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Şark Cephesinin Orta 
Ve Cenup Kesiminde 

Taarruz Başladı 

Mısırda son harp va-ıiycti ~e önünde şiddetJi muharebeler cereyan etıuekte olan Mt 
Alemeyn müstahkem mevkii 

Churchill Ni:fü!ijg$Ul11 Amerikan 
Tayyare 
Gemileri 

Kronıtad'daki Tesisler 
Şiddetle Bombalanıyor Kabinesine 1 

Hucumlar 
Vichy, 1 (A.A.) - "Ofi'' Al· 

man orduları başkomutanlığı ta
rafından neşredilen hususi teb -
liğ, Sivastopolun bugün öğleden 

, sonra düştüğünü bildirmekte
dir. 

ı.-..... ~ ~--.- , --~~. Mulıarebetıin tafsilatı 

Barbnros türbesi önünde yapılan merasimden üç mulftelif 'örürünü~ (Yazısı 2 nci sayfamızdağ Berlin, 1 (A.A.) - Alman or. 
------- ---------------------- dularr başkomutanlığının tebliği: 

Mısırın Zaptı · 
Harbi Bitirmez 

r Sivastopola karşı yapılan taar. 
ruzda müstahkem mevki iç kuşa
ğında açılan gedik birçok nokta. 
lardan genişletilmiş ve burası 
yarılmıştır. Alman kıtaları hava 
kuvvetlerinin mükemmel yardı
miyle şehrin doğu çevresinçleki 
müdafaa mevzilerine girmişler ve 
eski Kınm harbinde şöhret bul
muş olan Malakov kalesini hü
cumla zaptetmişlerdir. Doğudan 

Av-~m Kamarasında 1 / 

Dün Birçok Mebuslar 
Tenkitlerde Bulundu 

Malta'ya Boyuna 1 

Tayyare Takviyeleri 
Getiriyoı 

f IRTINA YÜZÜNDEN 
::Mısırdaki İngiliz ordusunun bek
lenmiyen mağlübiyeti müttefik 
milletler arnsında hayret, hiddet 
ve asabiyet uyandtrmıştır. Haki
katte bu cephedeki harekrıtm e
hemmiyetini jnk.!ir mümkün değil
d ir. Çünkü .Mtflınn :wptı, bUtün Ol'

ta 1i3rkm mukadderatını tehlike
ye düşürecektir. Fokat dikkate a
lınacak noktn şudur: Almanlar 
Mısırı. orta şarJ.:•. hattA Kafkas
yııyı da i:ıgaJ e4 , bir çok mu
va!faktyctlcr ve strateji bakımın
dan ehemmiyetli noktalar elde et
miş olr:ıakla beraber, harbl bltlr
mfs olnuyacrıklııröır. 

Ortaköyde Dün 3 Ev Kısmen 
Yıkıldı, Limanda da 2 A"1ele 

Ağır Surette Yaralandı 
Evvelki gün birden bire bo. Bu sırada takm iistiine 

1.an hava dün yağmurlu ve büyük bir fener bnğlnma~ıı 
fırtmah olarak devam etmiş· çalışan amele Vahap ve Dert-
tir. Fr:-tnı .. çc!ı~c b:::: k:ı ri J'lhtmnn taşlan Ü7r.Mne :--n 
za1ara da sebebiyet vennia • varlnnarak ağır surette ya-
tir. Bu arada bazı yerlerde ralanmışlardır. İki yaralı da 

Liman ha~tahanesine ka1dı-•#. Zekerı'ya SERTEL bir kas ağaç devrilmiş ve bir y· d k f t . ı· ""' ıne ün ii u· ma ytız ın-
kısım evlerin kiremtleri uç • den Orfaköyde Çarşı i<:irıile 

Mısırdaki muharebeler gün- muştur. B a h ç e sokağında 59, 61 
den güne İngilizler için Bundan ba~ka deniz hny • ve 63 numaralı e,·J..erin ön 

kötü bir şekil alıyor. Mareşal ramı mi.inascbetile btanhul Joııımlarr yıklmtcıhr. Nüfus\-:ı 
Rommel orduları İskenderiyeden linıan idaresi tarafından bir kayıp olmamıştır. Bugıin , 
birkaç yüz kil?metrelik mesafe-ı ı mavunn üzerine kurulmak • vak'a yr:rinde fenni bir ke~if 1 
ye kadar gelmış bulunuyor. Bu t.a 1 t k tut t 11 f yaptnJacak ve e\·ler vrktm. 
vaziyet karşısında Mısırın işgal tı 0 an "~ . 1 

•
1 

akn e e.rt, ır- oJ 

tehlikesine maruz bulunduğunu nanın ...,sırı e opnıuş ur. lncaJ..hr. 

artık İngilizler de saklamıyorlar. ----------·-----

Mısırda İngiliz ordusunun bu L d r d 
bcklenmiyen mağlubiyeti mütte- on a a n 
fık milletler arasında hayret, • 
hiddet ve asabiyet, hata bazı Alm nyaya 
mahfillerde bedbinlik uyandır- a 
ımştır. Mısırın zaptı bütün Or- • 
taşarkın mukadderatını tehlikeye 1 h tar 
düşürecektir. lskenderiyeyi kay-
·ettiktcn sonra İngiliz donanma-
sı Sliveyşten Kızıl denize geçmek 
suretiyle Akdenizden uzaklaş
mak zorunda kalacaktır. Bu da 
mihvercilerin Akdenize ve Orta-

M. Eden Dedi ki: 

§arka haklın olmalarını kolaylaş- "Reı·imin Mezalimini 
tıracaktır. Bu sebeple Mısır ha-
rekatının ehemmiyetini inkar Af Etmekle Alman 
rntimkün değildir. 

Fakat dikkate alınacak nokta Milletinin Yüklendiği , .. r. Eden 
§'Udur: Alınanlar .Mısırı, Ortaşar- 1u 

kı, hatta Kafk.ısyayı da işgal et- Mesuliyet Artıyor .. 1 
seler, birçok muvaffaktyetler ve A k d 
strateji bakımından ehemmiyetli Lo!tdıa, 1 (A.A.) - Hariciye ft ara a 
noktalar elde etmiş olmakla be- Nazın MH;ter Eden, bugün A. 
rabcr harbi bitirmiş olmıyacak- vam KamRrasında sorulan bir 
lardır. suale 1.:cyap olarak Alman nıil-

'O'ç senelik harp içinde Mısır- letin:ı;., ~faz; rejimine tahammül 
daki Alman zaferini hatırlatan "'e ~uz.ahcrette .. d~vam e~me~ 
hadiseleri bir göz önüne getiri- suretiyle, ~u re1ımın k.e'l:iı .na
niz. Fransa mağlup olduğu za- mrfa yapt~~. ha~e~etlerın daun3 
man herkes artık harbin bıttiğini, ar~an nıes ~uyetı~.ı ka.b~ .~t
hazırlıksız yakalanan İngilizlerin ~ekte o!dur,unu. soy~e~ı;Ştır. Bu 
de birkaç hafta içinde teslim o- ıht.ar, Alrn~.n plıll~tı.nın ~ttılaına 
lacağını sanmıştı. o vakit Alman Brıtan~~. ~ukumetının elınde .~u· 
harp makinesi bütün kudret ve Junan out~n .vasıtalarla sunı..~ -
haşmeti ile ayakta duruyor, ve r.ıuştur.,~ .a~dı~~e;ı sonra.}~: E. 
İngiltere tek başına bulunuyor- de~, şu .ozıerı ıl.av; etmı.~.L 
du. Böyle olmakla beraber Fran- - Alman mezalımıne aı. olup 
sız hezimeti harbi bitirıniye kafi basnıdan ve Alman radyolann· 
gelmedi. d~ı; muntazaman çıkarılM t.af. 

sılatlı hal:;crler, gerek İn({ı lız 
Geçen sene Aiı:na~ ordul~rı radyo~u tar.-ıfmdan, gerek ga1c

Sovyet ~~yay~ gırdiler. ve bır- telerimiz -:.ırufından göze gör -
kaç ay ıçınde bınlerce kılometre nür şekHde nf'sredilmekte ve Al
murabbaı arazi atltjlılar-~~irçok man milletı, bu gibi mezalimi 
dc~al~r . . ~ovye~ . 9id~n ~";yok ı.f!etm;k suretiyle yüklendiği 
edildığı ılan:-0lwısl~a .. , ~iklften mcs'ulıyetten mütemadiyen ha
Sovyet RufY~a 'tiuyus; .d~~eJ~r berciar edıJmektcdir., • 
indirildi, «:llılorqu telfıf ısi guç 
kayıplara uğradı. Fakat harp bit
medi. H!lJ> uzadıkSi SovyeUe- . 
rin ku~S»'c.4ilt, , Almaıtlıar'nı 
zayıfladığı görüldü. • 

Uzakşarkta lappnlar ~a~ya
da Pearl Harbour'da ..Amerikan 

~Devamı Sa. 2, Sü. 3 . .. 

11Etna11 Yanardağı 
Faaliyete Başladı 
Roma, 1 (A,A.) - Etna yanardağı 

t~krar faaliyete başlamıştır. İki yeni 
krater daha açılmt::tır. İndifa halen 
vahim bir mahiyet göstermektedir, 

Bir Cinayet 
İşlendi 

Müvezzii Öldüren 
Bir lşcsi 18 Seneye 

Mahkum Oldu 
Ankara, 1 (Tan) - Burada 

bir k~tl hadise!li olmuştur. Bat• 
tal isminde bir fabrika işçisi pos-
ta müvczzıi Kazımı kom~usu 
Saziyenin ~v~nde görerek ıçeri 
girmiş ve ağız kavgasından ı~n
ra bt~ağmı çekerek Ka !'mt ağır 
surette ysr:..ıı.mıştır. Ya~alı lıiraz 
sonra J!.rd1~tür. 

Katil il"• ~1'utı suçlar ta"rtnun:, 
göre ağır c.en mahA~m~sine ve. 
rilmiş ve :yapılan mut-.. kt'!.t'Hl 
sonunda 18 sene ağır hapse mah. 
k(ım olınuftuı. Vak' ada t' t .ı:nıı 
taşla hucum etmiş olan Kamnm 
yiğeni Sabahat de 6 ay hapse 
mahkum olmuş, fakat ı;(enc kı
zın cezası tecil edilmiştir. 

1:.!fr Devamı Sft. %, Sil. 6 

SOVYET .T5Bli[-?i 

Kursk'ta Son 
Taarruzlar 
Püskürtüldü 

S1vast<. 
Saatten 

Fazla 

>lda Vaziyet 
Saate Daha 
Ağırlaşıyor 

Bir Mebus Dedi ki : 
Muvaffakıyetsizliğin 
Sebebi Libyada Değil 
Harbin idaresinde Sekizinci ordu lcumancfanı 

Keneral Auchinleck 

Almanlar 
El Alemeyn 

Önünde 
İskenderiyeye 11 O Km. 
Mesafede Bulunan Bu 

lskenderiye Düşerse --
Londra, Donanmanın 
Hayfa ve Port Saite 
Geçeceğini Söylüyor 
Vaşington, 1 CA.A.) - Bahri· 

ye Nazırlığı, "Wasp" uçak gemi· 
si ile Maltaya uçak takviyeleri 
gönderildiğini bildirmektedir. ln. 
giliz hava kuvvetlerine mensup 
pilotlar tarafından idare edilen 
uçaklar Malta civarında Wasp 
uçak gemısinden havalandıktan 
sonra düşman tayyareleri ile kar· 
§ılaşmışlar ve bunlarla muhare. 
beye tutuşarak çok mühım ka. 
yıplar verdirmişlerdir • 

Wasp uçak gemisinden y iikse. 
len uçaklar adada karaya inme~ 

M k.. B t d A., den Malta üstündeki duşmnna ta· ev lln a ISln a gır arruz etmişlerdir. Bu uçaklar 
Bir Çarpıcma Bacladı Maltaya varışlarından yarım sa-

!' 3' at sonra karada akar yaktt almış-
Tenkidlerde bulunan rneb w.· lar ve düşmanı püskürtnıiye de. 

Şehir, Alman Toplarının !ardan Amiral R. Key~ G. Auchinleck Bir vam etmişlerdir. 

Sürekli Ateşi Altında Londra, 1 (A.A. - Libya lıe- Emri yevmi Neşretti Nevyork, ı (A.:) - Hava .takvi-
Moskova, 1 (A.A.) - Gece ya. zlmeti do1ayısiyle verilen iti. yelerl ıetlren Wup uçak g~mlsl o· 

rısı neşredilen Sovyet tebliği: 30 matsızlık takriri üzermd~ Avam b tuz mil silrntinde, uçak taştyabilen 
haziranda kıtalarımız Kursk isti. Kamarası bugün müzakerelere "Mısır Muhare esi Biz 14 700 tonillto tutnrmda b ir ıemldlr. 
kametinde düşmanın mühim pi- başlamıştır. llk önce, bir meb'us y d W~sp'm &lmdiye kadar Maltaya bir 
yade ve tank kuvvetleriyle yap. Mısır muharebesi vnıh bir neti- Düşmanı enme en çok gidiş ve geltıl olduğu bilinmekte 
tığı taarruzları geri püskürtmu~· ce alıncaya kadar takririn gecik- B k . ise de bunlarm tam sayısı açı:a vu• 
lerdir. Düşman pek büyiık ka- tirilmesini teklif etmiş. fakat Mr. t itmiyece fır.. rulmamaktadır. 
yıplara uğratılmıştır. Kltaları - Churchill bunu kabul etmemış- (Yazısı 2 nci sahifemizde) l.1fr Devamı Sa. %, Sil l 
mız takriben 150 Alman tankını tir. Churchill takririn kendisi- ==:::d::~~============""=========
it:ıilanılmaz bir hale getinnişler. nin malümatı ~imadan verilmiş 
dir. . bulunduğunu ve bir hafladanbe-

Sivastopol kesımınde kıtaları. ri her tarafta bu meselenin mü
mız c!üşmanın m.iıhim kuvvetler: nakaşa edildiğini sôylcmış, mü
le yaptığı şiddetlı taarruzları gerı zakerelere derhal girişilerek hü
~ilskürtmüşle~ir. . kCımete ya itimat edilmesi, ya-

Cephenin ~~e.r keslmlerınde but da kabinenin düşürülmesi liı.
mühım bir degışıkh.k olmamıştır. zım geldiğini bildirmiştir. 

Sıvastopolda muharebe ~ Devamı Sa. 4. Sü. ı 
çok ıiddetlendi 

Moskova, 1 <A.A.) - Sivasto
pol şlındi düşman toplarının de
v,ııalı ateşi altındadır. Bazı an-. 
larda askerler bile sı~tınaklarını 
terkedememektedi.rler. Mı..istah • 
kem mevkiin surlar önündeki mu 

l:lfr Devamı Sa. 2, Sii, 6 

l\fadagaskara Cenubi Afrika 
Kıtaları Çıkanldı 

Pretoria, 1 (A. A.) - Salı akşa 
mı resmen bildirildiğine göre ce
nubi Afrika kara ve hava ordula. 
rma mensup büyük bir kuvvet 
Madagaskarda bulunmaktadır. Ge 
neral Seneschal'in kumandasında 
bulunan bütün cenubi Afrika kuv 
vetleri hiç bir arızaya uğramıldan 
Madagaskar'a getirilip karaya çı
karılmıştır. 

lranda Meccburi Askerlik 
İhdas Edildi 

Ankara, ı (Radyo Gazetesi) - Tah
ran radyosu bugüı', İranda mecburi 
askerlik usulüniln tatblk edlleceğlnl 
bildirmiştir. Bu münasebetle bir de
meçte bulunan İran harbiye n.aı.ırı 
Cihanbnt ııunlMı söylemiştir: 

"Mecbur! askerlik kanuniyle hük0-
me1in gayesi, memleketimlzln müda· 
faasmı &\lrbüz ve idmanlt bir orduya 
tevdi etmektlr. Bu da ancak mecburl 
askerlikle m!lmkfindilr,,. 

Mısır Sonuna 
Kadar Müdafaa 

Edilecektir 

lngiltere Hükumeti, 
Kahireye Yeniden 

Teminat Verdi 
Kahire, 1 (A.A.) -- Dün parla. 

mentoda beyanatta bulunan Na. 
has paşa Edenin İngiltere hii.ku
metinin Mısır topraklarını müda 
dafaaya azmetmiş olduğunu ve 
bunun için bütiın '\'asıtala~a ma
~ik bulunduğunu bir mesajb ken 
disine bildirdiğini söylemiş ve 
şunları ilave etmiştir: 

"Vaziyetin memnuniyet verici 
olduğuna dair teminat aldım .,, 

* Kahire, 1 (A. A.) :_ Suudi 
Arabistanın İngilizlere ~ide ve 
Riyad civarında bulunsn hava 
meydanlannı kullanmak hakkım 
verdiğine dair ecnebi radyoları 
tarafından verilf~n 'ıaberler neşre 
dilen resmi bir tebli.t ile katiyet 
le tekzip edilmektedir. 

