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lau~kşamli 
Ruzveıte gö!!llerilen 
Beş ynz bln 
Kart·püs&alın ifade 
Ett!il mana 

razan: SADRI ERTEM 

A MER!KA"N aana~i t~,ldllerl 
• kongresi Amerika cilmhurre. 

lııl li.uz\ elte hlta ben 600 bin kart 
poııtal dağıtmayı kabul etmı~tır. 

2SO te~ekltUJ tarafından dağıtılan 

bu karllard:ı hlc vakit. geı:lrmcden 

bir lldncl cepheye lhtllaç olduğu bil. 
dirilmektedir. Amerlka cUınhurrelsl. 

uı lklnei cephe açmak için tahrik c. 

den bu mUthl:J propa;ıuıda gayreti 
han.tan bUytlk devlet makamlarına 

do~ru akıın iradeyi bi'llrtme!de:Ur. 
Halka kadar lnmı, olan ikinci 

cephe meselesi müttefikler l~lıa bu 
harbin aoeyal .. mlt,,I haline gtrdl. 
Her ''mit,, glb1 tahnit" JI< ~artı ne o. 
lur6& olsun lns:ı.nlıırıı tnhskkuk ede. 
b!lccelmılş, onları kuTtnrııcal<m•' hl • 
Mnl \ermektedlr. ikinci cephe.alo böy. 
~ bir palko • sosyal hU\'lyett var. 

lklncl cephe ukerllkçc 113.'Jıl la. 
lıakkuk edert Dunun cevabını ver. 
ıncJ< ıctn bir f:>Ok rakaml.ırın birçok 
kalltelerln mevcut olduğunu ishal et. 
tt:ı~k rcrcktlr. 

l!:\'Vcl&, A\·nıpanın herhangi bir 
l<o,cslne çıl<aoak Te düşmanı liııtUnc 

çekecek askerlik 1U1anetıl buluna.n bir 
ordunun mevcut bulunm:ı.sı ıaı.ımdır. 
Bu ordu yeni teknik tartlar içinde 
buı;ün Amcrlltııd:ı h:ı.:t.ırlannu~ mı. 

dır. 'l \'enı harp enkl harplerle muka. 
l c c edlleoek \"Mıflardan bı:f<ıt. 

ınuknyese edllemlyeeek baıııı vıııııflıır 
laıtıdığı için bu husu~ta s!ij lC\':lOOCk 
hlll1<bet el'Y azdır. Ancak bu mt:SCIC 
hakkında !\ati hUkmll muharebe mey. 
danJan ,·rrcccktlr. Askerlerin Ame. 
rika.dan A\·ruraya nakli lıtl lııe b&şlı 
batına bir donanma, bir nakille ,:e 
tıı r hu a &t ra t.eJlııl mesclesldl r. 

Denlıaııırı )UMD bir mııhoırlp ne. 
feri tn,ım:ık çok büyllk to.n1a gemi. 
Ye ihtiyaç hlsscttirlr. Ccpbl'de harp 
ederek bir muharip n"fcr için cephe 
ı;erblnde çatı:ıaeak on iki ukcrln 
hlı.mete girmesi gerektir. Geınl ton!'. 
Jrnı buna söre bcııa.p edince adam 
batına, J1 ton gemi eıkletl d~er. Bir 
ınll3<mlıık al!ker Atlantlkd~n a.nc!lk 
17 milyon tonluk bir gemi kanıesı 

ile naklolunablllr. Bu moa.uam vuı. 
tıııarı himaye f'dettk filoları ve tay. 
hrı: kun·ctlcrlnl de ayrıca hesaba 
katmak tktıı;a eder. 

1-"al<at halk muhayyilesi bir k .. re 
ı,ıcoıete ba3lamıııtır. Ve ikinci cephe 
ıırop.ıgandaıııı bu harbin en köklll 
1"1klıı1ı.:rlndM biri halini almıttır. 
Şlrndl herkes bu ikinci cephe telkini 
llltında:Jır. So\'3 etler bundft.n bahse. 
eli.) or. tngllbJı-r bundan b:ıhscdlyor. 
• '\rnl'rlka Udncl ~he,rt kurmak için 
dalgalanıyor. Dô Ool lklncl <X"phe. 
rıın ll'ranl!lada açılacağını bile \"n. 

ıubıa, ı>a.rahatle söylüyor. Bu blıbirl. 
ili lanıaml:ynn telkinler ikinci C<'ph" 
"rnh,,ıne h!ll\lkat rengini vermekte. 
dlr. t\Utlckrl eftrllldemek için tarı. 
bırı ht>r de\•rlnde tM;iyle "ıhlt,, lhdae 
l'dılınil!ltlr. "Mit.,ler bir kPre lhdaııı 
t!dildı ınl, onlann derhal t.ııhaldmku 
llıllmkün olsun ,.e, a olma!lıa ktlt1e1e. 
ti • 

~hrlk edeor. En bayaU "mlt .. ler 
kUtleterı ölüıne, har~, mlk.addeye 
atirtıldemı,,ur. 

Müttetlklertn bu bUyUk propagan. 
.a.ıı. gayretlen bir gün ıktnııt «".C,>hevl 
;::ınıkUn kılabilir. Ha rblo rcallteıl 

1,ıınından da il.inci cephenin açıl. 
;:ı- d~ rt anı:nl• mı zama11lardır. ÇUn. 

il o *'h l araretli, hlr ıtckllde ruhları 
l'Q d 

t:rı.,d .. n ııamı:ş bulunuyor, 
l>ıg.-r hrartan da harp lçlndp ne. 

t:ıt he 
~ klifeıılerln mantığı da bu me.. 

1 b,tkkında müthl' blr kryaa ~eın. 

1 

Hüsıev 
Gerede 

Tlrklyeye avaetl 
mlnaı&be~lyle 

Hitler tarafından 
çaya davet edildi 

1 

Berl'.n, 16 ( \.A.) - Anadolu ajan. 
ısının tıusust muhabiri bi111rlyor: 

1 Ttlrkfyeye avdeti mUnascbetlle ha. 

r 

. . . ... 
' ' ,. t ,,...,lı).C.:-~~~· · 
.... l,,f ..... ·, ~ ~,.~· •• 

... ... ~· .. ~,,...7.'~ .. ' ..... .. ..... ,. .. ~ ..... ,.. ': 

Alman f eb!lll 

Cenup 
kesiminde 

__ ,....,,, .. · 1 rtciye nuırı !on Rlb:ı:ıtrop taratın 

! dan öğle yemetlne, \•e Hltler tara.ın. 
dıın da çaya da\•et edilen büyük elçi 
H •rcv Gerede, dun umumi karargı\?ı 
ta \'Cdalarıııı yaptıktan sonra Derli 

Düşmanı ~ovalama 
savaşları arahk
sız devan1 ediyor 

--0-

Dunlnr ne torpll Ye ne de bam:>ıuhr, 
u~us ~ıırnıalt lı;ln ta'.)tdıklırı 1)(-ıızln bhl:ınlarıdır. 

