde 'z k i aJ.~elmek mecburıye· Şerefi oyundan çık~ rdı~r. ŞC'ref 
!erde ,.e ne suretle 'Vasıtalarının sa- hakk~k surettun Beşiktaşlılar mu· b rlncl devrede de o kadar lyı 
yım ve yazımı yapılacağını öğren- tft kazandıkla;ı kaz~naeakl:ırı h~ t. oyr.:ımaınLkla beraber, yine o çık 
melcri ve mua~crı günlerde sayıma 1 den ka ırd 1 cal.ıbıyett ellerın~ masaydı , hücuın hattı lk.'nei dev. 

1 ' in ııılll tlnr im r-:ı f'"'l.idr ıl•C'ı 

ı;a ''r;ı, S<'\ gl \ r kR ı·de: lil. 11 .. ıc 

dU) ıırız. Bıı nıll'rtin k:ıt kut kıı • 
'etli l>lr ılll~mnn , turlu tıir·ıı , nk 
,uzıuı. '<' 'n"ıhı"ızlık ~lıııll' ~ yfız 
l><'ş pin ı.nlıraııınncn ıııııl ı .;,u•t 
ı•lıne->lrıl biitün diln) n ile bı ruhrr 
ha) raıılıklu t.') rettik \'I'." Mar~.ıle 

karşı derin hlr hbnnet hağlaılıl•. 

~azıııa 'c limen ... r.ıü ' le Beje\ k k 1 i n .. bugiın öy me tep er ve köy vam edilmek U7.ere toplantıya son 
rnsındrıkl kesimlerde belirmesi enstitülerine ait Jayıhanın heyet1 verllmiştir. 

11111htenıefdlr. l'~ğer t ra.tcjlk salla-
dıa llıiyllk bir taarruz yapmak ister
lerse, bunu blu'e Doneç cephesinde 
beklemek doğru olur. 

Alı11UHıların J>oo~ tuwzasında 
hat' cenııh ile Ko61-0f btikametinde 
~'-nl lblr taarruz yapmnlan Te bu 

" 1rada Jlarkof fle Izyunı ara§ımla 
l>oneç nclırlnl g'1,'Crek Kupjan~k 
tbeıinc yürümeleri akla çok ysk111 

ldnıeld~lr. Bıı maksatla Almacı
ların Doneç'de bir hazırhk 'az.lyeti 
Ce~rdiklerlnl zannediyoruz. 

ltuslara ge11oce. Mareşal Ttmo
~enkonun Harkof cenup fstfkaıne

tlııdc tekrar taarnı:uı geçnıeı;I, Do
nec nehrini aşmak mechıırfy~I do
Jıın ·ı • sı e gU~·le~mlştlr. l<'almt Alman 
hıUdııfaa cephesirrln • te11no'dan tzl· 
ıııa1 batıya doğru bfikUJdüğl\ nokta· 

llusıar bakımından ta:ırruz ~Jn <'Jl

Zlp .g(irllnmektedlr. nuradaa cf!!HIP 
lıatr ltıtlkametlnde yapılacak bir ta
IU'ruz Jnktşnf eder e. Afmantana 
'raganro~ - Stallno hattında kalma-

1 mUınkUn olmaz. 
l<b!tlar, llarkof taarru:ılle Alman 

tıaz,rlığını bozdukJarııu fdtta edJ
) ortar. Fakat bl:r.lm anlıMlıfı.mıza 
'ture onlar Alman tıaurlığını, an
ı•ak S Alman l<U\"\'etlerlnl T11gaarog- -

tallno hııttından ~eme doğ'nı sllr
hıekte hoşa çıkRrnblllrler. 

lruJiısa Uone-·'dc taarrll7. '9fn iki 
ta r • b ra ı şlınııl cenatıları Don~ nehri 
~~·uııa da~a11111aktadır. Tagaaroğ -
nl no - Iı) uııı arasında yeni bir 

.ı\lnıaıı 'l'ya Rıı taarru7..a ba,lıya
bllJr. 

f::!!!xa cephesinde: 
tı ısır haftadıuıberl dc\ aın r4e.n mu
~ •retıeıcrin ı;iıııdlllk neticesi şudur: 
• llh\cr ordusu sahilde Ga:ıale ile 
lııerkC7.de BlrUlha'kem orasında ln
g llz Jlcrı men.ilerinin önl\nde bu1u
tıaıı -... a.} in tarlalarından )'ol aç1111-
Ja nıu \Rffak olmuş \'e Jnı'lllz mü-
~afaa. ı•cıılıc:;lnl delmlşttr. General 

Dahiliyed~ yeni 
tayin ve terf~ler 

Anka.rn, 3 (Telefonla} - Dahiliye Gilnal, Tire kaymakamı Rl~tU Ur-

1 

VekAJctinln yeni kıı.drosunda valiler ker birer derece terfi etmişlerdir. 
ve kaymakamlar arasında bazı ter- Isparta. mektupçusu S dettin Sön-
filer yapılmış ve baZı nakll1er icra mez Ağrıya nakk>lunmuştur. 
olwımuftur. Terfi edenlerle naklolu-ı Becayiş edilen kaymakamlar da 

nanlan bildiriyorum: şunlardır: 
Adana valisi Ak!! Iyidotan, Kas- Gölpazarı kaymakamı Reşad Atlı 

tamonw valisi MIUıat Atbok birinci Köyceğize, Kelklk kaymakamı Hnm
dereceye, Kırşehir valisi Bekir Ba- di Gürsel Akearaya, Tarsus kayma
nın, Giresun valisi :MUhtar .Akmıı.n kamı Kamuran Tunçman Silifkt>ye, 
ikinci dereceye, Kırklareli vali.si KA· Silifke kaymakamı '.:'<!had Danışman 
zım Demirel, Bilecik ·rnlısi Rlfıı.t Şa- Tarsusa, Tuğrul kaymakamı Izzet: 
hlnbnŞ S Uncu dereceye terfi etmiş· Kılavuz .Bozdllğa, Şlrna.k kaynıaka

Jerdir. mı Fazıl Kaftanoğlu Erbaaya, Bay-i Sivas idare heyeU lizasından Meh- ramlç kaymakamı ŞUkrU Alptekin 
met Kurt 70 liradan 80 liraya yUk-ı Kaleclğe, Boz.doğan knymııkanıı Vas
selmlştlr. Kozan kaymakamı Rlfat fi Ozdemlr Kelklğe, Nusaybin kay
ErOI, Lddık kaymakamı Fahreddin 

1 

makamı Hakkı Gençoğ'lu Birinci u
AlliSkalı, Genç kaymakıımı Tevfik mum! mUfettİşllk yazı işleri direk
,Karademlr, Şn,•şat kaymakamı Sad!k törlUğUne tayin edilmiştı.r. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(Ra~ ı lnclde) • /* 

Döğilşen her iki tarafın da ümidi, 
çöküntunün diğer tarafta daha 
evvel ba5göstermesi yolundadır. 
Bu ümitlerini gerçek gıbi göste· 
rccek emareler keşfetmekte zor· 
luk çekmezler. 

Yalnız şu nokta dikkate llıyık

t.ır ki Almanlar, k:ıhir bir zafere 
varmak yolundaki iddialarından 

artık vazgeçmişlerdir. İsviçre ga. 
zetderlne Berlınden ac:keden ha
berlere göre Almanlar şöyle dil· 
şünüyorlarmış: •Amerika, A'YrU
pada kat'l -neticeler almanın ge-

ciktiğlnl görilnce buraya ait altı· 

kaları azalacak ve kendisini daha 
yakından alılkadar eden sahalar
da Japonlara karşı doği.lşmcge 

koşacaktır. Bunun üzerfnc Avru
padaki iki taraf da birbirini eze
miyeceğlnc akıl erdirecek ve bir 
beraberlik barışına varılacaktır.» 

hazır bulunmaları· • 1
2 

• 
0 

, ç ~ ~r. . B'1'lnc! devreyı redeki o feci vaziyete düşmezd.. 1 
• 'e czıcı b •r oyunla g ,. I p va· . . . . 