Aile Veya Ailesizler Mutbağı ' 
REF.J K 
HA~ID 
KARAY 

Hiç de hakikate uymadığı, hatta büsbütün 
aksini gösterdiği için zıddıma dokunan 

-biraz da midemi bulandıran- sözler arasında 
(aile mutbağı) vardır. Eski zamanlarda bevvap
larm srrıga geçirip mektebe sefertası ve çanta 
taşımaları gibi evlere yemek gönderen bu d ük
kanlara (aile mutbağı) değil, (ailesizler mutba· 

ğı) demek daha doğru olmaz mı? Zira aile deyinc~ akla ge
tird iğimiz !'-ey, mutbak bacası tüten, yemek tenceresı kaynıy~n 
düzenli bir~ teşkildir; kadının oradaki önemli rollerinden biri ce 
mutbak ve yemek işidir. Ateş yanmıyan, su fıkırdamıyan, yemek 
kokusu duyulmıyan yarı boş, yan kapalı, meymeneti gitmiş 
bir mutbak ve öyle bir ev, "aile" anlamına ne dereceye kadar 
uyar? Herhalde pek az ve pek uzaktan!. . 

Mutbak, ailede çocuk kadar değerli bır ba~dır! baz~n. çocu· 
ğun boc:luğunu bile dolduran bir kaynaşma vesılesı olabılir. Ço
cuk be;iğı üzerine eğildiğimiz gi~i .yemek so~r~sına da b~şım1zı 
eğer, anaya duyduğumuz saygı gıb~ ~adm elinı:ı ~aharetıne. de 
hayran kalarak evlınize bağlanabilirız. IJtle ku~ük evler ıçın 
n1utbaktaki ateş, sevginin hararetini art~ıı:an bır sıcaklık kay· 
nağıdır. Mutbak kadını eve alıştırır; erkeğı ailey~ ısındırır ve 
aile, çocuk yetiştirmekle olduğu kadar yemek pışırmekle de ku· 
rulur. ı 

Sözüm ona (aile mutbağı) ndan gelen yemeğin beti, bere· 
keti olamaz. Evde hazırlanmış bir büyük tabak fasulya ha~i.a· 
ması bence, sokaktan sefertası içinde gönderilen, yağları don
muş 'iki but tavuk kızartmasından çok daha lezzetli, göz doyuru
cu ve aile sofrası anlamına daha uygundur; keseye de e.verışlı
dir. BLI sebeplerledir ki (a~le .mulbağt) ndan karın doyuran aile, 
henüz aile haline girememıştır, yahut o san'atı kaybetmek, da· 
ğılmak üzeredir. Bir istatistik yapılırsa boşanma davalarından 
büyük bfr kısmının ö~ce ai~~izler mutbağnıdan yemek yiyen a· 
ileler arasında baş gosterdıgı meydana çıkar, sanırım. Ortada 
zorlayıcı kesin icaplar olmadıkça evinde mutbak ocağını tüttiır
miyen ailenin yann ocağına incir dikilmesi ihtimali olduğunu 
söylersem ileri vardığıma, işi büyülttü~~e hükmetmeyiniz. C?Y· 
ıe lir komşunuz varsa bakınız, bekleyınız, sonunu seyrcdrnız; 
bana hak vermenizden korkarım! ..... 
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··mDEN BETER Ağır İşçilerin 
aziyetleri 

No. 67 

- Bendeniz .• Müsan<}eniz!e.. 
Kollarını açarak batırdı: 
- Allah aşkına yapmayınız. Gül

mekten bayılacağım, hasta olacağım. 
Boğilrlerinl tutmuştu: 

- Aman bırakın .. Vallahi hasta O· 

lacağım. 
Kesik kesik gilldü: 

- Ne de: hoş yapıyorsunuz. 
O da Manolilı:inın taklidini yapmak 

istedı: olmıyan kol!uklarını okşıya ok. 
şıya düzeltiyordu: 

- Bendeniz .. Mıisaadenlzle •• 
Şirin kadındı: şaka da yakışıyordu: 

- Nasıl yapab,ldim mi? 
- Tamamiyle değilse de, aşafı )11· 

kırı. Bunun hocası, müsaadenizle kü. 
çuk kltıptir. 

Prenses, sol gözünü kapayıp saf gö. 
ziyle ışıl ışıl baktı: 

- O da az def il .. Ama .. 
Dudak büktü: 
- Pısırık .•. 
Ben de dudak büktüm: 
- Öyle: görünür. 
Prensesin alnı kınşmıştı: 
- Öy!e. Başka tüdli arkadaşlık e

der misiniz. Demek, bu da ikinci ya. 
n lışım. Bu yaz İstanbul seyahatimi 
çok enteresan buluyorum. 

Eliyle işaret etti: 
- Prens, b r cıgara at. kibritle be-

raber .• 
Bekirin raporunu merak ediyordum: 
- Raporda d1ha neler var. 
Cıgara:unı keyifli keyifli ı;ekerek 

an !atıyordu: 
- Küçük klitip. otelin lı:&tibi. bu 

nmhnkkak... Od:ısı, servis dnlrcalndc. 
Her zaman a:ılonda yemek yemiyor. 

Birdenbire coştu, cırarasını fırla
tıp attı: 

- Ve .• Defterlere, slzin gibi rönül 
eğlendirmek fçin balrınıyor. Yazısı tc
mız. Hesaptan an1ıyor. Manolaki, çok 
ıanıh adamdır. Kimbllir bu zavallıyı 
kaç kuru~ tutmuştur. 
Omuzlanmı kaldırdım: 

- Pek fena değil .• O, yaşayışından 
cınnun. 

Gözlerini süzerek baktı: 
- Tabii, bir Prens aiabefisi var. 
Canımı sıkmıya başlamıştı: 
- Bırakın şu Prens lakırdısını, öy. 

le konuı;alım. 
Birden uysallatıverdl: 
- Evet. Celil bey. Size ge!ince; 
ekir diyor ki: - Cclll beyde otelin 
e kOı;ük, ne büyüle katibi hali var 
anolAkiye kafa tutuyor .. Hususi da

resl \•ar. Garsonlar, çorbacıdan ziya· 
e. ondan korkuyorlar. Korkmak da 
efil. Snygı ediyor, çekiniyorlar .• l'dlı 
okulu yaprak cıcaralan içiyor.. Se
&ız kostüm!l, ayak kabısı, ıömleii, 
ıravatı var .. 

Genç kadın, biraı: dinlendi: 
- Beklıin gorutleri boı; defi!dir. 
Yan yan baktım: 
- Başka türlü adamınız olabillr mi? 
Gülümsedi: 

Hükumet Darı 

Fiyatlarını 

Tesbit Etti 

Münasebetle Bir Bu 

Tebliğ Neşrolundu 
Ankara, 1 (A.A.) - Ticaret Ve

Aktinden tebliğ edilm~tir: 
324 sayılı. koordinasyon knrart De 
ükı.imetçe diğer hububat meyantnda 
1 konulan kaplıca ve kum darının 
prak mnhsullerl ofısince müstahsil· 

en mObayan fiyatları şu şekilde tes
lt edilmiştir: 

1 - Yabancı mııddesl yilzde 3 o
n kapltcanın kilosu 10 kuruştur. 
2 - Yabancı mnddasei yüzde 3 o
n kum darlnın kilosu 11 kuruştur. 
3 - Bu :fıyaUar 1942 yılı mahsu
ne alltlr. , 

4 - Diğer nevi ve kalite unların 
yatları toprak mnhsullerl ofisince 
tibayan edile"\ hububatta tatbik e

llen tarzda tayin olunur. 

merikan Tayyare 

Gemileri 
~ Baş tarah 1 incide 

/11giliz donanması 

Ankara 1 <Radyo Gazetesi ı 
ondra radyosu bugünkü neşri· 
atında, İngiliz donanması İs
enderiyeyi terke mecbur kaldı
ı takdirde bunun Akdenizden 
ekilmek demek olmıyacağını ve 
onanınanın Portsai.d ve Hayfa 
a barınabileceğini söylemi§tir. 

Jlayfa'ya hava hücumu 
Hayfa, 1 (A.A,) - Düşman tayya

eleri bir çok haftalardanberi ilk de
olarak Salı gUnn öğleden sonra 

ayCaya yakl~mtşlardrr. Toyyarcler 
a\ a bataryalatmın ateşiyle karşılan
ış i5e de hiç b.r hadise kaydedilme
. Ur. 

Cebelitarık'a akın 

T n <.'a, 1 (A A.) - Dün gece Cc-

Yazan: MAHMUT YESAR! 

- Anlaıııyoruz. Şimdi, söyleyiniz 
bakalım, ıiz kimsiniz? 

Boynumu büktüm: 
- Ben bir müflis mirasyedi pa:i'l za 

deyim. 
Ka,ıarının arası buruttu: 
- Sizde. hiç de müflis insan hali 

yok. 
lstemiye istemiye içimi çektim: 
- İçi beni yakar, dışı herkesi ... Ma 

nolakl, beni buraya müduru umur ola 
rak aldı. Miras ycdiliğimde otele çok 
gelmiı, çok para bırakmıştım. 

Genç kadının gözleri parlayıverdiı 
- Kadınlarla mı? 
Alakası tuhafıma glttl: 
- Kadın. erkek arkadatlar1a .•• 
Prenses, tatlı tatlı baktıı 
- Glizcl konuşuyorsunuz~ 
EllerJınf açtım: 
- Hepsi bu !(adar ..• 
O. ellerini çırptı: 

- Kabul ... Yalnız, Mıınolakinin sizi 
müdürü umur yapmasında muhakkak 
bir ıcbep vardır. 

- Ona, ben de eminim. Fakat halli, 
sırrını keşfedemedim. 

Prenses, diılcrini ııkmıştı: 
- Ne kertenkelr.dir ol 
Güldü: 
- Bununla beraber. pek büyük giz 

ti makııat1an, tasavvurlan yoktur. Hep 
hayalidir. kendini bir şeyler sanıyor 

Birden 6urdu, sordu: 
- Demek. siz, bu kadarsınız? Aile

niz yok mu? 
- Hem var, hem yok. Evli def'lim 

bir kere ..• 
Kahkaha ile gülüyordu: 
- Evliliği bırakın. Siz, uzun zaman 

bir metresle dahi yaeamıt bir erkeğe 
benzemiyorsunuz. 

- Nereden anlıyorsunuz? 

- Kadınlara aldrnş etmiyorsunuz. 
Dalgın dalgın uzaklara bakıyo,.du: 

- Benimle böyle pervasız konuşan 
ilk erkek, sizi rörüyorum. Pek kuru 
insan da defilsinfz amma ... 

Elini dizine vurdu: 
- Anlaşıldı. Mano!aknlr kantık h~ 

sapları ve yahut hUlyaları sizi bu ote • 
le baflamıs. Doğrusunu istcıı;enlz, ote 
tin teşrifat etiketi olarak yüzünü d:ar 
tan bir sizsinlz. 
Başımla teııekkür ettim: 
- İltifat buyuruyorsunuz. 
Burun kıvırdı: 
- Bırakın bu kelimeleri ••. D"ğrusıı 

bu ..• Amma .. 
Gözlerini kapadı açtı: 

iaşe Müdürlüğünce 
Tetkik Olunacak 

İki aylık ekmek karnelerinin da· 
ğttılması işi dün tamamlan1111ştır. 
Yalnız ağır işçi ~ arnelerlnln tevı.il 
diln saat onda bilırilmlştir. Ancnk 
bazı fabrlkn ı•c mCles.roselerin liste
lerinde ağır işçi olarak gösterilen kim
selerin agır işçi olup olmadıklarmın 
incelenmesine lılzum göriilmllı;tür. 
Bu işi iaşe miıdürlüğU önemle nraş
ttrmıya karar vermlşlir. 

Fabrika ve mucsseselere verilmiş 
olan bu cins karnelerin sahipleri, iş 

başmda göri.ilccek ve yaptıkları işin 
ağır ışçi karnesi almıya mıiıait olup 
olmadıgı tetkik olunncnktır. Bu tet
kik neticesinde ağt . işçi olmadığı hal
de böyle karne almıs olanlar varsa 
bunların karneleri ellerinden geri a
lınacaktır. Ayrıca da bu yolda vesi
ka \'ermiş olanlar hakkında kanuni 
takibat yapllac:ıkhr. 

Hayı·anlara yem vesikası 

Şehir hududu içinde beslenen sağ
mal, çeki ve binek h:ıyvanlartnm yem 
ihtiyaçlarını zamanında temin etmek 
için bu hayvımlann clns ve ı:ıdedlne 
göre yem vesikası ''erllecektlr. Vesi· 
kalar Temmuzun onundan sonra dağı
ttlacaktır. 

Devlet f(onservatuarı 
Rejisörü bugün 
şehrimize geliyor 

Ankara, 1 (TAN) - Devlet kon
ı;ervatuvarı rejisörü Knrl Ebert, t>u 
akşrunkt trenle istnnbule hareket et
miştir. Ban hnztrlıklar bitirilemedi 1 
için diğer sanntlcdrlar Perşembeye 
hareket edeceklerdir. 

Kari Ebert, fstanhuln hareketinden 
evvel ihtisaslarını ~öyle anlatmıştır: 

"Genç Türk ı:anatkO.rlarınm fstan
bulda muvaUak olacaklarına eminim. 
Antigone piyesi kısmen bile olsa bu
günkü Türk tiyatrosu hakktnda iri 
bir fikir verece.kth-. Opera ve diğer 
piyeslerimizln temsil edilememesine 
müteessirim. Pek yakında bu da ka
bil olacaktır.,, 

- Amma, hazan teşrifata 
muyorsunuz. 

dahil ol. Adli Tıp İşleri Müdürlüğü 
Elin! salladı: 
- Ne iıe ... Bekir, hem de inatçı be 

klirlardan olduğunuz muhakkak. Peki, 
aileniz? 

Yan çizdim: 
- Babam öldü. Annem, gençti; ko. 

caya vardL 
- Darıın mısınız? 

(Devamı vır) 

Tenisçilerimiz 

Bir imtihan 
Geçirecek 

Alman 

Hafta 

Takımiyle Bu 

Karşılaşıyoruz 
Ankara, 1 ('f' AN) - Bu hafta Türk 

tenisi bir imtlharı geçlrect>ktir. Orta 
Avrupantn kldsc ed1 lml:ı iki şampiyo
nu olan Koch ve fnı::bruklu doktor E
gert, Miltınoda İtalyan şampiyonları
na karşı yaptıkları muvaffakıyetli bir 
karşılaşmadan dönllyorlar. Koch Av
rupa dörd!lncilsil olarak gösterilmek
tedir. 940 ve 941 ytllarmde Alınan 
federasyonu Koch'ıı Almanya 3 üncü-
sü olnrak klı\se etmiştir. Dr. Ege.rt•ı i
se ıo uncu olarak gözüyoruz. Fakat 
bu tasniflerden sonra her iki oyuncu 
gerek milli temaslıırda, gerek kendi 
şamplyonalaı1nda ils"Ucrindc gösteri
len bir kaç oyuncuyu yendiklerinden 
her halde geçer: y:lki taıınlterln yu. 
karsma çıkmışlardır, Milli şampiyo
nalarında Koch'u ycrını sonda, çirtıcr
de Dr. Egert'i yarJm sonda ve yine 
Koch'u finalde buluyoruz. Karrşlk-

larda Koch, bayan Thlcmann fle Al
manya blrlnclllfinı kazanıyor. Ost· 
mark şamplyonalanndn Dr. Egert çe
tin 5 setlik bir maçtan sonra Avus
turya pmplyonu Von Metaxas'i ye
nerek birinciliği alıyor. 

Bltlm tenlsçnere gelince: Ankara, 
İstanbul ve fzmlrden nltı~ar klştlllk 
takımlarla gelen tenisçflerimlz kendi 
bölge blrincllfltlerinl bitirmiş olduk
larından tam formlarındadırlar. Te
nlscilerimiz uzun zamandır yab:ıncı 
temaslar yapmadıkları için bir muka· 
yesede buluntn:ık gilı;tür. Misafirler
le ynpllacıık kıırşılıısmalar bu husus
ta bir fikir vereceği gibi gilzel ve yük
sek tenis seyret..-nek fırsatını dn bize 
vermiş olacaktlt". 

belltark'ta hava mOd&fea bataryaLırı 
iki ltere laallyete geçmiştir. Bunlar
dan llkI saat 23.15 te, ikincisi 24.30 
da vuku bulınuıtur. İkınci alarm yir· 
mi dakika ıür.nUEtnr. Milstahkem 
mevkide vuku bulan infildk1ardan çı
kan alevler Afrika sahlllerindc-n gö 
rülmilştilr. Bu hususta. henilı tafsllM 
aHnamamıştrr. 

