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:ı - Yeni lcı·a Vekülel"i Heyetinin evvelki gün Büyük Şefimiz ismet 111önii11ün başkanlığı altın.da yapılan ük toplantısı. 2 - Jlilli Şefimiz ismet 
· bıfüıü, Kabi11e içtimalJla baika11lık etmek iizere Başvektilet Biuasuıı Şereflendirirlerken 

Moskovaı 14 .A.A.) - Gece 
yarısı neşredilen Sovyet teblıgı; 
13 temmuz gecesi kıtaJarımı~ Vo 
ronez çevresinde gedik a~an Al. 
man ordu grubiyle savaşJar yap
mıştır. 

Boguçar şehri çevresinde, di.ı~ 
manın tank ve piyade kuvvetle. 
rıyle şiddetli savaşlar yapılıyor. - ..... -

~~* ·ı--
YA Ş I• M D ı• j S AnkaTa, 14 (Tan) :-- Bii. ri de Ziraat, İktısat ;e Tica- üzerine _alm1ş olması mün:ıse.. ı N 

~ 1 f yük Millet l\feclisi ağustosun ret Vekillerini ziyaret ehniş- betiyle lngiltere Hariciye N_a- : o rv erte 
• • 1 iiçiinde toplanacaktır. Bu to·ı- lerdir. Ticaret Vekili Behcet zırı Mister Antony Eden, l\Iıl- • \ ~ YA H 1 Ç B 1 R + lantıda yeni paşv~kil Şükrü Uz, İaşe müsteşarı Şükrü Sök- li Çin hiikumeti 1cra Komitesi • 1 

Saraçoğlu yem kabmenin prog- nıensüeri kabul ederek ınem· reisi mareşal Şan • Kay - Şek 

ZAMAN 1 rammı okuya~aktır. Başvekil, leketio iaşe işleri üzerinde Romanya hiikihnet ı·eisi Ma- Almanlar 4 
i • nutkunda iç ve dış siyaset ·hak. izahat aln1rştır. Ticaret Ve- re~al Antonesco, Romanya haş· 

kında geniş iz.abat verecek. kilinin vardığı kararlar ve aJ. vekil muavini ıu. Mihailan. 
İngiliz ve Amerikalılar iki tehlike. tir. dığı, neticeler pek yakında tonesco ve Irak başvekili Nuri De • z u· . 5 5 u·. 
den birini tercih etmiye mecbur- Parti genel sekreteri 1\lcın- halka bildirilecektir. paşa Elsajt taraflarından gön- n 1 
durlar. Avrupaya şimdiden asker duh Şevket Esendal. bugiin Başvekilimize gelen derilen tebrik teJgraflanna, 
çrkarma teşebbüsü yüzde yüz mu- haşvekilimizi ziyaret. etmiştir. ba, jJ ve Hariciye Vekaleti t Kuruyor 
vaffak olmıyabillr. Fakat bu har~ Genel sekreter daha sonra İk- telgraflar ''ekı Şükrü Saraçoğlu teşek- + 
ket, fark _cephesbindenkilyarr~ .mti!- ~ı:ıat, Tkare;t \•e z:r.-aı Vekil. Ankara, 14 (A.A.) - ~iikrii kürlerini telgraf1a bildirmek ı 
yon askerın ıar e çe mcs.ıru e- l . 1 .. .. .. .. Ad1" S ·ı b l ·ır·· ı· l k b ) t . ·l t 
min eder de, Sovyetler üzerindeki erıy e ~oruşmt u~tur.1 u•keilJve 11a~ç?g un,:ın1 ~ l ~şveVok~.,,1a1ı. ~ i\'~ ds~re ıy e mu a e e c mış er -
tazyiki azaltırsa, Almanları çok Gilınrük , ,e nhısar ar Ve e. arıcıye e rn etı e ı ıg ııı ır. 

güç bir dununa düşurebilir ve Al. '-••••••••••••••••••••••• • •••••••·----••• •••••••••••••••••~•-••••••••-' 
manyanm bu yıl harbi bilirmea.ine 
mani olabilir. Kaldı ki, bu teşeb
büsün nıuvaffak olması ihtimali de 

İngilizler Rhur'u Gene 
Bombaladı, Bir Çok 
Y angmlar Çıkarıldı 

Lisışansk'm doğusunda, kıt<tla· 
ıımız yenı müciaiaa mevzilerıne 
çekıhyorlar. 

Cephenm ba.,,c;ka kesimlerinde 
oneınlı hiçbir değişiklik olma. 
mıştır. 

Almanlar Voroııez şehrine 
kadar gedik açtı 

Moskova, 14 (A .A ) - Sovyet 
öğle tebliği: 13 temuz gecesi 
kuvvetlerimiz, Voronez yakınla.. 
rrnda ve Boguşar cenubunda düş 
manla şiddetli savaşlar yapm~
lardır. Cephenin başka kesimle. 
rinde önemli değişiklik olma -
mıstır. 

Voronez kesiminde Almanlar 
şehre kadar bir gedik açınıya 
muvaffak olmuşlardır. 

Aiın:ın cenup orduları başl 
mandonı ınare~l Yon Boc 

Berlin, 14 (A.A.) - Alma 
dulan başkomutanlığının te 
ği: Doğu cephesinin cenup 
minde Alman taarruz cephes· 
nuba doğru büyütülmustür. 
natla müdafa edilen düş 
mevzileri yarılmıştır. Moti 
kıtalanmız düşmanı takip c 

çoktur. 

1'1. Zekeriya SERTEL 

Sark cephesinde Alman or. 
. dularınm kazandığı mu. 

vaffakıyet, ort<ıya yeniden ikin
ci cephe meselesini çıkardı. Mis. 
~r Churchill'in Londraya avde. 
!inden ve Mısırdaki İngiliz mağ
hlbiyetindenberi unutulan ikinci 
cephenin açılması meselesi, bu 
vesile ile yeniden canlandı. İngi. 
liz ve Amerikan gazeteleri iki 
itç gündenbcri tekrar ikinci cep. 
henin biran evvel açılması lüzu. 
ınunu ileri sünniye başladılar. 
Nevyorkta çıkan Hera1d - Tribu.. 
ııe gazetesi diyor ki: 

1 Hintlilerin 
Talepleri 

-·(1-

Tam Siyasi 

Londra, 1,4 (A.A.) - Londra_ 
dakı Norveç hü.kılınetine gelen 
haberi.er, Almanların Atlantik 
ve kutup muharebeleri için üs 
olarak kullanmak üzere Bergen, 
Trondhjen, Narvik ve Tromso'de 
dört deniz kalesi inşa etmek'ı..e 
olduklar•m bildirmektedir. 

~ l>evanı1 Sa 2, Sü. 2 ~ Devamı Sa. 2, S ·· 

DUN GECEKi FIRTIN 

"Artık Almanya ya doğrudan 
doğruya darbe vurmak zamauı 
ıı.eı;ıni::i değilie gelmiş olmak Üt. 
zırndır. Ikmci bir cephe açmanın 
tıe dereceye kadar miimkün ol. 
<iugunu ancak askerler bilebilir. 
.Pak.at efkanumumiye böylo bir 
rephenin acılması için icabeden 
fedakarlığa- hazır bulunduğunu 
ııö~"liyebi1ir. Millet, ne pahasına 
Olttrsa olsun, düşmana biran ev. 
•el t.eri ve kat'i bir darbe vurul. 
ltlasını ister." 

Ingiliz gazeteleri de aşağı yu
kan bu mealde yazılar ne~redL 
yorlar. 

Sovyetlerln ikinci cephe hak. 
kındaki görüleri az çok bilinen 
bir şeydir. Fakat bir Ingiliz ga
zetesine göre Sovyetlerin ikinci 
cephe hakkındaki tahminleri şu 
suretle hülasa edilebilir: 

"Bizim ordumuz, Almanları 
Yoruyor, ve malzemesini kaybe. 
diyor. Önümüzdeki üç ay içinde 
.Almanlar hayati bölgeleri ala
maz, ve bu suretle mühin1 ka-
7.andar temin edemezlerse, kısa 
doğ~u bir kat daha zayıflan;ış 
olacaklardır. O vokit ya Alman 
ordusu Ru..,.yadan çekilecek ve 
~«ıhut Napoleonun akibctine nğ
tıya<"aktır. Almanların Sov • 
;\";,t cephesindeki muvaffakıyet 
ve ademi muvaffak.ıyeti, İn~iliz 
''e Aıncrikalıların şark cephesin
deki Alman. kuvvetlerinin bir 
kısmını çekmek İ!;İD yapacakları 
teşebbüse bağlıdır." 

* * 1. kinci cephe meselesi etrafın. 
da o kadar çok·yazı yazıldı 

ki artık bu. meseletıin anlaşıl
tn~mış tarafı '"'kalmamış gibidir. 

Molotofun Londra ve Vaşıng. 
ton 'Zi etleri esnasında bu cep-
henin U yılı içinde açılmast 
kararla~ıştt. Fa~at ~u teş~b
biısün zamanı tayın ed1lmemış.. 
tir. İngiliz ve Amerikalılar her 

l:1fi' Devamı Sa. 2, Sü. 7 

Son Libya muharebeleri esnasında Almanlar tarafından 
tahrip edilen ağır bir tank 

ır ' 14 Temmuzl 

Rommel'in 
Taarruzu 

Püskürtüldü 
-o-

El Alemeyn'de Harbin 
Tekrar Şiddetlendiği 

Göze Çarpıyor 
Londra 14 (A.A.) - Reuter 

Ajansının askeri muhabiri bil. 
diriyor: 

K.ahired~ bugün neşredilen 
tebliğde Tel Ei lsa~a yapılan 
lngıuz ilen hareketinın Romme
li endişeye düşürdü~ti ve mare. 
salın vaziyeti diize~1.mek içiTl bi.i. 
yük gayret sarfetWtı hayc!ediJ -
mektedir. Rommel yalnız piya
de kıtalariyle ba~l:ldığı taarruz_ 
lara sonradan tankları da iştirak 
eturmiştir. Çünkü tarafımızdan 
gösterilen mukavemet onun tah. 
mininden daha sağlam olmuş -
tur. 

Rommel dün birkaç · kere ta
arruz etmişse de ilerliyememiş 
ve bütün hücumları geri püs -
kürtülmüştür. Hava faaliyetinin 
artmasr da barekat .. n umumi su. 
rette genişlediğine bir işaret .sa
yılabilir. 

l:llf' Devamı Sa. 2, SU. G 

= 

Bayramı i 

Dolayı sile 

Mr. Eden Fransızlara 
11 Müttefiki erim iz,, 
Diye Hitap Etti 

I
Mr. Roosevelt Fransanın 
Y o1unda Hürriyetine 
Kavuşacağını Bildirdi 

Nutuk söyliyen G. de Gaulle 
(Yazısı 2 nci sahi.femtzde) 

. . ~ 

lstıklal 
• • 
lstenıyor 

Kongre Komitesi 
Gandi'nin Teklifini 

Kabul Etti. 

Fakat, Hindistanda 
ln9iliz Harp Tedbirleri 

Baltalanmıyacak 
Varona, 14 CA.A.) - Kon~e 

tetkikler komitesinın ~ekrar top· 
lanaralt bundan böyle H.indis _ 
tanda "İngiliz siyasi kuvvetinin" 
kalmamasını istemiye karar ver
diğini bildiriyor. Btı istek İngi. 
Uı ku\rvctlerini1\ Htndistandan 
aynlması manasnıa değildir. fa. 
kat Dominyon muamelesıne da· 
hi tabi tutulmıyacak olan HJn. 
distan için tam bır sıyasi istiklal 
istenmektedir. 

Nesredilen tebliğde, !nüttefik 
m?lletlerin harp ~ayr~tbıe engel 
olmıya mümkün mertebe mey
dan vermemek arzusu belirtil. 
mekle beraber İngui:ı otorıtesi
n.ln Hindistandan çekilmesi tav. 
siye olunmaktadır. 

Nasil telif edilecek? 
Ankara 14 (Radyo Gazetesi)

Hi!lt kongresi ic~·a Komitesinin 
verdiği karar hakR' r.da Londrcı
da hiçbir tefsir y.lrütülmemek. 
te ve 1ngiliz harp tedbirlerinin 
b~talai'.ımıyacağı habcıri iyi b!r 
intiba ile karşı lanmr.ıktadu-. Yal
nız, bunun İngilizlerin Hindis. 
t.andan çekilıp gitmelerini ıste -
mekle nasıl telif edilebileceği 
~(lrulmaktadır. 

"ikinci Cep~eyi Süratle 
Açmak · Lazımdır .. 

Nevyork, 14 (A.A.~ - Sanayi 
teşekkülleri kongr esı. Roosevel. 
te hitaben yarım rn.ılyon kart
postal dağıtmıya başlamıştir. 250 
teşekkiil\in delaleti yıe clı:ığ~tılan 
bu kartl;rrda hiç v"kit geçirme. 
den bir ikinci cel>hıı:ıye ~htiyaç 
olduğu s()y lenmektetl ir, 

Rhur bombalalldı Biri Karagümrükte. Diğer; 
Yenikapıda iki Ev Çöktü, 

Üç Kişi Yaralandı 

Londra, 14 (A.A.) - İngiltere 
hava nazırlJ.ğı tebliği: Pazarte -
si • salı gecesi İngiliz hava kuv
vetlerine mensup bir bomba teş.. 
kili Rhur havzasındaki sınai he
deflere taarruz etmiştir. Uçakla
rımızın hedeften ayrılışı sırala • 
rmda birçok yangınlar devam et. 
mekteydi. 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 14 (A.A.) - "Tebliğ" 

İngiliz bomba uçakları dün gece 
Ruhr ve Vestfalye çevresinde 
birçok yerlere hücum etmiştir. 
Siviller arasında kayıplar olmuş 
tur. Bilhassa Duisburg şehrinin 
ikametgah semtlerinde binalar
da hasarlara sebebiyet verilmiş
tir. Hücum eden uçaklardan 
üçü düşürülmüştür. 

Dün aksam üzeri şehrimizde 
bir fırtına çıkmış ve gece şid
detini hayli arttırmıştır. Bu yüz. 
den biti Karagümr\ikte, diğeri 
Yenikapıda iki ev yıkılmıştır. 
Her iki çöküntü hadisesi de saat 

21 sularında olmuştur. 
Karagümrükte yıkılan ev. 

reddin Teke caddesinde 18 
maralı ve Şi.ikrüye ait iki 
ahşap bir binadır. Burada 
~ Devamı Sa. 2, Si' 

___ ., __ _ 
İskenderiye' de 
Bulunan Fransız 
Harp Gemileri 

Bunların Diğer Bir 
Yere Nakli Teklifini 

Vichy Reddetti 
Vaşington, 14 CA.A.) - Is. 

kenderiyede emin bir limanda 
muattal duran ~ ranstz harp ge. 
milerinin devri içın M. Roose • 
velt tarafından yauılan iki tek. 
lıfin Vichy huki'ın,etince redde. 
dHdiğinı M. Welles haber ver · 
nıi~tir. 

Roosevelt bu tek\ifler kabul 
edilmediği takdin:e Bi.iyiı~~ P.ri. 
tanyanın gemiler•u Suvey~ k;;na. 
hndan çıkmasını emretmek. hak· 
lı olacaihnı ve eğer bu em1r ye_ 
rine getirilmezse .Büyı.i~ Britan. 
yanın bu gemilerı tahrıbe keza 
tamamen haglı olacağım Vicby 
htlkiı.metine ihtar ettiği gene M. 
Welles tarafından bildirilmiştir. 

(TAN: Vaşingtonda bu meseleye 
dair daha önce alman bir telgrafta .• 
İskenderiyedeki Fransız gemile~inin 1 
Amerikanın himayesi altmda bir ce· 
nup Afrikası limanına veyabut Mal"
tlnique adama naklinin mevzuu ba
hl s olduğu bildirilmiştir.) 

