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Churchill 
Kabinesi 
Sıkıştırllıyor 

Son Libya Hezimeti 
Karsısında ---

Vaziyet Nazik --
İngilizlerin Marsa 

/ 

Matruhda Dayanacağı 
Kanaati Kuvvetlidir 

~L:rr .hudu~unu1 g~n ~ih,•er _kuvvetlerinin taarruz ist;kametlerini ve isgal edilliği' bildirilen Sidi Barrani'yi 
jtas er.ır hanta. ngılızlerı"l ı?lmdı, ~ars~ Matruh hattında· mtldafaaya hazırlandıkları ve geri çekilen kuvvetleri

.. 1 burad<ıkı mustahkcın mt:vkHerac tah;ııt ettikleri anlaşilıyor, 

Bazı Mebuslar Bir 
Takrirle Hükumete 

itimatsızbklarını 
İleri Sürdüler 

f ~ 
t ·~· . . ~- ~.,; Bertin.. 25 (A.A.) - Alman or 

;'> ~ • ~~la~ı b~şkumandanhğmn teoli-
. ~ · · gı: Şımalı Afrıkada Alınan_ Ital. 

;eisicümhur İnönü evvelki akşam. beraberleri.nde Ba~vekil Dr Refik yan __ kıtaları Llbya - Mısır hud~ 
aydam oldugu hal~c, A~kara Halk.evinde "Jül Seıar piye:;ınin. te _ du uzerinde düşmanın mukave • 

silini takip ederken " m metini kırarak Capuzzo _ Sollum ....___,._'----,,_.,.. -~ * ~~ , ... -·. ve ~alfa~a istihkaınlarını işgal 

L
•I bya ı ı .. Ankara, 25 CA.A.) _ Reisi.... etmış~erdır. B~ kuvvetler, yeni

cumhur ismet lnönü bugün 1 l~n _duşman~ suratle takip ederC.i< 
i saat 16,30 da Çankayadak.i 1 ~ıdı Barranıye ve bu mevkii.n do 

lManlu"' b•ıyet•J ! köşklerinde Fransa büyük el· i gu cenup bölgesine varmışlardır. 
"I ~ (çisi 1\1. Jean neııeu'yu kabul 1 Marsa Matru/ul.aki askeri 
Ve İ. kincı• İ buyurmuşlarda. j tesisler bombalanıyor 

Yakında mcın~e~etimI~i te.r. i . Roma, 25 (A.A.) - "Tebliğ,, 

.. . 

" h M ~cdcc~k. olan büyük clçı ~hl· Sıdi Barrani işgal edilmis, ve bu \.ep e eselesi lı. Şefımız~ vedn ve Uhimlcri. mevkim cenubundaki çevre geçil ,.. . ....._ ... -.... - ... -....... , .. M-- ~ı ~r~etmış ve bu kabulde miştir. Mihver tayyareleril Mar. Son Lıbya muharebelerine iştfrak eden Alınan motörlü kotları 
Libya mağlubiyeti rnUttefiklerı i- a~ncıye Vekili Şükrü Sara· sa Matruh askeri tesislerini ve ı-------------------------
kinci cepheyi daha süratle açmxya : coglu da hazır bulnnmu~tıır. istihkamlanru bombardıman et-
sevkeden bir !irnll olmıya ba·'1a- '- ı miştir. Londradan Çekya'da 1 " . ' Jngilı"z resm"'ı teblı"g"'ı· . 
tnıştır. Çünkü bu mağlii.blyeti ön-
lem.ek ~.:e Mtsırla Orta Şarkı kur- A y R u p A Kah· 25 A tarmak için mattefiklerin bir an t ıre, ( .A.) - Orta Şark Tu·. k. K.. T h • 
evvel harekete geçmeleri bir za- ~~iliz umumi karargahının teb. r ıyeye o_ y a rı p 
l'Uret olmuştur. Bu sebeple evvel· c E p HE s • lıgı: Seyyar kuvvetlerimiz. dün 
ce Ağustosta yapılması tasavvur 1 bütün gün düşmana karşı harp e. B • H • t E d 1• 1 d 1• 
edilen Avrupaya asker çlkarma derek .. ağır kayıplar verdirmişler 1 r 1 a p 
=~~~r.dn~:.':1.:1! aı.ınması AÇ 1L1 YOR :en~a~~:~:~~;~i~n;::~;ıd~tu 

1 
- sunda bir noktaya varmıs butu _ 

' M-.. Zekeriya SERT.EL ~ nuyirlardı. , • 

V- a~gtond~:ka~aıı kapı ar. Am-erikada Haz1rlaklar 
- kasında uç gundenberi ce-

Kıtalanmız Sollum ve Sidi Ö~ 
rr:ıer'deki mevzilerinden çekilmış. 
tır. 

Şiddetli muharebeleı· 

Büyük Erçimiz Rauf 
Orbay Radyo ile Kısa 
Bir Mesai Neşretti 

Köydeki Erkekler 
.Kurşuna Dizilmek 
Suretile Öldürüldü 

-o--~l!y~ ~d~n ~üzak~reler hakkın. Başladı ve Bir 
t·a hal! h_ıçbır §ey ifşa edilmemiş K d T . Ed.Jd" ır. ... - r . . - • ı uman an ayro 1 1 Londra, 25 (A.A.) - Reuter ajan- "Burada Herkes istikbale Bel~ikada Baltalama 

P'aliaf 'Lib d İn sının 8 inci ordudaki hususi muhabiri 3' 
b· . 1 ya. akı giliz mağltı bildiriyor: Dün sabah erkenden dü"-· Tam Emniyetle Bakıyor Ha k ti · A t ı.1Yetl ve _Vaşıngtondagi müza • Vacingt.on Konferansında man Sidi Ömer ile Maddeena arası~ " I re e erı r ıyor 'ler_eler munasebetı"yle bu"'tu··n mu·· t 3 • • • • d . Londra, 25. <A.A.) - 'riırkiye. Budapeşte, 25 (A.A.) - Chr"-t G 1 Ö aki tel örgülere karşı çılgınca bir ta- L dr b.. .. 
elik milletler matbuatını meşgul emı htıyacını nhyecek arruzda bulunmuştur. nın on a uyiik elçisi Rauf Or- dimi kazasına bağlı Lezs:ıkı Cek 

~l:ı en enm~him mesele ikinci cep Tedbı·rler G"' .•.. 
1
.. ~a~, beraber~nde katib~, asKı:ri köy~ün tamıımıyle yok eclildiğı 

e meselesı olmuştur. Gerek Lon · . oruşu uyor ~ Devanu Sa. 2, Sü. 6 :ıa~a v~. dcnız ataşelerı oldugu Pragdan resmen bildiı.-;1mektedir. 
dra ve gerek Amerikada simdi en Vaşıngton, 25 (A.A.) - Reis haıde dun~· ~· C. studyolarını Köyun büttin erkekleri kuquna 
~~k konuşulan ve m.ür;ıa:kaşa edi. Roose:reıt ve M. Chu~hill bu .. sa zıya:e~: etmı~tır.. .. d~zılmişlerdır. Koy halkı paraş.ıt 
-en mesele budur: Ikınci cephe hah bırleşerek Amerikanın bu • Birmanyada J?uy~ elçı, ou munas~betle çu düş~an ıjanıarını saklamı~ ve 
ile vakit, nerede ve nasıl acıla ~ Y:ük iki siyasi partisinin kongre ra~yo ıle v~~ndaşların<ı hır - me bunları polisin müdahalesınc kar 
~aktır? Avrupada ikinci bir~ cep. lıderleriyle uz.un bir görüşme yap -o-- SaJ neşretmıştır. şı mtidafaaya teşebbüs etmjstir. 
rıe açmaktansa Mısır cephesini mışlardır. 1 ·ı· 1 o·· Ak b * · BU paraşutçuler Heycirich'in ~Uvvetlendirerek Almanları Afrj R~is Ro~s~VF>•t'in katibi E1tly, ngı iZ er UM ya Ankara, 25 (Radyo gazetesi) - katlmde mühim roller oynamış. 
ıı;~dan çıkarmak ve Akdenize ha. bugun Pasifik harp meclisin'n L~ T k Rauf Orbay, Lonüra radyosunda lardır. ~rn o~~ daha doğru değil mi. topla.ntmııdan c;onra Churchill :. ımanmı e rar ki kısa hitabesinde demiştir ki: Ote yandan Prağ örfi divanırun 
dır? ·r:J~ı le reıs Roosevelt'm Lord Halrfn Bombardıman Etti ''Azız yurttaşlarım! Sızir.Je ko 24 haziranda 18 kişıyı öh.ın~e ve 
Mımicephesinin kuvvetlendiri1 ,v."! M .. Hull ile . görüşeceklerini auşan Rauf ·Orb<'-ydı.r. LOndrada ayni gün Brünn örfi divanmm da 

?nesi tezini müdafaa edenler di _ soylemış ve Pasaık harp mc!disi Londra, 25 1 ~.A.) - ~t'itanya el.Çılan .B. B. C. nın yeni bir mer. 1~ kişiyi de ayni cezaya mahkum 
~orlar ki': . celsesinin öğle yE:meği sırasında bombardıman hyyarelerı, Bir - kezinden size hit:ıp ediyoru:n. An ettiği bildirilmektedn. 

İkinci cephenin şurada e d.a devam cdccegıni ilave etmiş. ~~nyada A.ltAil<• :ı ycnıden bir karadan Londrayc:l :;.7 günluıt tay- Mahkıiınlardan birınra evinde b vı ya .. ır • hucum yaparak rıhtımda bazı bi yare tren ve vapur se·;ahatlnden silah gizlediği ve tevkıf sırasında 
Urada açılmasının ehemmiyeti " · . • - na b b l 1 b · t ı J b. 1 ~oktur .. Maksat Alınanyayı Şark llarbıye NaZlrlıgı general . ~~ı om a 9.t •• ~ .t<" V.? ır ,e • sonra geldım; üç aydanberi bura ır Aman polisini tcnıı.kelı su _ 

c _ sız ıstasyonunu mıtralyoz ate~tne d.ı bulunuyorum. Burada her ta- ~ette yaraladığı belı.rtılmekteJir. 

~
ephesinden maada ikinci bir cep l2fj3 Deva.mı Sa. 2, Sii 1 tutmuşlardır. raftan hüsnü teveccüh ve iyı ka öteki mahkumlar düşman aJ· an • 
ede meşgul etmek ve Sovyet usyanm yükünü hafifletmektlr. c:::::==========================ı bul gördum bu tcvecciıhün bir lariyle temas etmek ve hüviyet . 

1\1 d L F k e H lk es~ri olarak bu ye;ıi açılan radyo 
. ınanya .şim i ihya cephesine a I ·r . a 1 ç ı· n k d t d.ld' y l:fH2 Devamı Sa. 2, 5>ü. 6 

l 
ır miktar kara ve hava kuvveti mer ezıne avc e ı ım. anım 

§
Yırml§tır. Biz bu cepheyi kuv • da katip arkadaşiar da vardır, 
etlendirir ve Almanlan gerile • Hzp beraber memleketimizde de Part•ı Genel 
· b d k mih böyle bır teşıüliıtl.!l kurulmasını 

1 
ıye mec ur e erse ver dev candan istiyoruz. 

etleri buraya yeniden taze kuv. S k 1 • • Vetıer göndermiye mecbur olur. · "Burada insanlar istikbale em e re erinin 
~ark cephesinden kuvvet ayırıp Ev~iaf idaresi Şehrimizde Bedava niyetle bakyor ve a!Uharebe saba 
ouraya gönderemezse 

0 
vakit !arında ara sıra ~·· : uıen muvaffa Tetkiki eri 

tı'ıihver kuvvetlerini Afrikadan Od kıyetsizlikleri sü.kwı ile karşılı • 
~ıkarmak, Akdenize hakinı ol - un ve Kömür Dag-ıtmak yor. Gerçi bazau inEal sesleri de 

--o- -

ltıak mümkün olur. Bu ise Alman işıtiliyor. Fakat lngılizler hüku. 
hya vurulabilecek darbelerin en u· • · L.. I T db. I Al metlerinin ve derin surette bağlı 
büyüğünü teşkil eder. Onun için zere UZUm U e lr er ıyor oldukları hükümdarlarının etra-
.\nıerikan kuvvetlerini tngilte • ! .nda atiyi tam hır emniyet içeri 

Adanada Esnaf 
Tacirlerle Uzun 

ve 
Bir 

Yaptı Görüşme 

ALMAN TEBLiGi 

Harkofta 
Taarruz 
Başladı 

,, 

Hedef, Şehrin Cenup 
Doğusundaki Rus 

Kıtalarmın lmhas1d1r 

Sivastopolda Evden Eve 
Muharebeler Yapıhyor 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman ur. 
duları başkumandanlığının teb • 
liği- Sivastopol müstahkem mev 
ki çevresinde, Alman • Rumen 
kıtalannın taarruzlan ormanlar. 
da ve evden eve yapıl<!n şıddetli 
sav2şlardan sonra yeni toprak ka 
zançları temin etmiştir. · 

Hava kuvvetlerinin kahraman 
ca ve şiddetle yaptıklan hücum. 
lar bilhassa cenup koyunda 1nker 
man yakinindeki mevzilerle Ni. 
kolayevko dolaylarındaki müda
faa şebekesini hedef tutmuştur. 

Harkofun cenup doğusur.da -iiış 
man gruplarının yokedilmcsini he 
def tutan bir taarruzumuz 22 ha. 
zirandanberi devam etmektedir. 

Buna Rağmen Churchill'hı 
Ezici Bir itimat 

Kazanacağı .Zannediliyor 

l\llidafaa Nazırhğırı.a gedn1ecc~i 
söylenen G. W ncll 

Lt1ndra, 25 (A.A \ - Sir StRf
Wardla w Milne, bugün bir tenkit 
takriri vermiştir. Sir CripJ», mh. 
zakerenin Wardlaw Mikne den 
başka Avam Kamarasının 20 aza 
sı tarafından imzalanmıs bulu -
nan bu takrir üzerinde • c~reyan 
edeceğini söylemiştir. 

Muhafazakarla!'Clan Sir Joiın 
Mi,ne, bugün bıı;, tt·r.kit takr!,.i 
verm~ştir. Sir Crlp~s. müzakere-

r .iir Devamı Sa. 2, Sil. 1 · w dl M k 'd b J.: r.ın ar aw .1 ne en aş.; 

SOVYET ,JEBLiGi 

Sivastopol'da 
Cehennemi 

Bir Muharebe 

AviJm Kamarastmn 2e azası tara. 
iından imzalanmış b•.ılunan o:.ı 
takrir üzerinde cerey.:.::n eder-eı;1-
t'.IJ söylemiştir. 

Takrirde denil:yor ki: 
"Meclis 1.mparatorluk lcuvvetlC'
dnin azami giıc;hik!erle dolu du
rumlarda gösterdikleri kahra
manlık ve metanete kartı tak· 
dirlerinl · bildirmekle ber.ıbcr. 
harbin merkeıi ıevk ve idaresınc 
karşı itimat beslememektedir ••. 

C!ıurchill hükum,m, mayıs !l ~(l 
daki teşekkülündent;cri ilk de:t·.ı. 

Yar Ad C 
l2fj"' Devamı Sa. 2, Sti. 5 

ım anın enup 
Ucunda Karaya Rus ( 

.... -···, 
Kıtaları Çikarıldı I Nahas Pş. 

lÇokNikbin Almanlar Yeni Zırhh 
BirHkler Getirtiyor 
M"~·~ova, 25 (A.A ı - Sovyet 

tebliği: 24 haziran gecesi kıtala.. 
rnn,z Harko! 1sti'~amctmde düş
m•.:ı<. karşı harp . • rr:.iş!erdir. Cep 
bemtı diğer kesl'luerJrıde hiçbir 
değişiklik olmamıştır. 

Sıvastopol çevresinde 
Moskova 25 (A.A.) - Sovyet 

tebliğine ektir. Sivastopolda de. 
niz piyadesi ve topçu birlikleri · 
miz sayıca üstün düşman kuvvet 
!erine rağmen ellerindeki topra. 
ğı muhafaza ediyorlar . 

cehennemi bir boğuşma 
Moskova, 25 (A.A.) - lzvestia 

Konuştu t 

"Yarım Milyonluk Mt
sır Ordusu icabında 
Müdafaaya Fiilen 
iştirak Edecektir11 

Başvekil, Sükunet 1 
Tavsiye Ediyor 

reye değil, Mısıra ve Orta Şarka Ankara, 25 (TAN) - Evkaf u. \taçlara parasız olarak dağıtıla _ sinde görmektedir.,, 
evketmeli ve bu cepheyi NUV - mum müdürlüğü hakiki muhtaç caktır. Ayrıca fakir halkın isti- Rauf Orbay, lıi.r oğle ziyafeti 

\·etlcndirmelidir. lara maden kömürü ve odun da· fade ettikleri imaret ve müesse- j ,·ermıştir. Bu ziycıfotte 'Jahriye Adana 25 (A.A.) - Parti Ge-
İkinci cephenin garpta ve Av. ğıtmak üzere tedbirlerini almış selere de 2800 çeki odun verile- ve hava nazırları :Ue amiral D. nel Sekreteri Memduh Şevket E. 

'l-upada açılmasını istiyenlerde bulw1maktadır. Umum müdli.r • cektir. Evkaf idaresi muhtaçlan Pour.d ve dığer gu!ide zatlar bu scndal A:lanada bugün de meml~ 

gazetesinin Sivastopolda bulunan Ankara 25 <Radyo gazPteslj -
muhabiri blldiriyor: Mısır BaşveKıli Nah43 paşa , Lib. 