4 - Aksi 1ıaldc mfıddctin hıtamın zlycttc bltirm 1 1 Şurası da \ ' a k ı, mısaflrlcr mız 
d 

- e er ne rağmen ikin. .. 
an sonra ele geçecelderle mazeret el devrede k d ' h dun birinci maçtan çok daha iyi 1 
i 

• en ı ataları yüzHr.- 'lh iki d cı 
s z sebepler harreindekl ..mUracaatta- den üç gol . , k oynadılar. Bı assa ne evre e y .)ere sahadan 3 • 2 h · ı · ı .. t rın eczalı addolunacağı illtn olunur. mağlup olarak avrıld l Adm' ra mu acım er n şut a <ır-

( l 
1 Şimali E: ırıtta 1 

br;rbl 

M • 1 ar. ken görebildik. Mr amafıh şu da 
açtan evvel Y~zdığımız yazıda \•ar k b r takım ovnama)·ınca ra· 

Be kt 1 la ' • ş - aşı rın hu maçı kazanabl· kip trkım ovr.ar. Bec:ıkta!l! ı ların 
leC<?klerlnl sö~lemekle, Fenerbah- kinci devred~k l durgunlukluki&
çc yend' b ' d ı ız e ne o!sa yc .er.z rı hattiı sahada yok de"eeck va-
kafasllc hareket t k 1 ' . . 
1 1 

1" me Beş ktaş. zlyetlcrf ın!sa!ıder mıze iyi O) r.a. 
(Bafl ı llDdff) •§• 1 ara pahalıya mal olabilir d ye mnk imklınını vcrd . 

kaynaktsn teyit edilmemiştir. ~kazda bulunmuşnık. N tekim dUn Admlr:?lılar eski ma~ a ıl(' bir· 
Roma, 3 (A.A.) _İtalyan umu- 1 :itar.~ul şampiyonu bu haleti nı· şeyler göstereb'ld ler. Merkez mu 

mt knrargahının tebliği: 1 yenın kurbanı oldu. Fenerbuh· hacln{I-erlle merkez mll vl 1k t l 
'Mılıver kuvvetlerinin Goltelgu· ı ~~!~ ~:.nmesl, lk beş dal;lkada b '7.<' hakiki Vlyanıı oyunuru göı;· 

aleb çevresinde kazandıkları mu- . '. .\ 1 1 gol yapmal.r1, b rblr !nl terlr gibi oldular. E-:rsen lk moc
vaffakfyctler daha ziyade artmış. t.;kıp eden gölhik vaziyetler, ik1n- larınd:ın ııonra b' z m1safirleriın ızır. 
tır. Sayısı 3000 den fazlaya çıkan c. devrede oyuncuların kafasına futbol bi1.t:.ler' nl hİ<.' bır sııretlc 
esirler arasında blrıncl İngiliz zırh 1 ~ u~arıda kaydettiğ imiz düşünceyi lnkılr etmemi~tik. Yalnız uzun za
lı tuğayının komutanı da vardır. ~o mu~tu. ~ · rinc devren r bil- mandrnberi sah. dan u:ı.ak kalmn· 
Ele geçir' len topların sayısı da assa ılk yırml dak ikasındaki Be· ları ı:et!ces: müessır bir oyun oy-
128 1, tankların sayısı -.•{izden zi· I şklkt~şı ikıne de\'rede tanım"k na,·nmadıklarını kaydetml ve 

" abıl d ~nd· " yedeyi ve kamyonların sayısı da eg 1 Maamaflh Beşiktaş· kendılerl için hamlaşmış mtalar 
takriben iki yfizü bulmuştur. P<>k ı lılar yalnız bu düşüncenin kurba- t .. b 'rinl kullanmıştık. İşte bu ham· 
çok m iktarda silah ve başka teç· ~~- t~ad.•l~ r. Takım te,kilinde İtf'.lltq ustalar, ne olsa yctneriz 
hlzat el imize düşmü&tür. duş uk er hata da bu neticenin haleti ruh 'yesılc hnnkct eden Be-

Londra, 3 (A.A.) _ Şlmdı öğ- oğınnsına sebep oldu. Ev\'elfı Ha- şlktaşlıların bu hat;ısı rdan lstifa
'.r~fldiğinel göre, Libya mulrnre- sanın Ankaradan getirilerek takı· de ctmes n bıldiler. Ve kaybett k· 
besinde i1d s lah mühim rol oyna·: m: sokulması kım ·n a klına gcI- 1 ıerı m~çı k:ı:ra r. dılar 
mıştır. Bunlardan biri Amerika- m şlır? Sar.iyen İbr·lıim niçin oy. Ma4:ıu cere;raaı 
da yapılıp Libya cep"hcslne sevke- ! Ahmet Ademin ictareslnclc ba!:. 
dılen Grant tsmH tanktır. Bu Çin'ikr 4 şehrı' lay:ın oyuna İstanbul .aınpıyor~u 
tankın a~ırlıg~ı ?8 tondur · • t> - • şu kadro ılc ç:kmı~tı : 

Bır de mühim bir rol oynoyan, geri 0 1 dı•or l M Ali_ Ya\'UZ Feyzi - Hiise· 

:i•r t~:ksa~ar topudur. Bu en ka- Vaıııngton, 3 (A.A .) _ Çlnl 'lcr yin, Hasan, Çaçl ~ Ht l:s, ll kkı, ı 
ınk çe ı m ıhv~rleri dahi d-elebıle· merke:ı.i Çınde yeniden dort şch- Sabr', Şeref. Şükrü. 

ce kudrettedır. r~ geri alm ışlsrdır. Mangc;an'da 1 Ri.tzg:lra karşı oyr:ayan Beşik· 
Grant tipli ağır tanklarda ağır l 40,000 kışl ık b ir Japon kuvveti taslılar daha ilk dak.kada Admlra 

mitralyözler dahı vardır. toplanmış bulunmaktadır. kalesin! sardılar Bu seri oyun 
karşısında rnis:ıf r takım miida-

r
-....-...~ _ _ _ _ __ _ _ fa;sı şaşırmağa başladı. Ve 3 ii _ 

Pin mlllPtJnln bir çe) rek r~ırlık 

S<:•n ı ... tıklfıl deueşlıııle ) .~ı !'.IJrdiğt 
hl•) hl; adam. -' u.lnıı. g"'°rn harpfC'· 
ki ınukın emeli idare ctmtlb b:ıkı

ıııınıl ııı değil, "'ırf tarihi bir «ah ... ı

) et ıfalllc dıı dlkkııte \e u;~ı~:ı 
lfı) ıktır. 

OııırııııUn bllytlk bir 'kı ,,.ı, f'ar
lıl. ldnrr,..lnln bir o;uba)ı s:ıfat lr 
ı:eçıııl~tlr. J!ll7 ılc e!!kl l!ıı!IY& ~·ıkı

lınl'n l"lnlanıll) 8) n kuşmu~ ~ e ı' tıı.. 
ını h:ıı hini idare etm ~tir. ll'fo mll
lrll l-;tlkllUlne kn,·u-:ııncn, mllli rf'lı

hcrlnr bir hclllyc 'nııwk ıiırre iane 
fopl:ıını":lır. lHannerhcfııı bu parıı

)B f'I Unnek l"teınem'ş, hununl.ı 

hlr r;:ucıık e ... lrgeme derneği kur
mu~tur. \ atıınınn olan hizmeti iı;-ln 

şah 1 'e ıo.I~ ll!'.f bir bedt'I de arama· 
mı-:. iıükfuııct naibi ı;ıfatlle serlm
lrrl hltarnfltkla ldnre ettlktf'n , <' 

nıecll" cünıhıırlyet rejimini kur
duktan ;ıonra hıısl1!11 hayata çekli· 
nılş. ırnf'Ok hııhran daklkı:ılıınnda, 

mlllf'li lu!'ndl hlnnetlne iht:y~ du~ -
dulu·n \llZifı•~e ko~mııştur. \'atnnl 
hizmeti, bu ruhta ka' rıyan, ltılz.me

tlnln ~delini "arıdalye şeklinde ara
mı) un \f' lıenllk iıtıllalanna kendi
ni kııpılırnıı~ıuı fl'ragatıı bir ın .. aıı· 
tıırlhin her deni \'I" ılün~anın hn 
)l'ri irin mlht,..,na bir örnektir. 

