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Milli Şef inOriii 
Hukuk F akültesind 
imtihanlarda Bulundu 

Anlwfa, 12 (TAN) - CimJaarrelaimiz Milli Ieri ve Jt10fes8r V. Kantar'm eeza muhakeme a.. Jet hmet İnönü, bu 1abah 1Ut 19,30 da Hukuk ıulleri imtihanlannda bulanarak talebenin ce • 
..., "kUlteainl tereflendJmdtlerdlr .. MDU Şefimiz, vaplarmı dinlemiılerdlr. Bundan 10nra faldil • 
clktlJıe medıalinde Maarif Veldll lluan All tenin üat k t .L.Ll k --1 Mim 
~tice), .,._._..1 ... - d.-L-- ---·--- ·--t A-·LllL • ın-. o uma ... onunu sezen .. _u - ....._...-ava-.- - ·-•ua Şef profesörler ddumda bir müddet 4aha din. 
•e Pı:ofnörlerle ytblene talebe tarafından .kar· lenmİf ve yakında sene selmek vldJnde bala • 
~. tlaönl tloiraea profetörler oda. urak aaat lZ,31 a doiru fa1dilteden aynlmıf . 
~ sHmlı ve ba Wr d.inlenme&en ~ auuf. lardır. Mim Şefimiz faldilteyi tıeşriflerinde ve 

lngiliz • Rus! 
Paktı Geni§ 
Akisler Yaptı 

Anlaıma Harptenberi 
Avrupa Tarihinin En 
Önemli Bir Hadisesi 

Addedilmektedir 

Vaıingtondald 
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de Görüıüldü 
Londra, 12 (A.A.) - Reut.er 

~ınsınm diplomatik muhabiri 
tDguiz .. Rua ittifakını harbin bat 
langıcındanberi Avrupa tarihlnln 
en önemli hldilesi olarak vuıtıan 
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SARK CEPHESi 

Sıvastopol 
Fasılasız 

15 Jap 6emisi 
Batar.kiı, 20 Gemi 
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Sıvastopoldan 
Yayılan 

Top Sesleri 

Sinoptan Duyuluyor, 
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Af RiKA CEPHESi 

Libyada da 
Alman T cizyiki 

azlala 
lngilizler 6irid' da 
Have Alonlerını O 

Oste Bombaladı 
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r -l ASKERi 

Muhtelif 
Umumi 

YAZft YET ) 

Cephelere 
Bir Bakış 

Birülhakem'in lngiliz 
Ordusunun Bütün Cephede Biraz Geri 
Cekileceğini Kabul Etmek Zarureti Vardır 

r - Yazan: Emekli Deniz Subayı -'"\ 

J NECATI Y ASM~!.._) 

Sukutu Karşısmda 

ÜBY ADA: ısını ~u suretle izah edebiliriz. Al • 
T ebliiler Birülhakem'in on altı manlar Kafkas sahllledne Kerı: bo 

günlük çetin muharebele•·den 'fazından geçmeğe karar vermişlerdir. 
sonra mihver kuvvetlerinin devamlı Kırım yanın adası bu harekat için 
taarruzları karşısında nihayet düştü· yığmak merkezi olacaktır. Bunun i· 
tünü bildirdiler. Biz, Libya muharc-r çin bu yarrm adada Slva•topol cibi 
beler! başladığı gün yazdığıouz bir mühim bir mukavemet merkeztnin 
yazıda, !nıiliz cephesini sağ cenahtan kalmas1 Almanlar için bir tehlilı:edir. 
çevlrmek imkansız olduğu için mihver Aynl zamanda Mareşal Timoçenko 
taarruzunun lnıriliz cephesini sol kuvvetlerini Harkof cephesinde tesbıt 
cmahmd{ln çevirecek bir vaziyette in· ederek Kerç bofazrnrn karşr eahilleri. 
kiş;ıf edec:efini kaydetmiştik. Gerçek- ne büyük kuvvetler göndermesine ıııi· 
te!l böyle oldu. Fakat Birülhakem ni olmak lazımdır. 
düşmüş olmakla berab'!r, miht,er ta Alnnnlarm Sivastopola karsr kut. 
arruzunun; İngiliz ordusa için böyle landJkları kuvvetlerin büyUklüiür.e 
tehlikeli bir şekil almış olduğuna dair nazaran Sivastopolun çok müııkül gii:ı 
henüz bir atlimet yoktur Bu plan ilk Ier geçirdiğini kabul etmek lbrmdrr. 
günler baskın 1Je'k1inde 'muvaffak ot Çünkü Ruslar böyle dar bir :yerde 
mıış olsaydı İngiliz ordusu şüphesiz Alman hava kuvvetine muadil havıı 
ki büyük bir tehlikeye maraz ·kala- ve kara kuvvetine muadil kara kuv· 
caktı. Fakat on altı günlük çetin mu veti tahşit edemezler. Onun için s;. 
harebeler dolayisiyle mihver ordusu- vastopol, kendini ne kadar ~iddetle 
r.un her hususta vermiş olduğu zayiat müdafaa ederse etsin nihayet düşmesi 
ve bu müddet zarfında da böyle bir kuvvetli bir ihtimal dahilindedir.. 
ihti~ale kar.şı İngiliz ordusunun al· 
.rrıış .2Jması lazım gelen tedbir. Gerıe 
ral Rommelin bu muvaffak1yetini İn 
glliz ordusu için pek tehlikeli bir sc 
kilde inkişaf ettirmesine mani olac~k 
tır. • .. - ~ 1# lıt!r 

Yeni vaziyet ttarşxsıncia fngiliz or 
dusunıın bütün cephede biraz geri çe. 
kileceğini kabul etmek zarureti vnr 
dır. Böylece Tobruk belki yine geçen 
seferki gibi muhasara altına girecek. 
tir. Çünkü, İngiliz ordusunun bugün 
tuttuğu Tobruk - Aladem • El Gobi 
hattı, sol cenahı Birülhak~m'e daya 
nacak olan mihver taarruzu karşısın 
da pek emniyetli bir cephe teşkll ede 
rnez. Ba sebepten. !ng~liz ordusunun 
müteakip günlerde Bardia, Capuzza vt 
Sidl Ömer hattına kadar çekilmesi 
mümkündür. -

UZAK ŞARKTA: 
Japonlar. Alaska yarrm adasının 

cenup batıya doğru devamı olan Aleu· 
siyen adalarından bir kısmını işgal 
ettiklerini ısrarla bildiriyorlar. Fakat 
bu haberi Amerika kaynaklnı tekzio 
etmiştir. Vaziyetin tavazzuh etmesini 
beklemek lazımdır. Japon iddiası 
doğru çıkarsa mesele çok ehemmiyet 

13 - ti • 94? -
Veremlilere 
Yardım Artlı 
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ismini Gizleyen 
80 Bin Lira 

Biri 
Verdi 

Mecliste Dünkü 
~-=iizakereler 

Halk Tipi Ucuz r - DiKKAT: -~ 
Ayakkabı ı 1 Beyannameye Tabi 1 

f Tutulan Pirinçler 1 

\ 
Son günlerde halkm Verem müca

dele cemiyetine karşt aldkası artmtş
hr. Halkm bu pek yerinde alakası sa
yesinde cemiyet taaliyetini arttırmak 
ve fakir veremlilerin daha geniş mik
yasta imdadına koşabilmek iınkantnı 

Bir Çok Kanun Layihaları Edifdi 

Kunduracılar Bazr 
T eklifre rde Bulundu 

Derl ve köseleden tasarruf yapılmak 
şuretiytııı ucuz halk tipi kundura ya
ptımasi için açılan müsabaka bitmiş
tir. Kunduracılar cemiyetinde topla
nan jılri heyeti müsabakaya giren 8 
atölyenin verdiği nümunelerden \kisi
ni muvafık görmüştür. 

bulınaktadtr. · 
Eskişehir zbginlerinden ve hayır 

severlerlnden Süleyman Çakır'm bü
yük bağışını, diğer blr büyük te
berru takip etmiştır. İstanbulda Sıra
servilerde oturan çok ihtiyar bir zat, 
vasiyetnamesini tanzim ederken ser
vetinden 80 bin liı'asinı kendi namma 
bir pavyon inşası için Verem Müca
dele cemiyetine aylrmıştrr. Bu hayır 
sever zat ismini gizli tutmaktadır. Va
siyetnamesini tanzim eden avukatla 
diğer ilgililer de ismini açığa vurmr
yacağma dair yemin etmişlerdir. 

Cemiyet bu bağıştan ancak bağışı 
yapanfn vefatından sonra istifade ede
bilecektir. 

Ankara, 12 (A,A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Refet Canı 
tezin başkanlığında toplanmıştır. 

Celsenin açılmasmı müteakip 
son yapılan intihapta mebus seçi 
len doktor Hüseyin Hulld Cura 
(İzmir), Cevat Dursunoğlu (Kars) 
Dr. Hayrullah Diker (Kastarnoni) 
General Aşır Atlr (Kütahya) ve 
Ahmet Kutsi Tecer (Seyhan) a 
ait intihap mazbataları okunarak 
kabul edilmiş ve yeni mebuslar 
biribirini takiben kürsüye gele _ 
rek andiçmişlerdir. 

Bundan sonra ruz:nıı.melere geçile
rek bazı dairelerin hesabı katiyelerine 
dair kanun layihaları ile 1938 mali 
yılt hesabı katiyesine ait kanun !Ayi
hası okunarak tasvip edilmiştir. 

Ceza mahkemeleri usulü kanunu
nunK 3515 sayılı kanunla değiŞtirilen 
66 mel maddesinin tadiline devlet 
memurları ayllklarmm tezyit ve tea-

dülüne dair olan kanuııa ek kanuM 
bağlı 1 saytli cetvE'lde değişiklik ya
prlmasma, Hatay vilayet hududu da
hilinde Hatayın ilhakrrıdan evvel al
tın üzerine yapllıııı borçların tarzına 
dair kanuna bir madde eklenmesine, 
devlet memurları aylxklarınin tezyit 
ve teadülüne dair olan kanunun tadili 
hakkndaki 4088 sayili kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yaprlmastna, ban
kalar ve devlet müesseseleri memur
ları ayllklarmm tezyit ve teadülUne 
dair kanunun 14 üncü maddesinin son 
fıkrasının tadiline. Başvekalete bağ

lı Matbuat umum müdürlüjfü teşkilat 
ve vazifelerine dair kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun li
yihalartnın birinci müzakereleri ya
pllmıştır. 

Meclisin bugünkü toplantısında köy 
kanununa ek kanun teklif üzerinde 
ge~en milzakere1erden sonra Dahiliye 
Encümenine verilmiştir. Meclis Pa
zartesi yünü toplanacaktır. .................... 

Diğer tarafta-ı kunduracılar cemiyeti 
İkUsat Vekilliğin.• kundura malzeme
lerinin bugünkü ihtiyaçlara uygun o
larak tahdJdini de teklif etmlstir. Bu 
teklifte deri renklerini:n azaltılması. 
kundura yapllan dana ve sığır deri
lerinden kadm çımtasT ve lüzumsuz 
eşya yapılmaması mevcut deri ve kö
selenin hükumet kanaliylc kunduracı
lara tevzii istenilmektedir. Bu suret
le kundura fiyatlarının lüzumsuz yük 
selişinln önüne geçileceği ve · malze
me tasarrufunun temin edileceği ileri 
sürülmektedir. 

