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Yarım tedbirden 
tam tedbire 

-================-· • 
• Mahalle birliklerinin vazifelerini 

başarmalarına destek olmayı hepimiz 
milli şeref meselesi saymalıyız. 

• 
Yazan: Abmet Bala YALMAN 

H ~~!:·:~.~:::.~~~~ 1-Bı·r canlı hayvan re g~mde hazırlanmıı · 'hlA 

1 ~::d~~~~i~!~!h::=~ı :~~ al: 
mahalle 

tında bulunduracak ve dol- f e e k 1 bırliklerl vasıtaslle doarucbn ' 

·ı vııpa- o ısı uru uyor ru)•a vatandaJlara tcvzı er • 

ca~~ır.lilıumlu yiyecek maddelerı
nin ihtiyaçtan az olduğu bir :a· 

manda tatbiki zaruri olan ~~~ctı~İ 1 Bu ofis kasa pil k 
ide· paranın satın alma k 
ke;mek ve karne veya vesika adı 1 k 

hayvanları sahn 
istihlak merkezlerine 

sevkedecek 

Verılen ikinci bir mübadele vası· a a r a 
tasını •sıl geçer akçe haline ko~
nıaktır. Her ne suretle olursa 0 -

6Un eline para geçiren adam, bu
nu 'dıiedlğ1 gibi sarfetmekte ser· 
best olabilir, fakat memlekette 
mevcut ılk lbliyaç maddelerinden 
birinin mevcudu herkese yetecek 
kadar değilse bunun para kuvve
tllc tedarik cdilemlyeeek bir hale 
;:elmcsl ve herkes n kendt hisse· 
sıne d~n paya razı olmıısı lbım
dır. sıkıntı yUkUnü taıımak için 
n1addi takatt.an başka manevi ta· 
kata da ihtiyaç vardır ki bu da 
ancak yükiln müsavi surette tak
sim edildiğine kanaat hasıl olması 
sayesinde temin edilebilir. 

Böyle zamanlar için bir tek ölçü 
vcırdır: O da umumi menfaattir. 
Bunun da ılk icabı, bütün vatan· 
daşları sağlık ve selamet ~inde 
tutmağa uğraşmalt'ti"f. 

Parası çok olan vatandaı varsın 
l.eytln yerine havyar ycsm, yeter 
kı her vatandaş karnını doyura
cak ekmek veya onun yerini tu· 
1acak bir madde ılc zeytin gibi 
bir katık ve gıdaya alt payını mil. 
savat dairesinde alsın. 

Yeni tevzi sisteminde esas ma· 
halle b rliğidlr. Bu suretle dunc 
kadar varlığını duyduğumuz ma. 
halle ve semt tesanüdU eanlar:dı· 
rılmış demektir. Bu dar zamanda 
birbirimize destek olmak çln ma
halle çcrçcves nden lstı!ade etme· 
li, bu tesartiidU canlı bır hale koy. 
l"rıalıyız. Bazılarımıvn karnımızı 
doyurmamız ve yaşamamız klıfi 
değlldır. Hepimizin maddi ve ma· 
nevi mukavemet kudrctimızl ko
ruyabılmem z; hepim•zin ve her 
birimizin menfaati icabıdır. 

1 
Böyle zamanda kollarımızı bağ· 

~Yıp her himmeti hükümettcn 
k <'klcmeğc ve karşıdan karşıya 

Ankara, 12 (Telefonla) - Ti-' mek için bir takım tedbirler al· 
carct VekAletl, İaşe Müsteşarlığı maktadır. 
çeşitli hazırlıklarını tamamlamek Bu cümleden olarak sabun tüc
ve memleketin bütiln iht yaçlarını earlarlle hararctlı müzakereler de. 
yerinde ve zamanında temin et. (De\'&mı: Sa. S; 8li. 6 da) (O) 

Malta uçak Japonya deniz 
f ilolarıyle vasıf alarmda 

takviye edildi sıkmtıda mı? 
Adada üç günde 127 

düşman uçağı 
tahrip edildi 

11/man uçak/an 11kdenizde 
3 lngiliz muhr,"binl bafJrdı 

Malta, 12 (A.A.) 'Maltaya 
takviye olarak Hurrlcanc ve SpiL 
fi.re tayyareleri ı;öndcrılmıştlr. 
Bunlar harekete geçer geçmez Al· 
man filolarını kayıplara uğratmış. 
lardır. Son üç ı;:Un içinde büyük 
bir kısmı Alman o:mak üzere 127 
düşman tayyarcs düşürülmUş, ga. 
Up bir ihtimalle tahrip cd imiş ve
ya hasara uğratılmıştır. Bu vazL 
yetin Almanyada bml.dıgı akisler 
b·r Alman pllolunun radyoda söy
led ğı şu sözlerle belli olmaktadır: 
Maltanın müdafaa vasıtalarının 

muhtelif şekillerini öğrendikçe bu 
kaleyi zaptetmck ar.ı:uları iç.mız· 

(Denmı: Sa. S; Sü. !! de) (-) 

Japonlar Yunnon 
cephesinde mukabil 

taarruza geçtiler 

Hindistanda bir milyon 
asker hazır vaziyette 

Paı.Irlkte Jaı>nnların bir m11hrlbl,)·Je 
iki taşıh hatırıldı 

Ankara, 12 (Radyo .aGzetcsl) -
Tokyo'dan verilen bir habere göre, 
Japon kabinesi bir toplantı yapmış 
ve deniz inşaatının de\•let kontrolü 
altına alınması lçln rnccllsc bir 11'ıyl· 
ha verilmiştir. 

Bu lAy:lhanın verilmesinden Japon 
deniz naokliyesinln \'e donanmasının 
sıkıntı lı;inde olduğu anlaşılıyor. Bu· 
na sebep olarak şu noktalar ileri sil· 
rülmektedir: 

1 - Beş aylık muharebe sonunda 
(ı>.vamı: tıa. S; Sti. 8 de)X..X Usur arayıp durmaı.a h1tkkımız 

l'Okt ti --:;;-------------------------Ur. Her bırlmlz mes'uliyetten 1 11
, ay alıp kendı muhitimizde vazi. k • T 1 1 k • • 
cını. 1 ur 1 k a takı ış görme seviyesi kendi l' t zı Yapacak olursak umumi ha· e n c 1 n 1 n 
v:~~n~:!r~~~ı~~ ~~~~~etin ba-

na~:thalkle yıyecck birliklerinin m u· 1 h ,. m b ı· r b 1 s a r 1s1 \1 urulduğunu bilmiyoruz, 
d~arız ki bu işte Partı kendine 
h uşen mes'uliyet payını almış ve 
ye~ tarafta :feragatli ve güvene ta· 
8~ 11 

Valanda:ılar scçilmeslr:e ve 
ge~ ~nler arasında anneler ve 
h\i;ı er de bulunmasına dıkkat et
lar t' Birl•k heyetleri vatandaş
nıaı;a a~a~ından seçim yollle ayrıl. 
ve c 1 c ınahalle halkının saygı 
tnuhıntınıyetıne sahip olmalı ve o 

t<'kl . . 
f.'tneller· en yüksek ve temız 
lun ı tcrnsıı eder b r halde bu· 

lllalıdır. 

ke:ır harp meydanında duğuşilr
Yal~ızınıııı Şerefin icabını yapmak 
., kumandcınlara kalmış bir· 
,..l'y dı:'gıld l ' 1 Yet r. Ier erin de mcs u • 
~urfa;yı ve umumi mücadelede 
dır. u b 7 fodak{irlık h·ssesi vnr· 

Harp d 1 k ltıkl:ırı r ı !arının yarattığı zor. 
1l\ak. n ııltından şerc!lc kalk· 
ın ' bir millet için tıpkı bir harp 
ı:c;~~anındo doğllşmck g•bt m 111 
bl c, nı·lli gururla alakalı 

rşcycı r. 
lhı~ır b ı 

• l1 stı:- bocalııyn11u•ız aciz 
Ve lktid ' • 

arsızlık gostcttmeylz Bu 
lllevdan h k · mu ıırebeslnı de muthıka 

bı zonmalıyız. Kazanmamız da her 
r mız l d l t n m ıc c cnın me 'ullyc. 

k ",den. tıpkı harp meydanındaki 
1 a ırıımun erler gibi h sse almağı 
ş cd.nmem?ze bağlıdır. --

B r knç gün olıı'for, Beyoğlunda 
<De\amı Sa. s, SiL ' de) *§* 

Maden kömürü tozlarından 
yapılan maltız kömürünün tecrü

besi müsbet netice verdi 

ırn::t'~ltı iki Türk gen•·I \'e yaptıkları kömür briketler 

Fatıh Atpazarında, maden ko· 
milrler.r.in tozlarınd n, hususi ka
lıplarda tnıylk edil rek meydana 
getırılen yeni bir kômur ş(!klı el· 
de ed.ld Cinden, evvelce bah. 

setmi~t k. Kömürü imal edenler 
de Jpaonyada 18 sene kaldıktan 
sonra memlcketımıze gelen Şamil 
Altanla Osman Terplş adında .ki 

(Devamı: Sa. S; 8ti. 8 da) >+< 

Göring Lavali 
ltalya ile 

tehdit etmiş 
Amerika Martinik' deki 

Fransızlardan üç 
önemli şey idedi 

Bununla beraber müza· 
kerelerin memnuniyet 
verici şekilde olduğu 

söyleniyor 
Fransız hududu, 12.,. (A.A) 

J~lımm habe:lere göre Laval Fran 
6asının ışgal altında bulunan kıs
mının hududu hattı hakkında Moı 
1 ns'dc Görlng'le sörüljmüştür. 

Alınan d ğer haberlerden öğrc· 
nildiğlne göre Parlste bulunan 
Mareşal Görlng, Almanyanın Vichy 
den bazı milhlm isteklerini ham ı. 
dir. 

Görlng'ln Vichy Alman taleple. 
rinı kabul ctmed'ğ! takdirde Al· 
manyanın İtalyanın Tur.usla Kor. 
s•kayı i~gal etmesine mUsaadc ede 
ceğinl söyleyerek Laval'I tehdit 
ctmi~tır. 

MarUaik müzakereleri 

Ankara, 12 (Radyo Gazetcsl)
Martinlquc mUzakcrelcrlnde Ame
rikalılar Fransızlarda şu teklif· 
terde bulunmuşlardır: 

1 - Adanın bazı noktalarına 
Amerikan askerlerinin çıkarılma
sı. 

2 - Adada bulunıın Frıınsız 
harp gemılcr nın silahsızlandırıl. 
ması. 

3 - Fransız petrol gcmilcrlnin 
Amerikaya verilmesi. 

Nevyork, I;? {A.A.) - Burada· 
ki Fransız mahf,llerlne gelen ha. 
berlere göre Martinık fc\•kaladc 
komiseri Am ral Roberl'le karet 
ve deniz k tlcrl komutanı A~ 
mira! Hoevcr arasındaki milzake· 
reler memnun·yet verecek bir şe. 
kilde dcvııtn ediyor. 

Tiril - lngiliz 
münasebetleri 
Türkigelngüteregekaragün 
dostu olduğunu göstermiştir 

n. Eden 

Ankara, 12 (Radvo Gazctc~l)
Bugün Türk · lngiİiz dcklAr~syo. 
nunun üçüncü yıld6nümüdür. Bu 

Başladı 
başlamadı 

mı, 

mı? 

Londra radyosu 
münasebetlerı hak
r.cşr yatta bulun· 

münase!Y-'tle 
Türk • İngiliz 
kınd.. samimi 
mu.tur 

Buı•u .... karşı:ıklı old~ıgunu . öy. 
lcmcgc Hııoın yokluı Üç rene ev· 
ve! ılkb1h;ord.ı A' tupnıı:n htıll 
clddi ıch:ıkc karsısındayaı. N tc. 
kim sonradan bu haı P g •ruşkrl 
dollru çıktı • 

Sulhun korunması Tı.lrkiye Cum 
hurtyct nl: clt P-'''· k~ ını.l c •d'>lı 
umdclcrindcn b;r c! r. Bı.: ~unn e· 
bıılle htikunwt Fr nsıı vc Iııglıtc. 
re ılc b.r dekl!\nı-;von ımz lamıs· 
ı} r. 2!l bır cıt !'.'!':'!' nor dl" h r 1. 
tlfak mwıhcd.strc ~o! aç • ,11ctır 

Bır sc"e sonra :Fransa ınu •UP 
olmuş ve ing.Jtcrc zor bi,. durum· 
do kaımıştı Fakat Tinle "'~aı;cti· 
nın bir nokta~ına h !el '•' nem ş 
\'c Turklyc nrnahcdcyc d.ık..ıtı i n. Snraeo!;lu 

• 

açıkla l açıga öy" cm! \ c ingllle· ı 
re) c ksrşı karnı:..ın do.:.tu oldugu. gcç'.ll ~ ı:.en lcrdc olduğu ~lbi bun. 
ııu gôsterm ~t r. ! d ıı sonrakı y~llarda da dostluk 

Tiirk f • gll ı mi.ira~ebrllcri ç nde gq;cccktır. 

Donetz'de 2 
milyon Alman 
taaruzdaymış 

Norveçe 1 
·Kerçdeki siddetıi Al

b~skın man taarr:uzu bekle· 
Stokholm, 12 (A.A.) - Nor· 

\'eçten alınan Jıabcrlere göre, giz· 
Jıce Norveç topraklarma çıkarı
lan Ingillzler Almanların da söy
lediği \'eçhile Tronthelm'in ce
nubunda bir elektrik santralini 
hava.1"' uçurmuşlardır Bu elek
trik santrali denize kadar uzanan 
Orkla madenleri qimendlfcr hat
tına ceryan vermekte idi. Da
gens Nyhctccr gazetesinin bll
dırdlğine göre, Stokholm'da şim
di eski buharlı lokomotifler yolcu 
ve eşya vagonlarını çekıncltte

dir. 

Paris yine 
bombalandı 

Ne\·yo:-k, 12 (.A.A. l -- Trans P.adlo 
tel~iılnln aldığı Vlchy haberlerine 
göre, sıkı bir sansürden g~en Parls 
telgrafları Paris bölgesine yeniden 
bombalar atıldığını ve bazı otellerle 
bir demiryolu garınm hasaı·a uğradı. 
tını bildrmektedlr. 

---o---
Bütün Lieg 
halkı rehine 

Londra, 12 (A.A.) - Boslon 
radyosunun haber vcrdığine göre, 
Belçikanın silah sanayii mukezl 
olan Vcg'dc baltalama hcıreketle· 
rinln çoğalması üzerine Alman 
makamları bundan sonra şehrin 

ı 65 bm nüfustan mürekkep bütün 
ahalisini tutak sayacaklardır 

Al manyaya 
Atinadan da 
işçi almıyor 

Ankara, 12 (Radyo Gazetesi) -
Atlnadan blldlrıldiğlne göre Atına 
çevresinden Almanyaya işçi gönde
rilmesine karar verilmiştir. ilk ı~ı 
grupu 16 mayısta hareket edecektir. 

~.....,.~---

nen büyük taarruz 
değilmiş 

Batı şimalde zorlu Rus 
taarruzunu 11/manlar da 

kabul ediyor 

( ALMANLAR BİRKAÇ HAf'c TADANBERİ POLONYADA~ 
( GAZLİ OBÜSI,F.R GEÇiRI· 
C YORLARi\llŞ 

Ankara, 12 (Radyo Gazetesi)
Ncw York Times gazetesinin Der
lin muhabiri bugün oklukçıı he· 
yecan uyandırıcı br habı:r ver
miştir. Habere göre iki mılyonluk 
bir Alman ordusu Donetz cephe· 
slr.de taarruza başlamıştır. 

Almanlar Dinyeper I'etrovsk
den cenupta Kcrç yarımadasına 
kadar olan 400 kilometrelik saha· 
da 24 zırhlı tümen, 2000 uçak ve 
büyük miktarda piyade kuvvetle
ri bulundurmaktadır. Pek yakında 
orta kcs!mde de büyük b r Al· 
ınan taarruzunun başlayac&ğı hc.
ber verilmektedir. 