Ankaraya Nakledilecek 
Ankara, 1 (TAN) - Adil ttp is

leri umu mmüdürlOfOnOn İstanbul· 
dan Ankaraya nnkledilmesf... kararlaş
tırılm~tır. Bu hususta icap Cjien ted
birleri almak nıerc adli tıp '1şleri u
mum müdilrü Halid Nacl Tekin An-

ı karaya çağırılmlşt1r. 

Mısırın Zaptı Harbi 

Bitirmez 
~ Baş taralı l incide 

donanmasına o büyük darbeyi 
vurduktan :>onra denizlerde ken
dilerini serbest buldular. Altı ay 
içinde bütlin Cenup Pasifiği elle
rine geçirdiler. Avusturalya ve 
Hint kapılarına dayandılar. Fa
kat bütim bu yıldırım zaferleri 
Uzakşarkta harbi bitirmiye yet
medi. Bilakis bu müddet içinde 

kendılerini toplıyan Ameri1iah
lar Midway adaları önünde ve 
Mercan dpnizinde yakaladıkları 
Japon dorianmasına ağır darbeler 
indirdiler. Avusturalya ve Hin-
distanı kurtardılar ve şimdi ta
arruza geçmiye hazırlanıyorlar. 

Bugün de Almanlar M•sırı is
ti a ediyor. 1ngılizlcrin Ortaşark 
ve Akdeniz hakimiyetlerini teh
dit ediyorlar. Fakat bu planların
da tamamiyle muvaffak olsalar 
!.ııle harbi bitirebilecekler m.? 
Şüphesiz hayır. Netekim İngiliz
lerin iki sene evvel Şimali Afri
kada İtalyan ordularını hezimete 
uğratmaları ve İtalyan İmpara
torluğunu tazyik etmeleri, değıl 
harbi, Ortaşark harbini bile bitir
miye yetmemiştd. 

Şu halde büti.in mesele istik
bali görebilmektedir. Günlük za
fer ve mağlubiyetler kat'i hti
kümler vermiye kafi değıldir. l
leriye baktrğımız zaman ise gô; 
rünen manzara şudur: 

Sovyet Rusya geçen senekine 
nisbetle daha kuvvetlidir. Şark 
cephesinde Alman taarruzu gt:.'
çen seneki hızını kaybetmiştir. 

Amerika tam manasiyle henüz 
harbe başlamamıştır. Bütün A
merikan endüstrisi müttefik or
dularını kuvvetlendirmekle meş-
guldür. Amerikada iki milyonluk, 
İngilterede diğer bir iki milyon
luk terütaze bir kuvvet bekle
mektedir. Avrupada işgal saha
larında hoşnutsuzluk her vakit
ten fazla artmıştır. Almanya son 
kozunu oynamaktadır, müttefik. 
ler ise daha şimdiden sonra har
be başlryacaklardır, 

Onun için M•sırdaki Alman za· 
!eri harbi bitirmiye klifi değil· 
dir, olıa olsa uzatmıya hizmet e
decektir. 

İZCİLER BAYRAMI Zeytinyağı 
SİMLE KUTLANDI Satışı Serbest 

Büyük Türk 
Türbesine Bir 

Amiralı Barbaros1un 

Çok Çelenk Kondu 

-0-

Y alm1 Rafine Yağlara 
El Konuyor 

Denizciler bayramı dün_ şehrimizde 1 Taksim Cümhuriyet meydanında bay
torenle kutlanm.t~. havı:.nın bozuk ol- rak çekme törenindr.n ı;:onra abideye 
ma.sına ra(:men bayranı biıy<U< bir in- çelenklc-r konulmuş ve bu sırada de
U.zamla devam etmiştir. Tilrk deniz· niıdeki gemiler selOm düdiıiü çalmış
lerinde ve limnnl:ıı lııda mUnha ıran !ardır. Yüksek deniz ticaret okulu a
TUrk baynığını taşıyan gcmileı·in ça- dfna deniz meC'llua;ıt sahibi Emrullah 
ıt5ması ve Tfiık sularından yalnız kısa bir nutuk söylemiş, bunu Ekrem 
Turk yurtt;ışlarının istifade etmesi Tur'un bir hitabesi takip etmiştir. 
hakkının kazanılnıaflı milnascbctıyle Bundan sonra büyüklere tazim tel
Taksım ve Beşıktaştıı yaplan tören- grarı gönderilmesine knrar verilmls· 
!erde Türk denız tıfıkimiyctıni belir- tir, Takslmdckı tôH:r. bittikten sonra 
ten tezahürat yapılmıştır. deniz askerleri ve deniz ticaret mek-

Sabunluk zeytinynf:ları dıı dalıil ol
duj!u holde zeytin \'e pamuk yağla
rının sntışları t:ını<ımiyle ıoerbest bt
rakllmıc:tır Ycılnıı gi'rülen H\1um üze. 
rine rnflne yağlara hOkCımetçe el Jco. 
nulmu ı;trır. 

Bu husustıı v!l!lretln gönderdijf 
'ı>bliğl yazıyoruı: 

ı - 24/3/942 uriı.lnde b•Hnıı ıs• 
tutulan reytln yt.fbrıbn ralin~'or ha 
ric obuk lirero tvvclce urnut bt•• 
kıbn Y•meklik v• flAr~ huim•men u 
bunluk ,,., bllOmum reytin yaftarlvt 
P•mıılc 7a fl•rının tatııı •erbut bıul:l 
mı ıtır. z - Btyıına ıtı,I t1!tttl•n yai!lor<ior 
roline r.yıin y~ğlua Jltlllj Kon1nmr 
Kllnnnu \"C htJnı rnfı .. l"'tnlt k~r.f\rn•m~ 
lor Mlkilmlerl d&lıllinf.t l'lco.ert Ve~ ~ 
l•tit'ce d konu!mı•1 oldufu tcblif <'hı 

Bu münasebetle dnrı btıtUn vapurJnr tebl talebesi muntM:am yürüyüşle Bar 
donanmlş, deniz mties::e&clerf elektrik barns Ulrbesl önüne gelmiş ve yer
lerle süslenmişti. Kasımpa!iadan hn- !erini almışladır. Burada Beşiktaş 
reket eden blr böli.ık asker Taksime C. H. P. reisi Zühtü Çubukçuoglu bir 
gelmi:ı. yüksek deniz ticaret melttebi nutuk söylemiştir. 

nur. 

Ü .. T,...amuav r.-r··•<'°'M talebesiyle devlet deniz yolları dev- Bundan sonra büyük denizcinin hA
let limanlnn umum mildilrlUğLi, ııir- tırasına hilnncten bir dakika sükôt 
kc!ti hayrlye ve armatörlerin gönder- t-dilmiş, denlzcıler marşı bando tara
dlği zabitan ve mürettebat Galatasa· !mdnn çahnmtş, haı.ırlanan çelenkler 
ray lisesi bahçesinde toplandıktan Barbaros türbesine konulmuş ve to
sonra Taksime gelmiştir. Saat l 1 de rene son verilıniştir 

1 ..... 5ev ~"P. 25.000 

Lira12k Dava Açdd· 

Bir Fabrika Müdürü 
Mahkum Oldu 

İ~mir, l (TAN) - Nebati yağlar 
şirketi mildür!i Salamon Gomel; neba. 
tl yağ satışında ihtiklır yapttğt için 
milli korunma mahkemesine verilmiş 
ve beş 11cne hapse, 9000 lira p:ırrı ce
ıaaınn mahkum olmuştur. Ayrıca fab. 
rikada bulunan 86!1000 kilo yağın da 
müsaderesine kara.- verllmi§tlr. 

1 KUÇUK 

Bir terfi: 
Tab!bl adll Hikmet TQmer bir ı. o:rccc 

ıerlıh cırniıı•r. 
+ BELI::DIYE EMLAK MUDU1LU· 

ao· - T~pu Xıduıro Uıııwn Mlidt Jut ;.ı 
merlı:cr Kadastro mDdClrü Emin Arın Bde 
di:yc Em!U Müdürluf\me tayin edilmiıur. * ÇAMI.ICANIN lMARI ~ Küçt;Jı; Ç•ın· 
lıcanın İmar pllnı Nıfıa Vdıl!eılnce ıudık 
cdı!mit. Belediyeye r:llııderllmlıir. * TALI!.BENJN M\J.\Y~NRSI - ilko
kul Maarif dotktorlarının bu yıl içinde lıcr 
talebeyi crı aı 3 defa muayene ctaıeai ali 
kalılar& bildirmiıtir. * PiYASAYA KEPEK ÇIKARILIYOR
Tranıilvanya acınislnc yülılrıınılt olan ke· 
peklerin ihrocrndan vu ıı::ecilmiıılr. Bu ı c• 
peklerin ıilmrukçe uhal mııDmelcıi yapılarak 
piyauya çıkar.lmuı karartıımı,ur. 

+ YAPAG VE TlFTlKLERIN STAN· 
OAROI - Yeni mahsul yaµai ve tıitilcl<t• 
den ıtandard tiplerinin ayrılması tcın caltı;· 
ııulara batlanrıuftır. Standarrlizaıyon müılO· 
rıl Faruk SJnıcr ıehrlmiıc ıe lcrek dUn lb. 
racat b•J kooırolö-lllfünde yapılan toı !antı· 
ya l;ılralı; cıml~tlr. 

+ OUMRUK MUHAFAZA SANOll\t -
Inhısarlır Veltilliti ı,tınbul ıOmrQk r:ıu 
hafıua :ırırdım aandrirnın fcshcdlıncıın ı bıl 
dirnıiıtlr. Tc;clı:lc010 kanuni 16riilmıye 'l bu 
ıandıfın paraları bi .. ec!arlarıı d•fıuımıı ve 
emvali hükfimet c-mrine ahnmı,tır. * prııı.cn.;;:Rrı: l'ATl6KA vmnı.oı 
- Manifatura ltbal bırlifl otelciler ceaıı · 
:yetine 1600 mcre patiska verm~ur. Cemi• 
yet bu ırıikt9rı ar bulmut "e Tıcarct Ve· 
l:llllıllne m!lracaat eıml,ıir. 

Kahire, 1 (A.A.) - Orta'}ark 
İngiliz tebliği: Dün cereyan eden 
muharebe esnasında düşmanın 
bir miktar zırhlı· arabası ve tankı 
tahrip edilmiştir. Düşman gün
düz mevzilerimizden bazılarına 
yaklaşmış ise de savaş büyük öl
çüde olmamıştır. Müttefik ha
va kuvvetleri dün muharebe böl. 
gesinde düşman topluluklarına 
taarruza devam etmişlerdir. Dün 
gece bomba uçaklarımız Fuka 
bölgesindeki topluluklara ve iniş 
alanlanna muvaffakıyetli t.ısr. 
ruzlar yapmışlardır. 

Son ceplıe vaziyeti 
Kahire, 1 (A.A.) - Dün düŞ

man El Dab'adan ileri harekete 
geçmiş ve El Alemcyn çevresin. 
deki mevzilerimizle temasa gir· 
mistir. Bazı mihver kuvvetlerinin 
bu~ noktanın doğusuna geçmiş bu 
lundukları haberi doğru değil -
dlr. 

El Alemeyn, İskenderiyeden 
takriben 110 kilometre bir mesa
fededir ve İngiliz baş komutan. 
lığının buradaki müstahkem mev 
kii tutncağı anlaşılmaktadır. Çiin 
kü Marsa Matruhun 60 kilomet. 
re cenubundaki Kattara bataklı. 
ğı ile deniz arasındaki toprak par
çası El Alemeyn mevkiinde çok 
fazla daralmaktadır. Ve bu top
rak parçasını cenuptan çevirmek, 
görünüşe göre, çok f!İ.İçtiir. El 
Dab'anın batı ve doğusunda tali 
ehemmiyette muharebeler cerc -
yan etmektedir. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 1 (A.A.) - "Tebliğ": Mı

strda Alman ve İtalyan kıtaları ileri 
yürüyü~lerine dc,·am etm~lerdir 
Şimdi İskenderivcnin önünde son d!lş
man müstahkem rnevkii olan El A· 
lemeyn'e karsı taarruz halinde bulu
nuyorlar. İskenderiye açıklarında bir 
Alman denizaltısı kuvvetli himaye al
tmda giden bir düşman kafilesine ta
arruı ederek as~er taşıyan 13 bin to
nllfttoluk bir nakliye ıemislni batır· 
mtştrr. 

/tal yan resmi tebliği 
Roma, 1 (A.A.) - İtalyan tebliği · 

İtalyan - Alm:ın motörlil kuvvetleri 
El Dab'a bölgesini gecmfşler ve Mı
STr'da harekeUerlnP. devam etmekte 
bulunmuı;lardtr. 

Slrenaike'dakt tııse hereketlt'rl <'S

nas111da torpillenme neticesin<'«! bir 
refakat avizosumm~ batırılmıştır. 

~ 
Kahire, 1 <AA' - General A11-

Bir Manav Çırağı 
Yaralanarak Öldü 
Köprli altında manav Osmnn Çok'un 

yanında çtrakhk eden Saldhattin dOn 
saat 12 ye doğru eline nereden geçir
diği henüz anla~lmıyan bir tabanca 
ile oynarken tahanca nteş almı,ş, kur
sun başına isabet etmiştir. 

SalAhattln derhal Cerrnhpaşa has
tahanesine kalrlırılmış ise de bir mfld
det sonra 51m!\~Uir. Miiıldeiumumillk 
hadiseye el koYmu•tur. ----o 

Aksaraydaki İnfilakte 
Yaralananlardan Bir 

Kişi Daha Öldü 
Bundıın bir buçuk ,.,. evvel Aksıı

rey trnmvay df'ı:ıosu önllnde vultun 
"Plrn lnfilıik netirPsinde yorıılonan· 
lardan 40 va~mda NaT.ırc admıta bfr 
kııdln, dün lllmüştür. Bu sureti<.' kıı
"'-:t ktll"oanlarımn sayısı alhy! bulmuş
tıır , 

Nafıa Vekili Adanada 
Adıma. J (A.A.) - Adanaya gelen 

Nııfi~ Vekili vllh,.,tı. pıırtiyi ve komu
tanlığı ıi;varet .. ttıkten 11onra barajt 
~ezmi!!tir. Veklt tetkiklerine de\•am 
<.'tmektcdlr. 

Fındık Çuvalı 
Glrcsunda yeri: kendirden fındık 

çuvalı yaptıma~Tna bıııılanmış ve bir 
imnlflthnno kuıulmı.:ıı:1.ur. Günde e111 
çuval yapan bu mürsseı;enin büyiltUl
mesine ve kendir yetlstirllmesinin 
arttırılmasına ı:ıılışılnc~ktrr. 

7 Nisan sabahı Hnydarpaşada bir 
tramvay arabası dcvıilmfş, bir kişi 
ölmOş ve 14 kisi de ııfir ve hafif su
rette yııralnnm~tı Miiddeiumumtllk 
taraflndan yapılan tııhklkattıı vatmıın 
Kemal, şirketin fen müdilrll mühen· 
dls Abacı, atelye liefi Fettah ve rcvl
zör Kemalin bu hadl~edl'I a!Akalan ol
duğu tcsbit ed!ICTek sorgu hdklmll
ğlne verilmişlerdi. tlskOdar sorgu M· 
klmli"lncl' hazırlanan ilk tahkikat ev
rııltı Üskürlar nıiiddelumumtılğinc ve
rilmiştir. 
MOddelıımumUlk dosyayı tetkik I'!• 

dilmek Ü7.l'!rl' agtr ceza mahkemesine 
vermi~tir. 
Diğer taraftan kaz:ı EJTJFmda ölt-n 

cm,.kli binbaşı Cn·aiHıı verese$! Üs
kiidıır hıılk tramvııyl&rı aleyhine hu
kuk mahkemesinde 2:1Hi0 liralık bir 
dava açmıştır. --
Yeni Erzincan Kuruluyor 
Erzincan, 1 (A.A.) - Yeni Erzln

cıın kun.ı luş kooperatif şirketi Nafl::ı 
VekAletınden tasdikli ev tiplerine gö
re 50 evin inş;ısınt miitcahhide ihale 
etmiştir. 

