
lstanbul ve Ankara nahiye
lerindeki nüfus memur1arı . ~;ff 

15 liraya terfi ettirildllçr~ 
f}1t ~ ~ 'fi 

Mahkemeler 20 temmuzdan 
itibaren yaz tatiline 

başlayacaklar 
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Alman 
kuvvetleri 

Don sahiline 
vardılar 

Moıllcovanin §İmalinde 
taaırnaz ilerliyor, Lenin· 
\ grad hombat"dııman 

edildi --- -
Ukrlıcı 5 (A..A.J - Alın lll 

l:Ja;}ku!llılntl nlığının tebU;l: 

Atış okulunu bitiren 
genç subaylar~mız 

Diplomalari ve mükaf'atlari Çankirı'da 
Milli Müdafaa Vekili tarafından verildi 

Çankm 5 {A.A.) - Pİıyade at1~ 
okulunu bitirerek orduya kattlan 
genç ıubayfıınmu.a diploma ve mü
klfatlarıiun tev::ı:ii için dün burada 
yapılan tören ile Çankın büyük bir 
bayram günü yapmışhr. Milli Mü
dafaa Vekili General Ali Rıza Ar
tıınkal' ın. riyaset ettiği b'u törende 
Genel Kurmay müfettişleri ve ordu
muz: ileri gelenleri vali, vila,yet ve 
belediye ve pnti erkam ile lc.,.tabalık 
bir halk kütle<1\ hazır bulunmakta 
idiler. 

Bunu müteakip Milli Müdafaa 
Vekili General ·Ali Rıza Artunlcal 
subııyla.nmu:a diplomalarını ve mil
kafatlannı vererek kendilerini teb .. 
rik etmiş ve ıl>z alan genç bir ııubay 
heyecanlı bir hitabe ile arkadaşlan
mn duyglilannı izhar eylemittir. 

Ozednde Atatürk'ün 11Ül\güler ve 
milti renklerimizle çevrelenmiş bir 
büstünü taşıyan tank etrafmda yer 
alan t:e:ıç mezunlartn ant içmelerin
den sonra da bütün hazır bulunan• 
lann 'Jevgilerini ve takdirlerini topla
yan bir geçit resmi yapılmışhr. 

Sıva .. to!)ol cenup b1tısınd~. aon ka.
lan duf}lnan ,gmplJ.n, anuda.ne bhl 
mtid;ıfaa.da.n sonrJ. e~lr veya yoke
dllmi$llerdlr. Böylece 3ıvı.ı.stopol mu
barehe.;l bltm4 bulunmaktadrr. Esir 
sayıı:ı ve alınan ganimetler miktarı 
daha :-..onu. bildirllecektlı. Rostof de
niz hulge;~lnde Hlrvat otdusumı. men· 
ııup :ıv uçakları bır di14man hızlı bo
llu b1.t;ım.11şlar ve başka bir düşman 
gemisini cldil has.'\ra UITTatmışL\r-
dır. 1lıııiM.-.....,,iiiiımiiiiılıiiliiıl._ .... .,. .... ;..;,.1.1 

Komutanbk bahçesinde pp,{an ve 
aaat ( 4 de baılayan bu törell. subay
ltmmızın s3.yledikleri İstiklal marşı 
ile açılmtf, okul komutanı kunnay 
tuğbay Ziya Karan bitirenlere hita· 
ben söylediği bir nutukta memleket 
müdafaa-ırında ve hizmetinde kendi
lerine dü~en ödevlerin önemin( .be
lirtmi11tir. 

Törenden ıonr11 MHU Müdafaa 
Vekilimizle yanlarında bulunan ze
V'at şehrimizin görülecek yerlerini 
gezmi~ler ve 111at 1 7 de Ank:ıraya 
dönmek ilT:ere buradan aynlmıg
lardır. 

Km.,k ve Harkot ara..>ıuda du.şman 
mevlzle.rlnin yanlnıa.cıından sonra. Al- Almanfarm Volçan.sk ve Rjew mnı
man ve müttefik kuvvetleri kolbaşı.. takslannda taarruz istikametlenm 
farı r.eal,ş lllr cephe üzerinde Don gösterir harita (haritadaki m>ktah 
neıuıı:e_ ul9.şmışlardır. .9(}\7et kuv- cephe Ahnanlann geçen ıene en aon 
vetletuun '.?arhlt teşkiUerle yaptık- ilerledikleri battı siyah cephe ise 
b.rı ımıts!z karşılık turru.,'lar, dd<t- &; geri ekilrukten sonra tuttuk- · ıngilizler r Almanya'da 

Elalemeyn·'de · 2,5 milyon 
karşı hücum·- yabancı işçi 

ına.na ağır kayıplar verdirUerek pils- qm ~ • h • '- la 
kürtulmuşti.ır. Önemli .savaş ve talı- la.ri hattı gosterır. Don ne n u;;~yı -
dp te.1killerl çarpışmalar esna.3ında nn!l vanıı ~lmanlann bu keı~d~ 
kuvvetıerimizl uesteklemişler vo duş- ~eçen :ıeneki cepheden çok ilen 

. nu.na ka.1.1It ve a~ır yeni. kayıplar ver- gittikleri görülmektedir.) 
dlrınişlenJir. H.wa sav:ı Inrınd3. 51 

&vyet uçıılı'ı duşürülmüşti.lr. Al 2ooo 
Rıev keslnıinde, G.uşrr.anın kuvvet- manlar 

le tahkim edtlmlJ sahr!l meV?:llerlne 
ln'.'!f:ll mukavemetine ve geçilmesi çok 
gfiç olan mayn ..tarlalarına rağmen, 
tıtan uzumrız bk:l!: dı l11 ilerle~ıı, bu-

lar yapıyorlar çalışıyor 

lunmaktadır. 

tııueıı gölu çevte.,ınde guııduz duş. 
ı otdu.gn.htanna. 'Jf talt'Vlıe- klt!\· 

nı;ı. tre geoe de demıry-0~ arlle Mos
• tov b.ıtısında.kl malzeme ve inşe üs:. 
- let111e hava akınları yı:\pllmtŞtU'. Top-
~lnı U?; harh b~kımuıdan I.-enlugra\l-

• dA w,fa editeıı 3nemll mut m:?rk'"'
lec! topa t.utmu.ıt:.ur. 

Şiı•ıal burnu ıle SpLçbug adalan 
· arasında yolda bulunan bir düşman 

ita fıl~.~ı dun denlzlltılar ve uç:ıkla
nrntzuı ta:ırn,ı.zuna. u~rn.m19tır. Sa

. vaş uçaklarımız. topy~k:ln ~4.000 to
. nWH.o ~utannc.'13. dört dilşrnan tlcn-et 
~ ~!hini. yoketmışler ve on bir dtiş· 
~ man gemisini hasara utratmışhrdır. 
Denlzaıtahırmuz h:ısara u~ratılan bu 
gemılerden Amerıkan bandımsını ta
şıy:ııı ve t:ınklarla yültlü h•.ılunan 
70ıJı1 toııılıltoluk bir ~emlyl ve 5000 
ton:! l blttk b.:ı.şka bir ~mlyt t ot1lllle 
b:.ü•rnu~l~rchr. . 

Büyük muharebeler 
1'1 ~.it.ova 5 (A.A.) - Kursk: cephe

sind nehir civarında tanklJ.r ara.
aınch tıuvuk meydan muharebeleri 
oluyor. Bır nok~ada Soızyet kıtaları 
}'enl mtidafaa mevıılerinc çekilmek 

• zorund1 kalmışbrdır. Bu ara.da 
tl\nklar ar:ısım.b 1>e1 s:l.at süren bir 

- artçı ınuharebest yıpllııUIJ. Alman 
t!lnklannın yüzde l!Jsl sıvaş dı,,ı 

_ bırak.dmı.ıtır. 
Bleloğrad qephe..;mı.n blr keslmln-

• tt~ Sovyet !tıtalan cuma. ginil yeni 
mu<h.faa rnew:il•rlne çekllm!ştir, 
Alm<ınla.rm bedert ehemmiyetli bir 
nolı::h. ldl. Du::man bıitün gün u!l'
t'ıtştık!;;1n sonra. müteaddit Sovyet ia
tlhkaınlart harap olm~ ve Son-eı 
nıudııfumnd1. gedik a.~ılmak tehll
Itesi fJaşgö.stennt.ııtlr. Bunun üıerlne 
Yeni mevıitcre çekl!mek emri -veri.1-
tnı'ltır. 

i.on'ifra. 5 (A.A.) - Reuterln ~tos... 
koındll.kl hu.;u.~l muhabırlnden: 

Almanlar, dün Sovyet kuvvetıenntn 
reni me~ılere çekildikleri Kursk 
eevhc.>i ke.:ıımtnde çok şlddeUi blr 
nıııkavemete çarpmışlardır, Almanlar 
bıır'.ld:ıld kaza.nçlal'U1ı istismar eden 

