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istişare Heyeti Azaları 
Tetkiklerde BuluriC.f ak 
Birer Rapo·r Ver~c-ekler 

t Hatırlanacak Raporlarda Spor Klüplerinin Dileklerine de Esaslı 

ı 

t ..... 

f ~ ·. , Yer Ayrılacak ve Bunların Kalkmmaları 
ı Ataarif Vekili Hasan Ali Yücel 

için Çalışılacak 
1 Ankaı-a, 20 (TAN) - Maarif Vekaleti beden terbiyesi umum sonra en seri bir sekildc sporun ve klüplerin kalkınması faaliyeti. ! llliidürlüğünde yapılacak ıslahat için esaslı tetkiklerin icabettiği. ne girişilecektir. ·vekalet aynca, beden terbiyesi mükelleflerinin 
i ili gözününde tutal'llk alakadar ·mütchassJSlannı vazüelendirmiş • vaziyetini de ıslah etmek karanndadır. Beden terbiyesi işlerinde 
t lir. Bu arada beden terbiyesi istişare heyeti azalan mahallinde Maarif Vekili Hasan Ali Yücel yakından al&kadar olmakta Ye l ~"apacaklan tetkikleri vekalete bildireceklerdir. lstJşare heyeti, birçok esaslı direktifler nr.ınektedir. Bugün Vekilette yaptıkları 
ı ~llorun ve klüplerin bugünkü durumu ve teşkilltiyle inkişah ha· . . . • . ,. aJ tkikl .ri 

1 
. • 

1 
kında vekalete birer rapor vereceklerdir. Bu raporlarda klüplerin temasları netıcelendiren ıstiş~re h~yetı az arı te e n ;la 

l dll:kıcrinc de esaslı bir yer aynlacaktır. Bu -raporlar alındıktan pacakları yerlere hareket etmışlerdır. ı 
~ ................................................................................................. . 

~oosevelt İle 
Churchill'in 
~luşması 

ı Milli sel inönü 

~Z' - Sovyet anlaşması yeni 
~alanmış ve Amerika ile Sov
l)~tıer arasında 1942 yılı içinde 
ıtarpta ;ikind bfr cephe açılması 
ltararlaşmıştır. Dernek ki, mütte
:tiltıer 1942 ytlınin kati neticeler 
\'eren bir yıl olacağını kabul et -
?nf§lerdı.r. Bu vaziyet kar:iısmda 

llti müttefik devlet reisinin umu
'lı'ıt vaziyeti bir defa gözden geçi
rerek önümüzdeki aylar içinde ta
lt:ip edilecek siyasi ve askeri hare
'ltetıcr üzerinde fikir yürütmeleri 
ltadar tabii ve zaruri bir :iey ola-
llıaı; .. -
~ -M. ZekerigfJ SERTEL 

S imdiye kadar teşebbüs hep 
~ mihver devletlerinin elin
bııı Olduğu için, mihver şeflerinin 
h~ Uşması mühim hadiselerin bir 
~ Şl<u:ıgıcı ol.arak telakki edilir. 
trı' liıtlerle Mussolini buluştular 
~~dı, hemen onun arkasından 
UhiıTı hareketler beklenirdi. 

iNGILiZ BÜYÜK 
ELÇiSiNi DÜN 
KABUL ETTIL~R 

Ankara, 20 (A. A. - Reisi. 
cümhur İsmet İnönü bugün 
saat 16,30 da Çankayadaki 
köşklerinde İngiltere Büyük 
Elçisi Sir Hughe Knetchull 
Hugessen'i kabul buyurmuş
lardır. Mülakatta Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu da hazır • 
!bulunmuştur. 

.Romanya/ 
Gazeteleri 

1 

İngiliz Biivük El~isi 
Sir Hu'gessen 

Türkiyenin Tarafsız - S C 
Siyasetini Takdir • rİppS 

. _ Ediyorlar _ I,- Diyor ki: 
fürlliye, Siyasi ve Ask:erl 
Ehemm.iyeti itibariyle 

.Ön Saftadır 

.~imdi de Birleşik milletler 
t erinin buluşm~ına ayni ma -
~~ veriyorlar. Ingiliz Başveki
~ın Vaşingtona kadar gitmek 
lhınetine katlanması herhalde 
~ değildir. Mister Churchill 
~ ~?ldan evvel iki defa Amerika. 
/gitmiş, birincisinde iki devlet Berlin'e 

Yarmadan 
~~i arasında harp ve sulh gaye Bükreş, 20 (~.A.) - Rumen 
~ l'tni tayin eden Atlantik beyan- basını Türkiyenın tarafsızlık po
Q~esi kararlaştırılmış, ikinci gi litikasma dair birçok mütalaa ve 
1 %ı.de de Amerika harbe girmiş tefsirlerde bulunuyor. Bu cüm.. D v 
~·:Su üçüncü ziyaretin de büyük leden olarak Üniversul gazetesi ' .... ,urmıyac.agız 
t ~ tnühjm bir manası olmak ge- Ankaranın siyasi anlayışındaki -

BEKLENEN 
BÜYÜK 

TAARRUZ 
Bazı Haberlere Göre 
Bugün v.eya Y:arın . 

Başlıyacakmış 

Hit•er, ~ Fransadan , 
Kendisine Yardım 
Etmesini istemi§ 

Ankara, 20 (Radyo gazetesi)
Gelen bazı haberlerde Almanla -

. nn 22 haziranda Rusyaya karşı 

r
' t mumi taarruza başhyacakları 
bildirilmektedir. Eğer bu haber • 

• ler doğru ise Almanların yarmki 
pazar ve yahut pazartesi günü 
taarruza başlamalannı beklemek 
ıaz:.."?ldır. 

Japonya da Rusyaya 
saldıracakmış 

Ankara, 20 (Radyo gazetesi)
Şimdi de Japonların Rusyaya 
karşı harekete geçecekleri hem 
de ciddi olarak bahis mevzuu 
olrnıya başlamıştır. 

Çungking kaynaklan Japonla
rın Mançuriye asker yığdıkları
nı bildirmektedir. Söylendiğine 
göreı Almanya Rusyaya karşı 
harekete geçer geçmez Japonya 
da Sibiryaya karşı harekete ge
çecektir. 

~ittir. Ingiliz Basvekilinin bera- açıklığa işaret ediyor ve diyor ' 
lıı l'inde İngiliz G~nel kurmayına ki: Fi• 1 B A p k 
lıı ~nsup bazı generallerin bulun - "Doğu Akde_nizin emniyetini ıt er, U nın e 

Fakat Japonların geniş bir sa
hada döğüşmekte iken yeni bir 
cephe açmak istiyeceklerini ihti
mal dahilinde bulmıyanlar da 
vardır. 

Bitler Framadan 

1 <ı.s1 da bu buluşmanın ehemmi korumak için Ingiltere ve Fran~ U k Ol d "" 
tr.etini anlatmıya kilidir. Konuş· sa ile imzalanan 1939 muahede- za ma ıgtnı 
~~r gizli yapılmaktadır. Ko • si Türkiyenin mihverle münas~- H• t kt d• 
lı~ma mevzuları hakktnda şiın- betlerinde hiçbir :ı:orluk teşkıl ısse me e ır 
~)e kadar hiçbir tebliğ neşredil etmemiştir. Fransanın hezimetin Londra, 20 (A. A.) _ İrigiliz • 
~tniştir. Fakat hadiseler gözö - den sonra ve harbin Balkanlara Sovyet ittifakının yıldönümü mü 

yardım i1Jtemi.ş 
Vaşington, 20 (A. A.) - United 

Press'in Vichy'de'k.i muhabiri 5u tel
gra.n göndermektedir: 

l:Jir Devamı Sa. 2 Sü. 2 

DÜNYANIN EN YÜKSEK SAATİ 1' 

,.VAGBERON 
C o~t§nfANTfilN 
Satış-yeri: Eminönü meydanı ARLON MAGAZASJ 

•c _ s 

Clıurchıll'fe .Rooscvclt"in AH::ıntik'te buluştuklan sırada ahnmış reslmıcrı 

------ r··-.. - _ .. _. __ ... , ,---
' I Churchill 1 .. ,~-"l""'i .. di_i_i~ ... ;lf(i 

Sıvastopol 1 Roosevel+ i Sıvastopcl 
Müdafileri = Mülakatı Karış Karı~ 
yer yer 1 Vaşingtonda Neler Müdafaa 

Yokediliyor 1 G~rüşüldüğü Henüz Ediliyor 
ı iyice Bilinemiyor 

Son İstihkamların Ele İl 
Geçirilmesi İçin Bazı Haberfere Göre 

. i iki Devret Adamı Orta\ 
Savaş Devam Edıyor i Şark Durumu ve ikinci 

j Bir Cephe Meselesini i 
t Müzakere Ediyorlar ! Harkof'un Şimalindeki 

Sovyet Kuvvetleri 
ihata Edildi 

1 Vaşington ,20 (A. A.) - Resmi 
mahiyette ve kati olarak bu mev 
zu etrafında bir şey söylenme -
mekle beraber Vaşingtonun iyi 
malumat alan mahfillerinde Chur 
l'hıll - Roosevelt buluşmasının 

haşlıca hedefinin orta şark duru 
rnunun incelenmesi olduğu umu 
nüyetle tahmin edilmektedir. 

Bu tefsiri yapan Amerika rad
yo~u sözcüsü, her iki devlet ada 
mının Afrikaya bir Amerika se -
fer heyeti gönderilmesine karar 
vermelerinin mümkl.ln olduğunu 
ilave etmektedir. 

Buna sebep, general Rommelin 
8 inci İngiliz ordusundan daha üs 
tün teçhizat ve silaha sahip ol-

"" · Bu hakikat ikinci defa olarak 
·, masıdır. 

• . · meydana çıkmış bulunmaktadır. 
Harkof Boıl[esuıdeki Alman kuv. Bazı mahfillerde Libyaya gönde-

vetleriU!ıi ;,,a~ kumandanı ~ Devamı Sa. 2 Sü. l 
Mareşal Bock 

Almanların Çok Ağır_ 
insan ve 

Malzeme Kayıbı V.ar 
-o-

Briansk'taki Alman 
Mevzileri Yarıldı, 

Yeni Mevziler Alındı 
Moskova, 20 (A. A.) - Sov~ et 

gece yansı tebliği: Mihver kuv -
vetlerinin Sivastopola karşı yap • 
tıkları taarruz, muazzam kayıp -
lar düşünülmeksizin yapılmak _ 
ta devam ediyor. 

Piyadelerimizle bahriyelileri .. 
miz ve topçularımız düşmana ye
ni darbeler indirmek suretile ta 
arruzlan püskürtmektcdirler. Y .ıl 
nız bir gün zarfında Sivastopo -
lun kahraman müdafileri bir cok 
düşman alaylarını imha ve 20 
tank tahrip etmişlerdir. 

Müdafaa kuvvetlerimiz 10 duş 
man uçağı düşürmüşlerdir. Ikı 
gün içinde Kalenin cephesindeki 
çarpışmalarda 1500 Alman öldü
rülmüş ve 2000 kişilik bir sefer 

1:.1Jj» Devamı Sa. 2 Sil. 6 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığının teb
liği: Sivastopol önünde düşma
nın henüz Severnaya körfezi şi
malinde bulunan bakiye kuvvet
lerinin yok edilmesine devam o
lunmaktadır. Bir topçu mevzü 
ile bir tamir havuzunun her 1ki 
tarafındaki saha zaptcdilmiştir. 

YENi MAHSUL 

~Devamı Sa. 2 SU. 4 

AF ~.ilf.~C6Pt1ES i 

Fasulye, No~ut, Bakla 
Ve Mercimek 

Fiyatları T esbit Edildi 
~lttıde bulundurularak iki bü • intikalinden sonra Türkiye ate- nasebetiyle yapılan tezahürde M. Çinliler, Yen!den 
11,\tlt devlet reisinin konuştuklan şin genişlemesini beı:_t~r~f ed:n Cripps demiştir ki; " 
~V:ıular hakkında bazı tahmin- hareket hattını degıştırmemış- Zaman gelecek ki Birleşik A- Baıan Kazandllar 

Tobruk 
Çevrildi 

Hububat Fiyatları Sabit Kalacak 

tde bulunmak mümkündür. tir.,, . merik.anm yarduniyle ve bizim Çunking, 20 (A. A.) _ Cuma .... 
! ... ru· S t 1 · Tu"' rk"ıye caimdi bütün devletlerle iyı i k d t · · e S tler a.. · •• g ~. ovye an aşması yenı ~ sanay u re ımıze v ovye akşamı neşredilen Çin tebli1rl bir 

'Q\'>-1 Am ik il S münasebetler idame ediyor. 18 baz!. . 1 ~ . . hs 1 k kl s• 
~ <.cU.anmtŞ, ve er a e ov. 2 Sü. 5 Bır iginın ıst a ayna arına çok Çin muvaffakiyetlerinden 
~~er arasında 1942 yılı içinde ~ Devamı Sa. inzimam eden Amerika sanayi bahsetmektedir. Kiyangsi eyale-
~"'pte ikinci bir cephe açılması o .,, kudretiyle batıda Hitlere karşı tinde Nanşang doğusu istikame. 
1~tarlaşmıştır. Demek ki, mütte- I büyük ve muvaffakıyetli bir ta- tinde ilerliyen başka Japon kuv 
1ı-lltler 1942 yılının kat'i neticeler Ebedi Şefin zmite ar~uz yapmak kabiliyetin~e 01a. vetlerne birleşmek istiyen Japon 
~-~ten bir yıl olacağım kabul et- • • .., • I G•• cagız.: F~at ~u':"affakıyetın esa- kolları demir yolu boyunca batı 
t;~şlerdir. Bu vaziyet .k~r~sında, Gıtf ICJI lk un sı muttefiklerımıze yapacağımız ya doğru ileri harekete teşebbus 
~ nıüttefik devlet reısının umu İzmir 20 (AA ) _ Ebedi Şef yardımdır. Onların muvaffakıyet etmişlerse de Şangyaoya doğru 
~'vaziyeti bir defa gözden geçi- At t .. k" ·ık d i h . , sizliği müşterek davamıza zarar ablmışlardır. 
t:;ek önümüzdeki aylar içinde l' ~ .ur ~~.. -· e .'.1 şe .:ım~: ~~~ verir, fayda vermez. Taarruz et- öte taraftan Çinliler şiddetli 
~ip edilecek siyasi ve askeri 

1~~.n İ Y\ o:u:ıu. ~ n t ~ .:U tiğimiz zaman şiddetle Berline bir karşılık taarruzda Kinki'yi 
~~eketler üzerinde fi.kir yürüt. guntlu kzmtıl a ıç h~ ebzat u.. kadar yürümeden durmamak az. Fu , d ah ı 
'll~ b.... ... b" ra a u amış ve şe ır aş an . 