Manavlardan alış veriş 
ederken faturalara bakınız! 

BeletHye iktisat M~ı~~rHiQö msJve ve 
sebze için azmi kar hatt!erl t~sl:it etü 

Mcyva ve sebze satıljlar:nda bal· yapanlar Milli lforunma m:ı.hkemc.> 
kın alrJanm'l.ına~ı i~in belediye lkt.• urıc verileceklerdir. 
sat mUdilrlUğü bugünden :titaren Hı..;lden ge:ir lemi\·~n me~va ve 
tatbika b:ış'annn bir formu! kabul f!ebzelcr de 'J eemtteld fı~atlaıdan 
etmiştir. faz•ny:ı satıhruyncaktır. 

FornıUle göre şehir iki ~rupa Şehrin blrinc\ gnıpa ayrılan mın 
&ynlnı~ ve mcmfeler :ıc tlükk:tn• laknları şunl 'l"d:r: E~yoğlu B ı ı.. 
ların kiraları gö::.önUııe ahnmıştrr. p:ı.z:ı.rı. Şiflli, M:ı ka, Ayazpaşa, 
Birinc:l gru!)•.a meyvalar dükkan • Bo""i'.!Ziçi, A<lala.r. Kndrköy, Anad,.> 
Jarda yUı:dc 40, ::eyynr saucılarda lu §imendif"'r gıtzerı;Sh1, YeR

0

lköy 
ve 's· :m-köv. yüzde 30 cı.zaıni kiırla satılacaktır. 

f)lin ı n "' •~ +ı t c • A , J ··ı1 ri ı;ropa ~nhll rımtakPlar rll\ 
dükklııılcl.l'{}a y..ude o>ll, 3 eyyar 1501• F.unla.rtlır: ı~tan"uı :Sa'tkpazarı, 
:tıcılarfüı. ~ ıizdı: 25 karın sa.~ılacak• Rarın·p~::ı. S~hıı.nc. Exni.JlönU 1\' 

t••kCSy, To9iı'lne, Bc~ikta~. Fatih, 
tır~urfand:ı meyva ve sebzeleı· her. Bcvazıt, :Akearav, E~'iip.~ Sanıatya, 

J:dirnekapı, Topkapı, Kumkapı. Ye 
ne! grup manavlnnnda yüzde 30, t•llmpı. 
seyyar &atıcıhr('::ı yilzdc 20 nznmi Halk bu mi!caı:!elede. bu mınta • 
klırla e:ı.tıl:ıcaktrr. knlardnki manavlardan alııı v~:-iş 

Her dilk.l<~n. mUştcriyc halrleki cder1ccn fatnra~'l c-örrueli ve malı 
!3tışln"'da alfüğ; faturayı göster • aldığı fiyat!!. gere mıınvycn kür 
rııjyc ve :ı.znmi had C::'asına göre ıJsbct.indcn fazlaya sattığı an laçı· 
cli'ediği şe'<iitl:: tntmı. ·a mecbur llnca po'lıic habcr vermek suret!lc 
tutulacaktır. F'uzln fiyaUa Ratı~ beleciiyeyc yardan etmelidir. 

Fransada 
yeni sabotajlar 

Polonyada lıalk partiıinin 
önünde bir infilak oldu 

---o--

Şimdiye karlar 400 
Alman askeri ö!dUrU:mUs 1 

Londra, 16 (A •• \.) - AJmıın rn.d. 
yosunun bıtdlrdı~lnc göre dOnltU 
çarşamba gUnU Polonyada Sur S::n 
de Jan • Jur sokağında Dorlonun 
Fraıısız hail{ partisi binasının onun • 
de bir lnfil~k oınıuştur. 

Kanadah 
zırhh alaylar 
Blyl~ bir ıstilA 

maızevraıı yaptılar 
--0---

Amerika ve l:ıgi~ .. crcdc 
ikinci cephe için lazım olan 
silahlar fazlasilc yapılıyor 

MJSIRDA 
--u-

Elllemeynln cena
bandakl tapeaıa 
batı nlbayetint!e!ll 

Mevziler ingiliz 
kıtaları tarahndan 

zaptedildi 
-o-

Mitvercllerla 
makabil taarı uzları 

piislllrtt.ldti 
-o-

Italyan tebliği şiddetli lngi • 
fü•; 'taa.rrı.ı~unun dqrduruldy • 
ğunu, 1200 eair aldıklaTını 

l>ilairiyor 
Kahire, lli (A.i\.) - Ortaı;erk ln. 

ı;illz: tebliği: 

Merkez keslmlnde 15 temmuz ı;U. 

nü erken ısaaUcrdc ilcrllyen kuvvcıt. 

lerlmlz Ellllemcynln cenubundal<! 
tepenin batı nihayetinde nıcvcut he. 
defleri ele gcçtrml§lerdlr, r::.trlcr a. 
lınml§sıı. da sayıııı henllz bıltnmlyor. 
Öğleden :ıonrıı dU,ma.nıa tanlt kuv • 
vetlcrilc birlikte yaptığı karşı taar. 
ruz pUskUrtllımU§tUr. Şimal kcıı!mln. 
de dli.n.an 14/15 tcmmu:ı: ı;cresl Tu. 
lcllı:aya kıs:ncn ycrl 'JIDCğe muvaf • 

ı fak olmuş, kıtalnrmıız bu bölı;odc 

l tepclcrl muh:ıfaz:'lya devam etmiş. 
1 lerdır. no,mıuı diln topçumuz tara • 
tından ağır ımrctt" bomb!ll"!nmı~ \°C 

bu kesimde kara ve hava kuV\•ctlerl. 
miz bir miktar d 1l,man tankını tah. 
rlp ctmlrUr. Gene yığın hallndc ha!ıf 

1 bomba uçaklıın, e.v uçaldan kulla. 
1 nılmıştır. Yerde bulunan ı.nyyarelcre 
1 tam iııahctler kayd~d!lmlş ve bir t"k 
ı dllşman topuna muva.f:aldytıtll dl.\r • 
'ı beler lndlrllmlşt.lr. DUıım:ınm muhıırc. 

_... Devamı ! ne' ııayfnda 

rıızan: BiR MUHARRiR 

/,ntıdra: 16. A.A. - 14 'l'cmmu.: 
ha) rııını ınUnoscJıclilı- Frıı nsııda 
ccrcvnn eden h;ıdıscler lırı!;l.,ııu•ı 
tılınnn ilk Jıalıcrlcrc söre llfnr<;ify:ı 
ela ıııııazzom bir halk kitlesi Can• 
nebicrc caddesinden ı;eçnıfslir. A .. 
Ja~ıı i~tlrlık erlcnlnr ellerinde krt
dik b:ıHııklur tıışımnklıı icliler. P<'
lls memurları al:ı~ ı dıı!;tlınak hle • 
mi~ler~l' de mın·:ıff:ık olnnı:ıınışlat
rlır: nirçok kişiler tevkif edilm1~· 
Ur. 

