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Müzesi 
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lstanDul ~ Şehri, Ebedi Şefimizin Samsuna 
Hareketinden Önce Oturc!!!;u Binada, Tarihi 

Değeri Çok -Büyük Bir Müze Kazandı 

1 

Amerikan 
Tayyaresi 
Rumen Petrollerini 
Bombardımandan 

Geri Dönüyorlardı 

Amerikah Tayyarecilere 
Türkiyede Gösterilen Mi
safirperverlik Büyük Bir 
Memnuniyet Uyanchrdı 
Vaşington. 15 (A. A.) - M. 

Cordell Hull bugün gazetecilere 
demiştir ki: 

':Birleşik devletler htikü.mf>tı 
Balkanlarda kendilerine verilen 
bir hava bombardımanı vazifesin 
den dönerken Türkiyeye mecbu. 
rl intş yapmak zorunda kalan 22 
Amerikan tayyarecisinin gözaltı 
na alınmasından ma10mattar tu. 
tulmuştur. Bu diplomatik teşeb. 
büsleri icap ettiren bir mesele de 

Amerikan fabrık,ılan bugiine kadar görülen eşlerine bi~ de benzemiyen yeni tip bir tank ima1ı ile mc~'uld 
Yukarda resmini bördüğünüz bu yeni har.p aletinin e\·safJ hakkında şimdi Uk fazla bir sey bilinmiyor. \', • l 
malum olan $Udur: Bu yeni tip tenklnrda hususi tertıbatı haiz bi') ük bir depo vardır. Uzun ıri\ddet h .. rct••ta 
bulunmzya ye!.e("ek beıız!n ve her tu.rlü malzeır '.! bu depodan temin edilmektedir. 

İtalyanlar 
Bildiriyor: 

ı r .. ............ -······· ...... .._ _____________ ........... ··~·, 

l J?AGITMA BİRLİKLERÜ 1 
1 iÇiN SON HAZIRLIK j 1 ğildir ... 

Boston radyosuna göre .. 
Ankara, 15 (Radyo gazetesi)

ıAmerikada Boston radvosu l•u 
günkü neşriyatı sırasında şu habe 
ri vermiştir: 

Orta Akdenizde Bir 
lngiliz Kafilesine 

Hücumlar Yapıldı 

i Evlere Brrakıf an Beyannameler Toplan ı rken; 
Nüfus Kağıtları da Mühürlenecek .. Birl i ğe i 
Girmiyenler T evziattan Faydalanam ıyaca k 1 

Romanyadaki petrol teşislerini 
bombaladıktan sonra benzinleri 
bittiği için dört Amerikan tayya 
resi Türkiye topraklarına inmek 

Atntürke ait birçok kıymetli l1atıralan içinde toplayan müzeden bir köşe mecburiyetinde kalmışlardır. 

........... • - 1 t Şişlide Halaskar Gazı caddesin Nutku ·müteakir- ,ı~·:"tlill'r mü- Cebri iniş yapan Amerikan tay 

2 Kruvazör, 1 .Muhrip, 4 
Şilep Batırıldı, Çoğu 
da Hasara U9ratddı { A .. , B y 1 de Atatürk evinde belediyece zeyi gezmiştir. yarecilerine Türkiyedc gösterilen 

M manya U 1 kurulan Atatürk müzesi, dün Müze rıasd lıazırlandı?. misafir ı:ıerverlik. Amerikada çok 
· saat 13 de merasimle açılmıştır. büyük tesir uyandırmışhr. Ame Roma ,15 r A. A.) - "Hususi 

Sovyet Harb•ın•ı Bu törende vali Dr. Lutfü Kır- "Atatürk İnkılap müzesi,, h&l. rikan gazeteleri, Türkiyedeki mu tebliğ,, Atlantikten gelen ve kuv 
dar, örfi idnre komutam Korgene ka kapılarım~ açm1ş buhmm:ı.kta habirlerinden bu vaka hakkında vetli himaye altında seyretmek. 
ral Sabit Noyon, deniz komutanı., du-. Haftanın teshit edilecek uç gelen haberlere geniş sülu~ılar te olan iki İngiliz kafilesine mü. 

.rtfirebflecek midir ? üniversite rektönı Cemil Bilse!, gününde i teyenler bu tmiz.:ıy;i ayırmışlardır. Hadise, Amerika teaddit barruzlar ynpılmıştır. Bü 
askeri erkan, belediye .neclisi serbestçe z iyaret edebileceklerdir 1 basınında Tür~ _dostluğ_unun bir Y?k zırh_Jılarla iki uçak ~~mi~inin 

- azaS>, gazetedler ve kalabahk bir . M_ü>< il'.',h" •dilen bin• .. Muhlllin 1 kere .. daha tey•dıne .ve,, le olm~ş h.ım•yesmde bulun_~. b''.!"°' ka.: 
Bir Amerikalı muhabir, garpte haTh: kitlesi hazır bulunmuştur. Üstun n:g ın belediye reislıği zama- v~ 1:urkıyeden sıtayış1e bahsedıl. !~~e l~. hazır~nda ?orn1mu.~ ve bu 
başlayan hava taarruzlarını ve . .. . .. . . , nmda 37.aOO lır<lyR sctm almnıtş ve mıştır. tun gun takıp edılerek dun Sar. 
bu hafta kararlaştırılan iki.nci Vali muze)~. ~en söyiedı~ı «.:!lr Devamı Sa. 2 Sü. ı __ dınya ile Tunus arasında h::ıva 
cepheyi hesaba katmadan, Sov • nutukta, Ataturkun, memleketın kuv.-etlerimizin hücumuna uğra 
yet Rasyanm bu sene Alman ta- en karanlık günlerinde Samsuna mı~tır. 
a_:ruzuna day~nabilcce~~i s~~ - hareket etmeden önce İstanbulda _ Torpil ucaklnn, bomba ve pi 
ı:tuyor. Halbuki bu ıkı badıse bu evde oturduğunu ve vatanın k a.kl d ··t kk'l k 
1942 yd1 harbinde kat'i rol oynı- k t 1 . d .. , e uç arın an mu eşe ı tıv 
yacak derecede mühimdir. Al - u~ u uşunu temın e en mucade vetli teşkiller sabahın ilk saatin 
manya Sovyet Rusya ile başbaşa l~eyı bu evde kararlaştır~ış. old~ _den güneş batıncaya kadar hirbi 
bka bile şark harbinin bu yıl g~u h~~ırlatmış ve demıştır kı: r ini takip etmiş uçak gemilerin 
hı.tirllemi7eceği gö1önünde tutu- ~u ~.tıbarl_a İstan~u.lun e~~ §e: den havalanan düsman avcrluı. 
lursa. bu i~ UiJSurda hesap edil. reflı muzelerınden bırı bugun zı nın siddetli hücumlan ile himave 

İstanbul Vifayetind<.'n : 

l - Halk dairtma bir likle • 
ri i!;in K azalarca dağıtılmış o 
fan beyannameler birlikJer 
tarafından toplanrrken n üfus 
kağıtlarmında gör ülmesi m t-c 
buridir. Birlikler evvel emir. 
de ibrazedilen nüfus hüviyet 

ALMAN'TEBLiGi 

Do·netz, Bir 
Kaç Yerden 

Geçildi 

cüzdanlannı numaralı halk dn 
ğıtma birliği mühürü lJc ınii. 
h ürliyecek ve be~-ann.1me 
muhteviyatının h üYiyct cti7. 
danlarile mutabakatı t a hak. 
kuk ettii!i takdirde birlik kin 
re h e:yetince tasdik olunacak 
tır. 

~ De,·11mı Sa. 2 Si\. 4 
rı ••• 

SOVYET·. TEBLiGi ...... . 

Harkof'ta 
Harp Kat'i 
Safhada 

--o-

! 

i 
1 • 

iliği zaman bu serıe Sovyet Rus- yaretinize açılmakta olan küçük gemilerinin mukabelesini yen~iş 
y:~ harp harici edilmesindeki binadır. lerdir. 
guçlukleri anlamak daha kolay - 1· t bul b"'led' · t t rı· 

Alman Kuvvetlerinin Almanlar Yeni Takviye 
J r s an " ıyesı va an a • İki kruvazör, bir torpito muhribi 
aşı • hile en yakın bir alaka taşıyan ve 4 ticaret gemıs: batırılmış. bir z.ırh- Şimdi Stalino'ya Getiriyor, Fakat Bütün 

bu bina büvük dahinin hatıraları lı bir uçak gemisJ, iki kruvazör, bir 
M. Zekeriya SERTEL nı toplamak \'e vücuda getirdiği ~ Devamı Sa. 2 Sii. 5 

inkılabı resimler, şekiller, ~izgi -
ler ve diğer eserlerle canlandtr. 
ma.k için çalışıyor. Şimdilik yapı 
labilen maalesef çok bir şey de 4 

ğildir. Fakat tarih huzurund~ bir 
vazifenin ifasına doğru atılmış 
şerefli bir adımdır.,, 

Sarkması Bekleniyor Hücumlar Çok Ağrr 

S ld B
• k Zayiatla Püskürtüldü 

Sark cephesinde Almanlar 
biri Harkofta, diğeri K.ı • 

runda olmak üzere iki büyük ta. 
arruz harektine geçmişlerdir. Kı. 
rımdaki taarruzun hedefi Sıvas _ 
tapolu almaktır. Muharebenin al
dığı şekle bakılırsa Alınanlar bu 
Karadeniz limanını zaptedecek • 
lerdir. Muharebeler çok çetin ol. 
makta, iki tarafa da büyük ka • 
yıplara sebebiyet vermektedir. 
Fakat burı:ıda Almanlann bire 
nisbetlc beş misli kuvvet kullan. 
dıkları, ve daha fazla tayyare 
meydanından istifade edebildik • 
lerl icin hava üstünlüğüne de sa~ 
bip bulundukları anlaşılıyor. Bu 
üstünlük sayesinde er geç Sıvas. 
tapolu alacaklarına hükmedik!bi. 
lir. ~.a..ı 

Harkof cephesindeki taarrn
za gelince, bunun hakiki hedefi 
henüz tamamile anlaşılmış değil. 
dir. Almanlar, geçen ay mareşal 
Timoçenko'nun işgal ettiği yerle 
ri alarak cepheyi düzeltmek mi 
istiyorlar, yoksa geniş ölçüde biT 
taarruza mı girişmişlerdir·? Bu 
sualin cevabını vermek henüz 
mümkün değildir. Bununla bera. 
her, on günden beri devam eden 
kanlı muharebelere rağmen, Al • 
manlar burada cepheyı yarmağa 
ve büyük muvaffakiyet kazanına 
ğa muvaffak olamamışlardır. Bu.. 
da evvelce de yazdığımız gil:1t 
Şark cephesinde artık ytldırım 
harbi yapmanın zamanı geçtiğini 
gösteren bi.i hadisedir. 

Almanya bu gidişle bu sene 
Sovyet Rusyayı yenebilecek m i • 
dir? Daha doğrusu, Almanya bu 
yıl Sovyet harbini bitirebilecek 
midir? Bugün Almanya ordusu . 
nun başarmağa çalıştığı hedef bu 

... Çünkü Sovyet Rusya bu yıl 
a ortadan kaldırılmc\z ve Şark 

ctJ>hesi yıkılmazsa, Almanyanın 
'tt"ff? :Qcvanu Sa. 2 Sü. G 

' 

Atatiirk Mlizesinde davetliler e izahat veriliyor 

adliye vekilinin 
· veriJigi izahat 
Aile Hayatim ve Cemiyetin Düzenini Bozan 
Bazı Hadiseleri Cürüm Saymak Üzere 

Kanuni Tedbirlere Lüzum Görülüyor 

Gazetemize beyanatta bulunan 
Adliye Y ekili il . .l\Icncmcncioğda 

Ankara. 15 (T AN) - Evlenme 
ve boşanmalar hakkında Adliye 
Vekaletince açılan anket dolayı. 
siyle son günlerde biribirine .zıt 

bazı kanaatler ortaya atılm1~tır. 
Adliye Vek ili Hasan Menem~nci 
oğlu, bu münasebetle. meJeni ka 
nunda tadilat YJlpıhp yapılm~ya. 
cağl hakkındaki sualimize cev.1 -
ben şu beyanatta bulunmuştur: 

"Medeni k anun, bugün roemiye 
t imizin aile hukukunu idare ha • 
kım.ındqn pek yüksek ve geniş 
h ükümleri ~tiva ediy or. Cem iye 
timi~deki kanunsuz birleşmeler 
ve bunun neticesi olarak vücude 
gelen nesebi sahih olmiyan \ OCuk 
lar meselesi kanaatime göre, mE! 
deni kanun h ükümlerinin eksik. 
}jğinden ileri gelmiş değildir. Ar 
zu edilmiyen bu durum bazı teş. 
kilat eksiklikleıinden do1ayı mey 
dana çıkmıştır. Bunların t amam 
lanması cemiyetin hayat .v e in ~ 

tifi"' Devamı Sa. 2 Sfi.. 4 

İkinci Cephe 
Hazırhkları 

• • llerhyor 

Almanlar da Avrupa 
Sahillerinde Yeni 
Tahkimat Yapıyor 

Londra, 15 (A. A.) - !kinci 
bir cephe için hazırlıklara fa.alL 
yetle d evam edilmektedir. Bu 
maksatla bir çok gem ilere el kon 
mı;ş, yiyecek ve diğer maddelerin 
ithali muvakkaten tahdit edilmiş 
tir. 

