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(' İngiltere 
İle Rusya 
Bir ittifak 
İmzaladı 

-o-

Harpten Sonra 
-o--

1 • Taraflar Arazi 
Genişletmiyecek 

~vrupada 
Bu Yıl Yeni 
Bir· cephe 
Kurulacak 

--o-

Rusya İle İn9iltero ve 
Amerika Bu Husu!>ta 
Mutabık Ka:dılar 

Molotof, Amerikada 
Bir Hafta Kaldı 

2 - Devletlerin le; 
işine Karışmıyacak . 

~:~ıpe,~k:him l Molotof-, -~ondra ve AlmT""""~ ka.S< ,.ap•lmakt.a olao hava taarrı9•larına işfirak içio Büyük Britanva adalarında (op. Har p Sonu İşbi rliği a 1 Vaşingtona Giderek ı- aom•ga bÔşlad•il• bildlrit .. n Amerikan hava kuTI·etlerine mensup tayyar~lerden biri Üzerinde ı: 1 

ir Harekete . : ~~;~,o~acX~ A.~önıg~u.J \..( ASKERİ V A_Z i y ET J fj@W!f@l~Ç:jJjl Anlaşmaya -~:~.;dı 
fiazırlanıyor 1 ~a~iciye Nazırı Eden, Rusya il<> .,, Vaşington, ıı (A. A.) - Unitet 

Lıütte!ikler wnduklarmdan evvel r~~~t~~J~~::Ef~~~ L .. IBYA CEPHESl.NDE 1A1man1 ar f!ilı'~~:~:~~::=~:,rıg·~: 
~azırlanmışlar ve 1942 yıll içinde bildirmiştir. Bu muahedeye göre, • 1 B •• ru·· ıha kem •• cephe kurmak acele ödevi fö:erin 

vrupa harbini bitirm.iye karar harpten sonra, her ikı· meml:oket de tam b · 1 J "7nn.işlerdir. Almanyanm ~ark ve :;; ır an aşmaya varmış ar l.ıby h 
1 

· Almanyanın veya müttefiklerinı·n dır. 
acep e erınde meşgul olması h T b k D • El G • d • da Onlara cesaret vermektedir Bü- er türlü yeni hücumuna karsı •• o ru iaşerse Mihverin Hem Strate ·ıik e e ~ 1 r 1 Beyaz sarayın tebliğine gore 

tün hazırlıklar şimdi müttemderln karşılıklı yardımda bulunacakla;_ ~ Molotof. son günlerde bir hafta 
garpte ciddi v: mühim bir harekete • ~· Sulh ün akdinde ve bunu ta- u stünlük Temin Edeceği, Hem Nakliyatta -0- için Birleşik devletleri ziyaret et 

baıılamak üzere olduklarnıt gôste-,Yukardiı• Mr ROO$f' lt M c ' kıp edecek yeniden tanzim dev- K 1 rmş ve Birleşik devletler yüksek tİYor. Onun için yakında garp ehil meşhur .Atlanti:e :.~.k ~· hur- resinde, Atlantik mukavelesi o avlak Elde Edeceği Muhakkaktır 16 Gün Mukavemetten devlet adamlarile görüşmclnde 
~~1:smde Yeni inkiııa.flar bekle- smda. Köşede: M~~~lo~;f esna- prensipl~ri .• ~s~sr üzerinden Sov- bulunmuştur. ır. A~ağıda: Yeni ittifök hakkmda lzahat ye~ler Bır~gı ıle İngiltere birbir- r- Yazan: Emeldi Deniz Subayı -, Sonra Fransız M. Roosevelt ve M. Molotof 

veren Mr. Eden lerıle ve dığer birleşmiş milletler ı NECAT 1 YAS M UT ı Garnizonu Çeki\di Birleşik devletlerden Sovyetler 
• ıı.ı. M,. Zekeriya SERTEL • le iş birli~i y~pacaklardır. · -·-- Birliğine uçak, tank ve daha di • 

M~ttef!klerın ~141> cephesin B 1 r Amerika ed:~=-~:r~.~:~~~:.:"~c~~l':ı .• ~!:i;:'~~~: ·.~ ... !':,~=~~ ~!"~~:~-:::~ R:;;:;,:~. b~~~:~;~~ lngilizler Bu Çevredeki f:;ıa~:;r..::::~·~~:iaı:~~!::'.~ .. ~~-
hil' 

1 
e gunden gune daha faal tıktan sonra şöyle devam etmiş- Tobruk limanmr ;:aptetmek için bil- olsaydı, 0 zaman taarruzuna devam AJ K birleri ve ayni zaırıanda harpten 

Sab.m0 .oynadıklarım ve Avrupa F·ı tir: ytik gayretler sarfetmiş olduğu anla- edebilmek için elinde kfı!i kuvvet ve man olJarını Ağır sonra bütün milletlerin sulh, em 
~füı~:e asker çıka7,malan i~- 1 05 U . "~oskovada iken M. Molotofu şılıyor. Bunun gerçekten böyle olma- malzeme bulunacağı ve zaylatmm dıı Şekilde Bombahyor niyet ve hürriyetlerini siyanet 

• tok eınare~~frm·g~steren bır 1

1
• • Ingiltereyi ziyareti için samimi sı icap eder. Çtinkü General Rommel, daha kolaylıkla telafi edileceği kabul Berlin, 11 (A. A.) _ "Tcblig·,, bahsinde Sovyetkr Birliği ile Bir 

0ır defa 1ngihz hava ku tl 1 ere e · Şimal Afrikada bugün sabahlc • Jeş eve er arasın ı iş bır i· b· • . ış !l'. n CJ it d surette davet etmiştim. Buradaki başladrğt taarruzun dığeı· ~afhalarına olunabilirdf. Halbukı o Hk yapmak is- ik d l ti dak" · l 
ti, . . .. vve. e. müzakerelerimiz. kafi derecede kendisi için çok daha müsait ııeraitle tediği baskfnla muvaı:tnk olamamı" ı ... Yalnız fn....;H...._d:tl d w yin ngiliz müdafaa sisteminin en gıni ilgileyen esaslı meseleleri 
cieg .. ı'l 6"'""" a " arı. uze.rı.n. e , terakki edince. Jng:liz h i.ikôm. eti dl'vam e ebllmek için evvela Tob- ,.e on günden beri devam eden şiddetli ·· ·· ·· 1 d' H · Manırı ve aar hil1 --o k' tın . o'neml• cenup kaı'de · ı b. goruşmuş er ır. er ıki taraf., l·u ~d • -s ~ p sa e~ı ~e. - ft1H"' Devamı Sa. 2 Sii. l ru u zapte ek zorundadır. Bu mak- cephe muharebelerinde eIJndckl kuv- • sı o an ır 
l" .. e de mutlak bır hava ustun. F"J T k"I Ed H sadına henüz mu,.affak olamamı;itır. velin bir kısmmı ve malı.emenin mll- Hacheim istihkamı zaptedilmiş - tün meseleler üzerinde görlit>--bir. ~gü temin etmiŞlerdir. İogiliz 1 oyu eş 1 en a r p İngiliz o.-du'u b>< <"k muh~ebelocd~ him bic k"m•m mfetmio va"yctte tir. Düşman burada çember altı. liği buluniluğunu memmmiY<?!IC 

fyareieri gece ve gündüz dur- G · ı • A V A sonra Mısır hududuna çekilmek mec- bulunuyor. Bilhass,1 bu muharebelere na alman kuvvetlerile günlerce beyan ı>vlemişlerdir. • 
~~sı~ Avrupa sahi~erini ve emı eri na afan vrupa buriyetinde kalsa bile eğer Tobruk havaden \'eyerden iştirak eden motör anudane ve şiddetli bir mukove- Bu görü~r.:-terde Amerikan ordu u 
'""'lllan Iıman \ k l K 1 • K d mukavemet eder ve mihver kuvvet- adedini ve bunlarıı. gece gtindüz dur- met göstermiştir. Genelkurmay başkanı general Marsh:ı.11 
l'inj b ·e sana~ı mer ·eze UVVef ertne atıl 1 !eri tarafından zaptedilemezse Gene- ~ D S 4 s·· 1 D ombardınıan edıyorlar. ~ evamı: a. , u. ~ evamı Sa. 2 Sii. 6 1:!fr Devamı: Sa. 4, Sü. 2 

S 1n T ral Rommel'in, taarruzunu Mısfr hu-
~ onra giltereye gelen Amer) -o-- H t 1 dudundan içeri doğru devam ettire- o .. '" , .. ~-
'Yan hava kuvvetlerinin de pek A .k T ren a ... 1 bilmesi çok şüphelidir. Mihver ordu- Mil 
h akında harekete geçeceğini ha. merı an ayyareleri sunun iaşe ve malzeme yollarmın u· 
d~r.veriyorlar. Bu kuvvetler, sim de Almanyaya Hava A 1 zunluğu vesaire dolayr~iyle maruz 
i 1. lngiıterede taarruza geçmek Akınlarına Bac:hyacak ç I ıyo--: ırnıdxğx büyük müşkülat ve sıkıntıyt 
~cap eden hazırlıklarını ta - :r ı evvelki yazımızrla anlatmıştık. Mihver 
r·k amakla meşguldürler. Ame. . V?Jingto~ı 11 (A. A. _ İfşa e- ordusu bu taarruza başlıyabilmek için 
ltı an kuvvetleri, Amerikan hava dıldıgine gore, en az bir zırhlı, -o- ladm gelen kuvvctı, malzeme ve ia-

c~rnandanı tarafından idare edile bir kruyazör, .muhtelif muhrip Bulnaristana Gı•den şe stoklarını temiu edebilmek kin bu 
l· • ayn tayy~e meydanlarından ve gemılerden ıbaret bir Ameri- ':il uzun muvasala yolları üstünde ay-

ı:alk.acakı. .. . ve Ingiliz' kuvvetlerı'le k y·· k H +• D larea emC?k ttikC?tmiye mecbur: oldu. ş b _ an filosu, Britanya anayurt fi- Ur eye 1 Ün 
t .ırligı. yapmakla beraber, müs losuna iltihak etmiştir. Filoya tuğ 
;ıtu bir şekilde çalışacaklardır. amiral Lüfen tarafından kuman- Şehrimize Döndü 
h Vrupa üzerine yapılan İngiliz da ed~lmektedir. Kral Jorj, dün 
ava hücumlarına Amerikan tay Amerıkan filosunu teftiş etmiştir 

:farelerinin de akını eklenince K 1 ~üttefiklerin garpteki h ava üs_ Amerikan hava filoları ÖprÜ erin İnşası 
Erdi unJ.Uğü bir kat daha artmış ola. Londra ,ll {A. A. - Almunya işi Sona 

cak'ttr. ya yapılan hava akınları devam 
Garpte askeri harekata ve kara etmektedir. Pek yakında Ameri Avrupa hattının işletmeye açıl 

r,,a asker çıkarmağa teşebbüs için kan tayyareleri kendi mürettebat mas ıetrafında teknik müzakere· 
oli{~rnı olan ilk şart tahakkuk et • larile, Britanya hava kuvvetleri- lerde bulunmak üzere Bulgarista 
ll'tiş demektir. nin düşman topraklarına yapmak na giden 9 uncu işletme müdürü 

Şlındi iki günden beri Londra ta oldukları akınlara iştirak ede- Hayri İsenin reisliğindeki heye-
~adyosunun, Alınan işgali altın ~ ceklerdir. timiz, dün sabahki trenle şehrimi 
~bulunan Fransız topraklannda Lyttelton'un sözleri ze dönmüştür. Heyet reisi Anka-

~ı Fransızlara yapmakta olduğu V raya giderek müzakereler hakkın 
ikaz ve ihtar, bu bölgede yeni ve aşington, 11 (A. A.) - Dün da alakalı makamlara izahat vere 

b
rnuazzam harekatın arefesinde Vağingtonda bir nutuk söyliyen cektir. 
ulunduğumuzu göstermektedir. Britanya istihsal nazırı Lyttelton Evvelce de yazdığımız gibi, 

Fransızca yapılan bu ikaz ve ih. ~me~ika ile Büyük Britanyanın şimdilik karşılıklı birer yolcu 
t~~da, garpta başlıyacak olan bü uç mihver devleti tarafından ya- treni işliyecektir. Bu trenlerde 
Yük sk · h kAt ·· · d pılmaltta olan uçak sayısından Avrupa yolcuları için yataklt, bi-
l 

a erı are a uzerm e ısrar yüzde elli fazla uçak yapmakta . . . .. .. .. k a._ durulmaktadır. Bu büyük hare rincı, ıkınci ve uçuncu mev i va 
kh~ttan kast, sadece kesif tayyare olduklarını bildirmiştir. Bütün gonlar bulunacaktır. Trenler 

Ucumlan mıdır? Yoksa buraya ~Devamı: Sa. 4, Sü. 2 t:!ff," Devamı Sa. 2 Sü. 1 
~~ılacak askerle bu bölge bir ==============~~========-
~-p sahasına mı çevrilecektir? r·· ............................ - .............. ...-, 
İk.azm lisanından daha ziyade M • ik:ınci manayı çıkarmak mümkün ,.,,,.... seıı·m ; z 
d.~ihayet dün verilen bir h aber j 
d_e bu ihtimali kuvvetlendirmiş
tir. Londradan bildirildiğine göre 
.Anı.eri.kanın Atlantik donanması, 
lngiltereye gelerek İngiliz donan 
ll:ıasma katışmıştır. Şu halde g~rp 
Sahillerinde başlıyacak olan aske 
ti harekata donanma da iştirak 
edecek demektir. 

