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! Reisicümhur lnönü Ve 
! Başvekil Ş. Saraçoğlu · 

Muhtelif Devlet Reis ve Ricalinden Gelen 

i i~~:;r~ J;!~d~~~~~~~~:~ T~~~~~;~~~b.f~~;~~;~~~.~~ 
i sebetiyle devlet reislerinden gelen taziye tel. tarafından te~ekkürle*mukabele edilmiştir. 
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graflarına te~ekkür teJgraflariyle mukabele 

etmişlerdir. Ankara, ıı (A.A.) - Doktor Refik Sayda. • 
JJlilli Şefle M. Kalinin arasında mm vefatını taziye etmek üzere Fransa hükıi. ı 
Ankara, 11 (A.A.) - Reisicibnhur İsmet met rei~i n hariciye nazırı Lavala Anıerikn $ 

inönü, Doktor Saydamııı vefatı dolayısiyle Birleşik Devletleri hariciye nazırı Hull, l\1a-
So,-yct ittihadı Yüksek Şurası Reioıi Kalinio ~r başvekili ve hariciye nuırı Kala~, Suudi 
tarafından genderilen taziye teJgralına teşek. Arabistan hariciye veziri Faysal, Çin icra Ko. 
kür tclgrafiylc mukabelede bulunmu~lardır. mitesi reisi mareşal Çan • Kay - Şek ve Frau. 

Hariciye l' ekilimizin teşekkürleri sa tk>vlet nazın Benoit Mechin taraflarından 
Ankara, 1 ı (A.A.) - Ba~vekil ve Hariciye ~ekilen telgraflara ba5vekil ''e hariciye vPkil 

Vekaleti Veki1i Şukrü Saraçoğlu, muhtelif vekili Şükrü Saraçoğlu tarafından teşekkür 
devletlerin hiikiımet rejsleriyle Hariciye Na- telgraflariyle mukabele edilmiştir. 
zırlan taraCından Doktor Refik Saydamın ve. .. 
falını taziye etmek iizere ~önderiJmLıı olan tet. .Ankara, 11 <A.A.) - İtalyan hariciye '\'e. 
ıraflarn a"yn ıayn te~kkürle mukabelede bu- kili Kont Ciano, Doktor Refik Saydamın ,·efu-

AFRiKA CEPHESi 

Mısır'da 
Muharebe 
Yeniden 
Başladı 

İlk 

BİR HABEHE GÖRE 

Taarruzu General 
Auchinlek Yaptı 

Mısır Cephesinde Süku· 
netin Sona Enniı Olduğu 

Tahmin Edilmektedir 
Kahire, 11 (A.A.) - Orta ·ark 

Britanya kuvvetleri umumi ka • 
rargfilıının teblıği: Kıtalanm1:ı, 
10 temmuz s?.l:>ah; ~nfakla b<!ra. 
ber cephenin ~imai kesimınde 
taarruz etmişler ve aynı gün El 
Alemeynden itibaren demiryolu 
boyunca batı istikametinde 8 ki. 
lometre kadar mahdut bir ilerle

: . 'j( • · Saraçoğluya telgrafla taziyetlerini bildirmiş ve i Bir miktar e.sir alınmrş v~ 
: Ankara, 11 (A.A.) - lngıltere başvekili hariciye vekil vekilimiz tarafından teşekkürle J düşmana baika kayıplar ve ha-
• Ohurchill Doktor Refik Saydanıııı vefatı mü. mukabeae olunmustur. sar verdirilmıştir. 
\. •• ••••• • • •••• ••••••••••• •• •••••• •••••••••••••••••••••• ••• ••• • •••••• • •••••-'/ Bomba_ tayarelerinden mürek

lunmuştur. tı dolayısiyle hariciye vekaleti vekili Şükrü yiş yapmışlardır. 

liiNDISTANDA 
~ELER· 
OLUYOR? 

Hint koı:ıcresi icra komitesi içtima 
h~dedir. Bu komite İnciltere79 
Yapılacak son teklifi tcsbit ile mq.. 

r 
l 
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gtıldiir. Btı teklif Hint milliyet·_·lii~iri-t-.J"'t;..-;;:;:;wıfk1!::1ıi 
tik.illi •taniftai'tii"iftm som if'rı 

kep ve hımaye altmda ilerliven 
büyük düşman ha"a teşkiılerine 
rastlanılm~ ve en a;_;ağı 8 av U

~ağı düşürülmüş ve bırçoğu da 
ba::.ara uğra tılımştır. 

9/ 10 temmuz gecesi, tayyare. 
}erimiz mihver gemilerine hü -
cum ederek bir İtalyan torpido 
nıuhribine ve 50f\O tonilatoluk 
diğer bir ticaret vapuruna iki~cr 
fam isabet kayd~ylemişlerdir. 

* JC.altir .. 11 (A.A.) - Cöl laubindeki 
sük6net e11ma cünü aoa bulmaıtıar. 
lncillı •e müttefilıı han ltu.,,•tleri tL 
rafından bir cün ve bir cece lriiren ha
va taarnulanndan aonra E!·alemeyn 
hattıD111 1im4ll ltcaiminde birdenbire 
çarpıtmalar alCYlcnmiftir. 

lerlni meydana ç.ıkancaktır. Un. 
nz ki, cerek İnQlizle:r ve cerek 
llintliler başlarmda dolaıan be76k 
~tehlikeyi sezerek bir anlapıııya 
•racaldarchr. Yoksa Hlndiııtanda 
lnıfüzleri rahatım eden mühim 
hadiseler vukuu ihthnali çoktur. 

M. Zekeri1Ja SERTEL 

E!-1lemeyııln ,ımal keııimlnde d\ln 
Besimde, ~n zamanlarda 1\llSD' cephesine mühim miktarda gön. muharebe tekrar baılamıotır. Bir müd 
derildiği haber 'Yerilen Amerikan pike tayyarelerinden birini görü· dettir süren aükilnet ıona ermiı tetik 
yorsunuz. Bu tı.ın·areler Alman pike tayyarelerine nazaran 400 mil ki edilebilir. 

Bugün Mısır nasıl İngiltere daha sür'atli ve 800 mil daha uzağa gidebilmektedirler L'lff' Devamı Sa. 2, Sü. Z 

için istila t2hlikesine ma. --------
tuz bulunuyorsa, yann Hindis -
t~ da İngilterenin ba~ yeni 
hır bela çıkarabilir. Mısır İngiL 
t~e için ne kadar mühimse, ilin 
distan belki ondan da fazla bir 
ehemmiyeti haizdir. Bütün djk. 
katin Mısır üzerinde toplandığı 
~ sırada, Hindistanda cereyan 
eden, hadiselerin gölgede kalma. 
&ı. tabüttir. Fakat her gün Hin-

Türk Dil Kurumu 
On Yaşına Girdi 

r'ı k·n • D .. ' aşve ı ımaz un 

dısta ··rı safa çıkan bir hooise · 1 o A... t t D .. d.. ·· o·ı K it 
§e kendini g6sterebilir. rum gus os a or uncu 1 uru ayı 

ord Cripps'in İngiL ~·Birlikte 14 Yıllık yazı ve Dil işlerimizi 
li boş döntlüği.i gün e •p 

, ndistan yatışmış de · · .,' ;/ Gösteren Büyük Bir Sergi Ac;acak 
· o gündenberi ln . 

? atsız eden birs<>k hare. " Ank'ara ·ır <A.A.) - Türk Dıl \ 
<>hnuşıur. Kurumu Genel Sekret.erliğin • 

İlk önce Gandt doğrudan doğ. den: 
l'tıya istikl8I bayrağını açarak İn. Bugün Türk Dil Kurum.unon 
gi}:iz \'e Amerikalılann Hiııdi57 onuncu kurulut yıldönümüdür. 
~. bulunuşlarınl!l Japonya 1. Türklü-ü tarihin en korkunç bir 
~in bır davet mahıyetlnde oldu- g 
- tehlikesinden kurtararak, çök.. 
g~u söyliyerek İngiliz ve Ame.. mi.iş ve bitmic bir İmparatorluk· 
l'ikalılarm derlıal Hindlstanı ter- - . "' . _ 
ketrnelerini istem~i:-. Gandinin tan .dınç ve taze u!~~l bır c~m
hu ilandan kasdı · şudur: lngilız hunyet yaratan buyük Ataturk, 
".e Am~lıılar 'Hlndistanın ida.. sıra devrimler arasında dil işine 

ÇIN ORDUSU 
JAPONLARI 
DURDURDU 

Ticaret Vekilini 
Kabul Etti 

Ankara. 11 (Tan) - Baş. 
vekil Şükrü Saraçoğlu bu
gün Baş"·ekalete aideıek rün. 
lük işleri gözden ıeçirıniş n 
kendisini tehrike relenlcri 
kabul etmi~tir. Başvekil, öi. 
le yemeğini l\taliye Vekili 
Fuat .Aph, Gümrük ve İn
hisarlar Vekili Raif Karade.. 
nizle birlikte Şehir Lokanta. 
~ yem~lerdir. 

* An.kara. 11 (Tan) - Bu-

resini ta en yerlilere terke- bugün kutsal elini yeniden koy. 
d~rlerse, , ık _Ja~nya1?ın ~· ~uştu. 
~~;~a «elmesı ~çın brr sedılr . o gihıdenberi on yıldır büyük 
~z. Buna r.:ıg:ncn Ja~rtl r Türk kurtarıcl6mın açtığı ve 

Japonlar Bir Çok 
Yerleri Tahliyeye 
Mecbur 01dular 

gün _,aat 18 de yeni Ticaret ı 
Vekili Behçet Uz hmirden 
~hrimize ~elmil!tir. Vekili is. f 
tasyonda Ticaret Vekaleti lle. I 
ri ıelenleri, dostlan ve meb'-1 
uslar karşılamışlardır. Veki-1 

1 
akşam iizeri Şiik!'Ü Saraçot. 
tunu %iyaret etnuştir. t::----....-----

QllldiStanı ·istilaya teşebbus e. • . . . . .. 
~lerse nlara kam memleketi Milli Şefımız sevgılı Cumhu1'T~-

o 

tnudafaay0a lüzum iokt.ur. S~d~ isimiz İsmet İnönü~ü~ ~~·e eşsi_~ 
C!e Pasif mukavemet sıyasetının bir canlandırı~la ynıttugu yol u-
latbiki kafidir. Yani Hintliler zerinde çah§8n Türk Dil Kuru. Çunking, ıı (A.A.l _ Cuma 
o ~akit amme hizmetlerine işti- mu bu yıldönümii dolayısiyle, A .. akşamı neşredilen tebliğ şöyle 
taıt etmiyecekler; posta, telgraf, tatürkün yüce ruhuna rahmetler demektedir: 5 temmuzdanberi 
denıtryolu, ve saire gibi i~ler~e diler. 1nönünün yüksek varlığı Nanchang cenup batısında ve 
Çalışniıyacaklardır. Umu~ı ha- önünde sonsuz saygı ve sevgiler- Fenchang cenubunda bulunan 
~tı felce uğratmak s~retib~le~r 1 ;ı;.;r sayın Türk ulusuna JaPon kuvvetleri, Çın mc\·zileri· 
Ponlara yaşama ımkanı ır 1 - e e6. ır ve · _ _ . ne karşı müteaddıt hiicu,mlar yap 
trnyacaktır. . ve yurdumuzun butun dıl sever- mışlardır. Çin ana kuvvetleri 

Kiangsi'daki Japon 
Çenberi Yarıldı 

Gandi,. rn~ern ~e.;hı~.at:a ~e. lerine candan yiirekten kutlama. karıjılık taarruzlara geçmişler ve 
~ ~ gırdıği Y~.~\ .çe~rg_ gıb1 i larını sunar. Japon hatlan gerilerindeki Çin 
S(.i - •• lt ı tılit orM u a-nıuren bugun ~r~ k 't' t Bu onuncu yıldöniimü dolayı. seyyar kolları da bu taarruzlara 
t:na karın bu µ\e~ı nıq_ı aveme ~ 1f be d . . k . 1 le kar ,..- durabfl~gi'ıil hayal siyle günümüzden a a evrı- iştıra et.~ış erdir. 8 temmu.~ 
.._:ı_ Ş1 <I _.,ı ve+~ıı mine kadar yapılmış dil yayınla- akşamı gun battıktan sonra bu. 
-~cck ka r #r" ~· .... · .. J h tt ··k ·· d -bir ti t' ~o~ ijaer~ı:,inden riyle çalışma örneklerini hır ser. tun apon. ~ ı ço muş ve. uş-
'>lan j 1\~b Neliiu 9a:liin~ist_a. gi halinde yurddaşlann önüne man, ~endını adım ~dım takıp e. 
l:la d an -~k~1 ,.or'ifDte~ı la- kovmayı düşünmüştü. On dört den Çın kuvvetlerı. karşıc;ında 
~ erhaı ~t~~ &andi i- ~ . . . . . Nanchang':ı.n 100 kilometre ka-
, 
1trı geldiğ ek •wıv ı yıllık ya;ıı:ı ve dıl ışlerımız bır a. dar cenubunda Winchu n istika· 

!e birleşmiştir:-' ·nkat me~ e~_ rada toplıyacak olan bu ser;ıi 10 etinde geri çekilmişti~. 

- /slo Al~n c~,lw· 
- ,11....,. ·- "J,ıı1 ... ~ .. -. , . ... --- ----

, .. 

Bir Alman tayyaresiyle Şark cephesine seyyar 
bir mutfak nakle-diliyor 

Şark cephesinde son harekatı '\'e A1mı111ların 
ileri istikametini ıösterir harita 

ALMAN TEBliGi 

Sovyetler 
Büyük Bir 
Yenilgiye 
Uijradılar --

88,689 Esir Alındı ve 
Sayısız Malzeme 

Ele Geçirildi 

Ruslar Bu Muharebelerde 1 
340 Uçak Kaybettiler 
Bertin. 11 {A.A.) - Alman or· 

dulan başkomut<ınhı~ının tebli 
ği: Daha önce hususi bir tebliğ. 
le bildirdiği glbı havR ku\'vetle
rinden esaslı bir yardım gt:.ren 
Alman ve mütte' •lt kıtaları Don 
nelirinin batrsmd.1 cereyan eden 
taarruz harekatı esnasıııda, 28 
hı:zlran ile 10 temmuz tarihleri 
arasında dÜŞ1!1an lwvvetlerini e. 
zici bir şekilde yenmişlerdır. 7 
temmuzda Voroneiin zaptından 
sonra kıtalarımız şehrin c~nu • 
bunda 50 kilometre tJir cephe bo 
yunca Don nehrinP. varmışlar ;:e 
nehrin öbür kıyısmda bırçok kop 

l:ifj' Devamı Sa. %, Sü. '1 

ispanyada Krallık 
Kurulacakmıı 

Bern, 11 (A.A.) - Berlın diı>: 
lomatik mahfillerinde İspanyada 
saltanatın yeniden kurulacağı 
haberi dolaşmaktadır. 

Basler N achrichtcn gazetf>Si • 
nin Berlin muhabfrının verdiği 
bir habere göre. kral namzedi 
Donjuan de Bourbon 'dur. 

• 

. . . . . 

İngilizlere 
Göre: 

Rusyadan Gelen 
Harp Haberleri 
Fena ve Naziktir 

Moskova • Rostov • 
Kafkasya Demir 

Yolu Kesildi 

100 Alman Tankı Don 
Nehrini Geiti 

Londra 11 tA.A.) - .rtusyadan 
gelen haberler fenadır. Bu sabah 
ki gazetelerde vaziyetin vahım 
olduğuou saklamıyor. Doğu Ct". 

nup, merk.ez ordulannı birbirin. 
den ayırmak ve cenuptan gele
cek iaşe yardımlarını durdurmak 
şeklindeki Alman hedeflerinin 
tahakkuk etmiye başladığını 
zımnen kabul ediyor. 

