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Vatandaşların Irat Ve 
K.azançlarına Göre 

1 ayin Edilecek 
iX:-A~IRDAKJ1 Erkek Vatandaşlardan Başka Kadınlar ve 
INGILIZ • RUS Hükmi Şahıslçır da Yol Vergisi Verecekler 

iM'iFAKI . ~:ı~ara, 13 (TAN) - Nafia velyenin bir kısmı yol vergilerine 
kıl.l.ıgı!lce hazır bulunan kanun mahsup edilecektir. 
prıJesı yol vergisinin bugünkü Nakil vasıtalarından belediye -

Demokrasiler, ister zaferin kendi- ş~kli~e gör~ ehemmiy~tli değişik lerce alınmakta olan resme de yol 
Jerine erıcç mukadder olduğunu ~~erı derpış etD?ektedır. Yol v~r vergisi olarak bir miktar zam ya. 
kestirmiş, ister (karşı tarafın gı~ı e~ az altı lıra olarak tesbıt pılacaktır. 
iddia edeceği gibi) bir blöf yap.. edılmış bulunmakla beraber bu 
mrş olsunlar, artık harpten öte- vergi 18 yaşından 60 yaşına ka
sı.ni dahi düşün~rek buna ~öre dar erkek vatandaşlardan başka 
bır karar vermış ve bu kararın kazanc ve irat sahibi hakiki ve 
ilk maddesi ?lmak üzere d~, hükmf bütün şahıslara ve bu me 
Sovyet Rusya ıle, artık tam bır yanda bu d d b ı k · b. li~· · tb·k b 1 b 1 urum a u unan -a -
ış ır gım ta ı e a~ amııı u un d l d t .1 d·ı k d. 
maktadırlar. ın ara a eşmı e ı me te ır. 

Ayni zamanda vergi mükellefleri 
Burhan BELGE nin irat ve kazançlarının nisbeti. 

ne gore yol vergisi miktarı da mu au ikinci cihan harbinin on 
ayyen nisbetlerde arttırılmakta -
dır. 

Vergiyi veremiyenler bedenen 
çalışacaklardır. Bu gibiler çalış -
tıklan yerlerin rayicine göre bir 
yevmiye alacaklar ve bu yevmi-

Kanun Projesi yolları da sıfat
landırmakta devlet ve vilayet yol 
ları olarak iki esaslı kısma ayır
maktadır. 

Her vilayet mmtakasında yol 
vergisinin hususi idarelere ~ıit 
k1smı ayrıldıktan sonra geri ka. 
lannm yarısı vilayet ve diğer ya 
rısı da devlet yollarile köprüleri 
nin inşasına ayrılacaktır. 

Proje memleket yollarının sis
temli bir şekilde yeniden yapılma 
sını ve mütemadi tamırlerhm 
geciktirilmemesini esas tutmak -
tadır. 

İKİNCİ 
CEPHE --

Her Tarafta 
Büyük Heyeca_n 

Uyandırdı 

Fransada Sahillerden 
içerilere Doğru 
Hicret Başladı 

ingiltereye İçinCle Zenci 
Kıtalar daı Bulunan 

Amerikan Birlikleri Geldi 
Vaşington, 13 tA. A.) - Avru

r.ıada ikinci bir cephe açı:ınası 
nal ... lnnda verilen Karar ,el, :1 ıeri • 
kan kara ve deniz aske~i :mahfıl
lcrinae heyecan uya"'.'l.:!ınnı~•t. 
İstila için ya~ılacak hazırlık hare 
ketlerinin sadece İngiliz ve Ame· 
rikan muhtelit filolarile toplu a
kınlar yapmaktan ibaret kalma -
yıp git gide daha geniş ôlçüde 
asker çıkartma hareketleri de ya 
pılacağı mütaleası ileri sürülmek 
tedir. 
Fransızlar lıicı·et ediyorlar 
Londra, 13 (A. A.) - Loııdra

ya gelen bir Fransız, Fr:ms::ının 
şimal sahillerindeki ahalinin lngi 
liz radyosu tavsiyesini dinliyerek 
yavaş yavaş ve gizlice memleke 
tin içlerine doğru .;ekiımeğe baş 
ladığını söylemiştir. Bazı bölı..:~
lerden mesela Pas de Calais'den, 
şimal eyaletlerindPn Alman istih 
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kamlarının bulunduğu yerlerden ..,, 
çekilmek pek zordur. Şarkta .__ 

iNGiLTERE 
RUSYA 

-o-

Yeni Paktın 
Akisleri İlgile 
Devam Ediyor 

- .o-

Pakt, Her Tarafta 
Geniş Tefsir ve 

Mütalaalara Yol Actı .. 
Mihver Kaynakla~ •• 
Paktı Küçümsetmiyc 

Çahsıyorlar 
Nevyork, 13 (A. A.) - Herald 

Tı :t.une gazetesi mihvcr;c ınüc~ 
defo eden üç büyük mi!le!ırı ~ a'.
nız harp esnasında değil !larp son 
rem için de nihayet birle ;miş cl
moJarını memnuniyetle kaydet
mektedir. Evvela Ingilter-e ile 
Sc..vyetler arasında bir ır.unhede 
imzalanmıştır. Bundan sonrrı ·eis 
Roosevelt, Birlesik devlctlct. ııu 
bi~liğe ithal etmiştir. Çün\{ü Bır 
1~1'ik de\•letleı:in yardımı d · iııy.:ı

ya vadedilen müstakbel h:.irri 
yet için elzemdir. 

* Nevyork, 13 CA. A.) - 'Ncv • 
york Times ga~etesi yazıy:ır: 

Yeni .muahede Rusyayı oldu~u 
kadar Birle~ik Amerikayı rla In-dakozuncu asrın başlangı 

tuldaki N aPOlyon ha1'pleri ile, 
Alınan Başvekili ve Führeri A • 
~olf Hitler'in de N apolyonun ken 
l\endisi ile mukayese edilmeleri 
~a.zete ve -baş sütun edebiyatında 
~et olmuştur. Fakat bu, büsbü
tı.ı.n sebepsiz değildir. Yani, ne 
l'~lnız ilri devir hadiselerile şah
~ı?etlerin uzaktan veya yakından 
,
1 
irbirine benzemesinden ne de 

ı!arih bir tekerrürden ibarettir,, 
~kerlemesi.nin misal zikri sureti 
le isbatına çalışılmasından ileri 
gelınektedlı. 

memnu bölgeler .ırl·ansız toprakla Yukarıkl. reıimde, :açılması takarrür eden ikinci e~phede büyUk rol oynı· 
rının hemen yarı.:;1 nı kaplamakta yacağı anlatılan İngiliz bombardıman tayyarelerinden birine bombaları 
dır. Zorla çalıştı..."llanlar · temer - yerleıtirllirken, uagıdaki resimde de yine ayni maksatla i ngili;ıler tara 

ft!fr' Devamı Sa. 2 Sli. G fından Fransa sahilerine yapılan ihra9 tecrübelerinı görliyoruz. 

giltere kadar müşterek da1:2ya 
bağlamaktadır. Amerikalılar t:a
rih bir ittifak ile bağlanm1s ol -
mamakla beraber bu son gü•ı!~r 
Anglo Saksonların A\•rupa ve 
Asya işlerinde Rusya ,ile i~birligi 
yaptıklarını göstermekted:r. 

1:!f? Denmı Sa. 2 Sfi. 1 

Hayır, btı mukayesenin il<ide 
birde ele alınmasının asıl sebebi, 
~Ukanda zikrettiğimiz diğer iki 
6tnden daha esaslı ve daha makul 
diir, İki devir arasında fırsat düş' 
tükçe mukayeseler yapılmakta • 
dır, çünkü, aradan bir buçuk as 
ta yakın bir müddet geçtiği hal
de, sade eşahsı vaka değil vaka. 
l'lın bizzat kendisi de aşağı yuka 
tı ayni kalmıştır. Şöyle ki: 

l. Avrupa, hep ayni Avrupa -
dır. · 

2. İngiltere, hep ayni İngUte. 
redir. 

3. Rusya, hep ayni Rusyadır. 
Yalnız, Avrupayı kah İngiltere 

~h Rusya aleyhine birle~irmek 
lstiyen, AvruPanın bir medeni 
Varlık olarak gövdeleşmesi sırala 
tında yani on dokuzuncu asrın 
ilk yansında Fransa ve bunun ba 
§ı.nda.ki Korsikalı şahsiyet oldu -
ğu halde, bu sefer yani Avrupa. 
nın tarihindeki Misyonu yirmin 
ci asnn ilk yarısında sarih bir 
§ekilde tehlikeye girdiği sında, 
ayni işi başarmak istiyen, Alman 
Yanın başındaki Avusturyalı şah 
si yettir. , 

Fakat, Fransanın yerini Alman 
Yanın almış olmasile, eğer dikkat 
edilecek olursa, vakanın asıl ma
hiyetinde, vakanın şahıslar liste 
sinde, vakanın kıymet hükijmle
rinde ve bilhassa vakayr bir kere 
daha ve kanlı bir hesaplaşma şek 
linde teptiren tarihi unsurlarda, 
Pek az değişiklik olmuştur. Vak 
tile, Napoleon tarafından, Avru. 
pa medeniyetini İngilteresi~. ve 
lngiltereye karşı kurmak ışıne 
davet edilen Avrupa, bu harpte 
ayni Avrupa m~deniyetini, diğer 
kıtalara karşı, Ingilteresiz ve İn
giltereye rağmen korumağa, Hit 
ler tarafından davet edilmiş bu -
lunmaktadır. 

Yani ayni hadisenin Napoleon 
devrinde başlangıcında bulunur -
ken, bu kereı nihayetine varmış 
bulunuyoruz. Neden şu halde, 
ayni kirizin arazi, başlangıcından 
başka, nihayetinde keza başka 
türlü olsun? Arazi ve sebepler 
le birlikte unsurların da birbiri
he karşı yer .alması, bilakis o de 
rece benzerlik göstermeğe adeta 
rnahkfundur ki, o zaman olduğu 
gibi, bu defasındada, hem de b~ 
na mani olabileceği hatıra gelebı 
lir bütün rejim ayrılıklarına rağ 
ın~n. Rusya ile İngilte~cyi, ayni 
hadisenin karşısında, yınc, yan 
Yana görüyoruz. 

l:lfj". Devamı Sa. 2 SU. 3 

Llbyada aon sıstem bir lngitız topu 
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Svastopola 
Almanlar 
Durmadan 
Hücum Ediy~r 

Harkof'ta Almanlar 
Eski Mevzilerine 

Kadar Püskürtüldüler 

Sıvastopolda Durumun 
Vahim ve Nazik Olduğu 

Bildiriliyor 

AFRiKA CEPHfSi 
Almanlar 
Umumi Bir 
Harekete 
Geçtiler 

--o-

Pek Büyük Bir Tank 
Muharebesinin 

Başladığı Bildiriliyor --
Almanlar El Gazala ve 
Tobruk Arasında Bir 

Gedik Açmışlar 

Berlin, 13 (A. A.) - Alman Kahire, 13 (A. A.) - Ortaşark 
orduları başkumandanlığınııı teb tebliği: Eladem'in cenubundaki 
liği: Sivastapol önünde, şiddetli belgede dün bütün gün inatlı 
hücumlardan sonra istihkamlar muharebeler olmuştur. Düşmanın 
ve bir çok tahkimli mevziler ele hava kuvvetlerinin yardıınile El 
geçirilmiştir. 7 hazirandan 11 ha ademe karşı yaptığı taarruz gcrı 
zir.ana kadar düşman cephesinin ı..ıüskürtülmüştür. Düşm;ım:-ı zırh 
bu kesiminôe 3600 esir verm:ştir lı k:taları bundan sonra Elncıew 
Düşmandan 41 top, 12 tank "e in Etrafında manevra yaparak Ak 
400 den fazla bomba topu almmı~ roma istikametinde harekd et -
tır. 20 bin kara maynı toplanmı~ mış!f;l'."dir. Zırhlı kuvvetlerimiz 
tır. Şiddetli çarpışmalar sonunda rfüşmaıu muharebeye zorlamış ve 
645 beton ve toprak Blokhauz e- hava kuvevtlerimiz bütün gün 
limze geçmiştir. düşman birliklerine taarruz et -

Harkofun şarkında, Alman hi.1- mişlerdir. Düşman pek büyük ka 
cum.lan muvaffakiyetle neticelen yıplara uğramışsa da bu hususta 
miştir. Düşmanın Donetz nehri _ henüz tafsilat yoktur. -.._. _. 
'"!in batı kıyısındaki köı>rü başı Almanlar umumi bir ileri 
ale geçirilmiştir. Donetzin doğu hareketine geçtiler 
kryısmda bir Sovyet gurupu sava L d 13 (A A ) _ Reut a ·an.. 