* * D u hazırlık gösteriyor ki müt 
Uıteklifler bu defa garp ta ciddi 

\7e mühim bir harekete başlamak 
üzeredirler. Almanya Libyada ve 
§ark cephesinde meşguldür. İşgal 
altında bulunan garp sahillerinde 
Pek az miktarda tayyaresi var • 
dır. Şark ve Libya cephelerini ih
trı.ale razı olmadıkça ga!Pta müt
tefiklerin hava kuvvetlerine mü-

131'".. Dc:,vamı Sa. 2 Sii. '1 

Bakım ve Tutum Sergisini Şereflendirdiler 
Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kongresi 

Murahhaslarmı Kabul Buyurdular 
Ankara, 11 (TAN) - Reisicüm

hur Milll Şef İsmet İnönil bugün 
saat 16 da Çarıkayada Çocuk E
sirgeme kurumu kongresi mu
rahhaslarmı kabul buyurnıu§lar
dır. ... . 

refömdirmişlerdir. Sergiyi hazır
layan ulusal ekonomi ve arttll'
ma kurumu relııi Balıkesir sayla
vı Gn. Kaznn Özalp tarafından 
karşılanan Millt Şet sergide teş
hir edilen tablolar, grafikler ve 
ulusal ekonomi ve arttırma ile 
ilgili birçok eşya hakkmda izahat 

Ankara, 11 (A.A.l - Milli Şef aldıktan sonra kurum reisi Gn. 
Reisicümhur !smet İnönü, ayın Özalp'ı, bu başarıdan dolayı tebrik 
onuna tesadüf eden Ça~amba gü- etmişler ve serginin hazırlanması 
nü saat ı 7 de Sergievinde açt- için iyi çalışan Vedat Tör'e de 
lan bakım ve tutum sergiıdni şc- ayr!c:ı tesekkl\ · etmişlerdir . .................................................. ~~ 

Vaşington 
Tekzip Etti 

-.o-

. Deniz Üsteri 
lngiliz --- - • 
fransız - - -- 8 
lealyan----.A. Aleutien Adatarına 

ihraCi Y apıldıqına 
Dair Bir Haber Yok 

Bu haritada, mihverin Libya cephesine malzeme v~ eı·zak göndermek için bugün kullandığı Trablm;garp ve 
Bingazi yollan ile Tobruk'u ele geçirdiğı takdirde kullanacağı çok daha k1sa yolu görüyoruz Asker! muhar

ririmizin yazısınd;ı bu bahse dair izııhat bulacaksınız. 

S0VY6T~TE-BLi$i 
r···---.. -··-·-·--·-·1 

• ı Cekyada = 
vaşington, ıı (A. A.> - Bahri Sıvasfopol ==! .;,) • • 11 

ye Nazırlığı sözcüsü, Aleutien üs 

lerinin işgal edildiğini iddia eden şiddeti e =:= M 15 ı l I em e s 1 

Japonlar ise lıi Hayll 
Büyük Gösteriyorlar 

mihver radyolarmın neşriyatı 
hakkında sorulan bir suale şu ce ı 

va~~~a~~!~r~er hangi bir yerin Dayanıyor =.ı·.. Ha· re k et·ı 
de Japonların bulunduğuna dair 

ALMAN TEBLiGi 

Sivastopol 
Tahkimat 
Sahasında 

hiç bir haberimiz yoktur. Her hal ! 
-0- : --de meskun veya kalabalık çevre • ıerimizden hiç biri istenilm.iyen Londra Gazetelerine 5i ,iıı• · Şehirde· Bütü,. Şiddetli . Çarpışmalar 

ziyaretcilcr tarafından taciz edil- h S k + ı 1 memiştir... Göre Şe rin u u u i ~rkekler . Kursuneı Halinde Taarruz ara 
Japoıılara göı·e kazanılan lht" ı· V d · .. · ı O Ed"I" ıma 1 ar tr : . D. ·ı . 1 ı evam 1 ıyor 
muvaffakıyet büyük İ iZi mış. ı _ 

Tokio ,11 (A. A. - Siyasi mah ·Harkofta Almanlar ! . I Stokhoıı'.n, .ıı . <.A.A.) -. Diiıı ! .. Karcıbk Taarruzları 
fillerde ehemmiyetle kayiedildi- • B h d ki Lidit h k $ 

T 
· G +• . o emya a z şe rıne arşı 

1 
G • p•• k•• t••td"" 

ğine göre, Aleutien adaları üsleri aaruza eÇ 1 i Almanlar tarafından yapılan mi- eri US Ur U U 
nin işgali üzerine Amerika Birle A S i silleme hareketi hakkmda gazcte-şik Devletlerinin ilk müdafaa hat Moskova, 11 {A. • - ovyet : lerin Berlinden öğrendiğine göre • Berlin, 11 (A. A. - Alman or· 
tı yıkılmıştır. Bu ytkıhş Amerika Başkomutanlığının tebliği: Alman i bu şehirdeki bütün erkekler kur· İ dulan Başkomutanlığının tcbhgi 
stratejisinin alt üst olması demek kıtalan Harkof cephesinde yı>ni 1 şuna dizilmiş, kadrolar temerkU7 !• Sıvastapol tahkimat sahası üıerin 
t
. bir taarruza başlamışlardır. Kızıl kamplarına gi)ndel'ilmiş, ~ocuk· • de şiddetli çarpışmalar halinde 
ır. • ordu Sıvastapolda olduğu gibi bu tar da makamata teslim edilmiş- : taarruzlar a devam edilmistir. 

J aponya kayıplara · uğramış ol- ~ masına rağmen elde ettiği muvaf rada da düşmanın boş yere yaptı- tir. ! Düşmanın ümitsiz karşılık taar· 
ğı hücumları püskürtmektedir. Prag radyosunun diln akşam 1 ruzlan neticesiz kalıruştır. 

fakiyetlerden memnun olabilir. Alman Başkomutanlığı Ukray. bildirdiğine göre yeniden 31 kişi E Sivastapol deniz çevresinde ya. 
Çünkü Amerika Birleşik DE>vlet- 1 ı na meydan muharebesine yeni ih kurşuna dizilmiştir, Bu surete pılan şiddetli hava taarruzları sı 
lerinin şimal Japonya üzerine ha- 1 ik t tiyat kuvvetler sokmaktadır. Heydrich'e karsı yapı an ru as - I rasmda üç bin tonilatoluk bir ti· 
va akınları imkanları baltalanmış t b · ı--·~ d' ·1 ı tn Sıvastapol muharebeı:ıi 6 giin en crı ...... ~~a ızı en er sa- caret gem.isi bomba ile batmlmı~ 
tır. şiddetle devam etmiştir. Sayıca vm 305 i bulmaktadır. İ tır. 

'ıtJir De,•aını Sa. 2 Sü. 4 \t1'r Devamı Sa. 2 Sü. 5 ~ Devamı Sa. 2 Sti 1 

... 
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1 O'LümDEN BETER 1 Ç~k Çocuklu 
Ailelere Yardım 

No. 54 •. 
PelteUfinden umulmryan bir sesle 

reddetti: 
- Ben çrkarım, 
Eliyle 11elirnladı: 
- Allah rahatlık versin. 
Sendeliye sendeliye çıkmıştı. 
Aii Nafizle, odada ba§baş3 kalnvş 

lık. Horozlar ö.tilyor, pencerelerden 
kirli ışıklar sp;ıyordu. Oda, cıgara du
manına ve rakı kokusuna boğulmaştu. 

Ali Nafiz, bu odada oturulmaz! Der 
gibi bakıyordu. 

- HakJısın, dedim, 
- Çamlıklara çıksa~ pek de fena 

olmaz amma!,. 
- Bırak, ben ürktüm ... Yan odaya 

ge,elim. 
- Ben de .•• , 
Katip, çok durgundu: 
- Bunda bir iş var. 
Buna, ben de inanmıı;hm: 
- Bir hayli işler var. 
Yan odaya geçtik. Ali Nafiz, bana 

sordu: 
- ~im ba adam? 
- Yüzüne baktım: 
- Ben de senin kadar biliyorum. 
Ali Nafiz, şaşkınlıktan kendini kur. 

taramıyordu: 
- Ltfların baş taraflarını bıraka 

lım. O kadar içti, Kör kutük, Peki ... 
Kulak kabarttı: 
- Kapıdan dinlendiğini nasıl an-

ladı? 

Merakta idim: 
- Dinliyen var mıydı? 
Ali Nafiz, göz kırptı: 
- Ben. dışarıya çıkhgım zaman, 

kiridorda iki gölgenin kaçtığım gör
düm, 

- İki ıölge niye,. 
- Biri bu karının.. Biri çorbaC'1 

r\Jn ••• 
- Ba ne lıal bu, Ali Nafiz, 
Beni düşünceler ıalmtştr: 
Onun başı önüne dü§müştü: 
- Al benden de o kadar ... 
- Kim bu adam? Hakikşten ka-

vas mı? 
- Kavasa hem benziyor, hem ben

temlyor. 
- Bize, niye açıldı ba kadar? 
- Bu karının emri olacak her hal-

ile ... 
- Amma. geldi, efendilerini yel'di. 
İkimizin de gayri ihtiyari ellerimiz 

çcnelerimize gitmi§ti, AH Nafiz bu. 
dalalaşmı~tr: 

- Söyledikleri, yalan mı, gerçek mi? 
- Belki yalan, belki de gerçek. 
- Celal ağabeyciğim, pek yalana 

benzemiyor. 
- Doğru kokusu da var 
- Buram buram kokuyo.r. 
- Ne maksatla bize içini açtı, dö-

küldü? 
- Biz de açılalım, dökülelim, diye 

mi, 
- Ne milnasebet? 
- Evet ne mlinasebet! 
- Bu Jı:orkunı; bir acy_. 
- O muhakkak! •• 

Yazan: MAHMUT YESARİ 

- Ben, Manolaki efendiyi h~hya • 
cağım. 

Ali Nafiz, ürkmüştü: 
- Aman, sakın! 
Onun korkusuna komik bulmakla 

beraber gülemiyordum da: 
- Neden? 
Ali Nafiz, ellerimi tuttu: 
- Bizden çıkmasın. 
Dudaklan arasından bir soluk gibi 

fısıldryordu: 
- Çorbacının da bu i5te parmafı 

olmadığt ne malum? 
- Bu da aklıma ıelmiyor sanma. 
Bahçede çıtırdılar oluyordu; Ali Na 

fiz ," kulak kabartbı 
- Otel uyanmış!., Amma, bundnki 

sinsiliği görüyor musunuz? 
Hınç almak ister gibi ıüldü: 
- Çelebi, tam tertibat almıı. Yok 

sa, garsonları, kapıcıları filan, vakJtslz 
bahçede, köşkün yakınlarında dolaş. 
tırtmaz. 

Yorgundum. Benim de baıım dönü. 
yordu: 

- Peki, ne yapalım, demek istiyot
sun? 

Ali Nafiz, 'içini çekti: 
- Hafiyelik, İstanbul halkının kanı 

na girmiş ... Manolaki de eski sansar • 
!ardan ... Adamlarını kolay buluyor. 

- Herhalde, ikimizi değilt 
- Biz, açıktayız, •. Alarıadayız !.. 
Ali Nafiz, elini alnına vurup ayaf:ı 

kalkmıştı: 

- Ben, bu maammayı çözebllecc 
ğim... Kavası, bizim maaamıza davet 
eden o def il miydi? 

Boynunu büktü: 
- Haydi, ben ne fse... Katibim . . 

Fakat... Siz,w Müdlirü umununuz ! 
Durdu, yüzüme baktı, anlamı:ştım. 

- Bize, mevkilerimizi anlatmış olu 
yor; biz, oralı değiliz. 

