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DAHİLDE YAPILAN LÜKS 
EŞYA iÇIN ALiNMiŞ 

, ............................... _. ... ~ 
lngiltereye 1 

Amerikan 
Askeri 
Yığı l ıyor ~l'lgiliz • Sovyet il 

4nlaşmasından 
boğan Bazı 
Sualler 

--HİCBİR KARAR. YOKTUR zırhll Barliklerin de 
Ankara, * (TAN) - Aiaka.,geçirmekte ve bunların arasında D h•I O'd v y • 

darlardan aldığım malUınata gö • lüks eşyaya müteallik talepler G 1 l UCJU enı 
re, b~nda~ böy~e hariçt~ _lüks olursa geriye çevirmektedir. Bir Kafile Geldi 1 
e~')'a ıthalıne musaade edilmıye • d b k h . t · h"'l ı 

En mühim mesele, harpten so:ıra •ekt· T' et V kal f d eni Bun an aş a, anç en ıt ,_ V şı· gt 14 (A A) _ Yeni 
dünyanm alacağı §ekil üzednde c ır. ,;c~r A ~ ~ 1~; Y. olunacak malların cinsleri de doğ b. An ?:· k · k. fil . . 
demokrasilerle Sovyetlerin anlar,- kur~an. Tı~an t ye erı anzım rudan doğruya Vekaletçe tesbit ır • _merı an as_ e~ a esı şı • 
nuş olmaları.dır Bizim kanaati- komıtesı,, ıthalatçılara yalnız d'lm kted' malı Irlandada hır lımana varmış 
tnlz şudur: Harp.ten sonra üç nıüt memlekete lazım olan maddele • e 1 e ır. . . . . tır. Bu kafilede bir çok zır~lı bir. 
tefik devlet de arazi kazancı he. rin getirtilmesi için hakiki ihtL Memleket dahilinde una! edil- li.kler bulunmaktadır. Kafıle, A. 
"esine kapılınıyacaklardır. M!I. yaçlara göre döviz vermeğe baş.. mekte bulunan lük~ eşyaya geli?- merika Atlantik filosuna mensup 
leUerin dahili i~lcrine karışma- lamıştır. ce, bu hususta henuz alınmış bır ağır deniz birliklerinin himaye • 
nıaJc her üçünün de menfaati ilr- Ticaret Vekaleti Müsteşırımn karar yoktur. Alakadarlar, mev - sinde idi. Yolculuk esnasında hiç 
i1"2ası~ır. Hürriyet, . isti~lil ve başkanlığında faaliy:te geçen bu c.ut iabr~~~:ınmızın esasen deyle bir h~d~e olmamıştır. • • 
çt!maı ad~let. pr.~sıplerıne da.. konrite Maliye Vekaleti ve Mer. tın kontrolu altında bulundugu. Jngılız akıncılarının reısı 

Yanan yem hır dunya kurmakta ' hh 1 il d b f b ik 1 d d 
ilç devlet arasında tam bir fikir kez Bankası m~~ as ar .. e ış nu ve ~ .a .r a ar a sa .. ecel Londra 14 (A. A. )- İngiliz 
'-! ı·v· d B f'ki birtt•· .. ticaret dairesi reısmden murek • memleketın ihtiyacına tekabül e. C d ,1 b k danı ·o r ıgı var ır. u ı r gı uç . . . . al · omman os arı aş uman 
devletin sulh gayelerinde anlaş.. keptir. Komite, ithal8:tçılanı;ı li. d~n madelerın_ rmal ve ist~s e.JLord Maunbatten. Vaşingtondan 
nııılarına hizmet etmistir. saoslarmı çok sıkı hır tetkikten dılnıekte oldugunu kaydedıyorlar İngiltereye dönmüştür. 

M. Zekeriya SERTEL 

lngiltere, Amerika ve Sovyet
d ler arasında harp ve sulh 
t~"resine şamil 20 senelik bir it
la ak akdedilmesi, böyle bir an • 
cla§rnayı imkansız görenler arasın 

hayret uyandırdı. Bu anlaş • 
:~ jlan edildiği gündenberi her 
~tüştüğünüz mecliste şu sualler 
rşısında kalıyorsunuz: 

11 - Bu anlaşmanın samimiyeti. 
e inanıyor musunuz? 
.. - Rejimleri başka, dünyayı 

~0tiişleri başka, harp ve sulh ga 
!!:len biribirinden tamamen ayn 
bl~ demokrasilerle Sovyetlerin 
ı ll'~birlerine emniyet edebilecek
l:l'ine kani misiniz? 
S -·Gerek demokrasilerin, gerek 
t 0ryetıerin harpten sonra arazi 
l't a:ı:ancı hevesine düşmiyeceklerL 
. e, veya diğer devletlerin dahili 
~lerine karışmak istemiyecekleri 
e 1namlabilir mi? 

ALMAN TEBLiGi 

Harkof'un 
Doğusunda 

20.000 Esir ve 
Hayli Malz•m 
Ele Geçirildi 

Kuşatılan Sovyet 
Kuvvetlerinden Bir 
Kısmı imha Olundu 

lier hususi mecliste izahına Sıvastopol'da "Stalin 
~ecbur kaldığımız bu meseleleri 
u sütunda okuyucular önünde Kalesi.. Zaptedildi 

~Çlkça konuşmakta da bir mah .. Berlin, 14 (A. A.) - Alınan or 
Ur Yoktur. dulan başkomutanlığının tebli • 

I 
t.f 
f 
t 

İngilt.ereye gelen Amerikan askerleri karaya çıkarılırken 

MÜTTEFiK \ HARPTE ESİR 
MiLLETLER DÜŞEN HÜR 
GÜNÜNDE FRANSIZLAR 

--o-

;ı Bu sua~erin ceva~~arı~ ikiye ~ Sıvastapol ~nün~e göğüs gö • 
}'ll'tnak laznndır. Cünku anlaş • güse yapılan şıdetli çarPlŞIIlalar
~anın da biri harbe, diğeri sullıe la gelişen Alman taarruzu, tabiat 
:ıt olmak üzere iki safhası var • ve tekniğin her çare vasıtasile ko 
ır. runmuş bulunan kale çevresinde 
. lrarp içinde iki tarafında gaye- gjttikçe daha derine girmektedir. 
~ ~azi Almanyasını mağlup. ~t - Hakim bir tepe üstündeki çok M. Churchill Dedi ki: Çeteci Sayılı rsa 
~· e}t. ve AyrtıPada Alman. milita.. kuv:vetli ve çok modern Stalin ka -o-

l:tıııtrıınc b:r. son vermektır •. B.u lesi zaptedilmiş ve Sovyet karşı. ''Zaferden Sonrası Mı·hver Esı·rıer·ıne de h:-~l~de iki taraf ~~s~da Iikır hk taarruzları akiın kalmıştır. 
h hgı vardır .. Yanı.~ tarafın Savaş uçakları, kalenin cenup ıl!!·ın de a·ır Anlacma o Şekilde Muamele 
lı arp gayelen aynıdır. Yalnız koyuna giren 10 000 tonilato tut.a 3' :S 

l':r~!:iz=~t:~:!:~1:= fam~a.bir taşıt gemisini hatırını;. Duygusu ile Birbiri- Yapdacağı Resmen 
Slnı zaruri görmüştür. Demokra.. r ır. . . t h.. • B "'I a·ıd· ·ı· 
Siler isebu meselede bir tereddüt Karadenızde ~ır talyan ucum mıze a9 anıyoruz.. 1 iri ıyor 
devresi geçirmişlerdir. Fakat ni. botu, 12-13 hazıran ~ecesi Kınm Londra, 14 (A. A.) - M. Chur Londra, 14 <A. A.) - Haber 
bnyet bu noktada Sovyetlerin 5~.ıa:ınd8: ku~vetle hımar~ ~ilen Clıill, Birleşik milletler günü mü verildiği üzere Birulhakem'de e. 
~Orüşünü kabul etmekle, harbin b~ruk. ~~r tşman hgemı~ını !~[· nasebetile bugün neşredilen me.. sir alınan Hür Fransız kuvetleri. 
~daresi tarzında da anlaşnıışlar P! b.~mıSş ır. t ma~ ava g~~s· ~ sajında şöyle demiştir: nin çeteci sayılacakları hakkında 
'4etnektir. ı rıh 1! ovy_e u\. s~~:ır m ın. Büyük dostumuz :Amerika Alman tehdidi tahakkuk ettiği 

En mühim mesele; harpten t~ .rıp etmış ve ır uşman gemı Cümhur Reisi Rosevelt; Birleşik takdirde, Hür Fransızların elle -

- • -
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Km. İ niı i 1 iz c:=::::::C> 
o 25 50 lngili.z Mayn hattı ~ Jl#<,J .;J 

Birülhakem mevkii 3 gün evvel Almanların eline düşmüştür. Buradan u~rliyen büyük bir Alınan kolu şımıılc 
doğru' kıvrtlarak Şövalye Köprüsü ile El Adem arasmda 30 kilometrelik bir cephe üzerinde şiddetli taarruza 
.başlamıştır. Bir kısım Alman kuvvetleri daha şimale ilerliyerek Akroma'ya yaklaşmTşlardCr. El Adem önünde 
Akroma'nm cenubunda ve El Adem ile Şövalye Köprüsü arasındaki sahada halen şildetli çarpı~malar olmak.tadır. 

fF 
!Antalya Kazalarında 

- ·········· .. ·······:----: ... " AFRiKA CEPHESi 

Almanlar 
Tobruk'a , 

Yaklaştı 

Akroma Cenubunda 
Çok Şiddetli 

Muharebeler Başladı 

G. Rommel Tobruk ile 
Gazala Arasındaki 

Yolu Kesmiye Çahııyor 
Kahire, 14 (A. A.) - Orta şark 

İngiliz tebliği: 13 haziran günü 
öğleden sonra Akroma'nın cenup 
bö1gesinde bizim zrrhlı kuvvetleri 
mizle düşmanın zırhlı kuvvetleri 

1 

· yakında 70 Bin Dönum 
.Arazi Sulanacak l 

Antalya 14 (A A.) - Antalya vilbetinin Alanya kazasında 20 hirı ! 
dönüm araziyi sulayacak olan Dim çayı .,375.000., lil"ahk keşif bedel. ! 
üzerinden ve Manavıat kazasında 50 bin dönüm araziyi sulayacak Ma : 
nav~at çayı 350 bin liralrk keşif bedeli üzerinden münaka~aya çıka- ı 
rılmıştır. Her fld çayın sulanmum.rn mahsulün artması bakımmd~'l 
yapacaiJ istifade çok büyük olacaktrr. Bilhassa muz, narenciye vl'! ı 

diier zirai mahsul.lerin inkişafı bu sayede çok artacaktır, Halk ve koy- i 
lü sevinç içindedir. 

