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SEIOZ1Nct YIL_.., ... 4 

lsef,GaziT. 
Enstitüsünde 
Reisicümhur, Tarih Kısmı Son 
T af ebesinin imtihanlarında 

S1n1f 
Bulundu 

....... 23 •(TAN) - Bei. 
~ar İsmet İnönü, bu 
"bah saat 11 de Gazi terbi
hı enstitüsünü şeref!endir .. 
.. iş ve talebenin imtihanla. 
~da buiumnuştur. !\filli ŞPf 
~•katlerilKie Maarif Vekih 
"e Yüksek tedrisat umum mü
•tiru olduğu halde, tarih kıs
lllaı son sınıf talebesinin im.. 

tir. Daha sonra ·>kul t<-dris 
heyeti ile eörü~n Cümhur-
reisi, talebenin ve mektebin 
durumu hakkında iz~hı-t al
mış*ır. Milli Şefln cn~titüye 
g.eliş ve avnhşlarmda profe
sör ve talebe t81'af ınd:ın can. 
dan tezahürat yapıl:u1ştır. 

AltAAN TEBLiGi 

s.vastopol'da 

Yeni Bazı 
Kaleler Ele 
_Geçirildi 
Çok Müşkül Şartlar 

içinde Göğüs Göğüse 
Muharebeler Oluyor 

Çocuğunuıu Mektebe Ginderlr•en l ir de .. 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alını&, ÇD"kD bu Anıtktepeıll 01t• m ıktıp kitabı kadar .,. ı. .. "1 

e"d• 1t d•tı• aly•d• llD"'fır. 

Fiyab Yedi Liradır. 
TAN ..,, ....... "d• •• •dtaooı•erdı il uhttlo.. 

SOVYET .TEBLiG; 

Sıvastopol 
Bir Harabe 
Haliııdedi 

Fakat, Ruslar Şehrin 
MüdafaasındanHenÜ'Z 

Ümit Kesmediler 

tlhanlannı takip etuıi~, resim 
11ıhesi iş sergisi ile mektebin 
'in kiitiiphane,ini gezm•ş· 

Milli Şefimiz, bu akşam 

Ankara Halkevinde "Jül Se-
0zar,, piyesinin tenısilnide ha. i 
zır bulunmuşlardır. • 

Harkof'ta lir Tümenin 
Bakiyesi Yok Edildi 

Son defa ıinderilen takviye kıtalan Malta adasında karaya çıkanhyor. 

Kaleye Deniz YolRe 
Takviye, Mühimmat, 
Erzak Gönclerilyor 
Londra, 23 (A.A.l - En sem 

Moskova tebliği, Siv~stopolda şld 
detli çarpışmalar olduğunu bil
dirmektedir. Harkof kesiminde i• 
lerlemekte olan düşmanla çarpı. 
şılmış ve alır zayiat verdir1Jmf1-
tir. Bu kesimde Ruslar bir e9'o 
kun mahalli işgal etmiştir. Al an 
lar 200 ölü vermiştir . 

rta Şark 
ah ut 
n Asya 
~ on Lıby ı t. , r ruzu, Maltayı 

u den el urm le, Orta Ak· 
~il zdl'kl A\ rupa - Afrika 6pni 

Ştnı artık tarramen Mıhverın 

~ te lim etm bırtunmaktadD". 
4111 demektir kı Mıh\ier, Basra 
örtezıne. etin ciogü~ Rus or

~ larına kar ı a rr zayiat verı!rek 

... ...................... : 
Berlin, 23 <AA.) - Alman or

~~.ıları başkum,ındanlığının tcblı. 
gı: Si~astopal istihkamlarının şi· 
mal bolgesınde Svernaja körfezi. 
nin şimalinde, berzahın ucunda 
mukavemet etmekte olan düsman 
bakiyeleri •çember içine alı~mış. 
tır. 

Mı.istahkem mevki cephesinin 
d~~~r k.b,mlarında ru-azinin teşek
kulu bakımından pek müşkül şaıt 
lar altında gogüs ~ogiıse yapılan 
muharebeler neticeı;iııdc bir çok 
kaleler ve müdaf,a tesisleri zao
tedilmiştir. Muharebe tayyarele. 
rinden mürekkep kuvvetli tesek· 
küller taarruzlara tştirak f:dere.k 
düşmanın ihtiyatlarını ve cepha· 
ne depolarını boml.>-'lamışlardır. 

Af RiKA CEPHES~ 

Rommel 
Kıta l arı 

( ASKERi YAZtYET ~ 

Tobruk Nicin 
cabuk Düstü? Moskova radyosu dün gf"f' 1:1 

neşriyatında Harkofta Alm a. 
rm bir hücum için 200 tank kuJ. 
landığını, bütün gayretlerinin bo
şa çıkt1ğını ve 100 den fazla tan.. 
kın tahrip edildiğini bildirmiştir. Huduffaki 

Yeni Mevzilere 
Yığdıyor 

r-:, Yazan: Emekli Deniz Sua.11 '\ 

l~ECATI YA$MUT f 

ald n ve Kafi< slardan inece
~nt:· çok daha az telefat vererek: 
~r üzennderı vasıl olmlya ba -
~ktır. Binaenaleyh, Avrupa~ 
._ ikinci c phe açılsa bıle, De· 
~tlar karargahının . "Orta 
-x.. yahut "Or. Asya., cephesi
'- 'birinci derecede ehemmiyet 
~ zamanı ıelmiş sayılma-
~· 

Bllrluın BBWB 
bUyük dinin zuhunı Te 

birblrlenyle mücadelesi 
4e dahil olmak üzere1 ta. 

en büyük vaka.ları, Jsemen 
defasında hep ayni coğrafya 

lİZel'inde oereyan etmiştir. 

Konfennsta hazır bu!unanlardın 
Amenkan donanma11 başkumandanı 

Amiral Kine 

Vaşington 
Temasları .... 

İlerliyor 

Azak denızinin simal sahılinde 
Sovyetlerin bır karaya asker .-ı. 
karına teşebbüsü püskürti.ılmüş
tür. 

Harkof'un fiuı"'li c;~rkisindeki 
Ol'manlık bölgooe o>u...tu.aa. mağ· 
l.Up bir Sovyeı tümeninın bak. i 
yeleri :,oh. edilmişti .. 8ıı 1.ada RGO 
olü sayılmıştır. 946 esır ve 20 top 
alınmıştır. 

Volkof cepbesind.. ormanlarfa ya
pılan \•e değışik bır m nzar.a 11~n 
muharebe!~ ~ tnd dilıman ağır 
kayıplara uğramı tır 

- HeIIas çarp1şmasından Emdendeki Hedefler 
uz da, Romanın biri batıda, Bütün Gün Devam 

---
M. Attlee "Lüzumlu 

Bütün Tedbirler 
Alınmışhr1 1 Diyor --Tobruk Alevler içinde 

Kahire, 23 (A.A., - Orta şark 
İngıliz tebliğı: Seyvar kuvvetle
nmiz Capuzzo keiiminde f aa!i
yette bulunmuflaldır. Diın gan.. 
düz hudut bölffllT'Me dü§man ha· 
fif bir faaliyet ~e&t.errniştır. 
H ıuluda gığılan kuvvetler 

•.,_ N ~ - z 
-- ::i-... ----$. ---

-..:. ·. 
..... ~. 4 :--~ . ·• ... 

Mısır hududunun sahil kısmında Jngilizlerin yerleştiji me\·siler 

~ Devamı Sa. :?. Sil T 

KORKUNÇ 
BİR 

BİLANÇO --
Sovyetlere Göre 
1 Yılda iki Tarafın 

Zayiata Slıldur_:. --
1 

de doğuda hügwn sürmek Tekrar Bomba~andı 
ikiye boliınmesine; Arap - Eden Müzakerelerde Londra. 23 <A. A.l - onnkü Pa
- Türk medeneyeUerinin G · ı ~ J 1 ~artesi - Salı geces: büyük bir hava 
. den Bağdatta müteessir emt nşaatı IVl9Se esi teşkilı Emden şehrme yeniden taar-

Kahire, 23 (A.A ) - Reuter a
jansının 8 inci ordu :ıe~dindeki 
hususi muhabıri yazıyor. Soyl~n
diğine göre, Romr.ıel, bu akşarr. 
kuvvetlerınin külli kısmına 8 ın
ci ordunun hudut üzerindeki ye
ni hattının merkezinde bulunan 
Capuzzo kalesi karşısına yığmak. 
ta ve daha cenupta Sidi Ömere 
doğru birkaç birlik bulundurmak 
tadır. Tobruk'tan şarka doğru 

Aln::.nlar 10, Rus 
4,5 Milyon Ölü, 

lz1 
ı•nilhakem dü,hifü sün yazdıiı 

FRANS 
mız yanda lnıiliz brclaıanun o Yaralı Ve EsirVeı-d: 

zaman mubarelae ettıii cephede artık 

tutunmasın• ~mkin · kalmadığı ıibi Moskova, 23~(A.A.) - Scıvyet 
birinci kademede A-bbast.. Et af"I G ld ruz etmiştir. Bıı· saatten daha az bir 

llevle~ı. ıkinci kademede Ana. r 1 e örüşü Ü 1 zaman içinde mütemerkiz bir taarruz 
Selçuk devleti, üçünai ka- yaptlmıştır. Yerde c:1s c-lmıısına rat-

b~~~~~-~=igkanitm:· Mr. Churchill, Harı·ciye men hava giızeıdı. 1) ı intihap edılen 
BAŞ V 

• • bu hattın ıerııinde Tobrak, Eladem haberler biırosu bıldıriyor· ~n 

EKiLi ve Elgobi hattıncü da tu~namıy•ca- bir Yll içinde Almanlar Ölu. ya
tını, Tobraiu ımhıar vazıyette bıra- rah ve kayıp olarak aşağı yukarı 

• • karak Mısır hududuna bdu c;ekıl . ·ı · k be · 1 d 

D IYOR Ki mek mecburiyetinde ka'acatını sebep.. on mı yon ınsan ay tmış er ır. _ ~ -. ..., yerlere atılan P.ydınJ,,tıcı fişeklerin 

ve en son dmak üzere de Nazırı ile Konuıtu heder <>rin tıınınn as. l'aknnından bü· 
'ın gelip Osmanlı devletini Vaşington. 23 \J\ A.ı _ M. yuk hır yRrdımı olmuctur. 8 tayya -

.• leıi ile oku)'Ucular• blİdlnnittik. Hl- Sovyet ka~ıplan da d.ôrt bu uk 
diaeler tamamiyle yazdıklarımıza uy- milyona yuks0lmektedır. 

,_ · 1 R remiz dönmemiştir .,.,. etmesıy e neticeleoen oosevelfjn kittibi Early, Roose-
k!fr Devamı Sa. 2 Sü. 5 

• ıre XIX. asır vakalarına velt ile Churchıll ara..,ınaaki miı- ~;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;::;:;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;; •• ;;_;;;;_;;_;;;, .. ;;, .. ;;, .. ;;,.;;_;;..;;_;;.;;:.;:= 
dünyanın ve dönya tarl- zakereıer:n biıtun ~ur. devam et. 

en mü&im hareketlerine, tiğini bugim söy~mıgt'r Li:icrler 
şark" yahut "Ön Asya" ile Amiral King ve Amiral Ro-
yası, ya. Oir "beşik" yahut benson, Sir Arthur Salter, Ami

"kmt 1ap'' vuilesi ~mıüş.. ral Little, Dorlings. Land, Vi 
l't ckery, Douglas ve bahriye komis-

._.uDJ, ~ cojrafya, bu yonunun yüksek memurlan ara
nam bir rol oynıyacaktır? sında çok onemli bir müzakere 
tuhaftır ki, gayesi dünya- olmuştur. 

Dört Velfil, Kömür 
Havzasına GidiJ1or 

~pbır bırlige gotı.irmek olan M. Early, bu müzakerelerde istihsal Meselesi Tetkik Edilecek 
, birinci ve ikinci yilla- /f/ff" Devamı Sa. 2, Sii 1 

bu "Orta şark" yahut "Ön 
, •• coğrafyasının tmnamı ile --------------, PARTi GENEL 
o kadar alikadar gö:aıükme. YENi BiR KARAR Bu iddiamızı tahlil etme-
ince, "Orta şark yahut "Ön ~ SEKRETERi 
"' admın hangi bölgelere şa. 

Clidugunu kaydedelun. Bu 

l X:~'dan lsltender'e kadar Fiyatları Tesbit Ecllen Maclclelerin 1 Yurt lçin_de 
vakalara, \ S h t 

Tetkik 
Çıktı QoğuRoması'nmyani Bizan. Münakasasmda Baza Masraflar Devlet eya a rne 

bıtikum ve alaka sahası ıize- D • I • M··+ hh•+ı Öd k Ankara, 23 (TAN> - Münaka. 
-. düşen vakalara, Gire en nce U ea 1 ere enece lit, İktısat, Adliye ve Milli Mü-
1. .ilaçlı seferlerın~,. . Ankara, 23 (TAN) - 'ricaret leri kan bir ziyan .haddine sok. d~a~ Vekillf.ri, yarın, Zonkuldak 

"Bu Harbe Girmekle 
Hata Ettik, 191 Sde Ber
linle Anlaşmadığımız 

için de Kabahatliyiz .. 

"Almanyaya Zafer 
Temenni Ediyorum .. 

