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~si Cüm!1ur İsm~t !nön~, ~v.ve lki g~ An~ar~da Gazi Ter~iye Enstitüsünü şereflendirmiştir. Bu 
Tesımde, Mıllı Şefınıızt, enshtude ı.nıtıhanlan takip edoı?rkt;n göriiy-0ruz 

~ 

ısır ve' 
rta Şarkın 
~mmiyeti 

CamekCinlarda Yemek 
Teşhiri Yasak 

~lısll' ve orta Şark, Almanlar için 
0lduğu kadnr, İngiltere için de 
~tihimdir ve İngiltere Mısırı var 

0 
\>Vetiyle mi.ıdafaaya mecburdur. 
ııun için Libyada bugünkü İngi
~ nı.ağlüblyeti, Almanya hesabı
.... bütün Mısır ve Orta Şark mu
~dderatım t ayin eden katl bir 
ıil!er sayılamaz Katı hüküm ver
~den önce, Alman ordularının 
> ır üzerine y2pacaklarx sanılan 

1_:nI taarruT.ların geliıımesini bek
"'l?l.ek lfu:ımdır. 

Şehir Mecfisinin Verdiği Karar Yürürlüğe 
Girdi, Bugünden itibaren Belediye 
Müfettişleri Kontroll ere Başlıyacak 

Dört ay kadar önce muharrir- den itibaren meriyete girmiş bu 
lerimizden Refik Halit Karay ta. lunmaktadır. Bun.a rağmen hiç 
rafından gazetemizde neşredilen bir lokanta, camekanındaki ye
bir fıkrada, lokanta camekanları- mekleri kaldırmamış, üstelik ye
nm yemeklerle süslenmesinin ni açılan lokantalar da bu fena 
pisikolojik ve estetik bakımdan göreneğe uyarak camekanlarını 
mahzurlu olduğu Heri sürülmüş süslemeğe başlamıştır. 
ve bu şekilde yemek teşhirinin Belediye Reisliğl, dün bütün 

,
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Z k yasak edilmesi teklif edilmişti. kaymakamlara bır tamim gön • 
~ ~'"'• e eriya SERTE~ Vali ve belediye reisinin de üze. dererek kararı hatırlatmış ve 

1 
rinde ehemmiyetle durdug~u bu derhal b··ıu·· k t 1 1 942 vr. Iın. da harp, büsbütün u n on ro memura . .,~ mesele, o zaman şehir meclisinde rının, belediye murettişlerinin 

~ yenı bı: safhaya girmiştir. de görüşülerek belediye zabıtası teftişe çıkmasını emretmiştir. Bu 
Ve bugun Alman ve miit.. talimatnamesine- bir madde ek - gün bütün müfettişler camekanın 
devleUerin harp planlan lenmesi karar altına ahnmış ve da yemek teşhir eden lokantalar, 

~d~ verdi~imiz izahat, bu bu karar, üç ay sonra yi.irürliiğe kebapçı dükkanları ve işkembe
~ hın Almanya için bir mü. girmek üzere, 23 mart tarihli ga- ciler hakkında ceza zaptı tuta. 
ıh miit!efikler. iç~ .bir taar. zetclerde ilan edilmiştL caktır. Bu gibi müesseseler ilk 
ı. azırlıgı mabıyetını aldığını Lokanta camekalnaırnda ye • defa beşer lira p:ı.ra cezası ödi-
~hnağa kafıdir. · ~ mek teşhiri yasağı, meclis kara- yecek, ikinci defa~ında bir haftt.ı 

1 
i.ittefikler taarruza hazırlanı- rına göre, 23 haziran salı günün müddetle bapatrlacaktır. 
ar. Bu taarruzu da ilkönce ========================== 
paya asker çıkarmak sure. 

~ Avrupa kltasında _yapmak 
rorı.ar. .Avrupayı istila için 

, Son Libya 
Mağlubiyetinin tefik.lerın kullanabilecekleri 

~r bellidir: Ya İngiliz ve İzlan. 
~dalarmı üs olarak kullanarak 
·ı.ıta bir cephe açmağa teşeb -
edeceklerdir; yahut Ortaşark 

t\kdenizdeki üslerden istifade 
1~k cenuptan Avrupaya gir. 

~ .. Sebepleri 
ııe .çalışacaklardır. 

ı\Iınanya bir taraf tan müttefik 
~Avrupayı istila planını kü. 
~ er görünmekle beraber, Av
~ a.n her hangi bir asker •ıkar. 
~ teşebbüsüne karşı korumak 

tedbir almaktan geri kalmı. 
· Şark cephesinde bu yıl har
bitiremiyeceğini anlayınca , 

olmazsa Avrupayı her tarafın Mebusların suallerine cevaplar 
4 istila edilemez bir hale ge. veren l\'I. Attlec 

ek lüzwn ve ihtiyacı karşı
lda kalm~tır. Bu maksatla N or 
ten İspanya hududuna kadar 
ı. altındaki Avrupa sahillerini , 

~ını ve takviyeye başlamış, 
~l boyundaki yerli halkı da i
-~ere çekmeğe teşebbüs etmiş. 

-
Esir Düşen lngiliz 
Askerlerinin Sayısı 

175.000 i Buldu 

• ..ı .r 

Buna Karşı Mihverden 
520 Bin Esir: Alındı 

~akat yalnız garp sahillerinin 
~afaası Avrupayı bir istila 
~ hbüsüne karşı korumağa kafi 
~ildir. Mısır ve Ortasark müt
~erin elinde bulundukça, ce
~~ Avrupadan ve bilhassa İtal
.ıl.l~erinden de bir istila ihtima-
11auna mevcuttur. Bu ihtimali 
ortadan kaldırmak için müt - Londra 24 (A.A.) - Mihverin 
İJtlerin Ortasarkta üs olarak son Libya seferinde alındığını 
lanabiecekeri bölgelerden çıka- bildirdiği esirler sayısı 3 seneden 
~alan lazımdır. İfte mev. ber~ devam eden harp esnasında
~ müsait olmamasına rağ • ki Ingiliz esirlerinin yekununu 

Alınanların Libyada bir yaz takri~en 175000 c ç.ıkardığı~ı .Reu 
Q'ruzu yapmağa mecbur oluş • ter aJansınm askerı muhabırı ya. 

ın en mühim sebeplerinden zıyor. Bu muharibin dediğine 
de budur. Rornmel orduları- göre, geçen m:::ırta kadar ekseri~i 

\terlien vazif Mısın almaJ} tt.alya~ ve mustemleke aske~~· 
oradaki deniz üslerim >hır miktarı da Alman olmak u-
~tme~t . teşebbüs mu- zere .520,~00 ~sir. ~lınmıştır ... 
ak Ingilizleri Suriye Esır edilen Iı:ıgılız askerlerının 
~rakt çıltarnıak da güç de- 40,000 i Dunker9ue'de, . 950 si 

tlır. Bu takdirde mütt~fikler Norveçte, 15,000 ı Yunanıstanda 
artık bir ıaffla üssü olarak ve Girit'te, 4000 i bundan evvel. 

la.şarktan is- e imkanı kal- ki muharebelerde Libyada, 10,000 
~. ., .. Hongkong'da, 70.000 i Singapur-
~Iareşal Rommel Tobruğu d?', ~,800 ü T~bruk hariç, ~i;ndi

la vazifesinin birinci kıs _ kı Lıbya seferınde , 25,000 ı föb
l\1 muvaffakıyetle başarmıstır. rukta esir edilmiştir. 
bruğun zaptı, zaten tayYare Mihver esirlerinin 16,200 ü Lib 
Uınlan altmda,. d~nlz ÜiisÜ ol. yada, 113,000 i doğu Afrikada .a. 
. an çıkml ·lunan MIItınm lınan Avrupalı askerlerdir .. Lib
r etini ~ ·'butiin tehlıke· yada 15,000, doğu Afrıkada 

6-:"~.· ~~t'-- 230,000 Mih,·er müstemleke as. 
f2lr. ın ıra. 2, SO. 'l keri esir edilmiştir ·~ 

\ • A 
• I(~ .. ~ · 
' ~ .. _, ; 

Avam Kamarasında 
Müzakereler Oldu -

M. Churchill'in Ame· 
rikadan Dönerek Bu 
Hususta Tam izahat 

Vermesi istendi 
J Londra 24 (A.A.) - Dün Avam 
Kamarasında M. A ttlee'nin iza • 
hatı' dinlendikten sonra Kont 
Vinterton Churchill'in Birleşik 
Amerikadan döner dönmez kür
süye gelerek Libya mağlUbiyeti 
hakkında tam beyanatta bulun . 
masını istemiş ve demiştir ki: 
"Aramızdan bir kaç kişi zırhlı 

tümenlerimizin silahlarına dair 
bazı malum ata maliktir. Bunla
ra Müdafaa Nazıriyle Harbiye 
Nazırının dikkatini çekmek ge
rektir. Çünkü zırhlı tümenler i. 
miz ve Amerikan tümenleri düş
manınkinden daha k uvvetli b ir 
silahla cepheye gönderilmezse 
tarihimizin en büyük felaketle • 
rinden birini yaşıyoruz demek. 
tir.,, · 

Meclisin bir çok azası K ahire
den gelen ve daha pazar günkü 
gazetelerde çıkan iyimser telg. 
raflara hükumetin dikkatini ç~k 
miştir. 

M. Attlee, cevap vererek bu 
telgrafların resmi görüşü ifa.de 
etmediğini söylemiştir. 

Bundan sonra kürsüye gelen 
Sir Stafford Cripps, Avam Kn • 
marasmın askeri dur uma ait rnü 
zekerelere iki gün ayıracağını 
bildirmiştir. 

İşçi mebuslardan Brays m~li. 
sin dönmesini arzu ettiğindeı1 
M. Churchill'in haberdar edilip 
t<iilmediğini sormuştur. M. Att-
1f'e., verdiği cevapta Başvekilin 
Amerikada pek mühim mesele
ltr görüşmekte olduğunu, fa. 
kat uzun müddet memlek~•te.ı 
uzak kalamıyacağını bildirmişrır. 

SiYASi HALK GAZETESf 

ÇOCUK ANSl~LOPEDJ SI 
Aldm.. CDftkO ı.a Ant1klopeın ona "' ılctep kftabı bdu .,. latflcl 

ondan daha aly• d• lhımdır, 

Fiyab Yedi Liradır. 
_ -- ·,.AN mo ...... ındı w ldUıpçılard• bufaftu•:' 

Pasifik 
Konseyi 
Toplanıyor 

Topraklarımıza inen 
Bir Amerikalı 

lngiliz Başvekili İle 
Kanada Başvekili de 
lc;timada Bulunacak 

7 aggareci ile Mülô.kat 
----

Mr. Roosevelt "Tam 
Vaktinde Taarruza 
Geçeceğiz.. Diyor 
Vaşington 24 (A.A.) - M. Roose 
veltm katibi Early, Cümhur Re
tsJnin Fasifik harp konseyini ya 
rın hususi içtimP.a davet ettığjni 
bildirmişıir. Early, M. Churchıll. 
in ıçtimaöa hazır bulunacağını 
ve Kanada Paşvekili Mackenzı<? 
King'in toplantıda bulunmak Ü· 
ıere yola çıkını~ olduğunu ilave 
etmiştir. 

Ustteğmen Enderson, ROmanya'da 
Geçen Heyecanlı Macerasını ve u 
Esnada Nasıl Yaralandığını Anlatıyor 

Nevyorkta 20,000 kişi önünde 
bir unutuk söyliyen M. Hopkins 
·•vaşington görüşmelerinin yega 
oe hedefi taarruz stratejisinin 
hazırlanmasıdır,, demiş ve reisin 
şu mesajını okumuştur: 

"Ruslara, harp meydanında 
bile yardım edeceğiz. T aarruza 
tam vaktinde geçeceğiz ve Rus 
cephesi hiç bir vakit yarılmıya • 
caktır.,, 

SOVYET (TEBLiGi 

Sıvastopol'da 
Açllan Gedik 
· Kapatlldt 

Harkofta Sovyetlerin 
Yeni Mevzilere 

Çekildiği Bildiriliyor 

Bu Cephede Almanlar 
Bir Taarruza Giriıti 

Moskova 24 (A.A.) - Bu sa • 
bahki Sovyet tebliği, dün gece 
Sivastopol cephesinde Rus kuv • 
vetlerinin sayıca üstün düşman 
kuvvetlerine karşı şiddetli sa. 
vaşlara devam ettiklerini bildir
mektedir. Cephenin başka ke • 
simlerinde önemli hiç bir değişik· 
lik olmamıştır. 

Harkof'ta tazyik fazla 
Londra, 24 (A.A.) - Harkof 

kesiminde R uslar ağır Alman 
baskısı altmda gerilemişler ve 
yeni mevzilere çekilmişlerdir. 

Sivastopol k alesinin şimalinde 
açrlan gedik Ruslar tarafından 
kapatılabilmiştir. Rus Karadeniz 
filosu k aleye takviye kıtaları ge
tirmiş ve kaleden çocukları al • 
mıştır. 