BUGUNKÜ PROGRAM 
7 30 Proıram 
7.13 Jı(Qıilı: 
7.45 Haberler 
a.no MU.dk (pi). 
8 .15 Evin ıuıi 

12.SO Provam 
1 Z.33 Fısıl )&rkılar 
ız.o Haberler 
ı 3.00 Fuıl şukılar 
ıa.oo Proııram 
11.03 Blly(ik fuıl 
19.00 Konuımı 

19 . ıs Dans mtl t ili (D 
ı9.JO Haberler 
19.45 M!!dk 
20.1 S Radyo Garctca~ 
20.4 S Sor eserleri 
21 .00 Ziraoı lllıviml 
21 . 1 O TDrlı!ller 
21.30 Konu5ma 
21.4S Orhun 
22.$0 Haberler 
22.45 Kap&nrt 

;~~l~k,e~i:;;ı di;;:u:i~ yaıdığı bir fg~ ;j Od~ ;]![ğll 
"Muhareoe henüz. bitmPmiştir. Ve 

düşmanı biz yPnmeden evvel bitml- ~ Baş tarafı 1 incidr 
ycccktlr. Dlişmanr yeııeceğlz. Bir ay- harebelerin .:-•ri"it-li saatten saa
rlanheri durmar!an, çetin bir savas te •rtmaktadır. 
vapıyorsunuz. Ağı" kayıplara uğra- Alınan son telıı!.ıdlardan mu
rlıntz. Fakat gr,etlerlnlze ral!men. t & rtıbeniıı gorüiırıeı;; 4 b r şidd:-t
zırhlı kıtalar baktmındıın üstilnlilğe tf rJevam ettı~i aıJ!ıı~ .. ıı:aktadır. 
ahlp dilıımanın önünde arazi kaybet- Kursk'taki multarbe 

mck ncısrnt duvc!u-:uz. Onun da cid- k . • 
dl kayıplara ugradtğmı unutmıımı:ık I.ondra, 1 (A.A.) .- Kurs kcsnnın 
ldzımdır Dilı1 antn bırllkleri mevcut de .Rus mukavcm~tı şlndetll'nntiştir 
bakımından ~;:;, azıılmlştir ve' dQşman 1 DUşman gilndc 2,00? _ölü vermckted"r. 
iaşe merkezlerine çok uzaktadır. Du- ı Hav.n. faaliyet! her ıkı tarafta da kuv 
rum, şimdi h'!pimııfo azam! gayret I vetlıdir. , • 
" t ı 1 • ttl ı Kızıl Yı.dız gazeteıınln cephedt'kl gvs ermem z ıcop e r yor . . · d 
Mt h b 1 •1 oruı bu bir muh:ıbırı: Kursk keslmın e başlı 

sır mu are rı::. yap Y • h kk d ı k 
h b d d{I l h ı ıı ~ı yıın taarruı a ın a ıun arı yazına mu :ıre e e şmım n ma vo m ~ 1 d 

11lzımdrr; ::)iz. rlarbeye göğlls gerebi- a .,1r: d 
1 li" ·zı ı b t tt• i b bili 0 Topçu ve hava bombar ımanınd:m 
eceaını s a e ın 1 ve en Y • !'!Onra taarru:T başlıımıştır. Almıınlnr 

rum ki .. sonuna kadıır, düşmanın t:ı· ı 50 • 70 tanktan mürekkep teşkiilerll" 
kati kesıllnceye kadıır daynnacaksınt7·• taarruz etmektt'ydiler Sabahın doku 
Dilşmnna, yere serllecell ana kad l:'r zuna ıloiru 53 düşman tankı tahrip t' 
ne!es ııldırmamak llızlmdır. Dilşmanı a· ı . ti 

h 1 ı mış . 
her bulduğunuz yerdi'! ırpa amanız S t l d .. 
ona saldırmanız ld .. nndır... ıvas opo uşerse 

illısıra Amerikan kıtaları 
da gönderildi 

Vasineton. l <A.A.) - Birleşik A· 
mcrikada emin bir ınembadan öğrt>
nlldll!lne ~öre Auchlr.leck ordusu dıı. 
ha slmrllden binlerce Amerikan as. 
kPrl ile 1ııkvlye edllmls ve Mtı;ıra 

çok mikdnrıfa Amerikan harp malze
mesi gelmiştir. 

)/.. 

Kahire, 1 (A, A.) - Sccme cenup 
l\frika kıtAIRronır husu~! birlikleri 
s imdi emir alır 11lmııı Mısır muhare· 
be•inl' iştlrıık Ptmiye ha'!'ır bulunmak 
hıdırlar. Cenubt Afrikalılar, hnvıı 
kuv\'etlerl mfüıtesn:ı olmak üıere. Mı . 
'Jimfa henOz ÇR!'J>JŞmAmı~lardır. 

Rerlindeki mütalfialar 
Bern, 1 (A.A.) - İsviçre .ı:a11•tele 

rinin Berlln muhabirlerine g!Src Mnr
ı1:ı Mııtruh'ıın zapt. beklenmedik bir 
hadise teşkil f!tmf'mekle benber bil · 
tün Almıınyada derin bir nllika uynn 
dınnıştır. Bilhassıı askeri mahfillrır 
bunn bi.lyUk bir e~ıPmmıvı>t atfediyor 
Bu mııhrlller!n kanaatince Mar.ıa 

Mntruh'un işgali Rommel'e ileri hare
ketine devam ımkAnlarmı vermiştir 
Şimdi Rommel kuvvetlerinin önUnd!' 
tank muharebelerine çok daha elve
rişli saha uzanıp gitml'ktedlr Eğer 
Almanlar son -rünlerdeki arasız harE'
ketler yüzünden fazla yorgun dilsme· 
dilerse harbin Nıl nehri deltasıne teh
Ukeli bir ıekllde yaklasması bekle
nebilir. 

Kahire, 1 (A.A.) - Mısır cephesin
deki muhrırebe bu ı::ıbah ~rkenden 
başlamtştır. Halen zırhlı kuvvetler 
büyfık kısım1arfnm kar~ılaştıkları bil· 
'llrllrn!'ld,.rlir. 

Londra, 1 (A.A.) - Eğer Slv"Jst? 
pol diltecck olursa. Karadeniz rilo"lu 
nun harekc!erlne başka bir üstm de 
vam edebllt'cei" bugün Londrada söy 
lenmektedir Su iki. üç ay zarfrnd1 Si 
vıııtopol deniz iissü olarak kull.ınıln 
mıımıştrr. Fakat Novoroı1lsk harckt'I 
noktası vazifesi ıömıiiştür. Sivasto?ıo' 
az tok cember lcirıc alınmıştı ve ncıı 
hava taarruzları ncticeı1inde Siva!lto 
pola malumt' getirmek güçll'ştlğind~ı · 
bıır:iııı deniz üs!lil o!arak tabiatiyl• kıv 
ml"tini kııvl:ı••..,,;• h•1ln"ll"'>r..l11 

lf!l!wr!lhli~il!@IJ 
~ Ba~ tarafı l ncırlı 

taarruz eden tümenler Saptın 
mevzilerini ele geçirdikten son· 
ra geniş bir cephede çok derinle. 
mesine ilerlemişlerdir. Bu tümen 
ler taarruza devam ve terakkı 
ediyorlar. Burada şiddetli muha. 
rebr!lerde geniş bir tankn karşı 
müdafaa çukuru zorlanmış ve 
en mütekamil bir tarzda ve te. 
pelerde kurulmuş olan bircok 
mevziler ele geçirilmiştir. 

Rumen kıtalan sür'aUI bir taar"'ll? 
la Balaldava ıehrlne ve llmanına var 
mı,ıardır. 

Ruı cephesinin c~up ve orta kısın 
larında Alman ve müttefik kıtalar ta 
arruza gcçmi,Jcrdir. 

Alman ııava, bir?Jkler!nln Oskol il• 
Don arasındaki kesimde düımanın tak 
vlyc yollarına karsı yapılan gl'c.: hll 
cumlarında ehemmiyetli birçok dcnıi,. 
yolu merkezlerinde tahribat yapılmı~ 
tır. Volkofun batı keslıninde dilsman 
dökilntülerlnln temizlenmesi devaın e 
diyor, Volkof köprO başına karısı Snv 
Vflıtlf"T"'fn ,, .. ,.,, t:IA..,,,'P ,,..,,,_,,.h1 ... 1.,... · - .. 

r -~ 
B u 9 ünün icaplarına 1 

Uymasını ~~ata 
Bilmiyen Bir Müd"" r 

fıparta, G8nen k8y enstltüı;ü 
mildUrlU6D bir munakasa ilini 
negredlyor. Kllor.u 145 kuruıtan 
aadey:ıı(j, 19 kı.;r\lı:tan un, 65 ku· 
ruştan sı§ır eti 80 kuruşbın ko· 
yun eti, 51 kuruştan pirinç, 80 
kuruştın Edirne peyniri, 25 ku· 
ruştan ıUt, 20 kırruııtarı yoğurt ' 
25 kuruşt n petrol, 2 kuruştan o· 
dun istiyor Sakın yanıldığımizı 
bu rakamları lkf yıl evvel ncıre· 

1 
dllmlt bfr llllndan sıldığımın san· 
mayın. Bunlar dünkü gazetede çı· 
l<an bir llAn:la ya=ılı. 

1 Şu llAn d:ı gösteriyor ki biz hfl 
) ili bugünün lcaı:ıııınna uymaatn 

f 
bilmiyor ve htll6 etrafımıza g1i7 
l<ul11k olma!< IUzı.ımıınu hlssetml 
yoruz AcabR gaıı:etıdere bu ilin 

1 veren müdUr, devletin yoğurt 1 50, peynlra 100 pirince 52 kuruF 
narh koydunu ooır.ın: unun; aarle 
ynğın d~vte• etiyle ı:atıldt(iını; sı• 

ğır etinin 140, koyun etinin 160 
ııUtUn 40, odunun kilosunun beş 
kurugtan a'ıı(jı aatılmadı!iın"ı bll · 
mlyor mu? Bu ı:ııt kendi muhiti · 
rıe bu kadar blgftne midir ki. dev· 
!etin el koyduğu malı serbest pi · 
yuadan arı:ımıya herkesin be;e 
aldıftına iki vermlye kalkıyor ve 
devletin koyduöu narhtan apğl 
mal almıya uCjra,.yor. EOer ce
vabı, mUnakBSI kanununun feap· 
!arına uymak zarureti tcfkll ede· 
cet< lı• bu lifin yine botu boşuna 
kırtaslyeclllğe saı:tığımfzın en 
bariz nilmuneııl olur. Yapılacak iı 
bu ihtiyaç lbtceınl allkadar dev· 
ıet dairesine gl5rıder mel<, ve dev
i eti" el koydu~u maddeler! dev· 
!etten, dlöer madılclerl piyasa fl

y•tından, narh ko"utmuı madde· 
lerl norh lizerlncleıı istemekten ı. 

barettlr. Üı:t tarafl beyhude yo· 
rulmaktan ve IQ yspar görünmek
ten 1-a"k" Jıl~ !!"'" .:ll"i'l'l".llr. . ............................................ ... 

f;( ~'~ "~ \!e Ç~;J. 

r --15 T P.mmuida. Pal~et 
içinde Satılacak 

Diln sabahtan it'br.ren çay ve kah• 
ve sattşlnrı İnhisarlor idaresi tarafın
dan yaptırılmıştır l cı?J'muzun on be
ı;inden itibaren d.:- çaylar p:ıketler 1-
"'nde V<' kahve çekilmiş olarak şl e· 
lcr içinde satılacaktır. İnhkırlar ida· 
resi çay ve k ahvevl karıstınp sata"!· 
tart ihtlktlr sucu He Mili! korunm:ı 
mahkemMlne vrrecrktir Nohut ve ar
pıı ile karı,.ık kahve s~ ışı yasak of-'" 
duf,u gibi kavru!muş ve çekilmiş yal
nız nohut ve "rpa sntış• da yasak e
dilmiştir. 

Herşeyden Önce 
Mısır Harbini 
Kazanmalıyız 

Londra, 1 (A.A.) - Libyanın 
kavıbı harbin ve umumi sevk i
dnresi hakkmda Avam Kamara
-nnda vnpılacak müzakereler $i-
mali A frikadaki durnmun vaha· 
met kesbetmcsi üzerine bfr k, 
c:laha önem kazanmıstır. Libya 
~a<l isE-lerindı-n endiseve düşen 

halk muvaffakıvetsizliklcrin se
'Jeplerjni ölfrenmek icin sabırsız
lık s.rösteriyor. Times s.razetesinin 
c:ivasi muhabiri diyor ki: 

"Hiik\ımet büyük bir ekseriyet 
ıe itimat reyi alacal?ına şüphe 
voktur. T.ibva h-::ıreketi etrafında 

c:ıkı t::ıhktkat vapılacak ve hatala 
rın tC'krar cdilet'el!ine dair kat'i 
teminat vcrilmedii!i tokdirdc mec 
';c: tl'fmin Pdilmis nlmıv:ıqıktır ... 

Gnzcte baş yazısında da şöyle dl
vor: 

"Halkı, alllkadar eden şey Avam 
Kamıırnsındıı ı-Jdc edilecc-k rnuvnlfa
kıyct değil Mısırda kazanılacak za
ferdir. Halk hilkômt>tin değişmesini 
istemiyor. Mll!ct Churchill'e ve na
zırlarına itimat gö~tP.rmiyc devam e
~ecektır. Fakat bu !Umat karşılıklı ol
malıdır. Hndis"le-:- hükômetle halk 
arasındııkl münasebetlere tatsızlık 

rrml'fflr. Bunnn sebebi tavsiyelerin 
ve tenkitlerin hOk(ımt'IÇE' isteksiz blı 

,ekllde karşllanmasıdır. Bnşveklllr• 
rrıuhnrcbe ıncvdanl:ırındaki hezimet
lere ait me.o;-ullyeti kendi rlzasiylE 
viiklcnmiş olm::ıı:ı da hoşnutsuzluğ" 
!!mil olmuştur. Kı>ndl bildikleri r,lh 
hareket edenler ha'kktnda millet an· 
cak neticelere görr. hOkllm verir. Bu· 
günkU hadiseler oı tı. şerkı kaybetmek 
tehlikesinde buhır.d:.ığumuzu göstcri
vor .•• 

tumuz tarofınd;.ın dağıtılmıştır. Le 
nlngrsd muhasara çevresinde Alman 
pike tayyareleri dfüpıan tank hıt7.ır 
hlı:larına iyi neticelerle taarruzlarda 
bulunmuı,;lar ve Vo1day bölırrıind• de 
mirıolu tesla!e·ini bombalamış( rdır. 
Kro stad koyunda J man Vl' cn"lu t· 
r1 te!bleriyle dil man hav:ı uslcrı h w 
kuvvetlen tarafrndarı eht'mmivetlı ha. 

... ... , ..... ,.;;.,...,.,1""'•e•,,. 



% - 7 - 912 I'AN 

T A N 
A BON I! B E D EL 1 

ı rORKLERIN ısr ANBULU FETHi , ( ŞEHİROEN RÖPORTAJLAR J 
} 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sı:ıne 21lOO Kr • 
750 • 8 Ay 1500 • 
400 .. • • 800 • 
150 • 1 • 800 • 

Adree defilı;t!r"'•" (25) kuru.tar. 

500-üncü YıldöJrzümün'ii 'T'BiTPkA~~PRl,,1 Esnakfı 
'A. 1 _ _ / K [ ? ere .~sını ayıaşaca 
LYQSl ___, ut am-:ılzgzz. Artık Olü Evi Aramıyor 

Rüzgar~ -Yazan' ULUNAY 
iki cti.ndenberi rüzalr, sebebi bilin.

meyen bir ıe1e kızmış stnirlı, hır 
cm bir kadın cibi kıyameUer kop~~ 
J'Or. 

ve Dünyaya Tanıtacak Bir Eser Mevdan Muharebesi 
Yazan: M. ANTEN 

son h3rbe geUnceyr k~dar Libya 
ikinci derecedıo ehemmiyetli bir 

l"'t"phe olarak telA\ki f"dillJ"or ve İn
cJ!izler bu cephede vukua gelen hArP
leri, bazan bir tarafın ba:ıan diğer 

tarafm muvntfakıyeti ile neticelenen 
btr tutbol maÇitıa benzetiyorlardı, Fil
hakika son Rommel ta<'rru?.Une kad:\r 
yapılan bütDn harpl~l'de iki taraf da 
kat1 ne-ticeler temin edememiş, ne 
jng1.1.izler ~tıhvercileri şimAlf Afrika
d:ın tamnmiyle c:ıka?'abllmişler, ne de 
Mihvercilcr Süveyşe hA.kim olabil· 
mişlerdir. Her seterinde, ricate mec
bur olarak iaşe Os!erfmo yaklaşan ta
raf. sonunda k:ırşt tarafı geri çekilmi
ye mecbur etmiı v-: onun ilk. muvaf. 
fakıyetlerindcn istifade etmesıne ma
ni olmuıtur. 

İ<:<İn Hususi Bir Müze Kurulmalı, 
İstanbulun Tarihi Vücude Getirilmeli, 4 

Milleiler Arası Bir Sergi Açılmalı ve ilmi Konoreler 
Tertip Edilmeli, 5 - Hisarlar Eski Şekline irca Edilmeli. 