(Devamı varl 

Tophanede Çocuk Bakım 
Evinin A~ılış Yıldöniimü 
Çocuk Esirgeme Kurumu Galata 

nahiye kolunun geçen sene Tophanede 
açtığı çocuk bakım evinin açılış yıl 

dönümü munasebetiylc dün bakım e
vinde bir toplantı yapılmıştır. Toplan
tıda bir senelik faaliyet gözden ge
çirHmlş, yurt gezilmiş ve takdir e
dilmiştir. 

M:MtW•I 
BUGtl'NKV PROCRAM 

7.30 Proıram 
7.33 M!lıik (pi.) 
7.45 Haberler 
8 .00 Müzik (pi.) 
8.15 Evln &aatl 

12.30 Proıram 
12.3! T!lrkUler 
12.45 Haberler 
U.00 Şarkrlan 
18.00 Program 
ı8.0l Paııl heyeti 

IS.40 Mllzik (pi.) 
19.00 Jı::onuıma 
19.15 Piyano ile caz 
19.30 Habuler 
19.45 Klhilı: milıllı: 
20.15 Radyo ıueteşi 
2 O. 45 Su eserleri 
2 ı. 00 Ziraat takvimi 
2ı . ıo Tem~lı 
22.00 Orlrntra 
22.lb Haberler 
22.45 Kaparuı 

IG,CE: 'GELEtıl H+BERlE.R 1 
'Avrupa Tren Hattı 
~ Baştarafı 1 incide gar şebekelerinde ve mevcut yükün 

Türk şebekesinden geceleri geçe icap ettirdiği kadar trenler işletilerek 
ceği için, ayrıca bir de restoran marşandiz katnrlariyle nakledilecek 
vagonu bulunmiyacaktır. ve bunların gümrük l§leri Sivilingratta 

Şimdilik akşamlan saat 21 de kal- yapılarak ilk vasıtalarla gidecekleri 
kan ye sabahleyin 5,42 de Uzunköp- yerl:r~ sevke<;1ilecekt~r. , 
rilye varan 6 numaralı yolcu katan Bulun bu ışler içın evvelce mev
Edfrne, Karaağaç ve Sivillngrada uğ- cut ,.e mllle.tıer a:ası teamüle uygun 
rıyarak Sofyaya kadar gidecektir. usuller tatbik edilecektir. yolcular
Bunun karşdığı olı!rak Sofyadan ha- dan, her devletin şebekesınde cari 
rckct eden tren 20,50 de Uzunköprü- ücret al_:nacaktır. Türk ve Bulgar hat
ye gelerek 6,50 de Sirkeciye muvnsn- tının buyilk garl~r~nda b.eynelmilel 
Jat elecektir. Bu trenlerin Romanya biletler satılacağı gıbı, büyük seyahat 
p "' B n M'ld 'stile ti d ' acenteleri de bilet vereceklerdir. 

e;ı.e, er n ve . ı no ı ame n e Diln de yazdığtmız gibi hattın f:;-
fşleyen trenlerle irtibatı olacak, yal- 1 t 1 tl ğ ·· k t'l olarak he 

cl ld ~ i e m ye aç aca ı gun a -
ntz t!VV cc o u6.t g bf R~en, Ma- nüz tesbit edllmi dei;<itdir. Bı.ı husus-
car, Alınan ve İtalyan demıryolu şe- .. !i • ·1 
b k 1 

· i · treni d 1 ta bugunlerde karar verılerek ı An e-
e e en cm er e ayrı vagon ar dil kt' 

bul kt l 1 S d ece ır, 
umnıyaca rr. Yo cu ar ofya a Kö rül . i t inl m"' .. ı . • p erın nsası nma an ...,, ., -

ııktarma suretiyle seyahatlerıne devam dif t 1 f h tl t kn.k nok d ekl d' men er e gra a armın e ı 
e ec er ır. sanlan ikmal edilmiıtir. Bugünden i-

Gümrük ve pasaport munmelcleri tibaren de muayyen tonajda tecrübe 
Uzunköprü ve SivHingratta yapılacak- trenleri geçirilerek köprülerin muka
tır. Bu iki gar nrasmdaki Kulelibur- vernet kabiliyetleri ölçülecek ve alt
gaz, Ncaorestiya, Urlı, Edirne, Kara- nacak neticeye göre köprülerin mu
ağaç, D1kia istasyonları Türk devlet vakkat kabul muameleleri yapıla
deınlryo\ıa.rı tarafından işletilecek ve caktır 
Sivilingrat Bulgar garında da demir Hattın isletmeye açılmaslyle Avnı
yolu, gilınrlik ve emniyet irtibat me- panın bütün memleketleriyle Türki
murlarımız: bulunacaktır. yenin bütün liclıirleri arasmda yolcu, 

Avrupadan gelecek ve '.Avnıpaya bagaj ve ticari eşya nakliyatı tekrar 
gidecek eşya vagonları Türk ve Bul- başlamış olacaktır. • 

- ALMAN TEBLiGi· 
~ Baştarafı 1 incide 

ç. Esirgeme Kurumu 
Kongresi Toplandı 

Maliye Vekilliği Bir 
Hazırladı İzahname 

4 ve daha fazla çocuğu bulunanlara, 
dördüncü çocuktan itibaren verilecek 
çocuk baliına maktuan 2,5 liranın ne 
jjekHde ve kimlere verileceği hakkın
da Maliye Vekilliğı bir izahname h a
ztrlam~tır. Bu izabnarneyi hülasatan 
veriyoruz: • · 

"19 yaliını bitiren erkek ve 25 ya
ımı dolduran veya evli bulunnn kız 
çocuklarla resmi veya hususi daire ve 
müesseselerden ve hakiki veya hilk
mi şahıslardan ayltk ve gündelik a
lan erkek ve k1z çocuklar hakkında 
bu zam tatbik edllemiyeceğinden ço
cuk adetlerinden cvvelemirdc bu ka
bll olanlar düıiüldiıkten sonra geriye 
kalanların üçten fazlası için zam ve
rilecektir. 

Dul kalan veyahut bolianan 25 ya
limdan küçük kız çocukları içnJ yetim 
maa5ı almamak ve kanunda gösteri
len yerlerden aylık veya gündelikleri 
bulunmamak ve infakı babalarnuı ait 
olmak şartiyle bu zam verilir. 19 ya
şını bitirdiği halde yüksek tahsile de
vam etmekte bulunan çocuklar için 
23 ya:;mı geı;memek üzere tahsillerini 
ikmal edinceye kadar zammın veril
mesine devam olunur. 

19 yaşını bitirdlğl tarihte henüz il
se tahsilini ikmal etmemiş bulunan 
çocuklar için zam verilmez. 

Çocukların leyl1 meccani olarak 
mektepte bulunmaları bu zammın ve
rilmesine mani değildir. 

Kanunun birmci maddesinin 5 in
ci bendinde askeri mektep talebesi ay
Uklarma zam yapıldığı yazılı oldu
ğundan askeri mektep talebesi içiı;a 
çocuk zammı tahakkuk ettirilmiy&• 
cektir. 
İn!akı kcndllcrfoe ait olan ve yetim 

maa~ı alamıyan üvey çocuklar için de 
bu zam verileceğinden çocuk zammı
nın itasında ôz ve üvey çocuklar bir
likte mütalea edilecektir. Ancak ana 
vaya babası tarafından ia§e edilmekle 
beraber nafaka alan üvey çocuklar
dan dolayı bu zam tahakkuk ettirile
mez. 

Beş Kişi Hakkında 

Ölüm Cezası 
Bor kazasının GUcO köy{lnden Durmuı oiilu 

Naılfl taammüden ve müıtcreken öldüren 
Ulukrıla kdy{lndcn Ali Kılıçdcmir ile Nigdc 
nln K-rcli koyünden Abdurrahman Crı:ın "e 
Bolvadinln Yilriık Karacavlran köyünden ffil 
miycyi öldüren ayni köyden Osman Uçarın; 
çete tcıkil etmek ve Yafmurculı: köyQ halkı
nın CiY• ve hayvantannı cvbctmckıen euçlu 
Çapak,urun Aılzan kö,.Undcn Talha oflu Sadi 
(di&cr adr Sadullah) Kalk.an ile ev ba<m3k 
ve adam öldürmekten suçlu Clvrllin Emrcil; 
~oyılndcn Mehmet Sanrun lillim cuaaına mah 

1<0m1Yetlcrl hakkında muhtelif ağır ecza a:ab 
kcmelerince verllcn ve temıriıce kararlan tas 
dik edilcıı 5 kiıi hakkındaki ötüm ccıalannın 
infuına dair B'1y{lk Millet Mcclslnce verilen 

kararlar resmi ı:azctedc ne~redlmlutlr. 

lngiltere İle Rusya 
Bir ittifak İmzaladı 

ft'tlr Baştarafı 1 incide 
anlaşmamızı kati bir muah~de 
şekline sokmak için M. Molotofu 
Londraya gelmesi fikrini ileri 
sürmüştür. Bu arada M. Molo
tof, reis Roosevelt tarafından da 
Vaşingtona davet edilmiş bulunu 
yordu, Bunun üzerine, M. Molo
ofun buraya gelmesi ve buradan 
Birleşik Devletlere gitmesi üze~ 
rinde anlaşılmıştır. M. Molotof, 
21 mayısta Londraya gelmi~ ve 
26 mayısta muahede iınzalamnl§
tır. Ertesi günü M. Molotof, prog 
rama uyarak Birleşik Devletlere 
hareket etmiştir. 

Molotofun gerek gidiş ve gerekse 
dönüşte seyahatini iyi geçirdiğinı ve 
Vaşingtonda Cürnhurreiıi Ue faydalı 
ve memnuniyeti mucip görüşmelerde 
bulunduğunu Avam Kamarasına bildir 
mekle bahtiyarım. Molotof ~imdi Mos 
kovaya dönmüıı bulunmaktadır ... 

1'1 uahedenin esasları 
Eden, muahedenin metni hakkında 

da şu izahatı vermiıtir: 
''Birleşik Krallık ile Sovyet b!rlifi 

harp devam ettiği mliddctçe biribide. 
rine mümkün olan yardımı yapmak, 
ne Hitler hükumeti nede her türlü taar 
ruz tasavvurlarından açıkça vazgeçmi. 
yecek olan her hangi bir Alman hükO.. 
metlyle hiçbir mlizakereye girişmemek 
ve mütekabil bir muvafakat olmadtkça 
Almanya !le ve bu memleketin Avru. 
pada şimdiki istila hareketinde :Jeriki 
olan bagka bir devletle mütareke veya 
sulh müzakerelerine girişmemek husu. 
ııundaki azimlerini teyit etmektedirler. 

İki memleket sulh tekrar teessiis et 
tiği zaman Avrupada emniyet ve ba. 
yişin tanzimi ve iktisadi refah husu 
sunda birlikte çalışmaya karar vermiş 
lerd!r. Bunu yaparken birleşmiş mil
letlerin menfaatlerini gözönünde bulun 
duracaklar ve iki prensipten ilham ala 
caklardır. 

Yani kend.ileri için arazi genlşlcmeterl 
lstcmlyccekleri gibi diğer devletlerin 
dahlli işlerine de karıımıyacaklardır. 

TAN 

Piyas.ada Defter 
Ve KC.ğıt Yok 

Almanya İle ~ 
Ticari Görüşme 
Mahsulün ihraç Fiyatı 

' 

Ö 
T esbit Ediliyor 

tlialat Birliği Bunu nliyecek Tedbir Alıyor Almanya ile yapllacak ticari mil-

Bir müddettenberl piyasada defter 
ve kfiğıt bulunmamaktadır. Bu yokluk 
o dereceyi bulmuştur ki, mektup ve 
istida yazmak için kAt'ıt ve herhangi 
bir iş için bir tek defter tedariki bile 
imkansızlaşmıştır. 

kabnadtğım flerl sürmeoktedir. badelede yeni mahsullerin ihracat fi-
Bu aylarm mekteplerin tatil zama- yatları hakkında iki hUkômet arasın

nı olması sebebiyle deftersizlik ve kıl- da yapılmakta olan görü:;meler mil
ğıtsızlık mekteplileri de alakalandı- ı salt neticelere varmak üzeredir. Yeni 
ran bir mevzu değildir. Fakat her se- mahsul almrr alınmaz milbadeleye 1 
ne bu aylarda mekteplilerin kullllJldı- bıışlanacakttr. 
ğt her boydan defter ve kAğrtlarm mil Yatlı tohumlar ve yailı meyvala
him bir kısmı hazırlanmış ve memle- rm da yeni ihracat fiyaUart tesbit o
ketin uzak bölgelP.rine gönderilmesi- lunmaktadır. thracatçılarm ellerinde 
ne başlanmış bulunurdu. Bize bildi- mevcut mallartn da yen! fiyatlara göre 
rildiğine göre şayet bugünlerde Mğrt ve nl!ıbl bir fon ile her iki tarafın 
stoklıırmm defter c.larak ve muayyen milsait göreblleceli ıekllde tesbit o
ebatta yazı kAğrtlar: halinde hazırlan- lunacalı anla11ılmaktadrr. 
masına ba~lanmazsa, ders ytlt başmda 
talebenin mühim biı sıkmtıya düşme
si ihtimali ziyade!Pşecektir, Kasaplar da Bir 

Birlik Kuracak 

12-6.942 ~ 

r- DiKKAT: __., 
Belediye Bizi Bu 
Dertten Ne Vakit 

Kurtaracak? 
Her ıeno ayni dert, ve ayni t1' 

kAyot. Denize dökülen çöpler ya• 
kınlara atılıyor ve Salaeal<U~ 
Boatanctya kadar bDtDn sahtı bO' 
yu plallk lçlnd, kalıyor. 