• flmut mümkun olanı y..ıpma.~a çalış~ 
tlıakbadırlar. Kurak cephesınln bu 
kı.inu, Almanlanu k yde de~r te
~~~ltller elde ·e.:leblldılderi tek k~slm-

Cuınarte;;ı guuu r-<nrsk cephesinde 
al'ıbn çarpışına sıra5mda. Alman 

t 
9.-Şku?undanhgının tatbik ettı~i 
ilkt.l~uı en b;ıri~ nsfı bu ke.stmde 
beş pıyade tumen!le 4 tank ve ikf 
Lnotörıu. tümeni hep blr arad:ı sa"J'&
itt ··ünnüş olmasıdır 
te:u Yiızde.ıı bazı n'okta.Iarda. gedilc.
~r 

1 
ıJılmı..ş.~ da enerjik Sovyet mü

ırtu~ıerı Alnıan haret:etlnl durdur
teriıı~~rk. AhnanJann hederi eepM 
ıerı e 1 ~nemli ınuva.r;ala merkez 

Ot! utaşıı k 1 • ttı.aıcaau -ta o nıasına rağmen bıı 
h anna erememişlerdir 
.. terkeZde <I • 

t~ltklarııı 11rdul'ul11n .Almaulac 

tankla hücum 
ediyorlar 

Alman mahfilleri. ~~k 
yakında heyecan uyan· 
dırıcı haberler bekle-. 

melidir,. diyor 

l\1ihvet" kuvvetleri Ena.Ue
mey•İn. ce.nubundaki 

tepeden geri çekilmeje 
mecbur oldu 

Fraııısı% İfçileri lejyon 
heyeti. şerefine 

Berlinde bir gösteri 
· yaphlar 

Londora ı; (~_A.) - Btlgunku p117.aı- Stokholm 5 (A.A..) - Stokholm 
gunu Londi'h.mn se.Ifı.hlyetU .:n:ıMil- Tidıningen gazete11inin Berlin· muha-' 
Ierinde söylen.d!~tne g()re, Elalemyn birine göre, Almanyada şimdi iki 
çevresindeki In~lliz mev-ılleri ~len buçuk milyondan fazla yabanct işçi 
sa~lam durmakta ve karşıltlt bır ~a.- vardır .. 

Stokholm 5 <A.AJ - Diin Jalahl- aı-ruz devam etmektedir. Durum rn- Muhabir bu sayıy11 çalışma1tta 
gtllzler lçin elverl.ş.cuz de~lldlr. l b' bu '- ·•-·' . • . .. 

yetıı Alman mahfllleclnde, ş'5yle den- Kahire 5 ( /\.A. 1 _ Cepheden ~elen .bulun~n ·~ . .~uıı; mı'iYon e~ınn ıla-
m~kte ldl: 1 - Almanların Rus cep.. 31>n haberler ma.halll teşebbüsün İn- ve edılmesını ııoylemekte ve ışte kul
hcsio.:l~ ve b!lhJ.3Sll bu ce-plienlıı do- gillzlerln elıne ;te~tıginl go,.teı:mekte- tanılan esir sayısının daha çok olma
~u !tesimindekl her türlü hareketle- dlr. Durum yenir.len ~fena olcn'lmak- ma<Jına hayre~ etmektedir. 
rin!.n gayesi, toprak kazancmdan ıl-
ynde dilşman kuvvetlerini yoketmek- ı~ ,, v'.laıflandınlmaktadır, Bu esirlerin bir milyonu Fransız 
tir. ı - Hll"'n yapll:ın saVJ.şm sonu Sanıldığına göre. Mihver kunetıe- ve geri kalımı da ekserisi Belçikalı 
ha.kltınd.ıı p.?!c vakmda heyecan rl. Elalem·~yn cenubunda batıdan dl)- olmak üzere Polonyalılardan ibaret
uyandıracak haberler bek~emek H- ~uya giden tıepel~~en. şlmdl tama- tir. Alman reBmt tebliğlerinde mil~ 

d r mllp :ıtıtmış ve ~ilrülmüşlerdlı.-. larla Ru" esiri alı d v b'ld' ·ı-
zım l · .. . ı:ı uncu haflt Alm:ın tıime-ntne yon. ., n ıgı l m 

.\lman bktlğlnln mume:rJIZ va.;fa, I ~ 600 .. , sk , b tü e mesıne ragmen, Almanyada çalışan 
k' e t kl men.,up ""mıın a erı u m - 5 . 1 .• u~a .nrm v llt an 'lrtn ılmııa:zdam ne yapılan fasılasız bombardlm'ln- ovywet e~.ır •. erının saymnm pek az 

kutleter ha ıde kullan ma..,ı ır. dün bltkl bl h ld t t oldugu gorulmektedir 
Oerç<>kt.e Almanlar, dün blr :ınva.şta dan sonı-a. · n r a e :ıa. • • 
'2000 tank Uerl .>ütın[işler ve bu hal lanmız.a gele~lt ellertnl ıcaldırnıışlar Berlin 5 (A.A.) _ Bolşevik. 
k:ı.rş~sında. SovYetler şa.şmp :o.lmış- ve te.<;lım olmıış~rdıt'. a.le)·htarı Fnnsız lejyonu merkez ko-
1.l.rdır. Dün Kurslt Ue Bielogorod lngiliz telbliği mitesi doğu cephesindeki Fransız 
arasmd:ı çarpııımıılar devam etmiş- K bi - (AA ) _ Orta. Şlck tn- lejyonuna yaptığı ziyaret dönüşün-
tlr. T:ırarsız mü.µhitler, t:.u.rruı baŞ- gıilza k~:V:tıe.ri ~mumt '.caraı·~lhtnın de .t\lmanya bat şehrinde kalmış ve 
la.m~ olduğundan, Alman komuta .p-a·z;ar tebliği: hu pazar sa.ha.hı Unter' den Llnden• -
heyetinin bu sav9.ş sıraşında hiç.bir Kara ve hl\.Vfl. kuvvetler1 Elalooıe7n deki Alman meçhul ulc.erinin kah
gayretl esırrım~yece~nl !e bun~ ~n bölgesinde dün de düşmana taat'ruze. rine, üzerinde cFraınııız lei7onerle
az k~a:ar ç 0 e va.paeagını eıoy e. devam e~mişlerdlr. Düşmıının· ı:trhh rindcn Alman askerine:t ibaresi ya• 
me e tr er. ltuvvetlerl blrçok tanklarının kullf.l.- zıh bulunar. bir çelenk koymuştU"r • 
~rllnde söylendlğ ne göre. Voro- nılmaz h.Ue getirilmiş olntala.nndan F r 

1 
. 1 • ahh h 

ne<-..e lcar§I yapılmakta olan taarru,;, doiayı, Elalemyn'in ceuubundalti fe- et' ,a.nnk% e1r.oaer crlı ~Ut'd aa e
llerlde yapılacak harek~tın ancak peden gerı r;ekllmek zorunda k'llmt4- r .1 o~r. aç gun evve, tçın e Fransız 
başlangıcıdır ve bu harekatın lkl sat- tardır ışçılerının çalışmak.ta bulunduğu bir 
hası teressüm etmls bulunmaktadır. uça:ıdınnuz d~ma.na karşl azami çolc. Bcrlin sanat müesseselerini ZI· 
Sovyet kuvvet1erinl tecrlt etmek: için gayreti sarfetmlş, Eldabba bölgesin- yaret etmi,tir. 
bunlan aşagı Volga lstikametlne hil • 
sürmek ve Ra3tot ve Kafkasya.ya deki 1n4 alanlan l:f1den. iyiye - Fransız i~çileri, cuma ak,amı lej-
karoı cepheden 'Jlr taarruz yapmak:. cuma u~ramtŞ ve mttraly~ ateşine yon heyeti ~ercfine Berlindeki Le 

tutulmuştur. Av uçaklarımız. beş p
0 

F 
3u esnada Rus cephesinin b:ışka Messerschmldt lOO, 3 Yunkers 87 , blr .. rı.t ransız yurdunda, cA~p~ 

lce3lmlertnde siikfuıet hiiküm sürme- Macchl 202, dilşürmiişlerdlr. ıçın çarp~ma~ ve .çalıifmak> vecızeııı 
sine ihtimal verilmemektedir. Daha Dün ırece, orta. ve ağıt' bomba. uçak- altında bır gosterı yapmtşlar<lır. 
~imdiden Moskova cephesinde baş !armuz Elda.bba yolu yalmunda Bu münasebetle lejyon heyeti üye
şehrin 160 kilometre batısındaki düşmanın motörlü. blr taşıtına ve lerİı,yle Fransız j..,.iJeri, Avrupada 
Kursk bölgesinde Almanlar beş giın- ,.. 
denberl blr taarruza. glr.!şrnLsler, Rus- Blng:.ız!dekl hedeflere hücum etmlf- yenı nizamın kurulmasına i~tirak ve 
I:ır d'.l., 'Jugün Almanhrın Mo.;ıkova- terdir. Yine :> gece dü.~manın kanal bol,e-viklik.Je onun müttefiki olan 
nın ~imal batL~mda. Kalinin kesl- ve Iskenderlye bölgesine yapnıış ol- Anglo - Sakson devletlerinin yenil
mtnde bir gedik: açmış oldttkl:ınnı duğu a~a.r esnasında, av uçakla- meleri i§inde Fransanm mümkün 
söylemekte bulPJ?1muşlardır. rımız d_uşmanın bef bomb~ uç>ttıını olan tesirli yardımı göatenneşini te-

duşurmuşlerdlr. · ak d' l · La l" "2 h Lenlngradda da faaliyet artmakta.- • • • mm m sa ıy e, reu va ın ~ a-
dır, Şehrin dış tahkimatı ile Kron- Londra mahafı1ı ıhtıyath ziran tarihli hitab"ı çerçevesi içinde 
ştad kalesi hiç ara verilmeden Alm::ı.n Londra 5 CA,~ ) - <Reutıerl : Bu bütün gayretlerini aarfetmek ar~ 
uçakları. Alman bataryaları ve Sı- gun alman haberlere göre seker.inci sooda bulunduk1anm bildinnişler-
vastopol kuştıtması esnasinda kıymet (Devamı sahife 2. aütun 6 da) 1 dir. 
ve ehemmiyetler! anh . .ş>ılmış otan mu-
azzam havan toplan tnra!mdan dö
vülmel:tedlr. Ruslar, maruz k:ı.fac::ı.k
hırı hücumlara karşı koymak 1çln 
hümmalı bir ho.l!yetıe ı;alışm1kt9.
dırlar. 

Helsınklden gelen haberlere gore, 
t:ı.kvlvelerı getiren t~ıtlar her gün 
Ladoga gölünden geçmektedir. Bu 
gemUer, dönfüıierinde, tahliyeleri ki.} 
mevsimlnde buz tutmuş götün üzeri

~ rilen demi olu vasıtaslle ba. -

IBiLLÜR .ŞiŞE 
Aşk ve macera romanı. 

Yazan: (Va. Nu) 
Bu tok ti v~ çok he eeabl.! romanın neşrine bir kaç 

• BU SABA-a-KI 

Elalemeyn' de 
muharebe gene 

ıiddetlendi 

Harb durumunda 
yeni bir değişiklik 

olmadığı bildiriliyor 
------· 

TELGBA:PLAB 

Almanlar doğu 
cephesinde 
ilerliyorlar 

Mareşal · Timoçenko 
mukabil taarruzlar, 

icra ediyor 

Londra 8 (A.A.> - B.B.O. : ElMe~ Londra 8 (A.A.) - B. B, C.: R111 
meyn'tn cenup ve garbında aynı sa- cephesinin genl4 l.ılr sahasında. büyük 
.nada mutıareb~ dün yeniden bıı.2ıa- muharebeler vuku bulmakta.dır. En 
.mıştır. Vuiyet;te deıl4ildlk olduğuna şldd~ muharebe, Kursk'ta Bielgorod 
da.lr htı;: bir haber yoktur. ve Volç:ııısk ke&imlerinde ce~yan 

Britlsh Unlted muhab1r1ne göt'8 etmektedir. Almanllll', burada 4 1 
Yeni Zelanda kuvveti-en, ElA.lemeynin zırhll, lklsl motörlü olmak li?.ere 11 
12 kilometre cenubunda, sahile müvazl tümenlik bir kuvvetle kltle halinde 
sırtta, İtalyan tümenine karşı mu- roarru?: ediyorlar. Alman ta.yyareterl 
V!lf!akıyetler knzanmı.,'llardır. Düş- bu taarruzu dt'steklemektedlr, 
manın bu sırtı geri almak lçin yap.. Cephenin merkez ke.slminde ma.re
tığı müteaddit teşebbüsler aklm kal- şal Tim~nko kuvvetleri yenl mev
mış ve bu tepe sureti katlyede müt- zile.re çekUmlşler~ de mulı:abil tıı.ar
t-eriklerin ellnde kalmıştır. l"UZlarda bulunm...ıktıadır. Şlmatde 

Mihver kuvvetıerl, merkezlle Dlr- dü~man hlç bir muvarrakt.ret ki\zan
·~eyh mevklinde ya.n daire şeklinde J mamıştır. 

mevziler lşgal edlyorlar. Almanlar, Bielgorod keslmlnde, dar 
90 ınc! Al.man fırkasına mensup bir cephede blr yank açmışlardır, 

olup muttıefiJı:leı·e te.s.tlm olan erler, Burada vaziyet Ruslar içln a~ırdır. 
agır In.gili?: topçusu.nun att>şlnden 
*>nra tesltm. olınuşlardır. 

Cepheden yeni diinen Amerikalı 
muşahlt gl'Ileral Scott muhabirler~ 
demiştir kt: 

- Müttefiklerin piyade, zırhlı, top
cu ve hava kuvvetlerinin, tevkalide 
olbldlğlnlR general Rommell yeni le
vazım ve talcvlyeler alıncaya kadar 
kıptt'da.ın!\kta.n mcn.ettl.ğl !lkrlnde
ylnı.. Cephey.e glden harl> muhablrle
tl. muhaN}be meydanına gelen ye-ııl 

müttetlk . tank kuvvetleıini ve tamlr 
ediren tanklan en k.ıilll. yoldan cep
heye bir an evvel göndermek !çin 
sa.rfedıten büyük gayretleri. gönniliJ-

Daha ceı1upta Volçansk'ta pek şld
detll muharebeler olmaktadır. Al
manlar -burada mahalli !Jır Uerılevl.f 
r-ı,pmışardır. Muharebe d~v::ı.nı edJ.. 
yor. 

Kallnlııde yeniden haııt> f~liytıtl 
canlanmıştır. Almanlar pek az ileri. 
lemlşler, bazı nokl:.$.lard-1 ~.:-rl çekll
mlşerdlı'. 

Dün gece yansı Mo .. kovad:ı neşre
dilen resmi Rus tebliğlııcte ICursk, 
Bielgorod ve Volcanak: ' !reslnılerlnde 
şlddetll muharebeler de~am ettlğt 
kaydedlhnektedlr. 

1erdlr. favesti.ya ı:;azetesl ncşreLtığl blr 
Milttefı!dn hava kuvvetJerl de va- mnkalede tehilkenln ~rtaraf olma

zi!eI~rinL l?uyu'k bir ~a:rret.ıe yaı>- dı~ını Rus vataqda.§lanna hatırlat
.ınakta, 111ı;lllz Akdent.z d(>nanıası tay- makta, Sovyet devle~ ve memleketi 
yareler! ks.r:ı tayyareleı1Ie berabel' lçln hlr ölüm dlrlm savaşı ccrenn et-
çaı.ı.,.maktadır. · • tlğlnl 11llve etmektedir. 

MütLe!lk.in tayyareleri 3500 lmm
yon.luk blr mihver topluluğuna hü
cum ederek yüzlerce yımgm çıkar
mışlardır. 

Hava kuvvetlerinın bu revkal!de 
gayreti, se'.tlıincl ordunun cesaretini 
fazh;;Ue :ırttırmı.ştır . 

Mütterllcln tayyareleri, 400 metre 

Moskova 6 <A.A. l - F.euter hıldl
riyor: Hitlcrln. bu yaz Rtıslara en 
şiddetli meydan okuyuşu bl,şlamat 
üzeı-edlr. Lcnlngratt:m Rosoofa U.. 
dar kayn~ın.ı halinde ve her tarara 
alev ~a.çmn~a huır blr Y'U\llr dal 
V3Mtr. 

kadar sokulmu.t olan düşmana hü- Lımd1:a O (A.A. ı - Don nehrine 
cuın eylemişler ve bombalarını düş- ulaşın.ağa çalışan Almanların lıe®rı 
man ruenilerlne isabet ettlrmlşlardir. hayatı eteınmlyetl haiz. l\Io.>kova -
Uzun menzllll Amerikan LlberatOr Rost:c>f demlryolunu kesmek oldutu 
tayyareleri, dii.'}man llmanlarmı mü. söylenme-ktedlr. Almanfat', ateş ha.t
temadlyen bombalamakta ve her ge. tınıı. yenl takviye kuvvtl~rl getlrmlf
oe blnlerce ton dinamit yağdırmak- , !erdir, 
tadır, 

D~"'man da hava. faaliyetin! arttır- L - k • ı d 
maıra. ç~ltşmakta ve İtalyan tayyare- 1 az f ye e 
terl adedinin artt•ITT g5rtilmektedlr. 

Londra 6 <A.A.) -R-O'nlmelln kuv
veılerl, Elilemeyn'ln cenubundaki 
lieped.en atılmışlardır. Rommet bu tıe
ped~n İngiUz kuvvetıerln1 çevirmek 
ve Iskeuderıyeye llerileme'k: istiyordu. 

Vali ve 15 kişi infilik 
neticesinde öldüler 

Bu, mııhan:benin cesaret verlcl bir Lo-.ı ı:: {AA ) At L 
ob.ymı ~ ed~r. DRl'a ..1 • • - m11n 11:00-

Vichy 6 CA,A.> - Rommel, Elı\le- trolu altmda 'bulunan Paris radyosu• 
meyn'in doğusunda t'aarruzuna. de· nun hildir<iiğine göre, Şimali Suri
vam ~tmektedlr. Durmadan. takvlye yede Lazlci.ye valisi ile başka 15 kiti 
alan Inglllz1er bu mevzUe-rt sıkı sıkı vil~et konağındaki bir infilak net:{.o 
tutnıllktndJr. ceainde ölmüşlerdir. 
................................................................................ 
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Ht W&4M # $ ttt • FWW , .. , . 
Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harb tebliğleri 1 
Italyan tebliği 

Sibirya'da 
Japon taarruzu 
beklenmiyor .Boma 5 (A.A.) - İtalyan onlu' an 

umum! ka.rarg-~ımn 768 nuroaıal~ 
&ebUğl: Dün Elalemeyn bölgesindckı 
sava.şiar doğu cenup kısmında .. b•I- Japonlarin Avustralya'ya 
baMa fiddetu bir ıekll almış duşma- h•• • 
nın arka arkaya yaptığı karşı ta- ucum. edeceklerı 
amızlar bu noktada d~vam .. ed:ı1 sanılıyor 
çarpışmalar esnasında puskürtuln:uş 
Ye bl.rçok Amerikan tankı tahrlbec!ll --mlşt.lr. Mihver bava ıruvvetıerı l11ç Çnnıkinr 5 (A.A.) - DahiJi harb 
usanmadan müdahalelerde bulunarak 
19 İnglliz uçağı düşürmüştür, Süveyş 
kanalında I:.'lkantarn. hava alanı teş
tillerimlı tarafından hücuma uğra
mıştır. Tayy:ırelerln dlzllmlş olduk
lan bölge ile demiryollan tesfrt açık
ça görülen bir bombardımana tutul
muştur. 

sırasında Kuangsı eyaletinin maruf 
ll<'erl olan Genem~ Ltşungyinll. Ja
pc:mların yent bir cephe nçmak ve sı
tlryt.da t.um.ıza ge~mek. lçln gerekli 
Jhtlya.t kı~tlerlne aa'hlp olmadıkla
ımı söylem.1.,Ur. General, Japonlann 
bll!Uds ı:ıenuba d~nı taarnıılarma. 
devamla Avustralyaya hücum ed~

cek1erin1 sanmaktadır. 

Malta üıerinde haYa teşklllertmlz 
ıarafmdan yapılan şlddetıı bir giin
dUz hareketinde İnglllz uçaklan bu 
tıeşkllln faaliyetlerini ~ok engelle
mlŞlerdir. tngllJz hava ordu$U H tay- Generale göre, Japonya 80 tümen 
yare ko.ybetmlşUr. Bunlardan 1k!s1 seferber edeblle~k kuvvettedir. Bllll
bomba uçaklan ötekiler av uçakları 1ann hMen otuzu Çinde, 19 u cenup 
t.arafından dilşürfilmü,tür. Gece ha- Pa.sillkte ve 20 kadarı da her 1htlma
reketıer1 esnasında da taarruza 'Uğ-
rayan hedeflere bir çok defaJa.r Isa- le karşı koyabilmek tçln Ma.nçurlde 
betler olmuştur. TayyarelerlııUzden bulunmaktadır. Bundan ba'.}ka Ja-
3 ü dönmemiş J!1Ürettebattan birkaç ponyanın Kora ve Formozd.a. da gar-
kl§l kurtuımu§tur. nJzon1an vardır. 

Mısırın istiklali 

A1man ve İtalyan 
gazetelerinin makaleleri 

Berlin 5 (AA.) - cMıaır Mı
eırlılanndın e'.'lasma dayanan müşte
rek Alman - İtalyan demecini mev
zuııbahs eden Alman hasmı diyor ki: 

Berezilya' da 
Kar fırtınası 
Bazı noktalarda karin 
kalınlıği 1 ,5 metreyi 

buldu 

Almnnyfl ile İtalyanın Mııııra kar- R.io de Janeiro ~ (A.A.) - Bre
~. lngilt~eninkinden büsbütün b~ka zilyanın batı cenubundalci eyaletler
bır vazıyette olduklannı bu demeç de oiddetli kar fırtınaları esmiotir. 
isbat eder. İngiltere Mısır hudutlarını B al d-'-' 1 d t t t.b tı 
L k "d . . . ur ar ıuu ev er e ası ma er ı a 
m:or,ıma ı dıasında ıse de hakikatte b· _..___ ..ı_w ..ı_ h ı.L b ·· "1 

k k d · k • ik . di wunmawaınuan aa, u goru me-anca en ı u erı ve tıaa men- . ~-L l k k ı.. ( l • • k k k d d mtş &OM .... tan do ay~ ÇO il IIlb çeıL• aRt erını oruma aygııılCl a tT. kt d. · 
Milano 5 (A.A.) - balyan gaze- me e ır. . . 

teleri Mısırın iııtik1aJ ve h&.kimiyeti- Vakaha şelırımle ku tn'bakuı lia-
.' d'I ~· · .. k l l zı noktalarda bir hı.ıçuk metreyi bul-ne nayet e ı ecegırun mu§terc ta - 1916 d k · b .. ··k k fı 

yan - Almıın clcmecile resmen .te- muotur. • . e ı UY\I ar ~ı:~-
"d ı·ı · Jd "' b ı· t• ı ııındanben l:iu kadar bol kar go:rul-

yı ,.< ı mış o ugunu e ır ıyor a:r. . . . . 
Corriere Della Sera diyor ki: mem1'ti. Santa Ka.terma eyaletinde 

«Bu demeç, doğrudan doğruya bir çok mektepler kapanm~hr. Sao 
Mııır milletine ve Mısrr hükumetine Yoakim ~ehri 40 - 50 santimetre ka
hitap ediyorsa da Alman ve ltalyan lmlıkta bir kar tabakuile örtülüdür. 
niyetlerini öğrenmeleri için dost ve 1350 rakımlı olan bu mahalde ter
dü~mıwı diğer bütiin milletlere de mometre - 1 O dereceden &§ağı 
hit&betmektedir.:> düşmüştür. ı 

Sivastopol 
İzvestiya gazetesi 

«Sivaf;topol yine bizim 
olacaktır)> diyor 

Dev 
Amerikada birçok büyük 

tayyareler yapılıyor 

Vaşinglor 5 (AA.) - 150 ki~i 
Moskova 5 (A.A) _ Aleksi taşıyabilecek kabiliyette olan ilk dev 

Toldoy lzvestia ga7 etesinde şunları tayyare hizmete ginniştir. Bu müna-
yazmaktndır: sebet1e Harbiye Nazın Stinuon, mo-

B"t" S b" 1.... • l törsüz uçu, mektebinde talim gören u un ovyet ır ıgı sıvutopo un I fr d . . 
ıektar bizi 1 w b .. t . genç ere ve e a a genış hır prog-

• m 0 ıı.cagınah ~gun an w ıç- ram mucibince pilotlarla efradın 
miştir. Siva•topol ~e rı ııancagını 1.. .. l ı· l · k] 
dü .. man elin b k d B k h _ P anor e uçuş ta ım en yapaca an-

" e ıra ma ı. u a ra b d b'" l d l d . "d 
man, ileri boruııu çalındığı vakit ye- ndı,h un aln oy ... e .. or u ar aılgıtgı e 
niden bayıağının Sivasto 1 k 1 . a a faz a planor kullan acağını po aesı -ı .. 
üzerine dikilmesini tem~ için uhde- '°" emıştır. 
11ine düşen büyük rolü oynadı, büyük • Bütün ~eçbizatile l:İero.ber 150 ki
vazifeyi yaph. Sivaatopol, yakın ve ~~ ta§ıyabılecek olan tayyareye ge
pek yakın bir gelecekte yine bizim lınce, bunun sürati 480 lr.ilometre
olacaktır. Sivastopoldan ayrılan mü- den fazladır. Ayni zamanda torpil 
dafiler memleketin şeref ve gururu- \·e bombalar taşımaktadır. Bir kaç 
nu düşmana bırakmadılar. Onu yük- gün içinde bu ta.yyarelerden şaşıla
ııelttiler. Sivastopol Cllkiden olduğu cak derecede fazla miktarda hizme
gibi yine Kr1radeniz Sovyet bahriye- te girecektir. Ayrıca her biri 40 ton 
)ilerinin yenilmez kalesi olarak la- bomba ta~ıyabilen tayyareler de hiz-
lacaktır. mete alınacakhr, 

Birmanya' da Samatya'da 
Japon İfgalindeki yerler 

bombalandi 
yangın 

HARB 

Rusya'da büyük Alman 
taarruzu gelişiyor 

Mısırda Elalemeyn' de muharebe 
devam ediyor, durumda 

değişiklik yoktur 

Doğu cepbesindeı 

Alınan kuvvetleri cephenin 
muhtelif noktalarında geniıı öl
çüde· taarruza geçmişlerdir. Baş~ 

· hca 3 noktada şiddetli muhare
beler oluyor: 1 - Kurş,k'~n 
şarkında, 2 - Ku:nık'un .cen~ı- : 
bunda Bielogorod - Volça.nsJt 
hattında, 3 - Moskovanın şima
linde Kalinin mıntakasında. Bu 
muhtelif taarruzların hedefi bir 
taraftan diğer tarafa kuvvet gön
derilmesine meydan vermemeli 
ve geniş yarma hareketleri ya- · · 
parak Ruıı ordularını bir kaç kıs
ma ayırmaktır. 

Kunık'un ıarkmdaki taarruz
da Rus mevzileri yanJmış ve 
Ruslar Tim şehrini bo~tarak ., 
geri çekilmişlerdir. Bu mıntaka
daki taarruzun hedefi Voronez 
şehridir. Almanlar buraya var- 1 

mağa muvaffak olurlarsa. limo- ·ı 
c;enko ile merkezdeki Zukof or-" 
dulannı biribirinden ayı.rabile
celderdir. 

Almanlar Kursk'un cenubun
da. Bielogorod - Volçaruık. hat
tında d" Rus mevzilerini yarmış
lar, çabuk ilerleyerek Don neh
rine varmıılud1r. Almanların bu 
