
E V 1 
ANBULI A ftkan 09dftll ..... t em 

• 
?8LGBA1': 'l' AN ISTANDt'JL 
TELEFON : wıe. wıa. H3ıt 
,.' . A'-..Ohlsl ~ .. •wkUp Mtqı ....... MfN 

Oıtdaft tlafta •iyede l ...... dw. 

Fiyatı Yedi lliadır. 
... SEKIZJNct YIL - No. HGS GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

1~AN tnD ....... nde we kfta1M;ıılef'ıla 1'u .. MrP. 

~:re ve Filistinden 1\fısrr cephesine gönderildiği bildirilen hafi! 
ılı7. tanklan, Suudi Arabistan Kralı İbnissuud'wı oğlu E.mir 
~nsur, Orta Şarkta bir mahalde bu tank.lan teftiş ediyor · 

Af RiKA CEPHESi 

Mısır İçin 
Meyd~n 

Muharebesi 
Başladı 

Roma Tebliği, Marsa 
Matruh'un Cenup 
Doğusundan Sahile 
Varıf dığım Bildiriyor 

ISIR 
ÜŞECEK 
LURSA .. 

r • -·-·'-\f Halbuki. Londraya 
Amerıkada 1 Göre Esas Mevziler 

~hver, klskaçlarını Kafkasya ve 
sır üzer inden 1rakta kapamak 

".temelde, modern askerlik tatihi
tı:tı kaydedebildiği en muazzam 
~~a hareketlerinden birini yap
llıı)a karar vermişe benziyor. Dii
t~llrnek lazım ki, bu kıskacın her 
~r kolu, muvasala ve ikmal bakı-

SEKiZ NAZI 
AJANI 

YAKALANDI --
Bunlarm Baltalama 

Hareketleri için Gön
derildiği Anlaşddı 

1ndıuı, bir kaç bin kilometre u
~tıluğundadır. Diğer tarafta Mih
tr için, iki büyük tehlike göz ö
~de tutul~ahdır: 1 - Ruıı çep
~- Z - lkınci cephe. 

Nevyork, 28 (A. A.) - Fede. 
ı Burhan BELGE ral araştırma bürosu direktörü 

~ğe; Rommel ordusunun va- Edgard Hoover, Alınan denizaltı 
._ ları tarafmdan Birleşik Amerika 

ıüesi, sol uç kanadı Mur • -nın şark sahiline çıkarılmış olan 
J .. k önlerinde bulunan ordula sekiz d ·· · te kif 
'.'l sağ üç kanadını Basra kör. uşman aJanmm v e -
~tı~ kadar dayamaksa ve eğer dildiğini bildirmiştir. 
ıne havale edilen çevirme Bunlardan dördü 13 haziranda 
etini, başarı ile bitirmek ü. IAstik bir sandal içinde Long 
Mısın daha ilk · ağızda dü.. İzlanda, dört tan~si de Flor idada 

~eğe muvaffak olursa "Orta Jacksonvillen plajın.ı çıkmışlar • 
ı._ı• yahut "Ön Asya., durumu dır. 
't?lan, şu hususiyetleri arzede Hoover, bu ajanlann sivil elbi 
ır: se giymiş olduklarını ve Birleşik 
· boğu Akdenizdeki Akdeniz Amerikanın askeri hedeflerini 
~~ı, İskenderiye üssünü baltalamak için bir mücadele aç 
"l;l(leceğinden acaba Kıbrıs mağa kafi gelecek miktarda pat 
;~tıde mi toplanacaktır, yoksa layıcı madde taşıdıklannı ilive 
;ııldan Kızıldenize mi geçecek etm~tir. Ajanlar, baltalamak is. 

tedikleri hedeflerin listesini ver. 
&ıı iki karardan birini verme- mişlerdir. 
lltışisıra, şu neticeleri doğurur; Bunlar istasyonlara büyük mağaza
) . l<ıbns üzerinde toplandığı tara bomba yerlettirerek halk arıunn. 
~lrde : da panik çıkarmayı ve bu ıuretle A
llistin • Suriye müdafaa edi. merikalılıırın manevlyııtmı sa~smayı 

ve İngiliz donanması bu mü 1tararlaşt1.rmrşlardır. Bunların ~r kıs
~a f d edili' d k . mı 1939 1le 19-U arHnda Amenkad~n 
Qll ya e a . y~r . eme. tir. Almanya73 dönmüştür. Bir kaçr d:1 

1 
• çok zayıf bır ihtımaldır. Şikagoya kadar gelmiye muvaffak ol. 

~Kanaldan Kızıldenize geçti. muştur. 
dirde: Nevyorlclular; tıehrin ortaınndan ıe-

1listin ve Suriyenin müdafaa. çen ve memleketin en mühim demir
~lltlak bir tehlikeye girecektir yo?u köprülerinden biri olan Heli 
ilkat , Akdeniz vaziyetinin tas t!fj'" Devamı Sa. :?, SU. 1 
edilmesi dolayısile, buradaki 

ı,.ilnma, cenubi Kızıldeniz ~ Ba 
'ıtı.endep - Basra Körfezi -
lan - Madagaskar arasına dü 
bölgede vazüe alacağından 
al da geçilmez bir hale kon 

ı.ı. takdirde) demokrasilerin 
t denizindeki durumlan bü • 
~bir nisbet dahilinde düzel • 
olacaktır. 

· İngiliz orduları, bu takdirde, 
Dukası'nın kendilerine kar 

~ttuğu cepheleri, Mısıra giren 
ıJ.ır': ordularına kat"§l tutacak-

. Y-ıne, !ngı1iz ordulan, Filis.. 
\te Suriyeden ~k:ilerek lrakl 
afaaya koyulacaklar ve arka 
t, denizden Basra körfezine 
~dan da İrana dayayacaklar .. 

· l\ruıver ordularmın, artık en 
n ve sarih gayesi, Şi.m..al. 
ka!kasya, cenuptan da Mısır 
ile, muazzam bir kıskaç ha 
ini muvaffakiyete götürme. 
~rak, daireyi Bağdadda 

ak olacaktır. 
· Akdenizdeki harp durumu -
bu türlü gelişmesi, Türkiye-
A. vrupa ile olan temas satıh.. 11111« 
ı arttıracak, buna karşılık, 
<ıkrasilerle olan irtibat ve 

lalannı hissedilir derece. 
azaltarak şark hudutlarımıza 
~ ettirecektir. Ve bu bal, 
Uk kıskaç hareketinin deva
ltıüddetince devıun e9ecek; bu, 
~et nihayetlenip# d~re kapa
a, Türkiyenin vaıiyeti: ·artık · 
'inkini hatta, -~~e'niükiııi 

lrlatacaktır. _ • • · ,' 

DÜNKÜ . YÜZME 

Çevrilmiş Değildir 
Kahire ,28 (A. A. - Ortaşark 

İngiliz tebliği: Kuvvetlerimiz 
dün düşmanla muharebeye giriş
miş ve bütün gün şiddetli muha 
cebeler olmuştur. Masra Matru. 
hun batısında mevzilerimizi arka 
dan çevirmiş olan zırhlı düşman 
kuvvetleri harp guruplarımızla 
karşılaşmıştır. Zırhlı kuvvetlE'ri 
mizden bazıları Masra Matruhun 
batısında düşmanrn z.-rhlı kuvvet 
lerine hücum etmişlerdir. Muh1re 
be devam etmektedir. 

l:tfj2 Devamı Sa. 2, Sil. 6 

ALMAN _TEBliGi 
Aylarca Süren 

Çetin Bir 
Harpten Sonra 

-o-

llmen'in Şimalinde 
Çevrilen Rus 

Kıtaları imha Edildi 

Fin Topraklarına Rus 
Paraıütçüleri iniyor 
Berlin, 28 (A. A.) - Neşredi

len hususi bir te'.:ıli~de Alman 
kıtalarrnın İlmen gifüi şimalinde 
çevrilen düşman orduiarmı aylar 
ca süren çetin savaşlardan sonr.a 
yok ettikleri ve bu hareketler es 
nasında Sovyetlerin 32.759 f'Sir 
verdikleri, 649 top, 171 tank ve 
2900 mitralyöz k.:ıy!:>ett.iklcrıni 
bildirmektedir. 

l:iif8 Devamı S.. 2, Sü. 5 

MÜSABAKALARI * ~ ., l 1tdenizdeki bjll'p d~ • 
111\nun _bu ~kil~e -bıt.-ınk~ Dün Modada yapılan yüzme 1 zarunıştrr. Yukanki resim, bu 
detmesı, netıce ıtibarile, O!ta nıüsabagalarına 71 yilzUcli &ir .. müsabakalrdan bir intibaı tesbit 
Şu davaları koymaktadır: ıniş ve bölge tarafında~t k onulan ed_iyor. TafSlit 2 inci sahifemiz

A::iiY". Devamı Sa. 2, Sil. 3 kopa71 Beykozlu yüzücüler ka • dedir. . ... . . 

Geceli gündii21il ı;alrsımık muhtelif cepheler için seri halinde tank ve kam)·on imal t-dPn Amerikan fabrikalarından birjsi 

Harbin Son 
Safhası 

Yaklaşıyor 
IZMITfN KURTULUSÜ

1 
• • • 
lngılızler 
Bremen'i 

--
Vaşingtonda Verilen 1 

Kararları Londra 
Böyle Tefsir Ediyor 

Tek Bir Kumandanbk 
İhdası isteniyor 

Londra, 28 (A. A.) - M. Chur 
chill'in Avam Kamarasında mti. 
zakereleri çarşamba günü açması 
mümkündür. O zamana kadar 
d.a İngiliz halkının Churchill • 
Roosevelt görüşmeleri hakkında 
dünkü müşterek demeç dışında 
tafsilat alması ihtimali yoktur. 
Fakat bu demecin azimli lisanı 
açıkça gösteriyor ki, harbin yeni 
yeni ve son safhaya gireceği za
man yaklaşmaktadır. Müttefikler 
kati bir kuvvet toplamak için 
yaptıkları fedakarlıkların meyve 
sini toplıyacaklardır. 

Kı~ gelmeden önce 
Vaşington , 28 (A. A.) - Chur 

chillin Londraya hareketinden bi 
raz evvel mümessiller meclisi re 
isi J. Snyder harbiye nezaretinin 

l:tlr Devamı Sa. 2, S ii 1 

Harkof'ta Yeni 
Rus ihtiyatları 
Cepheye Geldi 

-
Almanlar Sıvastopola 
200 Bin Kişilik Bir 

Kuvvetle Yükleniyor 

Kalenin Şimalinde Alman 
Taarruzu Durduruldu 
Londra, 28 (A. A.) - Mosko.. 

vada neşredilen Sovyet gece yarı 
sı tebliği: Sıvastopol kesiminde 
düşman ağır zayiat vermektedir. 
Bir kaç hücum geri püskürtül -
müştür. Harkof kelesinde yalnız 
hava faaliyeti old:.ığu bildirilmek 
tedir. 

İki gün içinde Almanlar 23 u. 
çak ve 46 tank kaybetmislerdir. 

Sovyet öğle tebliği 
Moskov.a, 28 A. A.) - Sovyet 

öğle tebliği: 27 haziran gecesi 
kıtalanmız Sivastopolun şimal 
kesiminde düşmanı durdurmuş • 
lardır. 

l9i'f" Devamı Sa. 2, Sü. 4 

Mannerheim --
Almanyaya Giderek 
M. Hitlerf e Görüştü 

Berlin, 28 (A. A.) - FinlandL 
ya mareşali Mannerhe1m Alm:m 
umumi karargahına gelerek Al -
man devlet reisinin bundRn bir 
müddet evvel yapmış olduğu zi. 
yareti iade etmi~tir. 

Milletlerin mukadderatı uğu .. 
runda Bolşeviklere karşı savaşan 
ve muharebe meydamnd~ asker
ce birleşmiş olan bu iki adamın 
buluşması samimi bi?" dostluk i. 
çinde olmuştur. Öğleyin Führe-r 
Finlandiya mareşali şerefine bir 
kabul resmi yapmıştır • 

Bombaladı 
Binlerce Kisilik Halk ..., -

Bu .Harekat Sonunda 
Büyük Y angmlar 
Çıktığı Bildiriliyor 

Kütlesinin İştirakile ve 
Tezahüratla Kutlandı 
İzmit, 28 ( A. A.) - tzmi. 

tin kurtuluşunun 22 inci yd 
dönümü bugün coşkun teza
bura tla kutlanmaktadır. Şe • 
hir ba~tan haşa bayraklarla 
ve caddeler takhrla süslen _ 
miştir. Sabah saat 9 da Milis 
te~kilatmı temsil eden 600 ki 
şilik bir grup şehrin kenarın 
da toplanan binlerce halkm 
alkııilarf ~rasında sehre ~ir • 
miş ve onları kahraman or • 
dumuz takio efmisttr. Bu ı-ı. 

1
: rada bukctl~r vel'iliy1)1', yol .. 

lara çiçekler serpili.vordu. 
İ Geçit alayı doğruca Cüm -. ·--.. ..-. .. 

huriyet alanına gidenk Ata .. 
tiirkiln heykeline çelenkler 
konulmuş ve !.Öz alan Jtatip • 
ler bayramın manasını teba· 
riiz ettirmişlerdir. Bu sırada 
meydan, :Milli birliğin yenı 

bir tezahürü man7.ar:asını gös 
teriyordu. Töreni müt eakip 
bir grup şehitliğe giderek çe 
lenkler koymus \'f) aziz sehit 
lcrin hatıraları~u saY1n il~ an 
mışbr. 

Gec~ ,büyük bir iener alayı 
yapılacaktır. Hatkevinde de 
bir temsil veriJ~ektir. 

Fransada da Bir Çol< 
Yerler Taarruza Uğradı 

Londra, 28 <A. A.) - Hava na. 
zırlığınn bugünkü tebliği: Dün 
gece bomba uçaklarından mürck 
kep kuvvetli bir teşkil Almanya 
nın şimal batısı üzerinde uçmuş 
tur. Bu te~kilin belli başlı hede. 
fi Bremen şehri 'di. İngiliz uçak 
.farı hedefi terkettikleri zamc0ı ~e 
hirde büyük yangınların devam 
etmekte okluğu görtilmüştür. 

Av uç aklan işgaJ altındaki 
Fransada düşmanın tayyare mey 
danlarına ve diğer hedeflere taar 
ruz etrnişlerdir. Bu harekltın ne 
ticesiride bombardıman servisme 
mensup dokuz tayyare Jle av ser 
vis1ne mensup iki tayyare ıi:>lcrı 
ne dönmemişlerdir . . 

Alman tebliğine göre 
Bertin, 28 (A. A.) - "Tebli~ •• 

İngiliz bomba tayyareleri dun 
gece Almanyanm şimal batı sahi 
linde bir kaç yere ve bilb&ssa 
Bremen şehri ile dolay mahallele 
rine taarruz etmiştir. Sivil halk 
arasında kayıplar vardır. Gece 
avcıları karısı kovma topları ve 
bahriye' topçusu riiscetc~n az sayı 
da olan mütearrız tav:y ~relerden 
14. ünü dtişürmüşlerdir , 

Yugoslavyada 2 1 tal yan 
Tümeni Perişan Edildi 

Londra, 28 (A,A.) - Moskon r ad· 
yosunun blldirdiiine ıöre, Yuıcıs!av
yada General Mihailoviç'in vatan!M:er 
ler ordusu, cenap Karadaida ikı ltaJ. 

Denizaltı muharebesi en şidd«>tıi bir devreye girmiş xihidi~. Bu yan tümenini perişan etmiştir İt!\ban. 
resimde, batınlan bh· geminin sağ kalan mürettebatı kurtarılıyor lar yalnrz ölü olarak 4000 subay ve er 

kaybetmişlerdir. 

Atlantikte ' ı -t ~ _ ... 
Alman1ar 16 - ,f!}_ :.if}.., ~- ~ı 

Şilep 

Daha Batırdı 

Amerika, Denizaltı 
T ehfikesine Karşı 

Devriyeleri Arttırıyor 
Berlin. 28 (A. A. - Alman de

niz altıları, şiddetli Amerikan 
müdafaasına rağmen şimal Ame 
rikanın doğu sahilinde, Meksika 
körfezinde, Karayip denizinde ve 
Atlantikte yeniden 107,000 toni. 
Iato tutarında 16 gemi batırmış 
lardır. 

Amerika yeni tedbirler 
alıyor . 