Bu semt, lıtanbulun den!J: blll' 
yo b61geıldlr. Yazırı blnlerce va· 
tandaı bu denizlerde yıkanır. F•· 
kat bu plallk yDzUnden denize gir 
mek mUmkDn clmuyor. 
ŞUpheılz bundan belediye dl 

mUtee11lrdlr. F~kat nedense çi!• 
pD dllkenler gerek beledlyeıılıı 

• arzusunu, gerek halkın ııhhatlıı1 

i 
!
• dU1Dnmlye IUz:um görmUyor, 1<en· 

dl kolaylarına bakıyorlar. 
! Belediyeden tekrar rica edtyo• 

1 
yoruz: ÇSplerl uzaklara attfl'll11 

ve Anadolu sahlllerlnl bu plılll<' 
I ten kurtarsın! 

Bu vaziyette memlekette kllğrt mev 
cudunun tükendiğine hükmetmek Ja
zfm gelir. Halbuki yaptrğnnız tahki
kata göre, memlekette bu kabil ihti
yaçlara yeter derecede Jı::fığıt mevcut
tur. Hükumetin bazı cins kAğıtlara 
gördüğü lüzum üzerine el koymasm
danberi. klığrt ve mukavva ithalat bir
liği. tthal edfl<'n klığıtlardan piyasaya 
hiı; vermemiştir. Bunun neticesi ola
rak mevcut defter, ktıjirt ve zarflar 
tükendiği gibi toptancı elinde bulunan 
aı: mikdarda kfığttlar da defter yapı
larak sarfedilmiş ve artık mevcudu 
knlmamı!ibr. Halbuki birlik hfılA mev 
cut kAiıtların tevzii hakkmdakl ka
rnrmı vermemiştir. AlAkaUlar bu ka
rarın gecikmesinin bugünkü vaziyeti 
doğurduğunu ve ne toptancı, ne de 
perakendecide mektep defteri, istida, 
mektup kağıdı ve kullanılır gibi zarf 

Birlik bu vaziyeti klfımen önlemek 
için bazı ktrtasiye satıcılarına kağıt 
ve zarf stoklarının bir mikdarmı tev
zie karar vermistlr. Stokun yüzde 30 
u İstanbulda muhtelif semtte 22 kır
tasiye perakendecisine verilecek, bun
larla mektupluk, fatidalık, daktiloluk 
kAğrtlar yapılacaktır. Klığrt ve zarflar 
halka muayyen mikdarda satılacaktır. 
Defterlik kAfıtların tevzii hakknda bir 
karar verilmemıstir. 

Kasapların bir birlik kurmaları ka· 
rarlaşmıştır. Bütün kasaplar bu birli- 1 N o· . N u·. ... 
le gireceklerdir. Erzurumdan nakliyat 

1 A. Kollejinde Diploma Tevzi M;r~sı.;;;ıl 

İstanbul Amerikan koleji kız kıs
mında mektebi bitirenlere diln mera
simle dıplomaları verilmilitlr. Bu dev
rede mezun olanlar arasında, İktısat 

Vekili Sırrı Day, \'e Kocaeli mebusu 
İbrahim Diblan'm kızları da bulun
maktadır. 

besinden Müzehher Başer, Sevinç Dib• 
lan, Emel Erk, fen ~besinden Se
hime Day, Benan Guleman, Nebahat 
Kınacı, Henza Solak. Nilüfer Doğrul 
ve Emel Uygur yüksek derece ile 
mektebi bitirmiye muva!!ak olmu~
lardrr 

Merasime, talebenin hep bir ağtz- Bundan başka edebiyat şubesinden 
dan söyledikleri İstiklal rnarşiyle Semiha Akşen, Se\'im Aktolga, Fıisun 
başlanmı5 ve bunu, Kocaeli mebusu Barbarosoğlu, Suat Boran, Rezzan 
İbrahim Diblfın'ın ·kısa bir hitabesi Erdilek, Süzan Erdilek, Fatma IIay
takip etmirıtir. dar, Erik Hellman, Şake Korlu, Ni-

Bundan sonra yüksek derece ile lüfer Öktem, Füruzan Özdoğru, BA
mezun olanların listesi okunmuştur. nô Şavlt, Fikret Şcnes, Jale Tamer, 
Bu listeye göre kolejin edebiyat §U- Fen ~besinden de Meri Dernikyan, 

Vaşington 
Tekzip Etti 
fl:lfj> Bnştarafı 1 incide 

Japon deniz sözcüsü de, son 
Jnpon deniz taarruzlannm mütte 
fikleri Almanya ve İtalyaya kar 
ŞI ikinci bir cephe açmaktan alı
koymağa matuf olduğunu söyle -
miştir. Sözcüye göre, batı Aleu
tien adalarınm önemli noktala!'ı
nr işgal etmekle Japonya, kendi
ne karşı Birleşik Amerika tara
fından taarruz noktası olarak se
çilen şimal yolunun düşmana ke 
silmesi imkanlarını meydana ge
tirmiş bulunmaktadır. Antreprise 
ve Horned sınıfı uçak gemilerinin 
tahribi, Birleşik Amerikanın, u -
çak gemileri stratejisini ortadan 
kaldırmıştır. 

:::::ı 

mani olmak için müessir beynelmilel 
bir usul bulununcnya kadar aradan 
zarurl olarak bir fasıla geçecektir. Bu 
nun iı;in iki hük<ımet tnemleketlerden 
birinin harp sonrası devrinde. gerek 
Almanya gerekse onun şeriklerinden 
biri ile bunlardan biri tarafından ya
ptlacnk bir taarruz dolayısiyle muha
samat haline girecE-k olursa iki mem
leket derhal birbirlerine mümkün olan 
asker? yardımı yapacaklar ve diğer 
her türlü yardırl'ıda buhınacaklardtr,,, 

Muahedenin ehemmiyeti 
Eden, tayyare, t<:nk ve diğer harp 

malzemesinin Brit.anyadan Sovyetler 
Birliğine gönderilmesinden evvel bun 
larda yeniden ıslahat yapılmnsı 1ne
selcsinln de görilşüldliğiinü söyliye
rek sözlerini şöyle bi:tirmiştir~ 

"Bu fnuahedenin imzası harp de
vam ettiği. müddetçe memleketterimlz 
arasmdaki sıkı fsbirliğinin katı bir 
ifadesi olmakla kalmtyor, Avrupanm 
yeniden tanzimi için esaslı bir tıs deo 
teşkll ediyor. Bu memleketlerimizin 

&'!•ttı:tli~:lt@ll 
19.lf' Ba~tarafı 1 incide 

az olan buradaki garnizonumuı 
kahramanca döğüşmüştür. 

16 Alman uçağı düşürülmüş, 
300 taşıt, malzeme yüklü 30 kam 
yon, bir kaç tank, mühimmat yük 
lü iki tren ve bir uçak hangarı 
tahrip edilmiştir. 

Harkof cephesindeki bu ikinci taar. 
ru:ı kitle halinde yapılmaktadır ve ge 
çen hafta Sivutopol'a karşı yapılaıı ta 
arruz kadar ehemmlyelidir. 

Mukavemet §iddetlidir 
Londra, 11 (A.A.) - Slvastopol'un 

dış müdafaa ballarına girdiklerine dair 
Alman tarafından ileri sürülen iddia1a 
ra Moıkova radyosu cevap olarak bü 
tün hücumlnn muvaffakıyetle püskür
tüldüiünü ve müdafilerin sık sık karşı 
hücuma geçtiklerini söylemektedir. 

General Von Manstein, piyadeyi, 
tankları ve uçakları ı;iddetli bir hücu • 
ma sürmekte devam ediyor. Son defa 
ız Alman tankı tahrip edilmif ve 10 
tanlı: yoluna ,aprmıştır. Son birkaç 
gün zarfında 29 düşman tayyaresi dil 
,ürülmüş, hava savaşları esnasında 16 
tayyare hasara uğratılmış, 20 tayya . 
re de yerde tahrip edilmistlr. 

Vaziyet vahim sayılıyor 
Londra, 11 (A.A.) - Ras cephesin 

den gelen haberler, bilhassa Sivasto
pola kar§t yapılan Alman taarruzu ü. 
zerinde basın dikkatle durmaktadır. 
Gazeteler, bu haberlerin vahim o'lc1u. 
tunu, Slvastopolun ıiddetli hücumlara 
maruz kaldığını söyliyorlar. Hatta ba. 
zr ~azeteler, §ehrin sukutu ihtimalini 
bile gözönüne getirmektedir. Bu arada 
New!I Chronfcle ırazetesinln başmu . 
harriri şöyle yazıyor: 

başlar baslamaı: et flyatlarmtn dülie- • 
ceğ{ ve Temmuzdan itibaren kuzu e- ı HEYKELi 
tinin yüz yirmi kuruşa kadar satı-
1abltecefi söylenmektedir. o----

Kıymetli Romancı ,.e 
Emektar Gazeteci Sala
hattin Enisi kaybettik 

Baaın ailesi buıün derln bir acı 
içindedir. Matbuatın esiri emektarı mu 
harrlr ve romancı Sallhattln Enis müp 
teli oldufu zatürreeden kurtulamıyll . 
r•k dün aabah ıaat 8,30 da hayata ebe 
dıyen gözlerini yummu,tur. Cenazesi 
buıün 11,30 da "Son Poata,, refikimi -
zin idarehanesi yanındaki evinden kal. 
&rılarak Teıvlkl7e camilnde namazt kı 
lındıktan sonra Ferllcöy mezarlıiında 
rbedi i11tirahatglhına tevdi edilecektir, 

Merhum uzan yıllar matbuat ve ede 
biyat lleminde hizmet etml11, İkdJm 
İleri; Vakit, Son Saat; Payitaht, Cüm 
huriyet, ve Son Posta cazetelerinde ya 
.zı müdürlüğünden musahhihliğe kadar 
nıu'ktelif vazifeler görmüştür. 

1308 de Antalyada doğan Salahattin 
Enis ilk romamnı 17 yaşrnda iken yaz 
mıştır. Ztnlyeler, Cehennem Yokula 
rı, Bataklık Çiçeii, Endam Aynası ad 
b eserleri en fazla alak1 toplayan ro. 
manlandır. 

Kederli ailesine ve bütün dostlarına 
en derin taziyetlerimiı:i sunar, ölüye 
Allahın rahmetini dileriz, 

Toni Pcters mektebi fy! derece ile bi
tirmişlerdir. 

Listenin okunmasından sonra mek
tep müdürü Walter L. Wrlght de kr· 
sa bir demeçte bulunmuş ve yeni me
z,e :ıların diplomaları verilmi!itir. 

Yukarki resimde, dün diploma a
lr.ınlardan bir kısmını görüyoruz. 

AFRiKA CEPHE~i 
l:.lfj'" Baştarafı 1 incido 

Hava kuvvetlerimiz kara çar
pışmalarına müdahale etmişler 
ve düşman kolları topluluklarını 
bombalamışlardır. İngilizler hava 
savaşlarında 21 uçak kaybetmiş
lerdir. 

Doğu Akdenizde Alman deniz 
altıları Tobruka giden ve kuvvet 
le himaye edilen büyük bir kafi 
leye taarruz etmişlerdir. Anuda. 
ne yapılan bu taarruz esnasında 
topyekun 12 bin tonilato tutarın 
da ağır yüklü iki büyük devriye 
gemisi batınlmıştır. Bundan baş
ka 4 taşrt gemisi torpille hasara 
uğratılmıştır. Malta adasında İn
giliz hava alanlan günduz ve ge. 
ce bombalanmıştır. 

