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j _ Milli Şefimiz l1

, i~~~i:!~r 
l ''Relsicümhur .. Koşusunu _Kazanan Atin Sahibi J Bombala~ı 
l Prens Sait Halim'i Şeref Tribününde i 
!kabul Buyurarak Kendisine Bir Kupa Verdi ! 
! . Ankara, 21 <TAN) - Reisi Ciimhur İsmet ı koşusunu kazanan Romans'm sahibi Prens 
ı 1nönii, bugün, sayın refikalnriyle birlikte hi. Sait Halimi ~eref tribünlindc kabul ederek 
: llodronıu şereflendirerek ilkbahar at yarışla- ken~isini tebrik etmişler ve bir kupa \'ermi!'. 
f tının sonuncusunu takip buyurmuşlardır. Şc. Jcrdır. · 
l tef tribününde Büyiik l\lillet Meclisi Rt>i..,i, Milli Şefimiz hipodroma g )' ·d· ı 

Jla kil p t• } k t · b .. t.. k" J ' e iŞ Ve gı lS C• • şvc . ar ı gene se re erı, u un ve ıl er rinde halkın büyük tezahürJedyle sel ~ ı · 
: ''.e bir çok sefirler hazır bulunyrodu. Milli ~e- nıı~lardır. am an -
: f ı rniz, koşuları büyiik bir alaka ile takip hu. (Ankaradaki at yarıslarına a"ıt t f ·1· t •ı ~·u 1 5500 1' 'k · ı· "R · · .. ı · a sı a spor t • rnm~ ar, ıra a ramıye ı easıcum ıur,, slitunumuzdadır. 
~ ............................................. __ . ••••••••••••••••••••••• 
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İkinci c,ph' 
Ye 
libya Cephesi 

Artık Libya cephesi, Mihver'in 
degil, İngilteren in hacamat edil
hıesine yarıyan bir cephe olmuş
tu.r. Mihver, bu cepheye, birkaç 
saatteı lsteliği klH Yeti sevkedecek 
durunm geçmiştir. İngiltere ise, 
ıırtık bütün ıkmıılleri Ümitbumu
nu dolanarak yapaca)dır. Vaziyet 
bu olduğuna göre, İngiltere ikinci 
btr Avrupa cephesinde, artık A
tnenkadan ve hatta Rusyadan çok 
anııyacak ve fstiyccek mevkle gel
i:niştir. Ümitburnun..ı dolanmaktan 
ise Manş'tn ötesini! sıçramak, her
halde daha hayırlıdır. 

Burhan BELGE . 
Jngiliz Başvekili Mister Chur. 

r chill'in bu seferki Vaşington 
i1~aretini, demokrat karargah, 
jYet mühim kararların verilme-
~ \'e ezcümle A vrupadaki ikinci 
~henin kurulması ile ,mıhver 

argahı ise, İngiltereııin son 
~~anlarda fena bir duruma gir

ış olmasiyle izah ediyorlar. 

bi h~ih":er karargahı, bu şekilde 
l' ıddıayı hassaten dahıli propa

~~~da istihlaki bakı:ı:ında_n ileri 
~ rnekte haklı olahıhr. 7ıra . son 

tnanlarda, Liby~da!d harekat 
l'rılhverin lehine bir h~kbıf gös • 
~~rd iğinden. İngıiiz Ba~~ekilinin 
·'nerikaya acele yardım istemek 
4ıe:e gittiğini ileri sürmek, mih
~.r bakımında;ı, _yerind~ bir fır. 
, ~tır. Kaldı kı, lngiliz Impara • 
Otluk kuvvetlerinin ne Malaya 
~.ı; Singapuru ne de Binnaııyav1 
'<IYikiyle müdafaa edemedikten 
1~şka bu sefer de Libyada - h ava 
~iı.kimiyeiine ve iyi üslendirilmiş 
t:ınanmaların yardırnına rağ

l'ılen • ricate mecbur kalmış ol
~aları, İngilizlerin hiç olmazsa 

Mareşal Çan . Kay . Şek 

Doğu Çinde 
-.o-

reni Japon 
Taarruzu 

Durduruldu 
Cunking, Japonlarm 
İki Bölgeden Geri 
Çekildiğini Bildiriyor 

Çunking 21 (A.A.) - Japon 
münakale hatlarının zayıf nokta 
larma indirilen hızlı darbeler sa. 
yesinde, Çan Kay Şek kuvvetle. 
ri, doğu Çinde Japon taarruzunu 
durdurmuşlardır. 

Çekiang'da Japonlar, 15 gün 
evvel işgal ettikleri Chuhsien is
tikametinde doğuya çekilmekte
dirler. 

Kiangside'de Japonlar, Man • 
chang isti.kametinde batıya doğru 
çekiliyorlar. 

Cenup batı Pasifikte 

Vaşington 
Konferansında 

Görüşülen 
Ana Mesele --
Müttefiklerin Gemi 
Zayiatı Endiş e Verici 
Şekilde Çoğahyor --
Altı Ay içinde 

Y apdandan Fazla 
Gemi 13'-!f!r~'dı 

L~ondra 21 (A.A.) - Libya ha 
rekatı bugün de ikinci planda 
k~l~şt~ .. Günün en ehemmiyetli 
hadısesını M. Churchill'in M . 
Roosevelt'e yaptığı ziyaret t eskil 
etmeıtte devam ediyor. Bır Çok 
gazetelerin mütaleasma göre Lib. 
ya meseleleri, iki devlet adamı a
rasındaki görüşmelerde ikinci 
cephe meselesinden son:a tetkik 
edilecektir. Libya, zaten öteden. 
beri ikinci bir cephe teşkil et . 
mektedir. 

M. Garvin' in Sunday Express. 
de belirttiği gibi en mühim me. 
sele gemi kayıbı meselesidir. İ
çinde bulunduğumuz yılrn ilk ya 
rısında batırılan gemiler yapılan 
!ardan fazladır. Buna karşı ise 
düş"Tlan, kaybettiğinden fazla de. 
nizaltı yapmağa muvaffak olmus 
tur. • 

Amerikan Tayyareleri 
Romanyaya Yapılan 
Son Hava Akınında -
Ploesti Yerine Diğer 

Rumen Ş~hrini 
Bombardıman Etti 
Londra 21 (A.A.) - İngiltere 

Hava Nazırlığı bildiriyor: Kuv _ 
vetli bir İngiliz hava teşekkülü 
dün gece Enıden ile batı Alman. 
yada başka bir çok hedeflere ,,e 
Holandadakı hava alanlarına ta
arruz etmiştir. Yedi İngiliz uçağ1 \ 
eksiktir. 

* Londra 21 (A.A.) ~ Hava Na. 
zırlığının, bomba uçaklarının Le 
Havre'daki hedeflere hücum etti 
ğini bildiren tebliğinde av uçak. 
!arının da dün öğleden sonra 
Boulogne, Calais ve Dunkerque'e 
hücumda bulundukları ilave edil 
mekt("dir. 

Roma11yaya yapılaıı akm 
Vaşington 21 (A.A.) - Sala

hiyetli askeri mahfillerde, 12 ha 
ziran gecesi Rorn.anyaya taarruz 
eden dört motörlü Amerikan u.. 
çaklarının, Ploesti'deki petro1 
tasfiyehanelerine hücum için ha-

l:J!r' Devamı Sa. 2 Sü. 6 
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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alınız, ÇOnkQ bu Anılklopıdl onı m ıktep kitabı luıdu \i l be lki 

ondın d:ıh• zlyıde llrımdır. 

Fiyatı Yedi Liradır. 
TAN mtleneıeı!ndı ve kltıpçılud• bulunur. 

D ün mihver krtaJarı nm eline diiştiiğii bildirilen Bardiadan bir göriiniis 

------------------------------- . . 
( AS_KERf VAZIYET) Af RiKA CEPHESi 

Tobrul< 
Kalesi de 
Düıtü 

Akdenizde Yeni ve 
Şiddetli Muharebeler 

Beklemek LCizımdır ___.,_ 

Libyada Cereyan Etmekte Olan Harekata ltafyan T ebfiği, Burada 
Muvazi Olar~k Bu Yaz Akdeniz Mücadelesinin 25.000 Esir Almdığmı 

de Had Bir Şekil Alacağı Anlaşılıyor Haber Veriyor 

(
-Yaz. an: Emekli Deniz Subayı-"\ 

.• N E C A T 1 Y A S M U-~--' 
Mihver Kuvvetleri 
Dün Bardia'ya Girdi 

:::1 Önce Mihver, sonra İngiliz tebliğ- Roma 21 CA.A.) - İtalyan hu. 
~~!!!!l~~~~~~~,. ı ıeri Akdenizde iki tarafın deniz ve susi tebliği; Düşman mukaveme. 

>< m · hava birlikleri arasında şiddetlı mu- tini kıran dünkü şiddetli r;ırpt~-
o ao 6 0 90 :r- r 

• • •••• • • •-• • •. 1 harebeler olduğunu haber verdi!er. malardan sonra bu sabah 21 ha. 
- - - - - - - - ~ Müteakip günlerde gelen haberl'!!rden ziran saat 7 de müzakereci bir ln. 

Ordzonikidze · 
" ~ 1 

·,· STALINO Ci 

bu muharebelerin batı ve doğu Akde· giliz subayı 21 inci kolordumuz 
niıde ayrı ayrı nakliye kafileleri etra. komutanlığına müracaat etmiş ve 
fında ayrı ayrı safhalarla devam et- kendi komutanı namına Tobruk 
miş olduğu anlaşıldı, Her iki safha· 
daki İnıiliz zayiatı hakkında mihver müstahkem mevkilnin teslim tek 
t~b!iğleri doğru olarak kabul edilirse lifinde bulunmuştur. 
Akderuz İngiliz donanmasının kadro- Mihver kuvvetleri müstahkem 
sunun yarı11ını kaybettiğine hükml"t- mevkii, şehri ve limanı işgal et. 
mek lazım relecek Zannımızca bu ha. mişlE:rdir. Aralarında birçok ge. 
herler çok mübalital1 dır. Gerçi tnır;l- neraller de bulunan 25,000 esir 
lizler dahi bu muharebelerde bazı za. alınmıştır. Elde edilen ganimet. 
yiata uğradıklarrnı bildiriyorlar Fa- ler çok mühimdir. 
kat en aşağı kırk elli remiden teşek 
kü! etmiş bulunan böyl~ büyük 1ıafl. Doğuya doğru ileri hareketle· 
lelerin beş altt remi kurban vererek rine devam eden motörlü müfre. 
nihayet matlQp limanlara vasıl olmuş zeler Bardia'yı işgal etmişlerdir1 
oldukları anlaşılıyor ki, bundan da Birelgobi de alındı 
İn&'iliz deniz ve hava himaye birlik!eri-
nin yolların nihayetine kadar her s:if Bertin, 21 (A.A. - "Teblig,, 
hada vaziyete ha.kim olmuş bulunduk- General Rommel'in kumanda. 
lan meydana çıkar. sında.ki Alman ve İtalyan kıtala. 

tnriliz kaynaklarının bildirdiğine rı dün mühim Tobru.k kalesinin 
nazaran İtalyan bahriyesi bu muha- büyük• bir ·kısmım hücumla ele 
rebelcre bilhassa batı Akdenizde ce· geçirmişlerdir. Bunun üzerine 
reyan etmiş olan kısmına .. büytik zırh.. bu sabah bir İngiliz müzakerecisJ 
!ılar da dahil olmak üzere elindeki bü. bir İtalyan kıtasmın kurmay ka. 
tün kuvveti ile iştirak etmiştir. Çöl rargahına gelerek kalenin teslim 
harbinin bütün şiddetiyle devam etti ğj bir sırada bu muharebelerin 1nki· olduğunu bildirmiştir. Şehir VE 
şah üstünde Akdenizin her iki taraf liman işgal edilmiştir. Şimdiyt: 
için de ~esbettiği ehemmiyet kolayca kadar 25,000 den fazla esir alm· 
anlaşılır. mıştır. Esirler arasında bir çok lından böyle temiz iş çıkarabil

llı.eJ.erinin gerçekten Amerikan 
~ardımma bağlı bulunduğunu ay 

Ca ispat etse gerektir. 

h İngiltere, harbin başındanberl, 

1 
<lrbin yiikünü en çok çekmiş o. 

dan memlekettir. Fransa yıkıl -

Melbourne, 21 (A.A.) - Avustnıly:ı 
müttefik tebliği, müttefik hava kuv
vetlerinin Rabaul'daki liman tesisle· 
l'ine bir gece taarruz;.. yaparak büyük 
hasara sebep olduklarını bildirmek 
tedir. Lae'ye de başka bir akın yapıl. 
mış ve yerde iki düşman bomb:ı. u
çağı tahrip ohınmuştur. Düşman avc!
larmm müdahalesi neticesiz kalmrştrr. 

Gemi kayıbt hakkında gösteri
len kaygı Libyadaki muvaifakı
yetsizliklerin yaptığı tesirle ~de. 
ta tezat teşkil etmektedir. Libva 
muvaffakıyetsizliklerinden doğ~n 
neticeler gizlenmemekle beraber 
bu bölgede cereyan eden askeri 
harkat bir futbol maçına benze
tilmekte ve bunlara bir maç kay 
bedildiği zaman duyulan teessür. 
den fazla bir ehemmiyet \·~dl • 
memektedir. HalbUki gemi kayı. 
bı İngilizleri en çok düşündi'tren 
bir meseledir. Çünkü İngilizler 
zaferin deniz üstünlüğüne ve · 

F. D * Harkof'un doğusunda iki ay- * 
~ U :ı ;..-~ ~ jl ~ danberi cereyan eden muharebe· --·-·-·----··:il:..- ler neticesinde cephe hattı birkaç 

İnriliz donanmasının karşısına çık- general de vardır. Sayılamıyacak 
maktan çok çekindiği bir çok defalar kadar çok harp malzemesi ve ye. 

ft:lfr Devamı: Sa. 4-, Sü. 1 l:lfr Devamı Sa. 2 S ü. 7 

tktan sonra uzun müddet tek 
başma harp etmeğe mecbur kaL 
dığı gibi, dünya denizlerindeki 
~iyeti gerek Avrupa kıtasının 
~hlukası gerek kendi adasına la
~tn olan maddeleri deniz aşırı 
~erlerden getirmek gayesi ile, 
keza tek başına, elden kaptırma. 
lllağa çalışmıştır. 

İngilterenin bu ağır vazifeleri, :e Sovyet !harbi başladıktan ne 
e Amerika harbe girdikten son ;a, hafiflemiştir. Halbuki, müt -
k~ikleri, yani Rusya ile AmcrL 
a, kendisinden bu yıl zarfında 
~ok daha büyük ölçüde bir mü
~ahale isJ;emislerdir: İkinci cep-
11eı 

fl2fr Devamı Sa. 2 S ü. 4 

r·-··---· . ---------. .. .. ' t_DUNKU SPOR HAREKETLERİ i 
.......... ------·-·-..... ·---· J 

Dün Şeref stadında atletizm müsabakaları, Moda yüzme havuzunda da 
mevsimin ilk yü:T.me yarışları yapılmtştır. Tafsilat i!dnci say!amızdadır. 
Yukarıki resimler düııkil atletizm müsabakalarına ait 2 intibaı tesbit ediyor 

Harkof'ta 
Yeni Bir 

Muharebe 
Sovyetler Şiddetli Bir 

Alman Taarruzunu 
Geri Püskürttü 

"Lenin,. 

defa değişmi:;;tir. YukarJki harita 
ile bu değiştklilcled gögteriyoruz: , 

1 = 11 Mayıs 1942 de, Sovyet
lcrin Harkof taarruzu başlama
.dan önceki cephe hattı, 

2 = 19 Mayıs 1942 de Sovyet 
taarruzunun Inki~afmdan sonraki 
cephe hattı. 