Baska kaynaklardan teyit edil· 
(!>namı S11. 3: su. 15; de) (!) 

Alnıanyanın bUliin harıı ldıır~I mcsullyf"tlnl U.ıtUnc almış olan Filhrer 
kuman<lanlnrla lstl~arede 

Ilı il 

1 il Askeri Durum il 
il il 

Doğu cephesinde Alman 
taarruzu başladı mı ? 
Yazan: İBSAN BORAN 

B uglin blrbirlRe zıd iki yeni 

habC.r çıktı: Birisi Z\e\·york

tan, öteki Londratlan. 
Nevyork'tan \'erilen hahc.re gilre 

Almanfar Donf'(,· ha\':1.asında iki mil-

)·on nıeH~uthı hlr ordu ile taarruza 

ba.,ıanıı,ıardır. Bu ıhaberi ,·eren 

Ne\·york Thweıı gazetesinin Berne 
muhabiridir. J,ondradan alınan ha· 

(De'\"amı Sa. 3, Sil. 1 de (-) 

lstanbul Parti idare Heyeti Reisi 
Resai Mimaroğlundan bir dilek 

Dünya yüzünde hüküm süren umumi sıkıntıların 
icabına uygun bir fedakarlık havası yaratmak .. 

Istanbul memltketin en mlihlm tl-j derdini ve ihtiyacını en yakından du- ı sllsU, israfı, nltı;işl moda haline koy. 
earet mer~ezl ve en kesif nllfuıılu is- y11n ~atan<'lıışlardıın birisiniz. Gentş mak 'dn mUmkUndUr, feragati, feda· 
tlhlt\k yeridir. Burada harbin hazır· b'ı göı-11.şUnUz, yüksek br kU!tUrU- kt\rlığı, içtimai hizmeti de ... 
ladığı fırsatlardan istifade ederek CS· ııUz, hassus bir ruhunuz var. Burada Bugün lstanbulda göze çarpan şey, 
kisinden faz:a bolluk ve IUks içinde Partiyı de teınsll ediyorsunuz. bir kısım halkın gızıı sıkıntısı; diler 
yaşıyanlar da var, darlık ytizUnden Dllnya yUzllnde hilkUm süren umu- bir kısmın dünyada her,ey yerli ye
tam gıdasını alarnıyanlar da çoktur. mi sıkıntıların ıcabına uygun bir fe- rinde imiş, yarın penbe bir manzara 

Bundan başka Istanbul; hem iyi, dnkt\rlık \'e feragat havası yaratmak gösteriyormuş gibi şımarık bir çocuk 
hem de kötll gldişier için memlekete maksadile ıstanbulda teşebbllse geç- gıbl sUs ve IBrllf içinde y~amaaı ... 
örnek olan bir içtimai muhittir. meyi sızden beklemek hakkımızdır. Halbuki bir tarafta da nx:e haaaas 

sız ıstanbulu en iyi tanıyan ve insanlar arasında görenek yollylc (Devamı: Sa. ı; su.'•> il 



r D~ır<e lQ>®yUolk v~ =~ Ş 8 h İ r 
" t©ıpıra~ - ~avaıso JıHaberleri 
Derebeyler keseye 1 Zehirli madde 

d kaçakçıları 
a V f a ll l y O r Kaçakçılı k yapan iki 

Yazan : Cemal BARDAKÇI şebeke suç üstünde 

- 11- 1 k•lmadan az zanaJda kendilikle- yakalan dı 
r'nden gt•rl \erdlklcrl taşınır, ta- is nbul Emn:yet müdürlüğü 

K .. da .. etl•ri ,.e 0 0rUşmc1 e- ş<n a il 'd d kl k ov " ~· • m ı nıa arın, u c ! - er ra- bir kaç zamandanberi şeh.r genç· 
rl biroir•n- kova.adıkça ka- ların yekünu lki yi.ız bin llrayr aş- 1ığine zeh·r }açan iki ero n ve ~-

'tJlcırdc.n, küy1t.•rcten Diyarbakıra mıştı. Bu .surellc b r taşla uç kuş rar şebekesini meyd.aı.a çtkarm<ı~a 

1 
~l:p gidenler n s~.\·ısı. Orfi :dare \'Urmuş oluyorduk Bir defa bL muvaffak olmuş ve k. şebekenın 
nakaınlarını end e.>c düşürecek :t. nı :-·J • müz 1laf;fien1i.~l Sonra de mensuplarını dUn sabah suç 
terecede artmıştı. :\1 jlk \'e ~ke- ı~:t:>r c;~buk yürümüş, gbrUlmUş il zerinde yakalarnı~ıır. 

1 
d~lre~riı:. bulunduğu .ç ka1c oluyordu Bir dt• be) lerTt._~ koylü- Bu şebekelerden b.rıncl. ni, Şiş. 

, r~iln sabahta:ı akş3rna kadar !erin .ı;ünül hoşluğiJe ol· n bu he· lide Havuzlubahçe t;okağırda Os
d ıup dolup boşalıyor, adeta bir ı ıaııaşnıaları ~ayesind aralarında manbey apartimanının bt~şlnci da
r er ycrlnı t:ndrrıyordu- Köylü gorüşme \·e konu n1aların büsbil- ırcs-nde Katina cdındakl metrcsi
kad ıar-"ar- b·r e'.lcri c kunda•• - tün kL'S :mcsıne, k·n \'C düşman- le oturınakta olan Reşat ·dare cdi· 
k ço<:;.:Jtıar. 

1 
•• kt\lchr ... ak 

1 
.... t4 balarının ş.ddctıcnmcsine, vor, elde cttiğı eroln ve esrarları 

{devlet merhamete gt. .. u , yaşssın sürfıp g.tn1es.ne ınahal \'f." meydan da ismi geçen aparl:manda kapı. 
cumhuriyet') d~yc uağıranıar. ka ffiJ)-Ordu. cılık etnıekte -~l.ın. Şevki Sapancı 1 
obOr eller le gözya ları~ı sLenler Bu ,crgatın bir fa)·dası daha gö· He Nurettin Gunduz adında b·r ne 
az dcgildJ. Bu. yiırekıl'r ızlatan rLilrnüiitü: Suc;larlıı arka."ı kesili. s:ıttırıyordu. 
fakat ay:~i ziınunda ka1plere fe- verıniştl. Yol kesmek. köy bas~ Şebekenin .kı .. cisı de Gal~tada ı 
rtthlık veren b:r manzara. bır te- :nak, katil. yara.lam • hırsızlık, Dericl sokağında kahvecil'k et
·naı.;a d~. B·r .liindc bu b~n!erce k:z:, kadın kac;ırnıa g bl stu.·lar gö· mekte bulur.an arap Muh ttinc 
ınsanın dcrd nı dinlcınek, yara!'lı· rüln1ez, ş tıln1cz o:nıu~tu. Diyar- ı ·ıit bulunmaktadır. Sabıkah takı· 
na m~rhem sürmek imkansız bir be; kır haplsanesınd_, bulunan mah- i ınindan Ziya ve arap Muhlıttnle 
h ie gclmlşt:. C.an sıkıcı, ümıt kı· k~nıi'. r .. D'1hil-~·<." Vek;jletine tak·l.nctr~s. hayata ~·aşamakta ve eroin 
:tcı gec.kmekre meydan verme- dım ettıkll'n bıı· :st.'.dada bu hal.

1 
tatıcıırgından bır çok sabıkaları o

nlCk iç;n biı çare. b.r tedb.r bul~ terı sUrc•rek ct·za gormelcrinl s<-·- lan Izmaro da bu şebekenin satL 
rı~k gerek::> ordu o sırada Diyar-· rekLrl·n suçl~rdan d~layı yalnız cılığını :yapmakta idi. 
Uakırde1. bugün Birinci, Üçür.cil / kend.ler-n"" kabahatlı olınadıkla. Emniyet müdüriüiü Kaçakçılık 
Umumi ~tü{eltişl-k başmü:şav:rler 1 rından, en buyük suc;lunu-ı dere· büro u, son zamanlarda takib:nt· 
,,ıa, .\fülki.> e ın..ıfett şlcri Milat J bC'yl k olduğund~n bGh-;edıyorlar. başladığı bu şebekelerin faaliyet 
ve Sakıp Beyler bulunuyordu. Bu ı affolunmalarını dılıyorlardı: 

1 

şc-k Herinl tesbi~ eylemiş ve heri 
qrkadı;şların da hiç olmaz. a 'ki Bu arada snv .. nda~. b!r çok 1 lki!"in: SUÇ üstünde yakalıyarak 
ay müddetle bu işlerde çalı ·nlala· ~ö;r mu~tarları . ve çıftc;iler tara. !\tüddeiumumiliğc tesl:m etmlşt:r. 
rına müsaade ed:Imes;n. Dahiliye tıı:dan ınıZJ ed.Jm ~ o!ao 13 10. Yapdan araştormalarda Sevkln;.n 
\. kt.1etinden rıca ettim. Teftiş va- 925 tar hli şu telgrafı a!dım: da:rçsinde ve arap Muhittlnin kah 
;ı- fesl:ııc hal<'! gc-lmemek i<,·!n yal-j D yarbakır Vilciyetine vesinde b:rcr miktar eroin ve es 
n.ız l\litat Bey!n çıwıHşınasınıı zın E ·k~denberl her tarafta inleyen rar buJunmu.)tur. 

,·erl1dı \'e fakat •adasın• kimseye iş'ttire- Haydarpaşa tramvay 
!!9 9 925 de Belt'd:ye önündckı m:yen bir çok zavallı dertHl-erin ı 

ilan tahtalannda şu beyanr.aıne derm!nm< buldunuz. Adalet n Di- kazasının ffi8SUllBrİ 
nkunuyordu: yarbakırda kapalı duran kapısı:lı Ccçeıılı,rde H.tydarpa. a Iıtaniye 

hasta hanesi önUndc vukua gelen 
tramvay kazuı hakkında yapılan 

tahkikat r.eticesinde \'atmanın da ka
bahatli olduğu ıa.nlaşılmış ise de asıl 
hat.Anın kontrol etmeden araba çıkar. 
dıkları f.çin şirket mUheadisl \rahan 
Abacı l!e diğer iki memurda olduğu 
anıa.ş,lm~tır. Jcap ederfie bir kere 
daha keşt~ yllptlac1:1.ktır 

c Bazı kim!'elerln kar.uns,uz Te açtınız, l\.tukaddes Cümhuriyetin 
ne..,ru olınıyan yollardan giderek şar.lı adaletin: 'zhar ve n1ütegal
' c meseli\ cephe-de buiunac. b:r as- Hbe:ı:e ijiddet, flkar.aya merhamet 
~ er n ö1nııJ:o: zevces.nin yerine di· nan ett r.iz. Cebren alınan malla
ı;:er bir kadın. küçük çocuğunun rımızı ve araziler:mlzi :daretcn 
)er-ne büyük y3şta dığer bir ş.ah- geri almakla da Cümhuriy.et ida· 
~· koyn1ak, Eekiz on yıl önce öl- resinin zulüm ve tegallübe niha
rnUş b:r adanıı hayatta göstermek )tt vcrd:ğin· I Hen i8bat ettin'.z 
\ ~ zor kullanarak :va1ancr şah:tıer' Hükümctin kafi adalet ve icraa
<linletmek suretile \•e daha ba~k:a' tını güren kalamız halkı bugün 
ekıııerı• silah aıırnd• bulunan. onsuz •evınc içinde caılcanıyor Yunanistana ıncır ve 

cephelerde dü;manlaria hart?eden Herkes erbestçc adalet köp<s:na jjzjjm ga·· nderilBC"k 
askerler.ıı, dul kadırJarın, yetim l koşuyor Haklarımız: de~hal tesliın u 
çocukların toprak~arını. evlerini olur.u:yor. Bu muvaffakıyetten do· ı Kızılay eliyle Yunanistana yapılan 
kısmen kcnd: adlarına tapuya bağ- layı s·z: tebrtke ve teşekkürler - yardımlara devam edılecektır. Bu de· 
lamı~. kısmen d~ doğrudan doğru- ffi!Zı takdime cür'et ediyoruz. A. r& killliyetli miktarda incit' ve UzUm 
ya zapt ve ış .. aı eyle~:.ş oldukları f.yetinlzin devamır.ı d:lerlz. Haz- göı:derilecektir. Bu UzUm ve lncirle
b r ayd nberi köylerde bizzat yap- reli Allah s:zi millete bağışlasın 
lnrş olduC:um ıeceıeıneicr1e mer- nıyazın: tekrar eyler:z.) 
dana çıkmt.!)tır. l{ftlen sokaklarda. Beylerin beyanname hilkınilne 
kırlarda aç. çıplak, sefil ve peri- ;;yak tıydurmaları, mahkUmların 

rin fiyatları altı.kalılar tarafından 

tc.sbit edilmiş. \'e ait o'duğu makam
durı da li:-Jans istenmiştir. 

n dolaşmakta olduklarını tees· ıstidası ve bu telgraf; güttilğilınüz 
sUr!erle görUp durduğumuz bu h{"defe hergürı biraz daha yakh:ş- r Soruyorlar: ... 

VA T AN 

. ~ 

1 • A s't<'ERTBAHiSL ~ _R 1 _.... . ..,......,......, .___...., ---......... ......... ... 
Doğu cephesinde 

• 
ikinci Stalin hattı 
ve A man taarruzu 

Yazan: İ DSAH BOR &N 
~ eçen yaz muharebelerinde 
~ csk! Polor.ya _ Rus hudut 

bôlge...lnd.! yapılmış olan St.1l'ıı 

müdafaa hattı, RLJsların çok işi

ne y:'lradı. Hudutta başlaya~ı Al
man tzarruz bu hatta kadar yıl

dırım harbi şeklinde cereyan etti. 
Fakt:ır bu hatta varınca, Alm::•:-: 
zırhL ve motörlü tümenleri har 
b n b~ı ... trdaki süratle v~' kud_.c-t 
le ~!<·;-l:yemedller. llattiı l\Iosk.:>. 
ve bo. tısında deri.nllğinc kademe
leşt,,.iJmiş tank mcinileri \'C ateş 

perdelPrı ônür.d~ bocaladı:iH', 

durdı::ı-r. 

R~ıslıı.. bu StaI:n h.!tttı sayc
s:ndı- epeyce zaman kazandıltı'. 

en büyük kazançları Leningr..ı.d 
ınüdata.:.ı~111ı uzatmak ve Mosk~ı

vayı kurUrmok oldu. Cer.up ~cp 
hesind·? Ruslar Dinyeper n.!hrı. 

nin büyUk ve tabii bir nıfin; ll

lu~una ~ilvc:r.dilcr; eğer Sıno-
lensk • r~ıos·<:ova yolu ve iki ta· 
rafında ! ;;.~tııdarı tahk:mat mar 
zumesiııı D'.rıyepe-r doğu kıy .la-
rında ela 1.e:iis ct!'elcrdi, Alrnaı!· 

!ar bu n~~ri 1teçemetlerdi. B:
rinci $,a·.,... hattının •Gorneııı 

den Oi!ll'"\..:Ptr mansabLna ka l::1-: 
uzatrlmaması ve Dinyc·per !leh
rine gü-vcniler-ek bunıın ıhms:ıl 
cctUmesl stratejik bir hata ol· 
muştur. 

Bir:nci Staı:n hattının en tok 
<Moskova isfkamcti üzerinde d~
rin ve ku\-vetJl oldu~ur.u y&z 
~cferleri gösterdi. Sağ cenah. J~n
nıngrad müstahkem mevkı:rc 

day&ndığt :çin sağlamdı Faka .. 
sotcenah ha.titt!. Dinyeper g::ırp 

sahillnd? kalan .Kiyef. 501 cenah~ 

tutmak lç;n yeter derecede kuv
vetli değildi. Zaten Rus ordula. 
rlnın Dinyeper doğusuna çekil
mekle, bu ıstınat noktasının cc-

hatlarından çok geriicrde olma. 
ması ic;,;p eder. Bu tkinc; Stalin 
sathının bekle: c:ı Alınan tüarru-
zu karşısında mühim b'r rol oy
nayacağı muhakkaktır. Zira, bu 
tahk'm: t manzum€~:niıı ş"ınal 

ve cenup ccnaıhlarır.da Arkan
jelsk ve Kafkas yardım yollarl 
ve gcris:ncte de Rusların yeniden 
düzenledikleri harp sanayi mer
kezleri bulunmakL .. dır. 