İngilterenin Amerika sefiri şun 
lan söylemiştir: 

" K mrvetlerimiz süratle tahşit 
edilmektedir. Geçen her gün hc•r 
saat ktırtuluş zamanını yaklaştır 
makta.dır.,, 

Almanlar da hazırlanıyor 
Ankara. 15 (Radyo gazetesi)-.

Müttefiklerin ikinci bir cePhe aç 
maları ihtimalin~ .karşı Almanla 
rın, Avrupa' sah illerinde ~saslı 
ı;nü3afaa tedbirleri aldıkları, bu 
ış için h ummali bir şekilde çalış 
tıkları, b u arada sahillere ağır 
çapta toplar yerleştirerek biiyiik 
tahkimat _yaptıkları haber veril 
mek:tedir!I 

ıvastopo a ırço 
AFRiK·A CEPHESi 

Mihverciler 
Akroma'yı 
işgal Etti 

Sovyet Mevzileri Sıvastopol Kalesinin 
Daha lşcıal Edildi Tahliyescne Geçildiği 

Bu Suretle Sahil Yolu 
Kesilmiş ve Gazalada 
Kalan İngiliz Birlikleri 
Cevrilmiş Oluvor 

Haberi 
Etmiyor 

Kahire Bu 
Teyit 

Sıvastopol'a karşı yapılan Alınan 
taar:ruzlarını g österir harita 

Berlin, 15 {A. A.~ - Alman 
orduları baş komutanlığının teb 
!iği:· Diişmlill SıvastaPOl etrafında 

Roma, 15 (A. A.) - İtalyan kuvvetle tahkim edilmiş bir çok 
hususi tebliği: Birülhak:em'in düş mevzilerden geri atılmıştır.' Ta. 
mesinden .sonra başlayan savaşın arruz eden piyadelerimiz derinli 
yeni" safhası kanlı çarpışmaları ğine düşman mevzilerine · girmiş 
müteakip düşman kuvvetlerinin }erdir. Savaş uçaklarına refakat 
birb irinden ayrılmasile neticelen eden av uçak filolan, kendileri 
miştir. ~i?ver ~uvvetleri Akro. hiç bir kayıba uğramaksıztn Sı. 
ma ve Vıabalbıa,, kryı yolunu vastapol üstünde 16 Sovyet uça
geçmişler ve kıyıya ~l~şmış_~a~. - ğı düşürmüşlerdir. 
~- Batıd~ ~ala~ butun buyük Harkof doğusundaki yen ilen 
duşman bırliklerı kuşat_ılmış bu • düşmanın geri k alan kuvvetleri 
lunmakta~ır. _:Alınan csır ve harp yOk edilmiş veya esir alınmıştır. 
m~lze~esı mik~arı h~len hesap Dün bildirilen rakamlar bu ar a. 
edilernıye;~k msbe~tedır. • • da 25 binden ziyade esire ve 

Jngılız resmı teblıgı 260 tanka ve 208 topa yükselmiş 
Kahire, 15 (A. A.) - İngiliz tir. · 

tebliği: Şiddetli bir çarpışma de Kursk doğu~unda A~an. -: Ma 
vam ·etmektedir. Düşman Gazala car kıta lan duşmarun bırbırı .. ar. 
çtkmtrsında kalan kuvvctlcrimiıi dı sıra yaptığı taar ruzlan pus • 
tecrit için Akroma yakinindeki kürtmıişlerdir. 

l:lfr. Devamı Sa. 2 Sil. s. l:tfi". Devamı Sa. Z Sü. 1 

Haberi Yalanlanıyor 
Moskova, 15 {A. A.)- Sovyet 

gece yansı tebliği: 14 hazirandan 
Harkof istikametinde kıtalarımtz 
tank ve piyade muharebeleri ver 
miŞJ.erdir. Cephenin Sıvastapol 
kesiminde şiddetli bir meyd n 
muharebesi devam etmektedır 
Bu muharebe esnasında kıtaları
mız düşmanın hil<~_umlarını pi~ 
kürtülmüşlerdir.. Oteki kcsiml r 
de mevzii önemde savaşlar oımu 
tur. 

Sıvastopolun tahliycai 
haberi doğru çıkmadı 

Ankara, 15 (Radyo gazetesi} 
Stvastapola karşı yapılmakta o 
lan Alman hücumu şiddetle cle .. 
vam etmektedir. Verilen hat>crlt 
re göre Alnmalar bazı ilerlcmcle 
kaydetmişler ve hatta bazı :kes.m 
lerde şehire 2-3 kilometre dah 
yaklaşmışlardır. 

Sıvastopolun bir kale ola:ra 
müdafaa edilebileceği kanasti 1 
gt!n biraz daha zayıflamaktadı 
Şehrin boşaltılmasına baş1a11d 
na dair mihver kayna.klacındıı 
verilen haberler başka bir lrn 
naktan teyit edilmerniştr. 

Harkof mulıarebeleJ•i 
Moskova, 15 {A.A.) - Alm n 

Harkot cephesinae şiddetle müd. 
edilen Sovyet mevzilerini bir kaç ü 
denberi bombaladt1dnr 'cınra 
buraya yeni tak,-:iyeler getırnıe 1 

d!rler. 
A1manlarm tanıt VP in!!ln bak 

dan ka..TIPları ço'!!:. ağrrdtr .. A 1 
l:2fr. Devamı Sa. % ,Cö! 
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ATATÜRK iNKILABI 
MÜZESİ AÇILDI 

Yüz Ton Pirinç 
Dağıtdacck 

-o---

'teni ~ir Proie 
IJj? Baştarafı t incide Müze, heyeti ı;mumiyesi itibariyle, Bazı Köylere Un 

Verilmesi Kararlaştı 
Fiyat Mürakabe K~misyonları 

Kaldırllacak, "Fiyat 
Mürakabe.. Heyeti Kurulacak 

irıci asrın l!l"nl<ırtndan birinci şehir için kazanılmış ,.eru müessese
an harbine kadar d1ğerl de muta- !erden ve kıymetlerden biri balinde
eden harf lnk1Hıbmn kadar geı;en dit'. Atati.lrk'e alt hahralar'f ellerinde 
ana ait olmak üzere iki şubelik bulunduranlardan vaki olacak teber• 

Ticaret Vekaleti, vilayet emrine ye
nfden y(lz ton plrın-; tahsis etmiştir.Bu 
ı>lt"fnçler küflenip bozulmasına mey
dan brrakılmadnrı halka satılacaktlr. 

müze ,haline jfratı kararla~tırll- ri,iler ve yapılacak müba;yaalarla mü
ır. zenin muhtava~ının daha ziyade zen-
n bir sened~beri tanzimine uğrn. ginleşece~ne ııüphe yolrtur. 

T! bu müzenin kitap kolleksiyonu Bu .müzenin tesisi llf İstanbul bu Diğer tşraftan Vekalet hasat mev
simine kadar Çatalca ve Silivriye 
bağlı bazı köylere günde on çuval 
un tevrllne karar ı:ermlştfr. Un tevzi
otından faydalanaı•ak köyler şunlar
dtr: Çatalcadan Suba31. Karamandı
ra. Oklalt, Muho, lstıranca, Yenlköy, 
Ç!Hngir; Nakkaş vı: Silivrlden Alipaşa 
köyleri. 

İaşe mfüteş.ıılrğmfl" hazırladığı yeni 
bir proje yakında Vekiller Heyetin"' 
gönderilecel<;tir, Bu projede fiyat mü
r~kabe korql~yonlartnrn !fığvı isten
mekte, yerine bir "fiyat mürakabe he
yeti,. t~kiline lüzum gösterilmekte 
dir. Bu taki:firde hem vali muavini 
ve diğer memurlar mühim olan işlerı 
başından ayrılmıyacaklı.ır, Rem de te§
kili kararlasttrılan "fiyat mUrakabe 
heyeti" başlf başına bir mev7.U olı.n 
fiyat hareket.l,,.r!ne irır"<'l"'n 'nrf'v" 

!?özden geçirme imkanın, elde ede-

nıanlar pek aerglnleşmiş, nihayet seneden itibaren Atatürk'e ait olmak 
rltµ bu kadar çok kitabı istiap üzere yılın iki gi.ir.ünde hususi mcra
·yeceği anlaşıldığı lcln kitoplorla sim de yapııeaktrr, 
kısırµ eşya Beyı.-zrtUiki lnkılAp Bunlardan biti Atatürk'ün btanbul-

eklerdir. Pro~eye söre heyet dört il· 

~ıı ve bir milte>l;ı!ısT:: reisten 'lb;ıret o-
lacak ve her gün toplanııcak olalı bı. 

heyet muhtelif bürolar ile sehrin heı 

türlü fiyat işlerini kolaylıkla tııkip e· 
iecektir. 

2esine naklolunduğu g.ibi bugünkü dan Samımna hareke• tarihi olan 15 
türk inkxı:tp rnüzesın!n tanzimine Mayısttr ki §imdiye kadar blT veslle 
Selim Nüzhet Gcr~ek memur edil- olmııdtğı için bu mutlı: gün kutlan
tir. mıyordu. Müzenin, bilhaıısa kurtııltı& 

Vekiller heyeti tarafından ltaraı 
neşredilinceye kadaı fiyat mt.irakııbe 

komisyonu to,:ıiantılarTn< devam ede· 
•nldlr 

1Jugündf\n itibaren b lkın ziynretlne ·nkıltıbımıztn hazırlandığı evde tesl! 
s edilen bu yenı müzenin tanzf- edilmiş olmııst bu vesileyi vermiş bu-

Ticaret Vekfiletinderı gelen diğer 
bir emirle de 6 Temmuzdan itibaren 
bı:ışlıyacak ünı?ersite kamplarına gi
recek talebeye kamp mOddetince ağır 
işçi istihkakı i!!'aı.rna göre ekmek ve
rilecektir. 

1e başlıı.nU:ltğı zaman elde gayeye lunmaktadtr. Badema her yılın on be
un pek az cı;ya bulunduğu görül- şincl günü milzede bu mutlu gfin me-

r, Bina, Atııtilrk'Un Samsuna 1 rasimle kutlulanacakttı. DAGITMA BİRLİKLERi 
İÇİN SO,... HAZIRLIK 

eketını ınilleoklp lkı sahfp ve dört Diğeri de Atatürk'tiı~ vefatı tarihi 
degi!ltirdlği için o zamanki eş- olan 11 Teşrlnlsa"ll gQnil saat dokuzu 
zlne bile tesadüf edilememiş- beş geçe yapılmakta olan matem me

ilze olmıya hiç de elverişli bulun
an bu evde?) gayeye en uygun şe
e lstıfade '!debilıı:ıek için AtatUrk'
hayatmı, binanın taksimatına uy-

bir ı;eltllde bir :mıra topltyarak 
~S.tı etmek yolu bulunmuş. bu yol 
maksadt tçml'.'l etmiştir. 
el m Nüzhf't Gerçek, miir.eyi şlm
tı: dört kısmı olıırıık tanzim et-

r. 
dalardan biri "Atatnrk ve tstıın
, ismiyle .t..tatllrk'un tstanbuldaki 
rralıırına, ~iğcr bir oda da "Milll 
cadelc" ismi ile At"türk'ün askeri 
atına tah5is ed!lml•tir. 
t kattaki od:lda "Atntürk'ün ba

ı,, ndnn safhalar sırnlanmı , sofada 
türk'e ait çok ldymetli eşya, A

urJ,'ürı elbi eleri, mııdalyalarL knl
ğı, kajıt ı~e eceği; s!gara tabak:ıs1 

hit edilmiştir. 
'At.ıtürk'ün İ>ll,ıaplıırı" na tahsis 
l~n kısım Jıı . iki odadır. Burada 
kilatt esasiy,.. kanuna da ~irmiş o

alttok umdc!eri ~öz 6nUnde bu
durulmuş ve bu kı .. ım bu ııltıok 

mz.İ'l'le göre tan:ı:im edilmiştir. Bura
Ebcdi Şefin bütün inkılfıplnn gö· 

ektedir. Bir camekanda da Aüi-
k'ün telif \'e tercüme eserleri teş
edlln1ektedlr. 

l'ilüzede AtatUrk'iin hayatmm ana 
Uarmtn çizilm~sine ve bu hatlart 
dnılntacak kıyriıette e.,"Ya. vec:ika, ve 
ğra!ların teşhir edilmesine fevkn-

e itina olunmu~tur. 
hi.ıenin hatıra kıymeti en yüksek 

.n e yaları nrasında Atatürk'tin kt\-
1.ktna ait malzeme d~ mevruttur. 

\
ara da binanın üst kat sofast tab
fümiştir. Ü::t kattaki cl.iker iki 

\..ayrıca muhteıır hıitrrrı rotoğTaf
mHU mficaı!e1ey.. ve istc-ınbulun 

rtulU§Una aıf. yağlı ve sı.tlu boya 
hteliC tablolar da bulunmRktadır. 

rasimidir. 
Katafşlk müzenin üst katında ay

nen tesis ed!lm 1ş oldultı için bu hazin 
ras:ime de bad~ma bu müzede -~ .. ı
lacakhr. 

Meclise Sevkedilen 
Layihalar 

Ankııre, 15 (TAN) - Sümerb;.ınk 

sermayesinin tezyidi hakktndaki ka
nun lAyihası Türkiye ile Bulrarlstan 
arasında 27 M'lrt 942 tarihinde im7.a
lanan ticaret anlaşmaın ile merbuthı
rmın tasdikine lair kanun lflyihııst V(' 

Türkiye ile İs,·içre arasında 28 Mart 
942 tarihinde ak! ve imza edilen ti
caret ve tcdlve anlasmasmm tasdiki 
hakktndaki 'ayiha ve Etibank'ın ~er
mııyesinin l JO milyon liraya iblfı# e
dilmesi hakkındaki krıl'un layihası a
lalrnlf encümenle,.dcn ge<;erck Mecli~ 

nıznamesine '\ltrıınıstır. 

