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FiYATI YEDİ LfRADIR. 

TAN mO-•ulnde va kltapçılarda bulunur: 

,.. ......................................................................... ~ 
j B k•J B S b h M.Churchill 
i aşve l 0 a a Hezimetin 1 

i Ş h • • G ı· Sebeplerini 
ı e rımıze e ıyor Anıattı 
• • 
JNafıa Vekili Tarsus Baraiını Gezdi, 
i· Maarif Vekili Erzurumda 

tık S.a~·dam, bM'aberlerinde Ticaret Vekili ol. 
duğu h:ıJdo Jıu akşamki ekspresle İstanlınJa 

tikten sonra barajı da 1rezmiştir. Tetkiklerine 
de~ .. m etmektedir. 

hlaarif Vekili Erzurum.da 1 
Anlcua, 2 <A.A.) - Ba~vekil doktor Re. 

hareket <'tmisfir. 
• f V k; "nd Erzurum, 2 (A.A.) - Maarif Vekili Hasan $ Na ıa e ·ılinin Mersı. eki tetkikleri Ali Yiicel Karstaki tetkiklerini bitirerek ev. 
t l\'Jf>rsin. 2 ( A A.) - Şehrimizde bulunan velki giin ehrimize gelmiı;tir. Vekil r"smi :ıi-
t Nafıa \'ekili "'<'nPral Ali Fuad Cebeııwly dün yaretlerinden sonra mekteplerde tetkiklerine 
i Tarsus barajın! ge:ımi' ve akşam belediye ta. başlamış, hu arada Akşam Kız San'at "\'e Ya. 
: rafından şcrı {ıııe verılen ziyafette hazır hu. pı Usta oıkullarıru gezmiştir. 

i l~mu~hır •• \'(·kil.. bugün di:er su tesislerin• Ha~an Ali Yücel dün, burada yapılmasına 
gozden gcrıreccktır. karar verilen Kız Enstitüsii ile Erkek San'at 1 

j * okulu binaları için hazırlanan yerlcl'i tetkik 
.. Ad~n.a, 2 .<A.A.). ~ Adanaya ıe~len Nafıa Ve. eylemiş, Kız orta okulu ve liseyi :r.i.yaret et 

kili, vılayeti partı),, komutanlıgı ziyaret et- nıiştir. , 
~ ............................................................................. . 

Avam 
Kamarasında 
ifşa Edilen 
Bazı Hakikatler 

Mat.er Churchill'Jn Amerikadan 
dönmesini held lyen İngiliz ParlA
hı.entosu, evvelkı gündenberi hü
kUmetl ve bilhassa Başvekili Libya 
hezimetinden dolayı tenkit ve 
muahazede ıon haddine varmı~hr. 
Avam KamarasTnJa g~en ilk mü
~kerelerden öğreniyoruz ki, Mı
sırda ~k iyi hmnrland1kları zan -
nedllen İngilizler, bi~k balom -
!ardan zayıf kalmışlar ve bugün 
aekizinci ordunun Libyada uğradı
iıt MwiaıC<4'e, b&a dOum Wııii W. 
neUcesi olınuttur. 

'B. Zeimllfl SERTEL 

Libya mağlubiyetinin lngiliz 
e.fkanoda husule geti'rdi

gi büyük asabiyet, iki günden
beri Avam Kamarasında mühim 
ınüzakere ve münakaşalara yol 
açrnıştır. Mister Churchill'in A. 
tnerikadan dönmesini bekliyen 
İngiliz parlamentosu, evvelki gün 
denberi hükumeti ve bilhassa 
BaJVekili Libya hcıimetinden 
dolayı tenkid ve muaheze de 

. .... 
Alm.ın/4, 
/ngll/Z./tfr • 

İki taraf kuvvetlerinin şiddetli bir muharebeye tutuştuğu :u 
Alcmeyn chı.rında İngifü \'e mihver ku"vetlerinin bulun. 
_ • ,,, ... , duğu mcvkilf'rı gösterir ht-l ifa 

El Alemeyn \fl.f önü-nün l 
Etrafında Teşekkür J 

Muharebe Dün 
de Fasllasız 
Devam Etti 

1 
v!ka!~.~.~i~y~.1 

seticümhu.r Umumi Katipti. 
ğinden: Kabotajın Türk hay. 
rağına geçmesinin yddönU .. 

:son haddine varmıştır. Evvelki --

münde yurdun her tarafın. 
dan aldıkiarı tebriklerden 
mütehassis olan ·Reisicümhur 
ismet Inönü teşekürleriyle 
karşılık teLrikJerinin ibliV,"tna 
Anadolu Ajansım memur et. 
mişlerdir. 

gün Avam Kamarası fasılasız bir Kahı"re Tebfı"g"' ı"ne Go""re 
surette 16 saat içtimaa devam 

etmiştir Dün de mi.izakerelere Netı"ce lng"ılı"zler lr. "ın 
devam edilmiştir. Mister Churc· "S 

hill en sonda .söz alacak ve ten. Gayri Müsait Deg"'ifdir -
kidlere cevap verecektir. B ı• G • • 
ı · Fakat şimdiye kadar cereyan er ine Ore 
~en müzakereler esnasında • bir Mihver El Alemeyn'in 
takım hakikatler ifşa edilmiştir 

ki, bugünden bunlar üzerinde Zaptını Bildiriyor 
durabiliriz. 

İlk önce şunu kaydedelim ki, ~ahire,-~ . (A.~.) -- Ortaşar! 
Rus Harbinde Alman 
Zayiatı 271,612 Ölü, 

65, 730 Kayıptır 

Avam Kamarasında yapılan hü- İngıli~ tebligı: Dun El Alemeyn 
c~r Mister Churchillin şah. mevzıılldeki kuvetlerimiz dü,. 
snıdan ziyade harbin jdare tar. ma!lın tanklar ve piyade kamyon 
2lna tevcih edilmektedir. Har. l~~ıyle~ Yaptığı taarruzları püs. 
bin fena idare edildiğinden ba. k~rtmuşier ve ça:ı>~malar bütün Berlin, 2 (A.A.) - Alman or. 
hisle Mister Cnurchille karşı iti· g:un d~vam etml§tır. Savaş ne. dulan başkumandanlığının teb. 
ınatsızlık gösterilmesi hakkında tice~er_ı• hi~?n ·için gayri müsait liği: Bir sene zarfında doğu cep
rneclise takrir veren Milne fik. a:ğildı~. Duşmanın tank!arla yap hesinde 271,612 Alman er ve su. 
rine ancak on sekiz ortak bul- tıgı hır taarruz taratımızdan . . . 
rn B kil liste ilk ·· müdaafa edilen bir mevzide mu. bayı vazıfelennı sadakatle ya. 

u,ş. aşve mec go. _,." ı k ··ı ·· t " A d tiindüğü zaman alkışlarla karşı. v~aten bir gedik açmışs~ da, par en o muş ~: . ynı evrede 
laıımıştır. Münekkidlerin hücu- l':llr Devamı Sa. z. Sü. 5 kayıp 65,730 kışıdır. 
lllu şu noktada toplanıyor: - .. 