Ağır İşçi Karneleri 
Buna benzer bir teberru de Florya 

pliljlartnm bundan bir ik1 ay evvel 
vefat eden müstecırl merhum Meh.met 
tarafından yapılmıştır. Mehmet, varis
siz vefat etmiştir. Tanzim ettiği va
siyetname ile de mevcut parasmt Kı- 1 
ztlay, Çocuk Esirgeme ve Verem mü- i 
cadele cemiyetleri arasında taksim 
etmiştir. Geçenlerde vasiyetname h~-

R. Kolleide Dilploma Tevzü Merasimi f 

Ankara 12 (TAN) - Öğrendiğimi. 
:ı:e göre Ticaret Vekaleti iaşe müste· 
şarhğma İstanbuldaki ağtr işçi kul 
lanan müesseselerden ağır işçi ekmek 
karnesi lı;in muhtelif müracaatler ya· 
pılmaktadır. Yaptığımı:ı: tahkikat;ı 
göre elde mevcut istatistiklere na:ı:a

ran lstanbulda 71 bin kUsur aiır işçi 
cıııhşmakta tstanbula da bu miktar· 
da ağır işçi karnesi verilmiş bulun. 
ma.ktadır. AUkadar makamlar bu 

ki m huzurunda açılmış ve Verem mü
cadele cemiyetine 2000 lira ayrddtğı 
görülmüştür. 

Şimdi mahkeme iki ay müddetle i
lan yapıp merhum Mebmediı:ı kanuni 
varisi bulunup bulunmadığını araya
cak, bundan sonra ayrı::lan paralar! 
cemiyetlere verecektir. 

Verem mücadele Cemiyetine en son 
bağışt da eski Bursa valisi Az.minin 
haremi bayan Nayab Akalın yapmIŞ
tır. Bayan N~yab Verem sanatoryo
munda kendi namtna bir fakir verem
liye tahsis olunmak üzere bir yatak 
parası olarak cemiyete bin lira vermiş, 
icabtnda bu bağış' yeniliyeceğini de 
bildirmiştir. · 

Dün diploma alan Kolej ınezun1arı bir ııırada 

ı vaziyet kar§ısında karnelerin :ya sa· 
/ hlplerJne verilmediği veya lstanbulda
J kl ağır i•çi mi~tarının artığı kanaati· 

ne vararak bu meselen.in süratle ve 
yer-inde tetkikini kararlaştırmı11lardır 

1 KOÇOK HABERLER 1 
BİR KIZ TARAÇADAN DÜŞÜP 

ÖLDÜ - Fenerde oturan Fatma a
dmda bir ktz evinin tarasasına çıkmış 
ve çamaşır asarke~ düşmüştür. Ağrr 

surette yaralanan Fatma derhal öl
müştür. 

j HUkOrt'let vaktiyle pirinçleri be· ı• 
1 yannameye tabi tuttu. o vakit 
ı elinde pirinç bulumın!ar mevcut• 
: larını beyanname ile hük6meto ' 
·I bildfrdller. Aradan aylar geçtiği 

halde, beyanname ile blldirllen bU 

pirinçlerin ne &atılmasına, ne de is 

r 
tfhllkine müsaade edildi. H. albu· 
ki plrınç muhafaaasr güç bir nes· 

i
l nedir. Üzerinden zaman geçtikçe 

ç!lrür, küflenir ve kurtlan~r. Veni 
i mahsuli.ln çıkmak üzere bulun• 
İ duğu bu Strada eskllerin bir an 
• evvel sarfedilmesl feap eder. 
İ HükOmetln, beyanname ile bil· 
i dirilen ve o gUndenberl depolar· 
: da bulunan bu plrlnçlerl ya alıp 1~ J halka daijıtması, veyahut konart 
5 fiyat üzerinden satışina mUaaa· 1 
i de edilmesi dol.lru olur fikrinde• 
İ yiz. 

Elektrik 
Fiyatlar• 
Bir Miktar Arttırıf ması 

Kararlaştırıldı 
Elektrik fiyatlarıntn yeniden tesbiti 

etrafındaki incelemeler sona ermiştir. 
Malzeme fiyatlarının yükselmesi, işçi 
ücretlerinin artttrılmast gibi sebepler 
yüzünden elektrık ücretlerine zamıne
dilmesi zaı-uri görülmektedir. 

Bu seoeple, utnum nıUdürlilk :razll 
elektrik istihlak eden müesseselere 
tatbik edilen tenzilatlı tarifenin bit' 
mikdar azalttlmasma ve bir kilov.ıt 
elektrik için alınan 12 kuruşun 14 ve
ya 15 kuruşa çlkarılınaslna karar "er• 
miş bulunmaktadır Fakat Nafia ve
kaletinin bu mikdan kabul edip et-< 
miyeceği henüz billnmemekted.ir. 

~--~~o--~-~ 

Or ta Okulların Eleme 
imtihanları Bitti 

Orta okul son smı:t talebesinin ele
me imtihanlar! netlcelenmiş ve eleme-

Verem Mücadele cemiyeti bütün bu 
hayır sahiplerine ve cemiyete alaka 
gösteren bütün. vatanda;,lara teşekkür 
etmektedir. 

Emniyet ve Gümrük 
Memurlarının Tayin 
Zamları Veriliyor 

Rober ~~~le~~ ~uruluşunu~ 79 un- ı mektebin edebiyat şubesini, biri fen lerde muvaffak olarılarnı mikdarı Ma-
eu yll donumu dun mektebın Bebek kısmhıı, dördü yol irışo.at mühendisli- arif müdürlüğüne bildirilmiştir. Ele-
srrt~armdaki binalartnda büyük me- ı ği kısmını, dördü elektrik mühendis- mede kazananların sözli.I imtihanları"' 
rası.mle kutlanmış ve bu arada 941 - liği ve on ikisi makine şubesip.l bi· BUGtl'NKV PBOOBAM na başlanmrşhr. Bu imtihanın netice-
942 d~rs yılı mezunlarına diplomala- tirmiştir. leri 29 Haziranda bellı olacaktır. :Btı 

Emniyet ve gümrük memurlarına rf verılmi~tir. -----0------..ı. • yıl orta okulların ı:-on sınflarnda 5S5'1 
ŞARK CEPHESİNDE: verilmesi kararlaştırtlan nefer tayJnı Merasime İstiklıil marşiyle başlan- B •• Ş h A 7.30 Proıram 18-45 Çocuk klilbü talebe vardr. Bunforin 3983 ii eleme 

Almanlar, evvela Kırım yarım ada· zammı bedellerini.ıı verilmesine baş- mtş, bunu Bilecik mebusu Kasm1 UgUft e re Z 7.33 Müzik (Pi.) 19·30 Haberler imtihanlarma girebilecek derecede kf.l 
sında Sivastopola karşı şiddetli ı:::r N f V tı G 1 '7.45 Haberler 19..45 Serbest alın t 

kesbeder. Çünkü bu küçük adacıkla
rın şimali Pasifikte stratejik ehemmi· 
yetleri çok büyüktür. Dutch Harl:ıour 
ve Klska üslerini ihtiva eden bu td~ 
lann ehemmiyetini bir yazımızda o· 
kuyaculanmıza izah etmiştik. H'ıher 
teeyyüt ettiği takdirde Japonlar Mfd 
way muharebesinde uğradıkları muvaf 
fakryetsiılik ve verdikleri afır zayi.ata 
bedel §imalde çok mühim bir kazanç 
temin etmi_şler demektir. Bu da Ame
rika donanması çok ehemmiyetli bir 
mesel;nin h'alli karşısında bırakır. 

a ıa ekili Sehrı"mı"zde lanmIŞ r. Ü eç'in bir söylev1 takip etmiş, daha I Su Verı·ıecek 19.55 Ti.irkül" er naat notu iŞ tı·. 
taarruza giriştiler. Sonra Moskova. ~ İ t b 1 · .. 1 1 iı 8 00 Müzik (Pl ) 
dan gelen haberler Almanlarm Harkof Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy dün s an u glımru ~ memur arı 25 er sonra mük fatlar dağıtılmış, güzel bir · · · 20.15 Radyo Gaz. Geçen yıldan e1eti:ie imtihanlarına 
ta da taarruza geçtiklerini bildirdi şehrimize gelmiştir. lira 37 şer kuruşluk Haziran zamla- musiki konseri verilmiş ve mektep Terkos fabrikasrrım ana boruların- 13.30 Program 20.45 İnce saz iştirakleı·i anla~ılan 466 talebe ile lın .. 
Bu iki taarruzu birbirine ekliyebilldz. - - rtnt almışlardır. Emniyet mensupları direktörü davetlilere teşekkür elmiş dan biri patlamıştn·. Bu sebeple sular 13.33 Şarkılar 21.00 Konu:ıma tihana giren 3983 orta okul son s1nı! 
Almanl-.r \Kmm yarım adasm.ı ta; Altın Fiyatları ise henüz ita emirleri gelmediği için ve mektebin tarihçesinden ve kültür idaresi bu sabahtan itibaren şehire 13.45 Haberler 21.15 İstekler talebesinin 2893 ü elemeleri kazannıtş 
mamiyle temizlemek isterlerken Ma. Dün bir altın 3280 paralarını alaman:u§lardır. Emniyet hayatındaki rolünden bahis bir nutuk üçt.e bir nisbetindc: su verecektir 14.00 Bando 21.45 Konu:ıma ve sözlü imtlhanfara iştirak etmiştir. 
re~al Timoçenko ordusunu yerinde bir gram kulı;e 447 kuruştan ve memurlarının taytn zamları da 25 lira söylemiştir. Bundan sonra bu yıl Boru' süratle tamir edilerek ;arJn 14.30 At koşuları 22.00 Orkestra Sözlülere girenlerden muvaffak olan-
tesbit etmek istiyorlar. Bunun mana· mıştır. kuruştan satil- 3~ kuruş olarak tahakkuk ettiril- mektepten mezun olan 34 gence dip- tekrar normal mikdarda su verileceği 18.00 Program 22.30 Haberler ların mikdaı•t Temmuz başlangıcında 
-======================-------:---~~~--~~-------m-işt_rr_. ____ ....,. _ _ _ ..,.. _______ ı_o_m_a_1_ar_ı_v_e_r_ınn_u_ş_tir_._B_u_n_ıa_r_d_an_o_n~üç~ü~s~a-n_Il.m_::ak:t:a:dır:=,:·_~~------~--~l:8~.0=3~D==a~ruı:..:'.o:rk:es::t~r..:_22:·:4:5~K~ap:a~n:t~~·:___~b:e:l~ll~o-I_ae_a_k_t_ır_. _______ ~~ 

l G'-CE::-G,LtM H•BERllE.R 1 ~ Baştan& ı incide A~~=!:a;ın~no~~~a Almanyaya İhraç 
Edilecek Mallar 

SARK CEPHESi 

• • • 
l ngılız ~ Rus 

- tarafından geçen hafta sonunda 
zaptedilmiştir. Ve Ehemmiyeti findan bu Akit tarata tevcih edilmis 

bir taarruz üzerine harp haline geçe
cek olur.sa diğer akit taraf, bu şekilde 
muhasamata girlşrniye mecbur kalmış 
olan tarafa her türlü yardımı, askerl 
müzahereti ve iktidarı dahilinde bu
lunan sair müzaheret ve yardunI der-

Hava kuvvetlerimiz Birülha • 
kem bölgesınde di.işman topluluk 
larmı ve topçu mevzilerini ıyı 
neticelerle bombardıman etmiş -

lngiHz • Rus Paktı 
ı:.ar Baştarafı ı incide Geniş Akisler Yaptı 

tif!r Bastarafı 1 incıde Volhov cephesinde Sovyet ta • ~ Bastarafı 1 incıde 
münakalatı başlar başlamaz mü arruzları akinı kalmıştı~. .. edilmiş milletlerin barı" ve eı:n .. 