ıt!fr Devamı Sa. 2, Sü. 5 

ALMAN TEBliGi 
Sıvcistopol'da 
Sovyetler 11 
Bin Esir Verdi 

Geri Kalan Kalelerin 
Zaptı lc;in Şiddetli 

Muharebeler Oluyor 

l 
r 

~ 
-,-;-,-,-:_n_:_t_!_l_i_3_~-i'l 

Mısır Hudut 
Bölgesinde 

-o-

Mevzii Bazı 
Muharebeler 

Başladı --
G. W avell'in Tekrar 

Şimali Afrikaya 
Döneceği Söyleniyor 

Kahire 24 tA.A.) - Ortaş:ırk 
İngiliz tebliği: Dün bütün gün 
seyyar kollanmız mevzilerimi"lin 
batısında faaliyet göstermişler -
dir . Gambut'un cenubunda düş.. 
manın hazırlık hareketleri mü~a
hede edilmiştir. Dün bütün gün 
Sollum'un şimalindeki kesimde 
küçük düşman mufrezeleri kuv
veUerimizin hücumuna uğramış. 
tır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 24 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Şimal Afrikada Tobruk müs -

t ahkem mevkiine getirilen esir
lerin sayısı 33 bini bulmuştur. 
Mısır hududunda mevzii mu. 

harebeler olmuştur. , 
Maltada hava istinat noktala

Berlin 24 (A. A.) - Alman or~ rınm bombardımanına iyi neti -
rfu lan başkumandanlığının tebli- celerle devam edilmiştir. 
ği ; Sivastopol müstahkem mev- Mihve1·i1ı sezilen niyeti 
kiinin şimal kısmında, Sever naja Kah" 24 <AA) M'h · k .. f . . . r d k' b h ıre . . - 1 verın 
or ezının ~?"°~ ır~ e ı erz-ı uı . Capuzzo ve Halfaya'nın .arkasın. 

ncunda henuz l."lukavemet etmek d d 1 ak b d - b · 
te olan düşman bd.ıı..iyeleri yoke. an o aşar cenu a ogru ır 
dılmiştir. l:Iff" Devamı Sa. 2, Sü. 1 

Müstahkem mevki cephesinin 
şarkında Alman ve Rumen klta
ları orman ve çalılıklarla örtülü 
yolsuz bir araziden geçerek iyi
ce t ahkim edilmiş olan ve inatla 
müdafaa edilen düşman mevzi -
lerine kadar ilerlemişler ve baş. 
ka istihkam tesisleri zaptetıniş
lerdir. 

l:1JT Devamı Sa. ~, Sü. 6 

Sovyet Büyük Elçisi · 
Hareket Edjyor 

Ankara 23 (TAN) - Sovyet 
Rusyanın Ankara büfük elçisi 
M. Vinogradof bir iki güne ka. 
dar Sovyet merkezine gitmek ü
zere şehrimizden ayrılacaktır. 

Bu reı>imde A merikalı tayyareci 
Enderaon'u tedavi edilmekte oldu· 

ğu hastanede görüyoruz. Bindiği 

tayyare de bir arkadapnın hayabnı 

kendi hayııtı parasına kurtarmiya 

çalışırken yarıılanan bu genç pllo· 

tun maceraaı hayli meraklıdır. En· 
deraon, Türkl)ede gördüğü miaa

firperlikte n bUytlk bir memnunl· 
yetle bahsediyor "fakat, TUrklyeye 

harp içinde dı:ğil, sı.ılh zamanında 

ve beni baıka yerde vazife bekle

m ezken gelmek isterdim,, diyor. 

'' -Üsteğmen Endcrson ile gö 
rüşmek ıstiyorum.,. 

Onu hemen tanıvorlar. 
"- Üsteğmen E°iıderson mu '?.: 

Bugün ayağa kalktı. Şımdi hah. 
çede hava alıyor.,, 

Beni aradığım şahsın yanma 
götüren hasatba.lncıyı takip eder 
ken kendi kendime dii~iimiyo • 
rum: Amerikan tayyareciler inin 
Türk topraklarına indiği ni duy• 
duğumun üzerinden tam bir haf
ta geçti. K im derdi ki bu vaırn· 
dan tam yedi giin son ·a Yeni 
Dünyanın bu talihsiz ucucul:uın
dan biriyle bir İstanbul hıstaha.. 
nesinde görüşmek mümkün ola· 
cak . 
üsteğmen Enderson'u bahrrde 

l:Ji'i'" Devamı Sa. 2, Sil 1 

r 
1 iki italyan 
1 Tayyarecisi 
i . . . 
ı lskenderun <?nünde 

1 . ~ir Sandal içinde 
10lü Olarak Bu1undu 

Ankara 24 (TAN) - Şeh. 
rimi7e gelen malumata gö. 
re, iki İtalyan tayyarec ;si 
kau~uk bir sandal içinde t:-. 
kenderun sahillerine dıi~ • 
miişlerdir. Sandalın k:ıra\·a 
\ urduğunu gören sahil mu. ! 
hafızlan derhal kazazedclc • İ 
rin imdadına koşmuslar!';::ı ı 
da bu iki İtalyan tayyareci-.i ! 
ölü olarak bulunmuştur. l\la. 1 
halli hükumet ve adliye mn- i 
kamlan bu iki ölü icin lfıuın 1 

gelen il1tiramı gösterıni-:-ll'r 1 
ve kendiler ini askeri mera • i 
simle götnmii~lcrdir. A~·ı·ıt·a S 
vakadan İtalyan makamları ı· 
da haberdar edilmiştir. 

------------------------= 

Başmuharrirliğin Yeni Tarzı 
R E F 1 K Biz~m ~ençliğimi.zde g~etelerin başmuhar. 

rırlerı daha zıyade ıç politikadan bah-

H AL 1 D 
settikleri ve parti kavgalarına yer verdikleri 
için makaleleri fazla malılmata ve dünya hadi-

KARAY 
selerini bilmeğe lüzum göstermezdL Bu muhar
rirler kalem kuvveti, kelime oyunu, nükte ve 

. . icabında küfürle işin içinden çı.kabilirlerdı. Dış 
polıtıkaya dokunan yazılarda aranılan meziyet de (hukuku du
vel) ve (tarihi siyasi) den bir.az çakmaktan ibaretti. Eski (Sabah) 
gazetesinın ba~muharriri D. K. yi bilginler bilgini sanırdık; zi
ra makalelerınde bir takım eski muahcdelerin, hukuku dü~ e1 
maddelerinin ve siyasi tarih müelliflerinin adları, sanları, fık • 
raları geçerdi. Onlara bakarak "Avrupa görmüş, Avrupa mek
teplerinde ok~!lluş, neler de öğrenmiş,, diye şaşıp parmak lSI· 
ranlar çoktu. Obür taraftan bü.yük bir edibin iyi bir başmuhar
rir olduğuna inanırdık. 

Şimdi başmuharrir veya siyasi makale muharriri günü gü
nüne, saati saatine dünya haberlerini radyo başında dinleyen, 
her devletin kendi menfaatine ve düşman zararına yaptığı pro· 
pagandaları kaçırmıyan, durup dinlenmeden bunu kendine i~ 
güç edinen ve sonunda bize tam bir hülasa veren uyamk, canlı, 
kulağı kirişte adam demektir. Eskiden başmuharrir günde yir
mi üç saat gezer, tozar; uyur, konuşur; nükte ve talakat savu
rur, gazetelere şöyle bir göz atar, bir saat içinde, süslı.i, bela. 
gatli veya iğneli cümlelerle makalesini karalar, vazifesini yap
mış olurdu. Bugünkü muharrir bilgili olduktan ve dünya ga
zetelerini okuduktan başka radyo makinesınin tutsağıdır da ... 
Şu saat, şu dakikada şu veya bu metre üzerinden Amerikan, 
Alman, Rus, İngiliz, hatta daha küçük, daha silik devletlerin 
haber ve propaganda yayımını dinlemek zorundadır. Ta ki vak
tir.de bize en yeni havadisı ve en yakası açılmadık politika o. 
yunlarını öğretebilsin... Artık, aradığımız üslı1p güzelliği ve 
ciımle parlaklığından fazla olup bitenlerin komprime şekline 
sokulınuş özüdür ve kalem hüneri, edebiyat süsüncle değil, top· 
ladıklarıru kısaltma keyfiyetindedir. 

Bu sebeplerle de başmuharrirlik bir ihtisas ve .ayrı bir ka. 
biliyet işi olmuş, edebiyatla ilişiği bulunm.ıyan büsbütün ba;,ka 
bir şubeye ayrılmıştır. Çok gazete okuyacak, okuduğundan ı.:r•k 
radyo dınliyccek, kısa, az ve kolayca anla§ılır yazacaksın ... Ya
ni bir Süleyman Nazif veya Cenab Şahabeddin olmıyac::.'ksın! 



-----------------:...__:: ____ __:_.=====:=::--- 1 Al\ 

merikalı Tayyareci Bu Sene Fazla 
Çeltik Ekildi 

25-6.942 ~ 

Yangın Çıkaran r - r>IKK1'- T· _..., 

Evlathk Şeh ri Kerbelaya - Döndürmiyefim 

n:tfj" Baş tarafı 1 incide 
diğer bir ahbbaiyle beraber bulu 
yoruz. Tayyareci benim tahminim 
hılcifına gayet ufak tefek yapılı, 

1 
sarışın, mavi g~zlü, güneş yanığı 
yuzli.ı, 26 yaşlarında bir genç ... 
Yaralı olan elini saran sargı da 
olmasa, daha bir kaç gün evvel 

t t Avrupanm harp semalarında düş 
man ateşine göğüs geren bir as
kerle karşı karşıya bulunduğumu 
hatırlamama imkan yok .. Gözle.. 
rinde öyle hoş bir çocuk safiyeti 
var ki... 

,yarak gitti. Gt-rek elimin yarası, ge
rek havasl7.lık bende de tesirini gös
termiye başlamıştı. YtızUm korlrunç 
bir şekil almış olııcc.k ki; bir araltk 
pilotun kendi mııskeıdni çıkarıp bana 
taktığını hissettim 

"Bereket bütiin • bombal:ırımızf at
mıştık. Hemen geriyf' döndlik ve bir 
tnilddet sonra rla tehlike mıntıılCaıım
dan çıkmış old;.ığumu7 için lrtifarmı
zı azaltablldik. Ark:ıdaş1ardan biri 
de bocağtndan yara1antnıştı. Tayya
renin hiçbir yerine mühim bir zarar 
olmamıştı. Fakat aksi gibi bozulan bir 
iki yeri ııc;arken tıımlr etmenin im
kanı yoktu. Ve işin daha kötü tnraft 
bu tamirleri yapmadıkça da çôk u
zağa ucmamız mümkün değildi, Ni -
tekim bir arahk artık önümüze ilk 
çıkacak meydana irımek mı>cbuı;iye
tinde olttuğumu:-u htcsettik. Tabiatiy
le iner inmez de nezaret altına alın
dik.,, 

Taksilere Yüzde 
25 Zam Edildi Harkın Ucuz Pirinç 

Bulmasına Çalışılacak ( ...... -........ -~. . . . .. ~ 
Pirinç ı::atışhıırnm :::erhP.st bıraktı- : Bu Suretle Taksı Ücretlerı Eskı Fıyatlara Yuzde 75 : 

ma!ı fizerlne ı:ıcvcıı! nfr1nç rekoltesi ! İlavesiyle Ödenilecek Fakat Mücteri Almak İstcmiyen i 
ve bunların haıka s<ı1ılmnsı drnfındtı 1 ' ~ ·ı 

Hanımmı Kilit leyip 
Öldijrmek istemiş 

Bir miir!det evvel F.renköyünne 
Raıı:ın Ft>hmlntn karı~! nllbP.rl~tanTn 
evJAıtıığı 17 ya~mdrı Fatma hir gece 
k~skU ateşe vermı~ ve Dilbcristenın 
vnttrltı odayT da kil!tliycrek köşkle 
beraber onun da vaıımasma teşebbOR 
etmlsti. Fakaı ııtcş itfaiye to.rııhndnn 
l(/lşk kTsmen vıınd•ktnn sonra söndü
rO!mOş ve Diltı"rl~tflr. da kanının ki
lidi kırılarak '1C1adan ~ıkarflmış ve 
kurtarılmıştı. Bu ~ucln adliyeye veri
len Fatmanın muhakemesln~ dOn 1-
klnd ağtr ce7.adıı bnıılanmıııtır. Genç 
kız sorJ!Usu ~Trasındo Dllbcrlstnnın 
l(endi9inl kam~ı ile sık srk döıir1UtU
nil.o gün de :vfne kamçı ile d8ltd!l
~ilnU, bunun fl1erınP "pamuk pren
ses \'e yedi elite, rllml~cie oldııku 
ı;ıibl ve intikam almak kııııdlvle Hn
nımınm yattt)tı oda kopıı;tnı kllltle
vip köşkil ateşe vcrdlğlnl söylemi~
tlr. 

fstanbulda bir J'11etnba lıJ)'LI 
kıtlıljı var. Göıtepe, Sırmakeş. 
Karakulak lbi memba ıul.ar 1 

••hre .ıtı l9 •lmlyor-, Tatcfelen ııı· 
yunu k damacanası to 1<11· 
ruta veı'lf~of'. Ça{Slayan ve Ha· 
midiye ırb) Tef'koı ıuyu •yırın· 
dtkl '8'ttr u _,r,bclunabflen eırnt 
lerd11 - ni! bir buçuk teneke• 
ilk damRcııralarcfa 40 - 45 l<LI' 

ru,a ı~tılıyor. Fak11t bıi suları d• 
ancak ,ehrln merknlnde bufmlllC 
mOmkün oluyoıo lJ:rak semtlerd• 
Kırkçeşme ve Tcrkostan batk" 
ıu bulmak kabl' olmuyor, 

alakalılara mııllımat Yermek üzere ~ Taksi Şoförleri Şiddetle Cezalandırılacak 
maruf çeltik fahrikntörlerlyle. t0ptan- \. • 

cılıırdan mürekke.; bir heyet Anka - • • "" -···--- · .. ··-· .. • .. -·' 
raya gitmiştir. Altn:ıcak tedbirler ı;ıı- Taksi şof~rlednin müşteriden faıl:ı vetnamesini 15 gUn için mUıınciere e-

Bahçedeki koltuklara yerleşi -
yor ve konuşmağa başlıyoruz. 