Londra, 16 (A.A.,) - Piyade kuv • 
\•cUcrl ile zırhlı alaylardan mUrck • 
kep Kanada kıtaları tarafından ln 
g!llz deniz ve hava. kuv\•cllerının 1§ 
tıraklle ynpılnn manevralar s:ına er. 
ml§tlr. Bu manevralar şlmillye ka • 
dar Avrupa sularında yapılan taıır • 
ruz ve lstil~ manevralarınm en bU. 
yüğüdür. Bu barck!t uzun battalar. 
danbert yapılan talimlerin netice;;i. 
d!ı-, Tal!mıer esnasında plyade kuv • 
vetıerl tarafından dost()klenen bir D .r:::\IOKJ: \ ~lLEııt~ nıüdafa. 
çok ~ırhtı tqıtııı.r lngUtere sahille • a:.ı Uç a~ııl( Utitünde duruyor: 

\'işi de halk h!iyük harp öHl .. 
lcrl i<:iıı flikllcn ııhhlı-lcrin önilnc 

a.- De\ amı 2 n61 ~) lacla 

nnln muhtcll! noiitalarına çıkı~ hıı. Rmıya, çın, Ortaı.uk. MUıVf'rln te.. 
reketlerl yapmıııardır. tere•! bu llç ayağı da keıı.ııoeğe ut. 

• " • ratmaktadır. 
Lolldra, 16 (A.A.) - İyi haber snnl'lerdcnberl Çlnde atır atır t. 

alon mahfilltl"de ~izli olarak 15Ô:">• lcrllyen .ı •pon testeresi, l\lalakanın 
ıeııdiğir.c göre, İngiliz ve Ameri• V6 Blrmanyanın zaptından aonrıı. 
kan sil5.hhn o kadar çabuk ''e l'I hem Japotı kun·ctl::rkıln lr.l,rllk bir 

ı:erl içindedir. Onlar dU,ıwüyorlar kadar çok imnl c<lilmekteıiir ki kııımı ııcrbeat kalarak Çlnr. daldıklllrı 
ki: 11.lncJ cephe Alman3a m•ğlQp ikinci cephe ıı;in bu sılithlardan için, hem de Çankayfeke yardJm yol. 
edildikten ııonra mana,.zdır. ÇUnkU munzam mtktrı.rlnra ihtiyaç olsa lım ketılldlfl kin "imdi daha s!lratle 
bo 1.amanda. cepheye lüzum yoktur. bile ;r!r.e Çin: lazım olan miktar lfillyor. 
Kıı,ya da mağlup olduktan sonra ı. dıı gönderılebi1 ece-ktir. Aynı su • Şlmalt Alrlkada Almsn • ltalyan 
kinci bir c~pheye lhtl)'llÇ yol<tur, retle si'ahler büyük :ttiktarlarda tcstercııı de allratle ilerledi, fakat 
ÇUnkli kurt:ınlmıun lstl'ncn me,·eu Ruııy:ıy:ı da göndc1"ilecektiT. ı:us • ımıll'mcyn budatma raııtlryarak do. 
diyet l<Urtantamamrııtu. ikinci cep • lar kavlıettikleri fabrikaların harl rakladı. Uomelln buradaki maksadı 
heye lüzum yoktur. dnrle ·:--eııirlen fabri'!<atar kaybet• 1 haldı olarak nıllnakap ecllll.> oor: A. 

tkln('f ~~pheyJ ancak bu zamanda eelcr bi'c lngil!~ \'C Amerikalıl:ır c·aba Alman Marepllnln hedefi bü • 
açmalıdır ki Sovyetlrre ııaldıran dU~. j tarafmdan ken~i!er;ne göndc"'lle • l:\ln Anglo • Sak~on kuvvetltırlnl çöl. 
man,kun etlerinin mUhlm bir lusmı. cek o!nn siliı.hler ve c:pmmc, ıhtl de hııp!ledr.l'l'k Avrupanın dofaaıın. 
•• lklnct eeplle için ayı"!ın: BlnııHl 1 yat ordula.n ve Urahn öbUr U"tın• da o"·ycUerl tl'l< başına bımkmak 
aleyh ş:ırı ne -0lur,.a ol un ikinci cep. ı da tRlim görmekte olan ordııları Ja mıdır? l"okıı:ı M1111rı uptetmek mi 'ı' 
he açılmahdıı-. Ruısclle ıcönılerllcn : dahil olmal; üz~re bülUn Sovyt't Bu lkt hedef R) nl 1.amanda mc,-cut 
600 blıı kartpoetaııa· m:ınaın budur. ı crdul:ı.rına kifayet edecektir, ~ olabilir ,.e birbirini tamamlr;ı:abllir, 

l ne dönmU~tUr. 

Amerikanın eski 
Moskowı eit]iıl 
Hususi bir vazife ile 

Londrnya gitti 
Stokholm, 16 (A.A.) - Londra. 

da:ı h:ıbcr \·crlldı:1:ıe göre, Blı lefik 
Amerikanın eski Moııkova elçisi Bul. 
1lt Huzvclt tarafından licndlsinc veri. 
len husus! bir \ nzi!e ne Lo:ıdraya 

f'ClmtııUr. Bu vaı.tcnln Ç~rçll tara • 
!ından V~lnı;t'lnda b?Jlıı.nan gemi 
ltııyıptan mcıeleslnln mUz.akercsinc 
devam etmekten lbarcı olduğu sanı!. 

I maktadı_r_. -----

PO• onyaitiarı 
11411'8llllf llUll 
cezalaadınıacak ? 
Polonya kabineıi diior 

devletlerle müzakereye 
giritccck 

Londra, 16 (A.A.) - Polonya ka. 
bineıl çarşamba gUnkU toplantıaında, 
Almanlarla dıger mihver tebaasının 

Polo ya devletine \e Polo~.ll:JA n 
karıı yaptıkları cinayetlerin ne ,ekil. 
de <:czaıaodınıaca~ını tetkik dm!§ • 
Ur. Kabine diğer mUtteflk hUkumet. 
icrlc bu hususta mll:ı:akercye glrl~ • 
mek üzere barlclyc, dahiliye ve adli. 
~"CI nazırlarına aaHUıiyct vcnnıştır. 