Bur.un içi.ndir k: Aln1anlar bu 
yaz devre:;~nde ve belki de son
bah2r sonuna kadar Astrakıın -
Arkanjelsk hattına v~rmayı, b(jy_ 

leLkle Rusları müttefik yardım· 
tarından mahrum bırakınayı ve 
sanay· mcrkezlerirl de ele geçi. 
rerck Rus ordularını saf har;ct 
kılm2yı tasarlamışlardır. 

IB u ihtinıal karşısında, Rus
lar yalnız seyyar orduh:1-

rına güvenerek müdafaa yapa
mazlar ve ,ı;lablld'gine de şarka 

doğru cek;lemezlC'r. Bu 1cfer iki 
yolu ve sanayi merkezler ni mu
hafaza etınck ;ciıı arazide;ı, ı'e

hirlerden Ye tahk:mattan çok is. 
tifade etmek ve mtıayycn bir 
der:nlik ·çindc oynak müdafaa 
yaparak A~man ordularını oya. 
lamak ve zaman kazanmak zo· 
runda bulunuvorlar. 

İşte, Rus başkumandanlığının 
müdafaa ve mukavemet hazır
lıklarına bu fikir hllk:m olmuş 
ve yeni b.'r tahkimat manzumesi 
vücude gctlrilmes'te çok kıymet 
\'erilm.ştir. Gecen )·az, muhare
be Dinycper boyuna intikal etti
ği zaman, Rus hava kuvvet1eri 
çok azalmıştı. Çünkü Harkofta. 
ki büyük tayyare Iabrilcası dL 
ğer fabrikalar g:bi şarka taşınt· 
yordu; bu M" Cer Rusların böyle 

bir fabrıka nakletmek yüzündevn l 
sllfıh. vafirta ve cepare darJıgı 
çekerek buhranlı anlar gef;irmc
lcrl beklenmez. ÇUnkü bu fab- 1 

r.kaları cepheden epeyce geri-' 
lcrdc ycrlcştirm şll'r ve bazıl~rı

nı Uralların ötc"ir.c kondurmuş-
lardır. 

Alman ordusu.:un üsllinhiğünü 
trm:n <'den zırhlt b;rlikler ve 
tank teşkılll•r! dE'ğild!r; hcrşey

dcn önce bunları de~tekleycn ha-: 
va kuvvellerid r. Polonya ve 
Fransa harb tden yanlış dcr::;Jer • 
f;tkarıldı; Alm~n zaferlerini zırh. 
lı birliklcr:n ve tankların temin 
ettiğJ s3111ldı. Eger Almanlar Po· 
lonyada \'C Fra:-srda harbin da
ha ilk günlerinde hava üslüı;lüğü 
tem ·n edl'mesclerdl, motörlü 
birlikler o kadar çabuk ilerLyc
mezlerdl. Alman tay)·arclcr.!, bu 
seferlerde daıma a1çektan uçmuş· 
lar \'C? ek~criya bomba yerine 
mak'nelitüfeklerin! ku1lanat"ak 
meydan muhar<'bCS• e yakından 

iştirak etın:şl<."rclir. 

Yalnız doğu c.:phcsinde Al
manlar bu işi yap, ınadılar. kar
şılarına boy ölçü;€'bilccek Rus 
hava kuvvetler: çıktı. İkir,ci, Al
man zırhlı b:rliklcri ve tank
ları Ru5yad3 dünyanın en iyi 
topçu kıtalarile ve sil<ihl,;rllc 
karşılaşh. it.raf etmek lfızımdır 
k!, Ruslar çok iyi ve kııdrctı. 

topçuya mallkt:rler. Alman tank., 
larrna karşı kudretli toplar çı

karmış! r VC' harp içinde yc;'İ

lt:'rini icat cd rek kullann1ı~lar
dır. 

B u n1tinascbetle 1 Avrupa 
ba~ında başlamış olan ha

va harb~ dolayıslle AlmEnların 1 
( De,·a.ı111 S ünC'üde) /-/ l 

Susan bir -agız 

karşısında 
.ft. ğ ız ,·ardır ki dalma memle

~ kt>tln nl"r'inf", 1nllletJn ha)·rı

na konu':ur. Zira o af17: M\hlbinlo 
aklından g('ı(.'Cn hudur, kalbinden 
Ket<>n budur. 

Bu ı,;r-,.lt a~ı7. 'ahiJ)leri, heınrn 

hrınen her nıillf'tin çokluıttJclur. Fa
kat hazı nunanlar hlr azlık peyda 
olur ki, hu afır..ların konu;ıması 15-
lerlne grlıııeı .. Bunlar al('ak ruhlu. 
ıo,lnı.;I harf'ketll ;\ urt .. e\·mezlerdi r. 
'.\lf"nılf'ketın nrf'in<'. n1llleUn hayrı 

na konu'}lln fl,ltı:lerı, ~öyl <" bir fı r

~ntına getirip, J.<apatınak J~terler. 

ooc 
Ağır. Yardır ki 'laima mt"mleketı n 

ha~·rııı:l. ınlllf'tln nef'inc konu'ju r 
gilı1 goriiniiz. ı :ıkat o a~ızdan çı

kan ..,Ö7.lf'rln altında gizil bir nıak· 
">.tf 1 içlntlf" kötü bir nl)·f't ,·ardır. 

Zira o a~ı:t ~ahlhlnln kalbi 1Jıtı ra4'. 

aklı hu ihtır:.l'u ta.tmin dalaverclc-
rile doludur. 

Bu <:~';'it atJ7. salı lp1f"rl, h<>men h t"· 
nıe-n lıf'r n11l lrtin a:1.1ığıdır. Fıt}(at 

ba7.ı zanıanlar on l arın karşı!'tındalı; İ 
)·urt.ı.e,·er ı,·okluk, htrJıangl bir i(' 

vrJ·a eh' Sf'bepl<', üyle hlr :ı.ıra dü
şrr ki ~onı ağı:tlar durına(la.n :ıdı.l r 
sa~ınak fır .. atını hulur. Ancak bU 
ınuvakkattlr. l."urt-.eı,·f'r ',;'Okluk, e~
kt haline gelnıeclen tla.bl, b1r fırııı;ıı-

tını _ı:-<'tlrlr, lltihi lılrer eWeylf" tı 

ağırları kupatır. 

••• 
Parı .. rad,foı,unun a~zı ya mf'nı1t

ketin n('rine, nılllttln ha) rı na k n
nu•:Hı Jnrdu; yurt .. e,·mr.r. azlık buııa 

dayanamadı; dinamiti patlattı 't' 

n~:tr kapattı. Yurt ta. bu a~ız menı· 
lf'krtın hn)-rına, nılll<-tın n<-rine kO .. 

nu".>ur ı.rlbl görünüyor, fakat b a kl 
klltte "arf«•ttl.(I MJı:lerJn att:ınd• 
~iz.il bir mak,at, i('inde kötü bir nl· 
~·et ta1ryorrlu; )" Ur t.,evf'r ('Okluk h\J• 

ıue. katlanaınudt, dlnanıltl pa tıat tl 
,.e n~zı kaı>attı. ... 

Parl'i radyo'4unun knı;u,.u<ı0 tar11 

:ı-·ukarıkl iki c:-r~ltt('n h •. ıııgı'..ı 'oJur-JJ 
olo,,u11 1 rran ... a duruınu ba"ktf1l l nclıı 11 

g('rçek olan bir fC'k nokta '"·a r : vurt ~ 
'e" rrl('rle ?o·ıırtı.e" ınf'ı:ler ara~ıpdD 
aı,·ııta. ' urulmu~ bir nıU<'adrle ,.,r· 
d ır. _. 

KÖR K ADI 
ıı.&hlarr da çok zay<flamıştr. ,- _ 

R uslar, bu derslerden ısti- t;~aı A l(Aleı.t'L Fı r ı nların ya ptık ları 
fadc ederek yeni b:r Sta- .... ,.... ~ ~ 'lf yolsuzluklar 

Hn hattı hazırlamışlardır. Bu • - "•:IV!ı 1 ı ... « • ~ Fırınlııı·a "erilen ik! gUnlUk stol(\I 
yeni tahkimat Jl\ı2nzumcslnin n· • b~r günde ::>Q.ı!cderek tcvziatta yol"" 
şasına hftlfl devam cdilmekttd·r. DE V:/N DERl•sı• suzluk yaptık.an anla~ılan bazı fır:ıı· 
Bu maksatla Ruslar 3 milyon !arın defterleri üzerinde belediye rrıU· 
l<crübell ;şçi çalışl<rmakladırlar. A. 

1 
. .. . . rettiııeri t,,,tkiklcr yapmakt:ııd.rl8" 

Şüphe yok ki, bu yeni Stalin h·,t ~ nıaıı .,oz<'~ü Genera l Dıet-ı .,una!lı , .e güod(" hiç olnıaL .. ;ı bir defa Yolsuzluıhı sabit olanlar hakkında t>1f 
tı, bir:nci Stalin hattından gerek ınarh, Berliıı ra.dyObuııda: ba,ına geçirip tecrübe etme.<ıi ta-,-r,Jye rapor t~zlın edilerek cezalandırıl· 
cephe derinliği ve genlşliği ve: - 1-larlta)a bakan Jıcrke~, hatta oJundu. Nevyorlcta. f"o(" yedi milyon t maları cihetine gidilecektir. 

ç !tçllerln. g'.-Jz:Jer!n zevce ve ev. makta olduğuınuzu ve yangının 

lit.arın~n. şehit çocuk1arının gas- derebeylik, tegallüp bınasının sa
bedilmiş hak:arının geri alınarak çaklarına .sardığını gösteriyordu. Bu 
kend-lerine vcrlleccgi şüph~s:zdır. Şiındı bf"lk;. sorac klar bulunur, 
.:\ncak Ug1hler:n m~ğdurlarıle te· l:y güzel efend'.m ama, bütün bu 
ma.~a p:elerek ara4rında yapacak- olup bitenler karşısında derebey• 

peynirle r nerelere 
sa tılac ak? 

gerekse ateş kudreti ve maniler 1 19--tl deki nıu. vaffakiy•tll .... rerimizde kljiye gaz .'."""ke-1 dağıt ı lı)o mııış. 
bakumırıdan daha kuvvetlidir. bile R "" devini n a ne•k derl•in i dele- G~n gunlerde harı> için P•Y•ıt• 1 florya plajlar ı yen i de~ 

1 

Ruslar, büyük küçük bütün ne- blldJA'hnlzl gorür, demLı; . hat"bl diyo rlard ı . ~hndl de gtleeek 
h!rlerin _zırhlı birliklere karşı- Ben b•r gün elhnl fena halde ka- günlerin zehirl1 gaz harbi OlıllaSI Ilı- iho'e edilecek 
müda(aa değerini artık anlamış 1 pıya. Stkı .. trrdın1. Elimin bir k.ısmında 1 ti rnaUne karşı tedbirler alın ıyor. j . d~ 
b 

1 - t . ı ... d' . Florya plajları mlltenhhitıerir1 

Jarı anlac;;ınaler ve uzlaşmalarla leri h ç bir harekette bulunmadı~ I 
)iolsuzluklarını kendiliklrr:nden lar, h.ç !>es <:•karmadılar nıı? 

« ... Bir gautede Kördü ın. Ayva
lıktaki ıu•ynlr hnı:llH.tlıanelerlnln 

u unuyorlar. Volga ve Don ne. der i oldugu g1b1 sıyrıl dı Ye koptu. n. .. an ıgın ne ır, şu gaz elıııdtn, . . di)" 
hl ·J · ""k tl&i • 1 her ıkı..I de öldlli';il "'h•tle bele r erıle- bunların bir cok ko11arı Bununla be>raber bi raz lhtlmanıla kı- V'" e · ·elt 
"Ok · ı · kt Ue müstecir arasındaki muks.v 

dil1eltmelerinl. gasbettiklerl top- Bulunm;;.z, çıkarmaz olurlar mı 
r1k!arla. evlerin, zapt \'e 1$gai hiç ..• Tirihte. her ne şekt: ve su. 
edilm ı oldukları tarihlerden bu- retle olursa olsun eLne geçirdi~ı 
ı;ilne kader g .. çm:ş yıllara aıt k!- mevkii, nüfuzu. menfaati, maddi 
ra1arıle birbkte kendilerine tes- ınar.evi zor görmeden kendilığ:n· 

lim eyle.ınelcrini daha nluvafık den terk ve feda <.tnı•s kimse hc-ı 
buluyorum. Ve kerdılerıne bu hu- men de yok g:bidir. Biz;m müte. 
sus lç'.n b r hafla mühlet veriyo. galltbcden de böyle pcygambC'rce. 
rum. Bu müddeUn sonunda uz-, velice bir feragat, özverilik bekle· 
bşmaj:a yanaşmadıkları anlaşıla- ncmezdi tabii. .. Onlar da b:r kaç 
cak olanların G-mlerır.i, tesbit karş-1 saldırıda bulundular Bu sal. 
edılmiş vak'alarla birLkte bu tah- dırılardan b r iki~i bana tıksint., 

talarda hcrkes:n gözü önüne ko. bir diğerı büyük üzür::tü \'ermişti. 

<.ıahlplerlndf' n bazılarının, bu 
m<"v~hnde hazı rlad ı klar ı peynir
lerden bir ('Oğunu kllf.W>u toptan 
JOO kutu,,tan olınak ilztre l 'ltan-

.., ış erır.e yarayaca ır. Ha. bi r zrunan &onra, kopan derinin EJ..BJ~T OL A ÇAK ır• 

G Al t 
yerh•e yenlsl O"'l\lcll . Ben del' olmadı~ j kendiliğinden bozulmuştur. Ha.Z ,,, 

bul tbl·carln rıııa sattıkların ı , .r 
nıftlları da ~·ola çıkardıkları an· 
ı a11Jın1'. Ay\'alık ta 1>e3·nlrln azal
d•k•n ı g'ören ~ledi~e de r,ı a n1a
mı';a "-e tafıldkata başJamı, ... » 

Bunu bir okurumuz. yazı.)·or Ye 
l;Oruyor: 

eçen Yaz man aarruzunun ..,... !\talta nın f-.tlfa eden e'ıkl kunıan- nv. ı it;inde p!Ajlar tekrar mUzayede. 
;lk ka 1 t fi t hki t tını halde oo,-ıe oiu~. bir de" hı de- 1 · rşı aş ı I a ma manzu· danının !<iö)·ledlklne göre, :\Caltada t;ıkarılarak thalC.:Jl yapılacaktır. 
mesi ac;;ker<' edeb:yata •Staıı·n llnen derfsinln de yenile~ın~l JhtJn1aıı h h eınen emtn yıkıln1aın ı':i ,-e;ya haıo,a-
h tl dl B · va rdır. a hı ye geçt:. u tabır yan. ra. ntra tnaroı' bina ka l maını,. Böyle 
1,şt' f k t bö. 1 k 11 Alınan generalinin oöder!nden an- r - T A K V ı· M -'"" r; a a Y c u anmak cm-nası da gere-ktlr. Çlinkü l\ lalla bu 

1 
-- 1 

moda oldu. Hakikatte bu hat, I a.ı,ıhyor Jd -flll'k <'Ct)ıh~lnde ('Ok ,ıd- ha rplc en raıJa bombalann ıı bi r ~-<'r-
g i bl hı deUi ınuharebel.er beklemek lizımdır. en ş r ~atı ır. dir. Böyle olmakla. beraber, 'Ia lta 

İkinci Stal!n sathının cephe "i'E'.l'MEZ MJ ? dil~man uçak1arının hi.icu n1 la rına da-
kenar:ıe arka kenarının r.ercler. Ortalıkta. gaz sözle ri dota,mağa yanmakta ve ht" r gün bunJa rdan blr 1 

den geçtiğini bilmiyoruz. Fakat başladı: Onee Ruslar, Alınanların .Kı- ka(' ını düşilrmt"kt-edir. 