Paktının 
Tam Metni --Anlaşmayı M. Ede.n İle 

M. Molotof İmzaladı 

hal yapacakttr. · 
Madde 5 - Bu madde, iki yilksek 

akit tarafından üçUncü maddenin ilk 
fıkrasında yazılt tekliflerin kabul e
dilmiş olduğunu karştltkl bir itilU ile 
tasdik edinceye kadar meriyette kala
caktrr. Bu tekliflerin kabulü geciktik

Londra, 12 (A.A.) - "Hitler Al-1 çe bu madde 20 sene müddetle me-
manyası ile Avrupadaki şeriklerine riyette kalacak ve bundan sonra 8 in
kar~r harp içindeki ittifak ve harpten ci maddede tasrih edildiği gibi, iıkit
sonraki devrede kıırsıltklı müzaheret., ]erden biri taraftndan feı:holununcaya 
ismini taştyan ve Sovyetler Birliği ile kadar hükmü cari olacaktır. 
Krallık hükümeti arasında akdolunan Madde 6. - İki yüksek akid taraf· 
muahedenin metn: şudur: , !ar, her bi'rinin emniyeti menfaatlerini 

Malde 1 - Krallık hükümetiyle Sov düşünerek sulhün yeniden kurulm-ı· 
yet Sosyalist Cüınhuriyetleri birliği srndan sonra. Avrupada emniyet ve 
arasmdaki ittifak mucibince yüksek refahın tanzimi için sıkı ve dostane 
akit taraflar, Almanyııy? ve Avrupa- bir işbirliği ile beraber çalışmak il
daki taarruz hareketlerinde onunla zerinde mutabık kalmışlardır. Bu 
müsterek olan devletlere kar~ı yekdi- maksatla birleşmiıt miUetl~in menfa· 
gerine her türlü yardtm ve askeri atlerini gözetecekler ve kendileri için 
müzaherette bulunmayi taahhüt eder- arazi genişlemesi aramamak ve diier 
Ier. devletlerin dahili iışlerine karışm:ı-

M dd 2 Y"k k ak"t t fi mak prensibi gereğince hareket ede-
a ~ .• - . u se ı ar~ ar, ceklerdir. 

Hltler bukumetıyfo veya her titrlu ta- y··k k "'k"d t fi b " b" 1 · 
fikr. d ·h b" tt u se " ı ara ar, ır ır erıne, 

arruz ın en sarı ır sure e vaz- h t ·· kü 1 b"t"" 
gec;miyen herhangi bir Alman hükü- . a~p e~ sonra mum n ° an ? un 

r l h h . b" .. 1 . ıktısadı yardımı yapmağı talı:arrlir et 
n:ıe ıy e _er angı ır rı:uza cereye gı- tirl'llişlerdir. 
rışmeme11 ve Almanya ile veya onun- Madde 7 _ Akid taraflar dan her 
la AvrutJaı a taarruz hareketlerinde bı"ri · dlg" ~r akid taraf aleyhı'n ·· 

il t k b l d.• h h . b" sı, e mu. 
m $ ere u ~an_. ıg~r ~r angı. ır teveccih her hangi bir itt!fak akdet· 
devletle, her !kı yukseı<: akıt arasında memeği ve her hangi bir ittifaka iş 
karşılıklı bir itiHH olmad~kça müta- tirnk etmemeği taahhüt eder. 
reke veya sulh muahedesı akdetme- Madde 8 _ Bu muahede mümkün 
meyi taahhüt ed~7ler. . olduğu kadar çabuk tasdik edilecek 

Madde 3 - Y~k~ek ~~ıt taraflar ve tasdikli nüshalar mümkün olduğu 
harp sonu devresınde sulhu muahafa- kadar çabuk Moskovada teati olu. 
za etmek ve taarruza mukavemet ey- na~aktır Muahede taadikli nüsha· 
le~ek gay~le~~~ temin için, ke~~i- ları'n teatisi derh~l ytirüdüğe gire
lerıyle aynı :ı:ıkırde bulunan dıger cek ve bunun üzerine Moskovada Sov 
devletlerle birleşerek bu husustaki yetler Birliği hlikOm,.t' ile Kr;ılhk 
teklifleri müştereken tetkik ve kabul lıükilmeti arasında 12 temmuz 1941 
etmek arzusunda olluklarmt beyan e- de imıalanmış olan anlaşmanın yerini 
derler. tutacaktrr. 

Bu tarzdaki tekliflerin kabuHine in- Bu muahedenin birinci ve iklnci 
tizaren, iki yüksek akit taraflar. mu- maddelerden mürekkep ilk kısmı. yük 
hasamatln neticesinden sonra taarru- sek ikid taraflarla Almanya ve Av· 
zun tekerrürünü ve Almanya tara- rupada Almıınyanın tecavüz hareket. 
fından veya onunh Avrupadaki foar- terine Almanya ile birlikte iştirak et· 
ruz hareketinde müşterek bulunan miş olan devletlerle sulhün teessüsüne 
devletlerin herhangi birisi tarafından kadar yürürlükte kalacaktır. 
sulhün ihlal edilmesini imkansız bir Muahedenin 3 den 7 ye kadar olan 
hale getirilmesini temn için iktidarla- ikinci kısmı, yirmi yıl yürürlükte 
rı dahilinde bulunan bütün tedbirleri kalacaktır. Bundan sonra, bu müdde
ittihaz edeceklerdir. tin nihayetinde, Jkid taraflard:uı bi· 

, Madde 4 - Harpten sonraki devre- ı risi muahedeyi feshedeceğine dair 
de yüksek akit taraflardan biri Al- 12 ay evvel haber v~mezse, muahede, 
manya ile veya Oçunciı maddenin i- iki akid taraftan birisinin fe-sih ııiye. 
kinci fTkrasmda :ı:!kredilt>n devletler- J tini yazrlt olarak daha evvelden bil· 
dem herhangi biri il.e, o devlet tara- dirmesini müteakip 12 ay daha mer'i-

ı:cvler1 ı• .... - _ ..... ._.Allll YA ., 

tir. 
Alman resmi tebliği 

Be.rlin, 12 (A.A.) - "Tebliğ": Şi
mali Afrikada BirUlhakem kalesi et
ra!ında yapJlan savaşlar sırastnda iki 
bin esir alınmıştır. Bunların büyük 
ktsmt General De Gaulle taraftarla
rndan mürekkeptir. Burada büyük sa
ytda top, bir çok motörlü arabalar a
lınmış veya yok edilmiştir. Düşmanın 
uğradığı kayıplar hayli büyüktür. 

Giride hava akınları 
Berlinde yapılan tefsirler 
Kahire, 12 (A.A..) - Reuter'in bil

dirdiğine göre, İngiliz hava kuvvetleri 
Pazartesiden Carşa~baya kadar üç 
gece ardı sıra Glritte mihver kuvvet
leri tarafından işgal edi1en hava a
lanlarını bombalamışlardfr. Bu alan
lardan Libyada Rommel kuvvetlerine 
takviyeler gönderllmekte ve İngiliz 
hatları gerisinde "hareket yapan düş
man uçak filoları buralardan hava
lanmaktadır. 

Berlin, 12 (A.A.) - Şiman Afrika 
muharebesi, Bedinin alakalı mahfil
lerinde başltca konuşma mevzuu ola
rak kalmaktadır. Askeri şahsiyelterin 
mütaleasI şudur: 
"Şimal Afrika vt- Marmarik, ce

nup Avrupa kanadının bir lmtidadı
drr. Tesirli Askeri vasıtalarla her 
türlü kuvvet gösterisi Avrupa ve do
ğu Asya cephelerinin yükünü hafif
letir. Bunun diğer bir tesiri de şu
dur: Düşmanf, bilhassa Amerikadan 
gelen hı:ırp malzeır.esini muhtelif cep
helere dağıtmak zorunda blrakmak
tadır. 

Mihver devletleri bt! suretle düşma
nı, İngntere için çol: ehemmiyetli o
lan, fakat mihver için nihayet bir i
tibar meselesi teşkil eden Süveyş 
kanalı çevresinde pek büyük kuvfet
ler toplamak zorunda bıralmuşlardtr. 
Çünkü. bu ikinci dünya harbinin ne
ticesi t!lf ehemmiyetteki harp sahne
lerinde değil münhastran bir taraf
tan AVTUpada yanı Avrupanm doğu
sunda ve Atlantikte ve diğer taraftan 
Pasifikte ve Hint denizinde almacak
trr.,, 

yette kalacaktır. 
Bu muaheöe, 26 mayısta Londrada, 

her ikisi de muteber olmak üzere İn· 
g!lizce ve Rıısça olarak tanzim edH
miştir. 

Bu muahedeyi İngiltere adına M. 
Eden ve Sovyetler Birliği adına M. 
Molotof imzalamtşlardır. 

~ Baştar~t· ı ıncıde b d 1 · · 1 · ·1 ekt" A Moskova 1ıab le ~ 
k b a e e ışıne g nşı ec ır. yrıca, ıı er rıne gore niyetlerinin muhafazası vardır .. 

a ul etmemek, ve diğer memla- bir müddet evel bir Alman firma M 
ketlerin dahili ir:lerı"ne karışma _ 1 oskova, 12 (A.A.) - Tass A. Polonya ve Baltık memleketlerı 

-:: sı i e imzalanan bir mukavele mu · b"ld" diw. ·· Al b 1 k tl d d" M .. ak maktır. Bu ana prensip, harpten .b ıansının ı ır gıne gore, man u meme e er en ır. uz e .. 
cı ince de Almanyaya 3,5 w-Uyon kıt 1 r s· t la h"" d re1 · T .. k" B ~ l t al sonra Avrupa mukadderatının ... ~ a ar, ıvas opo ucuma e - erın ur ıyeye, ogaz ara a 
lira kıymetinde 17500 balyalık pa vam edi ı Alın 1 b h"" 1···1- d J 1 1 b k ese-Sovyetıere terkedileceği, Sovyet yor ar. an ar u u • UA e en mese e er e aş a m 
muk satmayı kabul etmistik. Fi - c 1 üh. • k tı ı ı ı d t ·1 d"ld"y · d ·· he terin Avrupayı komun·· ı"st Y. apac ... _ 4 um an m ım uvve ere ve e ere e eşmı ı ıgın e şup 

'"' yat işlerini tesbit edep bu mua • h b t t kt ğı, Rusyanın kom~u memleketler mu are eye am mevcu lu fırka yo ur. 
tt bedenin imzasiyle pamuklara ait 1 k k t· 1 1 ve bilhassa Türkiye ve Bog" azlar ar so ma sure ıy e yapıyor ar. 

:muahede de yürürlüg~ e girmiş bu Bununl be b "t.- · b. d 
üzerinde istila tasavvur ve emel a ra er ~ııç ır yer e 

lunmaktadır. Digy er taraftan te-i Rus k t 1 uk ı· i k leri bulundug~u ha·kkındakı· pro • y• x a arının m aveme m ır 
nievvel 941 tarihli muahededeki affak ı la d 

Pagandaları kökünden silip su·· - maya muv o amamış r ır. 
hükumet mübayaal.armı yapabil. S günl· • • d s- Al 

Pürmektedir. Harpten sonra Sov- on er ıçın e o man uça. 
mek için bir müddettenberi Al • gy tah · edil t tir 

Yet Rusya, belki Sir Stafford 1 rıp m Ş · 
manyada bulunan Sümer Bank Kı 1 Ytld t · s· t Cripps'in geçen gün nakleitiğ'imiz zı ız gaze esı, ıvas o -

- ve devlet demiryolları heyetleri pol ··nun·· d k k ·· ·· h 
beyanatında anlattığı gibi, Bal _ 0 e pe ço sungu mu a 

de bu, tek fiyat muahedesinin im bel r· Id ~· h b k tık sahillerindeki ku··çu··k m.u··st" _ re e 1 0 ugunu a er verme -
" - zası üzerine alakadarlarla tema- t d · 

kil devletlerin tekrar kurulma - sa geçeceklerdir. e ır. .* 
sına müsaade etmiyecektir. BeL 
ki Ukrayna ve Besarabyamn tam L G n· k. Vaşington, 12 (A.A.) - Sivas. 
hudutlarını almasını istiyecektir. • eorge ıyor 1 topol cephesinde çarpışmalar şeh 
Daha doğrusu belki eski ÇarlTk t:ifP Rııı;;tım~f· 1 incide re hakim tepelerde cereyan et • 
Rusya hudutlarının teessüsünü edilmesini hiçbir kimse istemiye ~e~te~ir. Alınanlar ehemmiyet • 
temin etmek arzusunu gösterecek cektir. Şu suali lııiçbir şüphe his- sız ılen hareketlerde bulunmuş • 
tir. Fakat Sovyet Rusya, bu si olmaksızm sorabilir mıvım: lardır. 
anlaşmaya imza koymakla da, Muahede nesredilmiştir. M. Eden Kızıl Yıldız ~zetesinin yazdı. 
hem Atlantik beyannamesini meclisi ve dısarıda bulunabilecek ğına göre, Sivastopol müdafileri 
kabul e1tiğini, hem de em • şüpheli kimseleri, ilan edilen bu nin vaziyeti gitgide kötüleşmek-
peryalist emeller taşımadığını gös inuahededen başka h erhangi giz tedir. , • 
termiştir. li bir anlasma mevcut olmadığı Harkof takı muharebeler 