mıntakada ileri hareketinin de-

. rin1iği 150 kilometreyi bulmu$
tur. Rwılar da bu mıntakada ge
ri çekildildeıiıni kal>ul edjyorlar. 
Almanlar Don nehrini aşmağ~ 
muvaHak , olurlarıa cenuptaki 
Ru11 orduluının clurumu çok 
güc;.leşecektir. 

Kalinin cephesine gelince. bu
ıada Almanlar Rjew' den Kali- . 
nin istikametinde taarruz etmiş
~er ve bir miktar ilerlemişlerdir. 
Bu taarruz daha küçük mik.J&ll- . 
ta<lır, fakat gelişecek olursa Ruı • 
merkez ve şimal ordulannı • 
birillirinden ayırabilir. 

•onra bu kuvvetlerin harekete 
geçecekleri muhakkakhr. Alman 
hava kuvvetlerinin ıimdiden ' 
Noworosisk ve Anaya limanlan
na çekilmig ,olan Rua Kara~eniz 
donaıımasın.a karşı taarruza baf
]adıklan bildirilmektedir. ., 

MısU'daı 

Elalemeyn rtııntakasında başlı
yan muharebe beş giindenberi 
devam ediyor. Milıver kuvvet
leri bütün çiılı.şmalarma rağmen 
burada fngi1iz hatlannı yannağa 
ve Nil deltasına doğru ilerleme
ğe rpuvaffak olamamışlardır. 
Bi1aki!i bazı noktalarda geri çe
kilmeğe mecbu; kalmışlardır . . 
İngilizler bundan dolayı mem
nun görünmekle beraber fazla 
ümide kapılmıyorlar, Ronımel'
lııı takviye kıtalan alar~k taat
ruzlarını tekrar edeceğini mu-
hakkak ııayıyorlar, · . 

Mareşal. Rommel'in kuvvetle-
ri çok çabuk ilerlemiş, üslerin
den çok uzaklaşmıştır. Bunun 
için ciddi bir mukavemetle kat
ıılaşınca yeni kuvvetler getirt- ! 
mek lüzumu hissedilmiştir. Bu 
kuvvetler ' geldikten eonra mu
harebenin daha :r.iyade kızışaca- . 
ğı muhakkakt11. Fakat her ge-

. çen gütt İngilizlerin cJe yeni kUfV'
vctler getirmdıine im1'8n vermek
te, bu kuvvetlerle' ıı:eride yeni 
müdB[aa hatları hazırlanmakta
Clır. E.İalerri~yn daha bir' ;nüddet 
mukavemet · edebilirse Mihver 
kuvvetlerinin karş1lapca.ğı guç.:, 
lükler artacaktır. 

Unk doğuda: 

' ' Dün gelen .. haberlere. g8re 
Çinde Japon kuvvetleri Mogo
listana girmiş ve Sovyet hudu.! 
duna doğru ileıleroeğe ba,la 
mıştır. Çin membaları bu hare
ketin durdurulduğunu bildir
mektedir. 

Almanlar111 bugünlerde Kerc;'
ten Kafkasyaya doğru bir taar
ruza geçmeleri de beklenebilir. 
Savastopolun zaptı üzerine bu Avustralyn .etrdında hava fa
cephedeki Alman kuvvetleri v~ • aliyeti artmıştır. Müttefık tayya-
hava teşekkülleri serbM kalmış-· reler Japon İşgali altındaki yer-

Mısır' da 
Amerikan 
kuvvetleri 

lngilizler 

Elalemeyn' de 
karşı hücumlar 

yapıyorlar 
(Baş tarafı l inci ııahifede) Mihver ·kuvvetleri ilk 

defa olarak temasa 
geçtiler 

Buda.peşte 1 (A.A.) - Budapeşte 
radyosunun blldirdlğine göre, Mai
yar · Orsaag Macar gazetesi Berlln 
muhablrlnin :lşa11na atfen, ~tmo.I M
rikada. Mihver ordulannm Dk defa 
olarak Birleşik Amerllta kıtalarlle 
temasa g~ bulunduklan hat>erl
nl vermektedfl'. Birleşik Amerika 
kuvvetlert Elalemeyn c1:ph~nde yeı· 
almışlardır. 

ordu Elalemeyn bölgesinde mukavfJ
mete devam e&yor. Almanların çöl 
yolile çevirme hareket! yapmalan 
mümkün değildir. Bizzat Almanıaıı 
kuvvetlerinin büyük mukavemetle 
ltarşll~tıklannı kabul ediyodnr. Al
manlar perşembe günü Elalemeyn'in 
zapt.edidiğinl bildirdlklerl halde dün 
bu mcvkUn ellerinde olmadığını H~ 

Konserva,tµar .talebesinin 
· ilk temsili 

'Devlet konservatuvarı talebesi dün 
gece Sofokles'ln Antigone facla
mnı oynamışls.rd.ır. Genç sanatkAr
Jar salonu dolduran kala.balık halk 
ldl.tlesi tarafından çok ak:JPıml§lar
dır Konservatuvar tiyatro heyet.1, 
7 temDluzda 1Jı:1ncl tem.slllertnı ve
recektir. o gün, .ııa.natkArlar şerefl.ne 
Partotelde bir çay zJya~tı verilecek
tir. 

etmişlerdir, 
Almanların karşılaştıkları güçlük

lerden biri de su tedariki nıesel~idlr. 
İngilizler ü.c;lerlne •. Nil mıntnka.sının 
su depolarına yaklaştıkları halde 
Almanlar çorak blr mmtakada. hare
ket ediyorlar:· 'Müiıakale · yollarının 
İı'ıglllz t.ay)'Uelerinln devamlı nkın-
lanna maruz bulımmıı.sı da mühim 
bir meseledir. 

Bazı askeri muharrirler bu güçlük 
ve l}lddetli sıcaklar karşısında İngi
Uzlerln Almanlan bir müddet bn
ltmduklan noktada tutmaları müm
ki.in olacağını söylüyorlnr. 

Lonflra 5 <A.A.) - Reuter &jansı
nın diplomatik muhanirl dlyor k:l: 

:Mısırdan gelen haberler çok daha. 
iyidir. Mamafih. şlmdiden fazla mem
nun oıma~a gelmez. Teşebbüs hf\lA. 
Rommel'ln elindedlr. Fakat Mlhveıı 

Hatay'ın 

kurtuluşu 

- kuvvetleri Uer11yememiş1erdlr. 

Dördüncü yıldönümü 
büyük merasimle 

kutlandı 

Antakya 6 (AA) - Türk or
dusunun Hatay'a girioiıün döl'düncü 
yıldönümü dün Hat&ıY'ın her tarafın
da büyük mCTasimle kudanmıştır. 
Antakya ve lııkendenında bütün bi
nalar ve caddeler donanmıotı. 

Vali, komutan, bUldunet erkanı 
ve binlerce halk, Uae meydanında 
'toplanmış, 'oid"!muzun Hatay'a . -ye 
Anat:k.Y,'a'ya giriŞini .. canlandıran ıü
varimizin geçi;ıi, harar~i , alkışlarla 
selamlanmı§, parlak bir geçit resmi 
yapılml§tır. Hararetli nutuklar. ~öy
lenmiş, Partide ve Halkevinde top
lantılar yapılmıştır. 

Alman kuvvetleri 
Don sahiline 

vardılar 

Alman tebliği 
Berlin t; CA.AJ - Alman orcıuıaırı 

ba§kumandanl.ıt;'lllın tebUği: 
Mısırda, Elalemeyn yakının dakl 

tahkimat s1stemlnde İn~lizlcr tara.
fmdan yapılan karşılık taarruzla.ı 
püskürtülmü~ür. Düşman, ha.va çar. 
pışmalannda 19 uçak kaybetmiııtil'. 
Süveyş kanalında, Ellwntaradakl in
gllfa hava üssü bombalanmıştır. 
Maıtaya yapılan hava akınlarında. 

dün on dört İngiliz uçn~ı dilşiirül· 
müştür. 

Süvey§ kanalın.a hava 
akını 

Berlln 5 (A.A.) - Alman uçn~lan 
dün gece Süveyş . lr.::ı.nalına mayn 
dökm\Wer 'Ve Süvey, civarmı infilak.a 
lı bombalarla. tEsiı;ll bir taarruza tut
muşlardır. Daha ~ka savaş uçak
ları İngilizlerin şimali Afrika sahille
rindeki geri takviye kuvvetlertnl 
bombalamışlardır. Otomobil t.oplu~ 
lukları teslrli tam isabetler almıştır. 

ncrZin 6 c A.AJ - Alman radytısu, 
Alınan uçaklarının 3 temmuzda iB~ 
kenderiye kesimi hava alanını bom· 
baladık1arını bildiriyor. Ordugahlaıı 
ve askeri tesl.sJ.er de bomrolanm.Şo 
tır. . Savaş uçakları Kahtreye kada.ıı 
uzanmışlar ve beyannameler atınış
Iardır. İskenderlye clvarındnkl mar
şandiz gan bomba1anmı~tır. 

tır. Bir kaç gün dinlendikten · lere devam 1ı akınlar yapıyoılar. 
liA..._ :11111.....-znne -# ~-- . WA&!?4!---- m -=&r<:a -••v ~~ --- - • - - ± Uf!! 

Bursada 

Al1karada-tenis 
4 

Atletizm gurup birin· 
ciliklerini kazananlar 

Kazananlann kupalara B. Numan 
Menemencloğlu tarafından verildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Sovyet tanklarının :n.teşile karşılan
mışlar ve ağır kayıplar .veroı~~n 
sonra 1lk mevzilerine püskürtülmuş -
terdir. Sovyet kuvvetleri iki Alınan 
alayını yolrederek şhnal kesiminde 
dört ki'>yü geri almışlardır. 

Almanlar, Kl11'8k cepheslnin b~ Bı;rsa ~. (A.~.). -.- B.ugün Bu~ııa• 
bir kesiminde blı' motörlU piyade tu- <la beş bo1genın ıştırakıyle atletız:ın 
menı ve 100 tankla taarruz etmlşler- gurup birincilikleri yapılmıştır. Mü· 
d1r. Sovyet müda.fllerlntn çok alır aahakalarda Vali Fazlı Güleç ile şeh• 

Ankara 6 (A.A.) - Ankara tenis set şamply.onlanmız için şereru bir mukabelesı sonunda. :SO tank tabrlbo- rimizde . bulunan mebuslar 'Ve kala· 
turnuvası bugi\n çok kalabalık bir nispet demek olan. '1-5 ile Almanla- Junmus ve 1200 Alınan a,skert öldü- halık bit halk kütlesi hazır bulun• 
seylrel kütlem. önünde ve cidden be- rın lehine netıceıecmlştır. Ml5aflrler rfilmftştliı\ Miitaaı;nz Jtuvvetlerden muş.tur. Bir geçit resmi ve bayraK 
yecanlı ka~aşm.alardan sonra neti- ikinci ve Uçüncii .setleri 6-3, 6-2 glb1 gerl kalımlar !:Clldlmelte mecbUT edil- çekme töreni ile baş]aynn miiımba• 
celenmJştlr: da.ha kolay sayılarla kazanmışlardır. m~lerdlr. ~'-• l"" n-n- kahır çok muntazam geçmi§tir. Ne-

Tek kadınlar: İlk maç Mua.115. - Karışık: En son maçı Koch, bayan BB.!l'ka. blr Sovyet k..-G>llU vu n.uı•••·"' • d 98 1 z ld k b' · · 
Bahtlye ara.smda yapılmıştır. Bayan Böldng ç1!ti ne doktor Eggert Julide tankının dört defa blıi>lrl ardına uı.- tice e pua,ı a . ~ng.u n ırıncr, 
MuallA. kendisine mahsus parlak oyu- çifti oynadılar. Müsabaka çok zevkli arrıızuna u~m1ştır Alman tankla- 6 7 puanla Bursa ıkıncı, 5 6 puanla 
nu ile her iki setı de kolayca alnıl.Ş oldu ve neticede Koch bayan Böklng n burada öldürücü· bir ateşle karşı- Kocaeli üçüncü olmuşlardır. ~un• 
ve maçı 6-1, 6-0 galip bitirmi~tlr. çi!ti 7-5, 6-4 maçı kazandı. !anmışlar, tanklann bir yandan öbür dan sonra derece alan Kırklareh_ ve 

'l'ek erkekler: İkinci maçı Koch ne Maçlar bıtt1kten sonra Hariciye U- yana ve yine o yandan baıjt.a bir ya- Eclirne takımları da muvaffokıyet 
doktor Eggert oynadılar. Koch bÜ- mumi kil.tlbl Büyük Elçl Numan Me- na. karma karışık ka<}JŞtıkla.n ve nı- göstermişlerdir. Ferdi neticeler ~un• 
yük şampiyonlara yakışan fevkalade nemencloğlu kamnanlann kupalan- bayet tahribedllen 50 tankı ııa.va.ş lardır: 
\>lr oyunla l!-3, 6-2, 6-4: bir skorla yaı11 yer.inde bırakarak çekildikleri görül- 100 metre: 1 _ Yacıar Kaya, Ko .. 
rakibine bir set blle vermeden va- nı vermiş ve güzel oyunlanndan d0- mü.ştiir " 
tandaşını yenıniştir. layı Jı:endllerinl tebrik. etmlftlr. Bu Blelg~rod keslmlnd Alıııan bukısı caeli, 11 5 / 1 O. 200 metre: Şahap, 

Çift eı·kekler: Öltleden wnraki nk çok güzel turnuva. münasebetlle tenis artmıştır. Kızıl Yıld; gaııeteslne göre Üçyiğit, Bursa 23 7/ 10. 400 metreı 
oyun doktor Eggert • Koch çitti ne federasyonu ba..,kanı Kerim Bük:eyin bazı yerlerde Alman ı;a.yı tsttınıt\ğii Şahap Tursan, Zonguldak, 56 3/ 1 O. 
Fehmi - Hasan çifti arasırula. oynan- mesal.sinl burada takdirle anmak is- çok ~eldir. Sovyet ml1dafller ~k 800 metre: Galip Koşar, Kocaeli, 
mı.ştır. Şnmpcymlanmız bl.rlnct set- teriz. Ankara tenisinin tera.kldslnde yakından sıkıştmlmış bulunma.kta ve 2.5.7. 1500 metre: Fikret Doyu .. 
te çok parlak bir oyun çıkarmışlar ve bay Bük:eytn büyük bir lWısesl oldu- dlll"mn .-kan§'lk:t ve güç gôriinmekte- ran, Zonguldak 4.29.5. SOOO metı-et 
lmv~tll raklplertıe ~ldşmıtlerdlr. Btı tuna ııiiphe yoktur. dlr. İbrahim Boysal, Kocaeli, 17.3. Bat-

B• iki d kk Alınan komutanlı~, Kunk cephe- kan bayrak yan§ı: Kocaeli takıml 
Yeni Delhi 5 (AA.) - Nqredi- ır ev ve . Ü an yan- Nu··fus memurları Mahkemeler ıılnin yan kanadında dövü11en Alman 3 40 8 c··11 y f B "'J 1 

le hl'" 1 d dıkt •• dü ··ıd•• kıta1arlle b1rl-ek •,.•- -4.-aı d"""·- . . . u e atma: usu ozog u, n te ıg, fÖY e emektedir: an •onra son ru u ... ,,,..,... L'y.ll.J. ....... ~... K ki ı· ' ' 60 o· k K 1 
dan TIU'maia UJjetıbils etmet:tedlr. ır are ı . . ıs atma: emar. 

Birmanyada Japon İ§galinde bu- Ankara ve İstanbul 20 temmuzda yaz Büyük bir meskfın mahal her sı- Üçyiğit, Bursa, 29.13. Cirit atmai 
lunan topraklara karşı taarruzlarına . Bu sabah ıaat beote Samatyada nahiyeleri memurlari mta mensup sUlh1ı kuvvetıerm if!;ı- Suat Yılbar, Bursa 50.50. Çekiç at:. 
devam ecJen fngiJiz bomba uç.aldan b~r yang'? çıkmış; yangın, iki dük- tatiline baılıayacaklar raklle yapılan ~k çetln bir çarpış. ma: Arslan Başa.y, Zonguldak~· 
;uma günü Akyab'ın seksen kilo- kin ve hır ev yandıktan sonra itfa-- 15 liraya terfi ettirildi r (T 

1 
f 

1 20 
madan sonra terke(Ulml§tlr. 22.20. Yüksek atlama: Faik Önem .. 

K · f Ankara,, e e ona) - tem-metre timalinde waııon'u bombala- ıye tara 1111dan söndürülmüştür S t t hl" .. • z ld k 1 65 U · 1 Y 
ml .. tır. Bombalflnn hep•ı' hed·f ç-·- Yapılan il1- t hk!'- . Ankara 5 (Telefonla) - Dahili- muzda mahkemeler yaz tatiline baş- ovye e ıgı ongu a • . . ZW' at. ama: a• 

" ~ ... ""• &. a ~atta yangının V k"I • • l d'"' · b" l kl 'd T ·ı d Sulh •ar K K l' 6 2 7 Üradım at• resine düşmüştür. Bundan başka Sarnatyada Balıkçılar içinde Bü ük Y.e e a etının ~vve ce ver ıgı ır ayaca ar ır. atı eenasın a ' lloekov:ı 5 (A.A.) - Sovyet gece ,. aya, . oca.e ı, . . " . 
uçaklarımız olçnk irtifadan mitTal- Kuleli sokağında Aliye alt baı?'kal kararla kazn nüfus meınurlannın Ceza ve Milli Korunma mahkemele- yarısı tebliği: f temmuz günü Kursk 1

1
a
3
m

1
a

7
: 8Faıkk] ön

1
em, HZo

1
.nguAldak, 

maa,ları 25 liraya çıkanlmıştı. Bü- rinden lüzumu bdar nöbet bekli- istikametinde kıta.latımız düşman · . ın a at ama: a ~t rne'" 
yöz taarruzları <la yapmışlardır. dükkanından çıktığı anlatık tır. yük kazalardaki nüfus memurları· yecektir. ifatll bir ay sürecektir. tanklanna ve piyadesine karşı ~d- ven, Zonguldak. 3. 30. 11 O metro 
Uçaklarımızın hr.pııi üslerine dön- Ynngın, derhal geni~leıniş ve nı nın maaşlnrı da 30 liraya iblağ edil- _ _ detli savaşlar yapmışlardır. Bu isti- manialı: Faik Önem, Zonguldak', 
müşlerdir. çatı altındaki 56 numaralı evlP. 1 ay- mişti. Şinıdi de İstanbul ve Anka- •• , , kamette ~lr kesimde kıtalannuz ge- 15. 15. 

Kancı.da'da grev j fura ait kunduracı dükkanını •tutuı- ranın nahiyelerinde çalıgan nüfus Duşes Cle Kent hır erkek rl çeldlmı.şlcr ve yeni mevzileri işgal Müsabakalardan sonra Vııli ve 
memur) r d 15 l' t f1 t • ·1 k d•• t• d' J etmişlerdir Cenevre 5 (A.A.) - Lôndra.cfa çı- turmuıtur. Bakkal dükkanı iki bin Ji. k d-:" ı a ıraya er e tırı • ÇOCU unyaya ge ır ı Blelgorod ve Volçansk istikametin- Be1ediye başkanı Fazlı Güleç kaza• 

knn Evenlng Standart . gaz€les~.ne raya ıigortalı idi. Yangının eebebl meD~~-::· V k 1 . k 'd 1 Londra. 6 (A.A.) - D~es de Ken- de kıtalanmız düşmanla savaşa tu-J nanlara mükafatlannı vermiştir A~-
Vangom•eı"dr.n bH~ır:ıclığlne gore 1 ı) k • 1 l hk 'k t .. 1 h 

1 
1 ıye e a etı a ro arı tin cumartC-51 gecesl bir o~lu dünya.- tuşnıuşlardır, cephenin ba~ka ke- şam atletler şerefine Merinos fnbn· 

an a rna ıc n n ı a rı .. az r •. d..aL._ ua .a.o.lt'Wl1.ai-l... nı_;_.,,AA -- ---- -ı...ı---• __._ .. _ ~ • • . . . ~· ~-- ~ . . ~. , , , . , .., . ., . 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

·"Saadet dertleri,, 
oe "beld ihtiyacı,, 

AK!ŞAlıl Sah'ft 3 

,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J'~~r~rp•:~g 

''--~:.==~~i..li=:..:~i:....:=:~::=~:::..:::.~~~~==~:.:~~..J- Tövbe eden peri 
imar işleri Sanatkarların yaz tatili ... -· ...... ~-, .{ 

Beyefendi sabahleyia uylam:ndu .,. ...... 
Kalbinde bir üsüntil vudll'. 
Kendi kendine dUtllnUrc 
- Neydi phu? •. Camnun ha Iİ· 

Kaıimpaıa ve civarının 
plini liazirlaniyor 

lnnhn neden 1 Belediye lmar mlldil.rlütfl, Kaaun-
Anawn aldana ıelir• pil.fa. ve clvanrun 1&ıZlm pllnınm 
- Ha ... s.w. .. EJvah ... Dotruı &tlltltrlnl bltlrml~. Bunlar ttmdl 

Kanar,aak hastaydı... Acaba na• B. PrOst tarafından tebldk: edllm&k-

• 
Iran seyahati yerine 

deniz banyosu .. 
ıd? ... tedtr. 

tpek'ropdötambnni giyer. Verd• Kasımpa.pd.a genlf blr cJ.dde açı- ~ 
daya ıeçer. Altua yaldıda kafeMa lacalı::, eski Bahriye Nezarctl binasının 
önünde durur. Bir de ne önUn 1 etratı ıribel blr bahO& ile ~vrtıecek 
Minimini k d" &-D ! _____ .1 ve Kasmıpap.. kısmen d' anayı mın-

Gölgede hazırlanan konferans .. 
~---...~11111!"_~ ... HiKMET FERiDUN ES ~!!!l!!!!!!!ı~,, 

\11, un ~ er -a takasın& ayrılacaktır 
Jıkifbnlan marul &öbeğini 1ememlf B Proat şehrin n1zım pllnıru ya
bile... Caaaamı dahi dokundurma- parken Hallcl san&yt mmtakası. ol&
ftUf... ralıc &yılmıştı. Ham sanayi kOpr11-

- Ne oldu acaba? ... EneDd ııfba nlln lO tara.tından ba.şl.ıyar.ık sana
tak11' talar ötilp dlll'UJorclu... Kırk ,.un nevi ff mahtyeU atırlaştlkc;a 
'ıelds aaattir, tUaelind• pinekliyor ... Hallcln 19 tarafına uzanaca.ktır. Bu 

Ve ak.tama kadar arm dert ... A.,. surette daha. artır it yapan tabrlkalar 
111 kuavet... Eyüp ve S!ltitlce önlerinde toplana-

At, araba, konak. utak. ihlitam caktır. 
Ö'IÜ örUnm Hatlce aığmıyan sanayi de &utlar 

f ne ır e;~. harlotnde ayrılacak mınt.akalara yer-
. leştlrltec~ttr. Bu husu~ B, Prostun 

Hanamefendt. UJaDmlfbr. Ayna yazdı~ı blr raı>or. Nafia VekAletı ta
kaıı .. mda boranm11tır. Ve cama da· rafından kabul edflmlştlr, Şlındl yent 
Yanımttll'. Ha,.., cam kırılmanuttır, açıtac&k tabrlkatar tçln lstenllen ln
kaaa boyamnamqtır. Fakat ona J'•· şut ruhsatlyelerl nlzun pllnl& ve. 
lem bir felakete gene de ulı'a~ klletçe tasdik edllen bu rapor mu.h-
dertlerle :Vantnlf Janmqbr: - tevtyatın& göre verilmektedir. 

Sokakta btr-• manzara görür. lbtl- Ancak umumt meclls, Haliçte ku
yar ve ıakat bir dilenci. •• Yanmda nılacak sanayi mıntakası e~r:afında
da çıbanlar ı · d •· ükı- b• k1 tat~tllt pl!nını reddetmlştlr. Şlın-

• çan. e ~um u ır ço- dl B. Prost, mecliste gösterllen ltl-
cuk ... Bar a~ ıeçı~. gıd4:1'!~: .. Mama· razlar da.hlllnde tatsll!t plA.nıru ye. 
ra kadıncal(lzın goden onünden ıre· nlden lıazırla.ınaktadır Bu plan· 
eeleyİn yatakta bile silinmeı;, önümüzdeki lklnct t~rt~ toplantısın~ 

••• da meclise yeniden ıtevkedllecektır. 
Bu iki mt.aı de, ina.nlann ne de- Erenköy ve civari planİ 

rece dert ihtiyacmda buhmduğunu Erenköy, Suadlyeı va clvannm 
ıöıteriyOt'. lmanna ait n~?lm pl!n Natla. Vekl-

Bunlar - tibir acayip ıröriin· ıetı tararıntıan tasdik edilerek bele-
meue - a:aaadet dertleri• dir. jlyeye gGnderUmtştır. P!A.n yakında 

Baun cemiyetin itleri tıkvında lll\n dllecektlr. 
gider. Harb Jok, darp yok, lelalet --------
yok, Dikkat etmqler: o derirlercl• Daru·· ıaA ceze 
dram oynıyan tiyatrolar daha raibet 
kazanıyor. Netelüm. on dokuzuncu 
aınn sonunda bizde de Mmakyan 
parlamamıt m(fdı? Demek mesut 
İnıanlar kendilerine dert arıyor. 

Bir zamanlar aırdanca filmi yüre
ğim kaldınnaz!s diyenlere ...... , 
böylelerini (ptidai telakkide kimse· 
ler aayardtm. «Netice itibarile nedir 
ki? Muhayyel bir eıerl iman müte
essir olur mu? Burula dayanamıya
cak ae var?ıt derdim. Vaktaki ıahıi 
bsyatunda bir felaket serisi bq gÖI· 
terdi; artık ben de onlar gibi mevzu 
seçmek, ferah verici lemA111 aramak 
yolunu tuttum. 

Yapılacak yeni paviyo. 
nun araaıi a)-rıldı 

D.ırulleezeoo, lçtlınal mevkıt olup 
ta bllA.hara klmseslz kalan dllşk:ün 
maıo.ı ve thtlyarl~r lçln btr pavlyon 
daha yapılmaaınt\ tc!JC'bblll C·1Lldl~lnt 
yazmıştık. 

Bu yeni pav1Nııun atöl.il ayrıl
nuştır, in1aat p;u-ara da tedarik edil
mektedir. 

(Darlllı\oe.ı:e) ye kabul cdll8n ace
zeden e.sasen hlo blr Ucret alınma
maktadır. Ancak para wreblle1e1ı: 

••• durumda otanlardtln ayda 9 Ura il.lı-
lnsan vücudunun az~ ihtiyacı varı myordu. Ştmdl bu para 3() llraya çı 

fosfor, vitamin ihtiyacı var. Onun karılmlfttr. 
gibi, ruhunun da muayyea bir dos Bunun üzerine Q_aralı banndırıla
dert ihtiyacı olahiliyor. Saadetlerimi- cak acezeden bir kısnıı mtıe.sseaeden 
zin ortaımda bile bir kanaryallln bas· ayrılmak nıecburtyetlnde kalmışlar
talığmda. bir ıokak çocuiunun yil· dır. Bu. umumi bir ~lk!yet halini 
ııtündeki çıbanda, bir muhayyel tema· almıştır. DarllUlceze blr bayır mlles-

sesesl oldutuna ı;öre çJ.tlSl altında 
fa kahramanmın ıevgiJiaini kaybedl- barındırdıklanndan o.3Eıaen blr ücret 