BiR İSKELE, 

RE~IK 
HAl:.ID 
KARAY 

DÖRT VAPU 
Eşine az rastlanır bir kalabalık, kargaşa 

düzensizlik ve "cevr.ü-cefa,, manza 
görmek isterseniz -(Dikkat) sütunumuzda 
bahsi geçtiği gibi- her gün, saat on yedi bu 
ğa doğru, köprü üzerindeki Ada.liı.r is~elesine 
karıdan bir bakınız. Yazlığa gidemediklerin 
dolayı üzülenlere ve şehir tramvaylarmdan 

lananlara hallerinden memnun kalmak için bunu bir teselli y 
o!arak ta~•siye ederim. Bir değil, iki, üç değil, d~.rt ~apur y 
YCJna sıralanmıştır; bir tanesi yolcu çıkaracağı, otekı d~ g 
onun üstüne yanaşacağı cihetle dört vapurluk halk demır 
maklıklar ardına yığılmıştır; geçitler tıkanmıştır, ad1m ata 
yer kalmamı~tır. Çocuklar ağlıyor, an.al.ar haykırıyor, b~b 
söyleniyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gıbı Ana~olu kıyısı gıd 
olan vapur, aynı zamanda bir yük vapuru oldugundan ve Ad 
lann göc eşyasını taşıdığından her taraf den.k~er, çuvallar, 
napeler, 'çocuk arabaları, buz dolaplan,_p~ıye saksıl~, 
petler, sandıklar, kutular, bavullarla sokulıne~ hald~~~r. 
kadar mı? Hayır! Yine o vapur yapı ~alzemesı de goture 
tir: Kcrest.eler, putreller, kazmalar, k~~kle:_, ~ya tcnekel 
çimento torbalan ve ayrıca bahçeler ıçın koldu yapraklı 
agaçl~rı! 
· Işte dört vapurun yolcusu bu~a~ arasından atlıyarak~ 

, . k dü tip kapanarak, kaytp suzulerek geçecek, kendt 
~1J~~u· seçi~ bulacaktır. Bravo! lstaobul ~h~~si ;e~9E>~te~ 

'kr tetik çevik kayakçı. kızakçı, paraşutçu. planorcu, k 
cer. 

1
' ~iıph~siz ki 'canbazdı.r! Adalar iskelesinde bu kab~J 

~u r::et\er gösterilıirken öte yanda Kadıköy - Haydarpaşa ısk 
.ad bırer vapur durmaktadır, meydan bomboştur; h.erkes, 

~1: :erk, kolunu budunu sallı.yarak yürüyebilmektedır. Be 
b ·1~ ğime göre geçen yıl, Anadolu kıyısı vapuru. zaten saati 
c~ ~vvel yanaşıp durduğu Haydarpaşa ıskelesinden. k.alkaı 
E a alacak, malzeme taşıyacak bir vapurun b~ş bır ıskelı 

şyk •• eden yanaşması ve bu ,.cvayı muayyen bır saate ka4 ço onc --s.1 . ·~ 
alıp sonra yolu yalnız yolculara açması ıca~~t~ez m1 ;, 

"Rical.in himmeti dağlan yerlerinden sok.up atar der 
(Deniz Yollan) ricali bizi iskeleden vapura bıraz?~ık daha 
hat atlatabilsin; yetişir. ömürlreine dua bile ederız. 
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;N'o • . {l5· 

"Manol!ki, ~ırerCıt'of!Ükt&rında,"' onun 
göıler1nin :lçine bakıyordtt~ 

- Yukarl}'l havalandırdım. Daha 
başka blr emriniz var mı? 
Pren11eı, hiç dilşlinmediı 
- Onun odasındaki ba!I!an çıkarr. 

nız. Sonra, beğendiii antikalar vardı. 
Onları almıyorum. 

Manolik:i efendi. derin bt.r Hygı ile 
ellerini açarak iki kat olmuştu: 

- Sizin emrinizden başka bir ;ey o.. 
lııbilir mi, prenset ha:ı:reılotj,,.-r 

Prenses, başmr sa1Iadı: 
- Teşekkür ede-rim. 
- Başka bir emriniz? 
- Bu rece. garson Ymi baksın .. O, 

13.k.ı rdı aı:ılıyol'ı. 
- Peki. prenıteı hur6tlcri.. 
- Celal bey, yemekte misafirimcllr, 

ııerviı ona göre yapılsm. 

.. 
Yaıant MAHMUT YESA.Rl 

dır:t1dr, blliyorla.r. Otelde, kimsenin 
ruhu duymadi. Bununla beraber. Ma
nollk.i Çelebinin işgüzarlığını da in.. 
kar etmemeli. Hlç şaşxrmıyor ve o ka
dar tabii yapıyor k1. azıcılt külağmız 
bükülmüş olsa bile, acabalara düşer
siniz. Şemıitap hanımla Nuri Bekir, 
Adapazanııa gittiler. Şlııi.dl, havadis 
onlarda.... 

- Cariyeler gelecek.. Göreceğiz. 
- Herhalde, burada. terbiyeye baş.. 

lamazlar. 
- Ben de zannetmiyorum .. 
- Dayak, ağlamak, bağırmak. ko· 

şaşmalar .. , Buııu, para ile yat ııtıramaz. 
Hilkilmetin de kulağın• ııitti mi, he. 
sabını verir ol 

Prensesin pervasızlrğ~ gözümün ()., 
nüne gelıuleti: 

- Onlar, alıı;ık. Bir teYden korku· 
tarı yok ..• 

Fazla Ekmek 
Karneleri 

Civar Şehirlerden 
Getirilerek Satılmı 
Son günlerde şehrimizde evvelce 

dıı:ğrl:tlmış olan ll!lfmek karnelerinin 
mikdarmt aşan bazı karnelere rast
lanmrşt!r. Yapılan incelemelerde ci
var şehirlerden getirilerek tanesini 
S - ıs lira arasında satılmış bulunan 
karnelere raslanmfştır, İaşe müdürlü
ğü şehrin her ;)eyden evvel ekmek 
işini göz önünde tuttuğundan kaza 1-
ase bürolarının en ziyade ekmek i
şiyle mefgul olrnalarmı ve ekmek 
kontrolünün devam~ surette yapılma 
sını kararlaştırmıştır. Şehrin mutat 
'.mikdarda ekmek istihl~kinden fazla
sm!n diğer şehirlerden getirilen kar
nelerden ilerl geldiği için bunu da 
önleyecek tedbirler alınacaktır. 

- Emrederaintı, preı:ıses hazretleri. 
Manolaki uzakfaşıyordu, prenses, 

seslendi: 
- Doğra atlatırlar. Kaybolan karneler 
Omuz baiınuz~~n bir soluk duyduk. :Vll!\yetten tebliğ olunmuştur. 

- Garsonlatdaıl btrln• emrediniz, 
bir piket takımı getirsin. 

M~olalıi çelebi, elinde bir k6.ftla Ali Ekmek kartlarını zayi edenlere ye-
Nafıze bakıyordu: nil J i ·•-1 ~f ı T 

Çorbacı, ba.~tnı iğd~ Hlonıtaıı çıktı. 
Prenaesin sinirleri yatışmış gibiydi 

Yalmz ynkardaki "boglukta" nasıl sen .. 

. . . er: n n verIJ.uı yece5 emmuz 
- Bu telgrafın ~e~lmesınc, bıuat, ;1942 tarihinde s~ halkımıza tebliğ 

siz nezaret edeceksmız d'l ..... · 
Bana döndli, gizli k~nnşııyordu: 1 mı,,ı. 

deliyecekti? 1ı 
İçten sarsılmış oldoğıııtıı anlıyor.. 

dum. Ağhyamıyor~. Büsblitiln aklın.. 
dan da çıkaramıyordu. 

- Mısırdan yatı ı;ağınyor. Yatla •on günlerde bu gibi müracaatlar 
gidecek... t'*1li etmektedir. Ekınek kartlarını 

Ali Nafiz, kl.ğıdı cebine koymuştu: zaft edenlere htçbh suretle yeni kar-
- Demek Mısıra yolculuk var. ne verilmiyeceğfndt11Q ekmek karncle-

O ''kendi a?eyhinde,, •tiyle4iklerlne 
rağmen zavallı bir kadındı. Yıllardan· 
beri alıııılınıı bir ölüm kar~mtıda tit.. 
reınişti. 

VI •. rini iyi muhafaza etmeleri vatandaş
lara ehemmiyetle bir daha tebliğ o
lunur. ı 

Kiiıtlar ıelmi1ti. Plketi, ustaca oy, 
nuyordu. Fakat, dalgındı: 

Bir teviyc falsolar yapıyor. kızı
yordu ı 

- Ytne yanl11 ıskarta çıkarttım. 
Kupalan saklıyac.aktmı. 

Dört parti oynamııtık, Eliıı1 masa- , 
nuı üzerine koydu: 

- Yenildim, dedı_ 
- Sis saf olun. 
- Borcum? 
- Borcunuz yok., 
- Nedeni' 
- .()yuna baslarken blr ıe1 kon12li" 
m-ı~· 

.,. Bugün dalgrmm, 
- Fena mr? Vakit ge-çmlş oldu. 
Akııam yaklaşıyordu. Prenses, "'ır 

aiır kalktı: .::. 
- Ustümti değişeyim. 
Gidiyordu, döndii, i!S.Ve etti! 
..., Ben, garsonla, aize haber ıtsnde-

rlr!.."'!I, 
O glttfkten sonra, salonda dumıa-

dtm. Holde, AH Nafize rastladım. 

!ST ANBULDAN MISIRA 
İyice bastıran akşam karanlığında, 

bir ara odama girmiş, saçlarımı tarı
yordum. Kapıya vuruldu; yukarıya 
bakan garsonlardan biri göründü: 

- Prenses hazretleri, zatx alinizi 
bekliyorlar. 

- Geliyorum. 
Ağırdan almadım. hemen yukarıya 

çıktım. Prenses, deniıüstü odalardan 
birinde kabul etti. Ortada, fazla göz 
kamaştrncı değil ama, temiz bir masa 
kurulmuştu. 

Prenses, bir siyah rob giymişti. 
"Boşluğa,. ve "yalnızlığa" alr§mışa 
benziyordu. 

Ben odaya girince. hafifçe doğrul 
mustu, güler yüzle yer gösterdi: 

- Buyurunuz, Beyefendi ... 
Halinde, tatlı bir :resmiyet vardr 

Parmaklarını çıtlatarak utangaç bi; 
gillümsemo ile öntin"e bakıyordu: 

Ali Nafiz. giilümsiyerek sokulmuştu: 
- Ne dersiniz bu işlere? BUGUNKV PROGRAM 

119.30 Haberler 
ı9.45 Scri>eit 
19.SS Şukılar 

20.15 Rady<> Gar ete 
20.45 Hoftanrn nıar·ı 

21.00 Ziraat Takviır. 
21.10 Şnrkılar 
%1.:30 Konu,ma 
21.4J Bando 
22.30 Haberler 
2l.4S 1"1!an•ı 

- Biraz !jaşlana döndüm, mllaaa- 7.80 Program 
d • 1 ..-• "'4~ '1.82 Spor 
enız e.. 1 '111 "!\'· ıc,\Jlii 7.40 İiaberJer 
- Benderıizden de alrn o kadar.. 7.~ Or!tcsLra 

B led. d k lda.: 8.20 Evi" saati -., e l)'e O toru ile ._, zanıan, 12.SO Pro;ırarn 
sen, burada mıydın? 12.u TlirktılM' 

- Tabii,. Göriinü~ JnırterryoTduk. ~~:~~ ~u::~!:; 
Kulağıma eğilmişti: ıs.oo Prorıram 

· - Ölümden personelin bab"ert yok ı 8.03 Dans orl<estra 

AF 
" ·· 18.45 ince us 

laştı, f!eyoılunda baıtahaneyc kal,ı f •~ 
.,/jf ~' ' '· .. ._ , Wt;"1" 

,ı > & ey:.ı * .,. ,. t , ... .....;rr~· t1"2' 

Leh BaJve!iili 
Skors i iyor ki 

--o- ---Alman Nazırı "Zafer,, 

1 KOÇUK HABERLER 1 
* FEVKALADE liZANÇ PROJESI -

:ıı.evi<aU~e lcazanç ı>roJcsine karşılık olarak 
bır J>TOJe ba~ırlamakta olan taı:irler aı,ırµını 
dUn de Tlcaret Odasında toplanm.ıtlardU', 

* KOMUR VURGUNCUSU - Venika
pıda _Orta .ıokakta 48 numarada kömürctı 
lbrahım kayıkta kömürün kilosunu IJ ku
n.ııtan Httrıiı için Adliy~ye verllmiıtlr 
Kömür ihtikılfı arttrfmdan ~raştırmalar lt~
nişlctilmiştir. 

+ RANDEVUCU ATINANIN ~UHA· 
K~ESI - Evvelce (lçbaguk ıeneye mah
kum olan randevucu Ati na ve Katioa hak· 
krn<IRki davaya nakzan baktlmıa ve her iki
si bu defa on altrııar aya mabk(lnı edilıni•· 
tir, Dirubi ve Aznif hakkında beraet karan 
verilmittir. 

* UÇUNCU CEZA HAKIMI - Atllye 
Uçündl Ceza bakimi Necip Nadi Koruken
oiilu yaş tahdidi kanununa ıı:öre tekaüt fi• 
di1aı4tir. 

+ KUYUYA DUSEN ODACI - Zln
drlikuyuda oturan M .. rif M:tıdUrlUlü odacı· 
aı Hüseyin o dvardaki bostanlardan birilb' 
den •u çekcr~en kuyuya düşmüı ve boful. 
ı:nuııtur. 

* VALlNIN TEFTlŞLERI - Vali dUn 
9abah Kadrköyilııe &itmiş ve kömür tevzi 
işleriyle mc~ııul olmu~tur. 

* YOKSULLARA YARDIM - Usküdar 
.Hilkevl yok•t.ı.l halka yiyecek dabtmıJı. için 
bir aiuw>>sta Kızkulni parkında bir cğ
leneo tertip edecektir, 

+ HALKEVl BINALARI - Belediye 
Kadİl<öy Halkevi binnllUn Utma.il ve dlhr 
Halkcvlerinln binalarının ıttnlıletllmHt için 
187 bln Ura tah81sat ayrnıugtır. 

+ BEYKOZ YOKSUt'LARA YARDIM 
KURUMU KONGRESi - Konıreml• llli 
t~nımu~ puar gilnıi 10,30 da Beykozda C. 
H. P. Kaı<a merke.ıi binumda toplanacaktır • 

~ Baştarafı ı incide 
Kalimn'de Almanlar 
paraşütçü kullandı 

Moskova, 14 (A.A.) - Öğle ü. 
zeri neşredilen Sovyet ek tebli
ğinde Boguşar cenubwıda cere
yan eden muharebe hakkında 
şöyle~ denilmektedir: 

Sovyet kıtaları ilerliyen dü§
man kıtalan ile inatçı savaşları. 
na devam etmişlerdir. 

Almanlar Moskovanın şimal 

Düsturu Muhafaza 
Edilecek Diyor 

Bertin, 14 (A,A.) Propaganda 
nazrrı Goebbels, propaganda ofisleri 
şefierinln 13 ve 14 Temmuz tarihle
rinde topladıklan bir konferansta söz 
!larak askeri ve siyasi duı·umu an
latinlş, en evvel düşman propagan
dasının Alınan askert kuvvetinin Y,1-

kı'l.dığtna dair olan yalanlarının git
ır;ide art.en bir kötümserliğe inkı!fip 
ettiğini söylemiştir. 

Polonya, Rusyaya 
Yardım İşinde 

Müessir Rol Oynuyor 
Londra, 14 (A.A.) - General Si

korski şimali İrlandadı:ki büyük ma
nevralarda bulunduktan sonra, düş
man tebliğlerinde bc:ttığı blldlrllen 
bir harp gemisinde sö:- alan Polonya 
Başvekili kahramanlWmı her zaman 
takdir etmiş olan '.Polonya donanma
smtn Sovyet Rusyayn giden vapur 
kafilelerinin himayesinde de kendini 
göstermiş olduğunu söylemiŞtir Bu 
suretle, Polonya, Rusyaya yard!i'rt i
şinde müessir bir rol oynamış~ır. Po
lonya hükfurieti, bunn mukabU, Rus
yanm da ayni !fsanüt zihniyetiyle ha
reket ederek, hiçbir tesir ıi'ltında ka
lmmaksrzm aktedi1Jl11S olan anlaşma
lArt gereği gibi tatbi~ edeceğini firi:ıit 

· b<:ıtısmda Kalinin cophesinin bir 
kesiminde paraşütçü kullanmış
lardır. Bunların birçoğu daha 
yere inmeden ve geri kalanı da 
indikten sonra imha edilmiştir. 