Sivastopolda gece ve gündüz yadaki harek~tın :-.llsrr toprakla· 
şiddetli muharebeler cereyan et ma intiıkal etrııesi dolaysiyle b.r 
mektedir. Almanlar cepheye ye. nutuk söylemış ve Ingiltereden 
ni zırhlı bittikleri ve çok miktar vardım temına ., aldığını bi!dir -
da top ve uçak getirmekte de • miştir. Halkın ~oğukkanhlığmı 
vam ediyorlar Almanlar, olağan muhafaza edc~·e.t netice)'e iııııznr 
üstü bir cesaret ve sebat göste. etmesi lazım~:!1d!f;mi ~öyliyen 
ren kıt~ar.ı.lllızı topçunun ve ba. t\ahas Paşa, mnearrıza karşı icn 
van toplarının sürekli ateşleriyle bında yarım milyon Mı.sır al'irnrı. 
ve hava bombardnnanlariyle yıl :&~ ~e müdafa~~a i~tiral< edeceği 

§Öyle düşünüyorlar: lük, muhtelif müteahhitlerle mu tcsbit edecek, listeler ha7..ırlıya • lunmu.ştur. ket ve partı i~;erine dair ineele-
kavcleler imza etmiştir. Bu mu.. cak ve bu listelerin tertibinde es melerine devam etmiştir. Öğl~cen 

- Libya harbi bize ~avelelere göre müteahhitler ta- ki tecrübelerinden istüade ede • evvel parti ·binasında esnaf './f: tiic 
~~ı;ı;r;~~kD~~iz aşın yi11 edilen zaman zarfında kömür cektir. Kömürler için Üsküdar, M. Hitler Berlinden carlarımızla uzun bir görüşme ys 
istila mümkünd.. ve ôdwıları getiremiyecek olur • Kadıköy ve İstanbul semtinde pan genel fekrcter öğleden s·~nra 
ltuvvetlerini deni larsa evkafın ihtiyacını depoların üç esas depo bulunacak ve ayrıca Cepheye Gitti çiftçilerimizle görüşmüştür. Ak-
it dak_i stoklardan karşılıya~aklar - tali depolar da vücude getirile - şam parti tarafından Seyhan 
l~~~~~e bes va Lib dır. Evkaf idaresi bu yıl Istanbu- cektir. Kömür tevzi . işine 1 ey • Stokholm, 25 (A.A.) - Afton parkta şereflerine bir ziyafet ve. 
~aya Sicili , ~va ve lun fakir halkına çok geniş mi.k ltilde başlanacak ve 15 ilkteşrin- Bladet gazetesinin Berlin muha- rilmiştir. ~enizyoll · . et• göndermiş yasta bir yardım yapacaktır. de son verilecektir. Kömürler bir birıne göre, Hitler Berlinde bir Memduh ŞeYket Esendal yamı 
\e bu sa Ui!aki zaferi ka. Geçen sene fakir halita dağclan defada ve toptan olar~k fakir hal kaç gün kald1ktan sonra doğu cep Mersine gidecek ve bir müddet 
>anmıştır. }'crübed'lll·.aıı~; . 6000 kilq mangal kömürü bu se- ka verilecektir. Kömürlerin stok hesine gitruıştir. Bu haber, yakın kaldıktan sonra Osmaniye ve Cey 
tak ders ·şudur: Bizde !J:ngiltere ne 340,000 kiloya çıkarılmıştır. edilmesi işi temmuz sonunda nı da yapılacağı sanılan Alman ta- hana da uğrayacaktır. Genel Sek 
~ 1zlanda üslerinden istifade ede Bu miktarın yalnız 15.000 kilosu hayetlenecek ve tevzi(!.t ,başlad1ğt arnızu hak.kında yürütülen fara. reler Adanada incelemelerini bi 

camilerle diğer e\rkaf müessese- zaman hangi semte hangi gün .kö ziyeıcrin dana geniş ölçüde vet tirdikten sonra İzmire hareket e. 
~ Devamı Sa. 2, Sil. 3 lerinc ayrılacak geri kalam muh mür dağıtılacağı ilan edilecektir. ' almasına sebep olmuştur. dcccktiı: · 

dırr.1ağ:ı ~alışıyorlar. Düşman•u nı ilave e.tmiştl!'. . 

k 1 
·· ge tikçe rtmakta :aaşvekıl, ıstıkoa1den emın oldu 

ayıp an gun ç a · • - ı r · d dır. Her hücumdan sonra binler- gunu oe ırtmlŞ, ge5e sene c 

d
. ·· ı · ·· - uhar be n~na benzer bu vazıyı>tle karşı· 

ce ucman •;,usunun m e , d hald ··ı d d !durdu....,• görülüyor :.a~! ?ğı c ~')!l~rı.<1• bu ~n znr 
mey anını o &... kıkiann ~Ten:lclJğmı soylıyerek 

1:Jir Devamı Sa. Z, Sü. 4. seılerini bitirmir.ır 



aLümDEN·BETER Tepe batında 
Bir Cinayet . 

..... 
Denizciler Bayramı Yeni Sıhhat 

t4erkezleri 
T: 

Yazan: MAHMUT YESAR1 

u. adaman clSfalne b4at Sel.. ~ MQtabdnal 
o. "ypl keser, 4i. Paratıılar... PrtnltS, \>a"91t ta1tadu 

--
iki Sitrhns Bir 
n$lika11hvı t)l~jjr~·~ 

Taksimde, Beılktaşta Merasim; v "d • YArdP 
T P.nl en B~S 

Modada da Yarıflar Yapdacpk ~cılmas• Kararlss+• 

ND~ 
ELEft 
iz ki,. 

arken •gf• 
nl.oe bir o a o aS1nd111 lklj9 
b81dUrUldU mD, yeni lnpat dlje 
flyltı ffd Mı.ti arttt""""8P .. flk• 
llnde bir cllmte ile kira yOk~I • 
"" uıullerlnden birine de , ..... 

bol paralılar bile onun lint!r.dm - Mufılbıkrt! 
rken ürkerlerdi 1'rlııerterdi, Nef· Manolaltt ldbldh ıU1dtt: 

de denediltm içİn biliyorum. - Bendeniz, dün rece, zait asa1e.. 
Biitüıı oıellarin baoko ~ J:Pı • · lıAM·em·net lııılliıllrııh'i..-ve Jae. 

ah billlh., defterleri vardır. diyeyi cetirlyordum, 
e heta,lar, patronun kasa•'*' ki- Pr~ ~a.l.aMverclh 
dir. "İı!enn hflaplat,. *ft*i, - M6ıy6 Manolald, saemalrtoraa.. 
onun alt ıöztlndedir. Ben, ''resmi nu. Zatıllinlz... Emanet .•. Hediye., 

ter,. e bakıyordum. Bakmalııla da Bant,r, ne demelr •• 
en.iyordam. Çünkü, tıUı "bol "1a.. ihtiyar kurt otelci sararmııtı: 
, ''tutnbtmı .. : bazı "ttrtuftnuf oda. - Hiç... Emrini• ..• 
,, da "yan anıaje,, eösteriliyorda. Pftllsn Nerkeı, omuz baııından 

Defteri 9'tım, "-praldanıu •vıi)r.. baktı: 
raınt. Nefntmde bir •lak ct.,.. - Emrim..: 
: Bol elliün iıaret parmaflyle Mano-

- Benim de hesabıma bakar flUSt· lalriıfa eennme dokundu: 
1 - ltltfitau, kfmdir, lfttfen bana t• 

G&ı:t.rfml btdıniala eetar~ ~ rutsanız il . 
rdem. Bu 'sohık .. prentıe91n ao.. Mlnolakldln ,cttii so!dıı: batını 
idi. Soluiunda bilen 1"ndi lı:o.. eğdi, ı8zlüklerinhı llıtünden b9karak. 

su nrdı. kolhA:larını okta)'& oqaya titrek, ür. 
Qözle11imJ kahhrnuıdtın t0r4um: kek "r seele: 
- Hanci besabımsa1 - ~ok affınızı rica cletf!iim, dedi. 
Ywnqak bir elin oaıuz111qa dokun· Preaıes, dimdik durqyordu: 
imıa ıezer llbi oldam. llışnnı ~ - Yine ne var? 
dnn. Omuz11111da )'Jlmaşa}t ol y Bit .ntillaıun eırrını eöyler cfbl tit 
ltar,nnda bo'1l ortanlft llftftllı lrt 1orc!u: 
iwnral saçlı, kemerli bamanan ~ - Celll beyefendi, bendenisin kiti
~" IOluyan, hlnl ~ ...... bim delildir ... 
fi senelerin üıtüne topaJdariy!~ baa Prenses: bir ona, bir de bana bak-

; teritt.Pe delil. ollunl..,..sa- tn 
'landan azalan, bir kadın ... O ... Pt"en- - Peki anlatın,., ~ 

.. Sol ıazün6 kırparak' bakıyordu: lh~ ... s&rerl, fare s8r • 
- Beim hesabıma J>akn?nı-. riı;a •iş iftcli lf#bl ttarlaıııUttrr • 
e\ttlir nıi)'hn? - 'eet91 'heyefetıc!t, oteHn müdürü 
l>arup bablaahnıııau amu'nıdarlad 
- Ben. heaaplara ı.akmam ld..; Kadıe' coi •tc 'lııatalı !eli: 
Kaf1annı kaldırarak hektt~ - Pek'!. &imdiye kadar ntye söy-
- Af buyuranaz beyefendi. Defter !emedinizi' • 
tınrlten, cCh:tl111ta ·- Çorbacı. lı:f'.l&tl .. if 

Bir kaııııt.U attaı - Hiç .. Sanki .. Mütaadenfzle,. Va-
- Heaaplan balana ...... -!İ'llde; kit olmadı .. 
'lif halabmrsa. diye, IOi .,. .. az Prenses. tllliiıiw alibt l>IJıiarda~ 
- ... tlbll)'llk kltlb,, e r için vakit mi bulamaaaıni' Saçma ko-

Evvelki ırece TepPha!l1nd<1 ~wrhoş -
luk yOzflndE'n t;"ıkn!'l hh- k:wıuı bir 
~m!fn 61l1mt1' "e b•r ld .. !t'lfn "'" va -
ralanm;ısiv1>" netkelcrımiştir_ HAdi~" 

c:Me otmustur: . 
~ltal"lınmanımdn hir teT"T.i vanmdıı 

~altııan 22 ya•mda }-Tii•f"vin Cf"mrıl fs
mlttde bir arkalas:vk ec:ltl uFtnları 
terzi l'fjyaıdvi t:iv11 .. etr- eitm!~ler Vf' 
c:onra heo bh-lflttP ~"fatava eerlo llfr 
""'pYhıınf!d .. blr hav'i M!kl ır.,,ic:1erdlr 
f)c: arkııdas ondıın bir c:alınlı L"R7.ino
va ltitmi .. ltt ve 'l'enı"hıı"t cocuk blı'h
cesinİn Bnünden ~l'r.f'rkP.n İKİ kisi ile 
kırrsıle~ııılarrl•r Btırlard11n biri Hii
c;eylne dik dik 'bakmı~. HU~eyln bu 
llakap mtrialt bu1arr.k: ' 

- Ben senin bildİflr. gençlerden 
-iı>/;iliml demiırtir. l 

Bunun üzf'ri"e ik' grul) arasmda 
hlr ajlf?. kavırac;ı başlam1s. 'kavl!a git
tikçe biiyümils ve bıcaklıır cekilmls
tlr. Bu aralık ij"üsevın botazından iki 
hıcak yarası almtş. N"iv11d de çene
~d@n :rıınlıınM!!rttt" Htlııevfn W'l"tl -

!andıktan sonra bh-k:ı<' adım ilerle -
mf!') ve sonra da 'k~ldırTmlar {lzerinf' 
r:lfl~flıttür Bu srrııda 'RO~PVinf vu -
ranlıırı'lan btri 'kaçmış, diğeri yaka -
lımmıştfr. 

t~e zabıta el 'kC\vmu9, var'!lılar 
hu:taneye kaldrtlmı"tır. Yakalanan 
adamm hflviyetl teııbft f'dfünlş, bunun 
mrzırrahman mot~rQ sahibi ve kap
tanı Mehmet Uçar, ka('an arkada-1 • 
ntn da tayfa NW'l ve ntımı diler Yu• 
suf Ziya oldutu ınlırılmqtır. 

Yaraları aiti!' olan HQ$eyln haııta
n~e ~lmUstür. 

Denizciler bayramı Ternm\lzun bl· 
tinci aünü ve , .... i bü7\i.I& merHim• 
le kutlanacaktk. Bu münasebetle o 
iÜD deniadeki vesait &la)! ~lda• 
rlyle, karada ".lair~ler ve müesseseler 
ve deni:ı kurumları da bayraklarla 
donatdacaktır. Gündilz Taksimde ve 
BeıJiktaşta Barbam! türbesi önünde 
merasim yapılaca). Moda klObünde 
de kayıt yarışları tertip edilecektir. 
Hazırlanan progranı::ı fifre bir böliik 
deniz eri ba.şlannda şehir bandosu 
olduğu halde ~abahleyln 9,45 de Ka· 
sımpaşadan hareket edecek ve Şittıa
ne - Tepebaşı yoliyle Taksime cide-
cektir. 

Yüksek Deni1ı Ticaret m~Jttebf ~'" 
!ebesiyle Devlet Denııyollart, ı>evlet 
Limanları Umum MtidürlOlü, Şlrk<ıti 
Ha;yriye ve armatörlerden birer grup 
merasime iştink ed~ktlr, Bu ab.ıy 
Galatasaray lisesi bahçeainde topl~ 
nacak ve saat 10,40 da başta bando 
oldu!u halde buradan Taksl.ıne ~ 
ket edecektir. Bar.doyu, önlerinde 
çelenkleriyle Yükııek Deniz Ticaret 
mektebi talebepi, Denb Ticaret za -
bitleri, leniz sporcvJarı, Denizyolları, 
Limanlar, Şirketi Hayriye ve arma
törler takip edecektir. 
Kıta ve brilikler Taksim meyda

nmda yerlerin! aldtktan sonra saat 
11 de bayrak çekme ve ~ koy
ma törenl yapılacaktır. Dlrete bay -
rak çeıdlir.Juıd llmandaJci bütün Jtı
ml~ b1rer dakika IOren DO aellm 
dlldOIU çalacaldmhr. 

Burulan aonra ıen~ dentıeller ve 
ttcuet filosu ~amtna iki 118Jlev ve
rilecektir, Alay proırım ~le A-
789.,. 7ohmu takiben BttlktaP i
necek ve l>üy(lk Tfü·k Aıniralt Barba-

rosttn türbesi ettafmdıı yer aılacaktJI' 
Bundalli men-• WUıltt Mel'• 

şiyle başlanacak, Parti ve denizciler 
ad .. ftt htt- lfı•..-t•t ,,. ~
tealll&ea bUyUft 'tffrlt i•fz•iı~ln ha• 
ttr...._ 'tHftıilıi' Wt>, •kik• aiMCat eıılt
lecektır. 

Saat ll de ~ Terbi"-"! su spor 
farı ajan'ltlh taT•ftıdan Moc1a koyun
da tf'rtip edilen denb yarışlarına 

bıışlana~ftt. .Tıf.t1PUA 1'i» dıt afhgln 
bir proııtam Jaaittlaomıltrr.:.tblelara 
tek cifte kayık ,anşl&riyle başlana
cak. buqu yµ7.'IJ"le, Y<\TJilaf't, ~ ciftP 
Bayanlar 9'ı 11.irıdıt klı1alt. iti çif
te erkekler, bP.ş çifte mektep flika
lan. iki c:it'tt! Bayanlar. deniz ve li
manlar fJika varıJ.ları, dört tek Ba -
yahlar. yelken, ııu thı@rlnde ski, d6rl 
tek' erkekler vş alamana 1arıtlar1 ta
kip edecektir 

Gece deni:ı:d• bir fener ala)'! tfttip 
edilmlşUr. Alaya Oenızyotlıınntn biri 
Köprüden, diğerl Kadıköyünden ha
reket eden 8ir:•r VJpurylle $irlff1S 
Hayrt7entn ı,ı., 'K~. t\ilfrJ tfkkO
dardan hareket eden fki vapuru 
iştirak edecektir. Vapurlar Beb~P 
gidecek, buradq;, donanmış se,,ar fe
ner dubası, liman l!'.letmesintn renkli 
su f11ktran su dubaları ve fişek du_.. 
ba1ır1 da k°""::ı demtrHY@?'ek fener 
alayının df!vamı mtiddetlnce gösteri9 
yapacaklardır. Bebek bahcelfnln kar
şısında tertip edilen mehtap AlPmlne 
iştirak edttek !'a% heyf'tfnln ahengi 
hoparlörlerle yay>rlıırn ktır. 

Sarl!lybumu '\'e $Pmıılpa9a havuz
lanndan da renkli ııu •fTtııkll'tılacıııkttT. 

