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M. Roosevelt ile 
Müzakereler 
Dün Başladı 

lngiliz Başvekiline 
Bir Kurmay Heyeti 
de Refakat Ediyor 

ALMAN TEBLiGi 

· Sıvastopol 
Müda.faası 

Yarıldı 

Meclis, Tatil Yaptı 
150.000.000 Liraya Kodar Dahili 
Bir İstikraz Akdine Dair Ola n 

Layiha Müzakere ve Kabul Edildi 

• 

Köy Okulları 
Ve Enstitüleri 
için Teşkilat 

1 

AFRiKA CEPHESi 

Mısır - Libya Hududu 
Üzerinde Müstahkem 
Mevzilere Yerleşti 

Dinlenme çağı gelen sahne sanatkirlanm.ız için tanzim edilm<'k 
tc olan Sülej'JD.aniyedeki eski Tıp medresesi 

Darülacezede Yeni 
Pavyon 150 • 200 

Bin Liraya Çıkacak 
Vali LQtfi Kırdar, içtimai YarClım işl eri 

için Af ınan Tedbirleri İzah Ediyor 
Darülacezenin genişletilmesi 1 

ve emekli sahne sanatkarlarına A • k 1 9 
bir yurt tahsisi için beledıyece m e r 1 a 
son zamanlarda sarfedilen faali • U k G • • 
yet, içtimai yardım meseıesinin t!G emısı 
geniş bir manada ele alındığını 3' 
göster~e.~t~ir. B.u mevzu üzerin Daha Yapıyor 
de ve onumuzdeki yıllarda yapıla 
cak yardım işleri etrafında vali 
ve belediye reisi Dr. Lfıtfü Kır-
dardan bizi tenvir etmesini rica Bu Suretle Mevcut 
ettik. Vali ve belediye reisi, ga- Ur..ak Gemı"ler·ın'ın 
zetelerde sosyal kalkınma işlerine "3 

önem vermesinden duyduğu mem S 35 Qf k 
nuniyeti belirttikten sonra Darül- ayısı aca 
acezenin kuruluşundaki ana ga. Ankaraı 19 (Radyo gazetesi) __: 
yeyi izah ederek dedi ki: Son yapılan deniz harekatında u-

"Bugün büyüklü küçüklü ve çak gemilerinin büyük bir rol oy 
cemiyetin himayesine hakikaten naması üzerine Amcrikada yapıl 
muhtaç bin dört yüze yakın va- makta olan diğer harp gemil'!ri
tandaşı barındıran Darülaceze ne tercihan, 500 bin tonluk 19 u-
1307 yılının mayısında o zamanki çak gemisi inşası mümessiller 
Dahiliye Nazın Halil Rifat paşa- meclisinde karar altına alınmış
nın himmetile kurulmuştur. İs - tır. Bu suretle Birleşik Am~rlka 

Londra "Muharebeyi tanbuldaki sakatlarla evsiz ve uçak gemisi sayısını 35 e çıkar -

T " b• H + y ·· •• d kimsesizlerin banndirılması mak.. mış olacaktır. 
a ıye a ası uzun en sadile tesis edilen bu müessese Bu gemileri muhafaza ve her 

Kaybettik... Diyor memleket zenginlerinden ve ileri zaman faaliyette bulundurabil -
Kahire, 19 (A. A.) - İngiliz gelenlerinde~ m~ekkep bir heye me~ iç.in de 50~ bin tonluk lw.ı· 

tebliğinde kaydedildiğine göre, tin çalışmasile ışe başlamıştll'. vazor ile 900 bın tonluk muhrıp 
sekizinci ordu şimdi Libya budu- Heyet elli bin liralık iane bileti ive torpitobot inşası da alınan ka. 
dunda ve Tobnık bölgesinde tah ~ Devamı Sa. 2 Sü. 3 rarlar arasındadır. 
kim edilmiş kuvvetli mevzilerde 
bulunmaktadır. Ayrıca faaliyette 
bulunan seyyar İngiliz kuvvetleri 
sahil bölgesinde düşman kollan. 
nın ilerlemesine mani olmaktadır. 

Dün bir İngiliz kolu El Adem 
hava meydanında bulunan düş-

man kıtalanna bir topçu ateşi aç Kavn.n Edenlere 
mış~ır. "':I~ Karışmayın1z 

Tobruk bölgesinde İngilizler 
dün üç tank tahrip etmişler, dört 
tank ta hasara uğratmıslardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 19 (A. A.) - "Tebliğ,. 

Şimali Afrikada düşman şarka 
doğnı daha çok itilmiştir Alman 

l2fj" Devamı Sa. 2 Sil. 7 

Finlandaya 
Bir İhtar 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Yolda iki kişi kavga ederken Malatyalı !Jcnd~ 
adında biri araya girmiş; fakat hemen he -

men her zaman olduğu gibi kavgacılardan bır 
tanesi işe karışan bu yabancıya iena halde öfke
lenmiş, ötekini, asıl hasmını bırakmış, bıçağmı 
çekip zavallıyı tam on yerinden yaralamış! Za. 
bıta vakalarınm bir istatistiği yapılırsa, öyle sa. 
nıyonım ki, kavgacılardan ancak yüzde beşinin, 

fakat ayırmak yahut bir tarafı tutmak için araya girenlerden en 
aşağı yüzde ellisinin yaralandığı meydana çıkar. Hele kan koca 
kavğasına karışanların çok kere yalnız birinden değil, birleşerek 
ikisinden de dayak yedikleri muhakkaktır. 

Bunu pek ıyi bildiğimiz halde acaba niçin kavgaya kanşma 
ve kavgacılan ayırma huyundan bir türlü vaz geçemeyiz? Zira 
kavga kadar kavgaya karışmanın da bir cakası, bir çalım satşı 
bir acayip keyfi vardır. İnsan, böbürlenmekten, kendini göster
mekten, rol almaktan, üstüne lazım olmayan işlere burnunu 
sokmaktan, buyruk kesilmekten çok haz eder. Zabıtaya düşen 

· vazifeyi benimsemek ise pek hoşlandığı, can attığı rollerden bi
ridir. O rolü takınabilmek için ölümü bile göze alır. ·Her yıl ga
zeteler, yukarıdakine benziyen yüzlerce yaralama, hatta cana 
kıyma vakası kaydetmiyorlar mı? Okadar ki adeta, şehrin ötesi. 
ne berisine (Kavga edenlere karışmaymınz, siz işinize bakınız 
ve yolunuza gidiniz!) ibareli levhalar yapıştırmağı düşünmek 
bile yabana atılacak bir fikir sayılamaz. 

Tevekkeli büyük ahlakçılar insanlara hayvanların hayatın. 
dan ibret dersi çıkarmazlar? Bazı hayvanlar bu hususta şüphe
siz bizden idrakli, hesaplı ve filozofturlar. Mesela birbirile ça· 
tışan iki öküzet iki geyik veya ayıya öbürleri karışmak şöyle dur
sun, başlarını çevirip bakmağa tenezzül bile etmezler; "İt dişi 
domuz derisi,, diyen bir tavır takınıp etraf süt liman imiş gib· 
otlamağa, yahut ufukları seyire devam ederler. Bizde ayni yold& 
gidebilsek zabıta vakaları epey bir azalma ve eksilme gösterirdi. 
Hoş, yalnız zabıta vakalarr değil, belki cihan siyaseti de büsbiitiin 
başka bir şekle girer, dünya bambaşka bir çehre arzcder 
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Halkı 

T:-
Beyhude 

Zahmete Sokan 
- Pardon ... Arcnuıd:ı bir ,ey geç- Dramatik bir jestle elimi alnıma gö En Fazla Gıyım • 1 yolcu, Bagaı ve Eşya 

mcdi~:?gibi? tiirm~~~~~trrlamryorum. Eşyası Yükselmiş lstikr~ar Temin Edecek Tarifesi Hazırlanıyor_ 
Bir Muamele 

- Dısküsyon! O, hoş görüyordu: Hayat pahalrıığinin 1938 yılından Sofyadan kall;;an ilk Avrupa trenı 
Omuzlarımı kaldırdrm: - Geçmf~ gün ... Amma, haksız de- 1941 yılı sonur.a kads.r iecırdiği de- dün sabah saat 6,50 de Sirkeciye gel-

Havagazl lçln abone olmak I• 
flnde yanhıJıijına 10phe oımıyad 
bir usul tatbik edillyor: 

- Munakasa etmiyordı:k konuşu~·or ğildiniz,.Herkes içer amma, ağzına iı; .. r ğişmeler Ticııret Vt-kaleti tarafından miştir. Trenler Sofya ile İstanbul a-
dıık, Sadece b'zı uyk•ısuz bıraktı. kJ- Amma, müsaadenizle, arkadaşmız, s~ tesbıt edilmiştir. Burıa göre gıda mas- 1941 Rekoltesı·ne F. t K m •. t ···y rasındakı mesa reyi 24 saatte katet -

Abone olmak lstlyen bir ıcırn· 
ae ya kontrat gbsterrnek, yahut 
da mal eahlbl olduijuna dair t•P11 

ibraz etmek mecburiyetindedir. 
Aksi takdirde havagazl kullan•· 
mamıya mahkOIT'dur. 

famızı §işlrdı. Hem de. bize ait olmı. l londa, çifte telli oynam;ı.ğa kalkmıstı raflarında Ankara ve istunbul vasa- ıya On asi 5 efthl Or mektedirler. Avrupı> trenleri için şim 
yan şeylerle kafa şİşlrd· musaadenız Misafirler hoş görlüler. Amma, onda•~ tisi olarak tukriten yuzde 60 bir yük- Ticaret Vekilliğinin tesbit eylediği malarmı Ticaret VckiJliginden lstiyc- dilik Sivilingrada k&dar ve umum! 
le · sonra. "vururum, asarım, keserim" laf ı;elme kaydedılm:•tlı', Etlerdeki artıı; ihracat malları fiyatları, piyasada de- ceklerdir. tarife Uzerlnden bilP.t verilmekte ve 

Manolaki, durulmuştu , gözlükle ·ini lar etti. Masanın üzerine de tabam.a- yüzde 35. tutün v:: sıgara gibi ınhi- rin bir ılgi uyandınnıstır. Jı'jyatlarm Yeni fiyat r':!jiminin harici tlcare- bagaj ve eşya için de yine bu tarife 
duzeltt: srnı çıkardı koydu. sar maldelerinın ise yüzde 20 ile va- bu senenin toprak ve hayvan mah - timizin inkişafmda büyUk tesirleri tatbik edilmektedir. Devlet Demiryol-

- Prensesin sizden bir ricası var - Hatırlamıyorum. satinin dunund.ı oldugu, buna muka- sullerine aıt olması, gelecek aylarda göriilccektir. \arınca yeni bır tarife hazrrlanmak-

Mesell dayıaıntn apartımanın· 
da kira vermeden oturan bıttab1 

kontratı da olmfyan bir in•• n• 
yapsın? 

İrkıldim: . - Uy)cusu~, ~or~unsunu7. ondan. 1 bil süt \'e m;ımtiliitınd·ı yüzde 65. şe- açil11cak iç piyasalarda sattşlarm daha F.v\•eJce yapılan yüksek fiyatlı sa- tadır. Dcmlryollarımtz taraftndan Jş-
- Estağfurullah. Ne miinasebetlc? Sonra,. mlsafırlerın otel hatıraları o-) kerde yilzde 70. zeytinyağında yü?.de şümullü oJmasır:a yardım edecektir. tışlar bu malları alan memleketleri letilen Pityon, Neaorestiya, Urlu ve 

Ç<frbacı, cakctinin yan ccb·ııden b'ı t l ·ı k tı· d ··td' ı e cı er uvve 1 egı ır ve o amaz. Ar 95, kahve ve •;:ıyda yüzde yüz. vu- Yeni fıyRtar umum•yetle iyi kar;iılan- de satttkart mallarıı:ı flvatarını yilk- Diklya istasyonlarına dahili münaka-
' f çıkarmıştı, bana uzattı kada"ın k d G t b h · · ~ • 1 " ızı ov unuz. arson ara • murtada yüzde 125 olarak gönilmüş- mı.ştır. lhracııtçılar clün Ticaret Oda- seltmiye sevketmiştJr. Bu itibarla ye- latta kul anılan tenzilatlı bilet tarifesi 

Şirketten: 
1 - Dayınız gelir. bir ndl'ID 

kontrat yapar. O abone olur, fa• - Bunu. kabul etmen'zi... şış verdıkten b<ışka. ertes gece; bütüıı tür. Teshin ve ıenv.r masrafları An- smda bir toplantı yaparak 1941 ihra- ni fi.vatlar hem ir- piyasada bir is - tatbik edilmektedir. Tam vagon ha· 
~rfın, para dolu olduğunu anla . salona bir gal · f t k · · "" 1 . " zıya e c;~ tıme. karada yiizde 20, İ~tanbulda ise bu cat mallarının da fiyntlarlntn tesbit tikr:ıra yardım edecek. hem de itha- muleli eı;ya miitek~bilen ve hamu e- kat gazi alz kullanıraınıa, dlyorl•' · 

Yani vatandııı reamen yıl•11 

a!lylemlye ve blle bile ılrketl ıl· 
datarak it yapmıyı, ayni zırnın· 
da kendi itini yaptırmak için bir 
bııkaaınl zahmete sokmıyı mec· 
bur b ırakıyorlar. 

ıruştm, amma, "kabul etmeyi, anlama. - Yıne hatxrla?"ıyorum. artış yüzde 28 ı bulmuştur. Giyim edilmesini ve c-lde mevcut stoklar yü- ıat eı;yasındaki fiyat kararsızhgını ve nin mevcudu nisbetinde yilk katar-
:nıştım: M<ıııol~~I "!'"ndı kolluklarını ok,ıvı masraflarının !'eviye~i de 938 den 941 ıünden kendilerinin zıırardan korun- değiı;iklığini önliyecektir. ları tahrik edilerek nakledilecektir. 

- Susmak hakkı mı? j ok!jıy~ duzeltiyordu: sonuna kadar vüzde 235 i bulmuş ve Hafta içinde bu ı;;ekildc gönderilmiş 
İhtiyar tılkı zarfı, "eskı O<.manlı "' - O kadar çok yerde, o kadar çok bu ın-u · · d lb. ı . ... d 21- ithalar-t e"yası oelmiye ba.,lıyacaktır. , k t' ·1 t - •• · k . . o· p ıçın e e ıı;e eı yuz e :> e, .., .,. .. 

a e ı., 1 e yas ıgrn uzerıne oymuştu: para yedınız kı. Hatırlıyamazsınız · ı · d 2 y D •• ı J k B 1 k k• 
- Hayır ... Af i'stıyorlar... Haklısınız. Simdi. bu mesele bitti Ba~ ıbçl:amaüşıdr ar2ı75.} uz e.k2251 e .. t'ayakka- UrcJUncu un er 0 5 oru arın a 1 s ı ı t • k · . · · ~ ı ~r Y z e e yu se mış ır. 
esın yava~ atı. a bır rıcam var Prenses sizi merak B h t h 11' k l k M h k Ed.ld• Jamı·rat ı•ıttı• - Yuz lira. tm· . ' u aya p:ı a ı ı~mr arvı ama U a eme 1 1 

Sınsı sinsi g~ldii: e ~şN d' ? i~in işçi ve küçük memur ilcretleri-

Namık Kemalin 
Bütün Külliyatı 

T ab' ettiriliyor 

Abone olmak lstlyen bir adım 
hUvlyetlnl, ~ahftığı yeri aarıh•" 
ten giSster lp tnblt ettlrdtıcten• 
istenilen temnatı da verdlktl11 

aonra neye yeluı a!lylemlya v•· 
yahut dı neden ken di he11bın• 
bir bafkHınr zahmete eoknnY• 
mecbur tutulıunT Bu uaul yın• 
hftfr , nkettır ve hemen deDl,tl· 
rllmelldlr. 