Vaşington, 28 (A. A.) - Birle 
şik Amerika sahilleri açığında 
ki denizaltı tehlikesile mücadele 
için yeni bir tedbir alan Bahri -
ye Nezareti, küçük gemilerle mü 
rettebatının denizaltılara karşı 

devriye servisine geçecek bir ha. 
le gelmelerine müsaade etmiştir. 
Sahil aç1ğında dolaşabilecek bin
den fazla geminin şimdi hizmette 
olan 120 gemiye iltihak edeceği 
ümit edilmektedir~ 

Bilmezsin, Bilmez ••• 
5 ıcaklar bastığı için çölde artık harp olmaz, 

Bilmem, 
REFiK 
HALiD 
J(ARAY 

dedilerdi... Dehşetlisi oluyor! Geçen sene 
"Kışa girildi, Şark cephesinde muharebeler tav. 
sar,, denilmişti... Karlar içinde kan gövdeyi gö. 
türdü. "Hele buzlar çözülsün, sular çekilsin, ba
har gelsin, umutiı.i taarruzu seyredin,, fikrinde 
bulunanlar yüzde doksan dokuz üç çeyrekti. .• 

Yaz _Yarılandı; yer !.er döğüşµıelerden. başk~ henüz bir şey gör
medik! Smgapur dunyanın en alınmaz kalesiydi; tereyağından 
kıl çeker gibi gitti! Buna karşı bir seneden beri Leningrad'ın 
eli kulağında idi, Sıvastopol hapı yutmuştu. .• Hala dayanıyor. 
lar! ·Ta harp başlangıcında · Cebelitarık'a hücum edileceğini, İs 

panyanın harbe karışacağını, Fi11Jandanm harpten çekileceğini 
hele Hollandanın suya bastınlıp geçilmez batak haline getirıle
ceğini söyliyenler tamamile aldandılar: Daha geriye gıdersek 
Majino seyyahı gazetecilerin de bize dönüşte neler söyledikle
rini hatırlamamız ~: Megerse ne boş üülarmış! 

O halde kimin sözüne inanaıim? Hiç birininkine! Üç yılhk 
sınamadan sonra gazetede, radyoda, bir mecliste harp kahinle. 
rini okur ve dinlerken içimden diyorum ki: ••ınsanlar yanıldık
ca yanılmaktan, aldandıkça aldatmaktan, bir kuyuya duştükten 
sonra kendisini başka kuyuya atmaktan haz eden mahluklar! 
Dedıklerinin şimdiye kadar hangisi doğru çıktı ki yenisine ına
nayım '! Harbin bütün sihri zaten bilinmez, anlaşılmaz bir s1r 
oluşundadır. Ak mı, kara~ ne olduğunu ancak önüm.tize dü -
şünce anlayacağımız şey, saç değildir, harptir!,, 

Bu sebepledir ki ben yeni bir usül tutturdum: Bın "Ik•nc:i 
cephe şurada açılacak,, gibi bir hüküm verdi mi mmldanıyo. 
rum: "Bilmezsin!,, Bir başkası "Falanın fikrine göre hucum bu
r.adan olacakmış,, dedi mi gülümsüyorum: "Bilmez!,, Ve ~.ma 
sordular mı cevabim şu: "Bilmem!" Ne ben söyliyeyim, ne sf:n 
söyle, ne o söylesin. Zira: "Bilmem, bilmezsin, bilmez, bılmeyiz, 
bilmezsiniz, bilmezler! Kimse bilmez, bilemez, bu 1§ billlıemez, 
vessernm! 
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BETERi 
No. 65 Yamı: lfAHMU2' YESARi 

- kaim. tcllepıizl.lii tutunca da 
vecınin: tutar. 

- Çay mı"J Kahve mi? Btrc!en c!ofnılclu, bafclaş kurarak o. 
D ye dtlttHtffte: tarc!a: 

Yeni Taksi 
Ücretleri 

Bugünden lfibaren 

Tatbik Ediliyor 
- Ça,, da ~. --. ele -- ı.- - c;..ür ahindıl7rs. 1"'98•1 K• ~ Dan Encümeninin takıl 
ımıza iç. Bız, çayımızı, kahvemi- nqalım,., Açık konuşa.hm, ücretlerinin yeniden yllzde yirmi N-s 
ıçt k de ıeldilr, Bahtitten ;,ana Jii· arttırılması hakJcınoakl kararı dün 

e n 0111amamı. V gazetelerle ilAn v• yürürlilite ginnls-
K hved, bolullll' sibl monrdı: ÇAMLAR AL TINDA,,: tir. Yeni ücretlerin tı-tblldne bu sa-
--.~ aöylibo~ .... Yok bahtan ltfb ren baııJan ~ttr. Altmeı 
k.. Hıç kalllll etmiy--. Celll ~. J'llDU'1lklan dizlerinde ,ube mOdQrlütQ. taksimetrelerin Y"" 
Prenıes. k-6pek kOftlr slW baiırdı: bir ı... btr 8erif atan 'büıJıorda: dılı rakamlara göre hal'ktn ISdl~ 
- Pelc1,. Peki,. leni ~ - kltibia aencmlemekte baka var ücretleri testerlr li!lteler hazD'lat -

mı..._ mlfbr. Bunlar buırQn taksilere daJı-
Kabved. -. S!tlht 4 &' ı .. .Dillerin! 1cmmt Od ~ adlam. tdacaktır. Halle tasdılflı listelere s&-

""'9 Te 9cret verecektir Yine bugi}nden - Bmr.-..... ., EmhdenfnJs._ - HAD ftl'lllll. clomann,., itibaren tabi Terle-inde otomobnle-
Yerlen kadar ei1Jenk cekiHp sftti. ~anda bir ı..,.ı belirmlt ıt1ıl rln takııl saatleri, serbest tp.retlnl 
ru 90Dra 1-mr pt:ldl. ...... el dsı.rinl açmıttı: asülua. eok ... 1ı g&terlr şekilde duracaktır. Ayni za-

çe cliYa clar61a lan 'bakıyordu: manda herhanıt bir yerde duran ve 
- Emriabl - Yatb kadın... Kırlrmc1a, battl tetnde m6'terl olmadan ae:ynıden tak-
Prenaes Wum: _. lldsinde var. ilerin de sa tleri serbest tsaretl gös-
- Maar tatı cıb .......... .... Uerlni dblaine YllP11tırdı: pos terecektir Bunlar her mOraeaat e-
Kabnd. blrdtm ıilln.,,_. ~ aHından siildü: den mü~yl kabule mecburdurlar, 
Kacta.. içlotm Jaall '* ..... - Kaclm. 1raclm olmalı... Bu kararlara ayk1r1 hareket eclen-

Kollannı açnoen!iı terle tasdikli listede yuı1ı ücretten 
- z...Rıt D... - Kadın. bdıachr, defi! ml1 Yok fazla para alan veya pazariıkla ma.
Ben, nmeclden c!a11a nw!h t~. tfmc11m, yok beyim. yok paıam! Ka. terl tR$1Yan bk.Ri11!t" l)ara cezasına 
ahvecl, hasın bırakıp citıaifti Preu. dın var, kadıncık var. Bu . ., çarptırılacaktır Tallm•tnameye ay-

' sinirleri ayakta. bana bab:vordu. kolJan yanma düşüverdi: kn1 hnreket tekerrllr ettiği takdirde. 
Ba kadından, ilk cima bu da'kiıı.da - K~c!~dı ... Y~şı~ ne ehemmiyeti offlrl\n ehliyetnamesi ve otomobllln 

orlr1am, KatiJle. __.,., .... e, var? Yırmısinde 1htıyarlar yok nıu? plak ııt alınacaktır. 
ler nin, ıconannm her hareket!yJe O. ,aşıra ılfetcrmfyor •..• Banda, lrendi Altmo şube ınOdOrlQfi! her tara 

emrediyordaı: mahareti de ftr. Sıla kol'8e ile daJ.. taşıt vasıta11 'çin bir sicil tutacak, 
- Ne ~ JIC••Hf 111Qlaiulnı topluyıor, tqırmıycar... bu suretle kontroller kolaylapcak-
Bcnimle ala7 edl10rda. &ilerimi ka. Hancı ba~: tır. 
turdum: - Bana bir çay yap! 

- Einılnbi... ._ Sesinin akordu bozuluverdi: 
Yiisiime cllk elik~ ana bl!Clll - Rakı içilecek zaman amma, bul 
ndan düimell potini ile haaıra var- da k .. Kasabada ttiketmiştim, Oto. 

Bir Dolandırıcı Eski 
a: biiae ye1ifeceih11 cll;,e, her teJi anut. s +. a 
- Golce ,.ere seridid m11,um. Yoksa yedeks"z çıkar mı :di.-n? ana ft Dönmit 
~yle, çamJarm kuytu ılUıetlJı:~ d:.os bıyıklarının .ıtuıdu kona~u,.or KAmil isminde 50 yaşlarmda bir 

nı ıoatcrlyordu. Huın omulad6n. • ıdam Koeamustııfapaşada bakkal 
terdıli ~ ~dhn. O, arkamdan . - Rab, zehi~ amma, insan zehirle- Mehmetten O!:!. li• a dolandırmış ve 

kahlrahe)afla stllii)'orda: nınce de ~ehir ola1or. atalanmıştll' YaoY'an tetkikat 90• 

- Brno prens 1 Oh!adl, Bir dcua ıardı, ,7alctı: ~uııda 'Me~edln son rtınlerde on 
Hasıra yas.lanarak otardak. Preoııes, - GiSlalftün canh oJcunhıtu, ıolı:ıl bir ki iyi dolandırd!lh ve bu suretle 
z ~k iat17ordu. Aiq ~ jarduruy~.r,; .. ~adının minalanndan geçimini yolun:ı koyduiu anlaşılmJş-

4ım: !liri d• s<>rııudın. Bu tatlı Y1Umltak t 
.dol R1-~a .• .. ü ır. 

- Jha, »r•• lllnu ...t70nlllii, '.'1""- 0~ yor, Dün adliyeye verilen KAmn s01'-
GozJeri aüzülmiiıtü: Kıme? Erkeıe,.. Bunda da halnıa gusu sırasında 4!'\-veJA lnklr ;oluna 
_ Ben de lll'Clllft J&fım .... ,._ delil... BJr kadının ıoisii iJcrido yıı tşıı d d "B lce 

rana. • rW.esl, kcnlf!sl lçln c!e, etrafı için de ~?~ola:,~~~~. a~ s:ed;" tav. 
- Amma, sis, preıııeetinlal laeıa bir keyıf, hmı bir kuvvettir. bekftr oldum, fakat ..:im zorlaıtttı 
- HaJU, baaa inannurocsana.s, Be. (Devamı var.) için tekrar eııld eanatime haı]adım 

ne makale mah1tlı olduPenı. ve ilk hamlede o~ bir ki~i dolan-
-nelki ıec.• anladınız dırıp birkaç p:ıra elde ettim., demlı· 
Uzandıfım yerde doİrulclam: tir. HAkjm Kllmil! beş ay yirmi gün 
- Bırakın payı, k:imdfr o zatp hap e mahkôrn etm~<1ir. 
- Uşatım ... 
Selinde pb 701rta, tüaütım .. r. BUGt>NK'O PROCILUI 

.Aptal aptal balatıma dldlı 7 • .ı Pro-ım ._.., __ •"- •• J t so Halıcrlu 
- a.v-, _ .... I N.,.. ~- ,.,. Orltenra n 45 Sert.es 

sunul 7.4' Haberler lt.55 Su 
1 Of Ortrntra 

Ne li7179CtıiiJnı Pflt'9Pltlat l.Jf E..tn aaatJ 20,15 Ra::C raıeuıl 
- Evet, atajnaıs, 1"a mahıkbk 1 ıı .so Proıraın ~~ :~ ~k .. ":1!:.vT.:f" 

Yatsuı, onda adi, :ran •talı ba1i Jok .. 1, 2,•45 ~Lr'!:'"' 21.10 Tt!rktıter 
•--• · 1 elik ,,_,.. ... 21 .so Xoınııma .. _an7 e tal etti: JI 00 Proıram 21 H Orlı<1tra 

- Efendi adamdır... JS..01 Dan• orlıe.truı 22 30 Haberler 
Götü ıcçlrdi: u.so •...ı Mrfti •M• aa.-.. 

Bir Çocuk Elektrik 
Direğinden Düıtü 

:Karagümri\kte Dems Ali mahal
lesinde oturan C.vidin otlu 10 :ra -
şında ErçiUiıent arka~larlyle lddJa
laşıp elektrik di~ne ttrmanmıya 
başlamış ve d0şm0Et0ı. Muhtelif yer
lerinden :yaralanan Erdinient Şişli 
çocuk hastanesine kalchnbnflbr. 

Mısır Düıecek 
Olursa .. 

.. Bat tarafı 1 illelcle 

TAN Zt. G. 942 --
1 Orman Fakültesinden 34 Genç Dlplo111a Aldı 1 r,,.,.. .... ---

K ura Fiyatf arı ve 
fıç · Ye miyeleri 
Ku du•e flyetlen alaltlldlllıt• 

yDksellyor, Bir taraftan kundu• 
Ncılar, eet1tl)et'lert vu.tasfYI• 
UOU• .,,....... ,,.,nn•k IMlrill ... 
ararlarken. dllw tarafte• il& 

kundura flyat•arlnı yUkseltın•IC 
ıt111 "ltepler ve l:ahaneler .. _ _.~,,.~] 
edlyo•lar. 

l111alltha11e •hlplert ltlettlk-':E...J• 
mu ...... ı.,.tr. ayfll umanda r 
taba .. lapı vaziyetinde ltulunıwt..,. 
tall1Plar, Bunla- p•halıltkta ~ 
terin tealrl eldı•lhınu ltuıtı.rııt 
btlttaw ıtaaı tul o&fttt .....---· 
dfkla""" ...... glJnlerde •• f .... 
l90lllk w..alklef'fnl .a,ıerneld& 

Ylbek Zlnat Bmdtlll Orman Pakiiltesi 1941 - 1942 ders ytlı üntlhanl:ın bltmlftlr, ~ ba ._ S4 
seac diploma almııtır. Yabrclald resim t. ._eki llMSalM'r oelekaD profeaör Mullar Diker " 4ller prof.ar

leriyle blrlntte ıCS.tennektedlT. 

41rl••. 
iddia t11111a111en yanlyttır. '"' 

11111 pllflll.. 84ln U8tlıba1111ı• it 
huırıa..- .....,.,., Hallt•kl _. ........ ....,. ,,...., ............ 

l~IHrE! o~~IJ~lllll 1 

Yüzme Musabakaları 
Dün Modada Yapıldı 

Kok Kömürü 
Sahfları 

ihtiyaç Nisbetinde 

Kömür Verilecek 

cak Pası..... t111D hatPIJyllıtd 
m•kt•. !ftl I• aah 1D11D .. ı.; 
maktad•, Pua• ve PaaarW 
1D11lerl yevmlyeel. kllla11 ı.,a. .. 
iki ıOnDn yevmly•I, haftaftlll 111• 
l•r ıDnlerlftde nt ... ı •atini w· 
yek011 dokuna çıkarmak aurettY• 
le telifi ttmektedlr, ltçl. ~ 
para alıyo,_ fasla it gıkaPI,.., 
demektir, Ald,IT para yevınlı' 
delll, pU'ça baıına muayyen o• 
loft OoNtttr ve ltu Dertıt 1940 _. 

Bil sene biltldn maden Jrftmttrtt "" nesinde ne lae 1942 Mnalnd• dll 

Birincifi9V• leuLozlu YUzücDI r Kazandt kok ihti)'acmı temln i~ln yeni usul- odur'. Artı"lmamrfbr. 
Jft ler vuedilmekt~. ~ll)'ilk ldW'ler- Binaenaleyh ltçlnln fi ptca,. 

de kok tefti ~art 1'6ınCir alnl•k mamaaı, faalıa ,.,. allftftlt ..., 
Mevsimin ikinci yüzme yarışları 

dün btiyüll b\r kalababk ö1'0nde Mo
da yüzme havuzunda muvaffakıyetle 
:raptlrntştll'. 'f!}de ecillen derecelere 
(iSre, yüzücüler 111-: müsabakadakln
den daha iyi bir vı.zıyete ıelmiş bu· 
lunmaktadll'lar Bilytıkler ve kOçOk
ler arasında yapılnn bu yarışlara '71 
yüzücü iştirak etm' . neticede Bey
koz 198 puanla te~vJk lcupasım al
mıştır. Hayd:ı'l'J>8Ş" lisesi 72 puanla 
ikinci, Ortaköy kiUbn 23 puanla ü
çüncü gelmişlerdir. Elde edilen neti
celer f\JftlardU': 

Kilçllklcr: 
100 Metre Serbest: Blrfncl Lazo 

Türk Bayrak Yanwt: Btrlncl Mah- t..tı .. en her müracaat sahibine bir gUn okalk --111..ı lddlala.C. 
mut, ilec:e.U. Ottıan (lla,ydupqa) ">v ..,.,.. 
6,8, befanname verecelt ve bu beyanna- kundura flyatlannın y0k9of ......... 