Goebbels demıştir ki! 
"Afrikadakl İngiH~ hezimeti ve 

Büyük Britaı:ıya ifo Birleşik Amerika 
i~in fel1lketli bir hale gelen devamlı 
ı1tem! kayt'plan bu kötümserliği art
tırnuştır. Bu kadar gayri müsait as
keri durum karşıstnda müttefikler 
rakamlnmı blöflerine ve yeni psi
kolojik çepheler ihdasma gittikçe ar
tan bir nisbetle bauvuruyorlar. 

Dr. Goebbels, sözlerini bitirirken, 
iurwnun büyilk bir iyimserliği icap 
!ttlrdlfiı,ıl söylemiş ve: "Ne pahamıa 
Dlurıf o1sun zafer., düsturunun mu
lı.afaza edileceğini ilave etmiştir. 

lranda 
Edilen 

Yeni inşa 

Demiryolu 
Tahran, 14 (AA,) - Rusya'ya ka

!ar iranı bıı~an baııa geçen demiryo
,u ile, garlarin, hangarların, :ı:ıhtım· 
~rm. atölyelerin ve demiry-0luna g1-
3en kara yollarının inşaatı tamamlyle 
'itirilmiştir. Geçen senekine nlsbet
e üç misli fazla harp malzemesi hep 
ı:ıu hattan taşınmışttr. Şattillı\rab ü
lerindeki Mohommer limanı genişle
tilmiş, ıslah olunmuş ve büyük i, 
yapmakta bulunmuştur, Şimdi Hin
fürtan mün.akalAb toplu halde ve da
) a kolayllltla gelmekte ve Billucistan 
mdut yolu ile Quetta üzerltı.den irana 
feçirilmektedir, 

etmektedir. " 

Bursa Askeri Lisesi 
Mezunlarına 

Diplomaları Verildi 
Bursa, 14 (A.A,) - Askeri lise son 

sınlf talebelerine merasirnJe diploma
ları verilmiştir, Gençlerimiz dün A
tııt.ürk heykeline bir çelenk koymuş
lardrr. Bugün Ankaraya hareket ede
ceklerdir. 

Pariste Yahudiler Hakkında 
Yeni Tedbirler 

Parls. 14 (A.A.) - A!man makanı
larr, aşalıdaki ilam neşretmişlerdir: 

9 Temmuz 1942 tarihli 9 uncu emir
namenin yahudiler hakkındaki tedbirle 
re dair olan birinci fıkrası gereğince 
yahudilerin umumi müesseselere de • 
vam ve halk tezahürlerine iştirak et • 
meleri yasaktır Bu tedbir, derhal yü
rürlüğe girecektir. 

Birleşik Amerikanın Sun'i 
Cardif'te Bir Cami Kauçuk f stihsatatı 
İnşasına Başlandı Vaşington, 14 (A.A.) - latihsal l:ıü. 

Londra, 14 (A.A.) - Cardif'te bir rosu direktörü Donald Ne!son. Ame
cam1 insa edilmesine başlammı;tır. rlkan ıun'i k;uçuk istihsalinin 1943 YI· 
Camiin planlan müteveffa Ransay lmda 338,000 tonu bulacağı ve bu raka 
Mc ~~d'ın ,oğlu Alistair Mc Do- mm 1944 senesinde takriben bir misli 
ıa.arlt tirafmdan tanzim edilınişti.r.._"""- 1 artacağı tahmin edildiğini söylemiştir, 

Rjev mulıarebelerinde 
iki tarafın kayıpları 

Londra, 14 (A.A.) - Sovyet ha· 
berler bürosu bu sabah hususi bir 
demeçte bulunmuştur, Bu demeç, 
Alınanların Rjev kesiminde Rus kuv
veUQrini çevirip imha ettiklerine da
ir yayılmlş olan haberleri tekzip et
mektedir. Temmuzun ikisinden, on 
fkistiıe kadar devam eden ~arpışma
lardan sonra Ruslar geri mevzilere 
ı;ekilmi§lerdir. · Rus ölü, kayıbı 7000, 
)taybolanlar 500(} dir. Almanlarm ka
yıbı ise 10.000 i bulmaktadır. Düş
man tank kayıbı 200 di.l.r. 

Timoçenko ordusu.na malze. 
me Urallardan geliyor 

Londra, 14 (A.A,) - Moskovadan 
gelen raporlara göre, Ukraynada du
rum çok vahimdir. Voronez kesimin
de meydan muharebesi şlddetle de
vam ebnekte ise de bu şehrin alın
dt.(tı hakkında altı gün evvel ileri sü
rülen Alman iddiaları henüz Ruslar 
taraimdan. teyit edilınemi§tir. 

'Uoronez - Rosto.f demiryo1unun 
kaybedilmesiyle Rus milnakalatrnm 
ne derece müteessh" o1duğu meselesi 
ehemmiyetlidir. Rusların bütUa ihti
malleri düşünerek Timoçenko ordu
ı;una ait bütün askeri malzeme ve teç
hizatın büyük bir kısmını orta Rus
yadan değil Urallardan getirdikleri 
anla§ılmaktad!r. Alman ileri hareketi 
üzerine İngiliz ve Amerikalıların yar
dnn için kullandlltları İran yolu git
tikçe kıymetlenmektedir. Diğer taraf
tan Ruslar Hazıran ayı Jçindeki harp 
istihsalfitlarmın May!sa nisbetle üs
tün olduğunu bildirmişlerdir. Bu ran
dıman Urallarda kurulan yeni en
düstriler sayesinde elde edilmiştir, 
Filhakika Urallarda endüstrinin bü
yük bir ölçüde yeniden teşkilatlan
dmlmast hususunu İngilizler teşvik 
etmiş ve Rusyaya makine ve aHit ve 
edevat ve elektrik ma).zemesi glSn
dermişlerclir, 

Üçüne.Ü Tertip Erzak L~~~n Sulhü 

T • . t~"*' B . 1 1 d Gunq . e vz ı a ı na aş· anı ı 24 r ....__,,_d a·· .. k - emmuz a uyu 
-------- Merasimle Kutlanacak 

Bu Defa Müesseselere Dağıtdacak • 
Kanaviçe ve Çuval Verildi • Otomobil 
Lastiği ve Kauçuk ela Dağıtalacak 

Memleketimizde hukukÇ'Ulıı:r bay
ramı olarak kabul edilen (Lozan sul
hu) 24 Temmuz Cuma günil Üniver
site merkez btnııslnda büyük törenle 
kutlanacaktır. Üniversite rektörlü
iW o g(ln için büYiik bir program ha
zırlamaktadır. Şimdiden tesbit edilen 
esaslara göre o gün Üniversite holü 
bayraklarla ve ~ulwkr vecizelerle süs 
lenecek, ııehrimizde bulunan Vekil ve 
mebuslar törende bulunacaklnrdlr. 

İaşe müdürlüğü rnüesseselere üçUn
cü tertip erzak tevziatına başlamiş
tır. Talebe yurtlar1na, dispanserlere, 
hastahanelere, istihsal müesseselerine, 
vaktf yerlerine, bütün mektep ve 
kültür müesseselerine, meccanen işçi 
besliyen tabldotlu fabrikalara, sıhhat 

müesseselerine şahts başına yüzer 
gram pirinç ve turyağt verilecektir. 
Halka yapılacak tevziatın zamanı he
ni.iz belli değildir, 

Kanaviçe ve çuvallar 
Ticaret ofisinin getırttiği kanaviçe 

ve çuvallar birliklerin emrine veril
mi~tlr. Dünden tibaren bu malların 
ilgili tacirlere ve mliesseselere da
ğıtılmasına başlanmtştır. 

Her ay dağltılan otomobil l~stik
lerinin yeni listesi iaşe müdürlüğüne 
gelıniştir. Bunlar üç güne kadar tev-

Çivi ve Nohut 
Vurguncuları 

Zahire tacirlerinden Necip Hancı 
yüzde 100 den fazla kArla nohut sa
tarak vurgunculuk ettiğinden Mflll 
korunma mahkemesine verilmişti, İ
ki numaralt mahkeme suçluyu tevkif 
etmiş ve ticarethanenin hesapları bir 
mütehassıs heyete havale edilmlştlt. 

Bundan başka; Mehmet isminde A
nadolulu bir tüccar dün Mercanda, 
Osepci ve :;erlkl Bünyaminin dükkft
nma gitmiş ve bir nıikdar çivi almak 
iste.mistir. İki ortak da paketi 6 lira
ya satllması, icap eden çivilerin pa
ketlerini 6 liradan faturıı. vererek 10 
ar liradan para almışlardır. Bu sırada 
yapnan cürmü meşhutıa yakalanan 
iki ortak milli korunma mtiddei umu
mlliğine verilmişlerdir. 

Münakalat Vekaleti Heyeti 
Almanyadan Dönü~ 

Ankara, 14 (TAN) - Ö~ği
m.ize göre bir müddet evvel Alman
yaya gitmiş olan Münakalat VekAleti 
heyeti, Almanyada bir çok temaslar
da bulunup mukaveleler akdettikten 
sonra Ankaraya dönmek üzere ha
reket etmiştir. Bu heyet bir müddet 
de ;Balkanlarda temaslarda buluna
caktır. Heyetin demiryollarmuza a1t 
bir çok eksiklerı tamamlıyacak gerek 
yedek parça ve gerekse asli madde 
ihtiyaçlartnı kapatacak mukaveleler 
akdettiği bildirilmektedir. 

tlfr Baştariılı 1 incide 
ken hareket halinde bulunan 
düşman latalarınm içine derin. 
!emesine girmişler ve geri çeki. 
len her sınıftan düşman kolla
rını yenmişlerdir. Ric'at halin.. 
de bulunan düşmana karşı hava 
kuvvetlerimiz birbirini ta.kip e. 
den dalgalar hal!nde imha .edici 
hücumlarda bulunmuşlardır. Vo 
ronez'in şimal batısmda zırhlı 
teşkillerim.iz düşman kuvvetle -
rinden mürekkep bir gurupu se.. 
ri bir hücumla kuşatmıştır. 

Cephenin orta kesiminde düşmanın 
mevzii birçok hücumları püskürtülmü~ 
ve bazı hücum hazırlıkları akamete uğ 
ratılmı~tır. 

Volkof cebinde yapılan temizleme 
hareklitı esnasında Sovyet ikinci bil • 
cum ordusu komutanı general Wlassow 
saklandığı yerde ele geçirilmi~tir, 

Rostof bombalandı 
Berlin. 14 (A.A.) - A!man ordula 

rı baııkomutanlığındm bildirildiğine 
göre, Alman hava kuvvetleri dün de 
ıavaş, stuka ve av uçaklarından mü • 
rekkep büyük teşkiller kullanmak su.
retiyle doğu cephesinin cenup kesimin 
de dü~man mukavemetini kırma~ de 
vam etmiştir. 
Hücumların ağrrhk merkezini Ros.. 

tof teııkil etrniııtir. Burada düşman kı 
ta toplulukları, zırhlı kollar ve otomo
biller ara vermeden yapılan hücumlar
la ve her çapta bombafarla bombalan. 
mıfitxr. Alçaktan uÇUlmak ıuretiyle de
miryollarrna hücuın edilmiı:ı ve muvaf· 
fakıyetU netic~!er ı~ı:nnıışhr. Şimdiye 
kadar alınan raporlara göre 6 Bolşevik 
uçağı tahrip edilmiştir, 

Çetecilerin faaliyeti 
Moskova, 14 (A.A.) - Cenup cep

hesindeki Sovyet çetecileri 32 köyü 
düşmandan temizlemi~lerdlr, Ceteci
ler, Almanlartn malıeme geçirdikle
ri yola mayın döşemi~ler ve JI\ühlın
mat taiiıyan 22 kamyonu havaya uçur
muşlardır. 

Son günlerde çeteciler, kanıyon, 

tank ve mühimmat yüklü iki tren 
tahrip etmişler ve ~mak üzerindeki 
de dahil olduğu halde 14 köprüyU ha
vaya uçurmuşlardır. 

Beyaz Rusyada tedhiı 
Moskova, 14 (A.A.) - Tass ajansı· 

nın bildirdiğine gör~ Beyaz Rusya
da Mlnsk bölgesinde tethiş hüküm 
ııürmektedlr. Burada zararsız yüz bin 
Sovyet hemşehrisi tecrit kamplarında 
göz altına al!nmiijlardır. Ahali açlık 

tan ölmektedir. DUkkfınlartn hepsi 
kapalıd.Jr. Vitebsk'de her tarafta dar 
a~açları yükselmektedir, Almanlar 
Ortodoks ve kııtollk mezhebinde o
lanları idam ediyorlaı; 

zl edilecektir. 
Dişçilere verilecek diş kauçuklart 

için bir protokol hazır laruntstır. Diş
çiler cemiyeti ile lastik fabrikatörleri 
bu protokolü imzalam1ya çağrrılmış

lard!r. 

Makara geldi 
Piyasamlza bol mikdarda makara 

gelmiştir. İaşe emrinde de bol mik
darda makara vardır İaşe emrinde
ki makaralartn dağıtılması için te
şebbüste bulunulmuştur. 

Of isin kahveleri 
Ticaret ofisinin emrinde bulunıın 

kahveler İnhisarlar idaresine devre
dilecektir, Bu kahveleı Mersin depo
larında bulunmaktadır. Of!stıen ve 
inhJsarlardan tayi~ edilen birer he
yet Mersine giderek kahvelerin devlr 
muamelesini yapacakttr. 

Soyulan Bir Hamam 
Kasasındaki Paralar 

Ahmet ve Kemal isminde iki ki§i 
Akbıytk hamamınm kasasmı soyarak 
290 lira tıara 11 altmı 400 gümüş ku
ruş, 200 gümüş çeyrek alınışlard!r. 
Ahmet yakalaıunı~ır. Kemal aran
maktadır. 

Bundan başka; bir hırsız da Yeşi1-
direk hamamında Alinin 115 lirastnı 
çalmrştir. Bu hırsız da aranmaktadır. 

Tacirler Kara Borsalardan 
Şikayet Ediyorlar 

Birliklere dahil bulunan şehrimiz 
tacirleri kara borsanın faaliyetinden 
birlikler umumi katipliğine şikfiyet

te bulunmuşlardır. Tacirler, kendile
rinin tesbit edihniş olan azami fi
yatlarla mal satmalarının imkansız 

olduğunu ve kara borsada fiyatların 
yüksekliği karş!stnda zarar görecekle
rini ileri sürmüşlerdir. Tacirler tes
bit edilmiş olan kar hadlerinin art
tırılması için bazı teşebbüslerde bu
lunmıya karar vermislerdir. Bu mak
satla her blrlik bir komite seçerek 
kendilerine taalluk eden malların a
zamı kar hadlerinin arttırılmast .icin 
birer layiha hazırl!yacaklardtr. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3110 kuruştan ve bir 

gram külçe 4S3 kuru§tan satılm(Ştır. 

14 Temmuz Bayramı 
DolayısHe 

Londra, 14 (A.A.) - Ameri -
kan Cümhurreisi Roosevelt, 
Fransanın milli bayramı müna. 
sebetiyle Fransızlara bir mesaj 
göndermiş ve yakında Fransanın 
hürriyete kavuşacağı ümidinda 
olduğunu bildirmiştir . 

Mr. Eden'in mesajı 
Londra, 14 (A.A.) - 13/14 

temmuz gecesi Edenin Fransa 
üzerine atılan mesajında Fran
sız milletine yalnız dost değı.1, 
aynı zamanda müttefik tabiriyle 

Törene İstiklAl marşt ile başlana
cak ve Üniversite rektörü profest>r 
Cemil Bilse! Lo:r.andıı Millt Sef İsmet 
tnönü'n(ln kezandrğ büyük zaferin 
hukuk ve bugünkl'. durum bakmıın
dan tahlilini yapacak rektörden son
ra profesörler de Lozan mevzuu üze
rinde muhtelif bakımlardan hazırla
dıklar! etiltlerl okuyacaldardrr. Hu
kuk fakültesi son stnıfından bir ta
lebe "Türk hukuku" üzerinde bir 
nutuk söyllyecek ve törene son ve
rilecektir. 

Rektör, o gün üniversitede toplana
cak halkın hlssiyatmıı tercüman ola
rak Millt Şefe tazim telgrafları gön
derecektir. 