Avrupa milletleri kendi rejim hakkında temin edebilir mi?,, Moskova, 12 (A.A.) - t.Jnited 
ve idare sistemlerini kendileri ta M. Eden hemen şu cevabı ver Press: Harkof cephesindeki yeni 
yin edeceklerdir. Yalnız dünyayı miştir: Alman taarruzu muazzam bir şe 
tekrar harp felaketinden kurtar. "Yapılan anlasrnanın bütün kilde gelişmektedir. Bu taarruza 
mak için üç büyük devlet tarafın metni nesredilmistir. Herhangi milyonlarca asker ve yüzlerce 
dan silahsızlanma esasına daya • bir mahiyette gizli hiçbir taah - uçı:ık iştirak etmektedir. 
narak yeni bir teşk.ilat vücude hüt yoktur.,, Sovyctlerin mukavemeti altı 
getirilecketir. Bütün Avrupa dev Bundan sonra söz alan e.~ki başve- gündenberi devnm etmektP.dir. 
letlerinin hüriyet ve istiklalini kil ve en krdemli a:o:a Lloyd GeorgP Miidafaa hatlan hiçbir yerde ya • 
koruyacak olan bu teşkilat vü - şöyle demiştir: rılmamıştır. Ruslar mevzilerini 

"20 seneden fazla bir zaman Sov-
cude getirilinceye kadar, Alman- yet Rugya ile Büyilk Britanya ara- sıkı bir surette tutuyorlar. 
ya veya müttefiklerinden hor smda anlaşma tesisi için cahşmış bir 0 

·---

hangi birisinin tekrar taarruzuna adam sitatiyle baışvekme. hartriye Mercan Denn'I' Muha
veya tecavüzüne meydan verme_ nazırmı ve hGkfuneti bu muahedeyi 
mek için, İngiltere ve Sovyet Rus imzaladıklarından dolayT tebrik ede· b • • ••• ,. 
ya biribirlerine yardım etmeği ta rlm. Bir kac yıl önce bir muahede r e eSlnlft 1 GftÇ0$U 
ahhüt etmektedir. · mevcut olsaydr dı;; siyasette bir çok t;i119 Baştanfı 1 incide 

Üç devletin şimdiden düşün • ağır yanlışltklar yopdmamıı:ı ve hatU rebesinin neticeler! ennlar olmuetur: 
dük. 1 · kt 1 d b" · de A bu harp dahi çİkmamış olacaktı.,, ~~ " erı no a ar an ırı vru Japonların Yeni Ginenin cenup do-
panın iktısadi kuruluşunda ona ğusunda ilerlemek i~ln yaptıkları iki 
yardım etmektir. Müttefikler diği, ve en çok korktuğu muaı- teşebbüs durdurulrnu~tur. 
hem birbirinin iktisadi refahını zam bir blok vücude getirmişler. Japonların on bes gemisi "battrılmİ!ii
temin için yekdiğerine ellerin - dir; hem de harpten sonra d üny.a tır. Bunların içinde bh' uçak gemJsi, 
den gelen yardımı yapacaklar, yı hüriyet ve istiklal esaslarına 3 al!n- kruvazör, bir hafif kruvazör; 
hem de iktisaden perişan olmuş dayanan bir sulhe kavuşturmağa iki torpido muhribi bir çok taşit ve 
diğer Avrupa memleketlerine yar k • 1 d" B "t"b 1 küçük gemiler bulunmaktadir. Bir 
d 11 · · t kl d arar vernuş er ır. u I ~ ar a, başka kruvazör ve torpido muhribi 
ım e el'JJlı uza aca ar ır. Londra, ~oskova ve V.aşıngton ağır hasara uğramtştrr. Bunlarm bat-* ~ arasında ımzalanan bu anlaşma,_ tığı muhtemeldir. • 

Sözün kısası, Ingiltere, Ame hem harbin, hem harp sonrı:ı'" Ayrıca 20 yemi ağır hasara uğra
rika ve Sovyet Rusya, bu mukadderatım tayin edecek tari- mTştır. Bunlarm içinde bir uçak ge-

harp içinde Hitlerin en çok çekin hi bir hadisedir. misi, 3 kruvazör. 3 torpido muhribi 

"-il 
Ankara, 12 (Radyo Gazetesi)' -

İngiltere ile Sovyet Rusya arasında. 
bir ittifak muahedesinin imza edilmİ!t 
olması Tiirkiyede ancak memnuniyet· 
le kar8Ilaııabllir. Çünkü İngilt~re 
miittcfildmlzd1r Rusya da mUttefikİ· 
mizin müttefikİdir ve söylemeğe lil· 
zum yoktur ki, Türkiye müzakereler· 
den tamamlyle haberdar edilmittir, 
Muahedcnin imzası Türkiye i\!n bit 
sürpriz telikll etmemişti.r. ' 

M ulıtelif tefsirler , 
Ankara, 12 (Radyo Gazetesi) -' 

İngiltere ile Rusya aras!ndaki yeni it
tüak muahedesi Amerikan bastnında 
derin akisler uyandrrmrştrr. Amerikan 
basını bu rnuahedenin yeni ve mühim 
blr merhale teşkil ettiğini belirtmek• 
tedir. 

Sovyet radyosu da, Molotot tararln• 
dan yazılan brr mukavelenin bülAs<ı• 
sJnr neşretmektedir. Bu yazıda, ııöyle 
denilmektedir: 

"Muahede, Almanya ve orlaklariyle 
mücadele azminin vesikasıdır. Bütün 
hür milletleri de ilgilendirmektedir. 
Londra ve Vaşingtonda yapılan mü
zakerelerle Avrupada ikinci cephenin 
açılması takarrür etmis ve bu karar 
muahedcye de alınmtst!r. Hü1ftsa. 26 
Mayıst.a aktedilen muahede, Atlantik 
beyann;ımealnin gımlş bir tamamıdır,,, 

Mihver bıasım ve radyosu da tahmin 
edllebilecetı gibi menfl ne~riyat yap
mıştır. AlnHn rad:•osu, bu anlaşmanın 
Avrupanın Rusyaya peşkeş çekildiği 
hakk!ndak! haberlerin tı:ımiri için ya
pıldığını, Rusya ve müttefiklere gü
venilemiyeceğlnl, bununla müttefik• 
terin birbirleriyle olan anla$Il'lazlıkla· 
rtnı bertaraf etmek ist.ediklerini söy
lemistir. 

Bulgar radyosu da anlaşmanın, her 
tarafta uğrandan muva!fakıyetsizlik
lerin unutulması ic;in bir manevra 
olduğunu, hiç bir kıymeti buluruna
dığtnT, Amerikalı sergüzeştçileri, İn
giliz korsanları:nL yalancı yahudlleri 
ve Bolşevik canileri bir araya getir
mııkten bapka bl:· işe yaramryacağın! 
söylemiştir. 

vardtr Yüzden fazla uçak dıı tahrip e
dilmiştir. Mercan c.lenizi muharebesin
de batan Amerikan gemileri Lexing
ton, Neosho ve Sims'dir. Diğer bazl 
gemilerde de hafif has<:r olmuştur. 

t 
L 

} 

h 
lı 
d 
) 

ı 
h 
b 
r 
~ 

b 
t 

) 

h 
~ 
t 
1) 

(, 

ı 

tı 

~ 
h 
t 

' 1 
t; 

il 

h 



A..i • G • il .... 

rT A N 
-'IONI! ll!DILI 

..!!!!1c1,. Ecn!!!!.....,_ _ 
1400 iti- t Sen• UOO Kr ,,,_ ... 
. ..., 1 A1 1IOO • 
fOo• ı• eoo• 
180 • j • IOO • 
~d ... de91ttf""•lc cıtn ıcvru.Wr 

l:]l©ı13 
L.itere • Rusya 
4-laıması 

Yazan: M. ANTEN 

lııautere hüldlmeti ne Sovyet~ 
_ &u-1111 arasında, metni bütün ... 
~~de nell'edilmiı olan yeni bir 
-~ imzüammıtır. Bu anlaşma.. 
~ erı eaash noktalan 111 suretle bü
~ tdilebillr: 
~ hlikiimet, Almanya De ft Alman 
~ Avrupadakl diler terlkleriyle 
~ 1ıir mütareke veya 1Ulh müzalı:ero
~ ciriernemeii taahhüt etmekte-

ler. Bu madde, Almanyanm Sov
>tt Rus7a aleyhine olarak İnciltere 
'--lll1atmak maksadiyle yapması mel
'6t bütün teıebbüsleri, ıimctiden tam 

o 

ikamete atratmaldadır. Bu aa-
~~ memleket mihvere ~-~ Geçen sene Tobruk inüade İtalyan ve lncilizle:r aras111da yapılan tank muharebesinden bir ıöriiniif 
k... ~ı zaier temin edilinclye ~ 
~erine azami ,.arcbmcla bulana- Libya çölünde, iki senedenberi İıte burada, çölün iki mubaıım nv. fi toplan sanınhlı aeyahatlerlne baı 
~dır. aman zaman ateflenen tank veti arasında 11k uls o~ınn lak· !arken Adeta biae •Ualıııımarladılı: 
~~anlaşmanın iımalandıtım Aınm harbi, şimdiye kadar işittiğimiz lambac ~yaalanndan birine 7Aka. di7orlardı. Difman ya cekil~it. J'ilo 
~a u bildiren Eden kil bir ve tasavvur edebileceğimiz harp landık. Çol aca:rlp )'trl.. Bir cok bat da iatlkametlnl deliftlnnııti. 
....-:"le ol.ın ıklncl . cephenin açılmaaı lerin h · birine benzemez. Burada defalar ufuktati afaçlan tank ~ Artık ~da .cf1:1rmanın mina~ 
~da tam;.ımıyle mutabık lı:ahn.. h :1_.u;ta f "t . inci lonlan ve buan da taald&n alacw :POktu. Goreceifmuı umduimmız çoJ 
~ -.e tııa ce(>henin 1942 aeensi i- er ~1 ra ın •.. n~ ~raı ~ç e aanı:JOl'U. Bu da bir neri harp .,. barbinl kacrnmttık. OtomobiUYi 
~ 'IQlaaılnu .aylemiftlr. 1'e ne tanda doğuşt~l~~!11 ~~n- ralh .. Parlak etil ha'IUmda her ... mlze athıddr ve pldftimsl yere dılhı 
a.....ı.l_ devlet halka devletlerin ~ landırmak için; bu doguşuıı lÇ~· yin diier bir şey olına11 mBmlrilddiir. dük. 
~ bttnen cöderl olmadıtmı de bulunan bir İngiliz gazetesı- Bunun içindir isi; arlıadqlardan bl· r--·----------
'~etlerin dabiD itlerine ka. nin bu harpleri yakından takip e. ri birdenbire: 
..C'Olll arım alenen taahhüt et • den bir muhabirinin hatıra defte- - Tankları 
~rtes:. rinden paı lalar alıyoruz: Diye batırınca, heplmtsin ı&rlerl 
,.!~~m bu maadesl, bnhaau. Smr- onan cöıterctiii tarafa cevrildi. Ya. 