- Harbin başlangıcmdanberl K·- ı Eb ' G ld • hezimetten hezimete uğruyoruz. ar er e 1 
l>unkerque'den sonra Singapur 
faciası, ondan sonra Tobnığun 
düpnesi ve Libya mağlubiyeti, 
harbin fena idare edildiğini gös. 
termektedir. Harp malzememiz 
fenadır, harhl idare eden mer. 
kez, ki Başvekildir, aciz göster. 
ıniştir. Şu halde ya Başvekil is.. 
tifa edip yerini bir başkasına 
terkederek Hariciye Vekaleti gi. 
bi bir mevkie gelmeli veyahut 
hiç olmazsa harbin idaresini sa. 
lahiyettar ellere bırakmalıdır. 

Kabine azasından iş nazın Mr. 
Bevi.n bile kabineyi kuvvetlen.. 
direcek bazı tadili.ta ihtiyaç ol. 
duğunu söylemiştir. Fakat umu. 
!niyetle mecliste esen hava Mis. 
ter Churdhill'in lehindedir. Yal. 
~ bütün bu gösterilerden çıkan 
1'tıana, tnpliz mi~ttiıfuı artık za. 

1 fere su ığı ve-i>\tan 'evvel te. 
ca .. ~Wi:tJ:k dtt~ana seri Devlet Konscn:thum tiyatro ve opera mütehaı..~ısı Kari Ebert 

· ' ~ı$ı! Sa. 4, Sü. l _ iiln S.bab Haydarpaşa IR'"I ada (Yazısı 2 nci sahifemıdedir) 

\ 
ı '°\; • • , 

~f· 

"Libyada Kuvvetçe Biz 
Üstündük, Fakat Ağır 
Kayıplara Uğradık .. 

"Muharebe Sahasına 
Muazzam Takviyeler 

Varmaktadır .. 

"Harp Çok Uzun 
Sürecektir. Şark cepJıeiindl'n ~:nmJer. lJeri hatlarda şiddetli muharebel~".? ağır bombarounanıar 

sahne olan bir mmtakada 

Parlamento, ltimatsızhk 
Takririni 25 Reye Karıı 
~75 Reyle Reddetti C}skeri Vaziyet J 

11 
Sıvastoool ,, 

Elden C'l<ınca 
Rus Filosunun Novorossisk ve Batum'da 

ALMAN TEBLiGi 

Alman Ya~ 
Taarruzu 

da Başlad~ 
Bütün Cephe Boyunca 

Barınması Biraz Müşküldür Harekete Geçildi i 
r- Yazan: Emekli Deniz Snlıa:rı ~ ~ 

1 NE C ~~ ys~.~~ ~.~ sıvutopoı .. J ~!~n:~:n cT:~: 
kında yazdıiımıZ' yazıda bu milıtah- ş•dd ff D •• .. • 
kem limanın, taarruz eden ordun11'1 1 e e ovuyor SOVYET TEBLiGı 
üstün taarruz vasıtaları kar;ııımda r 
düşmece mahldlm oldai:una anlunıı d Bel r mb 3 k(A.A.) -

1 
,!Jm~1 .0ğ~· 

ve ıebeplerini tafsilitiyle izah et· U an aş omutan ıgı teli ı ı: 
miıtlk Hususi tebliğle de bildirildiği gi. Şimalde 

Bir Alman 
Tümeni 

İmha Edildi 

.Bu is.dar kahramanca müdafaa ct!f. bl ~al Pero
1 

n. ~otum. 
len ve arazinin tablatr itı"bariyle mü- da.ki hava kuvvet en pilotları ta. 
dafaaya çok elveriıli olan böyle müs· rafından kudretle desteklenen 
tahkem bir kalenin de hıı suretle düı· orgeneral on Manstein komuta • 
mü$ olması bizim izahına çalı1tı11m1% smdaki Alınan ve Rumen kuv. 
yeni harp stratejisini bir kere daha vetleri büyük bir kahramanlık 
teyit etmlı oluyor. Bucünkü orda~a- göstererek şiddetli göğüs göğüse 
rın malik olduldan taarruz vaaıtalan bir çarpl§madan sonra 25 gün 
~ Devamı Sa. 2, SU 1 m- Denmı Si\. :. Sü. 6 

Mr. Chutthill 

Londra, 2 (A.A.) - Libya he. 
zimeu Jo1ayısiyle açılan müza. 
kerelere Avam Kamarasında bu 
gtin de devam edilmiş ve Baş. 
vekil Churchillin beyanatından 
sonra W ardlaw Milne'in hükiı. 
mele itimatsızlık gösterilmesi 
hakkındaki takriri reye konul. 
muştur. Meclis, bu takriri 25 re. 
ye karşı 375 reyle reddetmii • 
tir. 

Leningrat ile Kursk 
Arasmda Şiddetli 
Muharebe Başladı 

Hala Dayanan Sıvas
topor da Almanlar 
100 Bin Kiti Kaybetti 

Bugünkü müzakerelerde Baş • Moskova 2 (A.A.) - Sovyet 
vekilden önce söz alan Hoare gece yarısı tebliği: 1 temmuz gü_ 
Belisha Churchill'in Libyadaki nü kıtalanmız Kursk istikame. 
İngiliz kuvvetlerinin techizat ba- tinde Faşist Alman kıtalarının hü 
kımından üstün oldu.klanna ela. cumlannı püskürtmüşlerdir. Da. 
ir evvelce yaptığı beyanatı hak- zı kesimlerde şiddetli tank sa. 
lı gösterecek hiçbir işaret olma. vaşlan olmuştur. Düşman savaş 
dığın1 iddia etmiş ve Ba§Vckil - esnasında insan ve malzemece 
den hilen cereyan etmekte o. ağır kayıplara uğramıştır. ... 
lan savaşın sevk ve idaresi hak. Sivastopol kesiminde düşman Cebelitfarıiı müdafaa edr.n toplu ateıe h•m vazi7etN 1 
kında kat'i izahlar istemiştir. gayet büyük kayıplar pahasına ' 