1 
d ~· B . almışlar ve çeu nun ış m a 

~,.eri kadar Bta uiki.ve. zanınh ır başa bayraklarla donattlrnıştır. mıy .~ ltaarrkulz e ece6ız.k und!l .sı· lelerine kadar varmışlardır. J a • 
~ J olamaz. u ncı cep e ne- B .. b tl H lk . d ze soy eme e veya en ıs:uıe pon gerilerine taarruz eden Çinli 
\~e, ne zaman ve nasıl açılacak- 'tın, munas;ale b elık \.ev~n ~ söylemekle Hitlere yardım etmiş ler bir çok stratejik noktaları 
ı.1t'? B.öyle bir tesebbüse İngiltere Yk~ptlı .. ve. t' aka a 1 d'ğ'ır t a olmuyorum. O an belki yakın- l d: ç· w yni ·ı~ r. d u esının ış ır eye ı t op - t Fak .. rül. .. işgal etmiş er ır. ın er a za 
ı. - '7erecek, Amerlk.~ ne ereceye 1 t d At t.. k.. t •t b ilk dır, belki uzak ır. at go u.. nıanda Hangşov koyunda bir ada 
~dar yardım edeb"!iecektir? Gt~ a~. 1• ad :·y1fe~n ::ı~~anu u yor ki Hitler, o anın çok uzak ol- yı da ele geçirmişlerdir. Çinlile . 
;qi vaziyeti buıte .. ebbüsün .. mu - gtekışınk e 0 

.. ş ola h t• nl - ınadıgwmı hissediyor h k t1 • tıkl 
vqff t b :s 1 k ... f' u o unmuş, soz a n a ıp er k hi rin taarruz are e en yap arı 
Ilı <1kıye le aşan masına rı ı .. k .. d t k Eb Biz hazırhklanmızı yapar en ç Kanton şimalinde demiryolu bo 
İdir? o ... gun . u urumu yaşatar~ le. }Üphcsiz Hitler de kendi hazırlılclan· yunda şidde"·ı· çarpışm"lar cere· · dı Şefın hatırasını azız ey c- w ... 

kiii"' Devamı Sa. 2 Sü. 6 'mişlcrdir. . · - t!fi"' Devamı Sa. 2 Sü. 5 yan etmektedir. -

lngilizle~in Müstahkem 
Mevkii Tahliye 

Edecekleri Bildiriliyor 

Almanlar, Henüz Şehre 
Taarruza Başlamadılar 

Kahire, 20 (A. A.) - Ort.:ı.~ark 
İngiliz kuvvetlerinin cumartesi 
tebliği: Seyyar kuvvetlerimiz. 18 
haziran günü iki ana kolla doğu 
ya doğru ilerliyen düşmanı dün 
çarpışmağa zorlamıştır. Dü~man 
ileri hareketine devam etmiş ve 
Bardia'ya 40 kilometre kalıncaya 
kadar yaklaştıktan sonra her iki 
kol batı istikametine yol değiş -
tirmişlerdir. 

l:lfj Devamı Sa. 2 Sii •• :; 

Ankara, 20 (A.A.) - Ticaret j si olan naturel nohut 14 kurustı.ır. 
Vekaletinden tebliğ olunmuştur: d) En çok yüzde 3 yabancı mad-

Matlde ı - Bütün bir mahsul Jesi olan kuru bakJa. 13 kuruştu~. 
mevsimi devamınca cari olmak Madde 2 - Bu fiyatlar, Jstih al 
·· baklı"y t zu" mre bölgelerinin istasyon veya iskele olan uzere geçen sene a . . . 
· d h~1 dd 1 · .. t h ·ı vılayet veya ;c:ıza merkezlerinde çu-
sıne a ı~ ma. ~ erın mus a ! 1 valsız olarak müstı:bsilln toptan aıa• 
b_öl~eler aza~ı fı~t~arı ve vekale mı satış fiyatlarıdır. vasrtlan daha 
tımı~ce tesbıt ve ıl~ .o~u~muştu_. 'lşağı olan maUarla bu maddelerin di
Yenı mahsul mevsımı ıçın lıuku ğer nevi ve kalitelerinin azam! fiyat
met tarafından hububat fiatları- tart, mutat farklarla ve icabına göre 
nın sabit tutulması kararlaştırıl. müstahsil kaza rr.erkulcrl için de ay 
mış olduğundan, bakliyat zümre rt ayrı olmak tlzer{', vilayet Fiyat 
sine giren maddelerin azami fiat Mürakabe komlsyorılarınca tesbit \ie 
ları da hububat fiatlanna göre ılan oluna'!ak.tır. . 
ayarlanmak suretiyle yeniden tes Madde S - Kuru fasulya, mercı: 
bit edilmiştir. Yeni mevsim deva mek, nohut ve kuru bakla tıcart>li 

· ı ak bakliyat aza- yapan mutavassıtla..-m kar hadleri ve 
mınca carı 0 ac bunlarm kurdulcları zahireci birlikle
mi fiatlarınm esasları şunlardır: rine verilecek yeni v:ızitcler ~ekfıle

a) En cok vüzde S yabancı mad - tİrni.Zce ayrıca tebliğ ve il!n oluna .. 
de.si oan birinci nevi kuru çalı fasUl- ca.ktır. 
yast 24 kuru§tur. Madde ! - Müstehlik m~kczlcı ıu 

b) En çok yüzde 3 yabancı madde- veni a.zımı1 flyatlnrı mahaJU Fı; t 
si olan birinci nevi yeşil mercimek Milrakabe komlcyonlt>rlr.ca, geçen s -
18 kurustur ne tf"bllğ olunan es:ı~for daires nde 

c) En ı;ok
0 

yüzde 3 yaliancı madde· t;:ıyin ve illin olunacaktır, -



(}LümDEN B:;TER 

hav d 

İnptlah. 
e işlancb: 

Yazan: MAHMUT YES.4R1 

"Prens g1 , bı- Aklım, ilk defa prensese kuvvı-tle 
takılmıştı. Prenses. otele bir caka ile 
gelm tı. Otelin havasını bozmuştu. 
Garip bir kadındı. Gündüzleri ortaya 
çıkmıyor, geceleri, arkn çamlıklard.t, 
yanında Çcrkcıı kalfa, ıevrlllıini ... a. 
yan masal ktzları ılbl dolaııyor:du. 

takırdat rak Bu, ne tıp kadındı? Ne Manolakl· 
1 

nın. ne de Nuri Beklrln ıöylediklerin. j 
den kııt'i b r hulcüm çıkarılamlt'ordu. 
Ara :\ıra, t rasda ıorUnmUıtıi. Vü1.:u 
du. çok ihenkli idi. Fakat, ben, '"a· 
larg .. da oldufum için, yüzünü ıör. 
muyordum. 

Çok guzel oldufunu, ona bakan aöz 
!erin takılıp kalmasından anlıyordum. 

Nası'. ne çeşıt. ne renk. ne kona, 
ne bav d gıb:eldi? Merak ediyor
dum. Y lnız ben, ••otel mustahdcm

zlyaf :tte lcrı . dım Gozumii kaldırıp dıkkatle 
bakamaıdım. 
:Seni, n~n ''enteresan., buluyor. 

- du? 
İnşallahı 70'1: • Bir ıörününüz. Bunları duşunurken, Nuri Belı:irin 

-TAN 

ENSTiTo-su-·· N-Ü-. N-S-ER-G-IS-l-AÇ-1-LD-1---·ı ı Stok ihraç 
!Maddeleri 

KIZ KADiKÖY 

Kadıkoy Kız En tıtüsünde 941 - ı eseri halınde gözleri ok ıyan çay sof- ' 50 mezun Yermıştır. Davetlılere ye-
942 ders yılı so!lu mur.aseb tıyle bır ra takımları zıya1etçi erm bilbasşa mek oıretmenJ Ba~·an Selmıının ne
sergi tertıp edılml tir. Dun ziyaret- takdirini toplamı tır. Ayn bir salon- ıareti altında mektebın mutba~ınd 
.;ilere açılan sPrgıde Enstıtti talebe- da yalnız yerli barnı veTobralkolar- hazırlanan bisküvi ve kekler ve don
sıyle Kadıköy \kşam Kız Sanat oku- dan dıkılmış ucuz sokak ropları ve durma ıkram edilml tır. Sergi beş 
lu talebesınln bır sene zarfinda ha- sababltklar tc~hır cdılmlştı. Genç gün ziyarctçılere açık bulundurul -
ztrladığı dikiş apka, çıçek, nakış. ııazlarımız hazırladıkları kumaş de- caktır. 
camaşır, ev ;fare ı. yemek pışirme ~enlerınden b r kısının? Naz.ılli fab - Yukarıdaki res mler sergıdcn 
ve resim branşlarında birçok muvaf- rikasma gôndcrmi !erdir Bunlar ara- koşeyi ve Enstıtuden bu ene mezun 
fak eserler teşhir edılm!ş bulunuyor- sında orıjinal desenler vardtr. Enstı- olım talebeden bir g\upu gö termek
du. Bunlar arasıncla nefis birer sanat tiı bu sene 33, Aksam Sanat okulu tedir. 

-T ~cirler Hükumete 
Müracaat Ettiler 

ihracat tlcirleri evvelki gün Tica
ret Odasında topla.,mış, stok mallar 
"1 ıkkTnda görüşınu lerdl. Tacirler diln 
-le husu 1 mahlvette olarak uz.un sil
en bir toplantı d&ha yapmışlar ve 

neticede hUkön1ete mliracaa etmlye 
karar vermişlerdir Bu karar neticesi 
R:ışvekf\lntle T'cnr<'t Vekaletine birer 
telgraf çekmi lPrdır. Bu telgrafta 941 
rnrsi toprak mahsullerinden ellerin

de kalmış olan rtokhırırı da flyatlan
dınlarnk ihraç edilmesi için kolaylık
! r go terılme lnı rka etmi lerdir. 

Almanya il<> yapllan anlaşmaya 
öre, hazırlanmış olan yem fiyatla -
ın haricinde eski mıütsullerin fiyat

ı rr daha yilksek olaceğmdan, bu gt
b mallnrm ancak Almanyadan gayri 
memleketlere ihrac• k bll olabilece -

l nnlnşılmaktadır. o-----
Bıraz hasta71m • 
ı ı salladı, h k verdi: 

yukarıda horul horul uyuyuşu ela ıtöz H lk D v f 
lerim n onune ıeliveriyordu. a agı ma 

Muamma yıne halledilmemlıti Öi ı Miisteriden Fazla Para 
Dün Almanyaya 
Tayyare ile Bir 
Heyetimiz Gitti 

- Doinı. S z, böyle ıuriıltulcre a- r 
detilıınız. 
uma tutu. kuvve le sıktı: 
Aıla nııbı ıenç adamımız B r 
1Jm111 ılze klfi ıel r. 

leye. Juıdar ·yattım. Yemeli odama ıe a•ırı•ıkler•ı 
t rttım, ı y nmeie mecalim yoktu. A. 
lı Nafızı de odama çafırttım. 

- Nasılsın Al Naf z? 
Onun da ıulecelr hali 7okt11: Nüfus Cüzdanları 

Kontrol Ediliyor 

Alan Taksi Sof örleri DUn sabah tayyare ile Almanyay 
b r heyetımiz gitml~tir. Beş ki iden 
bnret olan bu hevf'tte Hnr"clye, M -
l"ye ve Ticarrt Vek'ılPtler"nln dele -
ııeleri bulunmıkt ciır. Heyet Alman
yada bir müddet k J cak ve Alman
yantn Türkıycye nctıgı 150 mılyon 
mıırklık kredi rnıa~masmdan 1 tif, de 
etmek ve alınatak mallaı1n cinsleri
ni teshlt eylemek iı:ıylc mc gul ol -
caktır. 

ı b tirm ı lftr adam ıukUnetıyle 
yordu: 

- İy ylm, diyelım de iyı olalım 
Başım afrıyor, harabım. 

' 
Aktama ıörüıeceiiz. 

dan çıka lren seslend m: 
- Ben de... Mınolaki. aenl ıörd!ı 

mu? 
Halk dağıtma birlikleri dün airr 

işçilere birer mektup verml§ ve ek -
mek karnelerim çalıehkları mOesse
lerden almalarrıt bildirmiştir. Daiıt
ma birlikleri diln blrlığe dahil olan
ların nüfus cüzdarıJıırtnı kontrole ve 
mühürlemiye başlamışlardır. 

55 Şoföre Ylldırun Cezası Verildi 
K tibe, ık ncl sınıf muamclesı 

ayınız. 

trey p durdu: 
- Pardon! 
- Çünkö, dun geceyi idare ederı 

r. 
zlıri, ıcizluklerinden daha biıyü. 
il: 

- Ne dıyorsunuz? 
Hakıkatı soyluyorum. müsaade-

- Ben, bu adamı. hiç tanıy;ımıyo
Fena adam d ~ıl.. Ama, kendı

klıyor .. 
aklarını takırdattı: 

M dem k ke dın gızliyor, fe. 

- İyı adam o .. İyi adam., 
k yordu. sordum: 

- Bekir beyefendi ne yapıyorlar? 
1 yle airını kapattı: 

- Elbiseleriyle yatıp sızmış .. Ak
guç kalkar belki .. 
Kalktıktan sonra?. 

facık vücudu fındık kabuiun:ı gi.. 
d : 

- Onu artık P enses bllir; mıiSl
zle •.• 

Tekrar yataiıma uzanmıştım. Z rf. 
z t ne ç 1 Mısır 1 rası vardı. Bu 
ne parasrydı? 

Bumı düşunuşume de ııüldum Otehn 
1 rndan" ld m. Parayı komodi

ekmeslne koydum. 

hurchill - Roosevelt 
MülCika+. 
~ Baştarafı l tncide 

ecek olan Amerika kuvvetleri 
yalnız mahalli vaziyeti du
mek jçin değil fakat, Libya 
ılacak ikinci cephe için b r 

ket noktası olarak kullan -
maksadile yapılacağı sanıl -

tadır. 

Ketumiyet 

Halslziiii kayboldu, dikkatle dot
ruldu: 

- Gördü ..•• 
İçinden çık~madıiı doJaıık muaııı 

manın ağırlıiı altında ezilmişti: 
- Yuz lira verdi. Bu .. Hem ağız 

kapama, hem bahşiş.. Bana iltifa.1 
fazlalaştı. Bu gece prensesin ziyafeti 
varmış ... 