1 
MODERN TÜRK HALiSi ! 4 3 = 1 Haılran 1942 de, Alman 

mukabil taarruzları neticesinde 
Cf'phe hatttnda hasıl olan değişik- R E F. 1 K Göz~ iliştikçe içime hüzün çöküyor: 
lik. Yenı halı ve halı seccadelerdeki tezyı-

Haziran ayı içinde, Almanlar, HAL 1 D nat, resimler, şekiller, renkler, hepsi modern. 
bu hattın dn/nlsunda yeni arazi leşti; eski hatların, nakışlann, acayıp fakat gaz 
kazançları elde ettiklerini ve bir KARAY a?cı "deseı:ı,~ lerin, .lale, ~~e, .. k~d~ ve adı b r-
çok noktalarcfan Donetz'e vara- lınmez o cıcı şeylerın yermı kubik çızgiler veya 
rak nehri geı-tiklerini bildirmiş- frenkvari deıpetler aldı. Düz zemin üzerine bır 
Ierdir. Alınar-Jarlıı Donetz'i aşhk- kaç kahn ve zıt renkte sopalar •.. Tıpkı banyo önlerine konan 
larını lddh ettikleri mevkiler 1 lineolomlarda gördüğümüz manasız süsler gibi! Hele kenur 
haritada takribi olarak oklarla tarafa iliştirilmiş ve yarıya bölünmüş çiçek demetleri yok mu 
işaret edi!mfştir. Şu var ki, bu bir felaket! ' 
haber, Sovyet kaynakları tara-fmdıın bugüne kadar hiçbir şe- Türk halısını zamane modasına uydurmak, kavuklu mezar 

(Almanya - Soryetler Birliği har- kilde teyit olunmus değildir. Ha- ~şiarının üstüne birer .kasket g~ç~mek kadar gülünç, acıklı, 
bl bugün ik:.rıci yılma basıyor. len bu cephe ü7erinde şiddetli, : ınsaf ve zevke aykırı hır harekettır; saygısızlık ve kadir bilmı!-

Ahndı 
Sıvastopol'da 

Kalesi de 

Almanya, bı:ındar. tam bir sene fakat maha11i ve mevzii mahi- ·ı · mezliktir. Bazı milli hünerler, eserler, işler, yapılar vardır kı 
öııce, 22 Haziran 1941 de Sovyet vette muharel-eler cereyan ediyor • onların üslubunu bozarak asırlardanberi eriştiği şöhretini ve dc-
Rusyaya ka~ harp ilan etmiş ve \., J ğerini kırmak, bir çok memleketlerde kanunlarla yasak cdihr. 
2500 kilomı>trelik bir cephe üze - --· Öbür taraftan unutulmasın, kaybolmasın diye de pek eski şekıL 
rinden taarnıza geçmişti Bu yaz-\ - - .----------- ler, desenler aratılır, araştırılır, bunlara uygun yeni çcşitlcrın 
Rusyaya karşı hı:ızD"land;ğı söyle- M. Laval IUCJÜn Bir üretilmesine çalışılır. · 
nen yeni Al~an taarruzunun bu ld~ . t . 1 N t k s·· ı· k Halılarımızın hususiyet.ini ve şahsiyetini yapan yalnız do-
yt onümü.ne ras lıyacağı~a daır U U oy ıyece kunuşu, örülüşü, boyası, sag· lamlıg· ı deg· ildir, Tamamen kendı'ne 
bazı tahmınler y!lrtıti1lmuşse de, Şark cephesinde geniş ölçüde bir V ichy, 2! CA.A.) _ Hükumet has resimleri ve şekilleridir. Eski eserlere, üsluplara, eşyaya ve 
harekete girişilaiğine dair dün hiç Şefi M. Laval'in yarın akşam ma- takım taklavata rağbet arttığı sırada baş tezyinatımızdan b1ri 
blr haber gelmemi~tir.) halli saatle 20 d e, bütün Fransız olan hah resimlerini modernleştirmeyi kim düşündü? Hangi siv. * radyolariyle yayılacak önemli ri akıllının buluşudur? Bin bir hoş renk, bin bir güzel şekil ve 

bir d emeç yapacağı resmen bildi. bin bir nefis çiçek üzerine göz nuru döken ve el emeği geçiren 
rilmek tedir. Türk kızlarmın şimdi bu Sina çölü kadar dümdüz halıları ve as. Londra 21 (A.A .) - Gece ya. 

nsı Moskovada neşredilen Sov _ 
et tebliği: Cephenin Sivastopol 
kesiminde şiddetli çarpışmalar 

Vichy . 21 (A.A.) :.... Mareşal falt otostrat yollar kadar hendesi hatları işlerken kimbilir ne 
Petain dün Fransanın Ankara kadar canlan sıkılıyordur! Fakat memleketin :zevkini kökünden 
Büyük E lçisi M. Gaston Bergery. baltalıyan, bir sanat kolunu temelinden çürüten o züppeliğe kar. 
yi kabul etmiş ve öğle yemeğine şı asıl canı sıkılması ve tedbir alması lazım gelenler bizleriz; is 

'~ Devamı Sa, 2 SU. 5 alıkoymuştur. başındakiler ve_ münevverlerdir. ~ 
vuku bulmaktadır. 



10-LümDEN BETERi Toz Şeker 
Bulunmuyoı 

o. 60 
- Otur, yemefin yedin mi? 

Hayır! 
le butım ıuıo ı: 

- Al Nafız bey'n servjsinl bur -
aetireceks nlz. Dedim. 

Garsonda. o ıiıne kad r gorm di· 
b r canlılık vardı: başlistiine ... e 
çıkması, ııltmesı, c'ınde tc:psı 

elmeai bır oldu. 
Ali H fız, bun da ıaıırmııtı: 

Koço. buıün, p re olmu sun go. 
yorum! 

ekik yüzlü ıırson, utan rak ıülüm 

• 
- Sayenizde paşam ... Dedı: Adet 
ıtarak çıktı. 
itip; el yle alnını uiuıturuyordu • 

- Ben hlll ıarhotum. Bunu ka 
edıyorum ... Geceki he~fın aul~lu
Sabah ıe'en yilz lira., G ııo . 

daki hamaratlık... Ço b cının da 
yf yerinde.,. 
- Elbette çocufum bu geceki zi. 
fetten onun vurıunu fazladır. Soyle. 

ne dikkat et; sana, deftere mec;
ul itim kaydettirecek, Prensesin taz
natını alacaktır. 
Ali Nafiz. iıtekılzdı, ye ken, lok· 
alır bolazında duruyor, yudum yu 

um ıa alıyor, dinlenıyordu: 
- Buranın tadı kaçtı, Biz de bura· 
n kaçalım. 
Ben de titizlenınefe ba lam15tım. 
- Fena olmıyacak 1 
All Narı. coıtu: 
- Çok olacak... Dünyalıiımız da 

Elimle iııaret ettim: 
- Saı ... Kulak.,. 
Bıımı. ümitsiz, geriye itti: 
- Bizimle ufraıacak def il, k•ndı 

nl ıorecek halleri yoJr. Çorbacı, 
ensese ıôsteriyor kendini 
Manolıklnin a!annı çıkar·;;ordu: 
- Adımıı da: Beyleri., Garsonlara 

n ve benim içln hep, öyle tenb~h 
ıyor. Misafirlerin arasında dolllştr
n de ayni sakızı çifniyordur belki 
man her f ... Ben, korkuyorum d?ğ· 
ıa .. 
- Ben de.: 
Al -Nafiz. ıinirlendi: 
- Bu, yatmakla olmaz ki. Dav a
P çıkıp gichverelim. 
- Bu kadan da biraz kabalık o'ur 
Kit p, cev p vermedi. Yemeğin. ta' 
klarda yanm bırakmıştı, Havlu ile 
ıru ıil~ken: 

- Ohl Dedi. Çok doydum. 
- Ne yed n ki? 
Yuzü, bir ihtiyar gibi kırış kı ış 
du: 
:- Bı~akın.. Sarap, midemi harap 

- B.llllıdc viskiden hastayım. 
Uyan&, ~canlı canlı baktı: 

Yazan: MAHMUT YESARi 

Amma iyice tam ... Bu kadın. omuz: 
sılkilecek kat'knlardan defll ... 

- Para .... 
- İnsanın paraaı olur da yine H 

fasını süremez. Dun geceki hadisenir, 
böyle biı; zi79fet doiurması için ta
s rl nmıt olmadıfı ne ma!Qmi' 

KA p duraklamıth: 
- Bu h tırıma ıelmemişti, 
- Ben'm de ılmdi, konu,urken, 

bırdenb re hatrıma ıeldi. O kad.r 
beklemediğimiz vıkalar!a karıdqtılc, 
D nlenmek ıhtlyacındayım. Aktam U• 
tu. belki biraz dolıtmaiı düsUnllyo. 
rum amma, gece, ziyafette ıorUnme 
yince manalı olur. 

- Anla ıldı, Siz rece, altıdan r~lr-
desinlz. 

Ali Nafız'n ~en~ılnl okşadım: 
- Bu ıece 'Whln vazlren var 
Asker g bi vaziyet aldı: ' 
- Emret ağabey, 
- Manolllk nln bu itte parmafı o'-

madığı anlaşıldı. Buna ratmen biz •e· 
t kte durmalıyız, Bi7:e il !falı, bell:I 
de, "kalk git k:ıhvesi,, dir, 

Katip avurt keı.tı: 
- Ağabey, allah baba nafakamıı·, 

yalnız bu kapıya baıı:lıım1111ı yal. H•. 
men P laman çfüe iz. Sen lı:evfl'lt! 
bak. Cebimhıde para da var Ancı 
bcrabc kanca ber:ıber ' 

Ali Nafizi, kol•arı~ın arasma aJ. 
dım, yanaklarından 6ptürtı • 

- Sen, benim kardeşimsin 
Ağlıyordu: •• 
- İnanınız ki kardeşinizim. 
Benim de gözlerim sulınmı,tı: 
- Senin varlfen var. dediğim tu., 

Bize papuçlar çevrilmeden biz d'rstlt 
çevirelim, 

Seviniyordu: 
- Yiğitlik bizde kıılsın 
- 'Tamam .. S<'n d~. bu ·;k,am. \r,ı. 

di hesobımıza glh: ltulalr ot., Prenses, 
ya"n kadın. Zryafet vermekle, mey 
d n okuyor .. - GürilltuyU büMin ote' 
duydu. Kulaktan kulağa ıidcr.. Yu
karda çalışın carsonları, servlıteklle
ri satın almak kolaydır, Bu kadar mi 
safir var. İçlerinden nasıl olsa bir 
meraklı çıkar ve çıkmıştır da . e;u. 
rim. Otellerde bir hadise çıktı ·mı. u
zaktan mcrhaba'ı misafirler, hemen 
ahbap oluverirler Dedikodu kııııa.,1 
hemen kaynamıya b şiar En gar:bı 
birb rlcr"nJn d ilerinden anlamryaıtla~ 
anlaşırlar. Hntta konuşurlar. 

IDl'v•m• v••l 

BUG'ONKV PltOÖRAM 
7,30 Prorram 18 40 Jl'uıl tıe1eıl 
7,U Orkuıra 19 10 Haberler 
7,45 Haberler 19,45 Serbest 

- Bu ıece. ziy fette bulunmır.ı • 8,oo Orkutra ıtıH Sarkılar 
bın11.. Anlaııldı, İsabet ede s'niz 8 ıs Evin ıaatl ııo,ıs Rad,,o ıasetul 

b l b 1 b • 12 10 Prorram 20 O Haftanın t rlıOı 
rsıt u a rııem, en de kaçarım. 12 u T rk ler 21.00 Zırut tahlmı 
- Hayır,.. Bu ıece kaçmak :uye- ız 45 Haberler 21.ıo iarkılar 

nde dei hm Prenses ortaya çıica. 13 oo T rk ler 21.30 kon11ın1a 
k S ' be d ' 1 11 00 Procram 22 30 Haberler 

en, onu, n en cvv~ tanı .. ıs 03 Dans orkest•uı 22 45 Kapanıı 

lMERIKAN 
KITALARI 

Şimali lrlanda'dan 
Başka lngilterede 
Karaya Çıkarıldı 

Londra 21 (A.A.) - Dün ak
m açığa vurulduğuna göre, şL 
lı İrlandada olduğu gibi İngıl 

rede de Amerikan kıtalan ''ar. 
d r. Ve bunlar memleketin her 
rafında yerleşmiştir. Bu kıta. 

Atlantikten büyük kafılelerle 
g lıni§lerdir. Mukemmel surette 

8hlanmış ve teçhizatlandınlm ş 
ulunuyoı'lar. Gelen Amerıkan 
taları sonkAnun nihayetlerınc 

d gru §imalı İrlandada bir lima
çıkmışlardır. O tarihtenberi 
lann gelmesi devam etmiştir. 

Amerikan gemileri de deniz 
1 rine dagılmış bulunmaktadır. 

Maclagaskarda Bir 
Fransız Denizaltı 

Gemisi Battı 

H+BIE.AlllR 1 
DÖRT ÖLÜM 

CEZASI 

Verilen Karar Büyük 
Millet Meclisince 

Tasdik Edildi 
Çatalcantn Örcilnlü köyDnden Meh 

met, Niyazi ve İbrahim Çavuşu ta-
mınüden öldUı en ayni köyden HOse

yln KAhyanın ve Akç klse köyünden 
Mehmedl tnarnmuden öldOren Fatsa
nın Tahnnl koyiınden HUıınU Kayar 
ile adam oldUrn• ye azmettirmekten 
ıru.çlu yine• Fa+ nnın Aı::ai!ıglzme kö -
yünden Aziz Aldun'un ve Fatsada 
dava veklll Mazharı taammüden öl
duren Ordurıun Bucı-k mahallesinden 
Necati Yol anm lll!lm cezalannm ln
f zın d lr vetllf!n kırarlar BOy{lk 
Mıllet M l 'n('e ta d k ve resmt ga
zete le UAn ed ln\I tır. 

Birmanyaya lngillz 
Hava Taarruzları 
Yeni Delhi, 2! (A.A.) - Hava ka

rargAhrnm bir tebllğinde kaydedildi
ğine gore, Blrmnnyanın garp sahilin
de bulunan Ak am yf'.nıden bomba

V chy, 21 (A.A.) - Amirallik da· 1 nm tır. Havn meydanındaki blna
ü11üne dönmesi geciken Mo ıc tara ve da ıntk bir halde bulunan 

zalbıma kaybolmuş nazariyle bı· t yyarelcre tam isabetler kaydedil-
ma11 Jlzım ıeldiiiıü esefle bıld r r. mi tır. Hedef bölgesındıki tesisler 
dapakar clvannda bulunan bu g. ı olyoz teşt altına alınmıştır, Orta 

• Dieıo Sııarez'in mud faasma işti. Birm nyada Matwer hava meydanı 
etmiıti. Gemiden 5 Mayıstanbcd d taarruza uğraınıırtır. Tanrarelf!rl-

her alınamamıştır. m·z uçuş pistin~ ve meydanm t@!ls • 
Monıe'nln mürettebatı 63 kisi id=. !erine bombalar atm~lardır. 

• cemi miltarekedenberi harp b:ıre. Şitndl te blt edildiğine g6re, Cuma 
titr net·cesinde kayboJ.an sek ne! Unü bomba ve mitrnly&lerle alçak-
d nlzaltıdtr. l n uçm k suretiyle yapttan tetirli * 1 t arruzlar esnasında Shlndwln nehrl-

ı:ondra, 21 (A.A.) - Diego Suıo· n n şarkındaki hedeflere zararlar 
9H de tnıiliı: kunetlerine kırıt çar. v rdirilmişUr. Bütün bombalar hedef 
pı mı• olan 400 Franıız ıubııy, yar- 1 b 1 esine düftll:i ,.e binalar hasara 

bay ve erin De Gaulle tarafına g"'ı;· u ı mı tır, 
eri diın alctam Hü Fr nsız umumi 
arglht tarafından b ld rllm' tir. 

Yunan Harbinde Yararlık 
Gö teren İtalyan Kıtaları 

--
El Altından Yüksek 
Fiyatla Satılıyormuş 
On bef ıanderıbf!rf bakkallarda toz 

şeker bulunmamoktndll'. Halbuki ıse
ker şirket! toptııncılara muayyen bir 
nlsbet dahllfndeı toz ve kesme şeker 
vermektedir. Bnkkallar toptancıların 
kendilerine toz fekf!ı' vermedlllnl ve 
kHrneye na.ııarıın 20 kunış daha ucuz 
olan toz şekerin mnhıılleblcl, pastacı 
ve lokantactıara et altından 100 ve 
hattA l 10 kunış verfldlflnl iddia et
mektedir. Dığer taraftan son gOnler
de makineden çekilerek incelendiği 
ve kesme şekerden yapıldllı lddlasly
le 128 kuruıa d..ı seker satılmıya baş
lanmıştır. Netire olarek hasta ve ço
cukların gıdası olan şeker aalışlıırtn
da halkın zararına bazı hareketler 
g5ıe çarpmaktadır, Bu arada şeker
lerin kısmen s klandıih da iddia edil
mektedir. Aldkııl?laı bu vaziyet kar
şısında şekerin dolrudan do~ruya 
halk blrllklerl vasıta Jyle satılıuasıntn 
en kestirme haı•eket olocafmı ileri 
sürmektedir. Dilter taraftan toptancı
ların aldıklar? şeker1 erl kimlere ve ne 
lııman sattıkları hakklndn bir defter 
tutmıya mecbur edilmeleri de bir ted
bir olarak du,lınülmektedir. Toz şe
kerin herhalde kftr mO~s~elerinden 
evvel oradaki 20 kurus fnrkı nnya -
c:ık va2tyette el n h lkm eline geç -
mec;i luzumu uu~rlnde durulmaktadır 

Bu arada bir toz şeker çuvalmt~ 
300, b r toz şeker sandıfmtn 60 ku
ruşa olmasının tia bu iki çeşit ı::eker 
Uzerinde oynanılmnsındn ayrıca fimil 
ôldutu ve şirketin çu\'allan gert al
mak gibi bir tedbire baı vurması la
zım geldiği de hıldirHmektcdir. 