Mr. Churchlll kürsüde ilerlemi~e .. ml!~~~fak. olm':1ştur. r Cebelitarık 
Halen goğus goguse şıddetıı çar. , Amer•ıkan Alkışlar arasında ayağa !.taL pışmalar oluyor. . 

kan Başvekil beyanatına şoyle Cephenin diğer kesımlerinde H Tekrar 
başlamıştır: önemli hiçbir değişiklik olma • 

"Harp zamanında bile parJA.. st arp 
mento müesseselerimizin baskı- mıı; ır. * B b 1 -d 
SIZ ve hudutsuz bir hürriyete Ankara, (Radyo Gazetesi) - Gem·ııer·ı om a an 1 
sahip bulunduğuna dair ne güzel Londra 'radyosu, Almanlann Si. 
ve ne mükemmel bir misal ''e. vastopol muharebelerinde 100 
rilmiş oldl.L Nazırların ehliyet. bin asker kaybettiklerini bildir. Afm•n T•yyareler·ı 
sizliklerini, kendilerine olan iti. mektedı·r. "" u u 

l yrf1 t k Av~-up· Suların.da d ş u·· • mat arını za ama bakımın • Bir Alman tümeni .,. e am zerıne 
dan, sivil idarenin yardımı hu- k 
susunaa orduyu şüpheye düşür. imha edildi H(tre atta Beyannameler Ath 
mek, yaptıkları silahlar için iş. · 1 B 1 d 
çileri şüphelendimek ve hüku. Londra. ~ (A.A.) - Sıvasto - Bu unrruy.a a$ a 1 
meti kıymetsizlerden mürekkep polun işgaü h~kında Almanlar 
ve ba§Vekilin hükmü altında ka. tP.ra!ı~dan v~rılen . haber. Rus 
lan bir gurup halinde göstermek teblığınde teyıd edılmemış.. ol Kanadall Kıtalar da 1 
ve sonra kendi ruhunu tartarak l:tifi9 Devamı Sa. 2, Su. 4 

milletin gözünden düşürmek ı. Topraklarımıza Rus ,._ arpecmıya Hazır cin mümkün olabilen het' se" V ~ 
söylendi ve her vasıta kullaniı_ T 1 • 1 d•V• Vaşington, 2 (A.A.) - Birle. 
dı:. Bütün bunlar kabololarla, ayyare en n ICJI _şik Amerika harp gemileri, şiın
r•dyolarla dünyanrn her tarafı.. H-L • y 1 1 di Avrupa harp mınta.kasınd~ 
N yayılacak dostlarımız müteeS- uuerı a an anıyor çok kuvvetli bir deniz ÜSSÜ ha. 
ö.- ve düşmanlarımız memnun Moskova, 2 (A.A.) - Tas A. Jine getirilen London Oerrıdt:ı!" 
olacaktır ... Alkışlar" ben §ahsen Jansı bildiriyor: Alman Ajansı, harekatta bulunmaktadırlar.. . 
hatta ölüm tehlikesi karşrsında sayısı bazan 9 ve bazan 12 ola. Amerikan deniz kuvvetlen, bıl 
bile başka hiçbir memleket ve rak gösterilen Rus bomba uçak- hassa Atlantilt aşın konvovlara 
parlamentonun cesaret edemi.ye_ larının Türk topraklanna indiği. bu üs vasıtasiyle refakat etmek. 
:eği bu hürriyete taraftarım .. , ni bildiriyor. Tahrik maksadiyle tedirler. 
~ Devamı Sa. 2, Stl 1 yapılan bu haberler uydurmadır. l:iiT. Denmı Sa. %, S&. 7 

Filistinliler Netic•Jİ 
Emniyetle Bekliyor 
Berlln, 2 (A.A.) - Alman :rad 

yosu, Cebel ı ltarıkın dün gncr 
yeniden iki bava hücumuna da 
ha uğradığım Tancadan bildiri.. 
yor. Limanda infilaklar olmus, 
ve bunlan takip eden yangınlar 
Afrika sahilinde Rörülmü~ür. 

Şam üzerind1. 
Berlin, 2 (A.A.) - Alman u. 

çaklan, dün Şama beyanname. 
ler atmıştır. 

= l:llr. Denmı s. ~, sn. 7 



ERİ VAZI T c 
- cut ise de bu Jlmanlar Rus donanrna-

~ t' Ua:tarafı 1 indde 1 sisk ve Bntum gibi Rus limanlan mev-

:ıa1mnmdan, müt~rrız kuvvetlere us- sını, irili ufaklı bütün kadroslyle ba-
bava kuvvetı ~ıkaramıyaıı. v~ ~~ rrndırmıya müsait vaziyette değildir. 

tün hava kuvvetıyle tam ışb.rligı Belki bu donanma her iki Umana tak
\\ t m nine ımkln bulamıya~ her. l:ale sim olmak mecburiyetinde kn!acal:tn. 

Kari Ebert 
ün G idi 

d mıye mahkUm.dur. Tabu ~anıa ve Fakat Novor01ısisk limanı Kerçten an
ri td hkimat bu ıerb aıt alt~~-d~ m~da~ e cak yüz kilometre mesafededir. Kerç, 
sa en m. h~~r ır mev ıı ur ra · Almanların elinde olduğuna göre bu 

Reiisör, Gazetemize 
Beyanatta Bulundu 
Devlet Konservatu;ırı tivatro \'e 

opera mütehnssıı;ı Karı Ebert, dlin 
sabahki ekspresle Ankıırad::ın şr.hrl
mize gelmiştir. P arknt,.k!e kt"ndislv
le görüşen bir muh:ırririmlze rejisör 
şunları söylemiştir: 

yı Cok ustun kara ve hava kuvveUerı- kadar yakın mesafeden her an yapıla-
rE ne: karşı, he~ de bu kara ve .ha_va cak hava taarruzuna karşı Rus donı..n-

k • vctl~rını h c; aksamıyan tam bır ~~- masmın Novorossisk'ten iııtifade et-
1,. b • tı ıle kullanmak hususunda uç mesi imkansızdır Batum Kerc;'t b 

" 1 k h 1 k • il .. · en e~ dı ne: ı arpte par a mısa er goste- yüz kilometre mesafededir. Bu nıesa-
y r n Alm~n ordusuna ka~şı bn kad~r fe. avcıların gidiş ve dönüş menzıl
r.ı fe a eer.aıt altında tam yır:mı beıs gun leri için fazla olduğuna gör@ avcı !ıl-