Fatihi 
2 Yazılmalı, 

3 Türk 

Bize 
Fatih 

1953 de tstanbulun fethinin bc:ş )"Ü. 

ziuıcü yıldönümünü kutlrıyac;ıiı?. 
D;ıh~ şimdiden hu trt.1"İhi yı1r1önümü i. 
çin tören projeleri y<'pm::ıfn başld~ıdı. 
BUmem neden ~zılannın aklına h• 
men Fatihin bir kocaman hcyke!iıli y.?.p 
tır1p 1atanbulun en güzel bir yerine 
yerleştirmek geldi. Sanki heyk~tden 
ba,ka yapacak bir şey yokmuş gibı ... 
Varsın heveslileri Fatihin bir de hey 
kelini muazzam merd:ven1er Ü"itii:"e 
diksinler. Fakat bu yaJnız göze hoş gö 
rilneeek ve ancak bir meydan süsliye 
celctir. 

Fakat bu ş::efer hadiseler bii:sb~tün Bana kahrsft tstanbulun fMhinin !ıeş 
bııska bir şekilde .. ce:~yan etmışti~. yüzüncü yddönümUnii kutlamak için 
Rommel. ku~·vetle"ı Ingı~ız kuvv~tlerı- 'daha fayda!t eserler vilcud~ getii'Tr\
ni kendılenne afrr zayıat verdırerek Hdir. Evveli Fatihi ve sonra lstanbulu 
neate mecbur etmekle kalmamışlar, düşünelim: 
Tobruk ve A.tarsa J.ia1rub gibi en rnü
him iki stratejik mevkii işgal etmek 1 
suretiyle la:e m~el~ini büyük bir 
mikyasta h:ılletmlşler ve üslerinden 
uzak}aştnanın doğuracağı mahzurları 
ge~ öleüde izale eım -.ıerdir, Bu. böl
ı:-ede hava ilstünlilğthıün 1\fihverın e. 
line geçmesi dolayıs.iyle tugiliz do-
nanma.'illl!n fa.-ı~iyette bulunamamaı::ı, 

Rommel kuvvefierınin, Tob~ ve 
!\farsa Matruh limanlarından istifade 
rim.eıeri imkan dahiline girmiştir. Al
manlıır bu son r..tbya hl'lrb1ne, Sov
yet cephesine '>ll;yilk ölçüde asker il.ön 
..termiye razı olmryan ttal:yanlan, tim 
diYe kadar muhtelif cephelerde utra
dıkları mağlı.ibiyetleri te15.fi etmek ve 
ellerinden giden A!rika imparotorlUk
larınt geri nlm:ık arzusı,ı ile, en faal 
bir surette lstirak ettirmiye pıuvaf. 
fak olmıışlardll'. 

Cephe Vaziyeti 

* * - Falih Sultan Mehmet h•kkınd• 
henüz elimizde türkçc tam bir eseı. 
yok. Mükemmel bir kitaba ihtiyaCL 
mız var. Resimli ol11cRk: bu kitapta 
Fatihin fBhsiyeU. eserleri. tarihi 
mufassalan yazılmalıdır. 
Fatihi henüz; hakkiyle bilmyonız. 

O nası! bir adamd.ı, nasıl bir padi. 
ıahtt? İyl bir a•ker mi idi? H'lk~ 
k1,ten yabancı dillere •e .kültüre 
vakıf mıyd1P Tahsili ne kadardı? 
Tibiatı nasıldı? Hususi hayatı, aş
kı, ho~landıği ve hoılanmadifi ıcy 
ler ne idi? Neden asırlarca ba1ımı· 
za bell kesilen patrikhane ve kapi .. 
tül.iayon imtiyaz ve fermanllil.rıru 
rum.lara ve yabancılara bo! keseden 
hah.şetti? Türkçü mü idi, iıJimcı nu 
Jdi, Avrupalı mı idl? Hlsılı ne dii 
olinüyor. ne iıtiyordu? İdealine ne 
kadar yaklaştı? Memnun mu Hli? 
lstanbulu almakla Türkler ne kaı:an 
dılar, ne kaybetti!cr? Siyasi., ikU&\lo 

di. idari, harsi ve milli bakımlardan 

1 
k.lr mı ettik? lstanbulun bize biç te 
ml menfi tesiri olmadı? 
Müteha"Sınslardan mürekkep bir he. ı 
yet tarafından hazırlanacak olan bu 
kitapta bütün bunları görmek, o. 
kumak ve öirenmek istiyoruz. 
Tabii bu eser muhtelif yabancı dll 
tere de çevrilerek Fitihimfzi ilcme 
tekrar tanıtıp sevdireceğiz. 

Bu cephcy~ ait J!elen son maılôma
l'.1 göre: Mwrr harb! iki t..."traf için de 
ily1e nazik bir ~n.fhayn girmh:tir ki, 
Mihver kuvvetle-ri önümüzdeki gün
lerrle ya !skenderlyeyi zaptedecekleı
v.ıhut b!iyük bir mağl(lbiyete uğn
y·ıCRklnı-ı.1ır. J\f:hveı kuvvetleri fsken
ılcriyenin 150 kilometre garblndeki 
P,ldah';:ı şchri.nf ellerin" gp.çirerek ş~n·. 
ko doi?ru !le<lemcktedlrler, Şimdi 
harp s3hast bu sahil sffiri ile cenup
ta Kıı.ttıtra batakLklarl arasında uza
nan geniş sahada ce~yan etmektedir. 
A'"e-le harp 'sahne-sine yetişen Yeni 
z 1:\nda a.::kerlerl düşmanla göt-üs 
t:?ö!fue çarpıprak ıınrfla Matruhtaki 
fp(iliz garnizonunun muntazam bir 
surette geri cekilme:tini ve bu liman
da dii,."lll:ı:run lşf.ne yarayacak her şe
yin bıhrfp edf~mesini mümkün kıl· 
m?Ştır. Bundan ba&ka bilyUk Amerl
ksn bomb:ırdıman tayyarelerinin se
ki.'1. gün ıllren bir ha.va sclerindtsn &On 

ra Mıs!ra gelmekte oldukları bildi· 
rilmektcdir. 

2- Sonra Rumehhisarile YedikuleniD 
tamirini ve Fatih devrindeki halle 
rini, hatta toplariyle beraber, geti
rilmesini istiyoruz. (Tabii bu arada 
Fatihten evvel yaptırılan Anaclolu. 
hisarı da ihya edilmelidir,) 

3 - Fatih için bir hususi müze !hım, 
Ecdadrmı7ın Fatihi fa7la unuttukla. 
rını itiraf edelim ve biz Cümhur~ 
yetçi ve inkı!ipçı Tü!"kler uhdemize 
dii!5en v'bzifeyi bari d.ıha iyi yapa. 
hm. Bu bizim bir medeniyet v-: oJ.. 
gunluk borcumuzdur, 4 - latanbula celince, Fatihin zaptet 
uei hu kocaman güzel !lehrin de eli. 
mi?:do: henüz mükemmel bir kitabı 
yoktur. 

r ...... .. Yazan:--"' 

Suphi Nur-i ileri j 
po,fa.ha.nen-in cık~rac~tı bu DUJlara 
bir de yıldô'1ümü r.ammı konacak 
olsa h"11inenin (stifadf'sinin yanın 
da bir de bu tören ve kitaphırtn 
m:ısraflarr da çıkardr. Çünkü dün· 
yanın h'°r yerinden on binlerce pu! 

! 

! 
yabancılar var. kolleko;.iyoncusunun bu İıtaobıı~ fet 
lstanbulda büyük thtPiller, inlcıl:iJ'.'o hi s~riıı;ini seve seve satın ıl).a.a.iı 
lar, muharebeler, muhasllral.,r, ra. muhakkaktır 
ferler; yangınlar. zelzelrlC"'r. m~tem O - Bütün bn~lan yapmak için önü 
ler, sonra törenl~r. oyunlar, düı;.ün müıde on sene gibi az bir vakit var 
ler, cünbütler oldu. JiattS umumi Fakat makul hareket eder!llek, zevk 
harbin sonunda bir aralık lst.anbul ve ilim aarfedersek. ısimdidf'n mc. 
dü~mAnlanmu: tarafmdan iıtgaJ bJ.. todik bir surette işe başlarsak :rın. 
le edilmifti tldsılı İslanbulun Bo. hakkak bu bliyük -.axifemir.i hak .. 
iazr, Adat:ırt, Çamhcası, hav.ıaı. au kiyi~ başarabiJiri<r 
lar1, ha?ıklan. tepeleri, ıı;ok:·kları 'J - Bunun için Büyük Millet Mt""cJisj 
meydanları, camilt:ri, mr-zarhklan, mizJ!1 k<ınonJar vare-tmr.si. p:ı;ra!~r 
konaklan, yalıları, sarayJan, zindan tahsıs etme~i. komisyonlar tayin ey 
ları, mahzenleri, lr:ııtalan, fak!'" ma lemesi ve bir de aynca resmi bır 
halle!ert. fabrika1arı müzeleri var ma.ka.m vilcude getirerek mesul b'ır 
İşte bu ikinci kitap~ da bütü., bu~ zatı memur eylemesi gerektir 
lardan bahsedilme1i, resimlerle- gös. ~lsıh bu biz Türklerin bir ~ede 
terilmeli. Sonra bu kitap ta yabancı nıyet, bir millet ve bir rejim borcu 
dillerine çevdlmelidir. muzdur Yoksa bısit bfr viliyet 

5 - 1953 de İstan1'ulda mil!etler ara. ve belediye vazifesi deiildlr. 
st bir maaızam sergi açılmalıdır * * 
Bunun için de gelecek misafi: v~ Bu y{ı"ksek ve Milli eserin tamamiy 
seyyahlara konforlu oteller, tokan le vücude ıretlri!mesi için ancak Millt 
talar, gazinolar, nakil vaaıtalan v' Seffmizin bizzat azim ve gayreti J§. 
ıaire bazır1anma!ıdır. Z'lmdır. Fatihle ancak İnönü rncşı:ul 6 - Ayni zamanda tefanbulda muh olabiJir. 

telif ilim ve mesleklere dair ko,, • r;:::::::::::::::::=::::::::::::::::-:-
~r~ler de davet ve içtima ettirftrıe r -· ...... 
lıdll'. ' 7 -. Bu .taribl. J'•ldönıimünü kutlamak Unutulmaz Bir Yolculuk: 
fçın hır ~e~ı posta pulu çıkar .. Ima Mılll ~Şef İnönü ile yapılan bir 1 
hdır. Fatihın ve lstanbulun mqhw yolculugun hAtıralarına ait ola- İ 
resim?erini taşıyacak olan bu puL rak gazetemizde çıkan Reşat : 
tart kolleksiyon merakJılan hem.en $emseltin Sirer'in yaztıan 1101- ! 
aatın a1acaklanndan pek çok v~rı.. kü" refikimizden alınmiştrr ! 
dat temin etmek mub.akkaktJ:r? Hele 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:= 

MU? 
Bu yakınlarda, sayın okuyucularımız bettirir ... Bundada taaccüp edilecek bi: 

dan, gerek mektupla, eerek benı &Ör· şey yoktur Siğilleri kaybettiren oku .. 
dükle~ _vakit siğillere ka~ıı iliç soran !yanın nefesi deiil. ona inanan kimsenin 
lar gıttıkçe artıyor ..• İlaç soranların kendi kanaatidir Siğillerin böyle okun 
artmasına bakarak, siğillerin de çoğal. makla, yani telk

0

in ile iyi olması, onla 
makta olduğuna hükmedilebilir. Bu da nn ha.ısıt olmasında, m:kroplıırla bir 
taaccüp edilecek bir 5ey deiildlr. çün ökte. einirlerin de büyük tesiri oJdu~ 
kil siğiller bula!Jık bir cilt hıtstalığıdır. iunu cösterir ... Zaten bir elde buluııa.n 

Siği!lcr insana başkaıınd11.n ıeld.iğj siğil!cr illç1a kaybedildiği vakit öt-:ki 
cibi, bir kere acllnce bir elin btrçok elde bu!unanlıtrın da kendi kendilerin! 
yerlerine. bir elden ötıski ele de bula.. kaybolmaları, bu işte sinirlerin tes:rini 
şır. Siiillerin bulaşık olduiu tecrül,c.. anlatır 
terle sabit olmuştur ... Bir ıiiil kesite. · 

rek çıkarı!arak, tuzlu su iç.inde aildHr 
ten ve porselen süzgeçten geçirildikten 
ıonra baıka birinin cildinin arar.ını ~ı 
rınea edilince, şırınga edilen yerde si· 
fil çıkar. Buna sebep o\.ın mikrop, poı 
selen süzıeçten eeçen bir virüstür ... 

Dt"niz banyolarının sTiiıteri kaybet. 
tirdiğ1 çok görülüyor ... Deniz banyosu 
yapamıyan1ar, deniz suyunu tSitarak 
yahut • denir.den U7.ftk.b butunan'ar • 
kuvvetlice tuzlu su kaynatarak aiğilli 

ellerini ıünde iki d~fa o suyun Jç .. d .. 
ıiae • her dcfastnd1. on d1kika kadar 

Siğillerin üç türlüsü olur ... Bir tUr· sokarlar Bu türlü ted1viye iki h:"tfta 
lüsli herkesin bildiği ve en çok görüle11 devam etmek liı:ımdır. 

General Att~hinleclt'in, üstün vaz.i
yctte olmadığı yerlerde düşmanla har
hi kabul etmlyerck takviye kuvvet
le-rbıi bekli:yerek, ditrmanm zırhlı 
kuvvetlerini ve fa~e kollarını ytprat
mak ve düşman kuvvetlerini yormak 
Laktlğini kullandı.ıh: hi!Sedilmektedir. 

Yeniden Türk lstanbulun bjr tarih: 
yazılmalıdır. Beş yüı sene Türke 
bal$ ıehir!ik eden bu emsalsiz yur 
dun herhalde bir tarihi olacak. 
Biz harasını nasıl bulduk, ıonra Uf 

haıe 1"etirdik? B~ yüz aene tstall' 
btıld.a neler oldu. neler yaptık, İcı 
tanbulun slyasi, idari. askeri, bc:lc 
di, ilmi, bedii, ticari, dini hayatı vıar 
İııtanbulda. Türkler. Rumlar, Ydhu 
di!er, Ermeniler, Tathsu frenlderi, 

en çok da şikiyet!ere sebep olan kaba. Siiillerin içerden ilS.ç1ar!a da geçtiii 
rık siğillerdir'. Bunların tarif edil.nesi pek çoktur. Çocukların ellerindekı ai
ne elbette lüzum görmezsiniz. Bulaşıp ğilleri eeçirmek için içerden ilaç içir. 
da çoğaldriı vakil en gü.lel e!lere çir· mek en iyisidir. Fakat, tab:idir ki, o 
kinlik verir. ili.er ancak hekiminiz reçeteye yazabi 

Bazıları siğiller-i okuhır!ar. Bu idet lir. 
yalnız bizde d~ğil, fre-nklerde de var. Cilt mütehassı!;r hekimler, siğı!leri 
dır. Okutmak bi.tde de, frenkJerde Cr ı iletle kazıyarak yahut elektrikle yaka. 
siğillere ('ok defa iyi gelir. Onl:ıtrt ka1 rak iyi ederler ... 