Yalııı:r. ?tfııresıl l\lannerhelnı lllr 
:r.aferln hızllc iimrUniin en hil) iık 

hahhını lşlenı'ı;tir ı.ı o da rctfıketl 
bir harptt'n yeni kurtulan ml'..mlr· 
ketlnl; :Flnl:ındiyanın ~ok ariz do~-

"'J11ııııeı bir haftalık zamana ı.e 
llı';ır kay:ııılıırınıı nıııl olnn bu mu- yağlı tohum füccorlo-
\ ıı.ffakll·etı hlıylUmek tı:tn. deHnen 
tlırıJ<t.ıdan 'lohruk ı~nup ı111tlkametln

Bu ümidin esas istinat noktası 

yanlıştır. Çilnkil Amerikalılar, 

Almanyayı mağlCıp etmeğl i!sas 
gaye b iliyorlar ve bu işe gittikçe 
az.almayacak, aksiDe olarak arta
cak bir ~evk ve a:ı.tmle .sarılmış· 
!ardır. Almanya, kendi takatini 
zaten pek çok zorladığı içm mu
va::ı.en.enin kısa bir zaman lç~r.de 
alcyhınc dönmesi ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

B 
..-.-rw-.c cil dakikada soldan açılan bir h ı-

L r_ .. _!_~ b a d 8 V !~S ___ !_ f J~~f f~i.~~~~~{~~J{:[~ 1 __ -.::--=-------~ yapılan b r hücumda Şiikrilnün 1 

tu olnıı Anıerlkanıa \C lnıiltcreahı 
ı.,ıırak rttlği bir <'t'phe~ • karşı lınr· 
hf' t.ilrüklron~ldir. t~ter Flnlııındl· 

)a bıı )Ola ~tmf';'jlp t.ltııırar kalsa\·. 
dı ~k akıllwa harp.ket rt.mf,; olur
du. J>cıno)(,ra"I ka7.anırsa • yalnr" 
hıuytcn e'" ı>lkl hududu elde etmf"k 
le kalmaz. Belki ile 5o,yet idare-

t c ~ 
.,~ol zırlılı blrllklıııi taarruın 

ı.e,·•· "etnıiş \ r tekrar onemH bir lllU-

ha;~lıe ba,ınmıştır. 
·ifrr General Rommel muvaffak 

•ılur ı.:ı, şimale donerek Tohrıık'u 
tl'('rlcı ,
1 

'e şarka doğru Derll~erek 
·• lliır ı 
1
, ıudııdunıı kıw11şııbllccektir. 

1 
llkat bUtlln tıu manc\ rıı hareket"' ,.,.. 

bU '• . tıınk \'e tnyynl't' u .. ttınliltu ile 
bl!~rük bir OlU\nfCnkl~cte ulaştırıla"' 
I · nu 1ıaknndan l\lih\Cr ordu U. 
ngıuzıl're llstUn değildir. JnS"lllzl~r 

lllukabll tıuırruz kudretini muhafa-

rının zararları 
Ankara. S (Telcfon1a.) - Son zn. 

mantarda. yağlı tohumlar piyasasın
da bUyUk temevvUçlcr olmuş ve bu 
yUuien bir çok tUcclU'ımız zararlara 
uğramışlardı. Bu tüccarlarımızın Ti
caret VckAleU nezdinde yilptığı te
şebbUse VekAlet. prensip ltıbartle 
muvalakat ctmlştlr. Çok yakın bir 
zamanda, bulunmuş olan formU!Un 
son şcldl tesblt ed lecek ve bu su
reUc tUccarlarımız zarardan kurtui-
muş olacaktır. 

Heyet, VckllleUe tcma.slannı bitir-

Tarafsız bir seylrc,, barometre
~ln ne istikamete doiru gitmek 
ıstidadını gösterdiğini artık 7.ah· 
mctsn.ce farkedebilir. 

Bora de· sıkı bir şiitü geri geldi ve lkincl 
bir vuru" Be.şiktaşa ikinci golU dC' 1 
kazandırdı. 

(Rıı-:ı :! ncldel »·« umumi muavini Kemal 
Süleymaııın müdafna~ı mlştlr ki: 

Bundan sonra kend1sil'P söz \'e· - B'r noktayı tavzih etmek is-
r!Jen Süleyman clle yazılmı: 6 - 7 terim. İddianame ayın 21 inde Bu devrede Beş ktaşlılar brş.. 

Geçen harpte Belçika, şim3U sayfalık mUdafaanam<'sini mohkc- tebliğ ed ılmi~tir. Yalnız o, bunu tan . nlhayet.e kada~ Mkim~.ı. ML 
Fransn, Rusyanın büytlk blr kıs- meye takdim etmiş ve zabıt kCttı-1 tercüme için rn<'nsup olduğu mü- dafırlf>rfn yaptığı bır kaç hucumu 1 
mı, ~talyanın bir kısmı, Romanya, bl tarafından okunan bu mi.ida- ı essescye göndertmiş ve idd aI'a· M . • Alı muvaffaklyctle kurtardı,• 
S•rbıstan, Yutlan arııızlslnkı brr 1 faanam1!'de Süleyman şunları soy- menin tercümes1 oradan geç gel· dcııre de bu suretle 2 • O Beşiktaş 
kısmı he~üz Alman .işgali altında lemi~tir: 1 m~tJr. Pa\'lofa isted ği bir günlük 

1 

lehine b ttf, 

lıırl,.kl Ji"lnlı-ri dı> kurtamayı ~nıiıt 

ııdcblllrdi. Kurtuluş iimldinl Jhıs~n
tıııı )'lkılmıı,.ında hile görse harhl' 
ııtılnıakla çok tehlikeli blr kumar 
oynamı tır. 

Ruglin yetml~ beş yaşına ,·aran 
bU~iik Fin ~kt"rl, l.}l tılyctle hal'('· 
ket etlljtl ldn :Fin mllk'tlnln l!ia~ gı· 

1.a ~d ı rı Yor :ır. Ru itibarla. General mlş \'C lstanbulıı. hareket etmlttlr. 
d•oınnıel'fn yeni 1aarrnıJa JnglUz or-

olduğu btr sırada ve Alman slvil 11- Hiçbir şeyden korkmayarak milhletin verılmesini rica cd yo-I 1kinel devrede Şeref çıkarılmış, 
halkı harp musibetlerini doğru. hcrşeyi olduğu .ıfbl söyhiyorum. ruz. Yalnız mahkemenizde mev- 1 solııçıfa İbrahim, sollçe <k $ükr0 
d~n doğ~uya çekmedik! halde gfi. Ben ynbancı bir toprakta doğan 1 cut b ir yem nll tercümun bulun· alınmış~ı. Siyah bcya.zlılar daha 
nu11 blrınde birdenbire çöküntü halis bir Türküm. Cedlerlm ara- duğundnn Pavlofun miidııfaasını ilk dnkıkada topa seyırcl kalmağa 
olmuştu. Çünkü halk öıçüsUz bl şında Türklilk için can verenler hariçte tcrcilme ettirmesine lil· başladılar. Bu durgunluktan lst • 

11~.vk ve fcdakArlıktan ba!jlayara~ vardır. Okuyup yazma bllmiye· zum yoktur. Ayrıca bi:ı.lm rusça f.ade eden. mlsafülerlmiz Beşiktaş 
dort sene lçfnde gitgide ümttslzli· cek kadar cahilim. Komiin zmdcn' bilmcd 'ğimiz nazarı it ibara alına- knleslnl . bır. tazyik çemberine nL 

ını lıu h:ıt.ısı ~ iizlınden kayhetnıl

JıWl'ktlr. Paknt son harbe atılmak 
ı.·tırf'tllc öııırUnün son d~lnde Uze· 
:rın.- alıtığı şab«i mesullyet. ht'rhal
df' hundan C\'Vclkl hayatının bellrt-
11~1 ruha 'I' ölçiılcrc uygun s.&) ıla· 

rnaz. 