SGvyetl&I' Voroneı
tte mu~a n 
taırrailarda 
;ıuıui1Di er 

Cenup cephesinde Ruslar 
iki fehri daha l:o~ıı:: lttıle r 

Berlln, lG (.\ •• \.) - Alman ordula. 
Ti başlrumutanlı~ tebl!ğl: 

Doğu cephcsınln cenub ltcııimınde 

ko\•alama ııa,aşları aralıkaı:ı: devam 
c~ı:ıcktcdlT. Duşms-ım kuşıı.t:lmı,ı 'e 
yolları kcıı lmi, mllnfcrlt gruplıı.rı .. J, yere doğuya do~u bir yarma 
h:ırcltzt yapmıığa tc,z'!lbU3 c•mı,1er. 

dlr. Şimdiye kadlr d~man taratın. 

dan verilen kayıplarla cld:: e:illcn ga 
nimetlerin sayısı hcnUı: t<-sblt edil • 
memıır·ır. 

Hava kuvvctlerlmıze m nsup bü. 
yük tetklller, Sovyct gerilc:-!ııl ve 
dU§man b"ğlantı yerlerini "'tddctıe 

~ D~\ ann 2 ne• sa~ tada 

Kadın 
yOzOnden 
Bir genç üç yerin

den ağrr yaraf anôı 
BugUn Beyoğlu Ilnlıl.p:ı.zannd.ı ka. 

dtn yüzUnden bir genç vücudunun 
mubtellf yerlerinden yııralanmı~tır. 

_.- Devamı 2 ncl tıa.yfııd& 

AT Y ARISLARI -
Bu haf la ki koşulara hangi 

hayvanla~ girecek? 
At yarışlarının lklncl hafta kO§u. 

lım önUmtiı:dckl pazar Vellc!cndide 
yapılacakltT. Hattanın programını 

kısaca veriyoruz: 

B1RlNGI l\OŞ\ (Handikap) 
Üç )nştnda yarım!<an İngllll: tay. 

larwıı mah:ıul!I. Mcsıı.fe&i: 34no metre. 
1 - Menıovl , 2 - Tiryaki, 3 -

Acar, 4 - Cc)!An. 
liUNC 1 IW~t : 

üç yaşında yerlı aafkan lngill.zlere 
mah!!Uıı . .Mcs:ı!cııl l 00 metre. 

ltomel Anglo • Sak5onlan Afrlkt1da 
oyal!lruaktan lb:ırC?t hedefine \'arılık. 

tan ııonnı, muhtaç oldulru taln 13 elr. 
rl alablll'fae, Mı"ırı 7.&ptelm"'k Ye bü. 

tt'.".I Ortaş:ırka y~rlimek olıuı tklnrt 
hedt•llrıc do~ı d-ı ..... hlc etl•billr. 
Bu ikinci teşebbUstln zamanı ve ne. 
llceat bnkkında elmdldcn hüküm ver. 

ı - Yavuz, 2 - Alemdar, -3 -
Buket, 4 - Demet, ::; - f;(ınkız 6 -
ktlçllk ES3CX. ' 

l.ÇÜNCt' KO::U: 
Dört ve daha yukarı ya"ta Arap 

at V<? kuıraklara mnhwıı. Mesafesi: 
lGOO motrc. 

ı - Sa'lia, 2 Tuna, 3 - Ya,uz:, 4-
Sr,·fnı 8, 5 - P."ht y:ır 6 Tarz. o. 
DöımONCU hoı;;u: 

tıu yaşında ,.c koşu k r.nnm'lmı, 

İnı;illz tııyııırı."lll mah3Us. Mcsrı!esl: 
1000 metre. 

l - Pulat, 2 - Cl!:ııoy S - V:ı. 
radln. 4 - Zehrlmar, 5 - Re n .. 
6 - \'Jdo. 
BEŞiNCİ l\OŞ\' ( utı;, kc;Jt:5U) 

Dört ve daha yukarı ya~tald l!af • 
kıı.n Arap at v~ lm~raktc.ra ına!'ı J 

?ı.I~,atesl: 2000 metre. 
l Yav-.ız, 2 - Itt!çUlt llll:tl . :ı -

Fld:ın, 

İkıll batılııler: 2, 3, 4, 5 lncı ko;'ı. 
lo.rda. 

Çifte b:ıhls~cr: 2. 3, 4.:1 inci koşu. 
lnr llzı:'rlnrfedlr. 

mek ®fru olmaz. Bir 
Rııııyaya l'Plince, mlh\'erln ıe-terr. , lisüt famfrt-f ~ .. 

ı1ıt:ı:m tı2J1 
yakalanırı 

ıl e.a dyacJe burada olanca hı~ \ c 
hamletllle ilerliyor. ı\vrapa n•ı5yuı. 
aı bir atac:a benzetlnıek bunıU'I göT. 
ctr.111 merke&4eıı cenuba doğru inmek. 
da. Haur ve Azak denlı.le.rl araaın. 

da kökleri Kafkas toprağına ı;lrmek. 
tedlr. ~imdi bu iki denizin biraz yu. 
kanaında hareket halinde bulunan 
mlb..er teııtereıdnln gayeel '•fa. 
cı dibinden ketıUkten IQllra gövdeyi 
kökle~n •)ırmaktır. 

So"·yctler blrllğlnln mu'kavemete 
devam edebllmeeı için bu hareketin 
nnnatfak olamaması llumdır. Akl'll 
takdirde clemokrut ııehpaaı en lnıv. 

vetıı ayafını kaybederek yılnlmak 

tehllkeı;lne maruı. kal:ıblırr. Blltlln 
Anglo • Se.kııon ır.:ıtbuat:aun Ruıılara 

pek &cf'le yardım lıııtrmf!lrrt de bun. 
1 

dan dolll,pdır '\e genç buncl~ dolayı i 
~k haklıdır, 

Galıı.laaarayda LAstık tamlrcı 

~ap:ııı Faik, dôrt otomobH luti~,, 

2400 liraya bir ş:ıhııa s:ıtı:.rken laka 
Janmııı, lbtll<h suçu ile blr nutııeral• 
Milll korunma mah < m~ıılne verllm 
tir . 

Yunaniıtanın buğday 
meıeleıi 

Londra, 16 (A.A.) - üç İS\·cı: vn. 
pı.ını Kanadaya varmıııtır. Bunlnr 
Yunanistan l~ln yiyecek Ye 15 bin 
ton buğday yükllyecekUr • 

Sıhhiye vekili gGldl 
Sıhhi~·e \'ekili Doktor Huli'ısl \ 

lalaş, bu sabahki cksprcı.lc J\nk...ı<.ı· 
dan şllırinılzc gelmiştir. 



• 
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~lahkeme Salon!arında 

Bir randevucu ka
dının mari/ etleri' 

Felakete uğramış kızları bin bir türlü 
hile ile nasıl l<ötü yo!a düşürüyormuş?! 
sorgu hlı.~imllklerin!n çevrelediği 

lloldeki kalabalıktıı orta yaşlı, yeleği 
• alın gümüş ktlstekll blrısı arltadaşı. 
na çıkışıyordu: 

- Ne zaman lstanbulıı gelip senin. 
e bir Alem yapsak sonu böyle oluyor. 