Neus Chronicle gazetesinin as 
keri münekkidi cereyan eden 
harebeye demiryolu muharebe -
si ismini veriyor ve 22 haziran 
941 tarihindenberi Rus demır 
yollannın Alman taarruz zehiri
ni şarka yani memleketin kalbi 
ne doğru sürüldiyen damarlar 
vazifesini gordüğünü yazıy_or. 

Gazete, işler pek fena gıderse 
Almanlar Donetz şimalindeki bü 
tün sahayı Voronez - Rostova 

ür Devamı Sa. 2, Sü. 5 

Gene Sulh 
Şayiaları 

AMERİKALILARA GÖRE 

ı SOVYET TEBLiGi 

Moskovada 
Son Durum 
Pek Vahim 
Görülüyor 
Almanlar 1000 den 

Fazla Tankla 
Hücum Ediyorlar 

Sovyet Halkı Büyük Feda· 
kôrhklara Hasırlanıyor 

Moskova, 11 (A A. - So\) et 
tebliği: Kıtalar.m~ ~ 10 temmuz 
gecesi Voronej'i.ı ba;ısında Kaı1-
temiovka yakın ~arındcı ve L1sı. 
şansk ist.ikamet.ınc!e di.ışmaı:a hu 
cum ctmişlerciir. 

Voronej batısuıi.a ~ddrUı mu· 
harebelerin devam ett!ğıni bil
dirmektedir. Bir Sovyet Birlıgj 
birçok düşman taar:ruzlarını pus 
kürtmüş, 300 de:ı 'az.la AL-.ıan 
5ldünnüş ve bı.1lcrce mayin c!e 
geçirmiştir. Başka bir kesimde 
önemli bir dem:ryo n istasyr>nu 
müteaddit delahr bir elden ci. 
bürüne geçmiştir. Mihver bu
rada yalnız bir . ~ürı·i·:? 601) kışi 
kaybetmiş ve sonunda buras~ Sov 
yetlerin elinde icalmıştır. 

1:ifr Dn·amı Sa. !?, Sü. 4 

. Bayan lnönü Dün 
Kaz Enstitüsü 

Sergisini A~tdar 
:Ankara, 11 <A.A. - ismet 

Paşa Kız Enstitiish ;ı" Kız Mcs.. 
leok öğretmen okulunun 1941 • 
1942 ders yılı sergıs~ dün sayın 
Bayan İnönü ta!'afmdan açılmış· 
tır. Açılma töreair.de Milli MU.. 
dafaa Vekili ger.eraJ Ali R.ız~ Ar. 
t.unkal, Maarif Vekili Hasan A:i 
Yücel, Vekaletler crkAnı ve bir 
çok davetlil~r bulunmuştur. 

Hitler, Müttefiklerle Sulh 
Yaparak Rusyaya, Veya 
_ Rusya ile Aalaımak 

Saretlle Müttefiklere Almanlar Belçlkada 
Döamek lstiyorm111 Müdafaa Bölgelerini 

Ankara., 11 (Radyo Gazetesi· 
Londra radyosu bugünkü Macar Geniıletiyorlar 
ca neıriyatta Nıı!vyork udyosun· Londra, ıı (A.A.) - Serbeı;t 
dan naklen şöyle soylemiştir· Belçika Ajansının bildirdiğine 

"Hitler sulh istemektedir. Bu. göre, Almanlar Belçikadaki mi.i. 
nun sebebi de şöyle izah edili- dafaa bölgelerini genışleterck 
yor. Hitlerin istediği .sulh m~- CBrugesl şehrine kadar uzatnus. 
vak.kat bir sulhtur. Hıtler İngıl- · ı böl - 1 d h ·ı· d tere ve Amerika ile sulh yapa. ardır. Bu · gcıaer a ı ın e se-

rak Rn~•aya dönmek ve.ya Rus_ fer birçok tahdidata tibirlir . _,, ı Bôlge sakinleri liususf t>tr miı. 
ya ile sulh yaparak ngil~e~ ve saade almadan evlerinden 5 kı .. 
Amerika ile harbetmek ıstıyor. lometre uzağa gidemezler. AL 
Çünkü Hitler Rusya. Amerika maı:ılar bundan başka taş ocsk· 

' 

ve İngiltere ile aym zamanda lannda ve stratejik köprü in~
harbin kendisini mutlak bir he- atında kul).anılan bütün patlayı. ~ müdfaası hu§usunda ıngı •ağustos 1942 de dördüncü dil ku.. m 

_ l:lfr Dev~,.ea;:~, Si.• l rult.,ı Ae bıilASa • .. akbr.. &tir.~~ .. ~ ı. .5L . ·• --·••iJle ...... Çha ~eri r.;r Dnmaı Sa. Z, Sti. S eı maddeleri kaydediyorlar. 

• f... •• 



--umDEN 
No.73 
Tilr.ıinerek baktı: 
- Evet. prens, seni tahkir ediyorum. 

A'Tla şimdilik,. Şimdi!ik .. 
Başım tekrar omuzuma koydu: 
- Hıncımı. koca karıdan almıştım. 

ma ... 
Doğruldu. doğruldu, doğruldu, atı
cak sandım, soluğu iç,i..nde durakladı: 
- Kırbaç! .. 
Yine dayanamadım: 
- Demek doğru? .. 
Geriledi, başını göfrsüme koydu: 
- Ben, kibar değilim. kibar da o
mıyorum. Hıncımı paramdan ahyo_ 

rum. Ben, Avrupalara gittim, ge!dim, 
gezdim, eğlendim, ama, doğrusunu 
oyliyeyim. birinden. berikinden zevk 
duymadım. 

Hırçınlaşıverdi: _ 
- İnsanı, etikete boğuyorlar. 
Yumruklarını sıktı, dlzlerini dövdü: 
- Garson. oralarda, yabancıya, u-" 

ak. hizmetçi muamelesi yapıyor .. A. 
a, bunu, karşı bekar&t söylemiyor, 
nlatmıyor... • 

Baa parmağiyle işaret parmaiını oy-
natıyordu: 

- Para .. Hemen köpekleşiverir!er, 
Tiksindi: 
- Garson, dediğim, ayak garsonu 

anma. Sermaye ııtarsonu. 
Birden ferahladı• 
- Avrupada sıkılıyorum. Temiz ya· 

ıyorum. muhakkak.. Ala ala hey ya. 
ıyonım ..• 
Coşuverdi: 

- Bir mahalle kr:ı:rnın prenses, mil
oner oluverişinl bir dü•ünl 
Sol elinin işaret parmağını yanağı. 

a dayadı: 

- İnsan, büsbütün bayağıla,ıyor bel 
Ganonun kibarı oluyor da, zenginin 

·barr o!muyor. 
- Gü:ı:el konuş11Yorsun. 
- Hep; kendine yontma! 
- Dinliyorum. 
- Avrupalara giderken baıımda; 

mumya pa§a var .. 
Yorıun hırçınlaştı: 

- Prensesken; hizmetçi Kibi kalı-
yorum. 
Yanaklarımı çocuk çocuk oqadı: 
- Sen; pek te soya benzemiyorsun. 
Hıçkırır gibi güldü: 
-Çok soysun.. O. muhakkak 1 
Anlamıyordum. Hem anlamak, hem 

ülmek istiyordu. Saıkınlılt da sezme 
miş değildi: 

- Prens! Olgunaml Dedi. 
Alay etmek iltiyordu; acemi bir ttt.. 

ukla sıntıyordu. Kendi, uçucu a!gın. 
gıru farkında idi_ l}lağtrdı: 
- Of, c:amm sıkrhyor ... 
- Farkındayım. 
Daha fazla bağırdı~ 
- Sen, her şeylerin farkındasın; bir 

şeylerin farkında blle değilsin. 
Danltmaktan korkuyormuş gibi sin. 

di. oturdu: 
- Sarhoşum bir kere ... Kafam denk., 

Ondan başka mat emdeyim __ 
Aimn açık kala kaldım: 11' 

Yazan: MAHMUT YESARl 

- Matemde misin? 
Umursadı: 
- Paşa zaten canlı sayılmaz ki ... 

Cama ne.fesli, o kadar ... Onun yerinde 
bir fukara olsaydı, yirmi sene önce, 
A!lahına kavuşmuş olurdu. 

Yüzünii buruşturdu: 
- Evde, her şeye rağmen, yine bir 

ölüm var_ Doktorla şövesterin halecan 
ları, heyecanlan kftfi Suratlarına küf 
rettlğim halde ağları~. 

- İkisi de tam hasta bakıcı, 
Yarım (iiliimsedi: 
- ikisi de tam bayağ-ı insandır_., 
Kelimeleri çiğniyordu: 
- Biribirlerine hastadırlar. 
- Nasıl hastadırlar? 
Vuracakmış gibi yumruk salladı: 
- Aşık mi~ukl 
Kıpırdanır gibi oldum: 
- Şakayı bırak ... 
Bıkkın gülüşüme, halime, kızmadı: 
- Haklısın_ 
Eliyle yanağmu okşadı: 
- Kötü günümde. iyi adama rastla. 

dım. 

Sırtımı da okŞUyordıı: 
- Adam kısmı, para ile pulla satın 

alıruruyor ... Soy, bacıka şev ... Amma, 
o;en, biraz da. nasıl diyeyim? 

Durdu. Dudak büker gibi yüzüme 
baktı: 

- Karışık soy!usun_ 
Uçucu bir ırülümseme ile affetti: 
- Soy adamsın. 
Bu lftkı.rdılardan, çok lrnnuşulurdu. 

Nerkis, yorgun önüne bakıyordu: 
- Paşa öldü ... Evden, onun için kaç 

tım... Kendi kanım değil, hiçbir tara. 
fa, ölüm havasının sızmasını istemem 

- Peki, nasıl gömeceksiniz? .. 
Karşısındaki insanın zenginliğini u

nuttuğu. acı ile deiilı· olagan 3ey diye 
gülüverdi: 

- Hastaneye gidecek ... 
Sesi, miskinleşti: 
- Süryanidir ... Kimbl!ir, ne ldetle

ri vardır. 
(Devamı var) 

Regaip Kandili 
lstanbul M UftülUğilnden: 15 Tem -

muz Çarşamba günü Recep ayının 
birine milsadif olmakla ertesi Per -
şembe günü akşamı (Cuma gecesi) 
Leylei Regaip olduğu il!'ın olunur_ 

BUGüNKü PROGRAM 
8.30 Procr•ın ı8 D•n• oıkotraat 
8 32 Milzik ıs 40 Faaıl heyeti 
8.40 Haberler lQ 30 Haberler 
8.55 Martlar (pi.) ı9.45 Serbest 
9.20 E,in saati ıq 55 MUzilı: 

12.30 Program 
l!IJ . ıS Konuıma 
2Q.30 $arkı1"r 

12.33 Oyun navalarr :21 00 Konuıs.ma 
U.45 Haberler ,., , ,,, 

Te"Ttıt İ) 

13.00 Turki!ler 22.45 Kapanıı 
13.30 Orkestra ~ ..... - fl .J Haberler 
ıa.oo Program 22.45 Kaapnı' 

H•B llUl!:R 1 
Çin Ordusu Japon- ı Yunanistanla Birleşik 

ları Durdurdu Amerika Arasında 
tlfj"' Baştarafı 1 incide 

Bu arada Winchwan'ın 80 ki
lometre kadar cenubunda Nan 
chang'ı alan bir Çin kolu dün sa
bah şimale doğru ileri hareketi
ne devam etmiştir. Bu kol şirn. 
di Nanchag'm 30 kilometre ka.. 
dar şimalinde Tengchirg'i geç
miş ve halen Winchwan'a doğru 
surmekte bulunmuştur. 

Japon çenberi yarıldı 
Çu.nkinıt. 11 (A.A.) - Çin kıtaları, 

Kiangsi etrafındaki Japon çenberini 
yarmışlardır. Gafil avlanan Japonlar, 
Kan nehrinin doğu kıyısında Sinkan 
i?e Şangsf.Şen arasmda gayet büyük 
kayıplara uğramışlardır. ÇinWer üç 
gün aliren karşı taarruzlarla Çungina. 
nın cenubunda Nanııenı ile İhuang'ı 
geri almışlardır. 

* Çunking, 11 (A.A.) - Askf!I'i kay -
naklardan bildirildiğine röre. Çin kıta
' arı Kiangsi'de Nançang'dan başka Po
yanı sölünün doğu aahi!inde bulunan 
Poyang nehrini de rerl almışlardır. 
Diğer taraftan. Amerikan hava kov 

vetlerl karargahı bir bava taarruzu ea.. 
nasında 5 Japon tayyaresinin muhak
kak 3 tayyarenin de muhtemel olarak 
di.ııiürüldüğünü bildirmektedir. 

Amerikan bava kuvvetlerinin birleş 
tfrilmesindenberi ki ..beş rün olmuş.. 
tur· Amerikalı tayyareciler 35 düşman 
tayyaresi düştinnüş~erdir. 

Hava faaliyeti 
Çunking, 11 (A.A.) - Birleşik Ame

rika ordusuna mensup hava kuvvetleri 
pertembe günü Nanchang'ı bombala · 
mışlar ve yerde 10 taneden fa:ı:la Ja -
pon uçainu tahrip ederek bir t~ıt ko
lunu da. hasara uğratmt!Slardrr. 

J apon/,arın hava hücumu 
Londraı 11 (A,A,) - 21 Japon boın 

ba uçağı Port Moresby'e taarruz et • 
mı:ıler fak:ıt bombalanın rastgele at. 
t klarından hiçbir hasar verdirememit
lerdir. 

2 Japon bomba uçağı tahrip ed.ilm.lş-
tir. • 
Mahsul Yüzünden Bir Kişi 

Öldü, İki Kişi Yaralandı 
İzmir, 11 (TAN) - İzmirin Kilise 

köyü muhtan Mehmet Ktlıçı, mahsu
lııne zarar verdig! için 18 yaşında İb
rahim Çetin tabanca ne yaralamış
tır. :Muhtar dıı. tnbanca !lP. tbrahiml 
lltdilrnıüş. babasını da ağll' surette 
y rn1amıstır. 

Yeni Bir Anlaşma 
Londra, 11 (A. A.) - Birleşik A

merika ve YunarJstan hiiktlmetleri 
arasında bir karş•ltkl.!. yardun anlaş
ması imzalanmıştır. Yunan hükümeti 
neşrettiği bir tebliğde diyor ki: 
Birleşik Amedk~ Cümhurrefsiyle 

Elenler Kralı arasmda yapılan top -
lanbda birle~ik iki millete ait mese
leler ve menfaatler müzakere edil -
miştir. Yunan Baş\•ekil! M. Çuderos, 
bu müzakerelere iştirak etmiştir. Her 
iki milletin ellerinde me\•cut biitün 
kaynaklarla kabil olduğu kadar er -
ken iyi bir neticeye varmcıya kadar 
harbe devam hÜsusundaki h edef ü
zerinde tam bir anlaşmaya vardık_ 

Londra, 11 (A.A.) - Londranın sala 
hiyetli kaynak? arı bildiriyor: Anlıaıldı 
iına göre. Mısırdald yeni hareketler 
esnasında ilk taarruzu general Auchin
leck yapmıştır. Cenuptaki düşman ta
arruzunun btraı: sonra başladığı anla· 
ş-rlmaktadır. Her iki tarafın yaptık1 arı 
taarruzlar. biribirinden ayrı vaki ol -
muştur, 

Almanlara göre 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman tebliği: 

Mısırda E!..alemeyn kesiminde şiddetli 
mubarebelet' oluyor. Düşmanın Alman
İtalyan cephesinin şimal ve merkez kt 
sımlarına karşı yaptığı şidetli bücıım
lar püskürtülmüttilr. Cenup kesiminde 
düşman Alman ve İtalyan kıtalarmın 
bir baskın hareketiyle geri atxlmı tır. 
Hava muharebe!erinde 33 tnriliz uçağı 
düşürülmÜ!jtÜr. 