Ankara tadvnsundr da denizciler 
bayramı miina~ebetıyte bir müsahabe 
yapılırakhr 

t\lr "" @V'll'~ 'l'.:l!1m~anı !!lthhat 
...,,~kcıinı!e yaptJiımt1 tetkikat netl
"P!lltıdf' ~thhııt merkezlerfnfn b!lhaıısıı 
"1Pmlf'kf'timiz icin c:oll' uı~ımlu ve 
favdııh old\Jhou yamuf. TUrJd7ed• 
tntm to-,,u t'ki 111hbat ~tlezt bUhm
'1ofunu kdd...,,..k bunların eol8ltı1-
.,,.!'1 lilrumunu fleri sl1rmll$tllk. 
Memnunl:vetl~ öıtrenlyoruz ki. Sıh

.,.t ve tctimııf Mnave"et Vf'kAletl el" 
ı(f7unı!u •,.-lende yftiden bet slh'hıt 
'TlPrkezl kurm1:va kar~ vennfstlr 
&:;ıJıhııt ,mer•zlmpd•kl mesai. dls -
n•n~M' ve ha~fanPtetdeld mesııt usul
lerine bememediiti fc:ln burada çah
cıacak ddk'tor, meınuıo, hUtabakıcı v• 
.,lvarf'tci hems;relerin husuııf bir lh
tl~aııa ııahio hulur.maları iktiza et
mf'ktedlr. Bu ııeM.ple yeni ac:ılaeak 
!lthhat merkezlerinde çahııacak olan
lar'Tn Etlmesut ıııhhat yurdunda Oc: a1 
staj .rörerek ihtfsa!l yapmalan karar
lıı!dTnlmTLtD', 

Dnldnr ve e~rfn maa111 
Ankara. 25 - Sıhhat ve tc:ttmat 

Muavenet Veklletl teşldllt ve me -
murln kanununun bazı maddelerini 
de~9ttren yeni kanun 15 Temmu.sda 
viirOrlOte ıtreeektir. 
. Yeni tcanun hilkilmlerlne lf)re ıah· 

hat mildOrlerl 70 llradan yt\1. Un78 
k'ldar maas atacaklardır HOkilmet 
dn1dorlamnn maatıair SS tle 10 Un 
arıdrmda olscak, ebe ve ıı!hhat me • 
murlaM Tfrml liradan 30 lira)'& Jra· 
dar, mektepıiz sıhhat memurlan da 
15 liraya kadar maaı ala'bnecekter .. 
dir. 
Baş hemslrelere otm:ar Ura, hasta

bakıcı ve :ziyaretçi hf!mştrelere de 111 
liradan 25 :ıraya kadar asU maaş ve
rllet'ektir. 

etml,U, 
Taıradan gellnoe, V ... d .. lrıwt•• 

nbtde bir ılodu.-11 evi• Mleaft• 
ot,wıuı bulu1tın ve ev .,.,... ııtlr 
okuyucumuz Modada bu hll• il• 
kar9Ha9mıf. " KlraCI henDz çıkıwt•• 
mıttf. Botalırke" evi bana ~ 
dlrdl. ao liraya etur•ul ...... a 
İ8yledt. iv uhlblne mDracaat et• 
tim. Odalardan bll'lllJ ortadMI ı• 
ktye a)'lt'llc•Onu o zamiın "''" 
dit odah ol~catuu ve elll UraY' 
klra)'a verecetlnı elyle41. P•· 
zarlık ettim, on para ataO• lnın•• 

1 

dl,. diyor. Mektup bizdedir. O• 
lnıyuounun da, ev •hlb"''" 4• 
earlh aclrnlerl yazfhchr. Tatdcltc• 
IOsum 98rOIDrte mıktup aldı"lt• 
bitir. 

•ato11 .. ylalara r1lmet1 •"" 
vergileri arlmlf dellldlr. i'afYll*' 
ya .. ma ..,ıtırı 9U9l .. mltlf• .... 

m• bu 111tıaıcte11 ev -~· 
den slyad• klraalar m~• 
i v klraları11ın bu .. kllde arMI• 
,..,,.._. ya .. ma .. rtlan11f ,,,.. 
dah• ıooı8fdrlr. Mile kapıı.,nııt 
da kapamak, kirayı fi•• • 

. Ntte olu,.. efeu11 ırttrratt..,. ... 
dl•ndırmak llsuncftr. 

Lise Bitirme 
lmtlhanları Bi-

Kaha Waklanm btlkttı~ - Sen, •~emek t~leetın •evler 

n........ lıluolald, DlllDUL İçinden pazarlıfrnı söyle 
bDlr. PHDlff kbn..-rken, dalıp cİ~lıp 

... llldnin Mil, lld - ~ kalı70rdum. ''Hqlayan" sesinde 151. 

llUt at lfft .. leri cfbl .ı.ı....- taıı bir tatlılık Yar'1, SöJ'!ediii tliı-
- '111 Çok affının rtc& ler baıka bir kadın atzından çı!mıış 

1 olaa:ır4ı, ba1aiilatıtdı. G.ı •elelim, o_ 
1'rlllel. lrorb •• llth=' Mı nsn dudalclanndan birer "lıtifat" wibl 

Zabıta Nurt,t anmlYI k(IJUlmus 
ve sabat\leyin •ldanc1flı bir motörde 
vakalanm11tır, NtllTi }<an bulasan el· 
biselerint dentıe atmtftır. ?4oWrde 
bir c!e kama 'buhınmu,tur. DOn adli· 
yeye verilen katmer sorlQlan sıra• 
smda: 

- Sarhnstuk, sarhcıelukla hle yok
tan kavgaya tutuştuk. ne yaptılımm 
bllmlyoru;ı:, demişlerdir. 

Nuri, Hüıeylnl yaraladtlı bıçatı da 
denize attttını söyle-mlctlr. Kanlı el
biselerin ve btJlunan kama ne yine 
'katillerin ü:ı:erinde bulunan bir jiletin 
üzerindeki lekelerin tahliline ve cür• 
mün bulunan kama ile işlenip isten
mediğinin tesbitine lü7um gBrlllmüş
tUr, Bu sebeple cinayetin muhalle ... 
melf m(tlhUt 9\lçlar karttıt"D'a eöre 
yapılamıyarak atıkftniı umumly11e 
girmiştir. Her 'ki katiL de birinci sor
gu ıtlkJmtttme nrilerek tııavkit edil· 
miştiı"O 

Halk Dağıtma Birlikleri 
için Yeni Bir Tebliij 

Yeni maaş cetvelleri hazırlanmak., 
tadır. Altııtost.'ltl. itibaren maqlar bu 
yeni bareme •6re verilecettfr. 

SUlvri ve Catalcada 
YaDtlan Tetkllder 

Li• btthme fmtıhanlan n~ 
miştir Bu yt1 liselerin son sm!PP""" 
bulun~n jalebe miktar! 2~8 ~ 
Sunlardan kanaat notu alarak DP 

bitirme lmtnıanlanna gfrenl~ 

:

1

0 ~1!:!~~1:tih;ıfoeru d~ 
olgunluk lmt1ban.uııt ıtnnf7e :Jııl. 
kazanmıştır. Geçen 7ddan blall 111'P 
talebeden de 180 t lise bitirme 1!'1.! 
hanlarını kazamnlfbr. Bu b~ 
baztrlanan lstattsttlc Maarif V~ ttlı dölriilüyqrdu. fSTANIUL VILAYBT!NJX TSBLIGfı 

1 - Defterlarlnı hnQs llnnaJ ......... bir
lik idare heyetleri 26.6.942 akşamrn:ı kador 
behemehal ikıuıı edip lrna iaı• tcrıilılel'in.l•ıı 
ka"larrnı teslim alauk derhal tevdıta ba~la
malrdırlar. 