Garnizon çekildi 
Kahire, 11 (A. A.) - Jtahirede neş 

redilen tebliğde şöyle denilmektedir: 
General Rlchie'nln emri üzerine, Bi 

rülhakem garnizonu dün gece çekil 
miştir. Gamison dütmaJaın piyade, 
tank ve uçakla yaptığı hilcumlara 16 
gün dayanmıs ve bunlara ağtr zayia1 
verdirmiştir, Böylelikle Gtişman plaD 
!arının bozulması işinde ö..emll bir rol 
oynamıştır, 

lngiliz resmi tfbliği 
Kahire, 11 (A.A.) - İl'l41ilb tebliğ{: 

Birülhakem'e lı:arsı yapılan yeni taa: 
ruzlar püskürtülmüştür . .Zırhlı ve 'DO 

törlü kuvveUerimiz, hava !kuvvetlerimi 
zin tesirli yardımı ile bütün gün hUr 
Fransızları başarı ile d~teklemşiler 
dir. Düımanın Birülhakem üstünde 
yaptıiı hava aktnları ırenit ölçüde .,l 
rnuıtur, Ba,ka kesimlerde kayde de 
ğer bir hadise yoktur. 

Devamlı hava f aal.iyeti 
Kahire, 11 (A.A.) - İmparatorluk 

açak filoları, kara kuvvetlerini yaktn 

--Cümhuriyet Bayranıı~ 

ela Törenle Açılcak 
Güzel sanatlar akademisi prof 

terinden hcykeltraş Belling'in İtı~ 
gezisinde dikilecek İnönü heykeli t 
rafındaki çalı~maları bir hayli uerl 
mişUr. Heykel bir at üzerinde 
Şefi Taksim meydanına doğru bııle' 
ken göstermektedir. Hszırlıklarlll ' 
Birincite:;rin Cilmhurlyet Bıcyra~ 
kadar bitirilmesim• çalı~ılacak 
Bayramda heykelin açılma törcnlt 
yaptımasma gayret edilecektir. 

iki Liman 
Tevkif 

Memur~ 

Edildi 
Liman reisliği merr:urlarından 'fe' 

fik Alpaslan ve Uman dairesi n:ııl 
melllt şubesi memurlarından Racnıı 
nin menfaat mukabilinde 6 ınotol'l
Bulgaristanrn Burgaz limanına gi 
lerine müsaade ettikleri an1aşılmı1' 
Yapılan tahkikat onunda memurllV 
bu işle alakaları ıı<:blt olmu5 ve 
Milli korunma kanununun fQmulıl' 
girdiği için her ikisi de Milll ko~ 
ma mahkemesıne sevkedilıniştir. l' 
yapılan ıor~lannt müteakip T.c~u 
Alpaslan ve Racihi tevkif ıedilJJ"' 
tir. 

Altın Fiyatları 
Dün bir albn 33 liradan ve t 

gram kUlço 454 kuruştan satıımı! 

Müttefikler Garp 
Mühim Bir Hareket« 

Hazırlanıyor 
l:l!fr Ba~tarafı 1 incid1 

savi kuvvet çıkarması güçtür. 
manyanın Fransadaki işgal k~ 
vetlerinin de 500 bin kişiden ı 
ret olduğu tahmin edilmekte~, 
Buna karşılık müttefikler tngı.ı 
rede Avrupa seferi için 2,000,0 
kişi hazırlamışlardır. Hava 
deniz üstünlüğünden istifade ecl 
rek bir defa Avrupa sahilleritı 
her hangi bir yerinde bir kö? 
başı kurmağa muvaffak olurl::ı 
Almanyanın bütün harp pilnnltı 
nı alt üst edebilirler. 

Mı.ittefiklerin böyle bir teşe 
büste güvendikleri kuvvetıerd_J 
biri de işgal altındaki yerle~ 
bulunan halkın hoşnutsuzluğı.l 
dur. Müttefikler, hüriyet ve ktl 
tuluş bekliyen bu milletlerin l< 
dilerine yardım edeceklerine 
nidirler. Fransadan İsviçre g~.., 
telerine verilen malfunata goıı 
Fransız milleti bugün pasif 1" 
halde bulunmaktan muztarıpt 
Kendi mukadderatının bizzat 
tirak edebileceği bir harple arı 
şılmasını tercih etmektedir. ftı 
rupa sahillerine çıkacak miitte 
filt kuvvetlerine iltihak etmek 
retile Fransız milleti yeniden lt 
di mukadderatı için harp etrn 
imkanına kavuşacaktır ki, on 
manevi ıstırabını hafifletmek i 
bundan daha kuvvetli bir tedl 
yolu bulunamaz. Bugün Fatihİf.j 
elinde ezilen bir Fransız için tlJ 
rar Fransanm dünyanın muk~ 
deratı üzerinde rol oyniy.~c~k ~I 
vaziyete geçmek kadar buyük V' 1 

saadeti olamaz. 

Doğu cephesinin şimal kesimin 
de düşman, kuvvetlerimizin bas-: 
kısı sonunda ibir çok yerler terket 
miştir. Volkov ceph9sinde yapı.. 
lan şiddetli düşman taarruzları 
Sovyetlere kanlı kayıplnra mal ol 
muştur. Ordu servisine mensup 
kıyı topçusu Kronştad koyunda 
düşman deniz münakalfıtmı tesir 
li surette ateş altına almıştır. Le 
ningrad'dan çıkan bir deniz altı 
bir kafile himaye gemisi tutuştu 
rulmuşlardır. 

Birççok yerler alındı 
Bertin, 11 (A.A.) - Alman orduları 

başkomutanhğmın bildirdiğine göre, 
Sivastopol çevresinde Alman ordu ve 
hava kuvvetlerinin baskısı devam et. 

Ankara, 11 (TAN) - Çocuk Esir 
geme Kurumu umumi kongresi buıiin 
saat ıo da Çocuk sarayında toplarums 
tır. Kongre reisi ve katipleri seçildik 
den sonra Kurumun iki yıllık çalışma 
rapora okunarak kabul cdilmi~tir. 
Kongre, Büyüklerimize tazim ve bai 
lıhk telgrafları çekilmesine karar ve 
rerek yarın toplanmak üzere dafılmtş 
tir. K ongre adina bir heyet saat 17,30 
da Atatürkün muvakkat kabrini ziyaret 
cdırek çelenk koymuş ve Ebedi Şefin 
manevi huzurunda eillmlştir. 

9 haziran tebllğ!nde de bildirildiği gibi 
düşman savas merkezlerinin tahribin . 
den ba§ka 107 düşman mevzi ele geçi. 
rilmfş ve içindekiler öldürülmüş veya 
esir alınmıştır. Bu arada mühim mik. 
tarda silah, mühimmat ve ba~ka harp 
malzemesi elimize ceçmi,tlr, 

İki hükilmet bundan başka ayni mak 
satla hareket eden d!ğer devletlerle 
birlikte sulhün idamesi ve harpteh son 
raki devirde taarruza mukavemet edil 
mesl için yapılacak müşterek hareket 
lere dair olan teklifleri kabul etmek 
arzasunu göstermektedir, 

Avrupa sulbünden yalnız olarak me
sul oldukları manasına alınmamalıdır. 
Bu me.suliyet bütür• birleşmiş millet
ler tarafmdan taştnması !Azım olan 
bir yüktür. Bu şu mar.aya almmalı
dır ki Büyük Britanya fle Sovyetler 
Birliği arasında pek sıkı bir anlaşma 
mevcut olmadıkça Avrupada emniyet 
ve istikrar hasll olamaz. Ve bu hal 
ne bizim için ne de müttefiklerimiz
den biri için mümkündür. Sulh me
seleleri yalnız Avrupaya münhasır 
değildir. Hükt'.'ımetlerimizin başardık
ları bu işin Birleşik Amerika cüm
hurreisi ve halkı tarafmdan iyi kar
şılanacağından ve üç memleketın har
bin çetin zainanlartnda olduğu gibi i
lerinde sulh senelerinde de birlikte c;ıı 
lrşrnak imkAnmı bulacaklarından ta
mamiylc eminim,,, 

"Sivastopolun ııalı:utu haddizatında 
önemli olmakla beraber harbin strate 
jlk anahtarlarrna fazla tesir etmlyecek 
tir. Kınının geri kalan kısımlan Kerç 
yarımadası da dahil olmak üzere esa 
sen düıman elindedir. Fakat Slvasto
polun zaptı, önemli mllrtım!a Alman 
kuvvetlerini serbest bırakacak, bun 
lar Kafkasyaya dofru ilerlemek im. 
kinına sahip olacaklar ve htlen Kara 
denizde hlkim olan Rus filosuna No 
voroais'e ve Batum'a ı;ekilmefe mec. 
bur edeceklerdir,,, 

Şimal batı cepliesintle 

dan deıtekliyerek Blrülhakem'deki mi.h 
ver topluluklarını bombalamıılardır 

Rommel'iıı top mevzileri çok tesirli su 
rette bombalanmııtır, Pilotlar, düt 
man uçaksavar topçusuna hiç ehemmi 
yet vermeden çok alçak uçuşlarla taar 
ruzlar yapmakta, düşman mürcttebatiy 

_}~foskov~, 11 ~A.A.) - Sovyet _teb. le toplarına, nakliye kıt.alarma ve mal 
lıgıne ektır: Sım.al-ba~ı keııi~ınde zeme kollarına çok yakından ateş aç . 
Sovyet hattında bır gedık açmaga ça. maktadırlar 

Sözün kısası, Müttefikler urt' 
duklarından evvel hazırlanmış} 
dır. 1942 yılı içinde Avrupa hfl 
bini bitirmeğe karar vermişlel' 
dir. Almanyanın Şark ve Lib. 
cephesinde meşgul olması da 
lara cesaret vermektedir. On' 
için yakında garp cephesiı1 
mühim hadiselerin vukuu beld 
ne bilir. 

mektedir. 'il ~ 
Doiu cephesinin merkez kesiminde 

münferit düşman kuvvetlerine karşı 
yapılan taarruzlar başarı ıle bitmi~'ir. 
Jtirçok yerler düşmand;ın geri alınmış 
tır. 
Doğu ıephesinin şimal kesimlncl-:, 

Volkov kesiminde bolııevikler, son 
iki gün zarfında bir köprü ba!lma kar 
şı yaptıkları taarruzları tazelemişlcrse 
de Alman kuvvetlerinin şiddetli mu 
kavemeti sayesinde düşman taarrıı:r.u 
akim kalmıştır, 

Diğer cihetten harp bittiği za 
man, burada muahedenin metnini 
:ı:Jkrediyorum, iki hükOmet gerek 
Almanlar aerekse onların şeriki olan 
devletlerden biri tarafından Avrurıadn 
yapılacak her hangi bir taarruzu imkan 
sız kılmak için tedbir almak hususun • 
da ellerinden geleni yapacaklardır. 

Zafer kazanlldıktan sonra sulhll 
muhafaza etmek ve yeni bir taarruza 

hııan Alman piyadesi hezimete uğra-& • . 
tılmıştır. 200 den fazla Alman ölmüş~ Boston tipi uçaklar, attıkları bom. 
geri kalan da ilk mevzilerine c;ekil. baların düşman topçusu ve malzeme 
mek zorunda kalmıstır. taşıtları üzerine düştüğünü görrnü~ -

Merkez kesiminde bir Sovyet birliği terdir. Tayyareler, üslerine dönmek 
Alman ıamizonuna yenerek bir yeri üzere hedef üzerinden aynldıkları sı 
işgal etmiştir. Almanlar sokaklarda rada yanımlar çıkmıştır. Bu tayyareci 
yüzlerce ölü ve birçok büyük sayıda ler sayesinde, Almanların beşlamalc 
harp malzemesi btrakmışlardır. üzere olan taarruzu yarıda kalmıştı!', 

• 

İngiltere Genel Kurma) 
Başkanı Değişti 

Londra, 11 (A. A.) - Harbiye 
zırhğmm bildirdiğine giSre, gene 
Weers, İmparatorluk genel kurmay 
kanhfma tayin edilml3 ve korgene 
life terfi etml3tir. Bu tayin genel • 
maydaki tensikatta alakadardır, 
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1 :llX"llJ;I Dün Kıtalara Hôkim Olan Bir Milletin Çocukları 
Sulhten Sonra · Yarın Havalara Niçin Hakim Olmasın? 