13 :UAYIS 1942 
('ARSAllBA S 

AY 5 - Gün 133 - HJZIS f 
RUM İ 1358 - NİSAN 3. 
HİCRİ ! 36 1 - Reb:üJ ,ih ir ~~I 
VAKiT zıı:v ALI •V;B 
GÜNEŞ 5.45 9,• 

l'acağım.) ÜçüccüsO.. Fakat bunları da ay. 

- I\tanbulda J->f'J nlrln aı.aınl 

fiyatı 75 kuru~ o ldutuııa göre 
bu peynirleri alan L'Stanbul tUc-

şimalde Arkanjel.sk ve cenupta rımda. z.eh lrll gaz kttll a.ndığı nı ortaya D etn ek ki ln!!loan ruhu ta"' blnalar
Kafkas yardım yolların~n ileri~ attıla r. Çür~ll son nutkunda Alman- da n da ~ağ-lam. Ne olsa AİlaJı yaı>r
den müdafaa ve nıuhafDzası mak l-·a pz kullanırsa biz daha danhıka- ıff le kul vapısı arasında elbet bö'le 

<'&rhı rı, ne fi,"·at1a , .e nerelerde sa- " " öGLE 13.10 4.53 

İKİNDİ 17,06 ~·~~ Diyarıbekir Val.I.11 rıea anlatırı 1n. <Arkası var) 
Bu beyanname ıstediğim z, um- c. Bardakçı 

ta<•a klar ac~ba? 1 sadile yapıldıtına şüphe yoktur. .,ı n ı kulla rııacafl:ı dedi. ınrllterede bir fark oJa<.·ak: 
, _____ ;.;.,.;., _______ .,.ıı.; Bu itibarla, ş:mdik Rus ileri herk~ln gaz. nıaske!iilnl yanında. ta- Tatlıc,ert 

du;umuz tcs:!ri hasıl etti. Yaptığı· 
mız hesaplara göre mütcgall.be. 
ntn. bizim işe karışmamıza mahal 

Tarihte harp ve sulh 

B lr t a rfhçi otunnu,, he .. ap et
mı,. :\filıiddan f' \"\f'I 1--169 \t-f 

n~lndt' n 'lilidd.an ..onrakl 19-t'! .., ,_ 
ne--. inr kada r zan ıan h,;indt• tn ~a nlar j 
"!90 ene bar~ h;l ndt, s·!&O .. r nt lif' 
dö" ü~ )(;inde :,-a,anıı~lar,ıır. 

Fakat bô;\·lf' dth tl-;ilp dnrurkrn lilulh 
ha" reti n ı d&ln1a du~· n ı u r:-l:ırd ı r . Dürt 
bi n ... t ne)'f' ,yakın bir ıaman lçlf!de 
8000 'oulh muM.bt"d i ln n.a la n mı1fl ı r . 

Bunla rdan htr hirlne lmzal~rın ı ata n
lıır e '-K'di .. uıh kurmak nlyt'tindf" ol· 
dukların ı -.._;)·IOyorlar, hf'lkl dr ha rbi n 
arıları n ı flu)~rkf"n ı.;anlltni 1' Url"tte 
buna niyet ~ı.'-·orlard ı. T'aka t harhln 
ftlı\ke tl('rl ha.fıı.adRn silinir !'<t lllnmez, 
ibtıra . "\." f' ne-fret '.\·tnlclrn göLl f' rl bü-' 
rtnnü'!I ,,.r yeni yeni hRT)Jl tr kopmu . -1 
hır. DOrt bi n t nt ~- inde •ebf'Ji ola. 
l'&k-. ktdht.1'il<": lm7.ala nau .. ek lı; bln 
"'uJh muahed~Jnin \!lu ti umrU Jkt , 
H•edirl 8ERÇE ' 

SONM iYEN ATES 
Tefrika No. 53 

Fakat bırdeub:re, ölüme hazırJan
;nış insanlar g:bi, bcışı omuzunu-c üs
ttlnc düşüyor, gözleri kapanıyor. Bir
şey c;öylemek istiyor. Dudakları kıpır· 

dayor-· Bir öksürük daha .•• Arkasından 
ikinci bir ka.n... Üslad taman1en kcn
d r.den gc.·~"yor" Ba~ı. yastıkların üstüne 
düşüyor. Hıckırıklar arasinda üstadın 

i.istünc kapanıyorum: 
- Üstadım, üstadım .. Suat yavruın 

c;ucut:um.. dıye haykırarak ağlayorum. 
Bu haykırmadan.sonra birdenblre uya
nıyoruın· Kl'ndimc geliyorum. Gözle
rimden hAlfı yaşlar akıyor. Kalbim, göğ 
s~mn parçalayacak gibı siddetle çarpı· 
yor Y .. sL~ım sırs1klam olmu~. ı-taıa 
hıçkırıyorum ve 11aıa ağlayorun1. K.;,r
şımdak karyolada yat.n Fatoş, uykulu 
gözler n bin müşkUl:itla ac;aı·ak hayret
ler içinde b .. na soruyor 

- Ne oldu küçükhanım, ntçın ağla

yorsunuz hasta mı:;.ınız ?' • 
Fatoşa birşey sezdtrmcmek 1çin gül· 

rnece çalışıyorum: 

Yazan: ismet Z/Y A 

Birşey delil Fatoş ... K orkulu b r 
rüya gördüm de ... 

İlahi küçıikhan<m ödümü kopar
dınız. (Korkulu rüya görmekten..~e uya
nık durmak hayırlıdır derler) diyor, o 
da cii1üyor. 

Kalbimi koyluyorum. Her zamar.ki 
.ateş, bu sabah daha 1.;.ııvvct1i. .• {l layır
dır inşallah .. Yoksa üst.ad hasta mı) di
. rc büsbütün meraklanıyorum. Yatma
n1;.:ı imkan yok. Erkendrn yatağımı terk 
ediyorum. Ali ,ıle beraber biraz çiçek 
bahçesinde meşgul oluyorum. Ög:leye 
doğru da mutfakta, Fatoaıi yardım et
ıncie çalışıyorum. Beni düşündürmiyc
cek, kendi ker.dimle yalnız kalmama nıi 
nı olJcak uğraştırıcı l~ler z.rayorum. Fa
kat nafile ... Bugün, çok Ienayım .. J liç
bir şeyle avunamıyo~um. Üstad şayı-t. 
bugün de gelm!yeceK olursa. bu gecC' 
çıldırmak işten değil ... Öğl rı yemeğir.i 
pek neşesiz ve iştihasız bir şekilde y·· 
yorum. Öğleden sonra kitap okuma k !s
tiyorum. Fakat gözlerim sayfalara bak-

ı ıkça, baŞka başka istikametlere kayı

yorlar. K:tabı bir tarafa fır:atıyorum. 

Bu sef~r de piyanonun başına geçiyo
rum. Mektepte senin pek beği.:nd:ğin 

{Ümit) parçasını çalarak sesimin bütü"!'l 
kuvvetlle !".Öylüyorum. Gözlerim kapa
lı. .. Hayalim, sekiz sene evvelki nıektc
bim n çatısı altına kayıyor. l\fcktebe ilk 
tt.~5lim ed'ildiğim günü hatırlıyorum. Bu 
verimli feyiz yuvasının bahçesinde yap
yalnızım. Korkak ve ürkek r.azarlarla 
etrafıma bakıyorum. O sırada Hosepyan. 
geliyor. Benim elimden tutarak b:r ta
kım koridorlardan geçiriyor. Mcrd:ven· 
lerden çıkarıyor. Bir kapı önünrl·~ du
ruyor. İçerideki muallimden müsaade a•
dıktan sonra ben~ stnıfa sokuyor. 

Bir coğrafya dersi. .. Sen ayaktasın. 
:\tücessem bir kürenin karşısında mini
mini ellerinle to-r:!ler yaparak mualli
me. dünyar.:ın yuvarlaklığını i~bata ça. 
1ı:5ı:. orsun. l\ılu<illimi hatlrladın ml Nci-
7an . .• l\.fasum çehresini 1\-Ieryeme ben
zettiğimiz için (Bctul) adını verdiğimiz 

coğrafya muallimi ... 

Hayalim oradan yatakhaneye kayıyor. 
Sc--::nle k~ryolalarıınız yanyan;ı ... Gece 
uykularımtzı feda ederek, U)'kucu ar. 
k3claşlara oynadığımız oyunlar ... Müd> 
ren!n karşısır.da isticvaplar.. htarlar . .. 
liem çalıyorum, hem gülüyorum, hem 
de ağlayorum Nılzanr. .. B lr gören ol· 
!'3. çıld.ırdığıma hü1cmedecek ... 

Hayalim, bu seter de başka lllcmlere 
kayıyor. Üstadın yalısır.a ... Sslonda oncı 
Şopenden b;r parça çalıyorum. Üstad 
arkamda, bir markize oturmuş, çenesini 
eline dayamış, mcphut d:nliyor. Gözle
ı·iml açıyorum. Piyanonun cııaıı kapa
ğında, üstadın hayalini görür gibi olu· 
yorum. O hayale bakarak daha ziyade 
coşuyorum ve daha ziyade ağlayorum. 

Hayal. büyüyor. uzayor. Adeta arkam
da ayakta duruyor . G özler imi kapayıp 

tekrar açıyorum. Hayal yine orada, pi
yanonun kapağrnda ısrarla bana bakı

yor. Tabure ile beraber dönüyorum. Üs
tadla1 bu büyük adamın kcndisile kar· 
şılaşıyorum. Tabureden fırlayorum. üs· 
tada doğru koşuyorum. Ateşler İçinde 
yanan başımı onun göğsünün üstüne ko
)'arak hıçkırmakta devam ed:yorum . 

- Neyin var P erihan .. Niçin ağlayor
sun cocuğum?. 

Bütün vücudum hcyccandar: ::-arsılı
yor. Kelimeler; bükülen dudaklarımın 
arasır.d n eilrliikle rıkıyor: 

- Ben hastayım üstadım... Çok ha•
tayı m ... 

Üstad, omuzların1dan tutuyor. Başımı 
göğsünden kaldırarak: derin derin yüzil· 
nıc bakıyor ve sonra gülümsüyor .. 

- Ne zalim güJüşUnüz var üstadım? .. 
Görüyorsu nuz ki şu dak~kada tabiil.ğini 

kaybetmiş b ir insanım.. . Yoksa hisle. 
rimlc mi eğJcn;yorsunuz ..• (Arka "iı , ·ar) 

AKŞAM 20.18 l•· g 
YATSI 22,06 1·4 

iMSAK 3,42 7,
25

) 

l ~ 

ı~VKôS~~ 
Kuzu et;yle taskeba~~ 

IE5) l r buc,:uk k ilo kuı:u etlll1 U f(f· 

19) parçala ra doğraturak ş.1"1 .J 
~,,rr 

1 
Taı:r ~o,·an 1 b l rnı da salça k0

• 111 P 
pl ı:ıl rdlın. B ir kilo ()O.tat~. bir )(J ,.-t 
taı,e bezrı,·e"\. i Jırı':'lı ~ a ra k l' :O rı tııııt' 
yıtğdn ('f'Ylrd iın. Tabağa bo-;oalt ııof 
t"tln ,yanına pa t a.t C'~ "\.·e bl'Lel.)·eY\,tıP' ' 
du nı . Bir de nıarul sala.ta .. ı ,• fıf ' 
:;'l<i e güıf"I bir bahar yt rnt"lti oıtlt.1·,11" 
kat ,"'Mttrk nr kadar güLd bllı;~tıl~ 
nıış ' e lezzetll olun.a oJotUfl• ttJ tt1 
kii('ük Dt:'nı lr araıo, ıra. ot,un. hl 111tf'1' 
"'1l'Y Jflnı e:ıse )"ÜZÜ gilln1eı:. oıııJdt ,11t· 
nun etn1f:'k j('l n bu }"eınrğe 11ı r Jilf.tr' 

.ı .;lr ııı 
la(' UiLVC' ctUm, süt,lik'I 1 · ıtBıtt' "' 

J . •u ı ra bi r rıııa..yt' ka ı.,e~·e bO tJtI'"' 
\ t" fır ına sb rdUnı. l ·r.erl Ju .}l.Jlırt' 

'l aı' fırından ı,·ı kardın1, ~o rraYta- ,.11ıd .. ı r ttı ..ı.1111 
grldi . otu rdu. ('<H" Ukla r Ol ıcr Jir 

1 
oldular ki utanmasalar : '

1 
r ~ 

bö_yle ":C'.)le r ı ... terıı:,, diyr<·rk•.:ıJJI ,
\"&vruc·ukln r «:ok l n!'ta!lı, Jı:l) ı.r· 
• bili•"•' ,, kadar pahalı olduğuuu "·~ ... nı:,.._ 

EV~-



VATAN 3 

11ın:!iji.':11 ~ (ff Jff ı: tJ = 1 ~ J ! M ;n ;~:::~;~:n ~:~:~.~1~_ lzmirde feci SİYASİ-İCMAL 
· H d k •• ae tam tedbire de de bildirilmeyen New York 

Askeri durum I 8VZ8 8 omur bir mağazaya ~:~ı;t~~>y~~:ı ~~csb~a~:ı:~~~ :;~ :~~;~ 
Oog"'u cep'ı'esı·ı1de Alm3n döt"t ııraya satılmak üzere bınıer· yat ka:raiıc teıakkı etmelidir. 1 

ce mayo geldi. Şehrimizin blr kı- Kel'\:'de ,kıdetn mutıarebeln 

(taarruz,u ;bzaaşnladı mı ? 'ı ı• stı• hsalı• artıyor ;::: ~~~:n~~~~ ~~c::yae~~~ e~t~~ ~~::tvaTc~~iğ~~·A·> - Rcuter: 
- ı :... ı lcr, evvelfl kırk tı.ralıklar tüken· Kcrç y.,rımadcsında şiddetli çar 

1 

mek üzere bütün mayolar bir gün- pışmalar olmaktadır. 
İlrıaa •ORAN de satıldı, hatU'ı kalabalıktan do· 10 mayısta 38 Alman uçağı tah-

G U••n /u••k B600 layı dükkfının kepenkler nl indir- rlp edllmlşt1.r. Biz 12 uçak kay. 
(Balft J indik'(-) istihsal m~k lazım geldi. bctt k. 

here gellıı<-c. AJmıanlar Kırım'da gc- Bu manzara gosterlyor ki bu Karadeniz f !osuna mensup nv 

bir cinayet 
ızmıı-. 12 (Telefonla) ·- Cwnaovelı 

Ibrahlm Necmi adında 18 ~;aşında 
bir genç. geçenlerde kaçırdığı kıun 

babası ısmalle yolda rastlanlll!llır. 
ısmallln vaziyetinden şüphe edtrek 

tabancasını çekmiş ve ihtiyarı bldUr
mllştur. Genç katil adliyeye \'erılmlş· 

Ur. 

nls bir olçüdc taarru7.a g~.mifler· ton u bul ug o r memlekette tahsiller:, .çt mat mcv- ve bomba tay;ardcr 18 kamyon 
dl;: bu taarruzun bunca zamandan· kileri bakımından örr.ek olması tahrip etmişlerdir. (Başı J ln<'lde) >+t 
... _ 'ı ı " edll ·--har taarnnu d ı d Almanlar, Br.ar.sk c""'hcslndc 
,,..r lnn en ,._ lazım gelen sınıf, hanıh ev r e ..,., ~ dur Bu suretle elde olnıu~ı ihtimali ıwk hafif ille de sa- Ankar··· 12 (Tc!efon!a) - Zon-ı den. havzaya vasıl olmuşt.ur. Ka· iki kere püskürtu muştur. Tlırk ÇOCUr;U • 

iki Turk ger:ciniı: 
mühim bir baş:ırıs2 

~ ta rnk da· .. d va.,,!:&dıToımızdan tamam le gafildir. Ü iki "ek1ldc )Gpll· 
E< n ~·- l tlh il ı l Id ğ takdirde hnrıçlen c ı; Almanların ka-.·ıbı, subav ve er edllen k n r .. 