Selçuk d~letı ıle .. Bız.ensı Vekaieti, tacirlerimızi ali.kadar maktadır. Vekalet fevkalade hal- komur havasına harekeıtedecek· 
ederek uc kıta uze~~e eden yeni bir karar almıştır. Bu lerin devamı müddetine münha- lerdir. Kömürün istihsal ve tev. 
kuraıı ve Y~~rını ~ karar, resmi dairelerin bugünkü hasır kalmak üzere fiyattan hü- ziine ~t başlıca meseleler, dört 

Qamanlı Turklerınm faaliyet· münakale usulünü değiştirecek kumetçe tesbit olunan maddele- v~kil tarafından, mahallinde tet- M. Laval 
mahiyettedir. rin münakasasmda bu kabil mas.. kık olunacaktır. Maden ocakla- y· h AA Ba d mahlul. l ıc "!· 23 < · .) - şvekil, 
MalUın olduğu üzere halen bfr raflann de devlet daireleri \ara- rın a . .m aı:ın çalıştınlması M. Lavaı, csün soylediği nutukta 

fmdan müteahhiUere ödenmesıni suretiyle istihSalitın arttırılması b 1h d ı· k 
çok mad~eleri~ a~~mıi satış fiyat ve hükumetçe tesbıt edilen fiyat- keyfiyeti de incelenecek mevzu· ı .. a~ emı~ ır i~ . 

a dokunmamış degildır. lan tesbıt. edılmış . olduğundan ların muhammen bedel olarak ıar aru(ndadır • i . Sdızınle ~~ b~l. mıylaetkhavası 
ki· devlet daırelerı ihtıyaçlan olan k bul d'l . . l"k d 1 b DfAer taraftan p .,.. Ge el k çın eve•~- ır ısan onuşa· · dd 1 . t hn k . . b f a e ı mesını a a a ar ara te & a~~ı n ıse - g·ım Zo gu·· 1 D 

Balkanlar, doğrudan doğru.. ma e erı s~ ın a 8 ıçın u 1 • liğ etmiştir. Karar. bundan ev. reteri Memduh Şevket Eaeudal, ca · r n er. yaşıyoruz. a. 
sahası olmuştur. :> at!ar harıcın.~ çıkmamak.ta ve vel ırı ilmi taahhütleri! mil memleket içinde bir tetkik seya. ha l>a~a mahrumıyetlere d~ kat.. 

Kafkaslara Kırım üzerinden tacırler ~u munakasalara gırmek de·ırdir~ ş ~ tıati yapmayı kararlaştırmt:; ve lanacagız. Bu sıkıntılı gunler 
ye çalı~aktadır. te.. ç~ıngen. davr~tadır. g ilk merhale olarak bu ak~am A· h~rp ~zadıkça ve harpten. sonra 

lran, tedbir- Çünku, azamı satış fıyatlan tes· danay hareket etmişt' G 1 bır müddet devam edecektir. 13iıJ-
,._zunde!J; :tüt. bit edilen ~dd~ler için .. h~k~et Yugoslavyada. Muharebe sekret:ı,, Adanada ve bu~da::,~ gün be~i .tarihimizin en musta. 
İrakr ~ bfl.yük tarafından ticarı satış goz onunde Londra 23 (AA.) _ General Jl1. ra gideceği yerlerde gerek ınahal- rip dev~nı yaşıyoruz. ~939 da 

ltıühiin üsridtir ve bu&a, t~tulmak~ ve ~atıcıy~ asgari ~ir hail001için sisli kararılhmclan Lond il, gerek idari ve gerekse parti harbe gırmekle hata ettik. 1918 
böY!\:olması için, kanlı bir kar haddi tayın edilmektedır. radakl Yaıoıln mahfillerine ıe'en bakımından yapılmakta olan bü. de zaf~rden sonra Almanya ile e
ele de yapılmıftır. Halbuki münakasalara iştirak e. haberlere ıöre, Sırplı vatanperverler tün ifleri tetkik edecektir. saslı bır anlaşm.a yapmadığımu: 

Mısır,. ~P- hatekA:tılida, den tacirlerin bir takım vergiler, orclaıu Maısolinlnin Karaaatdalri aon Memduh Şevket F.sendal Ada- iç1!1 de kabahatliyiz. . 
tatil için "üi" dijer taraf 1• pul ve mukavelename bağlan ö- iki mllıtahkenı noktaıım teh4Jt e\ • h alisind d .. d .. k 'Yem Avrupayı kurmak Jçın 
de .. ,, f . - . melrtedir. ltal"n kuYYetleri 111nttk na ve av en on u ten Alnıanya müthiı muharebelere 

ıaye vazı esı gormekte. demeleri, teslım ve muayene mas vaziJette balanmalıta ,,e "vaş "vaı sonra garbi :Anadoluda tetkikler . . . t. V b k ·ıı • 1 
. rafı yap!l'aları, nakil,. çuval ve Çetine ve Nlbic dola7!anm ~e'lftli. yapacak, daha IOllra da prk vili• gırıpnıı ır. e aş a mı eC.er e 

~ De\lamı Sa. Z, Sü. 3 teneke uccetı vermelcrı, ed~ek· yeıi dailara dotra ıürülmelrtedir. yetleaine gidecektir. k!f!9 Devanu Sa. Z, Sü. 6 

ııun oluak cereyan etti. tncilis 0~ Ayni miıddet içinde Almanla! 
duıa Mıaır hududuna kadac ,seri ce-. 35.500, Soyyetler de 22.000 ıoı: 
kildi. Tobruk muhaaara n aaptecül- kaybetmişlerdir. Alınanlar 24 OOC 
dl. ~ Devamı: Sa. 4, Sü. 1 1:!fr Devamı Sa.. Z, SU. Z 

1 cf} .ünler cf}.eç,er/k,, 1 
BiNiN YARISI BEŞYOZ ••• 

'W'ürk romancılığı en dırı, en :;e.sıt?i. en 
RE F 1 K 1 yaşayacak eserleri son elli sene içinde 

1 vermeliydi. Zıra bu yanm asır, tarihimizin bir H AL D daha eşıne raslaması hemen hemen imkansız o. 

KARAY lan bir "elden ele geçme", bir "deri değiştirm~ 
_ bir "tip turetme", bir "zihnıyetten zihniyete at: 

lama" devridir; romancı için öyle bir devrı ya-
şamak bir şans, onu kalem kuvvetiyle yaptmak ise bulunmaz 
bir t:rattır .. Sanıy~rum ki elli seneye aşajı yukarı enşmif bulu
Dlln muharrırlenmız bu fırsattan faydalanamaddar, bize üç ne. 
a.~ ve uç hayatın gerçekten meraklı romanını henüz okutamadL 
w. lnkılaplarırruz yalmz tarih sayfalarında kaldL 

Tarih nedır? Yıllar, isimler, muharebeler, zaferler veya ye
nilmeJer, ayaklanmalar veya bastınşlar gibi büyük 'bacli8elerin 
"rnucerred" şekilde, oldukça kuru ve renksiz bir aksi! Ancak ro
mancıdır ki tıpleri canlandırarak, küçük hadiseleri uzun uzadL 
ya inceleyıp parça parça büyülterek sahnelerin dekorunu kurup 
hepsinin iızerıne şahsiyetinin ve marifetinin ~nı yayarak o 
tarihi dipdiri, gözle görülüp elle yoklanacak b1r hale getirir. Bir 
bakı.şa göre edebi roman, bir devrin tarihini, tarih .kitaplanndan 
daha zengın, daha nıhlu, daha sanat.karcasına meydana koyan, 
gerçege ruh verip bir kat. daha gerçekleştiren eser demektir. 
(NanaJ da bir mabeyinci tipiyle lll. Napolıeon'un aarap tereddL 
sı kocaman bir tarih cildindekınden daha kudretli olarak canı.. 
dınlmıştır. 

Istipdat, Meşnıüyeı, 'Cümhurtyet devirlerini yakından gdr
düğumüz, bildiğiınız, her üçünün de içinde didindiğimiz halde 
daha hıçbir muharririmiz, mesell Balzac ıle Zola gıbı bıze bir 
roman sensi vererek yarım asnn asırlara sığamıyacak kadar gt. 
rintili çıkıntılı tarihini rom.an18fbramamıştır. Balzac'ın eserle
rindE.ki karakter ve Up çepıü biraz da imparatorluk ve 1kl Rea
tauration gibi delifik devirleri yqayıp bol harç toplıyabllmesın.. 
den ileri gelir. Büyük lsnnder'e: "Tarihi yazan benim, yapan 
siz!" diyen zat, p.yet bir 1ı1üverrih yerine bir 1'0IDaDCl ola!:>ilsey
di ve zamanUJ tekDili buı.a miilaade etseydi, hiç fiiphesi& ki o 
devir bugün daba caıılı, daha 1flkh bir halde gözlerimizın onun.. 
de serilmif bulunacaktı. Tarih kitabı bir devrin iskeletini kurar, 
ona can veren romaııcıdıri hatıl t.arlhçinın bal topladığı çıçek
ler, romanlardır; roman en aailam ve en 6&1ü vetika ycnne p. 
çer. F.ııkAt "Binın Y8l'IS1 be9 yüz. na biade yok!. 



· 2000 Lirahk Bir 
ihtilas Davası 

Yaaıı: MABJWT YBSA&l 

-aowa pıtlrtrlarbaı1ach. Ben\ a. Dıır111nlaffıı: • Paraları iç Edilen 100 Halka· Beyanname 
tein an çılmuı olmalılar. Artık - ZattlHnkden bir ricam ftr', Pren s h" o· 1 _.~ 

~- ... ...,. ..ı..- lnmi" baıladı. JCa- a ıt tn ena1 
~ diillnlr &ili ürda: mar. •••lrl•1t ..... li8, ıııw.r ltilmf,e n-enlerde İnh1sa 1 fd ı ı M kab ı•n<J v •ı k - .8'7. teJ>c7 Huta1ıim seç.. cqmnlı ~ r ar ares n n u 1 1 e e rı e,. e 

bWDn. ten ele, tBYle bir ara. aca- Baıın:.n UYcbm: 1 Clbab "'fabrtkas!Dda bir lbtlıt. tıldlse- y 
._ ~ llu.ıl oJ.lrl _ BiliJ' Bilİ.70 al meydana çıkanhnlff ve bu fabrika-
t · _.:;:,_ .C. ~" ~ .. Z'ateb •tt de ıtrnclt .. 0 ':;;·' ant. ;"~ mn tahakkuk mO~rQ Hüsamettin 

~ ~.v:r-~, 1eıı. Klh ıt:=.a 1ıil~ :.~ 
1 

k ~=~ıu~U:ı~k ~~ ;::r;ır:,: Bu Suretle Bütnn ~bir Ahalisinin ffalrild İhtiyacı 
Jfdis ' u r 1 • " cllnl~kten IOlll'A HOsamettln Tanah Nia1..-&L....ll- K::.-n... Dağıtıl b'J k 

' tatla mtJı ailaJU7orda:. tı. Kallamn, hiC .. acole ~r • JıakJundakf tetk klerinf bftlrrnfş, ken I~ Ulllla Q J ~ 
~ s~e..:Tt ola7an •um, ~~~ ı.na.._: ~~ disinl 3 ilncü 1Cr1U hAkhnllllne ver- Bu sene kıf!n kBmir aıldnblı çe-1 let'de allllıah1an tebUJf beklenmek -

~..,.._._ ... fa1arak tl1 ini kant · ....,_ T idam IMru mtetlr. Rllsamettta BOytık TUnab, kflmemesf ~ bazı teabtrler alın- tedlr. 
" e& Wt- :: ~.ur sfM oı':ı • . ~- amele ve mo.t:ıhdemlı!fn m'a anrı! maktadır. Bu aracl• haltm hakiki Birlllder talimatnamesi - • ı.e • 1 8 ,.. tevsi miktarlanndan f zla göstererek ihtiyacmdan fasla klimtlr almam ı 

- ~ "· ~ 1 '!'""'" QleJl )lal ' •Pi· lofaıa cds aradaki farkı z.tımnettne rmelde esaama dayanılatak bll'kelln ltbumu Mahalle ""' kl• w te k.IAtı ta-
Si -•i dıtlen:ple ~:pordu· tısıma '91DU, .......... rlldlmadıat, aueludur · ıeç kadar 7akaeak tmıtn etmesi cihetine mamlamıt1f otdutundan, bu blrrk -

...... bel VaQüf. im~ Mf tçimtla sippellli 11 ..... "biı Ue: 1 aneti llOl'IU hAldlld K 1 B gldllecekUr Ba m.Uatla da maden lerle 1-.. ve d itıroa oli yle mü te-= ~m:"tt! ':;;'.~. fli ! !a - OnJarü "Ofu aatme •• ,..,.,_._ kmclili hakkında tevkif t::S :::.. ve kok ~ürO sat..ıart beyanname rek olarak f.aal4'• ~elerl 1-
- ı, r. L-'----- mlftlr. esasına istinat edec:ütlr. Bu beJ'an- çtn Ticaret V~k Jlılinden yeni talimat 
:-*o~- De T tancada~~.... Diler taraft n mDclclelumumttlk bu rwn*1er bir Temmuldan itibaren kö- bekleomektedir. Bu b'rliklerln ilk 

"".·· .coı1ıı1.-..:1111ı11•111· •eden ~ en tos ....... ltJt rtlsdr, cami• "1• ıııw olan tabrfb memurlarm • mtlr depolutna ve WmOr blyilerine faaliJeli 7eııi ekmek karnelerinin 
- ~ olmak lıl:ln ete fnsanm bir ~n • ı.- liillaila'9 .-ı.tlJOf dan Canpqlat Jtaınnhollu Allattın l&nclerllecektir Hallc bu beyanname- teVliatı ile baılımlt olacıdnır. Daiı-

kta~e dnıuneil IA&ımdar... ........... Tytı;u1. laman Hakkı Era'.z. muhHfp 1erl dol4\ırd11ktan sonru tetkikat ya- hlacak diğer Ç'lf$İtli m;;ddeler iç n bir-
~ ilh'enirim? • ~ •· lcla ti terlnlemfttL Necmettin ve Vaftiz halı:kında ela pdicak ve ona göre k&mür verilecek- Uklere geniş va~ifeler \•erllmektedlr. 