Aiırlığı birden üstünden atıverdi: 
- Ne içinden çıkılmaz fıler. Ma. 

nolakide, bana bir i!tifat, bir iltifııt. 
Bunun ıızin tesir nlzle olduiunu de~ 
hal anladım. Zıy fette. salonda bulun. 
mamı rlca etti: Prenses. ıık ıiyinmiş 
gençlerden hoılanırl Dedi. Kib kib 
guldu .•. 

(Devamı var) 

Altın Fiyatları 
Diln bir altın 3305 kuruştan ve bir 

~ram külçe 4l50 kuruştan satılmıştır. 

BUGCNKV PB<>GBAM 
1 30 Prorram 
8 S3 M ılk (Pi ) 
1 45 Haberler 
9 00 Yarılar (Pi ) 
9 15 Evın anıt 

12 JO Proıram 
12 U Sa uuıen 
ı 2 45 Haber er 
13 00 T rkllıer 
13 30 Orkntra 
il 00 Procram 
18 03 Dıns orkutruı 

ı8 40 Fasıl heyeti 
19 30 Haberlu 
19 45 At ko uları 
ıt 55 llhlk 
ZO 15 Konuıma 

20 30 8arlıılar 
2ı 00 Konusmı 
21 ıo Temsil <Pi) 
21 30 MOrik <PL) 
22 30 Haberler 
22 45 Kapaıuı 

Beklenen Büyük 
Taarruz 

Nr Baştarafı 1 incide 
Hıtler, Laval'~ hususi bir murah

h gondercrek, Ru~yaya karııı umu
mi bir t arruzun arifesınde bulun
dugund n Fraruırnıı kendıslne yar
dım etmesini istemiştir. 

Dt Brınon, murahhasrı Lava! namı
na ceı,; ap vermi5 VE- Almanyanın ga
lıbıyetı içın temennilerde bulunmuı
tur. Unıted Pre~ muhablrlnın tel

fı öyle bıtmekt•dir: 

İ gal altında olduj}u gibil işgal al
tında olmıyan yerlerde de lşcı top -
1 ma bilrolıırtnın açılması için emir
ler ı,; erılmı5tır. 

Almanya Fransadan gemi 
de istiyor 

Londra 20 (A.A.} - Cirenildiği
ne gore, Almanlar Akcienızdeki Fran 
ız t c ret gemılerlnden bır milyon 

tonıl toluk bır kısmının kendı emır
w , 20 (AA) - Kan d B - ı rıne verılme •nı Laval'den JSTarla 

M. M cnz e Kmg'in 1941 t m lerdır. 
ununda y ptı ı gibi bu def ~------------

• Church 11 ıle bulu m k üzere 
ngtona gidecc i t·pmın edilmek- Fransada Bir Hükumet 

B!ltün halk c!ai'ııtma hirliklcri mü
messilleri yorın 'Aôlge tnşe Mudllrlii
ğilnde toplanacak ve direktif alacak
lardır. Kaymakım , •• nahiye mUdilr
!Pri de VilAyette Valinin reisliğinde 
toplanacak, halk bMiklerinin vazı -
yf'tini inceliyeceklerdlr. 

Son günlerdt-, n:iı terılerden fazla 
para istiyen V<!. pazarlıkla mıi~terl a
lan şoforler alabfldlllne çoğalmıştır 
Emniyet 6 mcı şut>r. mOdUrlüğiı şo
förlerden, yapılan şlkayetler üz.erine 
bir sivil kontrol ekibi te kil ettirmiş 
ve §Oförlerln Jıolsııduğuna meydıın 
vermemiye başlaml!;ttr. Bu arada bir 
gün lçinde 55 şoförün mUşterlden 
fazla para istec! "ği tesblt edilmiş, bun
lar yıldırım cezasına çarptırilmıştır. 
Şoförler için husu t bir defter tutul-

Bu aym yinnl b("<=inden evvel be
yannı>.onelerini vermemis olanlarm 
gelecek ay ekmekslz. kalmak ıhtimali 
vardır. Bu beynr.namelere göre, Tem
muz ~ e Ağustos ekmek knrneleri da
ğıtılacaktır. B rliktere ait dokuz yuz 
mühur hazırlanmış Y<: dnfrhlmak il
zere kazalara ond~ılmiştir. Yeni 
ekmek karneleı ı bu muhurlerle mu
hürlenecektlr. 

-<> 

Bir Sinemada Garip 

Viyanaya Gidecek 
Futbolcülerimiz 

Alman sporunun en ,.Olı:sek ,abslyetl e~ 
selins Fon Camuur'dan Vah LGtfı Kırdar~ 
gelen hır ıdıı:rfta, Alman takımının tıtanbul 
da Eördugu buy k •e lıaruetll bbntl kobı;le 
tetckkdr ctmlıtlr. 

Admira Hmaslarındın sonra da bltdirml• 
oldul:umuz ırıbl Türlı futltal ılcrinın Vlyanada 
hır kar ıla ma yapmalan llıtimall kUnetl • 

S 1 k H A ..J • • mektedır. Vıyanaya .,.ıet lclnde bir lıarıfd. 
OygUDCU U 81.&ISCSı takım ı:ondcrılmcsl dU1ilnillmcktcdir. 

Kasımpaşada otu~an Şerif isminde' BUGUNKU ATLETiZM MUSA'DAK ... LA· 
bir htrsı:ı Pang.,:ıltıdaki T:ın sinema - RI. - Be~ıktaı Hallı:ı:Yinla tertip etti i at• 

lrıtım muubakaları buılln lllleden ıonra ~· 
sTna git.,.,lş, fılnı bitfnre de kanape - rd &tadında yapılacaktır. Proaramda ıtlı:•i m 
lerin altına saklanmıştır den batkl ıımnulllı: lıarelıctleri de vardır 

S. t h ) tıktan• rt llilubalcalar puansız. ve ,.alnız ferdt derece 
ınema en t aş sonra o ıı- ler muteber olacaktır. Proıram• saat 16 da 

ya cıkan $erlf. kasayı kırmış ve 280 baılaııacakur. 

lirayı calmı tir. Hlr~ız, gilrultilyli işi- AT YARIŞLARI _ Yant ve ıslah en:il· 
tip h!'ıdlse yerin• gelen bekciye bıçak nıeaınin ıcrtıp <'ttıEi at 1'&n\)anna 1clı<lnıu· 

de ız t'111musde Velıefendl it°'" J'erinde 
cekmişse de ;vokalımmı" Ve mahke - batJanacakdır Ru scnelıı koıulııra da tn MIC 
meye verHmi t:.r. mc atlar i5tirak edccc~ir. 

AFRiKA CEPHE~i 
t:Jtr Ba$taraf• 1 incide 
Almanlara göre 

Berlin, 20 (A. A .) - Tebliğ: 
Şimali Afrikada Alınan - İtalyan 
kıtalan hiıcuma kalkmışlar ve ta 
kibe geçmişlerdir. Önemli malze 
me depolan zaptedilmiş ve yüz -
lerce esir alınmıştır. 

iki Alman tank kolu 
Tobruka doğru ilerliyor 

Kahire 20 (A.A.) - Tobruk henfis 
taarruza uiramamı, iıe de hucamun 
uzun müddet ıecl1anl7eceli an!aplı. 
yor. Dün Bardia'run 40 kilometre 78-
lr:inine kadar geldikten sonra şarka 
doiru ileri harekeUerlnt durduran ıki 
Alman tank kolu Tobruk istikametini 
tutmuştur. Esasen Tobruk civarında 
bulunan mihver kuvvetleri siperlere 
girmeie baslamışlardır ve mevzllerıoi 
sailamlaştınnaktadırlar. İngiliz sey 
yır kuvvetleri elln oldukça öncml.J.. 
dir. Ve cenupta 5lmc1i dıiımanın Y'i-1· 
mııı bu!unduiu ıahll çemberine lı:aı·ıı 
harekete devam ediyorlar. 

Londra, durumu nasıl 
görüyor? 

Londra 20 (A.A.) - Sallhiyetıi 
Londra mahfillerinde denildiline go. 
re Libyadaki durum şöyledir: 

Hudutta bulunan mevzilerimize hU... 
cum edilmemiftir ve Sol!um'un 40 lu
lometre bat111nda bulunan bölce baş. 

ALMAN TEBLiGi 
l:.?J9 Ba~tarafı 1 incide 

Kalenin henüz mukavemet e
den şimal kısmındaki son sahil 
istihkamının ele geçirilmesi ıç.ın 
elin savaşlara devam ediliyor. 

Çember içine alınan cephcnm 
cenup kesiminde Alman ve Ru -
men kıtalan, düşman karşı taar
ruzlarını püskürttükten sonra 
daha uzağa gitmişler ve birçok 
müstahkem tepeyi hücumla iş -
gal etmişlerdir. 

Hava ordusu ağır ve çok ağır 
çapta bombalarla kale tesisleri -
nin yok edilmesine devam etmiş· 
tir. 

Harkof'un doğu şimalindeki 
kesiminde bir Sovyet tümeni ku
satıldıktan sonra bir yan hücumi 
le büyük bir kısmı yokedilmiştir. 

Wolkof cephesinde Sovyetlerin 
zırhlı tanklarla desteklenerek 
cepheyi yarmak için yaptıkları 
bir teşebbüs inatla yapılan saYaŞ
lar esnasında akim kalmıştır. 

* Berlin, 20 (A.A.) - D N.B. ajan-
sının aı;kt>ı1 kavnakl::.rdan öjh"endtğl
ne göre, Harkor'un şimal doğusu ke
simindf' Bol,evik kuvvetleri Alman 
kuvvetlen taratmdr.n yapılan mevzii 
bir ce\ lrme hikumı:ndn ihata ed!l
m~lerdir. Bu dOmlaD kuvvetleri im
ha edilmek iın T~diı-. 

Darbesinden Korkuluyor lıca bizim kontrolilmiiz altındadır . 
Alman kuvvetlerinin batıya doğru Kal~ d11rmadtrn topa 

tutuluyor l kinci cephe 

mu tur. Bu deftere c«-za gören oför
ler yazılacak ve iki def ceza gördıı-

0 tesblt edilen 5oförün ehllyetna -
mesl a1ınacak 1Tr H: !kın d::ı kendi i;v
le pazarlık ~pan şoforü tiemen en 
va kın nobetçi poıı e bildu me ı ve 
normal tarife iısttir de pnra verme -
ml'SI lAztmdır. MUc:tl.'rf almıyan oto -
mohlllerin de numarı:ları 6 ıncı şube 
müdiırlillitiinr. b•ldirihnc€ numarası a
lmmtş nrabavı kullnnan :;oför ceza
l:ınrhrılac:ıktır. 

Yoksullara Bedava 
Kömür Verilecek 
Vakıflar idaresi kış mevsiminde fa

kirlere parasız kömiır dağıtmtya ka
rar V<"nnis ve bu ıs için ayrllan tah
isatla 340 bin kilo maqal kömurO 

temin edilmiştir. 
Ayrıca yokıullan sıcak yemek ve

ren dört imaret ile vakıf müesseı;e -
leri için 2720 çeki odun da satm a
lınmıştır. 

---------0---------Bir Kız Çocuğu Dinamitle 
Yaralandı 

İz11lir. 20 (TAN) - lzmlrin Ahme~ 
beyli köyünde on 7aıında He!dıye a 
dında bir ktır: bir dınamit bulmut ve 
oynarken dinamit paUamııtır. Bedi 
ye aftr surette ,.aralanmııtır. 

Başvekilin Tetkikleri 
Ankara 20 (TAN) - Sayın B•ıvc 

kil Doktor Refik Saydam bu sabah 
Ticaret ve İktisat Vekaletleriyle m.ıL 
buat umum müdıir?üiüne giderek Ve. 
kilctlerin ve umum müdürhigUn iş 
lerıyle meşııul olmu§lardır. 

Rakı İçin Kapsüllü 
Şişeler Yapılıyor 

50 derecelik Klilr rakısmin dere
ce i nz.alttlmamıı hr. Dıger taraftan 
mantar azltğı yuzunden diğer r kılar
da tatbik edilen usulun yüksek dere
celi olması dolayıslyie bu rakıda tat
bikt de mahzurlu gôrUlmilştUr. Bu -
nun ilzerlne bu rakıları koymak için 
Paşabahçe fabrikasma bira ve gazoz
larda olduğu gıb. ağızları kap (ille 
kapa,ılacıık hu:susl şl eler ısmarlan
mıştlr. 

n 

Muğlada Zelzele 
Mufla 19 (A.A.) - Dun gece bu.. 

rııda biri saat 23 de digeri 24 de ol
mak üzere iki yer sarsıntısı olmu -
tur Hasar yoktur. 

Romanya Gazeteleri &!•1'i1ili4:lKMI 
~ Baştarafı l tnelde 

ran 1941 de Almanya ile bir dosHuk 
muahedesi imn etmlıtlr İki taraf bu 
muahede ile topraklarının tamamlık 
ve masunluiuna kartılıldı olarak rl 
ayeti taahhüt etmişlerdir. Rus har 
binden sonra Türkiye tarafsızlığını 
yeniden teyit etmiştir. Türkiyenin sı. 
yasi vaziyeti harbin bidayetlndenb,.ri 
deilşmemiştir. Hattı ıeçmiıtekl dilıt
manlıklan ve şimdi teşkıl ettiii teh 
!ikeler unutulmıyan Rusyanm uğradı. 
fı hezimetlerden aonra bile bu böyle 
olmuştur. 

Amerikan tayyarelerinin ıon defa 
Türklye7e inmeleri hadisesi bu tarat 
sızhk slyaaeUııin tatbiki icın yeni bır 
vesile teşkil etmişti 

Pimiul gazetesi de ba,7azısında dı. 
yor ki: 

Türkiye slyali ve askeri ehemmiyeti 
itibariyle ön aafta bulu"uyor. Ame 
rikan tayyarelerinin "Nirkıyeye iıL""ne. 
!erinin bir emaal te•kil etmesi ihtimali 
Berlınde alrlıler anndırnnttır. Tllr
kiyenin hareket tarzı ıarıh olmu,tur. 
Bunun içindir ki Berlin Türkiyerun ta
rafsızbiım muhafaza ed"bllecek lrud
rette bulunduğu kat"I kanaatini bil 
dlnnfştlr. Bu tarafıızlıftn ehemmı • 
yeti Avrupada ve Okyanusların ötesin 
de 7apılan mtlnalrqalarla da sabit ol 
maktadır. 