H •• .• .. • y Eli el . ıye nın arttırılmast akla geldiği gibi, gı-
- uzumunu yıyın bagını sorma er nı oynatıyordu: da dd 1 · · d'" 'hf Agop Bahadır ve Kardosi isminde 

iki tacir İsveçten getirttikleri iki de
niz motörünü krymetleri dokuz bin 
lira olduğu halde beherini 1!l500 lira
ya satmışlardır. Bn suçla Millt Ko
runma mcıhkemesine verilen tacirle
rin duruşmaları sona ermi~tir. 

fi Kfi.tJbe de elli lira vereceğim - - Enteresan adam, dıye d 
1 

m.a . e e:-fı~ın.1ve. ıgeıd· -~ .. ıyaçkmadd 
N d ., E · b · . B · ld" . · e erının ıyıı. arını uşurme e - e en. z yetı eraber çektık una gu um. d .. ·· "! bT 

B hşışı da bir almalıyız. · - Ben. Prensesle, ne ayakta, ne de uşunu e 1 ır. ,, __ _ 

Manolaki, parmağını ısırmışt: oturup konuşmadım ki., Enteresan a- iaşe Mu""du""ru··nu··n 
- Bahşiş mı? Kabul etmiyorum., dam olduğumu nereden biliyor? 

B r kahve iteceksiniz,. Bir kahve .. İhtıyarın sönük gözleri süzüldü, ba. 
Tekrar, ıslak ördek gibı sıçrayacak yıldı; sesi titredi, eridi: yeni Vazifesi 
sandım; ürktüm: - Kadın kısmı, hisseder 

İddia makamı suçu sabit görmüş 
ve Agopla Kar:iosi'nin Mili! Korun
ma Kanununun 59 uncu maddesinin 
birinci fıkrasına göre cezalandırtl -
malarlnı istemi~tir Bu fıkra 3 sene
den 10 seneye kadar hapis ve 1000 
liradan 10,000 lira Jr~dar para ceza
sını ihtiva etmektedir. 

- Peki . - Mutabıkız 1 • 
tııerini. ~ğuşturdu: Manolaki, düşüncelere dalm1-ştı: 
- Mutabıkız! - Prenses, bütün oteli bahşıııe 

"gark" etti. - Hayır, dedim. Bu zarftan yirmi 
be lira alın kltibln parasına ekleyin ... 
İhtiyarm sönük gözleri parladı; el

len, dudaklan titredi: 

- Nobl adamstnız mon bey Sizin 
k n nızda hakikaten prenslık .. var ..• 
Böyle söyliyeceğınizi biliyordum Ben 
katıbe, sizin kesenize dokunma~n, .. ; 
rıcn vereceğim 

İçımdcn geç~edi desem yalan! Ma. 
no?aki, ne ebleh ne de gaddar hasisler. 
dendı. Bütün iş adamları gibi "işin se. 

meti,, için konuşuyordu. Prenses, 
ona. "ıki yüz lira" vermişti belki? Fa 
kat ihtiyar otelci. saf yüzlü katibim 
"Adam hesabına,, katmıyordu klitibine, 
ke,ndi mürüvvet hamiyyet kesesind"n 
ancak elli lirayı muvafık münasebet 
gorebilmişti. " • - "' 

Zarfa elimi sürmemiştim: 
- Laf aramızda, hakikaten bu, ne 

pa,.ası? 

Manolakinin buruşuk yuzu soluk 
tu la kırmızılığı ile bir an canlandı: 

- E mssaadenizle ... Nihayet ot"lin 
s hıpleriyiz. Böyle şeyler olur. Bıra. 
kın canım ... 

Elini havada salladı, içini çekti: 
- Hiç unutmam bir gece, siz sarhoş 

olmuştunuz. Bir arkadaşınızda vardı 
Sız arkadaşınızı kovdunuz. · 

Bunu "gırtlııktan" söylerken bir za. 
rafet, belki bir edebiyat yaptığını sa
nıyordu: 

- Bahşişe ugark'' etti, Misafirler
den faz]a r:ıhatsrz olanlar varsa bü
t~n masraflarını kendi hesabına ge
çırtecek, Bu gece de. bıitün otele zi 
yafet veriyor 

K ih, kih gUlüyordu: 
- Tıpkı, sizin gibi, . ., 
Önümde. hürmetle toplandı: 
- Elbette .. O, Prensesse .. ZatıaJi. 

niz de Prenssiniz:! 
Bu "Prensi k" sinirlerime dokunu

yordu; yalvardım: 

7.30 Procr•m 
7.Jl MUıik (pi.) 
7.45 Haberelr 
8.00 .MUıik (pi.) 

13.30 Proe:ram 
13.33 Şarkıl•r 
lJ.4$ Haberelr 
ı4.00 Bando 
14.30 At lcoıul•rı 
18.00 Procr•m 
18.03 D•ns orkestra 

(Devamı var) 

18.4$ Çocuk klilbU 
19.30 Haberler 
U.45 Serbes 
19.55 Fasıl heyeti 
20. ı S Radyo caıetcsi 
20.45 Sarkılar 
21.00 Konuıma 
21.IS !.tekler 
2 l.45 Konuıma 
22.00 Orke•tra 
22,30 Haberelr 
22.45 Kapanış 

Meclis, Tatil Yaoıı 
~ Baştarah 1 incide 

t mamen milli müdafanın fevka
lade masraflarına tahsis edilecek 
tir. Tasarruf bonolan kısa vadeli 
bir istikraz temin etmiştir. Bir 
kısım vatandaşların paralarını ter 
cıhan u~un vadeli istikrazlara ya
tırmak ıstemeler1, diğer taraftan 
da piyasanm deplasmana müsait 
olduğu nazarı itibara alınarak bu 
layıhayı tasvibinize arzettik. 

Milli müdafaa istikrazınm ev _ 
v lki istikrazlardan farklı olan ta 
raf r, transların miktar ve zamanı 
nın tayinini hükumete bırakmış 
ol nasından ibarettir. Bu isikra -
zrn diğer bir hususiyeti de tahvil 
lerin iştirası hususunda tasarruf 
bonolarının işlenmiş olan faizleri 
ile birlikte nakit makamında ka
bul olunması keyfiyetidir.,, 

Maliye Vekili, tamamen mlllt mü
d faa m:ı.sraflarına karşılık ol:nak ü
zere çıkarılan bu tahvillere de hnlkı
mtzin büyük rağbf!t göstereceğinden 

la şüphe etmedlfınl söyJiyerek söz
lerini bitirmiştir, 

Maarif Vekilinin sözleri 
Meclisin bugünkü içtimaında köy 

okulları ve enstitüleri teşkiHitlandır
ma kanun layihasının kabulünü mü
teakıp kürsüye gelen Maarif Vekili 
Hascan Ali Yücel, bu kanunun, Mec-

n şerefli tarJhine yeni sayfa llfıve 
tiğini söyledikten ve lfıyihanın ha

ı:ırlanmasmda çalışanlara teşekkür 
ettikten sonra demiştir ki: 

"Arkadaşlarrm, bu son günlerde 
tnaarif ve terbiye tarihimiz yüksek 
heyetinizin önünde müzakere mevzuu 
oldu, Size kisaca mac.rifimizin tari -
hinden dört cümleyi burada tekrar 
edeceğim: Bu Cumnuriyetin ilk sene
lerinde ikinci Cilmhuriyet Maarif Ve-

nin tzmlrde söylediği nutuktan 
ın.mış parçalardır. Onda merhum 

ıf Çınar ıiiyor ki: "Ben Maarif 
Vekilı sıfatlyle tamamen kaniim ki. 
Tilrkiyede ilk tedrisat yoktur, BüUln 

ektepleritııiz 3,2(10 dür. Mevcut fp-
d i muallimler 5,600 dllr. Saliihiyet-

e, vukufla ve ;ş 'c.a~ında bulunmak 
i b rf)lc söyluyo!'Um ki, Türkiye 

mhurıyctindc tedri atı iptid iye 
tur, Kemali hic ıplı. söyliıyorum 

, Tilrkiye Cllmhurlyetinin bazı köy 
l,.r nde b'r tek mektep bile yoktur. 
7}' tt."ı bu cözlimu :ı - 4 vilayete bile 

edcbılı ·n 1.. Eural rda daha 

30 sene mekter> açıiınc.sr ve yaptıma
sı imkanı yoktur ... 

Aradan ger;en ve millet hayatında 
krsa sayılacak sel'leJerden sonra Ma
arif Vekilliği va.zifesini verdiğini~ bu 
ntıçiz arkadaşınız ,s!ze diyor ki, TUr
kiyede ilk öğretim vardrr. Bugilnkü 
ilk öğretim ôğl·etmenlerine lltıveten 
50 bin öğretmen lQ ~ene içerisinde 
yetiştirllecektir. TUrk milletinin tah
sil çağında bulunaı• çocuklart yine bu 
seneler içerisinde y07de 100 okuttu
rulacaktır. Merhum selefimin edasın
daki şikllyet, :>eninı size maruzatta 
bulunurken sesımde duyduğunuz se
vinç ve bahtiyarlık tam zıddınadır. 
Bütün teşkilatımızla elimizden geldi
ği kadnr işimizi yr.pacajtımxza inanan 
eyimser bir eda He huzurunuzda ko
nuşıhaktaylm. Bunun bUyük şerefi, 
yüksek h~etinizindir Para istedik 
pan verdiniz, kanun" istiyoruz, ka -
nun veriyorsunuz. te~kilat yapmak i
çin huzurunuza ~eldl:c onu tasdik bu
yuruyorsunuz. HükCımete düşen, icra 
unsurlarına d~en bunları olduju gi
bi yerine getirmektır ... 

Meclisin bugünkU tcplantTsmda di
~er bazı !Ayihalarm birinci mUzake
releri yapılmış ve müstacel olan 11iyi
halar çıkarıldığt içın Ağustosun ücün
cü Pazartesi ıfinün"' kadar tatil ka
rarı verilmiştir. 

l2fj"" Baştarafı 1 incide 

na kadar 7,585 esir, 2G tank. 68 top 
ve 

0

bir zırhlı bfjtarya alınmıştlr, Şid
detli münferit muharebeler esnastnda 
1288 toprak ve beton sriimak :ı:apte
dilmiş, 46239 mayi:ı kaldırılmıştır. 
Şark cephesir,in d!fer kesimlerinde 

geri bölgelerin temıılenmeıılne devam 
edilmektedir. Sovyetlerin birkaç mev 
r.il mukabil taa?nızu geri püskürtlll
mt\şti.ir. 

Kutup Okyanusu sahilinde Mur
mansk llmanTnın ve Yokonga'nm te
sisleri ağır çapta bombalarla dövUl -
ınüştllr, Bu arnda 6 blıı tonluk bir ti
caret vapuru batırt:mıışhr. Büyük bir 
ticaret gemisi hasara uğratılmıştır. 

Bir denizaltı batırıldı 
Roma, 19 ( A A.ı - Tebliğ: Kera

denizde fa·ıliyef!c bulunan serf hü -
cumbotlıırı filotlllamrıın birliklerin -
den !;>iri Slvasbpol sulortndıı bir Sov
yet denizaltısını torpilliyerek battr
mıstır. 

İaşe Milsteşarlığı, Fiyat Mürakabe 
Umum Müdürlüğı:ine tayin edilen 
Bölge İaşe Müdürü Mümtaz Rek'in 
tayin emri dün ker:.disine tebll~ edil
mi~tir. Mumtaz Rek şehrimizde iaşe 
teşkilatını tımzi;ne muvaffak olmuş 
ve dürüst kraı:ıh ile muhitimizde ge· 
niş sempati uyandnmt~ ve kıymetli 
bir ikhsat idareciSl olduğunu isbat 
etmiştir. 

Yeni İaşe Miilürü gelinciye kadar 
Mumtaz I\ek vazifesine devam ede-
eektir, 

Basın Birliğinin Hayırlı 

Bir Teşebbüsü 
Türk Basın Birliği İstanbul mmta

kası yeni bir teşebbüse girlşmiştir. 

Mmtaka merkm.inde :ıçıla.n bir defte
re Basın Biriif(i azasından açtkta bu
lunanlar veya munzam hizmet arı -
yanfor kaydedilecek ve yeni bir ar
kadaş arıyanfar bu kayıtlaı·dan fay
d;ılanacaklardır. 

Bu suretle gazete ve mecmua iş -
terinde çalışmak istiyenlerle çallşa -
cak arkadaş ;ırıyanlar yekdıgerine 

tanıştrrtlmış obcaktır. 

Basın Birliğırıe bu hayırlı te§ebbü
sünde muvafCakıyet dileriz. 

Altın Fiyatları 
Dün bir alttn 3310 kuruştan ve bir 

gram kiil~e 451 kuruştan satılmıştır. 

Da~, ülacezede 
Yeni Pavyon 

«:;tr Baştarat ı •ıcııte 

tertip ve tevzii suretile ilk ser -
mayeyi temin etmiştir. Daha son 
raları yardımlar arttırılarak 29 
teşrinievvel 1308 de Darülacez 
binasının ilk temeli atılmıştır. 
Müessesenin açllış töreni de 19 
ağustos 1311 de yapılmıştır, 

Dunışma karar icin başka güne 
bıra kılm ı~tır. 

Kazaen Yaralanma 
Neticesinde Ölüm 

Doktor Kadl'i Raşit (paşa) nın to
runu ve kibrit şirketi muhasebecisi 
S<ıbrinin ktzı on sekiz yaşında Azııde 
evete bulduğu bir tabancayı karıştı

rırken kazaen yarnlamntştır. Azade, 
OrtakCiy Şifa yurduna kaldırılmışsa 
da hayatını kurtarmalı: kabil ohıma
mt~rr. A7.ade, bu serıe Boğaziçi lise
sinin on birincı smrlına gec;miş, ça
lışkan. zeki ve kendini çok sevdirmiş 
bir talebeydi. 