U!lııııu 1 t ,
1
, r cıı o nıeclmr ctnıe&I ı.·e 
••lıruk knle-;lnl t!!<'ridc nmvaffak 

olınaıu hcklcııeıııc-l. 

r 1 
1 · Rus • Alman l 
--- harbi __J 

'1ı (Ba..'ı ı faclde) >--« 
t tcrkez; kes mınde yapılan mevzıl 
d~J.rruzıar çember !çıne alınmış otan 

1 
Şlnnıı gruphınnın imha ile neUcc

cı'nrnışur. Bu muharebeler netlcesin
e:ırd~şman 1500 den fazla ö!O, .2000 
kı ' ut top, 287 mayin atar vt'l m8"' 
lt neıı tUfek, 3 tank ve 4 tayyare 
BYbctmıRt r c ., . 

,_ 'Phcnın -"imal ltcslminde Vol-
1\0f' ., 
ll1 Un bııtnklık arazisine şiddetli 

~~Zil Çaı·pışmalar dcvnm etmiştir. 

2 
Sovyct tankı tahrip cdılnuştlr. 

~euı mayıstan ı hazirana kadar Sov
tlu er 6010 tayyare kııybetmişlerdJr. 
d nların 496 sı hava muharebclerln
cı~' 34 dU hava b:ıtaryalnrı, 14 dil or
Ust tc,1tnıerl tar tından dU!}\lrUlmtiş 
..\ larııfı yerde tahrip <'dilmiştir. 
ai111 mUddcL rçındc şnrk cephcs nde 1 
~an tayyaresi kaybcdılıniştir. 

• Bagl• 

i PEK 'te 
ı . 
a 

2 BUyUk Film 

Z 8 R LA 
A T ı L 

l3 (ŞfKAGO KRAJ.J) 
aştan nıhayctc kadar heye
canı. ''"' hartkult'ıde F.lm 

Eaş Ro'de: ROBERT 
MONGOMERY 

2 Senenin en büyük zaferi 

A RJ A TİNA 
Son Halta 

!stanbula çok miktar te ve hoşnutsuzluğa doğru yol al- anlamam. Adet olduğu için bir cak olursa Kornilofla Pavlofun drlar. B r hilcumd.~ sağac'.ğın bır 

da bug
.., day ge}dı• n:ış, ırııhayct guniln birinde pes partiye girmiştim. Yoksa iş ver-ı müdafaalarını rusça okumaların- ortasını ı:olaçık guzcl bır ştitlc 

dıyere.k hilki'ımetl ve askeri kuv- miyeceklerdi. Yalnız partinin ga. da umumi bir :fayda yoktur. Bi· 1 ağl:ıra taktı. :re çok geçmeden 
(Başı ı lnt'lde) X vetıerı aman dllemeğe mecbur et ycsi hakkında hiç bir malümatım m:cnaleyh müdafaaların türkçe . merkez mııhacım tklncl golü de 

miştl. . - voktur. Alloh için şehadet eden nüshalarının okuuturulınnsmı 'ka· I yaptı. On da~ikada elde edilen bu 

day geJm!şl&l'· Ekmek kalitesi- B. Hıtler, bu defakı gidişin 
1918 

kimseler de benim komUnist pro- rar altına almanızı istirham ede-1 bc~abcrl!k sıyıh beyazl11arı daha 
nin dilzeltıhncsi ıçın tetkikler ya. manzarasına bcnzenılyeceğlnl de- pagandası yapt.Jğımı söylemişler· rfm. :zı)tıdc ~zdu. Ve ortadan hıma. 

Naş~t Uluğ 'un 
oğ l u bir kaza 

netf cesinde ö ~dü pılmaktadır. ~larlcı. temin etmiştir. Arada hiç dlr. Ben hüsnüniyetle birine iyHık Kornilor prensip itibarile mii- ~en slld ı. Devre ~nlarına dt:ıfru 
1stanbu1 Valı muavini Bııy VUPhcsız !arklar vardır. Bunlar- yaptım. Başıma bu haller geldi » dafııanın tilrkçcyc çevrilmeslr,. bır . gol daha kaydeden misafırle-

Ahmet Kınık bu hususta gaze- dan başlıcası; şimdiki demir pen- Süleyman müdafaasında önce muhalif olmadıl!ını söylemiş ve rinıız mııçı 3 
-

2 ka:ı.andılar. Ankara. 3 (Telefonla) - Arka 
tecllerc &U beyanatta bulunmuş· fse~n1 halkın hosnutsuzluğuna ve söylediği vcçhllc hCıdiseyl hiküye~ demiştir ki: K emal Onan <Cen) daşımıı Naşlt Ulugun 13 yaşındıı-
tur: ~ n .n:ı karşı daha hazırlıklı ve etmiş, masum olduğunu söylcmış - Yalnız bu tercfimeyi ben iti- ---------------'ki o •lu Ümit Uluğ, dün gece fecı 

11- Bu sabah b ir gazetede ek- arıkll bulunmasıdır. Halk hoş· ve mlldafaasını şu cümlelerle b. :nat ettlğ m bir adama yap~ırab·ll· Amerika meclisi bir kıızıı r eticesınde h .. ynta goz· 
mek kartları etrafında neşredL ~u.~uzluk ~uyabilir, fakat bunu tirmlştir: .. rtm .. Aksi takdirde mahkemenin ler.nl kapamıştır. 
len raknmları ben de &ördüm. ~ na çe.vırmek ve iradestnl du- 11- Eğer omerden şiıphe et- tercurne ettirdi~! müdafaan::ı a:- Bu!gar 

0

ıstana harp ru k o Zek!ls•, terbiyesi \'C çalışkanlı. 

Bu hususta size knt'i bir mali'ı· t rma ıcln hiç bir v.asıtası yok- scydim, vatani hislerimin tcslrı tına imzamı atamam. ·ı A glle arkadaşları ve bUyükl<'ri ar • 
mat verebilmem için henüz O· udr. Teşkilatın her tiirlüsu" yok altında hükumete haber verir. Reis, bu mildafaanrn türkrc o- 1 anini kabul ettı• d bU Ok bl e ilmi ,,. sın a Y . r sevgı kanınıın 

listen isten.il z.ı:.»atı alama- Yanı ~ ve her ı;chlrde halkın .s. dlm. Hiç kimse beni alçuklıkla ,t· ı kun~ası keyfiyetine ne dediğini ( ... ı ltridıe) c••) . kOçilk Uluğun olumu derin b r te-
dım. Fakat, ilk bakışta bu ra. 