S sterm ~ olduğu çok çetın mukave- mayesinde o?mıyan bomba iayyarele
s c'le. Sıvastopol, h TP tarihinde k:n. rini, Ruslar, Batum, etrafında tnhşit 
.:· d ~e layık olduğu. yeri alacaktı.r. edecekleri avcı birlikleri vasıtasiyle 

"- fstanbula biitlin çalışmalanmtz 
hakktnd!I bir fikir vermek ldn gel
miş değiliz. Burada bir tek temsil 
verecektik ve hundıın gayemiz İs -
tanbulun güzel sanııtleri seven hal -
km:ı çalısmıılarımız hnkkında bir fi
kir vermekti. Fakııt Eminönil Hal -
kevlnin ısrar! Ozcrlne dört temsil 
daha vcrtnlye karar verdik. Antlgone 
eski yunancadan türkçeyc çevrilmiş 
ve Jlk defa olarak Türk tiyatrosunda 
sahneye konulmuştur. Bu. modern 
filozofi ile yakındnn ilgili dramatik 
bir eserdir. Bu eser terciime edilir -
ken Türk hnlkmt aJAkalandırmı:yaca
{ıını birçok defal:ır bana söyliyenler 
bulundu. Halbuki h•reOme edildi, oy
nandı ve Ankıırada çok beğenildi. 
Talebelerim tiyatro hakktnda hiçbir 
malQmatları olmaden konservatuara 
gelmişlerdir. A\'rupada talebeler kon 
servntuarlanı girdikleri zaman hariç
te edindikleri bi~ok tiyatro malu
mntiyle gelirler Halbuki burada ta
lebelerim opera, operet hatttı tiyatro 
hakkında hiçbir mııllımat edinememiş 
oldukları için, ise onlara evvelA ti -

ıc. vnstopolun tahkimatı ve tabii mıı- kar .. ılay:ıbilirler Fnknt Batumda R 
1 . d f d . v • us 

.ı n arı, orasını mu a aa e en ınsan- donanmasının karşrlasacağı daha baş-
,.. n işlerini ~olayla~.tırmıy~ pek az lı:a tehlikeler vardı... Bunlan ayn bir 
h r1d~m ctmiştı~" Tabu manıalann ve yazıda iı:ah edeceğiz. 

h ~matın, yenı taarruz vasıtalan k:ır· Sivastopolun zapUyle bo, ka!an 
ıı r nda ne kadar mukav~et Jı:~_Ymetlcri Mihver kuvvetleri nerede: kullantln

d· ui!un~ uç harp, senesı tecrubelerly- cak? Bir aydanberi gittikçe şiddetle
m le gorduk ve bihyoruz. nerek devam eden cenubi Harkof ve 

m 
d 

Ne dik uçurumlann arasında bir ko- ıimali Har kof muharebeleri Donetz 
se or gıbi krvrılan Koçana boğazlan, mıntakasını işgal ederek R~stof iıs
dc n bulutlara yaslanmış Olimp dağ!arı, tünden KaOcasyaya inmeyi mi istih
ı- n de Singapur gibi dilnyanın en kuv- daf ediyor? Yoksa bütün bu muhare 
ş v li mustahkem mevkileri, karada yü- belerden, Mareşal Timoçenko ordula~ 
le r yen ve havada uçan motörün ı,bir- nnı Donet7. mıntııkasında tesbit ede. 

i karşısında müdafilere teslrll blr rek Kınmda toplanan Mihver kuv
rdım yapabildiler, Sık, balta gtir- vct'erini Kerç boiazının karşısma at
~miş Malaya ormanı rı, geniş batak. mak rayesi mi takip ediliyor? Biz da V( 

re lı:lar. uzun ve derin kanallar kcndl- ha ziyade ikinci ihtimali kuvvetli g(ı. 
nden bc:klc:nc:n bütun ümitleri basa rüyoruz. Ve bunun seb•pleriru bir 

dı 
ır kardılar. Her taarruzun ve her mü-
k cı faanın sonunda bir tek hakikat, bu 

nkil harbin hakiki nazariyesi muzaf
ış 

a frr oldu. Karada ve havada listün mcı-
t! r ve bu motörlerin tam işbirllğ'i ve 

bu işbirliğini temin edecek şerait. 
Sıvastopolun cesur müdafileri üç se 

' ncl k dıinya boğuşm,asımn önlimüze 
h s rdifi bu açık h"kikntı inkar etm~k 
b çin c;arpışmadılar. Onlar vnziyetlet!

n umitr.izliğini biliyorlardı. Düıman 

r lanna daha fazla zayiat vermek, düıi 
s M:tnlarını dahıı fazla yormak ve hır· 

p lamak ve bundan sonra inkişaf e
d ~ cek yeni h"reklit istikamet!erindl'.ki 
b k ndi ordulanna daha fazla vakit ve 
rr f• sat kazandırmak için bu hakikati 
g h le bile çarpıştılar, ö!düler ve esir 
5 d ştüler. 
~ Komünist rejiminin iyJ veya fen:ı 
d t rafları olabilir. Başka diğer millet-

i rin içtimai bı.inyelerine yahut başka 
t· tlmai sistemlere aykırı ve mahzurlu 
n 
f roktalan bu!unabilir. Fakat önümü?· 

1, <'eki hakikat $Udur ki. Sivastopolda, 
le kendi rejimine iman etmiı bir gem;
l k. yeni harp stratejisinin limansız ve 

ezici kudetine karşı yirmi beş gün re. 
celi gunduzlu karşı dunnak mucize

~ ni gostermiştir. Kendi istiklaline 
r a ık, kendi rejimine hayran olan Tüı k 
s 
k r.ençliğl, yabancı bir rejimin c;ocuk-

1 rırun bu iman tezahürünü tüı.ıhesiz 
~ k takdirle seyredecektir. 
c Siv&stopol, Rus Karadeniz donan· 

r 
( 

t 

asının esas üssünü tqkil ettifi \çin 
yük bir ehemmiyeti haizdi. Kara

den'zde, Kafkas ınbil?erinde, Novoro<s-

M. Churchill 
Jt··'f' '3.~ı.tnrafı 1 indc:e 

Son Libya muharebesi 
Başvekil, bundan sonra ilk 

önce H. Beiishanın iddins:n'.l cf'
vap vermiş, Libyada geçen defa 
yapılan taarruzun bir muvnffa. 
kıyetsizlik olmadığını söyliye -
rek demiştir kı : 

"Ordularımız 40 bin esir al
n ış, di.ı~m:ını 650 kilometre ge. 
r ye ptiskitıımüş, birçok müstah 
kPm mevkileı ele geçirmiştir. 
Duşman ı bu sırada Sirena\k hu
d•ıthnna kadar atılmıştrı. An
cak elimizdeki tanklar azalrlık
tan sonradır ki, Alman generali 
ııarlak bir taktik hareketi i:e 
ılcrlcmiye bnşlamış ve evvelce 
bizim taarruzumuzun baş!ad:gı 
hattın 250 kilometre b!lt;.sın.'l 
kadar k~\'vı.tlcrimizi geri t.:P
kılmiye mecbur etmiştir. Bizim 
taarruzlar ınızda ve yap~·ğ."'l'ı~z 
savaşlarda :.cı,ooo Alman esır 
rdılmıştir." 