S. Cripps Diyor ki 
~ 811da'"Rf1 1 İt1cİftp 

nı yapacalrttr. Ve haddizatında bu z~ 
man unsunı üzerinde müessir o'ab•
lir. Sizin de bildiflniz ıibl bu mesele 
M Molotof'un tnılltereyi ziyareti c~ 
na~ında kendisiyle müzakere ed11nı1 't 
tir Ve sizi temin edebilirim ki M 
M~!otof, bu hususu benim size soy
!lyeblleceklerimden çok daha faz'a tC")' 

~ Baştarafı 1 incide 
heyeti Leningrat çevresındekı çe 
teler tarafından tamamile yok e
dilmiştir. 
Moıkova 20 (A.A.) - Bugünkü r.u. 

marteıi ıünü Sıvastopol'dan sonder
dıli bir telcrafta bir Sovyet muharri
ri "Cesur erlerimiz her karış toprnğı 
kahramanca mudafaa ediyorlar •• de • 
mektedir. 

Alman kayıpları çok ağır 
Londra 20 (A.A.) - Sivutopol lı:c 

siminde çarpışmalar ı ddctlidir. A~ 
man generali bir taarruzda 3 tüme 
feda etmiştir. Alman generali toplı 
yol açmaia teşebbils etmış fakat Sı 
vastopol kalesinin top ateşi kar n· 

a alır zayiata uframııtır B 
~abft kale berinde taayik 
ve durum clddi addedilebilir. 

Malta adaaı valisi M. Gort Siv"is.. 
topol müdafilerine bir tebrik mesajı 
ııöndermlıtir. 

Harkof kesiminde Von Bock ordula
rının kayıpları pek afırdır. 
Kızılordu, ismi verilmlyen "K,. §eh

rinl !Hal etmiştir $ehlr bir ıece hli. 
cumu ile alınmı,ıır. 

Halk sonuna kadar 
müdafaaya karar verdi 

Vaıinıton 20 (A.A ) - Harkof ve 
Sivastopol kesimlerinde. bir çok Al 
man taarruzları geri atılmı tır. 

Slvastopol halin bir kararname neı 
rederek sonuna kadar harbedecellni 
bıldırmiştir. 

Harkof dofuıunda. Donec; nehrini 
ıec:meie teşebbüs eden Almanlar ağır 
zavı\fla püıkürtiılmüştür. 

Briansk'laki Alman 
hattı yarıldı 

-~ • ""' - ... '3ıı.-

Memur Zam 
Y apmıyan Hususi 

Müesseseler 
Devi.tin de tekit ve teyttlırln• 

r•ilmen blrs;ok huaual ma ....... •r 
memur, mDatahdem ve 1tçllerln• 
pahahlık sammı yapmamakta 11" 
rar ediyorlar. 

Hayet, her gün biraz daha pa• 
halılapyor, bllhuaa maaı ve ye"• 
mlye ile ~hpn vatandatlantl 
yapma prtlan güçleılyor. 811 11· 
nıfın 1939 senesindeki kuançlarf 
ile bugDn geçlnebllmelerl lmkln• 
ııs bir hal.s gelmlt bulunuyor. 
Buna raıımen husulf mDea ... ıer, 
kazançları en az bir mlıll artrlllf 
olmasına raOmen um )'81Jllla• 
makta ısrar ediyorlar. 

Bu meyanda lsta11bul hmvaıasl 
9lrketl de memur ve mD.tahdelft• 
lerlno sam yapmanuftır. Mutıtellf 
mDracaatlar karpılnda da: 

- Size erzak alecalıs, cevabı 
verllmlı, fakat erzak da alınma• 
mıftıır. 

Huıuıt mOe•ea•ler enek ıtt1 

alırlar. zam rnı yaparlar, yokaa 
yapma prtlannı hafifleten bat· 
ka bir usul mD bulurlar, ne ya• 
parlarsa yapsalar da. kendllerln• 
hlsmet edenlere bir paroa refah 
veraeler ve çarı,tırdıklan lnean• 
farı ıstıraptan kurtarsalar. 

~_.....rl 

Vergi Mükellefleri 
ile lı Erbabının 
Dikkat Nazarına 
Haziran içinde vergi mukel

letlerinin ödemiye, iş erbabınıO 
yapmıya mecbur oldukları bit 
takım işler vardır. Okuyuculat1 

mıu bir kolaylık olmak iızere 
bunları sırasiyle tekrarlıyoruı: 

1 - Kazanç vergilerinin bı • 
rinci taksitleri verilecektir. sıı 
ay vermiyenlerden gelecek •1 
yi.ızde on fazlasiyle tahsil olun• 

ca~ t~ M üstahde.min karneleri 

degiştinlecek ve karneli ın~ " 
kelleflerin birinci tt..ksiti verUe
cektir. Aksi halde bunlardıı~ 
seyyar mükelleflerin vergıle 
yüzde on fazlasiyle, iratlı ınu
kclleflerin yanlarında çahşanl"' 
nn vergileri de bunlan çahştı .. 
ranların iıç kat fazlasiyle alına• 
caktır. 

3 - Pazar ruhsatiyeleri de 
tirilecektir. 

4 - Unvan tezkereleri yenı 
le tlrllecektir. 

5 - Radyo taksitleri venle " 
cektır. .... 
Roosevelt ile Chur

chHl'in Buluşması 
klfr Baştarafı 1 incid• 

İşte bir takım sualler ki, Va -
şingtonda beyaz sarayda yapılatl 
konuşmalarda ilk hamlede tetk~ 
mevzuu olmak gerektır. 

Mister Churchill'in Vaşingto -
na gidışi, Libyada İngiliz kuvve' 
lerlıun uğradığı maglubiyetle dt 
alakadar olsa gerektir. fugılızlet 
bu cephede tahmin ettiklerindeO 
fazla kayıplara uğramışlardır.~ 
manların Tobruğu almaları ve x
sır uı. r e de yürümeleri bek • 
lenmektedır. Almanlar bu cepb• 
de hava tunli.ığuniı de ellerJJl 
almışlardır. Mısırın tehlikeye d'Ll, 
mesi, orta şark vaziyetini tehdl 
eden bır vaziyet ihdas edebUır 
Belkı de Libya cephesınde vazl • 
yetın bu şeklı alınası, müttef~· 
leri daha süratle ikinci cephe1 
açmıya sevkedecektir. Bu suret 
ve Almanyayı bır kısım kuvve' 
lerini bu yeni cepheye çekmı)' 
mecbur ederek Mısın kurtannr 
yı duşünebilirler. 

Bundan maada müttefikleri U
zak şarkta meşgul eden mühil1S 
meseleler vardır. Avustralyanuu 'r 
Japonlar tarafından istillsı .teb 
kesi tamamile bertaraf edıltn&r 
miştir. Çin istila tehlikesine ma .. 
ruzdur. Hındistan istiklll iste • 
mekte ve mihverciler Bangkol' 
da kurdukları propaganda merk 
zınden Hindistanda tahrikit yal"' 
maktadırlar. 

Londra 20 (A.A.) - Buraya ıelcn ger! döndükleri hakkındak haberlı-r 
haber!ere gore Vichy siyasi mahfil- bunların yeniden tenııı;k edileceği m5 
leri, miıttef'klcrin Franıa'y;ı bir çı.

1 
nasına celeblllr. Fakat bu tedbirin 

karma yapm:tları takdirinde de Gaıılle yeniden ilerlemek ve Sollumda ve hu 
tar ft rlarıınn ve komüniıtlertn bir rluttıa bulunan mC'f'rllerimlze hücum 
hu~met d:ırbe•d hazırlamalarından etmek iı;in mi veya Tobruku e!e gt' 

ddetlı b r endıse duyuluyor. çirmek için mi alındılını söylemek 
henuı mümkün delildir Rommel'ln 

ı • D "' S h"J) • bu hedeflere ayni zamanda ulıışmafıı 
ngilterentn Og'U 8 J erJ ~e5t'hb"iq ed,.ceflııc ihtima1 verilme · 

Vichy, ?O (A. A ) - Son 24 saat 
içinde Sivaı)lonol kalesfnin vaziyeti 
daha fenala~mtşt!r. Almanlar şimdi 
kalenin dibinde buhmmaktadırlar. 
Kalenin cenup kımnmda mayin tar
laları ar c;ında ilerlemeler kaydedil
miştir. 

Alman hava kuvvetim kaleye dur 
m:ıdan a ır Ç"lpta bombalar yağdır 
mııkt. dır 

!er billyor. 
M. Crlpps, 111 sözleri illve etm 
Zafer, sulbten iSnce cele ek r Za 

fer, ancak sürekli bir ce 

Vaşingtonda bütün bu meae • 
leler gozden geçirilip kararlat 

Mo kova 20 CA.A.) - Moıkovanın verılecek ve bu yaz müttefikle• 
400 k lometre batı cenubunda Brianılıı: rin takıp edeceği siyasi ve asker 
cephesinde şafakla beraber yapılıAn harekatın programı yapılacaktır 
b r hucum esn~nıda Rusların mlis 
tahkem bir naevldi ır:aptettlklerl haber Onun için Mister Churchill' Boşal tıhyormuş 

L zbon 20 (AA) - Lonradan of. 
ren ld ğ ne göre lncıltere Harbıye 
Nazırlığı . lng ltere dofu!IUnda 100 ki 
lometre murabb ı iç ndek bir ~'c~ 
de oturanların hepsinin 20 temmnır:a 
kadar bu bölgey terketmek me~l,.ırı· 
yetınde bulunduklarına dair bir kaiar. 
name ncşretmittir. 

Kararname. Harbiye Nazırhfını bu 
tedbiri a'mata ıevkeden sebepler hık
kında her türlü umumi miınakaıa ):ıp 
maktan menetmütedir, 

mektedir. Zannedi'diğine ıörc Alını-o 
kol!arı daha Bardia'dan çok uzakta 
ken P'~rı rlo.,,..,u .. ıerdir. 

Tohruk yine çeurildi 
Kahire. 20 (A A ) - Reater'in fi in

ci ordu nezdindekl mahabiri bildirl•or 
Rommel kıtaları cuma alreamı T1b.. 
ruk karşısında tekrar birlesm!"-!r. Lib 
ya muharebesi dörcfüncii safhasına gi
rerken Tobruk ka1eslnin topları 4~ 
kilometrelik bir mildafaa çevreı'nde 
yeniden a~e baılamııtır. 

Slrenaik'ln bu küçük ıehri keli
menin askeri mlnasi7!e hiç bir ıa. "'!!"'----""!!"'-.... '""!!--!!'!"''!!!!!!!!!!!!!'"'!ZS!!B' retle tamemen çevrllmit defildlr. Kı· 
lenin batı kapılarında İtalyanlar d? 
iusunda da Almanlar vardrr. 8 inci 
ordu da do!udaki yeni hattını kuv 
vetlendiıiyor tnııliz donanmısınm bu 
sefer ıeçen ıcfcrktfer kadar önemli 
b"r ro1 ovnamadığını teslim e•mı-'!t 
gerektir. Tobruk'un zaptı m hver kil\ 

vetlerinln i&,fC 'ohana 7arı 1anJ'& \ı. 
saltacaktır. tıte bunun içindir ki ROT!'. 
mel kalenin uptına bu derece ehem. 
mlyet verl1or. 

/ngllizler Tobrııku 
tahliye edecekler 

Vaşinırton 20 (A.A.) - Londrad? 
cıkan bir ıazetenln Llbyadakl mnhı 
biri tnıı:illz umumi kararglhının To"ı 
nı~ tahliye etme.t muhtemel o1du!''" 
dan hıohoı .. tmektcdir. 

Snhil yolu lngllizlerde 
Vaşington 20 (A.A.) - Libya~ 

ahl'i t kip eden 701 İngitlzlerln e-1 n 
tfed"r M hver kuvvetleri tarafınd:ı:ı 
kutatılmış olan Tobruk lı:aleıine mal
,.,..,, .. ve ;ıkuive kıt 1 rı ıı:t''m !I i 

hammül sayesinde ve ne zama b •e 
ceflni henüz bllmed ifmiz sulru b 
ya!ler ve talihsizlikler sonunda kaza 
nabilir. Busün hepim!z bundan bir se 
ne evvelkine nazaran daha ümitli. d3 
ha ltimaOtYIZ. Fakat dü,manlanmııun 
elinde kalan kuVYeti ve onlar yenil 
meden evvel, kendileri tarafından r!
malne intizar etmekllilmia icap e
den tiddeti ve um! aaımaamıyalnn. 
Dütmanlarnnızın aakert ve ıınai ıe. 
niş teskilitının hakkından ıelmekl!iı 
miz için belki daha uzun zamana ihti 
yacımız olacaktır. 

FranBlz Sahilleri 
Boşaltılıyor 

Vaılncton 20 (AA.) - Par"ııtekl 
Alman kumandaııhfının emri uzer T'e 
Dieppe ve Boulocne arasrnda, ah ' 
hö'ıelerinden sıvil ahalı tahlıye f'rJı 
lecektir. 

verllmekted r. Topcu, bücumu hazır VafUlgtona gitmesi üzerinde d1" 
ladılrtan 101tra Ruı tanldan mubare- rulacak mühım bir hidisedir. B 
beye ıirmlşler ve kıtalar ıünıil. tU. buluşmadan eonra müttefikle 
fek dipçlt! ve el bombaıı kullanarak bazı cephelerde tetebbüae ıeç 
A!man müdafaa hattını 7arnııtlardır. leri beklenebilir. 
6 Alman tanin tahrip edilmiı 800 Al
man öldürülmüetür. 

Yeni merJziler ek tHrirlltll 
Moskova 20 (A.A.) - Moskovaya 

son ıelen haberlere g&re illa• ku• -
vetıer! Smolenık iıtikametfncle yeıl 
bir ileri harekete ıeçmlılerd!T. 

°'° Fransada Bir Tren 
Yoldan Çıkanldı 

Vaslngton 20 (A.A) - İ$1al t'11 
ında bulunan Fransad içi Aim'1:1 

askeri ile dolu hır tren yoldan çı~ rıl 
mıştır Devrilen tren hemen tutu muş 
tur. 

8 Yunan Suba11 
Kurıuna Dizildi 

Lonclra 20 (A.A.) - Yunan Mü._ 
faa Nuın. Kalelopalos, Yananiıt 
da, ı Yanan suba1"1mn kurpna diı 
elifin! ifp etmiıttr. 