SalGhattin Enis'in 
Cenaze Merasimi I...~ baB memleketlerden arazi il- * * nm kilometre ötede yarım dılisine 

~ ~ tasaYWrunda olchıia bak- parmak, ton damana katarak bin RahıneW arkac1apmtı muharrir ve 
~ propapndalara ıdilabet bir - ~ El Adem civanndaki dolru plifOl'da. Sanki her pa.rma- romancı SalAhattbı Enis dün Ferik67 
~ tetlfil etmeai dola:rlsl71e, ba bir tayyare meydamm elde im acanc1a al,.ah bir cM nrdı. » kabristanına defnedildi. Cenaze, Ca-
t..::-eae fte ıettkadar memleketlerin dev etmek için; iki taraf araamda eakJ lmda ba parmaklar tank kolonlan talotbmda Catalçeııme aokaltndati e
~~ Ye eflı:tn amumi)'eloi fi- zaınaMI tıoPC1I atqbd andıran b~ ·ve çiviler da tanklarch. vlnden saat 11,10 da kaldınhnt,tı. 
..:''llCle çok bay1rh bir tesir )'Apacak- tank CU'PlllDall .-,r.ttim. M~ &abra 4lrbllnlml &lslerlme ıater RahmetllnJn matbuat Alemine mensup 
~ Ayni zamanda Sark cephesinde nm bir tarafında 50 - &O kadar düş. .tüm •• ana bir tetldlstea ıonra cJe. arkaclaşlarmdan eklerialyle Denizyol
~dauan amvaffakryeti takdirinde man tanla toplandı Ye bi.zimlı:llcrln riD bir nef• alarak: lan idarealndekt ukaclqlarlrıdan bir 
~ A.wapa w Baltan memlelı:cıtle- balundaia tarafa doinı p:lmeğe _ Banlar, bldmlı:l1er, 4iyebdclm. kamı! cenazede ham bulunuyordu. 
~~~ rejiminin zorla bbul batlac!r. Abt iıtllı:ametten :ro1a cıUn Su Amer.lbdaa ceıea tanklardan... Vlll78& de bir Jandarma ve bir polis 
ı.... -aaecect baklı:mclalı:i propqanda- 50 - 60 lı:adar İncilis tanla da on- Biru IOftra ba bllytlJr kafile 1Ulm mOfraeel ı&ıdermiftl. Dealzyollan i
~ tesidııd biiytik bir ölçüde ual- tara doina yürüyordu. İki taraf mey önlmü.zden ıe9yordıı. JtalalıJan. dareslJain, Bullı BirııttnJn, gazetelerin 
~ clamn ortaamda bıaluıtu. mu motörlerin 1lialtaa. plerlmis merhumun arkadqlarmllı, dmtlanmıı 
lllt "M'allıettt, aaihten eonra Aft'11. SonlU bir dehtette rnatdneter, cöllhı kami7le doldu. Tanlı kolnao ve aiı..tnln '6nderdlli ~lenklerden 
~ emniyet •e asayişin teals1 ve tanklar birbiri üzerine bindirdiler, bir yansı 70bma dnam etti: ta. sonra eller Oıerbıdc taş!nan tabut ı~ 
~ refahm temini :i.chı birlikte ;,ekdiieriu lseneUauliler. OrUıbiı ID8lldan da dabU ollllals ilaere diic ~. tabuta kalabalık bir ce
~ 1ıarar ~. bir tos damarıdır kapladı. Toplar )'llJ'Uı bisdea ıoo metre ötede dmdu. mut tlıl7l edJ70r, cemaatten IOIU'll da 
'- -.sa.. ~ b67ilk ~ ,ıaı. ııatıaclı. Soma atetler lçlada ,anmak Ortalrtı nl bir l8lı6a bplaclı. belecll7enln ve ~ Jdaıesinhı 

"- '-tıt bsmımak sUıi mabclllt bir ta olan ekan seride bırakarak, her Tanlı:larda birine J'Ül-- '" tab8ll eWll tlıııd1m' ıeJl)oı&ı. 
~ t.made delil Qlll .......,dl un tank birliii de pldill "2'• ce- nereden celip nereye cit&leriui Bu cenue alQı altr alır Ba'b1lli 
~ de kumnnak '" Avrapeyı bi· kildi ııordmn: lualime ıenç bir nllq oe. ve Ankara cadcleslnden ıeçirllerek 

auJletlerin salla ft ı:ef.ala Jciade Ca"ıı..paıacta pbaen bulıanan bir vap vere!: Sirkeci iltalyona &dine getirildi. Yol-
~~ mimlı:iin lalacak telcflde _.,.,. bana: - Banıdm IS ~ ...... da, lllıllbath llllllılln cabltııll 1'lltOn 
~ .w. adil eıau&ar üerine _ Ba, ıimdlye kadar ıörd6iUm ele olcluia ve bu lstibmett.e 7ol al· ıuete idarehane ve binalaı1 öntbıde 
~ haraaa.. mütıerek Ye ._ harplerin en vahılsiydi, dedi. İki u. dılı bildirilen bir diifmuı mifnsemi son bir veda vlltfesl ,.apıldt ve ee-
~ .a::.a. urfedecelderini P. raf tantlan birbirleri üzerine bnet. arlJ'onı.I. DW Sirked Jltaqorm 6n0Dde oto-
~ bd ncJan biltiin Aımlpe- lendiler Ye llOllf& onlar böyle kıpır- * * mobile konuldu. Bundan ftlbaren 
~ 731ı:ındaa allkadar .tecek bir da}'UIU bir haldeyken toplar, tüfek- 1. cuetecil bi cleabire tı. T~ bdm- olomotıalerle P-
• ~ret.tedlr Geçen ciban barbin- ler el bombalan tladı ıs er, r pa dlldl. Yolda DenlsyoDan blnasmm ~ 
._ laarbı ku~ mittefilı:ler, arala- ' pa • maa fbüma1i olan bir lmbbl nOnde de veda 'l'llkfesi yaprldL Tes-
~ menfaat addiyetlerl, 0 a X&r diSriflinil andıran ba çöl bar· SÜUI içinde balandutıunan biaa. vikiye camilnde Cuma namaz!m mü-
~ bükimet adamlannm empet'· binde bir GOk acayip va.kalaca dlı derek. ~ otomob~e atla- &eakip b~ cemaatle cenaze namazı 
~ bir dıniJotle barelmt .tme- rudaamalıtadır. Meseli; bir cenubi ~!~ ~~!~ ~-~leh~ ırdmdltonu!arak'" c:euzeerfk ıetrrlıllndak1ar otomobile 
~.. ..... ı• ~ '"' ı-ı--• Afrika müfrezesi, bir rün yolda iter. UIU"llua _, __ ~ - -·- • - mesa ai 
'-~ ~m k;,:..~ lerken maldneai bozulduiu için ller- mele bulrlandrk. Derken balanda- le malt~ ddnedildi. -
~ b~er Ye yeni bir harbin Jeyemiyen bir kamyona raslar. Kam- imnu ~clea tuk claft toplar.., TUrtt matbuat 'M DblJat Aleml
~ma wbebiJ"Ct Yel'lllitlerdi Bu J"ODUD içinde aalı:erler Yardır. b&Yi bmJoDlar Plllllle ....... nln en mlmtaz ıdmalartndan o1aa Sa
~ IODT'& da ayni ~etıD te. Yoldan seçen müfreae bunlara aldır. ~~~adana ~ berlnclıe olup ol- lAbautn EnJa'lıa anmmdan ~ çolc S edeıcell. vera7 .,. ae.ı- ..,. madan cider, bira 6tede cac!lr bo -::'C::- -;~ --ı-&...L.- _ bufn ve t.eJAft edilmez bir kayıptır. 
~ silıi bak Ye adalet mef1mm.. rar. Neden aonra selen müfreze lru. yır, -· ~- ...... Tan, Sallbattlnbı ollumm ve aile
~! 11zl~ ve ,..at harplerirı to mandam ba lı:am70nla alllı:adar olur ~~ mtllalm ..,,ıer dnıaellia ~ mwı acttadru paylqırken bütün mat 
~ mbyan anlawmalar >'llPI- ve nenin nesi oldaiana anlamak içia ..-..u. var. buat arkadaşlanm ve kıymetli bir 
~ bal&:mda bur kimıeJer4e " bir adam yoUar. Bulundat- ,..- mnıd alıaı memur kqbetmff olan deniz:roUar ı-
~ maanren --elıer 1l)'aJl t,ıe ancak o saman banlarm Aı 1'ütiin kokma leGlllW,....cbık. 'Bil danmlni de taziye eder. 
_....... Bir cıoldan da miltteftkler Al- ID8ll aakerleri olduia antaeıhr. Ba 6nde tllllk1ar dalla 1011N tanlr dafl • 
ııı..,._ mall6P ettikten tlODl'a 14,,. Almanlu. kam)'ODlarr bonldalu n· toplan c1ıaha 80llra ubd tapt •e llerluanun alleainln 
~ a..,.eoerıe ... onlarm temi man. diipmıa cerl hatlarında ol&ıt. K~ kalı9onJan; bep aıra" sir· fenlclürlJ 
~ Allma7ada. Pranuda Ye eli lanm c6rmilfler; "fe bhili ıellp de mitler• lke drllml7en Ye beDd ele r-
""' fllemM ilerde •• "aeü ao.,.. ..-. Mir odinciJ"C bdas bsada QDi tekilcle bam........ olan - f.ftıclm Sal&bedd1e l:ldl'ln wfatt 
ıııı.i..:.ı jJI& / lterQıa c*acalr ı.. '6,,_. beki...... JDtllD belıli,.... ~ .... tazi7ecle bulu• 
~ - ' dbn larnederi uum. * ~ B.is ne olacaimı menlda blıkler. narak, ..... CBar.11 meruimlDe 11-
t. cası 1.,.... ~ .,. 1- ~ kea.. m,.ml allllll oJn ba koloaun tlrü: ederek derln acımm J>87lqmalc 

~. -"'" 7ea1 bir harbe IWn ... yiyecek bir te11w 1ıa'I- J'erdc1en baNbte cectlltn1 llnlllk. lQttumı s&ıteresl .enta A7" 871! te-
~ ............ taanar ed17cwlarck y n maık icin. ~ cembnit Yine ~ tam dmnnı birbirine tekkQre fmkiıı ~ bu 
L eQi ..,. İndis aaprwaııı.: &intf Jlline afak ....... bir to. per hUIUlta muhterem ıantenlzin tavaa-
.._ lllaclıfeıll Mtiin lıa endiplerl sici. harap bir kulilbenln önünde otomo- desinin arlrwncla lrQttoldıa. Usm IUtta ba1um wmı rica ederim. 
~ ambi,,.ıte cörfllmekteclr:o lııillerimi.zdea inmit cllnleuiyorduk. bo:pala cekirıeJerl andlnm tank &.. zev .... ._. 

.:: • .:a 9e 8ov,.,c:laıı K h cfa y,--... ,,DA'&U'tfn ft• caotnn-
~ - aamc •esme - AWTYı..'J UD woo~- Ottlr&n: ULUNAY 

"e '1r ' \+ lın ..... mlllo 

~ ~ muluına clıtJm bir 
llmaWımqtır. Ba nret1e 

~ iç bbtik cte.ıeti Jmbi Ye 
~--WIÜ içbı akı ... tam 1ııir 
---- ,..... cıia3'oc ...... .. 

ilk Tefsirler . 
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l~l~~B ;17? _ l): lrs!lil 
B. Terbiyesi ve Spor Mühim mr Dava 

Yazan:UWNAY 

lslerimizde Düzeltilmesi 2:~..=-.::;; 
'1 -- Ed N kt 1 ~~~~~ilı:,':°:::~::n::m::: 

C a P e n o a ar •e netice itibariyle bütün lnlanhiı .. 
llblandıracalı: surette amunıiletm 

e mesinfn 1ebeplerl ıüpbe yok kl kıh 
kırk 79rarcaama incelenecek kadar 

Talebe Derhal Klüplere İade Edilmelidir. Talebenin ebemmi7eUidir. 
• • 

Klllplere iadesi Mektep Spor Bürolanndald Çalışma. Refik Balici. evvelki ctlnldl fıkra-
. .. İ smcJa ba menua temaı ed170r: Ede-

lanna Mini Değildir. Mükellefıyet Uıulu de slah bb'atımızm dilnya mllncehesine cık-
~ Edilmelidir. .J mü için lürwaa olan "çqb,, 11.:.la 
11111ıa noban tannartru tahlil ederken Uert 

Maarif idaresinin, terbl,.esl de olamu. ıilrtılen 1ebeplerl de inceliyor; kene! 91 
tal beyi ldüp. G yazan: ~ Halbuki b • 1 B D dil bahıfne çok ehemmiyet Yerc!if:I f. 
a:aması· b .. t. ' büriin adlenaelet da onca aebeplerln en kavvettit 

!;r~ ' 0
dl melı:tebt ;._FÜRUZAN TEKiL kurcluklan lı:lüplerln "liaan meselesi" olmak 1lmn cet\ 

en et. 
0118

• okul _ " e r i m 1 l olabfl- Bundan 6tllrii buıtanmn; osmanhc: 
mı rna usa' balı:- mffl fçln mUkellef· nm •atrenilmeat cfiç ve uydurma b 
lann dııında her banıi bir orıaruz~"- terini cabıtıracalı: yer arayıp uumuı llaan ofouia içın edebtyatnmnn yay • 
ar arıaıı m • 

1 

.._ 11 .._ • 

yona clrmeıinl menetmeal nedendır? tadırlar. Bulaına,.mc:11 ifler abama• maama mlnl oldaiunu.. aiSylemele l 
Bunu daha evvelki yutlanmuda da 1 tadır. Bu hal bilbaaa lnfm hiç bfr ona çok manfı selen bir hakikattir 

antatmala çabtmıttılı:. Buaün tekrar ı, yapıhnamaamı intaç etmelı:t~lr. Fakat ıebep ne .budur; ne de mi 

41 lmlı:e aebep artılı: blitün ıpol' ı• Kı•m çabtmak bere banpr tülinde nrhtnmn canlandıran eaerlerin 3 • 
~ert'mtı:ın Maarif Velı:iletlne bailan.o dahi olu, kapalı )'erler •• lrilçfilı fd. n1mamq olmaachr. Zira liaanm • 
llUf olmaaı dolayiılyle talebenin lı:lüp man sabalan tlmdillk çok ile YU'1t" tra,. balmnmdan oınnanhca De ft -
lere iadesi lU.amudar. yacalrtır. S~yet koorc!inaı:ron karan ıuca aruıada hemen hemen farlı: • s 

B" M arif idarecisi ıöyle söyllye. bana mlni 11e böJ'le bir memleket cibidlr. Omıanlıca arap, fan ve tt -
blll ır du~ "Bls talebeyi musabaka u davaaında bir kaç teıiıln iıtiına edil- çeden ın&reklrep 11e franaısca da r :i 
ya r:.n· için. prosramİı bir çalqmıya meai her halde. mümlı:iindiir. Beden "diyalekt" lerle namca Ye lltlncdc :\ 
tlbl tutuyoruz. Halbuki dtşarıdıı'ld terblyeal bütçesınln biiy6k bir lı:ınnı- mllreklıeptlr. O da -~kı blsim <'S. 

bak lar oldukça başıboş bir tekil nm saha ve teıiılere ayrıllllJf olmaa o.manbcada oldafu cıbi bir takım ı c 
:-:pıh~r Küçük yaıtalı:l, çocuklan da nazarı dilı:lı:atl calip bir keyfl1et.o cramer kalclelerf. lflnmım lmll ır11 