1 
tlmallerlne karşı tcdblrler ham edemez. Kornılofa sordurmak istem • o duğunu Bulgarlera anl&tmak Is- cssilr uyandırmıştır. 

knmlar insana milbalagalı gibi a •nmıştır. :Masumum. Vereceğiniz şaıılr ka atılarak \'e tu"ı•kre olarnk c:u c• te11 !et' • l F k " ,.. ... 1 " ır. <.;enıızcsl mgün kaldırılmıc:tır. 

geliyor. Şuıasını da söyllyeyim a at maddi ve manevI takat· rarla bir vatandaşı temiz çıkar· vahı vermiştir: R d .. ı A k d " 

Of 

. div. 1 1 son hadd k d • B 1 - .. -, • a yo ;,oy e demişUr: r a aşımız Nnilt Uluğı.ı:: "" 
ki, ısın ver Cı un ya nız s- . e a ar zorlandıktan ve mış olacaksınız. u meşru hakkı. - Ona itiraz etn'iyorum Bul Ul ğ il 1 

1 f d 

"'il gerıldlkt • · « gar milleti "'ln actık in· u a es.n n teessürlcrlne istı· 
tanbu ç n et; aynı zamanda .. en sonra bir defa kopma mı sizden: bekliyorum, s~yın ha- Pavlof da terciimcyi itimat et- tihap saati gelmı~tİ;. Amerı•·anın rak ederiz, • 
millhakat ve u:ı.ak kazalar lçln- 6~~ .. oyle bir daktka gelebllfr kİ kimlerim·• ~ tiğl b .r ada:rıa yaptırmak istediği· nckadar muazzar: b!r ku~t ot· 
dir. Her fırının muhtelif hileler- ~~ ~ntü istidadını hiç bir kuvvet KornDof ve Pa'\'lof mühlet nt ve müdafaasrnı rusça okumak duğunu her B•lgar takdir eder. -----J---------
le en az 10 ekmek tasarruf elti- der rad1!'az, hattft tarih sahnesln- j Üyl)rlar arzusundn bulunduğunu b!ldlrdl. Duny.anın yarınki .,;d'ı" n. İngiliz- eşekkü r 
ı;:ını farzelsek b le bu takdirde <!i m ıyc kadar görül M" k A t .. - " 

k b d 20 

iraden n t kil" en azmin, Müdafaaname bittikten sonra uza ere odasına çekilen h - er ve Amerikalılar tayin edecek- Rad\·oma tlrıır: olan bo"ııkluı.., ,.i, 
ara orsaya gun e - 30 bin vüks ı. d' ~ at delıasıntn en reis Su" leymana bir so",•lty"ccğ'ı o- kimler heyeti 15 dakika sonra ti K ., 13u "' d ğil 

2 

3 b lan k k ,, e~ e ı · " " r. rah başınızdan atınız ve MI- dererek yen. btr hale kO""'" Rad 
e - .n e e . çı arılı. lerle rece erın~ varan B. Hit- lup olmadığını sormuş, 0 da: tekrnr yerlerini işgal ettiler. Reis hatlovlçle müitcrek bir cephe ku- Teknik InU~escsı sahibi";· P ~e 

yor, demektir. Maamafıh dedi-1 su al ar~ada31arı bıle... Geminin - Gayrisini vicdanınıza bırıı- Sabri Yoldaş, m2hk'!mcnln iU ka- rımuz, Balka"1.arı Almanlardan teşekkUrlcrlmln sunulmas . erene 
ğım gibi, bu hususta Ofisten ilk~ maga başladığı farkedillrse kıyorum, demiştir. rarını suçlulara söylcd . temizi .J • • 1 ına ı;"a:ı.e· kat'! rakamlar mustenlt J h once bu arkada~ d · e.,. .,.'lız, Blıtıaristan ancak 1 ten z n la\·assutunu rica ederim. 

a za at kısmı ar ıtn bfiyük Kornllof da müdafaasının hazır - Mahkeme heyeti rusça bil· bu sayede tehlikeden kurtu11'cak- ıı•n 1 kt 
alab.ltrsin z, dü&erle~~n kurtarmak kaygusuna olduğunu, fakat bunu türkçc 0 _ ın-eliiğlnden Pavlofun miidaCaasmı trr.ı> .. cı 

1 

il 

Evvelce el konulan makarna kumasına imkan olmadığını söy. rusça okumasında bir fayda yok- Sauı Elle:ı.er 
bisküvi ve şeriyeler İstanbul sı~ - ledi. tur. Binaenaleyh bu talebi redde-

hnt mUdürHiğil emrine verllmia, 

müdürlük de bunları lıustanelerc 

vermiştir. 

Ormanlarda odun kat'iyat mild 
dcti hazlranın b lr nde bitıyordu. 
Vilayetin mfiracaatl iizerlne bu 
mudd t haziranın sonuna kadar 
uuıtılmıştır. Bu karar bu sabah 
al!ıkadarlara bildirilmiştir. 

Yakacak Ofisi ıçin ılk elde Bul
ar tandan bın ton mangal ko· 

m lru gctırtllecektlr. Motorler, 
b1Jl(ln yans J ola çıkacakl"ıTdır 

• İngllizlerın daha Amcrlk,•ılılnr p dilmi.,tlr. Ml"ıdafaa haklarını lJrt ı. ın d d u avlof da ~unları bildirdi: " .. 
1 a a gelmeden bın kUsur tay. lcndlrmcslne binaen her iki maz-

yarelik hücumlara geçebilmeleri - ~Müdaf:ıam hazır, yalnız ba- nun da mfidafaalarını dilcdiklerl 
Alman kuvvetlerinin Rusyada hl; zı eksikleri ver. Bunn sebep de şahıslara tC'rcüme ettırmektc ser· 
~:;•kal za~an lçmde esaslı netlee- iddianamenin bnnn ayın 31 nde best bırakılmışlardır. Son ve kat'i 

maga muvaffak olamnmala- verilmesidir. Ayrıca tutncafım b r olar~k bır mi.ihlet verllm<'si ka-
rı Libya ta tercüman \'asıtaslle müd:ıfa.~mı 
1 

•. arruıunun sökttirücii " rarlaştırılmı:ı ve bu maksatla mu-
stıdatla~ goset'!rcmemesl ve Al. türkçeye tercüme ettirip mahke· hakeme ayın 1 O uncu çarsambıı 
~an \'e ltalyan manevi takati hak meye takdim edeceğim. Bu YliZ- günu sabah saat 9,30 a bırskıl

tnl da bitaraf memleketler yolile- den muhak-ıcmenin geri bırakıl- mıstır. 
gc en hab 1 h masını rica ediyorum. · er er, ep bir a<'ada Mahkemenin bu kararından 
kan-ati u d şu Reis, Pavlofa, kaç .. ·u·n ilhl t ~ yan ırıyor ki harbin ~n "' m <' sonra rels Snbr! Yoldaş Pavlof ve 
son safhası artık ufukt b il ı istediğini sordurmui, o da bir gün Kornllofıı '"d-f 1 
tfr. a e rm ş. çlnde mudaC asrr.dakl noksanı ı , mu • aa arının nezih 

ikmal edebileccğ .ni sovl ı ti tır 1 olmasını. aks takdirde hakların-
ıc • em i r. j da kanuni muamele yapılmak zo-

MUddet· runda kalınacııjw bll .. rmiıtir. 

Ze\'kinc l!{ln ... Azametine Eş ... Heyecanına hudut , 
Program: Bugün Mct'tih 1 olma~an şahane 

L A L E. Si'~·;;asrnda 
l - SEFAHAT j 2 - S/NGAPUR 
KURBANI YOLU 

Slnema dUnyasının fazilet mU
kflfatını kazanan en kudretli bır 

hayat romanı. Seanıılar: 3 15 -
6.-lO - 9.35 de 

DORETHY LAMOUR - BING 
CROSBY BOB HOP'un yarattığı 
MUz k, D.rns, Ncş'c, Aıık film 
Sean tar: 2 O - ri.10 - S.15 de 



u 

• 
TAKSIM 

K e 
8CtL. n H al kın Çok Sevdiği Yeni Bir Yıldı z Doğuyor 

-' Gür ve Şakrak Sesiyle Radyolanmzda 
Sizleri Teshir Eden Ses Yt!dızı 

Bestehiir Tanburi 
SALAHADDiN 

Kemani NUBAR 
PINAR 

TEKYAY 
Ve Muazzam SAZ HEYETİ 

5 Haziran Cuma akşamı seanslarına başlıyor 
SAZ HEYETİ: 

OKUYUCULAR: 

Kemençeci Aleko, K.lılrnet ~ükrü, Veli SeUinJkll AbdJ, PlyanJst Valiintln 
f ekya.y, Kanuni Jsma 1, Ne~·zen Bür ban, Kema ni Haydar, Tanburi Ihsan 

Ak9arayh Hafız Yaşar, H a m id Dlk ses. 