..ı. lardoa.; Sen. .. ık dtlilaitL Alık. ~ .. '11cWtm nmaa. holde, Ma. tahkikata b&f\lmı_. ttr. Beyannamelere 90\'luaun cin ı, 041111 miı.la/uUlerinln 
'*'9 dYeft!llG • no..-.. -. lral'lr1attım, Çoll ~. li)'8h ' ka~ od87l ...uıtı •• evin ,mrJc kö-

letdPbcak!amak iater silP koDarmı caı.t relfk, nrldı ,..taııh, MimeU mUr uıilJ'atı ,..tlacaktır Be)'anrın- ~timaı 
nıs• ~ 11J'lllittl ,...... koııu.. 1 • M ....... .-.1. y·· · 7 

- ~ c ft tnasnmı aıar,q tan. ..... tmlclı. .... ı:.c.kı 'b ng Gnıuu'I' us- meı.nn kGD1r01t1 111 ba1k datıtma OdUft ınilstahslllert dün Valinin 
'f" I , ~ . . .. brplacb• • u CI 

1 t z• .~-+ y _. blrUlderi ~ ~ rouotinde bil' toplcıntı J'aPmff)ardır. ...,u.,,f. kona ~~~!atlık nah...... eıart IJaTW erm Vı kilet J'8ll bir tallnuıtdame ıle Toplantıda na'kfl nsıta1arının f yat .. 
- arm IVllL za;lllnül tekrar l'ÜatllS ettim Ankara. 23 (TAN) _ h ,.-. bl1l1 k&BOr VW..-, iobelartn ı- lar'fnm arttmltnaınaaı işi ıörn ulmu 

... saat 20 ele lncfltere sefareti m11tbuat sıtma kabOlyetlerlne l8re tstlhllk et- ve Mahruka& Otisfnın nakli7P. fly t-
- Sana ela An Naib. Gozlüklerinln üatiinclen lnpıı lnpış Ü t Art dem lcrat eml k t.. bıe kudreti ve diğer huııuslan tf'Sbıt Iannı tıGntııııol eıtlnerift• hnT ·~l 

TakSllere Zam 
Meselesi 
Belediye, Bugün Kati 

K4rarını Verecek 
Emniyet altmct şube müdürUilll 

taksilerin ealısma şeklt ve fl79t tarl
f.ı.rt etralmda ,..U, bir rapor haar
h7arak Beled17\l Jleuıllllne ı~er -
~fştir. Bu rapor dün Valinin ri7ue
Unde toplainan Beled ye Datml Encü
meninde ınUqJc98 edHml!ltir, Bu ra
por.. tdr,sllere Jllll ·det\ JO&de 7'rıb 
beş zam yaptlma11, do1muı usuJQnG 
kabul etmeleırf muvafık l&rQlmekte
dlr. Takalllria eelür Qduclu barlcl· 
ne çıkm muı mqelflf71e zam mese
lesi etrafında Encümende hararetli 
Cffrii meler olmuşsa d kaU k rar it
tihazt l>ugllne btrakıJmlftır • 

Moıkova Elçimiz 
Ankaraclan Gelcll 
Moskova Büyük Elçimla Ha7dar 

Aktay dün sabah Ankara ekspreal7lo 
ıehrfmize plmlş ve doetlan tarafın
dan karşllanmtetır BO)'Qk Elçi din -
leıupek için Bil7Qkadadakl kötküne 
rıtmı,tir. Haydar Aktay a7 1011una 
}tadar tehrimiıı~ dinlenecek ve Tem 
muz 81'111da Moakon7a vuiteal ba
ıına hareket +eıctır. 

Altın Fiathin . 
Dün bır altın 330& kuruıtan ve bir 

ıram kulç 450 kuruşt&Q satılmfllD'. 

r art 
... lııhtt ............. 

in uuk )'Vd 

ı.aırtı... bfP -· ..... 
11-Jlf• ltlr .....,. 1 tlN 
....,. mal oldulu 11.W• 
halka on liradan on iki 
k•r tutturaltlldlklerl fi~ 
bt ya,tywlar. •ua ... -~ 
yakacak lltolc etntlrorla•. 
anlıyanlar stok yapma 
nbebln lh~lr orıd .... 
nu, tDcoartn aet.tr.ıııı ...... 
deh çıkarma.lan yeni ..,_ 
tlrtmedlllnl, 9DnkD ardly ... 
la odun blrlklnoe tlyatlaNfl 
cetlnden korktuAunu .. ,,, 

Biz. .. beplorl ıncollyeoek 
Uz. Mewlm, nakliyata en "' 
'lftevılmdlr. IJehrlrı ya.._lc 
yaoı bu mevalMde atok .... 
• bundan wnra bir .. ,, ı 
rnUmkDn olmaz, phlr ı 
Hkln•en daha beter bir 
ya dD,.r. Mahrukat Of1el 
rut çaı .... tt '"ıntatranın it• 
de 99lrpyo•. Tlkıoar, bu • 
dıklrlıla da halkan aleylll 
lanrnca itin ronaı delltlr. 
tüccarın bu teki DID 
•• ,.., allkadarlar ite ol ~ to!~ hQatma alıtmamıı hain= . :r 1 

,:-:ethan:i'eri er:an1,ı:' matıı:at etmektedir. Talimatn menin bu Qn - mı!flir. -
111J1ÜUii nrch; lı:uciik llU- - •iımm •...-ettim; u. .. 1 . flne ....,..,.... da zl de azledim. mumetııil en ıere A.nkarapa'asta SPO'R ve f8hrı ma!'ırukat temin 

T ..... uandRQ. 'Atıt Q111D11ttpll. Çok kibar •• tok •ırlitL Koltulan bir zi:pafet vennlttlr. ~iyafette mat. 
~Pllllll-- fırmalandıiım doyar sıbi ol kendiliklerlnclen tlril tirit tltrborda. buat amma m6diirtl Setim S.rpe · Fa 

Velalne bpılcbimu • dmı al- - Balu J idiniz B l 1 lıh Rıfkı Atay ,,. matbuat mUmea-, nma 1 ... u unma ' ıilleri ~ulunmufhır 
-.ıı.-..... Kapı tırmalanı7ord11, Ba - idiniz • z· ,,_.. t--L' 

1 

""--"''1 b' S : .a...t..t.• ını- 11111 -..ıp. ua~ı ere ır 
esı, .....,.._.anmn ltlade boiula • de film 161ten1mlttir 

- Jtımop Ne ftl'P .... nrdl: • 
~ Manolakl efencH çorhaeı ~! - Paırclcıa.... Hediyenhı var, ~ A•karacla ıu··,-· 

W.W. -. bir ...,. s bi anahtar de takdiql eclQhıi. 
Jflinct- odar clRilldli: Çekirp libl .... sitti. "Redi:pe.. 8!! y 

- lltlılllaclea'•le. bwleals llaaoll- demekl, ne .._. iad7onlıaP Holde. -.r Clllllft 
~ ki ''hesap 1'aakoaıı., na 78rflctiim. lla. Ankara, 23 (T.Alf) - Btı akşam 

...,. ---• .: no1aki Çelebi:pl, hlc ele merak etmi.. saat ıt 30 da Beni deresiMe bir ke-
'llt lmpbra. "'11, •facdr aclamcblıi J'Ordam. ~ tekrar viailllo a ~ fabrikaahıda ~qfıı çikmlljtir. 8#1.,_ .Paıa "'lı: bk:porma. iır atrılan batlamıttt. Yanım derhal bQ:rtlmüs ve fabtika-
'VW eoluktu; aontik cozlerlnin pı. Bankona arka .... secthn. ()yatan. nn J'Blliml• buhman altl tlft de sira
~ 7li*6oii ariinJatı7ordu; bk • llÖ>W I . •arlı•a• ..........._ 19l' etmiftir. Yanlln SllC* :rıuana ka-

.. ıJIO(&tl: fd aııahtar!ara bala7orclam. Otel, am dar söndürülememiştir 
- ...,_,.. Wt Dila pce. ralut ddamdan dola leli. Bada. "pnmea,, ------

........ Pir '- oıa.. Balom• ht teeiri o14ah ela nn bucadrta. Bir Rootken MütehUllSI 
·~=~ tdardatarü (Devamı var.> İkind Bir Parmağın11 da 
~ ~. Mt&or, oqu7om: Aldırdı 

..... a.•U llDY8ff• olduk., Preaan. 
•• tl=ÖJJlmiJla de;Wicr~ 

........ rtaıo• .... :bia 
1ı1r - laini bile ctiD1iJıecell BUO'OlCKO PaOORAll 
baWıl .a .. an.u-. o Prosr.. 11 U l1rlrr1-

_..-: 7~S o..-n- il H R•Mler 

Sultanahmet verem dıspamıerf rcınt 
ten mütehas ısı Dr İzzettin Taner 
vazile ub'unda bir ikinci parmalnn 
daha aldınnf.ıtr. Yanun henilz lm
pamnıyan Dr. bıettın Taner'e gee

Mannatacla Dün 
lir Keıif Y op1lcl• 

Mal\tpe vapuru, N anın dördünde 
Yalovad n gelir~en Ada ıı~ıklarmda 
Mu tafanrn kayı0tna 1:arpmış ve bu 
y~den kayık pıırçalanmqı ve Musta
fa boğulmuttu. 

Dün Lıman Reia muavini Haynal
tah Karasu. dördOnctı sorgu hAkimi 
Hu nü Aydınlı ve m\iddeiumumt 
mua' ini Edip Brıen ttnaldan mürek
kep bır heyet yanlarmda ehlivukuf 
oldutu halde Limaa Bei Ulinden bu
susl surette akhklan Maltepe •apu
riyle vaka yerinde bir keşif yapmq
md~ Keşif J'8ıPCS'U 'bUltınlerde ha -
nrlanacakttr. 

Artık Biralar Tekrar 
Halka Veriliyormuş 

ı 
Yağ, Yoğurt, Pirint 
lhtikcirı Yapanlar 

lecık bUtDn maktalardan 
Allnan T eniıçileri etmelldlrlor H•rltalde ..... 

G 
tan dere almıt olmalıya 

eRyor 1cıt ımınbuııuıa ... yakacak 
Nişantqmda Vah konatı cadcle. Bir Alnwl teale tata.uu1l 1nemı ise lmbe tm çektlrmemollylz M 

sinde 42 numaTalı 'bakkal Ahmet aelecelial >'-tttı Alırı•• teat.cllerinln mem Mahrukat Ofl• kurulmuttur. 
c: .. ~az'ın Urfa veAmı kil-· .... _. leketlnıbt ~ tahalılnılr •tıııf• • blcllr cann ıev-ıc tutltllu •u ... _..... ,,_ _,. -c• Yaprlu ııırıılNılMnJı9 8'ft ,.__... k •hf .,,. 
yüz kuruştan ve pirinci yüz yirmi tuuıda Aalıaraü Ulı ._.. ,...S.cühır MI- aı'kı tutmalı vo daha tlntdWelf. 

1 1 .. ..., il Taiıııi9da .. ı ......... ""'7• 1 1 ocl \ruruştan müşter er ne aatblt teshil ca~ Alıua tıkmı Koclı " CleUtf'd•n tanbul uh ller n• un 
edilmıştir. Ahmet Şaşmu cürrnllnl.,_ mltetelılıUdlr. M ..... lralu .... " "-bl olı· rlyle doldurmahctrl'. 
b 1 dl 

.. n-ı..tı.. rd " 1>&• .. ,.., llfnaılanaa "'9 ,,.pı -.._ ________ lllfl! 
ut a a ıyeye ,. e ....... ~....... kaktır. lnaıı1ıalda• " 1ra....ıa ... ki• ur • 
Şehrin muhtdtr semtlerinde 1olurt 1aa U.• ı .. t. ,.,_., a .... ..,. iti.-!•• 

satışlart yeniden yükselmiştir. Yo- mtır.lıhptlr ş k ı• 
turtçu)ar b1rtnc1 nevı ,.oıurc1u eo - 1 KOÇOI HAlllLll 1 e er " 
'10 kuruş, lltinc:t .nevı JOlurdu 4a eUi _ . 
kuruştsn satm•kbdk. ; .. e kontro- M dd I r 
16rleri dün ~lari kontrol ede- bt ~~~1Uet: raı a e e 
rek iki J'olurt satıcıa hakkmda ~ ...;.:.. pleceltlr. ., 

bıt tutm1111ardlr. ~ -..::.:..f':.::' .:.~.:.. .:;:: 
~ll:rJ:ıJ.!11.ta=~O.cn 

eni 
Ql8 11 .... ti ~ l'ahrln 

Y _ _ı_ C!- er ı41ı bir ................. oıu· '°* llu .. 
IU'Ullll ~Y' tefa lııklınıtlı tnlrff tanrı ftrllınlttlr . 