Babk Tutarken Göle 
Düıüp Boğuldu 

Bııkırköyl\ne bağlı S::ıfra köyünden 
Hü~yin admda bir cocuk dQn balık 
a\·lıımak için Kilı;ükçekmeceye gitmiş 
\"e g81 ken!lrtnda balfk tutarken düş
miiştür. Hüseyin:n dO tüğ{i yer ba -
lnkltk oldulund n btlttln tlldinmele
rine rağmen kendini kurtaramamış 
''e feryada baıtl mıst r. Fakat çocu
C'Un sesini işitenler )etiı;inciye kadar 
Hüseyin boğulmuştur. 
Çocuğun cesedı çıkarılmış. Bnkir

köy jnnı!armn trnmutonlığmca tahkl
kııta basl:'.ınmısttr. 

Gaziantepte İki Rüşvet 
Suçlusu Yakalandı 

Oariantep, (TAN) - hlr:8n kltıbi 6ıtlr:ı 
Ba•alp n mlllt emUk memuru Mehmet Ali 
K 1 iıkln dalresindelıi iılnl bitirmek lçtn Sa 
kıa Nazlıdan yOr !ıra istemiılcrdir. Zabıtaca 
bir meıhut cUrnm tertip edilmi1 ve memur• 
lar numaraları tublt edilen ,trmi•tr lira alır 
ken ırakalanmıılardır !111çl11lar ıııe,hut uçlar 
mahlıem~sine vullmiıtir. 

ikinci Cephe ve 
Libya Cephesi 

l:!D'" Bqtarafı 1 inclde 

Fakat bu hesap, Japonya harbe 
girdikten sonra, bozulmuştur. Bir 
kere, Mısıra Hint dentzi üzerin. 
den yapılan, Hindistan • Avust. 
ralya • Yeni Zeland menşeli in. 
san ve malzeme yardımlan için, 
İngilterenin, fazladan bazı yar • 
dunlar yapması lazım gelmiştir. 

Libya cephesindeki durumun, 
fakat, değişmesini peşleri sıra 
getirmiş olan sebepler, bu kadar 
delildir. Bir büyük sebep daha 
vardır. Bu da Maltanın son de
rece şiddetli hava bombardıman
lan ile vazif eaini yapamıyacak 
bir hale konmasıdır. Zira, Libya 
cephesine mihverin istediği mik. 
tarda malzemeyi geçirtmesi an. 
cak bu sayede kabil olduğu gıbi, 
Akdenizin ortasında ve !falya • 
dan Libyaya doğru emin bir kôp.. 
rü ba~ının kurulması da, keza, 
bu sayede kabil olmuştur. 

Libya meselesinin mütaleasın. 
da, asıl bu nokta mühimdir. Yok 
sa Libya karalarında, eskisıne 
gcire, hemen hiç bir §ey deiı§me
nıi§tir: Mihver kuvvetleri, yine 
Tobruk'un etrafında yahut Sol 
lumun önündedir. Fakat, Malta 
yoktur. Malta Malta olmak için, 
kahramanca müdafaa edilen de
ğil, sadece, tecavüz edilemez bir 
yer olması llzımdı. Değil mi ki 
Maltaya, hem de nefes aldırma
casına tecavüz edilebilmi~ttr, şu 
halde, Malta yoktur. 

Bu vaziyete göre, artık Libya 
cephesi, Mihverin değil, İngilte.. 
renin hacamat edibnesine yara.. 
yan bir cephe olmuıtur. Mihver, 
bu cepheye, bir kaç saatte, iste
diği kuvveti aevkedecek duruma 
geçmiştir. İngiltere ise, artık bü 
tün ikmalleri, Umitbnrnunu do
lanarak yapacaktır. 

* ~ 
Vaziyet bu olduğuna göre, İn-

\lmanyada 800 den Fazla 
Hakim Azledildi 

giltere ikinci bir Avrupa 
cephesini, artık Amerikadan ve 
hatta Rusyadan çok anlıyacak ve 
istiyecek bir mevkie gelmi§tir. 
Ümitburnunu dolanmaktans:ı 
Manş'ın ötesine sıçramak, her 

1 Roma, 21 (A.A.) - Yunan harbin· halde dalıa hayırlıdır. Fakat bu. 
I de yararlık! r göstennı, muhtelif kt- nun için de iki esaslı noktanın 

. c k: rı~a askeri madalyala- halledilmesi '1bımdır: 

ıore 

yen b 
A 

ın verılme orenınde bulunmak uzere , w 

Kr ı Cuma tesı gunu ş mal ltalyada 1. Mısır.ın ~ha ~~grusu Mısırı 
r ı; h e gelm ve halkın hey~ıuıh 1 tutr.-~kla I~ak ın mu~a~a~ı. 

t h ı riy'e karıılanttıııtır. · 2 Amer k:ılı!ann ıkmcı CPphe 

TAN---------------

.Dünkü Atletizm 
Müsabakaları 

Sıcaklar 
Devam Ediyor 

Hararet Gölgede 
Otuz Üçü Buldu 

Şiddetli stca!dar devıım etmekte
dir, Dün gölgede hararet 33 dereceyi 
bulmuştur 

Ciritte Yeni Bir Rekor Yapıldı 
Bir haftadanheri devam eden şid

detll sıcaklardan bunalan halk, dUn 
tııtil günilnden faydalrnarak erken
den Bofazı, Ad~lara vt' pl5jlara akın 
rtmlştlr. Daha sabahın erken saatle
rinde ellerinde •epetlerl ve paketl~I 
bulunan çocuk, kndm ve erkekten 
mlirekkep aruplıır Köprüye ve gar -
tara doğru gitm'ye b: şlnmı tı. 

Beşiktaş Halkcvi tarafmdan Şerer 
stadında tertip edile'\ atletizm milım
bakalan dün 611eden ııonra bOy{ik 
bir intlzamla yıınılmY~ır. Program 
d:ıhil olen jimn:ıstik ve cesaret hare
ketleriyle boks gösterileri epey alaka 
toplamış, bilha~a emektar idmancı 
Skinôr's'in murabb:ı şeklinde lp çek
me mOs:ıbakası 2Eıvkle takip edilmiş
tir. Atletizm milsabııkaları da çok 
heyecanlt ıt~!ı;!ir. Bu arada Hatay• 
lı Ahmet ile Adi1anırı sekiz yUzdeki 
çekişme.>'! son metreye kadar halkı 
hey<'Can içinde bırakmıştır. Mü saba
kalarda Kemal tarafmc!an blr de ye
ni Tilrkiye rekoru yapılmıştır. Eski 
cirit rekoru 1925 Balkan oyunlnrfndıı 
59.25 ile Knrakaş tıırnfmdan yapıl -
tnıştı, 

ıoo Metre: Birinci Doğan, ikinci 
Nejat. üçUncü Muzaffer 11.6 

200 Metre: Birine· Do~nn, ikinci 
Nejat, ücHncO Mitakldis 24.2 

400 Metre: B~lncı Remzi. ikinci 
Adnan. UçllncQ SUleymnn 55.1 

800 Mette: Birine! Ahmet, ikinci 
Adnan. üçüncn <:;nJeyman. 

1500 Metre· 'Birinci Rnif, ikinci Ah
met. ii' üncü Ksenakis 

GOiie atma: Birinci Silh . ikinci 
Ksanakis, üçüncü Stepan 10,57 

Cirit ntmn· Blrlncı Kemııl, lkinrl 
Cevdet. üciincii IJnha 5El 41 (yeni TUr
kiye rekoru) 

Yüksek atlotnn: Birinci G\iner i
kinci Sinan, iicOııcil Le\ ent 1,70 

Uzun otlama: Birinci Giiner. ikinci 
Nnmlk üçünc~ii Muzııffer 6,555 

80 Metre Mfıntalı Bayanlar· Birinci 
StratJadis, ikinci Rndlç, OçUncll Ha
diye. 

80 Metr• dnz Bayanlar: Birinci ln
cij ikinci Çanl, Uctınct• Hadiye, 

Yüksek atlamn: Bırlnci StraUadu, 
ikinci Daron, flçOncü Radiç 1,25 

Gülle atma: Birinci Ne~ln, t~in
d Rapodoplos. üctlncil Fnttnn 10. 19 

Yüzme yarışlan 
Su sporları ajanlığının tertip ettiği 

mevsimin llk yli?.Ir..c ynrışları dUn 
Moda yüzme havuzunda çok kalaba
lık bir meraklı kütlesi önünde ynptl
mıştır. 

Yoıtne 7arışlarmın henüz ilk haf
tası olmasına rağmen, ;rarıılara 66 
yftzUcü lştiral etmiştir. 

Çok muntazam bir eekilde yaptlan 
~rda alman neticeler şunlardtr: 

100 Metre Scrbf!st Büyükler: l -

Vaılngton Konfe
ransında Görüıülen 

Ana Mesele 
tlfj' BaştaTafı 1 incide 

nıüttef ik milletlerin istihsal kud 
retine bağlı olduğuna kanidir. 

Observer ıazeteai batırılan ıemiler 
hakkında Londrada neırediten yeni bir 
!ıtatlıtifl bahis mevzuu ederek vapur 
sa)'Jıının harbin neticesini tayin ede
cek bir misal olacafmı yazmaktadır. 
M, Rooıevelt vapur işini bir daihtma 
mese!esi diye tavsif etmiştir. Amerika 
bir taraftan yıftn halinde harp malze
mesi yaparken diğer taraftan bu mal. 
zemenin İngilte're. Rusya, Avustralya 
ve Libyayı ıevklnl temin etmek ıro
rundadır. Bu durum, ikinci cephe me
Hleat Uırerlnde esaı1r bir tealr yapa
bilecek mahiyettedir. 

Sanday Times caıretestne cörc yal· 
ruz vapur meselesi bite Churchltı • 
Rooseveıt görüşmelerini intaç ctmış 
olabilir. 

Müzakereler Uerllgor 
Vaşinstton, 21 (AA ) - Dün ak.şcım 

Churchill'fn ikametinin ikinci günii 
de tnmamlandığı halde Beyaı: Saray 
harbin sevk ve idaresi hakkında Roo
sevelt ile ChurchiU ougında ya'f)Tlan 
görilşmelere dair hlcblr şey bildir -
memişUr. 
Vaşingt.onda sanıldığma göre, gö

rüimtlerin mevzuu Libya muharebe
lerinden tiyade fkinc• cephenin açıl
ması teşkil etmektedir. 

Hacha'nın Bir Nutku 
Londra, 21 (A.A.) - :Praı'dan Vi

chy'ye gden bir telgrafa göre. Çek 
himaye idaresi kukla relıri Hııcha tad
yo ile ya)'Jlan bir demecinde tunları 
ı1 lS y! enıfştf r: 

"AJmann aleJhlnde '8Pr1111 her ha 
reket cezalanchnlaeaktır. Eier Çek 
mllletl Alman milletine otan •aslfeıi
nl npmuu. Almua milleti de Cc:k 
milletine brtı hlelılr mecburiyetle 
.,,nkeHef nlmıftc:atrtJT ... 

i~lne bütün kuvvetleri ile iJtırak 
etmeleri 

İngiliz BaŞ\'ekill Churchill, 
Vaşington'a işte bu ild noktanm 
teferruat planlarını görüşmek ü. 
zere gitmiş olsa gerektir. 

Hülasa olarak, Avrupa strate
jisinde, mihver adına. Italya hak 
kazanmıştır. Zira Libya, daha 
doğrusu Akdeniz cephesine ehem 
miyet verilmesini, hep, o ileri 
sürmüştü. Ayni Avrupa strateji. 
si bahsindeki münakaşayı, müt
tefikler adına da, Rusya kazana
cağa benziyor. Zira, ikinci cephe· 
nin lüzumunda da, hep o ısrar 
tm"c:ti 

Rauf Taksim lisesi, 2 - O man. 
100 Metre S!!rbest Küçükler: 1 

Lazo Beykoz, 2 - C<'nglz Beykoz. 
100 Metre Sırtüstü· 1 - Mahmut 

'ioydarpaşa lise!\, 2 - GUntekin Bey 
koz. 

50 Metre Sırti!sffi KüçUklcr: l -
Rosin Beykoz. 2 - Behiç Beykoz 
100 Metre Kurbağı:lnm:ı: 1 - Tev-

fik Beykoz, 2 - Ahmet Beykoz. 
50 Metre Kurbağalama KOcilklcr 

ı - Suat Beykoz, 2 - Mustara Bey
koz. 

400 Metre S<!rbest· 1 - İbrahim 
Beykoz, 2 - Tuğrul Reykoz. 

200 Metre Sert-est Kt!çUkler: ı -
Leon Beykoz, 2 - İnal Beykoz. 

TUrk bayrak yarı~ı bOyiikler· ı -
Beykoz takmıı Fuat. Tevfik, Vedat
tan mürekkep, 2 - Haydarpaşa Ji
c;~I takımı. 

Tilrk bayrak yart~ kü~kler 1 _ 
Beykoz taknnı, 2 - Kadıköy Halke
vi takımı. 

Kule ntıamalıır: 1 - Fuat Beykoz. 
2 - Mnhir Beykoz. 

Son olarak Y•Ptla:ı su topu müsa -
bokasında da krrmız; foktm b~yaz ta
klma 4 - 2 galip gelmiştir, 

Ankara at garı§ları 

Ankara, 21 (TAN) - Günlerden
beri herkes ReııılcUmhur koşusundan 
bahsediyor ve bu kosu şehrimizde 
büyük bir alakn uyendmyordu. Bu-
gün öğledf!ll sonra Jölıede hararet 87 
olmasma roğmen hemen bUtUn An -
karalılar at yar.flarındaydtlar, HiPod
romda bel!tl 15 - 20 bin kişi vardı. 
Müşterek bahis gişeleri mütemadiyen 
doluJ.) boşalıyor, herke!: bOyUk bir a
laka ile Reisicümhur koşusunu bekli
yordu. 13 atm iştirak ettiği bu koşu
da birçok ldmscıler heyecanlarını güç 
zoptediyorlardı 7 ya:ında olup şim
diye kadar iki defa bu koşuyu kaıa
nan Rornans'm taraftnrlarr pek çok
tu. Romansa, ıo senedenbe.rJ cokeylik 
yapmakta olan ve halen 65 yaşında 
bulunan İhsan :biniyordu. Ali Şah ve 
Çoban kızı üzerine de pek çok oy
nanmıştı, Nihayet koiU ba3ladı, Ro
mans, Ali Şah, Çoban ktzı ve Hum
ma hatun arasındaki çetin bir müca
deleden sonra Romans tlçilncü defa 
olarak Resicümhur koşusunu kazan
mıya muvaffak oldu. Çoban ktzı 1· 
klncl geldi. 

SA.RK CEPHESi 

Geçen hafta Sirketi Hnyriye Köp
rliden Boğaza 2800 bilet verdiği hal
de, bu hafta B~ •azıı gidenlerin sayı-

ı 141100 ü geçmlştır Dcnlzyollnrı 

yakTn sererler! de Köprüden gecen 
haftanm 1 ı bin yoku suna mukabil 
bu harta 13 bin yolc:.ı taştmıştır. Sir
keci ve Haydarpaşa brnliyö trenlerin 
de de yer bulmak imkdnsıt denecek 
derecede kalal>alık vardı Tramvııylnr 
ve otobüsler Yedikulc, Topkapı, E· 
d!rnekapı, Şişli. Mecidiyeköy semtlf!
rlne Bebeğe ve Büyükdereye binler
ce halk tasımıştrr. Su baılıırı, aıac 
altları ve pHijlnı dinlenmek ve serin
lemek lhtlyaciylc ktrlara çlkon ve 
deniz kenarlarına dökülen halkla dol
muştu. Buna ınııkabil fstanbulun her 
!(tin işlek olan caddeler! akşama kn
dar çok tenhaydı. 

I zmirde Şlddetll Sıcaklar 
İzmir, 21 (TAN) - Burada ve 

millhakatta 30 senedenberl ıörUlme
mlş bir ııcak hilküm sürmektedir. 
Hararet göliede kırk biri bulmuştur. 

Bir Kadın Halı Silkerken 
Balkondan DUıtü 

Maltepede Karatepe mahallet.lnde 
oturan 110 7aşlartnda Sot.ra admda bir 
'kadtn evfnln balkor.undan halı sil
kerken, balkonu" ön tarafı yıkılmq
tır. Sotya altı metre ytıksekten ıoka
ğa dOtmOı ve muhtelif yerlf!rlnden 
nğır surette yaralanmı,tır. Yaralt 
Hnydarpaıa Numune hastane.ine kal
dırtlmıstır. 