det>c nıatıallı bir taamı lm-"tailır. suldak kömur havzası s sa n b. o u u . Çok şükür, b•zlm b'lşımıza ateş o'.ar~k 1600 klş .,dlr. ., maktadır. Bir ne. nevi 3 kilo :ı~ır-
ha genls bir UlçUde yapı arttırmak ıçln çalışılmaktadır. Kö, direk tedarık edılecektır. yağmamıştır, fakat bütiin insanlık 

2 
t ı v kar rmak' 

Hu lkln;I r.ıd hall('rl <it>, Reoter ajan· mür istihsalı ortalama bir hesap., Llnit istihsalini de bu sene 300 türlü tilrlü felaketlerin içinde kıv- Moskova, 12 (AA.) - Rcutcr: lığırdayd~~~: :a;:r:ıl- 300 derece· ı o;ıııııı askeri muharriri kendi ıstrenl· ı günde 8600 tonu bulmaktadır k ak rı11 ·vapılan 
1 

ntl Rus tcbl ğ!ne ektir: sızın • ~ iki 
1 "ine go·re .._lkllnnt•ır. t a . b'n tona çı arm " ., ranıp duruyor, bun arın serp • ~imal batı cephesınde ş!ddetl! dil' ve tanesi li kuruştur. c 1 

' ... 'ı" Günlük normal ist.lhsrıl olan 9000 l "alışmal·,ır ilcrlemekt-e<lir. Kr..nur l i bl d ı 1 r ..,, ~ d 200 derece Bu iki ~ıd haber üzertnde cturma a .. "'' er zc c ge m ş ır. "8rpışmalu olmaktadır. Almanla. nevi 1 kilo sf:ırlıı;ın s. ~ ~ Al tona yakında er- ş\,cccktlr. 1 k d h 
1 1 ~ 

6 
t utcmr.rl 

Çörçil'in son 
nutkunun 
tesirleri 

Yazan: M. H. :1.AJ 

D 
nglltere hıı,~eklllnln aoın ı;öylc

dlJI nutuk. dlln~anın htor ye-

rinde derin bir tesir uyandırmı~ır. 
Hu nutku, harbin umınnı gtdlı;ıl için 
ınlthim bir merhale taı:ı \e bir do· 
nllııı :> !'rl saymak calullr. 

llPr tarafı karanlık gôl't'n \C ya
rın l<-ln yeni .H~ııı beh'Uar beklemel 1 
Jnı-llil mll'etine ta\ IJe eden Çôr
çll, artık ortııdan 'illlnııııı:tır. Bunun 
yPrlnc ku\"\ etinden 'e neticeden 
t>ınin, \almr \C !lakln bir adam geç. 
nılştlr. 

l'enl Çôrçil, Alnıan3 uya 84,:..ıktan 

nçığn nıı>yılıın okınor, diyor ki: 
«Hnı.~aya karşı ge7. kullanmn.nız, 
lıl.ı de ı.J;r.e kurı:ı ga:ı kullanacağ11., artık dekmn.. ÇtınkU son gelen • Havzanın dJrck ihtiyacı olan tevzi işinin, ge ece sere a a Y Kafalarımızı bugilnUn icapları. rın insan ve malz.mc kayıpları hararete m91 k, ~rn m • • ı 

1 Oru:ı ld cep- ! ı bl k V k"letler \'e d k nd kerdimi- k .. d .. en yanabilecek bir şekilde lmfıl ınan tehllk!nden an •Y 200 b n mctremlkubı kereste da· lderes. ç n ı· ço e ., na uy urmamızın, ·e ço ogır ır. , Çorçll, ha\8 ta:ırru:ıları me.eıe. 
henin ltlr ~k kesimlerinde iki taraf hllden tedarik edılmcıctcdir. Bu 1 bu arada İktısat ve Mi.ınakıılat Ve- :ıl terbiyeye çalışmam zın zamanı' lngillzler rıe dl~or~ ~dilmiştir ''e fiyatı d 6,5 kuruş· slndP ha\a U!itunlUğUne k&\"11"1!U' 

hunu blllıılı !ıı 

da yer )er taarnı:ı. müdafaa ve mu· hususta bır çok 5 parişler yapıl- kaletlerı çok yakından alakadar çoktan gelm.şllr. Yarın harp bi. Londra, 12 (A.A.) - Reutcr'ln tur. tılr ını>ııılP.ketln mümı>Mlli gibi ko-
ikabn taarru:ı hallndedlrJer. Bir k.ç mıştır. Bunların b!r kısmı şimdi- olmaktadırlar. terse dünyanın felaketleri bitmiş askeri mu',harrirlerlnln ôğrendiğL Bu kömürler her malttzdn yun- rıo!lu~or. Almanlara ~yle diyor: 
gün öntt Doneçde llarkof <'hrarında olmay~caktır. Geçe"' hnrb takip e göre 8 m..,yıısta Alma lar Kı· maktadır. Yakmak için de ıskara· «Bir ,akWl«>r Jnglllere~1 dünya yll-
taarnu: eden Almanlar deJU, Rı~· p ı M Eb d" ş f d eden hastalıkları, açlık sıkıntıları· rımda pek geniş ölçude taarruza rın üzer ne bir miktar ateş koy. zUnden .. nmek ga~Tetlle bal!Jımıza lardı. Bogilnlerıle Almanlar Kerç art 1 e c l 'ıs e 1 e en nı gözönünc get'relim. Bu defakl gcçml~lerd.r. B r knç lümen tank- il Ü 1 Mllm ·'-nf('dn-dını1 .. Yedi ay hu gay. 

tll Kas me,·· d f 1 duktan sonra yenı köm' r uzer. ~ arımada ınctakl kın~e Jo'akat harp sonu felaketleri geçen - a. ların ve büyük h~w teşklller nln k kafd . retlerinlz. de\am etti. blzlm de ln-
r.Uerlne taarnı:ıa geçml~tır. 1 d kileri mutlaka gölgede bırakacak· 1 hlmayesındc h:ırekele geçmiştir. ne oturtma 1 .ı. iht' ı ~an olduğumuzu hiç hatırlamadınız. 
~5 - 30 klloıııetttllk <·eı•he ÜT..t'r n e- G Mı .. " ş f lır. Bu kuvvetler 25 den 34 kllomct· Fı:.kat şımdik. hıılde 1ıyaca Stmdl biz dr. a\ m şekll<'le harc.kf!te 

ki Alınan yanna ... .._ ~ J •Aman, r h~tımız. bozulma~ın., rc~c kad:ır uzanar d r b'r cephe- kAfi gı:.ece 
1 

k t baoılaymra cah, insanlık!• diye feryad hareketi Roııı mu- r u p u 1 ti 1 e e 1 k m kt rda çıkarı ama- "" • 

'""'""""" u ...... aman h!ç bir zevkimize hnlel gel. , dt' faal .rette bulurmaktadırlar. c ı ı ıç n ~ edip ıhırıı) orsuııu:ı. Sizin yaph"".nız 
ka,, __ ... "n""-"e kınlmış, ~ .. an 1 ğ . ven "likten mem c et c r ,.... 
k t J ı attlrnllftır. 1 bır saha fnydalanamı>makta- dU 1 

•arı Ker Al mes n... kafosile gidersek günün Tayyareler bilhassa kıtnlnra ve gen S .. 
1 

gibi, hlılm sh11 lnsnnlara ,.,,an-
" - Do .......,. t·•rnn.a b'rlndc ağır bedeller öd mck lh· mm asaln yollarına taarruz etmiş- ır. lıkınıız ~ok. Halkı yı ırmn ~ n ... undan b•!'lk, a Aım.n tebfftl. - 1 d Elde bulunar. rl<'llerlc guııc l' ld k "'I 

n""li'"' - H V k 1 " k ~- d c"k bilyu .. klerden 150, kür;ük- 1 man orduııunun f neh 1 ariciye e i i siyas 1 Atotu" r oc.usun o tlmall vardır. Harp sonrası kasır- lcrct r. Bu taarruz şimsl keslrrin- ~n '" . • l bomb!l lltlllı)OrU7., harp maJzemeı11 geçUğlnl dt>fll, 1f1Raalde Volko r 1 ~ 1 d d 500 tane yapıl .. b lml' <· 1 dt' 
.....,1 1__._ ıımen pttinön dep \'e h d 1 f d galarını karşıl~mak lr;in memlc· de blra7. ınuvafiak olmuşsa d cep er Pn e 

1 
ve yaıınn rahrlk1'1arı, bun arın po 

,..., l"el'I '"""' 1aarruZ ô ise er etro ın o bayrak Erzincan kette ıçtımııi ahenk kurulmasına. henin diğer kı~ımlarırda Alm.:ınl~r tedir. Fiyatların yükEe mcmcs edlldl~ llıııanları yıknu~a ufra!JI• 
('enut• t1otll!>11nda Rusların herkesin birb rlnin derdınl dü~in- ağır kayıplnra uğrı;tılarak ilk mev bıı suretle de hnlkı korumak ıçin, 'oruz. ."ih il halk, ohnek IKtemlyor-
hallnde bulundaldannı, Alman kıta- 'ızahof Verda' ofunda tlıcc.arın ısrarına rağmen kcr.dlle- • 1 Y 1 

et:tllderfnl Y mesine ihllynç vardır. Varlığı o- zilcrine dönmek zorur.da kalmış· sa, böyle yt•rlrrılrn uzak :ışsın. a • !arının l)l mau"emfl~ak oldukla..; Ankara, 12 (A.A.) - C. H. P. Mec· Tercan, 12 (A.A.) - AtatürK lanlar arasında muht çlara yardı.. lardır. Bu taarruzun burca za- r·ne verilmiyor. Almal!'ye~n ısmt~r nır. bl1.c ~arıtan hare-ketlerin m~na 
Ruııların aıknata mu"a lls grupu umumi heyeti bugUn c12 k d t k'-d" mı e<-ı'r"emcynnler elbette ek lk m:-nd"nberı· ı.J!ı.n -...ıı"len ilkbahar lansn makinaların ge ·Ş n c san 'r t~lrl nP olduğunu, ın .. anlann ba-blr 18t lnad noktll8ınMn tekrar ~eri bayra - koşusu evam e me "" ır. ·' ., ~ .. " " eu ld dilecek bıı "U· 5 

9'4
2

> saat l5 de Reis vekllı Trab· Bayrak büyi.ik bir kalabalığın coş dcğlld'r. Fakat bu kafi sayılamaz. tııarruzu olması htlmall pek z:>- "000 parça c c e ' " ı;ınn homha lağdırmanın ne demek atıldıklannı bf'Hrtlyor. b H Sak • · 11 -
1 11

cu"'" mal olan kömür tiic- · ğ d ü u •- --•·~ın Görülü~or ki .Nevyork'dan H Lon· zon me usu asan anın reıs • kun gösler!lerı arasındo 6,15 de B rb:rimlzl düşünmeği, bu çetin yıfsn ela sadece mahalli bir taar- ret e "erl;;rck herkesin fsydalnn· bulundu unu a il: rıı n..,r, ,...._ -
"'radan ,.:ka'n ... -...rlt>rln. <',ephedekl ğinde toplandı: Tercanda kaymakam tarafından imtihanlardan ger;erk<'n b'rblrimi· ruzdan çok daha gen ş bir olr;üd~ cara • lar!ıt 
" .,.. "'""'° Celsenin a"ılması'nı \'e geçen top- ("rnırı ed lecektir. rı· ·ı R •adan heklelM"ll bil•·llk U -~-u "oktur " ~Uetlcrc teslim cdllmlcı ve Erzin- 7.C destek olmar.1 umumi bir ltiu t "'apılmakl'ldır. ma". .. b 'l.orc;1 , w.., " ııon durumla bir m n.....,.,., "' • k " ı,; " "' 1 k t u rl 
Bizim r;örüıtümüze \azlyd lfUdur: lantıya alt zabıt ihulüsasının o unma. cana doğru :;ola çıkmıştır. h:ılıne koymalı, memlC'kette ahenk Alman tebliği Bu yc ... I buluş meme :; k- hanıt .. ye nutkunda c;ok yl'r 'e yor. 

Doneç ha,'U8ında 'c hattA Moı1· sını mUtesklp kUrsUye gelen Harici· lı bir beraberlik havası yaratma~a 1 Bcrlln, 12 (A.A.) - Alman teb-ı yük b'r kozanç da t~m:n e~aerı. ı Japonlarla olan son deniz harbini 
ko\a b9tun Jle daıha fiınalde ara:ıl ye Vekili ŞUkrU Saracoğlu, son haf· Japonya deniz Vasıta- bakmalıyız. 1 llğ"ndc deniliyor k.; t r. Bund'.n evvel kl:ımür toz - dl'! bir -ıafrr dl~·e gösteriyor; Jngtllz 
\e mf!V91m artık '*Yiik "'"'"etlerle talar içinde bizi uuktan yakından ] Çok şilki.ir buı;:ün memlcketL Kerç yarımadasında Alman \ c nın kulları1mnması ve ıırıznlı ııra· harp gemUerlnin battığı hakkınl~a 
taarruza --mete eh•eri,tldlr. Hele allkalandıran slyasl Mdiselcr hak· arı da sıkıntıda IDI ? R k tl hnva ziyi d?lclurmrk için Hlzuınsuz ye., ,Jaı)(lnlann \"Prdlklerl yanlış ma -

... ~ kında beyanatta bulunmuş ,.e bu iza- mizde tam bir slvasi ve milli bir· ı umcn uvve crı muazzam ' "n"ne gcçccck- matın bo
1
.guna ukradıklarına delU 

Doneç ı..,~ Alman ordusunun hat umuml heyet"e ta.<ıvip olunarak (Başı ı lndde) XX lik vardır. Bu bı~llk mutlaka ı,.tf_ tesk lleri tarafınd. n desteklenmiş r. hnrc:::nn:ıs•nın o u -" il\ 
bu arar.! ,,.e l'De\'Whn behaneslle bek· ~ • . " olarak 8 mayıstanbcrl laarruza dc· j tır. olduğunu ,,.,y yor. 
Jrdlllne artık ihtimal Yf'rllemez. Al· ruznamenln diğer maddesine geçil· Japon donanması ağır kayıba uğra- maı ve ıktıs~dı b!r bcrab<'rlik cluy-1 vam etm ktedir. Azak de ziııln Yeni buluslarllc memlrkcte ha- Bııglınl" kadar Çörçilln nuhakla.-

h rd 1 mu.ur mıştır. ·1 d d 1 1 k t d•"ı teb· rını •aı na alt Jııtıdatları K&t.ereo ınaıı ontulıtn taarnızn au ır ar; ...,. · 2 _ Japon-.·.ı ı:reni"lemlştlr . .ı\ \-US· gıısı c e esteklenmcfıdlr. Yarın. cenubu şarki sah ·ıı c.varıncla A. - ı yırlı bir ş g.ören. •. va ar .. • .J 
• 1 tik ti d Bu maddede Kayseri mebusu Suad ., ., ., k d hlr barometrf' dile kabul eOObllmlt-rakat Roı;tof unıumı 11 arne n e tralya ve Hlndlstana kadar ya,"ıldı&ı k büyük imtihan gür.üne kuvve+ m .. n hava kuvvetleri topye ·un rlk bir vazıfe ır. tt Hayri UrgUblU'nUn, milli emlAk lle ·' b I .