Cemı"yetinin" Bır' + BIRINCI SORGU HAKiKi - sır " 
lılıfi" ııorlqrarılı ,.nbı lfıd• •a1ıtaa ••ela 

Esnaf Fiyatlart 
ar:ttırılm~~ını lı · 

T 1_;....'-- birinci IOl'P lılklml Balllıattla Mıaat .ı- Şekerden nt 
Emniyet alttncı şube müdürlüğü, OpQllluea •'ri.tSE TALUEllNlll KAllPJARI tanlar dQn P. 

Adalar, Bötaziçl, Tenlkapı, Taksim, Yardim Sevenler Cemi78U bul u .. ta.lelıılıd i;ia acıhıut olan •-•tuda ta• -Şişli bölgelerindeki etıence yerlerin- MilU Sana;vt Blrllthıde Ba7an 11a7r1.. lebe dlln - talimlerini lıltlrmifJer&. Ta .. bulunmueJarchr Bunlar, ..--
miı olsun deriz, de ,.aptıiı kcıllt.rolla' ne\lw.lnde bazı 7• Kmlarm ıeialilfade bir toplantı ~=p:rt"~b=!',. .. _ ~.!.lf.!ll-llD t1nln p~ toz eek~ _L_ 

· pzinolarda mllşterilerden arta kalan 7apmlltır Toplantf;ra ~i Birllll * IA•A Y1 UMUM J1ÜD'Diüıa&l.uı ytlztlnden kenc!llerinla IU!llJPll!' Mu~• ... da ~e . Banaı.rl amma nsMllO ........ lıritnlıı ......... 
sacıı biraların tekrar maeterllıere Yerfld!li Reisi, umumi kltlbf ve kaymakamlar tir. Retat amal mtıa ..... ı.rhl ,..,._., ıa almı')ra mecbur kaldıklanm 

~. .... ~, ko. US Hıberw ıt.r. ...,_. mi , L UO on.... ıt ..... -.,.u 
"' Bvia ti 20 1...,.. ....... ....,;,,....,.ıa ...,..:pe aldbl de 1. 5 ... 20 '5 llaltarll tlrlıilıri 

Muila, ~ .(A,A.,). - Dün 6lildm tesbit edibnia ft o mGewler hak- ela~ etmiştir, Toplantıda sana- ~:t':'\:..=.-;:=...~ febrls Tek ~kenlen m..aı te71lırtD 
eonra 18hrimbCe iti, J'ethiyede bir ld6da caa Upıı tdtu'fmllf&ar. Bir ıUn Jicller tarafmı!an ulter allelertne 7a- * Y.&Jti Bhl amLıK .. ..._......,. ~ w.t 
defa •lddetll sarsıata olmuatur,. HMar ~nde 79pıbm teftf,Jerdo O mDesıııe-- pılan yardnnm -ış"ettlmesl için ba- twt. _.. ..._ - ..,_ dtllf r ~. nı t1P -o-·· meddeler! yapan ve aataıı eına a ••• u B istek tetk'k edilmek 
7oktur. * cezalahdıi!ıJnnltır. zı kararlar verılmljtir. bir 'blrlllı ll1ınıuP karar .,.,.qı.nUr. u 

1 
"'n 

...- =,.__!.i., . .a...--a..ı-. • l&.JO Prosr'am 21.ff ZlrH& tüvim.I 
~ _...__,_, aaı ı:Us lu •_... 21.to Fıeıl .,.._, 

Utl~· 12.U HalıeTW 2110 =--
www e ı•liııD ...._ ~ ıs.eo T&rW. 22~ .... aı~ • • ııoo Pro~ ... ---• ..,e Jmnr YCremi1'0l'clD! U.H DıM ...... Ja,41 lta•amt 
-dlıı ıtJ ParcloA.,. K~ 
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.r A N 
ABONE BEDELi 
Tilrkly~ !cnebl 

1400 Kr., 'I .. ne 2800 Kr. 
750 " 1 AY 1500 11 

400 .. 1 " 800 " 
1so ~ t " aoo • 

Adr .. dell,ttmıek (25) kuru,tur. 

M. Laval'ın Nutku 
Etrafında Tefsirler 

Yazan: M. ANTEN 

. ( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 

BU SICAK GÜNLERDE 
PAZAR GEZMELERi 
NASIL YAPILIYOR? 

r Deniz Banyosu Yap~abil:k -;erle Gitmek Hem"\ 
İ Pahalh Hem Eziyetli, Fakat İstanbul Cihetindeki 
i Bahcelerde Oturmak da İnsanı Sinirlendirmekten 
1 · · Başka Bir İşe Yaramıyor \.., ____ _ • • • 

Bu yı1ın kıp da yer bulmak deii1. bt 

22 haziran 1942 hem Almanların 
Sovyet Ruıyaya taarnularınm 

hem de Mareıal Petain biikilmetın~~ 
rnütareldeyi imza?adılı sünün )'lldo. 
hıimü idi. Filhakika 22 haziran 1941 
de sabahleyin 6,45 de Mitler Mareşal 
Foch'un vaıonunda Petain'in murah
baslanna mütarekeyi imzalattıktan 
sonra bg tarihi vaıonu Berline ;yolla-

yazı da d;ier r Ya.ıan: -, nip inmek mümkün 01 

etmfyecek kadar ifd. SA 1 D 1( ES L.f R yahut • a P 11 r pa 
\ detli Bir kış seçlrı\ilc ra11, d a b a 1 i ,. e, l J 

yıUarla kıyas kabul 1 1 muyor. Tren VP
4 

ınııtır. -.ır.. · 4if kabine lcrett filin 
Fransa tarlbtmn en kara cün!erinden W ıMland ki mt'f'let Allah. 11 ---a 

d J : _ Ya• •elıe .. e biraz -ı.ın- cör. topyekiln denin cireb mek en -ı bıri olan böyle bir yıldöniimün e .a· :. • • a ... -.. 
1 1 ~ ra~daF~n~~~M~~~-~~~----------~---~~~-------------~-------- ~ D~~rt~•~d~~d~~!~~~ ou~~ 

F • ce!dl Fakat ne geliı?. Cehennem ya lıtanlıut dbet'ndt'ki bahc;el~r nyr. 

ben aöyledıii nutuk Hür rftlıll:Z Mu·· f te, ·kıerı··n "I nı-da· sen·n kalır Sıca .. hk ıöl ... cde bir Alem. Bir kere belcdıyeye aıt olan •e müttefik mahfillerine menR bir .. • ,. h • _ .. il . t 
h . b ,. 35 .. -rece Siııma~. za-f herkes ~nes do1ayiıly1e ""1ka tıı suı ,.... meııı. cap •iris uyandırmııbr. Lava! bu ıta e aıı:: ,. • 1 1 b 1 bili tı 

nde Almanyanm mııaaffer olmasını 

1 
küpü cibİ sızıyor Tramva7lara tt-r eden blittln stan u sıı. asa yu. 
koku.undan "'irllmİyor SoJ taraf c:am kan 3. 5 lira kabl!inclen sa:ret u fı emennl ettııı;ini söyledikten ::o.,ra "' . k" beriki ki 1 e 

ffıtlerin Alınann fabrikalarında ça. lannı açmam•lrt• ıarar eden mtlatebft yatla. öte ıne ne ra anmıı v 
1111maia cidecek ftçılere makabil mü. ~ • ., .-. Pi .-. bıletçllere de bu cehennemde zebani- yah!ıt da yine mı ka!Ur az. l'ara nıu-

v = 1 -- -- mı: vazifesi gördüriilüyor lı:abılinde s'ltılmış. bu yu den h-ılk bım miktarda çiftçi esirleri tahl!ye ıs 1 a an 1 Bu•"ularda biz •ok. E&..r doat!a buralara avuç dolpaa ı>era •ermeclen e meı-e karar evrdiii ve Fransız iiçl- ~ ..... , •" 
k Fr -"'unuıo:, akrabalıtmız varsa ldloıu ye giremiyor. ferinin ba eairJerJ kurtarma ve an ı 1111 ıaııeu ı ,. - -· !!' 8 b 1,.'-nın .. apm .. 1 b"ır 11 

dl bu-k karu•tan 7c.o '"'&mi bir kilo aray umu P •• ,. " saya yenl Avrapada liyık olduiu mev .. - " " •· lb ıı...... ı ııo 1ra ı .... 
3
n ~ h•1111bt•Jf" hlr ... !lr"~ ba:r. bnlablllr!Iİ- ff!TP: •urnnts ar, mıı • rn ... . le i temin etınek için Almanyaya ıit. ' ,... "' 1 El'' 1ru 

O 1 M h f Ed k n'z Onu d~ •ec; kal~mak ta"t"yl!' ke ·y .. lm!! uça~uv"r .,r ru•u 
elerf lbım celditinl bllclinnlıt!r, EvvelaA B A B .. , 1 . v Ba A s er·ı u a aza ere .. . 1 -t 1 d t k azı na o ge erı e zı na ~111hilirshıiz Saııt 111 d"'" sonrıt 'hU?' V!'np tçer IJ''"PT'I ,.r e o urPC, !l:nı H.ı:- Fran11zlann Londra radyoıun " l .. 

1 
1 s d ı '" Ü ı k d·-"'ı'I •a, burcu.,un '-·- •ibi ..u-üı.ıü da ye masa 110 "'ıyor :ı~ ., ye ılalı:i ıözcilıll bu nutuk hakkıncb l1l o·· e··+·· v K ki El G . . m A ~- " ...... • T~ ldıı: efsırlftde bulanmaıhlr: "Laval ken- uşmanın u un s e ayna arı e eçırmesıne an bi!e ıöremeı:ıiniz, istlyoy .. u~uır: a • nı:ı: ccvar * * - o ..... ~:~:d~e m~!!~!~n ::!::.!: Vermemek, Sonra da Bu Üs1erden Düşmana Saldırmaktır - Da cehennem slbl havada ı.. = ::;al .. 

qçmnıam Almanyada1ı:i Fransız n\r . ~ lif tanbul balkı ıerinlemelı: için _ fı:ecrlr ne vn? 
Prinin fimcli:re kadar serb•t bua· 942 yılmm kat'i netıcenin alı• üçte biri arasındadır. Bu vaz1yet, rek ~ü,mana saldırmak Bu ikı tak ne yapar?. . _ Ciaıozdın baılcıı bir ıey yek. 
tulmanna mini olduiunu llarctal nacağı yıl olacagı iddia olunuyor. bblm ale,bimildedir. tllı: bırl-.tlrltelıtllr. DUıl1niilür ki dört tarafı deı:izte 
Petaın nlmına ıöylemit ye liltelils Bu maksatla mihverciler mütte- "Fakat bizim, Avrupa ve garp be- "<;ünkiJ bu üıleri mlldafaa e~eok çevrili olan bu canım ıehirde yazı ba. - Su dlnliyecek ıCS'ge bir yer? 
"1arae:n'Uİ caldırauıtır. Föat Laval filelerin ileride tecavüz üssü ola. misferine kaQı atlama hareketı va- harbi bı:andı~. Yalnız mı.e-lilp l hk gibi. suda geçirir. Sere serpe s;ı - Yok. d .._ 

1 dı olmamıza mlnı o ur. Jlalbukl bla hile do'.k"liir. asırlık aiar .. o··ı.,e•.eıı·ııe - Guozu içecek be.r "''· Frantada 1300 fabrikanın kapatı!dı · rak kullanabilecekleri mevzileri ·zifeılni görecek üs erimiz var r. "' .. • • y k 
tından, Franaız .it~l~~inin esirler c1. tutmıya çalış1yor, müttefikler de Bu Usler ıunlardır: Garbi Avrupa- dtiımanın ,artsız ıurtsuz testim 01 yayılır, i•siz ıaatler!ni 11çsuz bucak - 0 

' d lr ğ k ? 
i muamele sordütünden ve hava bu yıl içinde Avrupaya asker çı.. ya karşı İngiliz adaları ve lzlanda; maamr iatfyoraz. O halde taarruza 11z kırlarda. korularda afaç dfplerın. - : ~har a ıo u su • 
oınbardımanlarına en .çok maruz bu. kararak Avrupa harbini bitrmek cenubi Avrupaya karıı Mısır ve seçmemi~ lbımchr. Bu tRllrnızu de ıeçirir, cecelerf mehtı.p 1&faıın:ı = Bfr · parı;a baz? 
hınan mıntakalarda çalııtmldılından . ti ·ıa '\Ortaıark; Şarki Avnı~y.a. karii J'&pablHrız ve J'&pacaib. Xu,'Veti. çıkar, belediye bahce1eriııden paık1ar 
•e yeniden cönderilecek 450.000 eıü.. 15 l_'!rtarafmr. b l .. d b"rbi. Rusya; Japonyayı karıı Alaaka, mlzf cltipnana dotradan dofruya dan iıtifade eder. ;, !~~İrde katan o'lltıer Jnıru"luk 

n de ıJ'Df lkıhete ainyacaldanndan •. uu U yı ı~m e 1 . • Aleutfen ada?an. Ruyanın Pasifik kendi ~k~nnda duyuracaiız ve tıtanbul ba., Denizi ve alacı o ka-
lııç t.haetınemiıtir. Hitler girdiği nne karşı neler yapabıleceklerını sahilleri. AYUtı'llFa, Hindlatan ve oma dıı cöktüreceliı. Almaa,..nın dar çok ki . Adam başına bir aiaç fl'1ttle te!' )'UzUne dı arı çıkı7or111-
oıkmar.dan kendisini Pranaanm kar- anlatan aşağıdaki yazı New York Çin. Bu üsler bizim elimizde olduk. kalbine vurulacak darbe için İ'lır!liı g<Slgesl dUştt nu. 