Sütçülerin Bir Müracaati 
SOt müstahsilleri Ticaret VekAle

tine müracaat etmfrler ve hayvanla
rına fazla miktarda yem verilmesini 
istemişlerlir. Verileı:. rakamlara ıöre, 
şehrimizin gün~ük süt ihtlyact 50 bin 
kllôdur. SOt veren 131121 inek, 69 
manda. 898 k:>yuıı bulunmaktadır. 
Bunların verdikleri günlilk süt mik -
tarı 25721 kilodur. Buna ralmen süt
çnter şehrin ihtiyacım knrşılnmak ı
çln 11! bin kilo terkosu 25 bin kilo 
süte katmaktadırlar. AlAkaltlar sUtle
rln kontrolOne baskmışlardır. 

lngllizler Emden'i 
Bombaladı ~ Baştarafı 1 incide 

Harkof kesiminde, bir noktada 
ilerleyen Alman kuvvetleri ile ~ Baıtarafı 1 incide 
çarpı§tnalar olmaktadır. valandıkları, fakat, arazi durumu 

Al i Lı["'l bakımından takriben ayni ma. 
. man reım tew g hiyetl gösteren başka bir şehri 

Berlm 21 (A.A.) - Alman or- yanlışlıkla bombaladıklan tasrih 
dulan başkumandanlığınm tebli. edilmektedir. 
ği: Sivastopol kalesinin şimal ke. Ploesti o kadar maharetle mas 
si~~de ~~ ~tihkA.mı da dün kelenmiştir ki, geçen sene bura
e~ı~ıze duşmuştur. ~u suretle .sa daki tasfiyehaneleri bombalamak 
hıl ıst~hklm1ar! haı:ç olmak ü. • teşebbüsünde bulunan Sovyet pi 
zere Sıvastopol Un şımal kesimın lotlan da bu isteklerinde akame
deki bü~n istihkamlar Alman - te uğramışlardır. 
1ann elme geçmiş bulunuyordu. Bu harekete dair olarak alınan 
~unların ~smda S~al~n, Mak - rapor, Ploesti'nin 90 kilometre 
sı.m. Gorkı, ~ol~tof ıstıhkAm~arı şimal doğusunda bulunan Bu"8U 
gıbı ku~etli istihkamlarla bır • şehrinin Amerika bomba u k arı 
çok eskı kaleler ve topçu mevzi. tarafından bombalanarak vahim 
leri de vardır. Henüz düşman ta. hasara uğratıldığını bildirmekte
rafından şiddetle müdafaa edl - dir. 
len sahil istihkamiarına da girmiş Bilindiği gıbi Ploesti şehri de. 
o~an Alman kıtal1arı ~urada daha miryolları dtiğüm noktasının ya. 
b~~ kaç blo~~~ys ı .~~dafaa eden nıba§ında ve nehir civanndgdır. 
duşmanla gogus goğüse çarpış • Buzau şehrinde önemli hiç bir 
maktadır. sınai tesis yoktur. Fakat burası 

Müstahkem cephenin cenup kesimin bir demiryolu düğüm yeridir. 
de Alman ve Ramen kıtaları bir çok Petrol tasfiyehanelcri bulunan 
hücum!an püskürtmüşlerdir. Yaptık- ve Köstence ile liman bağlantısı 
lan karıı hücumlarda diiıtmanın iıtih olan Ya§ şehrine de taarruz edil. 
kam ıistemlnde yeni cedikler ıçmı• mir:- de, burada yapılan tahri-
lardır. r-

Hava lnınetJerlmb.: dUn de ııtıhklm- batın derecesi hakkında henüz 
ıar etrafmda y.apılan muharebeleri bir haber bulunmamaktadır. 
deıteklemlıtar ve ıehlrdekl faıe t•· N 
sislerini n Umana sirmlı olan dUıman İspanya Hariciye azırı 
gemilerini bombalamıı!ardır, Yattı 11- Roma, 21 (A,A.) - Resmen blldl-
manma karıı 71pılan bir bllcamda bfr rildltine ılSre M. Mıı110Unl, lıpanya 
Sovyet Nrl bota ıahlJ batar:valanmıır hariciye nuın M, Serrano Soner'' 
tarafından o derecı ha1&ra utratdmıt- kıbal etmlt ve l1d nat 11SrU1mllıtur 
br ki batmıı olması tahmin e411eblllr Kabulde Kont Clnao da hnır balun 
Roıtora kartı .-.cel~in '8Pılan hı- muııtar 

va hUcamtan ıehrln bir eok mahalle •••----------
'"rinde bUyGk ~ansınlar çıkmaıına ır 
hep olmaıtur • 

Dolu cepheafnln dlfer hı mler'nde 
mevztf faalfyet kı1dedllmtıt r. 

PiiBkürt#Jün taarruz 
Londra, 21 (A.A) - Harkof kesi

minde ,.... bir muharebe batlımııttr 
Gece. Moıkcwa rad70aa, cenup ~atı 
repbeılnde bir sUn ılrm tlddettı b•r 
.,,uharebeden bıbaetmtıtir, Almanlar 
"""etl 40 pike bomba açalı ile ltus 
menllerlnf dlSvmlt,ler, aonra c!a 60 
tank ne taarru etml,terc!lr. Ba bnk· 
'ann. cola fmba ec!nmtı •• taarraır 
geri ıtıtrmıhr, 

SırJaatopol muluırekıl 
Londra, 21 (A.A.) - Moıkon ra4. 

yomnan bu.Un blldlrdltlne söre, sı. 
vaııto"Pol c•phes!nln şfm:'l1 keslmfnd" 
bir düşman piyade alayı hezimete ni 
ratılmıı ve ıs tank tahrip edllmlttir. 
l'tfuharebe bilhassa Sivaatope>lan 1lm11 
llnde şiddetti olmalctadır. Slv11topolun 
cenubundakl muharebeler de şiddet'•., 

mıktedlr Hllcamlar e1na11nda bir bö 
IUk lmh~ edilmlı vı c!Uıman pltıkür
tUlmU,tUr. Almanlar Slnıtope>lan et
rafındaki diler kesimlerde alır kayıp
lar vermekte devam edf70rlar. 

Sovget ek tebUll 
Motkon. 21 (A.A.) - 8ovJet ek 

tebllll ılSyle demelctedlr: Hava kav 
tlerimt. 10 Haziran sQnlt ceııheniıı 

..,uhte'if kesimlerinde malzeme ft as
ker dola 50 Atman kam7ona ite to 
mUhlmmat vııonana tahrip 9f!J'I ha 
sara •lratmıı, bir mUhlmmat t!epoııl:ı: 
te bir treni tamaml,.te tahrip .t 
torpfl atıcı iki serf hltcum botla 
romork8rU batırmııtır. 
~ovyet donanmunıa mennp ata 

lar iki dn tclnde 29 tank. 12 havı,, 
bataryaıı. 10 kamyon tahrip •e bir çt'lf 
~lt!lman piyade taburlannı 1ok etml'" 
terdir. 
Brlanık cephninln tiit' ieıimlnc1e 

c;ovyet piyade tanıdan ~,.,,:ı,.,1 ..... •• 
11rruala 1500 d~ f:ıı7.!a Alm&n aı&btL)I 
'f! erini öldürmilıterdir. 
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Kadıköy 
Kaymakamından 

Bir iki Rica 
Yent kaymakam KdıkllyOn• 

ııldl01 gUndınberl, bu bllttdt 
ufak tefık. fak•t tDkr• ıayııc 
umrın faally•tlerl gllrUyorua. 1<1· 
dıki$y Belediyesinin bUtçealnl bil• 
dllllmlz l9ln ufak tefek de ol .. 
bu faallyetl mımnunlyetle tcartf• 
lıyorua. 

Bundan cıuret alarak Kıdıl<llY 
kaymakamından bir iki rlcad• 
bulunmak istiyoruz:: 

1 - Altıyoldakl hırabe yılnhP 
burası gDzeı bir yqll kllte oldll 
Fakat bu gOzelllk bu defa tcırt' 
kötcdekl hel~nın çlrkfnllijlnl TftlY 

dana çlkardı, Bunu oradan kaldı· 
rıp yer altına vıya gizil bir yere 
nakletmek mUmkün deijll mldlrf 

2 - MUhUrdarda MOhDrdar 
caddesinde birkaç ay evvel kaldı· 
l'tmlar ıllkUldU, Oraya bir tık•"' 
cukurlar karıldı, Arıdan ıyıır 
qeçtlijl halde bu çukurlar llytec• 
duruyor. Burada ne yapYlaoık" 
bir ın evvel yapıp ıokaiir ıçm•" 
nıUmkün de~ll mldir7 

3 - Modada denize doOru \111 ' 

nan iki yan sokak vard)r kl, tcı· 
drköy kurulduOu gOndenberl ıe· 
ledlyenln eli bunlara delm•"'lı 
tir. 'Yolları seller açmıı ve eyıec• 
kılmr,tır. Moda kıvılnl 11fılU 
çevirip burarlan ç•kacak par1<e· 
lerle bu iki sok,ğı bir ıokak tııı• 
llnc koymak mumkün delili ,,,ı 
dlr7 

4 - Deniz mevsimi baılıd'ı 
Anadolu sahlll, denize dllkDI•" 
olSplerle doludur. 811 yUzden ha1 

kın denlııe cıfrmeal lmklnılır bir 
hale gelmlıtlr. Bu çllplerln uzak 
lara dlSkOlmealnt temin et"''" 
mOnıkUn deGll midir? 

Kıdıklly kıymakımından ,,,,,. 
~lllk rloılarımıır bunlardan lbl' 

rıttır. 

Onlversctede Yeni 
Tayinler Yapıldı 

İstanbul 'ttnfverııiteııl Huleuk ,. .. 
kültesi Dekanlılfma bu Fakül~ 
İdare HukUku Ordinaryüs PrOflPr 
Stddık Saml <ftuır, Tıp P'ak01teı111'dl 
yeniden açılan üçüncü iç haııta1ncııı' 
klinl~i Ordinarrils Profesörlüıtın• bd 
Fakültenin eski Orr ııaryüı Prof# 
lerlndım doktor G 'leral Tevfik S ~ 
lam, Tıp 'FakU!te nl" açık bulun 
!llnir hastalıkları Ordinaryüs PtOfr 
s5r10tune Profe Or doktor Fah, 
Kf!t'lm Göka:r tavin edllmfıtir. .."'9 
Türk Hava Kurumuna 5.ouv 

Liralık Bir Teberrü 
Ankara, 21 (A.A.) - Ankarada f 

turan Bayan Sarar Türk Hna K~ 
muna 5,500 Ura bafttlamııtır. Ko,..... 
,ükranlanm bildiriyor. 

AFRiKA CEPHESi 
~ Bqtarafı 1 ineiıll 

dek malzeme elimize geçmifdS':' 
İngiliz kıtalannın doğuya doJtd 
sert bir ıeltilde takivleri esnas"I' 
da Bardia ve Birelgobi alınınıt 
tır. 

/nglllz tebliiine görl 
Kahire 21 (A.A.) - İngiliz telJ 

liği, düşmanın dün büyük k~ 
vetlerle Tobruğa taarruz ett~ 
ni bildirmektedir. Gösterilen r 
detli mukavemete rağmen, dil 
man müdafaa hatlarına girnı U. 
ve iç mudafaa kuşaldanndan nı 
hım bir bölgeyi işgale muvaff,
olmuftur Çarpışma devam etnı ~ 
tedir. 

Londraya gelen lıaberltr 
Londra, 21 ( A.A.) - Reuter aJ•11" 

smın askeri m ıharrlrl, Tobnık k 1 
sinin bu sabah te Um oldutu hak 
daki mihver iddlastn mdlye 
Londrnc'la teyit edilmemiş old 
öğrf!llml,Ur. Bununla beraber bu ~'' 
flyet tamamen fht rıal d~ında g5l""' 
memektedir. 

Llbyada askeri v iyet çok n ıl 
tir. Mmır hududun11 dolru ,.apıld 
Cuma gann bUdirilıniş olan mlh 
ileri hareketinin kayr. klarımızt 70 
lnmak için yapılın~ bir manevrad 

1 ibaret olduğu AşikArdD' Cenahım 1 
nız hRflf kollat'm tf!bc!İt atttttnl gt;t*_ 
dükten sonra Romme1 geri dönmils 
bUtun aJtrhlı !le Totruk üzerine ~ 
ltınmlştlr. Garmzonun, mlldafaa• 
tensik etmlye ve geçfJmez bir ınA 
te kıl etmse bile bilha111a topçUll 
tesirli ateşi yardımlyle bir ıecl~ 
unsuru olabilecek olan mbiıl tar ı
larını haurlamıya vakit bulup b!t 
rnıyacafında tereddüt edilmekteo>" 
Fakat saat 11 de ~den g~nd 
rllen bir telgrafta Tobnıktakl veıl _... 
"kararGl.I, keliınes17le nmtıan4w • 
maktachr. 

Büıoazi bombalandı 
Kahire. 21 (A.A..) - tnırus ıı

tebll 1: Cumartesi lf(lnil. bomba uc:• 
larmnz Tobruk dolaylanndald dM 

mevırllerine hücum etmiş, av 
fse, !lert bmge tızerbS 

bulunmustar. 
Shııazt1e ,enf t1en 1t0 

Tmfml'deld han t b akın nı:nhn-. ___ , ... 
ı.,.MDB!t!lc!a Ofrftte1d hed 

'"e df! ht91in edflmietlr 
oasınan ucaklan. • en~ 

ml:ıf! kU'fl wem etıeıv 
bulunmuslardr, 

UçaldarımDn':l 

"'lilsUlr. 
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'-~·:ı;..~· .=.'!::::.~:. ·, Yııı11ı :::E~.:::~~s.: r ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR :-
Raı - Alman harbi bir yandan ki.,. H elyaıet dıiımanı olarak &71li halde çık. '9 j~ 

olojık ıebep?erle izah edi'ebilir. Falı:at aıo tılar. 11 Ek k 1 k 
beri taraftan da bu harbi hazırlayan • K • A 
ceopoliUk sebepler vardır. Bu ıebep- cs:ı::'bır::r:~1;ak;:;~~;~e;:a.:: ;: m e a rn es 1 m a 0 Ehl • i H•re.. Lam 
ler ltuı - Alman mUnaıebetinin ve l- 11 Yazan·. ULUNA• 

T A N 
8 KDE L 1 

Ecnebi 
1 &ene 2800 Kr. 
1 Ay 1500 .. 

IOO • 
100 • ki memleket araımd ki ta•tlarm ta· Rus • Alman side ba iki devlet arasında yenldcn .ıı; 

hini vuca4e aetirmııtlr. azakla1111a'ar beti dı Bu azaklaema- 1 • B. o· . v t . G-6etelerclln birinde bir ...,.., 
~ıııı------------- Ruıya Ue Almanya aramdaki mü- tarı :ırmüsbet br talrrm Haslara ıöre çın ır gre menın melr:tabtı olcadatn· Bu at 

nasebetler ceç ba,lamıı. falı:at tezatlar Harb•ın•ın _ifade etmek mümkündür. dal bedesterılnfn balı kt~nc!a ..ıaa 
pek çabuk fnklpf etmı,ttr. Rapatlo muahedesinden on sene 9011- laaklrıyle an!ryan klmıenfn meftllt 

Yazan: M. ANTEN 

eıteral De Gaalle 19 Huiran 
1940 da Framu milletine PP

Uk hitabenin yıldönllmll m&naee
Lonclrada 5000 kiplik bir dia-

lriltıeai lı:aqıunda ıbyledlli bir 
demiıtir lı:i: "Htir Franaız!ar, 
mecliı nin 28 Mart 1940 ta 

n mUttef iri İnciltereden a:vn 
Almanye ile hlc b r mlnke

Iİri1Dli1eceti. mutarelce yapma
hakbndaki kararma yani itti· 

, demoluaai ve clbnhar•yet 
elerine tadık kalarak mtlcade

de.am etmiı ve banu yaparken 
enin mukavemetine, Sov7et 

ve Amerilı:aıım harbe itt!ralı: 
ve Fransanm kalkmacatına 

eylem'ıtir Hadiseler bu itimadı 
etmiıtir. Filhakika İnclltere bir 
ııbi saf!am lı:almıı. Sovyet Ruı-

4bnan taarnu:lannı lrınm,tır ve 
~lb.nm harbe ittirakl elin reçtik
t.ı.. mueaair bir surette kendini 

nnektedir. Fransız milleti de 
Jl'ran1tz komitesinin hltaplaına 
vererek pyri meşru bir surette 
1 etmiş olan ve malllbiyeti ka 

eden Franaarun harp dı11nda ... al-
9e Almanyanın pllblyetl t5al

•öre siyasetini tamıim eden 
hüldlmetinin entrikalarına lı:a
ıtır .,, 

7t!dönUmfi mflnasebett,.te Lon
lld7onac!a Hilr FrllDIU eoırcuaü 

lla1an MS,.Jemfıtir: "Vichy adam
Almanlann harbi ka)'bettlklerinl 

lar ve bqlanna celeceklerinl 
erelı: korka7orlar. Franu kurtul 

hürriyet ve iıtiklillne lravat
eonra berlresf hareketlerine ııö. 