Hava muharebeleri 
Londra, l 1 (A,A.) - Müttefik bom 

ba uçakları Tobruk'a taarruz etmişler 
ve taşıtlar arasında birçok yancınlara 
sebebiyet vermişlerdir. Yangınlar 110 
kilometre uzaktan göri.ilmekteydJ. 

Feclrden gü.neş bahncaya kJ.dar İn
gilfz hava kuvvetleri faaliyette bulun
maktadırlar. 

Taşocağında 2 Kişi Öldü 
İzıtıir, 11 (TAN) - Kızılr;ullu mev 

kiindeki taşoca~ında yüksekten düşen 
bOyük bir kaya parçası iki kişinin ö
lümüne ve bir kişinin de yaralanma
sına sebep olmuştur. 

TAN 

r·················································· 
• Sanayi Mektebinde Büır Jübile Yaplldı f 

iaşe Müdürlüğü 
İşe El Koydu 

İç yağlarmtn piyasa fiyatından sa -
ttlmasını i~tlyen ka!!aplar, bu yağları 
daha ucuza vermek Memediklerinden 
ise İaşe Müdürlüğii elkoymuştur_ İaşe 
Müdürlüğü tahkikatını bitirecek ve 
fiyat üzerinde ısrar edildi~i takdirde 
Koordinasyon k~rarma göre takibat 

Şoförlere verilen yağlar 
Petrol Ofisinin şoförlere vermekte 

olduğu yağın yalnl'1: Valvalin olması 
şoförlerin şikayetini mudp olmuştur. 

Yapılrın teşebbil .. lei' sonundll benzin 
istihkakının yüzde üçü nisbetlnde ve
rilen makine yağı bundan bl5yle yil1'
de jki bucuk verllecek ve geriye ka
lan yüzde O!\ 1 VPh.•alirı rılacaktır. 

Leblebi fiyatları 

Sanat mektepleri mezunları cemi
yeti dün Sultarıahmettteki İstanbul 

Sanayi mektebinde ayni mektepte 40 
senedenberi bilA fasıla öğretmenlik 
eden Celdl Arkun şerefine bir jübile 
tertip etmiştir. 

Davetliler mektebin bahçesinde 
toplanrn~lar ve saat 18,30 da mek
tebin yemek salonuna geçmişlerdir. 

Cemiyet reisi Dr. Hafız Cemal bir 

SPOR: 

hitabede bulunmuş ve CeHil Arkun'un 
40 seneyi aşan hayatını ve eserlerini 
anlatııuş, kendısine cemiyet namına 
altın blr yazı taktmı hediye etmiştir_ 
Bundan sonra ı;on sınıf talebelerin
den Hüseyin de talebeler namma ho
casını tebrik etmiş ve misafirleri se
lAmlamıştır. 

Celal Arkun hendese, model ve 
marangozluk prrıfesörüdür. 

Nohudun kilosu toptan J9 - 22 
kuruşa almdııtı haldP, leb1eblnln 60...-
70 kuruşa satılması vurgunculuk ma
hiyetinde görülmfiştOr. İaşe MfidOr
lüğü dünden itibaren bu meseleyi de 
ele almıs, leblebicile:- hakktnda taki
bnta başlamıştır. Bu arada dün ilk 
olarak Hasırcılarda 21 numarada Pro
dromos ve 75 numar2da Yorgi Ace -
moğlu leblehi vurgunculuğundan mah 
kemeye verilmiştir, 

Hamam Fiyatları 

da Arttırılacak 

Bu Gün Atletizm Birinciliği İle 
Deniz ve At Yarışları Yapıhyor 

İktısat VekAleti, liehrimizdeki ha -
mamlann odun yakmalan lü:ı:umunu 
alakalılara bildirmiştir. Hamamcılar 
bunun üzerine Vilhyete müracaat e
derek, durumlarm.ın milşkülleştiğlni 
anlatmışlar ve bu yüzden yıkanma 
iicretlerinln artırılması Jcap edeceğini 
bildirmişlerdir. 

Gül 
Dün 

Kupası 

Yeni 
Hakkında 

Verildi 
Maçları 

Bir Karar 

Şehrimizde 96 hamam bulunmak -
tadır. Bunların senede 100 bin çeki 
oduna ihtiyaçlan vardır_ Bu miktarm 
temini çok gilçtür, Esasen odun da 
pahalı olduğu için. hamamlarda oda 
haricinde soyurunıık şartiyle yıkan -
mak 30 kuru~tan 90 kuruşa çıkarıla
caktır_ Kese ve s&bun parasiyle bir
likte bu miktar 150 kuruşa yüksele
cektir. 
Diğer taratt&n sonbahara kadar 

stok\.~ rı olan bamamlann odun ihti
yaçları tamamiyle kar~lanmıyacak o
lursa, hamamlar kapanmak tehlike -
sine maruz bulunacaktır. 

Bakırköy Halkevinde Bir 
Sergi Açıldı 

Bakırköy Halkevinir.. biçki, dikiş, 

nakış, çiçek, moda kurslannı takip 
eden genç ktzlarmırzm vücude getir
dikleri eserlerden mürekkep bir ser
gi tertip edilmiştir. Serginin açllış tö
reni dün saat 16 da Halkevinde ya
pılmış bir de d~lc tertip edilmistir_ 
Sergi bir hafta açık kalacaktır. 

İstanbul atletizm birinciliği bu sa
bahtan itibaren Fenerbahçe stadında 
yapılacaktır. Bugün Ankarada yapıla.. 
cak gül kupası müsab:ıkalanna i~tirak 
etmek üzere birkaç atletin Ankarr.ya 
götürülmesi mevzuu bahsolmuşsa da 
bölge müdürlüğü buna müsaade et ne. 
miştir. Bu hale göre takımlar bugü• kü 
ııampiyonaya tam o!arak iştirak ed.~ -
ceklerdir_ Ancak federasyon, şimdiye 

kadar müsabakaların puvanlı veya pu
vansız yapılacağı hakkmda henüz k'lt'i 
kararını vermemiştir 

Deniz yarışları 
Bugün Modada deniz yarış!arı yapı 

lacaktır. Bu münasebetle Modada de
nizyollarından iki v~purla bir araba 
vapuru demirliyecektir. Ellerinde dn. 
vetiyesi olan!ar bu vapurlara girerek 
yarışla.J'l seyredeceklerdir_ Bugünkü 
yarışların programı şöyledir: 1 - Tek 
çifte klüpler 2 - Yüzme yarışları 3 -
Tek çifte bayanlar, 4 - Sn üzernde 
kayak 5 - İki c;Jfte klüpler 6 - Beş 
ı;ifte mektep flikalan 7 - İki çifte" ba 
yanlar. 8 - Denizyol!an _ Devlet li. 
manları filika yanşlan 9 - Tahli~iyc 

yarış ve gösterileri 10 - Dört tek ba... 
yanlar 11 - Sarp! yanşlan 12 - Su 
üzeıinde Ski müsabakaları 13 - Dört 

Hindistanda Neler &!•lTıjAi~;)liijd 
Oluyor ? 1::ii!'" Baştarafı ı incide 

Jt;iir Bastarafı ı incide Aralık vermeden, Rossosb et.. 
liz ve Amerikahlcırla beraber rafnda iki gün sürem çarpışma • 
çalışmak lazım g&ldiğine de ka- lardan sonra Ru!i:-ar mi.ıcta!aa ba 
ni bulunmaktadır. Nehruya göre kımından daha müsait mevziiere 
İngiliz ve AmerıkaL'Uil' Hinciis • çekilmişlerdir. Almanlar bu ke
t-.ına siyasi istıklat vererek mem- simde savaşa çok taLe büyük 
leketin idaresini a.oğ:·udan doğ. kuvvetler sürmijşfordir. 
ruya Hintlilere teshm ederlerse, 9 temmuz günü Sovyet hava 
.Hintliler onlarla birl1kte Hindis kuvvetleri 55 Alfl'an ~ankı bh
tanın müdafaasına daha can vf' rip etmiş veya hasara uğratımş, 
gönülden sarılacak~ardır 230 düşman kamyonunu hiç ya. 

İngiliz ve Amerikaltlar ise bu. ramaz bir hale getirmiş, bir d ÜŞ
gunkü harp şartları içinde Hin- man top ~keri batırmış ue hir 
dkıtam, tecrubesiz ve beUö de muhrible iki top ÇC?ker ve iki hü
kabiliyetsiz yerlfümn ellerine cumbotu hasara uğratmııı;tır. 
teslim etmeyi doğrıı bulmuyor Vaziyet çok vahim 
ve bu teklifleri kai:ıu:e yanaşa.. Moskowı, ıı (A.A.) - 15 gün <.>v-
mıyorlar. NihayuL HinWleri bir vel Kursk'da b~şhyan ve biraz soma 
dereceye kadar daha memnun Bielgoroö ve Volehansk de~tekl<.>me 
etmiş olmak için Hint valisinin hücumlarlylc taki:> cdılen bi.iyük ta
n:,·aseti altnıda b•l'unan 15 ki. avuz, şimdi hemen hemen 320 kilo
şili..'lt harp meı:!lisine yeniden beş metre genişliğinde bir cephe üzerln
Hmtli seçilmiş ve bu suretle de uzanmış bulunmaldadrr. 
harp meclisindeki Hintlilerin Almanlar Rossosh'u aldıktan sonra 

ik b . ,;,ı,. lın tı F balen bu şehrin cenubuna doğru sür-
m tf}n on ıre ~an ı.ş r. a. mektedirlcr Almanların şimdiki ta-
kat bu tedbir de H:ntlileri y~ · ı 

arnızla elde etikleri kazanı; ar, pldn-
hştırmıya kafi gelme.niştir. Çim lannda geç kalmt~ ve insan ve mal-
kü İngiltere, hakiki'. H -•ı• .. Heı ve zeme bakımından olagıınüstü kayrp
b!nt liderleri ile d~g!l, racalar. 1ara uğramıo; bulunmalarına rağmen, 
prP..nsler ve İngiliz hizmetinde çok büyüktür. 
!:.ulunan Hintlilerle i~ görmeyi Moskovada durumun çok vahim ol
tccıh etmektedir. B .ı da yerli_ duğu açıkça tasdik vP milletin sim
lerin İn~lizlere kar~ı olan iti- diye kadar görülmemiş nisbette fPda
matsızlığını arttırmc..ki:adır . kllrltldar yapmı:va hazı.r bulunduğu 

Simdi Hint kongre.~i icra ko. da kabul edilmektedir. 
nıiiesi içtima haikdec!1t. Bu ko. * 
mite İngiltereye yapılacak son Moskova, 11 (A.A.) - Don neh-
tek.lifi tesbit ile me~;;uldur. Bu rinin orta mecrası i~ln yapTlmakta o
teklif Hint milliyet, istiklal ta- lan meydan muharebesi nazik bir saf-

ı .. l .. haya girmiştir. 
raftar arının son gorüş erını Muharebe sahası, son Alman taar-
meydana çıkaracaktır. ruzu ile Rossoş'ur. 70 kilometre ce -

Umarız ki, gerek İngilizler ve nubunda Kentemirovka ile ve daha 
gerek Hintliler başlarında dola •. cenupta Donetz nehrinin cenup bah 
şan büyük tehlikeyi sezerek bir kıyısında ve tzlum'un 100 kilometre 
anlaşmıya varacaklardır. Yoksa doğusunda bulu nar. Liçansk çevre
Hindistanda İngilizleri rahats1z sine kadar c;ok ıreniş1emiştlr. • 
eden mühim hadiseler vukuu ilı.. Şiddetli bir tank muharebesı 
ti.mali .. ç~ktur: B~ a;rada <?andi- Moskova. 11 {A.A.) - Moskova rad 
nın butun .Hıntlılen İngilzlere yosunun bildirdiiine göre Kursk ce~ 
karşı menfı mukavemete davet hesinde nehir hattı boyunca çok ıiddet 
etmesi, her tarafta işlerin dur- Ti bir tank ve tayyare muharebesi ol
ması, yerlilerin sokaklarda tram maktac!rr. Alman Generali Von Kleinst 
vay ve otomobil önlerine yata. Rus hatlarını yararak Voronej'e var
rak hayatı felce uğratmaları ve mayı hedef tutan taarruzlarına devam 
bel.ki de uınumt bir grev ilan ediyor, Bir Stokholm haberi 1000 den 
etmeleri mümkündür. Bu tak- fa:ı:la ~n~ ~e tayyare kuvvetleri soktu
dinie İngilizlerin de daha şid. funu bıldırıyor_ Moskova radyosu neş 

d tli t db · 1 b ak h 1 rlyatınd.a Alman1ann tank kayıbının 
e e ır .ere aı .. vura~ a ~ ağır olduğunu söylemiştir. Bir Rus 

kı daha zıyade gucendırmeJAr1 tank bir!iğl bir günde 40 Alman tan· 
muhtemeldir. 'krnr tahrip etmiştir 

Bütün bu hadiselerin onune · 
geçmek ve Hindistanın müdafaa- evvel Hindistan meselesini kö. 
sını kuvvetlendirmek için bir an künden halletmek lazundır. 

.. 

tek k.lüpler 14 - Alamana yarışları. 

At yarışları 
Bugün Veliefendide Istanbıı! at ya

rışlarına başlanacaktır. Beş koşu ter
tip edilmiştir. Yarış1 arın heyecanlı o
lacağ1 tahmin edilmektedir, 

Çül kupası meselesi 
Gül kupası müsabakalarmda Fener. 

bahçenin Maarif takımına itiraz ettL 
ğini yazmrştik . Bu itira7. neticelendiril 
miııtir. Bölge idare lieveti. atll"tizm a. 
janınm mütalaasma rağmen Maarif ta
kımı adında bir teşekkülün mevcut ol
madığı hakkında karar vermiştir_ 

Ancak baş hakem tarafmdan verilen 
raporda da itirazlı ve intizamsız oldu· 
ğu ileri sürülerek müsab,karun keen 
lemyekO.n addedilmesi bildirilmiştir_ 

Bölge idare heyeti de bu karar. teknik 
bir meseledir diyerek uymu1' ve kupı>. 
nın hiçbir klübe veri!miyeceğini karar 
altına almıştır_ 

Diğ"er taraftan sahada neticeler res. 
men ve hoparlörle ililn edilmiş derece 
alanlara da madaly:cı ve mükafatları 
verilmişti. Müııabakalan !nti:ı:amsız ve 
teknik evsaftan mahrum addeden baş 
hakemin de mfüıab3k:ılan sahada tati! 
etmesi llzımgelirdi. Fenerbahçenin bu 

lngilizlere Göre 
4'lif' Baştarafı 1 incide 

kadar işgal edeceklerini ve bu 
suretle Timoçenkonun iki şıktan 
birini tercih edeceğini yazmak -
tadır. 