Noroerte 
Londra 20 (A.A.) - Nor.ec;te, 

nısanda iki Gestapo memuruna y 
lan saikaa ola71 iki Norveçh k1I' 
una dizi 

Bir çıok No eç ,eh rlerinde lçk 
sıga a içaıtlf :yaıalr edtlmııttr. 



t 

e 

T A N 
~.ONE BEDELi 
~ Ecnebi 
140o Kr 1 Sene 2800 Kr, 
750 "• 6 Ay 1600 " 
400 " a " eoo " 
ıso •• 1 " aoo " 
~eı değlttlrmek (25) kuruıtul". 

Cephesinde 
Şiddetlennyor 
Yazan: M. ANTEN 

41ınanların Sovyet Rusyaya taar· 
ruzlarının ytldönümü olan 22 

an arifesinde bütün dünyanın üik 
& Sark cephesine çevrilmiştir. 
lrentz denizinden Karadenize, 

llrıtıansk'dan Sivastopola kadar uza. 
lakriben 3000 kilometrelik cephe 

itinde kı:tılordu ve Alman kuvvet
arasında harp, hava şartlarının 

11tl~ı;e ı:nüsait bir vaziyet alması dô-
22'1;>lc gittikçe şiddetlenmektediı·. 

Haziranda Almanların büyük bir 
trııza geçeceklerini bekliyenler bu
duğu gibi kızılordunun da İngiliz· 
ile Amerikalılarla müştereken ve 

1 zaı;nanda geniş taarruz harekef. 
c başhyacaklarmı tahmin edenler 

'ı'ardır Churchi!l'in Vaşington zi· 
t!j de· bu te5ebbüsle alakadar gö 
~ektedir. 
it sene Şark cephesinde askeri ha
~ geçen seneninkinden daha baş.. 
b·r mahiyet göstermiştir. Havalar 
~ok müsait bir vaziyete gelince 

ra1 Timoçenko Almanların Don 
ltafkasyaya karş~ hazırladıkları ta. 
z planlarım bozmak maksadiyle 
hbusü eline almstır. Almanların 
lcofun cenubunda yaptıkları mnka

~aarruz iki tarafa ağır zayiat ver-
tlde beraber hiç bir müsbet netı· 

~Crmemiıı ve Almanlar stratejik be. 
trıne varamamışlardır. Almanlar 
hene, geçen sene olduğu gibi, Şa.k 
'Sinde kı-a zamanda çok sürntli 
trne!er temin eden yıldırım taarru 

~)aı>amamışlardır. 
1ınan1arm bu sene :;imdiye kadar 
I> ettikleri taktik bazı mı.ihim stra. 

.( ınevklleri. bu 
0

mevkllere çok iıs
ltuvvetler toplı:,.•arak, zaptetmek 

rcu şeklinde tezabur etmiştir. 
t'ı bu suretle işgal etmiş!erdir. 

ıı..:-'topolda da ayni taktigi kullan· 
c~dırlar Burada dikkati çekl'n 

ta, Alm~ların, Sovyetlerin takvı_ 
ltuvveti göndermekle çok güçlüg 
tikleri az çok muhasara edilmiş 
tılerde muvaffakıyet kazanmaları· 
Almanların Sivastopolu zaptet . 

t muvaffak olduktan sonra Lmin 
1 "e Murmansk'a karşı da ayni küt 
Gl,arruzları yapmaları beklenmekte 
lı ı\lmanyanın Sovyet Rusyayı müt. 
lcrinin yardımlarından mahrum 
tk bir surette tccrıt etmek için 
Uk gayretler sarfettikleri göze çarp 

dır Cephenin en şımal kesi· 
de p~k yakında şiddetleneceği tan. 
tdilen hart-kalın bu bakımdan hu
bir ehemmiyeti vardır. 

Yolu 
' ~arentz denizinde uzun zamandan. 

1 bir çok Alman denizaltrları ve 
tipleri faa!lyette bulunmaktadır. 

llıa.n1ar ayni zamanda Finlandanın 
~orveçin şimalinde bulunan bava 
tı'ine pek çok bava kuvvetleri tah
'ltni3lerdlr. Almanlar bu deniz ve 
t kuvvetleriy!e Sovyet Rusyaya 
il malzemesi taşıyan kafilelerin bü.. 
mevsimlerde açık olan MurmanGk 
rıına gitmesine mani olmağa ÇO. 

tadırlar. Murmansk yolu, mcv 
O!an yolların en iyisi ve en kısası. 

Bu yol tehlikeye düşecek ve ke 
ek olursa Sovyet Rusya daha u· 
olan Arkanjel yolu ile bund:ı.n 

ita Basra körfezind~n ve !randan 
Ctek Kafkasyaya giden uzun ve 
lı:uıutı yol kalacaktır. Bu vaziyet 

{tnansk'ın stratejık ehemmiyetini 
1ttrnektedir. Bu mevki ııimdi -

kadar dai harbi mütehassısı 
il General Dietl'in bütün taarruz. 
lıı.a karısı mukavemet etmiştir. Bu· 

arazinin zırhlı kuvvetlerin hare.. 
~ müsait olması müdafaayı nisbe 
kolaylaştırmaktadır. Almanların 
~esime yeniden büyük takviye kuv 
1
trj göndermiş olması burada pek 
\ında harbin §iddetleneceğini zan· 

ınektedir. 
lırıu-mansk ve Leningrada karŞT ta. 

lara Finlerin de faal bir surette 
- ak etmelerinin harekatın neticesi 
- :nından mühim bir tesiri olabifü·. 

tn!erde Bitlerin General Keitel ile 
•ber Mannerheim'i ziyaretinin bu· 
~ alikah olduiu muhakkak sayıl 
~ dxr, 
. itlerin bu ziyareti, Amerikanın Ma 

- 'tana, Bulgaristana ve Romanyaya 
§ı harp ilanına tesadüf etmektedir. 

~ ltndanm Alman harp gayr'!ti
tllulgarlstandan daha fazla yardımı 
llnduğu ve İngllterenin 7 Kinunu
tl 1941 denberi bu memleketle harp 
11\ıie bulunduğu halde Amerikanın 
!?ıemlekete henüz harp ilin etme
olması minalı görülmektedir. A. 

"kamn. Leningrada ve Murmansk'a 
anlar tarafından yapılacak taarruz 
Finlandarun faa~ bir surette iıti

etmemesini ve sade tedafüi bir va· 
ttte kalmasmı temin maksadiyle 
le bir hattı hareket takip ettiği sa. 
ak tadır. 

ton gelen bir Nevyork telgrafı bu 
ı teyit eder mahiyette görülmek

!.", Filhakika Nevyorktan gelen b;r 
here göre: Finlanda Sovyctlere kar 
taarruza geçecek olursa Amerika 

harp ilan edecektir. R ·~ ._. 
~ı ılıtuhakkak olan bir şey varsa, Ma-ı. 

t StCT Guardian gazetesinin de yaz. 
sP ı gibi, önümüzdeki bir kaç ay t:rır

tnukadderatı bakımından kat'i :.y. 
Olacak. harbin çabuk bitmesi veya 
lllası üzerinde müessir olacaktır. 
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DİLLİ DİLAZER, 
!llÜ11ÜRÜ LEYLA, 

KUŞKONMAZ NASIL YENiR? KandHlide 
Gazeteye gönderdiği mektubund:ıki 

imzasını, maalesef, okuyamadığım 
bahtiyar bir okuyucumuz bahçesinde 
hemen hertürlü yemişlerle semiz n
tundan başka, bir de kuşkonmaz yetiş 
tirirmiş. Gazetede bu yemişlerden ve 
semizotu ile kuşkonmaı:dan söz aı;ıl
masım istiyor. fakat kuşkonm:l7.T pi
şirmesini bilen evde kimse bulunma· 
dığı için bundan hiç yemediğini dt
ilave ediyor ... Semizotu ile yemislcri 
başka günlere bırakarak. bugünlük 
kendisine kuşkonmazın nasıl yenildı
ğini anlatacağım .• 

mektir ... Yalmı, kuşkonmaza lazım Yedek 
gelen hizmette kusur etmiş olm:ımak Yolu 

Yazan: ULU.VAY için çatalın gümüşten olması şarttır .. 
Kuşkonmaz haşlandıktan sonra sı

cak da yenilir, soğıık da .. Fakat ısı
ra ısıra yenilmez. İlkin ucu bir puı;a 
ısırılır, sonra emilir... Hepsini ısıra 
ısıra yerseniz pek ayıp sayılır ..• 
Kuşkonmaz yalnz başına yenilmez, 

onu sirkeyle zeytinyağlJla yahut mah
sus hazırlanmış bir salçaya batınp 
yeme1idir. S::ılaçlarrn da -bilirsiniz
pek çok türlüsü vardır. Salçalann 
hangi türlüsüne yahut sirkeyle ıı:ey
tinyağına batırmak en münasip olacağı 
gayet n37Jk bir mescıledir Herkesin 

ya küçüklüğümdenberi Kandilliy 
Boğazın en hoyrat bir köyü ol 

mak üzere tanırım. Dalgaların seyrı 
ne uymak için iskelesine kabn zinc r 
!erle bağlanan dubası, her bulduğu lU 

denizin dibine çekecekmi3 gibi k. 
yular resmeden o müthiş akıntısı na 
zarımda ona ayn bir hususiyet verır. 

ALI.i"<. RAZİYE .. _ Dün Kandilliden bir dostla gorlış: 
tüm: Aşir Efendi isminde birinin A. 
kıntıbumundaki yalıda yedekçilenn 
.. ipi a5ır,, demek olan "aşır., cmrın 
kendine bir hitap gibi telakki eyleme
sinden bahsederek §akala3mak iste • 
dim. Hüzunlü blr bakışla: Sahısları unutulduğu halde 

... adları zihinlerde yer edip 
tarihleşmiş ve bütün bir millete 
dil pelesengi olmus bu üc komik 
Bayan acaba kimdi? · 

B unlar başlı başına, Moliere'in 
piyeslerindeki gibi unutulmaz 
üç tip. üç, gülünç kRrakterdir. 
Birincisi "beş para ver söylet, 
on para ver sustur,, kabilinden 
çenesi durmak bilmeyen, çok is 
tahh bir gevezedir. Ayrıca uka: 
Iadır; aklının erdiğine, ermedi
ğine karışır, söz yetiştirir, bire 
bin cevap vermeden duramaz. 
"Dilbaz ... tatlı söz söyliyen kim 
sedir; fakat Dilli Dilazer, daha 
ziyade, iyi veya kötü, mtitema _ 
diyen lakırdı eden, lakırdıya ka 
rışanın sıfatıdır. 

Düttürü Leyla ise giyim ku
şam bakrmından glili.ınç olandır; 
yaşına uymayan veya modayct 
ifratla uyan adamı, dikkati çe -
kecek derecede züppe kıyafet _ 
lere gireni bu sözle vasıflandı -
rır ve gözönünde cisimlendiri -
riz. Yalnız erkekler için Knra ~ 
gözden "Rezzaki zade N arçın 
Bey,, i almışızdır. "İki dirhem, 
bir çekirdek., sözü daha hafif -
tir. "Allk Raziye,, bön, fakcıt iyi 
ve sevimli bir kadın olacak ki, 
bayanlarımız dalgınlıkla yanlış 
bir şey yaptılar mı kendi kendi
lerine bu ismi vermekten, "A! 
Ne alık Raziycyim ben!,, demek 
ten cekinmezler. 

TÜrkçemiz bunlara benzeyen 
çeşit çeşit tabirlerle do1udur ve 
lıigatlerimiz henüz onları layık 
oldukları kıymete uygun bir 
himmetle tophyaınamışvr 

* * 
l:n umumi bir mesele, azlı
;:; ğın değil de çoğumuzun 

derdiyle ilgili bir bahis ile işe 
girişelim: Para sıkıntısı ve ma. 
işet darlığı üzerine bir takım ta
birler sayabiliriz ki, toplıyac:.ık 
olursak epeyce bir yektin tutar; 
hepsi de biribirinden manalı ve 
hoştur. Mesela "tigi teber, şahi 
levend,, kalmak sözüne ne bu -
yurursunuz? Bunu kim bulmuş 
tur, niçin böyle denilmiştir, bir 
tarihi veya fıkrası var mıdrr? 
Dört kelimesi de türkçc olma • 
dığı halde, tıpkı "ycvmün cedid, 
rızkun cedid,, gibi Ti.irk icadı 
ve tam Türk ağzı bir tabirdir. 

Ya "ipipullah, sivri külah,,? 
Yoksulluğun son derecesini an· 
latan bu sözü pek çok kullanı
rız da aslında ne olduğunu bil -
meyiz. "Meteliğe kurşun at • 
mak,. da öyledir ve o hal, "har 
vurup harman sürme,, nin tabıi 
bir neticesidir! 

"Kıt kanaat geçinmek,, yine 
bir saadettir; fakat bir gim 
"sermayeyi kediye yükletip,, de 
" uçan kuşa borçlu olmak., ve 
"Fülüsü ahmere muhtaç,, bir 
vaziyette "nerede akşam, orada 
sabah,, , "ne ot, ne ocak,, , "pa 
pucunu sürümek,, , "taban tepe
rek,, , "kaldırım mühendisliği,, 
yapmak, kahve köşelerinde "ar 
pacı kumrusu gibi düşünmek,, 
veya "ağzını poyraza açmak,, 
bir felakettir. 

Bakınız, şu yukarıdaki cümle 
de tırnak isaretleri arasına al
dığım sözle;in hepsi de birer ta. 
b irdir ve asıl mühimmi "l\fan. 
giz t u tmamak,, gibi "Argo,. de
ğildir; halk dilidir, halk dilin· 
de sapa sağlam ya~ıyan ve yaşı
yacak olan değerli unsurla~dır. 

.· * * 
' ' K irli çıkı,. , para sahih~ o. 

lan pinti huyluyu gos -
terir. "Aıtrn babası,, da o mana~ 
dadır· "kırk a n ahtar sahibi 01-
mak,,1 irat ve akar bolluğunu an-
latır. 