1 KOÇUK HABERLER' 
* VlLAYETTE YAPlLAN TOPLANTI 

- Dün VAiinin relallflııde bir toplantı YA· 
pılmıt ve I••• mevzuu etl'llfmda yeni bazı 
kararlıır ittiha7 edllmiotir. * TEMMUZ VE ACUSTOS EKMEK 
KARNELERi - Vllbetln bütlin kazalanna 
ternmuz ve afu•to• ayları için bazırlıınmıt 
olan ekmek karneleri •önderilmlttlr. Bu kar 
neler yarından itibaren dafıt1lacaktır. + TAHTA ,AYAKKABJ - Belediye te· 
mlillk am~leaine tahta ıoyakkabı yaptırtacak· 
tır. Bir çi~ tahta kunduro Z.S Ura7a mal ol· 
maktadır. 

lngôlterenin 
laf A9rısı 
l2fi" Haştuafı l incide 

dört misli arttırılmıştır. Harp sa 
nayii için lazım olan ham madde
nin hepsi Hindistan içinden te
min edilmekted.ir.Hindistanda ek 
sik olan yalnız motör fabrikası -
dır. Tank ve tayyare motörleri 
Amerikadan gelmekte, ve inşaat 
Hindistan fabrikalarında yapıı -
maktadır. 

Biz bu müesseseyi inkişaf ettirmek 
ve zamanın ihtiyaçlarını miimktin 
mertebe kar311ıyabilecek bir hale 
sokmak için ayni prensip dahilinde İngilterenin k o rkusu, Hindista 
hareket ediyoruz. "Darülacezeye yar- na bugünden istiklal verildiği tak 
dun cemiyeti,, bu s.<>n aylarda faali- dirde, bu harp gayretinin .tzal -
yetini arttırmış ve bu gibi müessese- ması ve ord unun buzulmasıdır. 
lere yardun için nrsat bekllyen ha- Halbuki Hintliler, istiklallerine 
miyetli vatandn~larımtzın hislerini i- kavuştukları takd ird e b u ist iklali 
fade etmelerine imkan verecek top- müdafaa ve muhafaza için daha 
lantxlar yapmıştır. Şunu bilhassa şük-,iyi harbedeceklerini iddia etmek 
ranla kaydede:im ki, ilk ve müteakıp tedir 
iki toplantıya iştirak eden hamiyetli · 
vatandaşlarnnutn yardım için göster- Belki iki taraf ta haklı, belki 
dikleri alAka beni hakkiyle mütehas- iki taraf ta haksız. Fakat muhak
sis bmıktt. Cem~yete kayded.\le~ A: kak olan şey, böyle bir .z.am:ında 
zanm adedi ellıyı geçti ve elli bm li- Hindistan meselesinin yeniden ve 
ra toplandı. Yapılacak asri pavyona vahim bir şeilde canlanmış olma 
tahsis edilen .?u. teberrulardan b_aşka sıdır. Milletlerin hüriyet ve istik
aza her yıl gunlük masraflarına ııtıve • . . . 
olmak üzere mukannen aidat vermeyi lalı ı~ıı:. harb~den. ve ha_';"P_ten son 
de kabul ettller. Mukannen aidat se- ~a. b~tun mılletlere, . hurıy~t ve 
nevi 60 _ 120 lira arasTnda değiş- ıstiklfil vaadeden İngılterenın bu 
ınektedir vaadini ilk defa Hindistana karşı 

Yeni ;avyon 150 - 200 bin liraya tutması en kestirme yol olsa ge
yaptlabilecektlr. Teberrular inŞaata rektir. Ç ünkü bu h arek et, yalm.z 
başlı:yacak mikbrt bulur bulmaz mal- Hintlileri tatmin etmekle kalını.. 
zeme tedariki ımk~nına göre temeli yacak, hüriyet ve istiklallerini de 
atılacaktır, mokrasilerin zaferine bağlı bilen 

Darülacezeye yarcım edenler tak- diğer milletlere karşı d a iyi bir 
dire şayan bir mahviyet hissiyle ad- misal teşkil edecektir. 
tarının bildirilmesini istemiyorlar. 
Onların bu isteklerini yerine getire -
rek size, diler zenginlerimize nümu
ne olacak vatanda:olarm isimlerini 
bildirıniyeceğim. M:ıamaiih elli yıl 
evvel milesııescıyi kuranın heykelini 
diktiğimiz gibi, bw1dan sonra da ce
miyetimizin ihtıyaçlaı1ııı tatmin uğ
runda !edakAr:ık yapunlann isimle
rini gösteren levhaları ve icabında 
büstlerini müessesenin en mutena 
yerlerine asmak, gösterilen bu teva
zua mukabil bizim de vazifemizdir. 

Saluıe sanatkarları için 
Biz bir taraftan muhtaç vatandaş

ları DarülAcezede tam bir istirahate 
kavuşturmak isterken, diğer taraftan 
da sahne sanatkArlarımrz için son 
yrllarlnı rahat geç.lrebilecekleri, mi
marı kıymeti y!iksek ve Süleymaniye 
manzumesine dahil bulunan bir med
reseyi de tanzim ettirmeyi kararla:ı
trrdık Bu medresE> ·halen Tiryakiler 
çArşıs;nın Uzerlne tcsadtıf eden eski 
tıp mektebidir. Bu suretle mimart ea
heserlerimlzdcn ol~.n Süleymaniye
nin güzel bir parçası bizim sanat -

kArlarıınızı dinlendixmek arzusu yü
zUnden 1hya Pdilmis olacaktrr. 

Size Belediyenin içtimai yardnn 
tahslsatıntn her yıl biraz daha arttı
rıldılmt da söyliyeyim, MeselA geçen 
yıl Darülacezeye aluıanlal'rn · sayuıı 
7~0 yi geçmediği halde Kinunuıani 
1942 den bugüne kadar Darülacezeye 
alınanlarm sayrsı 701 ki§iyi bulmuş
tur. DarillAcezeye 19f0 da 65455, 1941 
de 85697. 1942 dE 154,342 lira yardrm 
yaptık. İçtimai muavenet tahsiıatını 
da Darül.acezeninki gibi her yıl art
trrmaktayxz, Daha fazla yardım için 
bütün gayretimizi sarıetmek elbette 
yerindedir. Biliyorsunuz ki, Beledi
ye de mall sıkıntı içinde bulunuyor. 
Vergilere zamlar kabul edilince içti
maı yardım fasltnı azamı haddine çı
kartmak bütün ark&daşlarımın ve 
benim yegane emellmizdir, Şahsl his
simi ifade için şunn söyllyeyim ki; 
bence bir Vali ve Belediye Reisinin 
vasıflarının en ktymetlisi içtimai yar
dımı benimsemesi ve ona gönlünün 
içinde yer vermesidır.,. 

Şehl'e 50 kilometre mesafede terkos 
fabrikası ana borularından birinin 
patlamasından dolayı verilen su 
miktarı üçte bır nıı;l.ıC'tinde azalmış

tır. Bir haftadanberi tamiratın deva
mt sırnsında şehrin alçak semtlerin
deki müesseseler ve evlerde yine nor
mal şekilde su kullanılmtş ve bu yüz 
den şehrin yüksek semtlerındc su sı
kıntısı hissedilmiştir. Bu anıda Bo -
ğaziçl Yeniköyunde dbrt gilndenberi 
ı:u bulunmadrğı ve ak~amları da Maç 
ka ve civarınd:ı sul;ırın kesilliği bil
dırilmektedir. 

Sular İdaresmden aldığlmfz malü
mata göre, tamirat dlin bitmiş bu -
luıımaktadır. Bu sc-beple dünden iti
baren şehre normal ~ekilde ve ihti
yacı karfiıhyacak mikt<.rda su veril • 
mesıne başlanmıştır. 

" 
Moskova Büyük Elçimiz 

Gidiyor 
Ankara, 19 (TAN) - Bir müddet

tenberi mezunen memleketimizde bu
lunan Moı;kova Büyük Elçimiz Hayda.
Aktay'rn mezuniyeti ay sonlarına 

doğru bitecektir. Halen Anka.rada bu
lunan Haydar Aktay atS.lralı d'lirelerle 
temaslarda bulunmaktadır. Öğrendıği 
mize göre Büyük Elçimiz Temmuzun 
ilk günlerinde memuriyet mahal!ıne 
hareket ederek vazifesine başlıyacak
tır. 

n 

Fevkalade Kazanç 
Vergisi Layihası 

Ankara. 19 (TAN) - Fevkalft.de 

Ankara. 19 (TAN) - Türk Tarih 
Kurumu büyük vatan şairi Namık 
Kemal'in külliyatını bashrmıya karar 
vermiş ve geçen senedenberi bu yol· 
da çalışmalara başlamıştır. Büyük şa. 
irin vqesesi de ellerinde mevcut bü
tün vesaiki ve bunların telif hakkını 
K11ruma teberru etmişlerdir. 

İlk tasnif neticesinde bu evrakın 
şunları ihtiv;ı ettiği öğrenilmiştir· 
İslam ve Osmanlı tarihleri. Emir 

Nevruz: Cezmi. Cemalettin Harzem
ııah, Gülnihal, Rüya adlı eserlerin müs
veddeleri, iki adet divan . Namık T<.:
malin şiirlerinden mürekkep defter
ler. romi tahriratların müsveddele
rinden mürekkep üç defter, 37 paıça 
şiir müsveddesi, 684 parça mektup 
"mühim kısmı Namık Kemalden giden' 
bir kısmı da Namık Kemale g~ıen 
mektuplar .. Akif Bey adlı matbu piye
sin Namık Kemal tarafından üzerinde 
tashihler yapılmış bir nü~hasr. :::ez. 
minin 1299 da basılmış bir nüsha<;ı. 
Osmanlı tar'hinin basılmış met!nl 
krsmr, 46 savfalık :vazma Kocibev ri
salesi, 13 adet muhbir. 21 adet Hür
rivct ga?.,.tesi, takriben 76 parça muh 
telif evrak. 

Türk Tarih Kurumu bu evrakı e
saslı bir tasnife tabi tutarak arşivinde 
sıoklryacağı gibi bunlardan neşri icap 
edenleri şairin külliyatı arasında ncs
redecektir. 

Yalovada Su Yüzünden 
Bir Genç Öldürüldü 

Barbaros 
Heykeli ----29 T. Evvele Kadar 

Tamamla na cak 
Barbaros türbesinin önüne dikile~ 

cek Barbaros heykelinin CilmhurJYe 
bayramına kadı:.r hazll'lanmAliı kara;: 
laşttrılmiş ve heykel 30 bin Urar 
heykeltraş Hadi ve Zühtüye ihale ::ı 
dilmişitr. Bu iki sanatkar, Barbaros at 
heykelini 3 figiırlü ot.c:ra~ yapa~ıı 
ve Türkün deniz hakımıyetinl . il~ 
eden büyük deııizcınin anrtım buY 
bir sanat eseri olar&k İstanbula }ı;( 
7.and ıracaklardır 

Ot Bağı Teli Tevziatına 
Başlandı 

kazanç vergisi hakkmdaki kanun IS.yL Yalovanın Mer'a l<uvu mah•lle~inde" ı 8 
hasının umuınt heyete sevki için ic:ıp yaşlarında Abdullah bahcP•ini ftıılarken Ereln 

c•nh Mrhmet ismindır hiri ıelerf'k suyu ke~· 
eden hazırlıklar bitmediğinden Iayih,- rreğe kalknıı,trr. Bu vünlen aralarında kuııa 

Ankara, 19 (A.A.) - Bize hab~ 
verildiğine göre, memleketin ot bll ~ 
teli ihtiyacrmn vaktinde karşılanınıt 

11 
için allltadar Vekfi.letlerce ıer~ıce 
müşterek tedbirler alınmıştır. tsuı~; 
baldaki fabrikalarda çektirilen teııerı 1 
tevziatiyle devlet ıtiraat işletmt!.t~ 
kurumu vazlfelendirilmi., ve bir rnu ~ 
dettenberi tevziala başlanmııttrr. 'fe 

1 
lerin 1stanbulda depoda teslim fi1f1 

kilo başına 125 kuruştur. 
nın müzakeresi Meclisin tatil devre- cıkmış Mehmet elindeki vahayı Abdullahın 

• • • 1 kafasma vurarak ı>arçalamııtır. Abdulalh 
sınden sonrakı ıçtimaa bırakılmı$trr. derhal ölmllş ve katil yakalanmııtır. 

&i•fi1ili~:Jttffll NakHye işleri Tanzim ·AFRiKA CEPHESi 
Jf:Ji? Bashrafı 1 inci de 

Sıvastopol'da vaziyet 
Ediliyor 

ıt7fr Baştarafı 1 incide 
Ankara, 19 (Radyo Gazetesi) - A- deniz nakil vasıtaları bu talimatname 

lınan bazı haberlerden Rusların Sl- hükümleri dairesinde teşkilltlandırıb
vastopolU tahliyeye hazırlandıkları ve caktır. Köylerde mevcut bütün nakil 
Almanların işine yarıyabilecek her • vasıtaları köy taşıt birliğini teşkıl e
şeyi tahrip etmiye başladıklan bildi- decek. kazalarda motörsüz nakil va-

~ Baştarafı 1 incide 
ve İtalyan kıtalan Tobruk ırıi.ı9j 
tahkem mevkiini çember içine 1\ 

mrşlardır. Bir çok mukav~nll' 
merkezlerinin yok edilmesi esnıı· 
sında 1000 İngiliz esir edilmit 
10 tank tahrip olunmuş ve ço. 
miktarda harp malzemesUe blr 
iaşe deposu ele geçirilmiştir. 

rilmektedir. sıtalanndan ve kasabalarda kayıtlı 

Bir Macar taburunda motörlü kara nakil vasıtalarından 

i8yan rzktı 
Moskova, 19 (A.A.) - Kızılyıldu: 

gazetesi, Briansk cephesi civarrnd ı 
çetecilerle çarpışmıya gönderllen lti 
ncı Macar tümen;nin bir taburunda is
yan ('ıktıfmx haber veriyor. Gazete
nin dediğine göre, Almanlar, bir tertip 
kuvveti göndermişlerdir. Bir çok Ma
car kurşuna dizilmiş, bir takımları <la 
Rus çetelerine teslim olmutlardır. ls.. 
yanın sebebi, gıda tayınmm azlığı ve 
çetelerin eiddetli bir muharebe ~snn
sında 3000 Macarı yok etmeleri :ıeli
cesinde Macarların tehlikeli bir du
ruma girmiş olmalarıdır 

M. Churchill 
Amerikada 
l:!fr Baştarıtf, 1 ind d" 

İkinci bir ceohe kurulması işinin 
müzakere edilip edilmiyeceği sorusu
na M. Early şu cevııbı vermiştir: 

"M. Church''..l'in bu maksatla bu
raya gelmiş olduğunu sanmanın doğ

ru olacağını tahmlıı ediyorum ... 