tinde bunu tatmine çal111yoruz. Ruja istememesi lbım gelmektedir. ŞlkA
boyanıp cama dayanan o hanım• yet beledlyeee d~ na.zan dikkate 
efen~i, vitaminsiz kalmıt bir vücut alınmıştır, Ücretin yenlden tndirU
dereceıinde günlük dert nafakasım mest için tetklkler yapıtınıı.kbdır. 

~M~ ihtiyacmdaydL Alda, kur- tleriıpor y enikapıyı 
Bwm Füzuli bile cÇok bel&lara yendi 

kıl müptela beni!• diye Allaha yal- Dün Kadıköy Oıı2'Aıan& İlerlsPor 
nnr... gençlik kuHibü sahasın.U Yenlk.apı 

Dert ve bela cidden bir ihtiyaç... ve Ilertspor karşılaşmışlar B. takım.-
Ne dayağa ıusamlflar vardll'U! ~a.n 4-2, A. tapmlan maı;ı c.1..a 6-1 

•o nerlsporun lehine neticelenmlJ!;lr. 
A • d' ab d" _ .• Maçı 2500 den fıula bir SP,ylrc\ k&-

mma tam 1 ac a unya yuzun· labalılh alaka He taklbet:mıştır 
de, böyle bir dert açlığao duyan r.. ..... : ..................... ., ... ~ ..... , 
mesut cemiyet, mesut fert hala kal- çok ilik. (makbul teyler nedir?) 
rnlf mıdır? Aramlan bela rAhaneti çok kut ıütU yenıe, içilse de bünye· 
bol bol yağmış, in&anhk nzktnı top- de bir btldunlak ha11l olur. Uğraını· 
lamq, ondan kanıkıam11tır. Cidden lan musibetlerin dil msanlıkta bir in· 
de böyle bir musibet yahına umu· tibah uyandırması elbet yakındır. 
~i ihtiyaç vardı. Hemciıulerimll iç- Fertler de, cemiyet de mukadder 
tımai nauıriyelerile, ıilihlanma ya· gözyap nafakuını aldı. Tuzludan 
rttları1e, buna ı;anak tutup dunıyor- cuıa ıetlrenin fnıirah varici serin ıu. 
l~rdı. Aradıktan Mevla değil be· ağızda lezzet uyandıncı tatlı istemesi 
lidı. Buldular! Rahatwınlar! lıt• ıibl hep birlikte meıut va rnalaal 
bu zaruri ihtiyaçlannı doya doya günler bekliyorua. 
tatmin edirorlar. Şifalar olaun! uNuh'un beklediji ıüvercm 

Fakat çok baklava. c;ok çilek, çok ıribl...• 
ananu kompostosu, çok kutkonmu, (Vl • Nıl) 

cSıcak yu ıünl&rlnde en lyl dln- s~rln gölgoes!nde çıJaror .•• 
ıeruneslnl ve en. lyt vakit geç!ııneslnt Bazan karşıdan yakltlf&D. batta b1t 
bllen ıuaantar artlstlerdlr .. • derler. yelkenli görünü:yor,.. T&nıdık btr et
Btı .o. h~~ııen evvel t.deta asrt btr ma?.. Slyah uzun aaçh, teY1mlt blr 
vecize halin<!• ldl. Hakikaten de doğ- kadın!&, giller ytlzlil blr o.t... Bedia 
ru blr aöedt1. Qtınkll tlyatron•.ın ve Ferdi ile kQCa.sı... Onlar da yelken 
beya• perdenin dllnyac& m"4hur yıl- meraklmdır, Ve blr yelkenıUert nr
dızlan muvaftakıyetl.n sırlarını bll- dır. Fakat bu .tene Hil&e,vln Kemal 
dikleri kadal\ dinlenmenin, eğloome- onlara hJo ~elmemtştlr 
nln yollarına. ~& insanlardı Şlm- Eskiden tııtlllerlnl &e,ya.hatle geçir. 
dlk.1 ıu baro tellft lçlnde sıc~k yaz d!ğl halde bu aenelet1de yerinden kı-

mıldamayan .sanntkltlarda.n bh1 de 
a.ylannda ne yapıyorlar bilmiyorum... Bedia Ferd!dlr. Ne tdl o motod.klette 
Ukln sulh gUnlertnde pek mlikem- kan kocanın yaptıktan ~mıpa tur
mel surette, pek dört başı mamur bir neleri? .. Hey gldl gttnler heyi cBald 
halde e~tenlyotlardı. k!l.l.m !:>u kubbe~ bir h d 'ım' ı. °'sa ıı. ~ .•• • 

Büyilk Okyanus ortaı.ındak\ Hııwal T 
adaların:\. kadar ur.anıp, yılıki~h Ho· una ile Tunca'ni'n 
nolulu ge~ıertnd& gitar dlnlemeıer çeyizleri ••• 
mi tat~rslnlzl.. l."1.>ctıtanın mt?şhur 
Miaml plA.Jlilnndıı, yıı.hut son ıı'?ne
lerde onıı rakip çıkan gen& ııynı yer
dckl Tampada dentz dı.lgalan ra
. ;ınd.ı ~~rl.ullyenter ml s.rar.-;mız?.. 

.\vrup.ı turnesine çıkanlar mı? .. Ka
na.de. gi>llerl etrafında. dolaşanlar 
mı?.. Atlf\ntlo Clty'ntn mevslmlı:de 
oraya ko~anlıu· mı? .. Artlst1erln ta
tilleri ıUeta m!lhlm bir mesele olur
du. Bunl>tra. dıılr rdtun slitun Yl7 tlar 
ynıhrdı. 

En lyl dinlenen ve en iyi eğ!e.i1en 

insanlar olarak tamldıkları tçln her
ke• ıacab-.ı vak!U~rint na.<>ıl geçlrl
y0rlar'h \1lye merale duyardı. ·Halk 
bütün bir kış tlddetl& alkı~adığı ve 
sevdlitt artL.1.ln rımn gayet ta'btl ola
rak tyl cıtıenm&blnl, lyl dlnlenmeslnl 
ve ı;cıecok mevslmde karşısın daha 
nctell çıkmRsmı ister ... 

He1>3l ayn ayn dostlarım o1an 
bızlm &!-Vlmtt arttstlerlmtze b•ı yaz 
her r.ıs~e1L~lnv1e kenjlt<ır\n+> soru
yorum: 

- cıArtl:>~ dinlenme-;!. m~b.urınu9 .. , 
Nııı;ıl dlnlenlyorsunuıır Allah aşkma?. 

Hele bu senenin bir hus:.ııılyP.tl da
ha vıır, R>lnrıtkArlar hemen hemen 
ZO - 2!J yıldaııbeıi ltlc deta e:Anııdolu 
turn~. yapnıad:ın hlr y ~ ~eçlrl· 
yorlar. 

İran seyahati yerine 
deniz banyosu •.. 

Vıı.i!l Rıu e.;klden tlyııtro tatil olur 
olmaz, buullannı hazırlar, pasa
portunu yaptınr. Sonra ya blr w.pu-
ra, ya. bir trene atlar seyııhate çı
k~rdı. BevgllJ arkada4ıın t-ra.zun onun 
bu ~yahst.ı.:rl sudan ucuz~ çıtcardı
~mı 3öylcr 

Hattı\ bir keresinde Vasrt Rııa U. 
İran lçtertno ıtııdar uzanmıştı. 
San.ıtklr dostum btrçoklah glbl, lıarb 
başlayaltd.ınberl dUnyanın en güzel 
zevk! o!.ln &.:?;•aha.t.e ved!I. et.nı~tlr. O 
tatıtıntn P:evklnl yalnız arJrn.ı-a glr
dl~I denlz,Je çıkany<>r. 

Ehhhh... Tu'.!lu suda biraz; da uzak 
denizlerin, vapur yolculukları Mtıra
l~nnın .kokusu yok detildtr. 

Se\'imll s.ınatklr da datgalıı.r ara
:-ında seyahat teyemmümü e.iiyor, 

Mamafih bu ı;ı:?ne denlzln en ~r
klnl Qtkuan artist Hüseyin Kemal
dir. oeıe~ek sene ıuhne-d!! ytrmt be
şinci sanat ~·1lınt idtı\k edecek olan 
Dar!llbedJ.ylln sa.bık jönpromyes1 
saçlanna hatif lor d[lşmeslne r 1!
m·~n MI~ ~nçtlr. Vakıa şltndl Htl
.seytn Kcmalln sahnede hıı.rillltllUe 
bir kudretle cıolgun adanı• rollertnl 
temsil ettııtınt görüyorus. Ukln o 
geno blr sporcu _glbi dinlenmesini de 
blllr. Nitekim öyl& yapıyor. 

Kala.mlf koyund& blt yelkenilBI 
dlr. İfte esld Jönpröm.ye tatıııertnl bu 
)'Clkenlfde geQlrlyor. Ce.nl ~ylnce 
llCOOOOP• dentr.e ... BllLtin kıftn, t;ogtu 
aahnelertn acıaı bu ı1tkln yeılltımllnln 

Tiyatr<mun lkt ~vlmll r;ehtt$1 S&h
nede •lt adamı. tipinden ne kadar 
uzak g!Srl\nUrler... Mıı.hmutla. Mu
ammerden bahsetmek Lrtlyorum ... 

Onlıırı seyredenler. oynadık11m 
rolleri görenler tbu lkt klfl e~lence
den, :ııevkten ba.şk~ bir şey dllşün
milyorlnr... Name ı, ildamı olamd
lar.ı der. 

Halbu!d tkl~ de, hem de ekstra 
ekStra ctnıılnden 14 adamtdırlar. ve 
tatillerini çalışmakla. ~ltmektedlr
ıer. Mıı.hmut sinema stUdyosıında 
dub!ı\j va rejlsörhllt yapruakta1ır. 
Muammere gelinoe... Ayıplama.malı 
onun C?vlend~ek ktzhn vıırdır ve 
Muammer l.yl bir bahadır E~vell 
Tun~ ile Tuncanın çeylzlcrint h<tm
lamak ilk cmelldlr. Btuıun tçtn ken
dlsl sa:ıy~ ile blrllkte şlmdl meş.l\ur 
Alabıı.nda rcvüsünn oynuyor ... 

&evll Muammer tctn haklkate-n bt
çllmlş bir kattil.ndır. Bu ı,, ehemml
yet vertlerek ela alınırsa, blı:de yep.. 
yent htr tenıa)a aah&sı, yepyeni blr 
eğlence ortnvıı. çıkar. Ve enrl!'S para 
kazandmr ... 

Hazım'ın haıtahği 
Bu ~·ıı bütlln şımt1.1 ttyatrosı1 at

tlstlerl.nt, yalnız onlan de~ll tşlten
ler1 çok üten bir ş~y de B~ı:ınun has
talıR'ıdır. JübUe.ünden oonr& bu kuct
retu sanatkA.r blrde11b!ro ve atır blr 
ta~ has!al:ı.nmıftır. Kendlslntn Qe
retıl blr ıınstaneye l<l\ld.ınlıl\Mına 

lüzum gfüi.ıtmllştür. Artlst hakikaten 
burüt tehUlceler atlatmıştır. 

Ş\ındi şıı satırlan yar.arken H~
mın t:ıtll geçlrrM tanı gö-zl1mün 
tsnünıe ı;~Uyor. 

Geçen seneye kadar 11ahnentn bu 
sevlntll çocuıtunu yaz\E).n arabaslle 
dolqırkeu, ve Ada ~hlUerlnck balık 
tutarken gör!lrdük. Hs.lbuk.1 büyük 
komedi U..tad.ı bu koca yazı hastane
de geçlrl.yor. llbuna ıgeçmlf otauna 
der, blr a.n evwt kalkm.ıumı tıemen
nl ederiz. 

Dosttan, ara.bası ve Ad& sahillerln
dekl b1lıklar onu bekl.lyor .. 

Behzad'ın antika 
paralari •.. 

BehLat tatUlnl dükk!nında, b,_r
dıık bardak buzlu Uzüm suyu daRıtır
ken gc~lrlyor, Vakit buldukça. da 
evinde antika paralannı ta.nrun edi
yor. Onlarla u~t'Q4IYOt' ... SanatkArm 
modem parası yok amma antlka pa
ralan çok ... o da blr tesellldlr ... Ben
de o kUtrtn antlkııııı ds mevcut de
~ıı .. 

t. Oallp to.tlllnl kırl rd.ı gc-ç\riyol', 
Bllhassa annestntn Maıt1t)edck1 evin
de bUyilk ağacın ~l.gest altına. otu~ 
rop pii:f{ir pürllr r!lıglra kartı vere. 
ceğ1. kontet'anMan yazıyor, .• 

İşte blzim sanatklrla.nn en mQte
vazı tam1& dlnlenmt tanlan. .. 

cQetebt böyLe olur bizde konaer 4•-
dlitln .. • B, P. 

Bay Amcaya göre ... 

Et işi 
Bu. Avrupa mercleketleri cmocl. 

• periiiıt nin çok büyük iyiliklerial 
Mezbahada dondurul- görüyorlarnııt. H•rb ekonomili her 
muş et tesisati yapilacak ıeyi olduiu gibi a:modu )'1 d• kendi 

emrine. kencii kadroıuna almq ve 
. rt t ·~-... çalqtırmağa batlamıt··· Istanbulda et sa.r ya mm yl,lLN.e 

kırk azaldığını yazm!§tık. Buna se- Gazetelerin yazdıfıaa gcJre ujnm
bep et flatlerlnin ço'k: ytııcsek olması· da servetle.. barcannuf. evler barka. 
dıl'. Mevslın yaz olduğu ve bol mlk- ydolnut otan mi hovarda, para diif
tarda ka.saplılc hayvan geldlğl halde künü, sefih aımodu artık tövbekiır 
koyun et!. yllz yet.mit kuruşa. kadar olmut. Geçmifteld gijnablanm J. 
satılıyor. Kıtın flatlerln daha zlT&- fettirmek için bundllll sonra İnlaR\aoo 
de yükseleceıtl muhakkak gOrtllUyol\ nn iyiliğine c;al11ryonnut; fwiyethııl. 
l\kzbııha idaresi buna mAnl olmak sevklerini abaldaia göre detil d-. 

O.Zere mezbahada. dondutulmut et t•- . 9 ___ , ..1t... 
slsatı yapılması lçln tetk:Udere bat- mümkün o!duiu kadar ucuu.uta ....... 
Iamı.ştır Dondul'ulmtlf et uzun mlld- ,.. ayar edıyonnUf... Meseli Yelli 
det d.a,;,.nmak.tadır. tnıuızıer bu et- dünyada hiçbir ayakta ipek ~ 
lerl çolı: kullanırlar, ıöriilmliyormUf. Ve Mcaldanncla 
Me-ıbahalar müdllrlülft b11 huau.- bir ipek çorap parılbsl farkedilen bir 

ta mllteha.'liı& bazı tlrm&larla da t&- kadmm etrafında I'• tıanda fu,ltdM 
mu et.mit ve mi1talhlannı &lml,ftıt. ltltiliyonnutı 
Beledlye bu m.enuu tetltlk eyl~ek- •--- d--..J , __ ..1 l H*'-
tedtl' - ftllı.mD ne cnıuue .. autn •• .-

. li ayağında i5)flk. çoraplar t. 

Mahrukat ofisi kömür Aferin modaya... Bu de zat• 
kendisinden bu baba doatlu;unı. 

veriyor beklerdik. İnsanlar bolluk, fer.a.YI 
Mahrukatı orlıll ~ g!inl!Xdıe ba- u.manmda ona u para nu yed_.. 

yllere 9,:1 tcuıı.ı.,tan verilmek ve b3Y1· ler? •• Modanın bengi iatelini. et•· 
!erce de 11 kuruştan satılmak Qzere ler dolmu para harayarak yerine p
,ehttn muhtellf semtterlne mangal tirmedik ki 7 •• Ne dediyM ve ne pa• 
köm!lrll da~ttnıştı. Bu harta 1'Jlnde baana oluras ot.un yaptlk... Eeee, 
gelecek bir partl mangal kömllrll artak d b" • · darlık MmUll-' 
daha gene ıtehrln muht~llf kau.lan- ____ _. 0 -~ wm ıu k V ..-
na dağıtılacaıctır. ınuua yuuınunuza opun ... e. 

DJ&-er taraftan İstılnbul ,ıva.ruıda- kın modanın yardımma bor ıonnıye
kl o

0

nnanlardan kealleoelc odunlann lim.. •• Bitakia. bütün ümit onda. .. 
tik partlleri da yakında tetırtmtz:e 8ua'ünki1 tövbekir moda perisial 
ge!eretc stok edllmeğe ba4lanacaktır. cucuduln deniler terle kol kohl 

Üstündeki elbiseleri bir 
dükkandan çalmiı 

nnliğimia güm dilttya çok rahat et
mit demektir. Onun yapacaiı birçok 
büyük qler vardır ve yapmai• bat
lamqbr da... Mesela tas*• yeriae 
b .. ıru f8yle bir sarıp b\itün yasa böF
le pçiren ırenç ve tık kadınlara ...,.. 
pliyorus. Mükemmel itte... Baama 
en pahalı ipeklinin yerini kaptı. .• 

Doğru olduiuu ıüpbe ettCft 
Zlndaıılı:apı bekçllertnd tı İl>,.ahtm. fÖyle btr biafe anlatırlar. GU,. 

evvelki gece dolaşıtken r. · t şık gt- hakiki taklar yeni elbbe ve yeni kun
y!nmlt blr ~ncln de sok :ırasında daralarma evvela uf&klann& gt,,cll
dolaştığuıı görmüş, ne aradığını ken- • 1 • kendileri giyerlel'" 
dl~tne S<)mlUŞtur. Genç, İzınlrden nr. ernuu •. ".?nra • • • ..J ••• 

~ldlğlnl, yat.ac:ı.lt yer aradı.ğmı söy- Ullt··· «Zuiürt tesellw• dıyecct1>~md 
leyinc.a bekçlnln merakı btiıı>ütlln anuna hakikaten g1Cll' gtCU' Y':ru el• 
artm14 ve kılı~ı kıyatct;t 1Je mutena.- biaenin bir adiliji, bir gönnemq hd 
slp olmı_van bir yeroe yatacak yer vardır. tıBen yeniyim!• mi.nail ğ.,. 
aradığmı sByllyen bu şahıstan hllvl- tilnden akar. Halbuki buna mukaba 
yetlnı sormuştur. Ncttcede, gencin eski elbiaeler daha pişkin. daha tıa. 
sabıkalı hmızle.rcbn Ali Rı~ o1du~u gönnU. insanlara benzerler. Svddır 
anlatılmıştır. lan vücudun '9klini alm..W. 'det. 

Sabıkalı hırım~. ll.'lt!indekl elblaelert onun hüviyetine bürilnmütterdir. 
blr dilkkAnd:uı çali1ııtım da itiraf •• 
edince yakalanmtŞ, dllt\ cfirmtlmef- Harb modan mu\lak• ~ yıt.. 
hut mUdJelumumUl.ğlne vernmı.,tır. dwnı parlatacaktll'. Bu ne .aaıl ve ... 

zevkli bir jest olaW? •• · 

İki kiti dut ağacindan 
düştü 

Likin ud kuancuruz modama 
dütnwı cephe.inden "endi Mflanoo 
maz aruaıa geçmeıaidir. Zaten yett-

Orte.k/iyde oturan l(J ~ında İbra.- yiizünde en bü,uk m&riiet eleldr;&. 
hlm, dut yerken a~aotan dtttmtl.t. gibi ulında zararlı bir kuvveti .... 
yaralanm'[ftır. Yııro.lı, Şl.şll Çocuk pulüa içine sokarak, bir takım tel
hastaneslne kaldmlmtftır. !erden geçirerek çok faydalı bir bale 

te!~~~a~me~ı~en ~t:ı~:ôf.~~: ~·itte modayı da. bu fa,.. 
ağacından dtlşflp yaralandl~ndan dalı otihaleye ulaştvmak laıtımdtr. 
Beyo~tu ha-;tane3tne k!\lıitnlmtŞtır. Zaten uvallı modayı ıimdiye kM 

dar dalma kendl buyruiuna barak• 

Konya akaam kiz ıanat mlfl&. adaklarla dün,aya selen çoe 
:ı culdar gı°bi. h• iatediiüJ vennit~ 

okulu aergİıl onu ıımartml$ı&. •• Sonra da ka~ 
K:onıa (Aktam> _ Akfam Kız seçip ondan bol bol ıikayet etnlle 

$llne.t okulunun bta yıl hazırladığı fİ% ... Zavalh moda ••• 
serg1., seı;.llmlf davetlller huzurunda Hıkmet Feridun Et 
aoılnuştır. Dört ode.Y\ atlsllyen sergi '"'"""""'""'"'""""""'""" 11-.. ..... mmım .... -
btnlerce Aeylrclntn hayranlıklnnru * ztndanka.pıda rar;tı Nll:ollıı\111 
ltaıanmıt, kızlanınınn ince 2'.~kled, dlikkA.nına glrcn Mehmet tkl teuett• 
sanat kab1Uyetlert v& bllhaaa nakle Tur yağ'ı çalıp kaçarken yakahnm.tt. 
al\lonunun tertibi. eserlerl.n ooıc ca- ad.llyeye verllmlftl., • 
zlp va nıuva.rrak~tll olllfu t.akdlr 
edilmlştlr. 
Blnanın çok kliçl\1t oltlfU blitlln Kadık<>r ilkokul y lksul çooukla,. 

e~rlert tamanılle g~termete lmkln Yardım cemlyett relstlğim'len: C~ml• 
vermemlştlr. Şeht1ml1Jd& bir Ak~am yetlmlz umumt hey~l 12 temmuz 94t 
kız s:mat enstitüsünün a,çıimaınru paza.l'I güntl saat onda mıdık{iydt 
vey& okul:ı eıverl~ bir blnanın te- (HAie> sineması karşısında Cllınh• 
m.lnlnl evvelce d& yaznu.ştun. Halkın rtyet Halk Partlsl binasında toplana.. 
en ooJt heve<t ve lhtıyaçlarından bl- caktır. cemlyet nizaınıwneslnln a1' 
rlsl de Ktı aanat enstltll.slldO.r. Kon- tıncı maddesi muclblnc3 davett,Yt 
yanın ilse, orta n kız tstretmen oktı· make.mriıa k.alm olmak tl?X'Te &ayıa 
luna d&vam eden talebt BaflSl k&- ce.ın..cyetin merkez ve bUtlln ıubele. 
dar enstitüye ~ınnete heveıs!L geno rlne kayıth O.zasının ve oubeler mQ. 
kız ve kadınlannmr vardır, H&lbu1d meastllerlnln mezk:llr gün .,.. aaattl 
şlmdUd mevcuda blr talebt d&h& lll- umunıl heyete Lttlr&k buyunnalall 
ve etmeğe tmk!n yoktur. rlca olunur. 

- Doktor Calip Ataç., sabahları 
radyoda söylediklerini bir kitap ha
inde çıkardı bay Amca. Buyud .• 

... Ömründe böyle kitap okuma·ı ... Bır . et bahsi, hir l-'Cmek 
mı~sındır. Hem fcıydıt!ı. hem e~len· açıyor Jd okunmaama 4oyunı 
celıl... ~t ... 

laftı ... cVı.icudunun uğlığım koru· ... cYalnız ıehzo 'VS tath vücudun 
ol· mıık UAY•Q ~ neler yeme!~ yap& tajlanna yetmiyece~I için bol 

mı, .. , yal ve et yemellymtı... Falan f'
ibl ... > 

... Hc·ın bu :rnzılarJa kuru bir ~ili 
değil, blr hlkbe l\.slübu kullanılmlfl,, 

B. A. - Bol etten, bol ya~dala 
b"'hsed.Udlilne göre buna. mllsal üll6-
b11 d!l.ha lyl gtderdl sanırım! .• 
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İspanyol papazları 162 sene cv
-.el Kaliforniyada inıa ettirdikleri 
reni manasbnn tavan ve aaçaklanna 
kırlangıç kuıları için de elveri§li yu
valar yapbrtmışlardır. Kırlangıçlar, 
dabıı o zaman bu yuvalara yerletı
m.işlerdir. Fakat bundan 70 yıl evvel 
lı:ümeler halinde oradan geçen bir 
nevi kaya kutlan, insanlar tarafın· 
dan yapılnn bu elveriıli yuvalan $Ö· 
ıerek bunlan işgal etmiolerdir. Dk'· 
baharda sıcak memleketlerden ma• 
nasbrdalti yuvalanna dönen kulan· 
gıçlar. yuvalarını işgal eden bu ya
bancı kuşları kovmak için haklkt bir 
aavaı yapmıılardır. Kırlangıçlar, 
komşu civar kırlangıçlarile epey ıll· 
ıen bir çarpıımadan ıonra kaya ku~
)annı yuvalarından atıp kovmuılar 
ve kendileri bunlara yerleımiılerdir. 

Birkaç ay sonra 23 teerinievvelde 
kırlangıçlar, kış yuvalanna çekilmek 
için gene aıcak memleketlere göçet
mioler. Bunıın lizerine manastırda 
boşalan kırlangıç yuvalarına kaya 
lı:uşlnn tekrnr yerleımişlerdir. İlkba· 
Larda, 19 martta k.ırlangıçlnr gele
rek çetin bir dövüşme neticeainde 
tekrar kaya kuşlannı yuvalanndan 
kovmuşlardır. Bu ıavaı her ıene tek· 
ıarlanıyor. 

Aynı hadise, bu sene de olmu~ 
tur. Bunu görmek için Amerikadan 
ba~lca Avrupada da tJimler, 19 
marttan evvel mana!tıra yerleımiı· 

Bu aeneki kırlangıç • kaya ku§lan 

IST AN BUL. HAYA Ti 

Kaymağı böyle 
yemeli ki 1 .. 

bml ı6yle olmuıturı 18 martta ke- Kalıkabalan aüvertenin dört ya-
ıtf 5ç1n yuvalaruıa beı kırlangıç gel- nından duyuluyor. Kaaınpenin orta-
mi§; bunlar yüluek bir yere konarak ıında üç ki§iJik yer kaplıyan zat, 
kaya kuşlarını tarasaudetmlıler; an· )'USyuvarlak gövdesi, çene3inin albn· 
cak akşam tiz.eri cenu'ba uçmuşlardrr. dan çocuk göğüslüğü gibi 8~ 
19 martta sabaha karıi 800 liacar bıngd bıngıl gerdanı, iyice aarılma-
Jlırlangıç k~u, manaetıra ıelerek ~ bir bohça halinde dizlerinin ~e-
7\lvalanna yakl~lar, fakat kay6 rİne yayılan kocaman &'Öbeği ile otu· 
kuşlarile açık harbe &'irmemltlerdir. Senelerdir lnaflizlerin Mıam müda.· Yazun: mevzii .ardılar. Burada durup har- ruyor mu, ıırt Ustü yatıyor mu belli 
Yalnız manastırın etrahnda devir faa için hazırladıklan Mersa Mat- lietmeli İn~lizler için kArlı olamaz· değil. F.ıı çok onun seai duyuluyor, 
yaparak uçmuılarclır. Böyle Uç aaat rvb mevziinin bir ıün bile da.yen- M. Şevki yazman dı. Bir kısım ealr vermekle beraber kOOU§urken etrafa n~e saçıyor. Her 
muhasaradan aonra birkaç ytız lm- madan dil§Illeai, herkesi haklı ola.- Cli~er lr.ısımlannı ıeri çekb1er ve kelimenin sonwıda, altından fiske-
lanıtÇ claha ıeldikten ıonra kUmele- ra1i hayrete düıü~dU. Son harbde bii Arızalara dayanmasını eaaa tutar. mevzii terkettiler. lenmio kocaman bir balon ıibi göbe
re 11\)"Tilmtt ve 7'1valardaki kaya milstahkemd mevzıler zad''tf:fl Pl e~ dda- Büyük ordulann harbettikleri Aıvru- Çölde veya ordu mevcutlarının iini bopur bopur hoplatarak knhka· 
kuflannırı bqlarmı aagalama~a haf- yanamıyor u amma, u~e erı e pa cephelerinde baz:arı bu dayannğı az olduğu yerlerde nehirlerin mil· balar savuruyor; üstleri kabarık, 
lamışlardır. Kalan kırlangıçlar da bu kadar çe.'buk ofmuyordu. Bir gün yapmak için mesell bugünkü Rus • dafaa kabiliyetleri de aynı tarzda ınMaaJ yerleri çukar; yumuk yumuk 