Tramplen atlama: Btrlncl MabiT meler dolıdUftlhıp bürw• .... edil - de makul bir -.P •l•Nk .. 
55,53 puan. ildncl Necdet, QçGncQ elikten aaer.a k~e ll..ıı ~- ~aiiılhİİııİn-.amiiiOiiaziöiı. _______ __ 
Hariton, mOr mlktarmı ve kömOril verettk 

.Millabakaluda'l eonra eu IJ)Ol'lllrı depoyu göstedt 1ltr ~~ilk• Terilecel
ajanl tarafındıın blrincillk kupası tir, 
merasimle BeJkoalulara 'ffrilmlaUr. .9u \llUP• Deı'1l haJJı:qt ıi&~u 

fuJa Wmur .UUSı blllı.... ıı. 
de.b471lerin aldtklan k&rnOril nere
lert verdikleri kolaylıkla kontrol ePiyasaya Mektupluk 

Kağıt Verllcll 
dlltcektir, 

Jl!Smft!' satıjlartne 'J'emmm tçtnae 
baılauc:J~tlr. AlAJtab\ar ~tn teni 
lstanbula 'her yıldan fada Jdffnttr ft-

Çaldıiı Par871 Barda 
yerken yakalandı 

tnebohıla ŞOkrO Akmıuı ~ 
•ır ıenç yatıp kalkhlt tstasyaıı *' 
\hıdeld mOştertlerc!en bfrlnJn ~ 
'ilin cebinden SS lira para çalrnU 
-unlan Bl!J'Ollunda bfr barda ld"" 
4&1'ken 78kalanmqbr, AdltyeJe ~ 
filen (IUtrO Mman bir 87 GD , 
lıpse mabkam edilmiştir. 1.13,6; ikinci Fehmi, 

100 Metre Stttüstü: 
KAğıt ve mukavva ithalAt~ılar bir- rilclf ği b.a!de bunJerm bir lulrnJnm 

Birinci Behiç Ull piyuedakl art ve SAilt b'lhra- halk.tn thttyacmdan befka .,.erlere 
nmt önlemek için yeni bir karar ver- sarfecUlmesl yflzQnd•n mOltelÜiliD si• 
mf:;tlr, Bu kar.ıra ıare birlik, ayni k1nU,. dOftüğünil ve bu MM alman 
zamanda tına~ &tatl ~ tedblderla b\U\ll lrakln bnlabn17a

1. tS,4, iklncl Rasin, 
100 Metre Jturbatalama: Birinci 

Suat 1.35,3; ikinci Mustafa, 
200 Metre Serbest· Birinci Leon 

3.3.4; ikinci İnal 
Türk Bayrak Yarrşt: Birinci Behiç, 

Suat, Laııo takrmı, ikinci Rasin, Mus
tafa, Leon takımı 

BOyUkler: 
200 Metre Serbest Birinci ibTahltn 

2.S'h4; ikinci Besim. 
100 Metre $u-tii8tü: Birinci Mah • 

mut 1.18,2: ikinci Gilltekin, 
200 Metre Kurba~alama: B1rinc:l 

Ahmet 3~; ikincl BllAl, 
400 Metre ~rbest: Birlnd Vedat 

5,31,J; ikinci 'tuirul. 

elleriDde b111unn kllrlaitu ~ catmJ bOdlrrnektedirler, 
kırkmm nrflnıt ffıln HuttlftlP. KömOr tevd bürosu ,ehriu uıuhte• 

Sayısı bet al&&ya inhisar eden bu Uf 54Ul1Ueriııde J'enl 'bbilikler teala 
firnıalar 11ltvcu\ kllıt stOlıtarıbd.. ederek halkm kolay'l~1- köınür al -
hu miktarını !stldahk, mektupluk, nwırıu temin edecektir Aynca 'rop
daktilo kalıdı hallr\lle hazll'tlprak hınecl9 de bir mikat'a~ barcı.a ac .. 
doğrudan dotru;'~ 'k:riilled puaken- lacaktlr 

Dtışttl r 

Kurtutu~ Ban thane ~ 
oturan Oç buçuk yaşftıda A71! -~ 
tl~ Jmtmdakt ~ncereden .,._._ t 

ktn •••• dflfrr.tlşttlr, Aflr: ~ 
yat"alanan A71a Sltlı eocuk ıauı-- -
sine kaldınlmllt!r. 

de olarak satacıık!ardır. • ' 

yr.:ı!'ıy!~:\=:1! ma:r• btrakıldıvsa, htanbut sfbi ctı- Acıb9demde Bir E~ .. .!~ 
· .,...,.__ bir --~ı...:ıı h lkm bir •-k ...... 'Qlllı. pce taat ıı,ıo 4a Actll-madıiını iddia etmektedirler . .., ...... imik .,_....ue a ""' a.o• -bılerıla 1111 ...... Mr ...._,.... 

kika perakende kti~it ve T..Brf satıp ğıt ve zarf t.narlk •tmelc lçtn uzun tır. X.d1~61 ltfaln ı~ra n,..,. Yeri• 
.. ,~ 1_,1 •• - ..ıı.- _,,__ ,,._ 111h ve panrm çılıan ık! lıaılı •• pa 

mahdut Te iMiMi de milOl'd ~· bir )'O ... .._. a.- - -• ,._ 90ara atet ısnlenmiıtir. Ate 111 neden 
merkezlerinde bulunaq birkaç fir - lecektir, \nctltııaıWtHir. 

IM•1'i1iliŞ;}l@ll Amerikada 
~ u.. tarafı ı i.Deİ .. 

AFRıKA CEPHESt 
12fr Baş tarafı 1 lndde klf1'" Baş tarafı 1 incid" J R8 Bat ~fı l ~lele Gate Briclse köprlisünün ba AlJ!Ulll 

Cephenin diğer kesimler'.nde Berlin, 18 (A. A.) - Alrnlil talgan tebllğiM gore tanlan tanf.UU ~ 
önemli hlo bir dellJlklik olma • orduları l>Mltomu~ tepöı. Boma, 28 (A A.) - ltaıyaa hır aruıac1a 'bulunckhnq ötren 

ı. Mihver ordulan, İran ve mıştır. ğ'l: Sivastopalun doju kesiminde tebliji· Dün Mihver birlikleri aaman bll)'iik bir banet " be 
~ petrol ~lgelerini elde e. Sıvaatopol'a karfl J(J() 6ln ~l~~n ve Rumen kıtalan fidd~ Marsa 'Mat.ruhun cenup batıauıda cha)'IDutlarcbr. Hanya atılman us: AVRUPA H 
debilecekler midır? .,;.: k-"-'· lı ıstihklm muharebelerinde duş ilerlemiJler ve Mana Matrubun laatınlan hedeflerden birl c!e Jlla' 

Ji Y 1 1 1 
2. BMra körfezinin muhariple -r ....,..,,.llOI' manı t.epelerdeki bir çok kuvvet doğusunda 30 kilometre mesafe .. llll•inclelıl blbft elatrik 

ren o unun ' etmeye çdması Oolayısile ri birleıtırici ve ayıncı hususiye Londra. 28 (A. A.) - Reuter 1i mevzilerden çıkanp atmı§ttr. de sahil yoluna varmışlardır. dır. dd 

U l J••d·· ... ... f e· T ~ ti dolayıaile kendini artık bütün ajansmm husus! muhabiri, Sov. Bu taarruzun muvaffak alınası Birkaç yüz esir alUUJlll onlar J ~~-:- ola Jld1I& mum IYIU Ur memur ara tr amİm ~Önderdi "Orta Şark,, yahut "ön Asya,. yet muk!lbll hücumlannın Alman üzerine düşnıan, lstihkAmlarınm ca tank ve bir çok batarya tahrip •:.. B t ..;._..amıJanllJ 
Ankara, 21 - DE-vlet Demlr)'ODan bf, bu ecnebi to~nda da vazife bölpslnde teman~ gören ~rı ileri mevıilerden attıiJnı ehemmiyetli bir kesimini terket edilmiştir. Bombardıman uçakla !:n. :..,::: mça ile ı:tİham eci1 

um MQdQrQ Cemal Hıclqet Sten-' göreQlk 'l'lr• 9Vll mılll terefi ve yirmlnel urm Gordium unu aca. bildirmektedir. mek 7.orunda kalnu§Ur. Tayyare rınuz dil§manm prisinde ta§ltla öliim cesaao• çaraılmalan ih 
r, hat~ yeniden fşletml:re açılması demfl7oblui ..ıek • aerefinl d ba modern takender'ler mi kesip Kızıl Yıldız gazetesi, Almanla lertmlz ehemmiyetli kuvvetlerle ra karp hareket eden kollarla vardır Eler banta,rm .Ahnan .-ıı11111'1P: 
la7fli7le P.it70n, Neaorestla, Edil'- ha~ 7'b1ltt'~rine 80;. koparmala ~u!affak olacak, yok nn Sovyet hatlarının .~yıl. nok.. şehrin doğusundaki fst~kimlan münakalit yollarmm iltisak nok na QldnP oldak!a" tcsblt ec!il 
• Dltea. Cesri Te Mmtafapapdalıti l'Oktur 1'u arbdq1ara dal bil- sa bu düifunu hilen ellerinde talannı aradıklarını soylemekte- ve mevzileri \Pe keza mustahkem talarına isabetli endahtlarda bu. oluna sivil elblae cf7111lı cana 

Türk demiryolu :m«nurlanna IU ta- haua ~ mtlşkOl zamanla,;:: veTilrk tutanı~ mı tutmakta devam ede- dir.. mevkiin tayyare~~ bom lunmuşlardır. mele9hl• ta\1 tatalarü nrwwna 
:!, =:~ trıntaaa utnnn mln.tkıi temsil ttfklerfn' h t J ceklerdır? Tiııı~çko, Alınan taarruzunu lamağa devam etmiştır. Alman rand ıebllll meleri mhhtemel41•. 

11 
. e 1 8 ır ama- 1ıl ıır durdurmak için ihtiyat kuvVet - Feodosyanm cenup doğusun - B..-... blrtncl sraPta para 

vnapa demiryolu mOnalcalAtı yeni - .... ~ ~ l'de~. Fenıat. feda- -r -r ler -tirtmektedir. Almanlann d bı·r dfünnan torpito muhribine Berlin, 28 (A. A.) - 'T blll,, rak 90.0IO ~ ildacl arQta c1a 
n ba lıyor. Bu defa bir klsırn ec- .. ...-bk, ctisJplin, terbıye, nezaket ve • 1arm af hed efl- . R tok 1 t ı a -r--. Şimal Afrikada marsa Matruh dolar ~. 

ebt topraklarfndakl demtr;rohı jştet- darastıQJc şiarımızdll' Hepinize bu Mihver, kıskaç ı K - e en os tan ~e en pe r? alır çapta bır bomba isa~t et • . d ubarebeler 1 b'mb;e rumda daha .. kl ve ahenkli tf 
mesı ~ .. ._., tJ1eı1Da _. elil- ,_.U ı ı• beıllıd ,,_ )'tir' 81tJftı kasya ve Muır üzerinden boruları almak oldugu tahmın miştir. rvresın t e :tec:Ur Malı.: 1 

Lu. ıırtık bir ıaruret hal nt alnustır. 
Jf hmuyor. Her yerde oldulu il· dilerim. İrak'da kapamak istemekle, mo. edilmektedir. Kerç bolazmcla alır sahil top k evam e m --a.:.. dün a diye kac!ar bu buausa leNlt ıilJf 

dem askerlik tarihinin kaydede- SivaıtoPOl kalesi taaJ"lldn artmaaı çuınuz düşman gemt toplulukları ? tayyare m ... .,_.. gece ye hemıniyet veribnmılf(IT, tnıflhJer 
:ierb Son Salta• 20 Bin Kl.lllL Bir t-jn bildiği eu m~ yarma hare- na raimen elin c!a,.anm~~adır. Al- nı to tutmuştur. ])OpDan te1- Diden bombalanm1pır. YIC8 hava 11.~ 1 l!QnO 

~S·-~ın ~ ketlerinden b1rini yapnıata karar manlar banda 200.000 kitı ile 1000 kili J:ğıtılmıf ve bir a-ıl batı.. Mıaır megd• .,,,,.,.ebal müddetince devamlı surette elde 
alcfaayor u.vveti Mahsur vermişe benziyor. Düşünmek lA - ucak kuOanmaktadırtar. 1 ıştır Kahire, 28 (A. A.) - Mısır için taktan 'halde, -~bnan 'hna 

s• zun ki, bu kıskacın her bir kolu, Kınlan bir hilcum rı m · __. in k:::l::IJ::. bn..1\1P meydan mubarebesi dün rlnin Tobl'ulc'a yaptt'klan 
611/" Jlıl tanlı 1 ~ ~ J8 tA.A.) - Slınatt Cindeki 

1 
n..--aı bak d Rus ceph.,.,.n cenup _...._ ...,,- ~:.a. n.ı ha mini olamam,.lanhr 

tali komıtesinde beyanatta bulu Japon kuvvetleri ;n tbuat serviaiJıe muvasa a ve .A&1D ımın an, Moakon, 28 (A.A.) - SOYYet tr.b- Alman ve 1taıyuı k!talan tnütelıcldlt llledm .-ıra-..- MU l8V8f Do'kuzwr.ı ~ 
narak müttefiklerin kış gelme _ mensup bir sub&7 be:Jfllaıta bul~. bir kaç bin kilometre uzunluğun Jiğinin ekinde Harkof tre.imlnde <lüt- düşman taarruzlarmı p0sldlrtmaaı-- .llDde =Bu aav8flardan l1e 
den, en müsait bir anda Brlnc:i narak, 2G bin Cın1 nln H'Onan. Şans! dadır. mamn yapnuf olduin bir turru• es- dlr. DOJman atır k~ıplara utramlf• ..._.. • zırhh kuvvetle /n,,uJz onlulan 
ce-"'-' kuracaklarını sö•Iem•· _ budun41a çember içine .. lf olduk· Diğer tarafta halbuki, mi.hver nasında 300 Ahnanm öldtlrittmftı ve tır Cephenin orta b6lplerlnde bir rl ..... truh cenubundaki Berlfn. 21 (A. A.) _ D.1'.'B • 
.-~3a -1 A9 Jarını .ıs le •..tı- için, iki büyu"k tehlike, biri mev 7 tankın muharebe harici edilmit ,,ı. piyade tümeni d(lşnann pddetll mu- muharebe m1P11planımzla karp - as .. __.. muh--' .... _.,.,or. 
r. İıigilizler, .Amerikalılar ve '7 m-...u, . dufa bildlrllmektedlr. 148 iııtıhklmı el •-- ırbh k ....... lllT~• -1-

müttefitleri işgal edilen memle Bu IUbaJ' Şunall Çına }'8pl)aıl 90D cut, diğeri yolda olmak ü.ıere1 göz Volkof cepheafnde taarruda bolun. kavemetfne ratmen e lafllllf, ikinci savaşta z uv ıtelen haberlere ı&re. Orta Sat 
etlerin halkını da silAhbmdıra alt& hareket eao:ısmda 41849 Qnltnln önünde tutulmalıdır: nnq olan 51 Abnuı ta~tlen on geçlrmiatfr. , vetlerimiz daha batıda büyük bir fftlflb cıırclulan "1T8tle Mmra 

eak mfktaıd techizata malik ~ öldürillmilf ve JaponJarm eline 49831 1 Rua cephesi. bqi diiıilrülm&ıtiir. Flnlanda k6rfezinc1e uvaı tana- diipnan kuvvetine taarruz etmif 1cet etmlf)er, SUrlYf'YI tamamen. 
Jrtadır~ en-r- nlai'I a1r l9ÇDlif oldutwıu turih etmlttir. . fk• . Moıkova radyosu basftnldl neşrf:n- releriml.s mnteaddlt kilçük clQpnan lerdir. llstint de 1nsmen tahliye etm 