. d l t harb d LI-- a.aaıan mllkennneJ bir Qı vaı:!ftıinJ Ge' .. elelim ·bu düın.ı.ce f .. •anın sa. Park toz içinde Oturmanın defi!, :arınan için Lava?i llet olarak kut. Times gazetesm en a ınmış ır. ça ı li111tan topralU&Clna sa. ., .. ,... - a bi 1 LA .... Bl 
A' l .. b'l'-'- M .... be har .w. .. ec:eJıctir. Simdi hava lı:avveUeri. dece m·-L--ile-'nde .._atı1or En ....... _ Y riimenin le m ... nı yos r ça. laıimaktadır. Vichy mukadderatını ~ Bu yazı, bize harbin bu yıl ıı ac~ ture ı ...... iia.-. 1 turns .. ;i;ı ,_ ti lı kı 1 AL \11111""' .. & • ,..,_ yırhğm orta1ında hortumun bonı"u 

~nJaDm mukadderatına bailamııtu. ğı şekil hakkında bir fikir verml· keti de ba üılqden yapılacaktır, n ur sten yaptı . a Dar tender bir İstanbul hen:ışehrlainin ıöy. hllYa)'B dikilmiş. fıılriye gibi IU pus 
hcWı Fransu milletinin biri~t 1ı:.ı- ye hizmet edecektir: . "Bıa. büyük devaııı!ı bir faydadır. manya71 Sark c.,,tıesınden biç oL le bir denize cirlp cılsmaaı en udan 1ı:iJriiyor, hortumcu bir aia, 1öl1eai. 

ile Laval arumda Ranated ın mıt * * Bunun yanında bir de bizim sana. maı:u !pot> tAJP?Ue ı;ekip bu . c~p. bir ?!raya mal otuyor. Bir afaç 1161· -•-a 1 • .. _ Fakat -nn Mat' heye condenne11e mecbur etmııtır. ceainde b- nüfuslu bir alle ancak bir ne manıııııt uyuyor. 
... .rvl en var-·· ıa • •'Avrapa ve Uzak Sarlı:ta mihver yümizin her hangi bir tahrip veya 1 i"- ... , .. .ı... •-1 dadan ..,. ~ 
~ intikamı alınacaktır ve VL , . l1C &U &YoUafl.......- ve u.an a7lık ev kirasına otarablli70r. Her ta * 11r 
:hy bülrilmeti de, AlmaDya ile beraber JDOYaffakıyeUeri ~·~ı sayıl ~·~ f~~-~. si~-~ Norveç:e. ~elçlka.' !:'olanda ve Fran rafı tanl ~ani sa o1an bu cennet ı:~ t bal in d 
Qlabv ' akt ve korkak olanların ceaaretını knmq ,,UAIUUi _,...._,. aa uhıllenne büyük: lı:ııvvetler çı. birde cüneıte ıtmmre bir bardak ter Hüllaa bu yıl ıtan an sı a, 

A o::c. ~n matlıaaıtma ıare: tır. Fakat büyük zaf~rler kaza1111111 sana7il daima tehlike altmdadır ve karaca&u. koa aaya bir kanattan qaiı içıl .. ml. yarı ya birbirinden beter o:a. 
Lav:n bu nutka Almaııyanın iııçlye olmalaı::ına .ratmen mıh"erctler ?'ai· tahrip edilebilir vaziyettedir. Bh~im "Avrupadan ıonraOr Garp he:nlsfe- yor. yo'°. Bqka nıil1et1er blrb"rlerly1c bo. 
:>la liddetli ihtiyacım •öatermektedir. Jilp edılemıyecek vaziyette defıller. ise böyle bir korkamaz yolı:tar. Sım rtne dönecefa. adaki üılerden * * tazlaırrken bile cehennemi havayı se-
ı\haanlar mavaldrat tıpl altındalı:t cUr. Almanya, JaPoftya ve İtaı,..nm ~ bdu- harp, ba Ualere sahip Japonyaya hava alanlan tertip ede- rlnleten tanklar J'&paralı •~ldılı ,... 
ınemleketterden zorla iıçi toplamak· a!eybind! olan ~r . !:-k~ın ~Uer olmak için yapılmış milcadeleden i- Cö41iiı:. Sonra Ja,ponyan*1 elindeokı len ıeçeıa pazar ctlnüntl bu tıi niyorlar da biz burada n1h •e sa!lb 
adırlar •o bu keyfiyet bbzat Al- vardır it!., mlbven dızustu g.etırmek barettir, Alman)'& bütün Avrapa71 fialert birer birer zaptedip ilerHye- baarettim ve ite p1'jlardan baf- isinde. bütün iınkiıılara malilı: oldaa. 

ı --.. etmemektedir Çiin- bunnndl" bu lmUlerden istifade e- istl?I etmek ibreti)le biai bir cok cetiı. ladım. iamuz halde b·r afaç cölıeiin4e ra-
ınan an m_.... • dil bil" B" · ı biın' d 1 üslerinden mabrwn et•=~i .,.ibl Ja. ..a:ı:-rı- ~-- af ... _ ı Datia bet a!tı sene e.vel dört b·r hat nefes alamıyor. torpıl, ma) 111, '-u· ... , _____ c-'en her -bancı ,.._ e. ır. ızım e . ız e ve a eY .. • "- • ~rqv•nu• ·- ı ere cıııııcn 70. 
"' AUUAU,_,_ "" ,_ -- de 1 t t j .. f dal pon•ada °'arld Aı- .... :•ıeri ve bi dei'I bl ..._ B" · b r tarafı deniz hamamlan ile dolu olan denizaltı filin gıbi tehl 0 ke1i c:!s~mlsr .ıye mukabil bir Alman amelesi cep. himız o ~n ıra e ıa ay an ıoz , ~ ,_ ..,uı r ı. r c;o ...... r. ..tün u yo 

.1 __ .._. di B k den ceçirelim· cenup denizindeki iialcri iıcal et. lardan aJ'lli samanda iıtifade)'e mec koca şehirde Flory3. Salacak, Moda, deftl, hazunımuzu bozacak bıiytik~ 
eye cönderı _...e r. u nuta ay. "*""daf ·ba= dan A ika mek suretiyle Garp hemisferlnde bat deiiliz. ll'-"nce bir •olda... 11• Kilçüksu ve Adalardan başka denize balıklar bllo balunmıyan ahillerirı11ae 

Q
0 nmanda Amerllı:anın da Lan!.. .anu aa .,mın merı ..., " " i iJ k B 1 

.. ~r- -·i•etini deiiıtirecelrtir. Laval •. ha_ tti ıarp hemiaferi • Almanyam. n bizi bir çok mühim tecavüz nokta- deceiiz aonra ötekine dönecetiı. c r ece yer yok, ura ara ya va. ayafımızı sok mıyoruz. Bu bıraz be-
- •· •004> " ll 1 da bul A l larmdan uaaı.1~-tınmıtır. Fa'-at ........ ._ tı ri .. _Jı... '· parla J'lll trenle citınek lizım. Florva j cerikıizliflnuzden, biraz da alakcı.sı&-~merikamn diilmanlan .,anna ıir ıstı ıı atın unan vrup.l ı c .._ "' --u .. ıart ... vve e anı.ıtmama.. , ., ... 

. • Japonyamn Sarki Aıyası arasında henüz üzerinde mütte!ik hayratı ve düşıpnm aldatmalanna kapıl- trenlerinin. hali tramvaylardan betu, blımzıdan ileri cellyor. 
rrıışttr, f ve tam ortadadır. Biz düımanlan. dalıalanan bir eok tlaler vardır ki ~ktır., 
lk·ı Go·· rüc mizdan iki büyük Okyanusla ayni. bunlar bizim e!lmlzde oldukça mi.; ~ .. ~----------- ...... 

S b ı B Ok ı verin hezimete 11tramumı önlemek ' ' mıı u anu:ronu. u yanaı ar a· Mih.,.nn· t......L!ı.!!l pıA-. 
Londra radyom da Almanlarm Ltb 

ra muvaffalnyeUeri hakkındaki pro
Pacandalan ve Almanya11111 vaziyeti 
ııaldı:ında f11 ilabatı vermittir: .. Tran. 
socean ajana Cburchill'in Amerl
lı:aya aeyabatini Libya maililbiyetinin 
taayyün ettiiinl aöylemiıtfr. Fakat 
bu seyahat ba harbin maka4det'atı 
leayyün etmediii bir zamanda olmuıı
tur A!Jnanlar mahalli muvaffakıyet. 

ler; c11Srt el ile anlarak Sark cepbe
ııude kaybolan prestijlerini yükıelt
ınek ve mllttefik milletlerin ceaaret
IC!'ini kırmak için mütemadiyen Lib. 
,a zaferinden bahsediyorlar. Fakat 
harbin mukadderatı üzerinde e
au roltl o:rmyacak otan Şark cep. 
nesine •e iklnci cephe meselesine hlC 
emaa etmiyorlar. Tobruiun zaptı AL 
mantara milttefiklerle bir aalh llmlcH
n verebi!ir. Fakat tburchi11'in Va,ınz 
tonda bahuımaaı ba &midi yoketme. 
le lı:lfidir ... 

Yine ayni dnde Lonc!ra ra&yotun· 
la So~ • Alman harbinin bir ıent> 
ık billçoıanu yapan Hür Fransızlar 
~ıcilail AlmanJ'&11111 baeünkü ve JL 
rınld •niyeti baklanda 111nlan &ÖY
emlttJr: 

"'Baalinldl Almanya seçen seneki 

tın lıer Jıanıi bir taarruza kartı IJ!imkün delildir, •"" UQlll IGfU 
biz daha kısa müdafaa hatlarına "MlhYer için ba harbi kazanına. Yukarda]d yazı Mütt.eflk· 
malik merkezi bir vaziyette bulun- nın iki yolu vardır: Biri, mihvn lerin istila plAnını anlatıyor. 
mak ıibi müsait bir mevkiimu var· devletlerinin kendilerini taarru e- Yann da mihver devletlerı·-
dı K et! · · · t hdit _,.., dile'lllez bir hale koyacak olan bil-r. uvv erımızı e .._.en nin bu •ıl b~ı..n.at va ... -•ı.. 
noktaya -düımanlarımızdan daha bil tün iia ve kaynaJrları ellerine secir- " _...,.. .., .--
yük bir ıüratle ıevkeodebiliriz. ınıdlerl; diierl düımanlanpı tama.. istedikleri pl!nı anlatacajıZ. 

"Fakat bu müsait vaziyetten an- naen mal16p etmeleri ve meseli in.. ._ _________ ,.. __ _ 

Devlet Konaenatuan 
Temsilleri 

cak müdafaada kaldıkça istifade e. elliz a•larnu lşpl edebilmeleridir. 
debiliriz. Halbuki müdafaa, harp ka. Şüphesiz ki dü1111an!armm btl 711 
zanmata yetmez. Harbi diıımanın içinde bu ikiılndea birini "PIDBla 
a)'Biına ıötürebilmek için merkez- çalıeacaklardır. 
leri aımaia mecburuz. Bu takdirde "BizJm vazifemiz ve vaziyetimiz «ANT!:GONE• Reji. Prot. Carl E
serek Avrupada ve cerek garp be- açıktır. Bizim için de iki yol nr. bert, müzik: J'erld Alnar. Koronun 
miaferinde düımanlarımız merkezi dır: Evveli, ,,azı ana bölceleri ve iştirakiyle. 
vaziyetlerinden istifade edebilirler. bazı ana üalerl muhafaza ederek 5 ve '1 Ternınw: ıece, 12 Temmuz 
Düımamn milnakıı!e hatlarının a. düı~aaın hirincl hedefUd tinJemek; ıecıe ve ıündüz SES slnemasmda. 
zunlatu bizimkinin onda biri ile sonra da bu üslerden istifade ede. Tel : 49189. 