1 .1 . t. H on ra . . er J 
şa zor anmış ve çevrı mış ır. a n Libyadaki 8 inci ordu· karargiht 
va kuvvetleri, bu hareketleri mu ı ~e:;inde bulunan husu,i fnulıabi~ 

8Jlr Devamı Sa. 2 Sü. 5 den: 1J:!fr. Devamı Sa. 2 SU. 7 

UZAK ŞARKT'A 

Japonlar 
• • 
llerlıyor 

Çinliler Bazı Yerleri 
Geri Aldıklarını 

Bildiriyorlar 

Japonlar Bir Hafta 
Süren Muharebede 
18 Bin öıu Verdi 

AVRUPA DEMİRYOLU I 
KÖPRÜLERİNİN SON 
TECRUBELERİ YAPILDI 

·Hat. 17 Haziranda İşletmeye A~ılıyor 

Edirne, 13 (TAN) - Uzunköp l' r-···--··-········----·-ı rü - Piton arasındaki Meriç: E- \ 

kilo.metre m~safed~ Ard~ ü~erU: ' 1 e dirne Karaağaç istasyonuna üç' I H •ıA s ı 
dekı Maraş şımendıfer koprulerı 
nin son tecrübeleri bugün yaPıL 
mıştır. Tecrübelerde dokuzuncu 

1 
.. k 

işletme müdürü Hayri İsen, yol Dun T e rar Ankara 
ve cer mühendislerinden mürek- H k k F k'•j .. 
kep bir heyetimiz de bulunmuş u u a u tesını 

Çunkinp; 13 (A. A.) - Resmen ve alınan neticeler hakkında bu Ş fi d' d"I 
bildirildiğine göre Çekyang'da Ja heyet tarafından bir rapor hazır ere en ır 1 er 
pon hatlarının gerilerinde hücu - lanmıştır. Bu raporun alakalı Ve Ankara, 13 (TAN) - Milli 
ma geçen Çinliler bir çok ehem - killiklerce tetkikini müteakip köp Şef ismet İnönü bugün öğle
miyetli şehirleri geri almışlardır rüler işletmeye açılacaktır. Avru den evvel Hukuk Fakültesini 
Bunlar arasında Kinva'nın ~imal pa ile demiryol münakalatı kuv şereflendirerek son smıfın im 
doğu ve cenup doğusunda bir yay vetli bir ihtimale göre 17 haziran tihanlarında hazır bulunınuş-
şeklinde sıralanmış bulunan Pu- da başlıyaca.ktır. lar ve profesörlerle görüşmiiş 
kiang, Yivu, Yungvang şehir~eri lerdir. Milli Şefimiz öğle ye· 

d • Piton, Neaorenya ve Urlu istas var ır. mcğini talebe ile beraber :re-

c 

P.ASIFIK HARBİ 

A: ~~ i sy en 
Adalarında 

o 

Japon Harekatı 
Mukavemete Rağmen 

Devam Ediyor 

Midway -Harbinde 
Japonlar 4 Uçak 
Gemisi Kaybettiler 

Vaşington, 13 (A. A.) -- Bahri 
ye nazırlığı, Japonların Aluisyen 
adaJarımn en uç noktasında bulu 
nan Attu adasına ufak ölcı.id.e hır 
ihraç yaptıklarına ve s·Ç<in adcüa 
rı.r.ın Hiska limanında Japon ge. 
ıuıL:..ri ~orüldiığüne !rm haberler 
alınm .-.:ır. Bahrivf' ııazrd1~1 bu 
hat:ıt..tlf'ri cuma şk.~.:ımr ba ·ına ve 
rilen mJhlmat sıra_ındf:j bildirmış 
tir. * yonlarında vazife görecek memur dikten sonra gelişlerinde oldu 

Çungking, 13 (A. A.) - Cuma !arımız da gelmiştil'. ğu &ibl coşkun tezahürlerle * 
akşamı neşredilen Çin tebliği, Diğer taraftan Maraş ahşap Fakülteden ayrılmıslardır. Londra, 13 (A. A.) _Sıçan ada 
Ç'n kuvvetlerinin salı g~e yırısı köprüsünün demir olarak inşası ı, _____________ • 

ahl. "kl · · b ı lan ıtrupunda, Kiska limanında 
Şuhbien'i t ıye etti ennı i - için yapılan görüşmelerin bugün İngiliz Radyosu.nu Dinliyen Japon geınileri görünmüştür. 
d•rmektedir. Şehrin işgali için ya neticelenerek mukavelenin bugün 
prJan muharebe esnasında Japon- BP.rlinde imzalanacağı soylenmek Bir Fransız Mahkum Oldu Yine Aluisyen bölgesinden 
lar 18.000 ölü ve yaralı vermişler tedir. Vichy 13 (A.A.) - İlk defa olarak gelen haberler Japon hare 
dir. Japoruar, şimdi Çekıang ve bir Fransız vatandaşi İngiliz radyosu ketlerinin devamlı Amer:kan de 
Kingsi hududu üzerinde bulunan nu dinlediği için a~r para cezasına niz ve haYR .ıruvvetlerinln hücu.-n 
Ym;han'adoğru ilerlemektedirler. a· Ad N. 1 mahktım olmuş ve radyosuna el ko- larına -ra~men devam et~Iğini bil 

Çin tayyare bl.rlikleri Çekiang eya
letinde Japonların geri hatlarına hü
cum etmekte ve düşmanı Minhua, 
Lanşi, H:ınkfang ve Tungyang varoş 
larında hırpalamaktadırlar. Kiangsi 

lr Gm IŞGn ISlnl ni.ı1muştur. Bu adam Leblanc şehrin- ı dirrrıcktedir. 

22 yerinden dendir. • l:1i1" Devamı Sa. -~~~! 4 

Y arallyarak Öldürdü 
eyaletinde 3 Jap..ın kolu, doğuya doğ- Kırklareline bagwlı Demirköy 
ru ilerlemekte vcı Çekiang hududuna 
takriben 160 kilometre mesafedeki kazasınm Karaca dağ köyünden 
büyük yol üzerinde kAin önemli bir Hüseyin kızt Emine üç ay evvel 
5ehir olan Sveikl istikametinde yüril kendisini istiyen Mahmutla nişan 
mektedir. Daha battda Nımşang'm lanmıştır. 
l60 kilometre cenubunda Nanşenk Bir ha!ta evvel Mahmut 'kızın 
,.aroşlaı·ında muharebeler olmakta- . l k E . . ik:u .. 
dır. Japonlarm Yir.gpangşat şehrine evıne ~e .ere mıneyı n uu ~u 
ıtarş! yaptıkları bir hücum püskürtül l amelesını yaptırmak bahanesıle 
.nüştür. bera~~rine almı~ ve ~~~~ba~a ~i-

Çinliler çekiliyor decegı ye~de :vıne ~oturmu~tur. 
Vaşington, 13 (/'ı..A) _ Bu akşam Mahmut uç gun .. Emmeyi ~vınde 

ki Çin tebliği Çuşien şehrinden Çin- alıkoyarak ~e~avuze kalk~ış, fa
l.ilerin çekildiklerini bildirmektedir. kat kızın nikah muamelesı .. Y~_pıl 

.faponlar, bir hafta süren Çuşien madan Ma.h~ud~ tecav~une 
m'uharebesinde 18000 ölü vermişler- mukavemetı uzerıne 22 yerınden 
dir. yaralıyarak feci bir şekilde öldür 

Kuangsi eyaletirJn merkezi üzerin müştür. 
de yapılan bir hava çarp!şmasında A
merikan gönüllü pilotlarmm bindik
leri uçaklar 7 Japon uçağını tahrlp 
etmi~rdir. 

Eminenin feryatlarını koı~u -
lar duymuş ve Mahmut yakala~ Milttefik harp gemllcrl gDnden gOne çoöalmaktadır. Vukll'•kl reslmcle 
narak adliyeye teslim edilmiştir. l ngili~ fllosuniil iltihak eden yeni ve aon alatem blP denizaltıyı ;orilyoru.:: 
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ellerini biribirine vur • musallat etti. 
u: - Bu herifi anlryamadım. , 
- Tamam! Yalnız, bunda, kavaS3 - Sen, herifi brrak, Manolakl, bi 

lye vermek de var mı? zim ayafımızı kaydırmalı: için bahane 
Duıunüyordum; bunalıyordum: anyor collbal 
- Her ihtimali, akla ceUrebilirlz. - Bana vız ıelir. 

Nuri Bekir, llkırdıya akıllı uslu baı - Dü1UndüiUn 3eye bak. Cebimiz~c 
lamıştı. Sonradan cıvıttı. Efendileri be~ on liramız var •. D6etükçe ölmedik 

n aleyhinde atıp tutması neden? Ba 1 ya. Dıpnda kredfmıa de var. BapmL 
rmıya lüzum yoktu. zın çaresine bakana. Gel ıelellm, 
Alı Nafızin kaşları çatıktı: bu prenslik, prenseslik, p11,ahk vesa1re 
- O kadar bağırmıya hıç !uzum f ye. Bunların da pek yalanı 70k dotnı 

ok , Kabul edecefimiz bir hakık~t su var. 
ar ... Sarhoş .•. Eğer bir rolu de var idi J - Bizi, ne diye kontrol ~diyorlı~1. 
e hepsi, hele sonları yapmacık d- - Ben, yarın, Manolalri efendiyı 
dı. Tonoz yapı olsa, bu bağırmalar haşlıyacairm. 

ne azıcık duyulurdu. Gel gelelim, Ali Nafız, kolumu tuttu: 
hpp bir otelde bir gece. pencercier - Sakın ... Aman, sakın ... 
ık uykuya varılmışken kuçük sesler - Neden? 
yur ... Bereket, sızın dairenin kori - Foyasını kendi me,.dana versin? 
ru sesleri kesiyor ..• Yoksa, rC'Zal:t 1 Yukarı lı:at neye susturmadı herifU 

z boyu idi. Bu küfürleri dinlemek mi hoıtsnna 
1stemiye istemlye güldüm: gidiyor acaba? Bütün otel halkı, mu-
- Sen de mi dinledin? hakkak rahatsız olmuetur. Manolaki 
Ali Nafizin gülecek hali yoktu: Çelebi, neye önünü almadı? 
- Biraz meze almak içJn dışarı çık Elimi omuzuna koydum: 

bm, ya, o zaman· anladım. Ne soy - Biz de biraz lçklliyiz. Bizim de 
ıi anla:ıılmıyor, bir homurtu halin kafamız bulanık... Saçma sapan ko-

e aksediyirdu. nuşuyoruz ... 

G•• •• R • 1 • • Beşiktaş klübü kurucularmdan Şerefin ölüm ı Dün Usküdar Amerikan kız kolejinde 1941-UM2 )'ıll mezunlarına dip-UnUn esım erı. yıldönümü münasebetiyle dün merhumun ıomalarmtn verilme töreni yapıtmııtır. . 
Yahya Efendi dergahı mezarltğtndak.i kabri önunde bir ihtifal yapılmıştır. Meruime irJklAl marılyle batlanmıv tUrkçe ve İnylllz~e nutuklar sö~
Kalabalık bir sporcu ve sporsever küUcsi evvela Şeref &tadlnda toplan- lenmiş okul direktörü taranndan bu seneki mezunlara dıplomaları verıl-
tniış ve oradan mezarlığa gidilmiştir. c. miştir. Kolejden bu sene diploma alan genç kızlarI~ız sunlardır: 

Nuriye Ahıskalıoğlu, Ferhunde Aker, Ayee Sime cangören, Fatma 
Bölgenin, Besiktaş gençlik, Fenerbahçe, Galatasaray, D0lmabahçe spor Müveddet Ceyl~ı Haslne Şeyda Demiren, Sırpuhi Eden, Azade Gil:dn Eren-

klüplerJnln yoUadıklarJ çelenkler merhumun mezarına korunuştur. Burada ıı, Neriman İlci, Necil\ Korbaş, Hanndan Fatma Özgilrelı SüheylA Şar • 
Şerefin Türk sporuna ettiği hizmetler belirtilmiş ve merhumur. hatırası anıl- man, Seta Tevan, Türkan Tiryaki, Seta Torosdağ, İpek Ruchan Tunca. 
mtştJr. Resim ihti!alder. bir intibaı göstermektedir. Resim kollejlileri tstiklfıl marşı söylerken ıöstermektedir. 

idaresi Yeni Sıcaklar Her 

/"- DiKKAT: -"\ 
Toz ve Çamur 

Deryasına Nihayet 
Vermek Lazım 1 

G199n kıt Lllellde bfrlbll'hte pa· 
l'alel dört caddenin yarıları ma • 
kadem t!ise olarak lnıa edlldl. O 
zaman, bu ı!SMlere bahal'da kat· 
ran dllkUleceğl ıllylenmlttl. Yaz 
Dtldf, yapılan ı15aelerde hendekler 
açılmaya bııladf. Tozda • hiç 
mübalaga11z • diz boyunu buldu 
Katran d!ikmek §Oyle dunun, 
aıva blle dökülmedi, Gerek bu so· 
kaklarda" gerek bu sokaklara cf· 
var sokaklardaki evlerde oturan• 
lar bu aacak günlerde pencere aç• 
mak lmkAnı bulamfyorlır. Pod • 
radan bile ince bir halde bulunan 
toz en kOçOk deliklerden nüfuz 
ediyor. Yalnız eıyalır defi!, in• 
Anlar da harap oluyor. 

Eler bu caddelere katran dlSkUI· 
meafnden vmzgeçlldl lıe hiç ol • 

1 mana haftıdı: bir araz!izlerlc su 

1 

akıtılarak toz derya&1 çamur der· 
yası haline getlrllmell ve hılk bu 
bolucu ve 61dUrlicO toz duman1n· 
dan kurtarılmalıd\r. 

. ______________ _.... ~ 

- Zaten dili dolaıııyorda. Ali Nafiz, hak veren bir bala,ta: 
- Böyle olmakla beraber yine, - Doiru, dedi. Benim de başı:n 
yJedikleri anlaşılabilirdi. Sonra... dönüyor... Fakat ne kadar saçma sa 
Eliyle tavanı f:ıaret etti: pan konuısak, içinde biraz da hakikat 
- Dinlemişler ve duymuşlardır. var gibi. ..• 
karıya, gayet fyi akseder. Pekı... - "Manolakl çelebinin benim odayı 

Ekmek Fişi 
Kontrolleri 
3 Kazada 300 Çuval 
Un Tasarruf Edildi 

Posta 
Pullar Bastırıyor 

Gün Artıyor Şehir Meclisi 
Hararet Gölgede 33, Seçimi 

Baıını düşünceli dü;sünceli one sallı dinletmesi de tuhaf... Sonra, prenses 
0 du: le alargadayız. Kavas soframıza davet 
- Neye yukarıdan birini gönderip ediliyor ... 
ınr kapatmadılar adamlarının... K&tlp, eliyle ifa ret etU: 
umuz de biribirimlzden çekinııiz, - Yeter atabeyciiim, dedi, Hep: 

orkanz 1,, dediğıne inanacatım ~eli. ayni ııeyi konueuyoruz. 
or... Ayaiımı yere vurdum: 
Prensesin ayaiı baııtıiı gündenberi - Ben,; uıak delilimi 
m solumuştu: Ali Naflt:, aıçramııtı: 
- Ali Nafiz, ben buradan kaı;ac.ı _ Eyvahlar olsun bu rece, handa 
m. 
Hayretle karşılamadı: 
- Keyfın nereyi isterse. Öl, dedi. 

yerde olurum: kal ledıiin yerde 
lırım. 

- Teıekkür ederim Ali Nafiz. 
- Celil aiabeyciiim, sen ne an 
dın bu işten? 
Sesini yavaşla tmıstı: 
- Korktum! Herif, körkütül sar 

o ken, 'kulak"ı :ıasıl duydu? 
Sai yumruiunu sol avucuna vuru. 

ordu: 

bir sıkıntı var. 
Halim öyle ıülünçtü ki hiddetim 

kırılıyordu: 

- Bunun hesabını sormak hakkım. 
dır sanırım. 

Ali Nafiz, olmıyan kollulı:larını ok 
şuyordu: 

- Müsaadenizle, bendeniz de.,. 
Artık gülüyordum: 
- Mutabıkız! 

- Biz, bir iki saat u711yalım. 