Birinci şık Donetz sanayi hav
zasını müdafaa etmek ikinci şık 
daha müsait arazide müdafaa 
tedbirleri almaktır. 

Gazete Almanların Ruslar ıc;in 
bu kadar dddi bir vaziyet ihjas 
etmiye şüpheli bulunduğunu da 
söylüyor. 
işitilmemiş muharebeler 
Lonlra, 11 (A.A.) - Orel. Vorone~, 

Lisişank ve Taganrog'a 200 kilometre 
kadar şimalde bir noktanın çevreledL 
ği muazzam dörtkentde şimdiye kadar 
iııitilmedik bir şiddette savaşlar cere
yan etmektedir. 

Ruslar dün, Rosoş'un tahliyesini ve 
Kaseparsuk çevresiyle Lisişcınk istika· 
metinde Almanların hücum ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

Bu haber~er Von Bock'un, cephesini 
buyük ölçüde genişlettiğini ıösteriyor. 

Şimdiye kadar bu cephenin cenup mün 
tehası İzynm Kupyansk çevresinde 
bulunmakta idi. 

Daily Telegraph gazetesi diyor ki: 
Orel'in boşaltılmasiyle başhca MoS

kova • Rostov Kafkasya yolu kesil • 
miş bulunmaktadır ki. bu da Kafkasya 
ve şimalle irtibatı kesilen Timoçenko
nun karşı!aştığı güçlii}:leri arttırmakta 
dır. Fakat cephenin rerisinde kolaylık· 
la dafıtılabilecek ehemmiyetli silah ve 
mühimmat stokları vücude getirildiğin 
den Almanların demiryohın;ı do(ru iler 
leme!eri esash bir ehemmiyeti haiz de
ğildir. 

M o8kova - Rostov -
Kafkasya yolu kesildi 

Moskova, 11 (A.A.) - Reuter A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Voronej ile Rosoş arasındaki 2SO ki 
lometrelik az çok devamh sayılabile · 
cek cephe üzerinde öldüresiye cereyan 
eden meydan muharebesine hemen he
men bir milyon insan iştirak tmekte -
dir. 

Her ne kadar Von Kleist'in kuman
da ettiği 4 üncü Alman ordusunun ana 
kuvvetleri Don nehrinin batısında b~
ll durdurulmakta ise de Almanlar. neh 
rin dofu kıyılarında bir meydan mu 
harebcsi verebilecelı: kuvveti bu kıyıya 
getirmit bulunuyorlar. Şimdi cereyan 
etmekte olan şiddetli savaşlar, Alman 
tarın aldıktan bir hafta evvel bildirdik 
teri Voronej'in akibetini tayln edecek
tir. 
Rosoş yaklnlerlnde de durum T!mo

c;enko için ciddidir. Sayıca iistün kuv. 
vetler karşıııında Ruslar bu şehri bL 
rakmak :ı:orunda kalmışlardır Bu su · 
retle Almanlann Moskova - Rostov de 
miryolunu kesmelerine müsaade eyle. 

Yoksullara 
Yardım 

Eyüpte 570 Çocuğa 
Yemek Veriliyor 

Yardım Sevenler Cemlyeti Eytlp 
ııubesi, bu mıntakadak! ilkokullarda 
bulunan 570 yoksul çocuğa mektep
lerin tatil devresinde de günde bir 
öğOn yemek vermtyc karar vermiştir 
Bu maksatla kısa bir müddet fçinde 
F:yüp bölgesinin hr.yTr sever halkın
dan 3000 liraya yakm bir para top
lanmış ve dün Eyüp 36 mcı okul ye
mekhanesınde çocuklara yemek ve
rilmiye başlanmıştır, Bu münasebet
le bir acılrş törtmi yapılmış, ilk gün 
cocuklara <!tli faı-:ulyP ve vişne kom
oostosu verilmiştir. 570 yoksul ilk 
ö<ıretmen talebesi Pazardan ba~ka her 
giln öjle yemeklı:rini bu okulda yi -
yeceklerdir _ Tatil devresiniien sonra 
cocuklarm doyurulma işi yine ilko·· 
kullar yoksul çocuklarına yardım ce
miyeti ta.rafından yapılacaktır_ 

o 

lzmir Va 
YanCJ1n 

urunda 
Çıktı 

İzmirden limanrm17.a gelen İzmir 
vapuru Gelibolu açıklarına geldiği 
sırada va>:>urun kıç ambarından bir 
yangın çıkmıştır. Bu ambarda İnhi -
sarlara ait tutun balyalariyle Yerli 
Mallar Pazarlarına gör.derilmekte o
lan pamuklu mensucat bulunmaktay
dı. Yangının ambıır~ düşen sönme -
miş bir sigaradan cıktığı sanılmakta
dır. Alınan tedbirler sayesinde yan
gın bilyümeden söndürülmüş ve yol
cuların heyecanları teskin edilmiştir. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3190 kurliştan ve bir 

~ram külc:e 437 kunı~tan satılmıştrr. 

IKoçüK HABERLER 1 
* SEBZE VE MEYVA BOLLA$1/0R : 

E.ıre ve Marmara bölıesindcn bol miktarda, 
ıcbıe ve k"r:ıuz getirilmiştir. Karpuzların 
uneai toptan 5 • 35 kuruşa kadar •atrlmı~· 
tır. Domaıu de bollaıtıfından toptan 
1 S • 17 lı:uruja ve perakende 22 - 25 kuru· 
~a verilmektedir. * YAZI MAKiNESi lHTIKARl - Ga· 
!atada BlllQr aokak iki numarada Naili Güç· 
tekin •ck~en lirahk yan makinesini 17 S Ji. 
ray sattığından dolayı Adliyeye •crilmi~tir. * DUMLUPlNAR GlDIYOR - Dumlu· 
pınar va11uru pcrş=bc l[ilnil iki bin ton yi. 
yecek maddesi ile Yunanistana pdercktir. 

+ VALI YARIN GELiYOR - Merh&ım 
ReFık Saydamın cenazesiyle birlikte Anka· 
raya ıidcn vali Kırdar yarın tchrlmlze ~c
leccktir. 

karara ait olduğu merci nezdinde çok 
delilli bir şekilde tekrar itiraz edeceii 
söylenmektedir. 
Fenerbahçe Bursaya gidiyor 
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Anadolu Sahilinde 
Oturanlar Sık1ntı 

Çekiyor 
Şehrin Anadolu uhtılnde otu

ranlar' bllhassa bu mevsimde halk 
kesafeti olduj:iu için - vapur ve 
tramvay aıkıntısı çekiyorlar Es
kiden bu sahile gUrıde bir~•~ va
pur işler, tramvaylar da timdi-. 
kinden fazla aefer yaparlardı. 
Zamanın ve bazı zaruretlerln lca• 
bı olarak tramvay seferleri de 
vapur seferler! de azaltıldı, Şlm· ı 
dl Anadolu sahiline günde bir sa• 
bah, bir de •ksaP!'! seferi yapılı· 
yor. Biz, evvelce bunun arttırıf· 
maSinı istemiştik, Fakat arttırıl

madı. Bll~kls l:ı:dlham yetı,ml· ı 
yormu, gibi şimdi ayni vapura 
eşya ve lnsaat mal:!'.emesi de yDk· 
letllmlye başladı. Bu tek vapur
da rahatça seyahat lmklnı da or· 
tadan kaldırıldı, Vapur seferleri· 

i 
nln arttrnlmaSindan vaz geçtik, 
hiç olmazsa eşya ve inşaat mal· 
zemesi ya bir başki' vapurla, :ya• 
hut da arab.a vapuru ile tapn-

i sın da, o tek vapurda insanların 
rahatça ve serbestçe eoyyahatle· 
rlne lmkln verilsin 

\.. .............. ~ ••••• -•• ..1 
Kü~ .. kpazar 
Yangını 

Kast 
Dün 

--
Olmadığı 
Anlaşıldı 

Evvelki gül'll Küçükpazarda vukua 
gelen yangın etrafmdcı tahkikata de
vam olunmakadır, Milddeiumumt A
li Kamal dün Belediye Fen heyeti 
mühendi~foriyle birliktn yangın saha
sına giderek vaka mııhallinde bir ke
şif yapmış ve netıcede yangfnda kas 
olmadığı anlaşılmı;n". Yangının Emi
nenin kabak kızartması yaparken a
teşe sıçrtyan yağıı: alevleriyle tutu -
ııan yongaların derhal etrafa sirayet 
etmesınden vukua geldiği katt olar 
meydana çıkmıştır. 
Yangın neticesinde 500 kişi açık 

kalmı~sa da Vilayet tarafından yer .. 
leştirilmiş ve ia:;ıeleti temin edilmi~tir 

DÜNKÜ YANGIN 
Sirkeci h:tasyonunda pamuk yükl 

bir vagondan dlin yangın çtkmış, r 
balya pcımuk ve vagonun bir kısm 
yandıktan sonra söndürülmüştür, 

Cezalandırılan Talisiler 
Mü~teri almalt is temiyen 2735 nu 

maralı taksi şoförünün ehliyetname 
alınmış ve otomobil plakası söktürii1 

Akınspor klübünün daveti üzerine müşlür. Bundan başka beş şoför d 
Fenerbahçenin bir futbol takımı bugün cezAlandırılmıştır. Müşterilerden fazl 
kü posta ile Mudanyaya hareket ede - para istiyen 15 şoför de para ce:ı:ası 
cektir. San Hlcivertliler bugün maç!a- na çarptrrılmıştn-, 
rını yaptıktan sonra hemen dönecek • Tramvaylardan atlıyan 50 kişi d 
lerdir. Kafileye futbol kaptanı Meb · " ncı şube memurları tarafından ya 
met Reşat riyaset etmektedir. 1 kalanarak cezalandırılmıştır. 

Gene Sulh Şayiaları 
l:Şjf' Baştarafı 1 incide 

zimete sürükliyeceğini anlamış. 
tır." 

Nevyork radyosu Hitlerin bu 
isteğinde muvdU ık o1amıyacağı
nı anlattıktan sonra şöyle de
miştir: 

"Amenkanın elden silahını bı
rakması ancak müttefikler tara. 
fından nihai zafer kazanıldıktan 
··<mra olac.ak;.ır. Amerikan>n 
urduğu harp makinesi ~943 ya. 

zmda Almanya için ölüm ve ce
hennem saçacak bir makine ola. 
caktır." 

Nevyork radyosu sulh olmak 
için Almanların başlarından Hit. 
!eri ve onun adamlarını atması 
l<tzımdır diyor. 

miş!erdir_ 

Cesetleı· birbiri üzeri1ne 
yığılryor 

Moskova, 11 (A.A.) - Rcuter a
jansının hususf rrıuhabiri bildiriyor: 

Don meydan muharebesinde Sov -
yet kıtrılarTnm durumu çok nazikleş
miştjr, Almıın baskısı azamt ;ıidde
tiyle devam etmekte: ve deh~etli mu
harebe ne gece, rıe gündüz katiyen 
hııfitlememektedir_ Muharebenin yü
künü taşryan Alman dördlincü zrrhlı 
ordusunun b{lyük kısmı Don nehri -
nin bcıtısmd'.l hald durdurulmaktadrr. 
Fakat iki noktada Almanlar nehri 
tank ve piyade kuvvetleriyle zorla
mtya muvaffak olmuşlardır. Bu kuv
vetlere Ruslar hemen taarruz etmis
tir. Bir noktada 100 kadar Alınan 
tankı nehri geçmiştir Bütün geçitler 
Sovyet topçu ve tayyareleri tarafın
dan dövülmektedir. Alrnanl11r henti? 
bir köprübaşı kurmuş olma~an uzak 
hulunuyorlar. 

Gömülmlye vakit olmıyan cesetler 
birbiri üzerine yığılmaktadır_ 

Bu arada Kızrlordu Almanların iki 
yanına baskt yapmakta devam et -
mektedir. Alınanlar merkez kesimin
den çabucak ehemmJyetll takviyeler 
l{etirmek zorunda kalmışlardır. 

Bununla beraber başka kesimlerde 
dfişman yeniden ilerlemiye muvaffak 
olmuştur ve durum gitgide daha zi
yade cidileŞlTlektedir. Belki do Don 
meydan muharebesinin en tehlikeli 
inkişafı Almanların Kuplansk'dan 
yaptıkları taarruzdur_ Bu taarruz ne
ticesinde Almanlar Rostof - Mosko
va demiryolunun pek yakınında bu
ıunan Rosseş nehrine kadar sokul
muşlardır. 

Gece yarr.<ıt ~ıkan Sovyet tebliği. 
Rusların RosSeş şehrini bo~alttıklarmı 
bildirmektedir. 

i:Jfj"' Baştarafı 1 incide 
rü başları kurm.u~!ardır. Do 
nehrindeki bu cepbı :ıe Pvvek 
Alman kuvvetleri tarafnıdan te 
dit edilen ve şimdi :?C'I kilome 
r~ geride kalan Harkof ve Kurs 
Şf:birleri arasındaki bölgede ar 
tık kayda değer düşman 1tuvve 
kalmamıştır. Şu ana kadar al 
nan haberlere gore bu muhar 
belerde düşmandan 88.598 es 
alınmıştır. Ayr:r.t! 1007 zrrh 
t~nk ve 1688 toµta sayısız di~ 
harp malzemesi iğtinam vey 
tahrip edilmiştir. Bundan ba 
ka 340 Sovyet uçağc düşürülm 
tür. 

Roı;ö'nlin ba!t - cenub 
bölgede kusatrlm•ş '?an -d.' 
kuvvetlerinin hırpa lanmasınl'l 
ha şiddetle dev:tm edilmekted' 
Volkof cephesinne zırhlı tankl 
r.n yardımiyle yapılen Sovy 
hücumlan kısnıen gôgüs göğü 
carpışmalar ne'.icesl.nde alö 
kalmıştır. t.fünıerit kuvvetl 
karsı hücumlar esnasında tasf 
ye ·~ilmiştir. ~u har~kat esn 
sında 19 düşman tankı muhar 
be dışı edilmiştir 

Finlere göre 
Helsinki. 11 (A.A.) Finl.An 

tebll~i: Dfüına~ Sommaro ~asına ~ 
vük kuvvetlerle taarruz lltmiştir_ 
gtln kara, deniz ve hava kuvvet! 
arasında ı;:iddetli çarpı~malar olın 
tur ve Sovyet tc:st-bbüsü akim ka 
tır. 

Bu muharebelerde 18 Sovyet hile 
botuyle Moskova tipinde bir kar 
~cmlsl batrrılmıştır. Bunlardan 8 
sahil miidcıfaa ve 7 sini deniz kuvv 
!eri battrmıştır Dilsrnan karakol 
mi!ll de tayyarelerimiz tarafından b 
tm:lmıştrr. 

Mısırda Bulunan Frans 
Donanmasının Vaziyeti 

Vichy'yi Kuşkulandırıy 
Vichy, 11 (A. A.) - Havas -

ajansı bildiriyor: 

Roınmel'1n MISJrdaki lleri barek 
~iyle Amiral Godei'roy'iın kuman 
stndaki Fransız fnosunun İskende 
:vede bulunmaı:ıı tl'ransayr ltl'llen m 
gul eden en ırnilhlm meselelerden 
ridir. 