~.ı .... ın .... m ... •ıa. r. .,._.., fU Bunclan bafka Japonlar mühim mik- 2. ıncı cephe. tmda blldirdllfne röre Harlrof cephe- ticaret ıemilerlnl ateşe vermlı v97a Ç rUe 1--'"• zlleri '8u Od otaunun anı kudretleri 
ve etmlftir: tarda sllAh ve millummat iğtinam et- Japonya, ıüratle Felemenk sinde bir brtı hilcamda bulunan Ti- batırmıstD', el' n ,,.-.. mef1 tanda Alman utı:f!l'f mfttehaa 
"Bu, d8.nyada flmdlye kadar ~. Hindıstanını ele geçirirken. tak- moçcnlro kuVYet!eri. Almanlann bU- Orta Don'da demlryollarf hedefle- ICahlre, :uı (A.A.) - Haber alın- n!n f1erl .Ordtl1derl mOtall• 

bir efi g6rühney.en bir llttıl ile 8o ki tik mesafelere n.isbeti, Biritanya yük kayıplar pahasına ele ıeçirdilrleri rtne ıec:e taamızbn :raprlm11 -nı te- dtllDa ı&re. Mana Matruh'da bqlı- Bu ordaJar tfmdlye kadar Orta 
bırlikte kitle ha1inde bir il1aD vyetler Birliğinde Wann aleyhinde idi. Felemenk bir köyle bir tePe:rt seri atmı•lardı·. slslerde :ranımiar ~ıkaı11m11t buar- ca mevzilerimiz cevrlhnll detildlr. nıemlebfterhdn 1flallnde 'kulla,••111

,.. 

lacaktır.,, Japon Elçisinin Temaslan Hindiatanınm fethinden sonra, Bir Fin ÜBttÜ bombalandı lar olmustur. MDıver kuvvetlerirıln Mana Mat- tardır, llaUk oldukları atWı1at 
'l'ek bir ltomıdanlılc • Tobo, 21 (A.A.) - D01ml aJan• bu korkunç nisbet muadelesi, Ja Moalıoft. 38 (AA.) - Tuı aJan· Finlamlalılan litu ruh'un cenup dolUsVDda aahlle var- ne kadaT modernJ.,tirllmlpe c!e 

ilulaBı '-'--'··-- ıımn XuJbitef'ten öirenctiiine göre ponyaya ilk ziyaretini yaparak sının blJdlrdttıne rö1'e, ~ bomln dtklan bakkmdald İtalyan iddiası bAlu- lar anuk b67le bir qpı vu ........,.,.,. k ti · 'tin' b akm t Helslnkl, 21 (A. A.) - J'inlanda smunda ıu cihet kQdedlli:ror kt, - karplı~k slllhlardır. Mana 
Japon üçiıl il. Sato Sovyet hariclye aEr ~ vızımihı ır b'" ükı~ ır. 

1
• tıyyareleri Flnlindaıun mühim bir de akamlan dQn bütün pzeıtelerle man tebutfnde buu dair bir tef nıh'da t1md1 baslı;ran muharebe ~ıım-ıı..ı 

•ondur muavini M. Vichlnslı:l'yi ziya- ger ver, uy yarma P a niz iaıse iisıiine taarruz ederek yanıı11 m b tt JııaBııl, ~ ,._ w .._... hare1cetleri bllchren oi-dularm haJdld avq 
ret ederek ebemmJ7etH mtlzakere!erde runda ısra~ ederk:n ikinci cephe lar Çl)sarnıqlar ve üste mibim talıribat yapttklan iJlti IF• ltablre tıılbllll de be:rle bir pyden meydana çıtaracaktlr. 
balnmattu. kalkıp gelırse, ~:ver de, ayni husule ıetlrmlıterdir. ::~.:~:~:~~ ~= bllllıtmemektedlr. Cenııbt Afrlkatla 
bup aahnelerinln bırbiri üzerine te- korkunç ziyaretçi ıle birdenbire Fi'ansada Yeni Suikastler rlyle m~ dawt etmiflerdlr. iki geMral ölılü Johamı•hnrı. 21 CA A) - ... .-.... 

tanışmış olacaktır. Bu p~. amami7et ltiblıllf'le bl .Afrika batvelı:ill Marqal , . .-.ı1ıa ... .ı 
lllr etmektedir. Bu itibarla, ~ Bourses, 28 (A.A.) - Dan ıece ba· Finlanda üniforması ıt7m•ldedlrler. Roma, 21 (A,A.) - Geçen Cum• cenubi Afrfbnm ı.n,.annı hı..s-.ıR'llluuıt 

Avrupada harbin bütün )'(1Jd1n0 T A K T . rada Bolşevik aJeyhtan Pran111z rlSntll- Bunlar, tüfek. ruvelver ,,. el bom. ıtıRO Llb:rada 78Plbn muharebelerdr viıjlnJp caaretfnf lray~y 
ftu.sların celtmekte olduğumı unuta- !&teri LeJlyonanun blnuı ite Fr~n11z baıl:rle mOeebhndlrler ,,. lclnda 71- iki ttab'an &merallnha aldfllO baber sl,,Jetflıt 7.000 askere aft. ,ent bir 
ınayız. Bu, Avrupada zamanı ıelince MESAFE hal~ fnbnmn merkalne kU1I nl yeeek. hartta,~ lnftllk madcıeteri verilmektedir. Bu Od ıeneral nlor- hurr!aftdı-.•, aynca 1 ımhlı 
DWıcl bir cepb3 açmak 7olundakl de- kntlar 79pı!mqtır, .____ .. __ ...._ .- '-·,_ ___ bir du komutam Bal4omre ile ...,_ • •'™ 
me<!l hakn g&terfr. Yalma oldukça btlrik maddi han- ve .,._.. - .. .......,.., ....uut - ao'dur, te.lrtl tc!fhn~ olc!almta 1111w 

Kmm Te Lı'°l':radekf taemıslarm Nlsbett, kendini, artık bfttfin rat nrclır. Nifwaca telefat yoktur. çanta taıJmaktadD"lar. Kara l1e AaN laamefln'f mir ..-ıer1 ~ bJdo·~lıbW~~,. • ..,ltm.~ 
aınt vakte rastlam• *•teJllc ba - muhariplere, mOsavat ve adalet Ba Rilrutlan npanlar bçmıya am- vet etmi"1r 
iıtndm 111 intibaı -.ennektedit. Al- kaideleri dahilinde hJaettimıeğe vaffak olm11flardlt'. Fakat aıbrta ban- Yatli DevtlUlal ....._ .. _... .. " fJl'tllllf!la l#;UM . · G. Rlte,.,. ,.. ol4rı1 -~.._..., 

21 <A.A.> - Llb7a ~- manı.r Karad~ hlldm obnalt. baılıyor demektir. tann ıarih qkllfnl hilme~e n bleri av,ıı_...,.... ~ a fA.A) - K.l*M ve ıto.,_ n tA.A l - Urdtel 
e MllJrdakt durumun ..Uı- Tür~ AkdıelıU tarafından tecrit lzerlnde yürUm~ktedlr. B•enos Airu, n CA.A.) - 10 .:net.- ıavac!llk 11l0t.etı,ı,a,_ı.ı-tpı ~. IJb- ltt --"lf Mr JaaMr. slre 

Z Oıı•nmm diJdua•1-• -k- ...t-.. .. ..,._A.asvıawa. oradaki --1 Bütün harp vuıtalan, bütün uianda bl k ba d 1 Uk d ·.r-· ~ - .. "'" ... ,.. ~ ,,_ ..-v To re ---t r watla te , ..... va m""a-'---'n - aman el'!' nu-"'1e'nl• Mııırda,_I 8 ı'ncı' or...., 
--- ed1-or_ s .. _ ... _ T'-ea '"·-·1 .. --. ve k-a o ... - C!nrkta wenl kumanda kabiliyetleri., bütün rul'daki Orman Yan-nı ua1&1&1 I - ,... ·~ .... "rKDI .. .. a .. ... _ >J .... ._.., ..._. •""1'..,._4Y .... • ... - ,, e• ııenhat eden .ArJantln aporClllaı'lncl:ın tncflls haya kuvv~nln bugOnkO 'ftandanhtıadan sert c;atı ld tın IUlul~ 

r:..ı:eıtf!!!i :ror tt 1011ar acmak tlynrl r E~ düşman harp stratejileri, bu korkunç ft GtlmBıhane. 21 (A.A.) - Tonıl Vltoc!amaı hudn lldnd c!ewlllem ~ tlbfye uaullerlnhl tıırpa"lf7Ie detfı - JolıannesboarJ'ta n~redilen 
etıe harbi toptan ~ Mlsırda ~ b&l h~eflere eriae- fermanferma olmala bafhyan ha lruaamm Erlkbell onnanlannc!a cık- yahatlne bat!amak iiı:ere Kap yola 1- tırtlmesl 10ıaıııunun fılstıedDmls ol - haldnnd Lonc!ranm resmf maltrr.t 

tutmahdU". ÇGDkil lttlton mf7eeeJdlr.. kanın tabaasıchr. mq otan yanım s8ndiiriilmüıtl1r le Yeni Zellnclaya )'Ola çdanıttır mastdD', Ordu fle h.Mı kuvvetleri a- de bfr te7 ılS,.tenmek isten tmC!TI 
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l Milli Şefle Yapllan Bir Yolculuğun f 
·· · ·· ··- ihtisasları ve Notları .... · · .. · . .1 

-ı-

ya,ingtonda, Roo~evelt ile Cbur- Bir srnır gııtrnizonund'!ki küçük t"Üt-

chill ara!\1nda bir hafta d:varn beU subay. me-rkf"7den uzak bir 
eden mıizakerelerin neticesi resmi b;r kazanın ortaoknlunda.ki örtretmen. bır 
tcblif ile illn edllmiı;tlr. Bu teb1iğ-' DevJet komhinastnda veya hususi bır 
den anlaşıldığına göre iki devlet ~da· te.ı:gihta çahşRn bir uı;ta veya !şçi. bir 
nu harbi alikadar eden bütün mesele- araştırma cnstitü~ilnün genç asistanJ 
!er üzerinde görüşmüşler ve anla$mış- ve daha bun!ar gibi türlü meslekleri1 
1ardır. Fı;.kat bilhassa iki esaslı mesc- türlü mertebelerinde çalışan yurtta'
le üzer!nde ısrarla durmuşlardır. lar. işJl'"riyle uiraşırken güniln b:rındc 

Bunlardan birl, Mihver dertizalhlı.- fnönü'yü karşılarında ve kendileriyle 
nnın mütteLk nakliye &cm.ilerine ver- konuşmaya. celm!ş göı;ürlerse bu gü~ 
dirdlii büyük kayıpları tel9H etmek zel talih, bu karşılaşma onları sevin
çin a!ınacak tedbirlerdir. Mihver kay~ dirir, fakat hayrete düşürmez. Çünkü 
nakla.nnın vC'rd:ğJ malümata göre, H:t. hepimiz de bitiyoru.ı: ki, rei!\imiz sık 
l:ranın ilk haftasında 80.000 tonili.to ınk mem!eket içi seyahatları yapar, 
hacminde ı 1 müttefik nakliye cemlsi bu seyahatlarınd:t halkla konuşur, haJ
battrılmıştır ki, bu kayıp geçen sene· kın dertlerini dinler; Devlet işlerinfrı 
ııin Hazfran ayının ilk haftasındaki lmme hizmetlerinin nasıl görüldüiü~ 
kayıplar kadardır. Müttefiklerin bu nü inceler, halka ve mf'mura dJrektif
kadar cndi~e verici bir şek1ide gemi ter verir, kanun ve emirlerin nasıl 

aybetmclerinln muhtelif sebepleri tatbik o!unduklarını takip eder. Hı:r 
\tardır. Evve!i, Japonyamn harbe gir- nevi teşkilitın. merkezleri kadar çev
nıesi neticesi mütte(iklerin, birbirin- r~ini ve hirmetler sil"4ilesinin üst 
den çok uzaktaki cepheleri besliyen mertebeleri kadar da alt mertebelerini 
kafileleri himaye eden harp gemileri· tetkik ve teftiş eden Reisimiz, her 
tıı dai;ıtmak ve bunun neticesi olarak işin kendi sahibiyle vasıtasız konuş· 
bu kuvvetleri .ı:ayıflatmak mecburiye- mayı tercih eder. Bunun içindir ki 

l\Iilli Şe! tedkiklerdo bulunmak üzere şehrimizi şereflendirdikleri 
giln Haydarpaşada Ünivcrsi teliler tarafından karşılanırken 

tinde kalmışlardır. Bundan başka A- tetkik ve teftiş seyahatıarında, büyük r·-- yaza n: _, vazife gören bir asker hekimdi. Sonun-
ınerika.!dann denizaltılarına k:1rşı mü- mevki ve mesuUyet sahipleriyle b;r- 1 da kendisinJ medek ve fen kurban!a-
cadelede İngilizlerden daha hazırlık- tikte daha az önemli mevki ve i1 sa· İ İ n arasına katan korkunç bir derde 
112 ve daha tecrübesiz olmaları da bu bibi ihtisas eleman!orının da ro!aka- : Reıa+ Şemsettin Sirer ! tutulmuştu. Reisimiz, iyi bilmiyoı·ı;m 
kayıplann bilhassa Amerikanın At- tinde bulundukları görülür. Geçe~ !,~--------------'· ama, belki de yüzünü bile rörmedtil 

de lantik sahilJerinde vukua eeldiğini i- Martta, memleket içinde yaptıiı &e- ... bu memleket çocuğunun hasWr!fiyle 
~ zah eder. Bugün müttefikler it;in esas!ı Yahat esnas.ında, arkadaşım Hayri De- yolda seçen cünler ve uatler, bi- yakından allkalanmtf ve önlenmesi 
tl'" '?lesele: istıhsal değil nakil meselesidir. ner1e birlikte, maiyet V(' hizmetlerin- ze Reisjmizin hususiyet ve kuv- mümkün olmryan ikıbeti karşısında Mı 
rf Mı.işterek tebliidc harp istihsalitının de bulunmak suretiyle eriştiG:imiı bah .. vetlerini öğretiyor •. Ruhunun sevgi ve yakınları kadar acı duymuştu. 

ayanı memnuniyet bir dereceyi bul- tiyarlıiı Reisimizin bu itiyadına. borç- ,efkalle do!u olduiunu cörüyor, bu * * 
d•gu bildirilmektedir, Rooscvelt. bir luyuz. sevginin belirtileriyle karıılaşıyoruz. Hekim, ferdi korumaya ve kurtar-
kaç eün evvelki beyanatında Ma.yıs Tarihin büyilk diye vasrflandtrdıir, Seyahatimizin ikinci günü, Nafia maya ufraşır. Tedavi ettıfi tek 
oıyı içinde 4.000 tayyare, 1.500 tank, adlarını ve bitıralarını yüz yıl!arın deresinde enerji ekonomiıine dair bjı inıan. onun için baılı ba•ınııı bi.r ga-
2 000 top ve 50.000 m!tralyOz yapıl- ötelerine götürdüiü insanlar da da.i- yazısını okuduğu Hamdi Toker'i ta· J'edir. Kumandan ve Devlet adanu j. 