Onlar Öteberi Şimdi. Ölmemek İçin 
Satanların Mal!arını Almıya Uğraşıyorlar 

ki? 
Bir bakalım Ba 

yan bnhçaya. Ne- vı:tr 

ttörrllm? 
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"ıhhati mH"ait delil· 
.. ir, Bucü,,fin mo -
~11s1nı u..-abl1ecek ka· 
'!İ de oh,mamışttr. An 
~r mıııhir bir ter • 
cak Y•ih1rçt diki 

Yolcu. ellndrki p<'lkf'ti nzanan e11f'r
dcn ve teine ıirmf'k tstlyen "ö1lrrd-:n 
koruy~bilmelr. lçin ıürlük çekiyor. Pe~i 
rti bırakmı1orl~r. Hem arka"'1nd:ın. 

hem de h('r a(hm athkcııı önünrlen. ya 
nından, ~.::ııi,ından, so?undan ba1ka ses. 
ter yü1<,eliyor: 

- Görelim B11ya.n ... 
Kı:.chn acele ediyor, dar ve karanhk 

geçiıit bir an evv,.J ge('miye, aydınlığa. 
fer~h;ı ç1km1y1 u.tra,ıyor. 
Burası yolcu salonu. k:ıdrnı ııealene'n 

leı- dE" R"iimriik memuru, poli~ veya be'< 
çi defiJrUr Kadın büviik çarşıdan. bit 
P<\7arından g:ı-çmcktı-dtr 

Bir volcu ~:ısırıp dı e'inde bil' o;. 
ketle Ri10::.zartn1n kapısından girmeyr 
görsün S;ığh sofJu e!'lnafrn elinden ya
kasını giiç lrurlıtrır Burıtd:-ı esnaf, sa. 
bc1nın vey;ı ılıcının <1ükka.n;ı &f'lme,,;in.j 

ıJ ıiikchitmf"ktt"d:r İki od~h ahtJ'P e
vinin blr orlasınt ıek:ia: lirava kinta. 
mı•trr bu seld,-: ltrRya 711.i'ık~ d:k.i,ln 
den kaıındıir 12 lirayı dıt e''iyerek ıe 
tinir ve Uç çocuiıı fle ;ht1yar ana!ma 
b~km1ya ofTA~ır. P11k11t bir ayda elılr 
edJ!en ...-lrmf tfnı hıo, bof•zt do?ttrmak 
tan eok uzalıı:br Bıoııs. boı mid~ .-1t 
samdan ,_koıama blr k.,,ılr ~Tbı bil~ 

akrtl'maz İhtiyar •"""'" her aa.ncıtan1 
s1 evdC'tt bir e$Y~"'" R:tı>3rs.rına sey;t. 
lıatini tr.,""etttrlr Cünk:O. tl&ç par,ıı 15 
ı:n,.,rhr Bi"C' bir tenc:ere yeter tf"~elli 

ııı:i ile- bir rfin tetıcerenin biri. !fimdi YP7 

t'hr vp nf'rtd-f" ol!l!:ı; yatıhr dli~üncesi•lt 

hlr b::ıı~k:R R\irı bir yorc~nı daha ö"büı 
gün s:tı; mangal nem;r,. yetişmez ka
na:ı•f...,le- h:ıkır man.-ı:.1 Bitp:t:lanna gÖ

tiiriiliir ve höv1 ,.cıo evı1• oıRbhn savula. 
hilerrk V-f" faz1alıhna hükmedilecek eş 

beklemez Sokıtğ"tn ortasını:ı cıkıp mÜ!J- ya aranır. 

teriyi y::ıkaınndı:tn tutarak 2orla dükki 
B11rünll"rdt' bu lı:-ıthart .. n s:tpıtzan 

nın o k~dar çok mü~terisi •aTdır ki 
ıı.rtrk Bitpaı:arı esnltift terek~inf P'Yla 
ıpcAir ölü e'f'i -r•m11.mPllrtadrr Ö1me • 
mek fcfn ••nnJ -,ohnn s•tıhi1 cı'k.ı • 
r11nlar efmdi onlarm ayaklarına ıitmck 
tedir. 

na sokmya uğraşırlar. 

* * ısli duvarları. bu duvıtrlara, • .insand 
k~fatası lf'ke'f"tlerindrki der:n ve 

korkunç cöz VUVl'İ<ın hissini veren · 
açılmış karanlık dHk1'-Antar1 ile Bitpa 
ı:arn çarşının en meymenet~tz, en pls 
ve en lr:a.ranlık dehlfzidlr. Küf ve iı ko * * kan ağır bir h::ıvası vardır. Tebhirha. Bitpzıı:n eınafı. hem m:ı1 ahrken, 
nelerin, eski e1biselerfn kirleri Uı:eri· hem de mal aatarken lr:azanır 

Rüzalrın tabiatteki dört unsuruıı 
en kuvvetlisi olduiu böy!e coıtuıtu. za. 
ma.nlar belli olur. O ne kudrettir o 1 
Şairler, sudan, topraktan ateıten az; 

'ok bahsetmişler. fakat rüı-gir nedense 
bütün nv-.-etine. hRttl diğer1erine o
lan tahakkümüne rağmen edebiyatta 
bıı sedire geçiriJememif; pir, CO§ku.n 

deniı-dcn bahsederek: 
Drıarda sO.rlepef"ek lı&krıemi1 blr Of"b r.'1.1 
D&ıt:erdi ılhili, bi?11erce da.J.calır. ıııııbi.. 

dediii saman asıl o dal.-a1arr kudurtan 
lmi!in rüzslr olduğunu söylemiye lü.. 
cum &örmcmiı. 

En kuvvetli münşüerJmizden. me~ .. 
bur "Sellnikli Ati,. , Cibili yanP.;ı:'lı 

hakkında yazdıiı .. tenRıüb., lerle dolu 
yazısında: 

Bu blr ıualıı, bana kanca, tulumba kir 
, et.-,,.eı:t 

Yahut: 
Dö .. ndl kıp kınl bit lttP• •tl•• mıdrr 

aıora l 

Ve J'ahut da: 

cibi tekerlemeler kullanmış falr:at cüz. 
cl.rm oynadıtı rolden pek aı bah:ı.ey?c 
m.iştir. 

Halbald ba cehennemin altmış dört 
ıaat devamı, onu k:örükllyen lfehn yil 
ıünden olmuştu. 

Rüzgir atalar sözünü~ pek canlı rae• 
ıularındandır: 

"Yel üfürdü; su gö•ü-dü., .. Yel de 
..-eyi, su kayayı, kara oğlan da lı:epene. 
fi aJdı ... •'Ye! kayadan ne :lhr?,, .. Rüz 
cl.ra inan olmllı: ... "Yel sibi .relen !l!d. 
sibi c1der ... 11Rüzgl.ra tüküren vü7.iane 
tükilrür ... "Yel yepe1ek. yelken kur .. k., 
,'RUzr1rın önüne dil~miyen adar:ı yo... 
rulur.,, 

ffayas edebfyatmda l'"h""TTlmiyetl ka· 
el.ar yer almıyan rü-r.glr h:ılk ed.·b;.,,_ 
tının reaHst!i~nde k~ndin~,.n çok k:o.b 
settirmistir. Eski minilerde 1 

Yel ıeamer:, dıen!J: duraun 
tk in• da bana nırıu
lkisi tö1"1C duraun 
ltirl boyuma uyrun. ne sindirdiğJ gönü) bulandtncı buhar 1ar. Asıl lrazanı1 malı ahrk~n yapılan 

ve illç kokusu horada naftalln Ye küfle kaı:ıtnçtır. Ona ıahl::tbllecek bir malı 
kan,arak dükkiııJardan. dar ve rütu • bire almak llzımdır. Bunun için de •ibi krişl rilıglrh olanlan va,.:Jır. 
betli sokrııfa fışkırmakta. bn kokunun tek çare a?Jş rclr:abettnı ortadan kal . Nasreddin hoca, bostanddn k·.,•anp 
kirlettiği aiır h:-ıvada bir bulut libi dınnaktır. Esnaf bunu ant1 1'lrınd::. t~ çuvala doldu .. dulu ı:erzev:ıt için h -.sta11 
buharlanarak çarşının tepe pencerele . eıısUı etmi3 bir parola ile yapar. Bir sahibine: "~üthi' bir rilıgSr çıktı; uç 
rinden zor1e girmlye uğraıao rüncı zi. mahn ilk ~Ö!tf"rP'"inrl• 0 mala tlfT'lit mayayım diye h::ıngi 1.ah'lnaya, havc.c~, 
yas1nı perdelemckt~dir. verici bir fiyat ·r EU d ki r· , praıaya ıanldımsa elımı1e- k1tlı1ı ..•. dı.. 

verı ır. n e en u- k .. i .. .. k ti t 
Bitpazarının, böyle. ve cörülmedık zumlu eşya,.-ı içi sııtaya ıu:laya ıatıltf> ~~re r:zg n ~urmb~ı"e· pi· ta ı .sure 

çe anl:ışılamıyaaı.k kadar tarifi aüç, çıkarmı• o?an Umttaiı tnıaR bu fiyat I..::" ortı etmf's n,ı. ı m13t :. • 
kasvetli bir manzarası •ardır. verişten CHaret ahr, _belki biraz daha Bizde hava ke.ımesini ruzılr yeııne 

Orada dUkk&n açıp pıra knanan es. fıır1ııunı bulurum .. ümidiyle bir bıska ku11anır1ar. • . " 
naf bu kasvet!i manzara Ye bu altr ko- diıkkl.na cider. İş i"lten geçmlştir. Çü.n . "Kdtbıfnı b1rfsı Havva,, ad:tı >un. 
ku i1e o kadar ünsiyet ehni' cörOnür. kü ond:ın evYel 0 dilkkJna pırQl,, •it sıyle boyıına ltavaa eder, titiz katının 
ter ki, neşelerinden ve bütün hldise- mi~. malA verilen fiyat.. bltdlrilmittlr. arkasından fırlattılı mae,ayı terı bir 
leri fs~ihza ile k:ırşılayıotannd3n ~a! \Artık iik verilen fİ71lt bulun"m:ııı: İlk tarafma yememek lçtn kenıilni mMı~Tle 
rete duşerslntz, Fokat bunlardan btrı- fiyatı Yeren eınaf dıı btn tilrHi kusur kah•esine atarmış. Yine böyle bir rüz 
sint alıp aydınhğa çıkıı.rdınız mı 1,tk. bularak i1k •erdlftnin yanarndan fol%-- airh Kilnde milthi"I bir kı\vcadan won,.a. 
sızhktan limon k~dıtr sararms çehrele.. laırnı •ermez kabvc,.e düşmil' Pe1kedc oturup evde 
ri Sİ:7.i korkutur Onlann, bu karanlık · ettiii lr::avcayı düşünürken maba.lleli • 
dchtl:ıe ~ren herkeıf ıarakaya atışları Tafsillt vermek, parolalan 1a:rnıak den b{rfnin: 
da karanlıkta kalrııtvı mah~1.,, oluş . uzun ıürer. Burası bır sa7,.adır k:J, si - Busün "hava .. serti 
tarının kt-ııtli ke-rıtl.Herine bu1duldan ren boğulmadan çıkamı.ı. SözUnU kendine bir tf'lmih ıanaralr::. 
tesellisi cibi oluynr. Sandal Bedeıteni de bu ite ena~l .,!ı - Sert olup dı ne h-ılt edecek~ De. * * maz. Çünkü orada dı ıablan mahrı •h mlş: arkamdan atacağ'ı iki oc11.lr:: mı..1aıı 

cısı yine Bitpazarı esnafıdır Orad:I da de'Cil mi?., 
Normı! Zı\m1nlarda pek tenh:ı cö. malı aralarında kapatırlar. Orası d.d Rilzglr, h11.lk ırısınd" kuvvet ve lrud 

rilnen Bitpazarının bugünlerde bir ayn h.ikiyedir. ret ölcü~üdür. Rü,.cira hükmottiğ; söy 
pek çok alıc1aı ve satıcısı var Bitpaza· Simdi Bitpuarr esnafının iti tıttr Ar 1enen Süleyman Peycamber için Ziya 
n esnafı, eskiden tereke~~ni p;tyla5acak t.Jk onlar ölülerin bıraktıkJart m.a'!aTı Pata: • 
tarı ölü evi ararlar, bütün aulh nıah alıp satmıyorlar, ölmemek için qt.mJ:ı Seyr etdl tıa•a Orre dcnfr taht·t·Sftl~rau 
kemelerine terc-ke ilinlarınr takip ede nn ma!larını alıp ıataraJr yaışı70. lar. oı s•lt•rıatın ,. .. Uer eıcr ıimdl ,erıac....-
cek adamlar röodı!"drlerdi. Şimdı dük 1 Zaman ••eskiye rağbet o!sı Bltpar:aııra demf"tir. 
klnlardRn cıkm,ya v~kit bu1am1yor!3r. nur yaiardı,ı llfını deii,tird.J. Ştmdı "Rilı:clra hiilm1('tmek., kudretine iti 
Eski alan ve eski sa•an o kadar c:oi:ıl· eski alıp satmıya öyle nibet v•r lu fıkra bir misal teşkil eder: 
dı ki... Bitpasarı eınafının oe9eden ,-anlarına .. Adamın biri bir kabriıtanda. ıöyJe 

Günün 1"eçim ~üçlüklerinden :n tok varılmıyor. bir me2ar ta•• okumut: 
müteessir olan sınıf hiç kazanç in1k5.· - Ey t:iyaretçil Bu kabirde yat.an 
nına malik o1:-amryan. yaş~y1~ tar71 itl adam rü:ı.-lra hükmeder onu iatediii 
bariyle fakir zümresine de rlre'Tliyen Altın Fiyatları zaman hapis, iıted.iil ı:aman dı ıerbcst 
sınıftır. Bu sınıfı kısaca tarif ~d·bi\. bırakırdı. Diln bir altm 32~0 ltul'UŞton ve bir 
mek tçin şöyle blr misal vermek 1"'1ÜtT1 1 Adıımcaia: bu kuvvet ve kudret •~ gram kü ce 440 ktı':'uştan 11.ldmtıtU'. 
kündür: bo!ünün kar,ııında tbretlf' dü,finütkerı 

Bir avukat kfttihl karısı di.i'Şilnü.,Oı ıözil bir ba1ka mezarı tesadüf etıniı, 
ki. hayati• koc,,mdon. en büyüğü do. Büyükderede Kır Balosu onda da ıu cümleJ'i okumuş: 
kuz yaeında ol:ın üç çocuğundan •e lı:en Yardu11 Sc•enler Ce""l7ctlnln San,.., ,... - Ey ziyaretçi! Kar,ılr:i mua.r tatt .. 
disine yardım etmekten çok uzak n,ı besi ı ı temmuı cumar:eıi •lı:pmı ı,ın BO· nı okuyup dı kablrdekinf bir şey zan. 

yijlı:dıerede C•nh llahlı tokıntaııtn~ı wrn~ 
kt. ve ihrivar bir anasından beşk11 kim celı: mubtctcn1 bir Jır:ır b•loau t•rtlp etml•· netmel Orada yatan blıim köyün de> 
sesi yoktur Bu kad•;ın kocilsı ö! tir. "Balo l~ln e.mulab haıırlıklar yarulmr\· mfrciıidir. Bütün kerameti de ,.ü.ıcln 

tır. Ru St-fle.nin hu illı Y•• balosuna Vali ~ ._ 
müottiir T:ıhtııaY:tı. c:ama!'l,ra ""it-mı'"''"" T "'fi ııtırdı"n rtri\-e•ı ltlnıan ennelı:ıeıtir. OCCllaın1n aörü.filnde tasarruf etmekten 

ibaretti! 

Mihver tayy;ı:-elerinfn, İskenderiye
dC'n b3.$ka, Süveyşi ve Haytayı da 
bombardıtnan ~mi} e başlamaları dik
kati çekmektedir. t~panya hariciye 
nazırt S. Suner'jn gecenlerde Roma
ya yaptlğr ziyaret IÖ:7. önüne getfrile
cek olursa, Mihverin :P.-'[ısırı istilAya 
muvn~k olduğu takdirde yalnız. Su
riye ve İrnkt işgale teşebbüs etmekle 
kalml;yarak ayni ramanda Ccbelita
rık'a da taarruz etmek, ve Akdenl· 
zl bir ltal;yan denizi değil bir Mih
ver denizi, daha doµusu bir Almttn 
denizi haline koymak: niyttinde ol
duğu muhakkak sayılmaktadır 

Gece 11inekleri çok çalıştıklıı.n i
çin kondukları yerlt·r~en kımıldanmt
yorlar, dinleniyorlrır. Mide ağriları· 
ıntn başlndığı ı::nat dahli gelmedi. Çok 
memnunum. fngan i(in saadet bir 
pe.rde arEUına benziyor. 

Yazan: FRANÇ!S DE CROISSET Çeviren: ULUNAY H ollicot'un Sırrı 

Avam Kamarasında 
Bntu.n dü.nyanın rıptrırlan, Libya 

harbi dolayıslyle Avt.m kamarasında 
başlı;yan mü.7.akerelere çevrilmiştir. 
Tobruk dQştQk!en sonra S. Cripps 
hükdmet namtna ~öz ahırak, Avam 
Kamarası arzu eltili takdirde hükO.
metin Libya hadiseleri etrafında mü
zakereler için bir ce1se hazırlamıya 
hazır bulunduğunu bndinnl~ti. Bunun 
üzerine muhafazakar, işçi ve liberal 
partilerine mensup mebuslar tarafm
dan 21 takrir verUmisf.ir. Su nokta· 
yı da işaret edelim ki bu mebuslar 
mf kendi me!UliyctJeriyle hareket et
rn~ktedirler ve partUeri bu hususta 
kendilerine mOı-aheret etmemektedir. 

Bad mebuslar, Libya harbi katı 
netice)"«! varmadan evvel böyle bir 
mOnakaş:ı yapı.lrruıı!i!:ınır.. milU menfa
atlere uygun olmadığı hekkmda bir 
takrir vermişlerdir. Fakat bu takrlrio 
kabul edileceği sanılmamaltt.dır. Me
buslarf:n ekseriyeti, istizah ıeltlin! al
mamakla ber3ber, böylp bir m07.ake· 
renin faydalt olac;.ğı kanaatindedir· 
ter. Bunun için iki sebep ileri ıürül
'llektedir: l) Mili! tes:ıoriidiin gevşedi
ti hakkında vabar:cı memleketlerde 
ranlrş b1r .fikir uysr.mas:ı k>hlikesi. 
!) Bu mOz:ıkerelerln kf'ndfnd~n bek~ 
icncn faydaları temin etnıiyeceii. 