,.; '-. bile harb yapmıyacak olduktan son· AI h •inde oldux.u ..:ı..i • d 1d M 1 Ollerini k--- ikı" •an• .. • k"""'"P bep mana.shnn etrafında uçarıı.s; Dır b" .. .. f k f man cep e... • • .., • ,,an· ıağlam eği ir. ese A Mısırdaki -.......... " ,._ -.r-
muhaaara hattı Tilcuda getirmiıler• ra ır ıurud ~asra lrveb"l~me aar ının lar Buz denizinden Karadenize kadar Nil nehri Avrupa barb eahnelerinde parmaklanru dümbelek ıibi vura 
dlr. Böylelikle hakikt bir muha.sara- neye yara ı111 aoru a ı ır. devam eder. Geçen. harbde de mev- ıeçilmeai çok zor ve binaenaleyh YUra: 
da kalarak acıkan lı:.aya kuıları, ni· Mamafih gerek bu aeferki mihver ziler hep böyle denızd~n Alp dağla- müdafaaya birinci derecede elverioli - Tabii, diyor, ber feyden f~t 
bll\Yet unki bir ipret verilmi~ eibi taarruzunda, gerekse bundan evvel n gibi seçilmez mamalara · kadar bir mAni ve mevzi te~kil eder Hal• midemi .everim. Enrela can, sonnı 
bir anda yuYalanndan fırlıyarak. top- lngiliz.lerln uÖya(Ya yaptıkları taar- devam . eder ve ancak hu suretle tu· huki ıimali Afrika cephesinde. uva- cinan. Can bofazdan geçer oi· 
luca bir aemte doiru uçup muhaaa- ruzlarda, Rommel'in ileri seri &'idip tunurdu. ıan kuvvetler mahdut olduiundan lum!.. · 

1. l · d d'kk t d"] k 1 sa Halbuki çöl1erde ufak ordular bu nehrı'n her no,_taaı müdafaa - _ıı·- - Yanındaki alaylı bir tebca-
rayı yan lmrtulmuılardır. Kırlan· ge ıı erın e 1 a e ı ece 0 ur • '" eo -!~t 

P l h,_ ·ı . '- d f harbetmektedir. Bunların böyle bin- lemez. Mu"daf·· lr.uvvetler·ı _,_em- aumıe: 
gıçlar, bir çeyrek eaat kadar kaya çö mUsta .. em mevzı en çox; e a _, k'1 - en P-'-" d-.:ı· • d" 

b' • d h fı lerce, hattl yüverce ı ometrelik miyetli geçit mahallerinde toplanır. - caı anuna. a111, nısan sev a-
kuılannı k:oYalamıılar, yetişebildilt- ır 1f yapama an fU veya u tara n cepheleri tutmalarına imkAn yoktur. tinin her arzusunu yerine getirmeli-
lerini ptıalamıılar ve nihayet gele· eline dütmektedir. Bu huswıta müs- Mevcutlan buna 1elİf1?1eZ. O halde Bunu gören mlitearrız bir ıece yü- dir. Şimdi sia de bu kadnr ıevdiğiniz 
tek manastırdaki .yuvalarına ırerle~· teena gibi ı~rülen Torbruğun geçen çölde müstahkem mevzilerin niha- rüyüşile müdafaa edilmiyen aahala- midenizin her iatediğini bu\ biliyor 
miılerdir. seferki alb ay mukavemeti, fikrimiz- yeıt bir yanı ıailam bir yere mea~ ra akar ve buralardan karıı tarafa mmunuz?., 

B. d d A _ -d }uda •eçeıı ıene ce, müstahkem meYziin dayanma- Ö _, , geçerek müdafiin arlcaınnı kesmeie c::. ız e • l'UHl o • d • d 1 .1. ""--- 1 la denize dayanır. tw yanı çöl y h ,_ --' b ""'man u.tm çehresi birdenbire 
leyleklerle kartnllar çetin bir harbe eı&n an zıya e, n.gı ız. v~ l"'VVUBtra ya i .. inde dayanıksız. kalır. Çöl arazisi aavaıır. ani .,,.a ,-eTOe en bi ir değişti, yüzünde n~e izi kalmadı. 

D .. h ) k t 1 kah ama 1 dan Al .... müdafaa YUıtası olan ıu mlnii bu-tutuşmu§lardı. iger ayvan ar aıa· ı a annın 1 n ıgın • - bizzat motörlü va.sıtalara dahi her Çatık kaıla derin derin içini çekip 
aında da b&yle çarpı,malar ekaik ol· manlann klfi derecede kuvvete ıa· va.kit yürümek lmkA.ıını verdiğin- rada o kıymetini kaybeder. Ç5lde boynunu büktü: 
ınaz. hip olmamalarından ve nihayet İn.gi· den bu mevzilerin diier yanları da ve azlık ordularda, ku'Y'Vetler <Iaima _ Sus, azizim. Gene derdimi ta.-

----------- liz deniz ve bava kuvvetlerinin bu bir günlük yiirüyüşle çevrilir, ya- mutlak lc.ıymetleri!e karşı karşıya zeledin. Bu tene ağız tadı ile bir 
Bir insanın kıymeti kaç paradır? müdafaaya yaphlclan müessir ırar- but ortalarındaki boşluklar yüzün- bulunmak zorunda lı.alırlar. Bu ha- kaymak yiyemedim. Aklıma geldik· 

ler. 

d d dımdl!ll ileri ıe1miıtir. Yolc~a bizatihi dAn ,_olaylıkla yanlır Ye .,...,.ilir. kım~an da yine deniz lruvvetlerl- çe içim ırtlıyor. İşte, bub buhranı-
Bl·r ,_ı"mynner, '-"ır ın" anın vücudu· vücudunda bulunan demir est e ··ı ·· tahk '] · d"ğ '" " ,._,,, b l .. -o o ço mus em movzı erı ı er yer- MeaA]a" Tobruk'tan Biirülhakim len· ne eıızer er. nın bana isabet eden en büyük dar-

ilan kıym•tı.ni hMabetmi•tir. Kimya- orta bGyilklUkte bjr demir çivi ,.a- l d-'~' '-" ti . • • ,__ ... L-
~ " 1 1 LıJel er c•ın eaas nızme ennı, yanı &ara 1-ı·ne Ldar devam eden 250 kilo- Şimali Afrika harbi evvelden he- uelerinden biri ..• 

ser, inaan vucudunun keç para ede- pılabilir. nsana elzem 0 an '" - ordusunun kuvvetini artbnna vazife- -:• - b · 1 ' k -'- bul d ? 
b 1 cld 1 l d b• '-n "k da ın ta-anı metrelı''- bı"r c_, eyı tam olarak eap ve tahmin edilemi-vecek derece- - Y1 ayma& &ına ınız mı •• 

••gı"' 'nı", vücutta u un an ma e ere yom a a ır &uçu o n • • • k 1 E l .. -.. ., - k 1 ıını pe ::yapamıyor ar. n ıon ° n- tutmak ıç· in İngilizlerin hiç değilse de fn...ı}izlerin aleyhine 'dCSnmekle - Bıı &1&11nı buldum amma, atız 
•öre ıöyle bulmuıtur: 11vanabillr. Bunlardan baa a nsan rak Tohruk • Biirülhalcim mevziinin k b" d ] b 1 ı; !'" k J t d il ' dikt 71 • ı ğ d 1 ., zl ka 2ır.O,OOO ,__i•lli ır or u an u un- eraöer ati netice henüz a ınmadı- a ı e yıyeme en sonra ••• 

lnııan vücudU11da bu unan ya • ...OCu u, -A sram manaane e o - .J a .. 
li d · lbtl ilk günden itibaren çevrilmesi ve __ L l"z.-aelirdi. Halbuki lnmliz ~ i .. :n bir ıey aöylenemez. Bu •azı- - Anlıyamadım? •• 

lardan yedi kalıp aabun yapılabilir. dar kilktirt n 50 "tre e IU - 1_ a1 maA 11 -··e ... •· ,,.. , 
d l 

d ıvanlmaaı, Tobru .. kalesinin beş b orduııunun bunun ancak yarısı ka- nın çıkış zamanına liadar aydm· - FJbet anlıyamazıın. Mide zev• 
Vilcutta bulunan karbon ma de e- va e er. Mat zarhnda düımesi Ye nihayet dar olm••ı mUmkOndür. O halde lanması muhtemel olan bu T• ... h.et ki olmıyanlar bunu anhyarnazlar. 
tinden ıekiz bin kurıun kalemi için BUtlln bu maddeler, her memle- - __., ,__ 'd · Mersa Matruh mevziinin bir gün da- mevzı"de bir ... 0 k boıluldar vardı. kar•ıeında 8 M.lenecek a6z .. ~n ordu- Oğlum. kaymak 1emeniıı de i.dabı, 
-'it rıkar. Vücuttaki foafordan 20 ltette timdi ıut.Ç para e eree, ınaan l l z1 ( el ... " ~,, "' b ••aı• ,, t L • L d d hl dayanmadan ngi i er tara 111 an Rom mel bir taraf tan cenuptan larının d:xer ,..erlerden daha ıı .... ]a ekam vardır ... Kaymağı la aia ko-
bı'n kibrit ç8pü imal olunur. ınean 'YOcudunun aıymeti o &a ar ır. il( ,, 'J-. terlcedilme!!i bunu eöaermektedir. dol&Jara.k Jngiliz mevziinin cenup kendi mutlali ktrnetlerine ebem· "J'UP üzerine nefü reçeli de dökenin. 
............................................................................. ,__ d'"' f Ond el d" 

Çöl mevzilerinin bu za'fına hayret kanadını çevirira.en . ıa~r tara tan miyet Yenneleri 'Ve diğer izafi kud· .~ ıonra en ID'! ••• 

Tarl.hten sahı•feler etmemelicJir. ÇtinkU tl'biye kitaplan da bu boıluklara ıenlmıt tarılt il- retleri daima ikinci pllnda gözet· 5:iylerkeıı av~ ~-~ıyor, ': 
eağlam bir mevzi için birinci prt iımfarını toplath ye ıeçti. meleri leabettiğidir. Mısırdaki çar· ~l.ı kaymak tabagı ~une ge!mıt 
olarak iki yanının ıeçilmez ve ctra- Mer&a Matnıh.tr. da. 6yle oldu. pıliln orduların AlnbetlnJ de bu ıiln kabaran lttah ile agzmı ,apırda· 

Akçesi u ise de fOk ünnm varf 
fınd&n dola~ılmaz mlnilere veya ta- Birinci gllnü Mihver kuvvetleri t;u mutlak ltliYlnet t&.:yin edecektir. ta .. pD'data yutkun\lyor: . 
1111111 .. ıı ... 111111111111111111111111111111~11111111111111111111 .. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı - C>ndan aonra efendını. .• 'Taze ( aa. tanlı 4 liDdi sahifede) 

Bu nt,ana, yanl n.1şancılıta n&S>e
dllmcğe o öınrtlnün sonun& Jtndar 
&allp olacak, takat ıııı.11 olagu'Wncak.-
tır. 

Diye mcnınun gör11n1lyordu. Fakat 
hnklkatte bu lı;ln çıkan da az olma.
malı idi ki yüze yakın ltb:ı.' ve mü
teallJkatı tıesUym ve «gilnde bir yük 
ııarcansa. n y~Urllse. tsUyen, bul
dukça. israf e-yllyen All erendi bu 
memurlyeti esnasında Fatih kurbün
de Ç1vlza.de etendl kona~ı kar§mn
da. büyük blr konak ya.ptırmağa 00.Ş
la.mıştı. Bu konak. Aı1 efendiye pek 
cot ta'nı te§'nll celbeylem~r. Ali 
efendi b1r gazelinde §ÖYie demişti: 

•11t&IAIMl41~rBR 
Padi~hı cfhane meddahım! 
Devlett meclishıde mısba'hıml 
V6zeraıımdan tbtlyalım JOk! 

Dünkü Yelken yar1şlar1 
• Kt'lldoden pyn intisabım yokl 

Diye padişahtan başka. tımseden 
bir §ey beklemediğini söylemesine 
rağmen müs:ıhlp şems! pnşaya, hün- Alllkten (ekDdlm, merdi ı;ahibr:ııe 
kAr hocası Sadettin ef ndl~e birçok döndüm ben! 
müracaatlarda bulunuyordu. HnttA Kanaat kafma a.bnürı elan mümtue 
(mü'tnkndl pad~bı, kuU>u clhan, dönclüm bm! 

r...ı- "Ürodum. nilshal 1..1-n i'·en 

Havanın sertliğine rağmen müsabakalar muvaffakıyetle 
nihayetlendi. Demirsporlu Feyyaz birinci, 

Galatasaraylı Samim ikinci oldu 
gavsı zeınlnü zaman, oeyhl blNAper· • ~..... .. 
•er, dsıh kenz1 irfan) gibi -yasıflnr· '11J1ettller halka! 
• Dualarla muhaşşa tuhfe rayendaxe 
la tekrlm etıı~. fakat &dükten son- döndüm ~! 
ra halrklnda bu tetrlmlerln bftsbti- • 
um hllMmı ntıu.m eyledl~l müral Suarttı derdi ıa1retten beni na:~!~~ 

üç şarpi azgın dalgalara mukavemet edemlyerek 
devrildi. Tekneler ve mürettebatı kurtarıldı 

şeyh Şücaeddlne de kns1deler tak- Bahar eyyamı dil sir oldu; beık.isaıe İstanbul ı.u sporlan ajanlı[;ı tara
dlm ediyordu. döndüm ben! fından tertıtıedilen mevsJmln Uk Jel-

Ammn kimseye feryadını dinlete- Sadakat a.rz kıldmı Jıirrenna:vı :ten yanşı dün Moda. koyunda hava-
mlyordu. cılhandara; nın sert ve denizin çok dalgalı ol-

(Gayretlerl para toplamak n mü- lJyubwn Dlerin keşfeyleym pmmase masına rağmen mnvn!faldyetll bir 
sehheb revak ye muke:mes \tıklar döndüm ben! tekJlde yapılmı,.~ır. 
yapıp keremi bünyanmı yıtmatn 

liyük.. Kun-etli poyraz rfugannın denizi 
masnıQ olduğunu blldlrdlği b Belanlld tarlhinln basılınaml.§ kı5- ltabnrtma.cıı yüzUnden yanşlar (Ok 
lerden hl~ biri ,?Dun .gönülUntı ~· mmda. Aıl.nln bu ı:ı.zellne ,aıısı çetin g-eçml~ ye yelkenciler bu sert 
ebncğl duşünmuyordu. aleyhinde atır ve mn.stehcen tariz- havada müsabalrayı neticelendirmek 

<Padişahın ekmek ve tuz hakkını Jerie dolu bir cevap nrdır ki bazı ı;uretlle büyük bir muvaffakl~·ct ... ö~-
ol.sun korumağı, hfinkf\rn lru tln , " .. 
getirecek bususlan blldlrm~ blft.- beyltlerlnl burnyn nlı:voru:ı. terml.şlerdlr. 
net> sa.ydıklannı söylemekten çe. MUsııbaka esnasında denizin sert-
tınmedlğt bu ndnmlnrdnn kendisine ÖZiin m'1llı eyleyip bcJh e,JemeJ, llğl yüzünden tlç şarpi teknesi de\"
blr hayır ve ]Ql.»f ermedi. • layık mıdır gayri? rllml~. lkl tnnem do fazla su nldı~ın-

En sonunda bir Sıvns de!terdarlı1'ı Da ııcbu sum'a ile :ıahidi nasaza dan yan~ı terketmek mecburlyetin-
6 döndün senf d k ı ıştır dde edebildi, ancak bu dıı. çok sür- e a m . 

Vdlv.fnlmf'tln kadhin edersin, D rıı tekn l ü-tteba•· Dünka 7arqlardan süze1 bir estantene medI. Miiltezlmlerdcn biri (manmbı "" ev en e er ve m •'" w 
aankör oldıın ten! ı •-'-as. d J nl k ıx ] r1 satın almak lçln be'lll dinar etti.) Mc- yan§ an «uul.Je en a a 1 mo vr e Kıc1emsh p.rpDM: (2 4en.ls ınOI): tur (Deniz kulübtU 1.2.11 

muıiyet elinden gltU! lln'lllla lıüJ katan '°1 kaltaban tarafından derhal ırnrtanlmı~ ve 1 - Badık, Ahmeô (ftnerbabçe) H llk Yolelerı (1 cıents mllJ) t 
(Ne hfkmcttfr k.l memuriyetim! onıı. habb&aa döndün ııen! tekneler sahlle çekllmlştlr, 33.11; 2 - Ncym, TuMıan (Galata.sa.. 1 - Refik. mlımet, Sallbaddin 

francalayı fÖÖÖÖylece ellerinle bii
küp ortadan bölcrain ••. 

Arada lafı keaip göz ucile etrafta· 
kileri süzüyor, bedu~sin avurtları ~u· 
lanrp yutkunduğunu gördükçe coşu
JOr, ceketin.in kollarını itina ile geri
ye itip kaymak tabağını yakalar gıôi 
ellerini uzatarak devam ediyor: 

- Anladm mı aziz.im? .. Franca
laaan tüylü tarafını reçelli kaymaim 
&tüne koyup iki parmağuıla basbra· 
ndl kaymdı lülelerini gÜz.ZUelee eze 
eze l'e(ele bandıktan sonra ••• 

Kar,ısmda oturan yolcu pyriihtİ· 
Jarİ dudaklannı yalıya yalıya başmı 
autb: 

- Evet? •.• 
Sifman zatm kahkahası telırar 

çınladı: 
- Artık, bunun eveti, meveti kal

cJı mı beyefendi? .• Rec;eli emip kay
mağa bale.nmıs francala Jokmasmı 
dilinizin ortasına da ben mi koya· 
J1Dl • iki rizüm? •. 

Ve, kua bir kahkahadan ~ 
llatlan çabldı, inliyen bir ıcsl~: 

- Yaaa •.• dedi; i~te, kaYl"ak 
l>öyle yenecek hi, İn!anm içine sin· 
ıin .•• Bu 11ene de kaymnk mevsimin
de töyle dört batı mimur bir kah· 
nlb yapayım dedim. Reçelli kay
mak buırlandL Öyle de ~tabun ka· 
b~b ki ..• Ve lakin nerede fran
cala ? ..• Francalua ağız tadile kaf" 
mak yenemiyor yesşe)iu-nl ••• 

Cemal Refik 
•nıtUHIHllllltltlKJUHrHtnu11ın11mnıım1Hnıııtt JHHH•ıaı 

IRADYOI 
·-a g"rdüler ve ak-sile bu m"' ... e- Yıkılsm başına 01 yaptıtın Müsabakalara muhtell! mnr tel:- ) S7 29 3 -•A (Anadolu) •4.87.•·, • - .... rlt, .......... t, _... u r "°'• beytiilba~en isl! 

4
_. ray . ; - Hasan, Ba.tı (Oa..m-o u " "' &,. ....... &u Bıııünlcii program 

rtyt muradı met.ama lrgilrdüler. LI· .Bettttln mill riş'fet birle bir beuua nelerden 17 tekne .19.lrak etm!t n waray) 37.45 Qilney (Denls kultıbU). 
yakatıme, üç pad~aıuı. hlmıetlme, d<ilıdön sen! ya~lar çok heyecanlı olmuttur. Bll- 15 UIL Yolder: (S denls mlll): Müsabakalardan sonra derece u- 12.SO Procram, 12,33 Şarkılar, 12,-«6 
,ırmı üç teUlatıma bakmadılar. TfiJ'I ro, ~ dehan, etrt ıerden, hata en Jrunetıı yelkenciler a.ra..qn- ı -. Rallm, ba.yan Zeynep (CJoo- sananlara kupa. n baJtG,k mtıklfat- Ajaruı haberleri, ıs Fasıl heyeti, 18.03 

- Hayf nnın manrlflne, Jetaiflne, salkı kanıeı.te da yapılan kıdemlt 811lıfı §&rpl yan· tun> M,37.1; 2 - H&JJ1. Ahmet (Det- lan au sporlan aJanlıtı ıa.ra:tmdan Dans orttstra.sı, 18,!lO Fasıl beyett, 
nazım ve inşaya mütealUk a.vatiflnel Hemen yer hkla~mı eynadan lfl.llda eski p.mp\yonlardan ~ahmut- n!2ı tuıtlbü) l.2.11; S - Melih, Tay- merasimle ,-etllml~lr. 19.SO Ajan~ haberleri, 19.45 Konuı1-
de"enlere: la NedhnJn kullandık.lan telmeler1n ma, 19.5~ Ş:ım ve tilrki11er, 2<1.16 

" bumua döndün .erat -• .. o .... BI h lk tür"" - Maarif dedl""-lz neti.s yemek .,._ devrn~sı IJ.man GençUk kulübün- Radyo fn%et ..... , "" ·""" r a a.u-
50' a· .. •Dm ney, kaddln çenk oldu, -klln Ati t• . . b k ~ n1 .. 1 00 zı t ....... ,_,_. 

gibi )'C'Illr mı? Letalf addettı~nlz dandÜ Dl;;gsaf den V9 b&yneJmlJeJ yeJkenciJerlmlz- e ızm musa a a arı llQ .,.re yonJZ, "'• rna .Ad~YUAU, 
flhlr ıııınsıar gibi glyllr m? Nazım ve Qa1a den Behzadın lrullandlğı teknenin 21.10 Tek TC beraber şarkılar, 21.IO 
bnl~ cevahiri mal olup cebe girer ml? nım her ne Jul olun:~ t:e ~ fazla ıu alarak ynrışı terketmesi tı- Kon~ma, 21.4~ Müzik. <Pl.), 22,SO 
İn.şad -.e ln.şa ezhan hnrçJanıl>r mı? on n sen zerine ortada kalan geçen aenenlD Atletizm ejanlıil tarafından ter· Yükseli atlama: 1 - Hüseyin Ajans haberleri ve borsalar. 
cevabı verWyordu). Mustafa Alı efendi 11.ıw ... d İstanbul ~amplyonu Galatasaraylı tibedilen mUkellefler ara.ı at1etlzın l.S2 2 - Aron, Yann sabahki prosram 
Bu §erirler: An genç""& .... e .9am1mle Marmara. oamplyonu De- • • 'lik ,,__ . • 1 d '1,SO Proer:ı.m, '1,32 Vücudumuzu ~ 
- Mansıbı cfıh a.çkc lle alınır ( ) lAkabını almadan e-ıveı <~omt> mrlspot1u Feyyazın çek.l~elerl bü- b?.""cı .. mUaaoak.alan ~e ftçUneU, Mükellefiyet . ~Us~baka ann a~ ıctellm, '7,40 Ajans haberleri, 'l,55 Mil-

löle ve cariyeler gibldlrl malılA.ımı .lı:ulJanırdJ. Bir eserinde yflk bir ~ 1le takfued!ImJ..~ Bu dordilncu kategoıl pm.pıyonluk mO· ıonra UçUncli -.e dördüncü kategon z1J&: <Pl;), 8,20 Evin a:ıaU. 
Demekten çekinmlyorlnrnı.) cOaşa.lcı dllrlşln merhe:mh oldutu ıtı t:ıymetıl yeJk.ene1n1n hem blri:ıtrt- aabakalan diln Fenerbahçe •tadında atletler arruıında .l.tanbul atletizm ımım-•ınnttuı,...._';"muwmuıaıuınn ... 111-
All efendi bundıın ronra. bqka lçln lhtıyar ett1Cin1 ya'Zdı!i'ı bu ma~ nı geçınep n Mnı de a2'Vtn den!&- yapılmıcbr, 250 ~en fazla bir adet pmpiyonlueu 01Usabakalan yapıl- Fahri, 

eyaletler defterdarlılnnnda daha bu- ~ :e aatr b&zı aör:lerln.den anlqılır Jert tolla7atak arltadaıJ]an gibi d&r• surupunun l§tlrak ettiği mu.abeka- mışhr. A1ınaıı neticeler tunlaıdırı Üçadım: 1 - Vanger 11.75, 2 
hınmuştu. Ancnk hnngl eyalete d!!f- denı7"'~cJakı=:lr a~yiad!; rllmeden ya~ bttlrmejte ~ııın !ara geçit reemlle J;qlanmıı n bunu 100 metre: 1 - Doğan 11.2 l - Sinan, 
terdar oldu ısc azll haberi kendinden ~ 'etıı~ ';: cen ~e Moda koyunu dolduran .sey1rcller ta- mnteaklp t.tfk.Jll marşı aörrlenerek · KAmran , ' Disk: l - İstepan 26.89, 2 -
evvel oraya gldlyordul böy1e ta...~r etmı.:or~CV::~~tıy!X: ra.fmdan heyecanla. karşılarunı§ 'fC 1 Şeref tribtınO 6nUndeld dlrqe ıanlı -lOO met:eı t _ Doğan 23.2, 2 Pamukoğlu, 

O da yeni blr mansıb 1çln padişah ymca böyle e!q1 tJı ~ ,.,..... den.Is mlli olan mftsaha.ka neUcesm- bayraimuz meraslmJe tekilmlştfr. Ça 1 Yükeek: J - Sinan 1.65, 2 -
uiyaznamelcr, anıhal ~ltllnde ga.- -anıı Wl"a ' -"' ~ de Demlrsporlu Feyyaz rantı blı1n- M'ı·-b , __ ı__·da ah Jı: ·ıt ti - çopu l», LJasan, • 

ov;:_._t' ... •alkı bmetlb ohn'D§tul c1l1kle bitırmete muvaffak olarak pek ıuıtrı aıuua:r nan te nı ne - 4'00 metreı 1 - 2'Ya 54, 2 - ~ 
ı'leller ıöndennekten bıkmıyordu! ..,.....,. fW"U1 mabakkaktlr t1 ne haklı b1r mu-ette takdir 'ff .n .... top. celerl fUn)ardırr • Mitaltidi& Cirit: 1 - Cevdet 42.95, 2 -

Her fırsatta başkalannın kusurla- ~e yapılan tattzıer, ne ahlW 
1 

--_ _., IOOı t - HOaeym 12.4, l - • Rıza, 
rından, J'Ü§VcUn fenalığından bahse- nüısal&n Alı etGn-..._ n-.A_... ... amıftır. Miısabakalann telmlk 1 "'....- cı __ • • 800 metre: 1 - Kaaanalr.is 2 - r " ll 1 K k" 12 40 2 
den Aıı efendi H 1000 ·-... '"'-de o- uuuu .............u __. oelerlnl arasne blldlrlyoruz: ,;;xı;zaı, . • vi.i e: - sana 19 

• • 

ntçert kdUbl ol~cıı. bu~:;;:r :d- :":ıı: == ~-:::: Kı4emll .. rpller: (1 ctenls ..W>: 1'00: 1' - Halit 4.'5, 2 - HU- S6Jeyman, • - lstepıın. 
detıe tikA.yet ettiği hallerden tendi- -ettnı .-..D:realıtZ, ı - renu. Rldnn memlr&J)OI'> "1tn, 110 manıah: 1 - Men1ı 16.2, Müsabakalardan ııonra njonhk ta-
81nde de perhiz olmadıftıw 1~erd1, -.y.... ""'V 11,10.4; 1 - BamJm. BrJin (Gala.ta- .fOOı .1 - Cevat ~8, l - Ek- 2 - Erdoğan, !rafından derece kaz.anan Atletlere 
Bu nıemurlyetten: - 111.,_.. Sb lnem •r&J) 12.fl'J.1 ıem. U:ıun: J - Hüıeyin 6.07, 2 - m:ıdnlycler 'eJ'ilmiştir. 



rUER AKŞAMT K o N FER AN s:.t, tL_. BİR HiKA YE 
A&R ? rl*S 

d gurülti.ıler. çocuk bağnş.. , leı:e dair bile olsa - dmliyenleri bü- · 
Dı;ı:ırt llU . K lk - ı . ı 

t kerıek S"sıen gelıyordu. a - ~ esın . .. 
lan. e re l kapattı. Ma.sa.'U.llm ba.- sonra konferansın kağıttan okı.ı-
~ı. Pe~c~~ Kalemi. eliue aldı ve dü- nur gıbl değil, konuşur gibi, sanki 
~~~ıl\ 0 