"Kücük dağları ben yarat -
tım • "kendisini fasulye gibi 
ni~~tt~n saymak ., veya "ahun 
şahım b ir şey sanm~,, , . "_dev 
aynasında görmek., s~zlerını_ ya 
rının lugati elbette bıze tarıf • 
!eriyle verecektir. Hatta ben o 
f ikird eyim ki, "karın ağrıs;!,! ! 
b ir şikayet ve susturma tabırı 
olarak da kitapt a yer almalıdır. 
"Sepet,, kelimesinde "ufak te t~ 
fek görüp de K aram ürsel sepe ı 
mi :;andın?,, sözünü bulmamalı
mıyız "Hamam,, bahsinde ''ka: 
dınlar hamamına çevirmek,, ta 
birini bulmaklığımız lazımgcl
diği gibi ... 
Yine bu kabilden "karpuz,, der 

,......... Y a z a n : --·, 

~ Refik Halid KARAY ~ . . 
: ; . : 
ke~ "birinin ayağına karpuz ka
bugu koymak,, ve "incir,, sözü 
geçerken "ocağına incir dik -
mek,, muhakkak surette hatır • 
1anır. "Papucu dama atılmak 
hem lUgatte, hem de hayat ih~ 
timalleri arasında unutulmama
sı icabeden tabirlerdendir. ZL 
ra "bulunmaz Hint kuması,, da 
olsanız "araya şeytan karİ)iır., , 
daha doğrusu dostlar "saman al
tından su yürüterek,, bir gün 
"başınıza çorap örerler,, , "al -
l~m ederler, kallem ederler,, ' 
nihayet kündeden atılırsınız.,; 
hemen, "süngünüz düşer,, , bir 
zamanlar "eşref saatinizi bekli
)'.erek., "yanınıza selavatla giri
l1rken,, ve "acaba sağ tarafın -
dan mı kalktı, solundan mı?,, di 
ye düşünülürken ''kapınızın esi
ğini atlayan kalmaz,, ; artık h~r 
kes "Kuyruk acısını çıkartmr -
ya., bakar. En iyisi düşman şer
rine lanet, "eski çamlar bardak 
oldu., deyip "kayıplara karış • 
ma~,, , ''sırra kad~ 'hasmak..
tır' '· 

dir? ''Şebele maymunu,, nu da 
''Şafi köpeği,, ve "kül kedisi,. 
gibi merak edenler olacak! 

"Nuh der, Peygamber demez,, 
inatçılık tasrifidir amma fıkrası 
nedir? Nuh deyince aklıma ba
lık, balık deyince de şu iki söz 
geldi: "Balık kavağa çıkınca., 
ve "bu balık ba~ka balık!,, Biz 
bu sonuncu sözün yayıldığı za
manı biliriz: Çocukluğumuzda 
ele alınca sıcaklık tesiriyle kuy
ruğunu ve başını kaldıran ince
cik tutkallı kağıtla yapılmış o -
yuncak balıklardan dolayı! pek 
bayağı "uç baba torik!,, sözü de 
yine o zamanlardan kalmadır, 
öz Türk lafı değildir ve çok şü
kür modası da geçmiştir. 

* * O.· lümü anlatan yarı argo, 
cavlağı çekmek ~ kuyru

ğu titretmek - nalları dikm ek,, 
gibi kaba sözler arasında "Tah
talı köye gitmek,, bir halle tabi. 
ridir. "Devenin başı!ı, , "şina -
nay!,, kelimelerini de bilmek la
zım ... Layıktır manasına " m e -
heldir ,, denildiğini unutmama -
lı ... 

"Çantada keklik,, i çok kulla
nırız; "dert üstü, mürat üstü,, 
sözleriyle d e bir refah ve saadet 
manzarası çizeriz. "Dıs kamnın * * dış mandalı,, pek uzak akrab a 

( ~~ ocuk dili) de "yabana a- hakkında, daha doğrusu akra _ 
,,.., banın düşkünleri hakkında k ul-
....,. tılmamalı,, dır. lanılır ... Yüksekleri ve şöhretli-
Mesela köpeğe "hoğhoş,, ve !eri gerçekten uzak da olsa ya-

"Kuçukuçu,, , kediye "pisi pisi,, kınlaştrnlır, hemen teyze zade, 
suya "bua,, ' yemeğe "mama,, ' hala kızı, amca çocukları sırası
fenaya "kaka,, , iyiye "cici,, , na sokulur! 
öpülecek yerlerden yanağa ve Birine "Ağzının payını ver _ 
çene altına "şeftali., ' "kaymak,, mek,, için "ben senin ağzının 
ve "gıgı,, denir. Sonra "yumur- sakızı değilim., deriz. Bu söz es
cak, bastibacak, fındık kurdu, ki zamanın sakız çiğneme moda 
çıtır pıtır, şeytan çekici,. gibi smdan kalmış olmakla beraber 
sözlerde daha ziyade çocuklar yarın harp bitip Amerikan sakı
için kullanılır. "Büyümüş de zı yine piyasaya dökülünce tek
küçülmüş,, , keza... rar modalaşabilir. Nitekim "Na-

Ancak, kuskonmazın nasıl yeti<;tiri
leceğini acaba bu sayın okuyucumuz 
biliyor mu? Kuşkonmaz sebzelerın ı.-n 
kibarıdır. Eski Mrsırhlar tanrılarına 
yiyecek hediye ederken kuşkonma,. ik
ram ~erlermis. .. Onan ic;in kus kon
maz kendisine mahsus bir giibre ister. 
Bu da koç bovnuzudur. Koç boynuzu
nu taş havanda dövmeli. onu kuşkon
mazın c;ıkacağı toprağa gömm,.ıi ... 
Sebebi kuşkonmazın i nsam koç g;hi 
kuvvetli yaomasıdrr. Zaten. kuşkon
ma7.m kendisinin ne k;ıdar kuvvetli 
oldugunu göstermek için. yernen biter
ken, üzerinde yarrm kilodan zıyade 
ağırhkta toprağı kaldırır .. 

Kuskonmazı pişirmeden önce ka
buğunu -baularının yaptikları ı;ıbi
kazımamah, bıçakla bir tarafından a
zıcık keserek nezaketle soymalı .. On
dan sonra kaynar suya konulup onun 
içinde birkaç dakika kalınca -ağzınıza 
ibik- yenilmiye hazır olur .. Ne kadar 
durması lazım olduğunu a~lamak is
terseniz, kuşkonmaz kaynar suYUn i
çindeyken bir çat.-ılrn ucunu yine pl!'k 
nezaketle kuşkonmaza batırırıımr.7.. 
Çatal girerse kuşkonmaz hazır de-

keyfi başkadır ama. · 
Yüz yaşına kada~· yaşarr.ış olmakla 

me~hur edebiyatçı Fontanel, kuşkon. 
mazı pek çok severmiş_ Bir gün ken
disıne en gü:rellerinden kuşkonmaz 
hediye ederler. Bunları yalnız başına 
yemevl canı istemediğinden kendisi 
gibi kuşkonmazı çok seven bir ahba
bını yemf'ğe davt-t eder... Fakat bu 
ahbap kuşkonmazı unlu salçayla ye
mek lstermış. halbuki Fontanel ken. 
disi kuşkonm:ızı sirkeyle zeytin. yagı 
na batırıp yemeyi tercih edermia 
Onun için kuşkonmazın yarısının b;; 
türlü, yarısının da öteki türlü gelme
sini kararlaştınrlar.. İki ahbap sor
rada kuşkonmazları beklerken. misa
fire birdenbire inme gelir ve sizlere 
ömür1 ılder. 

Bunun üzerine ev sahibi, hemen mut
fağa ko~ar ve aşçı köJdına: 

- Aman, kızım. der, misafir öldü. 
Kuşkonmazların hepsi )'alnız sirkey
le ve zeytinyağiyle olsun ... 

Sız de. sayrn okuyucu. o meıhur 
adam gibi yüz yıl yaş1mak isterseniz 
kuşkonmazı yalnrz sirkeyle zeytin ya: 
ğına batırarak yersiniz ... 

-~ıjlfu11 
Muhammen .?edeli 135~ .(bin iıç yüz elli uç) lira 80 (seksen) kuru§ 

olan . 5?0 (beş ~~) adet pırmç tazyikli su musluğt..ı ile 262 (iki ytiz alt
~ı!? ıkı) ade:t ~ırrnç fazyik_li su iç.'.n ~olanlı tevkif musluğu (30 Haziran 

9 -) !3~ ~Ü s:ı~t (14,l;ı) on dordu on beşte Haydaı-paşada Gar bina
sı dahılındeki komısyon taraflndan açık eksıltme usuliyie satın alma
caktır. 

Bu işe girmek. i!:'tlyenlerin 101 (yüz bir) lira 54 (elli dört) kuruş
luk ~u~:akkat. temınat ve kanunun tayin ettiği wsıiklc birlikte eksilt
me gunu saatıne kadar komisyona müracaatları JAzımdı.r 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ola'"aK · dağıttlmaktadlr. 
(6762) 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden 
Evvelce ila'l. edildiği veçhile Ankara Merkez '!(adrosunda milnhAI o

lan 100 - 260 lira ücretli memuriyetlere talip olaıılarm müsabaka im
tlhanlnrı 22 Haziran Pa,.artesl gilnü Galatada Petrol Ofısi dairesinde ic
ra olunacaktır. Evvelce müracııat elmiş olanlarla yenıden muracaat et
mek istiyenlerirı mezkur tarihte saat 1~ den evveJ. OCıste baur bulun-
maları ilan olunur. (6768) 

~ lstanbul · Vakıflar Direktörlüğü iıanıan 
Mülhakndan (~arüsseade ağası katibi Ser hase:ki Ahmet Ef.) vak

fınm mütevelliyesi Ül vıye'nin senelerdenberl miıtevelllllk \'azifesini yap
maması ve adresi de idaremizce meçhul bulunması ha.sebıylı: usulen ikf 
defa yapflan mehilli tebligata rağmen vazifesi ba.şın<ı gelmediği cihetle 
milteveUilikten azledildiği tebliğ makamına kalın olmak üzere iliin olunur. 

(6761) 

- Kandillinin neşvesi söndü! Dedi, 
- Böyle motorcu lakırdıları ist 

mem, Kandil!iye ne olmuş? 
- Kandilliye olan olmuş. Vaktiyle 

meşhur kanbur Nazifin içindekılcre 
azizlik etmek için on üç kişilik nteş 

kayığını durdurduğu yer Yok mu? O. 
rası :ıimdi kapatılmış ... 

- Anlamadım. 
- Anlatayım: 

1 - Kandilli Akmhburnu deniz ta
şıtlarına mahsus yedek yoludur, Ha~ 
ti meşhur Aşır Efendi hikayesi :na. 
dan gelir. 

2 - Burası belediyeye aittir ve ıs. 
mi de Rıhtım caddesidir. 

3 - Oradaki bütıin yalılar bu RıD. 
tım yolundan numara almışlardı • 

4 - Vaktiyle burası kapatılmak is. 
tenmiş, yalı sahiplerinin senctlerınde 
hudut ''bel-i derya,, He sınırlandı~ı ı 
çin mesele şurayı devlete gitmiş ve 
şurayı dev!et burasının "tariki-im., ol· 
duğuna karar vermiş. Kandillinin ku. 
rulduğu tarihtenbcri burası umuma a.. 
it cadde halinde kalmış ve bu zam n.ı 
kadar da yalı sahiplerinden kimsenin 
tasarrufuna geçmesine belediyece mü
saade edilmemiştir. Bu sefer bu yedek 
yolu kapatılıyor ... 

Dostumun endişesini dağıtmak için: 
- Senin, dedim. bu sıcakta sinirle. 

rini yahııtırmak için yine Kandillinin 
o tarihi burnundaki yalıda geçen bir 
fıkrayı anlatayım., 

Heyecan!a sordu : 
- Yedek yolu ne olacak? 
- Elbette Üsküdar kaymakamııgı 

buna kar~ı lazım gelen cevabı verir 
Şimdi fıkrayı dinle: • 

Bugünkü gibi sıcak bir havada kız. 
)ar ağası Kandilli burnundaki yalıda 
yarı çıplak pencerenin önüne uzanmıs 
serinlemek iı;in kendisini dalkavuğuna 
yelp:~zeletiyormuş. Dalkavuğun unda~ 
la geçen arkadaşlarından biri ıormuş: 

- Ne yapıyorsun orada? 
Dalkavuk efendisini göstererek c& 

vap vermiş: 
- Marsık kızdrrıyorumf 

Zarif bir adam olan kızlar afası b:ı. 
şını kaldırmış: 

- Ulan! Demiş. Kızarsam canını 
yakarım haf 

Bu Ay Sonunda Tedavülden 
Kaldırılacak Paralar 

Eski nikel 5, 1V ve 20 para} klar: 
Haziran nihoyetind<> tedavülden kal
dırılacaktır. 1 Temmuzdan sorun bu 
paralar bir sene müddetle yalnız ınal
sandıklariyle Merkez Bankası şu be -
terinde ve bu Bankanın şubesi oltnı
yan yerlerde 7-iraat Bankası şubeleri 

Türkçe ne derece özleşse "mi- lıncı keseri gibi kendine yont _ 
nelbap ilelmihrap., , "Bade ha. mak,, sözü nalın ayakkapları mo 
rabülbasra,, , belki de men dak- dasının da yayıldığı şu devirde 
ka dukka,, ya benzeyen yaban- "ezheri cihet,, pek yerindedir! 
cı tabirler halk ağzından atıla- "Saparta yemek _ Çam devir
mıyacağı için - bir kere daha yaz mek _ atbaşı bir gitmek. A raba
mıştım - bunlar bizim (Sözlük) smı çekmek _ öfkesi topuğuna 
ümüzün de küçük Larousse'da- çıkmak - zehir zenberek - yan. 
ki gibi, pembe renkli kısmına gına körükle gitmek • gem i a
geçmelidir, sanıyorum. zıya almak • Birini çileden çı-

"Kırdığı ceviz bini aştı _ gö- kartmak • Tabanları yağlamak _ 
zünü budaktan esirgemez _ A. Kör kandil - entipüften - Arka
masyanm bardağı, biri olmazsa sı yufka!,, kabilinden dah a yüz 
biri daha _ kör körüne, gözüm ler ce halk tabiri vardır ki, Türk 
parmağına _ arpa ektim, darı çık edebiyatından tercümeler ya • 
tı,, gibi bazı sözlerin q,sıl mana. pan sayın bir İngilizin bana yaz 
larını ve dayandıkları fıkraları dığı mektupta dediği "Türk di. 
unutmuşuzdur. li ancak çocukluktan başlanarak 