ResmJ progrnm bJr kaç güne kadar 
UAn edilecektir. 

Tünel Şirketinin 
Sakh Malları 

Bef ediyeye Yeni 

ihbar Yapıldı 

Bir 

Son günlerde belediyeye mühim ih
barlar yaplmıya başlanmıştır. Bele
diye gelirini arttnınak gayesiyle ya
ptlan bu ihbarlarfüı. muhbirler ken
dilerine yüzde 20 - 40 nisbetinde 
hisse istemektedirler. Son olarak ya· 
prlan bir ihparda şöyle denilmektedir: 

"Eski Tünel şirketinin belediyeye 
devretmesi lAzım gelen binalardan 3 
milyon lira kıymetinde bir han ile 
bir pasaj bugünlerde satılacaktır. 
Halbuki bu binaların belediyeye dev
redilmesi lazımdı. Bu suretle şirket 
belediyenin 3 milyon liralık bir hak
kım yemiştir. Yalnlz bu binalar ta
ll şahtslnrdadır ve ortada bir müda
faa keyfiyeti mevcuttur.,, 

Diğer taraftan yine Tünel şlrketi

oin belediyeden sakladığı 800 bin li
ral!k bir gayri menkulünün bulundu
ğu hakkında yapılan diğer bir ihbar 
üzerine de tetkiklere başlanmıştır. 

, · · AFRiKA~:!•ER ESi i~~;·~ 
t:lfj" Baştarafı 1 incide 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 14 (A.A.) - "Tebliğ,, Mısır

da yalnız El.alemeyn bölgesinde mev. 
zii muharebe faaliyeti olmuştur. Hava 
muharebelerinde ve uçaksavar ateşiyle 
12 lngiliz uçağı düşiirülmüştiir, 

Filistin sahili açıklarında bir Alman 
denizaltısı, kuvvetli bir himaye altın~ 
da seyreden bir kafile arasrnda bir pet 
rol gemisine iki torpil atmı§tır, 

Malta adasındaki hava üsleri Alman 
ve İtalyan hava teı;kil!eri tarafrndan 
devamh surette bomba1anm1ştrr. 

İtalyan resmi tebliği 
hitap edilmektedir. Mesajda de_ Roma, 14 (A.A.) - Tebliğ: Mmr 
niliyor ki~ ce1'.h7sinde İtalyan ~e. Alman müfreze 

"Milli bayran_unız münasebe • 1 1e:1rı:ı~ t~~rruzla~ı ıyı neticeler ver . 
tiyle ve bütün Ingiliz milleti na. mıştll. Buçok esır alınmış ve bu ara· 

. hit d' ' s· 1 da bir tabur kumandam da esir edil -
ınına sıze ap e ıyorum. ıze . u· H f li ti d.. d b'" .. k 

ln d t t Ab' · l d ~·ı mış r. ava aa ye un e uyu 
ya ız os .. a l~ıy e, _e~ı > aynr ölçüde olmuştur: Alman avcı!arı do • 
zamanda muttefik tabırıyle hı- kuz tayyare dü~ürmüşlerdir 
tap _ediy~rum. ~ira Bor?~aux İngiliz hava akvİıları 
hMıselerındenberı geçen ik1 yıl . . . 
zarfında müşterek düşmana ks.r Kahıre._ 14 CA.A.) - İngilız hava 
§1 mücadeleye devam etmek SU- kuwetlerıne ~'!nsup ~o~n bomba 
et• 1 atlık m'"ttefikler oldug~u- uç~klarmı~ d•m cephenın ;:amal kesi . 

r ly ~ s 'u. " ırunde duşman taşıt topluhıklarına 
bUZU ısbat ettmız. başarı ile taarrıız ett.ılı:leri öğrenilmi"-

Eden. Fransı:ılarm bütün sabalar- tir. Müttefik mevzilere karııı hiı;blr 
daki mukavemetini ö~dükten vo İngi • düşman hava faaliyeti olmamııtrr. ls
lizlerin Fransızlar clind~ bu toprak.. kenderiyc üzerinde uçmaia teııebbüs 
ları almağı ~içbir zaman düşünme~ik.. eden iki Alman keııif tayyaresi derhal 
!erini hatırlattıktan sonra. mesaJım püskürtülmüştür. 

şöyle bitiriyor: . . Malta üzerinde faaliyet 
"14 temmuz, Fransanm maztdeki bU 

tün zulümlerden kurtuluşu günüdür. 
Bugün o tarihi Fransanın haldeki :ı:u. 
Jüınlerden de kurtulacağı ümit ve ka.. 
naa.tiyle kutluyoruz,,, 

5 Mllyo11 beyanname 
Londra, 14 (A.A.J - Haber 

verildiğine göre, Fr~nsanın milli 
bayramı olan bugl.in. sabahleyin 
erkenden bombardtman servisi 
uçakları Parise, Vichy'ye ve 
Fransa şimalindekt sanayi böL 
gesine beş milyon tane beyan-
name atmışlardrr. , 

De Gaulle'ün nutku 
Londra, 14 (A.A.) - Dün akşam 

radyoda Fransaya hitabeden genera! 
de Gaulle bilhassa şöyle demiışUr: 

Malta, 14 (A.A.) - Resmen bildiril 
diğine gi:Sre, temmuz ayrnın llk on bir 
gününde Malta üzerinde 83 düşman u
çağı tahrip edilmistir. Birçok başka 
düşman uçağı da o derece hasara uğra.. 
tılmıştır ki, bunların üslerine döndük 
lerine ihtimal veri!memektedir. Ayni 
müddet :r.arfrnda İngilizlerin uçak ka.. 
yıplan 21 dir. 

--·o-----
Bir İsveç Yelkenlisi 

Daha Batırıldı 
Stokholm, 14 (A.A.) - Kalmıır'a 

doğru yol almakta buunan Hanna İs
veç yelk~nlisi kara su1art içinde bat
mıştır. Geminin pusuda yatan bir 
Sovyet denizaltl'!lı tarafından batırıl

drğı sanılmaktadır 
4'Yarın, Fransanın g{lya işgal edil -

rneml.e bölgesinde, bUtün evler Fran · ~===~"""'!!!!!!!!====!!!"!!=~ 
sız bayrağiyle donatılacaktır. Her şe
hir ve köyde Fransız erkek ve kadın
ları tesbit edilmiş yerlerden geçecek. 
lerdir, Her tarafta gözleri yaf!a dolu 
halkın kalblerinden fışkıran Marsey. 
yez yükselecektir. Bu bayraklarm, bu 
geçitlerin. bu Marseyyezlin manası 
ne olacakt.ı:r? Önce bunlar Fransanın 
yaşamakta devam ettiğini, çektiği acı 
]ar imanının ic;Jnde batmadığını ve is
ti!Aya ve zulme rağmen daimtı Fransa 
olarak kaidığmı gösterecektir. Sonra 

ela, memleketimizin ne şan ve ıerefle
rini, ne de küçülmelerini unutmadığı 
uı, dünyamn, bütün savaıı alanlarında 
veya idam sehpalarında kendisi için 
ölen çocuklar düşündüğünü göstere · 
cektir. Nihayet btınlal'. Fransanın. Al 
mantarın çekileceği, müttefiklerin top 
rağımxza gireceği, hainlerin süprülüp 
temizlen"eceği ve bütUn milletin düş -
mam kovmak ve ccza1anclırmak içio 
gizlice toplanmakta olduğunu göstc • 
recektir.,. · 
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BU NASIL iŞ? 
Bir k119 defadu• çöplerin deniz· 

de aahlllero yakın yerlere dtlkUI• 
me,ı yüzünden bütün Anadolu sa• 
hlllerlnin plsllkten geçilmez bir 
hal ald'iöın~ yazdık vo tam halkın 
denl:ı.o gireceği mevalmdo bunun 
önüne geçilmesi lazım geldlğlnl 

söyledik. 
Her ricamızı dlkkatle dlnltyen 

belediyenln yalnız bu moaelodo 
yazdıklarımıza ehemm lyet verme· 
dlğlnl göriiyor, hatt1 bu kadarla 
da kalmıyarak dün çöp mavnala· 
rinın yükler1nl doğrudan doğru• 

ya Moda !<oyuna bo§Jıltt.iklarJnı 

öğrerılyoruz, 
Bu nasıl l§tlr? BOtiln koyda 

binlerce vatarıdatın danlzo girdiği 
11c11k bir gUndo ç8p mavnalırının 
çl:iplerlnl koy içine dllkmelorl hal
kın sıhhati llo lstlh:r.s de011 midir? 

Sayin LOtfi Kırdarın bu halo 

j 
nihayet verece~lnl ve atız dlnlo- f 
rnemekte rarar edenleri at.salın· 

dıracaifını umarız. 

\.. ...................... ~ 
Ya Şimdi, Ya 
Hiçbir Zaman! 

l2fj3 Baştarafı 1 inciah 
türlü hazır1ıklarını tamamlama-
dıkça böyle bir teşebbüse gi.rL 
şerek tehlikeye atılmak iqtemi.ı 
yorlar. Fakat bu tehlikeyi at .. 
latmak isterken diğer bir tehli. 
ke ile karşılaşıyorlar. O da Al .. 
manların Şark cephesinde harbi 
sür'atle bitirmiye nnwaffak ol• 
malan ihtimalidir. Almanya 
Şark cephesinde taarruza geçin. 
ceye kadar haylıi zaman kaybet. 
miştir. Şimdi kaybedilen bu za• 
marn telafi için Sovyet ordularr• 
ru kış gelmeden harp dişı etmj. 
ye çalışmaktadır. Don havzasın• 
da kazandığı muvaffakıyet he .. 
nüz kat'i bir zafer değildir. Kı... 
ztlordu ne yok edilmiş, ne de 
bozguna uğratılmıştır. Fakat 
demir ve su yollarının kesilmesi; 
Alınan zırhlı kuvvetlerinin cep
hedeki gediği durmadan geniş .. 
!etmeleri, Sovyet kuvvetlerinin 
mütemadiyen çekilmeleri dolayr .. 
siyle herhalde cephede nazik bir 
vaziyet hasrı olmuştur. Alınanl.a.1' 
bu zaferlerini ilerleterek gayelı; 
rine vanr ve Sovyet ordularını 
harp harici edebilirlerse, o va. 
kit artık İngiliz ve Amerikalıla• 
nn ikinci bir cephe açmalan !n1-1 
kansız bir hal a1ır. Çünkü o 
takdirde Şark cephesindeki miloo1 
yonlarca Alınan ordusu tama• 
men serbest kalacak ve mütte .. 
filtlerin Avrupa sahillerina as. 
ker çıkarmalarına man,i olacak-
tır. 1 

Onun için İngiliz ve Amerika .. 
War ilci tehlikeden birini tercih 
etmiye mecburdular. Avrupaya 
şimdiden asker çıkarma teşcbbü~ 
sü yüzde yüz muıvafia.k olmıya .. 
bilir. Fakat Şark cephesinden 
yarım milyon askerin garba çe. 
kilmesini temin eder de, Sovyet• 
ler üzeriındeki tazyiki azaltırsa, 
Alınanlan çok güç bir duruma 
düşürebilir ve Almanyanın bu 
yıl harbi bitirmesine mani ola.. 
bilir. Kaldı ki bu teşebbüsün 
muvaffak olması ihtimali de ÇQk. 
tur. Çünkü asker çıkarma te§eb
büsünün ilk şartı olan hava üs .. 
tünlüğü garpta müttefiklerin 
elindedir. İngiliz ada1arında her 
türlü modern silah.1a.rla techiz 
edilmiş 2,000,0000 kişilik bir kuv 
vet vardır, Dunkerque'de olduğu 
gibi binlerce nakil vasıtası bu 
emre hazır bulunmaktadır. Bina .. 
enaleyh müttefikler artık fazla 
vakit kaybetmeksizin ve Şark 
cephesinde Sovyet ordulannm 
harp harici edilmelerine imk§n 
bırakmaksızın, derhal garpta i• 
kinci bir cephe açmalıdırlar. Ya 
şimdi, ya hiç bir zaman. İşte 
müttefiklerin halle mecbu"t' ol.,. 
duklan ıve bu~n; karşıla§ttltları 
en mühim mesele budur. . 

Dün Geceki Fırtına 
t!i!9 Baştarafı 1 incide 

ran 70 yaşında Beklrle karıst 
Abide ve oğlu Alaeddin enkaz 
altında kalmışlar ve itfaiye ta.. 
rafından ağır yaralı olarak güç. 
lüklc kurtarılm.ışlardll'. 

Y enikapıdaki çöküntüde ise 
Mahrama sokağında Melaha t!l 
ait 21 numaralı 3 katlı ev yıkıl~ 
mıştır. Bu evin her katında ay7 
rı ayrı üç aile oturmaktadır. 1yı 
bir tesadüf eseri olarak hadise sı.. 
rasmda evde kimse bulunmadığı 
için nüfusça kayıp yoktur. 

' 
Felemenk Hindistanında 

Vaziyet 
Melboume. 14 (A.A.) - Japonların 

Felemenk Hhıdlstanında ıüknet hükiitn 
sUrdüğU iddialarına rağmen askeri mu 
kavemet devam etmektedir, Japonlar, 
teslim olmaktan imtina edm Hollan • 
dalı subaylan ve erleri kuıatmak üze 
re bir tenkil kuvveti göndemri~lerdir. 

Şili'de Tetanos Salgını 
Santlago de Chili, 14 (A.A.) - Te. 

tanos salgını ıritıride daha artmakta' 
clır. Santiago de Chili'de şimdtye k 
dar bu wta!ığa 600 kl~ yakalanmı 
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Yazan: M. ANTEN 

rancanm miııt bayramı olan 14 tem 
muzda vukua gelmcııl muhtemel 

olan nüm:ıyiıleri. taarruz ve isyan hare 
ket'crinl onlemek ve bir teUılıı fı:ıvası 
estlrmek maksadlyle Parlsteld Alman 
Polis müduru ncııretticl bir beyanna
mede: Alman askerlerlnc ve subayla • 
nna karıı yapılacak tecavüz barekefle 
rinln ıon derece ıidletle cc.ı;alandınla. 
cağını, düşmanca harekctlP.rinden ve 
baltalama tesebbilalerfnden 11üphe edi
lenlerin bütiln aileleriyle beraber ceza 
:va ı;nrpılacaklannı 18 ya5mdan bllyük 
olan erkeklerin idam edilccefi, kadın.. 
lann nğır iılere kullanılacağı, ı:ocuk.. 
lann ıslahhanclere göndcrlleceii bildi. 
rilmektedir. 

Hün Fransız makam!arr, geçen harp 
de de Almanlnnn iıcnt ettikleri yerler 
de böyle zecri tedbirler almalarının 
vatanperverleri faaliyetlerinden alıkoy 
rnadığını hntırlatarak iıgal altmda bu
lunmayan Fransadakl Fransuılarm 14 
temmuzda evlerini bayraklarla donat. 
rnıya, bliyük caddelerde toplu olarak 
dolaşmıya, Cümhuriyeti temsil eden 
abidelere çiçek koymağa ve saat 18.SO 
da milli marş olnn Mnrseyyezl beraber 
ce söylemlye davet etmektedirler. 

General dö Gaul'de dün akşam ra'd 
:Voda Fransız milletine yaptığı bir hl· 
ta bede şunlan ııöylemiııtir: "İşgal e. 
dilmiş denen Fransamn parçasında her 
Yerde evlerinizi donatacaksınız. Mar. 
Eeyyezl söyliyeceksiniz, b11 demektir 
ki: Fransa ya3ıyor. ıstıraplannın Ok.. 
:vnrtusu onu bofmannşhr. Bu demek
tir ki, vatan kendisi için ölen çocukla. 
rını dü&tinüyor ve gizli gizli h:mrla • 
nıyor ve zamanı gc~ce bütün mi!let 
l!YakJanııcnk, düıımanı yurdundan ko • 
vacak ıve vatan hainlerine cezalarım 
verecektir.,, 

ikinci Ceph"e 
/ 

Bir zamanlar bütün mütt~ili gazc.. 
tcleri ve siyasi ınhslyctlcri tarafından 
lizerinde ısrarla dunı!an ve son Sov
Yct • İngiliz anlaşmasının esas maddo
lerlndcn birini teşkil eden ikinci cep. 
heden son haftalarda hemen hlı; bahis 
olunmaz olmuııtu. Fakat Şark cephesin 
de Alman taarruzunun tehdit edici bir 
1!ckil alması üzerine İngiliz gazctcleri, 
Sovyct Ru!!ya için olduğu kadar 1ngi!· 
tere için de tehlikenin arttığını, Kızıl 
ordnya uzaktan b:ıyrıınbk ı:östermentn 
kafi gelmiycceğl ve vaziyetin ancak 
ikind cepheyi • bütün tehlikelerini gö. 
:ze alarak • açmak suretlylc: dilzeltllc. 
bileceğini yazmaktadırlar. 