dı.iıru söy!cmişti. Müttefiklerin bueün lar gibi u:ıaklardan görülürler. Bir- ruyrp tanımadığımızı sordu, Onu bız çin gaye, tek insan değil, cemıyettir. 
en büyük aıkıntllan, bütün ccpbele· hktc seyahata çıkmazdan önce de, bll. de tanımyorduk. Fakat madem kl bu Cemiyetin bugünkil ve ge!ecektt:ki ae
t:n ihtiyaçlarına yetecek kadar yap· cün yawayan ve yarın da yaşayacak o- memleket çocuğu. dinlenmiye değer bir limet ve saadeti iç.ln ıerekiyorsa ya.z 
tıklan bu harp malzemelerini ve as- lan herkes ~ gibi biz de Cümhurrcisi- söz söylemişti 0 halde onu muhakka.ıt lerce, binlerce ve yü.ı: binTCTce insa.-un 
terleri, en çok ihtiyaç hissedilen ::ep- mizin büyük kumandan, büyük Dev- tanıyacak. fikirlerini, dileklerini ktn- feda edilmesini göze alır. Plinını ve 
belere sürat!e nakletmek imki.nlar1nı Jet adamı ve büyük millet şefi vabıf .. diıinden doğrudan doğruya dinliytıcek harekeUerinf buna göre düzenler. Ve 
temin etmekt~r. Bu ise, Mihver deniz· larıru biliyorduk Bu sey:ıbatta öıiıe· ti. Hamdi Toker'in etütlerini ve: pro- böyle yapılması lizımdır. Böyle olc!u
lltıl.armm tahribatına karşı koyacak ncceğimiı şey onun herkeıçe bı~incn jeleriıU de yanına alarak: seyahat ka- tuna göre bir kumandan ve bit Dev
ledblrleri almakla mümkün olacaktır. ve uzak devirlerden de görülecek olan filesine katılma&ıru emretti. ?ki gün let adamından fertlerin ıstırapları k;.ı.r
l'eblifde, iki devlet donanmalann:n sı- vas!Oan değil, bunların kaidesi:ıi tcş- sonra tzrn.ir'e celen bu deierli fen a- şısında bir hekimin ilci ve duy.ırhiı 
lu işbirliği ve tatbik edecekleri yetti kil eden fakat ancak kendisine yo.k.1 aş- d h' ti · al al - beklenebilir mi? Reisfmi-, çoc .. clugu" n-amırun ızme erıne ve ç ışın aı ına ~ Wlo 

ıtrateji ile bu tehlikenin önüne geçi- makta &"örülmesi mümkün olan inu.n- devam etmekle beraber romatizmadan da ve gen,llfinde kendisini insanln.ra 
'eceği ümit edildi•i söylenmektedir. hk hasletleriydi. da ,_ · L •w• · kumanda etm1ye bazırlıyan bı·- mei-V • Çoa. ezıyet çe,.;t.ıgı gOrülüy?rda. • -

a.sln&tondan ıelen bir telı-rafa ıt>re, * * Reisimiz. Toker'in b~linden müteessir lefin tahsilini yapmıştır. TehsilindrrJ 
~h~lye n~zar~ti ~merikadaki biıtÜ!l ızmir yolundayız. Trenimir: Esktşe- oldu ve ailesinden birinin hastahlına sonra da hep kumanda etmiştir. Bü 
;uJu

1
k ~e.mıte7 a:nızaltı~ara kkar1ı ınU bir ile Afyon"u baihyan hat tlz:e- şifa arıyan bir aile reisinin ali.ka ve yük zaferler kazanmış bir kumandan, 

a. e.e ıı;ın se er er etm ye Mar ver- rinde. Afyon'a yaklaşıyoruz. Bizi bu- şefkatiyle onunla meıgul olm.ıya bat- bir milletin ka!krnması. bir devletin 
tıııştır. Bu suretle 1000 den fazla yat, zuruna çağırdı V 1 . d hıdı. Yolda husuiİ belrimirıe, tsuınbtıl- yen1 baştan kurulması tarihine adı e
bahkçı ,ıemisi ve diğer küçük i"ı?miler tepeJer se-ek a;:oına pelı:ün5~ek •k~? .en da Ttp profeıo""rlerinc Toker'den bah- bedi olarak bağlı kalacak bir Hükfimct 
t l · 'b 1 1 ht l'f .,.hl · r• • ç r, çu oyter R al e sız cı az arıy e ve mu e ı sı.a ar~ ve sürülmüş tarlala .. .. .. H sedivor ve onu tam bir athhata kavu~ el • bir Devlet Reisi ve bir Millet 
la teçhiz edilecektir. Denizalttlannın zurunda b 1 c r 'hco~u~uyor. .ı- Şefi olduğu halde fertlerle de me•~·I e t h b k 

1 
d" _ u unuraen z1 nımı meıgul e- tunnak jçin tıbbın biitün çarelerine , ..... 

'
• rl atına arsı a ınacak ıeer esas- den ilk dü•ünce· Reı" . . . .. ri d başvurmalarını emrediyordu. oluyor. Bir hekim gibi ıstırapları din-

lı tcdb' d . · t .. 1 ., • sımı:rın, uze n .:.n di J- ır e ~emı .ınşaa ıoı surat en.. ceçtifimiz topraklarla yakın ilail~ri i- İzmirde erkek sanat okulunun atöl- rmcye, b!r öiretmen cibi on!arı ye-
_,, di•mek ve çogaitmaktır di Du"ş" .. d it' . tlştimıiye uiraşıyor. 
ı::•· • • unuyor um ı yırmi vıl önce yelerlni ıeziyordu. Maran1"ozculuk •· 

İL• • Mesele ıarp cephesine kumanda t:deTkcn, k:'ll tölyeıinde tahta rendeliyen bir çocu- Reisimiz kal"fılaı;tıiı insanlarla önce 
l(lnCI bilir kaç geceyi bu toprak!arı göste· ğun bir &'Özünün sarılı olduiunu a:Or· Iıi ve hizmeti üzerinde konuşuyor, on. 
Müşterek beyannameden, iki devlet ren haritalar üz:erine eği.Jmiı olara.k dü. Bu çocuiun sarılı eöıüne kıymık ların bu konuda verecelr:leri iıab1arı 

~damının ilzerinde ehemmiy.etle dur- ceçirdi ve vatanın lstilld.an kurtu!- battığını söylediler. İzmirdt:'rl ayrıl· dinliyor. sonra da onlann ş;ıhsi ~ayat 
dukları ik~nci meselenin Çin ve Sov- ması için milletin ters talihini yenmek dıktan üç dört l"Ün sonra Mamıar~du, ve saadetJeriyle ilılleniyor. Öyle anl!
l'et cephelerine ait olduğu anlaşılmak- için bu topraklar üzerlnde hangi tS- gemide bulunuyorduk. Generallerle yoruz ki ferdin ıaadetini fU iki şartın 
tadır. İki devlet adamtnm Çin ve Sev .. biyeyl kullanacağını ve hanği strateji yaptığı birkaç saatlik bir çalışma ve ~halr.kukunda görüyor: Cemiyet içinde 
)et Rusyaya karfı tazyikleri aza!tac:tk plinlarını tatbik etmek gerektfı?int diJ.. konu3mayı takip eden dinlenme fstır- hır vazife rörmeU, işinin ehli o!mah 
PlinJarın bütUn tefcrrüatrnr görüşüp şilndil, durdu. Bu topraklar ilzerhıoie tasında Reisimiz, Umumi Kltibine tz- ve onu başarmalı: bir aile sahibi o!
kararlaştırdığı bildiriliyor. Bu tebliğ- gördüiii i, ve aldıfı netice adını m.irdeki çocuğun cö~nün ne halde bJ.. malı, çocuklanru iyi yetiıtirmiye ça
de garpte ikinci cephenin açılmasından Türk!üiün ıelecek günlerine i:ı$r?an lundı.ıiunu sormasını emretti Tüıkl- hımalı ve onların iyi yetitt!ğini ;ö-
tımumi olarak dahi bahsedilmediğ!ne batartlarınm baıında ,ıelir. Acaba ye Cümhurreislne bükCımetln 'maruıa. rebilmelidir. 
töre, mUttefiklerin, Almanların Sil- yirmJ yil öncekj garp cephesi kuman. tını, dünyada olup bite.n büytik htdJ. Seyahat cünlerinden birinin a'sıı· 
11eyşi ve bütün Orta şarkı e!lerine ge- danı da timdi benim bu düşündükleri- selerin haberlerini nakleden ve Ciim- mında o Pn teftit ettiii birliklerin ko
tlrerek Kafkasyayı cenuptan tehdit et· mi mi düşünüyordu? Zihnimden eec;en hurreisinin de direktiflerini a~lkıhJara mutanlannı yemeğe çaiırdı. Arala
tnete:rlne mani olmak mak:sadiyle ikin· bu sualin cevabmı almakta gecikme- teblii eden ceminin tellisi, ba işlerle nnda ordudan tugaya kadar her d-ere· 
ti cepheyi Afrikada açacakları manası dim. Tren pençerelerlnden dikkat!~ et. birlikte lımir Sanat Okulunda cOzüne ceden birliklerin komutanları bulunan 
Cıkanlabilir mi? Bunu, mümkün ıör- rafa bakıyor ve seyahat esna•ında tür- çöp batan çocuğun sıhhatinin öire· davetliler, BB.$buiun d:ı.ima hatrrhya. 
llıcdfiimiz için zannetmiyoruz . .Filh:ıki lü vesilelerle tekrarl:ıdığı temenn.ishıi nilmesi için de işliyor-du. cakları ve herk.es için ders tqkil \.de
b. mfittefiklcrin harp levazımı merke? .. izhar ediyordu. Bu temenni, bu yıl \. Reisimlzden. iki defa da röntct-nel celr. gü.ze1 sözlerini d:ntedller. Davc~
leri olan İngiltere ve Amerikadan çok yi bir mahsul alabt!mektf. H:.1k.l ve Necmettin'in hazin lktbetl için ne J:a. lilerden her birini kendi adıyla çağır-

4 tııak mesafeleri bulunan Afrika <.:ep- memurlara ne kadar ekim yapıJdıiını, dar derin te~silr duymuş oldufurnı ması beni hayrete düşürüyordu. A.nla
hes1n1 takviye etmek çok zamana mü çevrelerinin yağıı şartlarını, yatışa anlatan sözler duydum. Anhyabildıği- ~ ki blr garnizon komutanı, kendi 
tcvakkıftrr. Vaziyetjn beklemiye ta- ait limit ve tabm.inlcriru soruyor, tyim- me göre röntgenci Necmettin, dotiu· rlliindeki subay1an naııJ tanırsa, o 
harnmülü yoktur. Mihver kuvvetlerinin ser cevaplar ahnca frÖzleri parlıyordu daki büyük merkfl'21erlmtrden blrinde ~Devamı: Sa. 4. Sü. 1 

ln.gilizlerin son müdafaa merkezi o- ==:~~~~~~~';::~;±N~~~~~~~~fı~:;;::.~:::~m~~~~=~==;~:::~~ lan Marsa Matruh'un 2s kilometre Yazan: FRANÇlS DE CROlSSET Çeviren: ULUNAY 
tarblne kadar yakla~m.ışlardır Mihver 
hava lnıvvetlerl Süveyş ve İ~kmderi-
1'eyi müessir bir surette 12.ombardıma.'l 
etnriye müsait hava meydanlarını el
lerine geçirorişlcrdir. Giritte binlerce 
:PatılfÜtçünün, İngiliz kuvvet!n-inin 
arkatanna inmiye hazır bir vaziyette 
bekledikleri haber veriliyor. İngiliz 
donanmasının geçen seferkinin aksine 

HİND DİYAAINDA 

1 Olarak bu defa Tobruk müdafaasma 
iştirak etmemiş olması ve §arki Akde

~ l'lizde mühim bir faaliyet göstereme--
~ ll'ıesf, hava üstünlüğünün Mibver:ıte

tin eJinde olduğu hissini vermektedir. 
:bu ıarttar içinde Mısrn ve bütü..YJ. or
ta prkı kurtarmak. İngiliz donanma-
1ının ıarki Ak.denizden çekilmeslne 
ll'ıani. o!mak için en başlıca çare, çok 
tnikdarda Amerikan tayyarcler:nin 
derhal Mısrra ıöndcrllmelcridir An
cak bu hava kuvvetleridir ki, Mısıra, 
Mihver paraşütçülerinin inmelerine 
Süveyşin, ve İskenderiyenln bombardı~ 
llıan edilmesine, SurJyeye ve Filibtiııe 
ltarşr asker çıkarma teşebbüslcrlzıe 

4 
llıan! o~abilewcek ve Mihver nakliye 
temiler1ne ag-ır kayıplar verdirecektir 

Fakat orta şarkın müdafaası içi~ 
~lııacak bütün bu tedbir!er sarpte f
lr.incJ cephenin açılmasına mani teşkil 
etmez ve bu cephe açılmadıkça AlmJn 
ı>li.nlan bozulmıyacak ve kızılordunua 
)ükü hafiflemiyecektir. 

RAŞIT RIZA TlYATROSU 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

11;.rblyede Belvü bahçesinde 21,30 da 
llENI ÖPÜNÜZ 
Komedi 3 Perde ' 

- Çok teessüf ediyonıın. Pak.at 
gidem.iyecejilm galiba .. Defterime pek 
çok davet kaydettım. Halbuki ancak 
altı haftadan fazla kalaınıyacağun, 

General: 
- Ne söylilyorsuvw:7 dedi, 
Rollicott, gülmeden kıvrıltyor, fa -

kat eep defterlml alın hayretle lra· 
rıştınyor, 

- Bunun f('tndekl davetlere git -
melı: için Rindistanda altı hafta de
ğil, altı ay oturmak Ulzım, 

Cep defteri masayı dolaştyor. Ge· 
neral: 

- Olur ııey değil1 dedi, sonra a
laycı bir tavtrla ilAve etti: 

- Seyahate ç!kmadan evvel hangi 
haritaya baktınız., 

Biç de tuhaf olrrıyan bu söz ına
sada umum[ bir kahkaha uyandırdı. 
General bana merhametli bir nazarla 
bakarak: 

- İçerik! salon~•. dedi; bir Raj
putana harital!lı var. Ona bir göz at
mantzı tavsiye ederim. 

Fakat ben hiç bakmamayı daha 
muvafık buluyorum. 

Hollioott'u.ı Polo oyunundan sonra 
en ziyade tercih eylcdi~i seyyah reh
berliği sanati olacağt için, sabah kah .. 

K,arU} Ka~ış .. 
Tefrika No. 28 . 

valtısından sonra, jimnastik ad!mla 
kaleyi, sarayları: ve Lahor mabetle
rini bana ziyaret ettirecek sanıyor -
dum. Fakat or:a bui:ÜJl iltihak ede
cek: olan "emfrber,, in dediğine göre, 
yüzbaşı sabahleyin uyandığı vakit 
mühim bir tclgr~ alınış, çizmelerine 
saldırmış, oradan bu gece Peşs.ver'
den hareket edip (PPncap) tn mer -
kezinde duracak· olan treni Delhi'ye 
varmadan yakalamak üzere istasYona 
koşmuş. 

Merak ettim. Acaba bu telgrat res
mt mahiyette miydi? Yoksa General 
Stones'in erkAruharbiyesinden mi ge
liyordu? "Emirber,, telgrafın resmt 
olduıtınu, Peşaver'den geldllinl, fa
kat yüzbası telçab "Ah canımın 1-
tU,, diye birkaç defa şapır ~upur öp
tül!Q için meselenln askeri barek!tı 
tcap ettirecek bir vakaya temasını 

zanney!emedlğ!ni söyledi. 
Rahat bir nefes ald!ın. Mesele mut

laka Miss Stones'e. aittir, dedim. 
Şehri gezmek için Sir Humphrey'in 

hazrrlattığt a..-abaya binerken ~afak 
vakti Hollfcott'u 1sta!'Yona götüren 
şoför bana su tezkereyi verdi: 
~Aziz du Kru.,.~-. 

"S1z1 atlattılım için ılZ' benden 
nefret etmlyecek. Sl:ı, boıunı Lahor' .. 
da vıkit kaybetme. Burada kaleden 
b•ıka bir ıey yok. Siz Agra'dı, Del· 
hl'de daha gDzet teyler görecek. "V•· 
zir Han,. ve ''Ben Hapnl., camllerl 
de var. Oelhl'ye geltrılz. Bent orada 
aaat ondan öDleye kadar golfta, iki
den yediye kadar Polo'dı bulacak. 
Hamlı - Sevglll bir ıekerdlrlu 

Laborl .. Ne güzel isim, Fakat ben
de ne ehemmiyets'.z bir tesir bıraktı 
Hollicott'un hakkı ver. Zira bunda~ 
sonra o kadar ben! hayretlere dil~
recek şehirler gördUm ki... Tekrar 
hatıra, yenisini takdir için eskileri 
atıyor. 

Karaciğerin vllcutta yaplt#T gibi, 
zaman da fikrln gıtlarnıa tesir edl
Yor; bir ırilııgeç vazifesini ıör!l:ror. 

fy! hatırlamalı: için ıseyyah'ın biraz 
da unutması Ilzıın. 

"Lahor., u dtişünd!iğürn zaman ho
şuma giden tara! kaleyi hatırlamak 

değildir. Milstev111erin arzularına gö
re yapılmtş, y!krlnıış, tamir edilmiş 
birçok bina yığınlarlyle orası kar
makarısık bir verd.ir. 