Kanada Başvekili de 
Vaf ingtona Gidecek 

Vaşington, 19 (A.A.) - M, Roose
velt ile M. Churchtll, derhal görf.lş
melere başlamışlardır Bu gece Beyaz 
Sarayda bir toplantı daha yapılacak
tır. Kanada Baııveklli King'ln 1941 
flkkAnununda olduğu gibi Churchıll 
ile görüşmek üzere Vaşingtnn gele
ce~i sı:ınılmaktadrr. 

Berline göre seyahatin 
mllnası bambaşka 

Berlln, -;.9 (A.A.) - Yarı resmt bir 
kayııaktan bildlrildiP'lne göre, M. 
Churchlll'lıı ansızm Birleşik Ameri -
kaya yaptı~ ~eyahat, Berlin siyasi 
mahfillerinde, fngilterer:ln zaafma ye
ni bir delll olarak te!Akki edilmt!k -
tedlr. 

Amerikan gazeteeolleriyle yaptrğı 
!?Örüşmede Roosevelt'in kll.tibi Earl:v 
"Churchill, zaferden bahsetmek için 
Vaşingtona gelmiııtir,, gibi sözler söv
lemiştir. Bu sözler Berllnde gi.iliinc 
cUmlelcr olarak tel!lkkl edimekterlir 
Va1Jyct, daha T.iyac'lr., boğulmak üzere 
olan ve bu yüzden birbirlerine ı.:ıkıra 
sarılan iki kişinin vaziyetine benze
mektedir 

Cephede son vaziyet 
Kahire, 19 (A. A.) - Zırhlr Alrrıas1 

(binek otomobilleri. hariç) nakil va
sıtası kolları, grupları ve birliklc:ri 
teşkil edilecektir Motörlü ve motörsüz 
deniz nakil v~sıtalanndan da ayni kuvvetleri Libya hududuna doğrıı çt' 
şekilde birlikler teşkil olunacaktır. kilen İngilizleri takip etmekte iseler .Jı 
Nakil vasıtaları için defterler hazırla. dün akşama kadar huduttaki mevzile: 
ncak, köy, kasaba ve şehir ve liman-ı re ulaşamamışlardır. Cofrafya bald"' 
lar nakil vasıtalarının bu ıuretle ta- mından vaziyet geçen Sonteı,rlnde t 
şıma kabiliyetleri meydana çıktıktan gillz tııarruzundan evvelki veziyttl" 
sonra teslim edilecek nakil vasıtıısı' aynidir. Şu farkla ki, şimdi milttefi~ 
kolları her vilayet veya liman dahi- terin Lıbya çölünde seyyar kuvvetlt 
!inde birden itibaren aıra ile numara- vardır ve Almanlar o zaman Mııı~~ 
landırılacaklardır. Mutat pazar yerle. karşısında kuvvetli mevzilere malı 
riyle köy arasındaki nakliyat için kö1 bulunmakta~.dılar. . . . . ı!I 
nakil va111taları diğer köylerle birle3- Tobruk bolcesinln müdafılen şırtı 
tirilmeksizin cfns cins ve küme bcı· çember içine alınmışlardır. Simale ır; 
!inde ihtiyaç nisbetinde kullanılacak, den sahil yolu kesilmiştir ve GambU• 
bir köy veya kasabada mahsul çok o- düı,manın elinde bulunmaktaM. 
Jur ve köy vasıtalariyle icap eden ye- Dün müttefiklerin ıerl çekilmesi .e 
re zamanında nakli mümkün olamıya- dümdar muharebeleri eıınasmdıı tıl! 
cağı anlaşxlırsa, mahalli idare imirt.e.. mikd<ır zahire He birkaç p etrol dıopo• 
rinin emriyle işi biten diğer köy na- su tah rip edilmiştir. , 
kil vasıtaları· birliklerinden ilı;retli Bu aralık mihver nefsi Tobruk fize-" 
nakil mükellefiyeti yollyle istifade o- rinde büyük bir tazyik icra etmektedir. 
lunacaktxr. İdare amirleri, lüzum gö- Çünkü mihverin başlıca lı:uVYetıerl 
recekleri kolları iş ba,ına çafıracak- şarka dofr~ El Adem ~stikametlnde d 
lar, bu kolların her biri bir defasında lerlemektedır. Stratejık ehemmive 
on günü geçmemek üzere ücretli na· büyük olan Halfaya geçidi f nailizle· 
kil mükellefiyetine tabi tutulacaklar, rin elindedir. 
bu şekilde nakliyat tanzim edilirken "Muharebe tabiye hatası 
köylünün kendi nakliyat :ihtiyacı da .. •• l 
gözönünde bulundurulacaktır . Nakil yuzunden kaybedild ,, 
vasıtalarının ıatrş yollyle veya dlğer Londra, 10 (A.A.) - "Dafly Teli!' 
herhangi bir suretle elden ele geçisi, graph" diyor ki : 
zlyaı veya gayri kabili istifade b!r "Afrikadan fena haberler ıelmlYe 
hale gelmesi vukuunda azami 48 saat devam ediyor. Uc hafta evvel ort3 
zarfında alakahlarcı haber verilmuı şark İngiliz başkomatanhfının be•· 
mecburi olacaktır. Lüzumunda fevkıt. ledltl Umitler ılSzönUnde tutulacak °' 
lide zaruret halinde otobüslerden de luraa bu hııberlertn çok fena olduiU' 
nakil vasttası olarak istifade etmek ııu kabul etmek lbım ıetir, Muhare' 
hususu göz önünde bulundurularak henin tabye batnı yÜzilnden kaybe" 
bunlar da motörlü nakil vasıtaları ei.. lild!ğini ıöylemlye mecburuı, T ankl•· 
bı teşkllitlandırılacaklardır. nmızın tu?.<>lh nasıl düıtUiU b erhald" 

Molotof Temin 
Ediyor 

l:tlJ» Baştarafı 1 ine-ide 
Molotof' ııunıarı ilAve etmiştir: 
"Sovyet biriiğinir beynelmilel du

rumu çok kuvvefü:nmiştlr. Barışı se
ven başka milletleri Sovyet Rusyaya 
bağlıyan bağıar şımdiye kadar hiç 
!!Örülmemiş kUV\ettııdlr. Barış seven 
milletler arasında, Sovyet BirliğinP 
gittikçe artan ve dıı?mn artacak olan 
vardlınr yapmakta bulunan Bilyük 
Britanya ile Birl~ik Amerika ilk 
safta gelmekte<lirıer,, 

·ah ed!Imetıd!r •• , 

Heydrich'e Suikast 
Yapanlar 

Ölü Olarak Tutuldu 
Londra, 19 (>.. A.) - Dün ak~aJ'll 

Prag radyosu, Heydrlche'e suikast 
vnpanların yakalandıklannı bUdW 
•nlştir. Bunlar saklandtklan lcllh:ede 
teslim olmak lsteml'mlser v~ vuınıll 
~elen carpışmada b~c:f lfülUrillnıib' 
tllr. Bunlar Çek t&Qiiyetindeydi 

Son Oç edi ' 
tenlerin 
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Radgo, Sinir Harbinin, llllllllllS: 1'! Q· Llillllll 
Strateji Zaferlerinin Atletizm Nereye 
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TAKViMDEN 
IA YAPRAK 

Bir TemsD 
Münasebetiyle 

Yazan: ULUNAY 

Tek Anahtarıdır! Gidiyor? E.velki akşam Raıid Rıza De 
kadaılannın "Belvu" ~asinosan 

da verdikleri ıen, ıakrak bır piyes 
temsilinde bulunduk. ArtııUer m 

Kendi Mantıkımızla iş Göreceğimize Tatbikine :::m:!: :ı;::1a""~!~, P :::1::.ı Cephesinde 
Yazan: M. ANTBN Radyo, Harbin Camdır, Muharebeye iştirak Eden Bütün Amiller Memur Olduğumuz Talimatnamelere Uyalıml ~e:_,fa~~nah~aı:ı~y iri~ y:~~~~ :=ı1 

9ıl.ıı· A T 1 • Bir mUddett~berJ Kurtulus 10. Gala- mavııffaktyet bcklıyen bu 'mtl•evu 
.-'.'.'lhakem cltlıtukten .onra Lt1wa rasında eessüs Eden Rabıtadır·, Hava, Deniz ve Kara Kuvvet erı masa bası ıpo r- Ytuan: ' taaarn tiaai 6, Yli- Ye "iddiası&" tem111in tadı bl1l da 

ı.... harbi sarih bir nrette tııcıliz- ' ,_.. 1' t 5 tı dadı 
~ ı nı futbol Slemlntt,. ' 1 ee ülım ııee sayı ma mu: r. 

1-lııb,.. lalel~hnadeberlerinkiden·ıafana ı~:::=~·tJ.:;, Birbirlerini Görmeksizin Yanılmadan cbirlig"'i yapabilirler ay~tmıı. başka aaba- FÜRUZAN TEKiL M~1 ~•!1l.trdır. ·LAR Ratid ~zla Tüdrk ~~yatsroahıun~ :A-
.... .... 

1
- 3' tara da ıirmiye bııla. . ..~ARAK,.. hu Babı' ann anu.ır. ne,,., u e 

ter, Gazale - Birillbakem • Tol> Rad107U, ~ ıenet!enberi Almıın a •erditf llllrfn tebebi budur. yenJ uıal bir hUkılmet darbesi yap. mıstır. !Juna misal o. NASIJ. OLDU: bir bazmedişi var kı insana oynu 
ı...;,~lllliaelletinla tetldl ettiii mildafu onlulannın btttln muvaffak•· Hindistan amaml valili Lord Lilintb. tılar. Bqveklleti zıptedecekledne !arak, atletizmi ıöstereb liriz. Maarif takımt hakkında baş ha· plyem unutturuyor, Hat de P ı;an 
~~ çekilmek 1Jlecburiyetinde kal yetlerinde olduiu gibi. J'mi bir an- saw, blr be: &7 nYel HinW retıler- doira radyo merkezim lşcal etlileı Atletizm. en temiz, en klblk ve rı beraber her ik ıi bu kuvveti" tem 

.a- A'--- 'dald '-- eti · d 'f · ~ · kem nı-,,dinde yapılan itirazlar k bil il · k J c1i ı wr A&uma auv erın e Jrillcenf muvaffakıyet olarak ka)'de- elen Cbandra ~e'an balkı ihtillle teı· ve her tarafa hUkOmetin istı a ettı •• nı kibin hareketine mani olacak fıvJ'ler· heyetinin 1 · re nu te e '/O a 
ill...._ •• 

0

d - r.i t ttilden' •anne s ede ~ L--1 el . . de k eli 1 1 . r~- yliründen mÜ!l'>b:tkalara yanm saat ıec D ~ tk" 1 1 .. ... 1 
~.~ a o.... ca e • - diyora•. on harp teblifleri bir takım "1k n rau)'O meratmıni e ıeçır· yenne en ı yaııet erıne tara -r den en c:ok lzlde bir ıpor otm1111n3 ı.er sana .. r n on nrı peya er 

-.sı- ş· di b bölı de •--'Ua ...ı- -~:aı ıı.wııt ı b · f · · ı lil batlanmısh M 1ftmd11r ki bir tarafta., k ü t d ı 
~ .,....-. ım a e >.U&• )'eni aillhlar oldujuna tümih etti. mek i- _ ..... m,...... tı • bet.te ta- lrhun geldi ını ıby e er. raO...en bizde nic;in ıuriıltü'ü ıeçiyor olma zere ıos e m ye m v rmı. 

T b '-' --'-" ba...__ B alı bl ı y da L h b" k ı '- ..... koıtalar kotulu ken dihT' taraftan da H 1 d .._ t .... ~ ...::-aaat o raa a ve _. ...... Ba ılllhlar c:enup hududunda kendi· battur .ter. tlUln nan ted r f!re iyana pea mUt it ır Pi ın ıa temiz ve nezih bavaaını muhafaza e· Y•. epe n e ayn ayn auvve .._ 
~adır. lnıiJis aıkert mtlt• terini sösterdUer: Tesiri müıtahbm ralaıea Chanclra Bose, her sece :ıaat husule ıetiren bu hadlıeyi hükilmet demiyor1 konkurlar yapılır ve koıı•ıl~r çok kt· ret •e ıaJl'et ıordüm: cirit. cılat· 
~larınm kanaatlcine söre Rom- bltl\'ldlerde ıörillen "bomba atıcı ı. on birda Mlt&n Hintlilere o müthit ıüçlükle b11t1rm1ya muvaffak olmut Bu hali doğuran b r çok ıebepler:n sa bir zamana mütevakkıf oldııia haL larda, oynanıs tarzlarında afac:ık bir 
i::...llJ. ıa7esi aad~e Tabrak'a almak letler", dünyantn en ıeri ava tayya- hitabeelat idrar edl10rda. tur. Münıch itillhndan ıonra 1931 Ey. basında, lliıbaliHk ıeJlr dP konkurlar uzun aurer. kuıar. b1r t(Skealeaıe yok. Daha b!W 
.:ur. tıkenderiye~ de ele ceı:irmek- resi "Focb • Wulf", taprafa pek 78· Umamf nU, hamnnı nat.ramayın- liililnde Viyana rad7oıu bir eser ne•- Uzun uzun dusünülüp J'8pılan ni· Hal bCS:vle iken prrm uat ratan ba kadar iyi pi'1?11ı ve kurtarılm ı bi 