Yazan: FRANÇIS DE CR,OISSBT Çevtren: UWNAY 

HİND DİYAAINDA 
Kar~ Kar,,. .. 
Tefrika No. 23 

'1nwı.71l cleiildir. A?man orduaanan Bu 'mektup arkaac "Altın mabet" nü, adım verdltı bQramı ben& te- Bu Jumuzt, M.Ju, J)llllbe, ..ıran, 
ıe milletinin hamlesi kınlmııtır. Ge- alyaret etmek ne zaman lltlyor7 O farrflatf;'le anlatm.P. Bu tdıdlltl reqi kar. 7811U', J'llU .. Yaya kaldı. 
:en MDe Alınan kadınlan kocalarının, zaman ol<uyorl" • kendi cltkoınmda canl~ sure- nmlanuı bo)tunca. blrildr, 7(lklellr; 
W'detlerinin fteal edi!en memleket • 'tiyle etıeni70rum. bqvanlarm adımlanıu dolqbracak. 
erden topladıklan dynet et:valarrnı, BU müsaadeden istifade ederek kA- * qk tua~ın a1tmdaJd parlak •· 
pek coraplan alıyorlardı. Bu aene fi derecede malüma. edınmiı olduium Klf biter bltına Arinitear bah°Çele- laJllft ~ durduracak tadar 
)OV71t topraldarmda ölen lrocalaruun halde kalkıyonur.; beyaz bir güneş ri, atill* -1tmda kaybolur, talcat ba• çolabr. f 

Eski Mısırllların Usulü 
Doiacalr çocatan llıı mı, ottan mı kıs mı, ot!an mı olacatım ne kı,.ar 

olacaiını anlamak her zamanda ö. merak etse o çirkin usalü tatbık et. 
nemli bir mesele olmaıtur. Sadece me mele ruı olacak biç kimse bularuıbL: 
raktan clo!ayı detfl ... Yeni dolan ~ leceii tasaVYUr ed1lema... Bu.'lanb 
Cllfıın kundak tpımı kız ven otlan beraber ottan ı;ocuk anfteıinin arpa:pı 
olmasına söre detlımiyeceli için bu ku ı;ocak annesinin de buf dayı 'leden 
bakımdan da, çocaian kız ven ot- filizlendircliiinln sebeplerini araıtı • 
lan olmutnın farkı yoktur. Fakat es ran hekimler vardır. Bazı?arı bunu 
ld saman adandan. kıı çocatu adam bormonlann teairine atfederler .• 
yerine 1&7MB•lar •• cocaiun otlan Bakt Mısırblann aıaHi, pek yeni 
olmasını daha ı:iyade isterlerdi. On • samanlarda, bazı laboratuvarlarda baı 
dan dolayı otlan çocufa hlınile o?an ka bir tekilde tatbik edilir: Gebe 
kadının cebelitnide daha ıiyade batı· kadının ldranndan on santimetre kip 
n HYJhrch.. ı alınarak, henüı: bal6ta ennemiı bir 

Kadınlarla erkekler miiaavl ol4ak • erkek tavpn ~vraıun1111 kalaima fi. 
tan, hatti memlekette nüfuaan art • rinca ederler. Erkek yBYrunan erkıı.Jı. 
maıı iÇn kachmn erkekten daha zf. lik caddeleri çabuk celitirae, annetl. 
J'Iİde kıymetli olduia an!aııldıktan nln karnında olan insan yavııaaaman 
ıoara, dolacak çocuiun kız pıı oilan kız olduiuna. tav .. n J'aVJ'Uıunun er. 
mı olacaiını önceden anlamak önem. keklik padelerı celiımez, aksine, ce. 
it bir tıtir. btati.tiklere söre doiar- ciklrH laan J'llVl1ll1lft1UI ollaıt oldu. 
kea ölen çocukların arasında erkek iana "bllkmedFr1'r •• Yanlıı yudıiıau 
olanlar, kızlara niıbet!e 7bda ısı zannetme)'iniı: Tavtan yavrusuna" 
dir •.• Bunan da sebebi, erkek ;otaiun erkeklik suddelerinl ı;abak celiıtiren 
bqmm biraz daha büır:ücek oJmaa;. kıs eocuktar •.• 

clır ••• Anneahıin bavsaluı dar olursa -------------• c.calu_n erke1r ol~h anlqılmca on~ MEVLİDİ ŞEK"" care önceclen tedbır .ım.r. 11'-
Eıki Mıaırldar da banu ~armı o- Adliye .mukavelAt muharrirlerinden 

lacaJrlar 1d. eocahn m mı otlan 1111 merhum B87 SWkM retikaa ve 81· 

1 

TAKViMDEN 
8111 YAPRAK 

Yakıpna Ye 
Y .akıstarma 

Hayatta her teY yakııtırmaıhr 
Hattl daha ileris ne sider 

"hayat bir yakııtunıadır,, diyebiltrls 
O kadar 1ı:i yalapnak ve yakıııtıı'I111.~ 
maadarlan ideta modanın pıa baba 
sayılır. Birisinin c yim! ku'8mı be 
şumuza c'derse: dffasbat Pek yakış 
tırmışl.. Deriz. Hale uygun düpn 
7en blr sila karııaında da • ..Yabtmi 
kel başa şlmşır tarak •. mesernı ıı8yl 
yiveririz. ..Yakııtıldı,, 11fatı aüz 
alem olmue bir ke1lmed!r. .,F lln 
dam yakı•ıhh delılıcanlıcbrl , DeııUt 
ce onun çehre hatlannın blrbiri,,J 
imtizaç ettifi anlatılır. 
Yakışma ve yakııtırma yalnıs lfto: 

danın deiil zevkin d~ e1111 HJ'l!.ı 
Evinin do~emesinl tanz m etmek, o 
lan birbirlerıyle yalaıtıracak aar.tt 
diiseltmek d<'mektir. Yeni ~ 
bir odayı ı'rildiii saman t~nk dimı. 
bu kelimeyi ku !anarak goıter ris: ''E 
veli bu, buraya pek yakıımıı; J'ÜUİ' 
yakıımamııı •• der. ıonra aeb bini an, 
latınz. 

E;cJebiyatta: "Clna .. ı lif~" dc4 
teri şey de saz yalnıtınnasından bat 
ka bir ıe:v" dei ldır. Yubelı: bir ı 
takdim eflediri ôzeac ye malı bil 
binek atı koparmak ıİt'yen ,alrla: 
Hlkipayı bir nklb talıdau na 1 
Kllma red kır atı ver. 7ahud b 

Beyti hem yer"ndeo dü~iit hem ek 
iYi yakııtırılmıtt)r. 

Kar sıjzl H ~ vat 
en hota ı den özler 
'ıt ın amıdıı dır Me 
tı.avere nele H cıvadrn• 
clinna bur "cı.t mün vve 
cumle ıne Ka ago su ş k 
rarak sorar: "Bekçı Hu 
mi vcrdiler1., 
Şµ fıkra dit yakııtırmay 

misaldir: 
''Adamın b ri kom,u u 

q,şafrnı ~o de m· U k 
b hçedc bulmu ; 
efendinin davetini öyl 
b r ı:at otdu&:ıa an' ı lan 
ğa: 

- YC'lc mi ura ma' -
çtçeklcr daha ziyade neş.. 
lardu. 
Demiş Uşak t le ar eli. 

eve dlSnmti efend's ne: 
- Efeııdım 1 D m ,. Ko 

caliba. 
- Vah vah ncd r r h 
- Pek iri anlTYBm drm. 

"Pek baııura mav b~ yatı D :re 
llfa başladıirna b ln1ırs zoru ytüG. 
nüze etiller basurd n olsa ce elı: • 

Meslekda•lllrımıı"ın en ateel le'"'n • 
dem ve lisandaki büytik kudretl:r!e ~ 
nınıruı Saıt Bey merh mua: ~arsı
?e,, hakkındakı tahlili de yaln1tırma. 
ların "pheııer, !erinden sayıl". 

Me.rbum: - Narcil: "ı\ir kelle',. 
den celir. Tepesın n ateş olduta içia 
"baer atetll., demektir! D'ye tefsir • 
dermiş, 

Saıt Be,. cibf bir adamın "ni . fle 
1 "He,, nın terkip o amıy ca 
"ni c le,. de 1IQ kon c,ak y ol rall 
Hindıı;.tan cevizırun k buırıı ku 1 mı. 
dıiı cihetle, bu meyvenin ach olaıı 
"~cc;il., den ıeldiilnı b lmemeafıu im. 
bul edenıiyeceiiz Fakat merham naat 
laka bunu bir "y kıştırma., ya feck 
eylemiı olsa cerek. 
Eıki Maar f Naaırı me hanı-.Müıuf 

Pap bir ciin p r hoca 11.anete: 
- Hocamı Demif. Martaval"la •• 

lını buldum. Martaval "mir 1-t.avll., 
den celiyor; "uzun yı1an, demektir. 
Hattl "yılaa hiklyesi,, tiblri de or• 
dandır. 

Sair, dayanamamıı: 
- Paıamı Demle. Gal ba 

nilı: de martavala bır mlıal 

Desen Sergisi de 
Dün Açıldı 

Beyoflu Halkevlnu ' Haziran saııat 
a;yı,. miınasebetiyle tertip ettijl jlçQıı
cü serli dün Beyoıılu Halk PaıtısJ 
binaslncla açılmlitır. Güıel San•~ 
Akademisi prote orlermden Leopol4 
Lev i "Sanat,, tnt"VZUlu bir konleram 
vermif ve modern t~&kkilerı izah et. 
misiir. Bundan sonra desen aerp 
açılmıştır. Serııide 5a e er tefhir ... 
dilmiştir. Desen &er,ei.sıne ~üşt4Jd! 
ressanılardan, D IJ'Upwıdan ve ~ 
bestlerden birçok saı:ıatklrbr iltiralt 
etml§tir. Sergi;yl teşkil eden tabiat 
etüdleri, çıplalt etCdler ve otord'lar 
naı:an dikkati celbetmi§tır. 

1 ASKERLiK 1$LRI 1 
Be10lha Yerli Ae. 6u•aindea: 
Top. Atim. lluıufa oıı. Ibrahlıa Tlltmell' 

S' 6!11) in acele ıub~:ve ra~an. 

:ocaklanııın cepleriııdeki batıralan a. albnda "Rolls" a bir.ıyorum. Hareke- har banamınc:Wı aelds dn eneı bfr Bir eflaneı.Fe PiN eD kudretU mJb· 
lıyorfa.r. Geçen sene ctıılıclere na. timiz mlnt mlnf mntUlert bir sinek tane bile dl bulunnıaı:ınJJ. Şehrin racalardan biıCDjn beniz çoc:uk eayı
dam ideolojisi heyecam ile tapn kümesi gibi dagltıyor. genç kblan hepain.i toplarlar; ;yaprak. lan vellah41 kead1alnt ım utualına 
ıençJer cidiJ'Ol'da. Bu ~-nç!ilı: Sov • Sokak hem ma!larml, hem sahiple- !arını sandıklarda, torbalarda, vazo- llmeıı iki IÜlel ele Alık olrnut "bir 
ret topraklarında erftniştir. ~u Hne rini tetbir eden küçücük baraka dük· !arda biriktirirler: ve bayram IÜDO ay tonr8\ Hindiatan. milstak'bel bir 
'•ılı " heırecanaıs imanlar 1"ı ıenç.. Unlarla c!olu DUkklncılar ıattıklan mukaddfS kit:ıbm muhafız ala;yını "Mıhrani" ye daha malik olınut- 1s· 
erin ~erlerini doldurmaktachrlar, Ge eşyanın o.twida oturuyorlar Sergi• teşkıl eden pnç, 8lll süvarilerin seç- te JinnI sene!denberl Armltsar bahçe
;eıı sene ceplaode CU'PllllD her as. lerinin tepeainde balda§ k~orlu mesini beklerler. lerillde bMar ba:rrunından sekiz gün 
ıer için cephe arkumda 17 afvil ça· Cartı. Al'&Ç, babr, 01\lnc:U. mene-: AUUar iki ura, SoıaU, :reP1f. sQl evvel 1llr tek dl IBırQlmemeainlıı se
ıı,ıyorda; ba aentı ancak 5 sivil ca!ı. vf§ll silih Jtimlariyle aık- ve bir- rengi altın. yahut havai mavi elbiae- btbl bu imitl 

Jdalana 8nceden anlamak &sere iki retmen Meliha Su Ue Müzehher Oe
torh.dan birine bufday tan"'eri, 

0

btrJ· luun'un anneleri Refik Zade Bay 
ne de arpa taneleri koyarlar. ikiıiuin İzzet kızı Bayan Re!ika'ntn GlQmQııiln 
iiserine de cebe kadını • lffedenlnlı . kırkma tesadüf edım 25/8/1M2 Per
itetlrlermls .• Torbalardaki tane?._nd~ :sembe günü ikindi r:amazını mQtea· 
hiç bfri •filiz vermezse kadının ıe'be kfp merhumun ruhuna ithaf edilmek 
otmadıiını, yalnu arpa filiz verirse uzerc m~\ludu şerif kıraat olun • 
çocuiun otlan. yalnız buiday filiz caktır. l!!tlyenlerırı Be-şlktaıta. Aka
verine kız olacaima hükmıdı1irmıı .. J retlerde füızım (Efendl) camline leş· 

Bu samanda insan doğacak çocuiun rillerl. j , 
~hiliYor. Ba ~ Almaıılar askere birine citiemll bir halde bulunuyor. ler ~ı oldukları lullde kendilerf 'llııf 
hdm ~ lKllerinin ve tdfylfilerf.. Her tarafta, Nepal, KJpfr, Türkistan. kadar süsJQ ufak dlsseli atlara b1nm1t ~ 
A1n ~ Aidan eolcln :lfçl topla. ~ Blkaner'den P1en halıl.- olduklaı1 halde eörünflrler Ala7da 
llak mecbarl~!C'. . Ahan,.. nn 7ilz1ercesl acı1Duı. yayümış renk1l veı1erf rahlpler'.ıı altı:ı ~elerlnin =:... fhtl7&:ı~ ~ ~ bQnldar Jlbi dar sokalı süslemiş. arkasuıdadıı:. Bu surete dar sokal&, 
bı ıeJmeclea nvtJ 1ev7e1:' Rıu7&71 ArabQl alır silre'1 şoförde herkesi duvar teQinl lçJn npılm!f parlak bir 
Gafltp etıııeai fGfn l411aftan c!ı t&ıı7orblUf Sibi bir hal var. Bana Ar- İran hıinntürll zevk! verirler. o za-___________ .. _r_r .... mıı.ı'Jı o14utuu "" ._. tene babll'- man renglrenk 8rtülerlııe bürilnerek 

UŞIT IUZA. 'l'IYA'l'R08t7 
Harbiye BELvtl' Bahçesinde 

Bu gece <21,30) da 
BENtÖPVNOZ 

Komedi - 3 -Perde 

da muka4del gill bQl'auumD leı:mek- tara~a4a oturan Jaı1ar Kül yaprakla· 
te o'Jdultunuz bu sokakta yapıldfiuu nnı sa~ak fÇ!t'l lS)rle bir tehaJlkJe a
aııla~. )'ala kalkarlar ki, sanki ~trleJa 

Hemen hatırlac!ın'i'. ıtaı:ıurthala'da ince örtillerite kendı1eti bile ,ıddetll 
Mihracamn Hintli mi afirlerinden bf- bir rUzgArla çiçeklerfnl silkeleyen gül 
ri "bahar sllvarlerin n mulcıııid" cnı-fıd:ınlıırın:ı ı,...,,.,,.,.1.,.,. 