Bir ara benim kendisini tetkik 
etmekte olduğumu sezmiş olacak 
ki, sert yapılı, burunları kalkık 
ayakkabılarını işaret ederek: 

yesinde halkın 1esblt f'clilen fivatlarhı para almasmm ve bt..,nilcn yere yol- decektir. Her taksi bir scyrllsefer 
kolaylıkla pirinç bulınehırt t;min e- cu taşımamasının örıüne geçmek mak cüzdanı faşımtva mecbur kalacaktır, 
dilecektir. Diğer topn;k mah~ullerin- sadiyle Emniyet 6 ıı:cı şube müdUr - Bu cüzdana b~nzln nldıih vakit soo
de olduğu gibi, bu srnf fa1.ln çeltik lüğü tarafmaıffi hnitrlanan proje diin tin kaç k!lometre r,österdlğl kaydedl

"- Ayağımdaki bu .acubelere 
mi bakıyorsunuz, diyor, biz bu 
'kunduralan yalnız uçuş esnasın
.da giyeriz. - Ve sonra lfıtife edi-
v·or - Eğer havalanırken, uçuşu
mun sonunda bir Türkiye seya _ 
·hati nasip olduğunu bliseydim, 
yanıma yedek eşya alırdım.,, . 
"- Peki ya elbiseniz.. Tablt 

ıuçarken üzerinizde bu gümüş el
ı:nseler yoku t?,, 

a C "- Elbette.. Bunlarl bugün getir-
ılcr. Şimdiye kadar yattyordum. Dün 

l clseydiniz beni bu vaziyette yatak
;.a bulacaktınız." 

Ve yaralı olmıyan sol eliyle cebin
icn tedavisi esansında çekilmiş bir 
~im ~ıkarıp Nze uzatıyor: 
"- Elinizin yarasr a~Il" mt?., 
Eline $Öyle blr bakıyor ve duda

:tını büküyor., 
' Yanımızdaki arkada' dayanamıyor: 
1 

.,_ Üsteğmen !azla mütevazi doğ-
rusu, diyor, sonınut da size ynrasıru 
1nasıl aldlğmx anlatsın.,, 
1 İkimizin rsrarı tı:zerine tayyareci -

. fen şu hikayeyi dinliyoruz: 

"- Tayyaremiz Romanya üzerin
pe on bin tnotre yükpeklikte ucuyor
, lu. Tayyarenin içinde pilot pilot mu 
vıni olan ben, rasıt, telsizci ve tap
ular vardı. Menzilimize vardık. Bi
nci bombamtzı atarken peşimizde 

!r "Messerchmidt 109,, belirdi ve 
' ze ateş nçtı. Derhal mukabele et-

~ 1• k Bir yandan ateş ediyor, bir yan-

'f 

ıl rı da bombalarfmu.ı atıyorduk. Bir 

1 rahk başımı arkay::ı çevirdim ki ne 
oreyiml Birinci toPÇUnun oksijen 
,ı,ıskesi yüzünden düşmüş; zavallı 

"tkin bir halde yerde yatıyor. Oıi 

tn metre bir irtir2da havasl'Z kal -
"'lanin ne demek olduğunu bflmem 
, savvur edebilir misiniz? Hemen 

1 ı?ndi maskemi çrlcardım ve arkada
mm yfizOne vcçirdlm. Ben bununla 
ıeşgul iken peşimizdeki düşman tay 

;v ıresi bizim a!tlmız., geeı-niş olacak 
'. ,i; ansızın tayynronin altından giren 
ır kurşun avucunıurı fçinden girip 
zerinden çıktı; caketimin yakastm 

lelip tayyarenin tavanından vtzıldı-

İşte bir ark"\daşın hayatın! kendi 
hayatı pahasın:ı kurtannıya çalışrr
ken yaralanan Amtrikalı tayyareci
nin hik!iye~ı ... 
"- Tayyere~iliitc girmeden evvel 

ne iş yapıyordonuz?,, 

"- Okumakta olciul\ım Kalirornia 
ttnfv~alteslnl bitirince sivil t."ltyare
clliğe girmek niyetindeydim. Fakat 
ben Ünlversitevi bit.rlnce harp çıktt. 
Mektepte tanıştığım bir krzla evlen
dik. Karım Kıılifntnla'da mualllrrtlfk 
ediyor Ben de orduy;ı girdim .. Şimdi 
artık biraz dn siz bıına hııvndls ve
rin. Libyada ne oluyor? Sivastopo1 
dayanıyor mu?,. 

İşte o zama'l farl:l'dıyorum ki, bi
zim için en son havı.dlsl t~kll eden 
bu ıenç tayyarecfnlrı, burada bulun
duğu bir harta içinde, bir parçası ol
du!u bugünkU harple alllkası kesil -
miştlr. Bugtlnün 61ılh diyan TUı·kl -
yede; eline geçen ga1.eteleri de oku
)'amadtğı için hiçbir ~eyden haberl 
yoktur. 
Üsteğmen E!'lde-rııon frnnsııca bil

miyor; yalnız bir parça lspanyolca 
anlıyor. Fakat o isin kolayını bulmus. 
"Nasrl olsa, diyor, harbin sonuna ka
dar buradayun. En iyisi tUrkçeyi 
!5ğrenrnek •• ve tatlı bir şiveyle öğren
diği kelimeleri ııaymıyo başlıyor. 

"Yemek, yumurta, yok· su, evet; si
gara ilah ... ,, 
"- Memleketinize ayak bastığım 

gUndenberl herkesten güler yüz ve 
iyi muamele gördüm. Doğrusu Türk
ler çok na:zlk lnsarılar. Fakat Türkl
yeye harp zamanf tleğil; sulh içinde 
beni başka yerrle vio1Jre· beklemezken 
gelmek isterdim.,. 

Bu masum itiraf üzerine omm saf, 
çocuk gözlerine bakıyor ve orada ilk 
defa döitüotüğü mücadeleyi kazanmak 
için biriken azmi gör(lyorum. Bu 
gözlerde başlanan iel' bitirememenin 
acLc;mı okuyonım, Ve işte o zaman 
anlıyorum ki, karııımdn tasasız bir 
dellkanlt değil, bcnimı;edlği bir dava 
uğrunda döğü~en mert bir asker var. 

s. s. 

ekimi de yapılrnıştır Bilhassa Trak- Belediye Daimi l!:nc·tlmeninde tetkik 
ya ve Uzunköpriide çeltik için mfü;att edilerek karar:ı bağlanmrstrr. 
>:abalarda !azla ekinı yaprlmış1ır. Yur Bu karara göre, Belediye Daimi 
dun bazı mmbkalartr>dn ekime bir Encümeni diin lakai fiy:ıtlıırma yeni
hafta daha devam edilecektir, den yüzde yirmi beş bir zam k:ıbul 

Yeni mahsulıin idrakine Ey11'.11 so- etmistir. Bu sureti'! tdksUere yapılan 
nunda başlanacrıktır. Gecen ytI re_ zam yüzde yetmi; beşi bulmuştur. 
koltesinden sa lll edilmiyerı pirinçlerin Bundan baeka paat y1fmi döttten son
üç aylık ihtiyacı kar~ılryacak miktar- ra 50 kuruş gece zammı ödenecektir. 
da olduğu bildlrllml'ktedir. Bu kararlar bugünden itibaren yü-* rürlüğe girecektir. :Yeni zamma rnğ-

htanbul Vllbeticderı tebliğ oluıynu~lur: men müşterilerden fazlı- para alan -
Pirince el koyma mubayaatı hitam buldu· l l - k lk •' [ t 1 

tundan ll5n <dilen reoml flyatlar Hıerindcrı ar, pazar ıga a Mwfir, m tıı eri a -
15 hıııiran 1942 ta~lhindın ilib•r•n .,ırlnç mamak: lstiyen!er yıldırtm ce:ı:asma 
alım satır11ınrn ve nakliyatınrn •erbest bu· çarptırılacaklardır. Belediye, bugün 
Junduğu tebliğ olunur. 

bu hususta bir tenhihl beledt ne,re
decek ve bu noktalaır izah edecektir. 
Ayrıca taksiler bo~ oldukları vakit, 
yahut durakl'lrda beklerken dalma 
"~erbest .. işaretini takacaklardır. Be· 
lediye Daim! Encilmı>~ taksiler !<;İn 
birer defter tutturttcaktır. Emniyet 6 
met şube mtidtlrlil~U tenblhi beledi
ye rlayet etmlvenlere ilk defa bf'ser 
lira ceza verecek, ikinci defasında 
taksinin tabeHisını ve §Oförün ehli -

1 Kumaş Vurguncusu 
Adlfiyeye Verildi 

lecck ve aldı{tt ben7ıne göre kaç ki
lomf'treye kadaı yol :rııpncağı da ya
zılacağına göre. şoföı·ler "bımzln yok!,. 
bahanesiyle mOı;teri almamıızlık ede
miyeceftır. 

Encümen taksiler için yeni bir ça
lışma hududu rizilerek. bunların u
zıık mesaeelere çıkmnmalnrmın temi
ni hakkında bir kara'r vermemiştir. 
Belediyeye yaptlan teklifte Bcvnğlu 

semtinde Mecicliyeköy - Sütlilce ve 
Rumelihlsan, İstanbul semtinde E -
y(lp - Edlrnekapı - Topkapı - K:ır.Iı
çeşme ve ÜskUdar cihetinde de Bos
tancı köprüsü - Ktınkh ve Kuzgun
cukla çizilen bir huduttnn d1$ar1 tak
ı:llerfn lıletllmemesl lstenllml~tl. A -
lAkaltlar ev\•elce 2700 tak!ıi şehrin 
mllnakale frıtlvactn· ancıık karşılar -
ken. şimdi 700 e k~ tlar a:ı:alnn araba 
ıle bunu temin için höyle bir tedbirin 
lıiznn olduğunu ileri sürmektecilr. 
Dolmuş usulü de aynca incelen -

mektedir. Bu meseleler hııkkmda ay
rı ııyrt karar verilerP.ktir. 

Suıtanhnmamtnda kumaşçı Brod'm 
ma~azasında dUh bır cürmümeşhut 
yapılmıstır. • Evvell<i ıt~c maı!oznya 
kumaş topları getirlld:ğlnl g8ren Or
dulu bir tdclr kenniı:lne de bir mik
tar kumaş verilmes,nı istemiştir. Ma
ğaza sahibi "yarın sabah ~eliniz, 
vcrellm,, cevablyle tliclri savmrştır. 
Dün sabah mıığa:ıaıyo. giden Ordulu 
tacire malların tıımamen satrlrtt~ 
söylenmlştir Hunun ii:ı:erlne hadl~e 
İıışe MildürÜl{tilne hııbeı• verilmiş ve 
mağazada yapılan araştırmada giz -
lenmiş kırk top kumaş mc>ydnna çı
karriıırak mağııza sohibl Mlllt korun
ma mahkemesine gilnc!crllmlştır. 

Maliyede Bir Tayin 

Sokaklarda Dilenen ve 
. Dolaşa 1T1 Yoksul 

Çocuklar rroDlanacak 

Rıtnların 

O.larak 
Cemiyet e 

Y etistiri lmesi 
Faydalı ~İrP.r Unsur 
İGin Tedbir Alın ıyor 

Ankara, 24 (TAN) - Mallye Ve
kaletinde milnhol bulunan muhasebat 
umum müdürlllğU musvlnllğlne ma
liye müfettişi Aldattın Kayalp ·tayin 
edilmiştir. 

M:t;11·W~i 
Zabıta buı;inder. itlbarc>n faaliyete 1 dilccektir. Dariiliicez~cle alıkonulan 

ger,erek htanbulun Belediye hudutla~ cocuklıırm cE'm•yel" ff.ydalı bir un
rı dahilindeki kazalarda sokaklardıı sur ol:ırak ye: iştiı-"lme•i için geniş 
dilC'nen ve dola<:an yoksul çocukları mahi:ve!te nazı tııs;ıvvurhır vardır. 

topltyacaktrr. Akşama kadar bu -.,e• Vali Lütfi Kırdar Ş"hir soknklarında 
kilde toplanan çocuklar Darl\lfıcezeye ve ıııırada bura<fo dol&!:an kU~lik c:o
gönderilecek, bunların ailt> ve geçim cuklartn vııziy~tiylc yakından alfıkıı

BUGONKt) PJ?Oi':RAM 

Fatma yalnız bmı1nrı yapmıı1dıı 
kıılmnmış, evvelii kttskteki kıymetli 
eşyalarm bir ktı-mını sevglfüi Ahme
din evine J!ötUrmüs ı;onro da nı;ai!T 
kata gaz dökmllş, c.'•~er katlara da 
kllltıtlar doldurmuş ve ııonra bUtUn 
katları birer birer cıteşlemiştir. Fat
ma Hanımı Dilberishın• öldlirmek is
temediğini ilib:e etmiştir. l\Tahkeme 
~ahitlerin dinlenmesi içn başka güne 
bttaktlmı$tır. 

Parti Genel Sekreteri 
Adanada 

Adana, 24 (A. A.) - Cümhtıriyet 
Hfllk P<ırtisi C~nel ~ekreteri Mem -
duh $1'vket Esendal dün buı-aya gel
mlstir. 

lzmitte Faydalı 
Yağmurlar Yağdı 

f.mıit. 24 (A.A.) - Mıntakamtt.da 
l:ılr mücl~ettenberi devam eden ktı -
rııklık. evvelki ~iln a7ami harldlni 
hulmuş ve haı ııret derecesi g\\nı>.şte 
62 ye kar:hr vüksel'Tiistlr Doi!u ı?il • 
nc>vnen ec:en bu şitldetli \"!' c:ıcak riiz
gar mE'yva mahusullinii zararlara uğ
ratmak iizere lken hava' biı'denblrc 
cll'~lşerek nün öğleden snnra ciftclnln 
vii:r.fint\ ıti.llrtGren ya~mur ya[!mry•!I 
b;ışlamıştır. 

Fnı1flııliırla bu;tlin rfe dcvnm P.ncn 
bu ye~murlnr kuralclık endişesini 
h"rtı:ır:ır etmı~tlr. 7.SO 'Program 

7,33 MOzik (Pi.) 
7.45 Haberler 
e,oo MOzik <Pi.) 