\?e lncll!Jler için mühim ve ha- ktnclan atq eden ve "mania atlayıcı" ca dinliyenlerln lletlerini ellerinden rettı Bu eıerln başlılı şuydu: samname ve talimatnamelerin dısır.a telifi etmek ic;in kosı lan birbiri .,. eser seyretmedim desem mubaüla 
..... otan mesele Tobnık'u mubafua 12S Heinkel ılbi ailihlar ıon harpte almak aaTetlyle itin 6ntlne secml7!1 "Burası VlyRnı radyoıu! Slovak ıayet kolay ve ıayet rahat bir ıekll kasına yapmak büvuk ııflet o\mak fl)'lemlı sayılmam. 
_-1"'11C delil Mııın kurtarmak, Sü- pek miibim roller o)'ll&mrtlarcbr. J'a. oalıfl70r. PJ'fti için harp!., bununla Slovakya- de, sırf teşvik olsun d ye çıkanın, her töyle dursun. yorgun ko,aculıra ezl· Mevzu. pek yenidir: Şımank b r d· 
"' Yolan11 °Alman kuvvetlerine t.pa. bt bunların idode zafer &mili olarak Radyonun ilk propaıanda ileti ola· nın kurtulması için Slovakça yapıl;an ketin aklına gelenı doğru sanıp muva. vet etmekten batka hır ıey defitclir. nema ~ldlzı ile lmivayı seven bir 
~r. Tobrak'ao miıdafaaarna veya • mühım ilet, hic tannummıı oldu- rak katlanıhna11 1926 dadır. Lenın propııandamn biıyuk Bertha'lır lu4aı fık bularak yapmasının sonu. elbette Bunun da netice• natterce konkur· adamın aşkla biten mlic:adeteainden 1. 
_-11111e ba esas gayenin icaplarına IÖ· la halele yine :ııad7odur. daha o zaman rad:roaun ehemrnlye~ınJ muesair olacaiı anlas1 1 ıyordu. bôyle bir int aamsızhk olacak ve at- 1arı beklemek S"k1 nde gorulmUş ve barettir. Bu kuc;uk vaka, gayet e eıa-