Okuyucu Bayanlar:sliz&n Yaka r, Faıde Y.ıdı z. Me1111ıat, Mahmure ş . . .... Ayda, Faik&. 

.5 Haziran Cuma akşamı için masalar evvelden tedarik edilebilir. 

B ULMACA 
~ ....................... . 

Soldan sa~a: 1 - Tembel . şi; 
H'angi sahada olursa olsun başet. 

>eladır. 2 - ~Jeydanı meşhurdur: 
)artlarının iyi olması bombacılara 
•arar. 3 - Esk i devirlerde dört 
özle beklenirdi; İki tanesi çocuk-
1ra hizmet t>der. 4 - Nargılc "'.l :n 

ıcundadır; Üç~ 5rasında !ar· 
:etmez. 5 - ESkiden genç yaşın. 
~a ölenlerin ömrü için söylenjrdi; 
lir gıda ki yemezl istanbuldadır. 
, - Acı çektirmez; Adada da 
ardır dağda da. 7 - Tersirden 
ahil iyisi olmaz; Namaza başlar

en. 8 - B :r nota; Ters çevirirse· 
iz doldurmak ister. 9 - Yemen
e Yar Hicazda yok : İ~kendcrunu 
a tanır lsker.derlyoy: do. 10 -
abar cılar hesabına çalışanın 

zcsı büyüktür; Şüpheye dü~ül

~ğünc delildir 11 - Evlenmiyen 
'mcz . 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Üstü. 

e su içil rse tadından geçilmez ; 

·ılda bir olur. 2 - Geri gelmez; 

;sk bir devrin başbclctları~· dan

ı. 3 - Frnalık yapanlar tersin· 

en ı:akınmalı; Büyük ~cri n şanın. 

ı andır. 4 - Kürede ters vaziyet- ı 

edir; Her elb .scae mutlaka v:ar

lır ; O olma~ bız olmazdık. 5 -ı 
0.a lavracır.ın sermayesi. 6 - Kan 

larnarına ters girerse fenadır, Bir 

1 
.1ektolitrec n onda üçü; Eşine ka· 

vuşamıyan. 7 - Hem en her gı. 

danın böylesi 

Kraliçe olur. 

makbuldür; Bazan 

8 - Vakt iyle bu 

is imde bir gazete vardı; Ter~inden 

bakılır~a öldurür 9 - Üstüste 

bulunması keyif alAmetid.r; Bz

ğışlama. 10 - Çifti çok kere pek 
şe yarar· Çalgılı ganizolarda aşa
ğıdan yukarıyEdır. 11 - Tahkir 
·özü; Büyüğün küçükten bekledi-

Telefon 40099 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından : 

1 - Deniz Lisesi 9 ve 10 uncu sınıflarile Deniz Gedikli Erbaş or· 
ta okulu 6, 7 ve 8 inci !'lınıflarına talebe kayıt ve ka bulUne 1 '1e.ziran 
942 tarihinden itibaren b~:anarak 20 ağustos 942 tarihine kadar devam 
edilecektir. 

2 - Ietanbul ve c.va.rında bulunanlar, doğruca Istanbul Deniz Ko
mutıınlığına, Mer~ln ve civarında bulunan Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığı ile Deniz Gedikli Erbaş Orta okulu MildUrlUğüne müracaat 
edeceklerdir. 

3 - lstanbut ve Mersin mıntakaları dışından müracaat edecekler, 
Deniz Harp Okulu ve Lises. Komutanlığına veya Deniz Gedıkli Orta 
Okulu :MUdUr1UğUne dilekçe ile müracaat edecekler ve dilek;elerlnin bir 
suretini bulundukları mahall.n Askerlik şubelerine vereceklerdir. Mua
meleleri AJ!kerllk fUbelerl tarafından tekemmül ettirilecektir. 

4 - Deniz Llse'!lne isteklilerin bulundukları sınıfın M>n sınavında 

her ne s-.beple olursa olsun ipka ve ikmale kalmış bulunmamak ve hiç 
bir sebep!e tahsili terketmi' olmamaları h\zımdır. 

5 - Deniz Lisesi 9 uncu .sınıfına 15 : 18, 10 uncu sınıfına 16 19 
ya..şında bulunanlar alını rlar. 

6 - Deniz Gedikli Erbaş Orta okulunun; 
6 ncı sınıfına ı• : 17 
7 > > 15 : 18 
8 > > 16 : 19 yaşında bulunanlar alınırlar 

c5647> 

ı:ımm:cm 
Nafıa Veka~etinden: 

Eksiltmeye konulan ı~: 

1 - Su ı11ıeri 5 inci fU~ müdUrlüğU mıntakası dahilinde Malatya 
ovasının sulanmaeı lçln Derme ana kanaJının temdidi ile hafriyat ve 
!Unal lmalAt tnfaatı muhammen ke~I! bedeli vahidi !!at esası üzerinden 
c283493 t lira c30 • kuruştur. 

2 - Ek!liltme 16 5,, 942 tarihine ratıtlayan ealı günü saat 15 de An· 
karada Su I111leri Relsh~i bina.eı içinde toplanan Su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - lstel<liler eksiltme ı:ıartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri genel ı;ıartnamesi, umumt su i~leri fenni şartname$ile husuoııl ve 
fenni şartnameler( ve projeleri cl3> lira c:l 7> kuruş mukabilinde Su 
ı,ıerl reiıı;llğinden aJabilirler. 

4 - Eksiltn1eye girebilmek için isteklilerin «142&9• llra «73 • ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin -yapılacağı gllnden en 
az 3 gtin evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikle bir dilekçe ile Na
fia VekAletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak Uzere veeika al
ma.tarı ve bu \'esike.yt ibraz etmeleri ş:arttır. 

Bu müddet içinde veıo.ika talebınde bulunmayanlar eksiltmeye i!lti
r&k edemezler. 

~ - leteklllerin tekli! mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Su l~leri Retsllğ"lne makbuz mukabllinde verme· 
leri JA.zımdır. Poetada olan gecikmeler kabul edilmez c3668-. c:i766 • 

Mi. 2 _ Arbede, Fas. 3 - Çeken . 1 T . C. ı,tanbul Asliye Alh&e ı Hu· 
4 _ çıt; imal. 5 - Maskara. 6 - kuk malıkemesJ: 94!/M2 
Dil~ Ray. 7 - Erenköy. 8 - Şa. j Istanbul AgJiye 6 cı Hukuk mah· 
ka; Laz. g - Neden. 10 - Alı; j kemesinden: 
Em&n•!t. 11 - Lı; Güveni La. 1 MUddci: Kadri, Müddeialeyh: Me-

EVVELK I BUL~IACANIN H A LLI Yukarıdan aşai•ya: l - Fa; !ıha, Fath Kıztaşı cadde•inde Berga-

1 - Fi· •. Ko· ·~k.· Kadeş: Al . 2 - İri; İranlı. 3 - ma apartıman No. ı de Kemal kızı. Soldan sağa -
--------- ------\Çilek. 4 - K eç:; Nan. 5 - Öd.~t- Müddei Kadri tarafından milddela-
~ .5\ AZIJ '"6 ~ ~ mek. 6 - Pek, Dev. 7 - Soy· Jeyh Meliha aleyhine açılan bofanma 

{ ~(91, \bslJ Y/ ~ 
1 

leme. 8 - Nik (kin); Anan. 9 dAvasına ait arzuhal sureti mUddei-

BUGÜNıtü PROGRAM 
SABAH 

7.30 Program ve memleket 
saat ;yarı, 7,33 Karışık prog
ram (Pi .) 7,45 Ajans haberleri, 
8,00 Kartşık programın d .. vamı 
(Pi.) 8,15 - 8,30 Evin saat ı. 