Goebels'in propaganda teşkilatı, 
ve Mısırdaki tehlikeli vaziyetleri do
layısiyle i!;inci cepheyi açmağa mulı;. 

tedir olm dıklarınn bilhassa bitaraf 
ınemleket!eri ve Fransayı inandırma. 
ca çalışmaktadır. 

Anglo • Sakson salahiyetdar a!lkeri 
lnafı!illeri ise Goebels'in bu iddiaları
na karsı ŞUnlan söylemektedirler: 

•'Şüphesiz ki. bilh::ıssa Amerikanın 
harbe iııtirakinden sonra garbi At!antik 
teki gemi ka.yıplan cndl&e verici bir 
nıahiyet almıııtır. Ancak Almanlar 
1917-1918 de olduğu gibi bugün de bu 
kaY?plan çpk mübaUip etmektedirler. 
Butün denizlerde sefer eden müttefik 
tcrnUmndcn ancak 200 de ikisi bat. 
tnaktadır. Her şeye rağmen müttefik· 
lerJ.n biıyiik münakale yo!Iarının kon. 
lroJunu ellerinde tuttukları muhakkak 
~r. Amerikan askerleri İngiltc:reye hiç 
lr kayıp vermeksizin gelmektedir. 

lfcr ay 50,000 lngillz askeri Ümitbur. 
?Junu geçerek Orta ve Yakın Sarka 
&itmektedir. Amerlkadan Avustralya • 
)'a asker ve harp malzemesi ta!Jıyan ka 
fıle!cr emniyet içinde sefer etmektedir 
ler dnizalblara karııı mücadelede bü. 
)'Ük bir tecrtlbe kazanmı:ı olan İngillz
lcrın Amerikalıları bu tecrübelerinden 
istifade edilmeleri ve a!ınan diğer ted. 
blrler neticesi, Amerika sahlllerindekJ 
"aziyet gittikçe alih bulmaktadır. 
Büttin bu tedbirlere rağmen kayıplar 
azalmasa dahi, blltün müttefik devlet. 
lerin bılhassa Amerikanın gemi inşaab 
Programının harfku!lde blr mnvaffa -
kıyetıe tatbik edilmesi Almanlarm de. 
llizaltı harbine bailadıklan bütün ümit 
leri boşa çıkarmıya kifi cc:lcccktir. 
Filhakika 1942 de 8 milyon ton, 1943 
de 15 milyon ton yenl gemi yapılacaır.. 
hr. Amerlkada 10.000 toıı!uk bir ce
ttıi 46 günde yapılmak suretiyle bir re. 
lcor kınlmıııbr. Böyle bir gemi ıııayıs 
•Yında 86 haziranda 74 glinde yapılı. 
Yordu. Tahminlere göre bu müddet da 
ha da nzalacaktır. Goebels İngiltere 
Alınanlar tarafından istila eğilemedlfi 
halde Avrupanın müttefikler tarafın • 
dan istlla edılmeıi nasıl mümkün ola. 
caihııı sormaktadır. Buna verilecek ce 
"~P §Udur: 1kincl cephe açılacağı ı:a • 
trıan mlittefikler mallk olduktan czlci 
bava üstünluğüne. Almanyanın muka. 
bele edcmiyeceğl kuvvetli bir donan • 
illan da illi.ve edeceklerdir. Muhakkak 
Olan bir ııey varııa, bitaraf ve işgal al. 
lırıdakl memleketlerdeki halkın ümit 
Ve cesaretini kırmak ve Alman mille 
tinin mltneviyatını yükseltmek maksa 
dıy!c yapılan blitUn bu propacandala
tırı arkasında Nul ıeflerinln ikinci 
Cephenin açılmasından pek ı:ok endlıt 
letıdiklerl ve bunun fçin şark cephesin 
de korkunç kayıplar bnha11na çabalı 
bir netice nlmıya gayret ettikleri his. 
•ediliyor 

'Vazly:t_' böyle ise, ikinci cephenin a. 
Çılınası bugün bir zaruret haline gel • 
~ 1tir. Bir ay sonra ihtimal çllt geç 

'nn:ı olacaktır. 

Murarrir makalesinde milletlerin h arplerin ilanından önce ve sonraki 
durumlarını incelemekte, haı:plerin milletlere nasıl tahmil edildiğine 
i§aret etmekte ve nihayet yapılan s avaşlann ~dınlınasındaki isa
betsizliğin harplerin sürüp gitmesinde oynadığı rolü belirtmektedir. .. 

ınııarilar :yant1mııılar mt, aldatılmıJ- Anlaidan eski adamlar cl:!ha cesur. 
lar mr, b:r OYUna mı 1elm!şlcr? ,_.. y 8 % 8 n : -, daha mert, belki de d•ha safnıışlar. 

Ne olmuısa olmuş. 7anhş bir yola J . 1 Şnn, şeref kazanmak, ün31malı:, bir 
&apmrıılar. Niçin yaptıklarını bilııı.c.- ı· şu·· KRu·· YA § yeri fetih veya talan etmek için yap. 
diklen savaıslann ad1 arıru yanlış koy ; masını kurduklan savası acıkta.n açı. 
muşlar? Takvimcl!er, tarihçiler de i E h hazırlarlar, davııUarla, zurnalarla 
her Yakıt, her ifte olduL"U gibi, kala • • asker toplarlar mlllctin arkasına sı -
lığa uyınu!Jlar. A d harplere sebep o- mb:acma ve arZlJsuna llY&'Un blr ııc - fınmıya lüzum

0 

görmeden harp açar
ı nlon ve karar verenleri arayıp bula. kilde sokulur. Bazı kere bu külfete bi lar. krhı;lannı çekerler, ordularının 
:rnk, harplerin ereflnl. onlara vere~ek le haı:et kalmıyor. Avrupadakl örnek başına geçerler, düımanlarına aa!dı. 
lcrl, onlann adlarını harp!erlo. hatp.. ler çoğaldı, elbette giinün birinde bal rırlar. 
leri de on! rm adlan ile 15ereflcndire. ka yerlere de görenek olurlar. * 
ceklcri yerde, bu ıcrcfı hiç yoktan vo Kanunları ve nizamları kullanacak \\. * 
bol keseden milleUere ba:r...:ılayıvrr • olanlıı.r, bizzat kenrlilt'ri yapıyorlar, K h 1 J; i d n v ı.• a ram3n ıı>ından z ya ~ sa ıgın 
mkler. Hatada ısrar da ediliyor, Bu meclislerine olcfoğ11 ıtıhi kabul ettlri • d an •e n:ızlatıldığmdan olacak, 
iııtc olsun inaaıuo övtidil fnzlasiylr tu yorlar, milletin bozulmaz iradeıidir Üçüncü Napolyonqn karısı Imparato-
tulmalı idi. Yalnız Sczarm değil, irili diye, yine milletlerr kar&ı klib ıillih, riçe Öjeni, 1870 harbine, kedi yavru. 
ufaklı bütün Seznrlıınn hııkları. hattS kah kalkan ribi kullanıyorlar. BU okşar ıribi "Benim harb!m, bcuim 

ı!&temlyorlar ve aJ .. aJt gonUllüllik c..ı'p J<anun!ar iııter tanrısal ve tarihsel ı lk " "' m m harbtm •• dermiıı. 
ahruyorlarsn bile, yalvarmalı. yakar • buyruklardan ve kaynaklardan celsin İmparatoriçenin minlminı har'bl 
malı ne yapıp y:ıpm. lı lceııdilerlne ve- veya a!rnsın, ister ulusal olsun. devlet Fransanın baDına büyük fcliketler il~ 
rllmelldir. Milletlerin en esaslı ve 6.. lerin hepsinde de bilhassa savaş ve ha tı. Sedanda İmparatorun esir oldufu 
nemli sanılan haklan Sezarlarm ayilk n& işlerinde son söz en yüksek ma .. gün tmpar11toriı;e de Tüillcri earann. 
Iannın altına serildiği, onların da ls- kamlara bırakılmıştır. }an kovu!du. 
tediklerl gibi kullıınmak JQtfunda bu. * * 

landuldan bir devirde, tarih!erln lnı. Memleketin hakkını ve hayslyett. Fırsat dü:ıseydi de Öjenl bir defa 
§aktan kuıağa anlatarak ebedlyete a. n1 sillibla müdafaa mecburiyeti daha başına hül'iitndarhk tacını tnkL 
laştrracağı bu kutlu ve mutlu olayla- ve yahut si!abh bir saldırrşa, ııllllhla bilseydi, harbi ok!!amak değil, ağzına 
n, onlann büyü~ ndlnnnın ününü. ta kareı koyma ödevi dışıncLı kalan harp almaz, muhakkak tövbe ederdi. Mem. 
ı;ımak ~erefindcn mahrum etmek. Se.. tere. mlllctlerin istila savaşlanna sü· leketinl, tacını, kocasım ve oğlunu 
zarlara karer saygısTZ!ık, milletlere rükliyenlerln hiineri sayılnrak, yaptık kaybettikten sonra zavııllı kadın, kim 

kat'§ı asla Hl.yık olmadıkları ycrıslıı :ve Iarı harplere kendi adlarının verilme- hlllr o sözlerine nckıııfar pl:ıman ol-
fazla blr tevecciih oluyor. si adet olmalıdır. muş ve klrn bilir o harbe de başkala. 

Dünya da şahittir ki, milletler ya- Mi!letlerln. ne maksatla, nlı;ln ve nna da nekadar lfinet etmiştir 
pacakları harpleri o!dum olası ilinJıı. kimler için yaptıklarını bilmedikleri 1!arıılere en son karar v~enlerln 
dan sonra haber alırlar. sebebini de bir harpte canlarım Vt! mallarını ferl::ı. ve ıllln edenlerin ııdlarr konulmak ı. 
bilmezler, bilmek isteseler de öğrene. etmekten başka ne ilgileri vardır? Ve det olsaydı, harp kalkınmazsa da, mut 
mezler. Harbin ve kendilerinin seli - ölmekten baıka ne yapabilirler? l~ka azalır ve seyrekleşirdi. Ölt-nlc. 
meti için, olan biten her şey onlardan Milletlerin adına söz ıöy'iyenlerin rın vebaline girmek, öksUzlerin ahını, 
gizlenir. Sormak suc;, ıöylemelc iha.. karar verenlerin, harbi tasdik clmlı; anaların bedduasını almak ııonra bU. 
nettir. Onlar harp!erin aadcce kereste olmaları. harbi!\ külfetlerini mllletlc. tü~ ömründe harbin mesulU diye gös
ve har,Jarıdırlar.. re ylikletıııelerJ yetlı;miyormuş gibi tenlpıek, ve nihayet tarihte ha:vırJe 

Bir hastane veya bir liaııahane ya,.. bir ~c adhınnı harplere taktyor!nr. anılmamak. taç. taht, iktidar babası. 
pıltrken taııın, tahtanın. kirecin, çamu Herkeı de bilir ki. harpler, hele ~a d~ olsa. kolaylıkla yiiklenilecek ha 
run düıünceleri aorulur, oylan alınır şimdi, baıladrktan sonra ilan edili • fıf bır Yük değildir. 
mı. Onlar bulunur, taıınrr, toplanır, yor. Hatta bittlkl~rf hnldt- ilan c>dil. CYEDIGUN) den 

yıim yapılır. Kalfanın emrile usta- miycn harpler de görüldü. Birçok yer ı--
lar, çıraklar, ırgnt!ar tarafından lılc. ]erde harp i!anr veya h:up ilanının Bir S b J J •• 
nir, icabeden yerlerde harcanır. Yapı. tasdiki muamelelen oldu bittllercı bo- a J ca ıyı Dovcn1er 
nm sailamlıiında çürüklüiünde kul. yun iğmekten ibaret kalıyor. Mahkum Oldu 
lanılan harem da tesiri vardır ama, Harplerden önce milletlerin reyleri 
maksada ynrarlıiı, yaramazlıft, gil .. sorulsaydı, yahut milleti temsil eden 
zelliği, çirkinli(I, harcın iyiliğinden beyet!er ve makamlar bazı düşünce 
ve kötülüiünden ziyade mimarın ve- ve· kaygılara kapılmadan reylerini, 
ya kalfanın eseridir. milletlerin hakiki mf!nfaat ve dilekle. 

Nihayet her yapı da, falan mimarın, rine nyeıuı olarak verebilselerdi, harp 
falan kalfanın işidir diye anılır. lerin birçoin olmazdı. F:fer bir de * * harplerin en son kararı verenlerin a· 

Minetler!n de rahatı ile, sıkmbsı 
ile, barışı ile, savaşı ile uğra

ı;an birer mlm rr veya kalfaar vardır. 

dı ila anılması adet olsaydı. harpleri 
dofuran sebeplerin birçoğu daha ön
ceden ortadan kaldırılmış olurdu. 

. tmdie Çakır Nuri diye tanınan 
hır sabıkalıyı. dö\·er. ve bıçnkla ağır 
surette yıırnlad~t iddia edilen Seni
ha, Besim, Osman ve Hayri mahke
meye \'erilmlşlcrdi Maznunların du
ru~malan diln bltmistır. 

Osman 1 sene 6 ay 20 g{ln hapse, 
Besim 30 lira para cezasına tnahktlm 
edilmiştir. Diğer m&znunlnr beraat 
ctmiı;lcrdir. 

Zamanın moc!asma ve milletlerin r
mizaçlarma göre, bu kalfalara krral, I ;• • • • • • •-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

iin~~~0~ir~~n.s;;::us~as~~;~. ŞE~ ı TÜTÜNCÜLER KONGRESi TOPLANDI j 
Hau, Hakan, Padi:ıah. Sultan. Mika. 
do, Duce. Führer, baş veya başkan • J 
vesaire vesaire denilir. 

Bunların bazıları ülke ve tebaaları
nı istedikleri gibi kullanmak hak ve 
kudretini atalarından. dedelerinden ~ 
miras olarak almrslardır. Bazılarının 
doğrudan doğruya kendi krhçlannın 

hakkıdır. Bazıları zorla ba11kaları ta
rafından balia geçirilmiş, bazılnn mil 
Jetlerin isyan ve ihtilali ile, bazı?an 
da seçimleriyle mnkamlanna gelmiş
lerdir Geldikleri yollar ve taşıdıkta
n ün;anlı:ır ne o!ursa olsun, hepsinin 
elinde ya tanrısal bir buyruk, veya u. 
lusal bir ferman vardır. Hepsi de hak 1 
ka ve halka dayanırlar, hepsi de ka.. 
nunlarına ve nl:ı:amlanna bafhdrrlar. 
Fakat ekseriya kanunlar ve nizamlar 
onlan kullanacak, on!ara göre blçU.. 
mlı birer kaftan gibidir. Çamaıırtar, 
elbiseler insanı rahatsız etsin. hare. 
ketlerlne engel olsun diye yapılmaz -
lar. Nihayet, görenekler, gelenekler, 
tezükler, türe!er tımarhanelerde hat· 
talara zorla giydirilen gömlekler C1c 
değillerdir. Kanunlar. nizamlar icaı> 
lara göre uzatılır, kısaltılır, daraltı. 
hr. bo!laştrnlrr. onu kullanacaklar.m 

Önümüzde, ta. uzakta geniş kenar• 
lan duvarlarla tahkbt( cdlbnhı. ca -
navar gibi kıllı bir kaya göründü: 
Şitogra budur. Kilometrelerle Jstih· 
kftmlar birbirlerine sokularak dağt 
smlSJkI sarıyorlar. Fakat o alhirli 
belde nerede? Yalım, ŞUrada burada 
bir türbenin, bir kulenin, bir kub -
benin kalkınır gibi yükselmesi, kay
bolan ülkelerin mub~sem gururuna 
sabit oluyor. Gerldtı kalan ne varsa 
hepsi toz toprak olmu~. ormann lsti· 
lucı dal orduları eehri yerinden kap
tll'mıslar ve yıkılan saraylarin (b:er
lerlni dikenli askerleri sarmJi, yalnız 
hayal kuvveti ile bu efsane yuvala
rına biraz hayat vermek mümkün o
labiliyor. Bu kale burçları, stlr'lar, 
hangi devlerin mulıasarasma kar~ 
koydular? 