• 

Şimdiki halde, her şey beni !'ğlen
diriyor, Mesel5: 

Bu akşam H;ndistan umun1 valic;;f
nin sarayına dav!'tl; olduğum ziyafet 
beni eğlendiriyor. Yartn "Ş<lh Cihan" 
ın pAyitahlında oyrııysctıjtım "gol!" 
beni eflend.ireC'·"'k. Hususiyle anc<lk 
öğleden sonrn hulus~cafım resm1 reh .. 
berJm liollicot'ru.; olarak Dclhi'de ya
payalnız &"ezip dola.smak fcin tama· 
men kendime t'.lhSi!' e~·lediğim bu ~a
bah geımesl beni pe1, etlendiriyor. 

Kendimde ınekl•plen kaçan bir 
çocuk neş~i var. Delhi'yl teferrüatiy
Te ı!;yaret etmiyeceğ;m, Şehirden. top
lu olarak bende uyandıracaltr ilk te
siri edinmek tstiyonım. Zamanlorrm 
ölçülü oldutu !c:lr daha derin bir an
lay1$1 sonraya talik edebileceğim. Bir 
fehir bir kadın gibidir: O ya hemen 
anlaşılır Veyahut bit an1aştlmaz. 

Otomobil bekliyor Davranalım. Şo
före şu emrı verdim: 

- Her nre gitmek ve hiç bir """' 
girmek istem[yorum! 

Ne iyi ettim d• bu gezintiyi ;yap· 
tnn. Mongol fmparatorlarınm payl
ta.httnı ı:iyaret ederken, bl.ı:de o geç
miş ihtlsam.Iara karsı yazdıit mersi
yeleriyle tanmsn 11Borue" yi düşUne
ceğlm nereden Aklıma ıelirdi? Mah
volmuş beldeletin araısmda dolaşmak 

DİYARINDA 
• 

HIN 

insana muaz1rım ec::C·!"ll'rin rtıniliği h:ık 
kında derin bir fikir vPriyor, 

Drlhj! .. Üç bin sf'nedenberi Hin
distan! temellük etlen, onu öldüren ve 
dirilten bu şehrin ne g<lrip bir kaderi 
rarmış! Yumna'nm sahilinde yedi pA· 

;yitaht çiçek glb' a~t1dı ve soldu. Hep
si ,asırlar içinde. birbirleorlni unut
turarak gOçen azametıerinden ancak 
bu narin ve inatçı ismi muhafaza e
debildiler: Delhıl 

Yeni payitaht harap olmak tehdi· 
dine maruz kalmışı: benzemiyor. Oto. 
mobillerin küçük. tnlikaların mi.ite. 
madiyen tşledig:i kalabalık bir yold:m 
yı.irüyorum. AV?Up::ı mahalle!'Jiyle, 
HintU mahR11e!'l1 lirasında ıııttt kilo
metre devam eden yüksek duvarlar, 
cam1lert, tarar,ala!'ı, Şah Cihanın ka
lesinJ ktzg:.n kınnJZJ taşlarlyle sarı
yor, 

Bu muazzam •forüm" nn müze ha· 
Unde olan saraylarf bomboştur; fakat 
mütemadiyen !badf"t ~dilen camileri 
Hint mü~lümanlarmın naıarmda ırk· 
larınm hAmisi ümitlerini rcmıedcn 
muhteşem ~bldelerdir, 

Ote>mobili c!urdı.rdum. Arlı::ımda 
mamur bir ~ylta!:ıhil faaliyeti uııuı-

Karış .. 

Tefrika No. 31 
duyar. Önümde Ka~mir'C' giden U7Un 
ve kalahnlrk caddP.niıı iki t~rafı bin
JC'rce di.ikkanıar. f''' toratalart, kilm
beUer, minarc.Jeı, kubbelerle çalışan 
bir milletin gürültülü hayatını ıöı:;te .. 
riyor. Fek;ıt bunların hf'psi hhime 
mahkUm. Zira orari:ı bu yaşay:ın bel· 
d<.>nin bir kac; kilomf'trf' öt('slnrtf' hit· 
mek üzerf' olan son bir payitaht da
ha y(ikseliyor: 

Bu isimde stelerı rıyitt'lhtlsrm do
ku:1:uncusu olan sonuncu Dl"lhi! 

Bu yeni MelikPyi ~ uzaklan ~Ö· 
rüyorum. Kocaman bir ovanm orta. 
smda, semaya dojtru dikelen gf'ni:, 
kubbeleri, fnP,ilizlf're ait kuleleriyle 
bir zafer cı~l.ıl?f e1b~ yOksPltyor; cad
de genişliyor; bir zafer yolu üt:rrindC' 
yürüyorum. Artlk y;:ırrnın ''Delhi" si 
sehre hAk!m oıan snr~yı. nt7~ret da
ireleri, mabetleri, kışlal~rı, hastaha
neleri; bfontlerlo? sulanıın bahçeleri: 
hey'cellerlyle tam•nıen me-yd:'lna et· 
k!yor. Hayata kerışmıya hr:ı.ıtr bir v.1. 
ziyete gelmek husurunda sabırst7.la

nan şehlr, istıkbılin kapı eı;i#ine taş 
ve mermerden bir ıorJ!U tşnreti diki-
yor. 

Bu.. K:ıyserlerini 
dır 

bekliyt"n Roma-

nir YilZ!d;t: şunr cku<lum~HI>elhi bu
rad<l dev~m f'dP("ek!" 

Ne kadtır znmPn? 
"Kutub r.'lins:ır" a gidt-n volri:l ç<llı 

larl1' do1u ova silkillu ile banııı cevap 
veriyor. 

FersahlarcR 11raıive yer yrr dikf"nli 
bodur korular1TJı yı:.yaf'\ bu l:ıalta gir· 
mrmfs f)rmanhıır wktlylf' h:qhı;-r1Pr 
mabetler, ce~meler, ıaraylannr$! 

RugOn bir ~ldeo b:ışka bir şt';I ol
mtyan bu vf'?"le-ri meığrur Vt" muhle· 
tjem Delhid~n 011 kere daha ıeniı bel· 
~"ler arabalarıntn gürUltiilerl: silihla
rırım şakrrtıları il~ dolduruyorl:ırml$ 

Bir sütun parcasiylcı, bir korn~ ci· 
Cf'Jliylf", bir mPza. t;ışiyle k::ıybnlan 
bu bcldr.leri hllv;:ıHmrJc canlandmnak 
iı.,:in bosuna u,tra~ttnı 

Üç bin senelik. r;fer ve tOtuhatnı 
tarihi, yağmurltlrla ytk:anarak: çalı
larla örtnlf'rek §iHnmiş 11Vf'~·· devrin
rien Şah ~kbf'rin imparatorluQ"una ka. 
dar Asyaya hakfrr, olan yedi mua7.tam 
J)Aylhtahttan otomob!lin savurduğu sa
n bir tozdan başk:ı hie btr sey k::ıl
mattuş; bu sarı kül güneı:e drı~ru yük
ttliyor, ı:ıar11"'0r! TIV•S ,.avıts azıh
vor ve kayboluyor! 

Of PlP ôC'\n~n•rmı "~"""" tArıH;ad" 
hir bard111k lt'in-fiz7'ln karşıl'tnda O· 
turmu~ nl~ııuu h~lôe- Hrı1Hrnt'ıtn bC'ni 
hcklrmekte oldurunu hayretle gör· 
düm. 

Ranr1rvumu7.tın ~<1atinl niye ilerlet
ti ftC1'ha' 

Snkln dostlu~ ıııahrrsızhla mil.qait 
ıılmarlıfı tein bu ııcelf"<'llfk ona yakıs-
mıyor. 

~ıirıhr 

~ordu: 

f't! iğini •nlatan bir tavtrla 

- RPn:ırlr bfr ~eT görmedi ya .• 
- H•J"r. d'lilm: kendi kendimle 

·'hl"'l'" bir ıı .. ıntı ;yaptın>. 
l".ndl9'•1 un olırık bir ikinci ıın

fi7.1. 1ıı:m;trJ::ıdt; redde-tmtn hızulan· 

~ım Fokat kendisi lçlrı mnarlt;yor
mus. 

Stk ıl!!Rn hfr hP.11 var Galiba ban11 
Gf'rıerıtl Stonee'in kızmdan bahsede
c-c-k. 

F.ler IA'ıtırı't a~ostne yerdmı et
mr1:~ıpm ur.un !!Orecek: fngltlıle.r dert 
rtökmeyt becenınfyorlar. 

- E•" ~dim G.-cm s:.h8h Le· 
hor'daıı pek an&IP'tn hareket eıtiniz. 
.. Seker eıvgih,, ouU? 

Titredi. kırkı"1''7' oldu An! blr 
şefkatle b•~tl vt bırden CO$lu: 

- O h01"ftrı dC.n:van~ en harıkulA 
d@ bir m~hl(lkudurt 

BJraz durdu, dtıründil, nıun sev· 
:zHl..ınta uıandt ... 
Kendıne seldıkt.oı. •~!iri, 

(D...-•mı var.) 

Haseki Hastahan".c.i 
Baş Hekimliği 

Nac1 D0Qane1 

H~~e1tl h::ıstal'ııt

nc~i ser tablpliği
r@ kulak, bojtaz. 
v~ bunın müte
ho~sT~t Nact DO"
tı:ınt"ı tayin ~l· 
mi,, dO.nden itiba
ren ha~U.h11ne t ... 
darf,!dnt ele almış 
tır. 

Neci Dofıı<nOI 
tchrfmiztn t.anm
mıı ve mOtehaıııım 
dnktorlann dan -
dtr. Haseki bas

tııhanes!nde de J'edl ••nedeftbm ku
lak. boln ve burun ıervls!nt idare 
ebnelr:tedir. 

Daha evvel Slvaı hastah<ı.neel ser 
tab!pl!f!nl ve bofaa butahklan mtı
tehassıshğınt yapan NıcJ Dol:ancı: tıp 
fakültesini 329 ;yılında b!tirmff: •s
kerl tob!p olarak bahrl,.e merkez has
tıhaneslnt tayin olunmuştur. 

İstlk!Al harbi ıonuna kador bııhri· 
ye hastcııhaneshı.de, ve bRhrlye mek
tep1'"11.nde muvafftıkıyetle vazife 16-
re.n mumaileyh l~lklil hnrbinde-n 
ıonr• Sıhhat Vekllf'tl emrtnite vı.ıife 

ılmı,tır. 

RA$1T Rl%A TIVATROSU 
HALIDe PiŞKiN berater 

Harbiyede, B•lvc bahçPSlnde 21,30 da 
B!NI ÖPÜNÜZ 
Komedi 3 ~rdt 
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Churchill Kabinesine 
Hücumlar 

,3mm ____________________ [ ___ , 
lfl//j ................................ ~ 

. 
1.:4.? Uaş taralı 1 btcMe 

l'3undan sonrn takrfr sahlb1 
\\taıdla.w .Mı!ne söz alın1$.. takn
in harbın mümkün mertebe kı
a bir Z<Iroanda kazarulma~na 
ardım için verildiğ~ni kaydedc
ek söyle devam etmiştir. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BAN 1( AS J-

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

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

1 INAN I N IZ • • • • 
Üç aylık yaz tatilinizde dahi İngilizce ~menizin n 

öğrendiğinizi ilerletmenizin kabil olduğuna in~ 

NASIL M I? 
DO YOU SPEAK ENGLISH'in 

9 Temmuz Sayısında Başlayacak Olan 
Kurslarını Takip Etmek Suretile. 

B iL H ASSA 

Yaz 

Sizin anlyacağınız bir lisarıla yaztlmrş, hazırlanmış oUın 
makaleleri, fenni yazılan merakla bekleyiniz. 

DO YOU SPEAK ENGLİSH'i her yerde bulabilir • 

"Ôyle bir safhay.1 gelmiş bu
lunuyoruz .ki, tehlıkeli bır durum 
da olduğumuzu ve bi!' ha:-eket 
yapı1ma~ laz:ım geldiğini açıkça 
r nlatmak gerektir. Bı:ı takrır, 
sd"~dekj subaylnrn kt\C'Şl bır hü
.:-:.ım •!t.ğil, Londl'a<hr..i ınerkezı 
lt..- ~. p k<:ırşı nçıktn v b~lğ~ bir 
' ı i.ı~· •n.our. Muvaff1kıyetsizliğ1-
'lliz· 11 sebebi, Libyat:aıı ~w ... d• 

'••••••• siniz. Fiatı 5 kuruştur. -------~ 
'"' . , . ... l' . ... o .a..'T. 

Wardlaw Milnc, bu harpte işlenilen 
ilk hatanm başvekillik vazifesiyle mü 
dnfaa nazırlığı vozifec:lnin birl~Uril

esi oldafunu söylemiş ve dcmlıtir lu 
"Bize lizım olan. bütun zamanın mü 

ellfilı kuvvetlerin üç ıubesine haue -
en, zaferln temini için elzem olan si 
~blan istiyecek .,c cenerallerc, more
allere .,e hava mareıal!erine vazife

l~rini kendi bild!kleri gibi ve yiiksek 
mabfi!lcrin Hizummz müdahıılcsi oL'lla 
dan yedoe cetirilmcleri salUyetinin 
~eri!ıncsin: temin edecek kadar kod . 
r etli .,e e!lc:rjik bir mlidafaa D8Z1ndrr ••• 

Wardlaw Milne, bunun üzerine Duc 
de Gloacestcr .. m İngiliz ordusu başka 
mandanlıfma tayinini teklif etmiş, fa_ 
kat bu teklif ciddi kar~tlanmamış ve 
işçi mebaelıır arasında birçok mütale
alar yürlitfilmeırinc sebebiyet vezmit -
tlr. 

"Tahkikat yapılmalıdır,, 
Ward1aw Mllne, son yıllardacörülen 
.. zi--:ı.cUerin merkezi idarede.ki esaslı 

bir güçlükten ileri geldiğini ıöylemiı, 
"bil': .. diiemıından daima ecri bıraktı. 

r. n sebep hakkında tahkikat yopılına
sını i&tiyonım. ~ demiştir. 

-

Para Birik+·renlere 28,800 Lira, 
VERiYO R iKRAMiYE 

Ziraat Banka91nda kuml:oaralı ve ihbarsız taurruf hnaplarında efl az 150 
hl~ buluna~lııra eencde 4 defa çekllecek kur'a fle apOıdakl pllna gl>• 

t re ikramiye da!tıtılaeaktır: 
4 6.det 1,000 Llrahk 4,000 Llrı 
4• ,. 600 • , 2,000 • 
.. .. 2!50 • 1,000 • 

40 • 100 " ; 4,000 ' 
100 .. !50 • &,000 ,, 

. 120 • 40 " 4,800 • 
1ecı • 20 " 8,200 • 

Dl KKAıt: R ... plır1flCl1"1 pualır bir ıene içinde ISO llrad11n .. altı dDınıl• 
yeftlenı ikramiye oıktıöı takdirde % 20 faıı:luly._ _,-tıeoektlr, Kur'ılar 

eenedt 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun. 11 Mart ve 11 JiaslrH 
1 rt tarihlerinde ;ekilecektir. 

~:: -~.' ~~~~~~.~ ~.~;B.~~~~.:-:·~ .. "~ .· µ.ıiği 
· .. ' .. Şa.~ılıaI~a-.J~omisyonu·: İlanİ~n ~ 

·. . . r • • . . ' . 

33,500 lı:ilo meşe kömüril alınacaktır. Paııarhkla elcı!iltmesi 3.7 .942 
Cuma yünü saı:ı! J.5.45 te Tophanede Lv. Amirliği satm alma komi.~yo
nunda yapılacalt.ttr. Taliplerin belli vakitte komisyona ıelmeleri. ( 511-7119) ----22 ton meşe kömilTil alınacaktır. Pıız.arlıkla ek!Otmest. 3-7-942 Cuma 
gfinü saat 15 t.e Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ya
pnacaktır. Evsa! ve şartnamesi komisyonda görülür. kteklilerin temlnat-
larlyle belli saatto komlsyona gelmeleri. '!58-7118) ----

4500 giyim at nalı ve 6000 giyim katır nıılt mOt.eııhhtt nam ve he.ııa
bma almacaktı:r. Pazıırlıkla eksiltmesi 9-7-942 Per~embe gilnü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın alma komi!;yonunda yapılııcaldtr. Hep
sinin tahmin bedeli 9855 lira ilk teminatı 739 lira 12 kuruştur. Nümu
neleri komisoynda göriilUr. Taliplerin belU vakitte komisyona gelmeleri. 