Beş İdam Kararı 
Ama!AyJtda ftJ\Jhtar Mahmud•ı l.ı;tmınuJcr 

sıdnrmekten. ıuch: Omcr Yenııin ile Çıldır.ie 
pO•ta ıl!rücüRilr>il ıllllştereken öldüren ~uUb 
Ac11r ile Ahmet oilu Şehbendfr n Ke-.nı!~ 
korucuyu Jö,.,erd: 61cl0rcn Mehmet Ç3lh v~ 
Martlindc M9-n•ure adlı ltir kadını !i1Jil,.cn 
Aptl hakkındaki ôlllm c:eıal•rının Mecli• 
ta.dikine iktiun <iti!! hal:lcınılal:i katıırlor 
Re~mi Gaıelede intişar etm~tir. 

BıM;W,I 
BUGtlNKC PROORAM 

7. 3 O Proııranı 
7.33 Mü~it.; {pi.) 
7.45 Hab.rler 
8.00 Müzik (pl.) 
8.15 r,;vın saati 

12.30 Prq;ırıım 
\ 2.33 TnrkOler 
12.4S Hal>crltr 
ı 3.00 Sarkılar 
18.00 Prqcram 
18.Cı3 Orkeotra 
18.45 Fuıl hcııctf 
19,00 Konuşma 

it.ıs v .. ıı 
ı• 30 Habuelr 
19.45 Serbest 
19 55 flu ••erleri 
20,15 Rad;10 ::azote>i 
2 O. 4 S Sololar 
ıı.oo 7irut takYimi 
Jt. lO Opera ArvR 
~l.30 Konıı~ma 

ı 
21.U Klbi'< müıit: 
~2.~0 Haberler 
:t2.45 ICapuı, 

Oç Genç Topkapı 
Müzesini Soymuş 
İhsan Nuri, Snlabattln ve Necdet 

ııdında Uç ı:en!" Topkapı "arayınTn üç 
metre yüksekliğlndek.I duvarını 11311-
r;ık valde snraytna girmiş, ve buradan 
tıırihi kıymeti h,'.liz altm kaplama ha
mnm tnst. s!gııra ağızlığı vesair bazı 
şeyler ı;almışlardtı. 'Oç genç bunları 
Ahmet ve Mahmut isminde iki anti
kacıya satmı.jlıır ve parn!arı da hep 
birlikte yemiıı"icrrlir. Parnlar tükenin
ce üç kafadar yine müzeye girel'ek 
venlden bazı efya çalmayı tasarlıımTş
lar, fakat bu sefer suc üstünde ya
kalanmı~lardir. Adliyeye verilen hır
sız gençleri sekizinci Asliye ceza hl
kimi muhakeme etmiş ve suçu sabit 
cöııni.iştiir. NPticede her ilı;ünü de be
'j(!r ı;ene ağır ıuıpse mahkum etınis, 
ancak yaı:ılarmln küçük olmrumu göz 
~n(inde tulaTak İhsan Nurinin cezası-
nı iki sene on bir aya, Necdet ve Sa
liıhııttiııi de bir er sene ııltlşar aya in
dirmi!jtir. İki antllce.cmın çalınmış mal 
tarı bilerek almar!Jklan anlaşılm1ş ise 
rle mcvzuııta ayktn hareket etmele
rinden ooar lira para cezasına mah· 
kCıın edilmişlerdir. Adllye emanet da. 
lresinde bulunan çalınmı" e<:erlerin 
de müzeye iadesine karar verilmiştir. 

Burgazda Küçük Bir 
Fundalık Yandı 

Ev•elkı ıece saat 24.Z6 da .Burga7 adasın 
da Xalparankaya mevkiinde çık~n orman :vaıı 
ırnı mahallf Eöndılrme elciı>lorini" ve halkın 
Çklı•rnaaı sayaılnde i 50 metre murabbalık 
bir fundalık yandıktan ı;onra aöndurliflnil~ttr. 
Yanııın1n çamları tehılit eder mahiyet .ı .. c;.j!l 
dUfünelerek Ka;rn at:am tara(ından Jluyul<ada 
ve Heybclii•ıt atJrltncn ~öndllrme ckipl~ri de 
yanıı:ınTn önlcnmul ur.erine ııonclerıhıİftlr, 

Atefin paıar ı:ermui icin bura:ra aclenl•· 
rin yaktı~ 1ı;r o,aıb" $5nd!lr1llmcmesliıden 
•e:ra ıtılan bir •igsra ateılr.ln }•avat ya.aş 
bUyumuin~en ileri 4!Cldi~i uııılmalnadrr. 

Jtg.j" Baştarafı 1 incide 

ft?j" Batf.arafı 1 tneide 
2 - Nüfus lciijhdı olmcyanlar birlU·

lere 5.zıı kaydedUmiyecektir. Ancak bu 
gibiler, nüfus k3fıtTarzm çıkarmak 
için müı·acaat ettiklcdnc dair nüfu<ı 
daiteleı inden en fazla bir ayhk tarih. 
li veı;ikalar jbrıı:z: ettıklerl ve bunlarrn 
birlik dahilinle ıkamet e•mektc> oldı.:k
lanna birHkc;e kanaat getirilip ta<s~lk 
edildiği takdirde kayrtları yaotlabilİl' 

3 - Ll"vli okul. c;ocuk YU\'a<sı hı• 
-ıne ve h pısarıe gibı yerleı de bulun 

larm aile reisleri bu gibl1eri beyann 
meyo yazmakla beraber isimleri hiı ·ı 
sına ve işı h·ınesjne (me\ttepted r) 
(çocuk yuvı1sınd 'dır), (haatanededirı 
(Askerdedir) seklinde şerh ver.-ce'< i 
Hastaneden m~ksat hı .. tıılaı dr ğ;I tı:• · 
taneyi ikarne•gah ittihaz eden memıı~ 
ve müııtnhdemlerdir. 

4 - Aile kıi t ük numarası haııes·rıe 
aile reisleri bır ıey ytırmıyacaktır B·J 
b«f}'anname muhteviyatı kütük defteri. 
ne işlend 1kten sonra birlikler tar;\fm. 
dan o aileye vf'rilecek kiitük numar.l!IJ 
bu haneye yazılaı ıık beyanname dosyll 
sına konacaktır 

S ·- Ayni evde oturan birkaç r.ile 
varsa bunlar aile itibariyle ;ı.yn avn 
beyanname vereceklerdir. 

6 - Heı' vatandaş hükiimetç_e yarı 
lacak dağıtmalardan ve ia•e tertiple. 
rinden istifı-de edebilmek için bu b r
liklere rirmcye mecburdul'. Bu bi,. -
liklere girmeyen vatandaşlar hük<l.mrt 
ço yapılacak dııtttmalard9n hiçbir ııu. 
retle istifade edemC'Zler. B,ı·liklere 
kaydolma, bu beyannameleri doğru (1. 

!arak doldurmakla mümkündür. Bir 
kaç yerden beyanname vererek miic! 
addit b~rliklere ,kaydolmak Milli Ko _ 
ronma kanununa aykırı hareket olup 
takibatı müatelzimdir. 

7 - Beyannameler 21.6,1942 akş:ı 

Ad~ive Vekilinin 
Verdiği İzahat 

mına kadar yukarıda tesbit edilen e 
saslara tamamen riayet edilmek ıure 
tivle doldurularak birliklere verilmiş 
olacakur. 

8 - Birlikler. yapılmakta olan nu. 
maralı halk dafttmı birli~i mühiJrle 
rini 20.6.1942 Cumartesi sabahtnılan 
itibaren bağlı balandulı:lan kaza kıy. 
makamhklarnıdan teslim alaçııklardı 
"11i fur. ı·"tıtlaT·mın kontrol ve mühür 
ll'nme!i İ§I de 21.6 19-42 akşamına ka. 
'1r bitirilmlıı olacaktır 

9 - Aiır işçf1er ekmek kaı-llarrııı 
'11rllklerden ıı.hmyac~ klaı dıı . Ellf!rln
de Mayrı Haııiran Ayın alt dır işc;I 
l;;arnesi koçanı hulu,.anlıır kayıtlı o!. 
'ııkları blrll\tll'rr '111iracaat ederek tı• 
rer mek"'" ııl;ıc'klar. bu mektuıılariı 
bağlı bulun..ıukları milesıı:ııtferden 
kartlı•rını t .. .,,;,, edec .. lderdlr, Bıa ha. 
susa ait malümnt billhare tebllt edl. 
lecekfrr. 

ıo - Aile reisleri bu beyannameleri 
aile efradınırı niHuı cUzdanhırrnlak[ 
kayıtlara rörl'! doira olarak doldnrıı 
cak ve imn edecektir. Bıı huııın ri
ayet etmiyenler hakkında Mllli Kortın 
ma kanununa ıöre takibat yaprlacık-
tır. • 

Beya1111anıeler toplanıyor 
Evlere dağıtılmış olan halk birlik. 

!eri beyannamelerinin toplanmasına 
baslanmxştır. Yirmi bir haı:irandan fü 
baren bu birliklerin mühürleriyle mu 
ameleye başlanacaktır. Yirmi haziran. 
da temmuz ve ağustos aylarnu m~•· ... us 
ekmek ka,rneJıri dalrtdacalı:tır. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3290 kuruştan ve bir 

garm külce 452 kuruştan satılmıştr. 

.. ,. AFQiKA <EPHESi 
tlfj- Baştaraft ı incitle 

mevzilerimize taarruz eylemekte 

tSkeriCeza Kanununda 
Değişiklik Yapıldı 

delebilecekleri z.ıyıl nokta bulmak il- ttJr Bqtarafı ı mcıde dir. Muharebe seyyal bir hal al. 
midiyle biı çok dar keslmleı·dc şid- tizamı bakımmda11 ıa· ''Im ve katı'. t Al l · 1 d -
dqtli darbeler indirmek fstenıışlcrs~ .. mı§ tr. man ar şıma e ogru 
de bu hareketlerinde muvaffak ola- dir. Vekaletimizin yaptığı anket Trigh Kapuzzo istill;anıetinde ta. 
nuımı$1Rrdır . .$iındikl çarp!şma topcu- ten alınan neticeler iizerme teş • arruz etmekte ve seyyar kuvvet 
ıı:ır araıomda yapılan bir sava., halini k~l edilecek k~misyon, tahmın e- ı lerimizle cenup istikametinde düş 
nlmlştır. Sovyct!erin tıınk hlicum4ı- dıyorum kı, aıle hayatını ve cenıı man gerilerine taarruzlar yap • 
rma kar~ı koymak için tatbllt ettik- yetin düzenini bozan bazı lıiıdi. maktadır. Düşman El Adem do • 
ıeri usuller şimdi te.sfrini gösternwk- seleri cürüm saymak ü:ı:ere kanu ğu istikametinden çıkarılmış "e 
lcdir. Düşman d.ıha ~ddetli taarruza ni bir takım tedbirlere de fü~um atılmıştır. Sekizinci "İngiliz,, or 
geçmek için :ıücumlarınt tanklar ve göster:cektir . ., . dusu şiddetli karşılık taarruzu 
uçaklal'la dc~tc:Clemek tc§ebbüsitndc- Vekıl, ceza kanunumuzda da yapmakta ve muharebe gelişınele Değiştir-ilen Maddeleri Neşrediyoruz 

Ankara. 15 (TAN) Bugün 
oplanan Büyük Millet • lecUsi, 
-uznamesindeki maddeleri müza 
ere ve kabıJl etmiştir. sunı~wn 
asında buf unan ve son mi.lza. 
~esi yapılarak kati bir şekilde 
abul edilen.. askeri ceza kanunu 
Un 7, 13, 23, 24, 63, 64, 1,58, 164 
e 174 üncü maddelerinin tadili 
:ukkındaki layihanın mühim 

addelerini aynen neşrediyoruz: 
Askeri ceza kanununun degi~ 

.-ilen 7 inci maddesi şu şekle 
mı~tur: 
13u kanunda (seferberlikte) 

t'bil'lle tayin dilen ceza hüküm 
i harP hükümleridir ve :.;u va.. 
tıerde caridir: 
A - Umumi seferberlik miid.' 
tince askeri şahıslar hakkında, 
B - Kısmi seferberlikte lian 
nan mıtakalarda, bunun deva 
.müddetince askeri şahıslar 
~da, 

C - örfi idare ilan olunan 
ntakalarda İcra Vekilleri Heye 

uıce karar verildiği takdirde bu 
un devamı müddetince mezkur 

'\'llntakada bulunanlar hakkında, 
D - Fesat veya isyan halinde 
}"a:hut silah kullanılacak askeri 

hareket yapılması halinde ku 
anda eden subay tarafından 
rp bükümleri men olacağı res 
;n. bildirilen asken kıtalar hak 