·--------------------------------·------------------BiR İSTİLA 
İHTiMALi 
KARŞISINDA 

ÇEKYADA 
IS GÖREN 
~ 

NAZiLER 
arasında şiddetli savaşlar rneyda Al 1 B 1 "k d 
na gelmiştir. Her iki taraf KUV- man ar e t;ı a a Londrada Bulunan Çek 

Hükumeti Bunları 
idama Mahkum Etn 

vetıeri akşam üstü elan bu böl~e Hususi Baz~ 
de bulunuyorlardı. Cenuptan düş 
man gerisine doğru harek.,.t va - Tedbirler Ahyorlar 
pan seyyar kuvvetlerimiz, düş - . 
manın bir miktar arabasını tah- . Londra, 14 (A. A.) - Belçik_a L?ndra, 1~ (~. ~.) -: .Lond,·a. 
rip etmişler ve birkac esir almış a3ansı, Almanlann, Avrupada ı- dakı Çek hukumetı reısı Benes, 
tardır ~ kinci bir cephe açılması ihtiınalin dün gece çek halkına hitaben r<.ıd 

Eladem bölgesinde kollarımız _ den çekinerek Belçikada asayişi yoda bir nutuk söyliyerek cek a. 
dan biri bir düşman kolunu bom muhataza için husus~ t:t~irler al. razis~de Von Neurat!:'~_an itiba. 
balamış ve cenuba çekilmeğe makta olduklannı bıldırıyor. ren ış başına gelen butun nazır. 
mecbur etmişbr. 50 inci tümene Terhis edilmiş bulunan Belçi - lar için ölüm cezası verileceğini 

lt!ff Devamı Sa. 2 Sü. 7 kalı subay ve yarsubaylar, Alınan söylemiş ve demiştir ki: 

SOVYET TEBLiGi 

Sıvastopol' da 

Açılan Bir 
Cep Derhal 
Kapatıldı --

umumi karargahlarına çağınlmış "Çekyada Hiter hükumetinin 
lardrr. şiddet hareketinden bunlnr sah 

Bir çok çevrelerde ışıklann ta.. san mesuldürler ve bu hareket 
· mamen maskelenmesi emri veriL çek asken kanunu mucibince o
miştir. Bundan başka daha birçok Iüm cezasını icap ettirir. Bu cczı 
tedbirler alındığı da bildirilmek- zaferin ilk gününde amansız tat 
tedir. ibik edilecektir.,, 

1 
( Odessa Mağaralarının Esrarı ) 

llonra dünyanın alacağı şek.il ü • smı sakatlamıştır. . Milletlere hitap eden beyanname. rinde bulunan düşman esirlerine 
~etinde ıki tarafın anlaşmasıdır. H~kof doğı.ısun~akı çevrede, kuşa- <ıinde, onlara, millet olarak tek karşı misilleme yapacak1an bu Harkof Cephesinde 
l:"ani sulh gayelerinde birleşm~ ~b~:ml~nan d~mand~u".ve~erı~- başlarına değil, fakat Birleşik gün neşredilen milli Fransız kQ. 
0lnıaiandır. Bu m;selede iki tar~ ~pla~r daıs;;i~ Y~lınm~;tt~ıııYe:i~e: ~lletleri'?' k~hraman efradile b~ mit~Si b!ld.ir.iğin~e zikredilme~ - Çok Vahşiyane 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Bu ad altında, harPten sonra çıkacak korkunc~ 
eserin basını hakkını alabilecek kitapçı tur 

nayı gözünden vurdu demektir. Elbette radyoda 
dinlemiş veya gazetede okumuşsunuzdur: !stlai 
ordusu elinde bulunan o şehirde ucu bucağı bu. 
lunmaz mağaralar varmış, birinden birine geçilir, 

fın anlaşamayacagı h~ındakı düşman kuvvetlerinden geri kalanla- tun beşenyetın azgın kuvvetlerı. tedır. Bıldırik şeyle demektedır: M h b 1 or 
tereddütler şundan geliyordu: rm takibi savaşlarına halen devam o- ne karşı mücadele ettiklerini söy "Aksi sabit oluncaya kadar, u are e er uyor 
SoVyetler galip gelirse Avrupa - lunmaktadır. Şimdiye kadar 20.000 lemiş ve bayrak günleri münase General de Gaulle ve Milli Fran. Londra, 14 (A. A.) _ Sovyet 
Qa kommünist rejimi kurmak isti ~ Devamı Sa. 2 Sü. 5 l:llf" Devamı Sa. 2 Sü. 4 ~ Devamı Sa. 2 Sü. 3 gece yarısı tebliği: 13 haziranda 
l'ecektir. Halbuki İngiltere ve Harkof kesiminde kuvvetlerimiz 
Anıerika Atlantik beyannamesile "' ilerlemekte olan Alman kuvvetle 
bütün milletlere kendi milli hu • rinin piyade ve tanklarile çarpış 
c:!utıan içinde hi;irlyet ve istiklal mış ve bunları ağır zayiata uğra. 
\ı'adetmişlerdir. Ingiltere ve Ame tarak püskürtmüşlerdir. 
?ika Avrupanın Nazizmden kur. Sıvastapol kesiminde, kuvvet-
tuıduğu halde Kommünizme düş !erimiz bütün düşman taarruzla-
tnesine razı olmiyacaklardır. Sov. rını muvaffakiyetle geri atmış • 
~etler ise tekrar Avrupada bir lardır. Mevzilerimizde değişiklik 
l<apitalist rejimin devamına mu yoktur. Cephenin diğer kesimle • 
\rafakat etmiyecektir. Biribirini rinde mevzii çarpışmalar olmuş. 
lıakseden, biribirini inkar eden tur. Hava muharebeleri de cere -
hu iki ayn fil-emin, yarınki yeni yan etmiştir. 
diinyayı beraber kurmalarına im- ~ Devamı Sa. 2 Sü. 5 
kan yoktur. 

Bu görüşteki hata 'bir takım 
l>anlış telakkilerden geliyordu. 
l3un1arm başında, Sovyet Rusya 
l7ı Çar Rusyasmdan ayırt edeme 
l'rıek bulunyordu'. Bütün dünya 
Sovyet Rusyayı, Çar Rusyası gibi 
~!'lıPeryalist bir devlet olarak te .. 
laltki etmekte ısrar edivordu. 
lı:aıt-u ki Sovyet Rusya, İngiliz 
bevıet Nazın Sir Stafford Cripp 
sin de izah ettiği gibi Alman isti 
lııs1na karşı garp hudutlarını te. 
:tr:\in bakımından muhtaç nldu~u 

'ıtfij" Devamı So. 2 SU. G 

Dünkü yanşlardan iki ayn göröünüş 

Su .Sporları Mevsimi 
Dün Merasimle Açıldı 

Gül Kupası Müsabakaları intizamsız Oldu 
· (Yazısı 2 inci sahifenıizdedir.) 

Burgazda Dün 
Geceki Yangın 

Dün gece saat 24 sularında 
Burgaz adasında Kalpazankaya 
çamlıklarında bir yangın çıkmış 
ve bir miktar çam yandıktan son. 
ra ateş güçlükle söndürülmüştür 
Yangının atılan bir sigaradan ve~ 
ya yakılan bir ocaktan çıktığı 
111nediliyor. Tahkikata devam e. 
dilmektedir 

._ _____ ,. ne geçit yerleri, ne sıçan yolları, ne de nefeslik-
lerle çıkamakları bilinirmiş. İşte, dünyanın hiç bir tarafında eşL 
ne rastlanmamış genişlikteki bu yeraltı mezarlıklarına, bu Ka. 
takomblara sığınan memleket erleri, aylardan beri tethiş hare. 
ketlerile düşmanı yormakta imişler. Teşkilatlan eksiksizmiş: 
Mutbaklar, hava değiştirici makineler, ışık, muhabere aletleri, 
silah, cephane ve usanmaz, yılmaz bir cesaret! Nihayet mağara 
kapıları - içine girilemediği, buna kalkışılamadtğı için - örül· 
meğe başlanmış ve rivayete göre de çaresiz kalan tethişçiler dı. 
şarıya can atarlarken temizlenmiş ... 

Haberin kısaltılmışı o kadarcık ... Şimdi siz bu mağarada 
geçen hayatı en ince ayrıntılarına kadar öğrenmek, yapılan işleri 
çekilen üzüntü, emek ve çileleri, düşülen korkuları, elde edilen 
başarılan, verilen kurbanları, aralarındaki bir kalem sahibinden, 
bütün taze heyecanı ile dinlemek istemez misiniz (Binbir gece) 
filmlerinde, (Sefiller) ve (Ko Vadis) romanlarında sırf hayal kuv 
vetile canlandınlınış sahneler. o Paris lağımları ve Roma Kata
komblan masalları bu tüyler ürpertici gerçek yanında ne kadar 
sönük ve yapmacık kalacaktır. Hatta, yalnız onlar değil, geçen 
harbin iki şöhretli kitabı, Barbusse'un (Ateş!) i ve Alman muhar
ririnin (Garp cephesinde bildirilecek bir şey olmamıştır) adında. 
ki eseri bile! 

Fakat bilmem ki politika adamlannın umdukları olur da 
dünya silahsızlaştırılır ve harP ihtimali ortadan kaldırılırsa harp 
hikayeleri artık kıymetinden kaybetmez mi? Zira biz, hikAyelere 
ve romanlara çok kere kendi başnnıza gelmesini hesaba kattığı. 
mız benzeyişlerden dolayı istediğim.iz veya çekindiğimiz sergü
zeştler bakımından düşkünüzdür. Harp kalkınca, bir müddet son
ra harbe dair eserlerin, lüzumsuzca kafa yorucu, dar heyecanlı. 
geçmiş ve dehşetle gülünç bir çağı canlandırdrğı için e1e a1mma. 
sı ayıp saYJlacak derecede gözden düşmesi - hayale de benze. 
sc - bir ihtimaldir. 



~TER 
No • .G6 Yazan: MAHMUT YESAR! 