- •taUbıts, her uma, (0.Vlll'llı ~fır.} 

~~~~ba=· .118·1 
lbtlJlftft halta IUI 1ıılr•• zil .__ • - _ · -
yat talla pembell sQlıl ....... kol- --~• PR,.,.• ..... 

2 - Muhtelif tebliflerle beyannamelerın 
bir an evvel verilm.,si bildirildi~i halde ı:lclr 
beyannamıı vtttaeyca kimH'- bulundııiu ıif
r111mtlıt.,dlr. H~ııliı vermemh elıınla~ın 1>eY1n 
nameleri H.5.94% ılııa-ıuaa lrıc!r kalıid eMte 
cektir. Bu tarihten tonra (dıJl'lrdan ,;ıeler ler 
mlbtuna l hiçbir beya:ı ... Me llabul ı<U,..n 
erktir. 

ltlarmı olıpd11 •UUUftAU UU.aınmı 

- Bir kere, ....... ~ f>öyle ko-
mıyacakıımz ,.._.. bazretıerl.. 

- Neüni' 
- Bendeuh... lf8-4eais!._ 
Prense., olmı7an konaklarım ok1u
dar 

- Cvi1enb .• , Mbaaden.isle ••• 
B1a "Jeat", Muolakl cferwJjqi• pek 

cltmiıti: 

7.SO Prosnın 
7.U lllltlk (pi.) 
7.U H•~crler 
s.u Efta 1aad 
LOO llblk 
t:ı.30 Procram 
Uıl3 lulnlar 
ı 2.41 ..... ,.., 
U.OO Türlı6Mır 
ta. 09 PN&T•m 
ıa.u Waul-... 

11.40 Mibik (pl) 
lt.OO Konuttna 
l!l.U Dans mOzlfl 
ıt.45 Kl .. llı mOailı: 
20. 19 Radyo ıaretesl 
to.45 Su nenlrt 
21.00 Ziraat tal&viaıi 
21.10 Temall 
22.00 Orkenra 
ı:ı.ao Haberler 
U..41 Kallanaı 

R+iDlLi.R 1 
Ecnebiler Tarafından 
isletilen Parı$ıyontar 

AltQt Fiyatları 
Dün bir alım otuz üç Jlradan ve 

bir gram külçe altm 450 kuruştan 
satilmıştır. 

ve 
Cephe 

3 -. ı...,.n okul. ıoc:ulı :Pllft••· ıı.tta,.., ve 
haı:ıishaae..::;~n!!Mllne•I 11ıır.c.••ri 
len borck ecı.fttı lrara ia~ 
vftlh'"1wc!en kanı~ı ... ıai t111im alllııainllt'tt. 

Bı.ı llMl1clet9 91recelı aaal.ı"l ttı•rdrr, 
A) H1ı11a .. birlllrle,..ne• 
lstanbulda ikutıeıs.1hı olma:ırıı> hauaı eyi 

d"imi surette ilcametı:lh llııı.u "den .nemur 
n mll•tahdemlerle yine ilı~metııll11 lsıanbııl
da olmlJ'aralı: hilen tu~ıa olara:.ı yatanlar. 

&1•111ill~:lftC'll 
~ Baş tarafı 1 incide 

Kırımın cenubunda bir 
gn-e ilıraç urtpıldı 

1:1/ir B•• ftlrafı l incide Stokholm 26 (A.A.) - Bur.ııy:ı 
rek Avrupa sahillerine asker çıka gelen haber~ete göre, Kınm :le· 
rabiliriz. Mesaf~nin yakınlığı do. nubun.a iki Su\•yet alayı çıka,.ıl
layısiyl~ bu k!lvvetleri hava~an mıitır. Bunlar kuvvetle korur.tın 
ve d~ı:ımıen ~ımaye ve t~vıye bir kafılf' vasıtasiyle Kafkas U • 
edebılir ve duşmanı kendı to~ - manlarının birinden getirllml§ler 
r~~lan~da harbe ı:necbur ede~.· dir. Kıyı topçusunurı şiddetli ate· 

1 
lirız .. Lıbya Ame~ika ve 1ngıl12 §ine rağmen Sovyet müfrezeleri 

Ağustostan +•aren Ka~+ll,.cak üslerıne 3000 mıl ~zak~ıkta~ı~. yalnız karaya t·ıkmağa değil, a~ 
tmıdan. t>ahiffye ••lrltHft •i1a9'etler- Halbuki Avrupa sahıll~rı ln~z •ıi zamanda !le!'ıemiye ve Alman 

d . . 1 t Lt ın- bi ve İzlanda adalarına bırkaç yuz mevzıle:ri aerilcrinde bazı nokta 
en pan~yon tt e ıue .. ' o_. ecııe - ·1 feded' A ik d 1 "' ·· 

terin Wfo. U.twlnl iilııtdltttr. "'lcıt'1flk ~ı mesa U:: mer a an n lara ulaşmağa muvaffak olmuı -
5 Afaıtostan ttbaren ecnebDer tara- gıltereye daha suratle ve daha ko lardır. AlmaıJar Feodosya ve 
fından işletilen pansiyonların kapatıl- laylıkla m~lzeme .:ı'e .. Ya~~ımcı Simferopol'den ihraç noktaları -
ınasını da altkhlara biJdirıniştir. kuvvet getirmek mumku!ldurı Za na süratle takviyeler gönderdik. -----------•""• ... --"""""°-- ten garpte açılacak yenı cep~e }eri 9ırada yayla dağları geçit1~. 

r niftik •mLa•..a.ı•ları Almanları Şark cephesinden bır rinde şiddetli carpışmalar devam Avrupa Cepheıi 
AÇlllyor 

,. • IU kısım kuvvetlerini çekmiye :ınec t::tmekte bı.ılunuyordu. 

lftM Ka...Mar J:>ur edeceği gibi, Libyaya da faz-
T"•• ,... la kuvvet göndermekten menede 

cektir. Onun içikn değil yalnız 
Ankara, 25 (TAN) - Standadizaıı.. Rusyanm, fakat Mısınn da yükü. 

Arjantinde Halk 41m ın 
Elçiliğini Taşladı 

yora lli•.-naıaeünt .We J~t.ik!erin 1 
ghtd Etsenhower kumanda.. Jcanaviçe balyalarla ihracı llıım sel- nü hafifletmek için bir an evve 

bir Avıı;pa harp -..nıu ın.ektecffr. Ticaret Veklllftı busUalı:ii garpte yent bir cephe açmalıdır. 
Buenos Airn, 25 (A.A.) - Arjan

tin hariciye nasırhiı, bir Arianfrı se
mi11inin torpil~enmesi dolayııiyle Al· 
manyaya bir prote11to hazırlamıştır. 

ıı·ı surette vüeade g.&t.ıildığ;rıi dQl'ama rörc bunan ırüçlüklerinl söz * * 
iber VP.rmiştu-. anünde tutnn11 9e diier ambati11arla s üphe yo~ ki, ~imdi Vaşing-

- tiftıs ihracına müsaade etmiştir. tonda llliiliz ve Amerikan 
Ycqıur Uıtig114 meMleal Yabnır: tiftik ambalijmda kullanılacak devlet adamlariyle deniz, hava 
"-"'gto"' 2S (A. a ·.) _ a.LenA maddeler içindekl malın afırhtına da.. "teh 1 d 

Halk bu hadise dolaYlsiyle Buenos 
Aires'deki Alman e1c;II1ilnt taşlamıştır 

v -.,- .., .n. na~ ramcak ve kallte1lnl bozmryacak va- ve kara mu assıs an arasın a daha öne alınması ihtimali ~'Qk.. 
lhtiJaçlan klrfllamak İ4bl Birle •ıfta o!acak, batyalann Uzerlne maim m~aş_a edilen en m.ilh1lın me tur. 

Amerika 1-ııhriye nezareti el cinsini ı5tterir markı vı: ı.aretlu ko· sele budu'l". Bütün emare er, müt Bu meselede mütt~fikleri dü • 
~m addedilı:dyeıı bütüıı ripur nacak ve mahn defi$tlrt1mesine m~ni tefiklerin ikinci cepheyi garpte şündüren biricik mesele gemi kıt 

erini reddetınele kar ar " e ! • o1aca1ı: ıekllde mtihilrlenecekttr. açacakl.rıııı aöıtennekteclir. Bir- lığıdır. Amerika harbe girdiği 
~tlirltir. Bu gibi yükle!' Blrlefik lııracat~rlar amballJ olarak kalla- müddet evvel işgal altındaki gilnden beri geçen altı ay içinde 
~illetlere ait ·- apurlara k&&>uı e. nac:alrlan maddenin 'bir nUmanıesını Fransa sahilleri boyunda bulu - mihver denizaltılan 250 mütte -

tyecektir. ChurchlU ve Roo- tıtanbal ihracat ba• lıontroUSrldiüne naıı yerli Fransızlara içeri çekil- fik gemisi batırmışlardır. Mütte -
sevelt 'bıı m8114t1eyl IDlli1iz ve A- ~~erecekler' n aynca Vekl!ettcn de meleri ihtar. edilmiş, Fransa kar- fikler biribirinden uzak mesafe -
imenkan e.lrspe· Jerf ile birlikte ~ın aJacaldardır. şuundaki İngiliz sahillerinin bo.. lerle aynlmış dünyanın dört kö. 

r ~k saat tdkik etm•yltdir l saltılmasıı İngiltereye Amerikan şesine malzeme yetiştire~llmek 
V~da resmi bir makamdan ngillz - Rus Anlaşmasında kuvvetlerinin getirilmesi, ve İn- için gemiye muhtaçtırlar. Ingili:z 

bf1dirlldlttne ~. 100 bhı kltllik bir Gizli Hükümler Varmış! giliz adalarında Amerikan hava ve Amerikan tersaneleri bu kayıp 
ııt3!iı.,.. .. kuvvetin nakli tciD dört bet •- kuvvetlerinin birleşmesi, hep ikin lan kapatm.,.ı.,. i~in faali,7etlerinı' Berlin, 25 (A.A.) - 1.11ıili• • Raı h ı kla a.n - J 

fJ7cn tonluk vapuna tbtiJılıç ftl'dır. ittifak muahecteıinln sizli büklimleri ci cephe için yapılan azır 1 - arttırmışlardır. Fakat Avrupada 
ftbt Myle btr c!onamnam bütün balunduimıa dair "Göteborcı Post" rı gösterir. Şimdi Vaşingtondaki açılacak bir cepheyi durmadan 
fiporla!'lnl a,.,U umanda harekete cuetest tarafından neıredllen mılft- müzakerelerde bu hazırlık1arın beslemek için muntazam ve de
l~enia ınilmlLün obDIChlı &,ikk- mat. Berlln siyasi mahfillerine ıt8re, son safhası~r. . vamlı bir münak-ale sistemine ih. 
dır; ba 1olda esaıen mevcut o!an tahmil\· Binaenaleyh ikincı cephenin tiyaçlan vardır. Bu münakaleyi 

il. Nelloliun tözleri · 1erl bir kere daha teS'it etmektedir. Zs-. garp cephesinde açılacağına f\ip- temin için !Azım olan gemiler, 

Vaştnıt,on, 2S CA. A.) - Mildafaa 
itlerini lncellyen ~ Mecllılatn bu .. 
idili eneU.ıpeninde aös eöy].brea Bir -
ieıJik Amerika istihlal o&l tefi M. 
Net.en e.eQmle tö7le deml,tlr: 

"Amerikan milleti 1842 ve 1943 
ydlartnda clfltmanm halen elde bu -
lurıdurdulu ve ıelecekte lstihJa1 ecle-
tdleceii bütthı ~ ~· malzeme mlk
tli'ftlı geçroet fçla 140 milyar dolar-'* Garp malzemesi )'ltpmak ve Jtok 
~ttirmek zorund&dır.,. 

fer e1de edildttt takdirde Bolıeviklft'e he yokt ur. şimdi cephel~re yapılan yardmıı 
"llleenabane bir mllJrlfat" 9 aadedll· Yalnız Libya mağlQ.biyetl .müt azaltmak d emektir. tıte müttefik: 
llllt 99 Lonc!ra. Molotof'un btltibı i•· tefikl • ik' i h i dah il l . h 11 b ldukla tedUderhll kahl etmlıtir B• iae Bol en mc cep ey a s - enn a e mec Uf o n ve 
fmklerin bltiin Avnıpai-. konttolleri ratle açmıya sevkeden bir Amil Vaşlngtonda halletmlye çalr,tık· 
altma a!acalı:lan nwauını ifade eder. olmıya başlamıştır. Çünkü bu lan meselelerden biri de b udur. 

Huat Başladı 
Muratlı, 2! (TAN) - Muratlıda 

hasat bq]adr, mahlullt t)'idir. Bere
~ :ıaiınur :yafdığmdan ay çic:eği, 
~. knun. .karpuz bu ~ bol o
lac:aktır. 

mağlubiyetı önlemek ve Mısırla Onun için Vaşington mO'Zake. 
orta şarkı kurtarmak için mütte releri, 1942 ha:ıp yılmın dönüm 
fiklerin bir an evvel harekete noktasım teşkil edecektir ve Mis
geçmeleri 'Dır zaruret olmuştur. ter Churchill Londraya döndUk
Bu sebeple evvelce ağustosta ya ten kısa bir zaman sonra mühim 
pılması tasavvur edilen AvnıJ>a- hadiseler beklemek !Azım gele -
ya Mker çıkarma teşebbüsünün cektir. 

Dl MeJııep birliklerin': 
hıanbuldı ikam&tcihı olmı:varalı ıon olılllu 

daimi surette ihnıetrlh ittihat &den beklr 
leyi! tal•he ile ayni vazi,.ette bulunan m.ımıır 
ve mU•tahd.nıler. 

C> Hıplııı.ııe birlikleri•: 
Hapis olarak yatıp bulGmum mahpu,ını~ 

hırldıftneyl lkmetıı:lh lttihar &den orıe.nur ve 
mU~ıaJ.ıtemler: 
nı Cocuk yuvası hir!iklerinoı 
Yuva~ l1taın11allt lttlhs edtfl b111mum 

focuklartıı htanhulda ik•metaihı olm111arık 
,unda çalışın memur va 1110etahde:t1ler kay
dolunıırlar. 

4 - A B. C. D. fıkrolırında ırll•terllen 
J'11flerde .. lt,rpda lkaınetıılhr fotanbtılda lnı· 
hınan bi!Omunı ırwmur we mo.talıcleın1e'1• l•Y 
il ulebrlu bu birliklere ithal adllııılyrrelc 
lkuuıallılannda!P blrlilelerlrıe ka,...ıacelıhl'
••r. 

S - Birlik ida.-. heyetıerlvlı hallrın •e "" 
hrıda i~mi seçen mflH•eaaım b• maddeler 
hükOnılerine ıröre hareket etmeleri teblli olu· 
ııur. 

Churchill Kabinesi 
Sıkııtırllıyor. 
#:.JjT Ba, ıanf1 1 incid• 

olı.rak do~udan d'·~ruya bir lh· 
nııı tsızlık t11-krlri 1i.e karşı la~1r1ı~ 
bu'ıunuyor. Maamamı, hiiklimt.c 
+arnftarlan .rey rıetlcPsinir. M. 
f'lıurchill lehine ezbi bir ekse • 
rıvet göstereee~nt tsnmin etme"k 
t,·dir. 

Bir tle hükumete iti.mat 
tallrfrl Nrlüi 

Vali Mu•vinf Ahmet Ktnık ile Ma
ııtif Müdürü Nruhsha Binal Silivri ve 
Catalcadald incelemelerini bitirerek 
,ehrlmlıe döıır:ıUst~rdir. Su· ıesl eııı
nasmda Caytrd,.re. BOyftkc:awslu, A
llpaşa, Yapafe!l k8ylerlnde birer ll
kıtkulun acrlma tBreni 7apılmqıt1r. 
Ayrıca Yakuplu, Ahmetli, Gökçeli. 
Kaba~a. Geleud ktYlerlnde 49 bi
rer okulun temeU atllrnıstır. Bu o -
kullar bu yıl içinde tamamlanmtş o
lacatıttr. 

Al'Untt Kasık 8tltvrl ve Çatalcanın 
kı$hlr zerf)"litınm 6-t ct4utunu, su
başılfırm ijlerinç b;ışlcıdtğınt ve mah
sul "twıunuau tecıblt etmekte otauk
larmı bt'Mtttnelrteclt•. 

AfRi~:A (EPHESi 

tine g6nderflmiştir, 

Hava KurumunCI 
Yeni Telterrüler 

J1tanlıul. 21 (A.A.) - T01'lr .... ~~ 
nıandan t•lıll tdUnıltılr: Çalıar " 
4300. lllllt ıea .. tıran• T. A. ı. tSllO. 1~ Plf Oarııarıran 2008, Arslrl Ew,..ıdıll9 
helvacı lallh una IOOD, kanaat lıkaıı e?!, 
hlbl 750, Ha,.tlı: Sarrafolla 780, Asdo•• 
soru P,.lıetl toO\ Dnll tOıolata fabrflı .. 
Vııltan 1'etlllHJ'lft SO'J. 4baaoılla 400. _ 
u Haalp auo. Klko Zalo'li SOO, All 1C 
100. Aolı- lllWt• firkati 100. R 
HO, Nael 200. 8Mros lirbmıa 200, 
Alber 150, şekerci Ali Zelı:I biraderler 
Jfa .... ın ı oo. Clhaeı ı.ttihtlıannf .allllıl...., 
lira TUrlı: Kava Jtunam11111 ıelllenl -
•e~anlılerdlr. 

ALMAN TEBLiGi 
~ Baş tandı l incide m- Bat tanlı 1 ine.,_ 

8 inci ordu şimdi e1•erlş1l olarak evrllm\t 
1e~en mt"Yıller boyıınct ıtddıtli btr Vo~of bölıesinde ç 
.,,uharebe yıapmaktadır. Düşman taar- ı~m du~ana karşı muvUfakıY 
ruzu üç zırh!ı tümen ve binclirilml, ll ve çetın muharebeler bl'f tat 
ıiY•4• tacafm4aa Japı\ınakt~dır, t. ta bırakılacak olursa de>lu cep 
lerleyiş istikameti demiryohı boyunca h8inln diler kısrmlarındaıı dt 
Mero Mıttnıll'tur. kate değer hareketlere datr 

ŞiddetU hava Qkınları lecek haber yoktur. 
Bertin, 2~ (A.A.) - Alman at.va:ı Ftnllncla Hrfeslncle ketlf llCllJll~ 

uçalılan, askeri br k11"YJU11rtan blfdlril- bir 8~et tnaJ'Jl tanına pmlsial 
ı1111M ı6re. ,imali Afrtkıda yenllen rlp etmitlerc1lr. 
lnırllb:ler• dUn de taarras etmltflerdtr. llmaJ c1en.lst cephetlnde Almu 
Otomobil kııfile!erf. malıeme cleı>c>Jan yareleri Kola karfahıcle. topfe 

Londra, 25 (A.A.) - Parlimcrto ve Mana Matnıh ile Sldi Barranl a- 11.000 tonllltol11k tkl tlcartt paıi 
aıfŞıııdatı .\,c\oş mr:~ hul{\in A°"m Ka rasındaki hava alanlartyle 'baranlar batımuelar ve diler bir b\l,uk ti 
marut rlv:uıetine hittcOm~tin mU'"llb- bombalanmıı Ye iyi neticeler almmrş- rot ıemlılni bomba!arla hagra 
besine d?hil ol~rııık yapılan teklifi ta· br. Solıum'un dolu bti\ceıine ıJt>fru ratmıılardır S091etter, ftnkll dn 
dil eden- bit tekrir 9ureH ttrtı1!11l~rdir. ıtri ı;okilen ln(iliz kol!anna kar,t da yektln T1 açalı: lı:ay'betmftJerdlr. B1•t11J1_..•• 
Bu ~ıuli1 tııkriri şövl .. d~mt'ktedi~: m,.vıtffAlu~ttı h:ırelcetler vapılmıstır tanaretertmlzden 7 ıl nolrean"'r. 

"Avam K11tnat'ur. har1'1n ""'" .,.t ı. /,ngllizler Marsa Matrulı Al-a-•- - Barkoft• on 
daresi bıkımındım basvek!le- olan sar- "" nı.uT ""' "" 
51lmaz itimadını ıöıtormıyl ve bar- lı.nıtıntl.n t11tuntıt!aklar til1'Nnk taarruz ediyor 
hin ıreliılml 'sind., lıi!lrAmet tarııfındaıı Ankara, 25 <Radyo Oaır:eteal) - Mı 
ıırelc'i cörii'ecek bütün tedbh'terin sırda 'Rommel taarruzları ~ok bllytık Ankara, 25 (Radyo Gareteııd) 
f;ıtbiki tııkı'lirinde kavThız •artsız yar- sürprizler •'liurmaktadrr Mihver kav Harkof lretıfmlnde1rl tllarnıstara 30 