12.U Proğram 
8.1$ Evin saati 

12.10 Proıırım 
12.41 liabcrler · 
ıa.oo TUrlrDler 
18.00 Proıınm 
18.03 Çıfte fasıl 
19.00 .Konuııma 

19.1 S nftnı mllzlfi 
19 30 Jllberıer 
Hl.45 Yurttan 1t•ler 
20.B Radyo uıetul 
20,45 Şarkılar 
21 00 Ziraat takvimi 
21,J O TOrk~ler 
2ı.JO Konuşma 

21,45 Bando 
22.30 Haberler 
22.U Kapanıı 

vaziyetleri ayrı ayrı tesbit edil~cek• dnr olmaktadır. Btı hususbı yiiksek hlidiinde bulunmuşlar9ır. Şimdiye 
lir. Toplanan çocuklıırdan kimse~iz makamhırın da himayesi temin Pdi - kadar toplanan dilenciler ara•ında 
ve hakikaten yoksul ve himayeye !erek 'l"-~sul :;cıcukhrrın \'niyeti e- bulunan ıdiçük çoctıklııt Darii1accze
muhtac · olanlar Daıitlllcı>zedc alrko - -saslı " \ "Ptle ısıtıh eı-lilecektir. ye gönderilmiştir. Bunlar yalnlz Da
nacaktrr. Aile ve gedm vaziyetleri Yoksul ~·ocu':<l:ırı't himayesi f(;ln bir rillıicezede barmdırrımakla kalmıyo. -
yerinde ol,ırn d.ı dilfnmeyi bir sanat cok varlıklı vatımdı> .. lar da $1ındiden cak, okutulacak ve bir sanat sahibi 
haline getirenler veıllctlne teıtlim e- bu işe geni: mikyasta y1ırdlm taab- olmaları da temin edllccoktlr. 

Sucular. aebe,, olarak Hamldl· 
ve çeçmeı .. rınln sabahın ıet<I• 
?:inde açılıp ııktamın dlSrdU"d' 1 
kapandıOını ve ırıusluklarda gı· 

yet az eu bulıındu{lı.ınu, arabıı·1 
ların bıızan eu rll>ldurmadan ger ' 
dl>ndUl<lerlr11 a!iylll)'cırlır, 

lstanbul, uyıınz lyl ıu memb• 
lıırına mallk oldı•{ıv ·halde. bııg0f1 
VH•tHııı:lık yUzU11den yalnız H•' 
m ldlye ve Çaljlayan ıularındıı" 
ba,ka eudan latlflıde edememal< 
vulyetlnde bulunuyor. HIQ ol· 
mu11 Hamldlye 9e,melerlnl ıeh• 
rln lhttyacın·ı ı.·11r,ılıyaeak blr 
tekilde ı,ııtmellylı:, 

Fevkallde .. mnnlarda, fevki ' 
iade tedblrleı- almak icap eder. 
Hamldlye çesmelcrl sabahın ıaııt 
8 lnde açıla'la5ına ıaat bette a· 
çılmalı. dörtte kapanacağına 20 
de kapanm:llr, Hatta gecelerl de 
acık bulundurulmalıdır Blr me• 
,,.;ur yerine mUnavtbe İle iki vt· 
ya Ue me'Tlur çalıı:tırı:larak gUnUrı 
ve g~cenln her ııaatlnde su aımık 
lmk~nı verllmelldlr. Pek bol ıu· 
yumuz varken şet>rl Kerbel5 sah· 
~""ı na rlönd•lrm iyt>llm, vir"" 

Yeni Ekmek 
Karneleri· 

P ,.., rl rte~İvP. J( r-dP.r 
H~lk1t Daaıtılacak 

Hıılk dnltıtma blr11k1Prl bugiirıdC~ 
itlbar('n iaşe merkezlerinden ekı1"e,, 
kamelC'rini ıılacak ve bunları p-.ı,...ı' 

w t9. 
tC'ı:ine kadıır birlik 1\nısma daıı;ı 1 cııktrr Yeni kıırn~ dıığıhlTrkC'n ,..c1c 
kRrM.(!lcrin kncnnlıı.n alın:ıraktrr. ~1. • ... ,," 
ııflh kıırnPlt>rlni kııybc>ttiklerinl ı;o t• 
llv,..nlf"r nilfll!' cil7.cforlıırını fbrat. "

1 tnl'k ~ıır,,tfvle kocAn vermekle m!lKC • 
lef tutulmıvacaktır. 

Altın Fiyalları 
Dün blr aıtın ~3 liradan \'e b

1
' 

gram küle,:!'! 448 kuruştan .satrimısttr. 

l GE.CE GELltıl H•BE.AllER 1 
Mosko~ya Göre 1 Amerika Açığında 

Egede Üzüm ve Tütün 
Rekoltesi İyidir 

Ankara, 24 (TAN) - Ege mıntaka. 
sından gelen haberlere gBre t.~lım 
mahsulü mü1ait gitmektedir. Bn mah. 
sul hakkındaki ilk tahmin ~er, rckc.lte'-

. nln geçen seneki 35 bin tona multablf 
bu sene 60 bin tonu bulııcağınr gôs
termektedir, Bu seneki ı'ddetli kış in
cir ağac;:larırftla tahribat yapmıştır. Bu 
yüzden 20 bin ton mahşul ahnacagı 
tahmin edilmektedir G~cen seneki 
rekolte 40 bin tondu." Tiltüıı reko!tesi
nin de geçen seneki 55 milyon ltilcıya 
mukabil 75 mi!yon kiloya yükseicLcği 
anla,ılmaktadır. 

·: ··AfRiKA" CEPHESi·~.~ .. 
~ Baş tararı 1 incide 

ihata hareketi yapmnk suretiyle 
taarruza geçeceğini gösteren ba· 
zı. alametler mevcuttur. Böyle 
bir hareket, arazinin arızalı ol
ması dolayisiyle bazı güçliikler 
arzetmekte ıse de imkansız de . 
ğildir. 

it:!!!" Baş tarafı 1 inddc 
Moskova radyosu, buglin, Sov

yct kıtalannın kuvvetli bir mu. 
kabil taarruzdan sonra Sivas -
topolun şimal cephesinde bulu. 
nun ve dün Almanlar tarafıncln.o 
işgal edilmiş olan bir tepeyi g~
ri aldıklarını bildirmiştir. 

•!1 ·~ ~ ( 1i4 :11?1 il 
fi:;ifr Ba'} tarafı 1 incide 

Alman hava kuvvetleri muharc 
be tayyareleriyle sahra ve top 
mevzilerine mütemerkiz taarruz 
lar yapmışlardır. 

Slvastopol etrafında yapılan muha• 
rebelerde düşman kayıplıırı 7 den 22 
Hazirana kadar 11 bin esir ve 138 topu 
bulmuştur, İnatla ve goıu11 ıoıruııe 
yapılan muharebelerde 2014 toprak ve 
beton kale alınmış, 65 bin 254 mayn 
kaldırılmıştır. 

Mısır ve Orta Şarkı11 

Ehemmiyeti 
t:Jff' Ba~ tarafı 1 incide 

ye düşürmüş, ve Şarki Akdenı~: 
deki İngiliz deniz üstiinlüğUl'lıl 
zaafa uğrtamıştır. Mısır alınmıı511 

bile, bugünkü şartlar içinde ar 
tık müttefiklerin Akdenizdr.n 
A vrupaya asker çıkarmırğa te• 
sebbüs etmeleri hemen imkansıı 
bir hale gelmiştir. 

J ·~Alman Harp 
Makinesi 

Sarsllmıştır .. 
Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet 

haberler bürosu bir senelik <ıs -
!{eri ve siyasi hadiseler hakkın. 
da bir tebliğ neşretmiştir. Bu teb 
ı igde, 22 haziran 1941 de Alman 
yanın Sovyetler Birliğine karşı 
tecavüzü ile bn~lıyan milli kurtu 
luş harbinin bir bilunçosu ve
rılmekte ve §Öyle denilmektedir; 

"Hitlerciler memleketimize ca 
niyane tecavüzlerini hazırladık· 
lar ısırada Sovyetler Birliğine 
B:arşı umumi bir blok vücude 
getirmeğe ve Amerika ile İngil
tereyi de bu bloka sokarak Sov 
yetler Birliğini diğer memlek.:?t
J.erden tamamiyle tecrit etmeğe 
muvaffak olacaklarını ciddi su -
rette ümit ediyorlardt. Alman or 
dusunun bize haince saldırışın. 
dan bir müddet evvel Hitler meş 
hur Hess'i bu iş için İngiltereye 
gönderdi. Hess'in. vazifesi kızıl 
tehlike masalı ile Ingiliz ve Ame
rikan devlet adamlarını korkut
mak ve 'Sovyetler Birliğine karşı 
acılacak "ehli salip,, harbine bu 
rri'emlekctlerin de iştirakini te
min etmekti. Fakat Hitlcrin bl.! 
politikası ikat'~ surette akamete 
uğradı. 

Bir senelik Alman - Sovyet harbi, 
Alman emperyalist politikasmm tanıa· 
miyle iflas ettiğini ve Rusyayı tecrit 
etmek için yapılan hesaplarla cephe 
gerisinin inhilal edeceii hakkında bea· 
Je:ııen ümitlerin suya dü!itüğünü gös
termiştir. Bu bir yıllık harp neticesin· 
de İngiliz - Amerikan ve Rus silah 
arkadaşhiı daha sıkı bir mahiyet al
mış, çiftçilerle işçiler ve münevverll'r 
arasındaki tesanüt çok artmıştır .. , 

Tebliğde daha sonra askeri hareki
ta gec;ilmektc, Alman!ann bir buçuk, 
ı:ı hayet iki ayda kızılordayu imha et
mek iımidiylc işe başladıkları, halbuki 
muharebenin uzun sürdüiü. bidayette 
.3ovyetlerin arazi terketmek zoruııda 
k Jdıklan. fakat ilkkanun başlarınd:ı 
t arnız:a geçen kızılordunun Alman · 

ıfkbahar taanuzuna hazırlanmak 

Almanlar 20 
_Şilep Daha 

Batırdı 
Berlin 24 (A.A.) - "Hususi 

tebliğ,, Alman denizaltıları İngi
liz ve Amerikan gemilerine kar
şı mücadelelerinde yeni muvaf· 
fakryetler kazanmışlardır. Atlan
tikte Amerikan donanmasının .sı
kı himayesi altında bulunan şi. 
mal ve orta Amerikanın sahil 
sularında kafilelere dahil ve top
yekiın 102 bin ton hacminde 20 
düşman ticare~ gemisi denizaltı
larımız tarafından batırdmı~tır. 
Bundan başka bir himaye gemi
siyle başka 4 gemi de torpil isa
beti alarak ağ.r hasara uğramış· 
tır. 

Torpillenerı bir /ngiliz 

gemisinde ölenler 
Londra. 24 (A.A.) - İngilter~ a

mirallik dairC'Sl, ııec;en Hkkanunda At. 
lantikte bir denizaltı tarafından batt
r.ılan Dunedin kruvaıörünün toqıil
lenmeıi yi.izünden uğranılan kayıpları?ı 
listesini neşretmi~tir. Bunlar, top;e
kUn 421 c yiJkselmektedir. , 

Londra, 24 (A.A.) - Yeni tngiliz 
matbuat ataşesi ile mafye'tini Rusya. 
ya •götürmekte o!an vapur yold:l tor

Fransa İçin Bir 
Statü Hazırland~ 

Londra, 24 (A.A) - Üı; aydıınbcri 
General De Gaulle murahhaslariylc 
Fraıısada Vichy rr~lmi mtıhııllf\erl 
murahhas heyeti ar:ısrnda gizli· mil
ı:akerelcr :yaptlıyord:.ı, Bııglln bir an
Iıışmaya vanlmrş ve iç ve dT~ siya
seti tanzim eden m(i~tcrck 'bir plfın 
tertip ve yenilmeyi kabul etiniycn 
bütün Fransıılar, tarnfındı:ın tasvip o
lunmııı;tur. 

Program, evvelde:? teslimiyet şek
lini ve Vichy rejimıııln reddetmekte 
ve Almanlar FransDrlo.n kovulduktan 
sonra, Fransada tekmil hUrriyctlerln 
yeniden tesis edllecı-ğ! prensibini c-
11as olarak bcnlmsC'mektedlr. o· za -
man umuml reyle te~rit bir mc>clis 
ı;eçilecektir. 

Dış siyasette, beytıelm ilel tesantit 
ve milletlerin arasında karşılıklı yar
dfm hakim olacakttı·. 

İç siyasetin ıırıa 11mdesinl ferdi hilı'
rlyet ve iktısadl emniyet teşkil ede
cektir. 

Beyoğlu Halkevi Halk 
Oyunları Tertip Edecek 

pillenmiştir. Ataşe maiyeti sağdrr., Beyoğlu Hııllı;evinin geçen Mayıs 
Mühim mlkdarda neşriyat malzemesi ayı içinde Şehir Tly:ıtrosu komedi 
kaybedilmiştir. ktsmmda tertip ettiği halk musikisi 

fırsatını vermiyerek Alman kumandan. 
lığının atratejik plinlarrm suya dü:ıür
düi:ü kaydedilmektedir. Kış harbi Al
manlara çok ağır zayiata mal ol
muş ve Alman harp makinesi te
melinden sarsılmıştır. Almanlar, ön
ceden ll~n ettikleri halde baharda ta
arruza geçememişlerdir. Simdi cephe-

\'e halk oyunlat"ı bliyiik bir rağbet 
görmüştü, Bunu gö1önünde tutan Be
yoğlu Halkevi yaz mevsiminde de 
muhtelif meydnnlarda yine bu şekil
de temsiller tertip etmeyi kararlaş -
t ırm rş ttt, 

M. :floosevelt'le M. Churchill 

Kapuzzo .Mihverde 
Kahire, 2'4 (A.A.) - Reuter ajnn9ı· 

nm muhabiri bildiriyor: Rommel, mü
him kuvvetlerini hala Mısır hududuna 
doğru ileri harekete geçirmemiş · ~ib: 
gorunuyor. Enkaz ha~inde buiunaıı 

Kapuzzo kalesinde, zırhlı otomob;lle· 
rimiz yalnız bir seyyar ke~if miifrc
:ıesine raıılamıııtrr. Bununla bera bcr 
mihver kuvvetlerinin Sollum'a ve Hal. 
foye boğazına doğru kendilerine bı r 
yol acmıya teşebbüıı etmiş olmıı!arı 
muhtemeldir. Çiinkü bu köprüba«?ı 
müttefiklerin elinde hl11undukc;:a Mısı
rrn istil!lsı tas;ıvvur bil~ ed!letnet.. 