Bir ın~ aeld;Jr, lnOmilac!e tna
vi ve 'hetrak bir 8UJ'\Hl lçinü J'lk•· 
nan me.pnerde:ı ve altından bir ada
cık yükseldi: 

Mabet budur. '· 
Bütün Hint mabetleri gibi o da blr 

kaide üstüne oturtulmuıtu: temeli be
FP mermerdi. Kala~ kısmına hakke· 
dilen ıuru list<nındar aıttn yaldızlı 
cüınleler gffr;ı•ı;n zıy::lr.rlyle parıl pa
nl yan yordu. .. 

Cemberlitaş Sinemasında 1 

Bugün Matinelerden İtibaren 

1 • Arabacının Kızı 
HIL'DE KRAHL - GUST AV UCICKY 

2 • Deli Genelik ..-.1 
JOEL Mc CREA • ANDREA LF.EDS 

"Büımuı P.roJebloıt 
maldnderl 

8ea Tertibata. 
AMPLIFIKATORLEBt 

Türkiye Vekili: 

ECIP ERSES 
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HASAN C i L LOSYONU 
Kadınlar, ~~ kı~lar rüzelleşme~ ve.~iruı~ cazibelerini ziyadeleştirmek için tabiatUe pudra, krem, allık, ruj gibi itnyat kullanırlar. Bu fibi maddeler ne kadar sıhhi ve tem.is oluna olsun nHiflila cildi bozar ve eDt ilzerinde taflr.. 
bat yapar. Çunki1 bu maddc~er. cilt uzenndeki teneffüs noktalannı kapatır. Cilt, gıdası olan haı;aasızlıktan letafetini kaybetmeğe başlar ve bu tekerrür ettikçe ~ehl'e bir çiçek gibi saranp solmağa başlar. Mutfaktaki sopu ve 
yemek kokulan, duman ve komür zerratı bilhassa eüneşsizlik ve havasızlık muhitlerde zaten kapalı teneffüs noktalan bu suretle didin daha ziyade bunalmasına, porsuldatmasıaa sebep olur ve az zamanda çizgiler, bU11Jşukltık 
lar hatta lekeler, çiller, siyahlıklar, sivilceler, ergenlikler husule gelir. 

B~ ~~tkat ~~a.lan, kr~nıleri, pomadalan temizlemek ve ciJddcki teneffüs noktalannı tamamile açabilmek için su veya her)Jnngi bir mayi kafi değildir. Bunun için mutlaka BASAN ÇİL LOSYNU'nu temiz bir bez ve daha il' isi 
çehreyı gundc; hır ıkı defa bılhasssa gece yatarken ve sabah uykudan uyanınca çehreyi yıkadıktnnsonra bir parça idrofll pamuk iJeislatarak hafifçe silmelidir. Silindikten sonn pamuğun üzerindeki siyahJıklar calibi dikkatiniz o. 
Jur. İşte bu kır1er ~e kadar t.l)k o!u_rsa teneffüs mesamatı o kadarkapahdır. Temizleme ameliyesi ne kadar çoğalırsa cilt o kadar hayat kesbeder ve ihtiyal'lamış, so1muşı buruşmuş, cilt gerginleşir, gençleşir ve gUzelleşlr, letafet ve 
teravetle pembeleşır. Çehren•le blJ'ıkmit çiller bu suretle gittikçe kuvvetlerini kaybeder ve yavaş yavaş ·zail olur. Her1riin iki defa HASAN ÇİL LOSYONU'nu mutlaka kull&nınıt. Lekeleri ve kirleri, siyahlıkları, erkenlikleri, si 
'O'ilceleri, ve mutlaka çi1Jeri imle eder. 

HASA.ı"'lltıl ÇlL LOSYONU'n~ kadınlar gibi erkekler için de hayati bir arkadaştır. Bilhas~a hergiin işi gücü olan, fabrikalarda çalışan, tM duman ve güneşte gezenle" için BASAN Çh~ LOSVONU'nu kullanmak zarureti fazla 
dır TRAŞTAN SONRA çehreyı bununla silmek çok faidelidir. Traşın ateşini, yanıkhğını giderir ..... Mikropları öldürmek hassasından dolayı sari hastalıklara karşıdır. Şişesi 40 iki misli 65. dort misli 1 fW kuru tur. 

Askeri Vaziyet KAT 1 ı-,·,---------------... ı- Dr. İhsan ami
4•11\J,-.--..------r E s 1 R 1 

lstafilokolc Aıısı 
1:iif2 Baş tarafı 1 incide 

#abt dofnısunu söylmıek !hım 
tine b z Tobruiun bu bdar ~bıık 
.tt«efiııi iımit etmernist lt, Geçen 

e muhas raya aylarca mukavemet 
len, ıonn da iklnd tncillz taunına. 

inlı:lıafına hay1i hlzmeti dokunan 
t:Htkem limanın bu stfer de u:ıunca 
mtlc!det nnıkavemet edebılcr.etı 
enebi11rdl. Çünkü Mısır hududu.. 
~klenecek mihvet ordusunun bir 

lstafılokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıb.ını. koltuk alb 
çıbant, a\"p cık) ve büt!.ın cılt 
hastalıkların:ı karşı pek tesırlı 

bir aşıdrr, Dıvımyolu .No 113 ' . -'ı 

TAZE MEYVALARDAN iSTiHSAL EDiLMiŞ 

iDRiS MOSHIL ı 
(GAZOZLU) 

.LIMOMATASI 
Lezzeti Hoş • • içimi Kolay 

mum, muhasara hattı etrafında tu· 
oyalaması ve mihver kuvvetlerı
m .. aaa!a hattı içln clddt bir teh
tetkll etmesi cı1>1 büyük ehemıni· 

ııttnden baılı:a gerek c;81 muharebe.. 
aterek Akdeniz milcadctcsl ic;ln 

iJlrlere temin edeceli stratejik fay. 
alar dola7iılyte tnci11zlcrln Tobnsiu 
ble liddetle n inatla müdafaa et. 

Sahip ve Neşriyat MQdllrQ: Halli 

LQUI Den!Onctı. Oazet«Wlr " 
Neşrlnt T, ~ S. TAN matbaası 

MARKASINA DiKKAT: FbatJ 60 Karuf. 

'-••-••••••-••-Sıhhat ve lçtimaf Muavenet Vekllettııln nı.maıuu batzdtr •' 

ıe!erl llzım celirdl. 
Pabt, Tobralun bu kadar ça1m1r 
Um olmasfyte anlaşılıyor ld vazi. 

itin eon tnkipfı üzerine lnslllzter 

tı+anbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 
Ellerinde Haşhaş Tohumu Bulunanların 

obrafa tahliye etmefe karar Yer • , . \. 
itler 'f'e ba kararlarını imkln nlı· 1 - Ellerinde 941 ve daha evvelki 'Yıllar mahsulü Haşhaş tohumu 

Nazarı Dikkatine 
de tatbik ederek Tobruta Gene- bulunanlardan mallarını ihraç etmek istıyenlerin 3016/942 günü ak~a-

ll Rommel kuvvetlerine teslim eL mma kadar Sirkecije Liman hanmda ihracat Baş l(ontrolörlüğüİıe bırer 
!erdir. beyanname fle müracaat ederek çuvalladtkları ve usulü veçhlle kurşun 

KIZILAY---· 
lstanbul Satış .Deposu Direktörlüğünde~ 

KIZILAY Hanındaki Mağazamızda da 

Perakende Oyun KCiğıd~ 
... Bis Slvaatopol liakkında yazchiımız mühilrlerlnl taktıkları mallarmr muayene ettırerek mühOrlettlrmelerl, · 

lr )'Ulda m'sal olarak Tobrufun ıre- 2 - Bu müddet zarfında müracaatla muhOrlettırilmJyen malların 
• 1efttki muhasaraya ıızun müddet 942 - 943 yılı mahsulü yağh tohumlarm tAbl tutulacakarı ihraç fiyatı 
asıl dayanabıtditini izah etmiştik. rejimine mliteallık 56 No. ıu sirküler hükümlerine göre muamele görcce- ' 

Satışı Yapılmaktadır •1 

;ler Tobruk da geçen seferki glbi ği tebliğ olunur. (6843) 

mhte'H kuvvetlerin kartı tarafa na- -----------------------------Jmtn tiıtün olan iıblrllii ıeraitl mu-
afaza edilmlt olsaydı Tobruk 3üphe
ls ki 7ine müdafaa edilecekti. Yin1

, 

iz ordusu aleyhine inkişaf eden 
YUiyetten sonra 8 inci ordu ken 

ni, ba ıeraiti Tobruk etrafında !e. 
ıln ec!eb'lecek bir durumda ıröreme. 
ıi1 Ye Tobrufu müdafaa etmek ha..ıı 

Havacı Gedikli Olmak isteyenlere 
Evrakı ilonal edilmiş olanların Cuma gOnQ sevkedlleceklerl cihetle 

derhal T. iL K. bavacllık mümessılliğine müracaat etme!eri. (6814) 

'81İne kapılarak bot )'ere kuvvetlerini K U ~. 
~ <reaaltini taksim edecefi yerde 0- ~ 
asını tahJlye ederek bütün kuvvetini ı Yaatık Yorgn Y tak k ilan k h k ı h d 