Auchinleck ordu!m, Nil'ln delta 
dohu çekllmelt zorunda kaldı~ı t 
dirde bu :filo mec::elesi İngiliz - Fr 
sız mOnasebetlerini daha nazik 
safhaya soknbi!ir 
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Adres d,.~ıstll'mek (~) kUP'U-'U' 

Yazan: M. ANTEN 

S ovyct Rusyada Alman taarruzu 
ciddi mahiyetin! muhafaza et • 

rnclı:le beraber İngilizlerin ve Amerl • 
kaJıtann Mısır harbinin mukadderab 
ile daha ziyade endişelendikleri hisse
dilmektedir. Çünkü onlan Almanların 
Rusyad:ı geçen sene olduğu gibi bazı 
trıuvaf faloyeiler kuana bilecek 1 erine 
fakat KıZllorduyu ymemiyecekl~rine 
kanı görünüyorlar. Fakat Mısırın kay 
bı bütün orta şarkm, Akdenlzin mihve 
tin tam hfıkimiyeti altma geçmesi. Sov 
Yctlerle cenaptan irtibatın kesilmesi, 
l{afkasyanın cenuptan tehdidi, hatti 
liint Okyanusunda Japonların Alman. 
lann ycrle1IDesi manasını ifade etmek· 
tedir. 
Bazı Amet'ika askeri mütehassısları: 

tiısırda İnglllz mukavemeti kırıldığı 
takdirde müttefik!crin bütün cepheler. 
deki plinlanrun altüst olacağı ve har 
bin on sene devam edeceği mUWias.ın. 
dadırlar. Bu b:ıkımdan, Pasifik harp 
ıneclisinin son içtimaını münhasıran 
lvtrtır meselesinin tetkikine hasretme
linj manalı buluyorlar ve Mısır cephr-
8 nin acele olarak takvlyeslnl zaruri 
l:orUyorlar. Auch'nleck'in Romme! 
kuvvetlerini Elalemeyn hattında dur
durması Vaşlngt-Ondaki bedbinliii gi. 
dcrnuş fakat bunun yerine b ir n ikbin 
lik havası henüz cstfremcmlştir. Tered 
diit ve endişe devam etmektedir. 
lrımnn mukadderatı, ELnlemcyn'dC'll 

l<:attnra'ya kadar uzanan 60 kilomtrc
lık müdafaa hattının kuvvetine. iki ta
rafın insan ve malzeme bakımlarından 
üacağı takviye!crin kemmiyyet ve key-
fiyetine ve süratine, ayni zamanda ku. 
tnanda maharetine bağlıdır. 

İngiliz müdafaa hattı Sollum, Halfa· 
l'a. Marsa Matruh kadar kuvvetli ol 
ınamakln beral>er cenuptan çcvrilmiye 
llllisait görülmemektedir. Çünkü bu 
hattın en cenup noktası olan Kattara. 
~ın baZl yerleri Akdenizden 133 metre 
·adar daha aşağtda bulunmaktadır ve 
burada arazi memleha!ar dol:ıyısiyle 
~eniş bir çevirme hareketine elverişli 
eğildir. Bundan dolayı Rommel kuv
Vdl~nin bu hattı büyük kuvvetlerle 
Cepheden hücum ederek yarması la • 
21rnı:cımektedir. 

T ekviye Alma işi 
ta İki tarafın, çabuk ve çok miktarda 

kviye kuvvetleri alması ve bu ktıv. 
9eUerhı harp kıymetleri bakımından 
Vazlyc-t!crlne gelince: Maltanm .bir ha· 
va taarruza üssü olm1 ktan çıkması, 
"robnık ve Marsa Matruhun işgalleri 
neticesi İngiliz donanmasının şarki ve 
merkezi Akdcnizde faaliyC'tte buluna. 
;anıası Rommel'in pek kısa olan de -
ız Yolu ile asker ve m:ılzeme almasını 

ın·· Untkün kılmı5tır. Mihvcrcilerln ayni 
zamanda Fransanın vlm::ıli Afrika !.i -
tııanlonndan istifade ettikleri de tah • 
trıln olunuyor. Bundan başka, Rommel 
~VVeUeri ve bunlara iltihak etmekte l an kuvvetler mütecanis Alman ve 

1 
tat:van askerleridir ve Alman asker . 

dcrı. harp kıymetlerini bütün cepheler. 
e ısb:ıt etmişlerdir. 
.ı\uchinleck ise en kıs3 olan Akdeniz 

~olu ile takviye alamamaktadır. Kızıl 

1 
eniz Yolu De orta arka gelen kafile
~r. Çok uzun olan 'Omitbumu yolunu 

• kuk:ıp e.tmektedrr!cr. Churchill son nut. 
d"tda. en modem siUihlarla tcc;hiz e
n 1 ınlş 50,000 askerin her ay Ümitbur
~~ndan geçtiklerini ve onrlan sonra va 
d~~ete. göre muhtelü cephelere sevkedil 

1 lerım söylemişti. 

1
Son aylar içinde çok takviye edilmiş 

ı~an Hındıstan bugiınlük bir istila teh· 
• esine maraz bulunmadığına ve Mı. 
~'! harbi bir aydanberi devam ettlfine 
/re mümkündür ki bu kafilelerden bi· 
; ~ıstr cephesine yetiımiı diğeri ise 
/~~elı: üzere bulunsun. insanca bil. 

, bi u ka:vıplar veren 8 inci orduya 100 
b"n batta ıılmdilik 50 bln kişilik taze 
~ ~eUn iltihak etmesinin ehem-
2 ~ti aşikardır. Aucblnleck'in ayni 
datnanda Orta Sarktald diğer cepheler 
J;'~n de takviyeler alması mümkündür 
t" haln"ka lngilizlerin Suriye ve Filis

, ı ınde 9 uncu ve İranda 10 uncu ordu • 
l 1·arı "2lrdır. 1randaki ordunun, mesa • 

e . 
h nın .ıızunluğu ve 1ramn stratejik e-

, f CJltnııyetl dolnyısiyle bu yardım için 
~Yı:lı olacağı tahmin edilemez. Bana 
lca.u bil İngilizler Hayfadan Kabireye 

~ Yo~ uzanan 600 kilometrelik demir. 
Dtuıundan istifade ederek 9 uncu ord~ 

1 h • bir kısım kuvvetlerini Mısır cep.. 
'":n~r<tıakledebilir!er. Ancak bu kuv-

k 1~. muhtelif milletlere mensup as 
' ,.. er erden müteşekkil gayri mütecanis 

de batp kıymetlerinin Almnnlnrınkin 
rı:ıe:ı daha aşaft olduiu tahmin edil· 
it ektedir. Sovyet Rusyadan Orta Şar. 
~ ı<indcrllen Polonya askerlerine ise 
t tok güvcnllmektedir Diğer cihe~ 
a~ 8 .inci ordunun bflhas;a mnhtaç ol-
8ı u 11 ta.oklan. eğer bunlar evvelce Mı· 

fi 
11 
~da ıııevcut değilse - az zamanda na.. 

,:._ 'le ncreb tedarik edebileceği de 
-«ılunı d ~·ıdi ; l cgı r. 

, ,.~c üsterlne ve tamir merkezlerine 
.ı ~ lılı: bzıkımmdan Auchinleck'in 
; b 0 tnmcl'dcn çok daha iyi vaziyette 

. 1 LE 
i Cı<:t.AL ÖZDEN Nişanlandılar 
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Entari • Şam Hırkası - Hayderi • Y azbk Kürk - nkara 

Sofu • Sır-mah Meş~ah • A ynab Biçem Yeldirme Vesaüre 

Çocukluğumun yazlan ba
na daha uzundu daha 

sıcaktı, adeta başka bir 'iklim. 
de, başka ırktan insanlar ara
sında geçmişti gibi geliyor. 

Bunu. böyle srınmamın se
bebini, her şeyden evvel, kı
~afet değiuikliğinde aramak 
lazmdır. Yazın, eski İstanbulun 
sokak kıyafeti ?kadın için de, 
erkek için de mevsimin icabla. 
rına tamamiyle uygunsuzdu. 
Ev kıy:lletine gelince, başta en. 
tari olm.ık üzere hem pek ra
hattı. hem de hoş bir hususi
yet gösterirdi. 

Entari deyince dudak bi.ik
mek doğru değildir. 

Zira bir entari vardı; bir de 
entaricik vardı ve entari bir in. 
sanın içtimai seviyesini, zevki. 
n.i. ailece yaşayış tarzını, bır 
evin düzenini ilk bakışta göste
rebilir kıymetli ve manalı bir. 
elb!seydi. İlk önce şunu söyli. 
yelim ki halleri, vakitleri ye_ 
rinde olan dedelerimiz ve baba. 
lanmız, kendi derc-cclerindeki 
misafirleri entari ile kabulden 
çekinme-zlerdi. Fakat bu enta.; 
rileri, basma veya patiska gibi 
adi ve ucuz kumaşlardan, kaba 
tire ile şıpın işi dikilmiş, iri 
taş düğmeli, sallapatı bir şey 
sanmayınız. Şimdiki bayanlar
o vakitki meraklı erkeklerin 
entari yaptırdıkları kumasları 
bulsalar o kadar sevinirlerdi ki 
kendilerinden geçer('k nerede 
olsalar hemen ''Çuk! Çuk! Çuk! 
Arjantino!" havasını hem söy. 
ler, hem oynarlardı. 

İyice hatırlndığımn göre pa. 
zar için iyi ve kıbar cntarı ya 
en yükselt cıns İngiliz ketenin
den, ya Nagazaki markalı halis 
Japon sadakorundan, yahut da 
doğruca Lyondan getirilmiş 
Fransız ipeklisinden ve çoktan. 
dır yüzfinü göremediğimiz ha. 
kiki pilteden yapılırdı ve bunu, 
mahalledeki dikişçi kadın de. 
ğil, maharetli ve şöhretli erkek 
gömlekçiler dikerdi. Bununla 
beraber erkek entarisi biçip dik 
meyi ihtisas haline sokmuş us. 
ta kadınlar da vardı. Entarile
rin ütüsü üzerinde, tiril tirıl tit.;. 
remesi lfızımdı. 

İşte Beyefendi, scltımhğa çık. 
madan önce bunu başından ge. 
çirir, çifti bir çeyrek liraya, ya. 
ni bugünkü hesapla sekiz lira. 
ya satın alınmış yanları el işi 
bagetli ve Savure markalı fil. 
dekos siyah çoraplarını ve içi 
gödcri kaplanmış incecik rü. 
gandan miıbeyn biçimi terlikle.. 
rini de giymiş bulunduğundan 
hizmetçi veya halayık artık hır. 
kasını tutardı. 

Hırka mr? Ne çirkin şey o! 

Hayır... Bu hırka, bildiğiniz 
yahut işitiğiniz parmak dikişli 
ve pamuklu dilenci hırkası de.. 
ğildir. İpekli Şam hırkasıdır. 
İyi cinsleri dört, beş, altından 

r- Yazan:-- " 

İ Refik HaUd Karay ~ 
! ! . : 

serinliği duyulurdu ve eski za. 
manda, kürkün yüz tarafı c:ıın. 
diki ve hayvanlardaki gibl' dı. 
şarıya değil de içe getirildiği 
için vücut bu, kendinden buzlu, 
yumuşak tüylerin serinletici 
dokunuşundan bir güz mevsimi 
ke.Yfi çeker(ii! 

Entarili, hırkalı ve kürklü 
kıyafeti tamamlamak i. 

çin baZJsı fes giyerdi; bazısı ise 
takke! "İrakiye" yi tercih e.. 
denler de olurdu. 

Misafiri entari ile kabul et
mak ayıp sayılmazdı amma ba.. 
şı açık iseniz gelen zat bundan 
alınabilir, batta gücenebilirdi 
de ... 

Bizi - çocuklan ve bıyıklan 
terlemiye yı.iz tutmuşlan - se. 
~amlıktan çağırdılar mı entarili 
ve hırkalı olduğumuza aldır.· 
mazdık; giderdik; fakat ille ba. 
şımıza fesi geçirmek şartiyle! 

Tabiidir ki demindenberi bah 
settiğim bu entariler hep gün
düzltik entarilerdir; gecelikleri 
ayrıdır. Onlar yalnız yatağa 
girerken giyilir ve kalkınca, sa. 

ah tuvaleti biter bitmez çıka
nlırdı. Yatak ve oda pijamala
rı gibi... Fakat nasıl şimdi hal. 
kın büyük bir kısmı aynı piia
mnyı hem yatakta, hem evde, 
hatta hem de bahçede, sokakta 
giyiyor ve komşu ziyaretine bi
e gidiyorsa o zaman da entari • 

yi bu şekilde kullananlar çok
, o zaman da insan entariden 

iğrenirdi. 

Ucuz entari de ucuz pijama 
kadar bayağı ve ÇJrkin durur • 
<iu. Dikkatsiz, çapaçul giyinen
lerde bunun kusuru da şuydu: 
Entari altından don paçaları 
sarkar; şişmanlarda karın faz.. 
la meydana çıkar, manzara da. 
yanılmaz derecede bayağılaşır
dı. Entari ile oturup dn çirkin 
görünmemek ıçın servet ve 
zevk sahibi, biçimli, tirandoz 
olmak lazım geldiğini anlamıŞ-
sınızdır. • ,, 

Evinde ferah fahur, püfür 
püfür entariyle yan ge

!lip oturan erk~k için, şehir i. 
ç.ine çıkmak saati gelince fe.. 
lfıket baş gösterirdi: Simsi~·:-ıh 
fotin kundura, simsiyah setre 
ve redengot, katı gömlek ve 
yakalık, şemsiye, pardesii ve 
kocaman sakal ve hf!vb~tli bı
yık! Sivil kıyafette yaz alameti 
ancak beyaz ve açık renkli fan. 
tazi yelekti; hele ''bonjnr" gL 
yenlerin baş süsü ve neş'esi bu 
idi. 

Yelek giymek şart mıydı? 
Şarttı; yeleksiz tek anama rast
lanamazdı; nasıl ki şimdi ye
leklislne rastlanamıyor! 
Kadınlara gelince "şeytan 

a~pta gerek!" sözüne uyp,nn 
bır kıyafette şehre iner!erdi : 
S~msiyah çarşaf upuzun 1.11::c,:e, 
dızboyu korsa... Ytiksek sosye. 
teden olanlar Göksu ve Fercr
bahçc gezintilerine de o kı,·a. 
fette gitmeyi kib:ırlık sayarİa;·. 
dı. Ancak ortadan aşağı sınıl
takiler daha rahattt1ar; bu yer
lerde maşlah ve yeldirme ile 
dolaşa bilirlerdi. 

Hangi sınıftan olursa olsun 
yazın bir semtte oturanlar 1i... 
yaretlere maşlahla giderlerdi. 
Maşlah güzeı bir elbiseydi· 
Şark manzarasına ve lstaub~l 
~enkle:ine çok uyar, s1rma ile 
~lenmış arabe!>k !t:>leri püs
külleri, parıltı!>"t sen teması 
vücuttan ikide bir, sağa sola 
kayarak göğsü ve enseyi gös.. 
term.esi itibariyle de hoşa gL 
derdı. Yeldirmelerın kusuru 
veya fazileti endamı meydana 
çıka:masındaydı. Bu elbise, da
h:- zıyade uzun boylu, ince bel
lı, taze ve t1arin vücutlara, maş. 
lah ~e dolgunlara yaraşırd;. 
Yeldırme biçimi b~lirtir rnac-
1-h b" . ' :r ua ıçımsizliği örterdi. Bunla-
:ın üzerine sarılan baş örtüleri 
ı~e ren~li gergef VP hesap işle
rıyle bırer şahes~rdi. Kadirle. 
rini bilip de birkaç tanesini 
saklıyamadığıma uzülüyorum. 