ıa bu hallerin devamı müdde 
\ 

'" ... Bulundukları mahalde en 
· lk. rütbeli komutan tarafın. n harp hükümleri meri oh.cağı 

llldilerine resmen tel>liğ olunan 
~ esirleri hakkında.,, 

tin bitmesinden 15 gün içind~ el dir. Alman topçu--unun :>-eniden gös- bazı değişiklikler olacag1 hakı..ın rine karşı koymak için gerekli 
de edilenler bir aydan altı aya teı diği kudret Sovyet müdı;filerini daki neşrıyat dolayısile sordugu eclhirler almaktadır. 
kad"' r ı~ gun·· den s ra u·· f' a . . ı:ahmetli bir tecrübeye tııbi tutmuş-.... , ., on :r Y ıçm m. uz suale de şu cevabı vermiş • Kaldre, ltalgan iddiasını 
de elde edilenler altt ·aydan bir sa dıı tahrip edici olmamıştır. t 
seneye kadar hapis ve üç aydan Harekat kat'i safhada u;:Bir devletin ceza kanunu de. teyit etmiyor 
sonra elde edilnler beş seneye ka . . . . . mek, o devletin hayatını, içtimai Kahire\ 15 (A.. A.) - İngiliz 
dar ağır hapis cezasile cezalandı . Kuıbışef, 15 (A.A.) .- li:?rkof ıkın- nizamını, emnıyetini teminat al. kuvvetleri Almanları Libyada Ak 
rllırlar. Bu müddetler icinde ken cı meydan muharebesı kat 1 safhasına tma alan bı·r kanun demektı·r. Elı· romanın cenubunda Tobruk'un · · · · • 1 yııklaşmaktadu·. Beş aün beş gece de-dıl:ğı!1d~n. ?elenlenn cezaları ya vam eden şidcietıi bir muharebeden mizde bulunan ve zaman zaman 20 kilometre cenubu garbisiude 
rıya mdırilır. sonra Sovyet kumandanlığT Jı:ızılor- ihtiyaca göre yeni hükümler ila rlurdurmuşlardtr. Muharebe miit 

"2 _ ieferberlikte çağırıldığı haL dunun bütün Alman saldtrışlarına mu.- vesiyle eksikliği tamamlanan hi~ bir kum fırtınası içinde de -
de muayyen müddet içinde askerlik kavernet edeceli;i kanaatini eltın mu- Türk ceza kanununu daha lyı bır vam etmektedir. İngiliz topçu 
~ııbc&lne gelmi;ven yedek subaylarla hafauı etmektedir. Almanlar. muha- şekle koymak için yeni bir layi _ ve hava kuvvetleri Rommel'in 
a.9keri memurlardan bu miiddetin b!t- rebeye ıene çok fazla mikdarda tank ha hazırlamaktayız. Bir senı..>den kıtalarına nefe.c; aldırmamaktadır 
meslnden sonra 1 gün içinde relenleı ı;ürmektedir. i3u tanklart asker yüklü fazla süren çalışmalar ncticP.sin-
3 aydan iki seneye kadar. eloe edilen ve yedekte c;ekilen arabalar takip t?t- de bu kanunun 500 maddesi yazıl 1 1 Od • 
1 "' d ·· k d 7 ·· nıektedir. FaJ{at Sovyet tahye~i ve talyan ar .•• •ınyor er u ay an uç seneye ·a ar, ıan - mıştır. Daha 150 madde, Y, azıla-
d - · lnd ı ı ·ki bilhassa yeni tani~savar tı1feklel'in ov-en sonra uç ay ıc; e re en er ı se rak layiha ikmal edilmis. olacak ~ B t f 1 · ·d 

d ld d 1 1 3 d nııdıkları gitgide bilyiik rol zırhlt n.~ aş ara ı mcı ~ 
ne en ve e e e ı en er sClı~ en aşa tır. Fakat layiha, üzerinde ciddi tı olmamak üaere hapis, - aydan kuvvetlerin hakkından aelmcktedir. toqıito muhribi ve ı.1ört ticaret va-
sonra gelenler 

5 
seneden az olmamak çalışmalar ve tetkiklere mevzu puruna bir kaç (lefa bomba ve tor-

tizerc airr hapis, elde edilenler öhim Kalinin'de bir Almaıı teşkil edecek ilk liı.yihadır. Ayrı- pil lsl\bet ettirerek ağır surette hasa-
cezasiyle cezalandırılırlar. lıiicumıı püskürtüldü ca ]ayiha üzerinde esaslı incele. ra uğrattlmfştrr. Yapılar. hava Hıvas-

meler Y lla·cak ve bu ı·ncel"'m-3 larmda 15 dilşman uçağı dUşUrtllmüs-
3 - Askeri hizmet içın yapılan dıı. l\ ap "" .-. • loskova, 15 (A-1\.) - Smyet tcb- 1 · t" · 1 d kt tür Uçnl•larımızdan yirmı·rı {islerine 

vet herine şabeye relen ,,.dek sttboı)I 1.ll. k" H k f h . d , . Al ı erın ne ıcesı a ın ı an ııo:ıra · ''' ·' ıı;ı e ı: ar o cep ~ın eKı man 1 k . b ır b l h k k "önmemiştir. 
ve ııslı:erf mem11rlRrdan mahalli mtlrEt 1 Jı:uvvetleri bir ı:olç kayıplar vermiyc r-em e :~!1 l e. 1 a~ 1 

u u dç.~ı. :vıiirPttebatbın bazısı yardım deniz 
tcpl~ri~. baurde 12 ve ~erberlikte 1 devam etmektedır. DOr bu cephenin ann.ın 1 ır erınc mura~a~t e 1 e ttr.aklan tnra!Indarı kurtartlmıştrr. Bir 
4 gun ıçınde hareket etmıyenler v~y:ı 1 yalnız bir kesiminde 19 Alman tankl cektır. En son olarak layıha, be ııla~· kumandan. bir grup kumııııdanı 
yol müddti hariç olarak bu müddt't - tahrip edılm~tir rolara, üniversitelere tevdi ••dile iki de filo kumı:ınd!!n kııyıptrr. MU-
lerfn yan11ndan fazla bir müddeti • rek buralardan da müta'laalar a. rettebat ara-;ındJ mılteaddlt yaralı 
yolda ıreçirerek vuife Ye memuri.rc-t- Kalenin cephesınde Sc.vyet muhafJz- lınacak ve tekrar vekalette teı:;kil vıırdrr. 
terine iltihak etmiyen~ ha_zerôo iiç tar, tanklar "·e ucaklarla deEıU>klenen edilecek bir heyette inceletti~ile 
aya kadar Ye seferberlikte iiç a1c1an Alman piyadesinin ıtiddefil bir taar- k b kil lis i 
beş seneye kadar hapii olunurlar. Bıı ruzunu püskürtmüşlerdir. Almanlar ce v~ u son §e mec e ver· 
fıkrada ve 65 incl maddede 1anh savaı aahMmdo 200 ölü bırakmışlar- lecektır.,, 
mUddetlcr halin jcabma ıöre Mült dır. Shnal batı cephesinde Almanlartn ----+----
Müdafaa Vekilliğince azaltılabilir ve- bir bölilk kuwc:Ue yaptıklar! taarruz 
ya uzatılabilir. Az vahim hallerde 63 da pü!:kUrtü1müş ve Rus kuvvetleri 
üncü maddenin son fıkra!llndn yazıh bir kaç esir almışlardır. DU&man ge
hükümler bu maddede yazılı olan tt'- rilerindeki kuV\·etter Alman krtalart
zalar hakkında da tatbik e>lunur. nı taşıyan iki treni yoldan çtkarınış-

"4 - 1076 u711ı kanunun 13 ve 15 i.11.- lardr Bu mü:ıascbetlc 60 Alınan as
ci maddelerinde yarıh haller bta rmad· kerl BlmU~r. 
denin tatbikatında da nazara alınır," 

158 inci maldenin yeni şekli de ~öy * 

Japonların Uçak 
Gemisi Kayıpları 
Vaşington,' 15 (A.A.) - Son rapor

lara göre, Japon donanmastnm uçak 
gemi kayibı l'ekl'?: olmuştur. Bu ra
kam. Japon donanmasıtıdald uçak ge-

ltalynn ıorpilbotları Kara 
· deTJize nasıl geçti? 

Bern, 15 (A.A.) - 13 Haziran ta
rihli İtalyan tebli~ n~e bildirilmie o
lan İtalyan torpıl bothırmm Slvast~
pol önündekr faaliyeti bunların Kara
denlze nasd ~eçebildilclerl meselesini 
ortaya çıkarmıştır. Fithalı:ika bu me
cıele Tilrkiyenln 1'0~1.1zlardaki Mkiml
vetlne dokunmaktadır. , 

FAkat B@ı'Un mahfillerinde M.kim 
olan kanaate göre bu seri botlar Ka
radenizo ~a yolu ile gelmişlerdir. 

Parti Talebe 
Yurdu 

lr- DiKKAT: 

'

; QB~~~de~;~rl ~:~!:.1 

k 
rlnl, buğdayı andlran ve bu ıe-

Es ·, Tu""rk M"ımar'"ı beple de göre,. feri er.dl şeye düşü· 
ren, altın ıarısı bir tabakanın 

T arzmda yapılacak kapladığı görillUyor. Hususlyle 

C. H. P, ıinln Şehzadf' başındıı yap- Hallçte bu sarı fabaka denizin 
tırmaya karar verdiği 1100 kişilik ta- uthtnı ISrtecek kadar kesif bir 
ltbe yurdunun ihale tarihinden itiba- hal almıştır. Merak edip soruyor· 
ren on ayda bımamlRnmastna çıılı!\l- sunuz, ılze bul')un dökillmUt buğ 
lacakhr. Yurdun yapılaca!ı !\aha mi- day olmaylp, atılmı§ çeltlk kabu· 
mart bakımdaıı eski ilslQp binalarla ğu olduljunu söylilyorlar. Ve son· 
çevrili :ılduiu için yur binasınm mo- ra ıu izahatı veriyorlar: 
iern tarzı mimarYde inş~· ettirilmem<.'- ! - Haliçte iki çe;tık fabrikası 
~ine karar verilmistir tıerde 0 saha ! vardır. Bu fabrikalarda temizle· 
çinde yaptlacak belediye sarayı da • nen pirlnçlerln kabul<larıni evvel· 
·~ki TOrk !Y'İm.,risinin ana çizgilerinı 1 ce motörle veya kamyonla uzak· 
tııı:tyaraldır Partı ,.c belediye. yıırdıııı fara naklederlerdl, Şimdi motör 
ihalesinden -;onra insaatm 'ltlrııtle lk- bulamadıkları için denize dökii· 
mali ic;in rnü!,,ahhiıfo her tiirlü ko- i yorlar. 
'ıvhiı ıröstercc,.ktir İ - Belediye niye bunun !!nüne 

Emekli swıatkarlar yurdu 
smeymaniye trp medresesinin emek 

li ~amıfkarlar •~in bir yurt haline ge
tirilmesi maksadi:vle medresede icap 
PdE"n tadilat sür:ıtJe yapılmııktııdır 

Yurt yDkında açllacaktır. 

İstanbul - Ednrne 

Tren Seferleri 

Trakyada iki d,.mlryol köprUsüııUn 
ha!:ara uğramasındnn dolayı bir se
neden beri keııilen Edirne ile şlmen
dilfer lrtlbntt, yarından itibaren yeni
den teeaaüs edecelttir.U?.unköprü - Ku 
1P.burgaı ansmdaltl köprünün tecrü
belerinden alman netire ü?.erlne bu
na karar veı·Hırıiştir. 

Yarm sabah saat 8,35 de Slrkecirlf'n 
kalkan ve ak§am üzeri 16,42 de Uzun 
köprüye varan 8 numı.rah yolcu ka
tart yoluna devam edı-rek Edirneye 
gldecektfl' Ayni gün İı:tanbula gelen 
7 numaralı katar yin,. Uzunkliprild,.n 
lcall<aeıık, ·Ed!rneden lstanbula ilk 
tren ayın 18 mel sabahı hareket ede 
bilecektir. Bu tren 17,50 de şehrimiıe 
gelecektir. 

İstanbul - Avrupa hattıntn da ayın 
yirmisine dotru açılacatı umulmakta-
d~. ' 

Halk Türküleri 
Ankara, ıs (A.A.) - Maarif Vekil_ 

Jiği her yıl olduğu gibi bu yaz de 
hallı türkülednl derleme iıılne dev ım 
etınekkdir. Devlet konservatuvarı iiğ 
retmenlerinden Halil Bedi yönctken'le . 
Folklör Ariş şofi Mu7.affer Sözen ve 
Teksinyen Riza Y ctişcn'den mürek\c•;> 
derleme heyeti bu.:ün Ankaradan İs
pe.rtaya hareket etmiştir, Del'leme se. 
hayRÔ bir buçuk ay 'Sürecek ve Isp,ır. 
ta. Burdur. Antalya, Muğla vilayetle ı 
taranarak orijinal halk türküler!mız 
pliklara ahnaC'alrtll', 

Almanya Bu Yd 
Sovyet Harbini 

Bitirebilecek midir ? 

S geçmiyor? 
i - Geçmlye çalışıycr. Fakat be· 
• ledlye nizamnamesi denize çöp a· 
! tanlara yalnız 5 Ura ceza verit· 
1 meslni emrediyor. Fabrikalar mo· : f töre gOnde 20 llra vermektense 

2 belediyeye 5 lira verip kabukları 

§_.d•e•n•iz•e--at.m .. ay•ı.-t.er.c.lh._e•d•l•y-or.ı.a.r . ._. 