Ol:iLE 

12.30 Program ve memleket 
saat ay~rı, 12.33 Saz eserleri, 
12.45 Ajans haberlerı, 13.00 
13.30 Şarkı ve Türküler, 

AK:o.A!\t 

18,00 Pro~ram ve memleket 
saat ayz rı, 18.03 Büyük fa..;t1, 
19.00 Konuşma (Dış politika 
Jcmoli }, 19.15 Da r s müziğ (PIJ 
19.30 !\lenılcktt saat ayarı ve 
Ajans haberleri, 19 ,45 Oda mü· 
zil , 20,15 Radyo Gazetesi, 20,45 
Uşşak makamından şarkıJ;.r, 

21.00 Ziraat takvimi, 21.10 Ko
ruşma (Kahramanlar sac.ti). 
21,45 Radyo senfon ı orkestrası, 

22.30 1\lcmleket saat :.ayarı, A
jans haberlf'ri ve borsalar, 
22.~:; - 2Z.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

Maraz. 1 O - M1ı1.&ara; Sel. 11 - aleyhe tebliğ" edllmek üzere yazılı 

İs; Layık: Ta. 

Yardım Seven'er 

Cemiyeti okşam 
yerreği 

Yardım sevenler cen1iyetl. yarın 

adresine gönderilmişse de muma.ıley

hin mezkfir ikamelgA.hını terk ile 

semti mec;hule giltiğ'inin beyanile 
1 

iade kılınmA.sı ilzerine Hukuk Usulu 
Muhakemo!er~ kanununun 1-41, 142, 

143 ve 183 üncü maddelerJne tevfi
kdn iade kılınan dAva arzuhali ile 
muhakeme gUntinü gösterir daveti-

akı-am saat 21 de Takr4im belediye k -"k m d. nh 
ı _ ye vara asının mu.u e e ıva ane. 

gazınosunda çok ne~eli b_ir atqa~ I sine aaıimasına ve 942 r5.52 numara. 
yemeği. tertip_ etmiştir. Mıs_a.tlrlerın da kayıtlı işbu da.vaya mUddelaley. 
gUzel b.r vakıt gtÇireceklerı fUphe-, hln ( 15) gün tçinde cevap vern1es.ne 
• 
'
·z olan bu yeme&e iı.tirak edecek- _ .. 

e " karar verilmış ve bermucıbı karar 
!erinden eminiz. 

1 
100 
100 
100 
100 

f O R S .A 
3 HAZİRAN 194Z 

Sterlın 5,24 
Dolar \29,20 
Pe<eta 12,7375 
İsviçre frangı 30,365 
iSve; kroou 31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 
İkramiyeli 'f 5 933 Ergani 
Sıva!\ - Erzurum 2-7 

22.90 
19.80 
19.50 '· 7 941 Demiryolu 2 

Merkez Bankası 169,75 

arzuhal ile davetiye varakası mah
keme divanhanesine asılmış olmak· 
la nluma.ileyh Melrtı a. yukarıda ya
zılı müddet zarfında dAvsya cevap 
vererek tahkikat :çin tayln kılınan 

2916. 912 pazartesi günü saat (9,30) 
da mahkememizde hazır bulunması 

veya kanunt bir vekil göndtrmesi 
lüzumu tebliğ yerine geçmek Uzere 
ilA.n olunur. 

ZA YI - Su1tanahmet yabancı as
kerlik şube.sinden aldığ"ım asker lik 
tezkeremi zayi ettim. Yeni.sini çıka

racağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Nur, Aksoy 

1 

1 

''Al.~AN 

,'Jlmm ' 
KIZILAY CEMiYETi 

GAZMASKE 
Fabrikası Mldirlyetınden : 

Ankara - Mamak 
Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Yaptırılacak 

ı ?ı.Iamak'ta Kızılay Gazmaske fabrikasında inşa o'unan ldare 
ve Laboratuvar binaları kalorifer ve sıhhi lesiı;at yaptırı la

caktır. 

2 - Talipler bu i~e a.it proje, ı,artname ve mukavelename suretle
rini me~ai .saati zarfında. Fabrikada tetkik edebllirler. 

3 - Talipler bu ı.,c ait teklif mektuplarını en geç 15J 6 / 942 pazar· 
lesi gUnU saat 12 ye kadar Ankara • ?.1:ar.ı'lk'ta Gazrnaske 
Fabrikası DireklörlUğUne tevdi etmiş bulunacaklardır. 

4 - Teklifler Kızılay Genel Merkezince tetkik ve tatbik olunduğu 
takdirde en ehven !iat teklif edene ihale edilecektir . 

.> - Talipler teklif mektuplarile beraber 5000 lira!ık bir muvakkat 
teminat mektubu vereceklerdir. 

r 

lkranllye lkramlye i kramiye 
adedi miktarı tutarı 

Lira. L ira 
--~ı--.2~.ooo--2rı.00ô 

3 10.000 30.000 
5 

20 
60 

120 
800 
800 

2.000 
8.000 

80.000 

5.000 
2.000 
1.000 
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T om bilet 3, yar ı ~ bikf 1, 5 lirod· r. 

T . ('. 

Istanbul Rrledlye•l l <ll mlôk Mli~Url lli;U 

Sayı: 4/1379/.• 

T. C. 

~yol{lu 5 inci Noter Da iresJ 

7801 27/5/91~ D: 3186 

Be.)oğlu Be.'jlint•i ~oterliğin(' 

Kadıköyilndc Allıyotagzından Rıhtıma nltinlehi olmak tizere açıla

cak yola tesadUf ctmeıı.i hasebile umumt menfaatler r.amına istimlake 
tA.bt tutulmuş olan Kad ıköyUnde Osınan:ığa n1!i hallesinln Söğ"Ul!Uçeş

me sokagıııda kadastronun 52 ncl adas:nda ~ parsel ve eski -15 yeni 39 
kapı ~\lo. lu kAgir dlikkAna ı_ 2700l llra ist.mlAk bedeli takdir edllmi~tir. 

~tezkür gayrimenkulün 1 f 7 hi~seı;i muta~arrıfı Raşele mukadder 
bedel 3710 No. ıu Belediye i::timlhk kanununun 11 lnct ınaddesi muci
bince tebliğ c:-rlln1ek l ~ ten llnliş ise de 6723 yevmiye No. su tahtında 
tevdi cdHcn ihba r!lan1edeki tebiiğ nıemurunuzun meşruhatına ntinaden 
Raşelin lkametglihı tesbit edilmenliş ve bu suretle tebliğ edilmem ; ~ olma· 
sına binen illin tarihinden lt!baren kanun1 müddet zarfında takrire gel· 
medlği veya mahken1eye mUracaat etmediği takdirde ist ml8.k kanu
nunun 16 \'e 18 Ci maddesi hUktintlcrinln tatbik olunacağının yine ~s

limllk kanununun JO rcu madde.si ıkt:za.sınca teb~ it makamına kaim 
ohnal{ üzere iki yevıni gazetede ı?a.n eltlrilmesinl ve i1fı.nı muhtevi 
gazetelerden ilüşcr nilshasının gönderilme.sini saygılarımla rica ede
rim. 

lst. Vali ve Belediye Reisi N. 
29 Mayıs 1912 

istimlak MUdürU Ali Yaver Maı.al 

imza: A. M:azal 

lfbU i'Annamc talep veçhile ilıln edilmek üzere Vatan gazetesine 
gönder.idi. 

T . C. 