_u baŞıadı Radyoda. ~Pirelerin mikrofonun b~ında akla gelmt., te 
!~~:·1:~~'! o.şk ve' kıskançlık vaklla.n• hemen söylenivermiş gi.bl olması la-
ıncvzuu etrafında bir konferans ve-- zımdı. . . 

kti Bunun ıçln prova yaparken kerı-

re~a.ft~lard~nbeti bunu hazırlom~k- mP.Lere tamam.ne k~nu'!m~ .. tonu ve.
la me~uldü Radyodıı milyonlara hl- r.ı.y ndu. Mesela sırası duşnnce da.. 
t&t> e.tınelt, · bıiyük: kitte karşısında. kat. ı ~ra~anat• diye ikinci a yı uza~ 
ıconu~ınak, bütlin hnlk tabakala.n ~aralt soyluyordu. . ... 
tini.ınde fikirlerini anlatmak genç Nlb&yet konferans gumme ~ bit 
lılim ıçın v.cteta ideal haline gelmişti. hafta kalmı.,ııtı. Artık genç Alimin 

Kalemi ellnde kendi. kendine söyle- heyecımı da son haddini bulm~u. 
niyordu: Oeceleri rüyalarında bazan kendi. 

- Acaba ilk cumle olar:J.k ne dıye- nl 20 - 25 tane milcrofonun başında 
:run? .. Sayuı dınleyiciler.. mi de- buluyot'du. 
~? .. Yoksa cı muhterem dmleyiciler.. Bunların karşısında. konuşmak tçln 
mı demeli ... aMuhwrem. ketunesi mütemadiyen ondan ona, birinden 
eı:ki ııesıe mensup.. . Kelimelerin de öfıektne Iroşup duruyOl'du. Hepsinde 
lnsml:ır ~ıbi. yeni. ve ~ski nesıllerl de pirelerin a.şlt Itayatma dair sözler 
var... Me:-.P.l:ı. csann.. ıle «mu.hte- söylüyordu. Be.baha. kadar mikrofon
rem . ... Olur a, yeni ,ıesle me11sup dan milı;rotona koşarlce:n kanter tçln
o~anların . içinden m~t~reın kelime- de, bitap, yorgun g&~rinl açı10r~ 
sun bılmıyenlet çıkabılır... O halde du 

Maarif Vekaleti 
Beden Terbiyesi Umum müdürlüğü 

Neşriyatı 
Beden terbıyesi Umum müdürlüğü tara.tından neş.redllen kitaplar

dan uşağıd:ıkiler kar~ıla.rmdıı..k.1 bed.eııerıe satışa. çıkatışlınıştır. İ:>tiyen
ler: Anlror:ıda : Akba Kitabevinden İstanbulda. Mualllm Ahmet Halit, 
İnkılap ve Çığır Kitap evlerinden, Kars'ta: Mehmet Türkel'deıı., Bo
lu'<la: Zafer Kita.bevtnden. Anka.fa., İstanbul, İzmir, Dlyama.lo.r, AJ
yan, Konya., Antalya, Adana, Antakya, Sıva.-1, Er.rorum. Trabzon, Sam-
sun Maarif Vekllliğl Yayuıevıerlndeo. sa.tın alabilirler, «7~2· 

Kuruş 

50 Atletizm et kitabı 
40 Futbol hakem kla.vuztt 
511 Beynelmilel fulıbol ks.\rleter'l 
59 Futbol klavuzu 
20 I<::öy spe>r sa.hala.rı hakkında. öğütler 

126 Eski Türle Sporlan üzerJ.o.de araştırma!M 
75 Modern atletizm. 
50 Balkan kır ko15Ust1 
so Balkan güreştert 

150 Oreko - Rumen güre~ oyunra~ 
150 Tıenls 
'l5Kayat: sporu. 
Btr kltıtb~terlndtt Bed.en Terbiyesi ft Spor mecmuası da. bulınıur. 

t17262ıt 

} SiNOAPUR KORSANLiRI 1 
TeCrlka No. 134 

- Bwılann hep.ııi hetıeyaın.. hepsi 
iftiradır. Aleyhltnd1' söz söyllyenlerin 
çenesini kapa.madın mı? 

- O kadar çok: ki . bunlan sustur
nutk ic;iıı bir ordu IiZJm .. 

- osakalıla.r btr kadını bana çok 
mu görüyorlar? Va'ktile siyogon ya,.. 
lilerine kendi ·ellerile kızlarmı hedi
ye ederlermı.ş.. benden önceki valinin 
yüz elli tane cariyesi va.Mı. Ben bir 
kadınla. düşüp kalkıyorum.. Bunu 
görmüy-0rlar mıı? 

- Keşl:.e yüz elli ltadın arasında, 
fakat hür olarak yaşasaydın! Halk 
seni Çan - Fonun esirl olarak t.anı
yor. cÇan - Fo, Ti - Pl.Jl a.Tucunun 
tçine alınJŞI• dlyoriar. Sen ve ben. 
böyle kadınlara esir olacak adamlar 
ıruyız? 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

- Var amma, onla.rdm blrinlD 
gizil ola!'alı: kulağım bfümı.eUslntzl 

- Güzel ıbir fikir. ıiayOı, bu ışı sen 
~bakalım.. 

Çan - Fo, 5ama.~.hizmet eden oa
rlyelerden en gUzellnl çağırtt.t., uzuııı 
boylu, ince belll zeki. bl.r kn: hM"uS 
başına. geldl. 

Ça.n - Fo, '11 - Phı1n ne isliedtaml 
blllyordu. Cari.yeye yaklaştı: 

- Sama geceleri nasıl Y&kit .-.. 
çirlr1? 

- Akşamdan f.çloye başlar. Sızm.• 
cay& kadaT içer~ 

- SonraP ... 
- sabaha kadar UTQt'. 
- Odasında yalnııı mı ye.tart 
- Evet. 
- Kendtsin-e gece neden h1mleıt et-

Tl - Pi hiddetıendı miyorsunuz? 
- Ben a.nc-a.k k:e.;_dl zenlerlmfn · - iltifat etmiyor. Biz de rahatAa 

P-slrlylm, Sa.mal Bunla.nn hepst. ya- etmemek içlın., ~ıtırmadan. ~ 
lan ve iftiradır. Çan - Fo benim bas- nas. 

tte demelı'> .. <'Aziz dinleyicUcr! .. • mı Ve hemen ıconteranatn pro..alanna 

desem·> 4&'vgili dinleyicilerim• .. Bu başltYQrdu. .. m•••••••••••••••••••••••••••••-
ijt işt.e ... Yok.c;a başka blr şey mt bul-

tığım yerl ~.. benim 4izim.1n di- - EfeadJmlz. bıı vahşi kurdun. lıaa
btnde yatar. o bana. değil, ben oııa zulaşına.sını istiyor. Bıı .14' sea ,...... 
hükmederim., Ben ona. ne emreder .. pae&ksınl 
sem, ne istersem ya.ptı.nnm. Bunlan - sa.,üstüne •• 

ıııam . .. Mesela?. Mesefa? . . " 
Ilk cıunleyi pek mijhirn aoctedıyoc 

:ve bır turlu lt.'\ra.rını V'Cttmıyordu. 
Nıhayet. ilk cı.ın\ley\ sonraya '11r9.

~rak konferangrn a:ııl mev-.munu 1.~

kme~e koyuldu. I•'ara.,.a sozlerine şoy
le bl.l)l.ı.yabillı'<iı : <ıPire stı;in lçln n~ 
lcndtu· lmçiık ve ehemmıyctslz bir 
r.1,hllık~ur degıl mi? .. Va.lria yaz ge
cı-l~ı ı bu hny\•::ı.nlıır pt"lt o k:ıda.r 
&hc-ınmlyet.<rlz addedilemez. Hattı ha
zan ıııuhim bır canavar olur, insı:ı.nı 
saba11lar:l kadar uyutmo.z. Llkın 
umumiyet itibarile acayip hayvan
dır. Zıp.,.ıp sıçrayan ve .ı;ıırmakta üs
tat bir mnhlıik! .. YalnLZ şunu soyll
f"eyım ki pireler de ~abiat kanunla
l"mı:lan kendilerinl kurt:ı.rmı.ş değıl
lel"dir. Onlar eh zaman zam:ın aşkın 
pen~.;;ınde lnler duı·urbr. Tıpkı in
JJanlaı·da olduğu gibi pireler ara.">ın
kla da. k:\r-asevdaya tutub.nllr, a..~ 
şruzund~n gouulleri cayır cayrr '!.'ll.
na.nlar vardır. Pirelerin Leylı\ ııe 
'-'lecnunlarma, Ferhat Ue Şirinlerine 
raslamak her :ı:aınan için mftmkü.n
dur. 

••• 
~ıtıayet biiyük gü.n geld! ça.ttl. 

uPıreierln ara.:.'"tnda aşJc ve kıskanç
lık vaka.Iarıı. hakkındaki kon!eranıı 
o akşam verl.lecektl. Genç alim sa,. 
bahleytn dehşet içinde uyandı. Sesi 
kı.,,ıimı.ştı ! .. Evet fecl surette sem kı
sılmıştı. Kendlnl ne kadar zorlasa, 
n" kadar nefC6 t~ketse sesi eslc.t bay
rıım yerlerinde satılan rentd.L kur~ 
sa.kt;ın, şlıJh:ıne düdükler gJ.bt çıkı,.. 
yordu. 
Kanın baş ucunda: 
- Nasıl? •. diyordu, prova, prova! .. 

Prova! .. • B'.lğınnak. bağınn.ak, ba.ğır
maıc r • Akıb~ti budur işte... Yüksek, 
alç-ak, orta sesle yaptığın nihayetsiz 
prova.tar yüzı.inden bu hale geldin ..• 
B.ı~ıra bağıra koınşulan da. bıktır
dın. Apattımanda. senin pirelerin 
aşkına dalr vereceğin konfet-ansı ke
lim-esi kelimesine beş on kere dinle
niyen kalmadı. Hepsi ezberlediler ... 
Peki şi.nıdl M yapacaksın?.. Radyo
da n::ı.Stl konuşacaksın? . . 

Genç adam: cNe bileylıı'!?.• diye.. 
celt oldu. Fakat sesi çıkmadı. Elleri 
Ue, goılert ile aynı manada ~retler 
yaptı. 

Maliye Vekaletinden 
Mevcut; şı.rtnamclerl mucıbinca 2 nci t*in ni!hayetıne kadar Beşik

~aşta Maliye kırtasiye deposundan eh-ar lskelelerle ve ıs~ıeıeroen d&po
va. nakil edilecek eşy& Ue balyalardan çıkacak tahta. ve takozların se..tışı 
lçtn bulunan flyat haddi ta~da. göriilmedltlnden ~ık ek8iltme ve art
tırmalan temdit edilmiştir. Isteldileı1n 120 lira. teminat pa.ralarlle b~ 
ilkte 16 tem.mu?; 942 per~mbe gilnti saat 14 de d&poda ha.zır bulunma.lan. 

c'l276• 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum ı 
Müdiir1iieü 118.nlari 

"---~---
Kapalı zartla eksililmesl illn olunan Yalova iskelesıni.n betona.rme 

ola.ralc temdldl inşa.atına talip çıkm&dı~ın<la.n pazarlık .suretiyle eksiltme
si ıı Temmuz 1942 cuma gi.inü saat on beşde Tophanede idare merk~ 
tlnde alim satım komisyonunda. yapılacaktır. Bu işe ait evrak komisyon
da her giln görülebilir. İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte kanunun 
tarlf etti~ esasıa.r ve 4953,75 lira. kat'i teminat ve (25) bin liralık bu gibi 
lnşaı\t ya.ptLltlrınna. dair vesaik ne komisyona gelmeleri. ('7218) 

,-

Bir Muhasebeci aranıyor 
Anadoluda bir İllşaat şirketinde çalı1tmak üzert tecrübeli ve şan

tiyelerde çalışmış bir muhıuebeciye ihtiyaç vardır. Talip ol11nlann 
hergün saat l 7 den 3onra Galata Büyük Tünel lianmdcl 6 No. ya 

ancak sa.ne. söylüyorum. Başka kim- - Her gece Samıı.nın odasına gl. 
seye hesap vermeğe mecbur değlli.m. decek:sinl Onu yalnız bırakmı,JaCak-

- İyt amma., ben1 nasll tna.nd.J..ra.- sm t 
cakaın? - Ya bana dA f9k1 t.ekllf edersa. .. 

- Şimdt görürsün! Şimd1 lnanı:e- - Samoş olmamak şartlle içebDlr-
sm ı .sin! Qok içmeıc wterse, içer a:Dıl 

Ellnl btrbirme vurdu... bir zenci göriiniirsünl Efendlınb böyle em.reı-
'haleyıtc geldl. diyor.. ontt avucunun fçl.n.e alacak-

Tl - Pl: sın! 
- Çan - Foya. ha.be'r ver.. buraya - Başiistune .. 

gelsin, dedi. '11 - Pi bütün bu. S'&zlerl baştle tu... 
Biraz sonra, Çan - FG beyo.z ipekli dik ediyoı' ve IAta ka.rışmıyorcbt, 

bir kimonoya sa.rılm:uJ ola.rak baibı- Ca.rtye, Çan - Fodaıı b'ıı taııma.ca 
çeye indi.. T\ - Pl bir f18Y söyieml- alınca sevinerek gitti.. 
yordu. Çan - Fo havuz başına yak- Çan - Fe, efendisinin yanın-a. gelcll: 
ıaşınca. Ti - Plnlır önünde etfldl: - MeTak: etmeytnr Kurdun. nasıl 

- Emrediniz, efendimiz! kuzulaşaeatlnı oolt yakında. ı:öt.ece.t-
Ti - Pi kaşlannı çatarak sordu: sln&;f 
- Niçin gedktln? ... 
- Çok 98.buk geldiğimi aanıyorum, Bir kertenkelenin 

efendimiz! Bunda.n .soıı.r& emreder-
seni'ı, rü~rlai'dan daha çaıbuk 10- hikayesi 
şa..r, gellrim. Sa.ma. o akşam odasına cmn.Qnce. 

- Bıı gece nerede uyudu~unu an- karşwnda. Çitayı buldu. 
lat! .... lnl ....... 

- Benim nerede uyuduğumu efen- Çita.. Çan - Fodan ....,rs a ........ 
dlmlz benden lyl biltrler.. olan güzel cariye 1dl. 

_ sama. duymak istiyor. Sama homurdanarak odaya glrdl •• Aşk tıırelerın üzerinde t.e:-ıirini çolt 
iyi ~o.ternıiştır. Fakat pireler uze
rındeki aşk tesirleri acaba. insanlar 
üzı!rıncteıci n~k tesirlerinin aynı mı
dır' . Yanl bır ~fı.§tk pire • . bir e:ô.ştk: 
insan~ ~ıbı geceleri ııyuyama.z. mute
JMdıverı duşunür, hayaller kurar. lş.
~~tıtan kesıllr, sıımrır. solar, ve :o:a
yıfüır mı':' .. Işt.e bu konf"ransınnzda. 

L:\lcin ak.µma lcadar epey vakit 
vardı. Biiyuk bir azimle yerinden ftr
Iadı. Gargaralar yapmağa başla.d1. 
Dı.şandnn bo,vnuna. 3lcak havlular 
koydu. 

••••••••1!111••• müracaatlan. . 

_ Efendimiz t~k döşekll bir gedl- hem yorgun, hem de hlddetU gör6-
rln üstünde yattınız. Ben de slzin nüvordu. 
a.ya.k ucunı.rz:.da saba-ha. '!tadat' yelpa- Çita gülerek sordu: 
ze salladım. Şafak sökerken oturdu- - Qok uzun bir yol mu yilrtidil-

bunları tetkik edeceğiz ... 11 

Genç ılım duıdu. Ya1ldıkhcına bit' 
cm: GtLı. Başlayış ıyi olmuş mu ldı? 

Kupkuru ağır bir ilim kontcr.ı.n
ın değil, herke .• ı nlaka.dar Cde\>ilecek 
r>özler .. öyleınek istiyordu. 

I<:oııf..: ı·clll!">'l ya·.1m'lğa ..,öyle dev1ın 
etti: 

t1 A5ık pire gccel~ri uyuya.nudığı 
lr.iıı ın sanlan fazla. taciz eder Hele 
\ıstelik .sevgilisind<>n de yı.iz b~l•nar.A>a 
o hıı"• l:ı i>nune geleni ısırır dıırur.• .. 

rşt ... hövlece pireler :ırasında ;lŞk 
vakalarnıa daır adeta kısa bir eser 
kaleme <l.ldı . Bunhn defalarca baş.. 
tan okudu. Beğcıımedı. Çıwı. Yırt
tı. Yekı":J.t yazdı. Sonra gene bircok 
,,...ıll'rini dei;lşt.ırdl . Yeni baştan h~
L ırl• Şlka değil bu ko~reraıısı nııl
yoııı ınn imi.\nde ooyUyccektı , 

Fakat asıl ılk cumle• .. Ilk b~lan
C•ç cumlesı!. . ııSaym dlııleylcıler., 
•muh!ıereın dınleylciler,.. o:l\ziz diule
~lcıler •. «&evgıll dlnleylcilerım .. " cı.im
leier.ınct.en bufal seçmek meselesıl .. 

Nihave1; ~sevgilı dinleyiciler• de 
karar kıldı. Yalnız koufcran~ta b;r 
P?t tılln klnnamak için b11 lşut fiim
dıd.en provo.larına baJjladı . 

Evvela .,e~ini ayar etıne~e koyuldu. 
Her hi.\lde çok: hızlı bağınn:ı.ma ,ı ıa
l'l:ttn ı;clıyordu. Çuııku telcfond.ı bile 
çok h-ıt;mldıf;ı ZJ.man ses ferıa gell.
tord•ı. Alim ynvaş, ywııu ak, ve tııtl.ı 
Jnc • e:;\~ tıkıı-leı ıni nlntm:ı.k i tı... 
5'Qrdu. t)yle bir ses lrJ. - mev:r.u plrc-
I!!:::: 

Tanıdı.ğl doktor a.C'ka.da..şlanndan 
l4J.yet ustat bir boğaz mütc-1.ıll!!S\Slna 
koıtttJ. Gırtl,ı ~ı yırt'a.rc::ı.sına.: 

- Aman. dedi, g~ se.at dokuza 
kad::ı.r şu senimi aç! .. 

0.>ktor bııtün blld~l. h~;ı.lıı.nndan 
ô\trendı~l. lc.ita.pla.n.n yazdıltt şey
leri yaptı. Nthayet .sesl biro.z ~ıldı. 
Genç alim konuşatılecek gibi ldl . .• 

Saat sekiz buçukta radyonun mer
divenlerini çıkarken heyecandan bo
ğulacak gibl oluyord.ı. Şimdi JessJz 
~asl?: yüıi.i;>;.en şu adamı blta!'. sonra 
milyonlarca kulak dinllyecektl. Sesi
ni memleketlerin ve meı.ııı.feteı:in öte 
y-ınına götürecektl. 

Vakti gelince genç alimi mikt"'.>lo
nun başına götı.i.rdüler. Nerede 13e 
k::ı lbi dışarıya. fırlıyacaktı. S.ınki ştl 
ıcuçük demir parıça.<ıı birdenbire şıer
rarıa-'!tverm~~ de biıtün memleket, 
butun dünya, milyonlarca dinleyici 
k-ırşısına çıkıvcnnişt.L. Söze başladı. 
Aı ım evvelce krı rarl~tırdığı .. sev

giH dinleytci~r.. cümleHnin yalnız 
«!leV" bece.'>lni söyledl ... Sonra. csev .. 
sev.. sev•.. dedl. Arkasını getl.reml
r.ordu. Başı dönüyor dünü.yordu. 
Ouundekı uzun demlr, mikrofon ta
van.ı uçar gfüi oldu... Kulaklarında. 
davullar çalınıyordu. Genç k:onle
ranaçt yeıla yıkılrverdi. Heyecandan 
bayılmıştı!. 

S;>ikcr ıkkni.k bl.r arıza• yüzün
den piı~lerın aşkına. d~ konreraı.ı 
sın vedlem~yeceğlni dlılleyicılere il5.n 
e tıı ... 

Hikmet Feri•iun. Es 

PERili KONAK 
Tl"frika No. 111 Çeviren: AimlET HİLALİ 

ltd. 
İ•viçrede Vebbollitıe A. Ş. Umumi Vekili 

Sudaki kireci alan tasfiye cihazları için lüzumlu maddelCT ve yedek 
parçaları ge\rni2tir. Sayın müştet'i.lerirniı:e ve acentalarımaza il4n olunur. 

VEBOLID Ltd. Ştt. 
Galata Batur "ok.ık Büvük Tünel ban No. 14-15 poııta kututıu t 094 

T elefon: 44507 

Doktor Hemşire, Eczacı 

ğum yerde uyuyup kalmışım ... Eğer nüz? 
bu bir suçsa. gafletlmln ce-Lasını çek- - E~t. Şehri dola.ştım .. Yoruldum.. 
me~ razıyım. - Yorgunluğunuzu derhal glder-

Tl - Pi, Sama.nıt1 yüzüne minalı mek benim elimdedlı<. 
bir tavırla baktı: - Nasıl? ..• 

- Duydun mu, koca ke.rlal? - Bir kertenkele kabuğu içinde tk'l 
Sama. başını önüne eğdi -re ıcendi kadeh sa.ke içmekle •• 

kendine homurdandı: - Bu da ne deme!cP Kadetı. d~ 
- Tl - Pinln haldtı va.r. Vo halk ken. kertenkele kabuftu ilfı:ıeno ı blr 

yalan söylüyor. Duyduklanmın hepsi şef değil mi? 
iftiradır. Şimdl kim kimln- estrl ol- - Hayır, Atalarımız yorgun olduk-
duğunu gözümle gördüm. lan za.man böyle yaparl&rmlf. Ket\. 

Ti - Piye lşlttlrmek kastUe ili\ ve tenkele kabu~u zan~ttlğlniz kadar 
cttt iğrenç ve k-0rkunç bir :,eı değlldl.r.. ,Eczacı 

kalfası 
- Bundan sonra, efendimiz aley- Sadece adı korkunç .• 

aranıyor hinde söz söyli~lerln ağızlarını ya- - Pek.All. Ver bakalım •• 

1 
tacağun. Oün~l çamurlamak isti- çıta.. ~ kabuğuna benT.fyen ~ 

Ereğli Kömür Havzasi sağlık teşkilati yenlerin sura.tına a.ynı çamunı ben \ınnuş bir kılır içine aake doldurdu. 
komiayo:.ıu reisliğinden: vuraca~. Ve bahçeye balca.n pencerenin önllne 

Sa·ma yavaıııça bahçeden çeki.idi.. bir yemek sofrası kurdu. Sofranın 
ı - . Zonguldakta. sağlık teşldla&ı ha.5~ahanesinde ça.lışm.J.k fuJere Ti - Pl göb~nl hopta.tıırlik gül.it- uzertnt nefis yemekler ve yemişlerle 

(3001 lira ücretli bır kul-ık. boiı'.l.Z. burun mutehassısı, yordu : doldurdu. Penceı-enln i9 taratma 
ı - Aynı ~rait ve ücretle bir bakteriyolol! mütehal!Sısı ile bir ront- - Koca sersem! sem de avlamak. gayet güzel öten bir kana.rya. asta. 

gen mütt>hMsı,o;ı, . zebırlemek i.~r. 8en de ya,. Odımın bir köşesine buhurdaınlık.ta 
3 - Sağlık teşkilatı bastaJıanesl. fçın UOO) lira ücretle bir baş hem- kında yola gelirsin r mis kokulu tütsüler yaktı. 

rişe ile (70> ~er lira ücretli <4> he!n~tt. * Bama birdenbire şaşırdı: 
4 - Sağhk teşld.lfı. Lı dispanserleri içm (150> şer ll~a Ucrteu (5> eczacı Çan - Fo havuz başında ayakta _ Bil değişlldiğe sebep n~ Bil 
a - Keza te.,kilat dınpanserlerl l.;ln so şar lira ueretll yetişken Ud duruyordu. akf$1!.m misafir mi gelecek? 

• ecza.et ltalfası o.tınacaktır. . n Pi .,.,..,.,,,.ıı....ı~ d 
6 - Ücretler üzerine a.yr:c:ı fevkalade zam eklennıektıedlr. - _. .r:> ............. e sor u: Diye sordu, Çita.: 

·· - e ka:d z uld - Bana danl.tnadın, değil ml' - Dün gece bil" rü;J:a gördllm. Ba.-
Tallplerin !!017/ 942 pazartesi gunun ar ong akta Havza. baş - Ha_Yll'. Ben. efendimize nasıl da.- bam sız"' ,. _ _._,·~tıe h'-et ...._..__. 

heklmllğlne müracaattan. (7230} nt blliri: ? Bir lfesl " oa.uıa....... u.uı "wu..._... 

--------------::---:-....,---~-------- ta d'-·~· .. _._ cariyenin vaz • emretti. Güzel sofralar kurulsun .. 
b• l e en ı.:mıe ,,,,u.ma itaat etmektir. Samaya. keder ve ıstırabını unuttlll"9.-

Yüksek mühendis mekte 1 satına ma : - Şu koca buds.layı bl.ras oyala... ca.ksm! dedl. Ben de babamın de. 
komisyonundan: malt istiyorum. Her şeye buınunu dlklıt>rint yaptım. 

Mektl1>lmizc ı!l42 mall yüt içinde 30,000 kUo şartnamcs.ı. mnciblnce et sokma.~a. başladı. - Fena. de~ı. Hepsi gll1Jel. Fa'k:at. 
alınacaktır Beher kilonun muM.mmen bedelt 170 kurt14 olup ilk temlnatı - Bunun kolayı var: Başına. blr şu kertenkele kabuğ'He sake 1çmeml 
3800 llrad~ Kapalı zo.rf usulıle ya.pılacalt olan bu eksiltme 817/1942 tarı- kız_ ~:~iX:et.ıı:ıcien cartyeter yok de baban tD.1 tavsiye etti. 
hinde ve sa'.a.t ıı de Yült.,ek Muhendls mektebinde yapılacaktır, (11559> mu? 