Tevekkeli dememi§ler, kılavuzu kar. 
ga olanın .• 

- Ne kızıyorsun, yahu, bunda be. 
nım kabahatim var mı? Sen demcılin 
mi, ki ·•gtcfollm, ama, artık umumi 
kadınlardan bıkUm. Şöy~ açılmamış, 

fazla koklanmamış b.r ICYler bula. 
lım ... diyen . 

İşte böylesi olunca da, bunlara kat 
'anmak lA.zım •. 

- Hadi, hadi, hep uğursuzluk sen. 
de. 

Ltüa orta yaşlı, §lşman başörtUIU 

bir kadın karıştı: 
- İki elim yanıma gelsin, ki doğ. 

ru uöyledl. Hakikaten eenin ne uğur. 
euz ayağın varmı§ bel - Ve sesini 
yavaşlatarak - Ben bunca. .ııcnedir, 
bu laleri yaparım, daha kın·akol ne. 
dir, adliye nedir bilmezdim. 

- Hoppala, §imdi sen başla baka.. 
lım. Neredeyse ke.rakola gidip benim 
haber verdiğim! de söyl!yecekslnlT.. 

Biraz beri yanda lki genç kadın. 
tahtaprrdeye yaslanmış, gözleri yer. 
de olduğu halde kare. kara dU,UnU • 
yorlardı. Et.ra!larmda da bir pollslıı 
bir bekçi dola11ıyor ve blrıın cv\•el şu 
cQrmümeşhut işini adllyeye havale 
eckrek çekip gitmek latiyorlardı. 

Genç kadınların ikisi de 25 ytı§Ulı 
geçmcml§lerdl. Pek gllzel d"ğlllerse 

do, çirkin de aayılmazlar:ıı. Basına 

entarlle boyasız surat1an birbirine 
uymuş, kendilerine saf ve bilgisiz bl. 
rer kadın s Uzelllğl bağı§lııml§tı. 

Orta ya§lı, §tşman kadm randevu. 
cu, bunlar da sermaycıeriydi, Bir • 
birlerlnln handlyııe boğllzll.\l'.rna sarı. 

lacak olan erkekler de nı.ncıevucunun 
evinde kadınlarla bir odada basılan 
adamlardı • 

Lflt!lyo biru evvel kendlırtnln de 
öylcdiği gibi bu ıaıerln kurduydu. 

L.a.kln genç kndınıarın bu l§C yeni ye. 
nl ha6ladıkları muhnkkaktı. 

Fakat ııimd.dcn sonra yolları çizil. 
mlştl. Evvclfl muayP.neye scvkedile. 

Fransada yen. sabotajlar 
Uııııtarnfı ı ucl .ııııytada 

ıııden;.. ıcznhürJerde bulunmuştur. 

İngiliz IJyyarelcri tarafından atı • 
lan ri~ıılclcr elden ele geçmekte idi, 

J· rnn~:ı da gizli olorek cık1ın 

Fraııce Lılırc gazetesi son üç ay 
ıclndc ı >;; ıl ııllındnkl Fransadıı 400 
Alınan nskcrinin öldüriildOğiinü 
)ozmakladır. Pariste bir Alımın as 
keri tlı:posu tnhrib edilmiştir. ':1'1· 
ne l' ırio; de ıki Gc~tııpo nJnnının 

cesedi bulunınu~tur. 

Ll1 OND.\ l',\PU..AN TEı.A.lltJRAT 
Loutlra, IG (A.A.) - Londradaki 

hur Fransızlar karargA.hına gelen 
t.nbcrl:rc göre l;;gal o.ıtındıı. bulun • 
mıyan Fran:mJ.aki hnlk H temmuz... 
da zalimlere lm~ı tczahUratta bulun. 
mak hususunda. yapılan de.veto icabet 
ctm şlcrdır. Bu cUml<'tkn olarak Ll. 
yonda b.nlcrce kişici n mürekkep bir 
halk kt.ıtkı;ı Carno~ ı. eydanında top. 
ıanmıştır. Halkın :ırasında çocukları 

nı da yanlarına almı§ birçok kııdm 

ca bulunmaktaydı. GönWlQ lcjyoeılar 
tcznhUrata mani olmak istedikleri 
zaman halk ''bu lej~·onwı Rusyayıı. 

göndcrinl.z,, cllyc ba.ğırmata bp.§lıı. • 
mıştır. NUmııyi§çiler Amerikan kon _ 
eoloslut;unun önUne gldc:-ek tezahll. 
ratta bulunmU§lıı.r ve Marscyyczi te • 
rcnnUm ctml§lerdir, Llyonun bUtün 
sokaklaTınd:ı. ve mahallelor'lnde bU • 
yUk b:ı.yrıı.klar nwılmı§tı. 

BEl.ıQtKADAKt BAil.fALAMA 
HAREKETLERt 

Londra, 16 (A.A.) - Almanların 

işgali altında bulunan bUWn bölgeler 
de yapılan devamlı baltalama hare • 
ketleri harp rstıhsalinı ve askert na.k 
llyatı ciddi surette sekteye uğrat • 
maktadır. 

.Bcl{tlka istihbarat ajansı son gün. 
!erde V6rditl bir hnbcrle Şıı.rleruvıt 

yakuılarmda yeni bir baltalama ha. 
reUetı yapıldığını bUdirmi§tlr. 

ZAYİ - Dışı koyu kurşuni lçt bej 
renginde l>lr portfoy zayi olmu§tur. 
İçindeki 65 lira. bula.na hed.y ... edile. 
ccğlnden muhteviyatı olan evraktn 
a§ağı<laki adrcalme gönderilmesini 
rıca cdcrlm, 

Adl'cı: Hayd'lrpaşa Valdebağı ,pro. 
\antoryum anbar momuru Mur~za 

Önder. 

ceklcr, bllfihıre de elhırlne birer vo. 
slka vcrllccekU, 

L<ıt'I ·c bunları çok kurna1.ca kan • 
dırm~tı. Randevucu kadın, glmdlye 
kadu hep, serbest kadınıarla 1.1 
ynpmaktnnsa, böyle Hanyayı, Kon • 
yayı anlamamış, mahallesinden dışa. 
n seyrek adım atmış kızlan tercih 
etml§U, 

Sık sık ecmt dcğljtlrlyordu. Her 
evde 6 aydan fazla oturmıyor ve yeni 
tl\fttıd~rı eve do kullandıgı kızları bir 
daha almıyordu. Son de!ıı. Fatihte 
SarıgU7Xılde bir ev tutmuııtu. Fahire 
lle Sühoyll da bu sokakta otlıruyor. 
ıardı. Fahlreyt nişanlım blr gtl..n evde 
yalnız kıstırarak kendisini klrletml§, 
SillıeyU!. da baı:ıke. tUrlU bir kazaya 
kurban gttmlştl. Kurnaz LQtfiycnln 
usuıu evvel! bulunduğu mahnilenln 
b;.ı gibi kızlarını seçmektir. Kısa bir 
zamanda bunlan koşfetmlD ve çabu. 
cak akıllarına girerek: 

- Stz aptaı mısınız. Ne olacak böy 
le bir köşede oturmaktan sanki. Bak 
Uzcrinlze giyeeek bir kat elbiseniz 
bile yok. dlyo bnglamış ve nihayet: 

- Benim çok ungln tanıdığnn 
erkekler vardır. Arada bir bana. ge. 
Un, Sizleri bunlarla tanJ'.8trrayım, da 
biraz dUnyayı nnlayıp parada.n yana 
da rahat edin! diye kendilerini ka:ı. 
dırmı,,tır. 