eme edecektir. Hainlerin li• 
hpılmaktadır ve heaaplan eon 

• e lı:adar cörulecektir, Fran
brtulut milcadelesine f ilen iı
etmemekle beraber Fransız va

idamdan kurtarankr ve 
.. harekeUn• 4o!ayıı yle 1'&r· 

tdenler mllkllatlandınlacak, ba
de cinayetlerine ııôre cezalandı
tardır. loa saatte fikir det! tl

Jadu'lara ise Fransa: •Geç hl· 
ı.. cevabını verecektir -

Cephe 

İki dnlet arasmdakf mflnUeltetterlıl Yıldo·· nu··mu·· ra artık Almanya ile Rusyanın müna. B d G 1 1 lbam•ımdan tiklyet ediyor: •ır • 
ceç baş!aması sebebi Rusyamn Av::ıı- sebetlm muıhedenln lm1alandıi1 t:a- as 1 n an e ç en er resln4e bara& elli 1 ra kıymet lııona 
panm prklbdan itibaren Aı7aya ıenıı rıhJn a)'nl delıldl Rusya buyilk pl\n- • bir pb Muıevi b"r tellll Yllıta 
arui p&rçuı ile hail nmı3 olması, lar içinde cıhana lı:arşı lı:apıh Sovyet 1 c!ıprda yb otu Od liraya sattmm 
Raıyanm Avrupalı mahıyette modem ekonomi siyasetini takip edlyo du R:ı- diier bir defa da yb kırk Ura lmr 

Bu bir yıllık askert hareketlerln 11 T ı· G • "" f 6 t cıe.1et kurmakta ıeç kalmasıdır. ı>a o muahedesi tmza'andıw' :r:aman ati ı ,..ırmek uzere stanbula Gelen Bir Kadın 3 G n met kona an bir parça dıtarda uc 
teferrUatanı, gUndellk reemt teb• Al tf ... -~ ı 

AJmanyaya selınce otuz sene h........ man care .. nln % 69 a Ruıya ile y·· n· h Ekm k p . d B y K D lira"' utı mJf. ... ..- lliilerl .. yap dikmekte mlna yok• ı kta dı B uz ır em e eşın e oş •re naup urmuıtor B f dal L-.. • --••--lerfndea o kadar harap olma .. u lı:t yapı ma 1 . u muahedenin imza- "' -y • a. san ucuestmmin mau:ııuı a 
•• tur. Anoak bu bll' yıllık harpte, d •---dı&-· bet'-' .__ d .., daha XVIU inci aıır baoJarında bile sm an on sene sonra Almanyanın Rus- 9•r dairede, bır - Bls n111ı Tl· l&IDil ...... &ı •-t e er ... " harbe ıulh zrtmanında hazırla· ı ı )' 1 111• 1 ..._ .ıı..ıut 

bu saha b r harabe hat nde id Böyle ya ı e o an ticarc % S derecesıne in.. ekmek karnesi r uan: l sahm. demlster, sen meae enin ince .. , ya nıs l1U -

bir teıeldrü ün hudut ve me~fe ttl· nan, bu hazırlıOını bir yandan ra· misti. Versallles muahedesinin tazv k alabilmek için uira. Uç ay lralacatım Aırl dıklrat edilecek noktanın pllara 
bariy?e lı:endiıine urak bulunan bır klpılz bir taarru7 aJIAhı ve harp ettiği ve denizlere hikim olma siya- ııan yaşlıca bır baya- S A 1 D K ES l I R dlyorlUn, ama lıtn talrd r edilen kıJ'lftetln ortqa b 
memleket ıle tezat hal nde bulunmHı ekonomlılyle yapan Alrnanya, setinin fillen iflis ettiği b r zamanda na rasladım: _ çıkar. On beİ siln ''.aabn -ı- rlhtı., mesetes• atabllm 
mfimltlln def idi. Bunun için devlet 0 _ fark cephesinde Polcnya, Norveç, Alman1'1Ulın milst kbe! ılyasetfnin a- _ Tam uç ıündilr aonra ı clivennln. ded r. Z ra baciln eHnde eski mal bD 
laralı: Pruıya ile Çarbk araaında bir hl9lka, Felemenk, Franu ve na hattan ideoloj 1r bır maske altında yüz dirhem ekmek pqindeyim, hlll hem zaten ıen beyannameye ne ~- tunan bir adam onan ktyme 
tezat mevcut olamazdı Rusya ıle Al- Balkanlarda raatlamadıOı bir mu• teressıim etmive başladı So Y list başkalanmn hakkını yemekten lı:urtu- dıns# odur Sen meaulsün bundan Bı- olduiuna b lmes ve ba cebi nl ri 
manya ııırasmda yakın münasebet Po- kavemetle kartııa,miftır. Bu mu· Bolşevik dü,manhft şeklinde nr•aya lamadım, kendi h kkıma da kavuşa- zı alAkadar etmez tPlr ıöz uhib b r merci de bal 
Jonyanın taksimi işi ile başladı. A'· kavemet, rakipsiz tl'lhln, raklıt· çıktı. Halbuki davanrr\ esası Sovvet madım, d ye sızlanıyordu, Kadıncatız te;. ,UzUne dCS~llt. Meseli etımizde bir hah var, ba balı 
bert Vandal'm dedlll ıibl: "Prusya, ela harp ekonomlıılnln ırtık mil• otarısfsfni yıkmaktı. Allkadar oldum. Memlekete kafile- komiserin cnabım anlatmıı laıe ıne- Tiir'lr mUdilr. tran mıdır, hattl A 
Rusya doıtluiu. Lehıst nın tabimJ cadele meydanındı raklpals kal• Dli~ taraftan Sovyet Rusya da i· lerle insan yetJstiren bir öiretmenın muru: · mıdıri' TUrlr ise G8rdeı, U&k. Ber 
cibJ kanlı bir betikte doimUftur.. madıGını glSıtermlftlr. deolojık go u,ler a k srnda ceopolıtik ta!cbcsirun onıinde de t anlatabilmek - Slfaht muame!e olmaz efendim, 1 ma. Kırıeh.lr, Kala Macar sthl 

Btiyuk Frederik ve Birinci Vllhelm zaruretlere gore hıırek~·ıer yapıyordu iç n kıvranısı çimi sızlattı. BUtUn demiş, mutlaka yazı ile olmalı eok nevileri var. lran lıe, onu 4 
Ruı dostlatu slnaet ne ıadık kalmış. Bu hareketler muhlevıdRrı ne o'urs~ Türk rençl tine yalan aoylemenln, Kadm yıne komisere ı tm ı: milyon eden Iıfahan'mchn bat1a11 
lardır. Nitekim Bısmark da bu siya. ~ Y a z a n : -, olsun. hangi felsefi fıkre d yanırsa karşısındakinı aldatıp kandırmanın - O, demın bana ıoylediklerinizl uymakla tükenmez çeeJt!erl ft1' B 
setin ıon mümesılli olmuştur. Alma'll- ' 1 dayansın iki df'Vlet arasındaki t~zat- fena oldutunu telkin ıle omur recıren kağıda yaıımanız llnm, dem t. )'l'ıtn hah bunlardan hanırfı ne ttfr? 
ya ile Ru91Ya arasında dev!et olarak 1 SADRI ERTEM larm ifadesi olmakta geri kalmıyo~- bu feraıatkar v tand ı ıôylediklerının da cotureyım. anlam k iç n habyı koltalamau ah 
doıtlulr •e anlaşma ı yaıetl. Uç pren- .1 du. Vlkıa 1939 b rb· baslad1t, z m n doirulutuna talebeılnı bile inandıra- Kom ıer ıöyledilderlnl lrlltda yaz- halıcı mafa.zalanna 7 but etlrf beclef 
lfbe dayanıyordu: • 41tn'tnya ile Sovyet Rusya harbin li- mıyor, onlardan: mrı;. lı:adın yıne ıate memuruna ıo- tene cötürecelU. Mafualar aaba O 

I - Bir yandan Almanya Btı,Uk • nından 6 ıü evvel bır aaldınnazlı'k - Sız n 101lediklennJzi bıse poliı turmtiı. derken akşam olmaı. milte?>a. duldan kadar alıcı da olchaklan 
Ruıya ıle boiuımalr için zamana muh. cadelelerin ne lı:adar tedit olacıağrnı muahedesi imzalamışlardı, Bu muahe. ıöylemedilı:çe b"ıı bu liflann doira1u-ı ki muamele Sah cününe kalmıı. ılk sözleri: 
taçtı. ihaaı ediyorda. de ideo!ojf bakımından olduiu gibi iunu tevsık edemeyiz. Cevabını ah- Sah cünü, iaıe memaru kiitda: - latf1'0r munn! Sualidir. "Hı 
il - Difer taraftan Alman)'Rnrı:ı Kayser hdncl Vilhelm, Biımuk'ın devlet bakımından da izah edildı. Fa- yordu. "İıtanbulda ne lı:adar lı:a!acap bi- 7JJ'I" deneni. malan aahtbl bQnu 

AYr11pa dıtmc!a emelleri henüs tabak- polit'kaaına nihayet verirken, buT'n kat hiç bir izah Sov1et Rusyan hu· Adım. unmı, çabıtıit yeri, lıtan- linemedicınden kame verilemedi,, di· cevtrir, batka itle meecul olar il 
Jı:uJı: edebilecelı: bir safhaya cırmemi,ti. Almanyanın dıı politika mda 1870 •R- cuma uiram ktan lı:artaramadı bula cellp yerleıtici yeri teıblt et•i- ye yazmıı, kiitdı çllektr öiretmer.m lınızm ne ett1tinl anlamak l 
AJ'llf samanda Almanya için halled it- ferinin tabii bir verımi addedıyordu. Sovyet w Alman harb ne t kaddü:n ğlm bu vatandaıın ben bu satırları elıne vermiı. Kadıncatıs ııalanmıı: •et!" demi7t! mecbarnnu: O 

cek meseleler numara aıraıiyle dizil- Biımark'm politikası Almanyayı kan eden zamanda Balkanlar, ve d ier 18 yazdısım zaman henüz b tmemiı olan - Oilum, eier ben bu kadar qra- Udncl bir ıaal lrartıunc!a blacaıı:anı111: 
mitti. Bırıncl numaran sarp hudut- Avnıpumın en lı:avvetli ckvleU haline halar hakkınd Öyle hareketler oldu iı;i bakınız nasıl baılamıı: •ıp yalvarsaydım bana bır frrm beiıı· - Ne fıt1:1ol'IQll1 
lan teşkıl ediyordu. Bunan için prkt.\ koymak esaıına dayanıyordu. İkin .1 ki, bunlar Almatın ite Sovyetler ara- * * !arlardı, Sen benim hakkım olan ~ - Bilmem ki ne ederP Sis M 9e-
derba1 teaada du1111elı: itine selmiyor• Vitbelm ı·ıe ba 11...,seti' kifi ıönnü- srndakl eski iht lafların yenitf~n nrotan $ll lnl F ._,._,, .. ..._ t dirbemcık ekmeil vermemekte ıuar riyornmaz!.,_ B •-
du ,_ k d k •r n ener • .,, .. nue .,.,.e • edıvoraun. Gunahtır. Vatandatlan ba D 1dıat aııııuıl il eenpaa ala • 

· ~or. ''Welt Potlt lr" dediii ııenı•. ci- çı ması eme ti. ' al ..._ m - Almann. df1ımanı olan incit- hanşümul bir politikanın tahakkuku * ..a.: menlllı: eden ba vatandat. tat J lradar yormayın. Hem ıız sfiçlük çı- bir teJ'dm an1amadrtmm enen _, 
tere7e karıı Raıyayı Bofularda mil lmklnlanm arıyordu. İkinci Vllhelm lir devresini ıeçirmek üzere ceçen Cuma lı:armakla delil. ko!ayblr ca.termekle lemlt ola,onaıms: budan tonra u 
t bl ku l ıünıi İıtanbula celm t· Cumartesi ıa- mtikelteflhdz Bak bel rUndllr ekmek tık malmısa 4eler1ne rBre 1a7i*t :r d r IS u'"etd o arak bllanmak- polltikaa~ın tahaklı:alı:u için iki ıart Nihayet Sovnt Ruıya otartiılnl babı da Samatya ıaıe memurhıtuna alamı10r bl~ 4llim ekmek lçın evde çflmesln! nusl " ne bakla lmlt ._ 

R ay ai ~ r ;.or u, lbımdı: "Denizlere hl.kim olmak, ve malıtaç o?duiu maddelerin %&4 müracaat ederek: ötekine berikine 7alnn10rum. bltlninls? Alıcı ewell a1al Nl1 
f :"8 ı,:ı~te tehlike, Alman7Rdan ya1mı tarb, Ba!kanlar dahil olmak ü. ünü Avrupa dııından setiren Avr:pa - Ben köyden reJlyonam, Tatil mev Fakat memur: ttfadellnl dUtlneeelrtir "" ba ...ı 

a ~\·u dl Ç~ ı:mparatorluiandan zere nüfun altına almak! Bu prtlan devltrtleri namına yani 7eni nizam he- ıiminl ıisin mmtakanuda fllln adrn· - Ne yapalım, c!em!ı. •eul böyle. :renle baJtedlr, 
~ı r . . aın Aıya ·~ &1 taJi,klnık ettirmek için Vilhelm iki ubına ınkmalr emeli llı:I dnletln ıua- te lrardqimin nfnde ceclrecettm, ba. Bil bir 1'7 yapamayız Herbl antUradaa IDIMMS. •••111•-...,, 
il ~ pollt~au :rhilnden tn.sıltıre adamdan ve iki slyaıetten iıtifade etti. 11nda filli harbi icap ettirdi Hıırbln na bir beyanname •erin. doldurQıın, _ Peki ne olacak ehndi ben aç mı man bJr kuar tel&ldll eclilm•. 0-

e a evv t;.at ha*line clnniıtf. Amiral Tirlpitz'in Baltrkta tJcaret birinci ıeneaı ba c!avanın tabakkaka ekmek lı:arnesini alayım., dcmiı. bla)'Ulli' · bunda fbt.IMll 01mMN1a alım ~ 
flloıwıa ve donanmaYJ kuvvetlendir- 11fnmc!a yapılan mücadelelerle seçti taıe memura iUraıı ebnlı: _ Vallald bllmenı. Jıfaamaflh bir tarda ortQa tablatlJte bir ......... 

1870 Alman zaferi, Almanyanm me prenılbini ve Simenı'in Baicbt Bu bir yıllık Hkeri h&rakeUertn teı: _ Böyle bir llfl& .b~y.anname •e- kere nahiye mldtlrllllU rfSrlln. bir may! pkanJor'. Ha.'bül ne aJaıt. 
dünya ile olan münatebet nde demiryolu ılyasetrııi imparatorluiun ferrilatım, cfindelllı: resmi tebl fJeri reme)'is, köyden celdiiinize dair bir Kadıftcalg naht,. mtldir11nl llf· DID lnarnu U)'llmuı, De de •tH•• 

J'eni bir ıafha açtı. Almany• Avrupa ana poUtlkaaı haline koydu. • sayıp dolrmekte mana yoktur Ancak ilınil haber lbru etmenls llsım. mllt :&!indal lıltrt tomamu re.~ enayi -..ldlade lnahmdandmul ......, 
dıtında. dünn ltıeseleleri ile mcşıııa' Almanyanın deniz aiyaıeti doirudan ba bir :vı!lık harpte, harbe ~h sa- - Fakat ne bileydim ben, llmil ba- mfı. Derdini aıılatmq Nahiye midir& na bir ..,. c1elllcllr. Eter atıcı ..,. 
olmıya baıladı. Carlık Rusyası d ,,,_ d~fruya tnıı ltere lnıpara~r?ufuna, manında hazırlanan, bq huırhftnı bir ber ilamı oldaiuma1 1n.dtı bir adam olacak 1d admm e- 11111D ae oldalmna •• apiı narı 
uıen Avrupa dıeınd ki meıeleler'e O. ıımend Eer ı:ıolltikast maske11 altında yandan rakipsiz bir taarra "lllu - E ..• Ne yapalım bid Bilmeni& Undeki kliıda: • klJ'llletlnl biline ortada b1ns bQll 
tedetıberi mespl bulunmaktaydı. Bal· saklanan Be lın - Baid t hııttı siya- harp ekonomııl ite yapa: ~n;: lbımdı. "Her etin 14 IUtUk karne ftl'flmek ~-~ 1ılr maele ~. Q 
kanlar •e BotaaJar meaeleafnde kartı ıetl •e Almanyamn ıarka dotru re- prk cepheamde Polonya Norveç B ı- Neyse uzatmıyalnn. bdınc:aitz be- ıuretiyle her sf1nktl datiyecmm temi- saman utıcu 
lı:areıy ce'meleri mukadderdi Bıs- niıleme esası 1'aın:rı ve lnrilt .. reyl ç im. Felemenk Franu .;e Ballıa~Jar:. yanname mıahtavaıınclan kenclill me- nı, diye 7Ublll Fakat paydoa sama- - Bmd9 eski bir La& __.. 
mark'ın: "B r Pomeranyab nefer n :talı:laş~n~rdu. Nıtekim 1904 Japmı lı:artılaımadıtı bir mukavemetle lı:ar- su1 olacaiını sar sor anlatmak IQl'e- nı 'da aelmiı. • N• 'ftli1'ornDP Dlyebllir; aha ıla 
kemıklerine delmez,. dedlfl ıark me- mai16bı_yetinden sonra Rusyanrn. ~k- tı1 ttı. Bu mukavemet, raklpais ıtra- tiyle, ilmllhabere liizum olmadıjına * * söre bir fint •erir. 