, ____ _ 
SÜMER 

tarafındıın değiı:tirilecektir 

BU~ G N ', ·~, 
SINEMASINDA Bu G o N 

Bir takımları da vardrr ki, öğrenilir,, sözüne gerçekten h ak 
verdiriyor. "Masal söylemek,, 

gerçekten hoş ve tatlı bir hiciv ile "Masal okumak ., arasındaki 
mahiyetindedir. Mesela hiçten farka bakınız .. . Ne büyük ve ne 
bir şeye güvenerek övünme ve ince! Adeta "kılı kırk yarm ak,, 
ümitlenme yoluna sapan lar için 
"padişahın atı bana baktı., deni~ lazım ... 
lir ki, bu sözü gözümün önünde İşte yarının Iugati, h alk ağ • 
bir tablo canlandıracak kadar zında yaşıyan sözlere değer ve
renkli ve kuvvetli bulurum. rip bu işi böyle, kılı kırk yara. 
"Suratını çıfıt çarşısına çevir _ rak başaracak ... Başarmak üze. 
elim "tabiri de öyledir. "Kılık redir. 
kıyafet, sıçanlara ziyafet,, , at a- ----------- -
lar sözü olmaktan ziyade bir ta r-;AŞİT RIZA TiYATROSU 
bird~r, ço~ ca~a1.1:d~rıcıdır; tıde-1 H7iLIDE P1ŞK1N BERABER 
ta bır karikaturdur. Harbiyede, Belvü bahçesinde.r21,30 da 

* * 
SİZİ TANIMIYORUM 

Komedf - S - Perde 

KAVI P: İstanbul sE:yrüsefer idare
sinden ald.Iğı.m 4977 sicil numaralı 
şoförlük ehliyetnamemi ve sıhhi mu
ayene cüzdanxmt kaybett im. Yenile
rini alacağmıdan hukümleri kalma -
mıştır, Nur: oğlu Sudi GözUm 

2 BÜYÜK VE GÜZEL FİLM BİRDEN 

BAHAR 
RESMi GEÇiDi 

BAŞ ROLDE : 

DEANNA DURBİN 

ÖLDÜREN 
ORMAN 

BAŞ ROLDE : 

RlCHARD ARLEN 
'-•••••-Bugün saat 11 de halk matinesi ••••••ll'lllJ' , _____ _ 

BUG O N 

SARAY SINEMASINDA 
2 GÜZEL VE BÜ YÜK FİLM BİRDEN: 

1 - Yeni ve görülmemiş 

Kumarbazlar 
Ş EH Ri 

LYNN BARI • DONAL D W OODS 

2 - Cezlp ve eğlenceli 

YENİ 
SEVDA 

Filmin t ekrar iraesi 
WI LLI AM P OW ELL -

MYRNA LOY 
Senaslar: Saat 4,20 - 7,20 - 10,20 Seanslar: Saat 2,30 - 5,30 • 8,30 

,. Bugün saat 11,25 de halk matinesi. e , 

Talili olmayı anlatan tabir -
ler arasında " k adir gece

si doğmak - başına devlet kuşu 
konmak • yıldızı parlak olmak,, 
sözleri ve buna karşılık d a "yıl
dızı düşük veya sönük - kısmeti 
kesilmiş - bahtı kapalı., sıfatlar 
hatırıma geliyor. "Başına dev. 
let kuşu konmak,, sözü, masal. 
larda ve Türk efsanelerindeki 
bir kuş salıverilerek k im in b a
şına konarsa onu hakan seçlll:ek 
sahnesi.J1den alınmış olacak ... In
san r eyine kuş kaprisini üstün 
t u tmak ilk bakışta pek münase. 
betsiz v e aykırı g örünüyorsa d a 
Padişahlıkta "ekb eri ev lad ,, ı ah 
mak d a olsa, bir zek isi ve d aha 
la.yıkı dururken tahta geçirmek 
mecburiyet i ondan akıllıca b ir 
hareket sayılamaz, zannında 

••1111111111111-------varın Akıamdan ltibaren--t•-----~._ 

_TEPEBAŞI 

ALA 
BELEDiYE BAHÇESi'~d~ 

B A N D A 
22 Tabloluk Revü - 22 Bale - 14 Orijinal Milli Oyun - 10 Koro - 20 Müzik - 10 

Artist - -Şimdiye Kadar Görülmemiş Yenilikler· jrtN\ı •x;ç~ 
Yazan: EKREM REŞİT • MüzllC: CEMAL REŞiT s 

Yarın Akşam, GALA Şerefine Orkestrayı CEMAL REŞİT 
Bizzat Dirije Edecektir. Oynıyanlar: 

S.AF'iYE f 
MUAMMER KARACA 

SAFIYE'nln cıkudıığu eserler: SADETTiN KAYN "- K tı.rafından beatelenmiştlr. Senelerdenb~rl aahnernlzde 

MELEK'te 
2 FİLM 

1 • AL TIN YILDIZ 
(LİLYAN RUSSEL) 

ALiCE FAY E 

2 ·KORKUNÇ MiRAS 
Baı.ı Rcllerde; 

JOAN DAVIS ve 
ROBERT ST ERLfN G 

Bugün saat 11 de halk matinesı 

:======· B U G 0 N 

TAKSIM'de 
2 FİLM BİRDEN 

Yeşil Korsanın 
K 1 Z 1 

( T ÜR K Ç E SÖZL Ü) 
Aşk ve Macera filmL Ve küçük 

BABY SANDI 

Büyük işler Peşinae 
Bugün saat 11 de halk matines" 

:=======' B U G Ü N 

i PEK' te 
2 FİL'M BİRDEN 

1 • LEKELi 
ADAM 

H E NRY F OND A 
tarafından ye.t.i ve görDlmem · 
film. 2 - Umunıl talep Ozerine 

R E B E K 

yıı;ı;ıAltı gaval , üst ü şişhane,, sö
zünü b ir aralık incelemişlerdi 
amma doğrusunun ne olduğu yi 
ne pek iyi anlaşılamamıştı. "Es 
ki hamam, eski tas,, ve "tası, 
tarağı toplamak,, acaba birer 
fıkraya mı dayanıyor?"· . "Islı~ 
sıcanına dönmek,, te~bıhmdekı 
bÜ ıslık faresi ne şekil bir fare-

rakipsiz seıln i dınlediğlm lz san'atkar SAFİYE'nln bu REVÜ'de daha UstUn varliö ı n ı da cörecekılnlz. Mevsimin en büyük muvarra 
Dİ KKAT : Saat 19.31) dan 21,30 a kadar bahçemizin muhte§em SAZ HEY'ETİ, REVÜ tam u at 21,SO da veti Bu.ı?Ün sa"t 11 de tcrı ;ı ' 
~ A~ ... başlar. Telcfcn : 42690 ... ... •••• ı mrıt n ---._; 
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Erzurum imar Birliği 
_ Reisliğinden 

.. 

~ Sümer Yerli Mallar 
21. 6 - 942 

Pazarları Müessesesinden ~ 
ye~~arm~iı:1;~:e,~:1~:~~:7:k bi~::~ 2'-6-942 Tarihinden itibaren Yapılacak Tevziatın Kupon Numaraları ile Müracaa t Giiı\ii ve. Mahalleleri Aşağıda Gösterilmiş Ofup: 
kapalı zarf usulıyle eksıltmeye ko - 1 ) N 1 ·ı A d'lmi 1 - . 
nulmuş ise d~ tıılıp çıkmadığtndan · un?ara arı ı an e ı şo an kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatları. .. · ' · · 
k~şif bedeli arttrrılmak suretiy~e ye- 2.) Aynı soyac! ını taşıyan birkaç nü.fos cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponlan mu.kabilinde istlhknklartnın verilebileceği. 
nıctckn ka1palıt.larf usulıyle eksıltme- 3.) Henüz ilan edilmemiş olan nmnaralar için müteakip ilanlanınızla tevzi giinleri bildirileceğindcn numaraları ilan edilmlycn kupon hamillerinin müracaat "{memeleri. · 
ye onu muş ur. 4) T . k ' l . . t al d 1 . . . l . b 
Keşif bedeli (29832) lira (05) ku- · evzı e ıp erımız ar n an ev erının zıyaret ennde evde ulunmayan veya henüz tevzi kuponu almamış kimselere nahiyeleri nımtakasında tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmaya jnti 

ruştur. •r etmeleri rica ve ilan olunur. · • 
Şartmıme, pldn ve keşif evrakr ve 

diğer evrakları imar birliği muhase
besinde görülebilir. 

Eksiltme 3 Agustos 942 Cuma günü 
Erzmum vilayet makamında topla -
ııacak imar bi!"'ligi komisyonunda sa-

ÜÇÜNCÜ L 1 S T E 
22/6/ 942 23/6/9ıl2 
P azartesi Salı Müracaat olunacak mahal 

at 15 de yapılacaktır. S. B. Yerli Mallar Pazarları Bah-
~-----"----------K_u~p_on_N_o~·-~~K~upon No. 

12401- 13900 13901- 15400 

24/6/942 
Çarşamba 

Kupon No. 

15401- 18700 

25 / 6/942 
Perşembe 

Kupon No. 

18701- 20000 

rt1üra caat Edilecek Günler: 
26/6/ 942 

Cuma 
Kupon No. 

38666- 48050 

29/6/942 
Pazartesi 

Kupon No. 

66500- 68000 

30/61942 
Salı 

Kupon No. 

84500- 86000 

1/7/94. 
Çarşamba 

Kupon No. 

86001- 87500 

Perşembe 
Kupon No. 

87501-101770 

.,, 1 ' """" 
Cullla 

Kupotı~ 
101111-ıos2°0 Muvakkat teminatı (2241) lira 15 çekapı mag-azası. 

kuru~ur. ~~;;:--::-~~---~=-=-=~-;:;--~~"::-:'.::-:-::-:=:~-=:-:-=-:::-::::-:::----:-:-:-:::-:-:---:-::-:-:-=-:---::-=--:--------------~----------------------------------·------------------------------~---: 
Taliplerin Ticıır. t Odast ve bu işe S. B. Yerli Mallar Pazarları Bey 20100L201750 201751-202521 208001-208600 20900L209600 210001-210600 211001-211600 338001-338900 338901-339816 240001-240750 240751-241500 

nit Nafiadan nlacakları ehliyet vesi- oğlu mağazası. 
ka, teminat makbuzlarını ve tek.lil -----~-----------------------------------------------:-::--:-:~-::--:---------:----------------------------:-: 
mektuplarının yukarıda adı geçen S. B. Yer li Mallar Pazarları Ka- 167001-167700 167701-168400 168401-169100 169101-170600 170601-171300 171301-172000 212001-212700 212701-213400 213401-214100 214101-214800 
gunde saat 14 oe kadar imar birliği dcköy mağazası. 

~-~-------------------re ısın e vermeleri ilan olunur. S. B. Yer li Mallar Pazarları Üs- 54101- 54700 54701. 55300 55301- 56000 154001-154600 154601-155200 155201-155800 155801-156400 156401-157000 157001.157500 157501-1580°0 ,_ 
İngilizce 

<6361> <5539> küdar mağazası. 
' B;:u_r_m_a_n-:S:-u-n-ar_v_e-::S;:ü:-Ie_y_m_a_n-::;ü~· r----=-12=3=--=o-=-o=-1--=-12=3::-.:3-=-30=----:-:12::-.:3:-:-3:-31=--=12::-.:3:-:5-:-50=---:-12=3:-::a-=-61-:--.-:-12-=-4-:-::o-:-o:-o - 1-:4-08_2_4.._1_4_10_5_0 __ 14_1_0_5_1_-l -41_3_7_5 _1_4_1-37-6--1-4-1-70-0- -14_1_7_0_1_-14_2_0_0_0 -1-6-00_0_l--l-6-03_0_0 __ 1_60_3_0_1--l -60_6_0_0 _ 1_6_0_60-1--l-6-:0900 

Stenodaktilo ı gene Yeni Pos. Aşirefendi S. 58 

ve Almanca biJen Uç Bayan'a Mustafa Sami Humanazlı Yeni P. 160901-161500 161501.162100 162101-162700 162701-163300 163301-163900 163901-164500 164501-165100 165101-165700 165701-166000 172501-173000 

ihtiyaç vardır. Galata, Hilda- A:;ş~i:-;-re-:f::en:--d~i:--so_k-:ak:--:2::-0---=:----:-----------------~------------------------------------------------
vendlgar Han No. 48 - 55 Sadi Kaplancalı Yeni Postahane 173501-173600 - 173601-173700 173701-173800 173801-173900 173901-174000 219501-219600 219601-219700 219701-219800 219801-219900 

müracı:at. Aşirefendi sokak 48 
-:-:--:---:-:---:::::---:::--:-:-:--'."""""'""------------------~---------------------------,.-,.--------------------------------

----------- Ahmet Ata Köseoğlu Mahmut pa- 221001-221500 221501-222000 222001-222600 222601.223300 223301-224000 284001-284600 284601-285200 285201-285800 285801-286400 286401287000 
İstanbul Belediyesi Mer· ş"-a_b_a..._şı_N_o_. _1_95_1_19_7 _____ _____ _ 

kez Hal Müdürlüijünden Ahmet Güvenç Mahmutpaşa başı 254893-255050 255051-255200 255201-255350 255351.255500 255501-255650 255650-255800 255801.256000 287001-287150 287151-287300 287301.28745° 
No. 143 Meyva halind'.! kfıın 26 No. lu ya

zıhanenin müsteciri Abdullah Kemali 
mezkur yazlhaneyi ahara devretmek 
suretiyle terki ticnıet ettiğinden, mu
maileyhten alacazı olan müstahsille
rin bir ay zar!mda idaremize müra-
caat etmeleri. (6735) 

.... "'6 Z A Y 1 
·'Askeri posta 1052 komutanlığı içi.D 

29.12,941 günu kilosu 55 kuruştan 
verdiğim 256 kilo koyun etinin tu
tarı olan 140 lira 80 kuru:ı mukabili 
aldigım 12/38 ve 144788 saytlı ayni
yat makbuzunu fırtınada elimden u
çurmak suretiy1e kara karı§arak kay 
bettim. Keyfiyeti asked posta 1040 
komutanlığına arzettim. Keyfiyeti 
zıyaı 6. ŞUBAT 942 turih ve 2322 sa
yılı Tan gazetesiyle ilan ettirdimse 
de No sunun noksan yazılması dola
yısiyle0 yeniden ililn ediyorum. Kay
bolan ayniyatın hiiıtmü kalmamıştır. 