(Devamı var) 
- Bunlar yanlış adamlar! Deiiıik. -------------

damlar! .. Ben, içkili delilim, kapıya 
kın aturuyorum. Sezinleme cibi ol. 
m. O ..• 
Ellerini açtı: 
- O, sofaya çıkmış, gözleriyle gör 

ınu1 elleriyle tutmuş ılbi duydu. 
Kafalarımız kanımıştı: 
- Prensese ne derain? 
- Doiruyu, yanlısı bilmiyoruz ki ... 
- Haldısm! 
- Manolaki efendi, bize, "Açıkta, 
arıracla durunuz!,, 

Demltti. Sonra da soframıza bu herifi 

BUGCNK'O PR~RAM 
8. '0 Prozram 18.03 Danı orkestrası 
J 33 Mllıllı: Cpl.) IS.40 "•111 beJPeÜ 
8.45 Habcrclr 19.30 .Haberler 
9.00 Marılar (pl.) 19 55 Haberler 
9.15 Evin sa.ti 20.15 Konwıma 

12.30 Proınaı 20.30 Tllrlı:i!Jcr 
ı2 33 01u11 l'lavalan 21.00 Komııma 
12 45 Haberler 21.10 Temsil 
18 00 TOrkUler 121.30 MUdk 
18.30 Orkntrıı. 22.30 Haberler 
ı8.00 Proı:ram 22.45 Kapaaıı 

İaşe Müdürlilğil taraflndan kurulan 
fis kontrol teşkillitr faaliyetini geniş
letmiştir. Bugllne kadar yapılan araş 
trrma ve yapıştmlan ekmek karneleri 
kuponlartntn sık bir §ekilde kontrol
leri neticesinde fırıncıların birer vesile 
ile arttrdıkları ekmeklerin miktarı 
ıitikçe azaltılmıştır Bundan baışka 
Beyoğlu, Beşiktaş ve Eminönil kaza -
larlnda şimdiye kadar fazla sarfedil -
dlif anlaşılan unların miktarı da mey 
dana çıkaı1lını~ır. Bu usul sayesinde 
bu Oç kazaya üç yü.z çuval kadar faz 
la un verildiği belli olmuş ve dünden 
itibaren üç yiiz çuval un tasarru! e
dilmiştir. 

Yeni ekmek ltarneleri 
Mahalle birlikler! mümesilleri dün 

iaşe mUdilrlilğQne çağrtlmış ve kendi
lerine temmuz, Ağustos ekmek kame 
lerinin nasıl tevxi edileceği hakkında 
izahat verilmiştir. Yarın 'fiyat mura
kabe komisyonunda mahalle birlikle 
rinin tevz.l vazifeleri ve ekmek karne 
terinin bu birlikler tarafından veril
mesi için hazırlanan talimatname mil 
zakere olunacaktır. 
Ağır işçi olanlar evveuı mahalle bir 

UklerJnden bir vesika almlya mecbur 
tutulacak ve haklarmd:ı tahkikat ya
pılacaktır. 

Mahalle birliklerinin faaliyete ıeç -
mesi bilhassa hakstz ekmek karnesi 
alan veya birkaç karne teminine mu
vaffak olanları meydana çıkaracaktır. 

Bunlardan 200 Milyonu Viyanada Bastlacak 
Posta ve telgraf ve telefon umum 

intidürliiğı.i yeni posta pulları bastır -
mıya karar vermiştir. Yeni pullar 20 
çeşit ve 510 'rnrusluk kıymettedir. 

Yeni pullar!n üzerinde Ankara man 
zarası, tiftik keçisi Ankara barajı, An 
takya manzarası, portakal, tiren Me
rinos koyunları, Türk gençliği Anka
ra Atatürk anttı, Biıyük Millet Mecli-
si, Arna\'Utköy Taksim Cümhuriyet 
anıtı, Ankara emniyet anıtı. İstanbul 
postanesi, Afyon anıtı ve Ankara Hal 
kevinln resfmlerl bulunııcaktır. Yalnız 

8 kuruşluk pullarda Milli Şefin, 100 
kunışluklarda Atatürk ve Milli Şe

fin 200 kunışluklarda da Milli Şefin 
resimleri bul:.ınmaktadtr, 200 kuruş -
luk pullar 225 bın adettir. Bunun 200 

M. Korunma Mahkemesinin 
Bir Kararı 

Ortaköy ve Arnavutköyde .tİrınlarl 
olan Fazıl Volkan, bir müddet önce 
belediye teftiış heyeti karariyle un 
saklamak su;undan fıruu kapatllmış 
ve kendisi de milli Korunma mahkeme 
slne verilmişti. Milli korunma mahke 
mesindeki duruıma sonunda Fazıl 
Volkanın suçu sabit görülmemiş ve 
beraatine karar verilmiıtir. 

bin adedi pul olarak, 2t\ bin adedi de 
hatıra bloku halınde bastlacaktır 

Bu pullar 200 mllyoıı adet olacak -
tır. Posta ihtiyacnnızın 2 senelik ih· 
tlyacma klfi gelec-ektlr Bu pullartn 
tab'ı Viyana devlet matbastna ihale 
edilmlıUr. 

Fakat bu pullar basılıncıya kadar 
geçecek müddet zarfınde ihti7acı kar 
şflamak üzere dnhildeki matbaalarda 
50 milyon adet pul bastırtlması ka -
rarlaşmış ve siparişi yapılmı~tır. 20 
muhtelif ktymette fakat iki çeşit ola 
caktrr. 19 ktymettekl pulda Mllll Şe
fin resimleri ve yalnız 200 kuruşluk 
pulda Mili Sefin firakl~ reami bulu -
nacaktır. 

Bütün pulların eb'adı 2fX32 ola -
caktlr. 

Köy Enstitülerinin 

Yetiıtirdiii Mahsuller 

Villyet k6y enstitülerinde kaç ta
lebe bulundulunu, enatitülwin hay • 
van ve uazl mlktarau. araslde neler 
ekildiiinl tesbit ettirmtye karar ver
miştir. YeU,tirilen mahnlden enatl -
til talebesinin ihtlyacuu karflltyacak 
miktarın matebakialne el konacaktD', 

Güneıte 66 yı Buldu -o--
BJrkaç gtuıdenbert hissedilir derece 20 Eylulden ltib'aren 

de artan sıcaklar dUn bu mevsimin en 
yüksek derecesini bulmuştur. Rasat - S • B 1 k 
hanen.in kaydettiğine ıöre, dün göl - e~ıme aş anaca 
gede hararet en yüksek 33, güneşte 
66 fdl. Sıcaktartn bunaltıcı bir şekilde 
hissedilmekte olmasına rağmen hara
ret ıeçen y!lm ayni gQnlerinden aıa
lıdır. Fakat kf:Jrn çok ~ddetll olması 
)'ilaQnden hararetin fazla olduğu zan
nına kapllmamıu sebep olmaktadır. 

Mevsim ilerleyip yaz!n sıcak aylan 
gelince hararetin daha artmw bekle
nebilir. Fakat ıinıdiden riyazi bir ka
tlyetle 7uın devamll ve sıcakların 
lfddetll olacaiınI kestirmek mümkün 
delildir. 

Diln ~hlrde soğuk içecek satan dük 
kanlarda bilyük bir faaliyet göze çar
pıyordu. 

,Pdirnede hararet f azlaltı§tı 
Edime, 13 (TAN) - Müthiış sıcak

lar devam etmekte, hararet derecesi 
her gün biraz daha yükselmektedir. 
Buıün ıölıede hararet 38 yı bulmuış· 
tur. 

Bostan Kuyusunda Bir 
Ceset Bulundu 

DUn sabah Pendlkte Zeytinlikteki 
boaten kuyusunu temlzllyen işçiler 35 
Yllflllda tah.mln edilen bir erkek cese 
eli butmuılardtr. 

Ceset morıa kalcbrılmqttr 

Şehir meclislnın intihap yılı aonıı 
erdlli jçin 20 eylülden itibaren yeni 
Aza seçimine başlanacaktır. Dahiliye 
VekAleti vaziyeti vllAyete bildirmi:ı ve 
belediye kanunlorıru gözönünde tuta 
rak s~lm hazırlığı yapılmastnı 11Ave 
eylemiştir. 

Belediye ve mebus intfhaplarma ait 
cetvelleri tanzim etmiye esas olacak 
mahalle kayıtlarınt ihzar etmek üzere 
20 bin lira tahsısat ayrılml~ır. 

Bir Kamyon Bir Kadını 
Çiğnedi 

Dün öileden sonra ordu caddesin • 
den Aksaraya doinı süraUe ıelen bir 
yiık kamyonu karaklun yanındaki cad 
dede yürümekte olar. Hatice adında 
bir kadına çarpmı tır. Kadm derhal 
yere yuvarlanın~ o!ör silratle yoluna 
devam ederek . vıı , yerinden uzaklaş 
mıııtır. Alır surette yaralanan Hatlceı 
Haseki hastanesine kaldırttmı:ttr. Za -
bıta kamyonun numarasın teablt et• 
mlştir. Şoför aranmaktadD'. 

- - --<> -
Albn Fiyatlan 

Diln bir altın 33 liradan ve bir 
gram killçe 452 kuruştan satılmıştır. 

'GK~ G'-L'-M H+BEALHI 1 
Kömür Dağıtılmasına, 
Temmuzda Baslanacak 

XX. Asırdaki lngiHz • 
Rus ittifakı 

Pasğfik Harbi lldnd Cephe 
a- Ba~rafı ı incide a..tanfı 1 IDeWe l:.1lr Bat&aratı l inelde 

AFRiKA CEPHESi 

Düı;man. adanın meslc:\J mahaı ff k" lalrtl destek! ;.+· H küz kamplanna gönderilen ve Al 
va a ıye e em.y .. ır. avı manlar hesabına çah§111ak zorun Jeriı:de~ u.:-aklaşmağa r.ae·.:b~r e- muharebelerinde ,Alman ve İtal- da bırakılan Fransız esirleıı için 

m- ea,tarah 1 lnelde 

.Almanlar, Birülhakem'in tabliye • 
sinden istifade ederek, taarruzların 
başlanııcında tasarladıkları hedefe 
varmak ümidiyle olduiu aılklr umu
mi bir ileri harekete baıtamıılardır. 
Tanklardan ve kamyonlarla taıınan 
piyadeden mürekkep düfman kuvvet
leri perljembe ıünü öğleden sonra 
Elldem istikametinde bir ilerleme 
yapmışlardır. Daha baıka duıman 
kuvvetleri bfras daha ileriden doiu· 
ya doiru ıltmektc idi. BütUn ıece Al 
man tanklanyle zırhlı arabalarının, 
Knicbtsbrldce'den El Adem'c elden 
Capuzzo yo u kenarındaki yamaçları 
aydınlattıkları s6rü1Uyordu. Diıtm3n 
ıimdi müdafaa mevzileri hattından 
mlltesekk t ıol cenahın berine don. 
mektedir. 

ltlif9 Baıtarafr 1 incide 
Rejim ayrılıklarına rağmen de 

dik. Filvaki, bugünkü lngiltere 
ile bugünkü Rusya ve mihverin 
idaresi altına geçen Almanya ile 
bugünkü Rusya arasında, rejim 
bakımından, pek mühim ayrılık 
lar mevcuttur. Ancak, on doku 
zuncu asrın başlangıcındaki Çar 

oılnı.şı·•. Ft-na hava, 24 s&a~ ~vve yan avcılan dün 13 dü§man uça· . ekilm k k dah ··ş1c· L 
!ın~ ,~a~r ~eşify_ha~r.!:C ·eri yap ğı dü§üı;tıüşlerdir. .. •• •• ~::. ~ünküeb~r dlk:ı:~ell~r-
ma,ga musaıt deJ(ıldı. • i Bır Slovak böluğu le çevrilmif sahalar içinde bulun 

Japonlar 1 uçak genus Ruılara Utka etti m3ktadır. Buna mukabil Alman-
kayllettiler lann sıkı nezaretine raAnıen Nor Moskcwa ıs (A.A.) - Sov7et teb-Vatington 13 (A.A.) - Denizci 

mahfillere göre, Midway deniz muha. 
rebeslnde 4 Jap~n uçak ıemisl batı
rılmıştır. Takriben Japonların 10,000 
ölü verdikleri ıöylenmektedjr. 

' 
ihtiyaç Sahipleri Beyanname Verecek Birinci Aleksandr Rusyası da ne 

İngiltere ne de Avrupaya, reJİm 
Ankara, 13 TAN) - Komur tevzin· 

tına önümüzdeki pazartesi ıumi degıl, 
ucak temnnmm batında baılanacalt

r. Buna sebep, İktisat Vekiletinin 
ömUr satanlar, fabrikatörler ve halk 

mevcut stoklarını ve hakiki ihti-

yaçlarinı blldirir birer 
temesi keyfıyetidir. 

beyanname is· bakımından, hiç bir suretle yakın 

İstanbul mıntakası kömür lılerı 
mlidurü Zekeriya Seren, allkah. 
!ardan direktif almak üzere tehrimlze 
gelmiıtlr. 

değildi. Fakat bu, ne Tilsit'c ka 
darki ne de Tilsit'ten sonraki ha 
diselere, mani olamamıştır. 

Tıpkı bunun gibi, bugünkü 
Rusyanın rejim hususiyetleri öe, 
şu ilin edilen İngiliz - Rus ittüa 

1 ilt R P t U.. tleri ı·ır kına mani olamamış ve vaktile ngı ere - usya os a ere Lafayette'i barındıran ve onnn iş 
ttf!9 Ba~tarafr ı incide Miktar indirildi tiriki ile "beşer haklan,, beyan 

~ .1,..ma na3ll yapıltlı? namesini kaleme alan Amerikan 
'~ Ankara 13 (TAN) - Posta, telcraf k · · "M 1 t f y ld •- 13 (A.A.) _ Molotofun Lo"' -.3-k" L. demo rasısı, o o o o aş,, ı ••:nı ·- ve telefon ücretleri haklı:ı11Q• ı -rar· 1 b l tm k h" b. 

dra ve Vaı.ı~on se}~,ahatinden ba· name ile tasdık olunan tarifedeki mek merasim e ka u e e te ıç ır 
ale ba seyahatin bu harp içinde en tup ve haber alma kağıdı ücretlerly· mahzur görmemiştir. 
· ıekilde saklanılan sırlardan bıri le, taahhüt, maktu resmi ı haziran Demek ki ve tıpkı 180'1 ile 

olduiuna İliaret eden Gazette de 942 tarjhinden muteber olmak üırere 1812 arasında olduğu gibi, Avru 
Lausanne diyor ki: 7,50 kuruştan 6,75 kurup indlrUme- pa kıtasının talihi bu defasında 

Japonlar Dutch Harbour'a 
çıkamadılar 

Va,ington 13 (A.A.) - Bahriye 
Nazrrlıiı, Japonların Dutch Harboar 
deniz ü11üne ayalı: bastıkları hakkın. 
dairi haberi tekzip etmektedir. 