Sekizinci İnngiliz ordusu 
kumandanı değiştiriliyor 
Vichy, 24 ( A .A.) - Kahircden a-

lınan blr habe'l'e göre, General Ri· 
tchle sekizinci ordu kumandan!ığındıın 
geri çekilmiştir. Yerine General Au
ch!nleck'in geçtiği söylenmektedir, 

* 
Stokholm. 24 (A.A.) - Londra rad

yosu, General Wıvell'in tekrar A!rl
kaya çağırılacağım sö:vlemiştir. 

iHzsırın müdafaası için 
mühim müzakereler 

Kahire. 24 (A.A.) - Mısırdilki İn
~iliz kuvvetleri komutanı reneral 
Stone, Mısrr basvekil Vt' müdaf:>'l n:ı 
~ırı Nahas Paşa ve tngi!tere büyUk 
elçisi Sir Lampson ile yaptığı i.iç sa
atlik bir ıörüşmeden sonra ıöyle de
miştir: 

"İstikbalden emin bulunuyorlız. Ge
cen sene de tıpkı böyle güç bir dutum 
kar!jısmda kaldığımzı, fakat sonra 
taliin lehimize döndüiünü ve bütün 
zorlukları yendiğimizi hatırlayınız ... 

Neşredilen resmı bir teb!it, ıörü.,. 
meler esnasında önemli m\izakereler 
yaprldrğını ve umumi durumun her 
bakrmdan incelendiğini bildirmektedir. 
Nahas paşanın ilk fırsatta parlimen
toda beyanatta bulunaca&'ı tahmin e
diliyor, 

~~-~-o--~~-

İngiliz - Rus Paktı Kardeş Çocukları 
nin muhtelif kesimlerine muazzam kuv - Londra, 24 (A .A.) - Bugün Kral 
vetler yığmakta devam ediyorlar. Al- Ncvyork, 24 (A, A.) - Ncvyork Rus • İngiliz ittifakrnr tasdik etmiştir. 
mantarın cephenin bazı kesimlerinde Biyagrafya evrııkı kfttibl Roosevelt 
Kerç berzahmdalı:ine benzer muv:ı(i=ı- ile Churchill'in 8 lncı bahnclnn kar-
kıyetler e!de etmesi mümkündür. deş çocukları olduğunu tcımdiifı-n simdiki Mase Cu><et hükümctinin 

Fakat bu çeşit kazanc:ların harbin meyclana çıkarm!ştır. Roo~~C'lt ile Plymouth şehrine bir gPmi ile gele
neticesinl tayin hususunda hiç bir tc-ı Churchi-ll'in muşterek redlcrinrlen 1 rek yerleşen Avrupalıl&• arasında bu-
siri olmıyacağı da aşikardır.,, üç zatin 1620 yılını!" ilkkanunund:ı ıunnu$.ı tahakkuk etmiştir. 

H arkof'ta mulıarebeleı· 
Moskova. 24 ( A.A.) - Pravd~ ga

zetesinin bild'rdığine röre Sivastopol 
makamları Kafkasyaya gö11der:lnıek 
üzere kad:n v~ çocukların kütl~ h~
linde şehirden hoşalhlmasın:ı b •$1a
mıştır. Ga:r.ete şunu i.!Sve ediyor: 

"Askerlerimiz Alman - Rumen kıta. 
!arma karşı ümitsiz blr mukııv~:rtl'\t 
göstermekte devam ediyorlar ve hat
ta mildafaa slstemlerindr- açtlan ge
dikleri kapatmıya muvaffak olmu•
brdır.1. 

Sovyet radyosu da GU haherı ver
mektedir: 

"Harkof cephesinde Von Bo•;k'un 
orduları öğleden beri zırhlı ve motör

i kuvvetlerle yeni bir hilcuma geç· 
•iııti. Hticum eden kuvvetler hafta 

ortasında yapılan kar$ı hücum1arda 
kullandıkları kuvveti er kadar chcm

vctlidir.,, 
Bu kesımdckl vaziyetin Ruslar icin 

"gittikçe nazikleşen" bir ınahiy~t al· 
dığı bildirilmektedir, İlk bir ricatten 
sonra Rus kuvvetleri yeni müdafa:ı 
mevzilerinde tutunmuşlar· ve buradan 
bütün Alman hücumlarını ptiskiirtmu,
ler ise de birçok mevziler elden ele 
geçmiştir. Sovyet radyosu, muhaıebe
nin Harkof yakınında büyük bir ııid
detle devam ettiğini ilave etmiştir 

Moskova, 24 (A,A.) - Krasnaya 
Zvczda ı;g:r.etesi muhabirihin bugün 
bildirdiğine göre. Almanlar H.ıı kılf 
cephesinin bir kesiminde Sovyet mü· 
dafaa hatlarında oldukça genş bir ge
dik ııçmıya muvaffak olmuşlardır. Al. 
manlar dar bir cephede yaptıkları ta
arruzda 200 tank ve bunların ark3şı:ı· 
da bir çok piyade birlikleri ku!lan
mışlardır. 

Cephenin diğer kesimlerinde de Al
manlar otuzar tanklık gruplarla ce· 
dikler açmıya çalı~ıyorlar. 
Bazı Sovyet birlikleri yeni müdafaa 

mev:zilerine çekilmek zorunda kal
mıştır, 

------o-~~~-

Süleyman da Kararı 
Temyiz Etti 

Ankara, 24 (TAN) - Almanyanın 
Ankara Büyük Elçisi Von Papen'e 
yapılmak istenilen suikast faillerinden 
dördüncüsü Süleyman temyiz miidde
tinin sonu olan bugün mesai sant1nln 
bitmesine bir kaç dakika k;ı!arak mnh
kemenln hakkında verdiği kararı tem
yiz etmiştir. Bu suretle dört mahkum 
da hükmü temyiz etmiş bu!unuyorlar. 

Şark cephe!linin merkez kesiminde, 
gcri!crdc Bolşevik çetelerine ka~ı ya.. 
pılan tenkil hareketlerine muvaffakı
yetle devam edilmi3tir. 

Volkof cephesinde inatla yapılan 
muharebder neticesinde, pek büyiık 
arazi güçlüklerine ragmen diişma;ı 
gruplarının etrafındaki çember daral
tılmıştır Düşmanın yeni çıkış teşeb· 
büs!eri akim kalmıştır. 

FirıJanda körfezinde hafif muh rebe 
tayyareleri seri bir Sovyet hücum bo
tunu batırmLşlardır. 

Murmansk'ta Alman avcdarı 11 tay
ynre düşürmüşlerdir. 

Yeni bir Alman hareketi 
Be-rlin, 24 (A.A.) - Sark cephe· 

sinde Alınanların yeni hareketlere bao
ladıklarına dair yabancı istihbarat bil
rolarmdan gelen te?graflar Berllnde 
ne teyit ne de tekzip edilmektedir. 
Bu hususta "askeri vaziyet" e dair ye. 
gine resmi tebliğleri neşreden Alm;-n 
başkomutanlıiğnııın hareket tan.ına 
işaret edilmektedir. 

Emden'de Hasar 
Çok Fazladır 

Londı a, 24 (A.A.) - Sah gUnü İn
giliz hava kuvvetlerine mensup tayya
relerin Emden şehri üzerinde yartık
lart keşif neticesinde en büyük şimen
difer istasyonunda yangınlann lılilli 
devam ettijl görülmüş ve Pazartesi 
gecesi tngl!iz' uçaklannın yaptıkları 
akın esnasında şehrin büyük bir kt!l
mmın hasara uğratıldığı ve dok'arda 
ciddi tahribat yapıldığı bu suretle an
laşılmıştır. 

Nords Werke denizaltı gemileri in
şaat fabrikasında büyük hasarlar ol
duğu anlaşılmaktadır. Borada da Salı 
gilnil depolar ha?i yanmakta idi. Dok
lardakl antrepolarda ve dok binalann· 
da yapılan hasarlar iki büyük b inav1 
da sirayet etmi~tir. Hambourg _ A
merika - tine kumpanyasına ait o lan 
bu binalar yanıın neticesinde lı:ırap 
olmu~tur. 

* Londra, 24 ( A.A,) - İngiliz uçak-
ları dün Dunkerque doklarına taarruz 
etmişlerdir. Dün sabah Emden'de ye-~ 
niden taarruxa uğramı~tır. Taarrıı :ı: bir 
saatte ınuvaffakıyet!e bitirilmiştir, El. 
de edilen neticeler çok iyidir. 

Bununla beraber, Tobn1ğt1I1 
zaptr Mısır ve Ort"şark mesele· 
sini kat'i surette Almanların ıo
hine halletmiş sayılamaz. Mısır 
ve Ortaşark, Almanlar için old~· 
ğu kadar, İngiltere için de rnu· 
himdir. İngiltere Mısır ve OrtS• 
şarkı üs olarak kullanamazsa bi· 
le, Akdenizden çıkmamak ve O~· 
taşarkı Almanlara vermemt'k l• 

cin var kuvvetivle Mısın müda· 
faava mecburdur. Zaten Mısırda· 
kı İngiliz kuvvetıeri şimdiye ka• 
dar ihtiyatlarını kullanmamım:ır· 
Şimdi cepheye bu ihtiyat kuv • 
vctleri gönderilmekte ve her tıı· 
raftan hududa yeni malzeme se'-' 
kedilmcktedir. Zaten Almanlar 
da Mısırı işgal edebilecekleritle 
pek kanf değildirler. Bc-rlin as ' 
keri mahfilleri, Mısırdaki hare • 
katın büyük bir taarruz olmayıT'ı 
orada ki İngiliz kuvvetlerini f Ş. 
~al maksadiyle yapıldığım söyle· 
mektedirler. ' 

Onun için Libyada bugünki.İ 
f ngiliz mağlltbiycti, bütün Mısıt 
ve Ortaş.ark mukadderatını ta· 
vin eden kari bir zafer sayıla • 
maz. Kat'i hüküm vermeden eV• 
vpl Alman ordularının Mısır Üj 
zerine yapacaklan sanılan ven 
taarruzlann gelişmesini bekle • 
mek laztmdır. 

Hakimler Arasında 
Yeni Tayinler 

Ankara, 24 (TAN) - Siirt hAkin'I' 
llğine Hatay Cllmhtıriyet müddeiu' 
'11Umtı;i Hidayet. Sıirt aı;live hukıt~ 
'ıAkimliinne Antep ceza Mkimi Alı 
~ıılp, Tunceli {'eza hAkimliğine A' 
masya ceza hftkirni SüreVYa. Arıkıırtı 
milddelumum! mua,rinli;:tlnc hukıı1< 
doktoru Hilseyln Rııdi. Vire mDddel' 
umumf "tıUavlnll~lnf' $~rf'fll Knchl' 
c;ar mfiddelumumt muavini Cemıı1· 
Bartm mOddPJumumT mua\"'1nliP-lrıe 
Kars mürlcieiumnml muavini zı,,ıı 
Fethivc mnddeiumt:rnT mtıevlnliıt'"" 
Ovac;k h~k!m munvlni Hikmet Bili 
gin tayln edilmişlerdir 
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t~ i'!'Iiili~·ı 
Pasifik Mücadelesi 

Yazan: M. ANTEN 

aır kaç gün evvel ajanslar Kana
darun Pasifik sahilindeki Van

trt adasının garbindeki Esteva 
klintn Japon derıiza!tılan tarafın· 
b r kaç saat devamlı blr surette 
hardıman edildiğini haber vermiş. 

dir. lkl giln eYVel Amerika harb1-
11ttareti Aleutien grupuna dahil O· 

lCiıka adasının Japonlann ltaali 
4a bulunduğunu ve bu adanın 

ı...-_ııında bir çok Japon gemilerinin 
~ atmış olduklarını, mesafenin u. 

11 1lı ve fena hava şartlan dolayı
c bu bölgede genis ölc;Ude hare-

4~er henüz yapılmamakla beraber 
""lcrikan tayyarelerinin bir kruvazöre 

11~etler kaydettiklerini ve bir nakliye 
-:21'lınu batırdık!annı bildirmiştir, 
''<ltırtardadır ki bir müddet evvel 

nlar bir taraftan Midway adala
ışral etmek için taarruza r~ilt
sırada ayni zamanda Aleutien a
l"lna ve bu gropun en mühim ha
lisse o?an Dutch Harbour'a karşı 

~~nlar yapmıelardı. Japonların bu 
-,~an. Miclwry adasına karıı ta-
4~ •clıkları taarruz hareketini örtmek, 
~~kan donanmasını ve hava kuvvet 
··'ili eimale dofrn çekmek ve bu su
ı,} hem Mldway'ı ve mümküo. ()1-
-~ takdirde Havai üslerin! zaptet

ıtayesiyle yaptıktan zannedit
ti. Bu tııhminde bir hakikat hisse-
0!ınakla beraber Japonların Dutch 

b:,hour'un takriben 1000 kilometre 
vı>lnde bulunan Kiııka adasına yer

iş bulunmalan Amerikan donan
ııı şaşırtmaktan baeka bir gaye 
:aıup ettiklerini glistermektedlr. 
li sscdillyor ki Japonlar bu son ta· 

llariyle, Amerikanın pasifikte hc
c! nde bulunan istinat noktaları

laptetmek istemişlerdir. Ame,.ilı:a
r &'eçen Birinci kinun ayında Gu
l>c \Vake adalarını, bunlardan son. 
rilıpini kaybetmlşlerdlr. Şimdi el
tlde, şimalden cenuba dofnı, Dutch 
bour, Pearl Harbour ve Samoa 
ti kalmıştır. 

lt dway bir deniz ilssil değildir. Fa. 
A.nıerikı için bir i!erl karakol va-

tsinı gliren mühim bir hava Unü
Bütlin ileler. istiladan masun o
Aıncr'kan sahillerinin muha!ıu:ası 
zaruri mahiyette bir takım kale
olnıaktan dyade Japonyaya karşı 
lacak taarruzlar için atlamıı taş
ır 

Po"nlar cenubi Pasifikteki zen<:tin 
!arı hayret verici bir alirat!e ve ko
~la ellerine reçlrdikten sonra bu 
Crf duşmanlarının taarruzlarına 
ı tnUdafa:ı etmek mecburiyetinde· 
tr. Şimdi Japonlar Çin sahill~rın. 
O'duğu gibi Paıılfi-kte de hem kendi 
arını hem de işgal ettikleri top
rı tam bir emniyet altına almıya 

~.maktadırlar. Tokyonun bombardı-
ı"'ltı onlara, uzun mesafelerin h,.va 
bardımonlarına mani olamadığını 
lcrnıişUr. lngiliz!er ve Amerikalı
ÇJn sahiller! boyunca ve Paaifik 
hırında hareket noktalanna, taar
İislerine malik o!duklan müddetçe 
ıılann kendi adalan ve hayat sa-
rı üzerinde tehdit ek11lk olmıya

~r. Bunun içindir ki Japon!ar ha
et sabalannı mütemadiyen ıı~nlş
elı; mecburiyetindedirler ve zaru

~larak bu genı,ıeme niıbetlnde gÜ(· 
trle ve tehlikelerle karıiılaşm::ıkta
ar. General Tojo son nutuklarından 
de harbin henüz başladığını ve 

llon milletinin daha blr c;ok güçlük· 
' )'enmek ve fedakarlıklara katlan. 
~ mecburiyetinde olduğunu ı;öyle

ı;,.~ suretiyle onu mevsimsiz bir nik· 
ı''lllie kapılmaktan alıkoymıya ça

ıitz. 