Şdıre hAkim olan kapılar mabet
ler kadar y(lksek. İçlerinden birinin 
kartııstnda olan ve ııfmdlkf ytğın ha
linde bulunan ~bir, kannca delitf.ne 
benziyor. 

Holllcot'a btrrada oturan illhlarm 
kimler olduklarım sordum. Cevaben: 

- Udiapur, Mahrıına'larrnm ecda
dı! Dedi. 

Yaprak tütün imalAt tiplerini tes
bit etmek iizere bir projesini hazır
lamak içJn yapıln:ıası kıırarlasan til· 
tüncüler konar-Mi dün ti<"aret bölge 
müdilrlüğünde topl&nmtstır. Kon· 
greye Ziraat VeklUii:ti ı:ıamına Y~il
köy ıslah istasyonu mUdnrft Mln:a, 
Ticaret VekJlliJi 1\arnlna Fikri ~oyer, 

rn.hisarlar Vekilliği namına yapralt 
tiltün ~besi müdürü Esat ile ticaret 
bo]ge müdür vekili Fahri Kemal, lh. 
racat baş kontrolörü Şadi ve İstanbul, 
Ege ve Karadeniz bölgeleri tütnn ta
cirlerinin nıurahhashırı bulunmualnr
dır. Görüşmeler bugün de devnm ede
cektir. 

Çeviren: ULUNAY 

Tefrika N o. 39 
Ve zafernaıneyt anlattı: 

İki asır f~a ile lkJ rno:ol ıstllht. 
kalelerde açılan gedikten eehre glr
mi:ı. 

Sokaklardan akan kan sarnıçları 
taşırrnı:ı! 

Tıpkı Truva muhcsarasmda oldu~ 
gibi bir kadtn bu harbi tutuştur:ın 
meşale oluyor; fakat burada Helene 
rolünO yapan güzel Padminl'dir Me
nelas, krallığın naibi kocası ·Bhim 
Singh, çoban Piris de, Efgan impara
toru Alfıettin Hllcl'dir; ve hlç bir 
Offenbah bu korkunç zafer baklanda 
bil' ~ beatelemernIJf.iı'. 

Şitorga.b zaptedrtdikten sonra kra· 
Uçe Padınini. kaçırılmaıma milsaade 
etmiyor, fakat sarayının bodrumla· 
rmda ateşler yaktırıyor ve bütün ma
tyeıindeki kadınlarla içine attlarak 
yanıyor. 

Halbuki zulUm ve vahşet daha he
nüz başlamıştır. Bundan mQtbiB bir 
hayal kırgınbJUna uğrayan imparator 
rözlerinfn önündo naip kralı ktlıç
tan geçirtiyor; bütün gün sarayda on 
bir oğlunu aratıyor ve buldurdı.ıktan 
&onra yaş sırasiylc birer birer Mcvar 

DA 

tahtma ç!kararıık hepsini öldürllyor 
Kendi evUldını son prenslerden blrl
nin yerine veren bir sütninenin feda
lcdrlığı sayesinde Hanedan lnklrazdan 
kurtuluyor. 

İki asır sonra imparator "Ekbcı 
Sah,. bizzat ikinci m\lhasarayı idare 
ediyor. 1 

Bu defa harp vesUesinde bir o:ık 
blMyesi yoktur. Fakat otuz bin kisi· 
kılfçtın gecirlldiği için barbarlık ev· 
velkf kadar müthiştir: 

Bu ki~lde on iki bin Rajput öl
dürülmüştilr, dokuz kraliçe, beG pren 
ses maiyetleriylıı birlikte kendilerin 
dfrl diri yakac:ık olıın at~ hazırla· 
mışlnrdrr. 1 

Kral fle veliaht. blrblrlertnln 87· 
kasından öldüıiililyorlar. Kumanda 
ele alan on altı yaş:ndP genç bir preıı 
Ekber Şah'm eliyle 61dUr0.1llyor. Ha 
buki o iiln dünyayi nurıı ıtarked 
cetlerinin vanl l(fineşin bayramı lmı~ 

Bu sefer de Yfne bir mucize h•· 
nedam kurlarfYO!'. Berhayat kalar 
yeı&ne genç prens Rana Uda! Singh 
bfr çuval içinde olarak şehirden fi
rar edeblliyor, ormonlarn gWenlyorı 
60n knlan Rajput'ları topluyor, ve 
biraz sonra Udaipur'u kunıyor. 

(Devamı var) 

1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 
'------------' 

cıKARA, F KARA iN uh ı Bir Hayal • i · 
Yazan: ULUNAY 

HALİNDEN A 
'\ 

Diyorlar ki: "Aklı olan bahçeli ev 
!ere ..... Herkes aklını mezadı c 

karmış. ıonra yine kcndı ııklını beğt 
nfp almııt. Zaten bahçeli evın daima a 
partmandan üstün olduğunu anlam111 
içm zamanın "EfUitan .. u olmağa lilzunı 
yoktur. 

YI LI O 
TopkapıF 
Kon res· 

Fakat nerede o bahçeli ev? 
•• • 1 Bu akıl hocalığını yapanlann tavs 

e er tlleS ese ilgn yelcrtne b:ıkt1rrsa "bahçe s~.hir, olar 
fstanbulda sanki semt semt, mahall 

e ere Sa it Old m ? mahalle. önU arkası bahçt>lerle sfisl 
"3 • köşkler sıra sıra dizllı:nls kiracı bek! 

,._ Şlanmız kim
seden bir ıey iste· 
memtktlr. Buna 

nın istimlaklnden vaz vorlar. r- y AZAN: -, geçilmiş, tamir ruhsa. Ben bo "Zumrüdu Anka. 'il ele t: 

1 
tı verilmiş. fabt bu çirmek için hayli dola!}tım, Kaf dağ 

ra~men herkes 
kendlll!jlnden ve· 
rlyor. Az çok bir 

SA 1 D KES l ER 1 sefer de harp çıkmıı aşmağa ha:ı:rrlanan inatçı seyyah gil 
---··-..... __ 1 ve inşaat yapmak im. ayaiımda bir demir carık ek!!iltti; ' 

kam kalmamııur. bulamadım. Sırnsı düştukçt •ahklr, tc 
ıeyler geliyor ve f11klrlerlmlze yar· 
dlmlarlmıza devam edebiliyoruz. 
Fakirlerimiz de, yardım bahılntl 
zengin vatandaşlar kadar, hattı 

daha fazla ulüvvllr.enap gösteriyor 
lar. Sırtındaki tek entariyi daha 
çıplak ve daha ıeyanı merhamet 
bir bafka faKlre gcnDI ferahlıfjı I· 
le veren insanlara raıladtm ... 

* * 

Bekliyorlıır ki ü~ dört b in lira aarfe zil teı:!il cvlediilm apartman hayatın 
debilecek bir hayır sah ıbı çıksın, bu iıter iıtemez sllklüm oüklüm döndü 
- :ı:aten kendi keııdınc yıkılm:ıkta o. ve ev sahibinin btra2 miıstehz! naza 
tan - binııyı yıktırsın ve iki üç odah, lanndan kaçamaklar vaparak yenide 
tek katlı bir bina yaptırsın da 35 yıldır konturatı imzaladım 
bu muhitte tevazu ile ve kimsenin ka- - Canım kos koca lstanbulda bi 
pusunu çalıp klmıseyl rahatsız etmeden m•ıstakil ev bulamad" .,,,? 
çalışan müessesenin sadece yerslz!ik Kos koca lstanbuldıı tşlme yakı 
yüzünden kapılannın kapanmasını ön. cazl, elektrıii. suyıı olan bahçeli mu 
lesin. 1 takll bir ev bulamadım. Be'kı Kavak * * larda, Kartalda. Gebzede Topkapıda 

ERurum mebusu Nakiye ElgUn a- #onı:rcye genı;ı ve aıtafı yukan yüz Tavşıınulda böyle bır ev vardır Fakat 
yakta an!abyor, SO, SS kiştllk binlik blitc;clere malik müesııcse-1 ben .merkezden eynlmamak sartilc böy 

kadınlı erkekli bir grup da saygı ile lerln yardımı ÇJ!pmda bir yardım li te. ~'be ~r ~cskene ~t b ge~medbaralm. k Ban:ı 
dlnliyorlar. si arzederı miiessesenın &;elir kayrakla 8 ı;e 1 ev., namı e ır aç a go~ 
Kurulduğu gijnden bugüne kadar (iç rını tedkfk ettiğim zaman hııytetlm tcrd!ler: Sokak kapısı ~çıhr açılmaz 

devir ve g5 yıl geçtnniıı olan Topkapı bllsblitlin nrttı. Yardım yapanlar hep mcrdlv~tı altın.~ s~kıourı.an sim ııyab 
Fukaraperver m!iesscse&inin kongrcsln ortıı halli insanlardı Çoğu da isim ve bir delıkten muthış hır hali kokusu ile 
deyim. Kongre reisliği makamını rcs hu~yetınln cb:ll kalmasını iııtiycn mU karşılanarak, çarpuk cqrpuk merdiven 
sam Şevkete vermişler, katiplik yerin tevazi insanlardı. lerde ~~vaune canbazhcı yaparak evı 
de de kurumun müessis! rahmetli Ga Ne, adlı sanlı bUyült :ı:enırlnler. ne gezebıldık. .. _ 
lip Hakki Üstünün oğlu Kema!i Üstiln mllyonlarln oynlyan müeiseseler, ne Havagazl? yok. Komurlc yemek pfııe 
oturuyor. Heyeti idare nlmına reis büyiik tlcarethanelcr bu müesse21eye sa. cek. • 
Nakiye Elgün kongreye izahat veri • daka ublllnden bile olsa en küçük bir Elektrık? . Sokağın başına ~dar gel 
yor: yardımda bulunmamışlardı. ~ı; ufak bır himmetle alınabilir_ Sim 

_ Geı:cn lıcı,, 0 , en zenıılnlerimi.:ı:in _ Neden, diye düılinclllm, neden a.. dılik evde oturanlar çoban gıbi gun ay 
bile bir nvuc; yakacak bulamadıktan ·cıhıı bu alakasızlık? dın!ıtiyle vatıp kalkıyorlar 
devirde haftalarca ate:J yuzü c6rmeden Ve hııbrlndım ki 'kongre reisi araba.. Su? Hem sarnıç var hem kuyu. Yal 
Utreşip kalan çocuklara nasıl imdat c. cılann - Hayd:ırfib.:ıd Nizaminin ha- nız kovalıırla taıınması kalıyor. 
decef"lmlzi düşünüyorduk. Kapının ö. dncslnden dnha zengin olan _ gönll • Banyo! D8şemeslne caz tenekesi ça 
nünde odun yüklü iki araba durdu. lerden kopup gelen seksener kuruıluk kılmı:ı . çınko ıemııverl bır gusulhane .• 
Hamiyetli blr mahrukat tadrf sekseı teberrülerinf ve bir fakirin tek entarf. Bahçe? ~vin ar~asıoda yoıu?10 arahia 
deste odun göndenni!J. Bir de mektup slnl bir ba ka f"'ktrt> gönül ferah'tl.!ıle benze nıtubctlı bir vlranelık gorüyo
yazmış. Diyor ki: verdiğini anlatırken benim kafamda dü rum: Hatıllan çıkmı& dııvann üstünde 

- İı;mlmin mahfuz tutulmasını rİC3 gÜm]encn bu istifhamın da cevabını ki tahtapcrdelerd~ cılız, &IS~ erik 8. 

ederim Bu seksen deste odunu fakir- verml tı· tacın ıuııtılan hır c;ama!}ır ipınde man 
!eriniz~ dağıtınız. 'Bu zarfın içinde de - ;rkara, fıkaramn halinden daha d;a!lar. llanıyor .kili yığınında pirde-
l 60 kuru!} bulacaltsınız. bıı para fc;ln iyi anlıyor mıl döken benekli bır tavucun baıımda 
de arabacılara seksener kuruşluk iki Tevekkeli demc-mişler: soluk ibikli bir cil horoz. bir "ak ağa., 
makbuz veriniz. Ben. bu odunları cö- - Zenginin cönli! oluncaya kadar dllkahydıellıylue ~~kllykor.b Ebvınd hebr.ltarkafın 
dermek ic;in arabacılarla paı:arlık et- fıkaranm cam c;ıkar. a. att ı stu açı 3 ce e ı e apı 
tim. ellerine seksener kuru verdim vel --... ------ açılır açr!t?UlZ sızı karşıltyan kerih ko 
kendilerine: • • 1 1 k lcıı yakanızı bırakmıyor, anlıYorsunuz 

_ Sakın onlard:ın bir eey istemeyi. r e ryo eS l:i, evin hakıld sahıbi odorl 
niz Bu odun fakirlere gidiyor alın L• • İlle bahçeli evde oturup, elim!e fa. 
bakkınm ben veriyorum, dedim, 

1

onlar ~s ç 1 or swya, domates yeti~tireceğlm diye m. 
da: Ö san 1942 senesinde parası ile bu sefa· 

- Mademki bu fukarn!ara yardım • Ankan, 14 (TAN) - ğrendiilml. letl çekmez ve çekmemelidir. 
ze göre devl .. t dcmlryollan umum mG B " ,_. ı- ı b··''.... T k im dır Seksener kuruş da bizden yann be dü lü"'ü A k d 1. d f d bir ırço 1P&..,.l stan ....... n. a s • 

Ull • olsun Para iıtemeyüı dediler Fa- d ~ 6 

1 
n 0.7 ka :~ ercccsğ n ke Ayazpa11:ı, Sisli, Cihangir taraflarına 

kat bu seksener kuruş onlann hakkı ve e ~Y~ u ~ı:ıe 0
b ~ açmal ad a~ar taoındıran Amil. zarurettir. Çilnkii ls • 

müesseseye bentm değil, ontann te • v~~ll r. . uı° 1 ı:ıh er~ :J m ba a. tanbulda tulumbacı lığın bir por oldu
berrüüdür Mııkbuzları kendilerine ver nlanmy r:t geçmHestb ç n "ladzl•;1:ı arö~ a~.. Cu demlerdtkı mütıılo yancınlar nıa • 

. . • ., ır a er ven ~ ne r. re rua· b il k b · ·· 
mek lktıza eder. len demiryollan umum müdürlüv"nlln ~ e.-. semt, so ıık ırıı~adı sil~ s:'-

Anbacrlar, yalnı~. bu parayı ver- işgal ettl!i bina bu okula tahsis e~ll~ pilrdu; onların yerinde goz alabıldiğl 
mekle kalmadılar. bı7.ı hıJma! masrafın cek okul rt kul 1 U kadar boş anha kaldı; lstanbul tarafın. 
d d ku d l ~ki 1 . • a o ıı o mezun en m sa. d k buh d k" d 1 :ın a rtar ı ar ve yu er nJ kend bak fi k b 1 d'' ki d' T h il a mes en ranı var ır· ıra be e. 
1 · · di · · lfl d"l B 1 kll ··k a e 8 u e .{'cf' er ır 8 1 1 k f 1 dı b b ti erı ın rıp ıst e ı er. un ar c;u "'dd ti 3 • 

1
· 

1
• 

1 
er ço az a r; ve ıı mec urıye er 

f k h . . . "b il k il . mu e sene ve meccanı ey ı o a. d" ki h Ik 1 1 k f a at ma ıyetı ıtı ar e ı:o b yük te kt ır , ı ı ster stemez arvı tara a 
berrülerdir. ra rr ra{:bet ettirıyor. 