Sarıklı sınıfından olanların. 
ağır başlılar da Ankara "sofu" 
ndan siyah cübbe ve beyaz, ya. 
hut krem gömlek gıyerlcrtli. 
Bu "sof" larn renklisi, lacivert, 
mavi, hatta pişmiş ayva ren
ginde olanları da vardı ki ken.. 
dini bilıniyenlcr bazan sokağa 
da onlarla çıkarlardı amma bun 
lar, ciddi adamlarda dnha zL 
yade ev, bahçe ve havuzbaşı 
kıyafetini teşkil ederdi. Siviller 
arasında da sıcağa pek tah.ım. 
mili edemiyenler bazım, sırtla. 
rnıa bir "sof'' ceket geçirebilir
lerdi. Bunun hareli parıltısı 
güneşte göz alırdı. 

Ordu mensupların\n aC'ık 
renkte yazlık üniforma giyme. 
]eri Abdülhamidın son seneleri... 
ne doğru adet olmuştu, 

* * vet, bu kıyafl"tleri habrln-
dığım içindir ki çocuk. 

luğumun yazları bnna daha u
zundu, daha sıca...ctı, adeta baş
ka bir iklimde, baş~~ ırktan in
sanlar arasında geçmişti gibi 
geliyor. 

İşte kırk şu kadar sene son-
ra yine ~n~?~~ı: .. yakasında,yım· 
doğup buyudugum yerlerde _ 
yim; Adalarla karş\ karşıya
yım; Kayışdağı ve Çamlıca etek 
lerindeyim. Yandan çarklı bir 
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ihya Etmeli 
Haftada Bir Petrol Yazan: ULUNAY 

Amerikan gemi destegahlannd:ı n birinde 35000 tonluk lndiana 
adındaki hattıJıarp gemisinin ikmali için hızla ç.alışılırken. 

5 on bir senedenberJ Birleşik Ame-ı nin birinci 5.mili ortada bir tek model 
merika tezgahlan amansız bir bulunuşudur. Her tezgahta E.C2 tabir 

süratle ortaya harp malzemesi yığmak edilen bu tek tip; model olarak kulla
tadır. Bir yandan bu g~c(']j cilndüzlü nılmaktadır. İlk zamanları çelik azhfı 
faaliyet neticesinde Amerikanın deniz yüzünden biraz zahmet çekilmişse de 
aşırı harp sahalarına gönderilecek mal ılmdi bunun da önüne ıeçllmiştir. Bu 
zemesl gittikçe artarken; öbür yan • maniin önüne geçmek için gemi mode 
dan & tı;.rhe feirdivi onan itibaren ..-. .... linde ufak bir tadilat yapılmrı; ve ince 
niı:lerdl' mülemacliyen gemileri batınl.. çelik levhalarla iktifa etmek imkanı el· 
maktadır de edil:-aiızlh. Beri yanda ynkrn :ıı_ 

Bu va~iyet kar~ısrnda ıeçen sene; mana kadar buz dol:ıbı ve otomobil 
Amerika hükümetinln derhal faaliyete yapmakta kullanılan çelik de şimdi bu 
geçip kaybolan gemilerinin yerine ye- gemilere c llmrktcdir. Amerikada oto.. 
nllerini koymak; hem de nhbmlarda mobil ve buz dolabı sanayii; "hürriyet 
yığılmağa başhyan malzemeyi süratle c .. mıleı-i. wsut.ı uiurunda d.ırc1urul
nakledebilmenin çarelerini bu!mak ice. muştur. 
betmlştl. Yarü gerek donanmayı, gerek Bu gemilerin sürati gayet ll%, 15 mil
ticarf filoyu d.craal takvJye ctm:k: dlr. Fakat bu sürat bütün "hürriyet ce 
icabediyordu. İşte bu sebepledir ki, milcnnde,, ayni olduğu iı;ln hlropypeıl 
1941 senesindenberf Amerikada hüm- gayeı kolay bir konvoy teşkil etmckıc
mah bir gemi inşaatı faaliyeti başgös· dirler. 

t=i3tir. * * 
Bugün yalnız Amerikanın Atlantik ıık inşa edilen hürriyet cemisi; Pat. 

sahilindeki tezgahlannda en yeni sis- rfk Henry, 10.000 tonluk yüküyle 
tıomde, yedi tane tayyare gemisi ya Baltimor'den kallmu~ . cenubi Afrika. 
pılm:ıktadır. Yine bu mıntakada: 1942 Kızıldeniz. Süveyş yoluyle 11 martta 
senesi zarfında 70 tane petrol ıemisl Mı!ııra varmıştı, 
bitirilecektir. Donanma için ayrıca Bir mayı,ta alınan istatistlkJere gö • 
dört tane kruvazör hnzır!anmaktndır. Te ; o tarihe .kadar; 57 hürriyet gemisi 

Amcrilrahlar. pP.trol gemisi inşaatı. teslim ed.lmiş: 105 tekne denize !ndiril
na bilhassa ehemmiyet vermektedirler. miş: 183 ü de tezgaha verflmlştir. Ya • 
Yalnız Filadelfia'dakl Dry Dock tersa. pılan tetkikler; nl!'an ayı zarfındaki 

nelerinde her hafta bir gemi denlze in. in aatın Mart ayındakinin üc misli ol· 
dirilmektedir. Bu cemiler1n bir tanesb dufunu cöstemıektedir. Demek kl, ~n 
le; idardi kullanmak 1"911iy!e 135.000 den güne; hem malzeme hem dC' işçlJc.. 
otomobili bir ay idare edecek kadar rln ustalığı artmaktadır 
benzin tnsmabilmektedir. Ve lştP. B rleşik Am

0

erike devleti; 
Ticaret filosunun takviyesini' celin - böylece karada olduğu kadar denlzde 

ce: Amerikalılar hu husu<ıta keyfivete de kfifı der~ced,. vasıtaya malik ola
değil kemiyyete ehemmivet vermektıt bilmek lc:in hnrıl hıınl çahşmaktadıT'. 
dirler . Ortaya "hürriyet gemileri .• adı· 
nı verdikleri. kennıcıı nttfit vapılışı ıto.. 
!ay basit bir tip çıkarmışlardır. 

* * Birleşik Amerika devletleri deniz 
işleri komisvonu, bircok kum . 

panyatnrla bu gemilerin inşaatı için 
kontrntlar yapmı3: her tarafta 19 dan 
59 a kadar her yaşta deniz ameleleri bu 
iş için sef~rbcr edilmişlerdir. Bu kum. 
panvalar 1942 senesinin sonuna kadar 
1,400 tane hürriv~t gemisi inşa etmeyi 
deruhte etmektedirler. 

Cümhurreisi Roosevelt; 1941 senestn 
de bu ''Hürriyet cemiler .• seferberliği
ni açarken; ayni zamanda bu ıemilC'. 
rin inşası i~in huc;usi tezgahlar kurul
masmr da şart koşmuştu . Bugüne ka· 
dar Amerikada bu iş için kullanılmak 
üzere. tam 19 tczdh kurulmuştur. 
Kumpanyaların aralarında yapılan an· 
laşmalara göre; Atlantik s:ıhilınd,.ki 
(7) tezgahta 444. Meksika körfezi sa· 
h!llndcki (6) tezgahta 434, Pasifik sa 
hilindeki (6) tezgahta da 633 hUrriyet 
ıemlsi inşa edilecektir. 

Bu gemilerin çabuk yapılabilmeleri-

Alman Tenisçileri 
Dün ü Maçları da 

Kazanddar 
Şehrimizde buluna., Alman oyun

cularının iştirakiyle başlıyan tenis 
turnuvasına dün di? D<ığcılık klübün
de devam ednmi~tir. Alman milli 
takımı formasını taşıyan Kocb ve 
Eg~t dün bir k<'re dah~ temlr ve 
gert wruşlarlyle klAs oyuncusu ol -
dukL-ırmı lsbat etmişler ve rakiple -
rini kolay denilecek bir şekilde yen
mişlerdir. 

NETiCELER: 
E erııt - Fehmi, ~. 6-~. S--2, 

6-2 Egerst gl\llp. 
Koch - Nişan, 6-0. 6-1, 6-0 

Koch galip. 
Semih - Benjamen çıftl ile Fehmı 

Hnsan çiftl, 5-7, 6-3, 6--2, Fehmi 
Hasan çitti galip. 

Koch - Egerst çifti Suat ve Krlt, 
6-2, ~ Kocb Egerst galip~ 

GazeteJerin spor sütun!arı, bugün. 
den itibaren mevsim at yarı,ııı. 

rına baılandığından bahsediyorlar. Biz 
de de ılmdi gerek idmanlar ve gerek 
yanşlar fenni bir şekilde yapılıyor. Es 
kiden idman diye hayvanlara blr azap 
devresi geçirtilirdl. At ıünlerce yor
ganlara sanlnrak gezdirilir, ahırda yu. 
tarı tavana bağlanarak ayakta bırakı -
hr. uyumasına mani olunurdu. Bugün 
umarım ki, çoğu yerde bu gibi cahilll 
ne fikirlere Utifat edilmiyor ve hayvan 
beslemek yetiştirmek usulü dairesinde 
yapılıyor. 

Biz Türkler için atın kıymeti bilyük. 
tür. O, bizim için yalnız bir yoldaş de
fi!; yalan bir arkadaş. icabmda canı· 
mızı kurtarn bir dost, bir iyi ve kötü 
gün dostudur. Tarihlmlıe, şerefimize. 
zaferimize, dinimize kanşmış; edebiya 
tımııda bile en parlak mevzu olarak 
zikredilmiştir. 

Yunan esatirt insanla atı d:ıha ziyade 
blrlbirlne kaynaştırarak yan insan. ya 
n at Santor igimll bir mahluk tasav. 
vur etmişti. Mitolojide bu kaynaşma 
büyük bir kudret ve kuvvet şeklinde 
rcmz edilir. Hakikaten binici ile at bi. 
ribtrlcrine uygun olurlarsa onlar için 
artık zaman ve meklinın m~u kal 
maz. 
Yanıılann başlaması bana bizim es.. 

kl cirid oyunlarını hatırlattı. 
Gsrplller, ata ait sporların çoğuna 

ıarktan almışlar ıslah ettikleri ıekle 
bizi lmrendlrrrek yine b1ze kobul ettir 
miıılcrdir. Mesela bugün İngilizlerin 
büyük bir merak ile oynadıktan Polo 
oyunu tamamen şarkta oynanan "Guy 
ve Çevkan,, oyunundan başka bir şey 
değildir. Yalnız Poloda tahta top uzun 
saplı bir tokmakla sürülür halbuki 
Çevkan ucu lğrl bir sırıktır ve bunun
la topu istenilen noktaya yuvarlamak 
için gayet iYi binici olmak tazımgcl:r. 

Ba oyun şarkta o lı:adar yayılmıştı 
ki, edebiyetta bile ona b!r mevki 'l.TC

rllmiştlr ve divanlarda ''Guy ve ÇeT. 
kan •• dan çok bahsedilmiştir. Yakında 
Avrupa tarafından yenilenecek bir oyu 
numuzda "cirld .. d ir. Pek yakın za • 
mana kadar Anadolud::ı at merııklılan 
bu güzel o)'\lnU oynarJardı. Şehrin gc. 
niş meydanınd3 oyuncular ceylan gibi 
atlarına binerek sıralanırlar evvela iki 
muhasım saftan birisi alını kısa dört 
nala kaldırarak diğer safa doıtru yak
laşır. Bu suretle bir meydan okuduk 
tan sonra atını çevirir, karşı tarafın 
cirit çomafını yememek için hayvanın 
üzerinde sağa sola dönme, cğ~r boşalt 
ma, 'knnn nlbnda gizlenme gibi birçok 
hünerler yaparak bir kolayım bulur 
o da hücuma geçerdi. Bu oyunlard:ın 
atların da sahipleri kadar zevk aldık. 
lannı söylersem mübalaga ctmemili o
lurum. 

Anadoluda bir cirit oyununda P"' 
muk kırı bir küheyl&n gördilm ki, sa. 
bibi ne zaman kendine atılan çomağı 
kapıp onunla hasmını vurursa keyifli 
bir ki neme koyuverirdi. 

Köroflunun "deliklı demir cıktı. Ka
badayılık bitti.,. demesi gibi bizde "o. 
tomobll çıktı. hayvan merakı bitli!,, 
diyebiliriz. Halbuki at beslemek bizim 
için milli bir an'anedir, tarihi bir ya
digardır. 

G6zel bir ata binip gezmiye çıkınak. 
kaplumbağa kabuğuna benziyen basık 
bir otomobile tıkılıp deli gibi koşmağa 
benzer mi? Blnd ğiniz hayvanla aranız. 
da bir his ortaklığı, bir muhabbet. bır 
telepatl vardır. Ona sesinizle, fikriniz 
le bile hilkmedebilirsinlz. Bu güzel zev 
ki bir çelik ve demir yığınına nasıl fe 
da ediyoruz? Anlamıyorum. 

Bu iUbarla ben at merakhlınnın cı. 
rid oyununu ihya etmelerine tarafta -
nm. Zira at besliyenler, yalnız binmL 
ye değil ata ait sporlara d:ı merak etme 
li. Bu nsil hayvanın bize vereceği ke
yif sade gfirat değildir. Güzel bir at 
ba lı başına bir şiirdir ve öyle bir gü.. 
zelliğe Nef'inin dediği gibi: 

Fdclılcr de, ~ d .. mDlanmdtT 
tamlıtTL 

aşağı alınamazdı; hafif, zarif' 
ve tatlı rengiyle iç açıcı bir 
şeydi; ön eteklPrinin alt kısım
lan uzun tutulduğundan birbi
rinin üzerine gelir, kuşak ve 
düğmeye lüzum göstermeden 
insanı boylu boyuna, rahatça 
örterdi. Yakasızdı; tek parı;a.. 
dandı, yanlarında yalancı cep 
yerleri vardı amma astan kon.. 
madığından işe yaramaz, daha 
doğrusu sarkmaz ve şişkin dur
mazdı. Bu hırkalar serin tu

Yazan: FRANÇ!S DE CRO!SSET Çeviren: ULUNAY 
Bir Ayakkabı Hırsızı 

Yakalandı 
Ata delice merak saranları bilirim. 

HİND DİYAAINDA 

tardı. 
Bazılan, eğer derviş meşrep 

iseler ve hava da müsaitse hır
ka yerine sadece bir "hayderi" 
giyerlerdi. Hayderiye hırkn de
mek doğru olamaz. Yalnız o
muz başlarını örten ıkısa k o1 -
lu, gezi gibi yarı sert kumaş . 
tan, yakasız _ adeta bobstil! -
bir yaz ceketiydi. Fakat bazili:
n entari üstüne kürk giymeyı 
d aha çok severlerdi. 

Yaz vakti, evde veya b ahçe
de otururken kürk h a? 

Ben de torbamı &effaf bir lklncl 
Hintliye uzatarak: 

- Fakat, dedlm; !bayağı bir arının 
zehiri nasıl oluyor da 

Elinde golf çomağjyİ~ hareket nok
tasına doğru giden reiiklm sözü ke -
serek: 

- Koltuk sandn1ynsında solonu~ ..• 
dedi. Allah büyllk bir kimyagerdlr, 
fakat meseleyi basitleştirir: Y!ldırtm 
vurmuş gibi öldilreıı "mamba., zehi
riyle armm zehlrt ayni teslrl yapar. 

- O halde ~a11n ani 

- Bu, sadece mukavemet tnesele
sldir. Desdemona'nır. köpeği küçQcük 
zayıf bir Çinli finosu, sıcaktan dili 
papuç gibi bir karı~ dışanda sarkı
yor. Art da bur.dan istifade ediyor. 