(56-..7095) ----
Beheor kilô!runıı 7,5 kuruş tahmined.flen 6500 kilo ya1aklfk 'kuru ot a

lmacaktır. Paz.·ırlıkla eksiltmesi 6-7-942 Pazartesi günü saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satm alına komisyonunda yaptlııcaktır. Kat•t te
minatı 73 lira 12 .kurustur. Taliplerin belli vakitte komisyona ıtelme-
Ieri. ' '60--7120) ----~her kilosuna 6,!I kuruş tahmin edilen 35 ton saman alınacaktır. 
Ptu:arll'k.la eksiltmesi 6-7-942 Pazartesi günü ı1aat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komsiyonunda yapılacaktlr, Katı teminatı 341 
lira 25 ~r. ~·saf ve şartnamesi komisyonda g3rülür. Taliplerin bel-

Wardbw Milnc, "Rusyayı tamamen 
desteklemek zarureti bahsinde muta
b·kım. O olmaaTdı. Allah bilir balL 
miz nice olurda?,1 dedikten sonra ln 
gllizler Libyada Almanlara en az, mü 
savi derecede silahlarla ve techlzat!a 
k"rşı çıktıklanna dair Churchillin &Öz 
lcriııi ve başvekilin Singapur haklan. 
daki demecinde Nilı vadiaine tayyare, 
tank TC modem tanksnar toplar bakı 
mından nichan ..erildiği yolundaki i. 
fadt-.slııi hatırla.tarak bidlııelere hakkı 
le vakıf hiçblr müdafaa narırmm ha
kikate uymryan böyle demeçlerde ha 

li vakitte komisyona gelmeleri. (57-7117) 

Junmryaağını söy!emiııtir. 
Daha sonra söz: alan Amiral .Keys 

Şimali Af.rikada hem karada, hem de. 
nizde harekete reçeblkn kuvvetler va 
sıtasiyie taarru:ı:lar yapılması yolunda. 
ki karar genclkurma-y baP:aulan ko 
mitesince de tasvip edilmiıı olduiu ha!. 
de, harp tcskilltmm nmhalefeti yii~ 
dm bu har.ek.etin Almanlar ha.arlıkları 
m ttma~mcaya kadar &eciktirlldi 
ğiniı söylemi.§ n IUJllan ilin etmlf
tir: 

"Geçen eylilde muhın-ebe mtivazc 
ne halinde ilı:en Ortaıarkta bt'i bir 
rol oynamak kabüi1'0lindıe kuvvetli bir 
teskile sahip bulamnarnum mümkün 
olduğunu tckrar4a hiç tereddüt yok • 1 
tur... \a 

Lyttellon'un sözleri Singer Dikiş Makinesi Kumpanyasır.dan 1 

Daha ııoora istihsal naıın Lytteit(\n 1 
hükftmd.ten söt: almf4 altı librelik mer D1Ş3rdan mal getirtmek zorluğu karşısınla şirltetimiı Singcr ma'ki-
miler atan İngiliz topları imatltında nesi sahiplcrinl yedek parç:ısz bfrakmamak için aşagıdak1 tedbirleri 

lnldpf rörü!düfünü, haziranda bunlar.1 almtştır: 
dan 850 tanesinin Ortqarka ıevkedil l - Milmesdllerlmiz. ve mağazalanmı:z tarafından hi<: bir kimseye 
difinf, fakat (imdik! seferin ba:ılancı. bir iğneden faı:Ja satılrnıyacağt gibi bu iğneyi d<! ııatın alabilmek için 
cında bunlardan pek azının faa!Jyete kirik iğnenin (SJmanco) yazıh parçasınln satış mağazamua veya mü-
gcçtiğini bildirmiştir. messillerlmize verilmesi lliz.ımdı:r. 

Lyttelton, sözlerine ı5yle deTam et 2 - Mliştet i tarafından mnkineye ta1dlııbllecek blı Singer yedclc 
miŞtir: parçaıımm sntm allnabilmcsi için mağazamıza veya mümessillcrimlz.e 

''Son unşlard.aki kayıplanna raf aşmmIJ veyn kırtlmlş olan (Simanco) yazılı parçanm verilmesi lAzım-

men AllChlnleck'in elinde daha önemli <lir. 
miktarda tank nrdır. Bun!ar mmı 3 - Müşinl tarafndan taktlnmTyan Singer Tedek parçalan elden 
mtretıe çaltştınlmaktadrr. Ve muhare. verilmez ve bu gibi p:ı.rçıılar mnkinelere atelyelerimizde makinistıe-
be-meydaoma her gfin daha bııka tanlı: rlınlz tarafından takılır. 
ıar s=ettedir... 4 - Slncer yedek parçalan ve iğneleri yalnız Singcr mııkin~i sa-

Kanr, Mısırdaki afır bom.barmrnan hiplerine satıllr, 
Ut~ takviye edilmie oldufunu ' SİNGER DiKiŞ MAKiNESi KUMPA NVASI , 
biJdimıio, ve sözlerini ıöyle bitlrmi' l 
tir · ~ ırıı•ıı ıı•ıııı•ıırı•ıııı•ıııı•ııı ı •ıııı• ıı ıı• ıııı •ıı ıı •ı11 r .._ 

"Asker! ıtratejimizin blrlnci hecSefi .r ~ 
Siinın kanalını, Irak petrol tar!alan: 1 ı• D E A L B u R o 1 
nı, 1ran petrol tarlalarım ve Ortaşark ~ 

taJd dost •e müttefik millettei muda 1 Y--zan •. l'-tısat Doktoru GASSON 
faa .etmektir. Bu gün önemti ıtratıriik "' it .. , 
hedefler tehdide manızdur. Fakat be. Dl ki "A fl i · · -1. k ak = 
nüz k~ybedilmi§ değildir. Maruz bu ~ yor : z masra a yı 1§ yapmoa. para nanm i 
lunöuğumuz başlıca zarar, düsmımm 1 lstivcrsanız, "lDEAL BÜRO" 711 okuyunuz.. :: 
~imdi doğuda çok uzak hava alan!an. = Satuı yeri.• TAN /•tanb-• .-
na hükmetmesidir. Öyle ki tesialerimi "'Y " u. 

1 

BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümburiyeti ile münakit mukavelena· 
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazeteı 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 

İhtiyat Akçesi : 1.250.000 İngiliz Lirası 
~~-~~-~[ -~--~ 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSll..YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN, 1RAN, IRAK, FlLtSTTh 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Mer kez ve ıubeleri: 

YUGOSLA'\"YA, ROMANYA, YUNANISTAN, STffitYE 
LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenr.a ve 

muhabirlen vardır. 

H er n evi Banka Muame leleri yapar 
Hesabı car\ ve mevduat hesaplan kü~dı. 
Ticar i krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türk.iye , -c fanf'bi memleketler özeriııde keıide senedat 
iskentosu. 
Borsa emirlt"rt .. 
Esham tahl"ila t altın Ye emtaa flzerine avans. 
Senedat tah~Uatı ve saire. 

En yüksek emnıyet şart.Larmı haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

PiyaBallln en müsait IJ<lrtlariyle (Kumbaralı 
K.umbarasıı) tasarruf hesaplan açılır. 

KARAR HÜLASASIDIR '• 

KaTar No. 59 - DükkAnında satışa arzetti~i eşya üzerine etiket koy
mamak suretiyle Milll korunma kanununa muhalefetten suçlu Üskildar
da Tunus bağı Ethem paşa sokak 54 No, da Süleyman ojlu Ali Çağ
layan hakktnda Üskildar Milll Korunma mahkem<1?Since yapılal'l duruş
ma sonunda elU Ura ojır para cezası ile mahk(ımiyetine ve gazete ile 
ne,rlne hükm~lmiştir, 

BEKLENMEKTE OLAN 

P O KE R 
1 
Traş Bıçakları 

Gelmiştir 
Dikkat: Istanbulda 1 adedi 5 

kuruştur 
l stanbalda 10 adetlik paket i 45 

kttru~ur 

ı Taşrada 1 adedi s. 10 adedi 50 
lmro~tUT 

,~ ..................................... ..,,., 
IN SAAT i LAN 1 , 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

1 - KarabOk':~ yı;prlacak Ilkokul bfnası inşaatı oly:ıs3 tem.evvücııtt 
naıarı itibara alı:r.mak $artiyle kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat e
~aglyle ek~ntmeyc knnmuştur. 

2 - İşbu Int:aat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 173,8'73,08 li
radır. 

3 - Eksiltme evTakı Ankllrl\da Snmer 'Rank ·Muamel~t şubesinden 
10 lira mukahflinde alm:ıcaktrr. 

4 - Muvakka: tPrninat miktarT 9.944 liradır. 
5 - F;kciltme 1<> T~muz 1942 tarihine milsıı.dlf Cuma günü saat 

16 da Ankaradıı Sümer Bank Umum Müdürlüğü mşaat şubesinde yapı
lacaktır. 

6 - tsteklile-- keşif evrakı meyanında, şimdiye kadar yı:ıpmf~ olduk
lan bu gibi işlen- 'Te bunlarm bedellerine, firmnnm teknik teşkiUtmin 
kimlerden terekkli;: ettiğine ve hangi bankalarla muamclede bulunduk• , 
larına dair v~ikııfor koy3caklardır. ' 

7 - Tekilf mektiıplarmı havi 7arflar kapalt olarak ihale günn 15 e 
kadar makbuz mul:abilinde Ankarada Sümer Bank Umumi KaUpliğine 
b.'Sllm olun'lcaktır. 

8 - Posta ile göndernecf'k teklifier nihayet ihn!c ~ıı.tinden bir saat . 
evveline kadnr getmi~ ve zarfm kanun! şekilrle kr.patılmTş olınası lA· 
zımdı:r. Po~tada v~ki clııbilecelc gecikmeler nazarı itibara almrruyacaır~ 
tfr. ~ 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (4652) (696G) 

1 - 12/6/942 Cumıı günü pazarlık usuliyle almacağt ilan olunan kül
Uyetlt miktardaltl leva~ta çiçeğine talip :ıuhur ~tmediğıııden bu kerre 
yeniden ıxıurlıl,a konulmuştur. 

2 - Pazarlık 10/7/942 Cum11 gOnU saat 11,to da Kabata:ita Levamn 
şub~lndeki alım komisyonunda yapılacakttr. 

3 - İsteklilerir. p?.zarlTk için tayin olunnn gün ve saatte teklif e• 
deceklerl fiyat üzerinden % 7,5 iÜVenme parasiyle birlikte mezk1lr ko-
misyona mlliacaatlan. (6901) 

..... 1 ................................. , 

' 

TÜ RK iY E iŞ B ANKA~S, 
Kü(iik Tasarruf He~aplan 1942 İkramiye Planı 

Kesideler 2 Şubat, 4 Maym, S Aıtu•toıı, 2 İkJnclteşrh :zi daha ştddc-tli bir bava bombardı. 1 fı·ya.a... 50 Kuruc 
1
= 

m:mına tutabil:r.,} T i s 
Nazırdan ıonra daha bazı hatipler 1 - ı ,•••••••••••••••••••••••••;ı.11ıııı. • 

söz almış ve müzakerelerin bitirilme ..... 'Sallf yeri - TAN Matbaası - lstanbul = 1 s u·· M E R 
tarihlerinde yapılır. -

1942 ikramiyeleri BANK . ıçi yarma bırakılmııtır. ~ mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ırıı•ıııı•ıııı••rıı ım1' _ ... _ 
1 ASKERUK iŞLERi 1 11 __ , istanbul Satmalma Müdürlüğünden : t adet 2noo llrahk-2nnn.- U ra 

• • 1000 .. -3000.- • 
40 adet tno llralılt-4000.- tJra 

&O • 50 • - 2500.- • 

:F'ıatih Şdıealtlden: P. Tefm. Jluhar of. 
Juet 33'& - U '"7• U6 • 142. 

Lff: Teım., Ocman Zeki 13445 Orlıoluat 
llCele ,pıbew mllncaatlan, 

;TOPLANTILAR: 

Darilştefaka muunlan cemlntlnden: 
Cnmartesi ııthı6 Emln<S11Q Halkcntııle aut 
15 de l'~ı'bcak ı,tlmaa bllribı menıı.larm 
zelmeleri. 

ANAPIYOJEN ....._ 
Dr, IHSAN SAMI 

!streptokok. tstafilokok, pnö
mokok, koli, piyosiynnlklerin 
yapbğı çıban, yara akıntı ve cilt 
hnstalıklartna karşı çok tesirli 

"' taze D:iıdır, 
~ ..... 
MÜHiM BiR FiRMA 

Yanm gün istihdam edilmek üzere 
(Almancadan Türkçeye ve TQrkçe
den Almancaya) iyi bir müterchn a
ranmaktadtr. AlAkadarlarm gazete i
daresine mektupla müracaat. 

Sarup ve Neşriyat Müdürü: Balll 
L!itti DördOn<:'(l, G azeteclllk ve 
?ieırl1at T. L. S. TAN ~tbaıı.sı 

1 SATILIK TORNA TAZGAHI 1 
1 2,1/2 metre boyunda milkemtnel ve iyi i$1er bh- halde bir torna 11 

tezgAhı satnıktrr. İsteyenlerin lstnnbul Riz.a paşa yokuşunda Nasuhi- 1 ,. 
ye sokak No. 31 e müracaaU:ıri, •••••••, 1 

s~e!~~~~dd!n~k!1~~k~bir9.~!r~ satt. , 
hktır. İsteklilerin Sultanhamam Dlkranyan Han 9 numarada Avukat 
Hilmi Hilscym Bnyrıımoltluna mürncaatları. Telefon: 20522 , 

Üsküdnr Asliye İkinci hukuk hli- K A VI P - Askeri PO!t, 480 muha-
kimliğinden: Mcbnıre taraflndan Üs- sebeclliğine yatrrdtğım depozito mik-
küd:ırda Bağlarbnş1 a !tunu zade top
rak sokak 47 No do Dr. Abdiilvehnp 
aleyhine açılan tescili talAk davasın· 
dan dolayı daveti mahkemeye icabet 
etmiyen M. aleyh Abdülvehobın gıya
btnda tahkikat icrasına ve muhake
menin 18-7-942 saat 10 a talikine ka
rar verilerek bu t-apta yazılan gıyaı; 
karnrı tebliğ makammn kaim olmak 
Uzere ıt!alıkcme divanhanesine asılın~ 

darı olan 487 ı;ra 65 kurusu muhtevi 
8/5/942 tarih ve 544352/258 numaralı 
vezne makbuzunu zayi etUğimden 
hükmü olmadtğmı iltuı ederim. 

Urgancı Rasim 

olduğundan M. aleyh yevmi mezkOr
da yine gelmediği takdirde gıyabmda 
tahkikata devam ve icap eden karar 
ittihaz olunaca.ih ilAn olunur .. 

MOBiL YA YAPTIRILACAK 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

için Müdürlüğümüzdeki şartname ve projesi muci
bince 73 parça mobilya yapttrılacaktır. 

Talip olanların 10.7.942 tarihine kadar Müdüri
yete müracaatları. 

' ----·--------------------"' ,.1111111111111111 1 1 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ -: . ..., Dr. Gasson diyor ld: ... 3 
: "Her btcir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik E - -: etmek suret iyle bir ild sene gibi kısa bir zaman içinde : - -

2 • '150 • -1500.- • 
s • 500 • -11100.- • 200 • 

200 • 
25 
10 

• ....gooo.- • 
• ~ooo.- • ı n • 250 • -2500.- • 

................................... ~---~ 

Süleymaniye mırıtııkası yollartnm mevcut taşla parke ve beton yol ve 
saire inşaatı kapalt zarf usullyle ekslltmeye konulmu6tur. 

Keşif bedeli 5303ô lira 76 lcurus ve ilk teminatı 3901 Ura 83 kuruş
tur. Mukavele, eksiltme nafia işleri umumi, hususi ve fennt şartname
leri, proje keşif halasasiyle bunn müte!crri diğer evrak 265 kuruıı mu· 
kabilinde beled;ye fen işleri müdUrl!lğUndcn verilecektir İhale 9-7-942 
Pel"$eınbe günü sact 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teınlnı:ıt makbuı: veya mektupları, iha1e tarihinden se
kiz gün evvel belediye fen işleri mUdilrlUğüne müracarıtla alacakları 
fennt ehliyet, lmzalt şartname ve kıınunen ibrazı lfızım gelen diğer ve
slkalariyle 2490 No. lu kanunun tariratt çevresinde ba1.rrlıyacakları tek
lif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar daiml encümene vermele-
ri lAınndir, (6764) : müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 5 

: kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.. 5 --------------------
: F. t 50 K = Tıp Fakültesi Dekanhğından i IJG 1 UfUf i İkinci cerrah!, tedavi, Urolojl, Derl Frengi, Sinir Klinikleriyle lJı-.fıı 
: Satış yeri: TAN mtdbaatJı l sttınbul J- sıhha, Radyoloji ve Firlkoterapi Enstitülerinde asls1ımltklar münhaldir. 
'Hfllllllllfl11Ulllllllllll1111111111111111111111111111111111111tl11 Dil imtihanına girmek fuere illn tarihinden itibaren l".rml ~n it-inde 

Dekanlığa mnracaa\ (7009) >. 
'• 