nusı, çetin ~açlara, alır yarıılara na- tlr. bafuaklrblı:larlyle doludur. Be a 
ırl bıralı:alım1 tlı:!nd mesele ,.... dalrcllr. Xua •e rafmen Pranau edebiyatı, millet er 

Bunda Maarif halı:lıdır. Fakat ma- nahiyelerde tiç aımfın mlllıellefl~t• aran edebfnbnda en fasla }'er ta • 
dem iri artılı: bitün tqkillt bir eldem tlbl olmaaına makabli mtleneselercle mqtar: Ye ona bu senılnlltl, bu • r. 
idare edllecelı:tir, tıin bu tarafını n. yirmi ıınıf beden terbiyesi mükell• lıtı Yeren rumca, lltince bar'n tn'ı -
lah etmek. bundan evnllı:l )'Ullan fidir. Buna mukabil lı:azalardald rril- W etmlt dille~en n7ılır. l>etet"U 
mııda da ff&ret ettitlmiı cibl, noban bJJefler, u çok çabtına yeri olan arkadaıımm dedıtf cibl °"meydan 
lan aadece söıtermelı:ten daha l)'id!r ktilplere •erilmit. mlle11elerdelı:ller bir edebiyat olmuı ldn aıırlara lı:iSJr 

bu yapılmal·dır Ylni bandan teılı ve malzemeden oldukça mab- aalıp aafJamlqmr' dllzeiln bir dil, e 
::nratd milaabakala; lrontrolİil bir ~ nam bıralı:ıl11P1tır. Yirmi a"nıfı birden de o kadar lflnm 7oktur, en çok 
lrilde olv Llaanalar eenede llı:i defa idare etmek •e bunlan ,.aıtarmın lca- Sebpir'den sonra kendini tanıtan tn. 
doktor ta;afmdan .Ue ediline her bı çalııtmnalı: oldukça ne1aridlr. ~ ~ llaam •e lncUl.z edebir.ttı buna 
halde bir takım mahnrlarm da önti- dilik Jlrmi bet ntına kadar olanlan rmaal olarak ıasterileblllr. 
ne ıeçllecelı:tir. calıttırmak klfi celecektir. Bir memleket edebl7atrnm mllletl• 

Banda bir daha tekrar edellm lı:i, Uçiincl meaele malsemqe dairdir. •rur edebiyatında yer tntm .. içln 
talebenin lı:llplere ıtrmeti, mektep Eski ıpor, )'eal ırenclllı: ldllplertndelll fbürulann. karakter tablillerlnın. 
apor yarilarmdald cabpnaana mll\i mUkelleOerin spor ıubelerlnden iıtl· du7suların. •elhaaıJ bütün inaaıılılı:ta 
deilldlr. Bllllı:is ba yaYalar blrbtrl~ fade edemedilı:leri •e yalma ula dön carpıntılar ayandıracalı: kadar a... 
r1niD mtltemmidir. Badn mahaar 41- ıola dönle •akit seçlrildiii cöriilmek- weW bldiaelerln •icdanlarda akitler 
7e ileri atlrlllea mltalealar blae c6re tedir. Klüplerin dar bütcelert tablll- nıma11m •e bahl1111ı imanlan ilcilcn. 
u çok nuartdir. Klipleri ib7a eclo- tıiyJe yilzlerce ırencln makemesini ctirecelı ,U.ek ddıüncelerln lmanm 
cek auar talebedir. tedarike lı:lfaJ"et edemes. Çoc:ak1ar da 7alma badi berıliiiaden fe•eran et. 
Mii.e81teM ilüpleri malzemelerini temin edemi,ecek TUL meslnf aebeplerin en ınfiltimlerinden 

yette oldnldanndan ba 1t ltltrt o. .. olmak bere kabul edf7oram. lleaell: 
Gtsıt prof•yonelliii doiaraa .. rinde lı:almalı:tadır. Netice: Kliiplere lnec &ibi ildim, dii,ünce. terbiye, te. 

beplerden blrl, talebenin 7ardım lbnncbr. Wdci tara, üıttiva cizcialne )'akın o-
ldUplerden çeldlmeal .ise, bir ctit-i lliieaesel•delı:l •ui~ de UD141r. lan muhitlerle 11yq11wnaaı ttmn ıe-
de mGeaeae klipleri ol~. Mllı:ellefiyet mevsuatınd&, malaem& len bir memleketin edebiyatı 7al uı 

Biliyoru iri, miieneee lı:lliplerf bak nill mükellef tarafından mı 70lı:9a blacle detU btltlln c1ibıyada mnld ta-
mda epe)' ~~· ~malda. Ba lı:lllp tarafından mı temin edileceii t11:10r. (Hanıik İbaen) in eserlerlnııt 
tetkllı:atm neticeame bidayette !ti· .baWsaıda ,.U. Wr Wlldiaa JIOldu. A- • bele "Bebeklerin BY!,,t • Mtla n. 
ru etmlt '" ._.tamat Htnmmı~ yatında llıtlk ayakkabın elmryaa unlıtm ruhunda he7eeanlar .,..ndır. 
bellrtmeie cahlmrı~k. İtlerin yenı- ren,ç, her rün ciydifl •• fb'atl sün mamamıa bakla var mıdırP. 
den rösden pçiritdıtl bucli~e~de bu ıectikçe artan ayakkabın eakiy9'!1k B1I. bir memleket edebiyatını d 
mevı:aa tekrar .. cıet etmek 11tı70rus diye ba1ı:b bir endi.. ile t,.....kta ban lheqine lranıtıracak kadar e"ıem 
MüeaMM ld6plerinin, diier ldüplerle bile tereddilt etmektedlr. mi7etU eebeplerde olmakla beraber 
birlilcte remnl Ye ~\111111 IDllA~lara NetiH: 1Uim ~tmua, badi lmcatunaa 
tunmYalara cirebilecelı:leri muaabaka • da bon11 bllriik bırakan imli ba lar 
tatimatnameai 11ı:tbaıından~. ~enilı:, E'"elld yazımızda c1a bllcUrdfllmla da etaba mtllalmdlr: 
teıeklı:ül ve tekemmtll etmı• bır mii- cibi 1&J'UI Maarif Vekfll ba ha- Edebiyatnmı ibda' etmemlt takl1t 
eıaeae lı:lübli meYCUt olma~ı~ndao, n1ları her halde naaan dikkate ala.. etmifttr. Ve bfltfin öbtbltitÜnün ae
bu işteki nlı:atbk sörtllememııtır • Fa- cülardır Talebeyi ldüplll't 8olımak, bebt bactar 
kat IDQ'dandadır ki, lıllibü olan bir mllenes~ lı:iiiplerini eski ıpor ldtlp. Oer•k clİ•an edebiyatında. ıerelc 
möen'eee, memur alactr vakit. nam&e- lerlle lı:artılaıtırmamak •e bfl)'ilk bir tanzt~tta. batıl .. eclebintı ced de.. 
din iyi bir sporca olmamu bir ter- memleket '" ıenclik c1aYUı olan be. de taklltt• bactilerbıi lrıoramala r.:w 
db ıebebl olarak ıörecek, batta ıpor- den terbiyesi mllkelleflyettnt daha ,,. nifak olanlar parmakla sa)'llacalı: lıa
cu memurlar aramaia batlıyacaktır. rlmli bir bale lıoYllCak olaa tedbirleri dar udır Eclebiyat, dft'ir 4n1r da. 
Sporcuların da bir ıpor ~Hlbünden. ~ almak buda lbUllak bir hale ıelmlı ima bir ,,;.thmnm tHlrl albnda bulun 
tlımit olmalan pek tabıl olclıaia ıçm olan lılerl aadelqtlrip fa)'dah teki• maktan karhalamamqtrr 
apor klllbl elemanlan maltet kana- aokmalı: demektir. "Faali,. Din ''LeJ'll iıe Mecnuı _. 
eb'te milel1et1e kltlbüne cepneie bat- da., .. : 
tıyacaldal', b6)'1ece ldU.ler iyiden 171-
ye aa71fh7aeak "fe bir ırln 70k oı .. 
calstlr. IOllplerde talebeni• meft11Cli. TAKSIM• 
yed bana bir derecqe kadar ISnler. I ..1 I 
Fakat mlleuae klllpleri için ayn Us- IELED YE GAZ NOSU 
ler, tanmnlar npı]u ba llnmeu 
batıll ararh tedahllltlD hine cd 
mes m11 

MIJblldiıet mnelell: 
BAHÇEDE 

Öyle aermestem ld lc!rlk etm• 
sem dllra}'a ned.lr 1 
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EVi N HASAN CEvız·· YAGI • 

JGüııeıin ve denizin saf ve yakıcı güı.:ilikler1ni cildin 
~ 

• 
derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhliat ve liayat fıılaran tunç pö l esmer ve eazlhl nıli bir renre talivll ettirir. 

Ş UB ELERiNDE ŞiŞESi 50 BOYOK KURUŞ H A S A N D E P O S U ve 75 
Açık Arttırma İle ı İstanbul Asliye Yedinci Hu • 1, 
:'eykalide SatıQ kuk hakimliğinden: 9421566

Dev1 M +·· ı·· M +·· •• N k•I V + İl H N • M k• 
::1 let denizyolları işletme umum o or u ve o orsuz a 1 ası ası e er evı a ıne ve 

11r•--•SUMER BANK.--... 

2 Hazıranm 14 üncG Pazar saba- mudürJuğiıntin Boğaziçınde lstin M +•• Y dek p al •ı H N • H d at E 
at ıo da Beyoğlunda Kurtulus yede Derviş reis mahallesinde 0 Or Ve e GrÇ aM e er eVI lr av IJGSI Ve YERLi MALLAR PAZARLARI 

e tıstil Baruthane c2ddesinde ço- 170, 172, 174 numarada sarraf Hı El k •k M 1 " 1 IJ! 
oilu So. 81 No lI hanede Bay A- risto Palaska Yani evladı Sava, e trı alzeme A at ve Edevah tha utçılanna Müessesesi Müdürlüğünden:, 
Se\ ıl'e ait eşyPlar açık a ttlrma akabi Bin ti Karabet, Nikola vele 

etıyle satılacajl ilin olunur. di Zamba, Sava veledı Hıristo a. 
Uç parçadan ibaret Pomye usulil leyhlerine mahal ve numaraları 

ea kadıfe salon takımı, mavun .yukarıda gösterilen gayrimenku 
lama modern, yanl•rı vıtrlnli çok lün istimlakine karar verilmiş ve 
eı yemek oda takımı. modem ya- mutasarnflarından müddei.aleyh. 
oda taktinı, bibıo için akazu par- lere usulen yapılan tebligat iıze -

zarif bır vıtrin, salona alt eualar, rine itiraz etmemiş ve mezklir 
nalı jardinyer, brom kesme Avru- gayrimenkul için takdir edil~n 
karyolaları. ministr yazıhaneler, kıymet bankaya tevdi edilmiş ol
olar, Japon ve Fransız vazoları, dugundan bahisle gayrimenkulün 

nkll resJm ve tablolar, salon maaa- 3710 numarab kanun ahk.imtna 
ı, oymall ataç antre koltuk ve san- tevfikan tescili hakkında açılan 
}yaları. heykeller, elbise dolapları, dava üzerine M. aleyhlerden Sa
yet ıuul emaye demiı' ve çini ıo· VaJ Akabi binti Karabet, Nikola 
lar yeru borularıyle, P<>rtman~, veledi zamba ve Hiristoya dava 
avun _alacından y~pılmq aev.i.mil arzuh li ve 1.6.942 sa t 10 30 da 
nall bır divan, koloruar; modern ka- a a • 
peler, radyo masası, keten sofra mahkemede bulunmalarını ta-
kımları meşhur Manolun husual .su- zammun eden davetiye irae 
tte ya~IDJI olduıu bır ud. modern edilen adreslere berayi tebliğ 

ıümüı kaplama tepsiler ve komple gönderilmiş ise de gösterilen 
tal bıçak takıml, bronz portkartlar, adreslerde bu namda ktm -
orano vazolar, havaıazı ocakları, selerin bulunmadığı şerhile 
qer dikiş makinesı, işler halde e- iade kılmması üzerine davacı 
trik :supürıesı. bakır manıallar, nın talebi veçhıle H. U. M. K. nun 

Xaden kürk ve manto, bahçe san· 141 142 ve 144 üncü maddesi mu 
clab"aları vesalr lüzumlu ev ~yalarL . . ' . • 
Tebm, Ferahan ve Anadolu halıları, cıbll!ce M. aleyh!ere ilanen tebh· 
Juadm için kürk manto ve rönarlar gat ifasına ve ilin auretının bır 

MUH ASEIE iLMi-. ay ~üdde~e mahkeme divanha -
A nesme talikine ve nimma yazı -

ı i' & '* iC'ir J.an davetiyenin bir nüshası dı • 
Zamamiftızda cok iler! ıttml,tlr. Bu- vcrhaneye talik edilmiş olmakla 

mm muhtelif usullerini tatbikatlariyle mahkeme günü olan 14.7.942 "Salı 
lllrenmek istiyenler, Prof, K. Kömür- ·· ·· 1 d 1st b 1 li 

nıo "Yeni muhasebe" kitabtnı 175 gunu saat 4 e an u as ye 
kuruş fiyatla ikbal Kitabevinden a- yedinci hukuk mahkemesinde ha. 

bilirler. zır bulunmalan aksi halde dava-
KAVIP - 1940 senesinde Burdm nın mahiyeti basit usule tabi me. 

orta okulu birinci sınıfmdan a1dıtmı vaddan bulunmakla gıyap karan 
ludflmameml Jcayf>ettlm. YenJsfnl a- gönderilmeksizin mahkememiz gı 
Jaealmidan es1dlinln htlkmil kabna· yaplaruıda cereyan edeceğı teb. 
mt,tır. Burdurun Yan NyQnclen Yu- liğ makamına kalın olmak üzere 
aıf olhı Hasan B08eyln Yılmu. ilin olunur. (6468) 

Romanyanın Tanmmıı Sanatkin Piyanist Madam 

SYLVIA ŞERB~SCU 
'16 Haziran .ıı 11iinii dfantı aaat 11 a 

S A RAY SINEMASIND 
~ TÜRKiYE KIZILAY 
Cemiyeti Menfaatine 

llR KONSER YERECEKTiR. 
Proınm· Baeh - Lint ve diler hüyilk töhıeUerin 

t eserlerindm mflnkkeptlr. 
,.:BDetJer Saray alnemMı Gif81eıriade .. tıhmıldıadlr. .. -

TürkiYe Sise ve Cam Fabrikaları 
: ~ Anonim Sosyetesinden: ' 

l'ab"rnifnb:" ısln: o?-..- • - - -

IO"' .100 roN ÇAYIR OTU ~LINACAKTIR 
TaUplerin ıarfnameyi görmek ilaere il Haziran akpmı saat 17 ye ka
dar, ibalesl yapllmalc üzere de 2f Hazfrml saat 17 ye kadar Sosyetemizin 