Yapmanın Yolu Meğer 
Çoktan Bulunmuş 1 

kurulacak Dünya _... ~ ~ ____ ~ _ ~ ~... . ., ~-"" ....... ""°,..,~,,.,,~~Z,l"'=<ı~ 
Yazan: M. ANTEN ~..ar..»J4>..ar~.a..= · 

İngiltere ve Ame~ikanın e~. salibi- Her şeyden önce gençlere 
Yetli §ahsiyetlerı son gunlerdc, havacılığı sevdirmeli, ilmi 

Sulhtcn sonra kurulacak yeni düny~. 
nın alacağı ljCkİl ve vaziyet hakkında vadide hava tetkikleri Ve 
Çok mühim beyanatta bulunmaktadır sık sık hava tecrübeleıi 
lar. Bu beyanatta bilhassa dikkati çe 
kcn nokta, harpten evvel kapitalist ve yapacak bir enstitü 
cınperyalist noktai nazarları müdafaa k lıd 
Ctmiıı olan \lahsiyetlerin bugün adeta Urffia lr • 
Sosyalist prensiplerin propagandı:ıcıla ~...........,... 
rı vaziyetine gelmiı olmalarıdır. Bu 
keyfiyet, ikinci cihan harbinin zihin 
!erinde noe kadar derin değişiklikler 
Yaptığını ve yarınki dünyanın dü:ıkü 
dıinyaya benzem!yeceğini ve dökülen 
kanların ve tahrip edilen medeniyet 
eserlerinin bu sefer bo&a gitmemiş ol 
duğutıı ve bir lieYe yaradığını göstcr-
tnesi itibariyle çok büyük bir manayı 
ihtiva etmektedir. 

Lord Halifaks birkaç gün evvel A 
rtıerikada söylediği bir nutukta yapıla. 
tak sulhün adalet esaslarına istinat ede 
t:eği ve Alman m!11etine layık olduğu 
ınevkii vermiyen blr sulhün muvaffak 
olamıyacaitnı beyan etmiıtir. 

Son Reisicümhur seçiminde Roose 
Veltin rakibi olan fakat onun harp po. 
lıtikasına tamamiyle taraftar olduğu 
nu sözleriyle ve hareketleriyle isbat 
eden W Wilkie'nin Nevyork Tribuna 
iazetesi~de §U mealde bir makalesi 
!;ıkmıştır, . 

"Harp kazanıldıktan sonra Amerı
ka dünyada sulhü hakim kılacak kara 
koı vazifesini üzerine almahlır. Anıe. 
nkanın, dünyanın diğer kısımlarından 
ayrı bulunduğu fikrinden artık vazgeç 
tnış bulunuyoruz. Bu fıkir, 1918 müta 
rekesinden sonra .f\merikada hakim ol 
llııYa başladığı içindir ki, biz, sulhün 
ilk senelerinden itibaren ilk cihan har 
b,ni kaybettik. Amerikanın dünyanın 
bir parçası olduğu hakkındaki yeni te. 
lakkimiz, hiçbir mılletin bütün dün 
Yayı sarmış toptan bir harbin dışında 
kalamıyacaiı gibi bütün dünyaya şa 
ttıil toptan bir sulh olmadıkça da sulh 
len istifade edemiyeceğini bize anlat. 
lllı§tır. Biz, dünyada sulhü idame edebil 
lllek için sadece bir polis teşkilatmm 
kafi gelemlyeceği fakat sulhün devam 
edebileceği bir dünyanın kurulması 
lllzımgeldiği fikrini kabul etmek ıure 
tiyle bu sahada biraz daha ileri gitmiıı 
oluyoruz.,, 

Amerika Hariciye müsteşar muavini 
S. Wcll~ de ölüleri anma. günü müna 
liebetiyle verdlği bir nutukta çok ileri 
Ve insani fikirlere tercüman olmuştur: 

"1914 ve 1939 harpleri arasındaki 
felaketlerden Amerika da büyük bir 
nıesuliyet hissesi taşımaktadır. Ame 
?'İka barışın sağlamlanması için diğer 
llıilletlerle işbirliği yapmaktan çekin • 
rıtiııtir. Fakat artık bu infiratçılık si 
Yaseti iflas etmiştir. Amerika bu acı 
derslerden istifade ederek yeni dün -
Yanın kurulması işinde bütün millet. 
lerle sdcı bir i&birliii yapacaktır. A
llıerikanın istediği sulhün esasları At 
lantik beyannamesinde tesbit edilmiş 
tir. Bu, bütün milletlerin emniyet ve 
istiklallerini ve dünya servetlerinin a. 
dıtane taksimini teminat altına alan 
l?ıilletlcr sulhüdür. Harpten evvelki 
dıinyada milyonlarca insanın aç ve se 
fil bir halde ya~amaları ve milletlerin 
doYmuı ve doymamış milletler olarak 
ikiye ayrılmaları, fertler ve milletler 
aresmda kin ve nefret hisleri doğur • 
ınuştu. Bu harpten sonra servetle~ ve 
istihsaıat adalet esasına göre tevzi c 
dilecektir. Böyle bir dünyada cmper. 
Yalizmin yeri yoktur. Emperyalizm dev 
ti artık kapanmıııhr.,, 

Bir 
Bütün İtalyan ıazeteleri, Jiarbin ü. 

tüncü Ythna girilmesi münaaebetiyle 
bilhassa İtalyanın Almanyanrn harp. 
teki yiikü'nü hafifletmek bakımından 
o:vnadığı rota tebariiz ettirmektedir . 

Yazsn: FRANCIS DE CROISSET Cevir,.n· TTLTTN AY * 
Sinyor Gayda, İngiltere Akdenizde 

"e 17imali Afrikada İtalyan kuvvetleri. 
ne karııı harbetmek mecburiyetinde 
kalmasaydı Almanyanın garp cephe _ 
sinde bugün daha sıkı~ık bir vaziyette 
lı:almıı olacağını yazmıştır, 

Bitiyoruz ki, Mareşal Petain 17 ha. 
ziran 1940 da Almanya ile mütareke 
iınzaladığı zaman İngilterenin yıkıla. 
cağına kanaat getirmişti. !İtalya 10 
haziranda harbe girdiği zaman mağlup 
Fransanın mirasına kolayca konacağını 
hesaplamı5tı. Fakat hadiseler başka 
türlü inkişaf etti. İngiltere dayandr 
İtalyanlar arna.vutlukta Libyada v~ 
A.kde;ıizde büyük kayıplar verdiler, 
Afrika müstemlekelerinin büyük bir 
kısmını kaybettiler. Almanya da müt. 
tcfikine Fransız topraklarına yerleş _ 
ınek müsaadesini vermedl. Alman kuv 
vctıeri İtalyanların imdadına yetiıme 
tniş olsaydı bugün 1tal.;a büsbütün 
feci bir vaziyette bulunacaktı. Haki • 
,kat bu oldufuna göre, İtalyan gazete. 
lcrinih Alman yardımının bymet ve 
ehemmiyeti üzerinde bilhassa ısrarla 
durmalan icabederdi. 

iiALKEVLERINDt.ı 

Bqlktaı Hıllcniııclen: Bu euınartesl alııa· 
ıı:u Evimizde :venJ buırlaııan "Erkek &ii:ıcll., 
adlı müzikli bir pi:ves temıil edilecektir. 

Bcşiktaı Halkninden: 1942 yıh dcıılzcililı 
nıevıimhıiıı ıcılııı ıtteruimi 14 huiran pazar 
CUnü saat 14.SO da Barbaros öntlnde yaorla.· 
caı.: ,,e merısi'lli müteakip Be&iktaı; ile Orta· 
köır arasında kürek :van,ıın yapılacaktır. 

Yan~ları görmek lıtlyenler için Sere! Sta
dılc BQiktaı2 nici Kız Orta Okulu ve l9cu 
•lk Okulun dcniı: l:ıyııı a'ık b11lıuıdurulacak 
tı r. 

U•lıUdar Hılkevlnden: Paur aünil saat 17 
de Peyami Safa tarafındın (Romandan ne 
anlııroruz) mevzuu üzerinde bir konferans ve· 
tilccekılr. 

BELEDiYE GAZiNOSU 

HİND DİYARINDA 
- Kösclesiı: ayaklcabr 7&Plhr mı 

hiç? 
Cemiyet toplantısında bu ıaalin ce

vabını toplantıyıa iştirak edenlerd-:n 
biri vereli. 

12 haziran cuma:3an itibaren 

Ayni zamanda hem bu kadar fena 
uyunacağma, hem de bu derece mü
kemmel jstirahat edileceğine inanmı
yordum. Gece yirmi istasyon beni u
yandırdı; yine yirmi defa uyudum. 
Her istasyonda ağdalı feryatlar işitili
yor, eski barbar türküleri hatırlatan 
haykxrışlar işitffyor; 

"Çay -t- garm"! 
Bu sada sıcak çay mı yoksa şekerli 

su mu manasına geldiğin! bilmiyorum. 
Fakat ''Yastık! Örtü!" den her halde 
daha Ahenkli! 
Uşağmun kıymeti uyandığnn zaman 

anlaşıllyor: O, hariçle benim aramda 
"irtibat vasıta" mdır. Manzaraları ko. 
nu§an bir film haline koyan odur. 
Onun himmetiyle nehirlerin adlartnı 
öğreniyorum. İstasyonların rıhtımı ü
zerinde unutulmuş gib: duran beyaz 
elbiseli adamlartn hindıl olmayıp Mo
hamıncdl olduklarını, bütün esvabı 
bir don, bir gömlek bir sarıktan lba· 
ret bulunan bu çok Jıüzünlü görünen 
adamt her durakta ağzını çalkalamı:ya 
ve tükürmiye mecbur eden mezhebi 
sebebi bana o anlatıyor. 

Ters yürüdüğU zaman süratlerinden 
ne olduklarmt bilmiye vakit kalmı
yan hayvanları da bana o tanıtıyor. 

Bundan başka Pırnallıklarm mutta-

Kar~ Karuı .. 
Tefrika N o. 15 

ritliğini bozarak orada bura<la yükse
len ağaçlartn Hintçe adlarını yine on
dan öğreniyorum. 

Fazla mor renkte iri bir sinek ya
hut büyücek yasst bir pire hakkında 
bana tafsilAt vermek bir ıırrınga dar
besiyle bir haşereyi yok etmek için 
çağırddığı zaman sığındığı tavşan ka
fesinden :ftrlayan, mWltazam saatler
de karnunm actktrtm~ bana öjreten 
ve lokanta vaıo:ıuna beni götüren yi
nq uı;almı oluyor. ,,. ,,. 

Uzun, kapanık, sakin ve sakit bir 
giln daha geçti. Küçücük lstasyonlaı1n 
renkli rıhtmılan Ozerinde kaynaşan 
yere çömelmiş ailelerden başka nazarı 
meşgul edecek bir şey yok. 

Bir Hintli aile çoıuk cocutiYle bir 
yere gitmek isterse evvel! istasyona 
gider, orada yerlel}lr, kabmı kacağtn? 
çıkartr, gece için ince yorganlarını 
ortaya serer; ondan sonra "Ateı,ı ara· 
bası,, ntn geçeceği gQntt sorar. Bindi
ğim tren istasyonda durduğu zaman 
yemek vakti idi. Bütün yemek eski 
bir konserve kutusunda yeniliyor. 
örtülerinin içinde oturan ana, yere 
tabak vazifesini gören salata yaprak
lannı diziyor; kadınlar pişiriyorlar, 

- Paptlrr tabii, dedi, neye yapıt. 
maıın. Bir kere şimdiki köıelelerin 
adı kösele. Ele alınır alınmaz lrrrılr. 
yor. Mukavvadan farkı 10k. Sonra 

erkekler yiyiyorlar; hiç kımsenin yQ- tahta, pekala köselenin yerini tutu· 
zil gülmüyor. Bir kök ateşinin üstün- yor. Biz şimdiden tahta altb kadın 
de mini mini bir tencere kaynı:yor ayakkabıla.n yapmtya baılacbk. BiL 
Erkekler, karıntart doyunca hırkala- bassa pJlJ için bunlar yüksek man.. 
rtnm yakalarını kaldırıyorlar, sarık- tarh ayakkabılardan daha rağbette. 
lartnın ucunu gözlerine indiriyorlar, Çünkü mantara nisbetıe yarı yarıya 
yere uzanıp uyuyorlar. Anne ile kız- acuz. Sonra da daha ırk olarak işle
lar ondan sonra yemeye oturuyorlar. nebiliyor. 

Bu tahta ayakkabı meselesini bir 
başka mecliste teyit ettiler, birisi: 

- Eğer bu taammüm edene sokak
larda takırdıdan reçllmes. diyordu. 

- Hiç de öyle değil diye cevap ver. 
diler, işi öyle uıtaca yapıyorlar ki ... 
Tahtayı iŞledikten ıonra altına sofuk 
tutkalla incecik bir kösele yapıştırı
yorlar. Bu kösele ayakkabının hem 

BAHÇEDE 
Hercün 18 de Miizlk 

CUMABTESI PAZAR 
V aryeteli matineler 
ve meşhur §arkıcı 

E M 1 L ·L 1 O 
CAPELLARO 

Konsomasyon Krş. '75 

Y azlak P aviyonda 
FEVKALADE CAZ 
Konsomasyon Krı. 25b 

Lokantada hergiin öile ye. 