(Arkası var) 
--- ----

çarptı Biribirinden az çok farklı katini celbetmemek için bu gÖ?.etlır ile me.,ı::rı•J 'k k .. .. ._ S d . . ttı' '- -..ıd· d lill ..._ .. el' . . . . . . r akl v • • ""'- l en. uçuııı;. am a 81ZI e rece"'" mc:ua ı e er nenuz ıın-
yet_m.lf be~ koku v6:rd~r. Cwına.yet 1! ?1~yı ~1~ ıce yapm ıgun. hunun gozetliyordu. Bu sayede bütün hadi- de yoktu. Son darbeyi indirmek için 
lerınt tetk.ik ve tahkık ıle ugra~n bır ıçın aızm yanınızda. bulunm.amakh- seleri. en kü ük t r ~·-- kada.r b dd' d lül • ld etm .. ·· h h b k k ~ Iazı dı ç ererrua~ u m.a ı e en e o ego ve 
mute :uı3ıs. u yetmiş C§ o u aıa• gıın m. • ,.. • . . günii gününe öğrcn.i,yordum. Bana huntliU için de bir müddet da.ha bek-
sında mevcut olan farklan dCTıbal se- Herkesı, hatta sızı bıle aldatıyor- Londradaki evim' d · - d l .. h bul d H 

· · . h d ın. Six beni Lo d d d d ın a roı.-ıe gon er· emege mec ur unuyor unı.. a~ 
tAnthony i\dı lngilterede çolt kul- den ve neye kullanacainndan haberi zemezae, .:~n~ıya~ mi.ıte asının şa.'= u · · · n ra a zann; .er- iğiniz raporlar, süratle bozkırda eli- ta daha ileri giderek ~unu da söyli-

•- ... lamaz. Çunk1ı barçok defalar bır ken. hen. gızhce bozkıra gelmııtim. me .,...1:....ord11. B l d b"l• . .-nılmıımmaktadır. Halbuki lapan- yoktu. l . lıal b ' Tahkik ala . . o-uy a rapor arnu a ye ı mm: 
ırad'l ve Cenubi Ameribda Antonio Bu iahatımdao. Stapleton ile k:a- dl~t enın 'V:C fkash. ele geç~nd ır ... • •at IYe araet;:~ıat!°1- ~tedı- Coomba Tracey postanesinden Sam Fi . • Seld •· -ıa .. 
illdını ta~ıyan yüz binlerce ecıhaa ıırar- e bili' emkenı:ı ... okusuna bagh ır. ~}'l ıonuca~ar '. l ıçın oırçok alıp bana geti.Vordu. l>e'b!rarı canı ~n ın o mud ~ 
!!ır. Binaenaleyh hu uQag" ın .aslen is~ ruı Londrada iken ib:t~u ueaim kö- f!r. m.e ~~- ıı;agıddmda~ aızan ~a· ketlt ve ıntun..rumBı_ye~ ere •e:~ ~ Senin gönderdiğin nporlann da . Hıyet v~ren wü ut, .._otlna ç11~:'911 

1 :1 peğe baktığını anlaml§aındır aanı- ~ yaaemın 1';0"'-uaun an, 811' Henrıye ve a anmJ!} ır tM&n,, uır iti hana çok hizmet f d d k sır cnıy yo m teveccm un"'" 
pİyo ve YMut Cenubi Amerikalt nm. Mama.fan baydut iln karltl Lon- kendisini tebdideden telıtik.enip. bir baoarmak içJn her ıe:ri göze almak du. Bunu ihiharle.:: 1~! ası 0 9uııil- Stapleton. genç çiflik sahibini. o g.,.. 
P du~unu samıyorum. Mad" ..... Stan.. d d '- '- lm 1 ı._ '-'--1 Et d b. b rild"". • • I" .ı_ L---- oy uyonun. • • d .. . d . • let <l l .1 -.. r ra a ço"'" ııı;.e. ıun~ arau, 1ULOlll tara n a.n a: er ve ıgını ....- azıınw.r. . ~ Stapleton•- • . allr>-k ce. evın e yemege avet ettnışti. 

on -.ı ngı izceyi mükemmelen ·d~' L_ d O tat. t>o hrda A: h -· mllZ18.lne te u H k , 
lçonu.makla. bernher. halia mub.li8 - Muammayı çözecek ilk ip uesuo- ti '"" ettim Ye oa İp ucu R)'eısin e. - s z uı.eıt,. ep sid eden ra.poıuıı pek c; k ~. dı. qeratçınm ararı. o gece evıne 
Jngiliz değıldir, nu nasıl yablıulığınızı ll!lnladım. Sizi arqtınnalanma bir istikamet veP" tiulduğum o kovukta mı Yatadtnıd O rapor eaycsinde. b 

0 ~el yara gelecek olan sir Heruıni. döınüşto 
Ben bo~kıt"d k ' k 1'; kati neticeye götüren ikin ip ucunu diın. . -Hayal gündlixledt>oıkırda go- hem do eenç ve gü İ~ eti: kara. köpeğe öldürtmekti. Fakat de-

Jı;:'en haııeratçı~: 1 
h <>~ht't.a. otu~~r- da nasıl elde etthı.id ' Peri'ti ~onaJt civarinda Stapleto- çiriyor. eberi geceleri de Coombe 'kt h6'riyetlerini tes~~t edehilcllin_ B tik.anlının o gece davete gitmemesi. 

· n u 1 ıyar u~gıle B nun, herkeeo hemşiresi diye prezan• Tracey lı:aea.haamdaki han odasın- rapor ~erio.e .. _ıı_,_ • .1 __ tmı a_._ ülu Stapletonun uzun .:ıamandanberi ta.o 
meşgul oldum, cfal ve hareketl~rini - u rooammayı çözmel: için, ·ıc.: --' ·•--1- da kahy: d 8 lıA.d·aeı . ~ı&a. wtı;emm L d ... "kasd rd 
yakınılan t~\. kihettim ve birrok def•- nasıl hareket etıtiğimi ve lkinci ip to etti~·. genç 'l'e güzcı bil' kaa.ıw- or ~ en ı erın .ee• etti ve muamma.yı aydınlatmak . . sara ıgı sut : suya dü~ü il ve 

..... ,. ~ d _, l yaşamalı.:ta bulunduğu teaLit edineo.. reyllll' edeceği_ mahallin_ ortaemda takibedec,.;;.;- yol d tam il ıçm kara köpek, sir Henry' nin u~a \ar uşağın ulum ururumu b~- ur.unu " naau ede ettiğimi. liıaa~ b l ._, '---- 1 ___ .__, ·.ı ....,..,,. a am e te-
"-'·I... , k" . " anlatayım• ütün .aphe erim b!J ka~~9-~ ounnuwımı u~ g~ruüğ~ za- bellüt" etti. venniş olduğu elbiselcıri giymiı ohm 
,....... ıgının °1 tasınua 1 patikadan Timeıı • • • . . l'O]>l~ndı. . . . : . ---~ ~lar, tepedeki k:ovugun içinde ge- Seldeniıt he.püdıaneden ka ...... cani Seldene, clbisebilerin kokusuo-
"eçer~k nıetruk adacığ:l gidip geldi- ! fl . ~.ızetesınden I<esılnllf otan Bınaenaley!l daha l:iozlüra lıar~ celiyordum. ve ısir Henııyniu v B ç.'""".'81 dan, sir Heruy olduğu zannile ka-
i;ım kendi gözlerimle ~ördüm. il:uuker1ı yan yana yapıştınnak'. sureti- liet etmezden evvd orada kara bir Bu İ!!tO küçült Saııı lf:iaına yardım mÜınas~.: bir uşagl 1k barrymzk door ıle ranlıkta üzerine saldırarak ölfunüno 

e a eme alıınan • H k~ v• ·d· . ,_ -.ı· _L.. ... ara ı o ır a va· 
E fendisi, bınkırd a yokken, hu ih· · d · ı · la ve sır -eneyye opegın mevcu ıyet.ıno .. ani oJm.uo. ec:rwora.u. zifemi güçleştirir gibi ld B sebebiyet verdi. 

~Yilr u~ağın, i rıi metruk ocakta bulu- g•t krı mış o n melr.tub'u tetkik caninin kim olabileceği.ne Clair do ilk'. , Bir k.öylü çocuiu tCiyafetine giren rağmen, karanlıkt k 1 o u. I una H• d l k 
han ka r:.ı 1.: ·;pe~e yı'yece'- g""tu'"rdi1''!u·· e erk·ez_ı .. md tuLun kağıdını ı~1ğa ta- emareleri elde etmiştim. - tMi şeytan: yumurcal'.., bana büyu""k: n~w.aıan da a _,a 1 a mı! o an son a ise erin bu şe ·ilJe cereyan et-

ı;; - t<ı.r fılıgranlarını dikkatle tetkA'. Burulan eonra bütün vuif 6u blzmet ve -..'..:lıml •.ı _ - '-' l d f.__.k. ld Ywn atmaga. tnuvaf- mi;ı ve suikruıdın bu tarzd a iihzııc ıve 
muhakkaktır . 1\-lamafih "Unu da te- etm'ı:ı old - "-b"• .• .. em. ,........ MUA ~u un u; a o aın. ter t"b d"l · ld v h.- '-'- k ' -
L: • • k. k d" k ı.., u~mu ~. il ~ormuşün.dl1r. muammada rol ~adığın<J.an şüph'o bOzklr'deki k'.ovukta kaldıl'Y. .... müd- Boz1Cı-..ıa . . • ı e ı nuş o ugu mu a.ıuta uu• 
parı.ı.ı: ettıı cy ını .ı, e n i an~atirne B?n o kttgıuı, gozlerundeu birkaç ettiğim St.apletQJıu ve ge~ liaıisım <letçe de l>ana ber g6-ı ~-·· k' ık d ... ıu ~evc"?d~etım1. meydana lunduğu h alde-. h enüz ba~eratçıyı it-
gôte, ıhtiyar upğın lıu dev k öp e!ii, .rntıın uz:ılcta tuUırak tetkik ed~keıl sıla bir ~ hapn akma ahnalttaıı . ~ tirdi. ıyzy-eee ve c; ~dr ıgın gun_ işı halletmılJ bulunu- lıam edebilecek bir durumda bulun-
~fondı~inin ne mabalL• bet dığin· burnuma hafif ~İr y.a3em&n koku.au ib:ıret kaldı Ha,.dudun naza... . , ~e.~p!et ~ ·~ki yoahr k~ ~akat Stapletonu ağır ceza muyordum. 

_ _ ·~ _ ~ _o~ .... _ P v:eı !.a_raaaut m _eın~ıne teı.di ederek rnabkG.ın 
(Atkl.\Sı var) 

Q/UJ.UJl l'V 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 
1 ' 6 • 7 • 942 tarihinden itibaren yapılacak tevziabn kupon numaralan ile müracaat günü ve mahalleleri aşafıda gösterilmiş olub ı 

1.) - Numaraları ilin edllmlt olan ~ hAmmeriniıı nüfu dbc1an1arile beraber blldbtlen mahallen müraeaatluı. 
2.) - AynJ Soyaclmı fafJ1aD INı'bg nU. ..,•nınm, .ııe efra4mden IJ.b'W tarafmdan Jbnmnda bponlan müab1Uu4e ı.tllıka1dammı ftrlleMlecelf. 
3.) - Hents l1An edilmemlt mn1ar ~ mtlt.aldb DlnJanllkllla teond gftnlelt ldkllrO.eceğbıden numanlan lllD eallmt,en kupon hftmDlerhılıı mlli'acaat etmemelert 
4.) Tevzi ekipler.im.Is taralmtlan evi~ ll~e ~e~ "Yıl hentis tevzi Jmpoıw .ımamlf k'msehn nallı,eJed mmta.bpncJa tnzt lmpcmG ~-· bu .. fıtma,.a Jn.. 

:Uzar etmeleri rica ve JJAn ehmur. '" · ~,, -
., Dlrdtbıc• Usta •ttracaat ed.lleoek stlnler 
' ' 

Maracaat olunacak mahal 

Kenan Büyükakman Eyüp Rami 
Mahmud~ caddeai No. 2. 
Mehmet Kafadar Eyüp Rami Mah
mudiye caddesi No. 34. 

~met Gitv~nç Mabmutpa,a hafı 
No. 149. 

6/7/9.f2 
Pu.teai 

kupon No. 
121801-121900 

,7/7/942 
Salı 

iiupon No. 
121901-144000 

8/7/942 
Çarıanıba 

kupon No. 
202501-202600 

9/7/942 
Peqembe • 
kupon No. 

202601-202700 

.1 0/7/9-il 
Cama 

Kupon No. 
202701-202800 

,13/7/9"42 
Puartesl 

Kupon No. 
202801-202900 

,1-t/7 /942 
s.L 

Kupon No. 

202901-203000 

.U/7/942 
Carlamtia 
Kupon No, 

116617-216700 

~617/942· 
Pereembe 

K•e@ No. 
'16'701-216800 

t7/7/9'42 
C19na 

Kapon No. 
216801-216900 

216901-217000 263572-253700 253701-253800 253801-253900 253901-254000 280416-280550 280551-280700 280701-280800 2808Ql-280900 280901-281000 

182501-182650 182651-182800 182801-182950 182951-183100 183101-183250 183251-183400 183401-183550 183551-183'700 188701-183850 183851-184000 
' ., 

F~~:----=~----------------~~~ ...... --------------------------------~------------------------------~~--------------------------------------cthi Bener Kasımpaşa Bahriye 189001-189400 . 189401-189800 189801-190200 1902.01-190600 190601-191000 191001-191400 191401-191700 191701-192000 225001-225400 225401-2215800 
eacldeai No. 66. 

Remziye Ata]ay Kıuıımpaşa Uzunyo) 
rrurııucu sokak No. 6/1 

f;ı\hdülvahap Şehremiııi Saraymey-
1;danı caddeııi 37. 

' ~nıs-yak Balıkçıoğfu Mahmutpaşa 
Lası No. 1 30. · 

Hüseyin Özsaraç Be~ikt~ Orta~e~- ' 
lnf" caddesi No. 67. 

Mıı;ırdıç Ba1tayan Mahmutpaşa başı 
No • . 68. 

Srtkı Zorlu Büyükada Çınar caddesi 
No. 30. 
S.,B. Y~r1i MallaT Pa:zaTlan O~küdar 

S . A. Yerli MaIJ;ır Pazarhm Kadıköy 
mağazası. 

Ka_;arina Çirkinoğlu Kadıköy Pa
zaryolu No. 15 2 Koncagü1. 

SalCir Satır Sarıyer Sanyer caddesi 
9 - 1 ı. 
Burhanettin Ba.-ıımar Sarıyer Orta• 
çesme caddesi No. 25. 

David Bahar Beykoz Fevzipaşa 
caddesi No. 72. 

Pertev Kondu Beykoz Yalıköy Ça
yır c.add~i No. 28. 
~hm et Turan Beykoz F evzipaşa 
caddesi Ne.. 38. 

225801-225900 225901-226000 226001-226100 226002-226100 226201-226300 226301-226400 226401-226500 226501-226600 226601~22İ3700 2261701-226800 

204001-204200 204201-204400 204401-204600 204601-204800 204801-205000 205001-205200 205201-205400 205401-2.()5600 205601-205800 205801-206000 

2d6001-206300 20630l-206600 ·206601-206900 206901-207200 207201-207500 207.~01-207800 207801-208000 245301 .. 243600 248601-243900 243901-24420() 
·' 

244201-244300 244301-24-HOO 2444-01-244500 244501-244600 244601-244700 · ,244701-244800 244801-244900 244901-245000 245001-245000 245101-24520Q 

245201-245500 245501-245750 245751-246000 246001-246250 246251-246500 246501-246750 246751-247050 247051-247350 247351-247650 247651-248000 

238301-233500 238501-238700 238701-238900 238901-239100 239101-239300 239301-239500 239501-2.39700 239701-240000 856001-356200 856201-356500 

208601-209000 209601-210000 210601-211000 211601-212000 232001-232700 232701-233400 233401-234100 234101-284800 234801-235500 235501-236918 

214801-215400 215401-216000 21600,1-216616 217001-217ŞOO 217601-218200 21820)-218800 218801-219500 262001-262700 262701-'263350 263351-264000 

320001-320100 320101-320200 320201-320300 320301-32o400 320401-320500 82.0501-320600 820601-320700 S20'101-S20800 320801:-820900 82.0901-321060 

2s1601-251800 2s1800-2s2000 344001-344200 344301-344400 344401-344600 34460l-344soo 2444801-345000 Msoo1-s.ı52oo 845201..s45400 345401-345600 

345601-345800 345801-346000 34600~-346200 348201-346400 246401-346600 346601-346800 346801-347050 847051-847350 847351-347650 847651-348000 

351001-351100 351101-351200 351201-351300 351301-351400 351401-351500 851501-351600 351601-351700 !~1701-851800 851801-851900 351901-352000 

852001-352100 852101-352200 352201-352300 352301-352.400 352401-352500 352501-352600 S52601-352700 352701-352800 !52801-852900 352901-853000 

853001-353100 353101-353200 853201-353300 353301-353400 353401-353500 953501-353600 353601-858700 353701-353800 359801~53900 353901-354000 