Londta telcrafına .. ~ Vichy ıeleai artılr Almanya için esash dava.. dAetıize ınmek hususun~ ııösterdıii a tejin n, raldpalz ılllhın, ralripals harp memura ikna ederek bı.r beJ'llllftam• . lhımm Awapacla namı w.alWl8 
mahlilleri mtlttef kler Franııaya lardan b'rı olmuttu Berlin lı:onıırest laka 1907 Rus - İng llz anlaımasını ekonomiıinJn artılr mücadel• meyda- a!mıt. doldurmaı ve ksndiline karne Kadm o ıtinktl tıtihblmu a!aıq baklanda bir fildr vermek lcln .. ~ 
çıkard,ık!an tak de General banan ldn toplanch,. A~t•fanoa nna- daha ziyade kola,.taıtırdı ıunda ralripaiz lı:almadıitnı siiıterdi. verilmesi için memura lbru etmıı llU, almamq mı bll;roram. Pa- 871 anlatmak IElflclir. 

Gauıle taraftarlarının ve lı:omll· abedesi. Alman politikasımn bir par- * .. S~ - Alman harbinin birinci yıb Falı:at memur ba ıefer de: • kat btJdllfm •e l&rdtllflm 19' bdwm Blr utqta toalar Waı!e ,...._ .... 
bir hiikimet darbesi npma- çuı ol•n Anıturyanm c~ap sJ:vaıtıtf • tarihi teatlarrn ölüm, dirim harbi ha.. - Bu beyanname muhtavaımın do4· acınacak halt idi w: ça bir yallı boya resim .Idma. R• taı. 

dan endiıe etmektedırler. ve büyük Alman politikası hesabına Büyük Harpte Almanya ıte Rasyıı linde de'lllmrnı ıfade ederken yeni ru olup olmadıiımn tabJukl lbım, - 51 1'ltmdaynn. dl:rordu, ha Ylla rafını lrir kaplamıı olan inha ı.m... 
'tbıctondan relen diier bir habe- tadil edildi Balkanlarda Iılav nufu· birbirine zıt kutup1arda ye al- harp telmiiinin de lıarııbklı tecrübe- demiı. Siz, Pazartesi cUnü celin. kadar böyle llfç bir mum-1C7e raıt- lencliktan IOllJ'a altından dua ~ 
ı&re ele: "Partateld Alman kav- &1IJla lı:artı alınan vaz yet yarrnld mil- mı,lardı. Buyulr harp ıonraıı devre- lerınl d4r kaydetmektedir, Ve beyannameyi Samatya nah ye lamadım. Bir !olnna ekmek lein ber l•incle dis ı;ölanill al7811 Ddlfe elW 

kaman4aıu Dieppe ile Boa- müdilrlüiüne yollanuı, Samatya naht- rtln laee memurtatuna ıltml7t!. bir ..U bir kadm belircll; alt kıl8ll 
araandald eabll bölceleripdeki ye mUdllrliliU komisere havale etmfı, karne almıya, ondan aonra fırından Ye ~ 7U1ılaa tablOll1lll ne o14allma 

laaUmı botaltılma11DJ emretmil' lu Alcıaından itibaren ••••••••••••&• lı:omiıer Haseki poliı lı:arakoluna sön- ya bakllaldu *ınetiınl tedarill etml- 1dm1n eseri balac!aiama taıba ...a 
' dermiş, Haseki poliı karakolwıdan bir :re mecbllrum. Göninliıe cöre de Pa- .imlrtn harichade tdf. 

Lt.bon telsrafı iıe: lnclltere 
h nuırlıimm lncilterenin do-

100 kilometre bre lçınc!ekl 
lıelaecle otaranıarm 20 Temmaza 

ba yerleri botaltmalarma dair 
lıararname nqretmlıtir. 

TEPEBAcı BELEDiYE BAHÇESl'nd• memur da kadının oturdata eve ride- ıar ıunıert daireler lrapalı oldafu ve Pabt L119t' mbnl, lhaliJt Mr .. 
~ "'- rek kadına ıormuı: bea ancak 14 uatllk lrame alabllec:L Jaylık olmak bere tntbe 1'lnaam 

~. • - ••• hanım barac1a mı1 ~~ Bo ~ •C kaim~ da 111111- hasaal bir 4alrec1e balta~-!!_~_ 

tin bu haberler prpte Almanya. 
~ ikfncl bir cephenin pek n

açılacalı kanaatini lı:uvveUen
ecllr. 

A L A B A N D A 
-Banda ..• Ve kadınla po!iı a- --uur. a, -. ,_.. ri~tlk cdru· rtlin m Jibek ma___, 

fi S raeında ıual ceYap de9am etmıı, ka· mak detU de necllrP., mtlrekkep bir lıl7ft balaactatar. iDiii 
.f V .. dırun söylediklerini yasan polie tab- Kadına cnap veremedim. Sadece olana olamı ellndeld deri IMtlrlp 1111 

z2 Tabloluk Revtl _ 22 Bale -14 OriJ"inal Milli Ovnn _ 10 Kn1Yr.ıı.- 20 Miizik -10 kilı:at klfıdım beyannameye raptebnlı, lolı:anta!arda. me~nelerde, etlomce "ehllhlbn" " dltermek halrbna ..._ 
., - "15' ..,.----,- komisere cöndermiı, komiıer nahi,... 7er1erlnde, atecle, beride 150 srum bet Uktlr; ben 4e e,le 71Pbmt 

Artist --Şimdiye Kadar Görülmemiı Yenilikler. ye nabi7e iate memıarana ... ei- lmrattan bol bol bmeals elı:mek ... Her blrlel eanatta birer lltat ... 

erUwı ka)'lıak'anndaıı selen blr 
care Amerika hUk6metl yaPl-

5 sırhlı yerine 25 tayyare aemiai 
ya karar vermlıttr. Ve bu 111-
2500 tanarcYi dermterln fıte

Wr noırtaamdıa harekete pçlrm•k 

Yuu: EKUM REŞiT _ MOzllr.: CEMAL REŞiT ' " mtİ. ba arada da Puarteal lflnl seL tıldıimı dltlMrek ._ite llltml, be adamlara mtlraeut ettim Taıılotcı 
B .,.. mit. catmıı, fakat late memva ber· alcbları sfyadu latlfacte ec11llOllr 

u Akfam, GALA Şerefine Orkestrayı CEMALREŞ.1.·ı· matat bilmem açınca surunu da ı- ACIKLI BİR OL'CM a-.,. koJdal•r. Vaütaa.,........ 
Bizzat Dirije Edecektir. Oynıyanlar: lm ıurmuı: maaJ1De ettiler, mqam11um 1llr 

temin etmek fltemektedır. 
bor ki Amerikan senelkurmayı 

llarp taktilhaclen incili. se"cl 
'"DlJ'rndlın daha ecnel kurtulmut ve 

- Tahkikat nrakmdıa ne dn ıra. Geçlrcltll nu!k blT ameliyeden c:aa lraacbları boJUUU tallBl elti 
~ A F ı• y E lacaltmz J'Ullı delil. Bwıa da ~- sonra 21.VI.842 g(luQ Hakkın rahme- lerı anlarmcla mn m4IJa ...... 

( - mak lbım. Kadıncalu cnap •ermlt: tine bwpn delerll lllın ve fanb tall IOBl'8 ltUfalda .._ .. Mtllllll;i 
- ~ - Fakat efendim, pollı bana 7ine muhterem 8e1'ollu müftil&Q Bq Re- bUdlrdll•ı 

bana ıorap yasacak. itte ben size cep ARUSAN'ın eenA2ftl, tahtı tecla- - ..... llOI ti Putate = 
M U A M M E R K A R A C A ııöylllyoram. Bütiin tatil mevslm:.nl v14e bulunduflı Alman hutanestnden 1157 de 11•, w tulld nalmler 

burada reçirecetim. 22.VI.1942 Pau.rteli ıano kaldlnlıp ''Baatile" Deftrta• mn •11arte 1~ 
icap ettir4lli ,.eni taktllı: 

ntl kaba1 etmlttlr. Almanl•r 
9A,IYl'nln okUd11lu •erler: aADETTIN KAVN~K tarafından beetelınmlftlr. Sentlerden1tel'I eahnernlllde 

raklpalz .... ,.ı cllnledlllmls un'atklr 8A,IVE'nln bu REVO'de daha DatDn varlflını da ıareoekalnla. 
DiKKAT: aut 11,IO dan 21.IO a kadar bahçemlsln muhtqem SAZ HEV'ETI, REV0 tam aeat 11,IO da oene. Norveç, Ho!anda. Balbn

Glrlttetrl 71Jdınm saferlerlnl 
1arnetleri ve bilhaaea cok 6attln baılar. Telef«n : 42100 ••••••••••••••••il' 
ilan ımvv.tıerı sayesinde kasan

. Müttefikler ele saferi aaCAk 
"8atalarm tlatilnlQil ile temin e

ler. 

Yazan: FRANÇIS DE CROISSET Ceviren: ULUN AY 

alrat ._ mahteUf harp nntalanm 
telif cçlaelere bclar s&ıclermek 

Ba da m&ttefUderin eok 
ndll7ef"pmilerfae sahip oı. 

HİND DIYARINDA 
Ue miimk6ndilr. Halbuki Alman 

~lltlllanaua türibatı endi .. Qrfal 

.TCQ,,.q Ka~ .. --
bal abmttır. 
~'in Vqlnctoım ziyareti t.,. 

• 1cfD endlte ftl'lcl bir mabiret Şimdi mibraca ~. Prenslerine 
ba tonaJ mue1.ı ile aWra1ı aö- kulluklar!nı anetmeıt Dzere dallar

edir tlı:incl cephenin acılma- dan ovaJa:rdan ıelen biltOn ''Reaya• 
\MIJ1lk0 

mikyalta buna ballı ol illa bir rOzılr esmiıı hqhq tarlalll 
16ylealyor. Falad lnsUtereelen llbl Ank1arlm ,.erlere etfyorlar. 
olım7aa Framu uhlllertne bir Ceketimin abalı bir leke ,.ap• 
cıkarma hareketi !cin eok rnl\- tarapnrn korlmluluDdan eliler* 

Tefrika No. 21 
manda tamamc k&7D&lacaklar ... 
Sonra, hmıen hemen beyaz bir ıece 
olacak; ve birdenbire de ne zaman 
olacall ketUrilmeden her p;r tnavl 
reaıtne .- altma bQrilneaekl •• 

Armltzar'dan Lahor'a 
bbfik nak!l7e cemitertne ihti· PnmtD nutkunu dinlbonun- Yabancı Acık otomobilde bir tfma1 Mmua 

)Oktar. Ba il tç n 11nt4ln adar kellmeler bazan Abenktar, basan altında u--enk etr.aftmdakl matı -
erceel banrlaadatı cıJunJa editea •pJpıe" U Jw.lalımda ak1aler 79pa- ... y 

taJopalarla be asker tqana lfl- ~ ve bePll de mmlldleri libl u- zara ile avunmak ı.tbonun. l'akat 
ba71k bir 1mmı rfSrfllecektlr. 1atDır' fll7 dell1I her 187 blrbirlne benz17or; Ufukta 

Blr!lt omuzmna dolmna,m. Oeldl- delflmi7en tepeollder ... 
O L O M llm pce bml lstu70Z>Cla kar1ıb7an Vaktt ıeçirmek için biraz sonra 

reketfmclen'berl ,.01 kenarlarında raat
ladrlmı bilton tehrelerbı lnlemelerine 
benzbWdu. 

117kuuch•k. m1met bu prkıJI bir 
çJl1Jk sibi k•ımıı.t~or. ıuaammoı 
edllmea bir bale k01'U7or4u. Sanki o 
beni )'alcalryor, bir balD -nart17e, 
merhametsia, neıveslz ve Omitais bir 
balka lleme tdtOrü10l'dU. 

Hlll bu musDd hıckırflı tulalda
nmda... 

Kendi kendlml anrh1orUm; top -
tanmak 1at17orum ve edlldiltm davet. 
lerl lpret ettillm deıtenml ,akluyo
rum: Saydan Oındımtn tevtdnde.. O 
kadar ld, bepslnl haritada teablt e-

)'Ozbap
0 

Ertesi l(lnrı •ten • A.nntt - Arınibar'm altın mabedlııl ıilrmek :::=. •ı;:..s-;n...:;.-~ nr,. ve "Labor,. a hareket eaııeetfm zevkini &adaca.tam ve ;yakmda La· 
~ ....... otla Galat...., ....ıun.ı1u ieln üpm ıeınellDain buJrlanDııamu bor'\ı ztıaret edecelbni d~. 
~ fabrika aalıaMlıe -Jamt. i8tedflim1 bana hatırlat!)'or hkat belki 1l1kulUs ıeelrdilhn 18• demJyeceldm. ~en tarihl8l'd• bir •u. Jtocalıora - Wr lıMtaldıtu • çok mDıraceleria davetlerinde hazır 

dla nfat etmtwdt. Gttnlll!ı \'edaWVle clalıa ... ceden olacak, ruhumu salebe ec:Ulıaa bulunmQI 'kabal ettim. i'akat bet 
w.11:.7':..!t. •=- ,aı req1ne bflrOıleo ktıvQk aeıırı ;re-- bir hildln Utill ediJOr. VJumü tı• 

clar-lllecektlr. b1 bllt&D b~ zere c6z0mQ apar tapunu ::rfııe mn- devleti birbirinden ayıran miltbiı 
..,.._ ti a bllıaa -- lerla lbultl bq1adı. ~ 18• IHl&felerl dü1Qnmedim, Her ee)'l 

ille ••·•-• redllr· '8fmdl dar 70lda mavi ~ GDI• man blblm ~· arb1t bir da- c6rmek arzusu da o kadar acele et• 
r.n.aJI uktırler raJms baJunuıorlar. ba amadlm. ' Um ki, pnk1 Pariet , Marl1 7abut 

lt&Ş1T BIZA TJYAno&U B'1Ubı 1Derakll1ar danalara konml7l a:.fQ) Venıay'da 7em e g d yormutum pbl 
~mde. BeJvtl bahceslncle IUO da muvaffak olmuılarl O kadar lct, ar- Pencerelerl ~ kBfkttıne hA1dm büt n daveUe ı k bul ettim.. Halbu-

B bk 1Ntlar nereye kon caklarını bil• otan Kismtr mihracesi ktlçOk hanen• ki b r pi n y ek llzım-

t u _gp~" N -n z mı,.orlar. Taraçalar, 1:: r renk yılmma de ile beraber bulunan dan16sleri a- da. y 1z b y n ço sancı ve 
B E N O · u u d&mıOt.. Blrbirleri)'le o tadar saınl• hkO)'IDUf ••• Tiz 90 IOmrah seli ıece- ·el 0 d u da unutmamalı •• 

Komedi - 1 - Alrde mt aarette tmtilae eden ufkun J*D• ,.ı bir barsa llbl deliyor n beni bO-
YAZAN: Bedii Pon ttatnr beJllt7)e llbrln pembelllt pek u ıa- ,.nlOJmdU. Bu hava, BombaTdan ha- (Devamı var) 

- Olmu efendim. Bunu poliaia namazı 61le 0.t'l'f EJOP cun11 sert- tablonclllr. 
7umaıı llmn. , tinde ldUnarat Z7(lpteld aDe mak- O ıh!rfhtaa ft11ilınn allwltlil _. 

Evrak yine ayni kanallardan bra- beresfne defnedilecektir. Mevll ıarl· da • olW- 'lıDIJanlma. Vı 1ııa 
kola citırılş, karakolda: kt rahmet eJll)'e. taltl07a elfmden plıarmalı ..... . 

----------------------- ta1rdtrde artık bir lılr sl1ıl , ........ . Olllt:lm. 
.... antik • -- ..... 

Wqu m1teı1uı...ıar ftrdlr. 
1Mıdee ... fnc1ıe llaftada 1111' .... 
b171• 1dr .,. topZa...,. ..... 

KUŞKONMAZIN FAZiLETi... =~~=:..~:-
.......... 1ılr ftldr edlmblllr. 