Maltepedeki 
Zehirlenme 

-o-

TAN 

1 Köy Okulları 
ls~ah Ediliyor 

-o-

i 

J.u - .. - J ... _ 

1 
Ali Nafiz, odasına gitti. Ben he-1 Çorbacı, sağ elinin parmakları:u 

men soyundum yatağa uzandım ... Dal germişti: 
Rakıya Siyanür 
ı(araşhrmışlar 

Üç Sınıflı Okullar 
Cıkarılacak 

r- IKP<,. T· -···-, 
Sefil ve Fakir 
Mahkumları da 

Düşünelim! 
! 
i 
! : 1 

ın uykuda iken uyandırıldtm. - Beş parmak bir değil ... Tell'iz, 
Manolaki efendi, kapıdan fısıldı • kibar bir aile sanıyoruz; fena, b~m 

ordu: çok fena çıkıyor! Vaktinde anlamaz· 
- Pardon mon beY ... Sizi rahat~ız sak otelin haysiyeti kalmaz, bir pa-

aese 
Kızılay faki~ halkıı bed•v• ye· 

mek vermek için tıa7ırlıktar yııı· 

pıyor. Serbest çal işrp, kaunmak 
lmkinlarına malik vatand•tlara 
yardım etmeyi dü§t!nDrken kaza 
ve kader, yatı ut da kötU bir itiyat 
salkaalyle auç lşlfyerek matıkOm 

olmuf, ellerinden hürlyetle'\-1 alın· 
mış insanları da göz önUne getir· 
mek vaziyetindeyiz.. 

/ Maarif Vekillet; bu yıl üç smtf!r k1Sy 
nkulhırındıı umumi bii tarama yaptt-

tlıyorum amma.. ralık olur. 
Kalktım, kapıyı açtım: - Banlar, malum şeyler, Manolaki 
- Buyurun, dedim: efendi. Bana öğretme. Yalnız; benim 

Bir kaç giin ı>vvel Mııltepede Sefer 
isminde bir mcvhaneci ile Tevfik is
minde bir tavukçunur kendilPrine he
diye edilen bir rnkıdan zehirlenerek 
öldüklerini yaZl'l"tst:k. 1 

racaktrr Rıı tarı:ımanın gayeııi <:<'lk ta
ll'beli ~mrflarrlıı bulunnn öi!retmenle-

Viskinin aiJrhğı gitmemişti; ba~ım odamın kapısı da dinlenir mi? 
gnyordu: Titrek; iskelet eliyle beni susturdu: 
-:. ~ir e'?1r.iniz mi var? .. .. " - Pardon .... Arkadaşça konuşuve>· 

Morga se\•kedi1en ölüler ve kimya
haneye ,ııönderikn rnkınm muayene
si sonundıı öhimiin rı:ıkrya karıştırr
l;ın potasvum <;!vanUı·den ileri gel
dii!i anlaşılrnr'l1ir. Bütün siyan mü
rekkepleri en a.i!ır zehirlerden olan ve 
ancak sanayiı'le -.;p bıızı kimyevi mad
delerde kullanılan bu mürekkebin na
sıl elde edildiği, nasıl raktya kart;;
tırıldığı, ve bu rakıntr> kimin tarııfTn
dan verildiği henüz belli olmamL~tır. 
Bu yüzden hadise hala esrıırfnl mu
hafaza ~tmekted!r. ti~küdar miiddei
umumiliği, rakıyı _gönderdiği iddia e
dilen Aliyi nezaret aitmda bulundur
maktadır. Hariisede ba~ka ellerin de 
bulunması ihtimali göz önünde tutuı-

1 maktadır. Hadisenin bir kaç _güne 
kadar aydmla;ıacağJ söylenilmektedir. 

Beşiktaşta Barbaros tiirbesi önünde yapılan merasim 
1 

rin adedini tesbit ve tek öiiretmenli o
kullarT esaslı surette takviye etmek
tir. 

Gozluklerırun arkasında sonuk goz-1 ruz. Ha, bir kere, şunu da söyJiy ... 
c i kıpış kıpış PQrlryordu: sesinde j yfm. Ali NafiL de erkek çocuk ... 

tereddut vardı: - Mutabıkız! 

Vekalet üç ~nıfflı okulları beş sınrfa 
rıkartmakta -.•e bu suretle beş srnrflı 
ilk okul nıezunlarnıı co~altmaktanır. 
Son iki yıl icinde ııehirlerde ve köy
l<>rdc beş smıflt okul1ardan 70 bin ka. 
dar talebe mezm> olmus bulunmakta
dır. Vekıilı>t mezun mikdarmı çoğa1t
mıya calıstrk~n ~alite meselesine de 
önem verecek ve çok cocuklu okul
lnrda yeni şulJeler açacak, köy ensti
Wlerinrl<>n mezun olanları bu şubele
re öğretmen yapııcakttr. 

Hapishanede 6,.dem baba kovu· 
ıu ismi verilen bir kovuıun sa• 
kinleri sef;ıletten o hale gelml!Jler 
ki, Adem baba kilf{!ında geziyor• 
!ar, ellerfne verilen üç yi.iz gram 
ekmei:je katlk bulabilmek için iç 
donlarını Lıfle satmiç bulunuyor• 
lar. 

- Estağfurullah, rahatsız ettim O kadar kendi haliyle söylemiş ola· 
mma... cağım ki güldü: 
- Af buyurunuz, biraz terliyim, - Mutabıkı;ı:J 

a aga gireceğim. Kolluklarını ağır ağır okşıya!"ak 
Onun cevabını beklemeden yatağa düzeltiyornu: 
lrmiştim. - Bu adam, size. kendini davet et-
Manolakl Çelebi kapıyı kapattı, b!r 'ı tiriyor. Siz de , pek tabii; buyu!'un; 

kemle aldı; karşıma geçti; bir ö:ıü. diyorsunuz, Katip; güzel sofra yapı· 
e bi: dcı bana bakıyor; hemen la yor. Ağız tadiyle içilmek varken, b~
ırdıya baı,ılıyamıyordu, ğırmalar. masalara güm güm vurma· 
- Sizi dinliyorum Manolaki efen. !ar başhyor. Ben. herifi bilmediğirn 
. Emirleriniz? için: garsonları kapınu:dan dinlell _ 
Sesim sertti. Çorbacının hasta sarı yordum. Çünkü korkarım. 
anaklarına damar damar kan otur!!· Alay ettim: 
erdi: keekliyordu: - Bizim için mi? 
- Emir değil .• , Geceki misafiriniz, Göğsümü kabarttrm: 
z uykusuz bıraktr. - O yandan merak eme. Fazla ba 
Yatakta doğruldum, !ft!simi diklestİl' ilrtmadan sokağa çıkarrr, terbiy:sini 
m; verirdik. 
- Benim misafirim değildl. Ken- ManolakJ, balçıka düşmüş bir ördek 
i ısrar etmişti. Ben, böyle ola. gibl takır takır çırpınıyordu: 
tını bilır mi jdim? - Onu da .biliyorum. Amma, neye 
- Ne oldu? olsun? 
Kollaı;ımı kavusturdum; Çırpınmakta yoruluvermi~ti; 
- Bunu, sormanızın şeklini adı - Her şey tatlıhk ile olmalı. Siz, 
yım da ona göre cevap vereyim. dün gece, iyi idare ettiniz, Amma, ne 
- Buyurunuz. oldu? 
- Efendi ile uşak arasında gibi mi? - Demek ki herifin bağırmalarını 
İhtiyar Mımolaki, hoplar gibi aya. otel: duymadı. 

a kalkmıştı; sesi gözlükleri titriyor; Sönük gözleri boş boş açıldı: 
olluklarını takrt"dafarak o.danın ıçin- - Duyulmaz olur mu? Herkese mc-. 
e bir acayip dans figürü ile dönü . rak olmuş; ne var? diye. Hiç uyumr 

yordu: yanlar da var ... 
Kısa kesmek i~iyordum: 

- Kabul elmiyorum •.. Kabul .etmi _ Azizim Manolalci efendi, biz 
orum ... Kabul etmiyorum.. prensese karııı açıkta, alargada dura~ 

Nefesi, kolları; ayakları kesildi; :s caktık, değil mi? 
emleye çoktü: _ Durunuz, 
- Kırıldım bu sözünüze Efendilik· 

u aklık, ne demek? Ote1; . sizin. lh•J 
ar Manolaklyj yanlış anlamayın: Biz. 
kadasız. Ben; o adanu tanımıyc 

tanımıyoruz. 

eü çenesinde yüzüme 

- B r şey söyliyeceğim gücenm• 
eceksiniz. 
- Madem ki arkadaşız! 

- Mutabıkız. Celal beyciğim ... o. 
tele 1 k de kapı dinlemek; odalara g·~ 
er çıkarken hususi eşyalara, konuşu

lan laktrdılara göz kulak olmak la. 
ımdır. Emanet bırakılan lüks va1i:z

I rin içinden, çok defa paçavralar cılt · 
:rnıştır. Odada konuşulanlar da otel. 
ın·n gözlerini açar. 

{Deva mı var) 

•~:ü•ll•W 
BUGÜNKtl PROt.RAM 

7.30 Program 
7,33 Orkestra 
7.45 Haberler 
8.00 Orkestra 
8.15 Evin saati 

12.30 Program 
12.33 Türküler 
12.45 Haberler 
13.00 Fa!ttl heyeti 
18.00 Pro~ram 
18.03 Danc: orkst. 
18.50 Miizik 

19.30 Haberler 
19.45 Serbest 
19.55 Türküler 
20, 15 Radyo Ga:ı:('t 
20.45 Hafta marşı 
21.00 Ziraat tak. 
21.10 Şarkılar 
21 .30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler: 
22.45 Kapa~tş 

1 GE;CE GEL'M H+ernıu.ı )' 
akir Ailelere 
ar sız $eke;-

Bu Hususta Bir Talimatname Hazırlandı 
Ankara, 14 (TAN) - Geçimi mü 
ıt olmıyan çocuklu ailelere, hasta. 

Jar ve kimsesiz çocuklara parasu şe. 
'·er tevzii hakkında hazırnanan talı

matname önümüzdeki günlerde Ve. 
killer Heyetinin tetkikine sunuhcnk~ 
tır. Bu talimtaname esaslarına gore 
parasız şeker S yasına kadar olan co

panserleri olan yerlerde dispanserlere 
kayıtlı fakir hastıılara da ayn~ Şt!kil
de parasız şeker verilecektir. 

--~~--o~----~-

BİR iNGİLİZ 
DENIZAL TiSi 

-o--

Radvo Abone 
Ücretleri 

Radyo abone ücretlerinin Haziran 
ayı içinde ödenınesi hakktndaki mec
buriyet dola:vısiyle son günlerde posta 
ı?işelerine müracaatlar artmıştır. Rad
vo ücretleri .ııecer. sene olduğu J:ibi on 
liradır. Bu parayı Haziran içinde ver
miyenlerden ücr<!t yiizde 20 fazlasiy
le almmakta<ltr. Temmuz içinde de 
vermiyenlere kr>yitlı bulundukları 
merkezlerden ücretin ödenmesi tebliğ 
ve on beş gün içınde verilmediği tak
dirde ruhsatnameleri iptal edilir. Bun 
dan sonra bu gibiler hakkında adli ta
kibat yapılır. 