dım edeceii huauoıunda başvekilin ~- ntlH'fnln huduttan IO kilimetre mesa- mu tlmenl fttlralı etmütedi• Oellilllll~ 
mln bulunmasrnr dl!er... f,.de bul11nan Sini Ba1T1ni'yl tuıııl e- haberler Allll8ll1ann ba bata• 

N l .ıs Gl d k b .. .._ d vaffalnJet lranmmt oldatana hWI ...... Müdafaa nzır ıuına , • ere mtnn ""l{U ve cerıno oiu'IUnı> 1 Rark f1UI ı 
• • • , doif'ru llr.rl,.dilrl,.rl anlasıhyor. "!ektedir. Muharebe er . o 

Wavell g~tırllece~<'I· fnaiJi:ı:lerin d"hll gerid~ blunan Mar lınfometre dotasana intilıal etm!t 
Midrit, ~ <4.A.) ..- ·~!'' ~- .. 1'4"atruh mif"t.ahkem ltattrnda mil&- dulun• J aöre, R~f ~°'! 

·""....ı- LOnfl rl -'b Ofr fllft gec:ff41et'I sarınllihnelcte4'r ,. bal ıyın ,.._..e a 
Z..-t..'1tupıı . :> "n 41'1 ·~ ıelen hıtberltr Rotmnel'in bu altına dU9m8e pyıtablllr ~er 
~·~@'" C{bN. bvao~.. ,,. müııtahkem hafh cenuptan bsatmıılr man ilerlemelerine kartı KafWsYI 
hc·e~ınde ~kan fnkıhz hukı'hnet ürere hareket ettliini gösterlvcır E- ve diler b8tıetertlen ıetırmekte 
huhranı tritıtide d:lha ciddi şeıcı1 ter tn'"lizler bu battı da müdafaa e. da1rlan ta1m:nler1e brtt ım,.m.,a 
1Pr r.1mı:ıktadır. de111e:ı:lerse o zaman Mısır tam hah- h•maktadlT'. 

Bu 1r11~eain londr& MU"hab\rt. M ranft ıifinl..,ini ,.ıp,.aea1rtır. 'Pıkıt a. --------""'· 
etnırctıl11'9ft 'lftitihfeııı 1fllltrhl!Mın • .Wumt ltınaat. fntflf:ırtel"tn hu hıttt mfl
zakl::ıııt1rılm:ıı1T ilüoıj.lnilldiiiUnii unnet. dafaa ,.deceii merkezindedir. 
mekt~g~~ .~.ı~dııf ... '"" .._.,.._ 
zrrhir va:ı:lfelJ""1iff' tıım·~t't T'l'llVl~'lft, ,..ekyada 1 Köy 
vetsizliite uqamı!'ıhr. M Churıhill" 'Y '* ,, .. ma, jftilt'lf drlltlr .... ~ T-L-·111 Edllcli 
neral Wavetı·ı~ ismi ztkredn'YM M um-: 
Chur<"hi!l. müd:ıfaa nazırhfTnı CSteden kJf!f' Bas tarafı 1 incide 
bert eeaıı vuifeıi olank tellklı:I et- l~rini polise bildirmen.ekle ıuç. 
tiitinden Basvekll1i1cten de sarfınazar land1r1lmışJardır. 

etme.! ihtimali nrdır. Balta/.ama hareketleri 
Parllmento c;ok mUslı:tl! bir var:!yett .. 

bulanmalrtadır. Zira itimat reyi ic;ln 
bir takrir hnırJanıyor, Diier taraftar> 
Charchlll'in RooHYelt ile yaptıiı ıah
si temas, ricalden dibr bir kimte tara. 
fından ic!ame edilmek ıüç olacaiı için 
mebuslar ba noktayı g6zden azalr bu 
lunduramazlar. Ayııi zamanda tf1I cihet 
de söyleniyor ki. Churchnt en alır 
hedmettere ratmen lmpt!atorJuta 
kartı olan ftlmadı mtdlafaza etmlye 
rmnaffalr 0Jm11ttur •• bama itiraf et. 
ınek lbnnclır. 

Abidin Ozmen Urfada 
Urfa, 25 (A.A.) - Mıntalı:alı için

de tetkiklerde bulunmakta olan blrlnci 
umumi mtıfettit Abidin Ozmen basfin 
ıehrfmtze ıelmlttlr. 

Llzbon. 25 CA.A.) - Belçika de
mtryollanna kartı ıenli CH~de bal
talama hareketleri yapı:tma.ı llzerlne 
Lfege'de 20 ve Bou?ltıaP'c!a tt JdlJ 
Naziler t .... atındarı reıhtne olarak 
kit edllmtstır. Khllwmpohı'da 82 1'· 
kOlnotif tahrip edJlcillf ~)ıtır. 
Alma11711:ra ~ ıMQrecek oı.n 
trenlerde ,.aqsınJ.ar çıkmıfUı'. 

Ayni kaynaklardan alınan babu • 
lere ıöre, Belçlka sana7' adamlaı1 
ile tıcilert Abııanya hesabma malze
me yapmuıun <'oıatmasına mtnl ol· 
mak Için ellettrtden geldlli tadar ça• 
ltşıyortar. 

Naziler birçok fabtlkalarm ınOcltlr
lerinJ lşlerinden r:tkarmıtlar " ,_. 
terine Alman mOtehaldlJan tela et
millerdir, 

Gazeteciler Heyeti 
Yakında Alı.uany~ya 

Gidiyor 
Anlıara. as (TAJO - Almllrt 

Jilk elçtl11i tarafındaa Harld79 
k~e, A.!m8D71-1'l sidecek 1 
·~ davetiyeleri nrilmiftlr. 
z er heJOtinde matbuat um.um 
d Selim S~, Necm~ Sa 
~adir Nic!l ve Adana De tzmlrc!en 
birer ırueteel bahıamalıtadır. 11 
ıo dne kadar AJmatlJ'Qa hareket 
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: GICNCN MESE:LEILERR : T A N '\ Yaz TemslllerD: -

A B O Pi E BE DEL 1 
Tbrkiye lcnebl 

1400 Kr. t Sene 2100 Kr, 

750 .. O Ay 1500 • 
400 n • n 800 .. 
ısa • 1 .. 100 .. 

Ad'" deli1stlrme~ (25) ktıru.,tur. 

1 :JIIellJ;I 
ikinci Cephe 
~eselesi 

\. ............................................... ··········"" ~ . . •..•.. .•.. ''""'\ 

Sadeyağ Yerine Zeylin r- A ~~!MMERJ 
Yağı Nullanmalı '-=R-.. ö y 0 5 0 

~ .... TAKViMDEN 
(\°' ~BiR YAPRAK 
ı~ 

iki Yavrunun 
Yerdiği Ders 

Yazan: ULUl'l.4. Y 

ae:voilu ıırtlarından lıtanbultt 
Marmaraya kadar ku1 bıık1$1 

gören pençerem!n yan h 1zastna dilten 
apartmıanda biri attı. diieıri ıekiz ya .. 
şında iki mini mini komşum var! H..el 
gün onlar beni elimde ka!t"m mas:unUI 
başında görürler; ben de on!an be
hekleriyle oynadıkları batkonltırındı 
f;eyrederim Kar,ıhkh yüksek binalas. 
la bir gramofon borusu g·bi aşağJdıl 
olan er. ufnk gürültiiyli bir rimbürtU 
haHnde yuk3rıya aksettiren sok ğna 
acaip tonlu satıcı cıi1 ıkları hazan Ü• 
cümü7i.ı dt' ürkütur; g-uliı ·ürtlz 

Yazan: M. ANTEN 4,.1 .. clanberi mü!telllı: devletlerin 
en. ıa18hiye'll şahsiyetleri g~rp 

1t Almanlara karşı ikinci bir cephe •· 
~llaltım ~öylemektedirler .. Sovyetler. 
ı, tnantere araıında imzalanan ittifak 
"-tabedeainde de bu cephenin icı1en 
•t;z!acatr te.bit edilmlşttr. Vaılnıton.. 
da: Roo!evelt ite Churchill'in ba mc
'tleyt müzakere ettikleri tahmin o
lıll'lrhaktadır Rooaevelt dün bir me"-· 
hnda. Rnsl::.~a harp meydanında bile 
hrdrm edllecetini, uarruza ~am za
ltıanında geçileceğini Te RtH ceohe
ıll\iu asla yarılmıyacafını en lı:al'I lrir 
'1anta ,ay!emi~tir, Fak.at hi.lS ba eep_ 
bea1n aeılacairnı Iöıteren alAmetler 
ortada yoktur. lngitiz tayyarel~rinin 
~1nıan ~anayi merkezleri nzertne blr 
~ç defa yaptxklan kütle halindeki a· 
İıntann da arkası celmemiştir. Buna 
ı...,1hk Tobrulı: dUşmüstür. Mihver 
~V'vetleri Mısın ve bütün orta şarkı 
?thdit eden bir vaziyete geJmişlerdlr. 
~iman denf:z:altılarınrn taarruı1an en
~iŞe .;erici bir dereceye gelmiştir. 8\
't:ı.ttopoJ cok Ü!!ıtÜn dii!;man kuvvetleri
'lıı tehdidi alhnd•dır. Harkofta Al· 
ltıttılar yeni bit t11ıarruza geçm\tlrrdir~ 
P'fnlindaya yenl Almın kuvvetleri 
liiııderildifl haber veriliyor •• AJ.. 
ltı.anJacm Lmingrada ve Murman!lk:'a 
-~ da taarruza ceçecelr:leri tahmin 

'd.!Jiyor. 
llilhaııoa 1nKi1izlerltı Libyadolti _, 

~l?lbtyetleri. bu ikinci cephenin a
tllrnaum: sabırsızlıkla bekliyenleri 
t )a~ aakutn~a ufr.a~ış .ve. ~nl:ırda 
!\tt:il tzlerln böyle hUyu1r. bıı- ışı bata· 
'lb!Imeleı'i haklnnda 'üphe •e endişe 
'>andırmrya başlamıt1tır. 
LOfldra radyosu, LibJ'Rdalı:I varlye
?l ciddi olduğun•ı kabul etmekl<e be
her, bunun ikinci cephenin açı~ma-

"n1. menfi bir surette tesir etmiyer:e
lin.l ve tnı\lizlcrin adalarda Libyadan 
toı.: daha hazrrhkh ve iyi vaziyette 
lını•ndaldınm '° mretle izah etmi'
~: '1:ki cephede Va%İyet birbirindCTI 
~ başkadır. trailt.,.ed•m M" 
ltr-a ve orta şarka harp levarmn ta~ 
~ kafileler cenubi Afrika yolu ile 

OOo kilometre'i.k bir yolu katetmek 
:t<:buriyetindedirler. Bir vapa.r _ıene
~ ancak u~ ıefer yzı.pabilmektedır. 
l«iltb>lllı: lı:afllele<I Alı:delladeki 
"~ haYa lı:uvvetlori dola,.n!yle 
...,-.,.. ile Trııbluuarp a1*>ı..,daki 
l'tıldan pek güçlükle ve nadiren geçc-
1ınektrdlrler Buna karFJ!tk mihver4 

t:ler Llbyaya ·çok .. daha kolaylıkla ve 
ha (:il.bak t1tkviye kuvvetleri. •e hArp 

\a1zemesi ı-anderebil irltr. Mihver 
~?ur~an, cenubi ltstya, Slci1ya lirnan
~n Trablu~g~rbe .~e B~gazi_":e 
4 lllatteıs u:amı ıki sinde cıdebı!.a
~. Malt:ı.ntn mihver hava kuvvetleri 

t' "-fmdan devamlı bir surette bom-
tdrman. edilmesi tnciliz tayyareleri

ba mihV"er kafilelerine kar11 mü-
'-•U- taarnızla~ bulunmRlar1na mani 
lrna~dıc. Tobruk'on t.:alinden. ıon .. 
a nıibveT" için LibyaYR tak"Yiye kuv
ttleri ıönderm"k çok daha ko!ay~;ı~a .. 
"1.nr. Mihver lı:unetlerlııin tah~lt 
lıiiJdiği tahmin edilen Girit ile 1~ob .. 
~ araımda ancak 380 kilometrelik 

t' JllıHftfe •ardır. Fakat earp cep
içi.n ttzi~t tamamiyle bqkadrr 

t müttefiklerin lehined.ir, İngilterenin 
up sahillerinden FTanıanın ıimal 

hillerine müttefik deniz ve hıva 
~etlerinin himayesi a!hnda beş altı 

~t içinde asker ceçirmek mümkün
' . Bınıa karJihk Almanların ec:asen 
.\fi a:elmiyen nakil vasıtalan ve yol
rı ııırp cephesine ayni sürat le tak .. 
)e kuvvetleri ve hıt.Tp mJ lzemesi 
~ndermelcrioe m.tisaade etmemekte-

~ "• 1 9; Te bmıa benzer iddiaların kıy .. 
cf - ae ohıraa olsmı.. ikinci cephe e

ht,ıarm yapmak m.manı artık geç .. 
·ttir. Bu dakik:::.da.. çok büyük taz
~.e"' maraz kalan K.ızılordunun mu · 
•cmet kudretini çoğaltmak ve hatti 
a. taarruz kuvveti k<'zandırmak, Mı. 
tı ve orta ıarkı kurtarmak ic;ln bu 

«'J)henin derhal Rçı1ma!lnd~:ı. 
. Sb bir çaTe görünmemelırtedir. l.it

f'ım da eon nutlmndo söylediği 
ht. maruz kslınacak tehlike ne olar· 

°"'1m. ba cephe mu.hak.k.ı:ık .JnrrP°" 
lınnlıdır. "'i 

·1ıstr T ehlike'ae 
Son celen haberlere giirc Roınmcl 

lerl, .ekizinci orduya kendini 
amale •e tak'viye kuv.etleri al

lı: için •akit ve ımklln brrakm:-ksr
MıBtra taarr'\lıa geçmiş, Halfaye 

'tidbtt asmış, Sidi Barrani'yi almıe 
ı ' Mera Matnıh'u top ateşine lutmı. 

ba,lımıştrr. Bu. lncili•!erin Al
ltn kuvvetlerini u .. 1~rirtd"" tlZ'lkl .. cr.

"'rak içerilere doğru çekerek b:r 
be indirmek maksadiyle yaptJkları 
...,jilı: bir rical harelı:etı dciiil•o, 
''SITm ciddi bir surette tehdide ma

lı:aldıitna hükmetmek liz1mdrr. 
lhmc!a nmöttefikler için ç 
·celer dofabilir. Mihver 

~,nderiv~ve dn~,..,1 ~~~; 
i,_f ettiii takdirde 

ı 1ıkenderiyeden H. 
k mecbu,..iyetindc 

retle ,arki Akdenize t 
tn olan mihverciler Filistine ve Su· 
teyo asker çıkannalan imkin daht .. 
tı;e girecektir. 

lnz1izlt"Tin Libvl m::ıi1Ubivetl!r1, İ· 
'tl.ı: i cephe derh:tl açı!madığı takdir

Church!Jl'in de vaziyetini tchlike-
düıilrebiUr 

Sağhk ve iktisat Bakımlarından da Fayda ve 
Menfaatleri Vardır ve 1 Kilo $adeyağın Verdiği 
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s·deyıtğ istihlalrinhı artmış oln1::ı-

&InJ gdz önune a l<'ln hiı~mr 
timiı, Tekolte noksanını kartılayn. 
biJmt'k için ileri •UrUlen fıldrleri tn. 
celedikten ıonrR bir "yat tip1H ka
bu!tine karar verm'şti. Bu yeni snde
yaf tipi nebati yağlar lrnrıştırdaı
cak ~üt yağqıd'.ln ve bir mikddr da 
hayvani iç yaiından ..ımal cdileukLir. 
Bu mahlUt yai tipi iç n tecrübeler 
yapıldı, nünıuneler alınarak tetkii( 
edilmek ii.lere Ankaraya ıöndet lıll. 

Yeni yai tipindr nebati yağl::ıra 
verilen mevki de gösteriyor ki, tla.d~ 

yai noksanmı ancık nebati y:\ıf!a ,. t:ı 

telafi etmek kabil olab!lccck.tir. E
sasen bir taraftan ıüt yalının fv.J:;ı. 

iıttihliki. diğer taraftn.n bu yağl:\tı 

verecek hw.y-.anların ıec;en iİdd.?tli 
kı!f tesiriyle zarar gOrmelcri böyle 
bir tedbirin alınmasını zaruri kı!
maktaydı. 

Bu ilkbahar bile soiuk geçmi1 ol
duiuna göre yai rekoltesini arthr
nıak mümkün olamamıştır. 

Mumtelif sadeyai"ı y&pan bölg<!ler .. 
den alınan haberlere göre bu sene ne 
Urfada. Diyarbakırda, Kars ve Trab. 
zonda ne de Ege ve Trakya bölı:c
leri lle orta Anadoluda ihtiyacı lt"l.r
şı!ayabilecek kadar sadeyai is~ıbsal 
edilmesi kabil olamıyacaktır. 

Bn noksanı haber alan ve ya~cı· 
hk işlerini yakından takip eden l:im. 
aeler pi7asalarda no kadar b\llvna
bilne mevcut ynt1arı toplayrp Slic· 
Jamışlardır. Saklanan bu yaj'!ar te
neke teneke çıkarıhp bakaHara da
iılmaktadır. Bütün bu yailar "Urfa 
yağı., adını almış ve hL'psi de "halis,, 
markasiyle satılmaktadır. Fiyat husu.. 
su ise insafa kalmıştır. Bazı bakkal
lar 280 den baş!ıyartık: kilosunu 400 
kuruııa kadar satm15lard1r. Henüz kı. 
şa girmemi& bulunduiumuz halde sa
deyatının 400 kuruşa satılması h::.1-
kımızda h~kh bir endişe uyandırmı~. 
tır; Bu kış sadeyağ bulunamıyacak

ur. 
Bu düşünceyi pek de baştan ııtmı

ya imkan yolrtur. Hakıkatte bu ıııenc 
sadcyai bulmanın çok güç olacaiını 
kabul etmek lizımdır. HükUmetın 
dü'i,ündüjü karışık yağ tipi bir dere
ceye kadar bOyle bir endiıteyi önliyc. 
bilirae de; bo yaj" tipiuin henüz son 
şekli kabul edilmi• olmadığı gibi, EÜt 

yağlarını toplamak vazifesini üıet i
ne alan ticaceıt bat\kasının da bu ilit 
başarabilecek tcşldlS.tı yapmamış "YC 

henüz: faaliyete ceçmemiı olması hal
kın. yağsız kalacatından doian tc~ 
reddütleri hiç bır suretle hafiflen~ 

diremez. 
Halkımııı tatmin etmek ve lü1.um

tiUZ endişelere dütürmemek iı;;in ka
nıık veya halk tipi adı verilen sade 
yıiların bir dakika bile gecikmeden 
imal:ne başlanması lizım eelir. Şa
yet halk tipi yaiların imalind" ge
cikilecek olursa. yağ işinin baıı;k:a bir 
çare He halledilmeıine ça!ıjılmalıdır. 

* * 

rLGtfi 
YAZAN: " Arif Kenber 1 

fC'k ve k:Ar~t'lfrr \cAnııllnrtrıı dııma 

temizler lfaımı kolay ve çabuk o
lur, 

Zeytln7<1fı h:tihJAk1 arttrfr takd!r
de mevcut reli:oltemh:in ihtivarı kS 
fi •elip ıelmlyecti"i bir ıu,.1 r'>l.ıtr•k 
hatıra r"lf'bi'tr . Bunun da Cf"Vabı 
"ıar<4r: "ıı;jer ı bW>hık' olarak kul . 
l:ınılan zeytinyağlarını hfr tarıf~ bı 
rakırsa.k, rnrvctıt rekoltemi7dl'tı ih~ 
racat yapma..-ı~k sarttvle m~mlrket 

tiya.ct tamamiyl~ karş1lano:ıbilir. Sı · 
J'e:t bir mikdar nokı:ıın ge'se bil• hu 
noksanı da yerine diğer bir yilğ ik:\ .. 
mc ~ek suretiyle tellfi edebihdz .•. 

Zeytin 78.i yerlne , ikıme edi!eblle
cek birçok nebati yail•rımrı vardır. 
Bunları müsait ve sıhhi şartlat" a\. 
tında istihsal etmek mümkündilr Her 
ne kaclıtr vejetalin adı aJtında s~tıla11 
kopra yoı.jı eibi tropikal memleket
lerin mahaul!erl de btı ikame cerçe
veslne rtrebiline de, bu maddclerın 
ithal zortu1c1an kRrşı~mda !fimdnık 
bu'\'~rı bir tarafa bırakmak z3:-u .. i 
dir, Bis, kendi Jağımısla kavrulmıya 
bakalım. Kendi y<>ğlmır. ise olıiukça 
zrıeb7.uldür. Bunlaıı sırasiyle inceli· 
yebiliriz. 

* * 

da bittabı dah:ı ucuz olut. Ba tip 