lıarar verilecektir. Radyo, harbin canıdır. Muharebeye llllamııtı~ Bir kac; ay sonra İspanya ııvil bar· letızm üstün karakterini bırakarak ta· h:ıllc 1tkılmra durmu,tur. celi mul:ıaverclerle ıusleıunıı; eb:m-
t~··- -_..._ G--al Rltchie kuvvet- ittlrak eden blltGn imiller ara11ft41 "Geni, bir ilkede daiımk bir 'sal· binde, Madrld cephesinde ordular hn- biatiyle ho:vle karmk bir h le gelecelr Büvük safların bir diferl de b._ bin mlyetsiz :ıannedi'en roller bile artist• 

~~~... ....... b d ele bulunan -=•-•--. -- mil•onlarca par16rler koyarak birbirlerine boyu'l.ı tir. T• .. v"k o'•un dı"ye, uy .... -·- ı"•l·rl ,.trf'df' olrmıatur: Koıadan bir eün lerın meık4r hlmmeUer'yle caıılı P-

~ acele ~rcbm ıöndermek 1.-1.. teesıüa eden ra ıta ır. Hava, deniz ve .. .....,._ ..... ,,._ ,, ~" ~ ,._..... ., • 1 E fi b" . k '--rRb l•·ek 
,,_ ""' L....- '-· -•• b · adamlan bir trk irade olarak :v.ıra~- beyanat, tehdit, ihtar ve havadiı vq. evve · şre " 1'" ro or ar ~" ler haline ıelm ıtir. Meıell hem le> 1ıir ftloya manu alacalı tell- wa -nwwcri ırbirlerioi sörmebl- d ,, ,.pmalr ve kluplf'rle gençliğ" tecrübt vuıvette buturıdufunı biz ıaıretemiz· .__ h d "ta burl R 

~~e '"-'---~ı-n harekete 1...;~- •ID onDD aa7eainde mesailerini yuul- malı: ic;in bir çok milyonluk "dlnleyıcı" ınlJ'C)rlardı... tahtasına çevirmek bizim ıpor s ya11~- d . t ttill 1 h ld• ..... kada.rlır ... ntı patronu em e m n 
.,........,.. •• ~.... madan ....,_1 ·rı l ı-killtı yapmalıdır ... diyordu. Maoıno· t hatıı-~-L:ı-r.• ...,...,;,.,:ı,. veri -lmtv:on b·r teklldı"r. e ıısıre e m s 8 "' ... efendi,. rolünü yapan Said Ka,.. Sa• 

L.--den. vui)'tltln cok ciddi oldulmm ._ qtı r er. ... 1""'~ " ·J nedense banan farktndı bile deliller- yrn bUhusa patron roliı de unatulmu 
~ ettikleri ve Mı11mı mBdafaa- Alman tebiii bu rad)'O dalplannı DalgaJ,aruı harbi, Rad10, pek kraa olan tarihinde Gül kUJHIBI maçlan "''~ ld bu mUııabıık••ıı valn1• Uc: k"o- bir tip ~atmı&hr Sedat rolBnii ~ 
-.. birinci derecede bir ehemmi- tamamen emirlerine ram etmitler ve sı·nlr harbı·: L da .. b. 1 L.... d .L. ld h f 1 OUl .... t tab 1 d"l 1 tı"r Saatle·d-1"' 1mı b" o aa r ı:oa 17 e -Y e .... r , Geçen ı ta yapı an aupıı~ı nom. ere s s e ı m t ' .,,. pan Vedat Karaok..... tab nlthı en ........ -~eri anl••ı'--... ·cbr. +--=1•- ~~ taanı J'8cak ır teklmiile nrdırmıt- 1 1 1 ki k ,,, _ 
_ :"111&1 -. uuaa.. ~ a - lar tabii bir ihti7at fikri ile ordu tefleri müuh•k:ılan yürl!'kler acısı bir b•rı nasılsa • emez o urca 1 rono yUkıek zirvesine çıkmııtır. Bu tab 

~•e ha-a '-·-ellerinin hima7eain. dır. Efer Reich'ın harp malı:lner.i Lenin'ln mirasçdan, hocalarınm dan h ki ı ._ k'- ed 1 B J 11 d t b t tm k ni be· • ...... t in · dilmJ on a 1 o ara .. teva al er er. u halde idi fşln ilk galt müsabakadan '11etre .e erece eı. 1 e ., ~ •· lik ıe~rcller o derece kavrıyordu ld :Lı bil..:n. L....filenı·n Mal•·- - SQ'e ce tamım e 1 bir makine:ırf derılni unutmadılar. Gf•lı" ra-., · ı ı '- F d ki lbl d 1 b t etmelı 
0&1 ,,. .... - ....,.. ... • U.7 ıt matıız ıa ranıız or uıunun 1940 iki gün f!vv,.ı h ııladt. Marıiılann hı· P-aman C ' areı masa a. hepimi& vakamn ıahneden ıriyade a 

bruk'a aalimen vardıktan haber v~ batıra ıetlrirae bunu do~daa 4oii· poataları her tarafta üçttncü Enterııu- Huiranında airadıiı heyecanlı bir sır olmadıft ilE"riye sürülerek miisa· .,.,,, tutulmuıtn· Bunun netıcesl dı· mucla ıeı:tillne lnanacalnms ıeliıo 
tll-.~ :-:-adJr. Önum"-eLl bir L-,. -- raya radJO}'a borçludur. .,...Dal'ln prOp&l&ndalını -ps-rJatdı '- • d • 1 J 0 lbl f 1 W ef her .~... ,.. ""' -· ...... ._ '"-'--~-- ..._ L.. ,_ ,. ,_ vaaa fberıne ır: hakııbr bir h,ft:ı tehir edilmek iıten er erı 1 men ° muş ve "''r • Zarife rolunde Hayat trı yi anatmll-

General 'ftommel '--U-..ı •• ua&Illl,.... ra .. ,,.u, uu harbfn en Bı"•L-... ba faali•_. naı-nal ..... -. ••y· · b H ı d b hl--' d ki t d d anla ılacaiı 
A au••c "'° lllil ı•• ,,_ .,_,,~ ırmı es as nın • aa ı "'"''n di. Bir müsııb•k:ıntn tf'birlnl k<tn "•- ur a empoıun an • a ' Yof11m, 

'
~.~ terakkı"ler L-.,.ı-~emedili •e milteklmil, en sizli ve en ehemmiyetli liıt rejiminin tee11Uıiinden ıonra Al· bi b k b""t•· h .. t ·'"il 15 30 4 bi b •im ancak ta 
,;:,"'IQUD aa,UIC'U bir il•L. ~- ~ saat r aça ta u un cep e-,e: a et tirecek sebeplerin ne kadar clddt ol- ve.,,.. e ... 1 1• 

1 
• - Hayatta oldutu cibt aahne&ı c1& 

~"""'-'•'u •apted-ediıc.& a.-Ldlr~- bu 1 - ucuaea~lr. -·-•ada mUthi• ıurette ...... Jdı. k I" -..ı --'l ı.t· o ı .. tı --ı1 tti~ k U bi derec:• •unut • .. ~. •• 1.A& uc B -'- .. _,, " 1
-

1
• H ~ •wr• m •• ı. mem eaetten maın tA:ı:tm geldltinl ve her lsl,. .. Jnl . a,ı.. e • 1m. ız ço C 'C.e r .. "kendini cöıtermek" yahut "oldaia p. 

lerln Lı'bya harbinin -..--1-ı .__ • rol&n .aetnlftboetini anlamak 1- Hlik4m_. önüne ıe....,ek ı-1- dddl ... _, · ı ı -' 1 lr lfaa fprlı 
.... ,,. ...... &11 ...ı- R _,___ "'.. Y"'· ,,... tamamen ayrı ..... an Maıınot battmm onR ıı:öre hazırlamış olan kltlplerln e v".". ,..nrı· .. •"" Te '" r 91 ... bl rlrUnmek., vardır. Artlatler 1111-• d..aı i -' - 111 c .. .,.._incle bulanalım: ı•tedlNrler almı'1'& 111ecbur oldu. bli ü bl '-L il T ki 1r kt fakst i:"'erin lehine olarak "'••it rmcı.ı Parapatab cepbealnin ilk hatlanna t n oanavslannda, lıtihklmlann· bJç ohnasaa mlinaelp bir saman C"YYel e ur ye ro orunu nnıt. kendilerini ıZS.termiye bcarlana 

~ ı:oırtar. Fakat Almanlar ba yalun bir noktada :yolun keoarmda Rac!J'O harbini mDwer cleYletlarlnlD da alraettl. Alman ordulın bu hatl•n bundan haberchr ed'lmesi liizamu dil yukarda itaret ettll'mis llllbatllllt yll ''Kıboten" olarlar Oynanan rollerla 
~.Delerin .ıetirdiii tank ve ta~ bir ınrblı otomobil duruyor. Fırka daha tertipli ıarette bazırladıklannı arkaıında bir perde cibl bulunuyorlar ,antl1memletl. MUıabakadan eTVel ~itip ilnden bu rekor hallr.mler tarafından çalınundan dolan bu haletten bir iDii 
~ ve diier harp maisemesının L.. ad lrabal etmek llsmıcbr. Almanya her H onu memleketle rabıtaıdb ketiJ'OI" murahhaılırmm tıtirald ile ve afanm hakh olarıık. saYtla.mamrtı.t.tr . aanatklrlar, hattı Komedi 
l'tr auma anı da arabanmn tiDilnde to- -- on dört llaanda propqanda :ra. u 1 rt ı d 1 1 ı ....._ l!fine varmadan enet Tobrak'a f&rihı -,anmda oturuyor. Bir nrblı o- •- t lardı. Bundan 6tilrü hi< kimse i•in ne riy11et nde J'8pdan bir toı>lantıda ta• A etiam ı.e .~ ~•'I n uac mesı ç n artiıtlerl bile baran kendilerini 
~ -edecek oturtana, Mısır: baııtloı. tomobllte kumandan araımda mtlte Pl70r. tal7a iae cotraO vul7etinden oldatuna bilmiyordu. Kumandanlar lebe hakkında bölre mildi rtlnl\n d' apılacak bUtun ıslerl burada ıayamı ramamıılardır. Meseli "Lavdan" m 
~.en daha bUytlk bl~ teb~t altma macl bir ıtdip pime teeaıüı etmit~ illtlfade ederek ylrm! lilan lmllaDJJ'Or. itaat etmediler .. Dütmanm bir blyleıi fikri ıoralm"k llznn cettnce eu cenıı vRcaiı~. Sütunlınmıs mlıRit deli eli~ "Marki dö Prfyola, Le Dael" cib tgy. 
:.:'illll olacaktır. Fılhakika Sımali Af· tir ~rbh anbadan bir emirber Jı:u Radyoda Pnnaa on, lnciltere 7edi ne ırahip oldalar. almm .. tt• "Her tıleb" kent! melctebl Fıtkat ışin bııatnda olanlar da blru tı- vetli eserler nde en ehcmmiyeW •• • 
~ lnıills hududundan Tunuaa ka mÜıdana meaaj 1etiri7or • HNnla konaımaktedır. Bir kaç cGn 90nra kalelerin teallml nımma cirebllccek mektepti oldatumı t zlik ıösterirter. hiç olmazsa mesai natalmaz roller yaratan mfitneffe 
~ 1lzanan ıahil bo:yunca tek tabii lL '' v K • llerilıUlerin Amerika11a mlltarelre ahklmmdan oldaiu için Al- tev ıtt t-ıl! .,,·yenler münferiden .lftinlk klmıe1er olmtyan blııl~ kac!ar bu s- US Barjl Kaboten'llk•c_n kurtulamam-. 
'- olan Tobrak'un Almao ve İtalyan A uleainl manlar eter mliatahkem mnkller ken edecekYerdlr •. !eri düşlinürlerse, ıtletlım az çok ku: tı. Hattl meşhur "dô Mab" a ariaı.o 
~ ve bilhaaaa deniz kuvvetlerine bombardıman etli-'-/' /ıüeumu: cllletlne teslim edilmuıe tehirleri Elde tesc;İı •e Haamı talimatname- tulmuıt.~l~r. Kendi tna~tmusta 1 clatlan ''Kabotar lrmıh,, derlerdi ga 
ı: !&zlfeaioi ıönneai ıarkl Akdenisde ll&iiJ " 1931 aen•I Birincitqrlninin otu· botalbnı;ıracaklamu ileri sürüyorlardı. teri varken mlisab klllara n111l lttirıık cörecegımı:ıe, merkez latıpre heyeti· elle eserleri ını cıbl fçen bu b17Blı • 
"'ltiliz donanmaımm hareket aerbetıtl- 111 meaajlar aırhlı otomobıller tef nnda Amerikac1a New _ Jersey Hacllee bet liln denm etti. Nlhavet l!'d!leC"eli hıı1rlnnda ~Tlf' bl toplııntı nln emek 11rfedip kafa ;yorar~k 7•~ natklr o kadar kendini ıölterme7f • 
"-e ınanı olacak Almanlan Sflvene leri tarafından natfelerbıt na- ele prlp bir nb oldu: Fransız zıbltler!nden mürekkep bir ya hiç de lllzum )'Okta. Bundan baskı tığı tııtmıtnamelerl tdtfen bır krr nrdl ~. mUelllfteri tlnıa ederek ,._ 
fılr nıfkdar daha. '1'&klqtıracaktır. Ve ad yaptıklarma clair ıönderilen rapor- Kfiçük bir tehir olan Coven - Mil heyet Maglnot'7a Irada'" cltti ve baı atletler bu iki talimatnamenin ıara olmvahm ve onlın kale almamı'? yeste Niıiklikler yaptınr •e 1ııanlanııi 
~eyfiyet. Mihvercilere ancak S80 tardır, İlk IOYJ"et haUanna filin ve abliılnden biri rad)'Onnun cllllmeılni lrumandanm emrinJ tahrlrt olarak b"l- bati hlllfına )'ine liaan11ıs }'anştdu deflt, tatbike memur oldulamua bir en mlihimi. aesioln kendinden ...,, 

etre makta bulanan Glritten falan yerde biicıam edilmiı .• Falan ha- emrince mUthiı bir heyecana ufradı. dirdJ. Miıseccel otmıyan bir atletin yanş kere olsun diltllnellm Muhalr~k ki aabne7e ıelmeslrd temin etmelr olu• 
ObJ'Uk'a daha kolay •e cabak olarak tarya ıhsturalmuı .. Filin köyler zap- Vqinrtondan, ıehrin civarına Mer:h Yazık ki radyo yalan söylememi!lti masım h"r t:ırıtf bır'!lcnhm. Fakat mü çok 1~ halted 'ecek. ıpo• mabedındelrl du Bizde Kel Ha1an•m Efallal~ 
~ ve harp malsem•I ıöndemıelı: tıeclilmle.. Bitin ba raporlar tetkik e- ~lclrsından tanarelerle bir çok asker Mqinot'da bulunanlar hezimet fikrin. ıeccel ohntyan, hattl mevcut otmıyan mukaddes hava lhlll edlldiif l~n bıı "İb.lt" cll7e ınlenditt s~n eabD 
~ temin edecektir. Bundan ba~ dill:yor va hepsinden alınan netice il- çdranldıiı bildiriliyordu. Ba canavar. ve eaaretl kabul etmiye mecbur ol- ı..;r tMekkülün y rışlara ıokutmak f!I hakem haktı olarak uhayı terketmi- cılanadan kuliıten: ''Buyurl" cll;,e ce-
..., tüenderi7eden takriben 500 kilo- ~~~e General yeni mesajlar tamim lar her tarafı tıtlll ediyorlar ve seç- dalarl tenmes!nl v" buntın ajan tar:ıfoıc1ıın yecektir vap •ermesini hatırlatan bu mlsa -
~e usakta bulanan Tobrak'tao kal· ıı:uıyor. tikleri 7ere ölüm saçı7orlarcb. ••rıırhı mfidafaa emmesini nasd izah Duyduk ki, Maarif Vekl1I lıtltan bU)'fik ıanatklr çok eb~et ..,. 
~ tınarelerin tnaillslerin prld B~lann bl~ iman orcht erklnı bar· Biçare k67lll aokaia çıktı •e hem- Mayts A Vlnda Erzak "'deb llrid heyeti ara11n1 bölıeterde tetlrikıt J'8P- rirdi 
~deki eaaı deııb ii11ünil ve Sil- biyeaıne diferı c1a lota kumandanlarına •erilerlnl ikaz etti Biraz ıonra ıetılr '• Klüpler, bütün mekt,.plileri bir a· mr~ memur etmle. Ba noktalar O ~id Rıa Ue arbdaılarmda !la 
~ kanalrnı daha mlleuir bir aare~ ıönderlllyor. MotoaikletU emirberler bıllıl telpafla merllesden bnclat l.ti- Almıyanlara ra}'a ıetirerek hıttl mektepli olım· sennde. de herhalde danalınalıclır. tı- ba •ıöaterlı" ı r!nnedlm Bir 
ta bombardıman etmek mtlmJrlln ola. ba meaajlan yerine alqtırac:aklarcbr. ,.rdL M..ıe ateal do ula .. lclr. Bir yanları da talebe sayarak kurula'> ~e~ı" dd~e;me:I b= çabaklutu nlı· ber nreketl ba kadar ihtimamlı il• 
~r. Şimdiye kadar Almanlar ta- .. Bu nr~• .blltiiD cephe imtidacbnca Spiker metlnır saraip mielllflerinclen lstlhkaklan Yeriliyor Maarif takımı iamindekı mubtelitin e n e 0 a., qac · çUterek, ba derece ince hesapla tu-
~derl.,eyl, bu tehirden 700 kilo- ~oae rörünmiyen bir eere:ran harbi W.Ues'ln "Alemler harbi •• adlı bir e- mllaabakaJarı girmnine haldı olar:ık 1 Yarınki mlillabakalar tılarak huırluuraa onda mlaa 
~e meufede bulunan Glrlttüt tla- ıdare edi7'or. serini, Ylf&lllDlt bir rBportaJ teklinde latanbul vlllyetlnd•n telılll olun · tfru: t-ttn,.r 'Muıttelif spor k>ıynnkb· falsosu aramak abeıtlr. Bu baJmndmt 
lerden a111i samanda hemen hemen Radyo, :yalms fırka kumandanları aalatmak iıtemJıti Biitiln Amerika ıe. nıupur: nmn tıirteıerek vilcude ıetlrdikleri bir Beşikta, Halkevi tarafından tertir Ratid Rıaanm provalarında banr bıl-
'>nı :.Sesaıec1e bulanan Lib}'a lale- arumda rabıta vuifealni sörmelde ldır da .,.ım. ba menle Ue meırul MQ'fs &)'l lcerialnde tevsi olunan mahtelite karşı bir tek ktub n çıka· edilen Atletizm mllaabakalan yann hanmak isterim. 

den b1bn tanarclerle pak u aıii- lı:almı7or. Harbin en tiddetle cer•J'U olda. Spiker vuifeainde faslı :-ealiıt erzak maddelerinde-n herhangi bir se- mı}'acafı, bCSyle bir badiıeye dünpnın Seref ıtacbnda 79pılacaktır Mllaaba- TiJ'8tnı:ra takip edenler pek 
... ir bir aurette tehdit ederek insi· ettifl noktalarda da lı 16rü7or. Ha- oldah için llinletlndtn çıkanlcb. beple almamq alanlar ellerindeki ek- biç bir 7erinde tesadüf edilmediti kılarrn 171 otmaıı için banrhklar '1'&- bilirler td, bltba11a Uk temallde 
lia cloaanmaıını lıkenderlyede barma. vada, tanare filo kumanclanlanma e- Ratlgo ile saplf#lflen melı: kamelerl7le Ketenciler caddesi bakktndalri bu ltirua, bu bedaate pılmıştır, Procrama •a•t t6 da b._ıa. ti•tler lııadar aeyircllm-cle de •'tr 