Beyoğlu Beşinci Noteri 
Resmt Mühür ve imza 

T . C. 
Jstanbul Beledlyesl l~tln1 l :l k ~ödi.i rlüğü 

S,.yı: 4/ 1380/3 

Beyoğlu 5 irK'i No te r dai re,.ı 

7303 27/5/942 D : 3196 

Beyoğlu Be'}i ncl :Sot.erllğine 

Io\:adıköyündc Altıyolağzından Rıhtıma mtinteht olmak Uzere Açıla· 
cak yola tesadüf etmesi hasebile umuml menfaatler namına istimlAke 
ta.bi tutulmuş olan KadıköyUnde Oemanağa mahallesinin SoğtitıUçeşme 
soka~ında kadastronun 52 nci adaeında 14. parsel ve eski 13 yeni 11 
k'.lpı No. lu kAgir eve 6200 Lra islimIAk bedeli takdir edilınişlir. 

MezkOr 'gayrimenkulün • ·3s hissesi mutasarrıfı Yorgo oğlu Tana
şa mukadder bedel 3710 No. lu Belediye i'3tim1Ak kanununun 11 nci 
maddesi mucibince tebliğ edilmek il'\tenilml.ş :se de 6721 ycvnliye No' su 
tahtında. tevdi edilen ihbarnamedeki tebliğ nıemurunuzun meşruhatı

na istinaden Yorgo oğlu Tan~ın ikametglhı tayin edilememi!} ve bu 
suretle tebliğ edilememiş bulunduğu beyanlle iade edllmlş olmasına 

binaen i1A.n tarihinden itibaren kanuni mUddett zarfında takrire gel· 
mediği veyR. mahken1eye müracaat etmediği takdirde islfmlAk kanu
nunun 16 ve 18 inci maddesi htikUmlerlnin tatbik olunacağının .}ine 
! stinı1Ak kanununun 10 uncu maddesi iktl:ıa.sınca tebliğ n1akamına ka • 
im olmak üzeı•t iki yt>vmt gazetede ilfln ettiriln1esinl ve ilı\nı n1uhtev \ 
gazetelerden ikiı;;er nüshasının gönderiln1esini seygılarım'a rica ederim. 

29 Mayıs 1942 

lst. Vah ve Belediye Reisi N. 

Islimlilk Müdürü Ali Yaver Mazal 

Imza : A. Mazal 

işbu iltinname ne.,ir ve ilan edilmek üzere Vatan gazetesine tebiig
olunur. 

Beyoğlu Beşinci Noteri 

Resmi Mühür ve lmı.a. 

Sahibi ve N_,rlyat Mddtirü : Ahmet Emin YALMAN 

V- N09ri71'' Nrk Lld. Ştı Vatan Mat!>,._ 

uZevcim Gözhu:io:e 
inaoaınryor,, · 

"10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ 
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLİYOR,1 

Bayan WAGNER, Montreuil, (Se in!:_.) 

bunu ve sebebini .ş~yle a_E!atıyor~ 

Bayan W ai;l ner"ln 11 B rocer,. J• 

yen i cll d unsurunu ku llan .. 
mazdan evve lki foto6rafı ~ 

Zevcim "bu t-ıtlden bır h arik a
dır,, diyor Ancak, iki ay kadar 

evvel alnmıda ve -gözleripıle aj::z.ı

mm et rafmda çi22giJer ve buruşuk 

luıklarun var<h. Hakikaten yaşlı &ö 
rünüyordum. Bugün ise, bütün çiz.
gilerim silindi ve a rkadaşlarım, bir 
genç kızın cikli glbl saf ve yumuşak 
olan cildime takd ir naıarlarile bak ı · 
yorlar. Onlara, benim yaptıtun aibi, 
c ild unsuru olan "BK>cel,, ti Tok.a
lon kremini 'k ullanmalarını tavsiye 
et tim. Evvela onların birçotu b&na 
gülmil:ıJe rdi. F akat daha sonra biz
zat tecrübe ettiklerinde, g&rdükle<i 
§ayan ı h ayret, seme-resinden cid
den benim kadar mannün kaldı-

_ eay•n·-waıne-r'ln"' bf rkaç-hartı 
11:arfrndaki ,ay•nı hayret "•Alı 

flk liOi göateren.,.!olofl'ala. 

'i;r:-Cild o da., olan ııembe " reiİİi:te~ 
'n>kalon k"'ıninf · her akşam yal· 
mudan evvel kullanma. Terkibin"' 
de Viyana Ünivenu ... ı Pro!eaörle
rinden biri t.-afmdan k01if ve tıP" 
kı cild imimn t a'bil beele7icl tm1Ul'"' 
ları na benzeyen . ·.ve ıenç hayvan
ların cildjnden tstiı.raç ec1ueıı, 

ıenı:litın k ıyın.elli cevben "oıırı 
" 8Jocel. vardır. Gündüzleri de be
yaz renkteki Tokalon kremini ı.ul· 
la nmız. au aA)'9de clld.iniz . bey-1-
yumuşak, ve bütiln ~ ndklalar• 
dan ve a(ılmJS mee:amıttan kur"' 
tulmu.ı bir hal ke9beder. • Toka!OP 
kremlerinde mii!mir ve ıayanı meD'~ 
nunryet nel.i<:eler teminaUJdır ;~W' 
ta ll'dirde paranız: iade ohuıur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Fakilltesinde Hayatı Kimya, Parazitoloji ve Mikrobiyoloji, Eljl

yen, Fizyoloji, Patoloj;k Anatomi, Histoloji, üçüncü iç hastalıkları, teda

vi diş labn.bct1 Fen Fnklllteslnde ispençiyari kimya, Umumt Botanik, 
Calenik, Sınat ki.mya, Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji, Hukuk Fakül

tesinde ~feden1 Hukuk, Husust Hukuk, Amme Hukuku, Ceza Hukuku, 

Devletler Hukuku cHava ve Deniz• lktısat Fakillleslnde Maliye Iklı· 

sat ve Işletme Doçentllklerl açıktır. Fen Fakültesi için 13 Ağustos 1942 

perşembe diğerleri :çin 17 eylül 1942 perşembe günleri yabancı dil imli· 

hanları yapılacaktır . Namzelliklerl kabul edilenlerin hemen teıkerMln 

tctkıkine başlanacaktır. lsteklilcr '. n dil imtihanlarında hazır bulunma· 

Jar ı ve tezlerini gösterilen tarihten bir hatta sonraya kadar tevdi et· 

miş olmaları IAzımdır. Sıhhat raporu, beş fotoğraf, ntifus kılğıdı sureli, 

ilml hüviyetini gösterir fit;ı:~erle «Fişler TedriS işleri kaleminden istene· 

cektir ~ imtihandan bir hafta evveline kadar Rektörlüğe baş vuru1ma.sı. 

<6059> 

Dev' et Dcmiryolları İlanları 
J\.luhammen bedeli (750) lira olan iki adet sıcak su lc;in elektrik m&-

törlü Santrifuj tulumba tea.hhUdUnü ita edemiyen müteahhidi nam ve 
hesabına (11 1611942) perşembe gUnU 5aat (14 ,30) on dört otuzda Hay
darpaşada Car büı:asl dahllindekt komisyon tarafından pazarlık usuıııe 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i~teyenlerin (112) lira C50) kuruşluk katı teminat ve 
kanunun tayin elliği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait .ı;artnameler komisyondan parasız olarak dafıtılmakta.-
dır. (5830) 

Türhige Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Ur.ut 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zlrat ve ticarı her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasamıt hesaplarınd& 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a.fağı# 

da.ki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet J ,000 li ralık 4,000 lira 100 adet llO Ural ık 5,000 ur• 
4 ,. 500 J) 2,000 ,. 
4 » zso ,. 1,000 ,. 

120 • 40 4,800 » 

40 » 100 » 4,000 ,. 160 • 20 • 3,200 ~ 

DIKKAT : Hesaplarındaki. paralar bir sene içinde 50 liradan aşa'" 

ğı düşmtyenlert: ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azlasile verilecekti!· 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylül, 
11 BirincikAnunda çekilecektir. 

~---------------------"' 