Mezarlıklar lslahı İçin 
Proje Hazırlanıyor 

l\'lezarlıklıır!n :slııhı için hazırlanan 
nroje belediyo reisliğine verilmiştir. 
Bu projeye -;öre belediye fevka111de 
ve adi bütçelerinden ayrtlacak tahsi
sııtla Zincirli'rnyn mernrlık yolu as
faltlanacak. Meşz.hir mevdanının etrıı
fındaki adalar açılacaktır. Eylip. Üs
küdar ve Ad.ılar rr.czarltkları da dü
renlenecck, h•mgi mezarltk:ta han~i 
tanmmış şahsiye.in yattığı tesçil edi
lecektir. Bu mezıırlarla. tarihi kıymo.. 
ti hııiz nıezıır ve kitabelerin fotoğra
fileri alınacaktır. 

Nafıa Vekili Gitti 
Bir knç gündei\berl sehrimizde bu

lunan Nafıa Vekili General Ali Fu
at Cebe.soy diin nkşam Ankaraya git-
miştir. ı 

POLONYA DA 
MEMNUN 

l)'.ırışlarda kazananlara kupaları veriliyor 

ı~ıııııııııs: ı? ~· •lJ/111111111 
Su Sporları Mevsimi 

Açıldı Merasimle 
Su sporları mevsimi dün Beşiktaşta 

yapllan mcrasımle açtlmıştrr. Evvt"lce 
tcsbit edilen programla saat tam birde 
Deniz ticarrt mektebinden hareket e
den sporcu taburu önde denizci ban
dosu olduğu halde Bıırbıırosun türbe
sine doğru }ıpreket etmiş ve orada 
mer;ısime başlanmıştır. Devlet liman
l;ırt ve Demlr~por. Fenerbahçe, Gala
tasaray. Beykoz, Anadolu. Beylerbe
vi; Deniz klilbünUn çelenkleri büyi.ik 
denizcinin tnrbesine ihtiramla konul
duktan sonra vali adına Beşiktaş kay
makamı Sabri Su sporları mevsimini 
İstiklal marst ve bııyrak çekme ile 
başlıyan bir merasimlr açmış ve spor
cufara başıırrlar dilemi:tir. Beşiktaş 
Hıılkevi namrna Kerim, denizci spor
cıılar ııdtnıı da Turgut birer hitabede 
bulunduktan snnra bütün sporcular 
and içmişler ve büyük denizci Bar
barosun hatrrıu:ana hürmeten bit' da
kika silküt edildikten sonra mektebe 
döllülmüştür 

Bundan sonra yarışlar yapılmış ve 
şu neticeler almmTştlr. 

Müttefik Mülletler 
Gününde 

{tM"' Baştarafı 1 inrirlc 

Erkekler: 
Tek çifte: Birinci Gı:ıldasııray, ikin

ci FenerbnhçP üçüncü Beykoz. 
İki çifte· Blrı-nc• Galatasarııy, ikln

ci Fenerbahçe, üçüne{\ Beykoı:. 
Dört tek: Erinci Fenerbahçe, ikin

ci Beykoı:. Galatasaray diskalifye e
dilmi;ıotir. 

Bııyanlar: 

Tek çifte: Birinci Galatıısaray, ikin
ci Fenerbahçe. 

İki çifte: Birinci Galatasaray, ikin
ci Fenerbahçe. 

Dört teli:: Birinci Galatasaray. 
Ayrıca yapılan filika yrışlartnda 

Ticaret mektebinin üçüncü sınıfı bi
rinci, ikinci sınliı ikinci, blriıc:ci sı
nıfı da üçüncü olmuşlardır. 

Neticede erkekler arasndaki milsa
bakaları Fenerbahçe kazanmış, Gala
tasaray ikinci, Beykoz üçüncü ol
mu. lardlr. 

Bayanlarda Galatasaray birinci, Fe~ 
nerbahçe ikinci gelmişlerdir. Umumi 
tasnifte Galatasaray blrinciiiğl alınış 

«:tf!" Devamı: Sa. 4, Sü. 1 

~ Baştarafı 1 incide 
Açılan gedik kapatıldı 

Köy enstitüleri 
iııkişaf ediyor 

J\faıırif Vek'ileti bu seneki bütçesin
de teknik ö~retlm ile köy enııtitülr>ri 

için mühim tahsisat ayırmıştır. Bil
hasııa köy enstitülerinin inkişa!mı te
min etmek suretıyle ili<" tahsil davast
nın halline dol!ru ıtidılecektir. Bu ders 
yı!Tnda köy enstitülerinde dokuz bin 
bılebe okumustur. Maarif Vekilliği 
042 - 943 ders yılında yeniden cahş
mıya baslryacak enstitülerle beraber 
talebe mikdarlnı on iki bine çtkara
caktır. Köy mualllm mektebi olnrak 
yapılan binalar da köy enstitüleri ha
line getirilece!<: ve iki yıl sonra ensti
tüler tam mevcutla mezun vermiye 
başlıyacaktır. Enstitülerden mezun o
lacaklar Ziraat Vekaletinin ziraııtl 
makineleştirme davasmdıı çalrşaeaklar 
ve köylerin ~ıhht kalktnmaları lize
rinde mühim tesirler icra edecek şe
kilde sıhhat Vek~lctı tarafmdan da 
himaye edileceklerdir. 

Roman\(adan Bandai 
Getirilecek 

Ro1'any:ı hüki'ımetl 100 bıındaiın 
ihrac.11a rnüsaııdt> etmiştir. Bu bıın
dajlar trenle ~ehrimlze getirilecek, bu 
ıruretle yenide.'l 25 tramvay arabası
nın sefere çıkarUması mümkün ola
caktır. Seferkrin normal şekilde ya
pılması için 400 bandaj:ı ihtiyaç var
dtr. 

Amerikadan 25 otobüs g('lir gelmez 
yeni bir sefer plant hazırlanııcaktrr. 

P..J otobüslerden 10 tanesi Takı;im " 
l!.minönüı fü:ü Taksim - Yenimahıılle, 
5 tanesi r~yüp - Sirkeci; mütebakisi 
de Gazi köprüsünden geçerek Sultan
ahmede gelecektır. 

lngiliz • Sovyet An· 
laşmasından Doğan 

Bazı Sualler betile yalnız kendi bayraklarını Moskova, 14 (A. A.) - Alınan 

G. Si kros ki 1 rı Bu pakt değil, Birleşik milletlerin bayrak son haberlere göre Sıvastapol ö. t!fr Baştarafı 1 incide 
larını da ve bu bayraklar vasıta-j nündeki muharebe, şiddetini art- eski stratejik hudutlarından ileri 

Sulhü de Kazanacağı- sile bizzat o milletleri de kutla. tınnaktadır. Fakat Almanlar bü- s; tle alakadar değildi. Stalinin 
•• • • malarmı istemiştir. tün gayretlerine rağmen Sovyet harici siyaseti daima sulh es<m _ 

mızı Gosterır .. Dıyor Bugü~ se~imi o~un sesiyle birlc~U- ~üdafa~ hatlart~a a:_ıcak küçük lli.> dayanıyordu. Bu harpte de Al 
Londra 14 (A.A.) _ İngiliz . Sov- rert'k Bırleşık Mıl~etler ~uvvetlerınl bır kesımden gırmege muvaffak man taarruzuna uğramasaydı, 

yet muahedesi hakkında bevanııtta j şerefle amyorum. Ölenlerın kahr;ı · olmuşlar ve kuvvetlerinin külli sulh içinde yaşamakt':l devam e -
bulunan Polonya Başvekili G-:n .. r:ıl ~~nlığını ve fedakarlıklarını ve. bu- kısmını burada toplamışlardır. decek · bu harbe girmekten ka~ı
Skorski, hükılmetinln bu muahedeyi g.u~ ~?krpıııa1 nıakrın 1cesaı:et vez m

1 
.. e.ane. Bu uç, Sovyet saflarına ancak na\,a..1<tı. 

b .... k b' . 1 k 1 d. tını şu ran a arşı ıyoruz. u um ve d'" k b"' "'k k l 
~yuı . ır me121n1unıdyet .et' arşx a ıglru işkC'llce altmdaki memlekelerde erkek, 1;_1Şmanm çbo h uyu· k alybır;ı1 a~a Bu görüş hatasını d'Ji.l'uran ikin 

so" emıs ve şoy e l'mış ır: . k 1 .. ugraması a asına so u a ı mış . · · 
• Muahedenln arazi kazançlarrndıl!l k~d~ v~ çocuk. ?erkesın _uru uş gu- So t . u .. retli karşı taarruz cı hata, Sovyet Rusv<>ı ııı butün 

niinu gormek ıçın çalışhgını hatırı. ve vye rın c rl • k .. . k . 
vazgeçileceği her memleketin m~n 1 d k 1 B t.. d b" larile ilk mevzilerine püskürtül • unyaya ommun:zmı yayma ıs 
faatlerine riayet edileceği; ve başka i ~ı~ ~n çı armaya 

1t· ~d or~li e . ır .. 1 d. Alm la:r iki gün iç~ te<iiği hakkındaki yanlrş telakki • 
devletlerin dahili isl,..rine kıırışılmıya. bır~mız~ ya~nız ~a e~ e e aerdı;cı:ıe ~uş ~r ır.b' kan. d 5 500 den den geliyordu. Kendisine Sovyct 
cağı gibi esaslara dayanmakta olm.ı. ka kaı:ta ehsht.~ dil od mabul:~m;kla ikt'f~ f e ly -~ı~~ ır _eslımrdier ' Rusyarun harpten soara bir uun. 

1 ha ·b· d - 11 lh d k a me a un n e az a o u vermış e . "ht·ı~ı: ak . . •-sı ya mz ı ı eg su u a az • b ık· daha .$ bi an- • ya ı ı cu.ı yapın tsteyıp ı JA:mı 
nacağımızın bir temTnatmi teskil e.. etm.J.yor:z, • e 1 

. d gem r . H a1·kof muharebelerı yeceı};•ni soran Life mecmuası ma 
der Atlantik paktindaki ülkülerin Ye· laşm~, eş7,rı sempati ~~~su ve ın- Mosko-a, }A (-".A.) - Alman ku- h ' . ' s· St ff d c· . 