Bir IQDl OkuJ'Qc:amuan batın içln;larttmnak lçln, bir c1e, idrarı ~ Baa. ,...... tlWo,a. 78Ji'at 
lmfkonmUm nasıl pltirl1ecellal '" mü 6'iA ictıhı.dl Valııl etki • 78 taı.s. ...._. ........ .. 
uul 7\nlleceiinl bandaa &ıceld ,.. man1U'da eok ,_. " tolr 1a dlll R• mal ı.tdamc!a .. .......... 
ncla uılatmıı11m. mek pek ll0ta sidermlt. Fakat. bit bUIDell ... ......._ lıol6a --

Kqkoamu pek tiki nmanludu ıebzenlD hekim 11lcı olarak 1ra11amL lralmıt dalla Mler ftl'da' ld ma'llltallıl 
bert r•J'et .:aı.w ltlr eebse •Jı!ılr mau, 7'Glek olarak raibet balmuma s:ltmelerl .. ~chda 'blllm...ılld 
Baki zamanlarda Tanrılara yemek • bi; bir nkft sebep o1rm!Dlfbr. do~edlr. 
rem ecleD knlmler, lmtlroamaa kar- Kath ı mı .....,. • ..... W. tfl hanbatlllh ..._ 1ilr ...... 
ban ederlermit Eıkl Yananlılar, eakl ,.Ok rafbet onan atk dan'RRllll art. tamım ld 1abllı W nın 
Romahtar nıkomnan pek çok ,.. tumuındaa llert ........ O-.. do. s1bJ !elmmit aw..t lee-tn• 
vetlermlı Bül Romanın en mqlmr a. layı, eski Yuau dlllııde. lnlllroamum lrarpas bbala dolli&IUI' 
damları k .. koamuı ıena .unıılerdir. bir adı da onat olmaıı-. 8lmcl ..... AatDradaa.._ aalı78n bir dosta 
teutJı:onmu baklunda ılirler bıle •~ knln lnıla!nc!ıiı llormoa al5dnln • ~ ~ı•:rdı leienfn .ıtm 
dır, lı da yıne o lıeffeeA!r. dalmnı timte bRmbeeeltU 

Yeni samanlarda da. frenk'er arı. Kaıkonmann h fulled terldblnc1e 
amda. htkoruaas en kibar •b8e .._ fosforla clalı:omm hatm aQıhacak b,. 
yıltr ... Her mevı mde bulunamadıtı dar cok alıbette bahmmaaaclaDdn-. ~ ra;,.ıtlö 
iç n onu konserve htulın lctnde ıa. Bir taraftan da kawkonmu4a A .tt.. sal aacamDD ~atı ,.,_. 
ıarlar ve taıesi bul•namadılı m" · mlalnden 1'ibd• 900 &lçtl:pe ._.... ... 78ttllllD Cenabpqa 
sımlerde. dalma pabab pahılı ntır- vardır .. O l1rl mac1mle 1ııa •"w' w Ok~ butalllan1a 

bir ara7a sel nce fteklerde -.k c1aJ- lldıt bir ltllla 119 ~ 
tar K~ıkonmaza soıte ılen o kadar bil PIU tudenir. olmak awwtl:rle ~ bir 
ılik ratbet acaba neden4lr1 Bır taraftan da, btkoamu 41& bot lbru edm 98 buüa& W IDlllllm4-
Kuııkonmaz. insanı betleclijinclen mi madeninden 71ne batın pek siyade a. ~ nulk ola ~ti 

c1ertlnid Halbeld kutlroamann terki- yılacak kadar 'IU'dır. Bu da bdm. _,_ IMıllnD _, __ W 
bindeki maddelerin ybde dokAaclan lara sfiaelllk •erir, eaclanm uehr ak ProfelDl'tl -~ael llmlllllO 
fu!a ude ndar, lıt tarafnada ela •e parlatır, clltlerlal ,.....tir . .-. mbmet ft ...----· ft 
maanı beıli7ebilecelı: mad 7Usde mı claeD .. tlrir. Onu lcln eempaa;ra 18 dil llrfmda datma mlıdlt 
dordü bulmu, ylni devede ktan ıcllen siyafetlerde kadınlar 4a lnttk & mlıı ....... Ua ... 
b le dıha as .. Onun için, ka maa. mu yeaınlııi pek ıtterler. Teı\'ftk Ze1tlDollU. l'lbmt CetfMr, 
dan imanı bellemek fazileti bekleni. Kutlronmuın birblrlm tamamllJlıD flr 8Qnmcıllu ft IUılllaıblJdıiı.. 
ıernn btı at terli ..__.. dola71t -.. IOnlUl tıeeelclr lertmtn fb 

v kdyle 1tö:tmler, bıt&oamucbn konmas Jben* tDla! ..... mem1e • •etenlsta &ıa..-ı&unu cwıı11'111ıa. 
prap lıaJM&tmrlar ftr ~ ttUba btte dfamD ..,_ artar... ICalw K.a. 
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4 ------- TAN 22 - 6. !Jll 

NEViN HASAN CEViZ YAGI. 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıliliat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruli bir renge tahvil ettirir. 

HASAN DEPOSU ve ŞUBELERİNDE ŞiŞESİ 50 BÜYÜK 75 KUR US 

Askeri Vaziyet ! " ~-----T E S i R 1 KAT 1 - ' # ................................. ~ 
, ., l Devlet Denizyolları işletme Umum 

~ Baştarafı 1 incide Dr lbrahim Deaker TAZE MEYV ALARDAN İSTiHSAL EDlLMlŞ Müdür lü9ü İlanları 
sabit olan İtalyan donanmasının böyle 
bütıin kadrosiyle denize atılması, mih
verin Mısır hududu etrafmda cereyan 
etmekte olan muharebelere ne derece 
hayati bir kıymet verdiğini ve 1942 
senesi yaz muammasını muhakkak or• 
ta şarkta çözmiye kat'i karar veımış 
bulunduğunu gösterir. 

Bahlı:b Hastanesi DahlllJl'e .Mlltehanı 
iL Her ıtiln aaat 15 den sonra Bcyoıl! 
ıu • Atacamli, Salı:ızafaeı caddeli Cö.ı>-.J 

il Ulı:ı:eıme sok.alı: No. 13 TelMont 4246!p 

ZAYi - Şilr: askerlik şubesinden 
aldığnn terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alaca~nndan eskisinin hük
mü yoktur. Şile, Kı;o;tlca k öyUnden 
istlfan l ı oğullarından Must afa o~lu 
M ehmet T ekin 323 • 

ı ASKERi.1K ışLERrı ... _ ....... _________ ı 

i DRİS MOSHIL 
(GAZOZLU) 

LiMONATASI Büyük nakliye kafilelerinin bazı 7.a
yiat mukabilinde limanlara vasıl oI'i: 
bilmeleri, yirmi beş günlük çok şid
letli< muharebe!erde yüksek motör za· 
yiatı veren ve her türlü malzeme sari 
eden İngiliz ordusunun kuvvetine şüp. 
hesiz ki hissedilir bir kudret ekle~?-si 
lazımdır. Çöl muharebelerinin son in
kişafı. İngilizlerin bu muharebele:in 
siddetini ve bu ~iddetin motör ve mal· 
zeme stoklarında açacağı büyük boş. 
~uklarx karşılayacak derecede Mısırda 
hazırlık yapmamış veya yapamarr.ı:;; 

olduklarınr, ayni zamanda Generı>ı 
Rommefin bir kaç aydanberi Afrıka. 
da toplamakta olduğu kuvvetin mik 
darım tamamiyle keşif ve tahmin .-de 
memi<ş bulunduklarını gösterir. Yeti
şen bu nakliye kafileleri İngiliz ordu
sunun müşkülce vaziyetini be!ki IJiraz 
diızeltebilir Fakat müteakip muh::..re
belerin za;iat ve sarfiyatını süratle 
telafi için de yeni kafilelerin Akd~
nizden geçirilmesi mecburiyeti ha<>ıl 
olacaktır ki, bu hal de Akdenizde ye-

Beyoğlu Yerli Aa. Şubesinden: 
Mı;habcre Bnb. Mehmet oğ. Celal (331·6) 

in acele ~ubeyc müracaatı. 

Lezzeti Hoş • • içimi Kolay 
MARKASINA DiKKAT: Fiyatı 60 Knruı. 

'-••••••••.11•••- Sıhhat ve İçtimai ~!uaveneı Vekiletinin ruhsatmı haizdir •fi 

i muharebelerin cereyanına imil o. 
lacaktır. Esasen Alman tebliğinde, 
harekıitı idare eden Mareşal K esser
llng ile daha bir çok hava Generalleri. 
nin isimlerinin zikrolunmasr Almar.
ların Akdeniz havzasma ne 1ı:adar mü 
him hava kuvveti yığmış o!duklarına 
ve çöl muharebeledne müvazi ·olarak 
Akdeniz mücadelesinin de bu yaz en 
yüksek derecesine vararak devam edt:
ceğine en açrk bir delildir. Bunun i
çin İtalyan tebliğinin İngiliz donan
masr. zayiatı hakkmdaki mübalağalı 
neşriyatı, devam etmesi zaruri ve ha
yati olan m!iteakip harekıit için !tal 
yan denizcilerinin maneviyatını art
tırmak ve teşvik etmek gayesine ma· 
tuf addedilebitir. 

İngiJtereden gelen son haber, hken
dcriye limanlarından Tobrulı: ve Mal. 
taya doğru bir kafile sevkedilirken 
Cebelitarıktan diğer bir kafilenin doğu 
Akdenize hareket etmiş olduğunu ve 
bu kafilenin mih" - deniz ve hava k uv. 
vetlerini şaşırtmdk için tertip edilmiş 
bir gösteriş kafilesi o!duğunu haber 
verdi. Eğer vukuat gerçekten böyle 
cereyan etmiş ise. İngilizlerin. cenu. 
bi Afrika yoliylc Mısıra varan mal
zeme ve kuvvetleri Tobruk'a hatt§ 
Mal taya kadar deniz yoliyle sevk et
meyi daha emniyetli buldukları, Sar
dınya cenubundan başlıyarak ta Ma!.r 
taya kadar mihver hava kuvvetlerinin 
hakimiy\;lcri altında bulunan sular
dan kafile geçirmekten çekindikleri 
anla~ılır. 

İstanbul Küçük Sıhhat Memurları 
Mektebine Talebe Kabul Şartları 
1 - Türkiye CümhuriJeti tebaasmdan olmak ve yaşI 18 den aşağı 

26 dan yukarı bulunmamak (20 den yukarı olanlann ;;ı;kerlikle ilişiği 
kalmamış olacaktır.) 

2 - Orta okuldan pek iyi ve iyi derecede mezun olmı;k (Lise sınıf
lartnda bir veya iki st>ne fazla okumuş olanlar tercih edileceklir. Bun
larla kardo dolmazsa oı·ta dereceliler de alınır.) 

3 - İsteklüer, bütün evraktm tamamlamış old•ığu halde dilekçeleri
ni 15 Eylı11 1942 tarihine kadar Leyli kısmı için Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekılliğine, nehari kısmı için İstanbul Sıhhat ve İçtima Muavenet 
Müdürlüğü vasttasiyle okul Müdürlü~üne göndereceklerdir. Kabul mua
melesi tam evrak ile 'mtiracaat sn·asma göre y3pılk. Evrakı eksik olan
lar, tamamladıkları tarfhe kadar müı:a_:~a~~ ~tmem.ı~1 sa~ı,r. ve hakların
da muamele yapılmaz. 

G <l nderlleeek vesikalar şunları:H 

A - Nüfus hüviyet cüzdant aslı veya tasdikli sureti, 
B - Orta okul şahadetnamesi asU (daha fazla okumuş olanların şa

hadetname ile birllkte tahsil müddetleı·ini tasdik eden resmi vesika) 
· C - Basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotogratı bulunan 

bir sıhhat raporu (bu raporu hastane Baş Tabipleri zarflıyarak üstünü 
mühürliyecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderi
lecektir.) 

Muayeneler Ankara, Sivas, Erzuıum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nü
mune hastaneleriyle İstanbul Çocuk hastanesinde ve İzmir, Bursa, Kon
ya, Adana, Samsun, Baltkesir, Aydın Memleket hastanelerinde yapılacak 
ve istekliler bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin S:ıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D - Çlktıkları okuldan veya mahallin polisinden abnmış iyi hal ka
ğıdı, 

E - 4,5 X 6 boyunda üç tane iotoyraf (ceph~dert' alınmış ve ince 
kağtda bastlmış olacaktır.) 

4 - Leyll ktsmlna kabul edildiği kendisine tebliğ' oltınanlar okula 
iltihak ederken, örneği aşağıda yazıh ve noterlikten tasdikli bir taahhüt 
senedini birlikte göttirıniye mecburdurlar Taahhüt senetsiz veya örne
ğine uymıyan senetle müracaat edecekler kabul ohmmazlar. 

TAAH HÜT SENEDİ ÖRNEGİ 
Leyli Küçi.ik Sıhhat MemurlRrı mektebine alın:ırak tah~il erlip me

zun olduğumda, Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekfı!elinin t<ıyin edeceği 
vaziCede beş ytl hizmeti kabul etmediğim veya kabul edip de muayyen 
müddeti bitirmeden btrakhğım ve sıhhi !'lebepler dışında mektepten dai
mi olarak çıkarıldığnn takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı ta
mamen ödemeyi Vf' bu taahhüt senedi mucibince b~nden istenecek para 
için ödeme~t mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütül
mesini kabul ve taahhüt eylerim. 

imza ve sarih ikamet{iah adresi 
Yukarİda o:dres \'e hüviyeti yazılı olan bu taah-

hütname mucitıinee ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yıli için. 
iki yüz lira olrr.ak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 liraya ka
dar parayı, faiziyle beraber borçlu birlikte müte
selsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle 'Y:leyeceğim. 

Kefilin mesleği ve ı;arilı adresi 
(6758) 

1stanbul Buz NakHye ve Tevzi 
,\.:, 

İşi ılhale Olunacaktır 

Mihverle demokratlar arasındaki 
mücadel~ sıklet merkezinin, orta !iark 
ve Akdenize intikal etmiş bu!unduğu 
~u sırada İngiltere Akdeniz donanma.. 
sım takviyeye ve zayiatlarını tdafi 
etıniye muktedirdir. Fakat yalnız de 
niz birliklerinin kendi kendilerine Ak
deniz işini başaramıyacaklan al"tık 
müteaddit tecrübelerle sabit olmuştur 
Mıhver. Akderuz ve orta şark mı!sele· 
sine verdiği büyük ehemmiyetin de
recesiyle mütenasip olarak gerek Lıb
yada, gerek Sicilya ve Girit adabrın
da çok büyük hava kuvvetleri tahşıt 
etmiştir. İngiltere donanmasının A k- Karaağaç mi.iessesatı buz fabrikasında bir sene zarfında istihsal olu
denızde teşebbüsii ve hareket serbes- nacak tahminen sekız milyon kilo buz.un, İstanbul Beledıyesi huduUarI 
tisini elinde tutabilmesi için işbirliği dahilinde nakil ve tE;\'Zi işi Mayıs 943 sonuna kadar devam edecek müd
yapacağı hava kuvvetinin karşı taraf det için kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Beher kilo buz a
hava kuvvetine üstün olması gerektir zami beş kurur,ıı. perakende satılmak üzere nakil ve tevzii için bir ku
İngilterenin, orta Akdenizde böyle bii. ruş 25 santim muhammen bedeli vazolunınuştur. 
yı.ik hava kuvvetleri toplamıya müsait İlk temin::ıt mikt<ırr (15750) liradır. Eksiltme şartmıır..esi ve evrakı 
üsleri mevcut olmadığına göre bu rr·e· müteferriası 750 kuruş mukabilinde Karağaaç müessesatı Müdürlüğün

sele ancak tayyare gemileri vasıtasiy- den alınacaktır. 
le ha!leclilebilir. A yni zamanda Afri. İhale 29.6.942 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi 
kanın şimalindeki İngiliz cephesindr.n Encümeni odasmda yapllacakttr. Taliplerin ilk terııinat makbuz vcy::ı 
nzun menzilli bombardıman tayyiil'e· mektupları, imzalı ş&rtname ve kanunen ibrazı lazım geleıı diğer vesaik 
!erinin, bilhassa Amerikan tayyarele- ile 2490 No. lu kanunu11 tarifatı çevresinde hazırlıyacakları tekUf mek
rinin de bu işe geniş ölçüde iştiraki tuplarınt ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encümene ve:rmeleri liızim-
lazımdır. Bir taraftan da çö! ınuha- do:. (6327) 
rebelerinde ihtiyaç görülen hava kuv- , ' 
veli kadrosunu mütemadiyen doldur 
mak icap eder. Binaenaleyh gerek Lib
ya muharebe!erinin gerek Akdeniz 
mucadelesinin almış olduğu yeni vazi
yet İngiltereyi hava kuvvetleri tevzı· 
atrru tekrar süratle gözden ve tetkik.. 
ten gcçirmiye hatta zaruret hasıl ol
duğu takdirde Almanyayı vasi ölçüde 
bombardıman için yapılmakta olan ha.. 
zırlıkların üstünde bazı tadilata sevk 
etmesi de bek~enebilir. 