Hücuma Uğrıyan Bir 

Polis Memuru Bir 

Sabıkalıyı Öldürdü 
Kendi gibi azllı diğer lkl hırsız i

le birlikte şehrin muhtelif semtlerin
de mUhim hırsızlıklar yapan ve zabı
taca aranmakta olan Tanaş, evvelki 
gün Arnavutköyünde g5r!Umü~tiir. 
Mur.affer ;sminde bir memur Tanaııa 
karakola gelmesini teklil etmiş, Tanaş 
buna bıçajmı çekmekle cevap vermi:; 
tir. Memur da tabıırıcasınt çikararak 
Tanaşa bıçağını atmasını söylemi!:, bu
nun üzerine sabıkalT htrsu: memuru 
avutınıya çalışarak yavaıı yavaş ona 
doğl'U llerlemiye devam etm~ir. 
Memur durmasını ve ateş edeeeğınl 
ihtar etmiş, Tamış bu ihtardan son
ra birdenbire m<'rnurun üstüne atıl
mıstlr. Muzaffer Tanaştn bu hilcu
munu TIM!hııre+Je defetmiş ve fakat 
hayııtınm tehlikeye girmekte olduğu
nu görerek ateş etmiye mecbur kı:ıl
mışttr. Aralerrndaki ınesllfe çok kısa 
olduğu için Tana 1,1 ayaklarına doğru 
sıkrlan kurşun göbeğine isabet etmiş 
ve Blmliştür. 

Hadh•eye müddc ımumi muavinle
rinden Şt?klp Mu.,ı ınglu el koymu ve 
dün de tahkikat" devam etmiı;tır. 
Tahkikatm seyrıı. ve hadisenin ce
reyan tarzımı •rnzaran memur hakkın
da tevkif 1{a"a 'r olduğunu bilmesiı e 
rağmen TanDŞJ dirı olarak yakalamak 
isteıhış. fakat ele geçmemeyi kura11 
Tanaş Muza.:ferl öldürerek kaçmak 
yolunu tutmuştur. Bunun üzerine Mu 
zafl'er de rnüdafaai ne!is halinde Ta
naşa ate<: etmiştir. 

tar Baştarafı 1 incide 
Cephenin şimal ve merkez ke 

simlcrindeki mahalli taarruzlar 
l2f!" Baştarafı J incide müsait şekılde gelişmektedir. 

1~43 e daha büyük güçlüklerle Münferit düşman kuvvetleri ve 
gırmek zorunda kalacağına ~i.iphc Sovyet çeteleri yok edilmekle • 
yoktur. Sıvastapilun işgali, Har. dir. , . 
kof muharebeleri, yahut cePh<~nin Volkov cephesınde düşmanın ıd
diğer kısımlarında kazanılacak za dellı taıırruılnrı ~etın s .. vaşlar sonu~
ferler Şark cephesinde harbi bL 1 da kırılrntstır. t.ı..--:- ·-~ 
tirmeğe yetmez. Mesele Sovyet 1 Douelz nehrı aşıldı 
ordulaMnı artık harbedemiyecck Berlın, 15 (A.A.) - Alman ba§k\l-
hale getirmektir. Onun için bu • I mımdanlığı, Harkof'un doğu kesimin
gün müttefikleri oldğu kadar Al de Alman krtalartnın yaptıkları hü
manyayı da alakadar eden büyük cumlarTn ven den mut·~1f.fokyetler ka-
dava şudur: Almanya bu yıl Sov ;-andğını bu b b bıldirmektedı.r. 
yet harbini bitirebilecek midir? Do~et:ı;, b r k noktadan aşılmıştır. * * ' t 'hkiım cfr lddetli bir muk -

B 1 
. . pçul rmln mutc-

lJ sua e Hıtlcr bızzat, so r !mCTI bUyilk Donetz 
~ut~unda Alm~n ordusu ı coı. nrıkt ıards,n köp-

nu ye~ı bır kış. h_a~bıı;:e hazırla. rüler ~tmıyn nnıvaff k o'mu larpır. 
mak lazım geldığını soyleınP.kle Alm n kıt larr vr- m lzeme kolları, bu 
menfi cevap vermiştir. Hitleı kö!"rl•lf'l"l n ırı>crnl•kt d•rler 
1942 - 1943 kışının Almanyayı Yeni Alman /ıedefleri 
hazırlıksız bulmayacağını, soğu • 
ğa dayanan yeni lokomotifler, ye 
ni makineler yapıldığını bildir • 
miştir. ' 

Sovyet Rusyada altı ay kaldık 
tan ve oradaki vaziyeti yakmdan 
tetkik ettikten sonra dönen Aınc 
rikalı gazetecilerden Cyrus L 
Sulzberger'de yukarıdaki suale 
şu cevabı ve.rmktedir : 

'
1Sovyet Rusya bu yıl Alman 

taarruzuna dayanabilecek midir? 
Verilecek cevap miişpettir. Bu, 
Sovyet ordularının bugün harita 
da görülen hatu muhafaza edebi 
lecegi manasını ifade etmez. Av 
rupanın dört köşesinden toplanıp 
en modern silahlarla tcçhız etli -
len Alman ordusunun arazi ka • 

Stokholm, 15 <A.A.) - "Hava 
Alman ktlalaı tnm Har kof cenubund 
Donctz'i geçtikleri haber verlllyor. 
Anla§ıldı~ına pöre, Vorı Bock birlik
leri, nehrin bah kıyrsTndaki mevzlle
ı'ini sıığlcmıl:ıştırdıkhın Vf! yetecek ka
dtır :ıı1rhlt kuve!Jı>r getirdikten sonra 
Voroşilofgrad ile Strılino arasınnnki 
bölgeyi c:evirmek ib:ere cenup doğu is
tikametinde bir harekete geçecekler
dir. 

Şili'dc Kar Yağıyoı 
Santiago, 15 (AA.) - Bır saat de

vam den kar yagfş· Şilinin mer\t' 
böJge~jnJ \ C bilh:ıES!'I s~ntia.gp'yu kcıp
lamTşfır. Civard. ki ;şehirler 12 snnb
metre k:ılm\ığında bir kar t:ıbaknsiy
le ISrtiilnıiilr 

zançlan temin edemiyeceği de lar bahasına kauuıaouec ~uı~ 
iddia edilemez. Japonyanın, Al _ şfü>he yoktur. Nihayet kış gelin. 
nıan müttefikini memnun etmek ce tekrar Sovvet ordularının ta. 
tçin, Uzak Şarkta Sovyet toprak. arruza geçeceği ve Alman ordula 
larına talrruz ederek orada Sov. nnın evvelden hazır1anan k•ı::lık 
yetleri rahatsız edebileceği de in lara çekilmeğe mecbur olacağı 
kar edilemez. Hatta Almanyanın muhakkaktır.,, 
Sovyet Rusyaya malzeme sevke. Amerikan muhabir!, garpta ha 
dilen §imal ve orta §ark yollarını va taarruzlarını ve bu hafta k .. rar 
kap.ıyacajı da kabul edilebilir. lasan ikinci cepheyi hesaba knt -

~ üncü maddenin yeni şekli 
~ir: 

L - Hazarda askeri hizmete 
rıldığı halde 1076 sayılı kanu 
t} 5 inci maddesine tevfikan 

Müdafaa Vekaletince emre 
niıddet içinde a!'ıkerlik şu. 

~ ~elmiyen yed~k subay ve 
nemurlard rı bu müdde. 

Iedir: 
"1 - Harp esirleri bir suç işlerl~r

ıe rütbelerine gör!;_.bu kanun mucitı!n 
ce cezalandırılırlar. 

2 - HDrp esirleri arasındıı. a!tlık 
ve üstlük münasebetleri esaret !:ali 
basladtktan sonra cari delildir. Bun. 
lar arasınıfa astlık ve UsUük münase 
betleri sa15hiye•li lıcomutanlar tarafı-: 
dan verilen emirle teessüs edebılir ... 

1\Iosko\•a, 15 (A.A.) - Sovyet teb· misi sayısının yarısıdlr. 
llği ekinde, Sovyct tayyarelerlnin Cu- '* 
m:ı günU talcriben 90 Alman tankmı Tokyo, 15 (A.A.) - İmpııratorhık 
tahrip ettikleri veya hasara uğrattık- umurnt karargiiht bildiriyor: Midway 
)arı, asker ve hıırp malzeme i yükHi adalarln:ı yapılım taarruzlar strastnda 
280 kamyonu kezıı iahrip ettikleri ve Japon de ıiz mvvctlcrj San Francifco 
hasara uğratt1k1, rI 30 toptın ve havan smıfınd:ın 9050 tonilfıtoluk bir Aıncri
topunun su tumlduğu, 3 ırühimmat ı kan l<nıva:ı:öru Ue evcke bildirilen 
dcpo~umın havnya uçunılduğu söyk•ı den :ıyrı ılar ık bir di.ismn-n denizııl-
mektedir. 1 tL<a butırmislardır. 

Diğer taraftan Tuna nehrinin geç
tiği metnfoketıer ya Rusya ile fillen 
harp halinde bulunan yahut da Bul
garistan gibi Alman ktl.llfartnm bulun
duğu memleketler olduğundan bu gi
bi hafif harp gemilerinin bu son harp 
o;enesi içinde Tuna tezgl\hl:ırmdan her 
1rnngi birinde ınsn rdllmi!' olrlııkltırı 
rln milmkiin ~öriilmPklPnlr 

"Fakat fU?ası da muhakka'ktn m~mıştır. Halbu ki bu iki bııdise 
ki müttefik milletler harbettikçc 1942 yılı harbinde kati rol o'•ni. 
Sovyet Rusyayı harp harici C"t • yacak derecede miihimdir. Alınan 
mek mümkün değildir. 'Gelecek ya Sovyet Rusya ile baş başa kal 
aylar içinde Alınan orduları Vol- sa bile, şark ceph66i harbinin bu 
gaya doğru ne kadar derin~erc Yil bitirilemiyeceği göz öniin • 
girerlerse girsinler, general :3okc de bulunursa, bu ikisinin ::le hr. 
lovsky'nin yıldınm yıpratması a. sap edıldiği zurnan bu sene Sov 
dını verdiği yıpratmadan 'rn~·tula yet Rusyanın harp harici edilme. 
ınazlar. Alman orrlusunun ~r .. ı- sindeki gü~1üklcri anlamak dah 
cenhesinde. zafeı: •·-- ult\. uk kayıp l kolay Iasır. 
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! Sözde M~lliyetperverlerin Orta ya Attıkları iftira - Sanatkar'ı 
Karşı Karşıya.. 

caya: edenler hakkında Nasreddin H, 

_ - Hocam! Demişler. Su insanlar r. 
acayip mahluklardır. Hava ısınır "ya 
nryoruzl,.; serinler "donuyoruz!,; der 

ı•rlcşik milletler günü münaseb~-
tıyle Çln Reiıicümhuru Dr. Sin 

.,. •eflklere gönderdiği mesajda: Müt 
t-ı ı k devletler tarafından mütecnviz 
devletlerin siHihtan tecridine dair bir 
kollektif emniyet sisteminin tesisinin 
devamlı bir ı;ulhün esaslı zaruretl~in 
den olduğunu söyledikten sonra ııu.•1. 
!arı ilave etmiştir: "Altıncı harp sene 
sine girmemize rağmen, Çin milleti -
nin fedakarlıklar ne olursa olsun ke"' 
c;lisinden istenen fedakarlıklardan l:aı;. 
mıyacak ve kıımi zaferle iktifa etmi

i Nasıl Doğar? • Bir Öküz Baza n Ortahğı Altüst Edebilnr ı Tüccar Köylünün Ofise Hizmet Etmesini Önlem.iye 
Çalışıyor. 

ler. Bunların hiçbir ~eyden memnur 
olmalanaa imkin yok mu? 

Hoca bu ukaHl.ca filozofluğa karşı: 
- Öyle amm1;. demiş. Bahar hava. 

auıa kimsenin bir şey dediği var rnı 
ya? 

\... ..... • • • . .1 
2 - Köylü, Ofisi Muvakkat Bir Teşekkül Sayıyor, 

Tüccarı Darıltmamak İstivor. 

Yecektir.,, 

Mayıs, Haziran aylarında üc; H'ııl 

kt'!Vhıdl!! ve Bııc:•n trrl!i'nde 
resim serıilerl açıldı, D•hı1 ac;ılacal: 
lar da v.ar. Bunlar hakkında buı mat 
buatta gördüğümüz yaıılar, gerek res 
sanılan. rerek serıilei tertip edenled 
ve g~rek ıanat sevepleri nevmit ede. 
cck mı.ıhiyettedir Çünkü sar.ki !toca 
memleketle kendllerindtn gayri va . 
tanperver yokmut gibi durmadan mil 
llyetten deın vurarak mazilerini biieıı 
lerl ve hayırlyet .sahibi vatan'daşhırı 
cidden bizar eden bir takım sözıle 
milliyetperverler reuamlarımızı ko 
münizm propagandaııiyle lttUıam etti 
ler ve Sultan Hamit devrinin meşhur 
tarını bile ut!lndıracl\k nlddetli jftira 
!arda bulLJndular. 

r......... y a l a n ~ --, 
: . 
~ Fikret A c:lil İ 
: 1 =----------

lan muhafazası için çrrpınır gibi ıı-ö
ründülcleri ıtıilU birliie karşı bir iha
net değil midir? Ben böyledir demiye 
dilim varmıyor ve onların resim sıına 
tından anlamadıkları karanna yakla. 
şıyorum, Bunu şıthidi olduium bir hl 
dise ile l:rah <'deceilm: 

sa renç sanatkar, elindeki ifade vasr 
ta

• ne i 
1 

t ·· bl Bir yaz ıü"ü fhlidn bir mahalle_ 
.. ı se, onun a gaye comert r sinde bir hıınıal arkasmda bir endam 

ha11asiyetle zamanıru ak:>ettirmtye 
çalt~trrır. 1tter dikkat ıoder•eniz, bu aynası ile gidiyordu Nereden çıktığı 

belli olmıyan hır öküz. hamalın ark:J 
yaştaki sanatkarın eaerleri her fey • 
den evvel btf melodram havası taşrr ttndan vürümiye ba,ladı ve aynada 
Çünkü kendini izhar etmek, sanatini kendini görünce. karsısında üzerine 

doğru gelen bir ba$ka öküz var ıan-
isbat etmek hcyAcant, •amanla gele . · " • niyle ürktü v~ hücum ederek aynayı 
cek durulup, olıııunluia biklmd• .. 
Eler bunu, biz, herhangi bir teınayii- parca parça etti. Zavallı h;ımal d:ı az 
le atfedecek olunak, haksır.hk edtrl:> kalıın ölecekti, Sorıra öküz. kaçtı. bir 

3 - Ofis. He~eve Rağmen, Her Müşkülü Yenerek 
Hazırlık Yapıyor. 