Sonra bir doktor tavrı alarak ilAve 
etti: 

- Zaten Udalput artları namlıdır 
- Zehirleri için mi? • 

Evet .•• Fakat yaz kürkü! 
D edelerimiz sıcakta serin tu

tan b ir takım k ürkler bulundu
ğunu bilirlerdL Şimdi size on.. 
larm isimlerini verem.iyeceğim; - Hayır balları içJn. ()yuna siz 
unutmuşum; lakin temaslarını başbyacaksınız. Be:ı Hlndlstanda yani 
hatırlıyorum. Ne hikmetti ki kendi malikAnemdeylm. 

İyi oyunculardan olmnk Qzl'T'e tnnı
en boğucu temmuz günlerinde 

k 1 
k"" k nan Hollicott ile flk defa oynuyorum. 

bile bu ısa tüy Ü parl~ ur • Biraz çekingen bir halde başladım: 
lerde, ayazdav kalm~ b~r ~ey. Topu muvazeneleditr., çomıığt kaldır
va veya kıragı yemış hır çıçek dtm. Yüzbaşı: 

Karı!J Karış .. 
Tefrika N o. 37 

- Dur ! dedi, evvel.A Kaddl'lere ten
bihlcriml yapaymı. 

Ondan sonra hiddetle onlara Hin -
distanca birkaç azar sawrdu. 

- Size bir şey yapamıyan bu za -
vallı çocuk1:ırdan ne istediniz? 

- Ben onları dıııma peşin nznrla
nm. 

- Sonra istiyorsunuz ki, bu adnm
lar sizi sevsinler. Böyle liCY olur mu? 

- Oh! O da umurumuzda imls 
sanki •• Biz, Hintlilerle cilveleşmek i
c:In Hindlstanda yerleşmedik.. OnlıırT 
idare edeceğiz. Zaten göreceksiniz, 
bu uğursuz oğlanlar bütlln toplan 
kaybed('Cekler. 

- Elbette knyb~erler. Hcplnlr 
simsiyah eskı toplarla oynuyorsunuz 
Ben, bakını~. hiç olmazsa yepyeni bir 
topla oynuyorum. 
Alaylı bir tavırla gtnümsemcsl si

nirlerime dokundu İlk hamleyi ya -
pamadun.. Yürüdük. Fakat ufak bir 
mesafede ümit edilmez bir Kolpo'da 
muvaffak oldum. Topum, baYT'afm 
yanma dQştü. Gün~te ptrıl ptnl ya
nıyor. Hollicott: 

- Olur şey rleğll! dedi. 
Mnhviyetli, faknt ayni zamanda 

mütcazzım bir tnVl!' takınarak: 

Topuma doğrtı koştum: Top kay -
bolmu:s. Hollicott'a: 

- Bu, dedim, olur şey d~l ... 
- O kadar şaşılacak bir şey dıoğil, 

dedi. iste. Başınııı kaldırın. bakm. 
Yirmi metre ~pemizde uçan bQ -

yilk bir kuş gagasında beyaı bir ıey 
tutarnk kanallarım çırpı.yor. 

- Bu da ne? 

- Ne olacak? Sizin top. Hindls -
tanda hiçbir zarna!. yeni bir topla oy
namamalı. Toplan bulmak hususunda 
Knddi'lerden daha kumu olan ak -
babalar toplan yumurta diye azırı -
yorlar. Kuş bııvada kendisiyle c~le
nildiğinJ anlayınca topu atmak ıçin 
irllmez bir çalılık seclyor. 
-- O halde mükemmel! 
- Burada t-Opu yalnız kuş aramaz 

Bundan yirmi beş :ıene evvel Kalkü
taa'nm cenubunda fen şubesi direk -
törüniln karısının başına ne geldi bil
miyor musunuz? 

- Ne geldiğiıü ben nasıl bilirim 
canım? 

- Kadın, kocas. ile oynuyordu. A
damcağız miyop olduğu holde gözlQ
CilnQ takmamıştı. Topu kaybetti, hayli 
aradıktan sonra esmer topraklı bir 
ıırnzlde buldu. (Devamı var' 

Çarşıkapıda eskicilik n.pan Muhit. 
tin Çimentepe ayni mrntııkııdıı bulunan 
kundurscılaT'dan İbrahim, Tevfik. Mas. 
lafa, Ali. Kemal. lstrpan. Lcon'un bir 
ıece dükklnrna girmle ve binlercr. JI. 
ra lnymetinde ynpıtmııs ayakkabı . kö
se!r.. deri v 9 calarak e'l7inln bodru 
muna ıaklımıstır 

Sorgusu y .pılan Muhittin derhal 
tevkif edilnıistlr 

RAŞl'l' RIZA TJYATKOSl 
H ALiDE P iŞKiN Berabel" 

Harblyt>de. Eelvü bahcesinde 21,30 dıı 
SAÇLARIN DAN UT AN 

Vodvil -- ~ -- Uf'T'df' 

1 ASKERUK iSLERi 1-
'i'.hTlll ŞUBESINOFN • 
l'. Trfm. S•lih ofl•J M. Crllm lJa t0061) 

•rrlr ıubeJ'r mDncntL 

Böyle bir tanıdığım vardı ki, ağzın
dan yalnı% ona alt tibirlerden ba:ska 
bir ıeY çılı:mudı. Bir ırün oğluna ıöy
le söylüyordu: 

- Oi!um. yıne hannlık ediyormuş
sun; çalışmayormuşsun. yörük at ye
mini kendi arttınr. AT'kada$1anndan 
h!çbiri~i ile at başı beraber gelemedin. 
Ayaiı bıarıanlr çfnıine beygiri gibi 
sona kaldın. Halbuki nt izi it izine ka. 
nşmamalı. E$inin dostunun yanrnda 
attan inip eşeğe binmiye utanmıyor mu 
sun? Göz6nü aç. At çalındıktan sonra 
ahır karıısı kapamak fayda vermez. 
Kendin bir 1$ beceremezsen at ilin tor 
ba emnnet bizim de dah dahımız var 
demiye benzer. Hayat acayiptJr. Son
ra at teper katir teper arad3 ne olursa 
eşeğe olur. Ben artık yaşlandım Ziya 
Paşanın dedjği gibi: 

Sl'!nlm ki cel·O·cfhln ı:ecd!\ 
Atı alan UalıOdln l'ecdi. 

.................................... , 
BUGÜN 

SARAY S i nemasında 
:\1evsimin 2 b üyük ve muvaffak filmile müstesna program 

ARJANT İ 
V E 

HALLO ! BRO DVv AY! 1 
~ ................................ , 
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Hafta· Konu§"'ası 
l:,1.;"' Baş ta:rafı 3 üncüde 

·apur • saııkı kayıp ilerlemesi. 
ıi kolaylaştırmak içın • yoluna, 
kı tarafından bol sabun köpük. 
eri dokcrek Caddcbosta.nına 
raklaşıyor. iskeleden yine bil. 
ligim makaralı ve gıcırtılı kaba 
.ahtal.arı lüzumsuz bir gı.iriıltti 
ılc surdtiler. Hala bu taMalar 
ıptidai şekildedir, kaymaktadır, 
aralarJ açıjmaktadır, çimacılar 
haykırmakta ve haL1< her ~efe. 
rınde bır tehlike at.latmakta -
dır. 

Robut Kolej ER.,.EK .,. 1511-l , Bebek. Tel. 36 .•• 3 : ft. ft. 

Zarfında Pazartesi ve Perşembe Günleri 
12 ye Kadar, 10 EylUlden Sonra Her Gün 

Erkek Kısmı (Robert Kolej} c Girmek 

.. • Yaz Tatili 
KA YiT GUNLERI: saat 9 dan 

Beflktat Sulh Mahkemeler! Bafkl· ı ı 
t ipfi61nden: 942/l:> - Aleksandra, 
Anna, İulya ve HaticP Beyhanm şa- ı 
yian mutas:ımf olduldnr Arnavut
köyünde Dubaracı sokağında eski 98 
mükerrer yeni 4 eski 98 mükerrer l 
yeni fi sayrll ve taksimi kııbll olma -
masındtın dolayı şüyuun izalesi zım
nında Beşiktaş Birir.c• Sulh Hukuk 
Hfıkimli~lnce açık arttırma suretiyle 1 
satılmııstna karar verilen iki bap diik 

1 
kanın tamamı • ÜS/942 tarihıne mü
sadit eden Panırtcsi gUn saat 14 -

Bu Yıl 

16 da satılacalttır. VE:ı ilen bedel mu- MÜSABAKA IMTİHANI İLE OLAC A KTI R 
hammen kıymetin ::rUzd~ yetmiş be- •ı ·· b k 
şinl bulma<iığı tııkdirde etı son. arttı- ır. usa a ·a imtiham tarihleri: Ağustos :J ve J - E •ılül 1 ve 2 
ranın taahhüdü bııkı kalı:nak üz-ere İmtihan Şartları Kolej İdaresinden Yazı tıc istenilebilir 

1,-i Ç Ki Si Z SAZ 
Her Pazar Saat 14 den 19 a Kadar 

CAGALOGLU ÇİFTE SARAYLAR BAHÇEESlNDE 

%0 kişilik tantnmıs Bayan ve Baylardan mürekkep "ÇiFTE !'ASIL,, 
Saz Heyeti fle birlikte Blilbül Sesli 

MÜZEYYEN SENAR'ı mn~:~:;:!ını 
Temiz bava, Bojaza N!zır ve eşsiz manzaralı bahçemiz 

Gelenlerin istirahati temin edilir. 

Glcnlerin 1srtrahati Temin Edilir. 

içk.isizdir. 

Fakat, yelekleri v~ önleri sım 
sıkı ilikli, simsiyah redengotlu 
dedelerimizin, kalın peçeli, kap 
kara çarşaflara biininmüş nine. 
}erimizin çocukları ka ;lııı jseler 
ne ayakta çorap, n~ başta örtü, 
kollar meydanda, etekler diz_ 
de, seke seke iskcley~ fırlıyor • 
lar ... Erkek iseler hi~birinde ye_ 
lck • hele fes, ~axal ve bıyık • 
yoktur; elbiseler açık renkte, 
ıncccik, entipüftendir; ayaklar
da beyaz iskarpinlc:t, beyaz ço. 
raplar vardır. 

arttırma on gün dııha temdit edilerek 
13/81942 tarihine müsadif Perşembe , Derslere 24 Eylu"'I p b S b h B I kt Bahçemiz 8 ağustos cumartesi günü zengin programlı bir 
ıunü ayni saatt~ en çok teklifte bu- erşem e a a 1 aş anaca lr Sünnet Düğünü tertip etmiştir. Çocuklarını kaydettirmek 

lunana ihalei katiyE'.si ıcra edilecektir, Kız lwumnda yeni leyli talebe için yer yoktur. 1 istiyenler Dördüncü Vakrf H~m Borsa Kıraathanesine 
Şartname 13/7/942 tarihinde divan - müracaat edebilirler. Telefon: 22308 

b~eye W~ ~OmW~ MOw"~ye '~~---~-----------------~~-·---------------'~ ı~--------------------~~ ~tırak etmek istiyenlerin yiı7.de yedi KAT'iYEN 
buçuk teminat akçP.S~ yatn11ması ve- t 1•••••19

•••••••••••••••••••••' ' 
ya milli bir banka mektubunun ib- B U G Ü N: EUVÜKDEAE 
razı mecburidir. fhnle pulları, del!"-

1 !iye reıımi ve yiı mı f;Pnelik evk.af ta- HTl.YARLAMIYAN 
viz bedeli müşteriye aittir. 

Muhammen kı:vmE'ti: (2490) llradll". 
Umum mesahcsı: 83 metre murab- KADININ 

baıdır. 

Kırk şu kadar se:ıl! sonra ni
hayet, aşağı yukarı yaz kıyafe. 
tine kavuştuğumuzu an\!yorum 
ve babalarımızın, bizi bu halde 
görseler şaşkınlıktan sakailal".' nı 
nasıl sıvazl.lyacaklannı diişünc-
rek rahmetle güliimsı.iyoium 

İstanbul Aıllye ÜçüncO Hukuk Hl· 
ldmliğlnden: 942/670 - 335 senesin
de olen Hnsantn veraseti anası fJu
r ye, kardeşi Zehra vr. kızı Macideye 
münhasır olduğu halde hilnfı hakikat 
olarak Bahriye :tdmda bir karısı mev 
~ut olduğu hnkkınd'I mahalle ıilmil
habcrinc müste.niden ve müteveffa 
Hasanın malı olan Beyoğlu F.iruzağa 
Kadırler Ağaha:n~m sokak 4 No. lu 
dukkan ve Karabaş Mustafa mahal -
lesi Boğazkesen sokak 38 No. lu 
dukkfın ile FiruZfıfo Ağahj\mamı cad
de"i 49 No. lu evden kendisine 'hisı;e 
tefrik edılıniş olduğundan ve halbu
ltı mezbure Bahriye muteve!!a Hasa
nfn niktıhlr karısı olmııdığmdan mez
bureye tefrik edılen hıssenin veraset 
ı;enedi mucibince vereseye intikaline 
karar verilmesi hnkkmda; Saraçhane 
bcı~ Horhor cadcsi lfiE No. lu evde 
mukim Macide Erdemliğ taraftndan, 
Beyoğlu Firuzağa Pulaska sokak 1 
No, lu İsmailbey apıarilmnnının 1 No. 
ıu dairesinde mukim Bahriye aleyhi
ne, mahkemenin 942/670 No. lu dos
yasiyle açılan d~va ar:r.uhalinln tebliğ 
\'arakasına verilen şerhten dava edi
lenin ikametgAhını terkeylediği ve 

Evsafı: 4 No, lu dükkftn: Önil ca -
mek~n ve ıstor kepr.nklidir, Dilkkft
nm zemini ahşap da~emcli haraptır. 
Çatı keza ahşaptrr, 

6 No. lu dükkan: Önü ıstor kepenkli 
\•e camekAnUdır. Zemmi ahşap döşe
meli altı 'Qlr miktar bodrumdur . . Ta
van ahşap Marsilya kiremidlyle ör
tülüdür; 

.2004 No lu icra kanununun mu;ıd
del 3İı90 No. lu kanunun 126 ncı mad 
desine tevfikan ipotel": sahibi alacak
lılarla diğer aUıkadarlnrın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin dohi gayrimenkul 
üzerindeki haklarını \'c hususiyle faiz 
,-e .masrafa dııir ol:ır> iddl111armı on 
beş gün içinde memuriyetim ize bil -
dirmeleri lAznndır. Aksi holde hnkhırı 
tapu sicilleriyle sabit olmadlkca satış 
bedelinin pa.Ylaşmasından hariç ltalır
lar. İşbu maddeı kanuniye ahk6mına 
göre hareket etmek \'e daha fa:rla 
malOmat almak isti:yenlerln de 942/10 
dosya No. siyle memuriyetimize mü
rncııatlan illin olunur. 

)·enisi belirsiz olduğ'.: anla51ldığlndan 
tebliğ olunacak ~\rrnkm mahkeme di
vanhanesine talik \•c huUisasının ila
nına ve ilan taı:ihlnden itibaren 15 
gün zarfında cevap vcrllmesi ve tah
kikat için tayin olunan 23 19/942 ta
rihinde ve saat 14 de isbatı vücut e
dilmesi veyahut bir vekil aöndcril -
mesl, aksi halde tahkikatın gıyaben 
icra edilecegi husurnnun il.innıaneyc 
dercine karar verilmi!f oldu~ndıın. 
bermucib! 'karar kt'yfiyet ilan olunı.ır. 