Galata Peqembepazan ı, b•nmdakl tatanba1 BOromuaa m1lracaat et-
meleri. .... ,..... -- .. -

~{l'ıp Fakültesi Dekanllğlnclan 
TıJffakfiltesl kllniklerlnln birinde müdire ve bas hemşire vazifesini 

bir ba,yana ihtiyaç vardır. Llnm ıeten prtları haiz olanlarm 20 
M2 Cumartesi liliıilne kadar 'np Faldlltest Dekanlltma müraca-

• ........ J • (8443) 

Türkiye Cüm• lyetl 
--= ~ 

ZiaAAT BANKASI 

Ziraat &abamda lnımbarab n lbtıern tuamd baaplannda • 
a IO Unsa 1ıalnn•nJ1Pa ....S. t deı. oekllwk lmr'a De aptJd•lrt 
plim göre Dıı:ram17e ~· 
4 aa.t t.000 Unlılr c.ocıo u.e 
4 • IOO • l.800 • 
• • no 11 t.aot • 

40 .. ,.. • ... . 

tOD ..... , .. , .. IO LINldl 1.000 UN 
40 .. ... it . . .... . 

DiKKAT 1 llelap1armıda1d .... lıılr 11D9 lclDde IO Lirada ..... 

ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden: 
MD-111fn ballı Mafaula"" eabt lflerl için: 

MEMUR ALINACAGINDAN 
askerlik hlsmettnf yapmq bulunanlardan talip olanlartn (evvelce ma· 

İna Vekilleri Heyetinin 23.4.1942 tarihli ve 342 sayılı. kararile motörlü ve motirsüz nakU lazalarda satıs fflerlnde bulunmue olanlar tercıh edilecektir.) AJ&tıda 
vasıtalan ve yedek aksamı ıthalitt"ılannın Milli Korun11V1 Kanununun 34 üncil maddesi hiikOm. yazılt vesikalarla beraber SUltanhamamında Katır ·tollu hanının tısı 

katmdakl milessesemlz merkezinde Zat iıleri şefllJine milracaat eyle-
leri dairesinde bir Birlik halinde teıkilitlandınlması tensip buyorulduta bu defa Ticaret VeUle. elerf nan olunur 
ıinden bildirilmiştir. 1 _ Notu. htıviyet ctıaelaru, 

Yeni Birliğin iıtieal mcvzmınu teşkı1 edecek maddeler tesbif olanmak ve Birlijln faaliyete 2 - AskerUlı: vesikad, 
~çmesf için lilzumhı formaliteler ikmal edilmek üzere motörlil ve motörstiz nakil vuıtalan •e 3 - Tahs!l veslkut, 
her hansi nevi makine ve motör ve yedek pa~alariyle ber nf'vl hırdavat eşyan ve elektrik ma1. 4 - Hlmıet vesikası, 
zeme •lit ve edevatı ithalatçılarının 15.8.l HZ tarihli pa7 .. rtesi t:llnU saat 14.30 da İstanbul Ti· ' 5 

-
1 

adet vesilı:ahk tototrat. 1 
caret ve Sanayi Odası içtima ulonunda yapılacak toplantıda huır b ulunmalan rica olunur. •••••••••••••••••••••••F 
~------------' ŞOSE 1NŞAAT1 
~-MAKSIM BAHÇESiNDE ı-~!!~~~~~~ mnolhnalll 

.- lnpatı (500.000) Ura ketif bedeli Ozerlnden lı:apal! zarf usuliyle ekallt-

Mu• ·zeyyen Senar ı m~ ~a::ı"t:~ 22-t-MJ tarihine tnflsaclif Pazartesi ınnn saat 15 te 
Nafia Vekllet! pe Ye k6pr(l)er relaliii oclasmda yapllacakta. 

KEMANİ NECA Ti TOKY Ay er r:~m:::~~ evrak 25 Ura mukabilinde ıose ve klSpril• 

Kemani 
Piyanist 
Kanuni 
Klarnet 
Kemençeci 
Cümbü§ 
Nısfiye 
Darbuka 

: SAiM 
: YOBGO 
: ISMAtL 
: ŞEREF 
: P ABASK O 
: ŞEVKET 
: NiHAT 
: H . TAHSDI 

Okuyucular 

Bayanlar 
SEMİHA 
NEVZAT 
GUztN 
CAN 
SUllEYDA 
SANİYE 
İHSAN 

YAHYA, ART AICI, VAHiT 
Sanatkir ve okuyucu 

BAYAN SEMiHA 
İsimleri yasılı muazzam Su Heyetini her akpm elmıe,tnJz. 
Dikkat: Her hatta Pazartesi ak17amları Halit İstekleri Gecesidir. 

S.J111 llalkımızm MÜZEYYEN SENAB'daa isteJdeıfni müessemlze bir mektupla bUdirmelerl ricf 
' olunur. latelder, tasniften sonra ekseriyet kazananlar okunacaktır Tel: 42633 ••••• 

.-----T E S 1 R 1 K AT ' I•' 
' TAZE MEYVALARDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

JDRIS MOSHIL 
(GAZ8ZLU) 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoı • • içimi Koray 

MARKASINA DiKKAT: Fiyab 60 Kanq. 
..._~•-••••• ... ••••Sıhhat ve lçtünat Muavenet Veklletlnln ruhsatım h•tnttr •' 

,_ Yazlığa Gidenlere~ 
BASiR KOLTUK VE. 

llılobill'anız ile Dffbudak atacnı
dan bahçe koltuklanmaı HER 
YERDEN UCUZ İstanbulda Rı· 

aapap J'Oku1Unda 81 No. 
AHMET FBVZl'nha 

ASRI MOBiLYA 

İŞÇİ ARANIYOR 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

ltletmelerl Umum Müclürlüiünclen 
İfletmelerltnt. Şişli tamirhanesi tein imtihanda ~eceli ~akate 

göre saatte 35 kurup kadar ücret verilmek .suretiyle 12 tesviyeci. 12 bo
yacı. 3 boblnar. 8 elektrik tesvlyeclsi ile 12 marangoza fhtlı'ac vardır. 

Askerlikle alAkası olmıyan isteklilerin nilfus hüviyet cllzdanı. hdsnll 
hal kAğtd1, 4 adet \•es.ıka fototrafı ve şimdiye kadar çalışın" olduldan 
müesseselerden almmış iyi hizmet vesikalari7le birlikte l&.8.942 ıünO sa
at 14 ten 17 ye kadaı idarenin Metro han zemin katındaki Zat t,ı ... 
rl ve sıcil mlldilrliliüne müracaailart lüzumu bildirilir. (8378) 

SUADIYE--• 
'• M•iazuındanaımız. -1

1 
PLAJ • OTEL ve GAZiNOSU 

Zabıt Varakası ,. A Ç 1 L M 1 1 T 1 R ~ 
Milll koruma kanununa muhalefet- •• 

ten .suçlu Yakacık köyünde Ayazma 

1 
Bugunden İtibaren 1 

caddesi 139 No. da oturan Mehmet 
ojlu Osman Acar fazla tiyaila nohut P O G AN Y K A O 1 N O R KES TR A S 1 
ıattıimdan dolayı füküdar Milli ko- a.._ - il _ı 
ruma C. M. U. liği.nce hakkında ya- .,. er gun Defe e çalmaktadır••••••r 
pllan tahkikat sonunda 18-5-942 ta- - ' ... 
rih ve 80 saydı karar? ile 4 lira 10 ISTANIUL DEFTERDARLIGINDAN 
turuı aıa para cezası ve beı ıün 
"ukkAnm kapanması kat'Ue:ıen mu-
maıleyhin iddia mpkamının 8.6.H2 Doıya No: 
gi.ın ve 52 llimat saylyı enıir~ri ü-
zerine aşağıda imzaları bulunanlarla 52301/ 2571 
39 No. lu bakkal dilkkluuna ııdılerek 
~yfıyet kendisine teblıl edılmekle 
mezkür dükkAn 11.8.942 günil saat 
17 de kapatdıp mühürlendiği suçlu- 52301/1208 
ya ıtYtıca Tfll gazetesi ile llAn ettiril-
mesi ve netrolunan ıueten.in bir 
nüshası da dosyasma eklenmek üzere 
ıetirmesi ciheti dd anlatlldıtı ve bu 51189/'12 
dilkklnm kapanma hitamı bitince a7· 

Nev'i 

Beyotlu Tomtom mahallesinin eski Sultan 
odaları yeni Safi.hattın odallır'I ıokalfnda 
35 pafta 325 ada, 25 parsel 20 kapı NoJu 
(43,75) metre murabbaı arsanm tamamı. 
Beytolunda Bülbül mahallesinin Gölbqr 
sokatında 43 ~tta 167 ada 7 panel eski \ 
25 yenJ 84 kapt No. 1u (82) metre mu
rabba! usanın tamamL 
Aksara7da Muratpqa maballeafnln Aa.. 
sara7 mektebi sokatında eski 2 yeni 2/t 
No. 1u maa bahçe ahpp evin 1/84 bilaelL ni veçhlle açslacatını bi1cl1rir ifbu za

bıt varakası mahallen )"Uilaralt bir 
nQsbaaı dosyufna ve bir noahan da 

1-2581 BO.yQkçarııü Basmacılar IOkalmda 'I 
pafta 2773 ada 8 panel eıkl ~ 7enl ao 

Mu"•mme11 Temi· 
bedel nat 

218. '15 17 

120 • .. • 

4 - t.telı:lllerfn eblltme tarnılnclen en u Qç ınn evvel bir lstlda 
De Nafia Veklletlne mllraeaatla buıibl inp.ab. 7apabilecekerine dair eb• 
li7et ves1kur abnalaıf llnmclrr. 

1 - Elı:s0tm87e lftirak edeceklertn 4 Oncll madd~ yazdı vesita ne 
M2 yıUna alt ticaret oda11 veıdkaı ve 23,,10 llralık muvakkat teminatla• 
mu havf olarak 2480 a,th kanunun tartfatr elalresinele hıwrbyacaklarr 
kapaJr UJ'ftannı fJdnd maddede yazıl! vakitten bir saat evveline tadar 
koml87on relalilfn• makbuz mutabWnde vermeleri lhımdır. (4022-8224) 

,_ Muhasebeci Aranıvor --. 
l Adana Eleldrlk T. A. Şirketinden 

1851 IQ'llı kanun hUkOmlerlne ıare aybk ilcretle bir mes'ul trluha
Rbecl, bir muhasebe memunı almacatı.ftr. İsteklilerin hal tercümesi ve 
refenmllannı bildiren bir mektupla 1/'1 /M2 tarihine kadar ıtrket mn
dilrlQIGne mQracaat etmllll lOaumu llln olunur. 

i ~ tanbul Belediyesi lônlarl 
Huekl. CaTahpqa, Be7ollu ve zmu.evt buta1ddar hastaneleriyle 

Zeynep K'.Amn dotumevl, Usldldar cocuk baknnevt ve Edlrnekapı .mııaı 
merkezinin yttlık ihtiyad için almacak (153900) kilo çit süt (38000) ki• 
lo put.6rize süt ve (750) kile» J'Olurl kapalı zarf usullyle eksiltmeye ko-
nubnu,tur. Cit sütün beher Utres1rıin muhaımnen bedeli (t5) kurul pas
taııı.. .atan beher Jifcellaln muhammm bedeli (55) lı:ul'Uf ve 7oturdıın 
beher klto.unun mubamnen ttedell (50) lturuftur. Talipleril\ toptan veya 
hastahane ve mtleaele ltlbatl7le ayn ayn teklifte bulunabilirler. Umu• 
mı ve hmual prtname ve aalre lld Ura yirmi alb kunll bedelle Bele-
diye Hesap İ,Jeri MOdürlQtünden •lrnacakttr. r 

İhale 29.8.M2 Pazartesi l(lnü saat 11 te İstanbul Belediyesi Daimi En· 
cllmenl oduında ,.ap!lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve7a mek• 
tupları, tmaah ,artname wsaire, M2 ,..Jma ait Ticaret OdasJ vesikaları 
ve kanunen ibraz! 1laım yelen diler veaaik ile 2400 "'1umaral kanunun 
tarifatı çevı9lnde hazırb;yacaklaı1 teklif mektupların! Oıale günü saat 14 
e kadar Daiaıt EncOmene vermeleri llzund!r. (8303) 

KARAR HOLASASIDIR 
thtıklr 42/'15 - MilU Konuna kanununa muhalefetten Beşiktaşta oı

ta bahçe caddesinde 3 numarada arpacDık ticaretiyle melYUI SQleyman 
otlu Ahmet hakkında htanbul birinci Milli Koruma mahkemesinde ce
re7an eden mahkemesı net c:esinde suçlunun tiili sabit olduğundan Mllll 
Koruma kanununun aı - H uncu maddeleri mucibince beı lira para 
cezai\ ödemesine ve yedi liln müddetle de dükkAnlnm kapatılmasma ve 
hüküm kat'Jleetilinde Ocretf aucluya alt olmak O.ere karar hülAaaımtn 
Tan 8Ueteainde ııetredilmeatne 214 142 tarlhlnde ar verildL (8428) 

KARAR HOLASASIDIR 
!tarar No. 2'1 - l'lyat mllralı:abekomll)'ontmun ~bit ettill mlkdar• 

elan tulaya k6ınilr satmak mreU,.le Milll Korunma kanununa muhalefet· 
ten suclu Pendikte Papa~a sokak 22 No. da oturur Ali otlu Mehmet 
Yawz ve Yahya ollu Sfile7DUID halı:lartnda Usküdar Milll ltonımna mah
kemesince yapılan elUJ'UllD& sonunda: Ylrmiıer Ura alır para cezuma ve 
k&mOrlerln bedeli olan eUf dokUz lira doksan bet buçuk kUl"UIUD mil· 
sadereslne ve ıuek ile nepine bOkmeclllml~tir. 

Jandarma Satnt Alma Komisyonundan 
Mlk .. n T•"mlnt fi· Tutan ilk teminatı 

Cl11tl •d.t tıtı kuruı Ur11 Kuruı Lira Kuruı 

ZiDc:lr yu-
lar...,. 2400 181 4112 00 331 to 

Yulı:anla elml. mfkdaıt. ftaU ~e ilk teminatı yazılı zincir yular aapr 
24.8.142 Carlambaı ıano ... ı ıs te Taklbn - Ayupqa Jandarma Mtıreı
tlflik bin... içindeki lı:omlnonumw.da acak eksiltme O. abnacaktlr Şart
namesi bw ıon komfa:yonmnusdan parU1Z aıınır. MQmu,nesl her IÜD lı:o-ı 
mlsyoaumuada J6t"lllebWr. t.ıetUlerln veallı:alarlyle ve teminat mektup ve-

ya makbuzlarlyle yazdı p ve uat te komlsyonumusa ıelmelerl. (1211) 

ISTANIUL DEFTERDARLIGINDAN 
DerterlaJ'Dk llmnında mevcut (1810) adet bot teneke 29.1.142 Puar-o 

tem cano aut l5 te Millt ltmllk MadilrlottlDde mOteeekkil komlQoada 
kapalı aart uaull71• 1&tıhıcaktır. 

Muhammen bedel (BU) tmllrurtT (IS) llndl!'. lstelrUlerln 2480 IQilı 
kanunun bGkOmleri clalrellDle hadılunnı tekili melı:tuplanm ihale &O• 
nQ ... , H e Udaı komlQea nia1111YJe teYcll etmeleri muktezldlr. hala 
izahat isin mezk:Or mOdOrl6fe monıcaaı. (84tl) 