1 
r· tik 

taarru;o; i\"in geçen )az tatbik e He- mübadil ve gayri ınUbadll işlerine için mUnakale yolları uzamıştır ,.e 1i ve sağ!am bir bünye ile çıka. 5000 tonluk k nakliye gem sı e Oiln Belediye İktısat mUdilr ll· ~aroınetre bu defa demokraıd he-
leri taarruz Jllılnını Almanlar bu se- ih t . burada bulunan askerlerine ihtiyacı b"I k . daha küçük tonajda b.r ksç gemi ğilnde kcimürlerın tecrübesi ya· 1 isteri 
fer de a~·nen kullanabilirler mi! l\lü· dair Maliye Vckllletlne te,·c e mış : mc. içın de kafamızın değ şme- daha batırmışlardır. Başka bir ti.1 ptlmış \'e mu'sbet b r net.ce ver- sahlna iyi ha\'8 lhthnaller g -

ld &.. ı tak · ı \'ardı Takririn olan maddeleri yollamak zorundadır. 1 b' l"k -
daflln en ~ayıf tarafı, mC!,'>hullyet o Uou sua rır . !: ne, ır ı \ c aheng mlzin haya- caret vapuru da hasara uğratıl· m'"tlr. yor. 

okunmasını mUteakip söz nlan Ma· Vaşington, 12 (A.A.) - Pasifıkte t h .. ------------:::--:---lçlnde kalmış olmasıdır. Rostof 1 tJ. ın er sahasına ve kö <.'sine va_ .ınıştır. ... d 
1iye VekUlnln bu me,·zu ü:ıerindekl ::? Japon şilebi ile 1 torplto muhrib ~ " 1 h D ğ h osı· Ti e 

kametinde taarruzu karşılamu ~a 1 batı yılmasına lhtlvaç vardır. Jtuıılarrn llme.n t-rrusu Bı·r can 1 ayyan o u cep - A iza:Qıi tından sonra nıznamede ml\za- n n nldığ"ı Vaı,lngtondan blldlril. " (-• 
2 

nclde) /-/ Ru!iların geçen ıntiddet 7.arfında ter· kere edilecek 'batka madde olmadı· mekledlr. Ahmet Emin YALMAN Beri n. 12 (A.A.) - Almabnlldolr- f• • k J .._.,. 
tlbat alnıa,,a, hU.) ilk ölçüde tahki· duları başkumandar;lığının r- 0 iSi UrU UyOr zırhlı btrhklerl tayyarelerle des-ğlndan saat 17,15 de toplantıya son Yunnan teml:ılenecek mi'? İl ·· 
ınat yapnıağa mu\8tfak olduklarını [Trakya notları yarın devam dlğlne göre 10 mayısta men go· <8&9• 

1 
lnclde) <••) teklemekte nekadar gı.içlük çe-

kahul Ptmek lAz.ımdır. Almanlar verilmlftlr. Çin ordusunda Reuter'Jn hususl ed.cektır.J lilnlın şarkında ve cenubu şarki- B il k reler kcceklcrl aşlkArdır. Yani Rus or· 
l>onPçe ılı> llerlemrk için yf'pyl'.nl bir muhabirinden, 12 (A.A.) - Kum- sinde bulun~n Alman topçu mev- \•am etmekled•r· u m za e i ' duları ikinci Stalln tahkimat 
nıane\ ra kullanacaklar ,·c Rusların Malta uçak filo~ariyle ming • Yunan'da mlHıim Çin kuvvet· 1 f zllerl pek şiddetli b:r topçu hazır· sonunda sabunların fiyat ve tcvz 1 manzumes nde mildaha ve mu. 
hu cephed4' 18~,f kıttmını bulup ora- lerı şu anda Salween nehrinin doğu 1 sta::1bul Parti dare lığından ve bomba il" yapılan bir işi bir esasa bağlanacaktır. . j kavemctl hava kuvveUerıle daha 
elan llerleınt>i'cı ÇJlltşacaklardır. Bu takviye edildi kıyısuıda tutunmakladırl~r. gece taarruzundan sonra bir düş. Miıs1eşarlık, diğer taraftan b~· ·yı destcklcmege imkan bula. 
•niltaliaa, Mosko\·a halı!iınılakJ cep- Geçen hafta, Chefnnt ve Proshan '. Heyeti Reisinden men tümcr.ln'n taarruzuna ıı~ra. tün yurdu alakadar eden ı:ok. mu- ı cııkla~ ve zırhlı btrllklerle tank· 
hı> irin df', şlmaldtkl kesim lçln de (B~ı 1 

lndde) (-) arasında Hultung köprUsünU geçme· mıştır. Pek şıddetli olan ve büliln 1 hlm bir karar almıştır. B~ k rara lı:ıra karşı dah:ı iyi tabiye edil-
aynen \8rlddlr. de o nısbette kuvvetlenmektcd r. ğe muvaffak o'an 1000 ki~ilik Japon bir dilek giln dcv·m eden müdafaa muha· göre, kasaplık hayvanlar :şile uğ. m ş s.l{ıhlarla döğüşeceklerdir. 

817. ö.vıe sanıyoruz, ki Almanlar Maltanın deniz. ı.lssıl olarak hemen öncU kuvııetının imhasından dolayı rebcleri ~iman kıtaları için tam raşmak üzere b.r (Canlı Hayvan Almanlar diğer hedeflere nls-
ll"ktnll N!J•ht> kt>ıılmlerlnde :Ruıılarıu hiç bir k:ymctl kalmadığı halde muharebe nehrin batısında cereyan (Ba~ı J lnrJde) il bir muvaffakiyetle r.eticelenmlş- Ofısl) kurulacaktır. . betle Rostof a yanı Kafkas yolu· 
:ıo.a_, ıf noktalarını keşf H' teıtblt et- ingil zlcr bu adayı terketmek Is- etmektedir. 1 kaJbler var ki zamanın icabını tak· tir. Bu ofis, vazifeli kılınacak bır na en ya-kın mesafede bulunu-
ınP.kle nıeşcuhlilrler: hunu ~rdık· tememektcdirler. Şehrin batı kıyısında da Japonla- dlr ediyorlar, feragat göstermek, fay. İlmen gölünün şimal şarklslnde banka ile işblrl"il yaparak bUyUk yorlar. Moskova için de ayni şey 
ları gün derhal taarruq l>aşlıyacak- Gort'un mesajı ra 2000 i bulan yeni kayıplar verdi· dalı olmak arzusunu şiddetle duyu- muvakkaten mevzilerimize girmiş hayvan tuccarları vasıtuslle kasap söylenebilir. Fakat askeri ba. 
l:ırctır. Malta. 12 (A.A.) - Malta valL rilmlştlr. ı yorlar, fakat tek başlarına yolunu olan düşmanı şlddetlı muhal'Cbe- lık canlı hayvanlar satın alacak vo kımdan Rosto! dahn "mühlmdır. 

Alınanlar bu yaz, taarru:ı için aynı sı Gencr .. ı Gort un son hafta zar- Aynı zamanda, Lashlo bölgesinde bulmuyorlar. lcr net-cesınde geri püski.irtrnek bu hayvanları hiç bir Arızaya uğ· Bu it barla Rusların ikinci Sta· 
Yolları taklıı etmek lt•terlt>rııe, bu fındakl muvafıaklyetlere dair olan Çin ku\-vetıerı Japonların gerilerini Bu memleket zaten lçUmat terbi- mümkünken Alman kıtalerı bura- ratmadan ve muntc.zaman ıstlhlfık lin hattında Done( ve Don hav. 
hareket, Rusların mliclafaa ı,ını çok mesajında denlllyor ki: . vurmak için doğuya doğru ilerlemek- yeslni tamamlamııta muhtacdır. Bu da düşmanın inadcı mukavemetlle merkezlerine sevkcdecekt;r. zasırı.a daha büyük önem verdlk-
kolayıaştırır ,e mukabil taarnıı.Jar- Hafta sonu -csnasındn butün mu. tedlıler. srkıntılı günlerde milleti feragat mek karşılaşmıslardır. Kıtalnrımız bu- or:s. ıuzum gördilğü yerlerde terine şupb edilemez. Bundan 
da huluıımı~a lnıklrn \erir. Bu iti· har o servislerin yoptıkları fevka. Buranın askerl mah!illerl, dUşma- teblne sokmazsak, herkes mektep na ragmen kendilerine gösterilen bliyük ahırlar tesis ederek kasap. baııka bu tartltlmat manzumesi· 
lı:ır!a, Ru<tl~ra kaNf• muharebe mey- iade milkemmcl el b·rl ğtnden do· nı:ı Yunnan eyaletinden atılacağına kaçağı olursa bu bakımdan da bUyUk hedeflere varmngl muvaffak ol. !ık hayvanları icap edecek zamun- nin cenahı Taganroz doğusunda 
claıılttrında tahh·e 'e Sf'\ kulcey' sUr· lfyı kendilerini tebrik ederim. inanç getirmişlerdir. bir fırsat kaçırmış oluruz. muclardır. Göğüs goğüse muhare· lara k sdar elinin altırıdn bulundu· denize dayanmakla b tmiyor. Bu· • Eıık \'&il ne dlyorf ,, 
Prlı.lerı elde etmek kin, Almanlar Japon nınkahll taarr11zu Geçen harpte lstanbulda bUyllk bir bclcrdc 3 düşman tankı tahrıp racııktır. radan Kafkas kıyılarına aUaya. ) lh Londra, 12 (A.A.) - İngiltere kad enı lıitıkaıııetlerclc ilerlemeyi tere Çungklng, 12 (A.A.) _ Çin teb varlık gö.steren Kızılay, bugUn içU· edilınlştr. Kasaplık hayvan tüccarlarının rak Novros"sk cenubuna ar 
e11 1 ı Kralı, Malta eski val1sl General c ll ti 

1 1 
k ti h ".('eklf'rıllr. Ru<t nıUdafaa sistem n llği Japonların takv.ye aldıktan mal yardım aa ye er nln çoğundan Bundan başka düşmanın aar- ve sOrii sahiplerinin perakendecı u:zanmış bulumnası uvve e mu hı 1 1 Dobb!e'yl en yüksek şeref madal- u · 

1 
b 

1 
Al an •ıırıak \e Roı>tof, l\foııko\·a bö ge e· sonra Yur.nan cephesinde muka. çeki"mlş, hlzme erın aşka sahalara ruzları l)Ylll kcslmde b r m piyasa ile alak'1sı kes kceğlnden temeldir. 

tine '"Bnnak için ha,ka çare yoktur. yaslle taltif etmtşlır. bil taarruza gcrtlklcrlnl haber ve. nakletmiştir. Istanbulda bir merkez lst•nr.t rı~ktnsına teveccüh etmi~ et fiyatlarında bir istikrar temin G eçen yaz Alman t:ıarruz· ıı Almanlar adayı işgale kalkar. "' kt 
01

,.. k v 
uta"a, Alman taarrur.unu. K~f'n rlyor. heyeU bile yo uı·. öer yardım tef. tir Sıyıca üstün olan dU~ı.1ar. u etmek kabil o1at"aktır. hırı, hep Rus ordu'arının la· le '--k ıarsa feci bir akıbete uğrarlar dlı- M hd dd y d bu 

z o lu~u gibi ~alnız lperde ''"" - • andalay'da Çin faallyetl kiliitı da ma u ur. oksullara bir vct'-.: ri:-ı n tazyikı karş.sın n k 
1 

h ar.·ı h~tları istikamet nl tuttu ve ı ıl,.n • t k ~ ...... n General Dobbie, takriben her .,,.... D 1 1 2 k mek t 1 tm k 
1 

h dilm., Ofis ayrıca ve asap ık ayvan- -
\e mıntakatlan mm a aya ç..- P ... o:nı eh, 1 (A.A.) Çung- lokma sıca ye em n e e m· nc.kt~ muvakkaten t ııye: e ~ ları sevk ı~ n lüzumlu nakli va. Ruslar bu yüzden mağhiblyctle. ~Uen hlr orduya ka~ı yapılac&Jını ev n, her sokağın hasara u~radı. klng'den gelen ıhaberler, Japonların kA.nları hemen tamamııe ihmale uğ. t r Ş'adetıl muhorebelerde'l so:ı· sıtalarını da tem.n etmek maksa· re utradıler; yeni tahkimat mnn 

:ıtnnetını,\ellnı. Alman ordusu taar· tından, adada refah ve hayat na_ Birmanya ile Yunnan .arasındaki hu· Iramış bir haldedir. Bu maksatlar lçln ı·a kıtubırımız bu istinat noktasını zumeslnde Rusların bu meseleyi 
... h,... r .:ey kalmadı"ı d dile, Devlet Dem"r ve Dcnlzyolla. ·uı edf'rken, Ruo; onluou da mukabil mına ·1'" " g n an dudda kı'ıın Vankln ... "chrini tahliye "alı...,,ak ıstıyen gönUUUler, çalışma "eri almt~ıardır. 
ta11r fi.o. ıe- ı bshsetmiş, fakat şlkAyetlcr olma· tU 1 "' ., ,. r·· 1 ., ..... rr ldareslle sıkı bir işblrlljl yapa. de hesaba kattıklıırına ve ordu 

ruz laııaraktır· r.ırhlı ı. ... en <' k erini bildirmektedir. Çin çele· sahası bulamıyor ar. Alman hava kuvvetlerı düşme- ara hatlarını kenet kuV\·etıerllc rın al ' k imi dıg· ını ilave etm şUr. il 1 M 
1 

caktır. 11
1111 ho'jalttlclığı Alman e8 l l,. ın...ııız torplt~u battı c er andalay bölgesinde faaliyette- Mesele yainı:ı içtimaı yardımdan da j nın muhtelif mevz;Jer ~rasrnda r- ve ınüstak ı lhtll atlarla takv'y rrıuı.akk i ·a ~ "' "" dl l d Müsteşarlıkça hazırlanan of.s 
ak Rus taarru:ıuna u ra) • Loıtdra, 12 (A.A.) - Amrallik teb- r er. ibaret değildir. Esas dlva, zenginin' t batı lemin i,.ln inşa etmiş ol u· j ettiklerine 5Uphe edilemez. İşte l"al(tır ... ...... -'rls ~ 

1 
pro esi yakıır..da Heyeti Veklleyc 'lllrtı; .nu ~efer, nıuhar.,...,~e ı;• d. ııg-ı: Tt>yld edilmiyor gönlUnden kopan yardımı göstermesi ğu bir ş mendifer hattını tam sa- revkedllceekt'r. Alman orduları bu yaz böyle bir 

bil rı ile deum prtları ara91n a DUn öğleden .sonra dört muhribi· Yeni Delhl, 12 (A.A.) - Japonla- şeklinde değil, içtimaı ahenk ve be-., betlerle muhtelif yerlerinden lce~- Jl}Udafaa cephes nl derlnlğ ne 
ı.:11k farl(ıar vardır. Almanlar hAIA ı mlzin teşkil ettiği deniz kuvvetleri· rın Hindistan - Blrmanya hududu raberllk kurmak yolunda nıUtalAa mişlerdlr. 9 düşman tayyal't'sl du· Ayı·ıca önümüzdeki mahsul dev- yarmayı tecrübe edeceklerdir. 
ı.e.,rru-ı.a geçmeııılşlel'llf', bunun se- mlze doğu Akdenlzde .Alman tayya- Uzerinde bUtUn mUhlm mevziler! iş· edılme!idlr. MeselA hal ve şartların şürUlmüs, asker ve hcr!Urlü mal- ı esi için de mühim b r tedbire 
ıc, :· ll"ıllclafaada kalacakları cf'phe ı releri tarafından şiddetle hUcum edil- gaJ ettıkleıi ve Ohlndwln Uzerine çe. zarureti dolayısile gelecek mahsul zeme yi.iklii 50 den fazla kam)·On başvurulacaktır. Bu tedbir, geçen 
t ""'''rtncte hf'nUz kı\fl nılldafaa ,.. 1 kllmekte olduğu söylenen General zamanına kadar ekmek miktarını ciddı" surette .'-asar ui.lratılınıştır. sene hükumet tarııfından el konan "'t1hııt bklm•t mıştır . .,..PmUerlm zden Ll\'ely bat· " • h 

1
.. b b ilki 

" 
1 alamamaları 'e ta ı tl Alexander ıkuvveUerlnl sardıkları ld- gUn &fırı yarı olarak tevzi etmek Almanların ...,." obUıılerl ma su un u sene zahire .r e-~•rıaın. rnışlır. Geri kalan ç mUlırlp akşam .,-
'l"lalarıdır. I Usttl Alman tayyareleri tarafından ~i~nnı resmen teyid eden hiçbir llzım gelmiştir. Ekmek yerine baş- Vaşington 

12 
(A.A.) _ Al- rı tarafından satın :ılınmasıdır. 