273001-273150 273151-273300 273301-273450 2734,1-273600 273601-273750 273751-273900 273901-274500 274051-274200 274201-274950 274351-274500 Myhip Alptekin Eyüp Kalenderhane 
ca<ıaesi No. 78. 
~~~~------~~~--------.-..~~~~~----~~~---------~~---...... ~··-·~~_...--~~~---------------~~~~~~--~ ...... ~----------;.;..__;....----------~~ HM.kı Sıı~esen Eyüp Muhlispaşa 274501-274650 274651-274800 274801-274950 274!)51-275100 275101-275250 275251-275~00 275401-275550 273551-275700 275701-275850 275851-276000 1 

.caddesi No~· ~ 2/1 . ' 

Os1:0an ErPn VP. karde"i Eyüp Muh- 374001-374100 374101-374200 374200-374300 374301-374400 874401-374500 875501-375600 374601-374700 374701-3'74800 374801~374.gc)o 874901-375000 
lisoasa caddesi No. 65/J 

Mehpare Hepn vekili Zeki Heper 
EVüo Camiikebir No. 60 • 

875001-375100 375101-375200 375201-375300 375301-375400 875401-375500 375501-375600 375601-375700 875701-375800 3'158017375900 875901-376000 

297001-297600 297601-298200 298201-298800 360001-360500 360501-361000 S61001-361500 361501-362000 362001-3B2500 362.501-363000 863001-363500 ISultanhamamı cadde~i Ece mağa
%;:>.sı No. 59/23 

~----------~--------------~-----------f. ur han Sur . .a ve Süleyman Ergene • 2.98801-299100 299101-299400 299401-299700 363501-363800 '"'' 0<l1-~MıOO 364101-364400 364401-364700 364701-365000 865001-365300 365301-365600 
~eni Pos. Aşirefendi S. 58. 
Mustafa Sami Humanazh Yeni P. • 29!}701-300300 300301-300900 800901-301500 365601-366200 · 366201-366800 36680~-367400 367401-368000 868001-868600 868601~369200 369201-369800 
:Asirefendi sokak 20. 

~hmet Ata Köseoğ)u Mahmutpaşa 
haııı1 195/197. 

Kadri Öziiyılmaz Mahmutpaşa başı 
Doitt1 maifozası 91 

L eon Gevelyan Mahmutpa~a ba§ı 
No. 134. 

lhsan ve Hüseyin Özer Hacıköçek 
CR'mİ~i O. 1 5. 

Hü~e') İn Hilmi ve Sülevman Sım 
Kaoalıcarsı Avnac1lar No. 5. 

M ehmet Faruk Kapalıçarşı Sipahi 
•nbk No. 20. 

M~hmet Nuri Topbaşı Fincancılar 
caddesi Mahmudive haın 3, 4. 

HaYTi Doğu ve ıeriki Fincancılar 
carldesi Mahmudive Han 1. 

!Zeki Zerrin ve ortağı Fincandar 
;Yusufvım han icinde 8. 

Şermin mağazası Sultanhamam mey• 
adnı ı. ı. 

Halil Hikmet Ergez Mahmut{>aşa 
lrfanive caddesi No. 16. 

S. B. Yerli Mallar Pazarlan Bahçe
•:toı maifoza"lı. 

if ekeoğlu Haygaz Mahmutpaşa 
t:addesi No. 1 09. 

S. ~· Yerli Mallar Pazarları Beyoğlu 
blagazaın. 

Cemal oğlu Yaşar Tophane Boğaz
lıuen caddesi No. 112 

Pandeli llyadis Mabmutpata aabık 
Haçopu)u han 6. 

iY erti Malar Paıarlan Aharay ma• 

301501-302100 302101-302700 S02701-303300 369601-370400 370401-371000 371001-371600 371601-372200 3?2201-372800 S72801~S73400 373401-37400~ 

803301-303600 303601303900 303901-304200 376001-376300 376301-376600 376601-376900 376901-3772.00 377201-377500 377501-377800 377801-378100. 

304201-304350 304351-304500 804501-304650 378101-378250 378251-378400 378401-378550 378551-378700 878701-S78850 378851-379000 879001-379150 

804651-305050 305051-305450 305451-305350 379151-379550 379551-379950 379951-~80350 380351-380750 880751-381150 881151-381550 381551-381950 

805851-306150 306151-306450 306451-306750 381951-382250 382251-382550 . 382551-382850 382851-383150 883151-383450 383451~383750 883751-384059 

306751-306850 306851-306950 306951-307050 384051-384150 384151-334250' 384?.51-384350 384351-384450 884451-384550 884551-384650 384651-384750 

807051-307550 307551-308050 308051-308550 384751-385250 385251-385750 385761-386250 386251-386750 386751-887250 887251-387750 887751-388250 

308551-309050 309051-309550 309551-310050 388251-388750 888751-389250 389251-339750 389751-390250 390251-390750 390751-391250 891250-392000 

310051-3102GO 310251-310450 310451-310650 392001-392200 392201-392400 3924-01-392500 392601-392200 892801-393000 893001-393200 393201-393400 

310651-310950 310951-311250 311251-311550 393401-393700 393701-394000 394001-394600 394301-3~4600 394601-394900 394901-395200 395201-395500 

311551-312000 395501-395800 395801-396100 396101-396400 .396401-396700 396701-397000 397001-397300 397301-397600 397601-39'7800 897801-398000 

898001-399500 399501-400750 400751-402000 404001-405500 405501-407000 407001-408500 408501-410000 410001-411000 411001-;412000 416001-418000 

418001-418200 418201-418400 418401-418600 418601-418800 408801-419000 419001-419200 419201-419400 419401-419600 419601-419800 419801-420000 

420001-421000 421001-422000 422001-423000 423001-424000 424001-425000 425001-426000 426001-427000 427001-428000 428001-429000 429001-430000 

430001-430150 430151-430300 430301-430450 430451-430600 430601-430750 430751-430900 430901-431050 431501-432000 432001-432150 432151-432300 

482301-482600 432601-432900 432901-433200 433201-433500 433501-433380 433801-434100 434101-434400 434401-434700 434701-434500 435001-435300 

435301-435700 435701-436200 436201-436700 436701-437200 437201-437700 437701-436200 
laza11 Muratpa§a mahalle.i Millet Cad. '48 • 

Belsami'tol 
İdrar yollan lltlhabı, yenl ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane •e Prostat lltıhabı Sistit ve Koll Sı.stitlere. Böbrek rahatsızııkla

nna kar§ı en miitemm'e1 bir JJA.ç BELBAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul 
!ananlar yukanda yuılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Ec
zanelerde bulunu?. Satış depoau: Sa.mi Aksu Bahçekapı İş Bankası 
----~ 

arka&nda Ra.hvancılar aokalc No. 5. 

GaJata - Voyvoda caddesinde -

ıstanbul Defterdarlığından 
Mükellefin H1ase 

İsmi Mahallesi Bokatı Numarası Cln.&l Mlkdarı 
Firdevs Çelebi oğlu Sultanhama.m. 21 Kftrglr: ma~a 24/32 

Ball\da clı1st ve evmfı yazılı eml~lı: mutasarrıfının Yenlcamı Maliye 
Şubesine olan vergi borcundan dolayı Tahslll emval kanunu hükümleri 
dairesinde satılığa çıkanlmıştır. 

14/'1/ 1942 ta.rthlnden ltibaı.-en 21 gün .sonra 8/8/942 tarihine nıiisa,ıjlf 
pazartesi gllnll. akşamına kadıı.r tık müzayedeyi ye 4/8/942 t:mhlnden 

Belediye Sular İdaresinden: 
1 - Hacı Osman mevktinden başlayıp İdare tarafından göstcrllece:lı: 

güzergah üzerinden Ke!eU köy sahil caddesine kadar 2500 metre tull\nde 
ve takriben 4000 metre mlkflp tranşc hafredlleeektir. 

2 - Bu işe alt şartname İdaremiz Levazım da!ı·e:;inden alınabilir. 
3 - Hafriyat işini i.izerie almak istiyenlerin 10 temmuz 942 cuma. 

günü saat 12 Y1! kadar bir mektupla fiyatlarını Tııksim Sıraservllcrdeld 
İdare merkezine göndennelerı. ('7205) 

ıııbare~ı ıo gün sonra 1sıs1942 ta1·ıı111ne müsada })Cr§embe güntı saat 16 d~ İstanbul Lv. amirliğinden: 
...._ ______ .___._ ........ _._..;a..11:=-L&-LS&. _______ ~.c:.J---i--..&-JUL-.LD.....U.._,,...._._.__..a1.........-1L..DW'1J;ı.l&Qıılaal~ı-...&.ılllnAı!A.ldtll'...~Wlle.tlll-..!L..J:JL..DC.:!L.8.ıtc.a..ıa.J::WJ.........ll.ıl.VJ.J~~rı .. ı 



Sahife 8 11K:ŞAM 

Leyli Tıp TalelM yurC:lunun Tip ve Eczaci kiımma 
alınacak talebenin kabul f&l'llari 

ı _ tsteklllerln • ...ıuta }'Ullı Ttllltaları tamamlall\lf olduklari halde 
ve tıp vt eczacı 1D'"""4&!\ llıanglllnl sirm• ~rı.nı. ve llbl~ ve aoık 
acıruıerlnt blldlrmK suret.Ue dotrudan dotrura Bmhat "' İçtlm.\l Muan
n9' V•tuııtıne t.atıda llı mtracaa• etmeler\ lbımdır. 

Tam ıwrakla. raıttlan müracaatlar sayısı kadro Hıtlyııcııı<tan raıia 
olursa. keyttyet gazetelerle Uı\n olunacaktır, 

ı - Kabul muamele1t dllekçenln alındılı tarihe gôre d~ll veslkalarm 
taın&mlandılı tarih• gGre l'•Pıhr. Eklik e'n'akla mllracaat edenler vest
kalatınt t9.m.aml!lyacatıarı tarihe kadal' mllracaat etmemı., sayılırlar. 
ıDUekoentn almdıtı btttllnln adresine blldlrllecetı glbl, kabul edlhp edil
medllt de zamanında ayrıca yazılacaktır.> Vesikaları bağlanmamıı dllek
oeıere cevap verUmew. Ve bu dUekçeler fuertne h\~\r muamele yapıl
maz. 

ı - J'.K.B. mnıfına ltaey:l veya lise derecesinde olduttı Maarif Vckll
ltğlnce taad1!t edllmlf cıtullan en aıaıtı ı:vı de~e Ue bltlrmıı olanlar alınır 
I' B K. dtR yukarı fallllte auııfian lçln bulunduiu sınıfı pek iyi veya lyl 
ct~rece ile geçmit, yabanoı 4il ve aakerllk tmtlhanlannı vennlf olmak ıTıp 
fak!llteal ı tlnc!l sömefirl igln l".K.B. sınırını 1y1 derece ne b1tirmlş ve vl-
96lertnl en IJ'i veya lJl derece lle vermlf olmak> llzımdır. 

ıl - Mllraca.at edenler, qa~ıda kaydedildiği vechi.le kabul ımıaına ko· 
outurlıl'. 8 ncı maddede y,zth veslkalan tamam olarak ıönilermlf olmak 
tıırtlle. 

Il ıOigunlu!c fmtlhanı ~e llae blt!rme dereceleri ıpek iyi olanlar, 

Evli bir genq 
~~yan nasıl 

GÜZELLEŞTi V6 
MES'UT OLDU? 

BiR HAKiKA TISayın müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

~--·o-6ıpılı v.zıy~ll~ - ~ıl t'4Zly~llt 

<4811 B -er 
Pırla ttah ve elmaslı saal demek. bir kelime ih 81 N GB R 1 AA T t demeldlr. Çbkt 

Pulantaıı ve elmas.11 saatlerin blıtlln ha.kl.ld evsafı mefhW'U llem olan BİNGER saatlerfndt topıanm ...... 
Bunun lçln: Saat alacağınız zaman, tereddüdsüz, SİNOER natl almalısuns. Ve saatin tır.ertn®kl 81 N O • a 
marbsına, mUes.~lzln adreslne <!lkkat etmeniz lAzımdır. 

Modayı tak1b eden Iter ım1 kadın lçln kıymetli taşlanle ve nefis işlem.esile halr..ltcaten nuan diltkaU odte· 
den böyle blr h:ırlkulMe s t N o E R saatine sahih olmü &det& blr aadetttr. 

SiNGER SAATi 00
,.r:e::,:e.makbal Hediyellktlr 

No. 8! • O. etmaıh ve ortadaki büylik olmak üser9 11 palalltıdı 
~ lira, No. 8! - 1:. etm .. h ve ortadaki De iki kenannclakl biylk olmak a... il pukntala IOt Ura. 

EMSALLERi OtBI IS SENE OABAN'l'iLiDtB. 
D'kflAt: sın~t'r saaUert İstanbulda yalnız Emlnöntt metbslndeld maıtazamızda satılır - İatanbulda b&mı. 

y0ktur. ı\dreııt: SINGER SAAT Mala'l&ll t.tanbal F.nıbıinl. No, 1, 

IU Olgunluk. l!llt'Mnı ıpek lylı lise bitirme lyb olanlar. 
ffi) Olı:tunluıc ımtı.hanı cıyl, llııe bltlrme cpek !yit olanlar, · 
Vli Olgunluk imtihanı ve ll.w bltlrme dereceleri dyt. olanlar. 
V> Tıp taldilteJlnln muhte!lt sınırıarma devam edenlerden •pek ıyı ve 

istanbul sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan: 
tyt derecelller». 

5 - Y~ları 22 Yl aeckın olanlar, yurtta okumaya ve llerldıe mecburi 
hlzmetıerlnt yapmab engtl olacak bit hastalıtı veya lm:ası bulunanlar 
ve evliler kabul edllmezı.er. 

8 - Gönderilecek ve.slblar şunlardtr: 
aı Turklye cumhurlyetı tebaasından oldu~unu bildiren nüfuz hl1vlyet 

eü!d .. ıımın asil veıa tototrafh ve tasdikli ıuretı. 
b) FKB. &ınıfı l~ln U.tt bltlrmtt ve olgunluk şahadetnamelerlnln aslı 

v .va şahad0tııame.:sl henllz tasdikten gelmemıı ısa 11.se mlldfirl!lgünfin hl~ 
tımı.e ve olgunluk dereceıırn de göıiteren fotoğraflı ve tasdikli bir ttsllcası 
•bu veallca talebe tarafından dolrudan doğruya llse m(ld\irlUğUnden dilek
çe lle istenir ve mudürUlkten Sıhhat ve İçtlmal Muavenet Vekllli#lne 
Jöndı-rl!ır. Liseden bir Jll veya daha önce mezun olanlar bu müddeti 
oPrede ve ne suretle geçlrdlk1erlnı blr ve3lka ııe blldlrmete mecburdurlar.• 
• c> _Tıp falrnlteöl blr1ncl sınıfı itin P'.K.B. lmtihan nottan, ve ilçüncil sö· 
mestr .cin F.K.B. !mt.iltan Mtlle vtu notlannı blldlttn Deltanllt nslkaaı Cbu 
ve.ilka lBtetıı taratın-.ıı ~anlılttan alınarak dllekçeye batlanır.• 

Bayan G ... 
"faltııı bır •J ewellat kt4ar cıaıifll. 
tizi• " kıftMtairit• .. dl,.,. 

d' Okuduldan ll•ten veya oranın emnlyet ldareslnden alınmış ı:vı 
h!ll ld!ıdı. 

eı Baallmlf ömetlne doldurulmut ve fistünde tasdltll foto~rafı bu
lwıan blr sıhhat raPQna cht;stane b~ tabtpUtlert bu raporu mlfüilr\11 zarf 
ltlnde lsteltllya v~rlr. • 

Muayeneler, Ankara. Dtyaroaktr, Erzurum Haydarpap., Sıvas, Nllmune 
h •staneleru~ İstanbul Çocuk hastanesinde ve Adana. Aydın, Balılteslr, Bur
atı, İırel::-, Konya, Samsun Yemlek~t hastanelerlnde yapılacaktır. Muayene 
için lsteklller, bu haa&nelerln bulundutu ril&yetıerln ahhat ve içtimai 
muavenet müdurluldertne blr dllekçe ite blzıat mllracaat edecetıerdlr. 

n Altı tane fototraf rttpheden alınmıt ve ·UX9 ince kltı.d1 basılmıt 
oıııca ktıı·.,, 

7 - Kabul edUdiklerl tend~rlne tebllit olunanlar, yurda lltlhat eder
ken. örneği aşatıda :puılı tt notırrllltçe taadlkll blr taahhüt aenedlnl blr
llkte goturmete mecburdurlar. Tııabhllt aenetaıs veya Gmettne uyıııayan 
ta!U\hü~ aenedlle yurda müracaat edenlerin kabul muamelesi 7aptlmas, 
•Bu senet 1.ateldl tara!uıdalı aynen tanzim n iıiı.r.a edllecek. ve alt tı.'llDl 
bmetlnde görüldilği1 gibl ktUU tarafuıdan 'keza aynen •• tamamen yazı
l alı: imzalanacaktır. 

TMllllfn HA0t ÖUWt 
Leyl' Tıp Taleoe Yurduna kabul edUank berbaql blr ~ıp faklllte.ID

den tabip olarak çıktillmü 1000 afl(i kanun muelbtnce JUrtta set;trdlllm 
wıunanın ctatUler de dahtl•·llçt.e lldal kadar bir m11ddet •+• 

!S 1~ıında !dtm cBlr kenarıı bı
rat&lmak~• torkmala başlamıt
tmı .• Bık aık dans salonlarına devam 
etmetl tecrübe etttm. Fakat. hlç blr 
ertettıı Mıt.n dlllatlnl celbedeml• 
JOrdwn. HenllJ evlenmlt benden genv 
bir arltad"'11!l ban.a blr ıtr teYdl eW:< 
cErkeklertn takdir nazarlarını çeten 
tue, nermlo n açık blr cUd ve ~:ı.ya· 
m sıeresut blr tendir. Bu 7en1 ve ta• 
nııı harret rbelllk reçeteetnl 1en de 
tecrübe eh dedl. $lmdl sevclml ut 
uard& ~r ettltl p UınafW'an 
Mr tuellktetı ııenc; •e ne:ınlu tenim 
oldatanıı itiraf ed110r. 

Yaptı&un pdur: 
•Her akfam. ,.tmudan enet 

dld lldU ol&a penbe renktekJ To
bloll ltrem1n.l kullandım. Terkibin· 
ele. blltllır dimJada me,hur blr cl\d 
mlltebaaaa tarafından ketf ve clld 
b•rrelertıadea ı.stlhrac; edllm1f kı.J· 
mttu blr wınr nrdır. 8la ururba 
O. cUdl biller ve sQle\letUıV. Bab&lı• 
lan da 1*t& bepa reDktelıl ToU~ 
bı ~ lr\)llend'lm Btrb9 l1lD 
arf1Gda ctldlm. t&dlfe ıtbl JWD9'Üc 
sil raprata l1bt tue ve nenııaln blr 
... aw.. -ac;ak .......-rtm llldaf'I 
"..,... DOkWarla prrt.., ........... .......... 

...... etzt cıallp .. lthbar 
IMll.,arlar au? Aut tüUrde ..._. 

- bqüııdeD cUd ıpd&a olan To
taıon ICreallDl tuııaıwat let&lett~ 
Dll1 arttınnı1 n teninize ba1at ve 
taruet Tertnb. Tok.alon lı::remlertnı. 
cUd lçln belleJ1c1 h19 blr uuuru illi 
Uva e'-"" Wl cbelllt krenUert U. 
bntW'mannm.. 

Sıhhat ve İçtimai Munenet VeklleUnln lllzwn görf!Cetl mahallerde 
hl!fl et \fasını kabul etmedıtlm veya muayyen milddetl bitirmeden hlmı.etl 
terıcerlediğlrn takdlrde yurtta benim için aartolunan paranın ıtt katını 
Odea:.eğl ve tıp tahJlllm! terkettlf'ı.m veya sıhhi sebepler dtflild& Fakülte
den daıml olarak ı;ıkanldıtun yahut yurtta blr nneclen u blr mtlddet ka
l&rat yurdu terkeyledlt\m tatdlrdt benim tçtn arfedllmlt olan parayı 
t!\mamen ödemeğl ve bu taahhtıt aenedl mucibince benden istenecek pa
ralar ıçln, ödemek mecb11rlyetlnde olduıtum tarihten ıtlbaren ~ 9 faiz ytı. 
rütiilrueslnl ve 2000 _.ıı kanunun dller ceıat htlkllailerlntn de hattımda P•••••••••••• 
t.aU>lk nl kabul ve tashhtıt eylerim. 

imu •e sarih lkametıib adrt.st 
Yukımdı adres ve hllY1fetl yazılı olan nın 

hıı tat::hhütname muclltlnce ödemek mecburiyetinde bulundutu Mr ders 
rıtı içln liç yllz lira almak tizere btlttın tıabill mlkldetı 1çln ceman 1800 
• xx. lirayı ve lk\ katııı.ı öckmet mecburiyeti hasıl oldutu tatdlrde 3800 
.x:xx. liraya kadar parayı. falzllt beraber borçlu Ue birlikte mllteselsll 
k~U ve mütterek mlitesetsU borçlu mfatlle ödeyecettm. 

ltdllln medetl ft saılb aclıesl 
T 1 ~ • P.czacı olmak tst:~nletln tanz:lm edecekleri ıenetıer cLeyıt Tıp 

a e Yurduna kabul edilerek Devlet he.ahına okuyup eczacı çıttıtunda 
t':ı:Jıl~ kanun muctblnce ll9 sene müddetle Sıhhat ve tçtımal Muavenet 

n • .. . . .. . .. . .. ... . . Ulb. ıeltllndt yazılacaktır. 
•XX:a Eczacılar lçtn 1200 Ura 
ltXX• Ecr.acılar 1çln JCOO lira. 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları 1 
Arttırmaya konulan emlikin 

ltt11ReU 
••kanedesa 

lba llr, 
1188 00 

Mahalle Blldut • llııtasar. &luta&arnfwın 

Cinai 
Klglr dllk
kln ve Gda 

t&KTJ..AK: 

"1a lriFI '" nfaua b .... 

M. Zade 
'.Kara ot. 

H 

enafı ._. mlktan 
ZU Kuap- Yorgl Tam 

11.&Yn 
1 ~n~ z:~e :e• Karaotlan 10kal1 Kaaa.p Yorglye alt H No. ıu 

~etllt aatılacak:;. n. tanzlfat vergi.il borçlanndan dolayı arttırma 
1 - Kıymetı muunoeaaı <2180) liradır 

ıtıar! h~~1n1:1~=ır •:vının 10 uncu 
0

1ilnll aaat H t~ Beyolltı kaıası 

KAL 

MarD'l.t it A L 11 sabunlarını 

el Y'8 yüz yınınasında tuvalet H 
baıiJOda emniyetle kullanablllr
alntz. TertH>tnde kat'iyen ya· 
bancı Tt muzır mevad yo:Ctur. 

Her bakkalda bulunur. 
Depo.su: Haaır İsteıeslnde Fırın 

sokak 24 1'o 

lsmail Türkcan 

AR 
Terzi Evi 

H ~lr. llatı lhale birinci thale<kn 10 glln 10nra olan 2117/942 gllntı aaa~ 
Blrlncl lhale De ltlneı lh 1 Ea ~ miitterileri 

notaan olmam• a e araaındatl müddet urfmda . ytlz9 11çten 
Joihı BelecllJe M=IMc;~alar kabul olunur. Şartnameler her ıiin Be- .......,. edw. 

5 _ Tallp~rin mula ,..nele 16rtlleblllr. Ankara Cad. Villyet kar .. ı 
mı.kbuzlarlle lhale ıana ~J'Dlettn yi1zde 10 u olan C218) llralık tamlnat No. 1 2 

..._.,.ıu blıuı ldare he~tlnde bulunmaları =====-:====-.. (8680) • 

Kadm ..,.. k..ıa.. mutJ.ka 

Erzurum Tl'Ulait yolu Mmtaka Mu""du··riüOiiın. ~acaia ld&ap 
Clenr ·--· D i Ş i K U Ş 

Tran.1tt Jolunun llJ X 0008 ~H x 200 1tllom 
rakGle '11&7ttl dahWo&e bul.unan fQ.Sanın e et.reıert iraaında •• Ka- Kocanızi naaıl tnuJaa. 
tniaatına alt mn llra sı lı:urtıf kefif bed= tamtratne parke 'kaldınm f ed b") 
liltmeye konulmuştur. İhtleat 13 Temmuz 19i: ~~art usullle ek- aza e ı İrıiniz? 
nrteal ııtıntt saat 15 de Karak69e Nafia Mild rlü lln e mıı.cur Pa- Yeai Clkb. Fiab 35 k.,.. 
te>ml.iyonca yapılacattır. il de tetekklil edecek Müvezı:ilerden ve kitapçılarduı 

Taliplerin lhale sllnil lhale aaatınden bir aat eVTel 2490 arayınız. lıteyenlere poıta ile 
kanunun gereglnce \ekllf mektuplarını havı zarflannı Nlfla M~~n~~~J1 4o gönderilir. 

Clnst Azı. 

Terev~ 3660 

jyt ım 2500 

Baş 300 
Beyin 30M 
Ciğer 1000 
İşk:!m?:>& 200 
Pa,a 1500 
Ebegümeci 75 
Asnıakabak: tıJO 
Bayır turbu 300 
Kırmızı turp 3000 
Maydanoz 5000 
Dereotu 1000 
Asma yaprak 300 
İnca bfber 300 
Y ı!şU salata 8000 
Hl yar 3000 
Marul 150-J 
Yeııll erl.C 400 
Karpuz 2000 
Kavun 2006 
Portakal 5000 
Porhkııl 5000 
Elma 1000 
Elma 1000 
Mandallna 1000 

4465 kilo 

3500 damacana. 

600 
5000 
2000 
400 

3000 
150 kil() 
2(}1) kilo 
ı;oo demet 

50M •• 
10900 • 
2000 • 

ı;oo kil() 
500 acllo 

10000 adet 
'1000 • 
2500 • 

900 klle> 
4000 adet 
4000 adet 
8000 c80 ilk• 
5000•.ıoo lilk• 
2000 ırAmasya1 
2000 .~rlk· 
2500 • Fenlk• 

100 lll.k· 

11.Iulıammen 
fiyatı 
Kunı4 

120 

71 
27 

14il 
3l 
M 
1.? 
15 
Ol 
02 
02 
01 ,:J 
26 
!O 
oı 

02.I 
0:\,1 
15 
25 
20 

283 
221 

35 
ıs 

108 

Ayva 700 1000 kll9 29 
Şeftall 1000 2000 kll9 38 
TaM tayıa 700 ııoe kllct 40 
Klru 800 1000 kilo 35 
Vlfne 500 1008 kUo 35 
çueıc 508 100& ltllo fel'li 50 
Taze tlzlim 1250 !000 kilo ta\"llf 311 
Taze tlzl1m 12" 200& klJo ,.pmcak 2lt 
Taze lılclt 53 200 kilo 20 

M. teminatı 
Lira Kunıt 

117ı 10 

312 ' 

Şek.11 

Açılı:: 

Açıt 

Kapa!( 

Eksiltme gl1n ve aıatl 

19111042 Cltfl\& 

• • 15, de 

• • 15.IG,da 

1017 /94! cuma 

Slhhl mtıt-aseselerln 1942 yılı yukarda ya2:1tı thtlyaçlan olbaptakt ıartna.m~terl ~hUe mHtme19 konnl
InJUtur. 

1 - Eltsııtma Caıt:ııotıwıda Srhhat ve İçt!mal Muavenet mlldi.lrlilP blna.ımıda taplanan tomlByonl!& yapa
lacnktır. 

2 - Eksiltme tekit glln ve' saati ve muhammen rtyatlan lle muvakka' temlnatıarı karşılarında g~-
ml§tlr. ·• 

s - İstekliler 1942 rıJı ticaret oda.n yeatkaslle 2490 sayılı tanWlda yalllı vesikalar lle muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektuplarlle kapalı zarflar da a.rflan eblltme sastlnden blr saat evvel maltbus mukabl-
llnde komisyona vennelert (6838> 

EMLAK SERViS 
Karaköf Melek H• No. a 
Emlak alacailnlz zaman bü

romuzdaki listeyi de ··rünüı:. 

Y.U ~ Wr kitap 

Ne için sınıf ve 
ikmal kalıyorlar! 

'H -pdmlo,iidm pJ.. bir 
tabail teorİIİ 

Yaı:uı: Psikoloji doktoru 
ZIYA TALAT ÇAÖIL 

214 bUyUk aayfa 12S kuruı. 
Ankarada Akba. lıtanbulda 

ikbal Kibevleri. 

NEOSTERIN 
Sıhhatli olmak tein lnaanuı 

atıs. burun. botu ve bademclk
lerlnl 8'lhht blr tanda tırmls bu
lundurması llzımdır. 

~~~~----------------------~--

K\:JPONlO~VADELl~ME\JDUAT 

VARLl61NIZI TE N EDER . ~~ 

H&R·AVIN·BIRINDE•MRANIN!t:°AIZI ·VERILIA 

T0RK-T(CARET· BANKASl·A·~~ 
__________ ...............................l 

.----i LAN--..... Bu yollarla giren nezle anJln
ıer, grlp, kızıl, kızamık, difteri, 
Jcabaltulak, çiçek, 1Uçlçett. mt• Bir adet V. 8 937, Model yeai .,..,.. kulland""' 

nenJlt .. Ul~~:::stalıklarda Ford Otomobili Motörü veya 
Piilverhaa)'on "7• rarprua Silindir Gövdesi Alınacaktir 

fll•J& J&l'41ua eder. 
~ ':.- ... - . -~. ·"".~ 

Böyle hastalar Ue tema.ata bu- p• b' d b• d b • 
lunanlan korur. tahsl ihtiyat v• ıston e a 1 ın e eştır 
tedbtrı aldınr. Eczanelerde re- lateldileru"; fi~ teklJıenni 1O.7. 90 urU.l.ıo kadar poıta kutuau 
çetealz satılır. '5 • "':'-.. 

•!!!!!!!!!!!!"'!111!!!!!!~~!'!'!!!!!1~9!!!!!!!!!!!1!!1# ,.__._ ____ Calata (10-46~ ahnalart ~olunur. •. ____ .. 
ne makbuz mukablllnde ftrmelert mecburldlr Postada vuku b:lac - ARiF BOUT KlTABEvt 
teehhurtar nazarı lt.lltara alınmıyacaktır. at ·-~~·••llliiiiilİİI• 

Etuııt.meye girmek tsıeyentertn ll'Hlle gtınünden 3 gün ev el vlllyete Kapt A ı· 
müracaatla alacaklan thllyet ve Tlcaret odası ve tlcalarlle blrlltt.e 177e an 1 
rtra 55 tul11flut mUfttbt temlnat mektuptan bras ecıeret ıcomtsyona Denı·z1•0 milrJcaat etmeleri m1tlaur1Air, 

l'alla malUınat lılıllak'UJtfneyler her ıtın Erzurumda Tratıatt 7oıu tercüme etmlt oldulu Cen 
MSAttb Ml\dJkllP..e. Hafla MüdilrlülOnt müracaatla te- KllMtıma ~ "*1ll .,..t n• 
lltl.e!I dllleblllr M 

Pansiyon aranıyor 
Senelik olarak mobilyalı ı 1atak 

OdUl &nıııJOr. Taliplerin '111 nu-
lllUalı JMuun& 

SACINIZ DOkOLOYORSA, BAŞIMIZDA~ VAR5A .. 

MAJIK SAÇ EK-SiRI 