Amerikalıların denize 
attıktan altınlan 

1 aponlar ~ıkarıyorlar 
Tokyo 13 A.A.) - Manila'dan b!J. 

dirildiilne cöre teşkil edilen huııusi 
Japon müfrezeleri, Corresideor kale
sinin sukutlarından evvel Amerikalı. 
tar tarafından Manita ile bu ada ara. 
11nda denize atılmış olan altın san· 
dıkJarını ara,tırıp çıkarmakla meırul 
bulunuyorlar. _...,.. Ba seyahatte kullanılan uçak Ras aıne dair Heyeti Vekilece tasdik edl· da Manş'de başlayan deniz bara 

lllflrett.dbatr taır.afından idare dillen ten kararname bucUnlı:U Resmi Gazc- jı 'ne Vistül'ün ötelerinde bağla 
Ye mükemmel silahlarla mucebhez tede ncşredllmittir. yan sonsuz kara barajı arasında hiın olsa gerektir. rt motorlii bir Rus bomba uçah 
df. M. Molotof tnıilterede bir hafta oynanmaktadır. Bu ittifak vesikası, asıl bu ba-

dar kalmıt ve 27 mayısta İngiltere· an Londra ve Vaşington ziyaretleri· Gelelim şimdi, kısaca, anlaşma kundan dikkate değer. Zira ''At· 
Blrleşik Devletlere müteveccihe:ı ni ve lnılliz • Rus ittifakı hakkında nın başlıca hususiyetlerine: }antik yasası,, nın bir ameli tefsi 

arelı:et etmlıtir. M. Molotof fngılte- tefsirlerde bulunuyorlar. İttifak, iki cepheyi getirmekte ri mahiyetindedir. Ve gôstermek 
ede balunduiu müddetçe M. Chur- Helsinıin Sanonat ırazeteııl, Finlln dir. Fakat ikinci cephe de, Sovyet tedir ki, harbip siyasi sevk ve ida 

chill'Je bir çok görü!imelerde bulun- danın bol,evlkliie karıı yapılan Rusyayı, "Atlantik yasası,, na gö resinde, gözden kaçmaması lizım 
11111ttur. Ayrıca General de. Gauelle mücadele hususi bir mevki sahibi ol- türmektedir. bir dönüm noktasına gelinmi§tir. 
•e General Sikorski lle, İngıliz hukil· maltta devam edeceilne n slra bol· Anlaşılıyor ki, bu iki netice, Yani, demokrasiler, ister zaferin 
metl eririm, Jşçi ve liberal partileri ıevlkliiin Flnllnda için 1edn& düt- birbirinin şartı imiş. Yani, Rusya, kendilerine er geç mukadder ol 

n ıeflerl Atlee ve Sinclair ile de man oldu~una fıaret etmektedir: "Atlantik yasası,, na katılmak duğunu kestirmiş. ister (karp ta 
söriltmü,tür. Gazete tiSJ'le 4110r: icin ikinci cephenin açılmasını rafın iddia edeceği gibi) bir blöf 

Bir Stafford Cripps'i ve M. Wina'lt Finllnda, bolfevlk tehlikesi Jcık c!o. (h. em de 1942 de), İngiltere ve yapmış olsunlar, artık h te le .. _ balutm"" ve lnıiliz hava kuv- 1 k da b '---be d-am e e- arp n 
fttl:ri merke.W de ziyaret etmlıtir. u~~ya B:mı~ ı:ın&; ki ~;U.tteflkl~ Amerikada, ikinci cepheyi açm~k ötesini dahi dü§Ünerek buna gore 
tnsilis hava ~etleri ayni Rus tay- ;:n ~~~ ayn sulh elc!e etmek için için, So'7et. RU:SYa~~ "Atlantik ~ir karar vermiş ~. bu kararın 
:Preal ile Amerikaya hareketinde M. yaptıkları bUtün ıayretler Finllda- yasası,, zihnıyetıne iltıhakıru şart ılk maddesi olmak uzere de, So1' 
Molotof'an emrine Atlantik aeya~at da hiç bir tealr hlsıl etmemtıtir. koşmuşlar. yet Rusya ile, artık tam bir i§ 
lerinc!e tecriibell bir pilot verml~ur. Bir Bulgar· gazetealnin İkinci cephe meselesi, harbin birliğini tatbike baılamlf bulun-

11. Molotof bombardımanlar 1llzlin M"" l4 devamı müddetince, mühimdfr. maktadırlar. 
den lllaıl olan hasarl~n ıörrnek il- Utalal& Fakat harbin nihayet bulmnsile Bu nokta, izah edilemiyecek 
sere Londranı.n muhtelıf yerlerini de Sofp 11 (A.A.) - lnılltere, A· bir hUkmü kalmiyacaktır. Buna kadar mühimdir. Ve bunun ehem 

ıri~~~::ı•::det ettikten sonra A· ~eri~ ve ~;::~e;e:~~ll!~e:-•:~~!~ karşılık "Atlantik yasası,, na ilti miyetini, İngiltere ile Amerika· 
ıaerllı:aclakl komıınıatarın neticesini kı "t 1 ';ıa r ki· hak meselesi bir, İngiltere ile nın bu harpten mağlup çık.mala 
h ldirmek üere M. Churchlll'le ful p~e es J0dede~ maksat siirllltü Rusyanın mağllıp Avrupanın ba nndan başka ,olsa alsa, Rusyanın 
hmnetler ıefleriyle tekrar temaslar- yaı!a:1

11

ve e Umltaizlife dU~Uı olan şmı beklemeleri iki ve üçünciisü bizzat kendisinin o~~an kalkm~ 
da bulunmuetur, . . . lı:omUnlıtlere cesaret vermelrUr. Dip. de her iki devletin harpten ve sı, ortadan kaldırabılır. Her ikı 

M. Molotof .. U~ yemden ıörüşmo- ıomasl tarihinde bu vesika bir pro- hatta sulh ten sonraki milletler imkan şimdilik fikir oy~nları s~ 
er ara11nda domınyonlarn ve mlitte- paganda gösterjııl olarak kaydedile- arası nizamı hakkında hem birbir hasında kaldığından, hakıkat İngı 
k memlekel!ere de"8mlı surette ma cektir. On ıUn ıeçmeden bu muah~- !erine hem de dünyaya karşı top liz - Rus - Amerikan ittifakının 

Mmat verılm~~tl. göre denin tesirleri kaybol?cak ve izlerine rak ilhak etmemek ve kimsenin artık meydana gelmiş olduğu mer 
Fıtt ere ancak 1nrlli.z Harlcıye ~azırlıtır.rn rejimine karı~mamak gibi taııh _ kezindedir. Bu hakikat, kfü;iimse 

Relsink 13 A.A.) Bu 5 bah çı tozlu dosyalarında teaacliif edılecek.- hütlere girismeleri çok daha mü necek cinsten değildir, 
Helslnki 1razeteler M Molotof. tir. • , 

w· kf Mandiya ve Britanya mftstesna 
cş7~af ,:~ cephesinin bir kesimin· olmak üzere Havr'dan Sen Malo

de dütlDılD piyadesi btr blrliilmlze dan, Breat'den ve Sen Nazerden 
hücam tetehbflsUnde btılanrnuetm. Al uzaklaşmak nisbeten kolrydır. 
manlar 200 ölü bırakarak ıeri çekil M oakova ratlgo1una göre 
mek zorunda lı:almıtlardır. 

BirUklerimisdea birine men111p aeç. MoslıcOV!f, 13 !A,A.) - Moskove 
me mUfrueler tlmal batı cepheslade radyosu dQn ıece Alman millet ne 

56 Al ""ld"" .. • sunları slSylemlftlr: 
bir ay içinde g man o urmuş.er- 1942 de ikinci bir cephe açılacak -

di~enap cephesinin bir kesiminde tır. On binlerce tnınız ve Amerikan 
Slovak aslrttlerinden mürekkep bir tayyaresi, tankı ve topu, onblnlerce 
ırup hatlarımıza iJUca etmiştir. İDilllZ ve Amerikalı Almanların üs -

Leninst'ad b6lıeainde Ras çete- tüne atılecak, onları yan~ wraca~ 
teri 5 rtin içinde IOO elen fule Al tır. Bitler Ue heaap ıörülerektir Bit 
man subay ve erini öldiinnüılerdir. ler tnıllizlerin Avru~a~a gö~ünmele

Kursk bölceaincle faaU,.ette balaruın l'fni iatedltlnl ııöylemıştır. Hıtler, ar• 
bir çete bir treıd :roldan çıkarmıt ve .unıu yerine ıetlrilmek üz~edir. 
50 vaıon tahrip etmı,tır. Bu çete son JngUtereye Amerıkan 
haftalar içinde 210 Alman öldürmüş· kuvvetleri geldi 
tür, B h 1 

Vaıinaton" 13 (A.A.) - • r ye Almanlar durmadan 
laüeum ediyorlar 

Nazırlıimm bir tebliğine göre, Ame
rika ordusuna mensup Birlikler Brl -
tanya adalarma varmıışlardrr. Bunlar 

Moıkova 13 A.A.) - Moslıova raci arunda zenci kıt'alen da vardır. 
70su ba sabahki neşri"hnda bllcllrl- Yeni Kana4a kıtalar& 
yor: 

Almanlar Slvaatopol cephesinde dar 
madan hücumlarda 1'ulanuyortar. P'a· 
kat latalanmrs düpıanın bitttin ı.. 
ebbüslft'inl püskürtmekte Ye hattl ba 

Londru 13 (AA.) - tnıııtereye ye 
niden Kınada takvl1e kıtalar! ıelmlş 
tir Bunlar araamla piyade, topçu, ve 
tank ııavar kıtalan varlır. 

ıan ka"'' hücuma seçmektecltr. t!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
v azi11et vahim sinde bir ,ehre strdlklerlnl ve burada 

Almanlar yeni bir 
gedik açmıflar 

va,ıncton 1! (A.A.) - Liltya cep
hesinde Rommel ordulannın El Ga. 
sala ve Tobruk arasında bir ıedik aç. 
tıklan söylenmektedir. 

BUyük bir tank 
muharelle8i bafladı. 

Londra 13 (A.A.) - Hamet dol~y
larında yeni bir tank muharebesi ba:ı
lamııtır. Buna dair benüı biç mala. 
mat alınamamııtır. 

Londra 13 (A.A.)' - Llb1a cephe
sinde Hamat dolaylannda :viizl:,rre 
tank çarpışmaktadır. Almanlann do. 
faya dofnı 7aptıklan Uerl hareketi 
incili• kavvetlwl tarafrnc!an durdu. 
ralmqtur. ,. 

Almanlara göre Londn ıs CA.A.) - llnstopolcla •imdi sokak maharebelert 7apıldıtmı 
vui7et pek vahimdir. Moüo•aclan a. blldirlJorlar. Baramun RJev cloiuıan 
tınan haberler diier bir kaç keaimde da ve hu teltre 20 kilometre rnesaf.. Bertin, 13 (A,A.) - "Tebllf,, Si· 
de vazi7etin buhranlı olduiuna ıoı de bulunan labıof oldalana ihtimal mat Afrlkadı; zırhlı ordu; Birlilha. 
tırrnektedir. • verilmektedir. kemi flgal ettikten sonra ılmaJe d:>i 
Almanlar 60 bin ölll verlliler Harkolta Alman taarruzl,.•ı ru Herlemletır. Bu orda ıimdi El

.., . Ademin batısında dlltman sırttıı Jrav. 
Moskova 13 A.A.) - Onited Pr•ı veUerinln sert kalen kısınma ka"'ı 

Slvaatopol cephesinden plen haberle durduruldu mıawffalı:ryetll uvaıtar vennelrteclir. 
re ıöre dilman ilç ıUn içinde 60,000 Moılrova ıs (A.A.) - Moakcwa ---l!!m!!l!mı!!!!ll!lll _ _. __ _ 
tilü vermiıtir. • racl~ cama aJııpmr Harkof cepbe-

Krunay Sve•cla ıöylc 1'U1Jor: afnc!eld 'Alman taernuJamım ı097et- taarnua ıeçrnemetıf mihver memleket 
Dillman SQIC& ve alllhG& itatlln bu· ler tarafından charchanalchıiumı ve terinde ve lrUçük mihver ortalrtarrndı 

lanc!ahnclan vul7et bir kaç nolctat!a Sovyetlcrin bazı kealmlerde mukabil endlteler a)'Udırmala baı!amııtır, 
fcvkaltd• nufktlr. tunıua ı•cerelc düımanı Uk mev- Gecen aene Jtaa harekltınm tamam 

Rualar 6lr,ok 11erlerl ztıerin.e ua.r p0akf1rttlllrlertnı aa7. ıanamam•~· harektttn sec hatlama.. 
learlttlr Yatma Mr muharebe esna· sına aUedilmltti. Bu •ene 4e h:Uira· 

geri aldılar andı Almanlar mUtead4it hücumlar nın 22 ai yaklaıtıiı halde benli% ta-
A ) 8 t '-- .... ~-- 80 t--'- ka•betıPl.e. arrm baılamamııtır. Bana Alman,.3 StokJiolm 13 (A. · - ovye _, ,. • ., .... ı.aa aonra ilU& ' ile Rusya arasında bir BUJb mlizake-

naklarından ıelen haberlere söre Rus terdir. releri ihtimaline atfedenler İngiliz • 
lntaları Votkof cephesinde bir çok d 
1erlerl ele ceçirrnlılerdir. Bunlar a· Mihver ortakların a Ruıı Uıtlfakmın imzalanması Uzerlne 
rasmda bllhaHa Leninıradın 90 kilo nd• baolaJ derin bir hayal sukutuna uframı,Ior-

k e &fe SK"U& dır. Mihver memleketJerl basın ve 
metre cenap doiuıunda ve Riblnı Aüara, ıs (RadJo Gazetesi) _ radyolın tarafmdan yapılan neşriyatr 
demlr7ola Uzerlnde bulunan Oı1trof .. _ ff&' la - lttffalnn '-"rümsetı"lmeslnc ça· 1 · d Haziranın ikinci haft111 aa I~ ..;ı - .... ~ ile Rjev, Maksjino köy t'rı var ır. k alc lııdmaktat!rt'.· 
Bundan bapa Raılar Katinin cephe. halde Alman7aJnn f.uı> .ıyı yı ac 
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f!· :;:·:·~§ K:· Pencereler Görür ... 
ıso • 1 • aoo • 

l';j!jiiii':i Perdeler Konuşur! 
1rtgiliz • Sovyef r _ .. ____ • • • -- "\ 
'nla§ması · · · Şehirlinin Ömrü Pencere ve Perde Seyretmekle Geçer. j 

Geceyleyin Büyük Bir Şehrin LCimbalar Yanınca Konuşmağa i 
Baılayan, Sönünce Susan lşıktan Gevezeliğini Dinlemek f 

Yazan: M. ANTEN 
S Sovyet - İngiliz ve onu tamamlıy.:ın 

\. - Ne Hoştur! ..1 
0"VYet - Amerikan anlaıiması üç bü 
~ nıüttehk devletin matbuatında ve 
) art umumiyesinde derin akisle;: u· 
aıı.dırrnrştır. pe~cereler evle~in ~özl~ri ~ re, kendisi görülmeyen pencere 
~ Sovyet Rusyanın bütün şehirlerinde dır; perdeler ıs~ dı~lerı.. , ••• ,,_.. Y a z a n • --lllıııı.. dir. 