~--•• mekleri ___ .,, 

Yer.ıekten sonra salata yapraklannl 
konserve kutularına yerletirlyorlar 
Etraflarına dizilip topraklarm U.erin
de baharat kokusu yalayan köpeklen 
kovuyorlar ve maltu:ı, konserve kutu. 
sunu dolap işini gören bir gaz tene
kesine yerleştiriyorlar, yQz iSrtülerinı 
açmadan bir ağaç kabuğu parçasiyle 
dişlerin! ovuyorlar, ağularml çalkalı. 
yarak biraz sonra kıvnlip yatacakları 
yere tükürüyorlar; bitkin bir halde, 
yük çeken bir hayvan yorgunluğiyle 

yxkı]Jyorlar, uzanıyorlar ve unutuyor
lar. 

Mini minileri seyretmekten usanmı
yorum: Hepsinin kafaları traşUı vü
cutları çırçıplak, süzük simalarlnda ı
ri siyah gözler ma:-sık ateşi gibi par

r 
_______________________ , 
RAŞİT RIZA TIY ATROSU 1 
H A L 1 D E P 1 Ş K 1 N birlikte 

Harbiyede: (BEL VÜ) Tıvt?~s~~~ 
lıyor. 

Gülmüyorlar: dah;ı 
ınlyorlar: belki de hiç 
ler .. 

ı:ıiilıncsini bil
ögrcnmlyecck

( Devamı var) 
SENi 

BU AKSAM 
TANIMIYORUM Komedi 3 perde 

Yazan; ULUNAY 

Devlet 
Konservatuan 
Şehrimize Geliyor. . 

~ 

-. ll 
De,,Jet i0Mer,,at11•an fiyatro l-r'1IU ıehn 

mlıde Franaıı: tiyatrosunda hasılat: Eaılııönu 
Jlallıewi eoayal :rudnn lı:ohuıa terlrec!Unelı: il· 
sere dört temsil vcrccclı: ve Yunan klasikle· 
rlııdea Sophoklcsln ıaetbıır eseri Antiaone';yi 
o~acıılrtn. 

lehrimlı: unat mnlıltln4e bir badbe teltk 
lı:i edilen Antlıonenln htınbulda ubneıre ko 
nulmaaı huıuıund• !hını e:•lcn hınrlrklar bit 
raek Ozercdlr. 

Eseri Devlet Koıısenıaınvan mlldertl Carı 
'Rltert Hhne,.. lıorıealc ve koroya nıfalrat eden 
orkcıtraYt Riyauti Cilmbıar Flırmonik orkes 
trHı tefi Ferit Alnu idare edttelctlr. 

' 
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HASAN NEVlN CEViZ YAGI 
. 

Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhliat ve hayat fışlilran tunç gibi esmer ve cazibi ruli bir renge tahvil ettirir. 

HASAN DEPOS U ve Ş UBELERİNDE ŞİŞESİ 75 KURUŞ 

Askeri Vaziyet 
~ Baştarafı 1 incide 

-nadan sarfettikleri benzin mikdarmı 
iüşünürsek İngiliz ordusu ricate mec
mr olsa bile, mihver taarruzuna de
vam edebilmek için önce bu müthiş 
.;arfiyattm telAfi etmek mecburiyetin
ie kalacağı kolayca anlaşılır. Bu ııar
•iyatın, İtalya ve Trablus veya Bin
:ati üssünden teJ.afisi büyük bir za
nana ihtiyaç gösterir. Bu zaman ise, 
lk muvaffakiyetlerin karşı tarafta 
•apmış olduğu sarsıntıdan istifade im 
<iinınt ortadan kaldırU'. Halbuki Tob
"Uk'un zaptı bütün bu meselelerde 
General Romrr.el lehine çok büyük 

Avrupada Bu Yd Bir/' 
Cephe Kurulacak MAKSİM BAHÇESİNDE-, ... 

değişiklik yapar. 
Taarruz ba:ılamadan bir iki ay ön

ce muhteli! kaynaklar, mihverin Yu
nanistan llmanlarmda ve Girit ada
•;ında büyük kuvvet V'? malzeme tah
$it ettiğini bildirdiler. Bu tahşidatın 
bu seferki Libya taarruzu ile yakın
dan ilişiği olduğu !şk!rdtr. Bu sa-
1-tanm en tabil ve müstahkem limanı 

, l:lif"' Baştarafı 1 incide 

ile donanma başkomutanı amiral King 
de bulunmuştur. 

M. Roosevelt, röriişmelerin çok 
faydalı olduiu ve birleşmiş milletlerin 
müşterek hedeflerine varmak hususun 
da iki hükilmet arasında en semer~li 
ve en sıkr münasebetler için temel 
teşkil ettiii hissini taşıdığını M. Sta
line bildirmesini M. Molotofdan rica 
eylemiştir. , 

l ngiliz resmi tebliği 
Londra, 11 (A A.) - Hariciye N~ 

zm Eden, burün öğleden sonra ııeş 
redilen tebliğin metniı:ü okumuştur. 
Bu teblif şudıır: 

"Sovyet Rusya Ue İngiltere arasmda 
1942 senesinde Avrupada ikinci bir 
cephe açmak acele vazife)eri hakkmdo 
tam bir anlaşma hasıl olmuştur.,, 

olan Tobruk zaptedilirse Rommel or
iusunun ikmal işlerinde Yunanistan Bir Amerika Filosu 

lngilterede 
imanları Ue Tobruk a~tndaki de

'liz yolu ön planda bir mevki alacak
tır. Çünkü bu suretle benzin yolu 
dört bin kilometreden bin beş yüz 
kilometreye inecektir. Tobruk sahil
den asfalt bir yol ile Bardiya ve Ca
puzzo'ya bağlı olduğu gibi Eladenn 
ve Sicil Rezege üstünden geçen ikinci 
sınrf bir yol ile yine Capuz.zo'ya ve 
çölün içinden diğer bir yol ile Sid.i 
Omer'e bağhltr. Bu mevkilerde İngi
liz ordusu ricat edip Mısır hududun
da tekrar cephe tuttuğu takdirde mer
kezini ve sol cenahını dayıyacağı yer
lerdir. 

Fakat İngiliz donanmasının h!kim 
olduğu bir denizde bilhassa Pire -
Tobruk yolu gibi İskenderiye üssUne 
daha yakın bir sahada bu deniz mu-

l2fi" Baştarafı 1 incide 

müttefiklerin imalatı mihverinki 
nin iki mislidir. 

İngilterenin tank ve diğer tasıt 
imalatı senede 257 bindir ki 940 
senesinin son üç ayındaki imala
tın 4,5 mislidir. Bir senede bir 
bin top ile 25 milyon menni yapıı 
maktadır. İngilterenin uçak jma
latında da, 1940 senesinin son üç 
ayına nisbetle yüzde yüz, tic:p·et 
gemisi yapısında da yüzde 5fi 1 
bir artış görünmektedir. 

Müzeyyen Senar 
KEMANİ NECATİ TOKYAY 

Kemani 
Piyanist 
Kanuni 
Klarnet 
Kemençeci 
Cümbüş 
Nısfiye 
Darbuka 

SAiM 
YORGO 
ISMAIL 
ŞEREF 

: PARASKO 
ŞEVKET 
NiHAT 
H. TAHSTh 
Okuyuculal' 

YAHYA, ART AKI, 

Bayanlar 
SEMİHA 
NEVZAT 
GÜZİN 
CAN 
SÜHEYD.A 
SANİYE 
İHSAN 

VAHiT 
Sanatkar ve okuyucu 

BAYAN SEMİHA 
İsimleri yıuıh muazzam Saz Heyetini her akşam dinleyiniz. 

Dikkat: Her hafta Pazartes i akşamları Halk İ stekleri Gecesidir. 

Saytn halkımızın MÜZEYYEN SENAR'dan isteklerini miiesseınkı:e bir mektupla bildirmeleri ric• 
' ohmur. İstekler, tasniften sonra ekseriyet kazananlar okunacaktır Tel: 42633 ıl 

~-----T E S i R i KAT 1 

TAZE MEYVALARDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

iDRİS MOSHIL 
'(GAZOZLU) 

iMONATASI 

•• OUflf PS 
.W..: ~59 A 

=l~~l~~ nasıı temin olunacağı suali Parti Genel Sekre-
nenizlerde hakimiyet biç bir zaman Mu··h·ım Lezzet·· Ho-. ... il!!.. .,,m·ı Kolay 

tam değildir. Nitekim General Rom- teri :J • 3' 
mel bir çok fedakarlık ve zayiat ba-
hasına bile olsa bütün ikmalini Ak- Tetk.kle d B 1 nd MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Kuru~. 

Temamile· camdan mamut yeni sistem fam~ 
balarla mücehhez bu radyo ile neşriyah 

dinlemek fevkalade bir. zevk.tir. Bir radyo 
ahizesi için şımd iye kadar tahayyül edile~ 
fenni evsaf Philips'in-. 759 I A modelinde 
cem edilmiş bulunuyor.: Ç ok mühım yenı-. 
l iklerine rağmen bu ahızenin fiatı fevka·. 
lade ucuzdur • 

deniz yoliyle temin etmiştir. Deniz- '. 1 f e U U U ... ____________ c.ıhh t t· • M V 4 ı 
-.: ::> at ve ç ımaı uavenet ekaletinin ruhsatım h aizd ir •.,. 

~~ha~~~~~ed~b~~ ~~ed~w~CK~~~ ~-••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••-milerlnin denizaltI ve bava kuvvet- idare heyeti bina!ında genel ı:elueter 1 ' 
~~liarı;ra~=y~:~e~:~;r~~rtl~:~~ :e~~u~o;~:~~ty!~~:~ı:; ~~~~:~~= i N His ARLAR u Mu M MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 
tave etmiştir. Bun'lan başka onların da bütün kaza idare heyetleri reisle-

da seyirlerdeki i · ve mahrukat sar- riyle vilayet idare heyeti a?:a<:ı hazır K A H v E v E ç A y 
fiyatım ikmal Jçın Iimanlatina avifet bulunmuştur. Genel sekreter Partinin 
mecburiyetleri ve uzun seferlerden neler yapmaSI ]azım geldiği hakktnd; ı 

sQnra gemilerin tekne altlarlnın te- toplantrya iştira cdenleı;e geniş iza- .. • 

İNŞAAT i LAN 1 riıizlenmesi, Arıza gösteren maklnele- hat vermiş, onlard&n da kendi bölge- Kanunu Hu··ku··mıer·ıne Go·· re·. 
rin vesair aksamın tamiri ve bu se- !eri hakkmda izahc.t istemiştir 
terlerin mtlrcttebata yUklediği yoı:- Parti genel sek~rteri dün iaşe mfı 

ğunluğun dinlendirilmesi lüzumu ve- dürlüğüne de giderek ia~e işleri h ak
sairc gibi bir çok sebeplerden bir do- kmda görüşmelerde bulunmuştur. Va- ı' 
nanmanın her an bütün kuvvetiyle ti muavini Ahmet Kmık dahi bu gö
denizdc bekçilik etmesi imkansızlığını rfü;melere iştirak etmiştir. Şehrin ia
da bu kayıtlara ilave edebiliriz. şeı;i hakkında genel sekreteı·e verilen 

Böyle olmakla beraber İngiliz do- izahata göre; gelE'Cek tevziatm tesri 
oanmastnm mevcudiyeti, mihver için edileceği anta:ıılınaktadır. ' 
planlarını tatbik hususunde daima en 
ınüşkül nokta olarak kalmıştır. Fakat Pamuk 
Tobruk'un mihver tarafından zaptı bu Ve Pirina 

Yağlarının Satışı 
Serbest Baraktldı 

donanmanın h!kimiyetine daha kat'l 
bir hudut çekebilir. 