Ankara da. tanımadığımız bir sima Herkesin "aklı olan bahçeli evlere ... " 
Mıı~adm Sararo. Kimdir, Ankaranm ne y F A T . kumandasına 

1
dr:rbdal itaa

1
t ctm~ihl!cin 

resın e oturur, bilmiyoruz. Bize muh. o yangın yer •mn e gen s cenıe ya. 
telif defalar da para gönderdi. Yekfln Eczacı Kemal Va.mık Girgin'ln eşi, ban'ıar aırılmah ufaklı büyüklü boy boy 
itibar}: büyük bir meblağ. Beşyüz clli Nusret Uzunoğhı ve tsmet Refik'in önü cicek nrkaST sebze bnhçell evler 
lira. Bu hamiyetli ve iyi kalpli ;nsann, anneleri, diş tablbı Ruhi Vamtk ve yapılmalı. O zaman herkes tatlı canını 
ancak bu kürsiden ve huzurunuzda ate. Yusuf Vamik Glrgtn'ın yengeleri. Cer- aparumanlardan kurtanr ve seve sc. 
nen teşekkür etmek vaziyetindeyim rahpaşa !ıasta.lııınesf cerrahi kliniği a- ve, sevine sevine müstakf! b!r e?e yer 
Fakirler namına kongrenin tcşekkllrlC:. slstanT Dr. Ahmet Fedıl ETbelge'nln le lr Çiçek eker, zerzevat biçer. hay. 
rint blldirmek imklnına malik deillim, hıılası, Vedia Koç'un hem$f~sı ve van yetiştirir; n-: isterse yapar. 
çürıkli adresini bilmiyoruz. Ukcardan Kllzan Uzunoilu ve Cemil Yoksa mevcut olmayan bahceli ev. * * Re!ik'm kaym vnlidPleri !erin arkasmrlan koşmak aklı olanın 

9urnn söylenenleri yazmak 5öyle 
dursun, zaptedebi!mek lmkinmı 

bulamadım. Çünkü cesaretim yoktı:ı. 
Kongre; tahta sıralar uzııtılmı:J. süs 

ten, dö~f!meden eser olmayan bina • 
d:ıda yapılıyor. odanın tavanı da üç 
dört yerinden ayrılmış. her esintide o 
luk gibi toz topral: dökülüyor ve yı 
kılmak üzere bulunuyordu . Ba İYi in. 
sanların, bu sakat tavan nltında ne ce
saretle oturup yürek ferehlıfı ile u:ıun 
uzun konuşablldiklcrlna doğrusu hey • 
ret ettim. Kongrenin devamını'lan nnh 
dım ki binrl"nnı tamir ettirebilmek 
için uzun z11rnan - aıııağı yulcan on 
sene - uğı-aşmışlar fs•im1fike tlihl ol· 
dutu için beledfy .. ;ı.. ~ı.. • ., ı 
!ar, bUfih,re istika " ~ 

~ Mi 

Ayşe Girgin delil olmayanın ktndırl 

vPfat etmiştir Cen~:res! bug{ln 15-7· 
1942 tarihinde TeşvfkJye c:ımllnrle Ö/!· 
le namnzınT mOteaklp ~enaze namaı:ı 
kıltndıktnn sonra an,. kabristanına 
dctnedilccektlr 

RAŞl'l RIZA TIVA r ·o~t 
HALiDE PiŞKiN BeP"aber 

Harbiyede. Eelvil bahçesinde 21.30 d~ 
8AÇLARINOAN UTAN 

Vodvil - 4 - oerde 

Antigone'un Son Temsili 
ANTJGON - Umııı:nl arzu llzcrlne r• 1 

••"'m Ses Sınem•••nda halka o.on oıa"k 
ttmoıl ~dılrcckttr. Fiyatlar 100, &O ... ll' 
le rv11111". 

f stnnbul dUn bt: mevsfmfn ~ sıenk 
gOnlerindcn birını yaşamıştır Halk 
tadil !;ünü olmamasına raıtmeıı ollıj
lara ve snyfıye yerlerine akm etmiş
tir. Sucu .• fondurmacı dükkAnlan do
lup boş<ılmt tır 

Rtu;ııth nedet'l aldığımtz malQmata 
r.!ire tff)nkil 11{HJ'·nP1 e51P!'de asgar 
~ 1. güneşte de nsgart 63 tilr Azam 
sıcaklık her lkisind• de 7 derece far 
Öitermlştir 

Hakkında Y a z ı I a lo0 r d a n : 
(Bu Yılın, herku tarafından teıllm edllen bDyük sanat muvaffaloyetıerlnden blP"I, hfç fOpheslz A L A· 

B A N D A dar.) Nl•'"ettfn NazH (letfklll 717/942) 
(Bu lftcn anlıyanların mOeadelelerı aonunda derli toplu bir R E v O d~ablldl.) 

Nuıret lafa Coıkun (Son Posta 28/6/942) 
(Bu çeşit temıll, temaşa hayatı mıı:da ilk adımı te$kll ediyor.) Ulunav (Tan 26/6/942, 
( DeOeP"ll Hn"atkllr S ~ F 1 Y E bize py•nı hayret bir ıDP"prlz ya,.,,tflır. Onun ve•1 rıd~ bır başkası aslıı 

sahneye, hem de R I! V U aahnesl ne bu dtP'eoe aOhı.;letıe ada.,te olam .. dı. S A F 1 V E bir kere daha 
lsbat etmlftlr ki aea meydanlnda yekt•dr,..) f'e,.d l'eyzl /8orı Telgraf ını942) 

{Sevimli artlat M U A M M E R, revDde bir kutup halindedir. Bo ftln erbabı olan M u A M M ~ R 
ahneyl doldurmakta ve lnaana seyretmek, dinlemek lftlhaaı vermektedir". M U A. M M E P •ı her •ı;,ın tak 
•irin fevkinde bulu"UP'.) Rr ,,. r:'evzJ lSon 'T t>lgraf 11719421 

A L " A B A N D 
SAFiYE 1 

15 Kiıllik Saz Heyeff • Her Akşam: 

TEPEBASI BELEDiYE ~ÇESI .:» 
TELEFON: '2-fi 9 o .. .. ,, 



4 'l ' AN l.:> - 1 - •ı.,.! 

SiLİCİ ARANIYOR :.:~;~-.:,~tr~bul ·~~v~z~ A~irliği l' 
lstanbul Elektrik, 

~ç bakımı gÜ"l!rJIJ!in ~n 
hirinci ~artırltr. 

PETROL NiZAM 
Her eczanede·~ablır. 

,_ Acele Satılık ~ 

1 PLAJ VE ARSA 1 
Maltcpenin pek mutena bir ye. 
rinde fcvka~de pliijt ve tatlı su 
kuyulu takriben 2~X40 metre 

1 ebadında bir dönümlük arsa a- ı 
cele satıhkttr. Sırkecide Mühür
dar zade Hanında 28 No. ya mu-

'-mım rncaat. Tel. 20790. _, _, 
TereddDt etmeyiniz! 

ÇAPA MARKALI 

il KAL il 
Prlna cabunlartrır emniyetle ~
yaz sabun yulne kullanmız. 

"KAL'' sabunları bulaşık sabunu 
değildir. 

Dt'poru: İstanbulda Hasır iske
lesinde Fırın soka!; 24 No. _______ , 

r• :~~:~~ ı:=z;:~~' 
ı;;;ıtJlıktn-. Müzayede Cuma gü
nh Besiktnş mahkt'rn~inde va-* . 

pılacakttr. 

lşlet111eleri 
Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden 
İşktrnt'lerı."11lz Ş .:U, Beşıktaş ve Aks<1rny arabalıkl:m için imtihan

d4' 'gô<t,.recc:ı iiTaki.ıtc göre snattc 15 kuruşa kad r tıl"ret \"erilmek rure
tiyle 12 si kıy• ü~iya,ç vardır. Askerlll;le ııUıkıısı olmıyan isteklilerin 
nüfus hflviyet cilzdant. h!isnü hal kfığıdt. 4 adet \·esıka totoğr;ıft ve ı;im
diye kadar çnlL"mış oldukları mil~scsclerdcn nlınrr.rş iyi hl1met \'esıka
larıyle birlikte 20,7 9~2 gunü saat 11 t,.n 17 ye kadrır idıırenln lctro 
Hım Tt>min katndnki zııt işleri \·e sıl'il miidürluğüne mhracaa11arı \117.ll-

mu bildırllir. (i633) 

TÜRKİYE CÜMHURİYETI 
ZiRAAT BANKASI 

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

Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

281800 Lira 
VERiYOR;. 

Para Biriktirenlere 
.. IKRAMtYı; 

Zlre•t 8•nk•11nd11 lı'.uml:-•r•lı ve lhbırsız tHarruf hesaplarında •" aı 50 
"INeal bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile •ı•i\ıdakl plAna gb· 

re lkrıımlye da\!ıtıl acaktır: 
4 Adef 1,000 Llralı• 4,000 Lira 
.. .. 600 • 2 .000 • 
4 • 250 .. 1.000 • 

40 • ıco • 4 ooo • 
100 • 150 • 15 000 • 
120 • 40 • 4 ,800 • 

rnmDr. İHSAN SA~1İ_, 1110 • 20 • 8.200 • 

GONOKOK 1 
OIKi<AT: Hesaplarlndakl paralar bir ıene içinde 50 llradan •t•Oı dOtml· 

AŞISI yenlere ikramiye çıklıAr takdirde % 20 fululyle verilecektir. t<ur'aler 
Bclsoğukluğu v~ ihtilMlnrınn aeneda 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 1t Mart ve 11 HaııılrH 

karsı pek tesirli ve taze a tdır ı taırlhlerlnda ç~kllecektlr. 

Dov•nyolu-s~:·;;,hmud "''' ;::.:.;:.;:;:;;;;=, 
r Dr. Bedri Gürbözer 'ı . === .. ! Yeni Müşteri Bulmak Sanotı E a Suııdlye, PllJ yolu No. 6 nr. Ga!f&On diyor ki: § 

Muayene her gün. Tel: 52 33 "Her tacir bu kitapta ı?Österdiğim usulleri tatbik = . , ,;_ = 
vasrtuııyle : etmek suretiyle bir iki "'ene i?'İbi fosa hir zaman İ(indeo E 

KAVIP _ 1:;tanbul gümrükleri ba~ : müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu : 
.. - -rr dOrlüğüne 17-3-942 tarihinde ya- : kitabımda size hu san;tb Öİ!ri.'tivorum_ ; 

lı drglm 1800 liraya ait 55794 numa· - • 
ralı makbuzu kaybettım. Hükmu yok. ~ Fiyatı 50 Kuruş - : 

. ·. S~tµ\aJfila Komisyonu ilanları 
. . . 

2784 ton fırın odunu alınacaktır. Pazarlıkla ek~iltmeııi !0/ 7/MZ Pa
zcırtesl günü saat 14,45 de Tophanede İst. Lv. Amirliği satttı alma ko
ınlsyonunda yapılncakttr. Tahmin bedeli 60,708 lira, ilk teminatı • 428S 
lira 40 kurustur. Taliplerin belli vakitte komisyona ıelme!eri. 

(S~ - 7590) -668.i'iOO kilo tutuşturma odunu ahnııcakt11'. P a1arltkla ı-ksiltmesi 20/7 / 
94? Pa7.artesi günü sııat 14,3(1 da Tophıınede ist. Lv. Amirli#i sahn alma 
komisyonunda yapılac:nktır Tahmin bedeli 211,740 liı-a. Taliplf!Tİn belli 
vakitte komisyona gelmeleri. İlk temin:ıtı 2005 lira 50 kuruEtur. 

(Si - 7Slll) -
H~sine 44,700 li.Ta fahmin edilen 21 trın bcıTıı7: pamuklu kfl'l)mtı ve 

61) renkli kıll'ırtı satrlıır.aktır. P.ımırlıklA aı-ttırmıı~r 20171942 Pal'Brtesi 
günü ~aat 15.30 da Torıhanede ht, Lv. Amirli~ ~atm alma komisyonun
da yapılacaktır. hk trmlnatı 3577 lirA 50 kuru~hrr. Ntimunel~T Defter
darda vf'- Topharrch dikim evlerinde görü:ur. Talipleorin hf'lli vııkitt ... kn-
mi~ona gelmeler; (82 - 7492) 

c' 

Ade 
--.,. 

127 .500 könrü!ü sürstii. 
127 .077 köprüsCz siirgli 
124,414 kesme k::nca. 
Yukarda cins "" mikdarı Y1'7f1T i\c kalem m~lttmf'nf., ıınnteııhhit nam 

ve he~abına pa7.arlılda P.k!':iltmesi 20-7-!H2 P&7l'lrtf'C:i ıriinn ,,..t 1!1 t~ Tntı
hanf'de İ!=t. Lv. Amlrll<ri ~lltln almı< komioıyônund~ ~ıtrırlırıtkhT. Dnk· 
medı>n olursa tahmin tıvah 9461 llra 411 kmı.ı~ ilk tPmlMt• 70!> liT"' f;1 
kuru~tırr. Sarıdan olurı:ı; tahmin bedeli n .ol4 liı-:ı iki kunı• ll"k ~i.na)ı 
1:?~1 lira 5 kurtıştur. Nbmuneleri komhcynnda 6(>rill"ılr Tılipl~ .. ın bPlll 
vakitte ko171isynna gflnıeleri. ('if-7347) -20 Metre Hortum. lan~ Ye rekOT 

50 " fki parça hnrtum rnwnbnll1" "l'@kt>1'1w 
ı.oo ,. Dört parcıı hotlum rekorl.arlYl e 

3 Adet K11nea sııplı 
8 " P..alta saplf 
8 " Kiirf'k caplı. 

Yukartda yatılı malıemelerin pazarlıkla rk.•iltM~ltrl 11V'7/!lC! Pf'r
fembe ~nü saat ı~ dı- Trıoh:ınetif' t.N . .Amirlii:i ırır.tm ı:ılm:- komi~onun
da yapıl:ıcaktrT. Tahmin bedl'li 804 lira, k;ıtf temin•t• 120 lira Si> kurus
tur. İsteklilerin katıı)ok ve nümunf'leriyle belli swatte komiıı.yone ffl!lme-
leri. (84 - 7494) -ll'O.OM ııd~ pnrfatif c:ıdır direk ve kıt"'~ al1nAraktrr. X11J)lt1' ~.tırflıı 
!!kqJtmesi 2117/~42 Sah .ı!ini.i ı:llat l!I df' 'l'oph~f'df' fırt Vr. Anılrli!i 
•atm alma )t('lmiııyonıınrla !anTl:ıcakt11', Tııhmin ~f'll 6~.750 lin. illt te
min::ıtı 4437 lira 50 kuru~tur F.vsaf ''e t"lrlnııme!!i:Y1• nfmun,.l~ knmiıı
y('lnria ~örülftr. Tı·lıplerhı kanunt ve•lkıılariTlf' teklif mf'\..-tuplıırmı i"half' 
ııaatin~en hir •ut !!V\'f'' komic:-vnna \·ermf'len. 