-3-
Köylünün milkel 

Jefiyet usulii il~ 
de olsa ofise b;rmet 
etmesini önlemek is 
tiyen tüccarm bunda 

r- Yaınn: -~ 

1 SAiD KESL~_I 

rası kalmıyacalı:tır. 
Halbuki o, köylih·c 
veni bir para vc;mi • 
vccek, aldıtı malr ev 
velce verditi para,.:ı 
mahsup ,.decektlr. 

Mahkem"ye gitmek, köylüyü ıiava 
etmek tüccarın işine gelmemektedir 
Çünkiı bu işın "elecek yıh d;ı vardır, 
Eğer köylüyü ~ücendirirsı- gelece~ vıl 
iş yapamıyocaktır, 

Buna benzer bir atalar sözü de var 
dır: Deveye "yokuşu mu seversin? İr.\. 
~ ml?" diye sormuşlar. "Bunun diız 
yolu yok mu?,. cevabını vermJG. 

Geçirdiğimiz kı~la. ıeçirmekte oldo 
ğumuz yaz d:ı böyle Sıcaklar. ortalığı 
•.irtir titreten o müstesna soiuiu bıze 
tamamen unutturdu. Dikkat ediyorum; 
~erkeate bir mahmurluk, lapan'lsı bıt 
gevıelı:lik, adeta bir hamanı )orıun 
1uğu var. 

Hele sokaklarda modanın nalın şek 
tine soktuiu yüksek mantar p:ıpuç -
luları ıördükçe gözlerim sırtlarda e • 
bise yerine silecek arıyor. 

Japonlar, Birmanyaya b!ikim olduk 
tan ve Çinin müttefikleriyle irtibatıru 
kestikten sonra Amerikan deniz kuv • 
vetlerinin daha bir müddet tedafüi va 
ziyette kalacağım da dilıünerek Çine 
karşı umumi bir taarruza geçmiştir. 
Japon Genelkunnaymın vaziyetin cok 
müsait olduiunu ve beıı senede halle -
demediği Çin mesele!;ini Şan.Ka1 Şek 
ordularına kat'i darbeyi indirmek gun 
tiyle kat'i olarak halletmek iatediii • Bazı muharı;r1er c1e, yeni bir ruim 
anlaşılıyordu. . doiduıfund11n inkılipt.an, ciimhul'!yd 

Japon taarruzu ayni zamıındi ce • ten bahsettil~r. 

Bir ıen' re11am fmnd14 ~mek b<ık sütçü dükklmna girdi. Peşinden ko -
şanlar onu, orada, bir dıvar dibl'lne 

liyen halk resmi yapmıı; diye ona ko sakin bir vaziyette buldula.r Halb:ıki 
münistlik isnat etmek, fukara c;ocuk duvarın üzerinde, nestleııi~ metohur 
}ardan bahtottiii için Mehmet Alr'fi 

iki maksadt goriilmektdir. Bıri köy
lünün eline $imdiye kad::ır görmed ·ğ· 
nisbette bir para ~cecek olma,ı, di
ğeri de köylü c;ılışacak böyle bir sa 
ha buhınca tüccara oları· b"i'an•ıtnnı 
ke~eceğipden işci bulamamak korkur.u 
odun ve kömür işindr s'mdıye k.:ıd:ır 
tücc~rla kövlii :ırasınrlaki mıinas.•be: 

şu ~ek ildeydi: 
Kövhi parasız kaldı mı tüccara ve 

y~hut onun köv civannrl~ki mümess!
line müracaat ediyor. borç para ;ıh. 
yor, buna mnkııbildc ı:ın meıılde b;r 
senet ~·triyordu: 

Fakat ti.ıccann bu endtş.esi tamame ı 

yersizdir. Cüııkii mükellef'yet usnhi 
onda bir nisbetınde tatbik edilmekt~ 
~ni bir köyiin 10 arabası çaıhştrk~n 

90 :ırııbası serbest bulunmaktadır Ba 
arabalar tüccarıı pekilS cah,abilccek
lerdır. Soil!"a 50 çeki odun taşıyan ara 
ba mıikellef:yetinl odemiş olacağır.a 
ı•e serbest kalacağına gbre pekilA tlic 
cara ı;alışmaya da hrııat bulabllecelı: -
tir l>:ıh" sonra d~ kövHi11ün borcunu 
ödiyeceğind,.n stiphe etmek doğru de. 
ğildlr. Şımrlıye kadar ıniırabahacıya 
bıre on vermiye katlanan zavallı l:öT
li.ı ne yapacak yapacak eie borçlan. 
mıs ise tüccara borcunu mutlaka ta· 
ahhiıt cttiiı şelıı:ıldt ödıyece~lir Çün. 
ku köyliı için, borç demek nimuıı de
mektir. Köylünün borcunu ödlyemi • 
yece~inden şüphe etmek de onun nl· 
musundan şüphe etmektir. 

"'İyadet., vuifeai benı pazor giır.ıi 
sokağa çıkmamak kararını bozdurma
ya mecbur etti. Köprüden vapura bhı
dik; Boiaziçinde vaktiyle Hasan peh 
livana llem olarak "ağaç altı., denılen 
Kireçbumuna kıdar uzandık. nuptan, ~maiden ve şarktan birc;olı: Ne o, ne öteki! de komünist dlye ileri sürmek ile mü. kocaman inek resiml! afisi vardı. Ö

küz aynada kendıni göreb'liyordu. fa 
noktalardan birden başladı ve bazı iıı 
kişaflar ve terakkiler goıterdi Fakat 
Çın Slngapurun sükutundan, Malez 
yanın, Ffüpinin ve Birmanyanın işgal
lerinden ıonra, bir müddet yalııız ba,t 
na dövtişmek mecburiyetinde kalaca -
(tını anlamı~tı. Avrupada ve Orta ~:ırk 
ta meşgul olan ve Hindiııtamn müda
faası için gayretler sarfeden lngiltere 
den yardım göremiyecelçi. Amer•kı 
da deniz ve hava teslihatı programım 
tamamen veya kısmen taha'kkuk ettlc
nıeden evvel Pas?fikte mudafaada kaL 
mak mecburiyetinde idi. Fa.kat haı.ıl 
olan çok güç vaziyet, beı- senedenberi 
müstevliye karşı kahramanca mukNe. 
met eden Çini sarsmadı, Şan Kay.Şek 
Japonların bütün sulh tekliflerine kar 
şı hiç tereddüt etmeksizin ret cevatı 
Verdi. 

Umumi Japon taaruzu başlayıncıı, 
Cin genelkurmayı, şimdiye kadar çt•k 
tnuvaffakıyetle tatbik ettiği taktiği ya 
ni her karış toprağı anttdane müdııfu 
etmekle beraber düşmanı içerilere çek 
mck ve üslerinden uzaklaştırmak ta~
lığini tekrar kullanmıya başladı. 

Ayni zamanda düşman ordularının 
arkalarında faaliyette bulunan çetekr 
de Japonlarm münakale yollarını keo;. 
miye ve Japon kuvvetlerine zayiat ver 
dirmiye de\lllm ediyorlardı. Bunun içiıı 
dir ki, Japolar büyük kayıplar ver~n::k 
Çeki.anı: eyaletinde 200 kilometre k3. 
dar ilerliyebilmişlerdir. Çinliler, mu
kabil taarruza geçmek için zaman !..a. 
zanmıya çalışmaktadırlar Bundan oıış 
ka Çinliler, Japon taaruzlarıru hafiflet 
mek maksadiyle Yang.Se fü.·erinde n1ü 
him, bir Umıın olan An-King istika . 
metinde taarruza geçmişlerdir. Japon 
larrn taarruz başladığındanberi 10.000 
den fazla insan kaybettikleri tahmin e. 
dilmf'ktedir. Çinliler diğer kesimlerde 
de te:ıebbüsü ellerine alarak Japon ta
arruzlarını önlemişlerdir. 

Çinde cereyan etmekte olan muhar~ 
beler hakkında sarih malümatımız oi 
mamakla beı·aben Japonların bu altılı. 
cı harp se~sinin baJiııda da Çinin mu 
kavemetini krramıyacaklarım kabul et 
tirecek sebepler vardır. Birmanya yo. 
!unun kesilmesin .. rağmen Çinliler S<ı. 1 
yetlerden eskiıinden fazla yardım ı:ıör. I 
mektedirler ve son Midway muhare 1 
besi Amerikanın Pasifikte tahıtıin edil I 
dığinden daha çabuk taarruza ~~ı:cc. 
fini göstermektedir. 

Vichy'nin Durumu 
Vaşingtondan gelen bir habere gb

rc; Amerika Şimali Afrikaya yiyecek 
m)ddeleri göndermiye tekrar başlar. 
k~ V,ichy'nin mütarekenin hududunı1 
aşarak Almanyaya yardımda bulundu. 
ğu takdirde bu sevkiyatın kesileceğini 
bildirmiştir. 

Amiral Leaby birkaç rün evvel yap 
tığı beyanatta; Mare§al Petain'ln, Hit 
!erin tazyikine rağmen Fransanın müt 
tefiklerini elinden geldiği kadar milda. 
faaya gayret ettiğini ve Amerikanın 
Fransız mllleti ile irtibatı muhafaza 
etmek istediği için Vichy ile diploma. 
tık münasebetlerin devam etmesinin 
faydalı olacağını söylcmi§tir. 

İtalyan matbaatımn İtalyanın Fra'l 
sadJn istediklerinj tehdit edici bir li • 
sanla durmadan tekrarlamaları netice. 
gJ Lavalin Alman - Fransız aıkeri ~ 
birliği sıyasetlni tahakkuk ettireme . 
mesi, Amerıkayı Vichy'ye karşı yeni 
den müliyım vaziyet almıya mecbut 
etmiş ıibl rörünüyor IViıırtinique va. 
llsi ile Amerikan bükılmeti araaın.da 
başlayan mü..:akereler hakkında-da soo 
günlerde hiçbiT haber verilmemiıtir. 

TEŞEKKÜR 
!('.ocam. babamt7. ve büyük babamu 

Nuri Ali Hamamcıoğlu 
nun vefatı dolayıslyle gerek cenaze 
mer~simine bizzat i§tlrak eden ve ge
rekse telgraf ve mektupla tazlyettl!! 
bulunan dostlarnn!za tl!!şekkürlerlıni~ 
zin gnzetenlzle iblAğtnı rica ededz. 

Karısı Emine Hamamcıoflu 
Km Mürvet Hamamcıoğlu 
Oğlu Zeki Ham:ımcto~lu 
Torunları Cevat ve Nihat 

KAYIP - Tstanbul Enıniyet ılördUncü 
l'•bcı ndcn aldııpm ikamet tezkeremi kaybet
thı Yeııl ini alacağımdan eskisinin hükmU 
vokuır. l'cyoilu Meşrutiyet caddesi N"uanıra 
J9 VunJn ıclıaasından Dimilri Çikopulus 

Sanat hiçbir temayül kabuletmeı: savidir. . kat resimdeki ıneği göremiyordu. 
Temayill sahipleri ımnatlclrın eseri * * Bakmak ile görmetı: arasında rarlc 

~ k~ndi .~öriişüne uygun bulup b~ Mill!yctperver geçinenlerin ge1\ı: vardır ve bir öküı- ba:ııan ortalığı alt 
nımsıyebılır. Fakat sanatkara mu av l!ie karşı isnatlarda bulunm3- üst edebilir. 

yen bir zaviyeden esPr yapmak külfe --------;-~----~---------..... ------
tini tilhmil edemez, netice daiına men ı 
fi olur. Nitekim bütün totaliter re • 
jimferde, böylı- bir sistem •ııtb:k e
dilmek lstedi!i günden ' bugüne k:t • 
dar. herhangi aahad'I, tek sanatha.
yctişmlş değildir. Bu rejimlerin e,;•ri 
milletler de unat seviyelerini muhi· 
faza için mazideki şöhretlerine t'lkı 
lıp kalmak mecburiyetinde bulunmak 
tadırlar. 

Sanat v§di~inin ebedi ve deği!$ınr.z 
hakika1i, hürriyet ve ferdiyettir. Her 
hangi bir memlekette bu tıhait edilir, 
sanatkar politika oyunlarına alet t:d J 
mele istenir, taıyik ve>"' tettıiııe mıt • 
ruz knlır!\a orada ne sanat ne de s:: 
natkar yaşar. 