[Devamı vu.)· 

11 STUKA,, lara Karsı , 
Koyabilecek Yeni Bir 
Amerikan Tayyaresi 

Harp basladiiı lüıidentitti l.ıiilijj-
ler, Almanlann Stuka l)ike bom

bardıman tayyarelerine karşı koyabl· 
lt:cek, onlann hakkından gel~bftecek: 
bir çare anJ'orlardL Huıh Fra,,k ia
mlnde Amerikalı bir tayyare ıniihcn

diai bu işi Uzerine aldı Diğer bir ar
kadaşiyle birlikte uzun uzun tetkik
lerde; İngiliz mühendis ve eksper!~riy. 
le :istişarelerde bulundular ve en !"Jb:ı
yet ortaya yepyeni bir modelin plinın.ı 
çıkardılar. 

Bu plln üzerine meydan• cetlrilen 
kiiçük model uçaklarla yapılan tec:-ü
belerden ümidin fevkinde iyi netice!er 
eJd.e edildi. Bunun üzerine bu tip tay
yarelerin imaline baslandı. Uzun isim
leri Vultee Vengeance olan bu tayya
relere kı~aca "Uçan cebenrıcmlı"r., C.f'.
nilmektt:dir. 

Son g@Ien malGmata göre bu aç.ık· 
lar, sadece Stuk.,'lar!a baı; etmek!: de 
kalmıyorlar. MııılOm a, bombardıman 
tayyarelerine düşen vazife, hedefleri
ne varmak. bombalannı isabet ettir
mek ve üslerine dönmektir_ Dü1man 
tayyare1,.riyle dövüfmek avcı tayyue-
1 erine düşer. 

Fakat Vultee'Jer öyle mi ya? Civar
da kmdisini müdafaa edecek bir :ıvcı 
tayyaresi bulunmadıfı takdirde Vu!tee 
bombardıman tayyaresi mütearrıziyle 

m.Ucadeleye girjı,f'bilir ve hattl: onun 
hakkından gelebilir. 

* * u tayyarelerin bir hususiyet!eri 
de homba1andır. Uzerlerin'le yel 

dC'finnenlerinJ arıdrran ufak burgular 
bt:ıJu.nan bu bombalar yere atıldıkları 

zaman patlama1:!ar. 
Fakat, tayy~rede mevcat bur~1ar

dan birisine basınca bomba düşmiye 
hatlar. Basılan ikinci burgu bomba ü
zerindeki bu yel değirmeni burgunun 
dönmesine sebeop otur. Ancak bu bur· 
gu muayyen bir mikdar döndUkteıı 
sonradır ki. düşmekte olan bomba 
pat!ır.ıbilecek bir hale celir. Eter her 
hangi bir sebeple bombardıman ta.yya .. 
resi lfedefini buh\ml7.Sft., bombalarını 
rasgele bo1altmalr. mecburiyetinde de
ğildir. Zira yukarda bahsettliiıni< ter. 
tlbat sayesinde yere kazasız bellaız 

inebilir. 
Bu tayyarenin kanat!arı da pik'! u

c;u1a elverişli bir tarzda yaprlmıştır. 
Tayyare p~ke uçu,a başlamak il.zere 
dönerken süratini a.ı:altmak için ka
natlan üzerinde hususi surette YHPıl
mıs pedallar vardır. Bu sayede çok sü
ratli pike uçuşa ba1lamızdan evvel 
havada ~vazene temini daha kolay 
olur. 

* * 9u tayyarelerin nasıl çahıtıkl~rı-

m göstermek için slzt bir tane
sine bindlrdifimizt farzedellm: 

Yüksek!ere Çikbk uçuyoruz. Birden 
denizde siyah bir nokta beliriyor. Bu 
bir düsman kru•azijriidür. 

'mcti Y nmda otilrdafunuz J)iloturı 
hareketlerini d"kkat1t ta\ıip edinıı O 
evveli tayyareyi ~neşl arkada brra· 
kacak bfr vazlyr:tte manevra ediyor. 
Böy1ece dü.smanıa tayyareyi epeyce 
görmesine mani oluyor. Buoda.n sonra 
uçafl lrravıröriin iJıri ucundan birine 
ıretirtJor, Bu da old" mu? Bomba de
liklerinin kapafını açıyor. Bunlar a
çılınca; pilotun ayak.1arı arasında. &"a· 
yet küçük kahn bir cam be!iriyor 
Tayyare ileri gerı &ittikçe; hedef O· 
l::ın kruvazörün hayali bu camda beli
rJyor. 

Böylece pilot bir yandan hedefini 
göz önünde tutuyor, bir yandan da ne 
boy ve kaç tane bomba atacaCtnı he· 
SAPhYor. Bir kruvazör- için yÜk1'tek 
inHil.k kudreti olan iki bomba ki.fi. 
dJr. Bn kar-arı verdikten sonra sağ ta
raftı bir barpya basr:ror Bu bom
balarm dolmasını temin ed:yor. Bunu 
mliteakip tam hedefin üzerine &"eli
yor. tayyarenin burnunu a$:ığrya çe
viri,.or: mU.azeneyi temin i~n pedal
lar1 indiriyor- ve sonra düm düz aş"!
iıy~ kruvuörün Ü"T.,.. .. fne doP?u ini
yor. Tam yerine geJince birbiri aır
kasına iki burgl1y:ı b:.~ıvor. Builll'l.-ın 
hirisi bomh:ıyı atmak ikinci~i de bom.. 
ha üzer.fnd,..ki YP' değirmeni burguyu 
döntJünnelr içindir 

Son.ra tekrar Yük"le-lmfye baıdryor • 
nedAlları yerine ahyor, bomb'l d!'lik 
terini lcıoatıvor ve var süratiyl~ va. 
ka. mahaıt:nden uı:akl::ıısmıva baıbyor 
Bu ricat esnaıııırtıd:ı. arka taraftaki too 
c:ular miitemadiv•n as~trv~ ate, edi
yor K.ifi dereced@- yüko:e!d:kten son
ra, pilot, ta.yyarevi do~rultuYOr vt! 
tekrar vaka m•halline gr-lerek n~ gi4 
bi zararlar yaph,;.,.ııı tetkik ediyor 

* * . işte Amerikah tayyare mühendisle. 
rinin icadı oJan VuJte,.."Jer. şim

di fncUizler tc-r~f,nd11.n bii'!'ıiik bi-ıt 
memnuniyetlt: lrullanıhvor. v~ bnııtün 
bir çok Amerika tavYUe t•ııı:ctııı.n 
bu ucan cehennem!erJn imali.Jıie mt>ş
ruldilrlcr. 

VENi NEŞRiYAT: 

ALKOL .NICIN BiR GlDA DEOILDIR
llınl •• lçtımat ctOtlerle 7 inci ıa7111nı teılı:il 
eden bu eser d.olı:~or, lbr•hicn Z•tf Oiet ta· 
rafından neıredılmı•tır. 
MAA~IF _ISTATISTIOJ - l•tatistik U· 

mum m.üdClr_hı~ . 1931·39 danı senetir:ıe ait 
f!=a•r!f ııtatııu~ınl neırey1emlttir, 511 ıuıhife 
lık bır c:lt .teıkiJ eden bu •ıtr Mı tarafında 
ıg2s ser:ıeunden itib•rtn oı.•mlüetlmi.Me oklu 
öiretı;rıen, .talebe ve maadf biltçelerinin her 
ıenelu inkıtafını tedrisat rimrelcri ~hrle 
k6yler itibarıle mu.kaye&eli bit we-lcilde allar:; 
melı:te va eıaı metinde villyetler kaaalar 
kö7ler ve. ıehirl•r ldba.rlle bDtCln c>İrenim ı~ 
n~lerındekı mual11ı11 ve talebenin dun:ıml•nna 
aıt. nıufaııal edebt ma!Cmau ihtjva eylemek
tedır. 
• Bu ıenekl ciltte aynca bOtQn mekteplerin 

hına, der~hıne, ırnıf lı:at, oda adeiline, tefri t 
•aı:l,.eılcrırıe. 11hhl prtlanna, lctltü.pbane rtu
umlanna ait huıuıl b;r lc11n1t da !>ulunmalı.· 
tadır. 

Bu eıerden altkadarlara IMdelıda olarak 
ıtönde:rlmektcdit. Maarif iıtatiıtiıdeThıtn 1939 
• 1940 cildi de pek 71r.ında neılr "Ye tevıi edi 
lecelı:tir. 

Istanbul bira fabrikasında elde edilecek yas küsı>e<len 
ihale tarihinden itibaren ba!tada iki ıün hariç olm8" Qzere 
!erde çıkacak kllsıı<lerl 3 - 4 ay urfında almalı: ıartiyle 
arttınnaya konulmu~r. 

100 kazanı 

dl4er ıtın
pazarllkla 

Pazarlık 30.6,942 Sah gQnQ saat 11,10 da Kabata,ı.. Levazım 111be
sindeki Merkez: Sattıı: komisyonunda yapılacaktır. 

tsteklllerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecek
leri fiyıt üıerlndan % 15 teminat panafJ'le birlikte rııezkQr komisyona 
müracaatları. (8919) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhammen 

Doıya No. NEV'i bedel Teminat 

55100/2851 Kodıköyilnde ZilhtOpaşa mahallesinin Dal· 8124 610 
yan aral!ğı ve Iğrıp sokağmda 360 ada 1 
parsel eski 19 yeni 19, 21 lı:ap! No. lu 
(2708) metre murabbaı arsanın tamamı 

Yukanda yazılı gayrimenkul 8/6/942 tarihinde kapalı zarf usullyle 
arttırmaya çıkarılmış, talibi zuhur etmediğinden 1 ay m!lddetle pazar
lığa bırakılmıştır, 1/7/942 Cıırsamba günü saat H de Milli EmUlk Mü
dürlüğünde müte~,.kkll komisyonda pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. İs
teklilerin muvakkat temin:ıtt makbın veya mektupları ve nüfus hüviyet 
cilzdanlariyle birlikte komısyona ve fazla izahat için MJW Eml&k M!l-
dürl!lğüne müracaatlort. (6516) 

Üniversite A.. E. P. Komisyonundan 
Ek.slltme19 konulan f~ Muhammen 

bedel1 

250.000 kilo odun Beher 250 kilosu 

Teminat 

650 kuruştan 838 Ura 
ttnlversiteye almncak odun 2/VII/1942 Perşembe günO •ıı.t 15 t• 

rektörlükte kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. fsteklfler Tlcareı o
dası ve teminat makbuzlarl,.le tekil! zarflarını ihale .ır!lnQ ... ı 14 te rek· 
törlüğe vermelerL Şartname rektörlükte görülür. (6585) .. 

Kıyafette lnkdap 
Yazan. ULU.'lıAY 

''insan kıyafetine ıörc karııtaur 
Zcklaına göre de utar!anır 

Diye bir ıöı vardır Bunun tab1ili ~J 
rettin Hocanın "Ye klirküm 7e ı•• h 
klyesln! hatrrlatır: Temiz p3.k giY,· 
miş bir adam her yerde iyi kabul E 
rür; teşyii d~ malümatına. Zt'k3.sın:t C 
redir. Ben bu cümleyi böyle t~ıir ctr 
ycccfim: ZCka tle kıyafetJ uzta,h•ar: 
ıck3nrn k'lvRfete olan teıfrini c!e 
):ıC'aıiım. Bövle muh~.kt>me ed!nce k 
dınhltn erkıPlclf'ri ft"ruıh fcrıah ge 
tiilni kabul etmek ve lciz bir ra--1 
!Q\c: dlyr anılın kadının 7aphi; b 
yük ink1llh1n önUndc hiırmet1e egı 

mck t(":tp rdt'T'. 
Eıdridm kadındıtn ~h •dildilı zc 

man: ''SRçJ urun. akh kıw=ıı,. denil.l'd 
Kadtnhır inlnlihııı bur;;ıd:ın batlad 

lar Akı'1anna h:ı1.ks17 olarak mıki 
tat"Rftntiıtn bir ölcÜ tC$kİI edrn S3(, 
rı ktsrPer. Ô'"ld;)n sonra kend'lcr· .. 
ıcfz isnat eden imnlerin n.c ola.cağrı 
~ütündüln Evv~li hltıra gelen lnvı: 
fet moseı .. ; 141. O h•ld• lnktlibı 1< 
''•ff'tt~ yapmak llrnndı 

K11cltn ~e1ce nasıl siyinlrd!? 
Dant~lilı, sut&$h ic; çama,ınnın i 

!'erine dtmfrle-r!e, baJina1ar1l!I beli fr 
ceftm, göfsü ve kalçalan bireT pann._ 
hksı~ be1kon bal'.nt" koTitt bir kort 
elverdi. Her taT'aftnd:ın dantelle 
p0sk611er. hırçlar, lrurd~lllar. fiyoı 
ratar sal!anan ewabm altına Ü•t üısl 
al. yQU, pembe. mavi ıan Jürtttnı~ 
reçlrir. bacağrna ~ydifi siYllh çoraı 
lan dizlcaJ)afınm ü11tünden enli. ci 
celdi, lcoku1u 41Jartferler'• le tu.tturuJ 
dn; ayağında ayakkahT olarak bal~ıı 
lanı lı•dar çıkan düğmeli fotinler ha 
!umırdu.. 

Hele aaç tuvaleti ite taı>ka bir bac 
1ı:a lı!llf<t nüman.ııl idi: Tepeyo dolr 
füzumsuz btr moda Sbidf"si cihl ywl 
selen topaz yüzlerce ffrke~lccle tut 
tıırulur •e başta bu b.d.tr yiik az e 
liY-<>?'Tl\114 ribi yine firkete1eJ"le h~r 
r•fa ufak bfiklümler ltave edi!irdi, Oa 
dan sonra eski şairlerin etıı Anka J'\IVlil 

ıı• na benzettiklert btt jü1fde .,..nU 
Jar üzerine bir çiçekçi c'l.meklnım, b 
kuşçu dükkllnmı, bir manav scrgiatr 
hatJrlatan Cf'DİIJ lcenar)r bir 4apk;ı c 
turtuJar mızrak g;bi uzun llnclerl 
tattarulurdu. 

Bu hJ'afetle elind.- uran 11aplr bi 
oemstye, uzun kordon~n bir çanta il 
sokaıl• ÇTk•n kadın elbette acz:in tim 
.. ıı gibi idi, 

Bir el! ile o allı güllü fiiponlaı 
göaterecelr nrette eteğini tohr.ııca\ 
öbOr eliyle şemsi,.eı!ni cantAwmr kol 
hyacak Tramvi\ya binmek fetn iiçür 
CÜ bir el yok ki y~rdtrn etwil"I. O z:a 
man iradın te.b:1tiyle bi ... ttkefin J'31 
~ftnTna muhtaç O!an bir llftflr maJ: 
l!lctıır. 

Kadm buırün kendini acze dü,üre: 
bOtUn bu lüzumsuz ıafralan atmış 

trr. Evveli ,apk:ıvı S"'de1t!Jtlmrlş, h1 
ti hıriebni,tlr. Ba~dan. 1900 ~enes 
edtpler.nin: ''Saçla.Tını sillc.etec!;ği. ı:ı 
man gümüş 1cjene b!r firkete :nğmn 
rn ,.afıyordut.. diye tasvir ettikll'l" 
lii.z:nmqı_T. .UkU tf'ferriiatı ne a~ııs 
tn ... Her a~am, çtkardtiı zaman kar 
nmı, höfrünil hart h~rt k-ışrndırın 

korsa cenderesinden vUcudi.hı.U lcur 
tann.r,nT B<"calrtı:nntn çıplak oldu 
luna inanm:1k ister c!bf ayağına teı 
rengi eorap!ar giymiştir Srrtmda bi 
kat"t1 ı"Ömleğin üzerine bir karış es 
V&P •• Kryafetindekt bu sad:elfk kadıa 
eskfdea olduğu c-ihf sok~kta mel me 
rtraftan mu::ııvenet bc-kllyeo bir m, h 
lü1ı:: menzi1esinden kurtarclı, Bire:. 
"Sporti-v., ol.-ın!arı yilrürken tramv1 
ya atlamay, bir eflence gibi tel!kk 
ediyorlar; h.attl eski usule riayet ede 
rek yardım etmek ne;ı;aketlnde bulu 
nan!.ara kıranlan da gördüm 

Biz orkeklere ırelince: Ril.İS blr kı· 
vafeUmi:ri bile düreltmckten l.ctz ol 
"ufttmuzu asrrla.rdanb~rf fsbat eder 
zavallı mah10klan• H.l.IS koltuk alt· 
larr sımsıkı, cöğ'jü ilik~i uzun bir cekc1 
yelek drnilen koJıııı -,. ve lii?"amsuz ik.l"J. 
el bir ceket, etrafına renkli blr kuma• 
ıarı!mrı kaık.atı bir J'ilka Kalı;.al:..n 
kasıklan aaran omuzlara a,rlmııt b:r 
dizlik, baldrrlan oılı:an IS.tikli çorar 
baiı ... Sonra altlan demlr-Jf kaba yW: .. 
lü lendürba papuç!ar.. Erk.ek kıyafeti 
teldini defiştirmis. fakoı ç"'Jd;nl hiç 
,aşmamışhr. Orta çafdanbm kıy;ıfet 
daima ceket yelek ve pantaJonun et· 
rafında dolaşır. 