Artık Fahire ile Süheyla., LMflyc. 
nln ufak bir ~arctl üzerine lıısa !e.. 
suaıarla eve gelmekte ve yabancı 

erkeklerle birlo!)lilektedirler. LQtfi • 
ycnln kendllerlno verdlA't para on 
Ura ile be§ Ura nrasmdadır. Tııbll 

n11lnn payı kendisine. 
Fakat l§te, talih fazla yar olma. 
~ ve nihayet yakayı ele verml§tı •. 
Fahire Ue SUheylA bu t&§~lt tacir • 
!erle birlikte cUrmUmeşhut halindo 
yakalanml§lardı. Biraz sonra curmu. 
mcİ§hut mUddeiumumlliğlne çağrıl • 
dılar, LQtfiye ifadesi sonunda. tevkif 
edildi, aöarrtlar )':ı.lnız gahlt snyılarnk 
serbest bmıklldı, Fahire ne SUhcylll 
da muayeneye gUndcrildi. 

ADLİYE MUHADlRt 

• ıı: * 
NOr l\r7.ların hııklkl istmlelrl yeri. ... •c mlit;tcnr :ıdlar kullandnu tır. 

Mısır cepbasinde 
Bn turntı ı ncl sayladn 

be bölgcslndekl bir kurmay karar • 
cthm:ı hücum edilmiş ve büyük bir 
l•amyOl\Un yan:na bombalar dU§mÜ§. 
tUr. Dllşmanm hava bombardımanı 

~lr parça artmışsa da avcııanmız 7 
düşman uçağı dllşUrmüşlcr ve bir 
miktar dUı;man uçağını haııara uğTat. 
m~lardır, Bomba ur;aktarımız dün 
ak§am Blngazlye hücum etml§lcr, 
orada. yangınlar çıkarmışlardır. Gece. 
leyin Tobruk'a tekrar şiddetle hUcum 
edilmiştir. Dtt~an Maltnya kar§l 
yaptığı hücumlara. mahdut blr ölçUde 
devam etmiştir. Bu hareket netıco • 
elnde tayyarelerlınlzden lklııl nok • 
6<lllclır. 

Itonıa, IG (A.A.) - ltalyan ordu. 
ıarı umumt karnrgflbı;nın '178 nunıa. 
rnl rtcbllğl: 
DUşman Mısır cephesinde merkez 

ltuimlnln mevzilerine kıırjı t:lddctıl 

taarruza geçmlııse de her taraftı. dur 
durulmu§ ve derhal pile'tUrtUlmU~ • 
tnr. Kuvvetlerimiz 1200 esir aln11ş • 
lar ve hayli zırhlı vasıtal&n tnhrlp 
etml,şlcrdlr. 

Kadlu ybladen 
_.. Baitarafl 1 ncl.91!y18dıı 

Kaptan Ali iemUc tanılan bir genç, 
lıundan bir müddet evvel Sabiha isim 
11 blr kadmla. tanıollll§ ve bu kadm. 
la. metrcıa h:ı.yatı geçlrmeğe başla • 
ml§tır. Fakat Sabihayı dııha evvel 
tanıyan Y11Sut ve 1smııll, bu kadını 

Alinin elinden almak iateml§ler vo, 
tnnıdıkları bir kadını araya sokarak 
Sabihayı ayırmışlardır. Bu M.di~o U. 
zerine Ali ile Yusuf ve lımıallln arası 
acılml§, blrbirlerlne düşman olmuo • 
lardrr. 
Sık mk kavga edc'n bu §nhıslar, 

bugUn de Beyoğlu Baıdqmzarmda 

karşılaomışlardır. Ali, kartı.sındn 

Yusuf '-e lsmaill görünce dik dik 
bakmış, iki arkadaş bunu bahane c. 
derek Allye IAf e.tml§lardır. Ali de 
onlara l!Oylonlnce l§ bUyümU11 ve Uç 
k~, sokak orta8lnda kavgaya b:ıgtıı. 
mışıar Ali her m kadar kaçmak Is. 
temlısse de Yusuf buna mııni olmuş, 
lsnıan de bıçağını çekerek Aliye llç 
yerinden saplamıştır. Hldüıc mahalli 
ne gelen potısler suçluhn yaltalamı:ş. 
n1r, yaralı da Beyoğlu hıuıtancatnc 

knldırılmı~tır. 

Şark cephesinde 
Bııatarafı ı ncl l!Ayfada 

bombalamışlar ve bir çok dUşman kol 
larmı dıığıtmı§lar. Savaı uçnkları • 4 l 

:~:. ".:~::.~~~:"·,:: .. ":"..: ::::~ ı:: Amerika dan Türk ç p ~ 

gmlar çıkmıştır. Ayrca bl\yUk b\r 4 
)ilk gemisi tam isabetle batırJlmı§ - ~4 
tır. f.'4 
DUşman, ehemmlyetU tank kuvveL 1 ~~ 0~ 

!erile ve zırhlı teekll\crle Voronej ı~ ~ 
köprUbaı.ıma karııı yııptıgı taarruzla • ~:C ~ 

:ızd~:~: k~::~:;ı~:: sı~:t~~r;,: ~:Amerikadaki Radyo Şirketleri Türkiyedo:~ i ~ 
beraberliği yaparak dllşmıınuı bUtUn ·~ d • .