* * 
Şüphesi:: sanatlcir muhit ve cenıL 

yet dışında yaşıyan bir mah!ulc 
degıld\r. Bilakis, o alelade insanlar -
dan yüksek haı;usiyetl ile, etrııfıııda 
olan bıtenlerden daha çabuk mütces. 
!flr olur ve teııiri altındaki h1dlııelcrl 

rıkı;ettirmek en tabii hakkıdır. Nasr! 
ki, siyaset yapıyorum :rannedenlorln 
sanat eserim dahi istismar ~tmek hak 
lıırı olduğu gibi. Biltün mesele sanat. 
karın eserinin güzel, siyaset yapanla. 
rın iddiasının doğru olup olmamasıuı
dadır. Her milliyetperverlik iddias!y_ 
le geçinen mllllycıtperver olamıyaca 
fl gibi, her amele resmi yapan komü 
nist olııma~. Yeni dofan ve kendini 
beynelmilel sahada isha~ et.mlş bulu
nan Tilrk resmi kötii bir oyun kar -
ı,ısındıdır. Ress::ımlartmıza hücuma 
geçen muharrirlerin de saminılyctll'
r!ne inandığımız takdirde cehale!le _ 
rine, cahil olmadtklannı kabul elti • 
ğimiz zaman da hiyanetlerine kani 'll 
mamıı icabediyor. 

Hakikat şudur ki, sanatklr, bilhas. 

VE 
Makiyaj yaparkeıı, birinci kat ı-uj 

sürünmek işl bittikten sonra srra ~ısı 

len '17e kirpikl~re gelif' •.. 

Bu sefer, naıik mesele siyaJt lnlel1\m 
rengfoi i~i seçmektedir. Açık kestı;ı•ıe 
renginde ııaı;Jarın sözlerine koya ı.ı· 
yah kalem elbette yakışma7.. Bun•:'1 
gibi koyu ıiyail aaçların ıöılerinc dıı 
açık siyah kalem uym;ıx, Siyah ıı:ale
min renıri 1aclarm rengine uymahdıT,. 

Siyah kalemi sectik:en onun ucuıı·J 

inceltip, göı kaıtııkl•nnı hafifee kılr"
yarak. kirpikler;" arasından. kalemin 
ucunu rec;irmeok kolay olur... Fakllt 
gözlerin i~i bu kadarla bitmC'z; şahadi!t 
parmağ1tıın ucuna biraz vaıelin alarcl1< 
onu gözlerin Uıt kapa(ıntı'I ü:rcrine, 
burun tarafından şakaklaT'a doğru ı;ür 
melidir D1ha sonra vaıelinl' parmak 
kaşların üzerinden de geçirilirse k:-.,ş-

lara da parlaklılıt geliT ... Ancak, uıu.' 
sından. bir pamuk parçasiyle, r~r~i< 

göz kilpaklarının üzerinden gerek kat 
lann ü:rerinden, va:ııelinin fazlasını al. 
mayı uutmamalıdır ... 

Gözlerin işi bu kadar!• bitl!r mi? .. 
Hayır ..• 

Siyah lıalemı yine şahi'det parma(ı. 
nın ilzerine sürerek o piJTlllağı ilci (Ö• 

ıün. burun tarafında çukurlarına, bi
raz sıkıca hutır.ı-ak &iirmeli, d.lba 
sonra da bat parmakla o aiyahhfı et .. 
rafa 73ymalı •. , Siyahlık iyl yay~lma!a 
- ugun dllli bazı adamların dedikleri 
gibi • gözler kömül'ltik penceresine 
benrerler. 

Ki RP i KLER ••• 
!ara lüzumu lıad:ır pudra,,. Yalnız gö · 
kapaklarına ve kirpiklere pudra süni
!emez... Pudranın fazlası sltinip alı'.1-
mazdan önce yanaklara biraz kuru, 
yafsız ruJ ... arkasından b1r pamuk paı 
çaslyle pudrayr güT.elce yaymalı ... 

Eski T.aman kadınları buğday unut'. 
dan hamur aç:ırlarmış., Asri iradın pi. 
rlnç un11Jıa benzlyen, fakııt pirlntten 
başka türlü türlü şeylerden yapdan 
pudra'V'! Tiiırünü" 1icr tııırafın;. siire,.. 

VEFAT 
İş Bankası miifetti"ö muavinlerinden 

Edip Kantemirin bab;sı, mütekait Ge. 
neral Mustafa Sevki Kantemirin karde
şi, Kurmay Albay Cemil K::ıntemir ve 
Peşte konsolosu Pertev Kanteıniriıı 
amcaları, General Cevdet Bl1glş!n ve 
Profesör Şevket Bilgi~in'in dayılın ı. 
Tan guetesi eski idare müdtirü ve 
Matbuat Cemiyeti muhasebecisi: 

Ali Saip Kantemir 

Hakkrn rahmetine kııvu,maştur. Cetıa
zesl bugün Osmıtnbıeoy Meaerret apar
bmanından lraldrrılaralt Te,vikiye ca-· 
mlinde ikindi namazını müteakip Aıri 
muarlia defrıedllecektlr ---

ÖL lJ M. 
Memleketimizin c;oj( kıymetli g~n<;

lerjnden İstanbul Ünivf!rsltest Dl!J ta
babeti Fakültesi Cerrahi ktsını Do
çenti: 

"Aldığım şu kadar parayı köviın 
mııktaınd:ın ker;eceğim otlunu veva 
yakacağım kömiirü o giinün piyaşa. 
sı üıerinden filan iskele vcva iıı.+as
yonda lcendhine teslim etmek sar. 
tiyle odiycceğim. Bu parayı, odun 
veya kömürlıo ödemdiii.m takdirde 
~O lira tazminat vreceğim.,. 

Bdyle bir senet köylüyü fena b r 
~ekildc bağlamış oluyor. piyasayı d3 
:ı:ateon o havaliye hftkim olan o tüeco'\r 
yaptığı için tücc:1r, köylünün elindek; 
mah kendi isted' ğ' fıyata satın alabi
liyordu. Üstelik de hem kesme-yi. hem 
de istasyona kadar nakletmeyi köylü 
ye yiiklemiş bulunuyordu, Daha şık 
tarafı ekseriyetle köylüye yüklemt, 
bulunuyoT'dll, Daha ~ık tarafı ekseri -
yetle ormanlye rfümmu ile makta p-ı. 
rasmı da köylü ödi.iyor, yuvarlak he 
ııp köylünün eline borcunu ödem~'< 
üzeore bir çeki odun da _ kendi emeıP 
ile arabasmı ve hayvanlarını da ver
mek suretiyle - 85, 90 kuruş bir par:ı 
ıeçlyordu. 

Halbuki bugün makta bedelini ve 
ormaniye rüsumunu ofis vermekte 
köylü sadece keserek ve taşıyarak ;;e 
ki başma 200 kuruş ıılmaktadır. 200 
kuruş dururken 90 knruşa çahşılmıya
catını düşünen tüccar. köylü arasın
da: 

- Ofis sizi bedava çalr~tıracak, 
mükellefiyet usulünü bunun icin tat " 
bik ediyor: 

- Çalışmak i&tem(yenlere dayak a. 
tılacak, kaymakamlıklarda işleri gö -
rülmiyecek. 

Kabilinden propıııandllya baslamıs, 
hattl bunlara in::ınan köylülerden ga. 
zetelere şikayet mektuplan bile gel -

mlştir. 
Halbuki mükellefiyet usulü ieçen 

yazıda da izah edildlfi şekilde ve on
da bir nısbeti ile yapılmakta, halt! 
düpe dilz köylüye zorla para kazandı
rılmaktadır. 

* * 

* * İş l;loyledır de,• neye mukellefiyl!t 
usulü tatbik edil·yor, kovlu men. 

faatini gözetemez, k!rh bulduiu taraie 
kendiliiınden ııdemez mi? diye hlr 
aual varıt olabilir, 

Herkes glbı köyliı de biliyor ki 
mahrukat ofisi muvakkat hır te§ekkül 
düı. Buhran zail olunca ortadan k:ıl . 
kacaktır. Tüccar da. bıı vaziy~t.i lrovıü 
ye miıbala1;a ile anlatmakta: 

- Ofıs bugiııı var, yarm yok. Pa. 
ranızı alamaz, alacacını;ı:ı tahsil ede
cek adam bulamazsınız. diye propa _ 
ganda yapmaktadır 

Bu propaganda ~!masa bile köylü 
böyle bugun var, yarın yok bır teş'!:k 
küle bağlanıp tüccarı darıltmayr doğ
ıu bulmamakta: 

- "Benim işim tüccarla. Az da o1.s1 
ona çalışırım ... 
Şeklinde dlişünmektedir. au sebeple 

ofise ,alışmakta tereddüde dü~eıi ve 
kendi menfaatine aykırı harclı:et etme. 
si Jhtimal! vardır. 

İşte mükellefiyet usulü, bu ihtimaJ 
cözönüne alınarak köylüyü tereddüt. 
ten kurtarmak ve ofise çalışmayı önle. 
mele için tatbik edılmekte, köylüye h'1k 
kı olan para, böylece güçlükle kazan 
dırılabilmektı-d'r 

Acıktı .Bir Kayıp 
• Uoı•eraıı~ J.iı t.U.a. 
beti fakUltesi do,ent• 

, ler1nden doktor Ahmet 

Vapur, haıusi tutulmuş tenezıuh 
remisi ılbl tıklım tıklım, hıyar kabuk 
Janm, kira:ı: çckirdeklerinı çılek ~op
lerini, mümkün olduğu kadar cidere
rek yan tara(ta bir yer. bulabtldık. t:c 
urafta çeneler oynuyor, Mevkiden lki 
de birde başımızı aşarak denize uçaıı 
fıstık kabuklarından bazılannın yolu. 
nu pşırdıit oluyor. Boğazın Arnavu 
köyüne kadar olan kısmını kapanılıı 
bir havada aeyretmeyı tercih edi10 • 
rum. Çunkü Beşikta~tan ltibııırer 
kömür havzası haline konulan bu J:ı. 
sım bu atık havaya, bu limonata rU~ 
ıha, bu ı~ıldak denize yakı5mıyor. 

Hele o Kuruçe~me önünde Sirken 
Hayriyenin kömü.r deposu yapbiı a. 
dactkl Adeta canını kurtarmak ı n 
bir kayaya tınnanmı5 bir kömür-cu 
muçoıu ribl ıelen ıeçen. vapurlara ı;ı 

ka kollarını az atarak yalvarıyor .. 
Hayırsızada, sivıi ada bomboş du

nırken hoiazın en güzel yerind: b 
adacıiı kömür deposu yapmak hın 
zevk sahibinin bulu~udur? 

Şehrin imar planında Haliç'ln ı
kısımlarırun smai teşebbüslere ta 
edileceğine dair biı kayrt .. ar~ .~ 

dim,. in "Sa'dabad., mı dumanlı ·bir d 
kora büründürec~k olan bu tasavvu 
memleketin sanaat hayatı namma i 
mize ılndirmiye çalışırken ftömür v 
depo istilasının yavaş y:ıva§ Botazi 
ni sarmıya başladığını görüyoru:ı:. 

Büyük bir yalının, köpükten oyu! 
muı kıdar zarif dantel clbl bir kas 
nn yanında beyaz bir bina göruyo 
rum. Boiazin bedii zevkiyle münas 
beti olmı,.an bir ticarethane olduğu 
anlıyorum. 

Siyah vantuzlariyle İstanbulun boğa 
zıııı ııkan bu af!!'Vkstztik ahtapotunu 
bu havzadan uzaklaştırmak ve Bogazi
çin.I kurtarmak lhımdır 
İmar plinında bnna dair bir tasa"' 

vur yok mu? 

_______ , 
Mehmet Salôhattin 

E N G EZ 
fatanbula yımi geldiği ö~T"enilen 

Mehmet .Salahattin Engez'in sii
rııtle idarehancmizc uğrayarak 
baş muharrlrimizi görmE'Si veya 
24319, 60387 tt>lefon numarıııla
rmda baş muharririmiT.i araması 
rica olunur. 

t Ondan sonra da siyah kalemin sivrj 
ucu, ıözlerin kuyruklarından şıı.kakla. 
ra cJotru ~ tabii pek hafif olarak - ıe 
çirilir.,. 

! Banda, makiyajı!'l bhin.ei kat tşi ta 
mamlanmı$ demektir. Smı i'kinci kat 
maldyaja gelir ..• Fıkat lıirinci katı 
ikinciden rıyıracak pudra hiç unutula
mas ••• Birinci kat makiyaj i•i .bitince 
yüztin her tarafına, bunm üzerine, alın 
üzerine, çene üzerine. boyuna JtUlak _ 

Ahmet &afi Edin, D. D. S. 

gözl11rini ebedfyycn hayata kapamış 
bulunmaktadır. Cenazesi 16 Haıiran 
942 Salı günü saat 11.30 da Taksim
de Dolu Palas Aparttmanmdaki da
tresinden kaldmlarak namazı Beyazıt 
camiinde ktlm-lıklım sonra Edlrneka
-pıdaki Şehitlik mezarlığinda ebedi is
tiratgahına tevdi edilecektir. 

K öylünün mükellefiyet usulü ile 
çalıştırılmaıııında tuccarın • i,i,,e l 

cE'1miyen bir ba(lka taraf da köylüden 
alacafını tahsil edememeli korkbsu • 
dur. 

Tüccar, eski teamüllere uyarak köy. 
!üye borç vermio. yukarıda yzılan me. 
al de de bir senet almıştır. Eğer kövlıi 
mükellefiyet usulü ile ofise çalışnsa 
köylüden parayı nasıl alacaktır? Köylii 
eline ieçen parayı ihtiyacına sarfede. 
eektir. E}inde, borcunu ö~iyecek p:ı. 

Safi lldin'niıı cumarte• 
si ıllnll kalıt 1ektuin
den aru olarak 'l.efaı 
ettiiini t«Uurle ba· 
ber aldık. 

Dit tababcd mcltte
bıııı ilımal utl'lııen 
sonra menclercc ır:emlc 
ketimiıin muhtelif yer 
!erinde hlıntet otmiı 
ve lmklnını bulur bul
mu mealelıl uhadıki 
billi YC tecrübel~rini 
a:enit!cımclı fücre A 
merikaya ıitmi~tir. 