Ilı: meydanlara toplanarak radyo • - - Yapılar, ıçerıden dı • • 1 Şehirlinin ömrü pencer~ ve 

1 uıı Han ettiği bu haberi büyük bir şarıya pencerelerile i R f•k H • !! perde seyretmekle geçer; Istan-
c"inçle dinlemişlerdir. ~·T·~ı·• bakarlar; fakat biz a e ı alld KARAYı· buııunun bir eğlencesi de vapur 
~ Moskova radyosu bu anlaşma hak· U 1111 • 11 de onlara baktığı - = dan Selimiye kışlasının pen::ere 
~tııd~ Molotofun şu mealdeki bir ml- ı l liil i ı mız zaman içlerinı,· ·-------------= lerini saymaktır! Bu kışlanın 

csın.i ne§retmiştir: ı===--'ııu d az çok pencerelerin.. uy u; enine boyuna gelişti; tıp- pencereleri saf saf, asker geçit 
~~u anlaşma,, bütün hür m.illetleri-ı de okuruz. İnsanları gözlerinden kr bizler gibi bağrım daha faz.la resmi gibi dizilmiştir. 
~ Almanyasma ve onun cürüm or· okuduğumuz gibi... güneşe ve havaya açtı. Cam ne kadar işimize yara -
det rına kar§ı sonuna kadar müca- Yumuşak ve ılık bir rüzgarla Vaktile kafesile poncuru ka. - yan bir icaddır ... Lakin pencere 
r : etmek ve galip gelmek azimle- dolup kabaran, sallanan yaz per. panmamış ve perdeleri indiriL lerde olduğu kadar hiç bir şey
diilllin bir ifadesi olduiu içindir ki, deleri, baslı başına bir manzara memiş bir ev penceresi bütün de tam lüzumlu değildir. Top -
) ~}'anın bütün hür milletlerini pek dır; gözle~e ve gönüle hoş ge .. gözleri kendi üzerine merakla rak kapla su içebilirdik ama pen 
~ •ndan aHikadır etmektedir, Londra k h 
/ .\raşingtondaki müzakerelerin net!~ len, sessizce tatlı şeyler söyli - çe en, ikmetine akıl erdirHe • cereleriınize camdan başka ne 
~ınde ikinci cephenin açılması mu· yen, nazlı hareketlerle ev ve o- miyen bir manzara idi; buna geçirebilirdik? Cam, insanlara 

h,:deye geçmi~tir. İki memleket da sevgisini besteleyen çok ma. pek kıt rastlanırdı. Şimdi de ka pencereyi. yani medeniyeti ka -
~en sonra da siyasi ve iktisadi iş nah bir manzara ve belki de palısını görürsek diyoruz ki: zandırmıştır. 
ııı·lıföne kati bir surette karar ver- musiki! "İçinde adam oturmuyor ,gcı.li- 11- 11-
) 

1
§lcrdir. Bu anlaşma, Atıantik be- . ~azın, perdele~ "G~>I~eme .gi ba!,, . .. .. . . . pPencereler "feeri., si tstan 

ıııaııııamesinin geni;ıletilmiş bir ta • rınız, uzanınız, dınlenınız!,, dı • Eskı pencereler, olçulerı hırı- b ld h dek' de gu" 
aınıayıczsıdır. . . t d 1 v b · · b k b k k f u a er yer m n 

y
1

e bıze ış~;e ~ er er, ç1a1g~rır • 
1 
ır:n~.rt~_n1 zemke , akrala esk a es . zeldir; zira ba ~ 

lt~~n Londrada çıkan İngiliz gazc- ar; kışın sıcagıma ge nız, o. ere o u me ve ın umaş- '' c:J t g" ş bu 
d Ctı bu anlaşmaya, harp haberlerin~ turunuz, ısınınızt,, diyen birer larla süsl~nmek bakımından di. ~: .~ ~~ i ~~~t va _ 
tl!:rı daha çok yer vermişlerdi. Bu süslü davetnameye benzerler. van ede?ıyatını, aruzla yazılmı~ .h, ı_ ıı .ı; ~ın~~i 0deniz _ 
1 aıetelere göre Sovyet Rusya bu an· lıt lıt gazeller ndırırd · f zla hendesı <E - ~ ş T' ,- k ı 8ük. 

1
.. .d. ı, Da h _:::.. ~ den ayrı bir ışık ili illa He Atıantik beyannamesini be ve ço y u ı ı a a sonra 

b tııs.cnıiştir. Bu muahedenin asıl penc~reler görür; perdeler 1 t .. 1 · d 1 k, ve renk kuvveti alarak Anadolu 
u .. ,;ı_ _ pancur ar ve u per e er, çocu k . b"'t-·n pencere _ b ,._ kıymeti, harpten sonrası idn çagırır. 1 w k .. kl . b' (S t· ıyısma vurur, u u 
4' t · ·11 tl ·· . Fakat her pe"' ~g. umun oş. erme ı~ . erve 1 l · otada erı· e kızgın altın 'eh cınınat ve mı e et arası muna.. ' .---. ,.... Funun) edebıyatı çeşnısı, garb. erı p y . n h' d 
'·~etlerde ehemmiyetli bir ~erhale ..A!J~ cerenin görüşü 1.1 d k d 1 k t' d' suyuna boyar. Bır yılın ıç e. 
--qltiı etmesindedir. ~~ bir değildir; her ı eşme ve e a an 1 ge ır ı:. ğilse yarısında, akşam vakti, gö 
~ liu anla§ma bütün İngiliz partileri· J'.!; il tperdenin dili de. Zaten pancurlu pencere ve t~l nülleri hüzün bağlarken şehri-
l ıı tanı tasvibi ile karı;ılannuştrr. -- . Bazı pencereler p~rde!. dakntdıellıl slaabahlıkdlab:a ~~- mizin karşısına, Kadıköyünden 
ııı~l'd George bu aşlaşmamn büyük zekasızdırlar; gelip geçenlere runmuş a nar o,e e ıya a Kavaklara kadar nurdan dökül 
•~aııasını şu cümle ile çok veciz b.ir ne kadar yer alnuştır h. k ı 
"'it fersiz koyun gözlerile bakarlar; . • . · .. . mü~ bir ikinci şe ır uru ur. 
L. ette ifade etmiştir: Bu a"lanma bir Milli edebıyat halk ve KoyPVI ~ 1 k t 
'i .. bazıları ise bizi derinliklerine . . . 

1 
J Güneş, hiç bir meme e ,te d ç sene evveli !mznlanmrş olsaydı 1 1 d le an ut 

ııışı siyasette bir çok ağır hatalar ya. çekerler, sihirlidirler. Onlar - penvcer.: erı ~ per e rmı •· - bundan daha parlak törenle u-
>~ rııalllış olacak hatta bir harp oln11· dan ayrıldıktan sonra da - tıp- maga ozen~ı. Fakat pek dJşın • ğurlanınaz. . .. 

caırtı.,, kı insan gözlerınde olduğu gıbi dan ve .. u~.agın.?3:0 ••• •. . Yazımı bir hayır dua ıle bıtı 
!la lierJin radyosu bu anlaşma hakkın.. • bir müddet tesiri altında kalır, Bugunun şıırı • tıpk~ . kııbik receğim: Allah kimseyi pencere 