'ııdway harbi, Ameıikalılann Pearl 
bour faciasından sonra kendileri· 

epeyce topladıklarını ve düşmanla
ciddi darbeler indirebllec<!k bir 

~l1ete geldiklerini rôstcrmlştir. A-
tralyanın mlidafaasında takip edl
taktiğin, dıişmana taarnız hedefin. 
nıümkün oldafu kadar uzak!arda 

z etmek ve darbeler indirmenin 
i)i mildafaa tarzı olduğunu meyda. 
tıkarmıştır, 

~yYare Üstünlüğü 
?ttidway harbinc!e iki taraf deniz 

etlerinln temasa relmemelerl ve 
l'ekatm bombardıman, av ve torpil 
l')areleri tarafından yapılması key
>ott. deniz harplerinde de - kara 
l'Jılerinde oldufu gibi. havı kuvvet. 
inin hlkim rolü oynadıfını teyit 
iııtlr. Bu hakikati A!manlar ve Ja 

nlar, İnglliz?er 'YC Amerikalılardan 
~ daha evvel takdir etmlılerdir. 
tbin başlanrıcında Amerikalıların 

ta}'yare gemisine mukabil Japon!arın 
tayyare gemiıl vardi. V.e bu keyfi. 

tt onlann düımanlanna ıüratli ve 
1iik darbeler indirmelerini mümkün 
lzııı~. Almanlar, lazılordu il~ knr
ltnıczya kadar 7aptıldan bUtUn yıl. 

barp!crinl tanlı: kuvvetleriyle 
lber hava kuvvetlerinin ezici üs

ı:ı.lüğüne borçlndurlar. Japonlar da 
tarı Harbuor basknını bava kuvvet· 

&ayesinde baıarııbilmlşlerdir. 

ll'akat ilk samanlarda mlhvercı1erin 
affakıyetlerini temin eden lmılin 

ltıdi müttefikler için manffakıyet t. 
ı hnllne geldiği anl~r. Har

'll mukadderatını tayin bakımından 
t'i bir aene olacaiı hissedilen 1942 
)'almz Amerikanın 40.000 tayyare 
20 den fazla tayyare gemisi yap-

"~sı mihvercl!er için hiç ıüphesiz 
it ciddi bir endiıe teşkil etmek~cdir. 

TA.N 

·..fi ~~alkevi Resim 
Sergisinde Nasıl Konuıurduk 1 

Nasıl Konuşmaltysz 1 
Yazan· ULUNAY 

ATLAS 

• :ı 1 ,, f'z.ı 

l\tih\'crcilcrin takin ctm~k istedi kleıi ve böyle ~"ll]nnağa da mecbur olduklan taarruz istikamet· 
lcrini gösterir harita 

MiHVERiN 1942 
HARP PLANI 

r ·-· • • .. ~ 
: Almanlar Basra Körfezine Doğru ilerlerken Japonlar da Hindistan 1 

Ve Seylan Üzerinden ~asraya Uzanarak Orada Af manla~la El 1 
. Sıkmak Arzusundadır. Bu: Suretle Hem Hindistanr Alarak lngiliz ı 
f imparatorluğunu Ortadan Kaldırmak, Hem de Sovyetleri 
\.. ...... -.... -Tamamen Çevi,rmek istemektedirler. .J 

Mihver devleUeri Q42 yıh iç.nde d!r, Surl1eden Alman lrilwetleri &c; 
harbi müttefikler için artık kn. istikamette lltrll7eceklerdir. Bir kol 

zanılamaz bir hale getirmiye mecbur- şimali frak üzerinden BakOya, ikln
durlar, Bunu hakikat sahasına çıkar- ci kol Basra könezine uzanacak, ü
malt içln t~klp ettikler' pJ• *k • çüncü kol da General Rommd kuv-

ı an, a .. erı 1 . ı bl ı .... .. M • hareketlerin ., r 1 d k vet erıy c r eşme. uzere 1sırn 1-
.,e 1

11 n en. az ço sezi- necektlr Bu lttlla hareketi esna!'ıında 

teri Akdenfzden ve orta tark üıle· 
rlnden mahnım edecektir. 

Bu arada Hindistan meseleı;iniıı 
hallfılllmemiş olması da mihver nev
letlerlnln propagandasına kuvvet ver· 
miştir, 

Jiyor. yeril beİlnci koldan da istifade 'esfe-
Almanlar •ark cephesinde bı"ıylik • Mihver devletlerinin bu ttıarruz " cekleıini ummaktadırlar Arap mc:m. 

taarruza geçmemişlerdir. Ve belki de ldcetlerlnde Alman ve İtalyan pro- p?anı. ancak müttefiklerin 
ıec;miyeceklerdir. Faknt Kırımda ev. pagandaaı çok kuvvetlidir. Ve bCJyla carpte ikinci cepheyi bir an evvel 
veli Kere; yarım adasını. sonra da bir !stili lıa!inde mihver knvvetlerine açma1arlyle durdıarulabıtlr. ÇUnkü 
Slvastopo4u almıya tcscbbüs ctmele- büyük yardımları ôokanabilir. tran_ mihver kuvvetleri orta farka hSkim 
rindcn ve Harkofta durmadan Sov~ da da, İngiliz _ Sovyet işgaline ra~ olsalar bile, Avrupada mUttefik'e•'İn 
Yet kunet!erini hırpalamava çalış- men mihver taraftarları tammm or- aalebesi Avrupada harbi bitirebilir 
malarından anlaşılıyor ki, Kırım ve ve o vakit orta şark derhal ehemnu-tadan kaybolmamrş1ardır. Bunların 
Kın1denlı sahl?lnden başlıyacak bl··1• yetini kaybeder. , da Almanları memnuniyetle Jwrşı-
yilk bir harekete hazırlanıyo lar H- k Onun içindir ki mihver devlet?erl ~- lıyaca !arı umulmaktadır. 
defleri Kafkaııya ve B3k0 petroİ ku. .. Mısır harb'nl sıcaklara rafme:n öne 
yulanı'lır. Onun içindir ki, Mısırdaki a<ıkc•i almışlardır. Mareşal Rommel'i·ı .,[). 

Ayni zamıını'la Almanya cenuptan harekatın büyük ehemntiydi ve o ta ratle Mısıra karıı taarruza ıec;meıl 
rta bilyUk hir tanrru:r.a baslamr$tı.. şark. Ü7.~:Ind~ hUYli_k teıirl .vardır. ve Almanların garpte ikinci bir rer• 
Mareşal Rommel ordularının Mııa; Denılebılır kı, Hin~ıstan harbı bura- he ile meşgul olnuya vakit bıılab !
Üzerine yürümeleri beklrnebilir Bu da hce~yan edec:ektır ve mihverin bıı mek için, orta şark isini bir an ev-
taarruzun da heden lnı:ıili:ı:lerı l'tİısır- sa a muvaffak olması, .miıttefık- ve? bitirmesi lazımdır. 
dan ve orta •ıı.rktan çıkarmaktır $1-'l 

:~~~~:::::i::·~~ .. ::·~,;~r.~;;l l.,~.9 ...... ~rı!rtt-•:rırr:,,r~rıJ•ı•g•.•w;MMlfl 

11GISIUn her kıtreal mukaddutlr, 
Baı rahip genç•erl t>artıe teıvlk için 
kılıcını bu auya batırır. M uharlpler 
ya Hfer ya ölOm yeminini yaparlar• 
ken diz ç!Skerler ve l<ılıçtan damlıyal\ 
auyu içerler. 

AHUDUDUNUN 

Hasbihal 

Kürk~ü paltomun yakasmt kaldır
dıtım arabada kendi dilşilncelerlme 
daldım. Allah v~re ete .. Lauterey" ler 

Siz, aakın mabede ılmal kapısın- ''b:ına bos ıörünmek Jçin" bir "Parb- Bazan kendi kendime bir Şt'yler 
dan başka kaı:ır girmemeli. Bu kapı U yoku" davet l'tml~ olmayaydılar. anlatmak istiyorum, onu da yapamı
barbarlara mahsustur Bllyle zamanda ltemşerllerlmi severim ama seyahatle yonun. İnsanm öyle gunlcri oluyor 

Bugün Ortaya, 
Mektebi .. 

Geçen giin yeni neslld~n bir deli-

l kanlı ile tanıştım Gideceğimiz Resimde Bir 11 stanbul yer ayni 1.uk11metıe oıdutu ic;ın bera
ber yiirüdük. Daha yeni tanı,tıfım bu 

Çıkmıc Bulunuyor renç dosUa eskf itiyattan kıı!an bir 
S tekellüne konusnııya bAtladntı: ZJ Hutran 1942 tercüme o!amı,-acalr _ Hanırl ııemtte ihtiy&.r-ı- fknmet 

tarihi tanat G y aıan: ~ gibi calillyetsiz. aö- b f dl " uvuruluyor e en m? 
hayatımız için )!leni • Adil rütsüz tac1ece f4• Gene;, nezaketle tebeHUm etti n 
bir devrin açıldığını Fıkret 1 klllerln, haUann, ay• cevap vermedi. 1şltmec1i 1arrt!ım; {ek· 
haber veren bir giln __ nen kopyaı;lyle re· rır ıordurn: 
olacaktır sim olamu. Uıtat - Devlethane nerededir efendim? 

23 Haziranda, BeJ'ollu Hatkevlnin c1erha! lllve ediyor: Fa1ıat hlc bir Bu sefer hayretle gözlerini açarak 
ııanat ayı ismi altında topladığı üc: ser uman el v.e onun meharetf tinle cıs- dilıll/ıdü: 
giden ııonuncuıu ve "desen" sergisi ıı. rUnenln hu41\,tannı asmamalıdır. Bun. - Vallahi bilmiyorum efendim. 
çıldı, reıaam •e ptcıfetör LeoJ'Qld Le- dan kasdl. blr aanatklnn phıiyetlııl Dedi 
•y, bu rnUnaıebede YllJ>tıfı bir ko- orljinıılllilnl anc•k klblk çerçeve i Safırdım. Bu temiz pAk delilran'r 
nutmada, teılm sanatında, tamamen o- çlnden alabileceğine ve o zaman bu elbette ki köorU altında yatan aerae. 
riJinal ve gene Türk ressamları ta- sanata ibik bulunacaiına İliarettlr, rllerden deilldi: mutlak& bit meskeni 
rafından )'eni bir mektep, bir "İltan- Son gfinlerln fl"Slm tezahürleri en olac:aktı . Kendi kendime: 
bul mektebi,, ihdas edllmlı oldutunu parlak seklini, Güze! Sanatlar Akade- - GalJbıı ailesiyle kavra etmfı ol· 
bize müjdc!edi. misinde Temmut ayr içinde yaptlac&k 13 gerek: danlmıs. c•lmıı': nereye gl-
Sanıt tarihinde ,.eni bir "mektap" olan bliyük merıimde vprl"cetimiz bir decefini bilmiyor! Dedim. 