VENi NEŞRIYATI 

AYIN BIBLIOCRAFYASI - Her ay inti 
ıı:ır eden eserler hakkında biblioiirafik rnalQ
mat veren ve sal&h!yctli imza.l;ırfo. kritkler 
ne reden bu derı:inln dordüncü sayrsr Istan. 
bulda çıkmıtit:r. 

FOTO MAGAZIN - 77 in~i nil$hasr ne· 
fıs redrnlerlc süslü olarak çıkmışt<r. Bu •a· 
Y>da yeni filmler ve rc,imlcr v•rdrr, 

BEDEN TERBIYESI VE SPOR - Ma· 
:arit Vekilliği beden terbiye~i umum müdür· 
lu~nce nc,rolunur aylık mecmuadır. 40 ıncı 
tiayrsı (Beden cııstitüsil ve Selim Sırrı Tar· 
c<ın) ilAvesiyle ç<kmı~tır. 

ÇIG - Aylık edebiyat, saruı.t ve fikir mec 
ınuasıdır. 'l inci sayrsr Adanad.a tıkmı§trr. 

ULKU - Milli kültür derıı:isidir. 17 iııci 
&ayısı Ankarada çıkmıştır. 

DENtZ - Denizcliie ve deniz cereyanla· 
rına ait en yeni res;m ve yazılan havidir. 
84 üncü sayar Istanbulda çrkmııtır, 

TiCARi BIRLIK MECMUASl - Iç ve 
dr~ tkaret meselelerin{ esash bir &UTette ta· 
kip eden bu mccmuıının 'l ncl aayısı inti~ar 
etmiştir. 

KOYE DOCRU - Fikir ve i, mecmuası· 
dır, Kôyc ait ekonomi, idare, terbiye, .ağlıi<, 
bayındırlık mcvzualrından bahseder. 

~ ıı inci sayısr btalıbulda cıkmı~trr. 
YENi ADAM - Haft;ıhk fikir ıı_a<ete<i· 

dır. 390 ncı sayısı htanbulda nc~rcdıl.nıi•Lir, 

İki Şef Şantiye Aranıyor 
Anadolud 'i inşaat işlerinde çalışacak Şantiye 1dare etmiş tecrübe 

görmüş kabiliyetli iki mühendise ihtiyaç vardtr. Taliplerin reterans
larlyle istediltlerl maaş hakk1nda (Mühendis) rümuziyle İstanbul 176 

' posta kutusuna mektupla müracaatları. 1111111r•••••" 
Üsküdar As. Şubesi Başkanhğından 

31/12/941 tarihinde kıtasmdan terhis edilen 14/4/942 tarihinde Şu
bemize müracaal ederek 2/103 sırasına kaydedilmiş ve Selimiye Harem 
iskelesi caddesi No. 2r. olarak adres vermiş olan Yd, P. Tğm (51488) 
kayıt numaralı Osman oğlu İrfantn ŞUbeye vermi'i olduğu adr~ste mü
kerreren aranma~m;ı rağmen bulunamamtş olduğundan İstanbulda ise 
derhal, taşrada ise ilk vasıta ile mektup ve telgrafl::ı behemehal şu-
beye bildirmesi lüzumu ilan olunur. (6777)_ 

Bursa Cümhuriyet Müddeiumımiliğinden 
Bursa ceza ve tevkil evinin 8.7.942 gününden Mayıs 943 gayesine ka

dar 243750 a det ekmek "Belediyenin çıkaracağt Halli: tipi vo ağtr işçilere 
verilmekte olın vezin üzerinden" ihtiyacı 15.6.942 gününden 8.7.942 tari
hine kadar kapalt zarf usuliyle eksiltme ye konulmuştur. 

İhale 8.7.942 Çarşamba günü saat 15 de Bursa C. Müddeiumumlliğin
de icra olunacağından talip olanların muhammen bedeli oları 26.812 lira 50 
kuruşun %7,5 hesabiyle 2010 lira 94 kuruşluk teminat ve teklif mektup
lan ile me.zkiir ~ün saat 14 te C. Müddeiumumlliğinde teşekkül edecek 
olan komisyon r-iyasetine müracaatları ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
yevmi mezkılrtian evvel Cümhuriyet Müddeiumumiliğine müracaatları l-
ifin olunur. (6403) 

-~~---------------------------------------------------"'----.~~ Sahip ve ne~riyat müdürii: Halil LUtfi Dördüncü, 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı 
Kısmına Alanacak Talebenin Kabul.Şartları 

1 - İsteklilerin, aşağıda yazılı vesikaları tamamlamış oldukları 
halde ve trp vr> eezaci kısmından hangisine girmek islecliklerini ve sabit 
ve açık adreskrini bildirmek suretiyle doğrudan doğruya Sıhhat ve İç
timai Muavene·• Vekilliğine istida ile müracaat etnıeleri lftzımdrr. 

Tam evraki<. yc-pılan :rrürac~atlar saYlSJ. kadl'O ihtiyacından fazla o
lursa, keyfiyet gazcte1erle ilan olunacaktır. 

2 - Kabul muamelesi dilekçenin alındtğt tarihe göl'e değil, vesikala
rın tamamland.rğr tarihe göre yapılır. Eksik evrak ilf! müracaat edenler 
vesikalarını tamamlıyacaklan tarihe kadar müracaat etmemiş saylltrlar. 
(Dilekçenin alındığı iFtekllnin adresine bildirileceği gibi. kabul edilip e
dilmediği de zamanında ayrıca yazılacaktır.) Vesikalen. bağlanmamış di
lekçelere cevap verilmez, Ve bu dilekçeleri üzerinde hi!:bir muamele ya
pılmaz. 

3 - F. K B. slntfına liseyi veya lise derecesinde olduğu Maarif Ve
killiğince tasdik edilmiş okullan en aşağı iyi derece ile bitirmiş olanlar 
alıntr. F. K B den yukarı Fakülte sınıfları için buhnduğu smıf[ pek iyi 
veya iyi derece ıle geçmiş, yabancı dil ve askerlik imtihanlarını vermiş 
olmak (Tıp Fakültesi 3 üncü sömestri için F. K . B. s:a:ıflnı iyi derece 
He bitirmiş ve vizelerini en iyi veya iyi derece ile VE:rm~ oımak) rn.znndır, 

4 - Mürac:aat edenler, aşağida kaydedildiği veçhile kabul sırasına 
konulurlar. 6 mcı maddede yazllı vesikaları tamam olarak göndermiş 
olmak şartiyle, 

l) Olı:(unluk imtihanı ve lise bitirme dereceleri (Pek iyi) olanlar, 
II) Olgunlnk imtihanı (pek iyi) lise bitiı-me (iyJ) olanJar, 
III) Olgunluk imtihanı (iyi) lise bitirme (pek ıyi) olanlar, 
VI) Olgunluk imtihanı ve lise bitirme dereceleı·i (i~·i) olanlar, 
V) Ttp Fakiilte~ınin muhtelif sınıflarına devam edenlerden (pek :iyi 

ve iyi dereceliler) 
5 - Y;ışlaı-t 22 yi geçkin olanlar, yurtta okum1ya ve ileride mecburi 

hizmetlerini yap;mya engel olacak bir hastalığı veya arızası bulunanlar 
ve evliler kabul edilmezler. 

6 - Gönderilecek vesikalar şunlardır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüius hüvi

yet cüzdan!nm <ı~lı vey;:· fotograflt ye tasdikli sureti, 
b) F. K. B. sını!ı için lise bitirme ve olgunluk şahadetnamelerinin 

aslı, veya şah"ıdetm,mesl henüz tasdikten gelmemiş ise lise mtidürlügü
nün bitirme ve olgunluk derecesini de gösteren fotografıı ve,, tasdikli bir 
vesikası (bu vesika tcılcbe tuı·afından doğrudan doğruya lise mUdürlüITTin-ı 
den dilekçe ile istenir. Ve müdürlükten Sıhhat v~ İdimai Muavenet Ve
killiğine gönderilir. Liseden bir yll veya daha öne~ mezun olanlar bu 
müddeti nerede ve ne suretle geçirdiklerini bir vcsıka ile bildirmiyc 
mecburdurlar.) 

c) Tıp Fakültesi birinci smifı için F, K. B. 
çünçi.incü sömestr kir. F. K. B. imtihan notiyle 
Dekanlık vesikası. (Bu vesika istekli tarafından 
dilekçeye bağlaııtr.) 

irr.lihar notlarmı ve ü
vh.e nothırını bildiren 

Del;anllktan alınarak 

d) Ok-..ıdu!<larx lj~eden veya oranın emniyet idaresinden alınmış iyi 
hül kftğ1dı. 

e) Bastlmış örneğim• doldurulmuş ve üstünde tasdikli fotografı bu
lunan bir slhhat raporu (Hastane baş tabiplikleri bu . raporu mühürlü 
zarf içinde istekiiye verir.) 

Muaye11eler Ankara. Diyarbakır, Erzurum, Haydnrpaşa, Sivas Nümu
ne hastaneforiyl.:? İstanbul ('ubuk hastanesinde ve Adan:ı, Aydtn, Balıke
sir, Bursa, İzmir, Konya, Samsun Memlek:.t hastanelerinde yapılacaktır. 
Muayene için l:.tckliie;-, bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat 

\·e İçtimai MuavenC't müdürlüklerine bir dilekçe il<.ı bizzat müracaat e
deceklerdir. 

f) Alh tane foüıgraf (cepheden alınmış ve 4,5 X 6 ince kağıda ba
sılmlş olacaktır.) 

7 - Kabul edildikleri kendilerine tebliğ olunanlar, yurda iltihak e
derken, örneği <.~ağıda yazılı ve Noterlikçe tasdikli bir taahhüt senedini 
birlikte göti.imı'ye mecburdurlar. Taahhüt senetsiz veya örneğine uymı
yan taahhüt s~nediyle yurda müracaat edenlerin kabul muamelesi yapıl
maz. (Bu ı::cnet istckii tarafından a~nen tanzim ve ırnza edilecek ve alt 
kısmı örncginde görüldüğü gibi kefilli tarafından keza aynen ve tama
men yazılarak ımzalam .. cakttr. 

TAAH H ÜT SENEDİ Ö RN EGI 
LeyU Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhan.E!i bir Tıp Fakülte

sinden tabip ol r:ık c:rktığımda 2000 sayılı kanun mucibince YUl'tta geçir
diğim zamanın (tatille: de dahil) üçte iltisi kadar bır müddetle (1) Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet 
i.fasınt k<ıbul etmediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti ter
keylediğim takdird•· Yurtla benim için sarfolunan paranın iki katını ö
demeyi ve tıp tahsilım i terkettiğim \·eya sıhhi sebepler dlşmda Fakülte
den daimi ohrnk çıkerıldığim yahut Yurtta bir seneden az bir müddet 
kalarak Yurdu tcrl,c>ylediğim tokdirde benim için sariedilmiş olan para
yı tamamen ödemeyi ve bu taahhüt senedi mucibinı:-e berıcien istenecek 
paralar için, ödeme•~ mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz 
yürütülmesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümlerinin de hak
kımda tatbikini kabul ve taahhut eylerim. 

i m:ı:a ve sa rltı lkametg~tı a dl"esl 
Yukarıda adre5 ve hüviyeti yazıliolan nm bu ta-

ahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders ytlı 
için üç yüz lira olmak i.izere bütün tahsil müddeti için ceman 1800 li
rayı ve iki katım ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3600 liraya 
kadar parayı, f:ııziyle beraber borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müs
terek müteselsil borçlu sıfatiyle ödeyeceğim_ 

Kefi ll l'I mes lt:ğ i ve sarih adresi 
(1) Eczacı olmak istiyenlerin tanzim edecekleri senetler (Leyli Tıp 

Talebe Yurduna kabul edilerek Devlet hesabına. okuyup Eczacı çrkttğm
da 3989 sayılı kı-ınur; mucibince üç sene müddetle Sıhhat ve Içtı.mat Mu-
avenet V'2:~aletinin ilah) seklinde ya:ıılacc:ktır. 

Eczacllar !çin 1200 lira 
Eczacılar içir, 2400 lira (6757) 

i Ki ŞEF ALI NACAK 
Devlet Kitapları Mütedavil 

Sermayesi Müdürlüğünden 
Münhal bulunan Muhasebe ve ayniyat şefliklerine aşağıdaki ı;;artlan 

haiz taliplerc!eıı en ehil görüleni alınacaktır. Talip olanlarıı1 Sultanahmet 
Maarif matbaası içerisinde Devlet kitapları mütedavil sermayesi müdür
lüğüne müracaatlar?, 

1 - Memurin kanununda yaztlt şartları haiz o1mak, 
2 - Evvelce mt:hasebe ve ayniyat işlerinde ı;a.lı§m~ bulunmak, 

., 3 - Askerliğin..'. yapmış olmak, (6756) 

İstanbuı Şehfr batıarı vapurlar!nda parasız seyahat hakki veril~n 
pasolarla b titün hatlara mahsus serbest seyahat Irnrtl::ırınm değişti· 
rilmesine başlanmtştrr. 1.7.942 tarihinden itibaren eldeki pasolar bil
kümsüz addolunacağından, alakadarların bu tarihten evvel İşletrr.c;ıılı 
Yolcu, Yük sen.'islne ikişer fotografla müracaat edi-ı;: pasolarını öc• 
ifütirmeleri ilan olunur. (6fll1~) I 

' - $4; ı••&lfl! 
lstanbul Belediyesi Markez Hal Müdürlüğündell 

Meyva halinde kfün 26 No lu yazıhanenin mi.ist':'ciri Abdullah !{t'' . ~~ maU mezkllr :;r<ızıhaneyi ahara devretmek suretiyle terkı ticaret cttı .. c 
den mumaleyh«m alacağı olan müst::ıhsillerln bir <ıy zarfında idnreırııt 
ınüsacaat etmelPri. (6i35) 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden 
Evvelce il?ırı t>dildiğ; veçhile Ankara Merkez 'tadrosund" münhal. 0: 

lan 100 - 260 lira ücretli memuriyetlere talip olanların müsabaka ı~ı'l
tihanları 22 Haziran Pazartesi günü Galatada Petrol Oflı:i dııiresinde ~
ra olunacaktn·. Evvele~ müracaat etmiş olanbrla yenıden müracaat e _ 
mek istiyenleri!'l mezkur tarihte saat 14 den evvel Ofiste hazır bulun 
malan ilan olunur. (6768) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 

Alma Kt>misyonundan e· 
Me:Ctebimize kapalı zart usuliyle 100,000 ad~t ekmek alınacaktı:. B ıt'· 

her adedinin muhammerı bedeli 10,50 kuruştur. llk teminat 788 lirad 
5
l 

Eksiltme 24- 6-942 saat 15 te mektepte v~ntl:ı<-aktır (~ 

l U 811• 1 - Şartnamesi mucibince (10.~50) kilo göztaşl pazarlık a sa n 
nacaktır. 

2 - Pazarlık 30.6.942 Sal! günü saat 10 da Kabataşta Levaznn Şıl' 
besindeki merkez Ahm komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her gün sözü geçen şubede görüleblllr. . ~-
4 - İsteklilerin pazarltk için tayinolunan gi.in ve saatte teklif edece ıı 

leri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkılr komü:yo~ 
müracaatları. (6536 

16.6.942 tarihinde yeptmlması evvelce ilan -edilmiş olau bira fabrika.: 
st yaş küsbe miizoıkedeı::inin ihalesi yapTlmıyan Josmın yeniden arttxrtı18 

ya konmast takarrür etmiştir. \( 
İhale 23.6.942 Sab günü saat 11.30 dadtr. Yeni ı;:artnameyi görrrıe· 

isteyenlerin Kabataşta levazım şubesine gelmeleri (65SB) 

f DiNAMiN KUVVET SURUBIJ 

l Piyasaya Arzedilmiştir. Bütün Eczane ve 
Ecza Depolarında Bulunur. , .. ~ .......................... __ ..,, 

1 
\ 

TÜRKİYE iş BANKA~ 
Küçük Tasarruf Hesapları 1942 İkramiye Planı 

z Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İk.lncite~rir 
tarihlerinde yaplbr. 

1942 ikramiyeleri _ .... _ 
1 1 

1 adet 2000 llralık-2000,- Lira 40 adet 
3 .. 1000 .. -3000.- .. 50 • 
2 • 750 .. -1500.- .. 
3 "' 500 • -1500,- • 200 " 25 • --5000.- .. 

100 IJralık-4000.- Lb"fı 

50 .. -2500.- • 

10 • 250 .. -2500.- • 200 • 10 • -2000.- .. , ............................. ..... 
,111111111111111UflllllllU1111111l11111111111111111111111111111111111 .. 

g Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
_ Dr. Gasson diyor ki: 
: "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbİI' 
~ etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman i~inde 
müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bO 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

-------
Fiyatı 50 Kuruş -----E Satış yeri: TAN matbaası 1 stanbul 

'11llllllıl111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111 1 

, 