1 
T k • ~ 

hUcumlarını kanlı kayıplar verdır • f.~ ınleyicı ere ür çe neşrıyat ~ 
mek sureUlo püıltUrtmüştür. Doğu ~ ~ 

cephesinin baı.ıka. bUtUn kesimlerin • :.~ saatlarını b•ıldı•rı•r•erl ,• ~~: 
de yalnız mevzll ehemmiyette savaş.1•:4 • : 
!ar olmuştur. ı;:4 

Lcndra, 16 (A.A.) - ~ce ya• 
1

1~'4 

1
-4~ 

rısı Moak~wa.dn ne5rcdilen Sovyet i 
tebliği: ''Rus kltlıJarı Voronez sa•'~~ 
hasında çarp?Şl'tlrya de,·:uu etmi§• ~~========:::::::::::::::::::=:::;::::::;;::~===~ 
!erdir. Sovyet krtalan ağır çarp13• • 
malıırda.n sonra Bogucar ve 'Millt• •l Dalga Uuınlııtu .: 

rovoyu boşa·. tmıı;1nrd1r. Cephenin 'f.~ Türkiye saati Program Günler Uadyo Merkezi l{tlo!llJU .. Mr:re , ~ ~ 
~~;~n kesimlerinde değişiklik yok• ~: .,,._A> >:~ 

?doskova, 16 (A.A.) - Sovyet ~~ 8:10 - 8:30 Müzik Salı, Çarıamba, Perıembe, WRCA 9,610 );• 
tebliğinin ekinde otıyıc dcniımekte. ~ Cu~ Cumarleıri, Poz.ar t 
dlr: .:~ 

14 temmuzda hava kuvveUerlmlı.e 
mensup te§klller cephenin muhtelit: 
kesimlerinde 90 dan fa.zla Alman 
tankı fle asker ve malzeme yUklU 160 
kamyon tahrip etmi§ler veya hasara 
utra tmı!ilardır. 

Voronej böl~sinde muharebenin 
şiddeti &f ttlkçc artmaktadır. Birkaç 
müstahkem mevzi ile meskQ.n mahal. 
le birkaç kere elden ele geçmlııtır. 
Bazı kesimlerde Jotalarımız multa -
bil taarruzlarla ilerlemekte olan dUg. 
manı a~r kayıplarla. geri pUskUrL 
mtl§lcrdir. 

Stormovtk pllotıımınızla bir tank 
blr\lğl tarnfınde.n yapılan harekeUer 
ewaauıda bir tek gUndo binden fas_ 
la Alman subay ve eri (!JdUrfilmUştDr. 
19 tank ve 23 top tahrip edllmlşUr. 

Kallnln cephesinin bu kesiminde 
birllklerin::tz dU§man taarruzlannı 

geri pllakürtdükten sonra muka • 
bil taarruza geçerek yol& kadar Uer. 
lcmlJler ve mUhlnt bir sırtı iı.ıgal et. 
ml§lerdlr. 

J..ondrl\, 16 (A.A.) - Moskovadakl 
Röyter ajansının muhabiri ~zıyor: 

İki ytlz clll kilometrelik bir cep • 
hede cereyan elden ;Don muhnnıbe • 
eme Alman piyade ve mot.örlü kuv. 
veUerlle ııalr kuvvetlerden mUrekkcp 
80 tUmenin, 4000 tankın ve SOOO tay. 
yarenin i§t rak ettiği tnhmln olun • 
maktadır. 

( 

:~ 

:: 
:: 
• ~ 
f. 
~ 
~ 

~~ 

8:1:> • 8:30 Müzik 

8:30 - 8:45 Haberler 

Pauateri 

Salı, Çar,amba, Per1embe, 
Cuma, Cumartesi, Paz.ar 

Pazartui 

Her gün 

8:45 - 9:00 Haberlerin Salı, Çarfamba, Pertembe, 
Talılüi Cuma, Cumarteıi, Pazar 

18:15 - 18:30 Haberler 

18:45 - 19:00 Haberler 

19:00 • 19:15 Haberler 

19:15 • 19:30 Haberlerin 
Tahlili 

21 :30 - 21 :45 l-Iaberleı 
21 :45 • 22:00 Haberlerin 

Pazarteıi 

Her gün 

Pazartesi ve Perıembe 

" 
Pazartesi, Salı, Çar,amba, 

Persembe, Cuma 

,, 
,, 

Par.artesi. Salı, Çmfamba, 
Per1embe. Cuma, Cumarteıi 

.. 
Pazartes;, Salı, Çarıamba, 
Per§embe, Cuma, Cumarteıi 

• 

,, 

Her gün 
Her aün 

WNBI 

WRCA 

WNBı 

WLWO 

WRCA 

WNBI 

WLWO 

WRUL 

WRUW 

WCBX 

WCRC 

WRUL 

WRUW 

WRUL 

WRUW 

WNBI 
WNBI 

;>uaç • 

11.890 

9,610 

1 *)e<::!F 

11,890 

15s250 

9,610 

...... ........----
11,890 

15,250 

15.130 

11.750 

15.210 

11 ,s:;o 

11;750 

15.130 

11,750 

15,130 

1'1,780 
11,1eo 

19.? 

19.1 

19.8 

16.9 

19.6 

16.8 

16.9 

19.8 

16.9 

19.8 

16.8 
16.8 

Voronejde ve en kuvvetli Alınan 
baslnsının yapıldığı Boguşann cenu_ 
bunda Kızıtordu .sayrca pek UstUıı 

kuvvetlerle kn~ılaşmışur. D0f11Y1an 
atmdt ııımaldc cenuba doğru giden 
bıı_,ırca ~imcodlfer 'h!\ ttmm her iki 
taratma da hAklmdir. Sovyet kıtala. 
rmm gemrtndc. uzanan bölgede demir 
yolu ııebekeslnln hatları seyrek ol. 
duğundan bu kısımda kıtaların bir 
cepheden diğerine nn.kllne ~orluk 

çeltllmektedir. Bilhassa. Voronejde Ja=======~~==;;:;==:;;;:;::;;==-;;;;;;;:;:;;;;;;::;======~===========;;:: 
Alman kayıptan lnamlmıyacak ka • 
dar ağırdır. Bazı noktelnrda Almıı.n 
aııkerlerl arkad~larınm cesetleri U. 
zerinden ırilrUnerek lle:-le-:nckterilr 

Don muharebesi şimdiki ııeklllc es.. 
ki zamanlarda yapılan kahramanlık 
milcadclelerlnl andırmaktadır. S?v • 
yet askerk!rı dUgmanı kend( kaYl!llB. 
rmın dört misline uğl"ııtmaktadırlar. 

( Bu Listeyi Lutf en Kesip Saklayınız ) 

Hoguş3nn ocnup bölgesinde Atman 
baskıı;ı azalmıştlr, Daha. c~nupta. Do. 
neç Uzerinde Sovyet kuvvetlerinin 
Llşieanskı tcrkettiltten ııonra §&rlca 
dogru ikinci ı;cklll§lerl nctlcesinde 
kısıı bir stlkQ.net hasıl olmuştur. Suv. 
yet me\·zllerlnln Aidar nehrlntn han. 
C'I sahilinde buıunauklıı.n mıı.lflm ol • 
mamnkla beraber Sovyot ve Alman 
kuvvetlerinin yCllt 2Jlr muharebeye 
başlamak üzere ba.zırlık yaptıkları. 

na ıüphe yoktur • 
l".fo.,\~ov:ı, 16 CA.A.) - Moskova 

radyosunun bildirdiğine göre Finl&n. 
da körfe%! ııtblllnde Dell Petro tara. 
fmdan inşa ettfrllmlı olıtn meşhtrr 

Peterhof sarayını Almanlar tahrip 
etm{şlerdlr. 1911 ıene11lnden sonra 
mUze haline getltihniş olan bu saray 
ılaha evvel dU§rnan tarafmdan yağ. 
mh. edilmiş ve kıymelll po?'l'!e~ ko. 
lekslyonu ile t&blolar, klt&pltır, be.iL 
lar ve mö!>lel<'r g~turülm!!,tUr. 