'd. .1 d'ld·-ı . .. kt sanhiın muşterek hedcofını ıdrak duy. • .. -"" arrırıne ır a or rıpps şu 
nı C'Il teyı e ı ıg nı gorme en ve . . . b -1 d ı ~ H k ft baskın suretiy b ·şı· 
t ·ıt R h t iYJ)ariyle bırbıt'Jmıze ag anıyoruz. man anı,.. ar 0 a - Cel.'8 ı vermı ır: 
ngı ere ve usyanın arp en sonra b" 1 · ·ıı ti · le gedik açınrya muvaffak olamamış-

di • ütt fik ı k ti 1 · b' ı·-1 Bunlar olmas;ı ır eşmış mı e erın "İnsanlık camiasını en iyi idare et. ger m e mem e e er e ış ır •g ,_ .. d 1 . ta u"kef t trr Bu dar cenhe "-erı·nde yaptlan 
yapmaları keyfiyetinin müahedeı".e ıstrra .. ı ve muca e esı m m " a ını . ., ı..u mek usulünü keşfettiilni zannedC".ı 

kazanamaz.;; <ıavaşx, son derece vahşiyanedir. Al- b in h k lb t b 

Bizim h:ıtırladığımıza göre A· 
dem baba kovuşuna düşecek kı· 
dar sefil ve fakir olan mahkOmfar 
için bir vakıf tahsisatı da mevcut 
bulunmaktadır. Hiç olmazsa bu 
vakif tatısf~attan istifade ederek 
buradaki sem insanlara gUn aşırı 

olsun bir kaşık sıcak çorba verll· 
me!ldlr ve bunu yapmak cemlye· 
tin vazlfesllir. 1 

Karışık Kahve, Çay 
Sa+.şı Yasak Edjldi 
Şimdiye kadar kavrulmuş ve çe

kilmiş olarak satılan kahvelere no
hut, arpa. fındık kabuğu ve daha hır 
çok şeyler katılmakta ve bu suretle 
satrlmakta idi. Ayni suretle çaya da 
memleket dahilinde yetişen bazı ot
lar çaya benz0 tilecek surette hazır

lanarak çay harmanlarına kattlmalı::ta 
idi. 

İnhisarlar Umum müdürlüğü bu ııe
kilde karrştırılmış kahve ve çay sat
mayY, taşımayı, saklamayı ve bilerek 
s:ıtmayt yasıık etmiştir. 

Ayni zamanda karışık kahve ve ça
yın otel, gazmo, kahvehane; pasta
hane ve benzeri yerlerde de kullanıl
mastnr ve pişlrilmc;,ini menetmekte<lır. 

Aksi hareketler kaçakçılık sayTla
cıık ve bunlarm bu gibi mallan mu
sadcrc? edileceği gib' bunların beher 
kilosundan k"1nvede 10. çayda 20 lira 
cez:ı alınııcaktrr. Bu suretle memleket 
dahilinde bu !ki maddenin de hiyle~iı 
olarak satllmast ve pişirilmesi temın 
edılmlş olmaktadır. 

Bir Tüccarın 160 
Lirası Çalındı 

Mahmutpaşa Hürriyet otelinde bir 
hırsızlık olmuş, Diyarbakırlı bir tüc
cann içinde 160 lira bulunr..n ~ntası 
kaybolmuştur. Zabıta tahkikat Y<lil .. 
maktadır. 

AFRiKA CEPHE5i -.· 
~ Bacıta.-nfr 1 inciıle 

mensup bir kol. 12 haziranda 
Miteyfel batısında İtalyan mevzi 
lerine hücum etmiş ve düşmanı 
ileri mevzilerinden çıkarmıştır. ,,.. 

Londra. 14: (A.A.) - Almanlar. 
Knlgsbridge "Şövalye köprüsü" - El 
Adeın hııttmda 30 kilometrelik bir 
cephede taarruz etmektedirler. Tob
ruk'a karşr bi.iyülr taarruz başlamıştır. 
General Ritchie kuvvetleri bu taar
ruzları püskürtmek için gayret sarf
etmektedir. El Adem'e karııt da sert 
bir taarruz başlamıştır. 

Reute.r'in Libyadaki husus! rnu
birine göre dü§man, şimdi Tobruk -
Ga7.aln yolunu kesmiyc çalrşmaktadrr. 
Sav ş rıiddetl dir F'ııkat henüz gelis
mell'i Ur. H iki tarafln, 800 kilo• 
metre murabb ı bir sahayı tutan kar
şıllklı m ıhnrebe meydanı üzerinde 
yakmda büyük blr sava n tutu§Inaları 
muhtemeldir. 

Alman resmi tebliği 
uklara (5 yaş dahil) ve yalnız faklr
sı sab:t olan çocuklu ailelere veva 
ımsesiz çocukların fakir olan veli 
eya vasllerlne verilecektir. Fakirli~ 
çın miyar ~u olacaktır: Bir Mihver Limanmda 

17 Saat Kaldıktan 
Sonra Kaçh 

gözönünde tutulmuş olmasından mem man hücumlarmm çoğu pliskürtülmü~ veya una anan er es e et e u 
nun bulunuyoruz. Rusya ile 1400 ki- M. Roosevelt'in nutku tür. Ve düşman bir parça ilerlemi- usulün yapılmasını ister. Rus komil-
lometrelik bir hududu bulunan Po- Vaşington 14 (A,A.) - • Müttefik ye muvaffak olduğu bütün noktalarda nistleri ins~nlara saadet temin eden 

Berlin, 14 (A.A.) - "Tebliğ,· S"· 
mal Afrikada; Alman ve İtalyan kuv
vetlerinin yaptıkları hareketlere ba-
1,1arr ile devam edilmektedir. 

1 - Ayda ancak 30 !ıra kadar aile 
geliri bulunanlar, 

2 - Üç c;ocuktan fazla çocuğu o 
!anlardan 40 liraya kadar aıle geliri 
olıınlar; 

Verilecek şeker miktarı ayda 500 
ı;ram olacaktır. Talimatnamede pan. 
ız şeker alacak ailelerden aile rels. 
nin ve ~eker alınacak çocukların nü

fus hüviyet vnrakalarının bulunma~ı 

art ko§ulmuştur. Parasız şeker şim. 
d ilk Anl:ara, İstanbul, Konya: lznı\r 
Zonguldak; Kayseri, Bursa. Seyhan: 
Malatya; Eski3ehir; Samsun; Sıvas; 
Aydm: Afyon, Bolu, Edirne; Eiazıi; 

Erzurum; Hatay; İçel; Niğde; Am""
ya, Rize, Sınop; Trabzon ve Burdurd.ı 
verllecektir. Bu vilayetlerin bir kıı:m:, 
ışçf kesafeti fada olan yerlerd,r, Bir 
kısmı da fakirllil tesblt edilmiş oian 
mrntakalar olarak ayrılmış bulunmak. 
tadır. Şeker tevziatı Cümhurıy:t 
Halk Partisi İçtimai yardım teşkilatı, 
Halk evleri, Kızılay; Çocuk Esirge.. 
r.ıe Kurumu, Yardım Sevenler Cemi
yeti; Verem mücadele cemiyetleri gi 
b , htikılmetçe tanınmış hayır müesse
seleriyle, lüzumuna göre belediyeler; 
hastahane veya dispanserler marıf.: • 
tiyle yapılacaktır. Geçimi müsait ol

Londra 14 (A,A.) - İngilter.mın 
Torbay denizaltı .:emisi geçende bir 
Akdeniz limanına girmis. 2 malzeme 
gemiıılni torpillemiıı ve dilşmanın göı 
!eri önünde 17 saat kaldıktan sonra 
kaçmak suretiyle deniz harbinin en 
cüretll hareketlerinden birini yapml"J· 
hr. Geçen sene zarfmde Torbay de-. 
nizaltısı Akdenizde 70.000 tonluk dil~ 
man gemisi batırmış veya hasara uğ 
ratmıştır. 

. Almarıyamn kararı 
Bcrlin 14 ( A,A.} Alman hükümeti, 

2 hazirandan sonra Amerikan suları 
na girecek olan her geminin her türt!i 
muhataravı gÖ?.e alması icııp ettiğini 
resmen ilan etmekt~dir. Birleşik A. 
merikanrn harbe girmesi ilıerine h~r 
an hareketlere ~ahne olm:ısı muh•e. 
mel sahanın, Amerika 'ııhiline kadar 
genişletildiği ilave ediliyor, 

Japonlar Aluisiyen'Jerde 
Y alıiız İki Adaya 

Ayak Bastı 
madıfı usulü daires!hde tahakkuk e- Vaşington 14 (A.A.) - Japonl:ı
den ve şekere gıda ve tedavi bale:- rın, Alulsiyen adalannın en ucunıfa 
mından lhtiyaçl:m bulunan tfiber!m. iki adaya ayak bashkları burada b. 
loz böbrek iltihapları gibi mli:rnıln bul enllmektedlr Fakat bu adalıır 
h t.ıılıklara müptela olanlar da, res.. Amer!kadan ziyııde Japonyava yakm

ı doktorlardan alııcnklan raporln bu 1 dır, •e alınan en son haberler Ja. 
tal matname dahilinde puasız şek:-r ponların bu adalarda tedafüi hazıri\\c 

, bılcccklerdır. Verem mücadele d;s. lıır yaptıklarını göstermektedfr. 

lonyanm bu işbirliğinde hususi bir milletler gunu münasebetiyle M. d" t dilm' b 1 en iyi bük met şeklini bulduklarına 
mevkii vardır Bu işbirlig-i Polony1nın şim 1 zap e ış u unuyor. inanıyorlar. Fakat bu demek değildir 

Roosevelt bugün bir nutuk söylemiş, . ----o----
ve bu bölgede bulunan diğer memle- müşterek insanhğın hiirriyete olan I I d D I T ki, diğer memleketlerde de ihtilaller 
ketlerin kendi menfaatleri k~btndı-.n. bağlılığım belirterek "Biz, innmn nebO U an UYU an Op vücude getlrmek için aıyasi nüfuzla. 
dır. Böylelikle devamlı ve adil bir Allahı tarafından hür tasavvur ed;ll'· Ve f nfilôk Sesleri rıru kullanacaklardır,. Biliki~, doğm. 
sulh kurulabilecektir rek yaratıldıcnna inanıyoruz. l"te İ dan do6ruya Stalıniden dinledlflm 

-----·o-·'-' --- ... " nebolu, 14 (A. A.) Dört ve Sovyet hüldlmeti tarafından son 
bizimle buıtiln dövüştüğümüz düşman gündür sahilimiz şimali garbisin- zamanlarda bir çok defalar açıkça t. 
tar arasındaki fark budur,, demiştır. de bir m.ahalden kısa fasılarla a. lan edildiği için, size katiyetle temin 
Cümhur Reisi ııöyle devam etmiştir: teş eden top ve infilak gürültüle edebilirim ki, Rusya herkese yaşamıık Harpte Esir Düşen 

Hür Fransızlar ''Kaynak ve ııörüş kuvvetimiz işte hakkı vermek taraftarıd... Hi,. bir 
b d d B. b. ı · ·11 ti rinin şideti, ilçemiz binalarında • .. ura a ır. ız, ır eşmış mı e .:r, ınillete kendi &istemini zorla kabul 
· h' bı· k' e hı"ç bı· f t ve camlarında zelzPlevı. · andınr l:tfj" Baştarafı 1 incide ımanımızın ıç r ımı ; r er ettirmefl dü~ünmemektedir. Diier 
tarafından kırılamıyacafını biliyoruz, ihtizazlar yapmaktadır. mflletlere kendi aiıtcm!nin iyilifinl 

sız komitesi bu baptaki Alman SükUt içindeki teslimiyetlerinde bi. vereceii örneklerle göstermek iddia. 