lllıncak bir YUi7ete dlltiirecek olar- rııirleı:1 altında buhuıanlara emir •er. ---•-L- Ahmet Sezai Ayyıldız bakkaliyesine verilecek cevaplar bulunda. Fakat bun- " 11 r•lmr denilen bir balet nrdır, Artllt, 
~ Sariye ve Filiatine uker cıbr- melerı •e blltilD barelrltı taoslm et- ~der: lmOracaat ettikleri takdırde karnenin lara inanacak adam bulunmadı, vaffak olamamaktan, MYirct de 
llaaıan ihtimalini de dllıilnmek lkım- melen oman aa7•indedlr. Kendi tanlt.. 1934 ıeneat Teftlllnlnmm )'fmıl ~- 'Ma:yıa köıeslnl kestirmek suretiyle Neticede ıporan mabedi olan atad- V E F A T muvaffak olamamaamdan korkar. B 
tır. Girit ile Kıbnı arasında 800 ve lannda. kapanan sabitler &ı aralann.ia ılnde Vl:vanada Hitler taraftarla- lttlhkaklartnı alabilecekleri teblll o- yamda huıu Ue yapılacak mtlıab:ıka Profes6r Doktor Kadri Rqlt An• '"nc11te1i m bll:vflk artiıtler bile k 
~J'fa araıında 1000 ldlometrelHr •e raıbo ile muhabere ederler. n Dolfau bilk6metlm cfeylrmelr !c:io lunur. lann nezahati a}'ak altma alınmıt ve day'uı torunu ve Sabri Raşit Anda7'- kolay tiıtlerlnden atamamıılardrr. 
'odo• adan ile Berat arasında daha "Mfll'n,, in biigük ltUIZllfferi lkind defa olarak fatbol cledikodala- ın km ve Fikri Rapt Anday'lıı yele- Raıid Rua ile arlı:adaılan, ken 
~ bir mesafenin buhmchılu rlSs 6- telalı td-'tır. · nm ıeeen bir •ui:vet ıöriilmiietur. nI Botutct llaea1 IOll dnlf &aıebeslD· lifine stmmlyorlar. 
~e setlrilecek olana, ba deolalerde cıt•U. • lzmir ••••• ,. RelsDiilnden Futbold• bile ıahada nihayet bir pllp den Ben bu itimat ve emnl:yetio n 
lııSİUs donanmamun .... en tuta ol· f°pı:aJutt. racbo 1187ealo4e en- '8 ve bir de mall6p tayin edlllr. Yani Aztde Anday "mBtevul" •e ,.lcldlaaıa" olmakta 
lllıyq kontroll tamamen lralktıktan clab& tabelllan bufeclilmittir. BllıS)n otobG8 iUnllDe tOO ton mOlıoriD •Ub almmam ~ itleri balremin vercllti bir karar yardır. Fa- lu:roram. 
'°1ıra bö7le bir teıebbUıiin muvaffak irtibat nblü bi•haaaa bmuua 1çin taa- mQdQrUlfQndeki prlnanaesi veçhi1e kapatt zarflı eksiltmeye konulmuıtur. Irat Glll kupası milsabakalarnun ıallbi vefat etınlftir Cfonaıııetl 20 Hulran -=========-=ıı====ı:=-ı 
Obnur milmkiin olab111r, A~ sırlanan bir mrblı otomobilde ptya. Jıluhammen 1*llU 12000 Ura mu•aktat teminatı IUC Undır. olarak biç bir takım tıln edllmemiıtlr. IH2 Cwn~ ıünü Bebek camiin
hattt prk cephesinde mavalı:bten denin öıülncle darur; lletleri Ue en- ibatesi 211.11.942 cuma yilnü ..at 111.30 dadr. Taliplerin 2490 sayılı kanunun Geı:en ıene kupayı Fenerbahı:e üı: aJ de ikindi namamu mütealap namazı 
lbtldafaa vasl7etlncle kalarak orta prk clahb tanzim eder ve bataryalara b~ tıuifab dahilinde ba&U'lıyacaklan teklif mtktlll)larmı ihale ıünil uaml sa- ıoma almııb; ba ıene mevcut olmr· eda edildikten sonra Rumellhlan 
Cephelerini besli7ecelderi ve bir taraf claldb Jı:ıtalan TUl;,ethd haber •mt. at 15,10 a tadar enclhnea rf7uetlne nnceklerdlr. (3254-8402) yan Maarif pua~yle mllaavi aayı kabr!!rtıınına dPfnedl'h!cektlr. 
tan Mani petrollerini ellerine ıectr· Ba IQecle en afalr nefer doinaclu kuanrp bir blrlncililr futa alnuı ol-

lbelr, eliler clbetten Baara karfatne dotna7a bq Jnanandanlrta merbattv il.& 8 AR HÜLASASIDll maama ratmen kupa yine ıtadY11mda ıiAL.KEVL.i:Rlı.oııı. • 
.. dar uanarak Sovyet Ral}'aya 79r· •e Mitin orda blrblrlnlo nal:vetSnl bı. ft#llftlll bıratalmıı. bCSlıe binuına bile cön-
tıın yoluna kesmek lcln biitilo p7- lir. Ve Almanlann Pol~cla. han- derilmemiıtir, :~;:;!::.ı::,11r::::it11t Wrlncl -t •:rı 
•etlerini aarfeclecekterl alrla pyet .,._ uda. Balbnlarda. Ru7ada lıuaad:k- C. U/llU - Killi Koruma Kanununa mubale1etten ~e Ha• Bayrak ;yarqı barlı: tutulmak pr aın ~11c:t hahaaı ~·u ır 
bzı ıelmektedir Çtlnkll bCS.,le l;ir mi&- lan ID1lY&ffalDF9tin aırn bu aaretle inam 7Ulmda il numarada kundurac:ıhlı: ticaret17le megul Nifan otlu tiyle, aalıact.Jri hakiki tunif ıudur: 21 1ıarin11 .. b stetı aut ti .. 
-.ıfakıyet ~n}'a;ya. en cok mtllıtac anlaplmq olur. Aaop bakktnda lstanbul Aalf7e lldnmahkemeıl neticesinde auçlunun fiili Fenerbabçe 43, .ıatanbul tiıetl ıs, .. !.;-m:::!z~. \i:pt'!.,.!:;! mafıadan 
Oldıih petrol& temin etmek, Akde- Racbo. harbin biltBn ~i c1e- ci ceza mahkemesmde cereJAn eden sabit oldulun4an Mllll Koruma Galataaara7 13, Haydarpafa lisesi 12, 2 - .. De .. n,. nrstaıaı .,, .. 
ili.de blJdmfyeti tea!a etmek ve baDDD ilftlrmlıtir. Eter imanlar baıııa daha Kaınummm U - 69 uncu maddeleri mucibince 71rrnl beş lira para ce- ======= 
aeticeai olarak tapan~ •e Franaayı evvel btfetmiı olaalar4ı. dünyanın &ası 6cleıneshıe ve 7edl ıOn müddetle de dllkklnının kıipatılmasma ve , Senenin en gllzel iki lilml birden: Bııılin ••ıııı.. 
lıendl harp PJl'etlerlne fillen ltıirak teldi bliaMltiln batka turltl olacalctıl.. hilküm katUat\ilhMle OcnU aaolu:J'a alt olmak o.re karar hlUAsaamln - SINEMASINDA 
ettirmek Fraoaanm •e tı~ At- Zira "Vaterlo" mabarebeaillde Gene- Tan pzetesln4e neırt'clllmeehıe 17,12.Hl tarihinde karar verildi, (6720) L A L E 
laııdk tı.İerlndcn fuclalamn•k. ayııl sa n1 "Gnqi" Napoleon'a kencll hakiki .r------------------- 1 • MEMNU AŞK 2 • DOKTOR 
lbanda Kafbayayı "cenaptan tebdlt et. nd:yetlnclen ubmlar edebilecek ve l(All AR HULAS ASiDiR 
lllek •• Arap llemini İnciltere ale;,- imparator da -Blllluır" la pliffal bq. ftA A 

~: et;n.!ı ':ı:.. ribl b6- kaBa~ ~~;:-~~~biod9 ilk c. 421070 - MU:S Konuna Kanununa muhalefetter. Beyotlu Mak- DOROTBY LAMOUlt S 1 K L O P S 
ilan muaff.Vetlıılo lmill oldatuno almbarda l1iara •triılı ticaretiyle megul Süleyman otlu Fikret hak- Akim TAMİBOFF'an BAŞTAN BAŞA &ENKIJ 

l'alrat badn lcln biltiln banlar lb- ela sok kiti bilmu. O aamuı erkim kında htanbul Aalb'• 1kind ceza mahkemesinde cereyan eden mahke- En güzel fihnl Bir sanat mucizesi 
tlmal lmdudamr afl'W"•ktadır, llıln' harbi7ede General Cartler aclmcla 7ÜIC- meli netice.inde auc1unwı t11U ıablt oldulundan Milli Korunma Kanu-
barbtıı bqmdanbert tlçtlndl defadır ıelr 1ıir mUtehaana bulWID~rda, 811 aunun S1 - 59 uncu maddeleri mucibince 7irml b9$ lira para cezası ö- '••• Buaon aaat 1 da H•lk Matı .. eaı 

TEŞEKKÜR 
Glven Sigorta Sosyetesi 

l atanbul Acentalan. 
Tahin Gak ve ortaklaı1 Lblı 

Şirket! vasıtaatyle tlıorta ettirdi 
Şafak motZSrünQn 23/S/11M2 tarih 
ltaraclenlzde ba tmllll O.erine mo 
nUıa slaorta bedeU olan (88'750) 
ıen ıııekh bin yedi yüz elli Tilrk 
ra11nın ınukdr sııorta Şirketi ta 
fmdan tamamen tazmininden d 
GÜVEN Sigorta SotYetine alenen 
ıekklr etmQi bir vazife ad4411d..:lll 

faf•k 111ot1ra11 •hlbl Paltr 

aqtT IUZA TiYATROSU 
HALiDE PlŞKtN BEBABU 
~e. Bel.O.,....,,.,. DalO 

sızı TANIMIYORUll 
Komedi - 1 - Perde 

ki btlyillr bir tehilke ıeçinnektedlr, aa7llde buı Alman lrtanetlclnJn •4!1- ümealıı• ve bllkürn ıtatU.,UJinde ilcreti ~U7a atı olmak Qaere karar 
Itri enelld tehlllre:yl mıavaffıkı-,etle yetleriaJ &lremnek ve bllcllnndı: Dliim. ı.m•uamm Tan paeteaincle ~etine 11.1.9'2 taıih1Dde karar ve-
•tlattıiı cibl bana da atlatacalınr kan olabildi, EJ'ltlthı lklltnc1e Alman rildl, (8718) 

Memleketimizde bu ana kadar ıör1llmemlt bir ~ : 12 Bu1raıı Pazartesiden itibaren •••• 

•annettlrec:ek kuwetll tebepler Yar• orc1uanmı uf eenab .ulyetf tetblt ------------------------
\tir. Rommel lmnetlerlnfa, lrawraea edildi. Kronprens'le Von Gttak ,.,.. 
rllnew •e kum fırtmalan altnlda in- •nda care,u eden mtllrlleme el4t • 
san ve malseme lcfo ı:ok ~prabcl bir dilcll •e baodaa 1'nma lehine lltlfade 
harpten sonra sn.ene lıaclar asana- ohmda. 
bitmeleri lcfo. clerlnUllDe banrtammt O ıaman Alman ldhlarat rtlll 811-
lnrtll• mtldafaa batlanm ı~trt l· rtlaJ' Micolai, Pran... albıi radye.. 
cap edecektir. Diler cfhetten IQ'Pte anan llaamraa salebe catdılrnı lllraf 1 
ikinci bir cepbenln qdmaaı .. ..rk etadttir. 
cepbeel flslrbıe ol4aia kadar Lılwa QUll ,,_,,,,.,.. ' 
eepla..t tlHrlDM de t9lrlai ıseatere
cütlr Ancak, bu cephenin ba nattee- ndrırrnal: 
lert ..:erebllmeal ic:ln !fitten seçtikten 
1Gttta clelU cı.rllal ICllrnw lcap et
mektedir. 

r• olmılrla 1*aber ra4ro .... 
rtı:te kulllmbr •e ımdmip a... 

letlerclen birt buna dltmamo manevi• 
Son selen haberlere ı&re: CbıarcbiU yatını kırmak ic:lo lıtlmal ederaı o sa. 

İmp&ratorlak Genel nrmaJ relal Ue nıan racbo miithiı bir tahrip ailllu 
beraber Vatlqtona sitnıiı ve Rooae- balin• sellr. 
•elt de harbin M9ll ft lcllnai ft M• ltM ll1MiatM lııilllAmetiDia J....
ıamlmaıı meselelerini müzakere7e b:at lann BirmanJ'8 mmarlerlyeti llsıerlno 
laımıtı haauıi radvotara el konalmaaı hakkr.a-

HULlSASIDIR 
thtiklr: M2/U - Jıltlll Jtonınma kanununa muııawtetten Galata• 

aarQda san .,... ıtct4l ı numarada 1'Dilfcwıt tlcartU:rle meuuı Cemal 
etıu ı~ hülnnda lataebul llUU Korunma MabktmMinde cer.
tan tdlll mahamelt Mtlcıealndt .uelunun fiW •blı oldutundan M1lll 
ltorunma Jtanul\Ullua 11 - U uncu maddeleri murJblnce OC llra IO ıru
l'Uf para eetuı ~•ine ve )'t4l ,on mndcletlt 4ı.t dilkklnıntn kapa
*IJmltma " bGllGftl ıra~ GcNt:I aacıan alt olmık anrt karat 
llüllaasının Taa pzetealnde nep-edllmesine 17 .4.942 tarihinde karar ve-
lilc!L (8708) 

. 
KARAR HULASASIDIR 

Xarar No Tt - Sa«ıll 8'78 O:ıtrlne etiket lı:07111amak ıuret~le Mll
n Korunma Kanununa muhalefetten suçlu H&7Cf&rpQa vapur lskelealode 
büfeci Arlt ottu ZUUO Ptran hakkında t>'ıkildar Milli Korunma mahke
mesince yapılaıı durupna aomında: Yirmi bee Ura 111Tr n ra ceraaivJe 
mahkılmiyetlne ve aazete ile neşrine hükmedllmistlr. 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESl'nde 
ALABANDA .. 

21 Tabl&luk büyilk revtl: 01nı1anlar 

SAF'IYB 
MUAMMER KARACI 

Yazan: EKREM REŞiT - MBzlk: CEMAL REŞiT 
Pazartesi alqamı GALA GECESİ eWine Ork..trQı CDIAL m:llT blazat DirtJe edeceld!r. ID'fTrn 
okuduiu eser.er. SADETTİN KAYNAK - 22 bale - 14 Orijinal Mmt ÔJ'UD - IO ltoro • 20 Mllzik • 10 A 

tı t - Zenrln d•kor ve mlsarıten • '5 kiti lahnede. 
DiKKAT : Ak,arn uat 19 H dan 11,ao a kHar 1ıa .. .-rnıaın Zettgln ... Hay'etl. ltEVO tam aaat 

~-- 21 .80 da bati ar T1ılefot1 : 42llO 



-• TAN~~~~~~~~~~~~~~~~,.--~~~~--~ 20. 8 .HZ -
H~ s~ A N' V 1 TA M 1 N - KREMLERi 

Vücut için Vitaminin Ne Kadar Lazım Olduğunu Herkes Bilir. Cild için de Vitamin Ayni Hayattır. Son Zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ltriyat ve Güzellik Enstitüleri Vtiamlnll 
Kremi istimal Etmeğe Başlamışlar ve Güzt:l Neticeler Elde Etmişlerdir. Ciltlerini Beslemek ve Gayri Tabiiliklerini ve Enfeksiyonlarını Gidermek Yolundaki Gayelerinin Tahakkukll 
Uzerine Bilhassa Kadınlar Arasında Müthiş Bir Heyecan Tevlid Eden Bu Kremler Bütün Müstahzaratı Alemşümul Bir Mahiyet Alan Eczacı Basan'nın Enerjik Mesaile İstihzar 
Edilebilmiş ve Hasan Vitamin Kremleri Namiyle Piya8aya Çıkarılmıştır. Yüzdeki Sivilcelerle Ergenlikler ve Buruşukluktan İzale Eden, İhtiyarlan Gençleştiren, Gençleri Güzelleşti~• 

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

SAYIN BAYAN:-----~ 
Günün en büyük yeniliği HER AKŞAM MAKSIM BAHÇESiNDE l' ·---

Kıymetli okuyucumuz bülbül sesli 
OÖEON] 

Madeni iskarpinler 
Sağlamlık, Hafiflik, Zarafet ve Güzelliği 

Birleştiren Emsalsiz Bir Sanat Eseridir. 

'FJKSPOZISYON'da Görüp Tecrübe Ediniz. 
Patent No. 3145 

·--Beyoğlu Karlman karpsı Tom .Tom Ap. No. 4 ...,., 

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Dikkat Nazarına 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

MÜZEYYEN SENAR 
KEMANI 

NECATJ TOKYAY 
VE 

20 Kişilik Saz Heyeti 
Pek yakında 

30 Kişilik Büyük Revü 

ASK RÜYASI 

SÜMER BANk 

FEV ALADE HASSAS PLAKLAR 

MÜZEYYEN SENAR 
'70464 No• Kaynak şarkısı Enginden yavaş yavaf 
• • Gönül şarkısı Derman kar eylemez 

Beste: SADETTİN KAYNAK - "Hanınurreşit filminde!\ 

: FASIL PLKLARI SERİSİ No. 3 
Hilz:aam fUla - AÇMAM AÇAMAM 

Beste: Nasibin Mehmet 
~70468 N Hüzam şarkı - KÜŞADE TALİHİM. 
' O: Beste: Şevki Bey Merhum 
~kuyanlarMÖEYYEN SENAR - SALAHADDİN PINAR 
1 MUZAFFER GCLER- NECATİ TOKYAY 

NEZiHE YILMAZ 
N Kırşehir bozlağı - G Ö N (} L D E R K t 1 - 1942 mali yılı kazanç vergilerlnln birinci taksit 6deme müddeti 

.,_ ay s~ bitecektir. Bu müddet iç.inde taksitlerini verm.iyen mü
kelle!ler, lıu~ taksiCt:rinl, blllhare % 10 zamla ödemek zorunda kalacak
lardır. 

2 - Bllrtmum karneli mO.kelleflerfn de Haziran ayı içinde (Yeniden 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESi MODORLOGONDEN : 

170465 O: Halk şarkısı - BAHÇELERDE MELEME I 
ı ' --rr,.. 

işe başlıyanlar 15 gün içlnde), şhbelerine mllracaatla, karnelerini alma- İstanbul Belediyesi hududu dahilinde memurlarımız tarafından evlere dağıtılan pamuklu mensu-
lan IAzundlr. Ak'1i tskdirde seyyarların vergileri % 10 zamla, iratlı mü-
kellefler yanmda çalı~nnlartn vergileri de bnulan çalıştıranlardan. üç cat kuponlarını her hangi bir sebeple alamamış olanlara aşağıda bildirilen nahiye merkezleri 
kat fazlaslyle t:ıhsil olunacaktır. mıntakasındaki bürolarımızda kupon verilmekte olduğundan mülki makamlarca her semt için ta. 

Ceza vermek istemiyen mükelleflerin 30/6/1942 Salı günO akşamtna 1 yin edilen s.ıraya göre sayın halkımızın mezkur bürolara müracaatlarını rica eyler, bu mahaller-
b~ vergi taksitla-inl ödemeleri, karnelerin! almaları tavsiye olunur. 1 deki tevziatm ikmalinden sonra diğer mıntakalarda da başlanacak olan tevziatın aynca ilan edi-

#'8.. (6693) leceğini bildiririz.ı 
.iiliiiıiılliıııı ____________ .. , ŞiMDi TEVZİAT YAPAN MINTAKALAR 

G 
• 1 Fatih merkez nahiyesinden ı Şişli nahiyesinden ( Adalar merkez nahiyesinden Heybeliada Pıa·ı azınosu 1 Şehremini .. " Ortaköy / Kumkapı .. ,, 