Yl'l~lı:.r hl1hA!Urn şehirlt ha'k tı;;in imal 
edilec~fi C"ihetlf' yalno: ş'"hirlt halka 
Yatın mabiyrtf ve gıdl b•kımınd:ın 
kıymetin; tanıtmak kifi gf'ltr Önü
müzdeki kı$ mf!"V'l:İm: f~in böyJe bir 
tip kabu! edilf'Tek on11 1rörr hn:ıırlık 
1ar3 baslanm"c:.ı drı 7.J\rttridır 

Vurdun muhtelif bö!ıelerJ~de di
ğer bir takım nrh11ti y:ı~lar kullan1 .. 

hyor Ru Y"il:lrla ha7.t ka'9aba halkı 
' le köyliilrrior.i7 j,;tin::.s h=tırl etmiş
lerdir MeHJi Sevh11n hölgt-sinde prı
muk trkfrc1efl yaftnın kul~anılması 
umumi hlr sekil almııthr. Antalya
nın bazt yerlf'rindf" susam yağını 
kullanırl.ır . Trak••rla suıtam yağı htır 
kövliiniln ,.Tfndf' bulunur. Afyonka
rAhiıar hö'K"!Iİnde hile~:, yağı ile 
piliv bilr pf~irilir. Romanya ve But. 
gariı-tand::ın 1retlri'en göcmenl~r be
Tahcrlrr;ntlf' R11pl11k!l d'1ıllen (kolza) 
nın tohumuna getlrerrk Trı'tkvad:ı 
ceniş iilcüıir yf'ti•tirmiılerdir Bu 
tohumun vağtnr ku11:ıınırlar Kolz:ı 
yağr P•muJr Cf'kirıif'ii yağı ile ayni 
kuvvettP.. hr~1ryic:i ve makbul b;r 
y;ıjfhr. Vtnc- ııtXcm"11rrin yetiştirmek 
t~ o1duk1-.r' ::.•c'c,.Jı (rüne bakan. 
giln tillndilren) tohuml•rından Çtk'l
rı~nn hafif ve tcmi 7 bir V:\ğ ki)vlü .. 
nün ihtiyacını temin rder. Menıl .. ke... 
timlztfe ııın•rı f1tsulY11sr ilo yer ( _ 
tığı (araşit) gibi yı:ıilı tohumla« ~:
rt'n neb;ıtTaPrı yetlıtirilmeı ı grnişlf'
mc-kt,.rlir Gtıl~c-,.k sen,.Terde hunl:J
r~n da yııfl~rınd;ın :stifade edileccii 
~ilphesb:d!r. 

Z EYTINYAÖI - Yüzde ;kl asit. 

ll<lne kadar birinci ltallt•, y d * * ur umuzd::ı bu kadar çe" '.tl i 
yüzde üç buçuk aıitlisıne kadnr i· ~ 
kinci kalite olarak ve muayyen fiyat:- y;ıilr tohum v~r~n nı-?J;at1Rr 
lar!a daiıtma ofisleri tarafından hal. ıenl!ş ölc;Ude vetistfri1rl·t ı h:.lde h~l
ka tevzi edilebilir. Fiyatlann itidali Jrrmı?.ın v:'li!' husu~und;1 sık1ntı çrk. 

mf'cıi h:>lı--ik,trn h~v,..et edilectık h'· 
,ar l tır. Halkı teşvik için zrytin ya- • 
iının faydalarındı..n b:t hsedllm~!·d ı r Şt~dir. Sarf<" Yağ noks::ı:nını h11 J:::b i 
Tamim lctn prensip: Fiy:lt ve fayda va~larla telafi etmrk ıçin hic: bir ~or-

luk yoktur Susam, çevit. zeytin va. 
J>l'OJlllpnduldır. it ·. avciçefi, ko17::t ıtoklarımn:dr.n 
ŞIRLACAN YAÖI - Susam ya- istifade için vakit k:ııvbt-tmem~k ve 

iıdır, Zeyti.11 yatından faydi itiba.- hemen i!ir b~ı';ımnlc ıa7rmchr o T.a .. 
rfyle ftıırktıu: oldaıtu cibi fiyat bakı- man sttdev:ıg fiyatları da yıırı yarı-
mından da hemen yan yanya gelir, :ra düşecektir, 
lezzetU bir yaidır. F.kmele sürti1rrekr. 
bile katık gibi yenilir, hazmı kolay· 
dır temsili ç•buktur. V•ktiyle bü- Edirne Kız Sanat 
tün Rumeli hatkı bq, yalı kullanır-

dı. Zeytinyağ, ancak sal.talar içın Enst it üsünün Serg· • 
iılimal olunacak (füks) bir yet idi. ISQ 
Susam yağı istimalini arttırmak ta· 
ftlamiyle- bir propaganda Jtidir. Yüz 
kilo susamdan elli kilo yağ çı~:rırı
Jabtllr. Geriye kalAn küspesı de le:r.
setle yenilebilir. sut g~tirici o~d~. 
Sundan aajmal hayv:ıntara yedirilir. 
Bu yaiın kilosu altmış kuruşa ma~ 
edll~lir. 

NEBATİ YAOI HALK TtPt -
Zeytinliklerimi?: bir sene bol v• bir 
sene z11yıf mahaul •erirler. Bu du
rum yurdumuzda ziraat usullerintizin 
llylkiyle inkişıtf ettirici derecey: 
yükselmemi' olmasının neticesidir. 
Yoksa, ı:eytln ağac;~arından fenni ıh 
timam ve bokım sayesinde her st'-

ıu çare, halkı nebati Y•lları i~- ne az çok ben7!erl bir nlsbettt" m:,.h-
tihlik etmiye sevk etmek~en ı- sul almak mümkündür. İşte bu g-!b\ 

Edirne, (T .\N) _ Dört ,.n•llk 
c-.ınh raaliyctlyı" şehrjmfz maarif ha
yattnda kıymetti bi:' \'Drhk olan ''E
dirnt" Kıı San·\t En~Ltiısii,, nün me
s~ de\Tesi sona crdl~inden okuld:ı 
b~r !-if'rgi e~tlmqttr. Açıhş tör<'nindc 
hınlerc-e ıı:("c;:mE' davetli önünrlc Vc-ıli 
bir nutuk .söyl<-miş ,-e ezcüml" oku
lun dört yıllık kıymrtll mesaisinden 
taakdirlc b;ıh~rfmi.s, önümüzdeki yıl 
b~r ::;ını! daha iliıvetti suretiyle teı
kıHlttnı tamamlıyncıı.Aınt müjdelemi:; 
ve ileride aile yuvasmı kur;:ıcak ve 
onu l:'asatacak olar. gent; koı:larımızın 

meydana getirdikleri kıymt>tli işlerle 
süslenmiş ve bc~enmiıoı olan bu ~er
giyi açmakttın mütc>\ ellit ~e\•irıclni 
ıöylemi3 YC oku]un mildür ve öğret
menlerini ogdilktcn ~onra knrdelAyı 
kPıerek flergiııi aı:mf~tır. 

barettir. Nebati yatlar ara~1rıda heM mnhsulsüz seneleri düşünerek zeytin 
men hepsi de gıda bakımından fay- yağı ile susam yağından •eya 1!'ey-
dah maddelerdir. Fiyatları da, "I de tin yağı ile pamuk çekirdeği (c;·~yit) 
yağlarına na7.aran çok nokı:::ın ve nts yığından birincj ve ikinci tip mu:ıy
beten ucu7! olduktan ic:in [&kir hölkJ yen niıbetlerde mahlüt olarak bir 
ve orta halli ailelerin ke!llelerin<! el- nebati y;-1ğı tipi yapmak çok ye'."inde 
veri$1i gelir, Esasen h:ılktmı:ıın bir bir iş ıayıhr. BiSyle bir yağın fiyatı 

Bundan sonrn ziy;.ı eıtc;-ller c;-amaşrr, 
nnkış, dikiş. e·ı idnre ~ i ve yemekle 
sü.slü odalar? gezmlf){'r ve kııhtrmu
ıın bu gli7.cl işlerinı hayranlıkla sey
retmişlerdir. 

Bu Çeşit Temsil, Tamaşa Hayatımızda İlk Adımı 
reşkil Ediyor. Hayatta Herşey Ufaktan Doğar, Yavaş 
Yavas Kemal Bulur. Bu Temsili de Yiiriir.ıeğe 

Ba~lıyan B1r Sanat Ya~rus\.J Telfıkki Ediyo~um. 
b.1.7.ı huı.usiyetlet! 

"ROvü" denıldıiı _ 

( 

Ynrnn~ -~ vardır. Dansöz ol· 
.,aman iki tUl'-

1 

mayr kendine me"° 
lu temsıl ınla•ılır. U L U N A y !ek edinen kızlar 
Riri (Gr:ıtn w.pert21u!t>· • gırthtılr meselesinde 
Büyük trmlıl) den\• ·- perhiz etmeli; ke-
ten tar7.rlır \el buna b.lh ~ ı h mlğe yalcın et ttvklnl ı a~ıa . .,,,. s . 
alabilditln,. ihti1am ve'?'l1erek er ,e.,. nata tatbik etmrk cerektır. Yoltıa 
den ıiylla" JtÖ7Ün tatmini düşUnütUr davlunbaz p;.ibl ka1ca ile . lc:ttmer lr:at .. 

"SUper Rövü". ''Hiper Rövü" . .,Ar.- dil mer &öbekle dan5Ö7.!Uk e mez. 
!ti süper rövil" gib• bUyUk adlar .ve:rı-
ı,.n bu kıtııım tem!lil. Uc b~!t mılvon * * 
Sarf iyle m•vdana •f'lir: Artistler. nu· • b··1b··1 'b' te • Bütün parç.nları bır . u u gı ı " 
m::ı.r;ı1Rr mtikrnımeldlr: "Girl" denilcrı 

d rennilm edPn, bılhasaa mebtap 
d ·· 1 b;rblrlerinderı güzel ir; .. ~~:~.ı ';enilen d·ınsöder birbirh:~i~· parçasında bütün inceliğini ı<:Ssteren 
den hünerli ve yalutık.ltdır . Zaten Rô temsilin prima donttRll S:afiyedt-n de 

• lk3vetimiz v"r· Sı:ıhnede vazlfeıine 
vünün dPVamh hir m~vzuu yoktur~ o, d 
aadece uf"k •ahnelerden, atrıksivon· ''1ım 'reldiii ehem~iyeti hat1:i ~u. 
!ardan Skeç'ıerd~n ibarettir H;ıttG Rivet\ vermiyor;. ic:n alayında ımı• 

ıK g!bi bir tutuşu var Bu. doğru d~l!il· 
eski RöviiJerd ... k' "Komper" ve • on1 dir. Temıtlin herhanı:J bir kıamınd:t 
mer"' denilen esnıh c-rk•lc vtı Ka:·ın rol alarak sahneye çıkıldıktan ıonra 
artio;.t de kaldırılmıştır. Onun yerine orusının ıaaseup'a hilnnet edilecek, 
bütün bu glize!likler bir ".Toıefin Bt- "" 

J hı,..lanrıcak mecbur1vrt1erl vardır. r.v .. 
ker, Moriı $öva1Ye. Mistenget, Bn " d veli. ıahne. li;tibalitii:e t:ıh::ammtil e e· 
Ober'' ıibi b!r "vcdet" in etrafı-:ı.d3 mH~ !Ü7Umıoz gülü"ler. \!'t;hzalar o 
toplanır. rerçevenin içine ctremez. Memleketi-

Bu gib i Rövillcri kur<ınlar her sev " · m!zin ın krtı1ic~ıı. rırıtda ıanatın e• 
den evvel ile noktaya ehemmiyet v~rır 

(F slrirlir: bunu ~nll\mıhdır. 
ler: Ziya, c'b'-.~ . dekor . Meseli ,.,. Ben jl'I; IÖ"'diiiüm ve dirftetfil:lm 
li Berjer). (Kv1ino dö Pari) bütün •Undenberl Safiyeyi bl\yle b'r eıerc'e 
bu Amilleri blrb;rJeriy1e o k'1d1r gü- • 1 itlktşl&mak tstt" rdim Hıyal k1rgı~1 tlı-
ı-el lhenklt,tir!r ki, bu kudrete e:ı!l- na ulıamalc istemiyorum Sarty<:ni:ı 
mamak elden ge~mez. . konu,u!ll tarı1nı, hareketini terıkit et· 

İkinci )n!İım Rövü bunlara ehemn11 .. .. mlyorum: bunlar yav8$ yava1 düze!ir, 
yet vermez; yalnız eıere ve sanı~kara düzeltilir Fakftt m11calar1na yaY.ı!ı 
bakar. Bunda Rip ön ııafta ıelir, onurı~ dütmek belasın& uR:radığım tiyatro 1-
nhval ve hadiselerden ilham alar"k dibınd3n habt-ri olmıyan bir iki ho
öyle ince bulu~1arı, öyle tath hiciv· vardanın durmak bilmiyen ccnelt-riy~e 
leri vard1r ki. d~yulmaz ~un.da Tda mütemadiyen etr<'lfa. ''ıvurduldarı t'B• 

mevzu devamlı hır vaka dcgıldıI", J- l 1-.: 1 ••tiirrrh~t" arı:t41:1'ıdı: ''Sesini c;ı
fak Sk~ı:;'lerd~n "komprome" kome:li· k~; abla f'' diye n.iri.ların11 bir veı:l~t . 
terden ıbareltır. mikrofonun bozuk olduiu cevabını * * vermiye lüzum görmez: ~anatkir lÇ;n 

Evvelki akşam d~vetl i bulunduğu'." sahne dört tarafı kat'Rh bir salo:ı.don 
"Safiye - Muammer Röv\ısiı'' ibarettir ve hariç'e a1ik·1 sı yoktur. 

bu lkl kısmın hiç birlııe girmlyen yeni Rövüd~ en ziycıde be;.tndi(im ar· 
bir tarzdır Bu tarzı Mogador'da vrri· tlst Anna Papaıyan oldu, Bu ıen(" 
!f'n nBeya~ at kirvnnsarayı" yahut sanatkirın seııtrfde ve oynayıı tarzın
"Şatle" nin repertuvarındlı.n olan Sel:. da e: hneye çok ııcak ıelen bir yektn• 
ıen &'Ünde devriilem, Mitel Stroıtof tık gördüm. Mutımmerle birlik(e oy
ıibi büyük mizansenli operet!er m•- nad1kları "düo" h1tklı ohır•k alkıı· 
yanına katmıva c:a1ı19nbiliriz. Buncla, landı. 
ne dereceye kad~r muv~ffak olacaj:1 - Avrupa tarıı danslarda bir türlü 
mızı bilmiv.orum . Zira böyle olamadıRı beraber yürüyemiyen dansöz~er ~ark 
takdirde eserin müellifi olan Ekrtın çcşidı dttıu•larda kusursuz.<iurlar. Bi!
Retidl, uzun ml,iddet bulunduiu Fran. hassa "lflet" adlı gent; bir dansö,ı: var 
•anın hiç bir tcıraflnda görülmenı;ş ki alaturka d:ınfllarda fcvka.lidı: mü
böyte yeni çee,it bir Rövü ibdil ed .1- kcmmeldir. Yazık ki o da afiedil'.nez 
mig olm::ı!lt do!ayı!lliyl~ tebrik etmek mübalUsızhjının kurbanı oldu: L5.ı: 
liıım gelir. oyununa yırtık bir u~ıpk.a" düşü\:; bir 

Müellif, esere ekıotik bir çeşni ver- corapl;1 r1ktı ve fabii bunun tesiri pek 
mek için v::ıt ,vJ b;r ad~rl:l b:ııı.J~tıvl)r fena oldu. 
Safiye, -tabii bu ndanın kraliçef idlr. Dansların iç;lnde taklit o!arak det11 
Adaya nasıl"a mi.ıre:'1f'b:1''yl.- bir yst tam keodileı:I de d~hil 01 du\ı:l.1n hıl
ıeliyor. Yfltın ı;:ıhibi krı1liç('ye. lolitro de n:ıtUrcl olarak gördiıiüm "L5ı ho
mosu krl!:li{enin kır: kard,.ainr a,ık 0 ı·on" undan ve bıçak oyunundan 1:-ü
Juyor: ondıı.n !'Onra artık M rsin, fz .. yiık bir takdlr i1e b:ıh!\ed:yorum . 
mir, Gireşun gibi lima r lar<ı bir se- 1f. ... 
yahat başlıyor ~fersinin turunç. por· 
taknlını: İl'mrirı Ü7Üm v~ incirini. Gi
resunun fındıiını prrdelerdeki resiml-:
riyle tanıyoruz. Eserin komik rollf::ri 
kraliçenin iki mabeyinci11i ile bir de' 
nasılsa araya karışan bil" yahud;derlü· 
Kraliçl' yat sahibi dehk.;nh ile, loştrr)
mo da prenı-eı::lr- evlenıyor v~ Rövü 
bitiyor. 

Eserd" bestelenmiş parçalar çok-
tur; dansl;ır ceşltlldir. Bestekarla· Hl 

bunda muvaffak olduklarına ı;ilph~ 
yoktur. Pak cıt glrl vazifesini görC"'l 
dansözlerin her şeyden evvel "gra!l>I· 
yöz., yttni "nl7.1k edl" olmasını b!
renmeleri lizımdır .. Avrupa tarzı rJans
tarda bacak 11.llayuun. kol harek.'.:tının 

B u ı;;e•it temsil1 t.c.miol hayatımız-
da ilk adımı te~k:l <'dıyor BU· 

yük maır1.flıra katlanılarak ortaya 
bir eser çıkatı!mış, bunun milteşeb
bis1erioe ceıaret vermek bize borctar. 
Bunu takdir ediyoruz. Zaten hayatta 
her ,e:y uf aktan dotar v~ yavaş yav~ş 
kemal bulur. Ben evvelki akşam gör
dülüm bu tf'msili henÜ7 yürüm'ye 
başhyan bir ıanat yavrusu gibi "telilck:i 
ediyorum. 
Ya7ımda kusurunu teharliı ettirdi ... 

tinr noktalar, bu teşebbi:ısiin yürüyU. 
slinü tanzim edecek candan tavsıye .. 
lerdir. 

kısmı bu yağlera Bht)ktn oldukları _ 
tçln kendilerine yeni bir şey yediril-ı -----------------------------------------------
ıniş olmıyac•ktır. Yazan: FRANÇ!S DE CR01SSET Çeviren: ULUNAY 

VEFA T 
Eoıkl Hudut ve Sabili SUihiye U

mum l\:!ü::türli l\lerlıuın Doktor Kasım 
İzı.eddin oğlu, Mülga .Maliye Nl'zare
tı encümen ~~a:cmı müdürlüğünden 

emekli I-Ii"h."lllet Hıkay Damadı, };)ek .. 

trtk, Tramv~y ve Tünt-1 İdaresi vez
ne şeri Fuad Sarç'ın kaym b1raderf, 
St.eaua Romana petrol Şirketi ıefle
rinden Şekip Htkayın eniştesi, İstan
bul Erk('k Ll~esl Fran111Zca öğ'retmc-ni 

Mese15. zeytin yağını ele ala!rm ... 
Bütün Ege bölgesi halkı, zeytİ'l ye. 
tiştiren bölge ahaliı.i, \)\iyük şehir ve 
kasabalarda ya~ıyanl::..rın eksrri!ti 
zeytin yaiını sarf ve i~timal edf"rler. 
Bu yağın istimalini biraz dahtt. gerıff'" 
letmek: mümkündür_ Zf:>ytin yağ ne
baK yai;lsrın i(inde başta gelen en 
faydalı tiptir. Butün yemek!erin, bö· 
reklerin. ve hatti tatlı ve hamur iş~ 

terinin bile içine girebilir. Zeytin y::o
ğr ile pekit& pil.iv dahi pi,irilebilir. 

HİND DİYAAINDA 

GP.Oİ$ mf'thrdde fkf ocak, at'hk :-ın

C'ak Hınt saı-:ıyhı.rmda: bulunabilen 
bilyiik, kahn, yaldtı çerçeveli bir en
dam aynasının kRrEl~Jnrla, kasketimi 
ve kürklü paltomu aldılt1.r. Ayna ba
na çizgileri perişan bir yUzde mos
mor bir burun •kMttirdi~ Bu, b"'1 -
dim. 

Slr Humphrc:r. bir petrol aoba:-ımın 

gayTctine ruğmen muht~şem ve buz. 
glbt ktılan bir salonu samimi neza -
ketiyle f5.ıta.rak: 

Kar~ /(a,.,ı.ş .. 

Tefrika No. 25 
çalışlık. Burası Racantr: ya7.hk &ara- l '.'l"l)Mlm,. COnkO yM"ll hizmetı;;ilerın 
yidır. O kadar ze\·kle döşenmiş ol - hali mAIO.m •• Hele Pvin hanımı yok
mamakl1 beraber ii<ametgAhınm hoşa 8 a ... 
«idecck hu!usiyeti burasmtn hit;bir Meyuıı: bir sule sordum 
znman fa1Ja rıırak olınama!lıdtr.. Bu -Yal Demek Lady Humphrey'! 
cihet ıuhhote çok f~ydalıdır. - Çok mtiteessird1r. Delhi'ye g1.t-

- Doğrul dPdim flele bu aksam nıiye mecbur oldu. Umumi valinin 
1n~an kendini İnglltfrcdc r;ancyor. haremi resmi '.lir balo v~iyor da ... 

l\.'lcınnun bir eda ile sözümü tasdik Sürpriz bu ise bar:a telgraf cekmi-