Dii~manın dcrinhğine uzayan yan
larından birine yapılan tnarnız esn.3· 
sındı1 54 İngiliz tankr tahrip edilmiş, 
400 den fazla esir ahnmıştrr, 

Alman av uçakları 9 İngiliz uçağı 
dilşürmtişlerdir, Hiçbir Alman uçai1 
kaybedilmemiştir. 

Akdenlzde Alman savaş uçakJarr, 
Marsa Matruh ~imalinde raıladıklnn 
bir İngiliz deniz kafilesi içinde 5000 
tonilato tutarında bir ticaret gemisi
ni batırmışlar, başka iki ;büyük gemi 
ile bir devriye gemisin! de bombalar
la ııakatlamı$1ardrr. 

beyanatını propagandaya atfet _ zlm inanmnza iştirak eden başka mil d d 

• 

aın a ır.,. 

mektedirler. Memleketleri için yonlarca inaa\ bulund~~n~. ::v0 
- •!.1•:M:lı~:]st;c:t f:'<.vyetlerın de de'llokrasilere du. Bu suretle demokrasilerde de 

çarpışan ve han> kanunu -ve ni • nız. Na.zl iş_ enceler n n ıi ıi ııl- •-••-~-•-W-lı-... lıl-M.tııı-••-•-..... a..... kar ;1 yanlış telakkıler'.3 dayanar rejim Sovyetlerin itimatsızlığını 
zamlarına hürmet eden askerleri tn_ıda yaşa~ar~ devam eden Alm11.n ~ Bactarafı 1 incide b L. h lı f hak ·· t k b. · tih 
çeteci sayarak tehdidini t tbik mılle_tıne. H!tlerın yen! nizamının da t'L!!S Y ır tc.~m ata iklrlerı vardır. sız gos erece ır ıs · aleyc 

.. ' a ıha zıyade bır cehennem olup olmadı. den fazla esir, 109 tnnk, 113 top sa- Onu.rda KaPitalist d~vJetlerin ya uğrayordu. 
mevkıın~ ~oymakla Alınan ordu. ğmı veyahut bunun yerine söz ve din yılını5 , bilyQk mikdardo harp malie. rınkı dünyayı kendi araJarınc!a İki taraf zaman ve hadiselerin 
su serefını feda. ~derse, Gener~l hürrlyetini, refahı ve korkusu7.\u~11 mesi ele geçirilmiş veya tahrip edil- pavlaşmaktan başka bir ~ayc fa. tesirile bu hatalarını anlamakta 
de Gaulle ve Mıllı Fransız komı- isteyip istemedifin! sorarız. Zalim e. miştir. ıtlı:> etmediklerine lnamyordu . . geçikmediler ve bu sayede bugün 
tesi, Fransız kuvvetlerinin eline fendilerinln kırbııcı altında yaıııyarı Yukarı şimalde savaş uçaklart rtarr içinde Sovyetlerin zayıflc. _ kü anlaşmaya varmakta güçlük 
düşmüş olan büyük sayıdaki düş Japon mlletine esaret altında n kın Mourmımsk liman ve şehriyle Louhl masını, harpten sonra da Sovyet. çekmediler. 
man]..ra karşı nılsnleme yapmak i~in~~ _yaşaı:ıatı ml, yok"a söz ve demiryolu garmı bombalarnışlardrr. lere karşı yeni bir kapitalist dün Bizim samimi kanaatimiz şu • 
için gerekli tedbirler almak hak· ~ın uhrrıyetl ıle .r~fah Vt! korkusuzlcr. Hava savaşlarmda 11 düşman uçağt ya kurmak istediklerını sanıyor. dur: Harpten sonra üç müttefik 
kını muhafaza ederler. gu mu ı~ttd·kl;rını sorarı.~ S~ref ve düşürülmüştür. Hiç bit· Alman uçağt ------o- " hayslvetlerl mıhvercl mustevlıler ıa. k b 1 t du. Kapitalist devletle!de harp • devlet arazi kazancı hevesine kı. 

rafından ayıık altına alınan cesıır mil av. 
0 mamış ır. ten beri husule gelmekt:! olan pılmıyacaklardır. Milletlerin da· 

KOLONYA'DA 250 letlere fatihlere boyun eğm~k mı Fuılandada ışık karartma büyük değişikliği hesaba katmı • bili işlerine karışmamak her üçı.i-
yoksa bu hürriyetleri ve refahı ını yasağı kaldınlıyor yordu. Halbu ki harpten beri ge- nün de menfaati iktizasıdır Hii. 

Fabrika Harap Oldu 
Londra, 14 (A.A.) - 1000 İngiliz 

uçağının Kolonyayıı karşı yaptıldart 
tıava akmmda 250 fabrika veya ima
lllthıınenin tahrip veya hasara uğradı
ğı bugün T.,ondra gazetelerinde çfkan 
resimlerden anlaşılmı~tır 

istediklerini sorarız. Verecekleri ce. 
1 

F' ıa d rek İngilterede City'nin, Ameri- riyet, istiklal ve içtima! adalet 
vahı biliyoruz. Onlar da biliyorlaı d He sblnklk, 14 .Ad.Al.:,_- Hın ."n a 0

1
r
5
- katla Walt Street'in adım adrm prensiplerine dayanan yeni bir 

Allahm gözünde hürriyet içi~ doğrnu'i usu aş uman an 'fi' azıranrn il d·kı i h t h"' · d"" k kt ·· d 1 t 
olan insanın, misilleme kılıcını ebl'· inci günü olan yarından itibııren ö- ger ~ 1• e: · arp, eı: 50?ra urı. un ya urn:a .a _uç e.v e ara • 
di olıırak müsamaha il• kar$tlamıya. nemli bazı askeri bölıteler milstesna 'yet, ıstıklal ve ıçtımaı adalet sında tam bır fıkır birlı~l \"ardır 
cağını bilyoruz. Birleşml:ı milletler, olmak üzere bütün Finland:ıdıı f!ı'lc Prensiplerine göre yeni bir dün. Bu fikir birlilti üç devletin sulh 
bu kılıcr zalimlerin elinden alıvorlal'. söndürme tedbi'l'lerinin yeni bir em- ya kurmak istiyenlerin günden gayelerinde de anlasmalannı tc -
İnsan, ışığa doğru 1lerliyor re kad:ır kaldttılmasmı bildirmiştir. güne galebe çaldıkla:ı;ı göri.ili.iyor mine hizmet etmiştir 
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HASAN V i T A''M ·i N. KREMLER İ 
Vücut lçin Vitaminin Ne Kadar Lazım Olduğunu Herkes Bilir. Cild İçin de Vitamin Ayni Hayattır. Son Zama.nlarda Avrupa ve Amerikanın ltriyat ve Güzellik Enstitüleri Vtiaminli 
Kremi İstimal Etmeğe Başlamışlar ve Güzel Neticeler Elde Etmişlerdir. Ciltlerini Beslemek ve Gayri Tabiiliklerini ve Enfeksiyonlarını Gidermek Yolundaki Gayelerinin Tahakkuku 
Üzerine Bilhassa Kadınlar Arasında Müthiş Bir Heyecan Tevlid Eden Bu Kremler Bütün Müstahzaratı Alemşümul Bir Mahiyet Alan Eczacı Hasan'nın Enerjik Mesaile İstihzar 
Edilebilmiş ve Hasan Vitamin Kremleri Narniyle Piyasava Çıkarılmıştır. Yüzdeki Sivilcelerle Ergenlikler ve Buruşukluklan İzale Eden, ihtiyarları Gençleştiren, Gençleri Güzelleştiren 

Bu Kremleri Derhal ve Bila Tereddüt İstimal Ediniz. Hasan Deposu ve Şubelerinde: Küçük Tüp 17.5, Büyük 30t Dört Misli Büyük Kavanoz 125 Kuruştur. 

1942 Yaz Harbi l '~-•T•A_N_G•az-et•e:-' 
,tW Baş tarafı 3 üncüde 1 

~-----T E S 1 R i KAT • ! ~·-....................... ' 
İ ., Devlet Denizyolları iıletme U. Müdürlüğü ilanları 

'.Alman Devlet Reisinin Kurmay Baş
kanr ile Finlanda'ya kadar zahmet 
etmelerini izah edemediği g ibi, bazı 
kaynaklardan Finlanda'da münferit 
sulh için bir temayül görüldüğü ve 
saire gibi sebepler de bunun mana
smı izah edemez. Bu seyahatin ma. 
nasım biz şu suretle anlatabiliriz: 

itan Fiyatları 
Kr. 

.. - .... T -

Başlık maktu oıarak 750 
l inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, "400 
3 ,, ., ,, 150 

'~-----' 
-·-

1TAZE MEYV ALARDAN İSTİHSAL EDİLMiŞ 

iDRİS MOSHIL .. 
·c G A Z O Z L U >: 

.Lİ ·MONA TASI 
Lezzeti Hoş • • içimi Kolay 

~ MARKASINA DiKKAT: Fiyatı 60 Kuruş. 

15/6/942-21/6/942 tarihine liadar muhtelif liatlarımıza 
Kalkacak Vapurların isimleri ve Kalkış Gün 

ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Karadenl:r. Hatti 

Bartın Hattı 

lzmft Hattır 
I 

Mudanya Hattı 

Salı 4.00 de Tarı Cuma 4.00 de Ege. Galata 
r1htunmdan. 

Cumartesi 18.00 de Erzurum. Sirltecl rthtimın
dan. 

- Pe~eınbe 8.00 de Kemal Tophane rıhtuıımdan 

Paz:artesi, Carşaıtıba ve Cuma 9.50 de Sus, 
Cumartesi 14.00 de Marakaz, Pazar 9.50 de 
Sus Galata rıhtımindan. 