Elli binden aşcıgt olmamak !17.eTe ııyrı ayn teklitteı- dP luıb111 "'!iilir. 
(81 - 7183) -Kilo 

;;~,000 Y. R:ırhunyıı fa5l.Jlyp 
fi~.500 P11tlıcan 
4R.MO Kır domııtet 

111,500 Bamya 
12.000 Dolmalık bibf'r 
12.00<l DPınet maydrınoı; 

Yuk~rıda yar.ılı <.eb7.l'lcrln kap1IT 7.arfl ıı ,.,_~iltm••le"'i ''j /7 /!142 "P37:::ır
tesi ıtünı'i s11at 1~ ::ırı d ıı Tnphanf'rll' fst. IN. Amitli~ 11atın alma komi~
yorıunrla yapılacakt•ı-. Hep~inlrı tahmin he1!'!li !'13.245 lira. ffk tf'minatı 
3!112 lira 2!i kunı~11r SıırtnaırP~l komlı:vnnda ıtöniHir Tal!plcrhı telı;llf 
mcktıınlııriyle temln&tlarmı ilial• Hatlnden bir ~aat e,..,, .. ı komftTona 
\"f'rmf!leri. (78 - 1349\ -

A.Je 

tn ~,.T rr.f't,.rlik rı>knr ''f' lıtns!Aı-iy1e hf'Tab~r hortum 
2!'i~r ,. .. • " " 

l.ır. Aynspa~a. İshmbu! Palas, Kılıç • - : 
i\1paoti, : t;,,n,, 11~ri: TAN mnffmmn 1 ~f rm1m1 :; 

~1111flll11llllllllllllll llllllllllillllllllllJllllllllllllllllll lJ lll'~ 

pi~ 
(:!ru~o 

l~v"ı 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Alma Komisyonundan 

Satın -
Sirkr.rlıtı- ~mlı-krntrla "kim,·;ıhıınr.nin f'lek1ri'k t,.~i ... tı ;ırantırtlıscak-

trr. P;ız::ırltkla t>lcı;lltıre~i 21-7-!l12 ~,,tı ,ııı'"ii s11<ıt J.i.:lO da Toohan•cl" 
r.v. Amirlıği satm :ılmıı krını•~v.,nıınrla Tim11?ı"ilktrr °K"$1r bf!i1•1j 111;.1 

K~t; , 

Mektebin 1 !l42 ınall yılı ia')c ihtiyacı aşat:Tdlki 15rkilc1r rksiltml'lrr,. 
knntılmu tur. Fazla tafsıl:it için Giınıüşsuyıında ylı!fsek mfıhendis mek-
tebitıc müracaat (7623) 

Muhıımrnen ille teminat Ek~lltmenln 
ı~ldi günü 

lira !14 kıınıs ;ıı: t,,mfn;;h ı~ıı lirıı !'I kıınıc:tur. Ke•lf Vf' sıırtn;ınıe ; 
komisyonda göriı!Ur. İ•tcklilcrln belli v:ıkitte k:mıi-yonp J!l'ITT'f'lf'rf 

( 87 - 760!1) 

KAYIP - İstanbul liman idaresin
den aldtğun Bandlrma limanına bağlı 
Mercan motörüne ait 9301 numaralı 
mesaha şahadetnamcslni kaybettim. 
Yenısinı alacağımdan cskisinın hil\c
mu ;yoktur. Haydar Ci\'elek 

KAVIP - Krzılloprıık nüfus me
murluğundan aldığım hüviyet cuzda· 
nım ıle HnUcıoğlu faşe bürosundan 
nldıgnn Teramuz, Ağustos oylarına 
alt ekme.it karnemi kaybettim. Yeni· 
!erini alacağlmdar. hükümleri kalma
m~"'ttr. Haltcıoğlu Bademlik caddesın
dc 38 numarada Salih Deniz. 

Erdkln clnıl 

Kuru fasulye 
,, barbunya 

~ohut 
Mercimek .resi! 

,. kırmrıt 
Zeytin yağı 
Sabun 

Beyaz peynfr 
Kaşar 

Sııde y;ığ 

l\eçcl 
Bulgur 
~ıit 

Kase yoğ rdu 
Borülce 
Zeytin tanesi 
YU(llUrta 
8oğan 

Patates 

Ml-k.ı!ıırı fiyatı Jlrıı 

5000 
80!1 

2000 
ınoc 
500 

30()0 
1500 
1600 
1500 
5000 
2noo 
4000 
5000 
:lOOO 
1000 
2J;fıO 

45000 
}000 
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15 
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l"O 50 
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35 

: 

165 
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7RR 
lM 
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480 

Ac;ık 

Aı;:rk 

Pal'arltk 
Ac;ık 

Açtk 

Acrk 

Ac;ık 

Par.&Tlılc 

..... ti 

17,7.{142 10.00 

l'U.942 10 15 

17.7 !142 ın ::ıo 

li.7.042 11 no 
li.7.942 Jl.J!i 
17.7.9~2 11,30 

17.7.942 

17.7.912 

11.4~ 

ı:u~ 

17.7.'142 13 30 

-
Kıırlıl<öy inzlb:ıt kııra'•('llunun !'lrktrlk (r.!'li~;ı'T tamir i-ttır!let:rJHir. P h· 

ııırlıkla eksiltme i 21-7-r142 ~;ılı :!ilnü saııt 15,47' te Tnohıınf'<l~ Lv. A
mirliği ~atm nlma krnıi~yoımndıı yııprlac:ıkttı-. R°pŞlf hPrl"li il:? lira 15 
lmnı~tuT. Knt'I tl'mlnııtı !l lira 32 kuruştur, K .. ~;r Vf' ~artnnme~ı komis· 
vnT'r.ln ıtör!ıliiı- T ·11inl.-rin hr.lli v:ll-:i ttr l{nnıi<=vnnı:ı "l')'Yl"'"rİ (l!R--761!1\ 

Kaphca ve içmelere Gideceklere : 
Miitt>h~o;o;-; 01". llf7.A REMAN'rn 

Şifalr S11litr1 Kullllnm:ı İlmi - S1fah ka~·nRklanmız 
(610 ~ahife. 250 r~im ,.,. harita. 5 lin) 

Kaplıca Rilgİlf:ri (aet Kr~.) 

l'"' ... •••• Ta"Vsiye olunur. Kitapçılardan arayınız. ••••' 

M. M. VEKALETiNDEN 
148:'\ ı:nyılt kanur,11 göre bu ~enr Hnrp mahillerryle şehit yf'timl~rinf' 

isabet eden ikram!yf' mlk~rları aşağıda ~osterilmistir. Paralaı-m dağrtılı~ 

,~,.••••••••••••ll!AE••••••••-••••••lııı.. miıd1e-ti 4 ay olup günleri mahalli ikramiye tev:ı:l komi!!yonlarmca ayrıcı. 
ZAYl - 1236 No. Otomobil plAka- ... il~n edilec-dindf'n istihkak sahipltri tevziııt r.amanınrlı; (r;.por, resmi s..-

ı;Inı zayi ettim. Hiıkmü yoktuT. 1 Sermavedarlar ı~&n Bulunmaz Fırsat 1 nrt Vf' ellf'rindrk~ ikramiye tevzi cüzdanlari:yle bırlikte) ilırili oldukları 
Jale Seden ._, ikramiye teni ~:ıımlıyonl3rına müracaatlart. 

~··••••••••-, Lira ~· \. !. lra · Kr. 

TAN Gazetesi Sahibinin sıhhi mazeretin" mebni ~e.hrin Pn tımınmış bir ı. c:i drrec:c Sub::ı:Yıı 2711 ı;n 
sayfiyesinde en mutena ve halen mükemmelen işle':Tlckl(' 2 " " 24R 8!'\ 

1. d dereci' E(r 
2 .. .. 

138 
110 
~2 

!'\"ı. 

:!7 
n D_l~n Fiyatları 

Kr. 

Başlık maktu olarak 750 

1 inci sayfa santimi 500 

2 

3 ., 

, 
• 

" 

,, 

.. 
IOfı 

l51ı 

2ahlp ıre Neşrtyat MOdllrO: HalD 

Lôtfl Oôrd!lndl. Gazetecilik " 

Nc,rlyat T, L. S. TAN cuJ'beUI 

bulunan \'e çok tutunmuş olan verimli ve ihtısas icabetti:-. 3 
" .. 

193 5~ 

1 
4 .. .. lf;~ !10 

miyr.n bir müessese OE\'RF.:N VE ACEJ.F: SATILO{TJJl . 5 " " " 1311 2~ 

lsteklilqrin 1093 No.lı P.OSta kutusıın:l yazı ile müracaatları. 6 " " " 110 60 

3 " .. 
4 .. 

5 " 
6 .. 

.. .. .. 
• .. 
• 

~ (Beher şrh\! ailr.5! df' 31 rf'r lira ~l;ıc:ak1ıırdır.) 
- - r c47r. - 757!\ı 

, 1111•1111•11ıt•lllt•ıı11•1111•1111•1ıt1•1111•1111Bllll• il .. ~ 

·! Ya!a~ ~t~t lDok!r~ G'is?oN l I ,~ .~.~ ,~ ~•n~· ~~~ !:"m~"I !. ~.,~ 1
1 

Diyor ki: "Az ma~rafla iyi iş yapmak. para kaz&nmak i ' ... rınıan Ecza Deposu·na raüt~t , 

· istiyorsanız. "lDEAL BÜRO" yu okuyunuz.. = 
Sahş yeri: TAN lstanbul 1 

\
! Fiyatı 50 Kuruş j 
1 Snh3 Jll'ri TAN !Jf ntbrm~r - f 1tfrmb11l § 
'ıııı•ıııı•ıııı•ııııı:ııııımıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•m ıııı• 1 

1 
= l L A N 

Bu sene İkinclte~rinln birlnd .ı;tfıniinde Ankarada .Hr.rp .-'.kad~misi 
emrinde açtlacak he(ap ve muamele me.munı okuluna Yd. 8"'Jöa1lardan 
1 no talt>he. alın::ıc-al·Ur. t~tclı:lilrrin nihııyf!t ~1 T-mmu,. !14~ t:ıı-lhfn,. kıı
dar bulunduklan yerdeki askerlik f'Jbelei·!ne müracaat efm<'lerl. • 

(491 - 7613) 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 llô'amiye PlAnı 

K~fideler 1 Şubat, 4 Maym. 3 Ağustos, 2 fltlncltesrlı 
tarihlerinde yapılır. 

_ 1942 ~yeleri _ 
l adet 2000 llnhk-2000,.... Unı ı 1 40 adet 100 11 ı lC-4000 • •-
1 • 1000 • -3000- • i ' ra ı .- ~r. 
t • '150 • -11100:- • 50 • so • -2500.- • 
ı • soo • -ınoo.- • ıoo • ıs • -:ıooo,- • 
ıe • ı:;o .. -!MIO - • ıoo • ıo • -2000 -.................................. , 

Matbuat Umum Müdürlüğünden 
1 - Ayda bir d<.>rıı neşredilmekte olıın Aym Tarihi mecmuasının 10 

nii~11Mmm tab i~i krıpalT zart usullyle mlinakasaya konmu•tur. 
2 - Azam! 30 formadan ibaret olan mecmunnın beher nUshasıntn 

adedi tab'ı (l 000) d ir. 
3 - Forman•n 2~ 1ira itibariyle tahmin! bcdcli (7500) muvakkat te

minatı (51!2.50) llraclıı . 
4 - l\'liinaka~a 20.7.942 tnrlhine miicadif Paımrtesi günü saat 15 ıfo 

Ankarnda B:ı~vekaiet Matbuat Umum Müdürlüğü S:ıtın ima komisyo
nunda yııpıl:ıcal•tır. 

5 - Sartncımelf'r Ank:ırada Baş\•ek111<.>t Matbuat Umum MU-ilir\I • ·ı 
Lr.rn;r.rın Ayniyat şubesinden, İstanbul mr.tbu,ıt bürosundan parasız ol. -
r.ık almtr. 

· 6 - Talipl('rin tekli! mcktııolnrJnı şnrtmımcdc ve 21!.lO sayılı 
nunda ya71h \'Mafkie bi>raber 20.7.942 Pazartesi günli sa::ıt 14 de 
Anknrııda Ulus me~ dııır.nda Koç apartımnnında Başl!E'kıiiet Matb•• t 
mum Mildtirlfıfii. Satınalma Komi~yonıı rJyaseUne te\·dı ctmeJP~i 
t.ıınhhlUH.1 meklu'!>ıa göndcrmttlerl rica olurıı.ır. (720RJ 

Kıymeti 

L. K. 

123 ISC 

P r.y p.1ra.. T 

L. K. 

8 30 Kıımkapıılıı Kti!ipka~ırn rn 
dı:- cami ı;okağı:ıd& eski ., 
No. 1! ars:ınrn tamnmı ( 7 .. " 

n
ı:, 

l !iOO 00 112 50 F;ıt!htr Hnr:ıcçT K11rr.mrh111r• l 1-
l!!ı:inde /\bdulc7.C'l ı;o'·nj:m"'·• c " 142 
Y<'rıl 112 No. 11 dOl·ktının ~maını. 
(i3RI!). 

Yııkan!ia •rıııhall" Rrıkok ''e ı ·n. sı ynztlt cın1A1< "ııhlr""ak Uzr-re 15 
clın mtıddrtle apk ıutlırmaya çıkıırlmıc:tıı- İh:ılC',.; :ır.. ~.94? P rmbe 
~i!nü scıııt 15 te yaptl:ıcaktır. fstekli!erin Çrmbe.-ııt,1st.1 tı:t nbı.ıl r ;ıf-
hr P.11arn(lnl\rlii1'-iı 11,-h\ıiltıj kn lr> nıln .. rniir .. rırntı~... ('ff12) 

~~_. ....................... ~·~.Allız::l!'9' .. l!l ..... ~.ıell:IW3"YV-:'~ 

Harp Okulu K omutanleö~ndan 
1 - •.~ o!(ıd:ı yıozrl ı :ır•I ırı haiz okurlar Harrı ('I' tıluna alın:ı<' k

nrdrr: 
ı\ - Ankaraı1:ı buJım~ıı'ıı r ·loW!ıd:ın dn~ruva H rp o1'uluna Ankıırsı 

naricindP bulunanlar bulundukl;ırt l"rnn a-ıl<rrl:k subesln<' mO
rac-ıı.at r..df'ft'klcı·dlr, 

R K•n r1 Vf" k:ıbui mu<1m,.lMi 1 Ha7'ran !142 dt>u Hıb~ren 
v- A"r.ısto• !142 conıınıı k~ıhr t,.,,...rııt r.ötmi~tlı. Bu 
ııonrakı m!·rPcaatlar kııbul edılnuyel:ektll'ı 

2 - C•~'• p.•t l•rı: 

A - •rüı ,.. • , ., olm'l~ 

B - Lls~ " ı ı rn•. ve olcıınluk imtihıınmı verrrıis bulunmak. 
C - Tam tP~"k\<lillü he,eti 11hhıy~i olan askeri hc.Etnnelcrden (Harp 

o:rnlıııın girer) k:ırar!ı srhh::ıt raporu almak. 
D - 18 iliı 2: yrı~fndıı olmak (24 yaşma girmiş olanlar altnmaz.) 
"' - Oi ftl"ı ~ar..ı:ır aı;kerllk şubelerinden ve Han. okı:lundan öğreni-

lebilir ( 6532) ,_ , 
. . ' 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Jı;t::ınbvl vilaye1 k<'nıı~ ile ddtf'ı darlık binıısı ara~mda yııpılacak 

(2209.22) lira k@~lf brdelli duvar Vf parke yol tamir işi 17.7.942 Cuma 
ıunCı saat H te .Milli em!Ak müdürliJlünde müte~ekkll komisyonda aç1k 
~kc;iltml! il,. ;hıı lf' •di1ııı-ektlr • 

.Muvıklı:at temiria• (llllU liradrr f<.tt>klilerln rn az b!• tahhOtte (lSOO) 
lır11llk bu ı~,. bC'nzf'r ı~ yııptıj!ma dı;lr idarelerinden alrnı<' olduğu ve"f· 
lt:-.laı-ıı i tlnadf'_.n İ•tanbııl vılı'lyetlm m'irnt'ant!A ekı:ilbn" tarfhlndrn t tı 
l!flrıl-ı-i h~rlc (3) /?İli' rv"rl alınnıı~ rı-ıı~.,·t \'C' P4" y1lrN· ıılt tlcarl'f n 
ıb~ı veı1lkııl11rmı lhrıı7 etmrlcrl mukta,.Irlir Kr i~ s:ııtnıımt vr- bu i~r mi• 
ı .. fl'TTI r'llS!rr . .. vrak milli ıomlfık müd!irliıf!Linde cbrCilebnlr Fıızl:-ı İ7 ll 1 
lclı' r1,.1!<(ımı\lr'l !iı-lii/lı" milr.atn:ıt (7J4n\ 

KARAP 
Karar No. 942/4!-I - Fıyat Mür<lmbe komısvonunuıı te.;bit clll~i de

ğerden fazlay:ı plrlrıc: s<ıtmak <uret vle Milli konınmn k'1nununa muhn· 
lefetten ı;uclu Kadf'köy Sö#iitlO C:C! me caddesi 140/1 s:ıvtlı dükkfında 
çatıı;a:n bakkal Anestı oğlu Dlmitr! Üsküdar milll korurmıı mahkeme· 
Rltıe verilmiş ı?e y&pılan duru~a ı;c nunda beş lira aPL onra cezası ile 
yf'd.i ıün dükkAr>..mtr. kapatılması VE yirmi dlkt kilo pirhıclnln müsade
resi cezalartna mahkQm Pdilml~tir. J An olunur. 

ISTANBUL MAARiF MÜDÜRLOG .. •o 
. YesflkHv oan'-ivnnlt• 111< okulun <O l!Tıı avltk licretl dnT'ırc-ıhk ,. 
kun~urac:ılı'k atölye şeflikleıi muntlildır, Talıp olan rıı. o~·uı 1'4 ·v- nr 
müracaafüırı, (';G J'\) 
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