etti: ye değmezdi. 

- Değil mi? Saçma bir ümide bel baıtlıyarak:: 

Sonra yüzünde cndi:::eli bir mfına - Fakat. dedım Aldlttm telgraf 
belirterek: Lady Humphrcy'den deA;il m.iydi? 

- Petrol sobası sizi rahat:sız etmi-

SALAH lZEDlN 
Uzun bir hastalıktan ıonra ırtJhaJ 

etmiştir. Cenaıesı bugün saat 13 de 
Tc~vikiye carniinde namııııı kılmdık

tan 11onra Feriköy kabristanma def
nedilecektlT, Çiçek ve Celenk aöndl'T 
rilmemeat rica olunur. 

o L Ü M 
Otrttrnenler Ctml,Joetl Rdell&uıden: 
CemiyctirnU aı:a11ndan lıt. Erkff U...1 

franeııcı mualllmf $ıllb lıedin'I araınııd•n 
ebecHJ'ctı Jııybıt"ttllı Tariyetlerirnlıl 'unanı: 

Bir felaket h "bcri veriyonnu~ gibi 
uzun bir feryatla inleyen kalaycının 
sesinden ıtnklendiğimi onlar hısseder. 
1er. Yalnır "kı" ıı i,ittlt-n sakan'n srt. 
ma gOrmemiş nlraıından da onların 
rahatsız olduk?armı ben anlarnn Ba. 
.ıan bu ıatıcı ıeryatlarına radyo ses

leri de kantır: o zaman çah1may11 bil 
'

4v11kfe" vermek llzımdır. 
Ge~en cün bOyle cUrültülü bir hen· 

glmede kiitdın bcyazhğmda lı:oıtl11' 
dutum kalemi durdurmıya mecbur oL 
dum; &özlerim mini min, komşuları .. 
mın balkonuna eittJ: 

İki yıvrucak heykel gibi d:mdf!t yan 
yana durmuşlar, mükemmel talım gör. 
müo iki asker g:bi vaziyet ahnı~lar •• 

tstıklıı mar,, calriııyor ı 
Mini mini çehrderlnde deı'in bir i• 

mın. büyilkleri dü,Undurecek bir c!d 
diyet var. 

Atatürk'ün yüreklere saçtıtı hama. 
ıct tohumundan filizlenen bu iki ço .. 
cuiun anahia namzet nazarlarında 

iıtlkba!.i korkutan bir mana var. 
Memlei:etJn varlıfını, ben?ilini te

barüz ettiren mukaddn ıembnllere 
karşı büı-met vazlfrsinde ufak bir ih
mali, unutkanhıjı 1r.üçiıcük h1.vıalala
rına ııfdıramıyan bu tki Tilrk kınnın 
oturdukları bin.anın yitkıek ba!konoh· 
dan verdiklerl dersi tekrar eylsmey:I 
be:n de bir vızift teJl 1 ki et ·m 

Bir bayrak. blr ma?-, btHün bi; tarih 
demektir. Onlara karsı ıö terltcn ••ri,i. 
kiı'., tanblni, mazisini hürnıct!e an"' 
maktır. 

Cümhur!w.•tin ilirırna kadnr hizde bu 
ıibt milli rümuz. saltanat rejırnırun 
fahıslariyle kaim bulunurdu: milleti 
remzedcn bir mar, yoktu. Bundan mah 
rum olan halk, noksanını folklor'Ja te .. 
lifi etmek istiyor. A1.;ker ic:in b, ·çolc 
halk tLikıiferi bcıteJen.i..vor. fakat b&ın. 
arın da 

Oiln sltrl hufiın fJı:I 
Acep rollardams "1ıi1 
Dud.a',Jarı tepuı ""' ' 
Suıu..c ~Oll~rdcmı liİ 

şeklinde olanlan da Yementfe dôkü.ı 
len Türk kanını hatrrlattıtı ilin ya ... 
sak ediliyordu • 

tatiklil mır~ı. Atatürk'' 111.ze ya-
dig.ir bıraktıiı varlıtımızın laer gc;.. 
nıilde dikUen ölmez bir lbides!dir 
Ottun tlmsal!ni iki maeurrı nazard1 o~ 
kumık iıtlkbal bakımından benim goğ ... 
sümü fahr i!~ guruc ile ı tırlyorl 

SPOR 

Klüp Murahhasları 
Yarın Dünlenecek 
Hc8ı:n tcrblyeııı ınerlı:c~ ıstitJ~C heyc•ı ıza 

aradan Uurhan Felek ıle ua.rU lf•lı.iı•tl M 
dı:n tcrbıyeu ve uulık rnUdlırı.ı V ll1lG Atlt 
parın ı ıat ı 5 bu,ukta t ıanbı.ıl >ôlıe btna • 
aı:nda klüp .ınurabba•laruu dınlcdiilt.o tunra 
?l'lıır.J Vclıilli,cnıc lduplcrııı ldtııı:lcri h.aklı.'ı.d• 
bir rapor werecelı:lerdir. 

Hcr k!Uptcn ıkl murahhaıın ı1dr1• ed•<-f'ıtl 
bu tuplanU)'a aynca es lı:i id.ı.reçılerdt• Yusuf 
Ziya, A.U Sami, Orhan, Talp 3er"'- H1111n 
Kimil, Orhan vt Zeki Rıra da davet t'dllmil'" 
lerdir. 

Vt.:l. KUPASI MESELESi - Gül •upa.a 
nıı.lıabalı:.ıı:sındc ı;ıkın bir ibhl11 7tı.ı\U\dcn .lr.a 
panın benlir hi' bir teıclı:ır.ule 1·cr·l.-ı.edifiıu 
f•'"'''uk. Jlcncrb•hı;clllerln &ııarlf taktın• 
luni altında bir bırlılc oıamıyacıır n••1nnc!'•ICJ 
loraılan bı& akp,m aJ&nlardcn ıı lıra'&ke1> b6J 
ıe l<iare hı,.ı:tl t•r•fından ıetkık •4H• .. .,kth. 

VUZM& MUSASBAKALAR.1 ·- A,..nhk 
u,raiından tenip edılcn ııdnd yt;,z:na m lt•b• 
k.aları panr ıOn ı Moda bava.ııııt.oia )'apı a 
dn1r. Ü<'ı;tn baha ~Uyuk bu "arlı• IC'llltt:rta 
Bey\o:ıtın b11 baha d.ı. birlncıhtı •••,atı t11b 
mul edilm•kt•dir. 

GALATASANAY ATl.ETIZAl KAJ>'I'ANL1 
Ol - Galataııray atıuı m. '!a:nıahtma. 
C:ı:mal Vtncln çıkllmeal O cırlns. ı•ac •d.a(e 
dlardan Ş•klr:' Kural a.eunlcnıt U" "'ale~e at 
letlcrln i1tirakilc kuvvcth bır t.aln'ft rlaa Gtı 
lataaırıyın ıaunbıı1 birtnı;ıliı(İ l,ın bGJtı.k ba 
ıırltlı.b.r aarmelı:.te uldutu •ÖY enın•kte lf. 

ATLBTIZM BIRINC11..IKLER1 - Paau 
aUnU Fenı:r atadında ırapılacalı: olan "9vaf1lar, 
u,üacU. kıteıorı ve dordQncıt. katcı:aıi ı.tan 
bul atlettit.m blrlndllkl<'ra mtıhhn Mbepclrcletı 
dolayı l.7.1941 &ilntlnc tebır •dıl ıttir 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

Harbıye 8ELVU Hançesınde. 
Bu gece (21,30) da 

BENi OPUNÜZ 
Komedı - 3 -Perde 

ı• fereddtit etmeyiniz. 9' 
Haftanın en güzel programı 

ŞARK SINEMASINDA 
dır, Bugün matinelerden 

itibart•n 
2 BÜYÜK YILDIZ 

2 BÜYÜK FiLM 

1 • 
- SiEi görtlüıjümden dolRyı çok: 

memnun oldum! dedi. Bir viski içer 
misiniz'? Yemeği sekiz buçukta ylyo-
ruz. 
Çaktırmadan petr~J 

laaa:rak: 
- Kuvvetli olsun' 

sobasına yak -

dedim. Hayır., 

Yemeklerde umumi şekilde Z"!Yti'l 

yafı ku1lnnılmasına ba19!anarak ve 
tedricen alu~ılacak oluraa artık hah• 
sade yağı bulmak için c!üklrin dükkin 
dolaem1ya lüzum kalmaz. Ynlnız c;o
cuklann gıda ihtiyrıçlaırını tamamla. 
mak için onlara bir mikdar tereyağı 
vermek dü$uncesi ka!ır. Bunu da te. 
mia etmE>k güç olmıyacaktır. Bazı 
memleketler vaı·dır iti; buralarda her 
yemek zeytin yağı ile haZ"Jrlamr. 
Cii veya pişirHmiş zeytin yaiı ora
larda sadeyaıiının yerine ka.im ol
mu,tur. Bu hususta İspanya başta 
gelir. Önce jçine sadeyağ" eirmesi 
zaruri &örülen her yenilecek m ıdde 
ıertinyaiı ile haıırlamr. Sailık ve 
ilctııaden de bunun büyük menfaati Buz koymayınız. 
vardır. Bir kilo ıadeyaiın verdit:-1 Etrafıma baktım SağJmda solum
ka!oriyi 1375 ~am zeyt?nyaiı tama- da hic;-bir kaptsı k:apanmfyan birbirin
miyJe temin edebilir. Bu mikd:trın den geçme bir alay salonlar gördüm. 
fiyatı yarrm kilo sade yağının fiya- Şuh bir hava cereyanı vazolardrıki 
tından bile sıai:ıdır. çic;-ekleri sel5m vcrmiyc mecbur cdi-

yor ya?. 
- Katiyen! 
- Bir sigara? 
Yanabilecek her şey kabul edecek 

haldeydim. Ev ı-ahihim: 
- Tuvalet odanızda size srcak bir 

büyük leğen su hazırlattım. Yolun 
tozundan, topr;ığmdan sonra soğuk 
suya wıcağı tercih edersiniz diye dü
şündüm. 

- Evet. K.arnn bu sabah aitti. Sür
prize gelince yeme~e ka"dar size bu
na dair hiçbir şey i.Cşa etmiye hak
kan yok. 

Sürpriz umurumda değil , Yalnız 
htıyat arttk :nlnasız bir şekil alıyor. 
Bir 5eYe yantycnınr Kürklü paltom! 

- Size .1daııu1 gö~tereylm. Kanm 
sizin "Bachelorı,, kö~künde kalma -
nızı Utedi, Oda havadiJrdır. Beı tane 
büyük penceresi var. Hoşunuza gider 
sanırım. 

Devlet Konservatuan 
Temsilleri 

'cANTEGON!t• Rejl Prof. Cari E- ! 
bert. mil.ziic Ferid Alnar. Koronun 
iştirakiyle. 

BALIKÇININ 
.K A R 1 S 1 

Kristina Söderbaum 

tarafından yaratılan büyük 
aık ve ihtiras kasırgası 

Kaldı ki: zeytlny::ığı bilh:ıssa piş- yordu. 
memiş olur~a. iç organlarımızın hazı Sir Humphrl'y: 
arı7.alarına kar"r ideta bir koruyu- - Ycrlc-şmc tarzunuı birnz iptidai 
culuk vazifesi. görür. Lü~umsuz yal bulac-agmızdan ko:hıyortmı; d<'di, Bu 
topluluklarına meydan verme.ı. J:söb- 'd::ıtreyi elden gcldig1 kadar tanr:ime 

Kanaatle kuvv(!:tlj ·kuvvetli: 
- Elbette! dedim Zattn benim st

c.-ık sııy:.ı karşı bir z;ıHfrm vardrr, 
Sir Humphrcv: 
- İstediı.tirn llibi !ı,kur fokur kny

nal' derecede srcak olı:ıcağnu sanm1-

Ce:ı:aret edebilsem bir kenarda te
peden tek camla kilcOcOk bir rner -
~ı' 1"'11 rı.ltt vnhuı b1ı te':van nrası yôk: 
mu diye ı.oracağim 

( Dıvam ı var.) 

ı5 ve '1 Temmll.l ıece. 12 Temmu? 
gece ve ıfuıd!lz SES ıinemasmda 
Tel: 49169. 

2 • I L K AŞK 
DE.tNNA DURBIN 

Sadi Tek'in Temsilleri tarafından yaratılan nefis 
Bir •tRC'dt"_nbt'ri mımlelı:•t turıta11 ,.apmılı: bir neş'e ve zevk dalgas1 

ta. ol•n Sadı Tek, ıc~!.il cttiıfi JC'ni tr11pl1 a._ c·dd - fil' k , 
yalnnd;ı tıdırimlı:dc y&a tftftlilkrilıe ı.ııaa.•· 1 • l en gor ece progran 
c•lı.ur. 



t 
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HASAN CEViZ YAGI 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin dc.rinliklerine nüfuzunu temin ile sıhliat ve hayat fışkıran tunç gıöi esmer ve cazibi ruh bir renge tahvil ettirir. 

HASAN D EPO S U ve. Ş UBE L ERi NDE ŞiŞESi 50 BÜYÜK 75 KURUS 

~-----------~ ................... ~ ,,... .............................................. 11111~ 

TÜRKİY E i Ş BAN KASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 ikramiye Planı 

Kesideler 2 Şubat, 4 Maye, 3 Atastos, 2 İ.ldnclteşrtn 
tarihlerinde yapılrr. 

J942 ikramiyeleri 
~-- --· 

I adet 2000 Uralık-2MO,- Lira I "° aaet ıoo lfralık-4000.- L!nı 
8 ,. 1000 " --3900.- • 
2 • 750 • -1500 - " 50 • ıo • -2soo.- • 
s • 600 • -ı:ıoo·- " 200 • Z5 • ~ooo.- • 

10 " 250 it ....;2500.- • 200 • 10 .. -2000.- • 

............................................... , 
Bursa Vilayeti Nafia Müdürlüğünden: 

ı - EksiltmC)c konulan iş: 
Karac bey - M. K. paşa yolunun 19 + 000 - 20 + 000 ve M. K. 

p şa - .tsal.1ı)j:esır hududu yolumın O + 000 - 18 + 000 kilometreleri aro
smın te viyci türnbıye ve blokajlt şose inşaatı olup 200461 Ura 40 h"Uruş 
kesı! bC'delıyle ve kapalı zarf usuliyle eksıltmcye cıkartlm~tır. 

2 - Eksıitmc 15.7.042 Çarşamba gunu sa:ıt 16 da Bursa Nafia Mü
durl U bın.ıs nda mutc:rll:kil Nafıa Eksıltme ve İhale Komısyonu tara
!md n yap lacaktlr. 

3 - Bu işe at! B. yındırlık işleri genel şartn:ımC'Si, şo"e ve köprOlcr 
fenni rtnamCSl, huc;u 1 şartname ve eksıltme şartnames , ocaklar grafi
i, k i! cehcil, sh Jlei fıyat cetvcl:ı, mukavele proJesi NLfia Daire ınde 

ıstcklılcrc gôst~lecektir. 
4 - Ek iltmcye girmek fçin isteklilerin 11273 lireı 07 kuruş mu

vakkat tc."llinat vermeleri, Ticaret Odasına kayıilı olduğuna dair vesika 
·br z. C'lmelerl, bu isi başarabilecek clıliyette ve iktidarda bulundukları
na dair ıh::ıle gunurıden üç glın evvel Vıliıyet makamm!l müracaatla u· 
sulu daire inde al<u·aklan ehliyet vesikast go tcnnelerl ve liçUııcu, mad
dede yazılı euakı okuyup kabul ettiklennc dair imza etmeleri, velhasıl 
2490 yılı kanunun hukümlcri dairesinde haz.ırlıy-ıcaklaı1 tekli! zarf
ı rını 15.7.912 gun:.ı ı::ıat 15 de Nafia Mudurlüğü bı:\astnda teşckl~ül eden 
komı YCJ"\ rcisli ine vermeleri ~zımdır. 

Po tnlarda vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (6916) 

kAtıpllglndcn: 

:::ı n şayi n mut arrı! olduk
ı Arn vutkoyundc bırlnci caddede 

, 79, 8i No. larla murnkkam ilç 
p duıı: .anın tamamı Bcsiktaş Bi -

ncl Sulh Hukuk Haklmllğlnln 942/ 
lll7 No. lu kararına tevfikan kabili 

ksim olmamnsmaan doloyı şuyuun 
ı t le l zlmnınd:ı açık arttırmaya çı

ırılm olup, şartnrunesi ~ 25/6/942 
rihinde dn; anhancye asılmıştır. Bi· 
-ıci artttrma 17 /7 /942 tarihine tc
diıf eden Cuma gunu s at 14 - 16 

k d yapııa~clttır. Vcrllcn bedel 
uhamrnc'l kıymetın yuzde yetmiş 

nı buldugu t ~dlJ"de ibalc:: i icra 
d lccek, aksi hnldc en çok arttıranın 

hhudu bakı kalın k uzerc ıhnle on 
n dahJ te..'11 Ut cdılerek 2717/!142 
ffin t düf elen Pazartesi günu 

ru att.. en son teklifte bulunan 
d ıne h ti ıhalcsi ) aptl caktır. 
ıu yedcye i tırak itın yüzde yedi 
u • tcmınat akçesi y .. tırılması ve

Y ı milli blr bankanın teminat rnek
t bunun ibrazt mecburidir. 20 senc

evk f taviz bedeli, Ilınle pulları, 

Kr. 

Başlık maktu olarak 750 

1 
1 inci sayfa santimi 500 

2 n " 
,, 400 

3 ,, ,, n 150 

~ -• KAYIP - Uıiüdar - Kml:Jı Tramny 
Şırlı:etınc alt ıs adet hl!Sc acncdım L; ybol· 
mu tur. Y enlltnnı aıac ıfıından hlikt.i 
yoktur. Musıafa Nuri Ulu. · crı 

Sahip ve NC$1"1.)'aı MQdürQ: Halli 
LO.tti OOrdüncü. Gazeteclllk ve 
Nesnyat T. L. S TAN matbaası 

d '' ye re mi ve tnpu inUkal hnrcı çini döşeli bir sahanlık ahşap bölme 
terlye aittir. Muhammen kıymeti ıle aynlmıs mozayık musluk taşı ar-

( 1790) liradır. • kada alaturka mermer taşlı hcHidtr. 
t Ev ~!ı: 77 No. lu dükkAn cephesi Etrafı geru~ pencereli bır salonun ko-

HER AKŞAM M A K s i M 
BAHÇESiNDE 

20 Kişilik 

SAZ 
HEY'ETi 

yakında 

30 Kişilik 

BÜYÜK REVÜ 
AŞK RÜYASI. 

~------T E S 1 R 1 KAT 1 

TAZE MEYVALARDAN lSTlHSAL EDiLMiŞ 

iDRiS MOSHIL 
l GAZOZLU)' 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoş•• içimi Kolay 

MARKASINA DİKl{IAT: Fiyab 60 Kuru1-
••••••••ı••••• Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veklletinin nıhsattm haizdir •' 

EM LAK i Ş ' in ----• ' lLAN ' '11 ,- B k k .. "d b 1 
Esaslı faaliyetini te:;kil eden alım ve satım lşlcclnh1 hıırlrinde 

YEN Aç T 1 G 1 

a ır oyun e su urgusu aç-
tırmak istiyorum. Bu i:sle aUka
darlarla gö:-üşnıek ilzere İstanbul 
Tı.itüngümnik Adapazar - Bolu 
Nakliye ambarında muhasebeci 
Bay Mehml"de müracaat etmeleri. K 1 R A SERViSi 

faaliyete başlam•Etır. Möbleli ve konforlu vey<ı boş apartıman, ev, 
mağaza, dilkkAn gıbı yerleri olup da kiraya vermek i~tıyen mülk sa
hipleriyle bu kabil kirnhk yer arayan sayın h'.1IY.rml7fn bu servisln 

I' , 
:Canliydınden isUfadc!eri şayant la\•siyedır. 

l ı•Acele Satılık•' 
EMLAKİŞ KIRA SERViSİ : Parmakkapı Uile Sineması , ___ _ 

şokakta No. 6 . Telefon: 49010 

kar~ısındakl , 
~ ........................................ ~ 

Ereğli Kömürleri t~Ictmcsi Umum .l\lüdürlüğünden : 

SADEYAG A LINACAKTIR 
İşletme TnbldotlarTmız ihtiyncı için 2 ayda ve iki partide teslim 

şartiyle 80,vOO kilo Erimiş sade yağ mllbayaa olunacr.ktır. Şartname 

Ankarada Eti B:ınk Umum Müdürlüğünde, tstanbul'da Eti Bank lst. 
Bürosunda \C Zonguldaktrı İşletme Umum Müdü:lUğünde görillebillr. 