B~ndırma Hattl Pa?.arlesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 (ie Mara-

Yakında Finlanda'da bazı mülıim 

'hareketlerin inkişafını beklemek la· 
:zımdır. Belki şu sıralarda Almanlar 
Finlinda'ya büyük kuvvetler naltlct 
mekle meşguldür. Çok kuvvetli bir 
ihtimal ile Almanlar Ladoga gölii
nün şimalinden Marmansk treo h:ıt
tını kesmek için bir taarruza geçe
cekler ve sonra bu taarruzu cenuba 
öoğru inkişaf cttirmcğe gayret ede
ceklerd ir. Bu takdirde şimal k~si
mindeki Rus ordularının arkasma 

KAYIP: 1940 :>enesinde Burdur orta 
okulu birinci slnUmdan aldığım tas
diknamemi kaybettim. Yenisini alaca
ğundan eskisinin hükmii kalmamıştır. 
Burdurun Yazı köyünden Yusuf oğlu 
Hasan Hüseyin Yılmaz. Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletinin nıhsatmı haizdir _, ı ' . 

--- - -ı 
---.. kaz Galata rıhtımından. Ayrıcr. Çarşamba 20,00 

de Mersin ve Cumartesi 20,00 de Antalya Top-

ııarkmağa çalışacaklardır. - --, 
Jf.. Jf.. 

B öyle bir hareket nıuva{fal( oldu· 
iu takdirde şimal kesimindeki 

,. Rus orduları çevrilmek tehlike11ine 
maruz kalabilir ve bu hal orta ke
simden büyük Rus ihtiyatlannın şi 
mal kesimine sevkini mucip olur ki 
o zaman orta kesimde ve dolayisiyle 
cenupta Donetz mmtakasında Al
man ordularının önüne büyük fırsat
lar açrlp11ş olur. 

Yoksa şimal ve orta kesimlerde 
büyük Rus orduları mevcut ve sağ
lam kaldıkça hatta bunların ekseri 
zamanlar mevzii taarruz teşebbüsle. 
rini de ellerinde tuttukça, iddia e
<lildii;l gibi, sadece Donetz'den Kaf 
kasyaya matuf büyük bir Alman ta· 
arruzu hiç bir askeri mantıi;a uy· 
mıyan bir hayalden ibaret kalır. 

" 
Su Sporları Mevsimi 
Merasimle Açlldı 

Baştaraiı 2 ncide 

ve Beşil{taş HalKevi tarafİndaıı konu
lan kupayı almı§tır. 

Gül liupası müsabaTCaları 
Her sene dedikodulu bir şekilde 

yapılmakta olan Gül kupast atletizm 
müsabakaları dün Fen.erbahçe stadtn
da misli görülmemiş bir intizamsrz.hk 
ve itiraz içinde yapılmtştrr. Atletizm 
f:ılcrimizde futbolde olduğu gibi mev
zuata uyarak hareket elilmediği Jçin 
yine sahada berkesin mantığina mü
racaat eder şekilde çalışılmış ve yok 
yere idarecilerle sporcular büyük bir 
asabiyet içinde kalmtşlardrr. 

Son dakikada ortaya çtkan Maarif 
takımı faimli teşekkül Fenerbahçe 
ve Galatasaraym itirazlariyle karşı
laşmış, fakat baş hakem klüpleri hak
Jt bulmakla beraber bunun bölge mü
dlirlüğünde tetkik edilmesini karar
laşttrmıştır. 

" . - .... --.... 111!1-.... --......... -,. 

.TÜRKiYE i Ş BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 ikramiye Planı 

ıKeııldeler 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İkinclte,ı.-&-
tariblerinde yapılır. ·-

1942 ikramiyeleri 
l adet 2000 lfralık-2000.- Lka' ~, -;-adet 
3 ,. 1000 • --3000 - .. 1 

2 • '150 • -ısoo:- " , so • 
a • 500 • -1soo.- • 200 • 

100 tlralıli-4000.- t.lrıı 

80 • -21100.- • 

2CI • -8000.- • 
10 • 250 "' -2500.- • 1 200 .. 10 • -2000.- • 

, ................................ --1 

Klilplerin Maarif takırrima yaptık
lar! itiraz, bir klübün mektepler muh
tclitine karşı yalnız başına çıkmaıımtn 

haksızlık olduğu hnkkmdadtr. Haki
katen bütün mekteplerin bir araya 
gelmesiyle vilcut bulan bir takıma 

11 
i T T j H A T 

kal"§t koymak bir tek klüp için im- -
DEGIR MEN C ILIK 

klinsızdrr. Türk Anonim Şirketinden 

Fevkalade içtima =. İkinci ilan 

Gül kupası programında l)ulunmt- "' 
yan disk atma hariç tutulacağı icin 
Maarif takımı ile Fenerbahçe ktrk \ 
dokuzar puvan kazanmışlardır. If~- İttihat Değirmencilik Türk Anonim Şirketi hissedarları Ticaret Ve
nerbahçenin daha fazla birinciliği ol- kAleti taraftndan esas mukaveleye ilAvesi emrolunan aşağtda aynen yazılı 
duı;u için birinci sayılacaktır. iki maddeyi müzakere etmek üzere 30-5-942 tarihinde toplandı. Nisabı ek-

En temiz bir spor olan atletizmde seriyet olmadığından 3() Haziran 942.Salı günü saat onda Galatada Ömer 
böyle bozuk •)rganlzasyonların önüne Abit Hanmtn 1 inci kat 12-15 numaralı yazıhanelerde fevkalade olarak 
geçmek muha1,kak lıi.zımdır. Bunu~ i- yenide~ toplanac.ak ~evkalade I-Ieycii Umum.iyeye davet olunurlar. 
çin de atletizm ::ıjantnm işi birbirıne Muzakere edıleceK maddeler: _ 
uymıyan rnUlahazalarla halletmesi de Madde: ( l) - Şirket Ticaret Vekaleti taraf!ndan her talep vaki ol-
rn ınercii tarafından konulmuş olan dukça muamelatı hakkında malümat vermiye mecburdur. 
~~vzuata harfi hariine riayet etme- Madde: (2) - Şirket sermayesine tesisten sonra iştirak edecek olan 
si lfızı:mdtr. Senelerdenberi, ~ü~k ecnebi~er.in bu i~~irakini kabul etmezden evvel Ti:aret Vekaletinden mü
bir terakki gösterdiği halde, daıma ı- saade ıstihsal ctmıye mecburdur. 
t · razlı ve gi.irültülü. geçen atletizm MUHTI~: Heyeti Umumiyeye dahil olmak için hissedııdarm içtima 
~tisabakalarırun bilhassa bu sene g~s- günilnden hır .h~r.t~ evve~~ne .kadar hisselerini Şirket ~eznesine teıılim et-
1 d"ğ. şekil i:ıin çıkma:r.a doğru gıt- meler! ve muırnoılınde dühulıye varakaları almaları lazlmdrr. Bankalara 
ligi~e 1 

büyük ve can sıkan b}r delil- t?\~~i edi_Ien -~!ssclcr içi~ alı~c~k m~k~uzlar dü~~ıliyc varakasiyle değiş-
dir. Bunu alakadar makamlartn naza- tırılir. Bır hi:.sesı olan l§bu ıçtimaa ıştırak edebılir. 
rı dikkat.ine vnzeder ve en temiz spor MECLiSi iDARE 

Romanyanın Tanınmış Sanatkarı Piyanist Madam 

SYLVİA ŞERB .ESCU 
16 Haziran scdı günü akıamı saat 21 de 

S A R A Y SiNEMASINDA 

TÜRKİYE KIZILAY 
Çemiyeti Menfaatin~ 

BiR KONSER VERECEKTiR. 
Program- Bach - Liszt ve diğer hiiyü.k şöhretlerin 

eserlerinden mürekkeptir. 
Biletler Saray sineması Gişelerinde satılmaktadır. , _______ ... .-........... _m __ _, 

i s tan b u 1 B e 1 e d iye s i i 1 a n _1 .~ r ı 
.... 

Istanbul Belediyesi hudutları dahilinde mevcut seyrüsefer eden bilu
mum motörlü kara nakil vasttalarının seoelik fenni muayeneleri 22-6-942 
den itibaren başhyacağmdan aşağtdaki listede yaz;lı günlerde vesaitin 
muayene heyetine getirilmeleri ilan olunur. 

- HUSUSİ OTOLAR 
' fcra Vekilleri Heyeti karariyle seyrü seferine müsa• 

ade edilmiş otomobiller 

401 den 1900 e kadar 22-6-942 Pazartesi 
901 den 1400 e kadar 23-6-942 Salı 

TAK S 1 
·,. 

OTO LA~ 
1600 e kadar 24-6-942 Çarşamba ) 1501 den 

1601 den 
1701 den 

1700 e kadar 25-6-942 Perşembe ) Ayasolya meydanı 

1801 
1901 
2001 
2101 
2201 

2301 
2401 
2501 
2601 
_2701 

1800 e kadar 20-6-942 Cuma ) 
27-6-942 Curnartesi (K. Köy) 

den 1900 e kadar 29-6-942 Pazartesi ) 
den 2000 e kadar 30-6·942 Salı ) 
den 2100 e kadar 1-7-942 Çarşamba ) Ayasofya meydanı 
den 2200 e kadar 2-7-942 Perşembe ) 
den 2300 e kadar 3·7-942 Cuma ) 

4-7-942 Cumartesi (K. Köy)'~ 

den 2400 e kadar 
den 2500 e kadar 
den 2600 e kadar 
den 2700 e kı:dar 

den 2800 e kadar 

6-7-942 Pazartesi ) 
7-7-942 Sall ) 
8-7-942 Çarşamba ) Ayasofy;ı me;ı>dant 
9-7-942 Perşembe ) 

10-7-942 Cuma ) 
11-7-942 Cumartesi (K. Köy)~ 

OTOBÜSLE~ 
3001 den 3100 e kadar 13-7-942 Pazartesi ) 
3101 den 3200 e kadar 14-7-942 Salı ) Ayaso!ya meydanı 

15-7-942 Çar§amba (K. Köy) 
(6514) 

Devret DemiryoJları ve - Limanları isletrne idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 36978 (otuz altı bin dokuz yüz yetmiş sekiz) lira 71 

(yetmiş bir) kuruş olan 321,554 metre mikAbr muhtelif eb'atta Cam azmanı 
(25 haziran 1942) perşembe günü saat (15.30) on beş buçukta Haydarpaşa
da Gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan kapalt zarı usullyle satm 
almaeaktır. 

Bu i;ıe girmek isteyenlerin 2773 (iki bin y.edJ yilz yetm~ Oç) llra 41 
(kırk bir) kuruşltık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettifj vesikalarla 
tekliflerin! muhtevi zarflarmt ayni gün saat (14,30) on dört otuza kadar 
komisyon Reisll!ine vermeleri 1Aznndır. 