Kl§ın ltalyada mektepler 
kapanacak 

ııonıa, lG (A.AJ - Yakacıtk teda. 
rlldndeld gtı;:lilkten dolayı bu kıu 

melttepler bir mllddst kı.p:ı.tıl~cıı.k 

tır. 

~--------------------------h~ n bul 5 ın:-1 N'oterllğlnd•n! 

O. N,: :!11 • \".N. 8878 
Gerek İ11tanbul noterlerinde ve ge. 

'Tekae Odcaa ve M~kova ':nlrk kon • 
.ııolos'lu"'1nda biraderim Nlkola Sırrın 
cs~unu abarlarını dRhi tevkil ve az. 
le ı:rezun olmak Uzere umumi vekil 
ıınab ve tıı.yln eyledikten aonra. bUL. 
hıTe Odeaa konl!901osluğu marifetııe 
mumaUeyht umumi veklletten azlet. 
tığım gfb1 evvelce verilen satlllilyet ~ 
lerlne i&tlnaden tevkil etlikleri DİK. 
R.\N KEŞİŞYAN namı <ll~ri (PA. 
PAZYA.~)ı dabt nzletmı,,um. Bı!A.hı. 
re tstanbul dördllncll hukukU!lda bu 
vekAletnamelere iıtııiaden nsmıma 

---s-ı·_r_h_ı_r_s_ı_z __ ~-, ıcnıyı vek&.lct olduğunu illtlhba.r ey. 
ledlm. Bu babtald haldan iddia etmek 
haklarımı muhafaza ederek aözU ge. atr 89118 sekiz ay çcn vekAletna.melere day&!UU'&k na. 

baps mabktm Gi n mım~ verilen bQtUn. veklletnamele -
rln hOknm.u~ını-onıı beyan eder w 

Beyazıtta bir d"mlrcl dtikkQ.nına yapılacak lglcrde htıımn niyet iddia. 
gece yarısı girerek bir örs Ye bir bal. Jarınm meamu olmıyacağını bu tıı. 

yozla, demir pnrçalan/çnldıktan son. rlkten b?.ş'kıL taratımdan doğrudan 
ra yAkalıınan sab•kalı hırsızlardan iloATuyll tayin olmllf wldllerlmden 
Ahmet. yapılan muhakemesi sonun • ba§ka hlç kknlıenln haklu ttrruıaıı 

da bir sene sekiz ay hapee mahkfun oıamıyacağmı ve bOkmen mOnazll 
olmıı§tuı-. bulunduldanın illn ederim. 

Çaldığı ııeylerı satın alan Unkapa. l•orgl SırmıC"ıoA-1n. 

nmdn. dcmiı:cl Aziz, lsmall ve HOse. 1\la.hmntpaş& Man~ ban No. 9 
yln de l\çer eUn hapse mabk<ım edil. Vaki talehe binaen ne~lr ve filn e. 
mı.,ıer, ancak bu cezaları tecil edil. dilmek tızere En Son Daklkıı ga7:ete. 
ml§tlr. sine tevdl olunud. 16 temmuı; 1942 

Askeri Tıbbiye Okulu 
"Tabip. Eczacı. Kimya. Disci. Hukuk. ve OM-et 
men.. tanıflarına alınacak· talebe kavıt ve 

kabul şartlan 

s. - ·nır:nye t.-umhunyeU teba&Sllld&n bulunmak. 
2. - Soyadı ve fotografı kend! nlltuıru ile birlikte ana \'e b:lbasmın 

ııOtus ı~tıtıannı ıtraz e:...~cı.. Bunlardan ~?' hP.'!'.l"t bh1ııl vefat f'tm~ l9ll 
nUtu& kaydındl\11 b!rer mw;addak suret getirUmesl llzımdır. ,.Ebeveynine 
ald işbu tanınma veııikalan mektepçe görüldUktC?n ııonra hemen 1ade ediJtr. 

s. - U!l"-dc:ıı pek lyl veya iyi derecede mezun olmak. 
4.. - ~eyt b!tlrıne ve olgunluk diploması vermek. Haz:ırlanmam~!S 

lise mUdOrlycUndcn bir rnusaddak vesika ve ııskeı1 tam ehliyet.name glls. 
ternıek. 

ıs. - On Bekiz yaşına b&sml§ '\>e yfrmi Oç yaşma gtrmemfıı bulunmak. 
6. - Çtçı-k a~ı wslkau göstermek ve tam te§CkkUUU a.skeı1 bir ıubb! 

heyet taratındnn muayene olmak ''Okurun rapor Ozerlnde taSdikll totoS'• 
rafı bulwıacr.ktır . ., 

7. - Kcndls!nln vo a!leırtnln fena hal ve oOhret sahibi olmadığı okuruıı 
n1oe.:;ıl1 ve .nlkAh.lı bulunma.Qığı h.a.kkmda ma.ham zabıta. tarafından tal• 
dlklf bir vesika göstermek. 

8. - BaM ve ana ınmllış tııe bilyUk baba ve ana, amca, dayı, hal"• 
teyz.e kıs ve Mkek karde3 veıt olabilir. şu kadar ki a.na ve babanın &dUk.. 
ler'.ne dair resmi bl!' ko.grl getfrmelfdlr • 

9. - Kabul edl1dikleri kendilerine tebliğ edildikten sonra veli.si ur-· 
fm•fan ve noterlikten musaddftk okulda llrneğl ya.z,ıı tıı.a.hhUt ıeno<U okul• 
Vtr!Je ce ktır. 

10, - 4 X 6 bQyUkl!llrU 8 lt!t.ta fotr:>gnıf. 
11. - M'.!hte~ kat'1 kayıt muıunoleei yukarda fstenllen wsallt veril-' 

dlk!.en sonra ''F.yIUl tyı,. A<'T!Unda yapılrr. 
Ltseden pel: lyt dcr~cede mezun olanlar bll!lmUhan alınır. .,-
1~ ~creccCe mezun o:l":ılar kadrodan fazla talip o'urn lstek1ller ıttll• 

ırmda ••yabane~ dll ve rlyıızi:reden., mUıo.abaka imtihanı yapılacak ve eıı 
çok numara. alanlar ecçllec!ktlr. İmtihan eylül ayı flk hatttısında yapılır. 

l:!. - U-!eden blr ı>ınf! evvel ve daha evvel mezun olanlar bu mUd :ıctl 
uerete ve oe ııure!Je geçlrdlklrlnt blldirmcğe ve tevaika mecburdurlar. 

'.S9 - 7611), 