su tefsirlerde bulunmuştur: Bu an· kendi kendimize romanlar kurar Y.apı.ıaı:ın p~ncer~le~ı !p~ı. ~ ve- siz ve perdesiz yere sokmasın! 
~ştııa evvelce Moskovada Eden'in Av hayaller aleminde yüzeriz. zınsızdı~, duz:n~ızdır, ırı~ı ufak Zira penceresiz yer mezar altı 
> P<ı,yJ Rusyaya teslim etmesinin u.r Göz bir çeh!'ede ne jse. nasıl lı, kaprıs eserıdır ':'e. • yın~ ~ıp ve perdesizi de hapıshane hlıc
~~~ırdığı fena tesiri izale etmek mak b" 1 de b' kı yeni perdeler gıbı • entıpuf- s'dır' 
~ ~ll>]e imzalanmı$hr. Ayni zaman ır ro oynuyorsa pencere ır dendir. Metresini, (şiirin değil, re ı . 

lngiltere ve Amerikanın Rus:vanıTl evin yüzünde o kadar değerli• . ah tt h 'k' .. ) -·--------....-:--
h dır· ' o··nemlidir. Mimar, yapının perdenın, y u a er ı ısının -ı 
~- 1 sulh yapmasından korktuklarını h h lılı- d bil t' S 
"<I Cöstermektedir. gözlerine, en güzel şekli ile be- şu arp pa a gın a e pa 15 POR: 

raber göstericilik ve görürlük kadan ucuza satın alabilirsiniz! 

( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR J 
Önümüzdeki Kışın 
Yakacak İhtiyacı 
Eski Zamanda Kışlık Kömür, Odun Ne Vakit Alınırdı? -
Mahrukat Ofisi Nasıl Kurulmuş? - Tüccar Ofise Karşı 
Neden Vaziyet Alıyor? Ve Ne Netice İle Karşılaşıyor? 

-ı-
Eskıler kıstık ya· r- Yazan: -, 

kacaklarını kı ' 1 
Şimdi gelelim tile· 

carın ofise karşı 
v a z i y e t i n e, her 
nedense t ü c c a ?' 

bu ofisin ku
ruluşunu beğeıunemiş. 

raz zamanında alır S A 1 D K E S l E R 
!armış. Hala bu uc;u· •·-----·------
lü güdenler var. Bi. 
zim mahalledeki bütün apartzmanlar 
harıl harıl odun ahyorlar. Birisıne: 

- Aceleniz ne yahu, dahı kışa yıl 
var?. Diye soracak oldumdu: 

- Çabuk davranmazsak yaya 1<:;ıl 
mak ihtimali var. dedi. Kiraz mevsi 
minde yakacak depo etmenin hlkmetı
ni de yine bu zattan öğrendim: 

- Dedelerimiz tecrübe etmi~le-..-. 
dedi Kiraz az olursa kış çok, kıraı 
çok ·olursa kış az olurmuş. Oııun i
çin bu mevsım intihap edilmi§. Ma 
amafih bunun asıl sebebi bu mevsim
de depo edilen yakacağın daha ucuı 
fiyatla alınabilmesi olc;::ı gerek. 

- Kaça aldınız odunu?. 
- On buçuk liraya, 
- Ucuz mu ya?., 
- Bir bak·ma ucuz Bir kaç ay son 

ra 12 • 13 liraya da ·alırız, Sen dctl: 
ğtme bak. Erken davranmazsan sonl.'3 
ayaza kalırsın. 

* * Mahrukat ofisi kuruldu ya, Nasıl 

olsa bu yıl yakacak sıkıntısı 

çekmeyiz diye düşündüm. Maamafıh 
gidip bir kere işi incelemekten, ala· 
cağım malumata göre tedbirli davran 
maktan da kendimi alamadım. 

Benim görüp anladığıma göre bu 
ma.hrukat ofisi hiç de fena bir şey 
delil. Başındakiler de iyi niyetle ça· 
!ışır gibi görünüyorlar. Gelgelelim, o. 

dun, kömür tacirleri ofise karşı he
men birleşmişler, batta görünüre go 
re bir komplo bile hazır!amr~lar. 

Lafa ilkönce ofiste gördüklerimle 
başlıyayım. Bu ofis, öyle yem karul ıı 
daireler gibi masrafa boğulmuyor. 

Öyle ı,atafath maroken koltuklar, her 
biri bir ev veya apaı-tıman parasına 

alınabilir yazıhaneler, kristal veyahut 
gümüş kaplama takımlar, otomatik 
lambalar, hokkalar, kalemler filan 
yok. Şöyle basit bir daire. Sade zarıi 
mobilya, hlazaran taklidi iskemleler, 
iş görecek kadar dolap, masa vesnire. 
Mütevazi bir şey. Fakat para derya 
gibi. Hep binlerle konuşuluyor. Bin 
ton kömür, şu kadar bin lira; bilmem 
kaç bin kental odun şu kadar bin lira 
gibi; lUlar ediliyor ve &"ordüiüm pa. 
ralar hep biner liralık kaymelerle S3P 

Bu sebeple de ofise karışr vaziyet al. 
m:ış, İlk olarak Üsküdar ve Şilede 
bir birl!k kurulmuş, Köylülerle bir 
de mukavele yapılmış, Bu mukavele 
nin üçüncü madd~si şu mealde: 

"Köylü eşhasa v~ tüccara mııl 
satar, Ofise mal satmaya mezun 
değildir, Ofise ancak birlik mal 
satar,,,, 

Bir taraftan bövlece köylü ofisten 
uzaklaştırılırken diğer taraftan da İs
tanbul sahillerinde, yani kömür ve o. 
dundepoları kurulı:nası mutad yerler· 
de ne kadar boş aru varıa kiralan. 
m:ş. Ofüıe de böyle tam 4 tane depo
luk arsa lazım, Fakat nereye baş 

vuruluyorsa boş arsa yok,. 
Bir üc;üncü tedbir olarak da mal 

fiyatını yükseltmi~ler. Eskiden iske
lede köylüden bir çtk. odunu en çok 
200 kuru~a alırlarken ıı:imdi 250 • 300 
kuru5a almıya başlaınrşlar, daha ıon. 
ra da navlun üzerinde müessir olmıya 
balamışlar. 

Fakat bu işi yaparlarken de far
kında olmadan kendi aleyhlerinde ha 
reket etmişler. Çünkü ofis kayıkla 
nakliyat yapmıyacağı ıçın navlunu 
yükseltmekle ker.di maliyet fiyatı;ı. 

rını arttırmışlar, ofis onların çalış· 

t?kları ormanlarda ve köylerde alış 
veriş yapmadığı, doğrudan doiruya 
ve yepyeni makta'lar almış olduiu 
için fiyat yükseltme suretiyle de ofise 
bir zarar verememi§ler. 

Kaldı boş arsa meselesi Bunda da 
yaş tahtaya basmışlar. Çünkü bütün 
sahillerde belediyt"ye ait boş arsalar 
varmıc;, Şimdi hunlar bulun~cak ve 
buralard~ yeni depol:ır tesis edilccc-k 
miş Bütün bunlar gösteriyor ki ofi
se kar~ı cephe almak istiyenler kendi 
kazdıkları kuyuya düşmek vaziyetine 
gelmiş bulunuyorlar. 

1stanbulun ihtixacına, eldeki me,,_ 
cuda, ofisin ve tüccarın temin edebi· 
leceği miktara ait rakkamlarla ofiıin 
köylerde ve şehirde tatbik ettiği rr.ü 
kellefiyet usulüne, alikadarların bu 
sahada oynadıkları gizli oyunlara 
dair malumatı tek bir yazı ile vere
bilmek imkanı olmadığı için bunlan 
diieğr yazılara bırakıyorum. 

ııı~ier bir mihver radyosu bu anlaş.. hassasını, manasını verebilmeli, Görüyirsunuz ki edebiyat ile Gül KUpGSI 
faı 1n bolşevizmin İngiltereye daha biz de perdelerimizi dile getir _ pencereler ve perdeler arasında 
l.to;a nüfuz ettiğini gösterdiğini ve megwi bilmeliyiz. sıkı münaseb*etle*r vardır. Bugu··n Yapılıyor lace TeckilCitına Yenı· i:o ~tofun Rooseveltten Amerikan :r :r 
il tnunıst partisi için müsaadeler ko- Perdelerinize kendi k!yafeti • Tayinler y aplldı 
atdığını söylemiştir. niz gibi dikkat ediniz: pek cicili pencereı~rıe perdeıerı her Su Sporları Mevsimi 

yılıyor, 

Yani iş başlamış bile. Tafsllltını 
bir ba§ka yazı ile vermek üzere ya;ıı· 
lan ve yapılacak olan işi de kıcasa an. 

""niitün bu tefsirler, yapzlan anlaş. bicili olup ta dışarıdakilere zevk yerdekınden fazla, doya Ankara, 13 (TAN) - Ticaret VekA 
~•aıı k d w l• t · ı y Bir kere ofis tüccarın odun kestJ. ı ti · ·· t ı ğ ta h ın mahiyetinin avranma ıgı ya· düşüklüğünüzü i an e mesın. a doya!.s_e'!r.e imkan Bugu··n Açılıyor e ıaşe mus eş:ır r ı, mamen idari 

latıvereyim: 

ııt b" d . .. k - rlp kömüı- yaktırdriı yerlere gitmi . . 1 b k k "k" . b' .. t ,. nı.uayyen ır propagan a gaye - 'hut çok ağır ba~lı görunere verdıgı ıçın de Bo . . . . ış ere a aca ı ıncı ır mus eşar mu 
ı)Yle tahrif edildiği kanaatini uyan· arkalarında suratı ası'~ adamla. 11 1111 gvaziçı'nı' severı·m. I Beşınci Gül kupasr atletizm miisa· yor Şimdiye kadar balta girmemiş or- avlnliği ihdas etmeyi kararlaşttrmış-
ırın k d b h dmd manlar bulmuş, buralardan 300 bin t B - t · li w · ·t a a ta ır. rın yaşadığına hüküm verdirme. - - ıJI Vapurla veya san-' baltalan bugiıt.nık· ~enGe:, a ~e sd~~ .~ çekiye yakın odun temin edıyor. o. rr. u mus eşar muavın gıne Saı 

.ı .u anla:ıma bilikis mihvercileıin . 1 P d 1 r ız yılış k .. yaprlacaktır, ını uncşın, ı5er u. Rauf Sarperfrı getirilmesi tahakkuk 
ı~~ıatarının zıddına olarak, Troçkist. sın. er e er ne arstz a s ' da~la geçer en g<?ı çünü de arka arkaya Fenerbahçenin dunları kestirmcie başlamış. Yakında etmiljlir. Ayrıca müsteşarlığın münhal 
llı~n. - eğer kalmışsa - Stalinin ko. kan ve yırtık gülmelidir; ne de - lerım yalnız tabla kazandığı bu müsabakalar mevsimin İstanbula da nakledecek. Görünüşe umum mıidiil'~üklerine de tayinler ya-
lınıst prensiplerine hiyanet ettiğini somurtmalıdır; sadere sıhhatten tin güzelliğine dalmaz, yalıların en he:vecaıılı atletizm hareketlerinden göre de çekisini sekiz liradan sata· pılmıştrr; bir iki güne kadar neşredile 
cı~letecek mahiyette bir vesikadır gelen bir gülümseme ile dış ~~e: pencerelerinde görülecek şayler biridir. bilecek, cek olankararnameye göre : ihtiyaı;-

jı • me, iç alemin tatlı ve rahat şı:;.rı bulur. Yan göçmüş bir yalının Buıün yine Galatasaran Fenerbah- 25 bin tona Bulmadyadan olm:ı.k ları tesbit umum müdürlüğüne Mah-
ıtİnci Cephe ni söylemelidir. çatal patiska perdeli penceresi çenin k~ş1smda mücadele ~de~ken g~ üzere 35 bin ton kadar da mangal mut Seyda fiyat mürakabe ve müca-

* *
. k d 1 k d "k ··~ w• Memlekette atletızmın b-ı kömürü tem.in ediyor, Bunun 300 to. dele umum uıüdürliimine İstan-Sovyet • İngliz · • Amerı"kan anla.. '\ ar asın aI ya ı a ar ço mu:ı recegız. -,. · --

ı-.. " k ı. d b lan b .:;.;"~ a11amış olan sar, lmmızılılar nu gelmiş, 1000 tonu d.:ı yolda bulu- bul bölge iaşe müdürü Mümtaz Rek, 
:"'!arından sonra artık ı"kın' cı· cephe " d t yaşlı erke ve ~a ın aş a ...... ıs • B ., pPencerelerin bazısın a a • b" · s nelerde Fenerbahcenın de bu nuyor. unun da kilosunu 8 veyahut teşkilatlandırma umum müdürlüğüne 
t ıı açılması hakkındaki münakaşalar na bildiğim üç devrin biri ırıne spn e sekiz buçuk kuruşa satmak mümkün 

l cıı:ı.a ermi1ttir, Cimdi üç büyük c1.ev· sarruf yapmağa kalkışan benzemiyen hatıralarını yaşatır. sporda gösterdiği biiyük ka~~a ı~.e .. .. .. or· . ziraat bankası şe!lerinden Yusuf 
ct

1 
y ..., _ ~ mimara yuf! .Dize el d l eh rekabet ebnektedirler. Bugunkii mu- gorunuyor, ıs tıiccarm çalıştığı Saim, dağıtma ve tevzi umum mfidür 

dan temsil eden şahsiyetler tarafın- dışarıdan bakınca Bu pen~er ~r!. pe?I e er ve ç : sabakalarm bir hususiyeti sekiz yüz Yerlerde çalışmadığı gibi tüccara re· lüğüne Dahiliye VekAleti seferberlik 
b·ı açılacağı kat'i olarak ve resmen ensizligy i ve kısalı. reler, bır kutuphane rafına .d1- metre ile yüz metrenin ve ı 10 manti- kabet ""pmayı da aklından gcı;irmi- umum müdürü Hüsamcttin getirilecek 
~dirilen bu cephen.in nerede, ne za· zilmiş eski kitaplar ,eski veınka hnın programa dahil olmamaudır, yor, lerdir. • 
lraıı ve nasıl açılacağı meselesi zi. ğı ile ne odası oldu lardır; sayıfalar çevrildikçe zih Bundan her iki klüp de az çok puvan c:::==::;::========================» 
ırııe...: meşgul etmektedı'r, gvunu hangi ;şlere ğ d :B ·~ ' nimin yoruldu unu uyarım; kaybediyorlarsa da Fenerbabçenin ka· 

d u harbe tekaddüm eden zamanlar- ;:f::::d:!.!!:!:::!!:=d: yaradığım be>lli e. 1 d t 1 nd h kt 
La ınüttefikler Almanyanın ask-~ d 1 y bı hatta parmak arım a oz a ı yıbı biraz da a ço ur. 
'llJdr .... en pencere er yapının a 1 • sanırım! Fenefbahçe takımında bugün Melih 
l·ı etini azımsamak ve ona abluka dı Pencere şeklı"le sır vermeme k ak G ı ta d d R c an1 r. Bog~ aziçi bir pencere ve perde oşmıyac ' a a saray a a rza 
lfıp zam a ve para kuvveti ile nıağ· li, perdeler de hoppalığından ve sergisidir; zaten her pencere ge Maksut büyük bir ihtimalle yer almı. 
1 edcblledeklerini a:annetmek gaf. inceliğinden dolayı dedi koducu . . " t . .. b' t blo ve her yacaktır 
cunde b'1lanmuşlardı, luk etmemelidir. rısı en erıyor,, ır a . Sürat 'lı:oşulan Fenerli Muzafferin, 
>ııl..lrnanlar da İngilizl<!ri ve Rusları Her devrin perdesini gözden perde arkası, dr~ veya kom~ı atmalarda yine Fenerli Veyıi, İzzet 
\o dırım harbi ile alt edebileceklerine . .. .. k. 1 piyes oynanan bır sahne degıl ve Kemalin sırıkla atlamada Galata-
ııc Amerika yardımının geç kalacağı geçirirseniz göriırsunuz .1 0 1:1 ar midir? Tiyatro sahnesi ve sine- saraylı Muhiddinin, yüksekte Fenerli d:. inanmak gafleünde bulunmuşlar· insan kıyafetile at başı bır gıder ma perdesi pencerelerden ilham Jebağ veya Beyoğlusporlu Puliafkin 
•• Ier, insanların elbise modasına ukl alınarak yapılmıştır. veya bu müsabakaya iştirak edeceği 

t!. lfitlerin bütün arzu ve tahminleri
.,. •n. aksine olarak harp 1941 de mih· 
~rın galibiyeti ile bitmemiştir, İn. 

~•!tere istila edilememiştir. Kızdor· 
~ büyük bir mukavemet ve taarruz 

Vvetı olarak geçt;n eenekinden da. 

uyarlar. Mesela benim çoc u. Pencere önünde duran adam; söylenen Galatasaraylı rökordmen 
ğumun perdeleri kat kat ağır ka birazda kendi yağlı boya resmi- Pulat'ın, uzun atlamada Fenerli Mu . 
dl.felerden, buklüm büklüm at· · ff · ·· d a G 1 t ı ni kocaman bir çerçeveye geçı- za en,n, uç_ a .ıı:n a a a asaray ı 
!aslardan haşrr haşır canfesler- ek duvar yerine sokak yi.ızü Yavrunun bırincilik almalan kuvvet. 
den yapıİır, ve ayrıca kalın ~~l~ rer ' . kt' 0 le muhtt:meldir, 4x200 bayrak yarışı 
Ierle süslenirdi. Kadınlar da oy. ne asmış ~ır adam deme ır.n ; da her iki kliip arasınla büyük bir re
le giyinirlerdi: İpek feracelere nun içindır ki tek b~şıma pe c kabet mevzuu olacakhr. 1500 metre 
ve çarşaflara girerler, iç çama• re önünde hareketsız durmak • koııusıuıu Haydarp~adıın Raifin, sooo 
şırı olarak da katmer katmer tan çekinirim ve dur.anlar~ faz ı de Yüce Ulkil lisesinden Eırefin ka. 
dantellere, etekliklere bürünür. la bakmaktan tuhaf bır çekınme zanması ve hatta bir de Türkiye rci-

,-s U GÜ N-,f 
. MELEK' le 

2 BÜYÜ KFİLI\I 

1-Macera Adamı 
Baş rollerde: 

ROBERT MONGO~ffiRY 
CONS'.l'ANS COMMING'S 

2 · ASK ROY ASI 
Baş rollerde: 

LESLY HOWARD 
İNGRİD BERGMAN 

-BUGON_ 
İ P E K •le 

l 
2BÜYOKFİLM 

· KORKUSUZ 
SÜVARi 

Baş rollerde: 
Çisko Kid ve SHE1LARYAN 
2 - Senenin en çok beğeni

len şaheseri 

REBEKA 
Bugün saat 11 de tenzilatlı Bugün saat 11 de ten.zilntlı 

~--• matina ., ' matine ., 

a sağlam olarak durmaktadır ve A· 
~trikamn harp istlhsalatr umulmadık 
l lr süratle inkişaf etmiştir. Muazzam 
llgj}iz hava kuvveUeri Alman sanayi 
~trkezlerini tahribe başlamışlardrr. 
ltıerikan tııyyareleri sel halinde İn-

~ıltereye gelmektedir, Amerikalılar 
lr kaç aydanberl Şim::!" İz:landada, 
Sltoçyada ayni zamanda Groenland'ın 
~cnubunda pek çok tayyare meydanları 
~is etmişler ve binlerce tayyare yığ· 

lerdL Yü?'. açma yasağı zamnın. duyarım. koru yapmasz beklenmektedir. 
da perdeler inik dururdu ve pe- Hele pencerede duran kadın, Fenerbahçe ve Galatasaraydan baş· _:._ B •• TAKS ı M 
çe yerine pencereler suratları _ eğer akça pakça ve yan pe.ı-deler ka müsabakalarda Beyoğluspor ve .- ugun Sinemasında 

tlardır. Bugün İngiltere adeta ınu. 
~zam bir hava meydanı haline gel
ltıiştir 
Artık pek yakında, ~ece Ve gün· 

~\İz fasılasız devam edecek muazzam 

na kafes çekerlerdi. de pek süslü püslü, çiç~kli ise K~rtuluş klüpler~ de bu~una.caklardır. Bu sene Beyoğlunda en çok rağbet gören 
Kadın, elbisesini azaltıp ince- bana eski latarinalardakı hoşur Müsabakaların bır bususıyctı de bun. • • 

leştir. dikçe perdelerde zarlarını kadın resimlerini hatırlatır Ne dan e.vvelkile~ gibi .. başıbo! değil, ınü- M E S ı U T G U N L E R 
ill. def e ini arattırırl scccc:ıl atletlerın klupler namına yanş 

eksiltti ve hafifletti; öbür taraf Z 1 5 5 * * mau ile mazbut bir §ekilde olacait· 
tan peçe ile kafes de ortadan dtr. Talebe kendi spor yurtlan nL 
kalktı. pencerelerin asıl keyfi ışık- mm• ve klUpsüz otaıılar da münfcri-* ~ . ıar yaı'ıınca başlar; perde· den fıtirak edeceklerdir. Mü11baka. 

TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKİLİ 

Şa~kr1:ıı ses A B D Ü L v E HA p 1 ın şfH~~~t 

Pencereler yalnız kafest&n ler ancak 0 za- lara eaııt 16,30 da başlanacaktır, 16 kısımlık tekmil film birden 