1 - Çayda bulunan vasıfları taşımıyan ve memleket dahilinde yetişen bazı 
tl k "l b t k • · · } k k t k b 1 ·· d • ·ı 1 - Karabilkte yapılacak Şamot fabrikast inşaatı piyasa temevvücatı o arı şe ı ce çaya enze me ıçın ış eme ' uru rna ve u suret e vucu e getırı nazarı itlbare alınmak şartiyle kapalı zarf usuliylc ve vahid! fiat esasiyle 

miş taklid çayın ticaretini yapmak, satmak kastile, taşımak, saklamak, bilerek sa- icra kllman eksiltmeye talip çıkınamast ilzerine pazarlık suretiyle llı ıılesl 
t 1 k k b ı 1 icra olunacaktrr. • 
ın a ma veya a u etme {; 2 - İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedel! 432.262.24 ıı-

2 - Nohut, Arpa ve emsali yabancı maddelerle karıştırılmış kahvenin ve ya. radır. 
3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Muamelat şubesinden 30 

hancı her hangi bir nebatla harman edilerek vücude getirilmiş çayın halile veya lira mukabilinde almabillr. 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

pişirilerek satılması veya satılığa çıkarılması kaçakçılıktır. 4 - Mu vakkat teminat miktarı 21.041.- liradır. 
5 - Eksiltme 20.5.1942 tarihine mü~adif pazartesi gilnO !':<ı <ı t 1°6 dS 

Bu kaçakçılığı yapanlardan kac;ak maddeler müsadere olunmakla beraber An.karada Sümer Bank Umum Müdürlüğil inşaat şubesinde y<ıpılacaktır. 
karı şık kahvenin her bir ki1o veya kusurundan 10 ve karışık çaylarla çaya benze- 6 - istekliler şimdiye kadar yapmı~ oldukları bu gibi ı~ıere ve bun· 

1aı1:n bedellerine firmanm teknik teşkilatmm kimlerden t.erckkilp rttlğind 
tilmiş nebatların kilosu veya küsuru için 20 lira ağır para cezası alınır. Maddeler, ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikafar pazar lık gü• 

Pcrgerin bir ayt>ğmt İskenderiye 
üssüne koyarak diğer ayağiyle altı 
yüz kilometre nısıf kutrunda şimal 
batı istikametinde bir kavis çizersek 
bu kavisin ııimal ucu Rodos, ortası Gi
rit, cenup ucu da Tobruk limanından 
geçer. Tobruk bu kavısin cenup uc:u
duı:. Tobruk mihverin eline geçince 
ve burada mihver denizaltı ve hava 
birlikleri yerleşince İskenderiye li
manı tam altt yüz kilometre meı:a!e
den tamamlyle kııpatılmış ve abloka 
altına almrnrş olur. Bu kavsin battsm
da, Yunanistandan Tobruğa inen de
niz; yolundaki nakliyata müdahale e
decek İngiliz donanmasına kar$! de
niz ve hava işbirlıği noktai nazarın
dan stratejik üstünlük mihverin tara

; ' .nbul vilayetinlen: 
İstanbul vilayeti dahilinde beyann 

tabi tutulan ve bugüne kadar ~ııtışı 

~erbest bırııkılmıyan pamuk y;ığları
ntn her hakiki voe hükmi ş<ıhsın be
yannamesinde gfü:terdiği mikdarın 

rı~fmm ve pirina ;:vağlarının tamamt
nın serbest brakıldığt, mezkur yağla
rın bir tenekeden !azla satışlarında 
alınacak tnturalarln ticaret ve sanayi 
odasına tC"lrdii tebliğ olunur. 

1 kaçakçının 'veya kaçakçılıkda birleşmiş olan kimselerin elinden çıkmış olması do- ı nü beraberlerinde bulunduracaklardır. 
- 7 - Banka ihaleYi icrada serbesttir. (4137) (6277) 

layisiyle müsadere olunamazsa ayni ceza iki kat olarak alınır. 

1 Keyfiyet Kahve ve çay satıcılarının ve pisirici olan Otel, Gazino, Pastane. , J Büyükada ' 

fına geçer. 
Mihver Giritte yerleştikten sonra 

Tobruğun kazanmtş olduğu bu büyük 
ehemmiyeti İngilizler takdir ettikleri 
için bundan evvel mihver ordusu Mı
sır hududuna dayandığı zaman Tob
ruk'un düşmemesi için lamn gelen 
bütün gayret ve :Cedakllrlrğı göster
diler. Ve böylece bu sahada stratejik 
usiünlüğü mihvere kapttrmadılar. 

Bu seferki muharebelerde Tobnık 
mihver eline geçtiğl takdirde bu ha
lin mihvere, Akdenizin bu sahasında 
büyük stratejik üstünlük temin ede
ceği ve Atrikadaki mih\'er ordusunun 
iaşe ve malzeme nakliyatı meselesin
de bir çok kolaylıklar temin edeceği 
muhakkak olmakla beraber acabn bu 
vaziyet General Rommel'in taarruzu
nu Mısıra kadar idamesini temin e
debilir mi? Yoksa onun ordusunu 
mUthiış yaz sıcağtnda Mlstr çölünü geç 
mek mecburiyetinden kurtaracak bir 
surette mihverin öntine Rodos, Kıbrıs 
istikametinde bir deniz yolu mu a
çar? 
Bunları daha sonra tetkik edece-

bütün faydalarmdan istifade edebil
mek için Rodos, Girit, Tobruk kavsi 
üstünde mihver hava, deniz ve kara 
kuvt·etlerl arasında tam bir işbirliği 
kurmak mecburiyetindedir. 

O halde, acaba İtalya 1942 senesinin 
katiyetini kabul ederek donanmastnın 
ağırlığınr Akdenizdc terazinin kefe- 1 
sine koyabilecek mi? Bu hususta İ
talyanın vermiş olduğu karan bilmi
yoruz. Eğer bu karar milsbet ise bu
nun da icrası Tobruk'un o\ktbetinin 
katiyetle tayinine bağlıdır. Fakat. 
Almanyanm son günlerde Nis ve Tu
nus hakkındaki İtalyan arzularını tas- 1 
vlp eder surett& vaziyet almastnm, İ
talya donanmasmdan t alep edilen bazı 
faaliyet ile alakadar olduğunu pekfila 
kabul edebiliriz. 

ı
- GEBZE_, 

Halkevi ve Çocuk Esirgcnıe ı 
lCurumu tarafından t ertip e
dilen 

SÜNNET DÜGÜNÜ 
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ğiz. Yalnız şimdidım !iUnu söyllyebili-
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İle Büyük 

Pehlivan Güreşleri 

'Kahvehane ve emsali müessese sahiplerinin dikkat nazarına ehemmiyetle vazolunur. 
1 I S P L E N D İ T P A L A S ' 

~. -,ı 'L Otel :-;.el~f~~:a:St~~~ · .. !çıldı. J • 
I LM~ta2ra~· A , ODEON " Beden Terbiy~si lstanbul Bölgesi Ba~kanlıijından ~ 

1 - Beykozda yaptırılacak olan 29908 lira beş kuru~ keşif bedelU 
kayıkhane ve spor salonu inşaatı onbeş giln müddetle ve k opaU zarf u
suliyle eksiltmeye çtkarılmıştrr. 

YAGLİ YAGSIZ 
KAR ve ACI BADE~l 

K1·emleri 
LOSYON 

KOLONYA 
BRÜNET 

VE 
BRİY ANTİN'lerini 

Tecrübe edirıiz. 

FEV ALADE HASSAS PLAKLAR 

MÜZEYYEN SEN AR 
270464 No• K.~y~ak şarkısı E nginden yavaş yava' 

• Gonul şarkısı Derman kar eylemez 

Beste: SADETTİN KAYNAK • "Harunurreşit filminden,, 
FASIL P LKLARI SERİSİ No. 3 

Ok 1 Müzeyyen Senar uyan ar Muzaffer Güler 
Hüzam şarkı 

Salahattin pınar 
Necati Tokyay 
Açmam açamam 

Beste: Nasibin Mehmet 
270468 No•Hüzam şarkı _Küşade talihim 

• Beste- Şevkı Bey merhum 

NEZİHE YI LMA·Z 
270465 No: Halk şarkısı Bahçelerde 

Meleme 
Göniil derki Kırşehir bozlağı , ............................ ~--' 

Harp Okulu Komutanhğından 

2 - Eksiltme 24..6.942 gününe rasltyan Çar~amba günü saat 16 da 
Taksimde Sıraservilerde 57 numarada beden terbiyesi İst anbul bölgesi bi
'lflsmda mütesekkll husust komisyonda y;;ıptlacaktır. 

3 - Bu i şe ait huıoust şartname. umum! esaslar ve keşif hült\sası her 
gün mesai saatleri dahilinde yukarda yeri yazılı bölgi:! binasl muhasebe 
servisinde (100) kuruş mukabilinde alınabilir. Bu evraka eklenmesi Hi
zım gelen proje, Nafia Vekaleti wnumt fennl şartnamesi, bayındırlık is-

i teri genel şartn:ımesi ise fazla mevcudu bulunmndtğmdan ayni binada 
mükelleriyet :şubesinden taleple her zaman tetkik olunabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdart 2243,00 liradır. 
5 - İsteklilerin teklif mektuplartnı ve şimdiye kadar en az bir defa

da (20.000) liralık bir taahhüt işini muvaffakıyetle yaptıklarını tevsik 
eder vesikalartnt, İstanbul ·vnayetinden eksiltme tarihinden asgart üç 
gün evvel alınmı; ehliyet vesikası. 942 yılma ait ticaret odası veslkasiyle 
muv11kkat teminatlarını havi kapalt zarCl<ırtnı muayyen saatten bir saat 
evveline k::ıdar muhasE'be servisine makbuz ınukabilinde vermelert lüzu
ınu ilfın olunur (6332) 

Muhammen bedeb 36978 (otuz altı bin dokuz yuı yetmış seKız) lira 71 
(yetmiş bir) kurus olan 321,554 metre mikflbı muhtelif eb'atta Çam azmanı 
(25 ha7lran 1942) perşembe günü saa' (15,30) on bes buçukta Haydarpaşa• 
da Gar binası dahılindeki komisyon tarafından kopall zarf usuliyle satttl 
alınacaktır. 

l 1 haziran 1942 pazar 2ür.ii riz ki, böyle stratejik bir üstün ük te-
1
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rnin ettikten sonra dahl bu vaziyetin •I••• yapılacaktır. JI '--•••••••••••-ıl 

ı - Aşağıda yazılı şartları hafa okurlar harp okuluna alınacaklardır. 
A. - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okulunda, An

kara haricinde bulunanlar bulunlukları yerin askerlik şubesine müracaat 
edeceklerdir. 

Bu lıie girmek isteyenlerin 2773 (iki bin yedi yüz yetmls Uç) lira 41 
(kırk bir) kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği veslkalarlt 
tekliflerini muhtevi zarfların! ayni gün saat (14,30) on df>rt otuza kadaJ 
k omisyon Reisliğine vermeleri l!zundtr. 

KARAR HÜLASASIDIR 942/83 

Dük:tanında satışa arzettlğt eşya 'Clzerine etiket koymamak suretiyle 
Milli Korunma kanununa muhateı:etten suçlu Kuzguncukta İcadiye cad
desinde 115 No. da Tenekeci Danyel oğlu Samoel hakkında Üsküdar 
M llU korunma·rnahkemesincc yaptlan duruşma sonunda. On a ltı lira alt
m ış •kuruş ııfır para cezası ile mahkumiyetine \•e gazete ile ııe~rine hllk-

medilmişlir (3212) 

KAYIP - Kwnkapı nüfus memur
luğundan aldığnn nüfus hüviyet cüz
dantmı kaybettim. Yenisini alacağnn
dan eskis inin hükmü kalmamıştır. 

1298 doğumlu Mehmet oğlu Ahmet 
!lgtnoğlu 

Sahip ve Neşriyat MOdürO: Halli 
LO.tfi DOrdüncü. Gazetecilik ve 
Nesri.yat T. L. S. TAN matbaıısJ 

B. - Kayıt ve kayrt muamelesi 1/Raziran/1942 derı itibar~n 20/ 
Temnıuz/1942 tarihine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonraki mü
racaatlar kabul edilmiyecektir, 

2 - Giriş şartları: 
A. - Tilrk rrkmdan olmak. 
B. - Lise bitirme ve olgunluk imtihanmı vermiş bulunmak. 
C, - Tam teşekküll!l bey•etı sıhhlyesi olan askeri h astaneden (harp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu olmak, , 
D, - 18 iln 23 ya~mda olmak (24 yaşına pirmiş olanlar alınmaz,) 
E. - Diğer ~artlar askerlik şubelerinden ve Harp okulundan öğre-

t nilcbilir, (3552) (5811) 

Bu jııe ait ~artnameler kom isyondan parasız olarak dağıttlmaktadrr. 
. (6287) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 

Alma Koır-isyonundan 
Mektebimize kapalı 1.&rl usuliyle 100,000 adet ekmek alınacaktır. Be .. 

her adedinin muhammen bedeli 10,50 kuruştur. 11k teminat 788 liradır. 
Eksiltme 24-ti-942 saat 15 t e mektepte yapllacaktrr. (G245) 
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