~~~~~~~~0!_~) 
~ lkraınl7e -- tdd1rde ~ • ~· ftl'llecltt:lr. Kara!ar .._.. • det. lJ &7161. il Blrleelkla-. ll ilan n 

il OulnD tulllleriade cekllwektlr. 
1 suçluya verilmek üzere dolrulutu o- BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 

Terka. rabrlkumdan p1eD ... ana borularmdan biri ~. 
kapt No. 1u dtıkklnm tamamı. '50 it 

kunup imza edlldL 11.8.942 

~!!~----·-·-~-----•••11!1•~!!~ Yakacık l. K. K ONB. İbrahim t-~ . nan. 504/ l. eri Mehmet Tok. Yakacık 
lC)ahip ft Hfrlyat mthllril: BaW L6tfi l»rtllbael, köy muhtarı İbrahim Colpan. Suclu 
Gaaeteci~ ve Defrl1at T. L. f. TAN Mathauı Osman Acar, Bek~! Bahaettin Korka!. 

Yukarda yaz:tlı ıayrlmenkuller 22.8.942 Pazartesi 1Ut H ele MiDi l:lg
JAk Jo{ilUirlülünde müteaekkll k~Qonda QTI a7l'I ve ae* arttırma De 
satılacaktır, ts~klllerln mezkQr gün ve ıaatta notu. hil~et cil%danJan 
ve teminat makbuzlarlyle birlikte komi17ona, fu~ lzah.lt tein MllU Em-
llk MildilrlOIUn• milracaaUarı. (Mil) 

Borunun dellltlrllmetl için ıerekan amelfnta 'bqlıuınuftır. Bu ameli
yat dola7a1Yle U.UU ıGn1l ,eh1re ftl'l1ecek n mikdann!D lcte bir 
nlabetlnde uaımar tııttmaU ...rtır.Brtell ,nnn 1U tevzıatmm tabU vul-
7eU alacalı 191m aboDelertmlsla 1 ttdama sunulur. (1411) 