Buı:ün saat 11 ele tenzilatlı matine kurt a ı; sansoru ve ' " man .us u un GÜN AÇILIYOR - Su eporlan mev- ... u1m d .. .. 6 b" b'"t" SU SPORLARI MEVSİMİ BU. , ... __ 

korsayı da attr. ı dile ~elırle~~ ~e siminin açıhş merasimi buıün yapıln· -----------------------------

Sıfır mı? 
Sıfırcı mı? 

3 

Yazan: ULUNAY 
Eskiden çocuğunu mektebe vere 

bir baba, hocaya: "Eti senin ke. 
miği benim,, derdi, Hepi.mizin katı 
minderler, tüysüz postekiler üstünde 
diz çökerek: 

- Elif eyli ela ili umburtali hop: 
hOP •.•• 

Diye ders nlmına acayip cümlelerle 
tepindiğim.iz taş mekteplerde, ortaça 
iın işkence lletlerini hatırlatan (fa 
laka) dan baoka bir de hocanın eli
nin uzanacağı yerde uzun bir sırık 
bulunurdu. Çocuklardan biri yaramaz 
lık ederse hoca, yerinden kalkmak 
zahmetine katlanmağa lüzum gönne. 
den sırığı yapıştınr; bu suretle ya. 
ramazlık yapanın hissesine dü~en 
"büyük ikram.iye,, den başka yoldak. 
!ere de tabiatiyle "amorti,, isabet ~· 
derdi. Hocanın vurduğu yerde gi.' 
bittiği için hiç bir çocuk bundan ş 
kayet edemezdi. Sonraları yavaş ya.. 
vaı sopa ve küfür ortadan kalktı 
Onlann yerine tevkif, iz' slz;lik gibi 
cezalar kaim oldu. 
Hayatımda gördüğüm ~eşit çeşit ho 

calardan bilirim ki bir "öjretmen,, in 
talebe üzerinde tahakkümünü, otorı 
tesini tesis için dayağın yahut ceı:a
nın hiç bir tesiri yoktur. Bir hoca 
okuttuğu talebeye ya hürmet telkin 
eder, yahut etmez. Edemediği takdir 
de bütün sınıfı her hafta izinsizlık 
cezasına çarptırırsa faydası olamaz, 
Meseli bunadıit halde, mektebe ve 
rıııufa klnah ve aynalı tasmalı biı 
kuzu Ue cetmedikçe tekaüt edilmiye!l 
fars hocamız merhum Nevl efendi, 
gürültünün çokluğundan yaramazlık 
yapanı tayin edemedlii için, kur'a çe
ker gibi gözünü kapayıp defterin U.. 
zerine elini koymak suretiyle rastge
lene ceza verdiği halde sınıfın, te. 
nefürıhaneden farkı yoktu. Buna mu· 
kabil, ceza yazmakta pek imsakli dav 
ranan Babanzade Naim beyden kor
kar ve tir tir titrerdik. 

Tahıil hayatımda gördüğüm hoca 
çeşitlerinin envaı vardr. 

Mesela tahsil devresinin bagında o
kumak isteyenleri ön sıralara yerleş. 
tirerelıc tenbelleri arka sıralara sü-:e
rek onlarla katiyyen meşgul olmıyan 
yahut bütün smc takrir edip bir kere 
talebeden ders sormıyan veyahut sı. 
ruftakilerin en ufak hareketlerini ı;oz 
den kaçırmıyan bir çok hocalar go.-. 
dük fakat bunların arasında sınıfa gi· 
rer girmez kendisini: 

- Ben sıfırcıyıml Benden numara 
alanın alnını kan9lanmr 
Tarzında takdim edeni bilmiyor • 

duk. Kolleksiyonumda bu ıreııidi yok
tu. 
Öğretmen, talebe "iç.in,, dlr. Talebe 

ye "kargı,, değildir, Onun vazifesi ker 
dislne tevdi edilen çocuklara bilııısı.. 
ni öğretmektir. Hoca "kadife e?.!livenU 
bir çelik el., dir, Fakat her şeyden 
evvel mürıamaha etmesini, talel:o:yf 
sevmesini ve kendini onlara nürmet 
ettirerek seVdirmesini bilmelidir, Pe 
daıojiye vakıf bir muallim, ders o 
kuttuiu talebenin pisikolojisinden 
mesuldür. Lüzumsuz huşunet bu 
genç fikirlerde fena tesirler yapar; 
onları mektepten soğutur. Bunun için 
her çocuğun istidadına göre davran· 
mak icap eder. Bazı çocuk, haksız: hır 
muameleye de maruz kalsa bunu di • 
sipline feda edebilir: bazı ocuk da 
haysiyetine fazla düşkündür haksız· 
lığa tahammül edemez. Elinde falaka 
olamıyacağı için şiddetini numara 
kırmakla göstermek istiyen bu gibi 
hocalann genç dimağlarda koparacak.. 
lan fırtınaları düşündükçe onlarm 
ııfırcr değil, sadece sona konan sı· 
fıroan ibaret olduklarına hükınede
ce(im geliyor, 

Bir Asansörcü Asansörden· 
Düşüp Öldü 

Paıabahçede oi5e ve cam fabrikastn 
da asansörcülük eden Ramiz binilme
si yasak edilen :ısansöre binmiş ve a• 
§ağı inerken düşerek ağır surette ya .. 
ralaıumşttr. 
Yaralı hastaneye kaldınlırlmı yolda 

ölmüştür 

ÖLÜM - Müessesemizin eski mü
dürü Memduh Ktzılağaç vefat etmiş 
tir. Cenazesi bugün Cerrahpaşa hasta
nesinden kaldırılarak namazı Fatih ca 
misinde kıltndıktan sonra Edirnekapı 
daki ::;ehitliğe defnedilecektir. Sanat
kar arkadaşlarmuzın cenaze törenin -
de hazır bhlunınaları reca oldnur. ı 

Şehir Tiyatrosu Mildlirliıgli 

TAKSIM• 
BELEDiYE GlZINOSU 

BAHÇEDE 
Berıüıı 18 de Müz.ik 

CUMARTESi PAZAR 

V aryeteli matineler 

ve methur ıarkıeı 

EMiL TILL 
Konsomasyon Krş. 75 

a.,,a akınlarından ıonra karaya tn. 
t.l!ia ve Amerikan kuvvetlerinin cıka· 
~ılacağı muhakkak sayılmaktadır. Bu 
tt'~ebbüsün, evvelce söylendiii ıribi1 
rı~Zdordunun Alman tazyiki kareıınn 
"" geri çekilmeğe mecbur olduğu ya. 
lıut muzaffer olarak Berline do,;ru yü t.. .. 
ıtıneğe başladığı zaman ddil, Sark 

~ Zira eski pence. ı celeyım buyilk caktır Evvela Deniz Ticaret Mektebi ~ B •• SAR AY Sinemas1nda - ._ 
reler hemen he. -- bir şehrin pence önünd.e toplanılacak ve sonra B:ırbı.. lr .. ugun 0 ..,. 

ıımen hep bir boy relerini seyretmek vve lambasını rosun türb~sine gidilerek her kliip ta- ı 1 D KILDAR'ın 2 • E G L E N c E 1 Yazlık Paviyonda 
- da ve bir ende, yanınca konuşmaga başlayan, rafından bırer çelenk konulacaktır. • r. 
kalıptan çıkmışa, cendereye so- sönünce susan ışıktan gevezeli- Bundan. son:~ .. tekrar De~~z Tica: et 1 1 L K A Ş K 1 K A D 1 N 1 FEVKALADE CAZ 
kulmuşa benzerlerdi. Kadınlar ği dinlemek ne hostur! Mektebıne donulecek ve kurek yarı) 1 Herkesin görmek istiyccc~i Sav. anı hayret bir şaheser. Et' 1 _ f.:cRlıeFJindc neticesi henüz belH ol

~Yan çetin harplerin basladlğı; şu f ıtnlerde kızılordunun yhkıinü hafif· 
ttnıek maksad yle yapılması, jmzah-
~111 anlaşııfamn en <esaslı bir hük· 
ıtnü tc~kil etmektedir. 

. k l k .. d lık~ e <>l rl ların.ı. başlanacaktır Yarış progra :rıı o K K 2 _0 korsaya, bız. katı ya a ı ve gom Fakat ay ın p~nc ~- e ııöyledir· Bir çifte 'b3 yanlar bir çi»e gi.izel bir a sk filmi lendirici çok güzel bir film onsomasyon rş. <J 

leğe veda edip te kendimizi spo ~ok açık renkli, cok güzel msan ~rkekler: iki çifte bayanlar,· iki çıf:e 1 L E W Ay RE S T:vrone PoweI. Linda Darnel 1 Lokantada hcrJ,!iin ö~le ve 
ra verince p:n:ereler dahi v~ • gözl~ri gibi az görü.~·ler. Gece erkekler, beş çifte mektep filikaları, ' Bugii.n saat ıı de te.nzilatlı matine ., l' a mekleri # 
cutlarımız gıbı keyfe, kaprıse vaktı dışarıyı asıl gorcn pencc- dört tek erkekler, dört tek bayanlar, 



/ 

4 14. - 6 - 9'12 -----~--

NVEIN YAGl 
---

Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhliat ve liayat fışlöran tunç gibi esmer ve -cazibi ruli bir renge tallvil ettirir. 

HASAN DEP OSU ve ŞUBELERİNDE ŞİŞESi 50 BÜYÜK 7 5 

BANK AS I 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para BiriktirenDere 28~800 Lira 
VERiY OR iKRAMiYE 

Zlr•af Bankaeında kumt:-aralr ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u 50 
hlaseal bulunanlara senede 4 defa çekilecek ıcur'a ile •i•Oıdakl pl2na gl>• 

, - re ikramiye daljıtılacaktır: 
4 ~det 1,000 - Liralık 4,000 Lira 
4 ,. 600 u 2.000 .. 
4 ,. 260 • 1,000 il 

40 " '00 " 4.000 .. 
1()0 .. 150 " 15,000 " 
120 .. 40 • 4,800 .. 
160 / . 20 " 8.200 • 

Dl KKAT: Heaaplartndakl paralar bir sene içinde 150 11radan •ı•il• dDtml • 
yenlere fkramlye çıktıilr takdirde % 20 fazlaafyle verilecektir. Kur'alar 
ıenede 4 defa, 11 Ey!OI, 11 Bfrlnclktnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

KAT 1 

iDRiS MÜSHiL 
~GAZOZLU) 

LIMONATASI 
1 

Lezzeti Hoş • • içimi Kolay 
MARKASINA DiKKAT: Fiyatı 60 Kuruş. .., .. ••••••••ı••••• Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir •, 

, KİMYAGER '\ 

'I Hüsamettin I' 
l İdrar, Kan vesair tahliller 

Emfnanu, Emllk vr. Ey-Um Ban· 
kası karf1Sll:da izzet Bey hanı 

,_ 2 el kat No. 6 , 

KAYIP BAVUL 
Beykozla köprü &raMnda bJr valiz 

kaybettim içinde nü!us tezkeresi tapu 
senedi ve çamaşu· var. Bulup getireni 
ziyadesiyle memrıun edeceğim. Bulan 
22851 e telefon edilsin veya Laleli or
du caddesi No. 25 ahçı dükkantna 
Mehmet Ali Pekle-tene müracaat edil
mesi rica olunur. 

afiyeti pek emin taze aşıdtr. Her 

is tan bu 1 · Be le.·diyes i · -·i ıa n la rı 
Aksarayda Mesihpaşa mahallesinin Ceylan sokağında (53) üncü adada 

30.00 metre murabba! sahalı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konul
muştur. 

Tahmin bedeli (150) lira ve ilk teminatı (11) lira (25) kuruştur. 
Şartname zabtt ve muamelat müfurluğu kaleminde görülebilir. 
İhale 29.6.942 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapllacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale günü muay-

yen saatte Daimi Encümende bulunmaları, (6508) .. 
Şişhane - İskender caddesinin kapudanpaşa ve Gaz.i köprüsü arasm

daki kısmmm tretuar ve burdor inşaab kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Keşif beleli (14397) lira (!>4) kuruş ve ilk temJnatt (1079) lira (84) 
kuruştur. 

Mukavele, eksiltme nafıa işleri umumi ve hususi şartnameleri proje ve 
keşi! hiüasasiyle buna müteferri~ diğer evrak (72) kuruş mukabilinde 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden verilecektir. 

İhale 29.6.942 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin iik teminat makbuz veya mektuplar! ihale tarihinden (8) 

gün evvel Belediye Fen İ§lcri Müdürlüğüne müracaatla afacakları Fenni 
ehliyet ve imzalı şartname ve saire ve kanunen ibrası lazrmgelen diğer 
vesikalariyle 2490 No. lu kanunun tarifatr çevresinde hazırlıyacakları tek 
lif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri 
lazımdır. (6513) ı l';:i.i~&~~l ;ı! 

~~aned.e bulunur. Kuturu 45 , ----------------- - -----------

Deniz Harp Okulu ve 
Komutanhğından 

Lisesi 

t - Deniz lisesi 9 ve 10 uncu smlflariyle deniz gedikli erbaş orta 
uırulu 6, 7 ve 8 inci ~mıflarına talebe kayrt ve kabulüne 1 Haziran 942 
tarihinden itibal'en başlanarak 20 Ağustos 942 t<ırihine kadar devam ecli
lecektir. 

2 - İstanbul ve civarında bulunanlar, doğruca İstanbul deniz komu
tanlığına, Mersin ve cıvarJnda bulunan Deniz Harp okulu ve ll<esi ko
mutanlığı ile deniz gedikli erbaş orta okulu müdürl!.iğüne müracaat ede
ceklerdir. 

3 - İstanbul ve Mersin mınt::ıknları dtşından müracaat edecekler. 
Deniz Harp okulu ve lisesi komutanlığına veya deniz gedikli orta oku'u 
müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edecekler ve dilekçelerinin bir ~urcfı
ni bulundukları mahallin askerlik subeledne vereceklerdir. Muameleleri 
askerlik şubeleri tarafından tekemmül ettirilecektir. 

4 - Deniz lisesine isteklilerlıı bulundukları sımfın so:ı sınavında her 
ne sebeple olursa olsun ipka ve ikmale kalmıs bulunm;ımal' ve hiçbfr se
beple tah!'<ili terketmiş olmamaları lazrmdır. 

5 - Deniz lisesi 9 uncu sınıfma 15: 18, 10 uncu smfına 16: 19 ya-~ 
;.mda bulunanlar alınırlar. 

6 - Deniz gedik!; erbaş orta okulunun ; 
altrncı stmfına 14 : 17 
Yedinei " 15: 18 
Sekizinci " 16: 19 yaşında bulunanlıır alınırlar. (5647) .... ~ ................................ ı, 

· Romanyanın Tanınmış Sanatkarı Piyanist .l\1adam 

SYLVİA Ş ERBESCU 
16 Haziran salı güııü akşamı saat 21 de 

S A R A Y SİNEMASINDA 

TÜRKİYE KIZI LA Y 
Cemiyeti Menfaatine 

BiR KONSER VERECEKTiR. 
Program- Bach - Liszt ve diğer biiyük şöhretlerin . 

eserlerinden mürekkeptir. 
Biletler Saray sineması Gişelerinde sattlmaktadır. , ......................... _. ...... ... 

. ' . . - ; •' . ~ ....... -. ' . 

Devret.,Demiryolları ·ve um·anJar·, rsletme'.-idaresmıaniafr.· 
• • - J • • • ". , ,• ~. -./'"'~ ' ' • 

tarlhlerlnde çekilecektir • 
' • kuruştur ' , ___ SUAD i YE 

1 P L - J OT E L G AZ 1 N O 5 U D. D. Yolları Haydarpaşa Liman arazisinde kilin 1/11 No lu baraka 
t · A - ve 1250 kuruş aylık muhammen bedelle pazıırıık1a ve biı' sene müddetle kira-

.. ıtıı•. ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• rııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ınr• .. sdtanb9u4l2A14s8li7·yeH3t·HukuG.~l HAldmll - ya verilecektir. 
flr .,., gm en: a ıcc o van tarafın A Ç 1 L M 1 $ T 1 R • Pazarlık 24.6 942 tarihinde saat 15 de Haydarpaşa İşletme !llüdüdüğünde 
1 ı· D E A L B u·. R o 1 dan Beşiktaşta Sinan paşa Akmaz 1 yapılacaktır. 

- çeşme S. 41 No. da Kemal Gölvan a- 1 - :: l Bugu··nden ftı·baren ı Muhammen bedelin % 7,50 nisbetmdeki muvakkat teminat bedeli ve 

1 1 1 leyhine mahkemenin 942/487 N. su ile 1 · yazar : ktısat Doktoru GASSON kaydo1unarak iase ve ibatesını temin p O G A N y K AD 1 N ORK ESTRA S 1 , gereken kan;,ıni vesaikle bırlikte müracaatları. (6482) - ._ 

~ Diyor ki: ••Az masrafla iyi i~ yapmak, para kazanmak: ,:::: etmediği gibi hakRret ederek aralarm 
1 

' 

t .,.,.. da m~terek hayaU çf=kilmcz hale ,"'z'llll .. •••••••Her gün neşe ile çalmaktadır # 
istİY.,Orsanız, " DEAL BuRO" yn oküyl.Üıuı..,. ~ c;okmuş hanei zevciyeti de terkederek 1 

1 
Satı, yeri.: TAN / stanbuJ I_ gitmiş olduğundan Boşanma talep ve 

dava edilmjştir. fzmir Belediye Reisliğinden Fiyatı 50 Kuruş ~ İİ Müddealeyhin mt>zkür adresten 8/10 
~ senedir meçhul adrese gittiği tebliğ 

memurunun meşruhatlndan müsteban 
olduğundan H. U M. K. nun 141, 142 
nci maddeleri mucıbince dava arzu
hali sureti mahkeme divanhanesine 
talik ve hülasai muhtevlyatmın on 

Belediye otobüs idaresine 400 ton motorin sattn alınması yazt işleri 

1 Satış yeri - TAN 1Jlatball8l - lstanbul · § 
'1111•1~11•1111•1111• 1111•1111• 1111• 1111• 1111• 1111••11111n# 

Q·SMAN LI BANKASI 
'l'CRK ANONİM ŞİRKETİ· 

TESİS TARİHİ 1863 
staaife~i v~ Türkiye Cümhurlyeti ile münakit mukavelena· 
m.esi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 
edilmiştir, (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete> 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası İhtiyat Akçesi : 

Türkiyenin BaŞhca Şehirlerind~ 
PARİS, MARStt..YA ve N!S'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MJ5m, KIBRIS, YUNAN!STAN, lRAN, İRAK, F!LtST!N 
ve MAVERAYI ERDüN'de 

~ Merkez ve şubeleri: 

YUG'OSLA~YA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURlYE 
~\LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenıa ve r . muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
·Hesafu cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. · 
Türkiye '\C Ecnebi memleketler üzerinde keşide senedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
.Eshnm tah~ilat altın ve enitaa üzerine avans. 
Sene~at tahsUtıtı ve saire. 

... 

!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
En vüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı 
Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

müdürlüğündeki şartnamesi veçhile kapall zarfh eksiltmeye konulmu~tur. 
Muhammen bedeli 82000 lira muvakkat teminatı 535C liradır. 
İhalesi 26.6.942 cuma yünü saat 16.30 dadır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde hazır!Iyacakları teklir mektuplarını ihale günü azami sa
at 15,30 a kadar encümen riyasetine 11ereceklcrdir. (3254-6402) 

ı 
gün zarfında cevap verilmek üzere 

Tan gazetesiyle ilanen tebliğ ve tah- , su·· TNINE ARANIYOR 
kik.at için 9-7-942 saat 15 tayinine ::ı 

1 karar verilmiştir. Müddealeyhin on 1 
gün zarfında arzuhal suretini tebellüğ Sıhhati yerinde bir silt nine aranıyor. İsteklilerin Eminönü Dlş 
ederek cevap vermesi ve tahkikat Tabibi Vecihi Kemal muayenehanesine müracaatları 
pününde bilesale veya bilvekale ha· ' ' __ , 
ztr bulunması ak~i takdirde hakkında 