Kasımpaşa ., ., f Sanyer merkez nahiyesinden Bakırköy ,, " 
~çılış Töreni Mü.nasebetile Cumartesi ve Pazar · Galata .. .. Beykoz ,, ., Eyttp ~· " , 
Günleri Mükemmel Caz ve Dans; Alaturka ve '- ______________ _. 

:Alafranga Nefis Yemekler: Fiyatlar Ehvendir •• , İ Ç K İ S İ Z S A Z 
··--Maliye Yekaletinden: 
Eski Nikel 5, 10 ve 20 Parahkların Teda

vülden Kaldırılması Hakkında ilan 
Eski nfkel ~. J O ve 20 parabldann yerine dantclli bır ku.ruşluklarla 

lironz on paraltltlar darp ve piyua)'8 klfi miktarda çıkarılmış olduğun

dan eski nikel :5, 10 ve 20 paralıklarm 30.8.942 tarihinden sonra teda
'Villden kaldınlması kararlaştınlmqtır. Mezktlr ufak paralar 1 Temmua 
tN2 tarihlnden itibaren artık tedavületrn.fyecelt ve bu tarihten itibaren 
ancak bir sene müddetle yalnız malsandıklariyle C. Merkez Bankası JU-
1telerine ve C. Merkez Bankast Şubesi olmı;yan 7erlerde Ziraat Bankası 
1abelerl tara!mdan kabul edilebllecektlr. 

Ellerinde bu ufak paralardan butunanlarm. bunlc.n mal sandıklariy
C. Merke:ı Bankası ve Ziraat Bankası Subelerlne tebdil etUrmeleri 

5llıı olunur.. :.;•I • "',,..., (4129 - 5605) 

SATILIK KÖŞK 
Yeşilköyde, İstasyon civartn-

da. bilyük bir bahçe içinde kon- ı 
forlu bir k6:ık satrhktır. Milra-
caat C. V. rurnu:ı:iyle Posta ku- 1 
tusu 189 İstanbul , ______ , , _____ _ 
İngilizce Stenodaktilo 

D 1 K K A T ·------.... ve Almanca bilen Üç Bayan'a 

Kadıköyün Yegane İstirahat ve Eğlence Mahalli 
Olan Güzel MARMARA'nın Doyulmaz 

Manzarasına Nazır: . 
MÜHÜRDAR AiLE BAHÇESi 

Açılmıı+.r. 1 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

lmtillanla Memur Alınacaktır 

1 ihtiyaç vardır. Galata, Hüda-
' vend.ig!ir Han No. 48 - 55 ı 
1 

111 müracaat. ~ 

latanbul Aıllye Üçüncü Hukuk Hl-1 
klmll§lnden: Taıihten 22 sene evvel 
tegayyüp eden karde~i Mehmet oğlu 
Hilseyinin o tarihtenberl hayatü me
matmdan haber alınamadığından bah 
sile kayıplığına karr.r verilmesi hak
kında Kastmpa:;a Bedrettin mahalle
si Kaptanpaşa çıplagı sokak 29 No. 
lu evde mukim Mehmet Güngörün 
taratından, mahkemenin 942/:ıos Ne. 
tu dosyasiyle aynı hanede mukim i
ken halihazır ikametgtıhının belirsiz 

t - Ta:;ra teşkil.littnuzdaki münhal memuriyetler itin 2-7-942 Per- olduğu tebliğ memun:nun ııerhind~n 
fefhbe "lise mezunları,, ve 3/7/942 Cuma günü orta mektep mezunlan ara- anlaşılan mumaileyh Hüseyin aleyhı
smda saat 13 te Sirkecide İnhisarlar memurin kursu binasında bir imti- ne ikame olunan devaya ait arzuhal 
han yapılacaktır. suretinin, H.U.M. kanununun 141 ve 

2 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakt müsblte ve iki fotoğrafla bir- ı42 inci maddclE':'i mucibince il.linen 
Dkte zat işleri §Ubemize mOracaat etmelidir. tebliğine ve yevmll tahkikat olarak 

3 - İmtihana girmek lsteyenlerliı qağıda yazTh vasıf ve şartlan haiz 7 /9/942 saat 14 tayinim: karar veril-
olmalan l!izımdır. ı mi:; ve dava arzuhali suretiyle d_!lve-

A - Lise veya orta mektep mezunu olma. Uye mahkeme divanhanesine tebliğ 
B - 18 yasın? bltirmia olmak vekırk beş yaşmdan yukan olmamak. edilmiş olduğundıın mumaileyh Hil-
e - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak. seyinin ilAn tarDıindec itibaren on 
D - Askcrlıfinl yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhassa gün zarfında dava arzuhaline cevap 

her ikf halde de son yoklamalarını nüfus cüzdanına kaydettirmiş olmak. vermesi ve tahkiltııt iı;ir. muayyen o-
4 - İmtihanda kazananlartn muvaffakıyet ve tahsil vazlyetıerjne g6- lan gün ve sa:ıtte dt.hi mahkemede 

re baremdeki dereceler üzerinden üCJ'eUerl tesbit edJlerek sırasiyle tayin- hazır bulunması veya bir vekil tayin 
lerl yapılır. etmesi ıuzumu ilan olunur. 

5 - Müracaatlar 1/7 /942 Carıamba gQ.nü akşamtna kader kabul 
ectnir. elt• 1 lff\t ( 6519) 

. . . .... 
İnhisarlar Umum Müdürlü gu ilan lan 

18.8.942 tarihinde yaptırılması evvelce llAn edilml~ olan bira fabrika-
7a1 küsbe mnzakedesinin ihalesi 1apttmıyan kısmm yeniden arttınna-

KAYIP: Denl~ erat muamelAt mü
dürlüğünden aldtğım askerlik terhis 
tezkeremi kaybettırn. Yenisini alaca
(tundan eskisinin bukmil yoktur. 

Risenln Larlcaa klSyUnden 329 
dojiumlu Sefeı·oOlu Harun. 

7a konması takarrür etmiştir. 
İhale 23.6.942 Salt ıünil saat 11,30 eladır. Yeni prtnameyl 

___ .... ___ , 
görmek r 
cs588) T AN Gazetesi isteyenlerin Kabataıla levazun 1Ubesine gelmeleri 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan 

.Mektebimhe 1942 mali yılı içinde 30000 kilo şartınmesI mucibince et 
acaktır Beher kilosunun muhammen bedeli 170 kuruş olup, ilk te

natı 3800 liradır. Kapalt zarf usuliyle yapılacak olan bu eksiltme 8.7. 
1942 tarlhinde ve saat 11 de Yuksek Mühendis mektebinde yapılacaktır. 

(6559) 

lıtanbul Belediyeıl Markez Hal Müdürlüğünden 
Meyva halinde klin 26 No. lu yazıhanenin mllsteciri Abdullah Ke

tnall mezkllr ;rwhan~l ahara devretmek suret171tı t~kl ticaret ettilin-
4en mumaleyhtC!n alacalı olan mllstalıalllerin bir ay zarfında idaremize 

ııau Fiyatları 
Kr. 

Bqlık maktu olarak '150 

ı inci sayfa aantiml 600 

1 J • • • 100 

' • • • 150 

Her Pazar saat 14 den 19 a kadar 
CAGALOGLU ÇiFTE SARAYLAR BAHÇESİNDE 

20 ki:;ilik hr:mmış Bayan ve Ba;rl rdan mürekkep "ÇiFTE FASIL,, 
Saz Heyeti ilı! birlikte Bülbül Sesli 

MÜZEYYEN SENAR'ı Dlnl~ı:::!m~;::.ıı 
Temiz hava, Boğaza N!iztr ve eşsiz manzaralı 

\.ielenlerin istir aha ti tem in edilir. 
Sanatkirlu 

Keman Necati Tokya) 
Piyano Şefik 

Kemant Saim 
Kanun Ahmet 
Kanun lamail ... 
CUnb[}9 l<adrl 
Klarnet Salih 
Nıafıye Nihad 

"lanendelel' 
Yahya 
Artakl 
Behçet 
lbrahlm 
Vahid ' 

bahçerY1U içklsizdlr. 

Okuyanlı 

Fa ide 
Mellhat 
Semiha 
GDsln 
Saniye 
Can 

Emin'den Rumeli Ayrıca: 'Ostad Darbuka Hasan Tahsin ve Zuma 

' ve kAhtan havaları ~ -KIZILAY CEMİYETİ 
lstanbul Satış Deposu Direktörlüğünden 

NAKLiYE iŞi iHALESi 
Sirkeci, Haydarpaşa ve Çırağan arasında boş ve dolu Madensuyu 

sandtklarlyle Cemiyete ait diğer eşya sandıklarının ve Peşabahte fab
rikastndan boş olarak tesellüm edilecek bir milyon Madensuyu tlşe
sinin nakliyesini taahhüt edecek motör sahiplerinin 29 Haziran 1942 
Pazartesi günü ı:aat 17 ye kadar tatil günilnden maııdıı herg{ln Ye
ni Postane civarında Mimar Vedat caddesinde (KIZILAY HANINDA) 
Dlrektörlüğümilze müracaatlarL 

Devlet Denizyolları 
Müdürlüğü 

lıletme. Umuw 
ilanları 

İstanbul Şehir hatlan vapurlarında parasız seyahat hakkı verilen 
pasolarla bütlln hcıtlara mahsus serbest seyahat kartlarının değişti
rilmesine başlanmtştır. 1.7.942 tarihinden itibaren eldeki pasolar hü
kümsllz addolunacağından, alilkadarlarm bu tarihten evveJ İ;ıletmemiı 
Yolcu, Yük serviıılne ikişer fotografla müracaat edip pasolarını de-

, 

ğiştirmeleri ilan olunur. (6685) 

~---------------' lstanbul 

Ve 
CiNSi 

Kesilmiş odun 
Kesilmemiş " 

Arttırma Sıhhi Müesseseler 

Eksiltme Komasyonundan 

Azf 

2182 
1000 

3136 çeki 
2000 çeki 

Muhammen fiyatı M. teminat Şekil 
Lira Krt-

9,34 
8.82 

2196 
1323 

83 Kapalı ,, 

Mangal kömürü 35600 57250 kllo -.11 472 32 " 
Sıhht müesseselerin odun ve kömür ihtiyacı kapalJ zarfla eksiltme

ye konulmuştu\". 
1 - Eksiltme 26/6/942 Cuma günil H,30 da Calaloilunda Sıhhat ve 

tçtlmal Muavenet .Müdiirli.ilü binasında toplanan komisyonda 7apılalak-

ıır. 
2 - Muhammen fiyat ve muvakkat temlnatlan karaılannda ıısste-

dlmi~tir. 
3 - İstekliler şartnamesini çalflma günlerinde komisyonda glSrebl-

lirler 
4· - İstekliler 1942 ydı Tiraret Odası vesikasiyle 2490 saYnı kanun

da yazılı vesikalarla bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubiyle kapalı zurflarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
makbuz mukab!llnde vermeleri. (8244) 

Gümrükler Muhafaza Genel Komutanhk 

' Satm Alma Komisyonundan 

nıüsacaat etmel~rı. (6735) 
iiiiı 
______ _, 27 Haziran 942 Cumartesi günO. saat 11 de HOOO takım erat çama

Dırlarıntn diktlrltmesı ~arhğı yapılacaktır. 
Muhanmen bedeli 1540 lira ve ilk teminatı 115 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nOmuneler her gQ.n komisyonda g6rülebllir. İsteklilerin 

belli gün ve saatte teminat makbuzu ve kanuni veslkalarlyle Galata -
Mumhane caddesinde 54 numaralı dairedeki satın alma komisyonuna gel-

Karadeniz Boğazı Deniz Komutanhğından 
191 Cilt 63 sıra numaralı Levazım ayniyat makbuzu zayi edilmiştir. 

9ukmü olm:ıd~ı iiln olunur. '' (6755) 
} 

Sahip n N~t lıfQdtıra: B.alll 
Latfl D6rd0ndl. Gazetecllik •• 
Nep-1,Jat T. L. 8. TAN mattiua meleri. (8731) 

"ROMA KLOBO.. NiZAMNAMESi 
MU'ESSlS AZALAR: • 
Bay AZNAVUR Michele - Birinci Vakıf han No. 38 tüccar, 

İtalya teb'ası • 
Bay DENARl Edoardo - :Bebek Rıhaım caddesi, mühendiS• 

İtalya teb'ası 
Bay vtOLİ Giu5eppe - Beyoğlu Tünel Ensiz So. No. 8 doktor 

İtalya teb'ası 
arasında berveçhi ati hususat takarrür etmiştir; 

MADDE 1 - CEMİYETİN ADI VE MERKU... _ 
7 temmuz 1938 tarih ve 3512 numaralı Cemiyetler Kan":'lui 

nun ahk8mına tevfikan merkezi Beyoğlunda Tepebaşı Meşnıtib 
caddesnde 161 numarada 1 inci kat olmak üzere "ROMA .KL'OB ,. 
namile bir cemiyet teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 - CEMİYETİN MEVZUU VE GA YESI. 
Cemiyetin gayesi azalan arasında dostane ve kültürel mO.. 

nasebetlerin tesisine _çalışmaktır. Cemiyet siyasetle uğraşmaz. 
MADDE 3 - MUESSİS AZALAR. 
Cemiyetin müessis aza~a~. isimleri ~arıda razılı olan "'le 

işbu nizamnameyi imza etmış uç zattan murekkeptır. 
MADDE 4 - CEMiYETİN GİRİŞ ŞARTLARI •. 
Cemiyete aza olabilmek için medeni haklara s'.111ıp "."e ~ se

kiz yaşını bitirmiş olmak ve iki aza tarafından ~dtı,n ~ılmif bU: 
lw;mak lazımdır. Namzedin azalığa kabul ~l~bı hey etı ı~are aza 
stndan ekalli sülüsanmtn hazır bulunduğ;ı ıçt~da tetk~ olunu~ 
ve hazır azanın sülüsanının muvafık reyıle namı~ azalı~a. k~bu 
edilir . Bu ekseriyetin ademi vücudu halinde talebın tetkiki dığer 
bir lçtlmaa talik edilrl. 

MADDE 5 - AİDAT MiKTARt · • 
Her aza senede yirmi dört Ura aidat ödemekle m~eneftır. 

Her aza, bir defaya mahsus olmak üzere. ve ~i m~sulıyeti .tah• 
tında, cemiyet azasından olm~yan. !>ir kımseyı kendı refakatınd• 
cemiyet salonlannı ziyaret ettirebılir. 

Azadan birinin talebi üzerine cemiyet azasından olmayan ~e 
İstanbulda ikametgahı bulunmayan her hangi bir za~ıı:ı cemyetı_n 
salonlarında yalnız on beş gün için girmesine heyetı ıdarece mu.-
saade edilebilir. 

MADDE 6 - CEMİYET'l'EN ÇIKARILMA . .• l 
Eğer bir aza işbu nizamname ahkamına muhalif vey~ !ftuhill 

namus ve haysiyet bir harekette bulunacak olursa heyetı ~darece 
kendisinin kati olarak cemiyetten çıkarılmasına karar verebilir. 

MADDE 7 - CEMİYETTEN ÇIKMA • 
Her aza bir ay evvelden ihbar etmek şartile her zaman eemı· 

yetten çımak hakkını haizdir. Cemiy~tten çıkan veya çık~nlan aza 
vadesi hulul etmiş olan aidatını tesvıyeye mecburdur • 

MADDE 8 - İDARE HEYETİ - • 
Cemiyetin idare umunı beş azadan m~~kkep bir • Heyet~ 

İdareye tevdi olunmuft:ur. Heyeti idare her ikı sen~e bır hyeti 
umumiye azasının gizli reyi ile ve e~seriretıe te~~t edile~ilir. Hey 
eti idare kendi azası meyanından bır reıs, bır katıp. v~ bır ve~e. 
dar intihap eder. Bunlardan birinin gaybubetı vey~ ıstif~ı. halınde 
heyeti umumiyenin 9 uncu madde mucibınce içtıınaı atısıne de-

crin başkasını tayin eder.ı . t emi tin 
., Heyeti idare reisi veya anın yerine kaım olan za c .. ye t 
indelicap mahkemelerde ve resn:ıi !Dakamat ve hususi muessesa 
ıezdinde temsil salahiyetine maliktır. 

Heyeti idare en az senede iki defa i~tİ!11~ ak~er. ~rlar 
ekseriyeti ara ile ittihaz olunur. ve tesavıı ara halınde reısm bu
lunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

MADDE 9 - • llA il 
Cemiyet kanunun emrettiği defterlerı tutar ve tahs t e 

masarif at evrakı müsbitesile yapılır· iY tl"'l'flw a" 
MADDE 10 - ALELADE HEYE1:İ U~lŞM E 'S ... u .. .-. ı 
Cemiyetn azalannın heyeti umumıye ıçtımaı he~ fne ~~ 

ayında alelade surette inikat eder. Azalar bu bapta ıç una JUD.UD 
?der. r 1 ' 
den 5 gün evvel mektupla davet olunurlar. • ibi . 

Heyeti idare bilanço 'e hesabatı ~uml heyetm. ~ıile ne ~ 
Bilanço ve hesabat her sene umumı heyetce ~~ ld n :nı 

raki ler tarafından tetkik ve tasdik edilmiş olduğu a e um 

h 
Pt. . t• ~..ı-n iki gu" n evvel cemiyet salonlarına uılmak eye ın ıç una- .. 

suretilE: azanın ıttılaına arzedılir. BEYE'l't UMUMiYE tÇl'IMAI 
MADDE 11 - .. FE~E ın 5 te biri tarafmdaıl 
Heyeti idare luzum gordükçe veya azan. f kalade içtimaa 

tahriren talep vuku buldukça heyetı umumıye ev 

dave~~~~~li:z - tçrtMA NİSABI . · 
Birinci davet üzerine inlkat edenhey'eti :na:~ i!~:Z~e:!'d!'; 

lan kararlarm muteber o~ı ru!,çinde:rı miktar bulunmadılt takdirci• 
ücte biri hazlt bulunmak un k "'-et ıazeteıerle UAn olunur ve bun• 
lı;tlnia bir batta sonraya tlllk ve '11...., 
da nisap aranma&. ~ 

MADDE 13 - TASr .u D , • 

Cemiyetin fesih ve taaft;Jesi veyan1zaınnatnenln tndill bey eti utllutlD 

1enin kararlyle Tilrki1'tı Cuınlnır~kanunlan ahkAmma g6re icra edlllr; 
Hey'eti umumiye cemb"eiln fesihve tasfiyesine ksrar verdili takdird 

cemlyel.in en-a ve mobll7Ql mecllslldaıe karariJ'le aablır. 
J 

iki Şef Şantiye Aranıyor 
Anadoluch tnpat fs)erlnde c•tıııacalc Santf19 fdare etmlt tecrtlbe 

g6rm6ı tablllyetll Od mtlhendlıe lhU,..c varcnr. Tallplerlo refet am
ıart7ıe istedikleri mut hakkında (MQbenclls) rlbnmi1le fstanbul 171 
oosta kutusuna mektupla mtıracaattan. , 