Halbuki şimdJye kadar mümkfin mer 
tebe tabiata yaklaımalıydık. Koltuğu
l'Tluzu. kamnmzı, belimizi cendcre!er ... 
den lıcurtarmah, eski Yunan!!er, yahut 
Rom.ahlar albi pratik &eniı Ye ferah 
bir lanfet ıeçmeliydik. 

Daha kıyafetJerindt biJe btr iultıli:p 
vaJ)amıyan biz erlrekJerln dUnyayı tan
zim etmiye kalkışmalanna ~mbilır 
kadınlar ne kadar eüler!erl Bf!'!m bi!' 
türJiJ yapamadığımız bir irıkılibt bu 
derece sükO.ncrtle yaJ)mıt ohmıları iti· 
hariyle ben kadtn.larrn erkeklerden da ... 
ha meziyetli olduklınna inanırsam 

ı .... .,. rt ... Vl'fm , _, 

Sinema Projeksion 
makineleri 

Ses Tertibatı 
AMPLİFİKATÖRLERl 

Türkiye Vekili : 

NECiP ERSES 
t,tanbuJ - Beyoğlu, İstik~. 

' Cad. 193 , 



TAN 
f, 
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HASAN 
" -· 

VITA i ICM LE i 
ücut için Vitaminin Ne Kadar Lazım Olduğunu Herkes Bilir. Cild İçin de Vitamin Ayni Hayattır. Son Zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ltriyat ve Güzellik Enstitüleri Vtiaminli 
remi İstimal Etmeğe Başlamışlar ve Güzel Neticeler Elde Etmişlerdir. Ciltlerini Besleme}( ve Gayri Tabiiliklerini ve Enfeksiyonlarını Gidermek Yolundaki Gayelerinin Tahakkuku 
zerine Bilhassa Kadınlar Arasında :Müthiş Bir Heyecan Tevlid Eden Bu Kremler Bütün Müstahzaratı Alemşümul Bir Mahiyet Alan Eczacı Hasan'nın Enerjik Mesai siyle İstihzar 
dilebilmiş ve Hasan Vitamin Kremleri Namiy]e Piyasaya Çıkanlmıştır. Yüzdeki Sivilcelerle Ergenlikler ve BuruşukJuklan İzale Eden, İhtiyarları Gençleştiren, Gençleri Güzellestiren 

Bu Kremleri Derhal ve Bili Tereddüt İstimal Ediniz. Hasan Deposu ve Şubelerinde: Küçük Tüp 17.5, Büyük 30, Dört Misli Büyük Kavanoz 125 Kuruştur.• 

Unutulmaz Bir 1 . 

Yolculuk ı Dr lbrahım Derıker 
119-------T E S 1 R 1 K A T ' i•"J Leyli Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı 

TAZE MEYV ALARDAN tsTlBSAL EDlLMIS Kısmına At.nacak Talebenin Kabul Şartlan 
l..W Baş tarafı 3 üncüde eıtrı.Jr Rutueaı Dablll79 KOteıı .... 

Türk ordusunun kumanda mevki- u. Her d11 ıut u dea -· BeFOf 
·ınde bulunan bütü büyük rütbeli " · AfacamU. 8alııaatacı cadd•d çap. 
bayları tanımaktadır. İnönü, he: b i· Olr"tm• 90hlı: No. u Talafoft ı 42461 

ıden, çocukları hakkında da ızahat ZA vl: Gerede r.i.ıfus memurlugun-
:Iı. Kendisiyle karşılaşan. 1şi 5ÜCÜ dan almtş olduğum nQfus hüviyet 
kkında malumat arzedcn yurtta-şlı.- cüzdanımla Beyoğlu askerlik şube -

izahtan bittikten sonra. hep çocuk- sinden almış o:duP.um vesikamı zayi 
·ınr, onların hangi meslekler için ve ettim. Her ikisinin de yenisini ala_ 
szl ycı\ştiklerinl sormaaından şu- cağundan eskilerinin hükmü yoktur. 
anlıyordum: O, yurttaşlarına Seli- Ferlköy Fer•ce •okak 16 numa· 

n bir milletin ancak sailam aile t.:- r•cla Hallt o(jlu 324 dol!umlu Hl· 
tli üzerine kuruJabi!eceğini telkin et- d•yet lpeko(illl. 

.iDRİS MOSHIL 
(GAZOZLU) 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoş • • içimi Kolay 

1 - fstekUlerfn, aşağıda yazdı vesikaları tamaml:ımı:ı oldukları 
haJde ve ttp ve eczact kısmından hangisine girmek ıst.ed.iklerlnl ve sabit 
ve açık adnsh:rinl bildirmek suretiyle doğrudan do~ruya Sıhhat ve lç
timat Muavenet Vekilliğine istida ile müracaat etmeleri Iazımdtr. 

Tam evrakla yı:pılan müracaatlar sayrsı kadro ihtiyacından fazla o
lu~a. keyfiyet gazetelerle ll~n olunacaktır. 

2 - Kabul muamelesi dilekçenin alındt~ tarihe gör~ değil, veslklla
rm tamamlandığı tarihe göre yapılır. Eksik evrak i!f! mfiracaat edenler 
veı-ikalarmı tamamlıyacakları tarihe kadar müracaat etmemiş saytltrlar. 
(Dilekçenin almdığı isteklinin adresine bildirileceği gibi. kabul edilip e
dilmediği de zamanında aynca yazılacaktır.) Vesıkaları bağlanmamış di
lekçelere cevap verllmcz. Ve bu dilekçeleri üzerinde hlı;bir muamele ya
pılmaz, •k 1stiyordu, Bir milleti ayakta tu

,·ıecek ahlaki kuvvetlerin ve fazilet· 
-in doğup kökleşeceği yer ailedir, 
bir insan için iyi bir iş yapmak, 

zel bir esere vücut vermek dışında 
Je edilmesi mümkün olan saadetlerin 
ltlı bulunduğu yer, aile ocağıdır . 

S&tup ve Neşrıyu MUdtırü. tiaW 
LOttl DardilncQ. GazetecllfJc " 
Neşriyat T. L. S. TAN matbauı 

MARKASINA DİKKAT: Fiyab 60 Kanı1-
, _______ , ____ Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklletinin nıbattm tıaizd1• •' 

3 - F. K. B. stntflna liseyi veya lise derecesinde olduğu Maarif Ve
killikince tasdik edilmis okulları en asağı iyi derece ile bitirmiş olanlar 
alınır. F. K B. den yukarı Fakülte sınıfları için bulunduğu guuft pek iyi 
veya iyi derece ile geçmi:ı, yabanct dil ve askerlik imtibanlannı vermiş 
olmak (Tıp Fakilltesi 3 üncü sömestri için F. K. B. sır.tftnı fyl derece 
ile bitirmiş ve vizelerini en iyi veya iyi derece ile V(;rmiş olmak) lftznndır 

• • • 
Şefim.lzin faz.il~ll bir aile reisi •e 

hususi zevk ve itiyatları bakt
ndan da örnek teşkil edecek bir in
n olduğunu biliriz. Onun eski bir 
irk sporu olan biniciliği canla.'ldır
iı. kendisinin de sporcu, iyi bir b1• 

:1 olduğu, musikiyi sevdiii. yalnız 
di vatandaşları tarafından deği!, 

bancılarca da bilinir. Fakat onun 
kadar vefalı olduiunu bilmem her 

'S bilir mi? Geçmişte millete hızmct 
miş, faJCat bu hizmetleri •alrtinde 
kendılerinden sonra gereği kadar 
nunamış insanlan birer birer dir:ilt
ye çalı§ıyor. Namık Kemal için ö

munün ellinci yıldönümünde tören
r tertip olunmasını, resmiyle pul1ar 
sılmasrnr, büstlednln yapılnıasırıı 
ıretti. 1stanbulda bulunduğu 11rada 
JZel Sanatlar Akademisi'nln heykel 
elyesinde yapılmakta olan büstünü 
aka ile tetkik etti. 
Gene seyahatımızda, bir gün, Ulus· 
Falih Fılkr Atay'ın Ali Suni hak

ndaki yazısını okumuştu, Bunun Ü· 
rine Suavi'nin hüviyet, zihniyet ve 
mayiıllerini iyice aydınlatacak &U· 

tte ince?emeler yaptıracaimı. bu i:ı 
lemeler sonunda kendisine izafe olu. 
ın meziyet ve kuvvetleri haiz olduğu 
ılaşılrrsa bu adamın hahralannı mil
tın vicdanında dirilteceğini söyledi, 
Seyahatmuzda iyi ve faziletli ha.re
tlerin 1nônu'yü nasıl mütehassis et
•inin örnekleriyle karştla~tık. ls
nbul Üniversitesini cezerken bir a
lık siyaset hayatına girip büyük 

kiler işga~ etmiş, fakat bir :nüd- I 
:t sonra kendi isteğiyle tekrar kitrsü 
ne donmü5 olan bir profesörü yiiz
rce genç adamın ortasında dolaşarak 
\!arı yetiştirirken gördü. Profesöril 
• ıc;inde bulunduğu muh!tin manzara. 
nı c;ok beğendi. Ona o kadar yalını. 
k ve teveccüh ııösterdi ki eğer bu 
rofetör siyaset hayatının keııdislni 
kart:ıbileceği en yüksek mertebelere 
• çıkmış olsaydı, nihayet şimdi ııör
ıgiı kadar takdir ve sevııi kaza.,abi
di. İşin! bilen, iyi c;alııan bir asi!
n, alaka ve teveccühüne mazhar ol
ık hususunda profesöründen ecri 
1mıyordu. İstanbul Üniversitesinin 
yoloji Ensutüsünü cezerken ~ıı 

nstitünün çalışmaları, laboratuvarla-
ve müzeleri hakkında pek canlı iı:a

at veren asistan Başaran, Reisimızın 
n fazla teveccüh ve takdirini kazanan 
ıaarlfçilerden birisi olmuştur. Göru
ıyor ki İnönü jçin, işler arasında bir 
lemmiyet ve §eref "hiyerarşisi,, yok
ır. Ancak insanlar arasında, işleıinde· 

ehliyetleri ve başarı!arı bakımından 
ır hiyerarşi olabilir. 

* * .. 
yolcuJak bize Reisimizin kalbini 

tanıttı. Tek çocuklu ana bu c;o
uğunu ne kadar ıeverse, çok çocuklu 
nanın da bunlardan her birini öteki 
nanın çocuğunu sevdiği kadar sev-
1esı bir hakikattir Gördük ki Reisi
'llz qe, kendisini ç.ok ıeven ve yetiş
nniş olmakla iftihar eden milletJnin 
adınını, erkeğini, çoluğunu, çocuğu
u, oz kardeş!eri, öz hemşiresi ve ço
ukları gibi sevmektedir. 

Bıktrlı:6y Kızılay ıabcılnden: 
4 7 942 cumartesi 1111 22 den itibaren bO· 
n ı:ece devam edecek olan m'htap cileaceaı 
orya p~jı . ıraıinoıunda tertip edilmitıir. 
vctfyclennlıı Florya pllj euinoıundan alı-

z 

Erzurum imar Birliği 
Reisliğinden 

tmar blrllğine ait sinema binasının 
erli mai:Z'c:4 •. : •4- "· "\:lftM!: aksamı 

palı zart US'Jllyle eksiltmeye lto -
ulmuş ise de tnllp çıkmadığtndan 
ş"f bedeli arttırılmak suretiyle ye
den kapalı zarf usulıyle eksiltme

e konulmuştur. 
Keşif bedeli (29882) Ura {05) ku

::ııstur. 

Şartname, pUn ve keşif evrakı ve 
:liğer evrakları imar birliği muhase
b mıde görülebilir, 

Eksiltme 3 Temmuz 942 Cuma günü 
Erzurum vilbet makamında topla • 
nacak imar birliği komisyonunda sa
at 15 de yapdncaktı:r. 

Muvakkat teminatı (2241) Ura 15 
kuruştur. 

Taliplerin Tic:cırc-t Odası ve bu işe 
alt Nafiadan olaca\tları ehliyet vesi
ka. teminat makbuılarını ve tekli1 
mektuplarmm yuı;anda adı geçen 

ndc saat 14 ô~ kadar imar birlitl 
reaıne vermeleri ilJn olunur. 

.(6361) (6631>) 

f zınlt Hattı 

Mudanya Hattı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
Cumartesi 14.00 de Marakaz, 
Sus Galata rıhtmunda.n. 

9.50 de Suıo 
Pazar 9.50 de 

Bandfrma Hattı Pazarte~I, Çarşamba ve Cuma 8.00 de Mara
kaz Galata rıhtunından. Ayrtca Çarşamba 

20 00 tle Mersin ve Cumarte~i 20,00 de An- ı 
talya Tophane rıhttmmdan. 

K•rabfgı Hıttf Sah ve Cuma 19.00 da Bartın Tophane nhtı
mından. 

lmroz Hattı 
Ayvalık Hattı 

Pazar 9.00 da Kemftl Topbanl! nhhmtndan. 
Çar$amba 12.00 de Burıp, Cumartesi 12.00 
de Mersin Sirkeci rıhtımından. 

Perşembe 13.00 de Tnh:m, Pazar 13.00 de 
İzmir Galata rıhttmmdın. 

Mera:n Hattı Cuma 18.00 de Çanakkale vapuru Sirkeci 
nhtuntndan. 