B •ık tekrar şiddeUI bir hava hUcumuna a r yoktur. ka gıda m:;r:eıerl koyabilecekler manların ~uharebelerde zeh-rli Bu suretle bir) kl~r çalışmak a Y 1nd1 rd a 1 uğramıftır. Klp'ing batmış, Jackol lllııdl8tanda için bu ağır r darbe değildir, :takat gaz ku!Janab:leceklerinc dar Çör- lınkllnını kazanacakları elbı köy-
yedUeğerdalınmk ışsd akdıı. butlcrtsabah erken 1 CrLolppns~lrna,ası2ısta(Anl.Aan.)ndanSSlrprslyta, !Hfolrdn· esas ka'orlslnl ekmekten alan ve bu çil terafından yapılan telmih Av· lüler de bu. maddeleri satın alma 

na"halılıkta bunun yerine b~ka gıda ı ı ltındakı" kısımların- merkezlfll•tr.e getirmek killfet"n-saa e e en ı ll\'"\'e mlz tara- 1,....,.... rupanı :ı •aa E 

Müteferrik müstah
demlere y~pıl,...ca· · zom 

Ankara, 12 {liusust) Icra Ve-
killeri heyeti mUteterrlk nıtıstahdem. 
lerle E ceh·eHnc dahil m arlara 
ı şubat 942 tarlhınc.'len lUbaren zaın 
\"erl.meslnl kararlaştırmıştır. 111 dlstan ordusunun ayda 50.000 ntsbe· geçlremlyenler için çok acıdır. HUkQ. d · "" !arda gelen haber- den kurtulacaklardır. ar ... a h su u tından batırılması icap etmiştir. ' ti d ğ bah tmi . d an sor. zaman 

ft m a Bu Uç gemi mürettebatından 500 J n e trtt~:n:;ınta :. ş veedeğer met karne te,·zlın e müsavattan baş. lerle teeyyüt etmektedir. Bu ha· 
h~ den !azla subayla tayfanın aağ ve b';;n.~r n k 

8 

1~a k ~z ;,.rse ka bir yolla iha?"Cket edemez. Fakat b ı ö bl kaç haftatftnberl Aşktan kU\"\'et .. Harpten deıhfet ... Vazifeden kudret alan... Esrarla 
1:z 1 11 old kl bili kted" mı yon u er e arşı aşac ar- Partinin kuracağı yardım teşkllAb erllereb~ lre r tavy:-reler vasıta. süslenen ... MUc:ıdeleden hareket topJa-.·an ... . ın r, 12 (T"l"Ionla) _ Bura- sa m u arı nme ır. Yani dır, deml•tlr. gaz o us er ve ., • .. 

Ya " .. 1 rl T nlzun rolllnil oynasa, ekmek yerine 
1 

ııo mahsus silindir. 
k ' &1.>lcn haberlere göre Bayındır ölen e n sayısı azdır. SeylAIMla bqka gıd& .-eçırecek halde olanların ~ e gt az yaym;~~ler Polonyadan 
• t ı dnh 1 ndc iki yerde yeni Bu hava hU~umları esnasında lngl- Bangkok, 12 (A.A.) - Kalkllta'dan t da ekmek t 1 gU l er aşıyan r 
rı1a mahsulü bl ı eı.e ba~lan- Uz av tayyare eri bir dUşman tayya- yarı mlk ar e\•ıı: n eri geçmektedir. Bundan başka Al· 

ll'ııştır. ç m ı,; resini tahrlp etmı,1er, en az Yedi tay- gelen !haberler, Ingillz makamlarının \•erecekleri karneleri ekmetın yerine manyııda yeni bir ıaz maskesinin 

I• , f ·ı· yarCRlnl hasara uğratmışlardır. Kolombo mUda.taMını aJe!Acele hazır- başka gıda koyamıyanlara tenle va. tecrübeleri yapıldığı ve yeni tıp. 
zmır cinayeHnin Ol 1 lamakta olduklarını bildirmektedir. sıta o'sa çok faydalı bir iş görUlm~ !erde &az maskelerinin silratle or. 

VEFAT Evvelce Slngapur'a gönderilmek Uze. olur. d 

1 
1.2 Sene yofocak re hazırlanmış harp malzem••I Sey· duya d gıtıldığı malürn ur. 

..... Umumiyetle her sahada kendimizi 
lr tnıır 12 (Telefonla) Bundan Manastırlı emekli albay SU!eyman lin'a çıkarılmıftır. Kolombo'dakı CedakArlığa., ieragate ve halk arasın. 
t ır llıtiddet CV\ el ş !a Barda bir ar. Fehnıi Tuncay'ın refikası Melek Tun. parklarda. sıfınaklar ve uçaksavar da if beraberliğine alıstırmalıyız. la-
ıst,e duna etmek meselesinden bir cay mUptelA oldutu haatalıktan kur- bataryaları hazırlanmıftır. tanbulda bu çığırı Paru kııvvetile ve 

Cinayet olmuf ve Mehmet Karapınar tulamıyarak rahmeti rahmana k&VUf· Fillplnlerdekl 9on AmMlkablar kendi ruhunu:ı:dan kopan ihtiyaçlarla 
~<!ında b r genç 18 ya,mda arkadaşı muştur. Cenazesi bugUn öğleye ya. Tokyo, 12 (A.A.) Fllplnlerdeki sız pek AJA açıp yUrUtebt\lrs·nız. 

ec"&dı tabanca ıle öldUrm"•...,'. km Kızıltoprak lstuyonu karşısın- Japon sefer kuvveUerlnln umumJ ka. S ... _ b ...,.u Tekrar ediyoruz: ı....,n u saha· erty n eden muhakeme netice· dahi beş numar-.ılı e"·den kaldırıla· rargt.hından blldlrlldltJne göre, bu-
81nde .... h caktır. Merhume hakkında Allahın rada aon kalan Amerlkaı kuvvetleri da umumi tekilde tefebbll.ıı ve hare· __ .... e met Karapınar 12 sene 23 
.....ı •tır hapse mabkQm olmuftur. rahmetini dileriz. fart.sız teslim olmuflardır. ket beklemek hakkımızdır. 

Dağıtma O fisi Urr:um 
Müdürlügü 

Ankara, 12 (Telefonla) - Datıtma 

ofısi umum mUdUrlutUne KudUs ba.f
konsolosu Celal Karasapan'ın tayını 

hakkındaki kararnam~ Heyeti Vekl· 
lece taadlk edilm1'tlr . 

GiZLi EMiR 
Hakiki hayattan yaratılan bir kahramanlık destanı, heyecanla bil· 

tUn kalpleri titreten bir hayat romanıdır. 

Yarın akfBm LALE Slnemaaında 

&nenin bu en bUyilk ve gi17A!I fllmlnl alkışl&nıağa koşunuz 

Bış Rollerde: JUDY KELL Y -GEOFFREY TOONE 
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Galatasarayın 
bir iddiası 

Be.den terbiyesi teşkilAtınd;ı; sicil 
il;l'lert o kadar bo:ruk gidiy<:ır ki, her 
gün birbirini tutmıyan kararlar ve 
bunun neticetij olarak da bir çok ak
saklıklarla karşılaşıyoruz. 

Sicil i~lerinde istikrar lemin t'dile
memeei neticMidir ki, lstanbul bölgesi 
bir türlü, Izmir bir türttl, Ankara. da 
büsbUtUn başka bir şekilde hareket 
edıY<><. 

-. . . 
·'.:: .. . .. ... ~: 

Faka.t bütün bölgeler arasında 

kendi kendine tefsirler yapan bir 
bölge va.nıa o da Istanbul bölgesidir. 
YaJnız şu var ki. haklı bir müdafaa 
k&J'fıSında bir tUrlU mUepet bir ce
vap verilemiyor. TeamUl btıyledir, 

BAŞ .. DIŞ -GRiP- NEZLE- KIRIKLIK -SOGUK ALGINLIGI -ROMA TIZMA - NEVRALJi 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. İsim ve Markaya Dikkat. G B İ P İN 

em.'18.li var diyip geçiyorlar. 

Bugün ı,t.. bu i•tlkrarsızlıkt•n Siirt vilayetindeki bir 
bir hA.d:tne doğmuş bulunmaktadır. 

Bu vaziyet dahllinde de Istanbui şam- Un fabrikası faaliyete 
piyonası üzerinde bir ihtil&f çıkmış- • 

tır~alatasaraylılar. Beşikljla yaptık- Sllrt vil4y~~~!~;.inde bulunan l 
tart hk maçında, l tanbul~an Anka- Yeni Hayat un fabrikası alA.kalı ve
raya gkierek lik maçlarına iştirak kA.letler tarafından verilen bir kararla 
eden ve ondan sonra da Iıstanbula dö- tamir ve ihya olunmaktadır. Tamlr 
nen ŞUkrUnUn nizamı vazıyetine iti~ masranarını karşılamak üzere Ziraat 
raz etmişlerdir, banka.sına açtırılan kredi, ı.on ven.len 
Evveıa Istanbul bölgeRi ŞUkrUnlin bir kararla 38 bin liraya çıkanımış

nizamt olduğunu, ~stifası da mevcut' tır. Oğrendiğimize göre bu fabrika 
bulunmadığını söylecHğt halde, Gala- Siirt·ıe muhitine çok faydalı olacak· ı 

tasa.raylı idareciler Ankaradan ge- tır. 

tirttıkıerı v•••iki• bu ısuıanın re•- Türkiye _ Bulgaristan 
men Ankara bölgeı->i kanaliyle bölge-

ye ve klUbe gönderildiğini ispat edin- ticaret anlaşması 
ce bu defa istifa etti~inl, fakat isti- 27 .3, l9i2 tarihinde Ankarada im-
Cayı geri aldığınI esasen istifa mua· zalanan Türkiye - Butgariı-ıtan tica· 
mele<Jl tekemmUl etmediği cihetle ı·et anla.şma.sı nisanın on beşinden iti
gayrivarid addedilebileceA"int bildire- baren merlyete girmlftir. Bu anlaşma 
rek bu nizamsızlık iddiasını reddet-

27 5, 1935 tarihli Türk - Bulgar hca
nuşlerdr. Evvela bir iRtifa resmen ve ret &nla~asından esasta farklt de
t.aahhtiUü olarak herhangi. br kanal-

ğildir. Yeni anla...,ma, e.."lki anla..şma
la oıursa. olsun uıtı!a eden sporcunun 

nın bugünkü ihtiyaçlara uygun olan 
imza.sını taşıyarak bölgeye ve klUbe hususi takas esası tamamen muha
bıldirlldikten sonra, i!lltifanın gay- faza olunmak. fakat bugUnkU la tbi
rivarid olduğu iddia edilemez. Eğer kata. nazaran ltizumlu görUlen deıti
formalite Lkmal edilmenli~tir. bınaen-

~ikllkler yapilmak ve geni!;'letilme im-
aleyh istifası ga}Tivariddlr denmek· klnı ma·hfuz bulunan bir müb:ldele 
1Btenryor.!& bu da sakattır. Formali- listesi ilAve edilmek Ruretile meyda
tentn ikmali merselesi ancak nizamı na getirilmiştir. 
mi.lddetin işlemesi noktasında mev-
zuu b8Molablir. ilk turfanda sebzeler 

Mevsimin ilk turfanda sebze.si olan 
domates ile uzun bıber de dün lzmir
den ~hrimize gönderilmiştir. Bunları 
getiren kabzımal, havalar uygun git
tiği takdirde bir haftaya kadar lz-
mirden turra~da vişne 1;eleceğini 

aöylemiştiı 

lase isleri iizerinde 
' ' verilen kararlar 

'!,;...>.ret VckAletl, ia.ıe i;tlcri Uı:erin-

KIZILAY CEMiYET. 
Umumi Merkezin den : 

Amerikanın maruf Dupont Fabrikasından gct:rtlcn muhtel:! 
ebatta altı düzünesi bir pakette 

RONTKEN FIL ~~LERI 
satışa c;ıkarılmıştır. 

Talip oıa.-Jarın on beş gün zarfında İstanbu:da Kızılay Satış de
posu müdürlüğüne, Ankarada Umumi merkezimize müracaatları 

18 X 24 Eb"adında diizünesi 6 Lira 
9 24 x 30 

30 x 40 " " 
'' 

" 14 

Üniversite A. E. P. Komisyonunaa'l: 
Universite .aııbarında mevcut dokuz adet di., ; i folöJiinUn 6 .'5 19'42 

tarihinde pazarlıkla yapılan satışına veı·H<'n flnt az J;"Örüldüğ"Unden aynı 
'artlar ile 14 / 5/ 19-4.2 per~embe saat 15 de tekrar pazarlığa konulınuştur. 

c:5161 ı. 

İstanbul Eölge İaşe M:idürlü~ii~den: 
]..füdüı·lUğümüz . ihtiyacı için bazı mobilya "'1n1Al ve ntühayaaRı mu

karrer bulundu~undan şeraiti anlamak üzere alA.kal mobilya evlerinin 
Bö ge iaşe mildUrlUğU levazım bUrosuna müracaatları ilan olunur. 

c- 5162• 

Sayın Halkın Nazarı Dikkatine 
İstanbul Telefon Dirck~örlüğiinden : 
1·1 !-tayıs 1942 u:ıbnhında.n itibı· r<"ı· gt'rek otom·1Uk t~ı-np .. Lele· >. ı 

köşklerinden gerekse umumi merktz. levhas ı taşıyan nıahallcrd _ n ş<'hir 

için telefon konuşmaları on kuruş mukabili ye pı la<'aktır. c.J1.60 .• 

Bu nasıl iş? BULMACA 
Kula, (Husu ;i muhabırimizdef!) 

Beden terbiyetıJi umumt müdürlilğü
nün btt sporcunun Ankarada oynadığ"ı 
ma(ta nizam.sız oynadığı hakkındaki 
kararına gelince. bir sporcunun bir 
klüple nizamsız olmnsı, istifa ettiği 

ve ayrıldıAı kiUpte vaziyetinin niza
mı olmasını da icap ettirmez. Eter 
bu oyuncunun \·aziyetinin nizami ol
duğ'u, Beden terbiyesf umum mtldür
lliğHnUn Ankarada oynadığl maçta 
nizamsız oynadığı hakkında verilen 
karardan i!ti'hraç edillyorsa bu tama
men ıtakat bir düşüncedir. 

Bir noktaya daha işaret etmek ls
lt>Jiz. E6ki Türk 6por kurumunun 
ıa~vından e;onra birbirini takip eden 
talimatnamelerde ve tashihlerde va
rid olan bir istifanın ne şekilde gerl 
alınabileceği hakkında bir kayıd da 
mevcut olmadı~ınx zannediyoruz. 