Jruruıma.ı cidden allka uyandıracak serri ile alacaktır Filhakika, o ıUn, Blraı: daha yürfüUfk Lllarch ııc:· 
bir keyfiyettir. Fakat ''İstanbul mck- akademide itina ile sec;ilmlş, muhtelif mak kin tekrar sordum: 
tebl" nin kuruluşu bizim için ıarle bir retsıımlara alt eserler tt•hir ellJece'k- - MUcerred misiniz? MUteehhll 
sanat hadı!lesl değil, ayni umandR kı- tir. Ümit e<Jivorum ki şimdiye lı:ndu misiniz? 
sa bir maziye sahip olan genç Turk aeı!an '"rıdl~i ı<kmemis veva ggre- MOtebessim görünerek milmeyylzi 
reuamıarının, GUzel Sınıtlıır Akade- memi$ olanltr. O"R'°1a ''İltanbul mek- merhsnete getirmek isteyen tatebe ha. 
misı müdürünün ve bucün Franaanın tebi" nln nllmunel•rlni senedebllecelr- llyle Yine cUlümıed1 : 
sayılı on beş, yirmi buylik ressamları ler ve bu mektel' ile fillen tematıı ıe· - Bilmem kf ef~dlm Dedi. 
arasında bulunan üstat Leopold Levy ceceklerdlr. Bu 11efer, artık hUkmett!m Zn•aJtı 
nin zafer!eri ve mılli bir muvaffalcıye· delikanlının mutl,ka aklından rnru 
tJdır. G•• f S fi vıırdı. Bunu acıkcıı aoramıyacağ•m i-

Bundan birbuı:ulc 9Ult evvel ''Vakit'' Ul8 QftQ ar çln aöJ'le bir rfrisgih yaptım: 
gazeteııınde YRzdıiım bir mak:ılede, Ak d ! t t 60 - Sl:Sz1er-lme milph~m cevaplar verl. 
memleketim.izin burUnkü beynelnıilcl G •lft11I nrll yonunuz Rıhat.ıı mıınnııP 
tezahürlnde en ııerl bulL.:ndufu saha- Yıldo··nu••mÜ - Ha11r. d~I. Rah1tıız delilim. 
nın, kı•• maziılne ve mnhdut sanat- lftCI Fakat a6yledlk.1,.rlntzi anlamıyorum. 
kSrlara nıtnıen resim uhası olduITTınu 11 Temmuz Cumr.rleı;i ırilnU GUzel - Acalp, Neden? 
söylemi5tlm. Vızl~t hnklkaten de öv - CUnkil ocain bir lisanla konn"tu-I d" 1 C:Rnntlnr Aknrfcmleiı,ln 60 mcı yıl- " 
e ır. n t~klm huıUn ortaya. res nıde r\/inllmO kutlan~cnl-tTr Akademi mO· mu da ondan. Bvv,.lli bitmem b-.nııl 

bir "İstanbu! mektebi" ç kmış bulu- , •emUn 'htlyanı:ıdan bahsettiniz. ~una ""0rll Bul'han 'roor-ılt ınren broızramı- .. ' 
nuyor. nı hazırlıımrva başlmntııtrr, 'ROvOkle• mına51z ıördUğfJm için cevııtı verme· * * rlml:zin rl" bulun:ıc, ~1 bu mcrn!llmde, dlm. Sonra hııflltahııne mi. e~ hane mi, "L eopold Levy1

' nln verdıil mü- Akıırlenılnln bes şul)M>I tı:ırafındnn pastahane mil böyle h-.n .. 11 bit yer 
aahrıbtde resimle ıltkadarları mUttPrPk h•r l'er~i tıcılıı:rıktır. Bu ıordunıaz. Bilmiyorum, d"dım. Arlc'I• 

oldufu kadar anlamıyanlttı veya cınu erıld,. nılmıırl rpı:tm hevkel, ten-1· 11ndan çetrefil bir sev dııhı '""du
anlamamakta temerrüd edenl•rl ıydın nl sanatlar ve Türk tPv.flni !!anııtlar nuz Ona da bllmf'm ~edim ·· 
tatacak blrçolc ıözler vardı . Meıell di· ırubelt'rlndl" tıkuvıın talebenin eser - Genç adam h•lc'ıvdı . Ge.,ellitlm, 
yordu Jd, tt!llanı, resmlnf yapacafı lt>rI t<'rhlr t'dll~cektlr böyle afdalı cllm'clerle knn• cı-ıavı 

k d b . ' ' nezııket sayan b"r nec:1i., arıo<:t ' ve· şey nrşısın a ır eser tercüme etmek ı::;c.rl!iden ıınnrn Vulı Lulfı Kırd:ıT 
llteyen muharrir ı'hlc!lt Nı111l tercU. •no kisilik bir cay ,:~ nft'H verccr.k - &.lııtlfl için zaman 2nm11n bov' 1u· 
mt', teıım~lerln makabtJlerfnl sıral.2- tır Ziyaf~tt4~ htıınbul nıebualart. pro .namsuz ıakalilıh kaçıvorum M• ·ı lca 

k d · kelimeler! baglca b•r k .,,,..,,. tı •Un• ma eidse. resim de, sanatkinn ııör. re~!Srll"t vr dltcı dn·Mlil<!r hıızır bu· 
dUiiü ıekllleri aynen naklelmeıl deiil-ı lunac•ıklır Cıı dıı:ı !ı<'nra protcaör dürer~k fikri \nceltm Y" n" lüzum var? 
dır• Kari Ebt'rt'ln ttl!~t5r!U~{I alttndn An• Bu dt!1l'lranlryıı • 

A 1 Ü ı- - Hııngi maha!ı .. rı.., o•ı,.·ııvorcn"""'' 
n ayı:şsız, s upsuz, zekhız bir li.ııono plycıd f<'msl' ~dilccaktir. Rvlnls nerede1 Evli millnız? Bekir 

J KOÇOK HABIRLER' Kari Ebert Pazar Günü 
Şehrimize GeHyor 

LA BOR 
O kadar OtüdOe ki. nlba,.et 1Q'U• 

dum !elAm dunır nıf1etinde bir 
nöbeiçı beDi uyJaıdaıı uyandırdı. Ka• 
ranlık basnı111. Hisle buldulum nemli 
parklar güzel koku.vor, Bltdenbl~ 
aydınlıklar aöriildü: Otom,bn durdu. 

{ (Devanu •ar.) 

Devlet Konee"atuan 
Temsfllert 

cANTEGONE• Rejl Prot. Cari E• 
bert, mCWlc 1'eı1d AlDar. KorMun 
lıtlrakfyle, 

9 " 7 Temmw rece 12 T•,,.,,..,ııı 
pce n lf(lnd(lı SES sınem ı da. 
Tel: C9119. 

L\ŞIT RIZA TiYATROSU 
Harbiye BELVC BahçesiP .. 

Bu ıece <21,30) et. 
BENİ ÖPÜNÜZ 

Komedi - 3 -Perdt. 



TAN 25. 6. 942 

HA S·A N·. C 1 L, 
l'udra, Boya,. Ruj. ve Kremlerin cil~ üzerinde tahribatı. l\lutbaktaki soğan ve yemek kokularını, sis, duman ve tozlardan hasrl olan kirleri, çizgileri, lekeleri, bur11pkJuk1an ve bilhassa çiDeri izale eder. Hasan Çil losyonlyle 
ıslan.?11ş temız hır pamuğu çchtenıze. veya cildinize sürdüğünü:ı zaman hasıl olan kir tamamilc isbat eder ki cild bu yüzden hayatiyet ini kaybe.tmekt~ir. Cild bunun için buruşur ve ihtiyarlaşır. Çünkü cildin gıdası olan te. 
neffus noktaları yağ n kir tabakalarıyle tıkalıdır. Onun için cildj daima Hasan Çil losyoniyle teın izlemeği, kirleri ve çilleri izale etmelidir. Traşdan eonra dahi Hasan Çil losyonu cilde ve çehı eye ferahlık verir, 

Ş iŞE S i 40 iKi MiSLi 65 DÖRT MI SLI 100 KURUŞ 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Umum Müdürlüğünden: ' - BiR HAKiKAT! Sayın Müıterilerimizin Nazan Dikkatine •• ,ı-------------•,. 
ı Harp Okulu Komutanllğından 

SADEYAG ALINACAKTIR 
t letme TablClotl. rlmız ihtiyacı için 2 aycm ve iki partide te Um 

rtiyle 80,000 kı.o Erlmı sade yag mubayaa olunacgktır. ş rtname 
An r d Eti B n: Umum Müdiırlugunde, İstanbul da Eti Bank fst. 
Buro unda \.e Zonguldakla İşletme Umum Mudu:luğünde goı:illcbilır. 

Te 1 fier n 8 Temmuz 942 Çarşamba gOnO saat 12 Y" kada~ Zon
guld kta IşLtme Umum Müdurlügune verilmıs olma ı J~zımdır. Mu-
\.a kat temın t % 7,5 dır. ı 

...................................... , 
Üniversite A. E. P. Komisyonundan 

Muhammen 
bedeli 

250.000 kilo odun Beher 250 kilosu 

Teminat 

850 kuruştan 638 Ura 

Pırlant.lı va almaelı uat. demek, bir ketime il• 8 1 N Q E R 8 A A T 1 ••m•lctlr. ÇD11kltı 
Pırlantab ve elmasb saatlerin büttln hakiki evsafı meşhuru Alem olan S t N G E R ... tıertnde top-

lanmıştır. Bunun için: Saat alaca~nız zam.an, tereddütsQz a 1 N G it R eaatt almalıamlz ft uattn Oze-
rindeld 8 1 N G E A markasına, müessesemizin adresine llkkat etmeniz llznndır • 

Modayı tak.Jp eden her asrl kadın için kıymetli taslarlyle ve nefis işlemeleriyle hakfkatıen nazarı dik
'iı:atf celbeden böyle bir harilrul4de 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SİNGER SAATi ::~~ur::~=~ü= HEDiYELiKTiR 
No. 82 • C, Elmaelı ve ortadaki bOyOk olmak Osere 11 pırl•fttaR 

650 llr•, No. 82 • E, Elmaelı ve ortadaki ile iki kenarındaki bUyOk olmak Osera 11 pırlantalı IOO llra. 
EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANT iLi DiR. 

Üniversiteye alınacak odun 2/VII/1942 Perşembe giınil saat 15 te 
rektorlOkte kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~ur. I tekliler Ticaret o
da ı ve teminat makbuzlarlyle teklif zarflartnr ihale gilniı saat 14 te rek-

DiKKAT: 81NGER saatleri !stanbulda yalnız EminônO merkezindeki matuamrzd• aatdır. lstanbulda 1Ubemtt 

' ... yoktur. Adre.: SINGER SAAT Mdağazalan. f.stanbul EmlnönG. No. 1 ••••••• ıll' 
tör} ~ vermeleri. Şartname rektörlilkte görülur. (6585) 

Gümrükler Muhafaza Genel Komutanllk 
Satın Alma Komisyonundan 

27 Haziran 94!: Cumartesi g{lnü saat 11 de 14000 takım erat çama
frrlarıntn diktırllmes1 pazarlığı yapılacaktır. 
• Muhammen bedeli 1540 lira ve ilk teminatı. 115 lira 50 kuruştur. 

Şartname ve nOmuneler her gi.ın komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte teminat makbuzu ve kanun! ve'Jikalariyle Galata -
Mumhane cadde inde 54 numaralı dairedeki saıtn alma komisyonuna gel-

~-----T E S 1 R 1 K A:1 1 

TAZE MEYVALARDAN ISTIHS!DSDILMIŞ 
,,. 

i DRiS MOSHIL 
"(GAZOZLU l 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoı • • içimi Kolay 

meleri. (6731) MARKASINA DiKKAT: nyata 90 Kanq. 
"•••••••••--•• C3ıhhat ve lçtlınal Muavenet Veklletlnin nımatmr batzd1• • ~ 

lstanbul Elektn1', Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüjünden işletmeleri 

ı - İstanbulur muhtelif semtlerinde kal:fo ferşiyatı işi eksiltmeye 
)tonmu tur 

2 - Muvakkat temfnat 2000 liradfr. 
...... .. 

3 - Şartnameler İdarenin Levazon MüdürlU~Pnde p:!rasız tevzi e
dilmektedir. 

4 - Istekliler!n tekllfierL "'.kapalı bir mektup fçlnde ve şartnaml'deki 
t ü t dahil nd .. 30/6 942 SaU gunO saat 17 ye kad.ır Le\ .. zım Mudurlü-

une tevdı etmelerı l zmıdır. (6859) 

_Sıhhat ve içtimai Muavenet VekCiletinden 
1 - Kızıl y ve De\'let kinin komprime ve drajelerlnden gayri her ne

\ l m rk da kının komprıme ve drajclerırun satışı ya aktır. 
2 - Ecz f'ler s tı ı yasak edilen bu nevı mlıstahz rlordan ellerin

de bulun nt rı H :-ıı· n sonuna kadar sotm. kla devam edHler 
3 - S tPşı yas;::.k edilen kinin komprıme ve dra)eleru.ır. sa

0

f ve içfn
dekı kınin m ktarlarınm dogru olup olmadığı bılınemlyece inden halkI
:ınızın gızli ol k :> pıl cak satış teklıflerlni kati rurette reddetmeleri 
ve bunl rı atın nlm malaı1 ve kullanmamaları tavsiye o1unur. (6800) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
K~o Tarih!: 1888. - Sermayesi: ıoo.000.100 TO.rk IJrasa. Sube ve 

latınbul Kadıklly Kadastro Hlklm-
1161nden: Röne, Ve~. Alls, Ana, E
len, Alper ve Alsan krafından mah
kememizin 942125 sayılt dosyasiyle 
müteveffa Cor; Çiznel terekesi namı
na ogulları muteve!fa Çarla izafeten 
kansı Etel ve Çccuklaı ı Firt, Core ve 
oı;:lu Con ve Con Alfrcd ve kızları 
muteveffa Evliııe izafeten oğlu iste
\'en ve kızı Gudena ve mUteveila E
dile izafeten km Neli Brad!or ve kızl 
Klarls ve müteveffa Alise izafeten 
oğullan Vınsant ve Corc ve kızı Lıl
yan aleyhi11e edilen K&dıköyunde Ca
terağa mahııliL'Sinde eski Lorando 
yeni ŞAır Nefi so~ak 14 numarab 
gayrimenkul Justirı Mareı;ıgodan in
tikalen korısl Mari ile oğlu Alfred ve 
kızı Faniya ait iken musaddak be -
yanname mucibince Marinln ölümü
.ne kadar kimseye ferağ etmemek ve 
olümunden conro yrrtsı Alfred ve 
yaı,sı Faniye veya Vl•rislerine ait ol
mak üzere tticcard. n Core Ci\nel a
dına tescil edllmi§ 1<e Mı.ırinln ölü -
miyle şart tahakkuk etmiş olduğun
dan, mezkür gayrimenkulün hissele
ri nisbetinde namlarını: tashihıne ve 
namlarına kaydın jcr~sma dair ikame 

Sümerbank lstanbul Şu"esi Müdürlüğünden 

MEMUR ALINACAK 
Şubemizin Muamelat Servisinde münhal bulunan 31J59 !!ayılı barem 

kanununun l 1 mel derecesi 85 llra maaşlı memurluğa a~atıda tesbit o
lunan lieraiU haiz elanlar arasından müsabaka ıle bir memur almacaktrr. 