Bu işe ait :ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtllmaktadır. 
(6287) 

olan atletizmb her yerde olduğu gi
bi dedikodusuz bir 5ekilde yapılma· 
stnı temenni ederiz. Dünkü mUsaba
kalarda alınan dereceler sunlardrr: 

Bursa Cümhuriyet Müddeiumumil5ğinden 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından Bursa ceza ve te\·kif evinin 8.7.942 gününden Mayıs 943 gayesine ka-

400 metre manialı: Birinci Muzaffer 
(Fener), ikinci Merih (Maari! takı
mı) üçüncü Ali (Galatasaray) dere
ce sı. ~ - ... ,... .... ,... ı •••• 

1500 metre: Birine! Recep (Fener), 
ikinci Ahmet (Galatasaray), üçüncü 
Raif (Maarif) 4.17. 

200 metre: Birine! Muzaffer (Fe
ner), ikinci Cezmi (Maarif), üçüncü 
Turhan (Maa:l!) derece 23.4 

400 metre: Birinci Remzi (Galııtasa-
ray), ikinci Ancus (Kurtuluş), üçün
cü Recep (F2ner) derece 54,l. 

iOOO metre: Binrici Eşref (Maarif), 
!kinci Raif (Maarif), (derece Türki
ye rekorundan iyi olmakla beraber 
kronometre1er!n biri durduğundan sa
yllamamıştrr) 

Cırit: Birinci Kemal (Marif), ikin
ci Varak (GalatasaFay), üçüncü Kro
zer (Kurtuluş) 52,45. 

Yüksek atlama: Birinci Güner (Ma
arif), ikinci Jebağ (Fener), üçüncü 
Oliafkin (Beyoğlu) 1,70. 

Uzun atlama: Birinci Mehmet (Ma
arif), ikinci Çaroğlu (Kurtuluı;), ü
çuncu Tevfik (ManriO. 

Gülle: Birinci Veysi (Fener), ikin-

Fabrikatör ve Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine dar 243750 adet ekmek " Belediyenin cıkııracağt Halk tıpi ve ailr işçilere 

Devlet müesseselerinden sipariş alan fabrikatör ve müteahhitler ekse
riya yerli malı vesikası almak için tnahhütlerini !fadan sonra müracaat 
etmektedirler. Bu ise maim yerli olup olmadiğtnı tesbitte müşkülıitı mu
cip olmaktadrr. Bunu önlemek için fabrikatörler imalata başlamadan mü
teahhitler ise malı teslim etmeden evvel muamelenin t cshlli için yerli 
malı vesikası tedarık etmek üzere odamıza müracaatları lüzumu ilan o-
lurlur. (6392) 

ci Jebağ (Fener), üçüncü Şerif (Ga-ı 
latasaray) 12,40. 

Üç admı: Birinci Selim (Maarif), 
ikinci Karamalengo (Beyoğlu), üçün- I 
cü Tevfik (Maarif). 

Yunan diski: Birinci Jebağ (Fener), 
ikinci Süha (Üniversite), üçüncti Rrf
kı (Maarif). 

Çekiç atma: Birinci İzzet (Fener), 
ikinci Krozer (Kurtulu~). üçüncü Su
dl (Fener) 28.4'0. 

Sırıkla yüksek: Birinci Halit Or
sever (Fener), ikinci Viçaropulos 
(Kurtuluş), üçüncü Ziya 3.33. 

4 X 200: Birinci Maarif. ikinci Fc
nerbah"e, üçüncü Kurtuluş. 

Dr lbrahim Denk er ~ 
Balıklı Hattıneai Dahiliye MlhehaHı ı 
u. Her ıı:iln saat 15 den ıonra Beyof 
lu - Afacamli, Sakuafacı cadde&! Ç6p-~ 

ukçeeme ıokak No. 13 Telefon: 4246f .. 

- Dr. IHSAN SAMİ -

Gonokok Aşısı 
Belso!ukluğu ve lhtilAUanna 
karsı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Divanyolu, Sultarunabmut 
türbes t No. 113 

verilmekte olan vezin üzerinden" ihtiyacı 15.6.942 gününden 8.7.942 tari
hine kadar kapalt zarf usuliylc eksiltme ye konulmuştur. 

İhale 8.7.942 Çarşamba günü saat 15 de Bursa C. MüddeiumwnUiğin
de icra olunacağından talip olanların muhammen bedeli olan 26.812 lira 50 
kuruşun %7,5 hesabiyle 2010 lira 94 kuruşluk teminat ve teklif mektup
lan ile mezkür gün saat 14 te C. Müddeiumumiliğinde teşekh-ül edecek 
olan komisyon riyasetine müracaatlan ve ııartnameyi görmek isteyenlerin 
yevmi meı:k:Urdan evvel Cümhuriyet Müddeiwnumiliğine mUracaaUarı i-
lan olunur. (6403) 

Harp Okulu Komutanhğından 
1 - Aşağıda yazılı şartları haiz okurlar harp okuluna almacaklardır. 
A, - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okulunda, An

kara haricinde bulunanlar bulunlukları yerin askerlik şubesine müracaat 
edeceklerdir. • 

B. - Kayıt ve kayıt muamelesi 1/Haziran/1942 deıı itıöaren 20/ 
Temmuz/1942 tarihine kadar dq.ıam edecektir. Bu tarJhten ısonrald mü
racaatlar kabul edllmiyecektir, ·. 

2 - Giriş 5artlan: 
A. - Türk ırkmdan olma.ıt, ' ---·- -
B. - Lise bitirme ve olgunluk lmtihanmı vennij liulumnak. • 
C. - Tam teşekküllü hey'eti Slhhiyesi olan askerl hrustaneden (harp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu olmak, 
D. - 18 fü. 23 yaşmda olmak (24 yaşma pirmf~ olanlar alınmaz,)' 
E. - Diğer şartlar askerlik rubelerinden ve Harp okulundan 6ğre-

nilcbili~ .... (3552) ~ (581'1) 1 ~ 

hane rıhtımından, - a ~ I· 
Karabtoa Hatti ';... Salı ve Cuma 19.00 da Bartın Topliane v rhi· 

tımından. llt • "' .,, 

lmroz Hattı 
Ayvaıtk Hatti 

- Pazar 9.00 ôa Kem.Al Topliane nhttmın<ian~ 
- Carsamba 12.00 de Bursa, Cumartesi 12.00 ae 

Mersin Sirkeci nhtımmdan; "" ~ ite 

lzl'n.tr Hatti ·- Perşembe 13.00 de Tırhan. Paza't' ' 13.00 ae İz-
mir. Galata rıhtımından ı 

NOT: 11/6/194:2 tarihinden itibaren İzmir hattında ikinci bir se
fer başlamtştır. Bu ikinci posta İstanbuldan Perşembe günleri saat 
13.00 te kalkacak ve Pazutesi 11.00 de İstanbula di;lnecektir. Gidİ:i ve 
dönü;ıtı: Gelibolu ve Çanakk<}_leye uğrayacaktn:(' \ ,,. .. . 

N O T: Vapur ıeterlerl hakkında her tDrlU rrraTOmat • aiaOıiJa 
telefon numaralan yanlı acentclerlmfzden öörenlleblllr: 

Baı .Acenta Galata - Galata rıhtımı Limanlar Umu"' 
Müd~~ıoııa binası altında 421182 ..., .. Şube Acentalıiı Galata - Galata nhtımt Mrntaka Liman 
Relsliğl Blnaaı altında, 

$ube Acenteliği Sirkeci - Sirkeci yolcu salon u 
40133 

,/ 22740 
J , w 

TÜRKiYE CÜMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

: Kuruluş Tarihi: 1888 
· ~rmayesi: 100,000,000 Türk Lirasi ~-·

·r Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 
~ 

28,800 Lira 
VERiYOR .. iKRAMiYE 

Ziraat . Bankuında kumbaralı ve fhbareız tasarruf heaapl:ırında en az 50 
h lueal bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~ağıdakl pllna go• 

re ikramiye dağrtrlacaktır: 
~4 Ad~ 1,000 Llralılf 4,000 
4 .. 600 " 2,000 
4 .. 250 .. 1,000 

40 • 100 '! 4 .000 
100 I!! 60 " 6,000 
120 • 40 • • 4 ,800 
160 • . 20 .. , j 8,200 

Ltra 

l " .. 
1 .. 

DiKKAT: Heaaplartndakl ııaralar bir ıene içinde 60 llradan aşaftı dOıml• 
yenlere ikramiye çıktıOı takdirde % 20 fa:r;laalylıı verllecektlr. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haalran 

tarlhlerlnde çekltecektJr, 

Tıp Fakültesi Dekanhğından 
Tıp fakültesi kliniklerinin birinde müdire ve baş hemşire vazifesini 

yapacak bir bayana ihtiyaç vardır. Laznn gelen şıırtları haiz olanların 20 
Haziran 942 Cwnartesi gününe kadar Tıp Fakültesi Dekanliğma miiraca-
atları. i (6443) 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Baılianhğından 
1 - Beykozda yaptırılacak olan 29908 lira bes kuruş keşif bedelli 

kayıkhane ve spor salonu inşaatı oobe§ gün müddetle ve k apalt zarf u
suliyle eksiltmeye çtkarılmr:ıtır. 

2 - Eksiltme 24.6.942 gününe raslıyan Çarşamba günil saat 18 da 
Taksimde Sıraservilcrde 57 numarada beden terbiyesi İstanbul bölgesi bi
nasmda müteşekkil busust komisyonda yaptlacaktır. 

S - Bu işe ait hususi şartname, umumt esaslar ve kesif hüHlsası her 
gün mesai saatleri dahilinde yukarda yeri yazılı bölge binası muha!'!ebe 
servisinde (100) kuruş mukabilinde alınabilir. Bu evraka eklenml"~! !A
rım gelen proje, Nafia Vekaleti umumt fenni şartnamcsi, baymdırlık is
leri genel §artnamesl ise fazla mevcudu bulunmadtğmdan ayni binada 
mükellefiyet §Ubesinden taleple her 1..aman tetkik olunabilir. 

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

da (20.000) liralık bir taahhüt isini muvaffakıyetle yaptıklarm1 tevsik 
eder vesikalartn!, İstanbul vilAyetlnden eksiltme tarihinden asgari üç 
gün evvel ahmm, ehliyet vesikası, 942 yılma ait ticaret odası ves!katıiyle 
muvakkat teminatlarını havi kapalI zarflartnı muayyen saatten bir saat 
evveline kadar muhasebe servisine makbuz mukabilinde vermeleri tozu
mu nan olunur. (fl332) 

...--, .. ~-, 
_. · S~hip ve neşriyat müdürü: Hem J,-t\Hi Oö'l"diincü ı 

\ GnPteeiHJc v" nesrivat T. L. S. TAN Matbaası, 