~~~~~ararı ittihaz oıunacağı tebliğ Kırklareli Belediye Riyasetinden 

1 Babaeski Asliye hukuk mahkeme 
sinden: 942/142 Bnbae~kınin Hacı Ha 
san mahallesindı-n Zeynep Taktakç1 
tarafından ayni mahalleden Galip oğ
lu Hüsnü veresesı Emine ve Fatma ve 
Süleyman Sami aleyhlerine açılan ar
sa ve ev tescili davasının icra kxlman 
mahkemesinde: ı 

1453 lira 15 kuruş bedeli keşifli Belediyemiz Elektrik santralında mev 
cut 85 beygir kuvvetinde ve Roston markalJ Gazojen motörünün tamirine 

talip zuhur etmediğinden 9.6.942 tarihinden 18.6.942 tarihine rastlayan 
perşembe gününe kadaı 10 gün müddetle ilıalcsi :Cmdit edilmiştir. 

Talip olanlartn belli gün ve saat 15 de % 7,5 teminat akc;eleriyle Be
lediye encümenine keşifname ve şartnamesini görmek isteyenlerin de e
lektrik Fen Memurluğuna müracaatları ilAn olunur .. (6436) 

Sultanahmette Sanat Okulu Müdürlüğünden 
' Müddeialeyhimin ikametgAhlarının Okul atölyelerinde yapılmakta olan acele işler için gerek götürU ge-
meçhul bulunduğundan ilftnen daveti- rek gündelikle çalışacak marangozlar mobilya ve doğrama i$Ierinde çahş-

I ye tebliğine ve muhakemenin 29 Ha, mak üzere okula gelsinler. (6337) 

ziran 1942 pazart~i gününe saat 14 -----·-----------------------
de talikine karar verilmiş olduğundan 
vakti mezkürda' rnüddeaaleyhlerin Ba 
baeski asliye hukuk mahkemesinde 
bizzat hazır bulunmaları veya bir ve
kil göndermeleri tebliğat makamma 
kaim olmak üzere illin olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından 
Alınanyada mahsur alacakları bulunup bu alacaklarmı Tiirkiyeye ha

vale ettinnek isteyenlerin maUlıplarının miktarlnt, kimin nezdinde bulun
duğunw neden tevellüt ettiğini, bir an evvel Türkiye Cümhuriyet Merkez 
bankası umum mudürlügilne bildirmeleri ve müktazi formaliteleri ikmal 
edilmek üzere bulundukları mahalle en yakın §ehirdeki merkez bankası 
şubelerine müracaatları füın olunur. (6517) 

,.·------1111!'1111', TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Kr. 

KAYİP: Asker! posta 1049 komutan 
Uğından aldığım ~orörlük yolservisimi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan hilk 
mü yoktur. 

Çatalca kazasnıln Çanakça köyün -
den Bekir oğlu Ni~azi Uçar 331 do -
ğumlu. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun -
dan: Mahkemece i!lastna karar veri
len ve evvelce Balıkpazarı 50 No. lu 
mağazada ticaret eden Naum Yorgi 
ve şUrekası şirkctinın bir malı olma
dığından tasfiyenin tatiline karar ve~ 
rilmiştir. Alacaklllarm otuz gün için 
de daireye gelerek iflasa müteallik 
muamelelerin tatbikine devam edilme 
sini istemesi ,.e muamelatın devam! 
sırasında icabeden ma~rafları peşin 
vermesi aksi ta~1irde iflasın kapatıla 

~lllllllllllllllllllllllllllll l llll l l lll ll l ll l l l l lllll lll ll lll l ll l ll l ll~ lcağı ilfın olunur. (3266) 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ 

8(1.flık maktu olarak 750 
l in~i sayfa santimi 500 
2 ., ,, ,, ':JO 
3 n ,, n 150 

KA YİP - Eyüp ia~ memurlufun -
dan aldığım kendi ailem efradına alt 
2 ağr işçi, 2 büyük, 2 küçük ekmek 
~arnelerimizi kaybettim. Yenilerını a
lacağından hükümleri yoktur. Eyüp 
Balcı yokuşıı No. 58 Bostanda Zarif 

: Dr. Gasson diyor ki: : 
:_- . "Her· tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 5 :: 
: etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde c 
: müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu c: 
: 1dtab1mda size bu sanat1 öğretiyorum.,, ~ -= Fiyatı 50 Kuruş .. - .... -
:! Satış yeri: TAN matbaası i stanbul · E 
~ırıııııııııııııı•ıııııııııııııı ııııı ı ııı ıııı ı ı ıı ıı ıııııııı ı ıı ııııııııı~ 

---... 

KAYIP: Beykoz nü!us memurluğun 
dan aldığrm aüfus k:!ğıdımla, Beykoz 
Yahköyünde Me;:ariık üstü sokağında 
sahibi olduğum No. 22 haneye ait tis 
küdar tapu dairesinden aldığtm tapu 
senedini kaybettım. Yenilerini alaca -
ğtmdan hilkümle'l"İ yoktur Çankırı 1290 
doğumlu İsmail kızı Ane Gülyüz. 

.-

KAYİP: İstanbul Fen Fakiiltesi kim 
ya şubesinden aldığnn hüviyetimle 5e 
bekemi kaybettim, Yenilerini alaca -
ğmıdan eskilerinin hükmii yoktur. 

2019 No. lu Lui Psalti 

KAYIP: 1940 senesinde Burdur orta 
okulu birinci sınıfından aldığım tas -
diknarnemi kaybettim. Yenisini alaca
jttından eskisinin hükmil kalmamıştır. 
Burdurun Yazı köyünden Yusuf oğlu 

Sah.ip \te Neşriyat MOdOrO: Ram 
Uitfl DardüncO.. Gazetecilik ve 
Nesr!Yat T. L. S. TAN matbaası • Hasan Hüseyın Yılmaz. 

Peristel ~ . 
İstanbul İkinci iflas memurluğun -

dan: 942/38 t stanbulda Ankara cadde 
sinde Re~t efendi hanında 15 No. da 
Muhsin ve Münu Emin kardaşlar ~ir 
ketinin hiçbir malt bu1unmadtğmdan 
tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. 
Alakadar alacaklılar tarafından otuz 
gün içinde iflasa müteallik muamele 
lerin tatbiki istenilerek masrafı peşin 
verilmediği takdirde iflAsm kapatıla -
cağL bilinmek üzen: ilan olunl•r. (3267) 

'----· 

TÜRKİYE İ Ş BANKASI 
Küc~ük Tasarruf Hesapları 1942 ikramiye Planı 

Ke~deler 2 Şubat, 4 Mayıs, S A~stos, 2 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılrr. 

1942 ikramiyeleri 
l adet 2000 Uralık-2000.- [j;; Al-;;-at!et 
3 .. 100(1 • --8000.- • 

50 • a • 1110 • -1soo.- • 

100 f!ralı~-40Da.- Lira 

50 • -2500.- • 

s • soo • -ısoo.- • 200 • 25 
10 • 250 .. -2500.- • 1 200 • 10 

• -5000.- .. 
• -2000.- • , ___ ............................... , 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden 
ı - Elazığ Tayyare meydanında yaptırnacak ista!;J"oı::: binasına talip 

zuhur etmediğinden keşif bedeli arttırtlarak kapalı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmeye çtkardmışttr. 

2 - İşin muhammen bedeli (67.911) lira (94) kuruş olup muvakkat 
teminatı ( 4645) lira (60) kuruştur. 

S - Eksiltme 22.6.942 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada Hava yol• 
tarı meydawnda kain umum müdürlük binasında toplanacak komisyon 
tarattndan icra edilecektir. 

4 - Bu işe ait tenn! ve busust ııartnamelerle mukavele projesJ vG 

resimler (340) kuruş mukabilinde Devlet Hava yolları umum müdirlü· 
ğünden tem.in edilir. 

5 - Eksiltmeye glreceklerln ihale tarihinden en ~ (8) fi.hı @9'Vel 
MO.nakalat Vekaletine bir istida ile müracaat ederek ehliyet veaikuı al
maları lbımdır. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale tarihinden bfr saat 
evvel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde teslim etmeleri lüzumu 
ıı.ın olunur (3996 - 6132) 