Sanat Ayının 
2 nci Haftası 

Peyizai Sergisi Beyoğlu 
Parti Binasmda Açıldı 

, 
Yazan~ FRANÇIS DE CROtSSET 

HİND DİYAAINDA 

Bazan, duruyor, ağlıyor ve yaralı 
bir canavar gibi böğürüyor ve süku
net buluyor. Bazan d;.. anstzm bizim 
k1a~ik musikimizi hatırlatan bir nağ
me kavrıyor. Kulak hemen bu nağ
meye sarılıyor. Fakat o da diğerleri 
gibi eriyorı bitiyor. O zaman uşul hız
lanıyor ve yine yorulup duruyor. Bu 
nAsd bir musikidir? Şehevi mi? mis
tik m1 Bunu anlamak için alır ba• 
kışl! ir:l bı,dem ~ı!klindeki gözlen töl .. 
ge renginde elliler, menekşe rengi a
ğızlar olmalı ve arkasında da bir çok 
tJtubtellf heyecanlar ya~amıt amlar 
ve tepede biıirnJrilerden başka türlü 
ilah'larla sakl?ı simalar olmalı! •• 

Büyük masalar, hazırlanan şıraytn 
!\olü. etrafı fırdolQı ft'lhrtblıPelerle 
ıüslü dört köşe &enis bir sahadn-. 
Duvarlarda ecdat reslınleri var. 

Birazdan yanılmamak için yerimi 

1 şimdiden tayin ediyorum. Krişna lut
fctse de beni fngllizce bilen birinin 
yanma dü§ürsc! Fakat İlfih b:ına da
ha büyük lıltfctt~. Çünkü yerim l\'Iih
racanm iki oğlunun orlastııda bulu
nuyor: Fransizca konuş:ıbilcceği~n. 
Köşklime gittim. Bu elektrikli ge

cede 1rnşuşun uşaklar kuına::lar tası-

KarUJ Karış .. 
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yarlar. Genç hizmetkArlar sarıklar ıö
türüyorlar. 

Bütün bunlar, davetnamelerln al· 
ttnda "Hintli ktyafetinde giylnilmeel,, 
kaydı bulunan kostümlU bir balo ha
zırlıtma benziyor. 

ltulağıma cümle kırlftUlart ıdiyor: 
"Kqınlr mUıracast incilerini takıyor,, 
"Patyala mihracasr elmaslarını takt
yor • .,. Ve b,,_ sö:ıılet bU:de "Fll!n Ma
dall\lll bindiii t'l"en yoldan Çlkmr~,. 
yahut "falan madam kokteyl p~sin• 
de bUlunmQş., ~adar ta.bit ceııtor. 
Gl:rlnmek için bJr saatten fazla vak

ttnı var. A).lah ven ele SU'QUl terfisi 
elbijeyi yetiiit!rse .• 
Taınatt itte ~ ~ 

d\ıı'm'br ve umaıı bir bftıere ~ 
sartğ~ı11 yanında ien.t~ bif yaldız le
kesini andD'lYCll' Jlllbisv' mu~e et
tlm; sarığt baıınna koydum. Bana i
kisi de u7gun gelmly~r. Ke~e giy
dirmesini terziye slSyleseydim. Hele 
sarık hazır boyun bağ'lanna bemılyor. 
Bu sabah tnfhraca tezyifkftr bir 10.
tu!la mmt e!blseyi glyme'klifiml de 
rica etml§tl. Kostümiln k~ıs!nda ilk 
defa içine dalınacak bir havuz ken:ı
rmda gibi tereddüt ediyorum. 

Saatime baktım: Dokuz olmus! 

Blrdenblre karıır verd-ım. Pantalonu 
;iydim, sonra strt~l' ceketi geçirdim. 
Kurnasm kl!ptan l~lemeleri tenimi hı
~ır ht~ dalıyarak bana ilrpermeler 
verdi. Sanjı da başıma ıeçlrdim ... 
Aynaya bakttm: Felaket! Gravürler
deki hah tüccarlanna dönmü&tim. Cil
dimi es11ter bir renıe hoyayamam ki .. 
Oldujum yere ıne,-ua bil" tawla çök-
tüm. • 

Bııpnl çevirdim: Yanımda bir biz .. 
metçi var. nu rnahlUkların bir yert 
&ıfdiklc;rfni duymak kabil olmuyor. 
Ntrede bir cJ.el.ik bulutlarsa oradan 
rüzglr gibi esiyorlar. 

Hürml!!tle eğilerek bana bir klğıt 
~tb: Bilmtflf mihraeeııtnaı ortaneı 
oı1u bh' ra~ tanlı sarmak tein be· 
nl d·A,frel~rinde bekllyormuı... Oh! 
Kurtuldum. 

Saraya koştum. Dehllzll!!rde kaybol
duktan, kapıları saşırdıktan sonra ni
hayet prensin daıresir.i buldum. Prens, 
yilzüniin bakır rengini yer yer par
latan bir l•dun atc-..sinir kerşıstnda mü 
tebl!!sslm beni bekliyc•r. 

Kıyafl'timl görlin<:E müstehzi lıir 
~iılümseme ile· 

- Sarığıııız korlnınc; bir: ~ey! D·~dı. 
Teslimıyetle: 

- Biliyorum! Dedim. Fakat zanne
dersem bu kusur yalnız sarlkta ol· 
masa gerl!!kl 

- Düzeltelim! 
Üstünden bir kırbaç, bir tüfek, bir 

çift mahmuz, bir slşe viski soda, kal~ 
dırmak suretiyle biJ- masada yer açtı. 
Bir dl!! minyatür madalya kaldırırken: 

- Ol:lumun resmi! Dedi. 
Hem bu on sekiz yaşındaki babaya, 

hem de oillma hayretle baktım. 
Ellerini birbirine vurdu: Uşaklar 

kosustular. Bir kaç metre kumaş ıe
tirerek sanki ölçüyorlarmış gibi oda
ntn boyunca uz•ttılar. 

Merakla sordum: 
- Bu kadar kumaşı ka!amamt ko· 

\"acaksınız? 
- Baıınızı arkaya deviriniz ve kl

mıldımaytnıı. 

Perişan, itaat ettim. 
Alnıma çıtrrdar gibi bir ses çıkaran 

\'<! derimi tırmalıyan bir kumaş da· 
yadı; .sonra uzun ve amber kokulu el~ 
!erinin inantl111az &liratlyle kumaıt 
gizliyecek surette bas döndürücü bir 
sargı yaptı. S•ynlm ağrımrya başla· 
dı. Geriledi: uzun uzadıya eserini tet
kik etti, ümit5iz: bir tı:vtrla bana d g 
ru sokuldu. "3lr darbf' ile bu kumaş 
yliınmı devirdi ve: tekrar işe başlııdt 
Ensemde bir şey eallınıyor ve beni 
rahatsız ediyor! Elimi uzattım, ba
ğırdı: 

- Dokunma~! Hl~ bir şeye elini
zi sürmeyin. Hah' Tamam Şimdi ken
dinize bakın ... 

Buna cesııret edtımediğlmi çöylemh 
iiretiın s-~ı.:. . Anladı. Kendi eliyle 

bir el ;ıynast m:.ıttı Bir halik guru· 
riylc sordu; · A rkaSJ var) 

Amerikıcl.a bir terıhın tah•illn• Colonıbia 
tJni\ler.ltesındc devam ederken dıfer nrdtaD 
dOnyanın en miitck&mil dit hastalıkları Kh· 
niklerlnden biri olan Roclıuter Klıılffnde ~a 
htarık naurt ve tecrllbl bila:llerinl derinleş 
tirmlıtr. 

Dr. Safi Untvusltedeld docentli'lt müddeti 
ıarfındı bila:hi ft >"illı:eek abla1ıı ile cerc~ 
talebelerinin a:crelne arkada,lırınm hilnnct 
ve muh~bbetlni üzerinde toplamııtn. 

Kedcrdide aile ve arkada~larına candan 
tazi:ııetleri.ni~I eur.arıı. 

* Türlı dit tabiplerı miyetııocl..,: 
Kıymetli ıneslekla,ımıa Safi 'Ediııla ani iSi 

mU dolayml• bigiln aaat 12de büıün meslek 
taşların törene iıtiralı etmelı there lleıruıtta 
Dia Tababeti Mektebinde hanr bulunmaları 

VEFAT 
Mülga Hariciye Nezareti Umuru 

Şehbender( Müdürü Muavini Had 
Abdullahm oğlu ve Adalar Belediyesi 
'BazkAtibi Salahattin . Gülen'in eni:ft>si 
ve Toprak Ofis Şef Muavini Zeki 
Berkmen'in bac11:ıe~ı lktısat Vek~lett 
sanayi şuhe ırüdürlerindf!D İbrahim 
MUnüp Soykan tedavi edilmekte ol
du_Cu Straservıi.crde Alman hastaha
nesinde bugü:ı rahmet. rahmana ka
\•uşmuştur. 

Cenaze 18. 6. 942 tarihine raettıyıın 
Salı günü Alınan hastahanesinden sa
at 12 de kaldırılarak Beşikt:iita sı
nınpaşa camit §e.iflnde öğle namunıı 
müteakip cenaz2 nazıımı eda edfld.ik
tl!!D sonra Yahyaefendide aile makbe-

'ne defnedilecektir. 
Cenabı Hak i~riki rııhmet eyleşin. 

Çelenk ve çic:ek gönderilmemesi bil· 
'ııı sıı rir'l'! rıl•ınur 

VENi NeŞRIYAT. 

FOTO MAGAZiN - 18 ıııcı nQshaaı k 
pıfında son moda saç tuvaletini tcmsll eyi• 
""" bir ba;anla lo!l~I Morgan'ı" venı bır 

ıı:rafi ile ~Oslü c.larak 'rl!mışttr. 
GENÇ 1 URK - lanıtu, li'lıirdr Tlirk 

ı:< do~ru 4 imci: sayr~ htanbulda eıkoııı,t ı 
VURD VE DU~YA - Aylık !Um ve fikir 

rnc1:nıuatıdır. ıs - 16 ıncı sayısı lınlcarada 
çıkmıştır. 

Beyoğlu Halkevinir haztrladtğı i
ldncl sanat haftası dün Beyoğlu C. JL 
P. blnaaın:ia açılmıştu- Kalabalık 

dinleyici kütlem önünde: söz söyllyell 
Ahmet Hamdi Tanpmartn 11$ana 
mevzuunu bir çok baktmdao inceli• 
yen alAka verici bir konferansmdaıı 
sonra, peyizaJ r.erglsl acrlmıstlf. Serp 
de genç sanatkArh.rdarı Bedri Rah 
Eyüpoğlu, Nurullah Berk Cemal T 
lu, Cevat ve Mahmudun 55 eseri t 
hir edil.ınjştir. Bedri Rahminin ve 
rullah Berk'in t.aUoları ve dıter 
tablolar dikkati ~ekmiş ve çok b 
nilmiftir. Önümwdeki Sah günü 
binada profesnr Leopolıı 'Levy tara 
ftndaıı bir konferans verilecek ve 
desen aergiai ı:\çtfacaktır. 

1 KOÇOK 
... BUi lll HAl;..1.l::U,J. C.h.h. " •ç 

~ ıcb!r4e \tuz aı~ıntı~ ,.,, b ne ccmck fııt 
n ,caı ıartlara unun b!r btt trbayılıfl fili 
aalıaNH •C•O" karar vfrmiıılr. + YUZl::IU<EN BOCil.'LD.! - Hakin a 
da lthi Auil•l11hıean11da d.niı• si""1t 
a'ltrntıya lup:larak boıtulmu~tur. 

+ 1150 LlilA ÇALMIŞ - Akıarayda t 
ıl• cıınü tokajında ırılltubllit HUaey\rJ 
••ille bırıu .u-mıı ve ııso lira para 
•lblMı ve etpa calarek hcn11tur. 
.. ÇENGBLKOYUNDt ilR EV soy •u--- Cib41i lnmı fabrikuı tefflrlıldc11 

faaatı Çeııa.llt6.vlır.d•IU cvi1111t hınıa ,tr, 
500 lif• lıll'!Pctlndc ıııtıenher, pare v~ "il 
cat.ruım. * ~lMAat SHll1.1Ut - Vali dtn ..,: 
bll,.,.,ıtula\I miıılert caerlcr ter""'91 c 
•• tuut abıııwtır. 

.... toıoı TICA!tET MU1>U1"J - • 
'ical'lt m041SrU t(ecnıeddln Meıe VPillık 
ıemota b11hıamak Orera Ankara,.. citml * YENlt>.JıU eADlJtVANI - Yııılcı 
nln Mtll1' ta1'tııına bahn cepebsl lln!ln 
buyilk bir ••drrv•11 paptmlacaJrtır. 
.. TAJUHI MElUtESEL~R - Beledi 

Gail ltıılvan Oıerindekl Şenısl Safa ve Gaz 
fetıla 1Dldr11clcriııltı tarihi ı.11-tl baln 
-l•n ıri!zelleştirllırcs.lıte karar •·ennl1tlr. + YENi BIR lURLlK Moı r 
moti:ınUr u~ıılaıc!a kullanılan mal ~ 
wdck ııarcalaıJle to.ıttları itl:al eden t 
bir birlik kuı:prıık llırre diln T'car~t t 
~a toplanmıı;ludır. BirEk hrycti 
tacirler kendi ıratann"an iki ithalıııc 
Ankarayı &ondueccktir. 