Churchl!I, son Libya hareki.tından 
ııoyle bahıetmistir: 

"Son on beş gün içinde Sirenaiktc.lci 
askeri ma.f lftbiyetler durumu yalruz 
bu çevrede tamamiyle bozmuıı de~l
dır Bıitün Akdeniz çevresinde de bu 
bo;gunluTt göze çarpmaktadır. 5-0 bin· 
den fazla insan knybettlk. Bunların 
buyuk kısmı esir oldu. Kayıplarmnz 
çok büyük olduğu ıibl keza hüyülı: 
mikdarda malzeme ve iago maddeten 
de düşman c!lnc geı;mlş bulundu. 

Rommel ileri hareketi, neticesi he
n.ız tamamiyle ölr;;ülemediii ic;in Fran
sız ıJİmal Afrlkastnda, Fransada, İs
panyada ve Turkiyc:de fena tesirle= t>ı
raktı. Şimdi Fransız bozgunundanb:ri 
Akdenizde ve orta şarkta bir eşi da
ha gorulmemls bir yenilri ve iımit
lerimizin geri kalması durumu lcarşı

s nd yız ... 
Tobruk'un şa~kinhk veren sukutun

d n bahseden Churchill şöy!e dem!ııtir: 
"Bu mc:vkiin zaptcdilmc:sinden ev-

vel General Auchinleck tarafından 
ondcrllen telgrafta Tobruk ıanıfı:o

nunun bir misline muadil kuvvetler 
gonderlldiii ve müdafaanın mlikemınel 
o dufu. burad:ıki kıtn!ar fçln i.ic ay 
yetişecek malzeme ve Iaıse maddel~ri 
bulundueu zlkredHiyordu. Almanlar 
tarafından yapılan ve tarafımızdan 
kuvvetle tahkim ve ıslah edilen Sol
hım ve Halfaya cibi hudut mevzı!edn. 
de uzun müddet tııtunacağ-ımız üın\t 
c:ı1:tıyordu. Auchinleck, takviye bt:ı-

1 rı r linceye ve düımana en Jrud
retll darbe vuruluncaya kadar bu mev· 
kilerde tutunabileceflnl tnhmln ed:. 
yor . Yine Auchinleck'ln tahminir.e 
r.<> e karşılık laarnızlar!a teşebl.:Üs 

l 'yt"ti b'zim tarafımıza geçmiş bu-

yarrmıız~h okuyucu1amiza anlatmıya 
c;alışmııbk. 

Ya~murlar Bursa ve hmitte vatro terbiyesi ve:'1Tlek1e basladık. 
• • İki, Qç sene stkı bir tedristen sonra 

Bır Çok Tahrıbat Yaptı tecrübe ve örneğe malik olmadığımız 
Ankara. 2 (A.A.) - Haber aldt- halde onlnra tiyatroyu ve sanı:ıtl be

ğrmıza göre, d!ln fzmit ve elvarınrla nimsetcblldik. Her yerde memnuni
saat 9,30 da snllanıık hnlinde yağnn- yetle söyliyebilirlm ki, bu şartlar i
ya başhyan ve gltUk('e şiddetfnl art- çinde bile talebelAr fevkal!ıde yetiş
tıran yağmurlar net;re.tıl hasıl olan mişlerdir ve ilerisi için btiyilk üınlt
seller iki köpr!lyü ayaklan ve im- ler vermektedirier F.V\·eke de söyle
lliyt oymak suretiyle hasara uğrat - diğim gibi, bizlm ç~l!şmamıı yalnız 
mıstır. Antigone ü:ı:erinde dt>,Rildir. Biz Gol-

Bu vaziyet Ozerinc derhal muhtelif dun, Moller, Bethoven, Şekispir gibi 
merkezlerden amellvat krUılarlyle hat vüksek muharrirlerin eserlerini de 
ve köprillcr saat 1.30 d:ı tamir edi- tercüme ederek hnzırladık. Fakat 
lerek Ankara ile istr.nbul arasıntla bunları belki Veride bir ftrsat bula
trenler işle iye başlamt tır. rak İstanbul halkmn gösterebfiece -
Diğer taraftan iki gündenberi Bur- ğiz.,, 

sa mıntakıısma yağım şlddeili yağ - Karl Ebert, dün Gilzel Sanatlar 
murlardan Bursanm ovıı kısmı su Akademisini z.iyar<'t etmiş ve sonra 
altında kalmış olduğundan Bursa Ses sinemasına giderek sahneyi göz
Mudanya hattında da münakalAt in- den geçirmiştir, 
kıtna ujtr<>mrstrr. Antigone'u temsil edecek heyet bu-

BUGüNKü PROGRAM 
7.30 Proıı:ram 
7 • .U MCLıllı: 
7.45 Haberler 
1.00 MDzlJı; (pi), 
8 15 Evin saati 

ız..so Prorram 
12 U TOrk111er 
12.4S Haberler 
ıs 00 Şarkılar 
11.00 Prorraın 
il.Ol ince uz 

t 8.1 O Mlizlk (pi.) 
19.00 Xonuıma 
19.15 Dan\ müzifi 
19.30 Hsberler 
ı0.45 Klhik müzik 
20.1.5 Radyo Gueı:ui 
20 45 TUrltOler 
21.00 Ziraat Talı:Timi 
21.10 Temoil 
22 00 Orkeotra 
22.30 Haberler 
22 45 Kaap1111 

gün ~ehrimize ge~ecektlr. 