1 - Tiirklye Comhurlyetı tabiiyetinde olmak ve 30 yı.ıuu geçkin ol
mamak, 

2 - Erkekler fiili askerlik hizmetini yapmtş \'e sotı yoklamalartnı 
yaptırmış bulunmak 

3 - Lise nıeznnıı veya daha y{lksek tahsil görmüş olmak, 
4 - Devlet meır.urin kanunundaki evsafı haiz bulunmak, 
5 - Fran.:ızca, Almanca, İngilizce dillerinden biri:ıl ve daktnogra

fiyl iyice bilmek. 
Taliplerin r.şağ•da gösterilen günlerde şubemizin muhaberat servisi 

lieniğine müracaatla hüviyet, tahsil, askerlik vesikalarmt birer suretle
riyle birlikte br<>z ederek alacaklan dühuliye varakalariyle müsabaka
ya iştirak etmeleri. 

Kanunen imtihr.rısız memur olmıık hakkmt hah: taliplerin yapacak
lar! müracaatlııı ayrıra incelenerek bunlar imtihansız alınabileceklerin
den bu gibi isteklilerin ayrıca evvelden çalışmış olı1nkları yerlerden. al
dıkları hizmet ve a)rllmalarma muvo!aka\ vesikal:ıriyle birlikte aynl 
müddet zarfında şubemize milracaatlart. (8801) 

Müracaat mUddetl: 29,8.942 akı•mına kadar 
(ŞubeMuhaberat Şeflliilne) 

MUaabaka imtihan• gUnU: 2.7.1942 Perternbe saat 13 de 
(Galatıda Şube binasında' 

". Ajans adedi : 265 
Zirai ve Ticari ber nevi banka muameleleri. 

edilen davant"l mUddeaaleyhlerden 
Firt, Con. Corc, Gurlena, Neli; Klaris; 
Vinsan; Corc ve Lll~ anın ikametgüh- • ,,_-. 
\arı meçhul olduS\Jııaar. tebligatın i
Ifmen ifasına karar \ erildiktcn ve 
davetiye ve gıyap k< rarı lliınen teb
liğ edildikten ronr~ gelmediJdMinden 
ıı.Yaplarmda v diğer mUddeaaleyhler 
,Jorj Alfı'ed Çiınel ve tsteven Core 
Bon vekili avukrt Hakkı Deymer'in 
kısmen vical11nda ve kısmen gıyabın-

KARAR HOLASASIDIR 
Para biriktirenlere ZS.800 Ura ikramiye Yeriyo~ 

Ziraat Bankamda lnnnbarab ve fbbarm tasarruf beeaplarmda en 
az SO Lirası bulunanlara senede 4 defa cetJlecek kur'a ile aaatıdakl 
plADa cöre ikramiye dalıtılacaktlr 1 

4 ad.t. 1,000 Urahlc 4,000 Lira ~ 100 adet 
4 • &00 • l.000 • 1l!O • 

4 • 250 11 1.000 "' 1IO • 
40 ,,. 100 • 4.000 • .., 

eo L1r11h1c ı ooo u... 
40 .. 4.800 .. 

ao • l.200 • 

DiKKAT: Heaaplarmdald paralar bir sen• içinde 150 Uradan •satı 
dQşmlyenlere ikramiye çıktılı tüd!rde 1' 10 fazlasiyle verilecektir'. 
Kura!ar senede 4 defa 11 Eyl~ 11 Birtnciklnun, 11 Mart ve 

11 Haziran tariblerinde çe~lecektir. 

FENNi S"ONNETÇl 

Emin Fidan 
iHTiRA ILANI 

"Nakil ş.lşelc:i mahfazalan" liak
ktnda alıaınış ol3!1 10.5.1940 g{lnlü ve 
2871 sayılr ihtira beratı bu defa mev-

0Jdi fule konmak ilzere ahere devrü 

ferağ ve:ra icar edileceğinden talip 
olanların Gol .. •ada, İktısat hantnda, 
Robert Ferri'ye muracaaUarı ilan o
lunur. 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
Tak•lıa A•kerlik Subeıinden: 55987 kayıt 

numaralı tepçU aateimenl lluan otlu Ziya 
ile SSli89 kayıt Dll1111rılr topçıı astefmeni 
Jlu1tafa oflu llirahtinln ıubeye mllracaatları. 

da cereyan eden muhakemesi netice
sinde Mari Marengoııun 1906 tnrihln
dc vefat ettlgi 1ngılız Baş Konsolos
lugundan vorllmış ö!um kl'tgtdından 
anlaşılmış olduıtUndat" mütev~fa Jorj 
Çiznel tarafmd:ın U-nzim ve imza e
dilmiş olan vc-slkanın altındaki imza 
Jorj Çiznel'in 'mzası olduğu İstanbul 
İngiliz Baş Kopsolosluğu tarafından 
tasdik olundusu do~a meyanında 
mevcut vesika mündnccattndan an -
taşılmış olduğundan ve mezkür ve -
sıkada mevcut ıtart da tahakkuk et -
mlş olmastna melim f ctanbul Kadas
tro llfıklmliğinden muta esas 532 ka
rar 404 No. lu ve 3/6/940 tarihli .ve
~aset senedi muclb!nce ve Kadastro 
komisyonunca 11:> ada 1 parsel No. 
smda kayıtlı mUddeebih gnyrlmen~u
ltın nısıf hiSsesi 40 sl'him itibariyle 5 
sehim Anna ve 7 s<'hım Eleni ve 14 
erden 28 sehim Alsan ve Alper ve 
yine Üsküdar Asliye Hukuk HAklm -
liğinln 1030/938 No. lu ve 3/8/938 
tarihli vesaret senedi mucibince müd 
deaabıh gayrlmenkulUn diğer nısıf 
hıssl' ı F.mıli Novotni vari lerl evlat
ları Rone Novotni, Yera Novotni ve 
Alis Novotni naınlE.rfn~ mıisavat iı -
zerine tashıhen tc.c;eillcrınc tcmyızı 
kabıl olmak ijzere 9/4/942 tarihinde 
karar verilmiş oldu~undan muttcha 
kararın fkamelgfıh1cırı meçhul bulu -
nan Firt, Con, Jorj. Gudcna, Nclı; 
Klaris: Vlnsant. Jorj ve Lllyona llli-
nen tebllgine ve tarihi ilandan itiba
ren kanuni mi.;ddet zarftnda temyizi 
dava etmedikleri takdırde işbu hük
rntın katiyet kesbedeceği lüzumu ilA-

Karar No. 942/99 - Narktan fazlaya ı>ıeYnir sa'maktan mamunu a
leyhima Pendikte İsmetpaşa mahallesi 23 No. da oturur Hüseyin oğlu 
Mehmet Tamer ve Pendikte Ortanca sokak 61 Ne. da oturur Mur.tafa 
oğlu Ali Akça naklarında Üsküdar Milll Korunma Mahkemesince yapr
Jan duruşma sonunda her iki suçludan beşer lira r.ğır parA cezası alın
masına ve Mc.'ımedlıı diıkkfınının yedi gün kapablm:ısm"i v.- her iki maz
nunun yedişer gıin tıcrıretten menlerine ve müsadereıdne karar verilen 41 
kilo peynirin ı:atılarak bedelinin hazineye yattrrlmasın'l ve gazete ile 
neşrine ve hük:.ım h{i!tısosının büyiik harflerle yazılarak dükkfının göze 
çarpan yerıne yapt~tırılmasına karar verilmiştir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlan 
ı - 12/6/942 Cuma günü pazarlık usuli1le almacatı ilan olunan kül

liyetli miktardaki levanta çiçeğine talip zuhur etmediğınden bu kerre 
yeniden pazarlığa konulmustur. 

2 -- Pazarlık 10/7/942 Cuma günü saat 11,11 da Kabataşta Levamn 
§\!besindeki alım kcmizyonunda yapılacaktır. 

3 - 1steklılerlr. pazarltk için tayin olunan ıQn ve saatte teklif e
decekleri fiyat üzerinden % 7 ,5 gilvenme parasiyle blrllkte mezkOr ko-
misyona muracaaUarı. (6901) 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesl Baıkanhğından 
Bölgemiz Talim ve Terbiye şubesinde münhal bulunan 100 lira llc

retli Kısım Amlrli~ı için bir memur alınacaktır, Bu memurun 1l'dek su
baylığını yapmış ve bilfiil sporla meşgul olmuş bulunması ~rtttr. Atle
tizmde ihtisası olanlar tercih olunacaktır. Tallp dlanların 29/6/1942 tari
hine kadar bir istida ile Beden Terbiyesi İstanb\11 Bölgc:sl Baskanlığına 
müracaat etme'erı Uızumu ilAn olunur. (6910) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Aksar.ayda Mimar Kemal malıal!A?slnln K:>ska caddesinde 761 incl 

adada 48,00 metre murabbaı sahalı arsa satllmak üzer~ açık arttırma
ya konulmuştu\" 

Tahmin bedeli (240) lira ve ilk teminatı (lBt liradır. Şartname Za
bıt ve MuameH'ıt MüdürlUğU kaleminde cörülebl.ir. 

İhale 2/7/942 Perşembe glinil saat 14 de Daimi Encilmende yapıla-
caktrr. 

Taliplerin !Ik tl'minat makbuz veya mektuplarlyle ihale sQnO muay-
yen saatte Daimi Eııcümende bulunmalan. (8580) 

l - Aşağrda yazılı şartlan haiz okurlar Harp Okuluna alınacak· 
!ardır: 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan do~nıya Harp okuluna, Ankara 
haricinde bulunanlar bulunduklaı1 yerin a~kerl.k şubesine mil· 
racaat edecE:-klerdfr. 

B - Kayrt ve kabul muamelesi 1 Haziran 942 den itibarl"ll baş1am1Ş 
ve Ağustos 942 sonuna kadar temdit •dilmistir. Bu tarihten 
sonrakı muracaatlar kabul edılmıyecektir, 

2 - Girit tartları : 

A - Tilrk ırkından olmak, 
B - Lise bıtırmf: ve olgunluk imtihanını vcrmi5 bultırmak, 
C - Tam tPşekküllü heyeti sıhhıyesi olan nskcrl hastanelerden (Harp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu alm:ık, 

D - 18 ila 2:; ya~fnda olmak (21 yıışına gırmiş olanlar altnmaz.) 
E - Diğer şartlar askerlik şubelerinden ve Hnıı: okulund""n öğren!· 

lebilir. (6832) 

lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 
~ilerinde Haşhaş Tohumu Bulunanların 

Nazarı Dikkatine 
ı - Ellerintte 941 ve daha evvelki yıllar mahsulü Haşhaş tohutnU 

bulunanlardan mallarını ihraç etmek lstfyenlerin 30 16/942 günü aksa· 
mma kadar Slrkecije Liman hanında fhrncat Baş l<:nntro1örlü1' '.ine blref 
beyanname ile Müracaat ederek çuvalladlkları ve usulU \'eçhne kursun 
mühürlerini takhklHı maUarmt muayene ettirerek mühfirlettirmelerl, 

2 - Hu müddet zarfında müracaatla mühürlettlrilll'Jyen malların 
942 - 943 yılı mahsulü yağlı tohumlarm tabi tutulacakan ihraç fıyatr 
rejimine müteallik 58 No. lu sirküler hükümlerine gore muamele görece• 
li tebliğ olun•ır. , · (6843) --

Satın Yüksek Mühendis Mektebi 
Alma Komrsyonundan 

Mektebimhe 194? mali yılı içinde 80000 kilo şnrtn-ı.mt'~I muclblnce et 
alınacaktır. Beher kflosunun muhammen bedeli 170 kuruş olup, ilk te
minatı 3ROO liradır. Kapalr zarf usullyle yapılacak olan bu ek'slltme 8.'1· 
1942 tarihinde ve saat 11 de Yüksek Mühendis mektebinde yapdacaktır. 

(8559) 

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Dikkat Nazarın< 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
ı - 1942 mal. yılı kazanç vergilerinin birlnci takııit Meme mQddetl 

bu ay sonunda bi~ktir. Bu müddet içinde taks tle.-fnl vennlyen mü· 
kellefier, bu taksit:t'rini, bilahare % 10 zamla öderr.ek zcrunda kalacak• 
lardır. 

2 - Bilumum karneli mükelle!lerln de Haziran ayı içinde (Yeniden 
i$e başlıyanlar 15 ~ün içinde). şhbelerlne mUracaatla, karnelerini alma• 
lan lfmmdtr. Aksi tr.kdirde seyyarların vergileri % 19 z·ımla, irnth mü· 
kellefler yanm:fa ça!ışıınlıırtn vergileri de bnular• çalıştıranlardan, üç 
kat fazlasiyle t:ıhsil olunacaktır 

Ceza vermek is1cmlyen mllkclleflerln 30/6/1942 Sat• gOnil akşamtna 
kadar vergi taksitlerini ödemelerı, karnelerini almala,.ı tavsiye olunur. 

(6693) , ......... _. ... _. ......... _. .. 

,-

TÜRKiYE iŞ BANKAS t 
Kü(ük Tasarruf Hesaplan 1942 ikramiye Pllıu 

Kepdeler Z Şubat. t May .. S Aitustos, 2 tldııcl~ 
tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri -#>-
1 adet 2000 Unl*-2000,,- tJT9 l 40 ... 100 11ra1tk-400G.- Ur 
1 • 1000 • -aooo.- • 50 • • -uoo.- • 
ı • no • -ıaoo.- • • 
1 • IOO • -ısoo.- • 200 • -0000.- • 

l,..- ö~"s::b:-'ı ·::: 0::., _...,., ..... f DINAMIN KUVVET SUIUBU 
öksürilk ve nefes darlığı. bol- aldııtm 1844 n~mr.lt otomobil arka il . • • • .. .. 10 • - • --2500. - • 200 • -2000 -'-................................... ~ 
maca ve kızamık 6ks0rll.ktert plakamr kaybettim. Yenf!tlni alaca - Pıyasaya Arzedilmıştır. Bu tun Eczane ve 

igln pek tesirli ilAçtır. ırımttan eskisinl.n hUkmü yoktur. Ecza Depolarında Buhuıur •••••" 
-... He~ea kullanablllr. -ı lallh TDrkeı • 

Sahip n n91riyat mildilril: Halil LOtfi Dördtlnr 
. Guetecilik ve neıriyat 'l. L. ş. TAN Matban. 
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