SIRRI 

45 :raşmda olduğu halde yOzünde hiç 
bir ı;ızgı , hiçbir buruşuğu yoktur 

Acık. yumuşak, ve bır ııenc;- kızınltı 
gıbı kusursuz bir cılt, lıdcta bir ha-
rıka denebilir, Fakat bunuo !cnn! 
bır ızahı vardır, .- . 

lşte, bu, Vıyona Universltesı Pro· 
fesoru Dı Stejskarın sayanı hayret 
keşfı olan "81ocel.. ın netıcesıd ır, 
"Bı ocel,, her yumu$ak ve kusursw • 
cild ıçin elzem olan gençleştırlcl 
kıymetli ve tabıi unsurdur. Şimdi, 
penbe renktekı Tokalon kreminde 
"Bıocel,, bulunduğundan, sız uyur
ken cıldınızı besler ve gençleştirir 

:.•••••••mıİlliı•lliı•••lllİ•••••••••••••' Her sabah kall<tığı.nızda cızgı ve 
buruşuklukların kayboldutu.nu ve 

5 ü ·M ER BANK 
Deri ve Kundura Sanayii Müesseeesinden 

bi!aı daha gcnı;leştığinızı ~orursu· 1 
nuz, 

SATIL I K BOŞ F I Ç I 
G!lndOılen ıı; ın de beyaz renkteki 

(7ağsız\ Tokalon l<remını kullanınız 
Bu sayede cıldınızı tazeler. .~ yah 
nolttalaroan kurtanr ve açık mesa-

Fabrikamızda mevcut Avrupa mamulAtt takriben 250 Rdet ~oş matını sıklaştırır On yaş daha gene 
Degra fıçısı sat.lıktır. Talip olanların tıçıları gördükten sonra teklif.- gorununuı ve oyle de kalma. Yur.u· 
lerınin 16 7 942 tarihine kadar mi.ıessesemiz Ticaret 3ef'\'isine vennesı. nüzün zayınamış adalelerıne nıha· 

'b I • yet verınız Bu ı;ırkın tenden kurtu· 
,. 

1 lunuz Mekteplı kıı. olduğunuz za-

T

, ....... u.·•:;-•1ı1·R ........ _K••--•ıll·11ıı_y ........ E· .. a•·•-llllll• .. celll•-••*•o-• ...... M ......... H_ıııı .. nııııa .. ·uıııııa••-R-• .. .aı .. e .. _y_cr-.. _ .. ..._E ..... ,,,..,,,T._.,.---.. _I .. ..._.._ ;ı;~ı~ıo~:~~iın:ıık:k:sa;;k::~~I c~: 
dın gıdası olan bu ıkı m•Jhtclıf To· 
kalon kremının harıl<"Ulfıde netıC'e · 

Z 1 R A A T 8 A N K A S lcr.nden f~kalade mahzuz kala·· 
cak!lnırz Aksı takdirde paranw 

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

Şube .ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her N~vi Banka Muameleleri 

Birikti~enlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERIYOl 

Ziraat Banka11nda kvmbarah ve 1hbtıraız taaal'1'uf h ... plarında eti az &O 
hlueıl bulunanl•ra •encde 4 defa ~kllceelc 1<ur'a ile •ıalıdakl pllna gö• 
' • re ikramiye dı§rtrlaeaktır: 

4 " 'dıt 1,000 Llralık 4,000 Lira 
4 ,. &00 • 2 ,000 .. 
4 • 250 • • 1.000 " 

40 • 100 • 4 ,000 • 

100 " 10 • 1 000 " 
120 • 40 • 4 ,800 • 

memnunıyctle ıade cdeceğız 

Hasta Bakıcı 
Ahnacaktır 

Arzu edenler Teşvikiye Sağlık 
Evine müracatları. 

,, 

Saç balamı gli'r.~mği~ en 
birinci §art.Jd1r. 

PETROL NiZAM 
Her eczanede satılır. 

,_ KİMYAGER il\ 

1 Hüsamettin ı 
İdrar, K an vesalr tahliller. 

Emlnönll, Emllk ve Eytam Bın· 1 

kıaı kartııır:dı lnet Bey hanı 

"-ı 2 el kıt No, 6 ti 
KAYIP: ÜskQdıor nüfus memurlu

ğundan aldıgtm nUfus bfıviyr.t cll7.da
nmıı kayb~ttim. Yenisini al~catımdan 
hükmü kalmamıştı~. Üıküdar Selimi· 

BEYAZ PARK'ta 
SAZ-CAZ-VARYETE 

Bayan SEMİHA 
ve Arkııda~ları SAZ HEYETİ 

Taze Balıklar, Nefiı yemekler ve Tabldot •••••' 

Adapazarı Asliye 2 nci Hukuk Hakimliğinden 
Müddeialeyh: Adrıp::zarının Dogancilar koyünden Llu Mehmet o!lu 

Hüseyin. 
Karınız Kerim kızı Seniye tarafından aleyhini7.e ikame olunın bo

şanma davasının yapılan tahldkat ve muhakeme sonunda: Davacı ile 
boşanrnam1.a ve bir sene muddetlc yeniden evlenınemenize ve çOt'uk 
Hasanın anası davcıctnm nezrlindc ve vclAyetlnde kalmasına ve nafaka 
ve tazminat için ınunmcle ittlhazmn lil1:um olmad ığına dair mahkeme· 
mizden sadır olan 12.4,937 tıırilı ve 52/179 sııyıh ilamtrı ilanen tebliğine 
ve işbu hükuın ta:-ih: llıindan ıtibaren on beş gün içinde temyiz ~il-
mediği takdirde ilfımm katiyet kesbedecegi ilfın olunur. (7525) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 
mesi 2293 Numaralı 10/ 6/1933 tarihli kanunla tasdik 
~dilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

ı .250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PAR!S, MARSlLYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

: . .nsm, KIBRIS, YUNANlSTAN, İRAN, IRAK, FtLtsTtN 
- ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve şubeleri; 

YUGOSLA"YA, ROMANYA, YUNANİSTAN, sunıh 
LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapaı 
Hesabı cari ~e mevduat hesaplan küşadı. 
Tıcari krediler ve vcsaikJi krediler küşadı. 
Türkiye \e Ecnebi memleketler üzerinde ketide senedat 
il'kontoso. 
Borsa cmirl«'ri. 
Esham talı\·iliıt altm ve emtaa üzerine avam. 
Senedat tahsilôtı ve saire. 

En yüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

' -PiyaBanın en mi1mit şartlariyle (Kumbaralı 
Kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebimiz fü:e birinci sınTfınıı 3.8.942 gününden itibaren namzet ta· 

lebe kaydına baslanacak ve kayıt işi 28,8,942 gününe kadar dcwaın ede
cektir. 

ŞARTLAR: Ortaokul mezunu olmak veyahut füe sekb:inci amıfı 
ikmal E'tmiş bulunmak ve yaşı op beştE'n kiiı;ük ve on dokuzdan büyi.ık 
olmamak lfıztmdır. Ortaokulu geçen sene bitirenler, arad&. J:eçen bir se· 
ne zarfında ne i!e mP.şgııl olduklarmı tevsik edecekl!'rdit'. 

Aşağldıı yaulı veslknlarla mektebe müracaat ~ecek tııU-kliler. sıhhi 
durumları denize-iliğe r.h·crlşli olup olmadığı anlaşılmak üure mektep<;P 
bos muayene kağıtlnriyle Knstmpaşada Deniz hastanesin? ıonderilecek
lerdir. Sıhhi dunımları elverlşlı olduğu anlaşıl<ın ve mli~abaka imtiha
nında muvaffak olarak mektE'be alınmasTna karar veriler, talebedl'n no
terlikte itıbarı musııddak servet sahibi bir kefil veya umumt. hususi be
lediye ve mülhak biltçelerden maaş veya ücret alan bir ır.emur imzasiyle 
(noterlikçe mus::ıddak) bir taahhütname almır. 

isteklilerin müdiıriyet knlemlne mıiracaatları. 
Vesikalar: 
Dilekçe, aşı. iyi hal, veli kftj?rtlariyle niitus cüzı'lanı, diplomıı veya 

tasdikli suretleri ve 4 X 6 eb'admda 6 fotograt. (7377} 

Beher kilosuna 54 kuruş tahmin erlilen 10,000 kilo 7.Eytin tanf'.Si a
ltnacakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 13/7/9'42 Pazartesi gihıü saat H .30 da 
Tophanede Lv. Amlrli~l sotm almA komlsyonunla yııptlııt'aktır, Katı ~
minatı 810 liradır. Tnliplerin belli vakitte komisyona ıelm,.lerl. 

(80 - 7440) 

160 • 20 • 1200 • 
af KKAT: Heaaplartndıkl paralar bir eene lçtn'u. cro nradan at••• d0fMI· 
yenlere ikramiye çıktıOı takdirde % 20 ful11lyle verlleeektlr. Kur'alar 
ıenede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnc1klnun, 11 M1rt va 11 Haıılran 

ye mahtılleal Servldlbl ıokığı No. '45 •••••••ı••••••••••••••••••••MI~ Bekir Salih oğ l u Tı:llt Gürlen. , 

tarihlerinde eekllecektlr, 

-~-
, 

B iRiNCi 1 LAN 
Tasfiye Halinde Bulunan Üskiidar - Kadıköy ve ... 

Havalisi Halk TramYayları T. A. 5irkcü 

Tasfiye 1Jlemurluğımda11: 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisl Halk Tramvayları Türk Anonim Şir

ketinin :l /6/942 tarihinde fı>vkalAde surette Jçtima eden hiı:scdarlar U
mumi Hey'eti Şirketin fesih ve tasfiyesine karar ve::'tniş olduğundan, 
Şirkette alac&.klt olanların Ticaret Kanununun 445 nci Esas .Mukavelcna
menin 94 neti maddelerinde ya?.ılı miiddet :rarfmda mezkur Şirketin Üs
küdıırda Ba~larbaşınlaki İdare Merkezinde bulunan TasfJyc Memurları
na müracaatla alacakiarını isbat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

(Tasfiye Memurları 

TÜRKiYE iŞ 
Kü(fik Tasarruf Heı.aplan 1942 İkramiye PlAnı 

Ke~!deler ı Şubat. 4 May•, 3 Ağustos, 2 İldnclteşrlı 
tariblttlnde yapılır. 

1942 ikramiyeleri --1 adet 2000 Uralık-2000,- Lira 40 adet 100 llralık-4000.- Ltrıı 
1 • 1000 • -3000.- • 

50 • 110 • ~oo.- • 
2 • TSO • -1&00.- • 
1 • 1100 • -noo.- • 200 • u • ~ooo.- • 
ıo • 2ıro • -ı~oo - • 200 • 10 • -2000 -

~ .............................. ~ ... , 
Darüşşafakaya Talebe Ahnacak 

ı - Bu yıl Darüsşafakayıı ilk kısım dnrdüncli ve orta kısım blr ve 
ikinci sınıflora mü~:.bııka ile talebe alın:ıcaktır: 

2 - Kayda 15 Temmuz sabahlııdan itibaren başlanacak ve 15 Ağus
tos günü nihayet veri!ecektir. 

3 - Getirilecek e\'rnk: A, niifus cüıdanı, B. aşı kflğıdı, C, vesikalık 
iki fotogr:ıf, D. ortrı bıre alınacak talebe bu yıla :ut ilkmrltİ"p diplomn
l!I, orta ikiye yazılaC'ak tıılebe bu ytl ortıı birden ikinci sırııfa, ilk kısım 
4 ilndi sm!fa yaz.ılıır.ak talebe bu ytl iiçııncü sınıftan dorduncü smır::ı 
geçtiğine dair mensup oldukları melttcp muclür ve baş ögretmenliklerın
den Dariışşataka • Hidürluğilne hita- bım ya7.ılm!ş birer tezkere cetıre
c~klerdlr. (Bu ,-ibi talebenin nakil tasd•knamec;,i nlmalanna ihtiyaç yok
tur.) 

4 - Taşran;.n kayıt için gelenler mektebe kobul olununcıya kadar 
fsUınbuldo yatıo kalkacak yer tl'd:ırik etmeleri l~2nr.dır. (7443) 

, ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı• ur 

i İD EAL BÜRO 1 

1
§ Yazan : lktısat Doktoru GASSON 1 .! Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak. para kazanmak I 
1 istiyorsanız, "lDEAL BÜRO" yu okuyunuz._ 

Satl.f yeri: TAN 1 stanbuJ 1 

! Fiyatı 50 Kuruş 1 
1 Safrf yeri - T.4N Mafbaa31 - f14fanbul g 
' ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı ı •ıııımıu ıııı•rl 
Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüijünde11 

l - Okul binı:stnda yaptırılııcak bazı tnmlrat n tadi1:.t işleri acık 
eksiltmeye konulmu~~ur. 

2 - Keşif bedeli 9903 lira 29 kuru~ muvnkknt tımunatı 742 Ura 75 

kurustur. 

, V EBOLID ltd .. ---.. 
TAN Gazete:-"' 1 Dl~!~~~rze~~~~~!n ~~~~BU 1 

"-ı Ecza Depolarında Bulunur. , 
t ıan . fiyatları 

3 - F.ksfltme 1942 yılı Temınuzunun 17 inci Cu!na günü akş:ınn 
saat ı4 de Yüksek Mektepler Muhasipliği b!nasTnda to~·lımacak komis
yon taraftndan yapılacaktır. 

4 _ Muvakele gt"nel, hususi ve fennt Gartnameleri proje ve keşif 

lıvfçrede Vebbolllte A. Ş. Umumf Vekili 
Sudaki kireci alan tasfiye clhulan içlıı lüzu.ınlu maddeler ve yeı!ek 
parçalan gelmlşlir. SayTn m(lsterileri.mize ve acenta larımıza illn olunur. 

• 
VEBOL1D Ltd.· Şti.· · 

Cala -. BDldr srıkak Bilyfilt Tünel Han No, 14 - 15 P ô!Ül ~utusu 
\. 1094. Telefon: (4507 1 

Kr. .. 
Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa'" iinıl 500 
2 • • - 100 
3 • • • 150 

istanbul Nafıa Müdürlüğü.,den 
Nafia l\ıildürlil;!U muvazeneyi hususiyle kadro::unda 20 lira esU maaş

lı bir ressamlık münJıaldir . 
Güzel Sanatlar Akademisinden mezun olan talip terC'ihan tayfn olu· 

nur. Akademiden mezun falip olmadığı•takdirde d ii;t'r talipler araslnda 
miisabalrn imtihanı yapılacaktır. 

Memurin kanununun 4 Uncü maddesinde gös~rflcn şartlaı·ı haiz o-
lan isteklilerin vcsıkahıriyle birlikte müracaatları. (7491) 

hülAsasiyle 'buna müteferrl e\'l'ak Pazartesi ve Perşembe günleri sabah 
9 dan 12 ye kadar tdaremlzde g15rülebllir. 

ı; - lstekllleri!! en az bir taahhiltte 6000 liralık bu l~e benzer bir 
tı yaptığına dair idarelerinden almt' olduktan vesikalara dl!yanarak lstsn 
bul VilAyetine mürat'aatla eksiltme tarihinden 3 gün e\"vel alınmııı eh
liyet ve 1942 mall yılfna alt Ticaret Odasl veslkalarly~e komlsyona gel-

meleri. (7060) 

ıSahip l'e neşriyat ınüdiirfi: Halil Lfüfi Dördüncü, 
Gazetecilik ve nc~riyat T. L. ş. TAN l\latba:ısı 