Memurlara Hakaret Eden 
Bir Sarhoş Yakalandı 

Evvelki gün Bcyoğlunda umumi 
evlerden birinde snrhoşluk yUr:Onden 
kadınları döverek gUrUllil çıkaran 
Süleyman adm~a biri işe müdahale 
eden memurlara d.ı hakaret etınir;;tir. 
Yakalanarak Beyoğlu meşhut suçlar 
mahkemesine vcri~en Sllleyman, bir 
uy hapse ve 59 lira para cezası öde
miye mahkum edilmiştir. 

lunacaktı. Tobruk'ta tutunmak karan mevziine çekilmemiz icap etti. Mar
ve buna ait tedbirler Auchinleck ta- sa Matruha çekildığimiz zaman on beş 
rafından alınmıııtır, Bu noktada harp gün kazanacağımız ü:nidi besleıuyor
kablncsi ve mütehassıs müşavirleri- du. Halbuki, beşinci cün yani 2ö Ha
miz daha evvelden Auchinleck'le muta- ziranda Rommel'in zıThlı kuvvetleri 
bık kalmıılardır, Harp sahnsıııdal:i bu yeni mevzi önünde göründü, 27 
başkumandanın ameli görüşü d:ıima Haziranda muharebe başladı ve kuv
hak!m bir karar o!nrak kalabilmr.sıne vetle takviye edilmiş o!an ordumuz 
ve kararının kat'i olmasına ragnıen, ilk defa olarak bir anda ve bütün me-:
eier hata varsa bizim de bu iş!c ha-ı cudu ile harbe: girdi. Halbuki düşnıa'lı 
tamıı olmuıtur. Hük6met namına bu pek ağır kayıplara uğrattıiımızı um
bakımdan tam mesullyet nlmıy:ı hnu muştuk. 
nm.,, Hafif Alman tilmenlerinin ve kı.ı'l<-

Tesllm emrinin Kahire veya Lor.dra vetli silahlara mnllk olan tank bk!ik
ve Vaıılngton'dan verilip verilmediğmi lcrinln ileri hareketi zırhlı kuvvet
soran Wardlaw Milne'e cevap vcr:n !erimizin tahrip edilmesi yüzılnrl~n 
Chorchill . bu kararın kale: kumandam yeniden geri çekilmeyi Jcap ettirmiş
tarahndan ahndıflnı ve hiç beklen- ir. Mahalline varmış ot:ın veya yak· 
medik bir sırada verilmiş bulunduğu· !aşmakta bulunan takviyelerin ndt>r-
nu söylemiştir. den ibaret olduiunu Avam Kamarası. 

Hezimetiıı sebepleri na söyliyemem. Yalnız bu takviyelerin 
muazzam mikdarda olduğunu söyli)e. 

Tekrar muharebeden önceki ııartları 
gözden geçiren Başvekil, rakip ordu· 
!arın takriben yüz biner kişiden mü
rekkep olduğunu, takriben 54 bin Al· 
manın muharebeye iştirak ettiğini söy. 
Jemiş: "Tank ve top bakımından us
tünlilk bizdeydi. Hııvadalse bugün ol
duğu gibi hSklm bulunuyorduk.,, de
miştir. 

bilirim Şunu da illi.ve edeyim ki, mu· 
harebeye hiç bir veçhile lcaybeciilmis 
nazariyle bakmıyoruz,., 

Churchill bir müddet evvel ortn 
şarktaki İngiliz kıtalarından bir kıs· 
mının Hindlstana cönderildijni, ora
dan orta şarka hareket etmek iiıere 

olan ba,ka kıtaların Hindistanda bıra
kıldığını söylemiş, son iki senede tn

Churcbill 
mlştir: 

sözlerine !iÖyle devam et- giliz ve Birleşik Amerikadan orta ~ar

"Dli§man daha evve! taarruza rec;
memiş olsaydı, müttefikler Haziranın 
ilk günlerinde tanrruza başhync.:ıkl:ı:-
dr. Fakat düşmanın taarruza hazıı . 
tandığı anlasıhnca bu taaruzu müsttıh 
kem mevzilerimizde beklemek ve müm 
kün olduğu kadar büyük kuvvetleıle 
mukabi! taarruza geçmek kararı vı-rll. 
dl. 26 Haziranda Rommel'in ilk ta
arıruzu biıı.şlachğı zaman vaziyet tu 
merkezdeydi. Fakat, Rommel glrmi· 
ye muvaffak olduğu yerde inatla tı:;

tundu. Biz bu mücadelede o kadıır 
hırpalandık ki, müessir bfr mukabelede 
bulunmak elimizden gelmedi, Nihayet 
muharebe Birülhakem etrafına mti
kal etti. Fakat buradan da c;eki:me'.c 
zaruretinde kaldık. Rommel'in ve "r. 
dusunun taarruzlarını her gün taz~le
difi ıörillüyordu. Daha sonra muha
rebe Akroma ve Knlghte Bridgh "Sö· 
valye köprüsü,, mevkilerine intikal ~tr 
ti. Burada 13 Haziran sabahı 300 tank 
la giri;itiğimi% bir muhare~den 70 
tankla çıktık. Bu vazyct, düşman ay· 
ni kayıplara uğramndan husule gel. 
mişti. O muharebenl~ cereyan litk!J.
ni bilmiyordum, Fakat bu hadiscledn, 
harbin merke:r.den idare edilmesinin 
mi, yoksa mlithiıı tesadüflerin ve har. 
bin tahmin edileme.-: safhalarının bir 
neticesi mi olduğunu takdir etmek va 
zifesi Avam Kamarasına aittir. Zırhlı 
v.asıtalarmırzın niıbetslz kayıbı nr
:ıısmda Rommel ordusu lcııvvetlenı:ı~ 
bulunuyordu, Gazaladan çekilmelı: ve 
Ha!faya • Kapuızo • SolJum müstah· 
kem hattını tutmak kararı o unıa:ı 
verildi. Fakat evvelce bildirdiğim şe 
kilde Tobruk düşünce, Marsa :Matruh 

ka 950 binden fazla asker, 4500 tank 
6000 tayyare, 500 e yakın top, 50 bin 
makineli tüfek, 100 bindell fazla k om· 
yon ıönderildiğinl söylemiştir. 

Churchlll daha sonra, Auchinleck'~ 
karşı beslenen itimadı belirtmiş ve: 
"İstikbal hakkında farla bir ıey söy· 
lemlyeceğim, Yalnız istikbalin göste
rebileceği olaylara karııı cesaretle ka:-
ıı koymalarını meclisten ve milletten 
isterim.,. 

Harp uzu1ı sürecek 
Başvekil, harbin kısa ıürececlni. hiç 

bir zaman söylemedğini kaydetmiş: 
"Harbin uzayıp gitmesi daha muhte
meldir,. demiştir. 