:&-den terbiyesi umum müdürlüğü, 
Ti.irk ~por kurumunun ta.ğvından son
ra çıkardıb taJlmatname ve tuhih
lcrde IHtrahat olmıyan noktalarda e~kl 

de bazı yeni ve ehemmiyetli kararlar 
daha vermilJtir ki, yağ, pirinç ve ku- Şehrimizcle pazartesı gUnlcri pazar 
maş gibi tedarikinde halkın gUçlUk kurulur. Bu pazarda satılacak şeyle
çektiği gıda maddeleri ile eşyaların re de belediye tarafından fiyat konu
kolaylıkla tedarikini temin edebi'e-j lur. Bu pazar akşama kadar devam 
cek olan !işler de bu arada bulun- eder. FakJt. sab&hleyin konulan fi
maktadır. Oğrendiğimize göre, bu; yatlar. belediye reisi ve memurları 
fi,lerde ekmek ka.rtları gibi ufak, ihtiyaçlarını tffilin etlikten biraz 
kuponlar bulunacak ve 'her kupon ıt0nra, birdenbire yUkselir ve bu ha
yağ". pirinç, kumaş gibi şeyierin alın-, reketf' kan;ı be-lediye hiç de ilgilen
mıısına. mahsus olacaktır. Bu fişler, mez. Mayısın dördüncü pazartesi gU
dağıtma birlikleri eliyle hdlka tevzi nü sabahleyin pazara getirilen J>!'Y· 

nlz&mname.hUkUmlf'rine göre hareket edilecektir. 

etmektedir. Vaziyet böyle oldu~na Bir sabıkalı 11 aya 
göre de Galata.saraylılar vesaikle is-

pat ettikleri bir noktada tıak h•••n· mahkOm oldu 
maktadırlar. Sabıkalılardan Nec11ti dün gece Fa

Eskl nizamnamede vaki olan bir trhte Fevzinln evine girerek e\IY"' ç~. 1-

nirlerc her vakitki gibl 55, Yflitt alın· 
mı' kesik denilen peynirlere 25, terc
yağ1R.rına 160 kuruş fiyat konuldu. 
Bir saat geçti geçmedi. Peynirler 
yetmı~ b("ŞP, k~iklcr kırka, tcreyağ'

ları iki yUze fırladı. Adeti veçhlle bu 
Ani ftyat ytikselitj:ine ne belediyf! reisi 

maktan suçlu olarak a.:-Jiyc b:rinci. ve n<" de men1urlarınd::ın aldıran bile 
cezad~ sorguya çekilmişlir. ! olmadI. Bu ha'i görenler de, hiç şlip-

Suçu tesbit edilen Necati 11 ay 20 h~iz hayret etmekten kendilerini 

Soldan !'ağa ı - I-faydatpa:a -
İzmit yolu üstünde bir y f r; Tc.ım'r 
eki. 2 - Göz rengi; B!r nota; Bir 
nota 3 - VJk t, ll•kmet ~ -
Bravo. 5 - Sesli ikı hr..rf; Ters •: 
bir nota; Sepetin ortası. 6 - Bir 
nota; Bir renk; Lezzet. 7 - Na-

1.!tifanın ı;ert ahnma9ında bir aylık 

bir müddet konmu~tur. E'dt' edilen 
ka:yıtlara göre, bu sporcu 14 ağustos
ta Ankara bölgesi ka.naliyle istifası
nı reamen göndermiı,tlr. lstanbul böl
gt!li ille ie:tifı:ı nın 20 eyi filde geri alın
dığını bildirn1ektedir. O halde bir ay
!ık mUddetı de tecavüz etmif olmak· 

cUn hapse mahkOm olmuştur. ala.madı. 
mussuz. 8 - Fs.-.ı!a; Tersi: kazma. 

l{eyfiyetl alAkalı ma- 9 - Sessiz .k ı har[ k i okur.u~ıı tl"
kamların dikkat nazarlarına koyar navül if::tdc eder; Farzl~r. 10 -
ve bu hususta ttnı..·ir cdllcceğlnlizi TakJt!'=ızlık. 11 - Ilücum· Bayan 

Maarif Matbaası 
hakkında bir izah 

VATAN 

tadır. 
umarı~. 

İstanbul Adliyesinde 
terfi edenler 

cd3tı; Uzak işareti. 

Yukarıdan aşagıya: 1 Tcncz. Görülüyor ki. bugün bllyük bir M· 
dıe<:ı vt: çapr&.flk bir mesele karşısın
da bulunuyoruz. Istanbul bölgesi 
ajııınlar heyeti bugUn toplanarak Ga
lat&sllraylılarln bu itirafını tetkik 
edeceklerdir. Bakalım heyet bu va
ziyet karşıaında ne gibi bir karar 

Evvelki günkü sayımızda :A-fHarifin 
ne~rcltiği bir eserden bah~edcrkcn, 

bazı sayfalarının ters bMıldığını J.if 
araınnda tıöylemiştik. Yaptığımız tet- ı 

kike göre bize gelen Arızalı nU.sha, 
binlerce nU.Sha arasında i.cıtisna teşkil I 
etmektechr ve bir tek formanın bir 

züh; Neşir. 2 - Bir renk Esmek . 
il - B:r tarafına b~r {,V) yerlC"s
tiriLr.se b-r sebze olur: Üye; Sıfat 
eki. 4 - Caka; Kıs:1. zaman. 5 -j 

Adliye VekAletince hazırlA.nan hA- U~·ku alftn1eti göstermek; Bir (:) 

verecektir? Kemal Onan (Con) 
tarafının makineden bozuk çıkmasın
dan ileri gelmiştir. 

Maarif matbaa.sI, memlekette batııkı 

ki-m ve mliddeiumumilerden lı5tanbul- harli~.ıe .. bir hayvan olur. 6 - Tcr-ı 
dan terfi edenler şunlardır: si: Yuzun kıllarıcdan. 7 - Kaç_ 

kalitesini en yüksek derecelere çıka
ran ve bize cidden lftihS\.r edilecek 

Halide Ocıniray, Bedia. Söylemez, 

Suat OzdoJtru. Yakup Şekip Muslu-Ra<dlyo, 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 

ma; ·rers ·. P.sl"k. 8 - Ufak ma-ı 
ğara: Topraklar. 9 - B·r gıda 

maddesi; Bir hayvan. 10 Çıp
eserler veren bir sanat mUesseseııi ol- oğlu Hikn1et GilndUz, Fehıni Kazanlı. lak; R·dyonun illeti. 11 _ Ye!; 
duğu it;in tetkikimizJn böyle bir ne- Tersi: Bir renk. 
tice vermeeine çok memnun 01duk. 1 1 yaşında bir hırsız oı :-.Ku BllUIACA • .,DI HALLI 7 30 Program ve memleket sa

at ayarı, 7 .33 Radyo orkestra11, 
7 .4!> Ajans haberleri. 8.00 Orkes
tranın devEımı, 8.15 Evin saati. 

O(;LE 
12 30 ProgrRm ve MC'nılek<'t sa

at ayart. 12.3:'; lo'asıJ Jıf'yel. 13' ı:; 

.Ajar.s haberleri, 13.00 J• 8.!!tl prog
ramının devamı. 

AKŞAM 

lR.00 Program ve rnemleJ<ct s01-
at ayarı, 18.03 Dar '3 orkeslrfl-j{ı, 

18.15 Fıuıl heyr• 19.30 Memlo 
ket saat ayarı ·ve \. .ns haberleri, 
19.ı15 Oda 111Uzitı. ~o.ı., Radro 
Gazetesi, 20.(1) :ı-raı t ttir tUsü ött-
reniyonız, 21.00 Zıraa.t tqk,·imi, 

Bunu da yazmayı vazife ti&yarız. 

yakalandı Bir kumaş hırsızının 
d 

Yf'nikapL i~tlt ;yonund' trene bin-
UruşmaSI 1 mektc olan Lut fi adında bir adamın 

Ayvansaraydft lp<'kiş fabrikasın- pardösli~Undeki fotograt makineı:ıi ilE> 
dan li:>O liralık kJnı&IJ c;almaktan cebindeki c.-nzdanını aşırarak lc~r,an, 
~uı;lu olan Antakyalı Tevflk'ln mu- Kırkçe~rnelı 11 yaşındaki LUtfi ya-
hakenıe"Jine devam olunmuttur. kalanarak adliyeye teslin1 edı'.miştir. 

Evvelce euçunu itiraf eden sabı

kah Tevfik, bu itirafını karakolda 
yedıği dayHk yüzünden yaptığ"ını &öy-, 
iemiş. kuma' ça:madığ"Inı iddia et~ 

mh,tir. Duruşma, fabrika müdürünün 
celbi için ba,ka bir gUne bırakılnu!}-
tır. 

Karnesiz ekmek satan 

DAKTiLO ARANIYOR 
'f'ranı-ır..c:ıya hakkiyle vH.kı! ls

tanbul veya Ankara'da çalıtmak 
üzere erkek veya kadın sekiz 
daktilo alınacaktır. 

21.10 Karışık şarkı ve tUı kfllcr, 

21 SO Konu,nıa. 2Uo Riyasotı- 1 bir fırıncı tevkif edildi 
ctimilur bandosu, 22.30 ?.lemleket G d.k d K .,. f • . . P l pafa a. aramano,,:~ ırının-. 
llR~t a-.,:1111, Ajana \e.. borsalar, da tez.gci.htarlık eden Yanı, bakkal 

IstekLlerin Türk ırkından ol
ması şarttır. Ta.hali derecelerine 
ve .şimdiye kadar ç lıştıkları yer
lere ait malQmatı muhtevi bir 
mektupla I.stanbul Postahanesin
de 722 numara:ı po.sta kutusuna 
müracaat edilmesi. 

22.4o.ı \a1ı: 11 kı program ve ka- ı Petroya karnesiz ekmek eatmaktan 
pı:. 11 Ş· suçlu olarak bir numaralı rnllll ko-

ruııma mahkemesince tevki! edilmiş-

tir. ' 

Soldan sağa: 1 - Cihangir; ~f. 
2 - Elem<': Scb~t. 3 - Zam:nıe; 
Ra. 4 - Er mrmrk. 5 --- N~d.: 

F ... •;<k. 6 - Le: Lrr: Te. 7 - E!ii; 
İmkan. 8 - P.r CK) arı<lpc; I~a 
9 - Fak. C'ek~<·k. ı O - İlk; sık; 
ln. 11 - Ne; D'k; i•. 
Yukarıd~n ~$ağı)·a; 1 - Crzvc

ler; in. 2 - (P) ila (v); Esene. 
3 - I-l"cmrn: Ak. 4 - Amiral,,; 
Ak. 5 - Ne-m:de: S~. 6 - Emlr; 
Açık. 7 - - İ!': İpek. 8 - Resmet
mek. 9 - Eşek; ç;n. 10 - Marki; 
Aleni. 11 - ita: Konak-

BORSA 
12 ~IA YIS 1942 

1 Sterlin 5,24 
100 
100 

Dolar 132.20 
İsveç fracgı 30,70 

ESHAM ve TAHVİLAT 

~C 6 T~sarruf Bonolart 94.00 
Anadolv. Demiryolu 1 ve II 51.25 
Şark Deği1·mcnle1·i • 5,30 

Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz . 

Ticaret Vekaletinden : 
I~e ~1Usteşarlığ"ı merkez tel';\kiiQ.tile vekalettmize bağlı dağıtma o

fisi merkez ve teşkilW.tı :çin bUro moblc ve e~yagı ~at[n alınacaktır. Bu 
iş tizerinde tekli(te bulunmak istiycnlerin 15 mayıl'i 9t2 cumc... &UnU sa. 
at 14.5 de bizzat veya salQ.hiyetli mUn1e3sillcrl vasıla.sile ia~e ntili>teşar
lığtnda hazır bulunmaları i\\n olunur. {5351) 

aflıPtli 
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nlıl-(t.arı lira. 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
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100 
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YekOn. 

ikramı~·~ 

tutarı lira 

0-0.000 
20.000 
10.000 
20.000 
20.000 
'10.000 
.ıo.ooo 

10.000 
'i0.000 

10.000 
160.000 

Taın bilet 2, yarınt bilet l liradır. 

~atı, ha~ııatınrn rı, 60 ı ikramiye olarak te"'ıl edilocektir. 

Nafia Vekaletinden : 
Talip zuhur etmemesi yUzilnden yeniden eksiltmeye konan ve 8750 

lira bC'del tahmin edilen 5000 adet kürek mUbayaasının 23 ı519.ı2 cun1ar
teı:ıi ~tlnU saat 11 d<' Ankarada Nafia VekAletl bina~ı içinde }\falzeme 
?\tUdürlUğü odasında toplanan malzeme eksiltme komlsyonunda kap11lı 

zarf usuıııe eksiltmesi yapıls.caktır. Eks:ltmc şartnamesi ve lefcrrUatı 
bedelsiz olarak Malzeme Mtkltlrliiğündcn alınabilir. 

Jı.Iuvakkat temlnat c-656• lira < 25, kuruştur. 
ls~kl1lcrin teklif mektuplarının mu,•akkat teminat ve şartnan1esin

dckt vesaik ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar mezkO.r komi.ı:ıyona 

makbuz. mukabJiinde vern1eleri lAzın1dır. c:3239• c-5273 

Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankas' 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Oennayesi: 100.000.000 TUrk llrut 

Şı,,be ve ajans adedi: 265. 
Ziral ve tlcari her nevi banka n1uamelelerl. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Banka.sı~da kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he!apJarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede -4. defa çekilecek kur'a ile a.;ıağı

d.aki plJ.na göre ıkramiye dağıtılacaktır . 

t a.ıeı ı.eoo ıiralrıc 4.,oeo lira 
2,QM » 
1,NO • 

109 adet 60 5,000 lira 

4,800 • 

S,200 » 

, . ooo. 
ı.ze • 

uıe • 
40 • • • ... . 260 

180 
• 
• "°" • 20 • 

DIJ<K!..T: Heaaplarındaki paralar bir &ene i~inde 50 liradan a..şa
tı dUJmiyenlere ikramiye çıktıft takdirde % 20 fazla.sile verilec:e~tir. 

Kuralar 5enede 4 defa, 11 mart, 11 hazlra.n, 11 eylQ.i, 
11 Bttincikıl.nuncla çekiloceklir. 

•ı:aıııımıa:a.1111111 ........ lımıı ............. . 

Salı.bi ve .se,rlyat l\.llıdü.ril : Alımet Emin YAL.,lAN 
Vatan N.,rıyat Turk Lld. Ştı. Vatan Matbaaın 

BURUŞUKLUKf'ARI. 
ve LEKELERİ 
nasıl "SİLMELİ" 

* 

Bu yeni ve 
fiyanı hayret 
GÜZELLİK 
REÇETESİNİ 
tecrübe ediniz. 

Clld hlıcey· 
relerinden 

istihraç edl. 
len ve genç 
ve ... sağlam 
bir~ cildin 

unsurlarına m\l'Jabih olan ye
ni ve kıymetli bir h\113.sa. B\l-

1 

tün dünyada tanınmış bir clid 
mütehassısı tarafından keş-' 
fcdllerck kemali itina ile se-' 
çilen hayvanlardan · istihraç 
edilen ve • Bloceb tabir edt
len bir cevher, şimdi t clld 
gıdası olan p embe renkteki 
Tokalan kreminin terkibinde 
mevcuttur. Bunu her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. 

SiE uyurken clldınlz bu kıy

metli unusurları ınasseder. 

H er sabah uyandığınızda 

cildınlzln daha taze, daha 
genç ve daha yumuşak oldu· 
ğunu görürsiınüz. Gündüz
leri <Yağsız - Beyazı Toka
lon kremini kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi sayesinde 
her kadın 10 yaş gençleşebi
lir ve her genç kızın gıpta 

nazarllc baktıjl;ı şayanı hay-: 
ret bir tene mallk olabllir. 
Tokalan kreminin müsmir 
netıcelerl carantilldlr. A,ksi 
takdirde paranız iade edilir.' 

Tülin 
,- Kitap ve 

ı Mecmua Evi 
j Intlliwe tıbbi, edebi ktUlplar 

1 kira ile verilir. En yeni mecmu· 

alar burada satılır. 

Sirk("('I Adliye binaıou kar~ı

ljında, :)fima r VC'dal Cadde .. ı 

No. 19 

'------~ 
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VAT AN GAZETESi 
iLAN FİYA1LARI 

Baı;hk 

1 in('I sa;y fa 
2 ncl u 
3 üncü ,, 
4. uncu n 

~~~~~~~~~ 
ZAYİ ILA!lil dıf'"' 

Beyoğlu 6. cı Daireden . iti ys.r'" 
4526 numa.rah a;,keor a·ıc!erıııe. tlı.:ı· 
dim karnemi zayi ettim. Yenısıoı r 

J.;.lll • 
cağımdan e~klslnin hUkrı1U yeı tt' 

1'1kU('B JJC"JI .ff 
Asmalımcsçit Gönül sok.ak 

• 