M i.itcııhh lt Hüıeyin 

Arusyan Balıkçıoğlu Mahmutpa.. 287451-287750 
şa başı No. 130 

Mıgırdıç Baltayan MahmutpaŞa 220001-220100 
başı No. 68 

Kadri Özüyılmaz Mahmutpaşa ba 
şr Doğu mağazası 91 

Leon Gevelyan Mahmutpaşa başı 
No. 134 

276242-276400 

281001-281165 

Remziye Atalay Kasımpaşa Uzun 188001-188100 
yol Turşucu sokaka 6/ 1 

İhsan ve H üseyin Özer Hacıkö - 314851-315250 
cek camisi No. 15 

Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sır
rı Kapalıçarşı Aynacılar No. 5 

Mehmet Faruk Kapalçarşı Sipfilıi 
sokak No. 20 

İbrahim zade Bekir Sultanha • 
marn caddesi Ece mağazası 

318801-319100 

333501-333600 

107004-107500 

287751-288050 288051-288350 288351.288650 

220101.220200 220201-220300 220301-220400 

276401-276600 • 276601-276750 276751-276900 

313501..313650 313651-313800 313801.313950 

188101-188200 188201-188300 188301-188400 

315251-315650 315650-316000 316001.316400 

319101-319400 319401-319700 319701.320000 

333601.333700 333701-333818 334001-334100 

107501.108000 148718-149350 149351-150000 

288651-289000 312001-312300 

220401.220500 220501-220600 

276901-277100 277101-277250 

313951-314100 314101-314250 

188401-188500 188501-188600 

316401.316800 316801-317200 

321796-322200 322201-322500 

334101-334200 334201-334300 

280001-280415 294001-294600 

312301-312600 312601-312900 

220601-220700 220701-220800 

277251-277450 277451-277600 

314251-314400 314401-314550 

188601-188700 188701-188800 

317201-317600 317601-318000 

322501-322900 322901-323300 

334301-334400 334401-334500 

294601-295200 295201-295800 

312901-313200 

220801-220900 

277601-277800 

314551-314700 

188801-188900 

318001-318400 

323301-323650 

334501-334600 

295801-296400 

314701-31485°1 

188901-18900° 

318401.31880° 

32365L324oo0 

334601-334 700 

(6759) Çeltik Mehmet Nuri Topbaş Fincancılar 289001-289500 289501-290000 290001-290500 290501-291000 291001-291500 291501-292000 292001-292500 292501-293000 293001-293500 293501-294000 
caddesi Mahmudiye han 3,4 _/' 

, KİMYAGER 8\ H_a_yr_i_D_o_ğ_u_v_e_Ş_e.o_r_ik_i_F-in-c-an_c_ıl_ar_3_4_0_00-1--3-4-0-50-0--3-40-5-0-l--3-41-0-0-0-3-4-l-00-1--3-4-1-60-0--3-41-6-0-l--3-42-2-6-1--17-6-0-01---17-6-5-00--1-7-65-0-l--1-7-70-0-0--17_7_5-0l---17_8_0_00--l-7-80_0_1_-1_7_85_0_0 __ 17_8_5_01- --17_9_0_00--1-7-90-0-1-.1-7-9500 

usame lft Zeki Zerrin ve ortağı Fincancılar 110000-110200 110201.110400 110401-110600 110601-110800 110801.111000 111001-111200 111201-111400 111401-111600 111601-111800 11180Lll2000 

1 
H •. tt• 1 caddesi Mahmudiye h an 1 

İdrar, Kan vesair tahliller. Yusufyan h an içinde 8 
Em inönU, Emll kvo Eytam Ban· ~-.""'-------'"---------~~---·------------------.:.._-~.-~----------~------~~-------------------~-
ka1ı kartııında izzet Bey hanı Şermuı magazası Sultanhamam 324792-325100 325101-325400 325401-325700 325701.3261)00 326001-326300 326301-326600 326601-326900 326901-327250 327251-327600 

'9... 2 el kat No. 6 7' m~e~y_d_an_ı_l_,_2 ____________ ~------~------;,.._.:..._ ______________ ~,...--------------·_•_ ...... _____ ~~--~----------------------
Şakir Şatır Sarıyer Sarıyer cad- 248001-248200 248201.248400 248401-248600 248601.248800 248801-249000 249001-249200 239201.249400 249401-249600 
desi 9 - 11 · İstanbul Aıliye ~ u ncu Hukuk H1-

klmliği nd:n: 42/195 - Davacı: :Mani
nık; Beşıkt:ış Abbasağa mahallesi 

• l\la~lıır caddesi 51 No. da mukim 
Maninik tarafnıdaıı Be~ikta~ birinci 
Yıldız sokak J8 No. da Gazaı·os aley
hine açtıjt ihtar öavasınln yapılan 
muhakemesi neticesinde: Dava arzu
hali ve davetiye ve gıyap karan i
lanen M. aleyhe teblig edildiği halde 
gelmemiş olduğundan, gıyabında icra 
kthnan muhakeme r.eticeslııdc: M, a

Burhanettin Baştımar Sarıyer 250001-250200 
Ortaçeşmc caddesi No. 25 

Hüseyin Özsaraç Beşiktaş Orta.. 
~e_şme caddesi No. 67 

David Bahar Beykoz Fevzip'lğa 
caddesi No. 72 

103201-103300 

348001-348100 

Pertev Kondu Beykoz Yalıköy 349001-349100 
Çayır caddesi No. 28 

350001-350100 

179501-179800 

leyh Gazaros müşterek hayatın tah - Ahmet Turan Beykoz Fevzipa~a 
mil ettigi vazifeleri y<.pmamak mak- caddesi No. 38 
sadiyle ve muhik O!l' sebep olmaksı-

• ztn kanuni miltccaviz bir zamandan- Halil Hikmet Ergez Mahmutpaşa 
beri davacryl terk.eylediği dinlenen İrfaniye caddesi No. 16 
şahitlerin kan;ıat verici şa.hadetinden Cemal oğlu Yaşar Tophane Boğaz 242101-242220 
anlaşılmıs olmasına binaen kanunu kesen caddesi No. 112 
medeninin 132 inc1 maddesi mucibin

250201-250400 250401-250600 

103301.103400 103401-103500 

348101-348200 348201-348300 

349101-349200 349201-349300 

350101.350200 350201-350300 

179801-180100 180101-180300 

242221-242340 242341-242460 

203101.203200 203201-203300 

249601-249800 

250601. 250800 250801-251000 251001-251200 251201-251400 251401-251600 259501-259750 

103501-104000 241501-241600 241601-241700 241701-241800 241801-241900 241901-242000 

348301-348400 348401-348500 348501-338600 348601-349700 348701-348800 348801-348900 

349301.349400 349401-349500 349501-33961)0 349601-349700 - 349701-349800 349801-349900 

350301-350400 350401-350500 350501-350600 350601-350700 350701-350800 350801-350900 

180401.180700 180701-181000 181001-181300 181301-181600 181601-181900 181901-182200 

242461.242580 242581-242700 242701-242820 242821-242940 242941-243060 243061-243180 

203301.203400 203401-203500 203501-203600 203601-203700 203701-203800 203801-203900 ce tebliğ tarihinden itibaren bir ay Abdülvahap Şehremini Saray - 203001-203100 
içinde miı§tcrck hayab avdet etme- meydanı cadde~si:.,:3~'1._ _____________ .:._ ____ _ _ ____________________________________ . ________ -:-:-::-:-:-:-::::::-:--:-:-=-:::-:-::::::::~ı 

si M. aleyhe ihlart liizumuna ve 1476 Fethi Bener Kasımpaşa Bahriye 184001-184400 184401-184800 184801-185200 185201-185600 185601-186000 186001-186400 186401-186800 186801-187200 187201-187600 
kuruş m~sıırifi muhakemenin M. a
leyhe aidiyetin~ temyizi kabil olmak caddesi No. 66 
iızere 29/4/942 tarihinde karar veril- Tekeoğlu Haygaz Mahmutpaşa 
diği ilam makamına kaim olmak il- caddesi No. 109 
zere füın oiumır. 
---------- -- Pandeli İlyadis Mahmutpaşa sa-

İ HTIRA ILANI bık Haçopulu h an 6 
Muhip Alptekin Eyüp Kalender~ 
hane caddesi No. 78 

Hakkı Sağesen Eyüp Muhlispaşa 
caddesi No. 65/ l 

334701-334800 

330001-330200 

158001-158100 

159001-159100 

"Yuksek cilalı, içi bo;;ı cisimlerin 
sellüloz ınüstahzarı:.tı ve diğer plastik 
maddelerden istıbsali icin ıslah edil
mi§ usul,, hakkında alinmiş olan 13. 
4.1940 günlil ve 2fi32 s&yılı ihtira be
ratı ve "Yüksek cilalı, içi boş cisim- Osman Eren kardeşi Eyüp Muh. 266001-266100 

334801.334900 334901-335000 

330201-330400 330401-330600 

158101-158200 158201-158300 

159101-159200 159201-159300 

266101-266200 266201-266300 

335001.335100 335101-335250 335251-335400 335401-335550 335551.335700 335701-335850 

330601-330800 330801-331000 331001-331200 331201-331400 331401-331600 331601-331800 

158301-158•100 158401-158500 158501-158600 158601-158700 158701-158800 158801-158900 

159301-159400 159401-159500 159501-159600 159601-159700 159701-159800 159801-159900 

266301.266400 266401.266500 266501-266600 266601-266700 266701.266800 266801-266900 

ıcrm sellüloz aseiılik ve müşabih l~is~p~a~ş~a _..<:c~a~dd~e~s~i~N~o~.~6~5~/~1~_:_ _ _ _ __________ .:_ _ _ _ ________ -:---------:-::-::-:--::-:---:==:-::=::::----::==-==-::::--;:=-;;::--;;;:;;:;~--;;;~~~~~-;;,;ı:~-:;:;;nı 
plfıstık maddeleden h:tihsali için ıs- Mehpare Heper kardeşi Zeki He 267001-267200 267201.267400 267401267600 267601-267800 267801-268000 272001-272200 272201-272400 272401-272600 272600-272800 
lah edılmiş usul,, hakkında alınmrş 
, lan 13.4.1940 günlü ve 2833 sayıll per Eyüp Camiik!eb~ı~·r~No~·:_6~0~------------------------------~-:-::-::-:--:-::-:::-::=--:-:::-::::-:-::-:::=-::::::-;::-;~~~-:;-;;-;;;~"7;";;;;~-;~~~~;n;;;--;-;~~rnffio( 
ıhtim berat! bu defa mevkii fiile Kenan Büyükakman Eyüp Rami 115001-115100 115101.115200 115201-115300 115301-115400 115401.115500 115501-115600 115601·115700 115701-115800 115801-1159oo 
konmak uzere :ıhere de\-rüferağ ve- Mahmudiye c~ad~d~e~s~i ~N~o~.~2~--------------------------,------:--:-:-:--:~-:--:-::-::-::--:-:=:::::--:==::-:-=::::::::---;:=:~;:;;~~~~~-;:;~~-;:;;;;;;~::;;Afı 
ya icar edileceğinden talip olanların 133301-133-100 133401-133500 133501-133600 133601-133700 133701-133800 133801.133900 133901-134000 ~Q 
Galata'do., Iktı.sat hanında, Robert Mehmet K a! ada r Eyüp Rami 132998-133100 133101-133200 133201-133300 ~e 
Ferri'ye müracaatları ilan olunur. ~M~ah~m~u~dgiy~e~c~a~dd~e~s~i~N~o~.~3~4~-----------------------·---::-:-:-:-:--:-----:-:-:-:-:-:-:::-:-:-::--:=-::::-::=::::~~~;:;-::-;;;=~;;:;:;~;--:;~;;;;:---;,:;;;;;:;-;-~;an;;---q;;;;~--;:~ö(o ~ -·--- -·--··M w- ·-- Kavarina Çiııkinoğlu Kadıköy 224001-224100 224101.224200 224201-224300 224301-224400 224401-224500 224501-224600 224601-224700 224701.224800 224801-224900 224901-22500 !~ 

KA vı P: İstanbul seyrüsefer idare- Pazaryolu No. 152 Konmc=a~g~ü~l _ _______________________ ______ -=-:-::-:-:--:--:-===-:--:===-===~-::::::-:::-;--;::;:;;:::--;~~-;;:;;;;;;~~;;;:~-;-;;~~~~~~':;;'.;.;;;_....... ~a 
sinden aldığrm 2498 numaralı bisik-ı .. .. - 236917•237100 237101.237300 237301-237500 237501-237700 237701-237800 237901-238100 238101-238300 ~0] let plakamı kaybettim. Hükmü kal- Sıtkı Zorlu Buyükada Çınar cad- 173001-173250 173251-173500 ..,.., ~aJ 
nıamı§tll', Hayl k oğlu Klrkor ~esi No. 30 he! 

f M 1 S 1 R O Ti L i)I" iki Şef Şantiye Aranıyor ' f ...,,...._--..... T E S 1 R 1 KAT'i•tt 

' TRA BYA 1 

f Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Eksiltmeye konulan b Muhammen 

bedeli 

250.000 kilo odun Beher 250 kilosu 

Teminat 

850 kuru§tan 838 lira 
Universiteye alınacak odun 2/VII/ 1942 Perşembe günll saat 15 te 

rektörlükte kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Istekliler Ticaret o
dası ve teminat makbuzlariyle teklif zarflartnI ihale günü saat 14 te rek· 
törlüğe vermeleri. Şartname rektörlükte görülür. (6585) 

Sahip ve neşriyat müdürü: Halil Lutfi Dördüncü, 
Gazetecilik ve nemvat T. L. S. TAN Mat~aa~ı 

Anadolud'l inşaat f~lerinde çalışacak Şantiye İdare etmiş tecrQbe 
görmilş kabiliyetli lkl mühendise ihtiyaç vardir. Taliplerin referans
lariyle istedikleri maaş hakkında (MUhendis) rümuziylP. İstanbul 176 

.. ry•o•st•a .. ku•t•usu .. n•a• m .. ek•tu• pml•a •m• ü•r•aca .. ~•la•n. ..................... ~ 
, .................................. 1 ..... , 

Devlet Denizyollart Jıletme Umum 
Müdürlüijü Hanları 

İstanbul Şehir hatları vapurlarlnda parasız seyahat hakkı verilen 
pasolarla bütün hatlara mahsus serbest seyahat kartlarının deiişti
rilmesine başlanJT,tştır. 1.7.942 tarihinden itibaren eldeki pasolar hü
küm.süz addolunacağından, alakadarların bu tarihten evvel İşletmemiz 
Yolcu, Yük sen·isine ikişer fotografla milracaat edip pasolarını de-
ğiştirmeleri il li~ olunur. (6885) ... --------------~--------~------.. 

ı TAZE MEYV ALARDAN iSTiHSAL EDlLl\llŞ 

iDRiS MÜSHiL 
~ "(GAZO Z LU )' 

LIMONATASI 
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.Lezzeti Hoı • • içimi Kolay ~a~ 
. l . teı MARKASINA D KKAT: Fıyatı 60 Kuruf. 1 !i;l1 

~---••••••--•Sıhlıat ve tçtimal Muavenet VekAletinhı ruhsatını haizdir •'~~ 