Uzak şarkta ve Afrikada uğraruhın 
hezimetlc:-re rafmen zafere itimadını., 
sarsılmadıfını belirten Churchill. Rus 
mukavemetinin Hlt!eri hayrete düşür
düğünü, Rusların 6lilın veya zafere 
kadar mücadeleye devam edeceklerini 
ilave etmistir. Baoveklle göre Avus 
tralyanm bu sene istilba uirnması 
mclıtemel defildir. 

Churchill, :MısJl' muharebesinln ıtiın· 
di terazinin gözünde oldufunu kayde't
tikten sonra. "Zaferin kat'i olduğunu 
iddiaya hıklrımır yoktur. Zafer, vazı. 
remiz! tamamiy!e yaparsak tahakkuk 
edecektir. Avam Kamarasının vazifctl 
ise. hükilmetl tutmk veya deilıtlrnıek
tlr. Eğer hlilrllmeU defl1tirmi1oru 
tutması lhımdır. Harp zamanında ikl . 
sinin ortası olmaz,, demiştir. 

Churchill. mllli mlidafaa naı::rlr
fını bıraknuya taraftar olmadıt•nı 
kaydederek şunları illve etmi,tlr: 

"Üzerime aldığım vazifeden ben' 
&7letmek hakkma ma!iksiniz M·"" 

1 A1' 

İSTANBUL MEMURLARl lKağıtçllara 
KOOPERATİFİ KURULDU Kağıt Veriliyor 

idare Heyeti Seçildi ve işe Başlamak Mektupluk Zarf Kağıt 
i · f Ed B .. t.. H 1 ki B"f ·ıd· Darlığı Kalkacak 
Çin cap en U Un azır 1 ar 1 iri 1 KaM ve z:ırf dıırlt~ını önlemek ü-

Şehrimidn tanınmış tAcirlerl geniş üzere !<tatü evrak ve İkhsat VekAle- ıP.re kf\i!rt lthalfıt blrlil?i e\'velce tes
tcşkilıltlı bir koop .. r:ıtif kurmıya kıı- tinr gönderilec-cktir. hit edilen 22 bhfe klı_l!ıt ve zarf ver.
rar vermişlerdir. Kurulacak koope- Yeni kooo<'r:<tir kurulur kurulmaz mive ba~lamıı;ttr. Runlarıtan birinci 
ratlfln me:;gu\ olııcağı mevzular ve mevcut bulunan "İ~tanbul Belediyesi 'lmıf:ı ayrılanların her birine 2:ı<ıo, 
hissedarlık şekli etrııfmda Vali dok- memurları koo!)erı::tifi., bütün borç - ikincilere lROO kil'> k1ii'ıtt verilm<'~I 
tor Lutfi Krrdarlo tPmas edilmiş, ne- tarı. alacaktan ve diler muıımelele- ltararlasmrshr BHlk k6ğıtçtlardan 
ticede kooperatıf'ln "İııtanbul rne.mur- rlyle birlikte t-u kooperntl!e devre - birer tııahhütmıme ~lmı•ttr. Bunı:ı ı.ıö
larI ve ml\stahdcmieri kooperatifi,. dilecek ve Bel .. dive memurlar! koo- re. kllfhktlar halb 21l :rnrf vı- 40 ta
adl altında çı:ılışması karnrlaştrrıl- peratifi lağ\·edllecektir. baka k;il!Ttt:ın ta7h ı:ııtış vnnm1v:ı
mıştrr, Kooperotl!in hazırlanan statil- Yeni tecekkiıl ede<-l"k kooreratlf raklardtr Miie••e<:'l1a dıı ıınrak l 000 
sil ta~dik edilmek üzere notere veril- herhangi bir hu!<ust işle meşgul ol - 7'.nrf ve 2000 1'5ğıt vcrile~ktir. Sn -
mlştir. Yeni kooperati!ın bir idare mıyııcak, şehrin birçok böl.ı:elerinde tı•lnr icin vfü·de 30 bir kAr bTTaktl
heyeti, bir de mfı~şE'bbls heyeti ola- şubeler ve mağaı:ılar açacaktır. mtshr. Birlikt"n k1Htıt alanlar ate
cakttr. İdare heyeti Munıt Furtun. Belediye kooperatifinin bu koope- d<'nberl ktrtaı;iyf' tıC'aretı ppıın es -
Mehmet Sipahioğlu, Şehir Meclisi tı- ratife devrinden sonra bOtiln memur- nnfıı vfü:rte 10 bir J,Ar ııl::mık ve fln
ıasından kimyager Hulki ve Toprak lann yakacak, yiye<:('k. giyecek ve van fel'kert>lerlrin ıılhnıı lsı>rt't f'de
Mahrulleri Ofisi Müdürü Şakir lle ba:ıı eşya ihtiync:ları ucuz bir ,ekil- rck en ı:nk 200() :r<:rf ve 4000 kiıı;ıt 
Sezai Ömerden te~ekkill etmist!r. de tt'min edliPcPktlr. Yeni koopera- vereceklE>rdlr. Perakenn"1'ilcr bunları 

"İstanbul mı-murları kooperııtiti,. tit İaşe Müdürh1ğün0n yapacıığt er- ancak yfü;de ın kAr ild,·e.~vle snt.ı-
nln bütün bazırlıklan bu hıı!ta için- ıak tevziatı isinde memurlara büyük cnklardTT. Birlikten alınan klığıt tnrı
de tamamlanacak ve tssdik edilmek kohıvlıklnr temin E'dt>cektir. lan mektup, ıst!dı ve d;ı•ctilo kôjtldT 

haline getirflmektc<lir. K:'U!ıt ve z:ırl
lnrm en geç Pazarte"f günü sııtı~ına 

başlanacakhr. 

tbuat Aleminde fasılasız 43 
)'ıl çalı mıJ. e"'ektar bir vatan• 
da§: konsofllcl Atnf. ÖmrUnUn 
bakiyesini h414 neşi r ve irfan A· 
!eminde harcıyor. O kadar mUte• 
vnzl ve o 1<adıır celebi meırep 
bir aCfıım ki, g<lr!ırıce sevmemek 
ve saymamak miimkün deöll. Bu 
zat, evvelki qtin bir beyanname 
tılnl halletmek için bir polis 

merkezine girllyor. o ifrat derece· 
deki nenketlyle e~lferek bOkll· ı 
terek l"lnl anlatıyor. Al:lkadar 
memur l"e ı;ldlyormuş, dlnfeml· 
yor. Konsolitçi, o memurlarclan 
bir derece daha llstün olan me· ı• 
muru görmek istiyor, fakat ka· 
pıcı: 

- Amanı diyo:-. lcerl girmeyi· I 
nlz., Bey çok hiddetli ... 