NOT: 3 Temmuz 942 brlhlnden itibaren Mer
sin postaları lskenderuna kadar temdit edil-
miitir. (7004) 

•• 
it O T: Vıpur aeferlerl tıaldcındı 1'11' tDrfO malOm•t ı,aOıdı 

telefon numaralur ya.nlı ac.ntelerfmlzden 60ranlleblllr: 

Bıı Acenta Galat• - G•lata nhtımı Llm•nlu Umum 
MUdOrlUOU binası •ltınd• 42382 

Şube Acentalrlt Gılata - Gıl•ta rıtıtımf M ınt•ka Liman 
RelallOI Bln111 •ltı nda 

'ube AcentellOI Slrkecl - Sirkeci yolcu ealon u 
40133 
22740 

~~ ................................ .,, 
. . " 

.. ·· lstanbul . L~yazı~ _. Amirliği · ; " 
. . '. ; . " 

···, Satınalriıa ·Komisyonu İlanlan · · 
Kd telA 17,700 Metr .. " 
Trikoton · · 600 " 
Lavanten astar 800 " 
Tepe muşambası 600 " 
Hakt şapka kurdclast 3600 " 
Siyah vatka 4000 Adet 
Ay yıldu; 9000 " 
Büyük parlak düğme 82,000 " 
Küçük parlak dügme 65,000 " 
Siyah hava kapsolu 7000 " 
Pantalon kancası 15,100 " 
Küçük kemik dilime t99,020 n 

Büyük kemik düğme 25,620 " 
Küçük kopça 8500 n 

Sakandırak düğmesi 18,540 " 
Yukanda yazılı malzemenin pazarl!kla. eksiltmesi 7/7/942 Salı gQnil 

ısaat 14 de Tophanede İst. Lv. Amirliği satm alma komisyonunda taliple
rin getirecekleri nümunelerden beğenilmek suretiyle yapllacaktır. İstek
lilerin n\ımune ve tl'mınatlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(53 - 7014) ----Beher kilo~\!n; 37.5 kuru$ tahmin edilen 30 ton çm•allı derma!'on 
!asulyesi alınacakttr. Pazarlıkl<ı eksiltmesi l/7 /942 Çar~:tmba günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komiı;yonunda yapı1acaktır. 
Kati teminat! 1678 lira 50 kuruştur, Nümunesi komisyonda görülür. Ta-
liplerin belli \•akitb komisyona gelmeleri. (42 - 7013) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhammen 

Doaya No. NEV'i bedel Teminat 

52301/2498 Fatihte KAtip MuslAhıttın mahalesinln l(j. 41 
remit caddesinde 277 patta 2222 ada ı par-
sel eskı 24 yeni 22 kapı No. lu (59,50) Metre 
murabbaı arsantn 15/18 hissesi 

52a01/1841 Buyillı:carşıda Astarcı ban alt kattnda 21!12 180 
ada 94 parsel 15 kapı No. Ju odanm tanıa• 
mt 

32301/1238 Fı..tlhte esk:i Mopa Hilsrev, yeni Küçiik 150 
Mustafapaşa mahalleslnın Helvacı Ahmet. 
sokağinda ı eski 19 yeni 6 kapı No. lu 49' 

51188/78 
metre murabbaı arsanın tamamı 
Fatihte e ki Koruk Mahmut yeni Seyit Ö- 30,77 
mer ır.ahalleslnln e~kl Koruk Mahmut çeş-
mesı yenı Ziya Gökalp sokağında eslt.1 ve 
yeni il kapı No. lu arsanın 1/2 hissesi 

55100/3420 Büyükderede eski Frenıc kilisesi yeni Mek- 360 
tep 1>okatmda eski 10 yeni 58 kapt No. lu 

3-2048 
evın tamamı 

Beşik~ Köyiçi mahallesinin eski Bostan 455 
yeni Taşmerdiven sokai!zıda eski 22 mü
kerrer yeni 40 kapı No. lu (91) Metre Mu-
rabbaı arsanın tamamı 

H 

12 

3 

27 

35 

Yukarıda yaztlı gayrimenkuller 1/7/942 Car~amba günü saat 14 de 
Milll EmlAk Mudürlüğünde müteşekkil komisyonda ayrt ayrı ve açık 
arttırma ile ı:anl;.c-aktlr. isteklilerin nüfus hüviyet rfü:cianlan ve temi
nat mııkbuzlariyl~ birlikte ihale saatinde komlsyond.. Vf' fazla iuıhat 
Jçin Mllli Emliık Müdüdüğilne müracaatları. (6~1~) 

N 1 HAT IŞIK Sirkeci HamJdiye caddesi No. 3'1 
Posta kutusu 346 

lstanbul Küçük 
Mektebine Talebe 

Sıhhat Memurlan 
Kabul Şartları 

1 - Türkiye Cümhuriyetl tebaasından olmak ve yaşt 18 den aııaiı 
26 dan yukarı bulunmamak (20 den yukarı olanların ı:.skerliltle ili~iği 
kalmamış olacaktır.) 

2 - Orta okuldan pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıf
larinda bir vey:ı iki sene fazla okumuş olanlar tercfü edilecektir. Bun
larla kardo dolmazsa orta dereceliler de alınır.) 

3 - İstekhler, bütün e\Taktnı tamamlamış olduğu halde dilekçeleri
ni 15 Eylı'.il 1942 tarihine kadar Ll'yll kısmı için Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekılliğine, rıehirt kısmı için İstanbul Sıhhat ve İctima Muavenet 
Müdürlüğü vasttasiyle okul Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kabul mua
melesi tam evrak ile mıiracaat ~n-asma göre y3pıltr. Evrakı eksik olan
lar, tamamladıkları tarihe kadar müracaat etmemi$ say.ılır ve hakların
da muamele yapılmıız. 

Gönderilecek vesikalar şunl•rdır: ' 
A - Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya tasdikli sureti, 
B - Orta okul şahadctnamesi asit (daha fazla okumu$ olanlarm p

hadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdık eden resmt vesika) 
C - Bastlmrş örneğine uygun ve üstünde tasdikli :fotografı bulunan 

bir sıhhat raporu (bu raporu hastane Baş Tabipleri zar!lıyarak üstünü 
mühürliyecek ve istekli tarafından mühürlü zari halinde olarak gönderi
lecektir.) 

Muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nü
mune hastaneleriyle İ:::tanbul Cocuk hastanesinde ve İzmir, Bun:a. Kon
ya, Adana, Sn:nı;un, Baltkesir, Aydm Memleket hastanelerinde yapılacak 
ve istekliler bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüklc-rine bizzat miiracaat edeceklP?"dlr. 

D - Çtktıklar1 okuldan veya mahallin polisinden alınını~ iyi hM k~
ğıdı, 

E - 4,5 x 6 boyunda üç tane fotoyraf (cepheden alı!"!mıs ve ince 
k~ğTda basılmış ol11caktır.) 

4 - Leyli lı;u;mina kabul edildiği kendisine tebliğ olunanlar okula 
iltihak ederken, örneği aşağıda yazılı ve nnterlikten tasdikli bir taahhüt 
senedini birlikte götürmiye mecburdurlar. Taahhüt senetsiz veya örne
ğine uymıyan senetle müracaat edecekler kabul 'llUt"ımazlar. 

TAAHHÜT SENEDi ÖRNEGI 
Leyll Küçlik Sıhhat Memurları mektebine alın~irak tahı;il edip me

zun olduğumda, Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vek~letinin tayin edeceği 
vazifede beş ytl hizmeti kabul etmediğim veya kabul edip de muayyen 
müddeti bitirmeden blrnktığım ve sıhhi sebepler dışında mektepten dai
mi olarak çıkarıldığmı takdirde benim için sar!edilmlş olan parayı ta
mamen ödemeyi VP bu taahhüt senedi mucibince henden istenecek para 
için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütül
mesini kabul ve taahhüt eylerim. 

1 mza ve sarih lkametglh adre.1 
Yukarıda &dres ve hüviyeti yazılı olan bu taah-

hütname mucihince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılt için 
iki yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 liraya ka
dar parayı, faiziyle beraber borçlu birlikte müte
selsil kefil ve miışterek müteselsil borçlu srfatiyle öıiey~im. 

Kefllfn mealeöl ve sarih adreıl 
(6758) 

4 - Müracaat edenler, aşağtda kaydedildiği veçhilc 'kabul sırasına 
konulurlar. 8 mcı maddede yaztlı vesikaları tamam olorak göndennış 
olmak şartiyle, 

I) Olgunluk imtihanı ve lise bitirme dereceleri (Pek iyi) olanlar, 
Il) Olgunlıık imtihanı (pek iyi) lise bitirme (iyj) olanlar, 
III) Olgunluk imtihanı (iyi) lise bitirme (pek ıyi) olanlar, 
VI) Olgunluk imtihanı ve lise bitirme derecel~ (iyi) olanlat-, 
V) Ttp Fakiiltesinin muhtelif sınıflarma devam edenlerden (pek ı,.t 

ve iyi dereceliler) 
5 - Yaşlart 22 yi geçkin olanlar, yurtta olrumıya ve flerlde mecburi 

hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı veya Arızası bulunanlar 
ve evliler kabul edilmezler. 

8 - Gönderilecek vesikalar şunlardır: 
a) Türkiye Cünıhuriyeti tebaasına.an olduğunu bildiren nüfus hüvf ... 

yet cüzdantnm ı:ı:::lı v~ys fotograflt ve ta!'ldikll sureti, 
b) F. K. B. sınıiı için lise l)itirıne ve olgunluk :sah::ıdetnamelerlnin 

a!<h, veya şahadetnamesl henüz tasdikten gelmemiş ise lise müdürlüğü
nün bitirme ve olgunluk derecesini de gösteren fotografn ve tasdikli bir 
vesikası (bu vesika talebe tarafından doğrudan doğıııya füe mildiirlilğün
den dilekçe ile iı:ter!i r. Ve müdürlilktcn Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
killiğine gönderilir . Liseden bir yn veya daha önce tnezun olanlar bu 
müddeti nerede ve ne suretle geçirdiklerini bir vesika ile bildirmiye 
mecburdurlar.) 

c) Tıp Fakültest birinci smllı için F. K. B. lıntiban notlarını ve n
çünçüncü sömestr için F. K. B. imtihan notiyle vizP notlarmı bildiren 
Dekanlık vesikası. (Bu vesika istekli tarafından Dekanltktan alınarak 
dilekçeye bağlanlr.) 

d) Okudu!tlan liı;eden veya oranın emniyet idaresinden alınm~ iyl 
hAl kAğıdı. 

e) Basrlmı' örneğine doldurulmuş ve üstünde tasdikli fotografı 6u
lunan bir ;:thhat raporu (Hastane baş tabiplikleri bl: raporu mühürlü 
ıarf içinde istekliye verir.) 

Muayeneler Ankara. Diyarbakır, Errurum, Hayd:ıT"paşa, Sivas Nnmu
ne hastaneleriyle İstanbul Çubuk hastanesinde ve Adt!na, Aydtn, Balıke
sir, Bursa, İzmir, Konya, Samsun Memleket hastanelerinde yapılacaktır. 
Muayene için !stekliler, bu hastıınelerin bulun:luğu vilayetlerin Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine bir dilekçe ile bizzat müracaat e
deceklerdir, 

f) Altı tane fotograf (cepheden almmış ve 4,5 X 6 ir.cc k4tıı:Ja ba
sılmış olacaktır.) 

7 - Kabul edildikleri kendilerine tebliğ olunanlar, yurda iltihak e
derken , örneği ı:.şağıda ynztlı ve Noterlikçe ta!'dikli bir t.ıııhhüt :ı:enedlni 
birlikte götürmiye; mC'Cburdurlar. T aahhüt senetsiz \·eyr örne~ine uymı-, 
yan t aahhüt senPdi;vle yurda müracaat edenlerin kabul mucmelesl yapıl
maz (Bu senet istckii tarafından aynen tanzim ve imzıı edilecek ve alt 
kısm'ı örneğinde görüldüğü gibi kefilli tarafından keza aynen ve tama
men yazılarak ımzalanr.cakttr. 

TAAHHÜT SENEDi ÖRNEGI 
Leyll Tıp Talebe Yurduna knbul edilerek herhan~i bi!" Tıp 'Fakfilte

sinden tabip ohr:ık çıktığımda 2000 sayılı kanun mucibince Yurtta geçir
diğim zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir miiddetle (1) Sıh• 
hat ve İ<;timat Muavenet VekAletinin lüzum ıtöreceı:i mahallerde hizmet 
lfasmt kabul etmediğim veya muayyen müddeti bHirmeden hlrmPti ter
keylediğim talıtdird•· Yurtta benim iÇin sarfolun:m paranın iki katını ö
demeyi ve tıp tahsilimi terkettiğim veya sıhhi sebepll'!r dl~rnrla Fakfilte
den daimt olarak ÇJkarddığtm yahut Yurtta bir senederı az bir mUddet 
kalarak Yurdu terkPylediğim t akdirde benim için sı.r!edilmls olan para• 
yı tamamen ödemeyl ve bu t aahhüt senedi muc-lbinre benden istenece~ 
paralar için, odeme": mecburiyetinde olduğum tarihten itibııren % 9 faız 
yürütülmesini ve 2000 sayılı kanunun di~er ceza! hiikümlerinin de h:ık
k.ımda tatbikini kabul ve taahhüt evlerim. 

imza ve sarih lkıımet112h adresi 
Yukarıda adre:; \"e hüviyeti yazı1Iolan nm· bu ta-

ahhütname mucibince ödemek mi?<' uriyetlnde bulu dufu her der!; yfü 
için üç yüz lira olmak üzere b n tahsil müddeti kin ceman 1800 li
rayı ve iki katını ödemek mecburıvcti hasıl olduğu taltdırdc 3600 liraya 
kadar parayı, f:ııziyle beraber borçl1J Ue birlikte mUtt-sclııl1 lte!ıl ve mU~
terek müteselsil borçlu :ı:ıfatiyle ödeyeceğim 

Kefili., "1eslı.ftl vıı aarlh adreaf 
(1) Ec7.act olmak lstiyenlerin tanzim rdecekleri senetler (Ll'yU Tıp 

Talebe Yurduna kahul edilrrek Devlet h~;:ıhma okuyup Eczacı cıll.tt~ 
da 3989 sayılı kpnun mucibinc-e U<: <:~ne mildd,.Ue Sıhhat vr İçtimai Mu• 
avenet v .. k~letinin llAh) şeklinde yaz:ılacr.ktır. 

F.czactlıır için 1200 lira 
Eczacılar lçi-r: 2400 lira (6757) 

incaat ilanı ,~---------·---, 
!f :·AğliDKôE.mYürlAeriG~letmAesiLUlmNumAl\tCüdiıA·rıuK· ğuT· ndleRn: 1 Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Baıkanhijından ı , _ 

Pazarhk Suretile 

1 - On b!:5 gün müddetle eksiltmeye çıkarılan 29908 lira 5 kuruş 
(Yirmi dokuz hin dokuz yüz sekiz Lira beş Kuruş) kesif bedelli Beykoz 
Kayıkhanesine ve Spor salonu inşaatına talip zuhur Ptmedlğinden pa
zarlık suretiyle ek.«iltmeye konmasına karar verllmiştiı. 

2 - Pazarlık (f/7/1942 gününe rastlryan Pazartesi günü saat 18 da 
Taksimde Sıraservilerde 57 numarada Beden Terbiyesı İstanbul Bölgesi 
binasında müteşekkil hususi komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt hususi şartname, umumi esa:ı:lar ve ke,.ıf hülAsa!;J her 
gün mesai saatleri dahilinde yukarıda yeri yazılT Bölge binaı;t Muha
~ebe ı;ervi:ı:infü•n 100 (yüı) kurus mukabilinde ahnabil:r. Bu evnka ek
lenmesi ıavm geleıı proje, Nı:ıfia Vekaleti umumi fennt şartnamesı, ba
yındırlık isleri genel sı<rtnamesi l!<e fazla mevcudu bulunmadıjtmdan ay· 
ni binada Talim ve Terbiye Şubcsınden taleple her zaman tetkik oluna
bilir. 

4 - Muvakkat teminat miktar? 2243,00 (İki bin iki yüz ktrk llç Ll-
radtr.) 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve şimdiye kadar en az bir de
fada 20,000 (Y!rmı bin) Liralık bir taahhüt işini muvaffakıyetle yaptık
larını tevsik eder vesikalartnt, İstanbul Vlliiyetlnlen eksiltme tarihinden 
asgari üç gün evvel alınmış ehliyet vesikası, 942 ydma alt Ticaret Odası 
vesikasiyle muvakkat teminatlarını havi kapalt zarflarını muayyen saat 
ten bir saat evvelim~ kadar Muhasebe servisine makbuz mukabilinde 
vermeleri lüzumu ilan olunur. (6973) 

KARAR HÜLASASIDIR 
Karar No. 9~ - Muııyyen fiyattan fazlaya Bulgur satmak suretiyle 

Mtllt Korunma K;ırıununa muhalefetten suçlu Kadıkôyiinde Azi7;iye so
kak 14 No. da oturur Hasan oğlu M ehmet Ali Varol hakkında Osküdıır 
Milli Konınma Mahkemesince yapıl an duruşma sonul'dıı beş lira aııtr 
para ccıasiyle mahkumiyetine \"e ga zete ile ncşı·ine hükmcdHmi~tir, · 

İşletme TabldotlarTmız ihtiyacı tçln 2 ayda ve fJd partide teslim 
~artiyle 80,!JOO kllo Erimiş sade ya~ mübayaa olunac&ktır. Şartname 
Ankarada Eti Bank Umum MUdUrlüi'tUnde, tstanbul'da Eti Banlt tst. 
Bürosunda ve Zonguldakta İşletme Umum Müdü:liliünde görülebilir 

Tekliflerin 8 Temmuz 942 Çarşamba günü saat 12 y~ kadar Zon
guldakta İşletmf' Umum Müdürlüi.! jnc verilmiş olması lhımdxr. Mu
•akkııt t~minat ~ 7.5 dır. 

~----------------' 
ÜNiVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 

Kampa iştirak edecek talebenin ekmek vesikalarım 
tanlığma tevdi etmeleri. 

Kamp komu
(6992) 

' Bayanlanmızın Gizli Tuvaletlerınae kullanacaf1 
Gayet Sıhhi, Ufak. Yumuşak Adet Bezleridir. 

Her eczane ve itriyat mağazalannda. 
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