TÜYÜNDEN 

~~~~E~~i:!~~~ıb~;~E:I :~~:~::~~·BiR .KÜSTÜYÔ YASTik.2 İİr~dır 
1 büytilr fa7datan bile bile. ba ~e Yatak, Yorganları da pek ucuzdur. Adrea : lstanbul Çakmakçılar, 
tl nmak zaruretinde kalmıştı... Sandalyacllar sokak Ömer Balı oOlu Kut TUyu Fabrika ... 

Jasflıs ordusu 'tonnıtanmı bu airr ~ ~--••••••• 
'karan Yermei sevkeden eebebl ~. · 

Telefon : 23027 -----1" ece izah edebl!lriz: Yirmi ~ CÜfl
k ııddetli muharebelerde İngiliz or

laau karada ve bllhan11 ha•a4a ver. 
1'111 olcluiu motar zayiatını telifi t!'

Sememi1, bana mubbil mihver. hu 
tualtakl zayiatını bllha11a hava tmv 
eti zayiatmr evve1ce Yunanistan ıı:i
nerme ve adalara tahe t etmi, oldu 

la hava birlikleri ile telifi etmi, ve 
"' nretle muharebelerin ilk gün1erin 
Se lnı"Uzlerln ellnde o'an tank ve b:o. 
a tlstlinlüiU, mııharebelerfn devı>mı 

:nliddetince yavaı yavaı mihverin ell 
e ceemiıllr. Ve M111r hududıınc!a ye. 

menilerine yerleşen İngUiz ordu 
18 mihvere üstün hava kuvveti çıka 
ran\ Tobruiun müdafaas(na yardım 
dmek fmklnını görememiştir. Esasen 
barada hava iistünlütünün mihver e-
lfne seçmesi Tobruiun ctenizden ıa. 
receii yardıma da tesir edecek ve bu 
~rlımı asgari hadde indirecekti. Bu 

1 
terait altında Tobruk mlidafaa edi!e. I 
aaezdi. 
Tobrafmı düşmesiyle taarrımm ilk 1 

afhaa bitmiştir. S md ikinci ıııofJı;ı 
"'81byacaktır. Şüphesiz ki yeni saf
IQa baelamak için bir duraklama ve 
Jaanrhk devresi tlzrmchr, Fakat bu 
devre mümkün oldufu kadar kısa o
lacaktır. Mihverin Tobrulu :r:eptt't· 
tikten ıt0nra sıcak1ann reçmesinı yl 
111 en qaft üç ay bekllyecefi hrzın.. 
&ı muta!ealar çok yanlıştır. M hve-. 
-taarnınnun diier safhasına ıtecrıelı: 

n Uç ay beklerse Mısır Ye Suıiyt-. 
ahı zaptı kendisi için artık tahıklrukn 
fınJrln11z b·r hayal olur. Esasen Mısır 
Ye Sariye dahi 1942 yau icin esu • 
ltedef def il, mihveri esas hfl!deflne gô.. 

rttek merhalelerdir. 
Tobruflın dü"1tesi GenerAl Rom· 

-.sele b"r çok kolaylıklar temin ede
ce4 g bi ayni zamanda mihverin O. 
JJilne Mısır ve Suriye kin yeni taar_ 

OSMANLI BANKASI 
T'ORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye·Cümhuriyetl ile münakit mukavelena 
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazeteı 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz LirBSJ 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARts, MARSll.YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, 1RAN, IRAK, FlLlSTL-.... 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merket ve şubeleri: 

YUGOSLA~YA. ROMANYA, YUNANiSTAN. STffitYE 
ı.üBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenıa ve 

muhabirleri vardır. 

Rer nevi Banka l\luameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küpdı. · 
Tıcari krediler ve vesaikli kredi1er kü13dı. 
Türkiye ~c Ecnebi memleketler üzerinde keşide senedat 
iskontosu. ,.. 
Bona emirl«-Ti. 
Esham tah,·ilat altm ve emtaa üzerine avans. 
Senedaı tahMliıtı ve saire 

En yüksek emnıyet şartlaruu haiz kiralık 
Kasalar Servısi vardır. 

Piyaaanın en müaait şartlarigle (Kumbaralı 
Kumbarasız) taBarrııf hesaplan a~ılır. 

fıtıkametJeri strE'C~kt1r. M hvrr 
Akdeniz havzasına biıyük tayyare kuv 
•eti tahılt etmlııt"r. Akdeniz mıic:l
•'ninde artık İtalya donanmasınm ı 
mevcud yet nden azami derecede fay 
4laJ nmaia karar yerm ıı oldağanu da , llllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll ' 

tlOn Akde ııt mubrebelerinde IÔl\tr.r • :; y • M • • • B 1 k s · _ 
'111 • B_a. hava ve deni~ kuvvetı~ n =· enı ucf erı U ma anatı = 
ı.m tb rhtı mihvere yenı taarrv'I: ıA- - :!f -
tik metle inden ıstlfadc etmek imk1. i Dr. Gasson diyor ki: E 
mnr verebilir. Fakat bu denit: b 1r1"- - un • b k" ·• t d" ~· il i t th•k : 
lfnin, hava kuvvetiyle işblrlıti y:ıp- : ner tacır u ıtapta gos er lr.lm usu er a 1 ;: 

111an. ve ~u ~'"Anlan mihvere •cnıl11 : etmek suretiyle bir- iki sene gibi kısa bir zaman içinde : 
ec!ebılmnı !çın tta1ya donanm3K•nırı - - •1 • i d d" i b• • ı · t b"J · H : 
ba p'blann Uuan anındakı tam kad. :5 muşterı enn n 8 e IR lr mıs l ar tıra 1 ır. en bu = 
os yle ı mdı H~asailam balunmacıı : kitabımda size bu sanatı ö~retiyorum . ., : 
llzımdı H lbqkı der ıon A !cdr., z :: : 
nmharebe!eri haktr;nda n~ısrerl lmı, tn : Fiyata 50 Kuruc : 
a 1 z tebhi1c docru ise bu don n~a 5 S : 
b 1 usa buyuk gemi kadrosundan t•:r E. Satış yeri: TAN rnnfhanBı ltıfnn1'rıl E 
rar ağır z viata uframı3tır. -..__ JI 

0 halde tta!ya donanması' taıtn"Uıuıı ..-ıttllUllllllllUlllHlllllHIHllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.,. 
1> ·~ci safhasında maruz ka1dıit za· 
71 ttan sonra ikinci sııfhada kendiıi
ne evvelce verilmls otan mllhlm rolü 
bı arabUecek maddi kuvveti Ye mlne
vf kudreti h:tlz midir? Bu c!onanmr
.nm penonal kıı!droıunda bir çok de

le. kler y:ıpılnuı olma11 ve erldinı 
1tarb ye ve tOPCU cfbl mUteha11ıs n 
b ı rın A1man sİıbaylarly!e dt'fhıtl· 

oTm 11 kuvvetle muhtcmeld·~. 

Eter böyle ile, bu donanmanın veni VENi NESAlyAT: 
barekltta bu lıblrllilıü temin ıçın UNJVERSITEYE GIRECEKLER ICtN 
kuneti ne oluraa o11Un Heri atılac~ KLAVUZ - Unıvenıtcye &orccek lıtc mezun 

larıruı faydalı Wr etndıf. Klnıızda Unıvcr· 
tını kabul etmek doiru o1ur. meye nuıl itlrllc ctı. buırlaruıcak evrak 

Bu hucusta okuyucu!ara kat1 m6ta milracaat ıcklı. muhtchf fakillteler. fakir t•· 
di b·ı k • · baz ) I !ebenin Unıvtnitc bunlan •c C H I' ı••· 

lea bıl re ı me ıçın ı emare er dımlanndan faydalannu. ııckıUcrt. pora 11 Y•· 
gormeie ıhtlyaç wrdır. Öniımuzdcki ulı devlet m u e~ltrı . \'n ... ıı: v •rtntf'I 
-ı:n]er celecek habet"lerd"n bu •nı re.. Okulu H inli Trr ıalrb ••ıord A•kcrl l b 
1"- LI "' bl " ole ıhı hıkkı il ı ı..,., v rı r ı u 
!eri bu1up çıkarmaia calışacaiı.:, .Ne reden Uuıvcr ate Tal be Bari ıdır 

lzmir Belediye Reisliijinden 
Belediye otobüs idaresine 400 ton motorin sattn alınrww yuf 1$lerf 

mQdilrlQğündeki şartnamesi vec:hlle kapaU zarflı ekııiltmeyP konulmu5tur. 
Muhammen bedelı 82000 lira muvakkat temınatı 535C liradır. 
İhalesi 26,6.942 roma yünü saat 16.30 dadır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilınde hazrrlıyacaklan tekUt mektuplarını ihale gOnO azami sa
at 15,30 a kadar enctımen Tiyasetfne vereceklerdir. (3254-6402' 6m ________________________ .. , 

Devlet Denizyolları lıletme U. Miidiirliiğii lıanlan ı 

llMIT HA'ITI 1 
Yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 25/6/942 Per~embe günkü 

İzmit Postası y ptlmıyacaktrr. (6862) , ............................ ,., 
BUZ ILANI 

lstanbul Belediyesi Karaağaç ~üesseseleri 
Müdürlüğünden 

Ha1ka kilosu be~ kuruşa satnmak üzere bAyilere n:ıkl' masrafı ola
rak buzun kilosund 61 santim verileceği 4 Hazirs':l 942 ta#hli gazete
lerle ilAn ':dılmı tır. 24 6 942 tarihinden itibaren he!< kuruşa satılacak 
buzlann mile E'Seml7.den kendi vesaitlyle buz al~cak bAvılere, nakil ve 
tevzi masrafı olara buzun beher kılosunda 1 kurJş 22 santim verile-
cefü iliın ohınur. (6830) 

KARAR HÜLASASIDIR 
Karar 942 78 - Muayyen fiyattan fazlaya !iar3P satmaktan maznun 

Kuzguncukta Tı.:fan sokak 16 sayıda oturur Refail kızt Zelda Sidi hak
kında Üskud r Mil!, Korunma mahkeme ince yapılaıı duruşma sonunda: 
Elli lira ağır para c<'za yle mııhkümiyetine ve bir ay dükkanın kapa· 
tılması ve bu müddrt zarnnda tıcaretten me:ı'foe \'e elde edilen üç ı;işe 
şarabın zapt V" mü ... dere ine ve gazete ile nesrine hiıkmedilmiştir. 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 • 

Z°ira i ve Ticari Her N evı Banka Muameleleri 

Biriktirt!n•ere 28 800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bıınkutnda kumbaralı ve lhbaraız taaaM"uf heuplarında en •• 50 
hlnesl bulunanlara ıcr.ede 4 defi Çtkllccek kur'a ile • .. AıdakJ plln• 96· 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet .. 
il .. 
• 

• 

re ll<r•"''Y• dııftrtılacalctır: 
1,000 Llralıf 

600 • 
250 .. 

100 " 
60 .. 
40 • 
20 • 

4,000 
2,000 
1,0(IO 

4.000 
15.000 
4,800 
1.200 

LIN .. 
• • .. 
• • 

DiKKAT: Hesaplarfndakl par•lar bir aene içinde 150 liradan a .. Oı dDtml· 
yenlere ikramiye çıktıOı takdirde ~ 20 faıı:laelyle verllec:ektlr. Kur'•lar 
aenede 4 defa, 11 ~ylOI, 11 Blrlnclklnun. 11 Mart ve 11 Ha.ıran 

tarlhlertnde c;ekllecektlr. 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
KU(ük Tasarruf Hfsaplan 1942 İkramiye Plim 

Kefideler 2 Şubat, t Mayıs 3 Aıtustos. 2 tkinc!teşrln 
tarihlf'rinde yapılrr. 

1942 ikramiyeleri -· ı adet 2000 Uralık-2000,- tJrı 1 

• • 1000 • --3000.- • 

ı • ıso • -ısoo.- • 
s • 600 • -1500.- • 

10 • 250 • -2!\00 - • 

40 adet 

50 • 

200 • 

200 • 

100 tlratık-4000.- Liri 
00 • -2500.- • 

25 • -:ıooo.- • 
10 • -2000.- • 

................................. 
lstanbul Belediyesi Teftiı Heyetine 

Alınacak -Müfettiş Ve Müfettiı 
Muavinlikleri için Müsabaka imtihanı 

İstanbul Belediyesi Tc!tı Hey'etı kadrosunda :munh·l bulunan m 
fettıı ve müfettiş nıua\ inUği musaba ka ımtihanına ı lirak edcbılmek 
çfn: 

1 - Kanu.1en mt-mur olabilmek e\'saftru hniz o1mnk, 
2 - Filli askerlıgınl ikmal etmiş ve 40 yaşrnı tecnv tız et e iş bu 

lunmak, 
3 - Siyasal Bfigiler Okulu, Hukuk ve İktısat F, kültelerlyle Yü -

sek İktısat ve Ticaret mektebi mt>7.unu olm k, 
4 - Yaptırılııcak tahkıkat ııetlt'e inde ecıyy '" ah • kl du m it • 

barlyle matlup e\·safı h, i:r: bulunmak, 
5 - Sıhhi dunımunun mUfettış!ık h zm tler n m tch ·ı oldu-

tunu raporla t• sbit ettırmek. 
Bu evsafı h.niz bulunanlar evveli\ tahr rl ve muteakıbE"n şıf 

mak (i:r:ere iki imtll'an tıbı tutulacaklardır 

ol-

lmtıh•n programı: 
ı - Hukuk: {İd r Hukuku, Mt>mıır nunu, Ce 

Konunu, Ce1.a mahkemeleri u ul ı b< ı,;l r 
kanunu) 

2 - İktıs::t· ( 'Mart t t 
3 - Malıye. Butc;e: (İhı dıkı. t t 

Hususi tdan· vr Relt'dıyc bCıt el rt r, "md 

t ve Cüm
Beledlyeye 

bul Bel 
t; tn 

tmtih, n pro.!%ramnıın l 2 \. c 3 t"Ü m. dd rınl ı 1 nt h nı tahr 
dördiındl addcnın ırr.t h nl şıCahJ olacaktır. 

Trıhrirt 'e ş.fah 1 nıtıh,ın numar lnrtn n v ııo; tileri \.-affakıyetln 
tayın ine eı;::ıs oıur T ı num;:ıra ( 10) olmak uıere her dersten a garl 
(5) numııra almak tt r 

imtihanda ıruvnff· ol nlnrd n cvvelre ml'T?l•rrlyette bulunup d 
barf'm kanuıııııı. nı.ı r. n m p hakları ol nlann bu hakları dR go
zönUnde tutul:ır k :ıo 35, 40 e 50 lira 11 ma larla taymlerı fCJ'a edi
Jeeektır 

Muracaat !Jr l'emmuzun 25 el Cuınartr 1 gı.lnü ıık mma kadar bi-
rer istida ile fstanbul Be1edıye riya etıne yapılac ',dır fst dalara dört 

• rıdPt fotograf ve isteııılen ve aıkln noı;lJ \ eya uretlerı ba h bulunacaktır, 
Tahriri imtihanfar 30 Temmuz Perşembe e şıf hl 31 Temmuz Cuma 
gQnU sa:ıt 14 de Beledıye binasında Umumi Medı salor.uııda ·yapTl c k-
~ (~~) 

BEKLENMEKTE OLAN 

POKER 
T raş Bıçaklan 

Gelmistir 
Dikkat: lstanbulda 1 adetli 5 

kuruştur 
lstanbtdda 10 adetlik pakel' 45 

kuruştur 

Tap-ada 1 adedi s. 10 adedi 58 
kuru$111r 

iTFAiYECi ARANIYOR 
300 kuruş yevmiyeli mOtihas ts iki ltfal~I alınacağından fltektı1e

rin PRzardan mRr.da tıf'r gün saat 13 den 11 te kadat' Tophanede Jkl No. 
lu dıklme\ ine muracaatl rı (259 - 6857) 