Tekliflerin 8 Temmuz 942 Çarşamba günü sual 12 ye> kad:ır Zon
guldakta İşletme Umum Müdürlüğüne vcrilmi!i olmarı 11lzımdır . .Mu
vakkat teminat ~ 7,5 dır. ................................. , 
Üsküdar As. Şubesi Başkanbğından 

31/12/941 L"ırihlrıdc kıtasından terhis edilen 14/4/942 tarihinde Şu· 
bemize müracant ederek 2/103 sırasına kaydedilmiş \"e Selimlye Harem 
iskelesi caddesi No. 26 olarak adres vermiş olan Yd. P. Tğm. (51488) 
kayıt numaralı Osman oğlu İrfantn şubeye vermi5 olduğu adreste mil
kerreren aranmm:ma rağmen bulunamamış olduğundan İstanbulda ise 
derhal. taşrada ise ilk vasıta ile mektup ve tclgrn!l:ı behemehal şu-
beye bildirnıesı lüzumu il~n olunur. (6777) 

iTFAiYECi ARANIYOR ~ 
.. 
:t 

300 kuruş yevmiyeli mütehassis iki itfaiyeci alınacağından isteklne
rin Pazardan mas.da her gün saat 13 den 15 şe kadaı- Tophanede iki No. 
lu dikımevlno milracaatıarı. (259 - 6857) 

Bursa Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden 
Bur.sa ceza ve le\•kif evinin 8.7.942 gününden Mayıs 943 gayesine ka

dar 243750 adet ckmelt "Bcledıyenin ı:tkaracağt Halk tipi ve ağtr işçilere 
verilmekte olan vezin üzerinden" ihtiyacı 15.6.942 gününden 8.7.942 tari
hine kadar kapalt zarf usuliyle eksiltme ye konulmuştur. 

İhale 8.7.942 Çarşamba gUnü saat 15 de Bursa C. MOddclumumtl!tln
de icra olunacal,'lndnn talip olanların muhammen bedeli oları 26.812 Ura 50 
kuruşun %7,5 hesabiyle 2010 llrıı 94 kuruşluk teminat ve teklif mektup
ları ile mezkür giln saat 14 te C. Müddeiumumlliğinde tcşekkill edecek 
olan komisyon riyıısetine müracaatlan ve ljartnamcyl görmek isteyenlerin 
yevmi mezkurdan evvel Cümhurlyct Müddelumumtllğlne müracaatları 1-
IAn olunur. (6403) 

ISTANBUL 
Dosya No. 

51217-1114/237 

DEFTERDARLIGINDAN 
NEV'i 

Muhammen 
bedel Teminat 

9 

1 38 Forıt Kamyon 1 
Adres : Yeni Postahane ka~r

sında Erzurum Han No. 3 ,_ , 
Dr. IHSAN SAMl -

Gonokok Aıısı 
Belsoğukluğu ve · fht ilAtlanna 
karşı pek tesirli ve taze a~ıdır. 

Divanyolu, Sultanmahmut 
türbesi No. 113 

Erzurum imar Birliği 
Reisliğinden . 

İmar birliğine alt alnema binasınm 
yerli malzeme ile yapılacak aksamı 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye ko -
nulmuş ise de talip çıkmadıitndan 
kcşl.f bedeli artttt11mak suretiyle ye
niden kapalı zarf u.suH;rle eksiltme
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli (29882) lira (05) ku
ruştur. 

Şartname, pi.An ve keşif evrakı ve 
diğer evraklan imar birlili muhase
be inde görülebilir. 

Eksiltme 3 Temmuz 942 Cuma g{lnü 
Erzurum vilAyet makamında topla -
nacak imar bi:liğl komisyonunda sa
at 15 de yapıbcaktır. 

Muvakkat teminau (2241) Ura ı:ı 
kuru~-tur. . 

Taliplerin Tlcıı.rf't Odast ve bu işe 
ait Nafiadan alacaklın ehliyet vesi
ka, teminat makbuzlarını ve tekli1 
mektuplarmm yukarıda adı ~n 
günde saat 1'i de tadar imar birliği 
reisine vermeleri tan olunur. 

(6361) (8639) 

KAYI P - Bayburt nOfııı meuuırlutıJn• 
dın aldıflm nUiuı tuktremle Ba,.';)un as• 
kerlilr dalruinden aldıılrm terhiı tezkeremi 
kavbetıim. Yenilerini alarafımd•n eaırilerinln 
hOkmO yoktur. Sirkeci Kemalbey alne'tloı ~· 
nında Dcrvi$1er 10kaiı No. 1 de Maun oflu 
Tevfik Budak. 

KAYIP - Jteıan nGfu mntıorhıtandın 
aldıfım ve içinde_ Kcıan ukerlilı: 1ubuınden 
ttrhiı muamelem lı:ayıtlı b11luna11 n fu rOı 
danımı kaybctıim. Ycııi•lni alıufr'ft uı hilk 
mO kalmamı,tır. ltctaıll Emeı nıbı:n"I Guı 
Omer bey mahallhi Mehmet Otlu l'oiuıf 
Atılcttn 320 doğumlu, 

t r kepenkli ve camckfınltdır. Ze· §clcrındc !kısı c.ımC'künl! ve ık ı t. h
ni kuro men do,.clı, tavJn potrel- ta ile bolunmu-; dort od .. dır. Dcnı 

ı ı "iur. Ek :;tnk tesisatı mevcuttur. ccphc~ınde etr:ıfı demir parmah.lı!.lı 
'c duv rları kısmen kabartma. zcmıı'li çırncnto duTeJi tura adır Ah-

79 No ıu miliol: Halen gazınodur. · ap ak.,am yaslı boyalıdır. El~ktr.k 
C h .krı tal c..ıınckfınlı ıstor kc- tcrkos tesısatı me\·cuttur. Saha ı -

li olup tr .lID\ ay caddesindeki c- umumJ sahast knyden 343 zıra 4 
meth lınin ıç J...15mında yine ca- muadili 198 = metre 2. Mnhnlleıı 
nlı bır k pıda.'l zemıni knrösi - 264,00 m2 olup bw1dan 179,00 metre, 

1 do.eli gazinoya girilir. Tavnnl murabba? binadır. 2004 No. lu icrq 
trdvollodur. Arkn -tarafta diğer bır K. nu muaddel 3890 No. lu kıınunun 
pıdnn sahildeki bahçe kısmına ge- 126 ncı maddesıne tevfikan ipo1('1< 

lJr Burasının ze."llınl toprnk deniz sahibi alacaklı He cliğer alfıkadorların 
en· rl adl duvarlı rıhtım üzeri demir ve irtl!ak hakkı sahiplerinin husu -

238 

Mecldıyeköyünde 12 p:ıfta 68 ada 12 par- 116 , 
sel ?\o. lu (1160) metre murabbnı arsantn 
tamamı 

l\ter diyeköyilnde 12 pafta 68 ada 13 rar- 148 
sel No. lu (740) metre murabbaı arS<ının 

ll 

KAYIP - hıanbul emniyet miklllrllllDn• 
'en aldıintı 31 /11941 numaralı ikamet ıcı· 
keremle Inılliz bOkQmuhıden aldılrm 9 9.S7 
torihll pasaportumu ka,butlın. Bulanların 
!Otfen ıdre•İme a'llndermclc.rinl, a'lı:li talı:dirdc 
yeni1trJ11i alacafrmdon hfllrllmlerl yokt ur. Hey 
bcllada nım rühbaıı okulu talcbelerındcn 
Yorei Kur,umbaı. 

pannaklıklıdtr Bınanm bu cephede· siyle faiz ve masrafa dair olan iddin
ki ıvası artifisyeldir. Gazinonun lanru evrakı müsb!telerlyle 15 g\).n 

1 k -.e ocağı m:Jıa11i çift maltız ocak, içinde dairemiıe blldlrmeleri, aksi 
tı r mu luk ta ı merdiven altı halde hakları tapu s·cilllyJe sabit ol-
1' ıu tur. Burad n ahşap merd - madlkça satış oedrlın n payl .. masın-

f. 
c çıktlan a mı .k tta mcrdıv en 

1 

dan harıç ~alacakları ve fazla malü
ahan t n gir• Pn n-:nh&.ldc kupalı a- mat almak istiycn'crin 042 '9 do~y. 

ıga n lfı. B rfnci l at nh ap !ner- No. siyle MC!muriyc>tıınızc ruüı :ıcııat 

\ mın tc.;n dfomc!e zı:nı.inl kınıuzı clmelcrı ililn olwıur. 

256 

257 

tamamı 

Medldyeköyünde 12 pafta 75 ada 1 parsel 711 
No. lu (4740) metre murabbaı arsanın ta
mamı 

Mecidiyeköyünde 12 pafta 75 adn 2 paınl 724 
No. lu (3620) metre murabbaı arsanın 

,tamıımı 

54 

55 

Ydkarlda yazı:t g. yrlmenkullcr 29/6/942 Pazartesi gonn saat 14 de 
Milli F.ınlfık 'Müdurlüğund<' müteş<'kkil komisyonda ayrı ayrı ve açık 
arttirma ıle s. lılac~khr. Mahallen ı;ömıek istiyenlrrln 2yın 17 ve 20 inci 
gunlcrl sant 10 dan l:? ye kadar Mccidiycköyünde Pvlis k:ırrkolu blnasm
dJ bulunacak olan mımcırımıza m{lrucaatlarL Fazla !za!:"t için Mllli Em
lak Mudurluğunc ırürcıcaat. 

Satilacuk ar. zi uzerlnde yerlerini gösterir lch\•alar tnkılıdır. (6467). 

ZAY I - bııanalı: teminatı olarak 14 ,.:nı.n 
muhuebecititine tealim ettliim 1000 llralılı 
banka melıtubuna alt 19.U.19 41 cilıı ı /ZO 
ıayılt 111alr.buzu nyİ ettim. Yeniıaini çılı:araca 
ftmdan ulı:islnin hQlı:mfl 70lrtur. Miltuhhiı 
Abdulkadlr Tuflu. 

KAYIP GÖZLÜK - 22 Haziran 
Pazartesi günü Suvnd vapurunda yeşil 
deri mahfazalı bir göz!Ok hasır san
dalya üstünde unutulmu~tur. Bu ~öz
lUğU Büyükada Anadolu kllibil ka -
pıcts1na teslim edene lıemen beş lira 
veı;.leccktir. · 

N IH AT Sirkeci Hamldlye caddesi No. 37 
Posta kutusu 346 

1 - Şartnamesi mucıbince (10.750) 
nacaktır. 

2 - Pazarlık 80.8,942 Salt gOnü saat 10 da Kabatasta Levazm So" 
besindeki merkez Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her gün sözil ıeçen şubede görnl~bllir. 
4 - f~klllmn pazarlık için tayinolunan glln ve santte'°"!kllf edecek'" 

teri fiyat {}zerinden 3 7,5 güvenme paraslyle birlikte mezkQr komısyon' 
mnTacaaUan. (l!l~S) 

~ \ 

İstanbul bira fabrikasındıı elde edılccck yaş Jtüspeden ]00 kazanı 
ihale tarihinden itibaren haftrda iki gün hariç olmak üzere diğer gün' 
lerde çıkacak küsrıcleri 3 - 4 ay zarfında almak liartiyle pazarllkla 
arttrrmaya konulmuı;tur. 

Pazarlık 30.6.942 Salı günü saat 11,10 da Kabııtnşt& Levazım şube-'~ 
sindeki Merkez Satış komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin pazarlık için tayin olunan giln ve saatte teklif edece"'" 
leri fiyat üzerinden % 15 teminat paraslyle birlikte mezkur komisyon• 
müracaatları. (6919) _.. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

imtihanla Memur Ahnacaktır 
1 - Taşra te5knAttmızdnkt milnhal memuriyetler için 2-7-942 per

tıembe "lise mcrunlnn .. ve 3/7/942 Cuma günü orta mektep merunlan ar3"' 
~mda saat 13 te Sirkecide İnhisarlar memurin kursu blna.smda bir ıınU• 
han yapılacaktır. 

2 - Talip olanlar bir. dilekçe, evrnkt müsbite ve iki fotolrafla bir-
likte zat işleri şubemize müracaat etmelidir. . 

3 - İmtihana girmek isteyenlerin aşağıda yaztlı vasıf ve liartlan haiJ 
olmalan llzımdır. 

A - Lise veva orta mektep mezunu olmak. • 
B - 18 ya~ı~t bitirmiş olmak vekırk beş yaşından yukan olmaınJlk. 
C - Vazifetif:ıstna mani bir hali bulunmamak. 
D - Aı1kf!'I'.lığinl yapmış olmak veyn müeccel bulunmak ve bllhass' 

her iki halde de ~on yoklamalarını nüfus cüzdanına kaydettirmiş olmak. 
4 - İmtihanda kıuananlartn muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine ıft' 

re ba"'mdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek sırasi,S. tayin .. 
leri yapılır. • _1 

5 - Müracaıı.tlar l/7 /942 Çarşamba gUnn ak!jamtna kadar ka~ 
ednir. ( 1!1519) 

··s AT 1 Ş i L A N 1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

CelAl tarafınd:ın Vakıf Paralar İdaresinden 23934 jkraz numarasiyle 
borç altnan pat·aya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor
cun ödenmemesindeı dolayı satılmasına karar verllen ve tamamına eh' 
Uvukuf tarafından 953 lira 00 kuruş ktymet takdir edilmiş olan Kaslfl\'" 
paşada Kuçük Piyale mahallesinin kayden Tahta köprü mahallen AğııÇ 
köprü sokağında eski 5 ycıu 7 No. lı bir tarafı marangoz Mclımct men
zili bahçesi ve baz:ın Ahmet menzili bahçesi ve bir tnrnfı bostan ve ba
zan Milni::'e rr.enzlli bahçesi ve taran rabil yol ile mnhdı.:t bahçeli bit 
ahşap evin evsaf ve mcsahas1 aşağıda yazılıdır: 

Zemi n kat: Zemini malta döşeli bir taşlık üzerlnd1.. bir kömfulilk tu"' 
lumbayt havi bir m,ııt!ok, bir helli ve merdiven altında iki kömürIOktnr. 

Aıma kat : İki merdivenle çıkılır bir koridor ü::erinde ikisi bı.iyil1' 
üç odadtr. 

Birinci kıt: BI: sofe üzerinde ilç oda bir helfıdan ibarettir. 
&ahçı: Hududu kısmen yıkık dU\•ar kısmen oluklu saç ile tahdit e

dilmiş olup iı;inde birkaç meyva rığacı vardır 
Umumt evsıfl: GrıyrimC'nkul ahşap ve e k olup tamire muhtaçtır. 

Meeaha11.: Tamamı kayden 342 ar~ın ve 106,35 m2 ve bilmesaha 179,5 
Metre murabbat olup bundan 86 metre murabbaı !Jina miltcbakisi bah
çedir, 

Yukarıda ~udut, evsaf ve mesahası yaz.ılı gayrlnıenkuliln tamamı a-
çtk arttırmaya kor.mu§tur. 

ı _ İ!il:!U gayrımenkulün arttırma şartnamest 1/7/Hl42 tarihinden i
tibaren 938/1140 No. ile İstanbul 4 cü İcra dairesinin munyyen num ra' 
rasında herkesin gbrebllmesi için açıktlr İlflnda y:ızılı o•anlardan faz!Jl 
malümat olmak istiyC'nler, işbu liartmımeye ve 03R/1140 dosya numara-, 
siyle memurlyetlmi:ze müracaat etmetidlr. 

2 - Arttırmaya iııtlrak için yukarıda ya7.ılı kıymt·tin yüzde 7,5 ~ 
nisbctlndc pey akçesi veya milli bır bank:ınTn teminat mC'klubu te\dı 
edilecektir. (Madde 124.) · 

3 - İpote~ sahıbi alacııklılarla diğer alilkndarlnrın ·ve irtifak hnkk1 

sahfplerlnln gay,rimenkul üzerindeki haklarını, husu• iylc folı ve mnttafa 
dair olan iddialıırlnı i5bu ılan tarıhinden itibaren on b~ giln içinde e"_'; 
rakı müııbitelcrıyle blrlıktc memuriYCtimize blldirme1 erı icap eder. Akı» 
halde hakları tapu skili ile sabit olmndıkçn satış lıedclinln paylaşmn
ııtndan hariç k<?lırlar. 

4 - Gösterile•• gUnrie arttırmaya tştlrak edenler arttırma şıırtnamPSI" 
nl okumuş ve ~üzumlu malümatı ıı.lm1ş ve bunları tamı:men kabul etmiş 
ad ve it ibar olunurlar. 

5 - Gayrıraenkul 28n /1942 tarihinde Sall günU saat 14 den 16 Y" 
kadar İstanbul 4 r.;ı ic:ra memurluğunda üç defa b'llrıldıktan sonra el\ 
çok arttırana lbale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 inı bulmaz. veya satış istiYenln alacağına rilchapı olan diğer 
alacaklılar bulunup do bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edllmig 
alacaklarının mecmuundan !ozlaya çıkmazsa en çok arttırr.nm taahhild 
bakı kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdit edılerck 7 /8/1942 tari
hinde Cuma giiniı Eaat 14 den 16 ya kadar l"tanbul 4 cli icra memurlu
tu odasında, arttırma bedeli satış ist1yenln nlncağtnıı rl'çhı:nı olan diğer 
alacaklıların bu gayrimenkul ile t~mın E'dllmtş nlacııkları mecmuundıı~ 
fazlaya çıkmak ~artıyle, en çok nrltırana ihale edilir. Böyle bir bede 
elde edilmez.se ihale ynptlmaz. Ve satıs talebi dilşcr. 

6 - Gayr·menkul kendisine ihaıe olunan kimse derhal veya veri-
len mllhlet içinde parayı vermezse ihale fesholunnrak kendlslndcll 
evvel en yUksek teklifte bulunan kimse iş olduğo bedelle alını~" 
razı olursa ona, raz.t olmaz veya bulu en yedi gOn mlldde ; 
arttırmaya çıkarılıp en cok arttırana ihale ihale arastndakt far 
ve geçen günler için yüzde 5 den h~ap olu iz. \·e diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriye alıcıdan tahsil olu' 
nur. (Madle 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli barlciı;ıde olarak yaln!Z tapu feral harcını. 
yirmi senelik vaktf taviz bedelln1 ve ihale karar pullarmı vermlye mec
burdur. 

Müterakim vergfler, tenvirat ve tanzifat ve dellAliye resminden mO-
tevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf karesi altcıya •tt olmayıp 
arttuma bedelindPıı trnzll olunur. 

İlibu gayrimenkul yukanda gösterilen tarihte İstanbul 4 cü İcra me
murluğu odasmda işbu ilAn ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde 
satılacatt? ildn olunur. (6910 