Fakat, konsolltcl kapıyi vur· j 
muş ve: ııcmı:1 bulunuyormuf. İ 
gorl dönememiş yine o çelebl ta- ! 
vlrrarivle ve ceklıtı:ıen vazlyetlyle· İ 
- Efendim, dl'mil'; beyanname 
vereceğim de. Bu lşn memur o· 
lan ... Etin Ucuzlaması için 

Tedbir Düşünülüyor 
Geçen ytla :rılsbf'tle ibu yıl sehrl

mizde et fiyatlan hAlA pah:ıltlığmı 
muhafaza etmektedır. Yapılan Jnce -
lemelere göre, şehrimizde bol mlk -
tarda kfü;ük baş hayvan bulunmak -
tadır. Bu hayvı:ınlarm harlc.e Şlinde
rilmesi fiyatların dUsmemesıne sebe
biyet vermektedir. Halbuki diğer vi
tılyetlerde hayvanlartn harice çıkarıl
ması yasak edilml;> mıhınmaktndtr. 

Sebze Fiyatları 

Birdenbire Yükseldi 
Evvelki gün fst:ınbtıl Vf' mülha ~ 

katTna yağmur pi!'mıısı fi:tf'rfne d!ln 
ııebze fiyatlım birdenbire fırfamısttr. 

Bir gün evvel 3~ e -.ıltılan fasulye 
60. kabak 12.5 iken 25. domates 25 
iken 35 kuruşa, bamya 90 kuruşa sa
tılmıştır. 

nlı!er tııraftıın avukatlar fstlda ve : 
l:lviha yazmak ve miiıwedde yapmalı' i 
Uıere kAi!tt bulıımndtklartndan ba - ı 
hisle barova mür:ıeıın• etmişler, ba- i 
rn dıı '':ızı;·eti Adliye Vekaletine bil- ı 
rlirmiştir. -n----

Dün 23 Lokanta 

Bir derece üstün memur yerin· 
den fırlıyor: 

- Çık k k d·sarı .• diye hay· 
kirıyor. clkl Benim dert dinliye· 
cek vaktim yok .• 

Konsolitcl Asaf, öyle korkuyor 
ki. kendini sokıı/;a dar atıyor ve: 

- Kimden kime ı;ekva edeyim, 
diyor va beni tokatfasaydı ne ya
pardım? 

ALl\kalılar Ticaret Vek:Aletine mü
racaat ederek viH\yet dahilindeki hay 
vanların barice çıkarılmamasını tst:i
yeeeklerdir, Bu suretle et fiyatlarıntn 
ucuzhyacağı sanılmaktadır. 

Partide Bir Toplantı Yapıl :h 
Dün öğleden sonra C,H,P. merl "Z 

bln.astnda idare heyeti reisi R~at 
Mimaroğlu'nun 't:cskanlııtında 1 lr 
toplantı yaptlmıştır. Toplııntıda kaıa 

idare heyetleri reisleri hazır bulun -
muştur. 

~~~~-o-~~~-

Şerbetçiler İçin Tek Tip 
Bardak Yapılacak 

Alkolsüz meşrubat satıctlart su, şer
bet ve limonatanın muııyyen bir ölçü 
He satılmasını, bunun Jçfn de tek tip 
bardak tesbltini kararlastırmıııtır. 
Paşabnhçe cam fnbrikaslna hususi 

barlaklar ııiparış edilmiştir. 

Yeni Kız Öğretmenlere 
Diplomaları Verildi 

Ktz öğretmen okulundan bu ytl 
mezun olan 240 talebeye diplomaları 
verilmiştir. Törende Maarit Müdürü 
Muhsin Blnal da hnzır bulunmu§tur. 

~ na~(nrafı 1 i~cirle 
malda beraber, bu kalenin yir. 
mi beş gün süren emsali görül. 
memiş hücumlar sonunda dü: -
müş olması muhtemel görülmek. 
tcdir. 

Kursk cephesinin bazt keı;lınlerinde 
yapılmakta olan şiddetli muharebe -
lerde düşman ınıılzeme ve insan ba -
kımmdan ağır zayiatıı uğramaktadır. 

Bu cephede Alm:ın taarruzunun b:ı§· 
ladığtna dair emareler görülmekte
dlr. Şimdi Lenlngrııd ile Kursk ara
st. şiddetli mubnrebe!erle kaynıyan 

bir yanardağ hnlinl almtştır. Almım
lar taze kuvvetlerle birbiri ardına 
ağrr hücumlar yapmnktıı.drrlar. Fakat 
bütün bu hücumlar yeni müdafaa 
hatlarına yerlec:en Ruslar tarafmdan 
akamete ueratılmıştTT. 

Daha şimalde Mo~knvanın 160 ki
lometre garbtnda yedinci Alman tü
meni Ruslar tarafır.don kAmilen im
ha edilmiştir, Bu tümen, !_'tus cephe
sinin bir noktasmda bir buçuk kilo
metre genişliğinde ve üc kilometre 
derinliğinde bir gedik açmı5tlr. Kı
zılordu mukabil bir hlicumla düş -
manı bu gedikten atmıyıı ve eski hat
larına yerleşmiye muvnfCak olmuştur. 

Bir harp muhabiri. muharebe saha
slnda Almanların 2500 den farla Al
man cesedi bulundujtunu blldlrmiştir. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 2 <A.A,) - Sovyet teb

liği ekinde. Rus uçaklarmm 30 Ha
ziranda 136 Aman Uınlttnı, 235 kam -
yonu, hücum arabasını ve bir miktar 
harp malzemesini tahrip ettlklerl ve 
hasara uğrattıkları. keza bir treni de 
tahrip ettikleri bildirilmektedir, Teb
liğe sunlar rnıve ellliynr: 

Kursk istikametinde gündüz şld -
detll tank sava5lar1 olmuştur. Daha 
başka Alman tnnklıırt tahrlp edil -
miştir. Almanl:ır, Sivastopol'un bir 
kesiminde 20 defa hilcuma geçmiş -
ler, 500 den faıla ö'iil vermişlerdir. 
Diğer bir kesimde Rus mitrnlyöıleri 
200 Alınanı yo~ etml~tlr. 

Yeni Fransız Sefiri Geliyor 
Paris, 2 (A.A.} - Fransanın yeni 

Ankara Büyük Elçisi M. Berıery va
z:ifesi ba3ına gitmek üzere dün ak -
şıım Parlsten hareket etmlştlr. 

olmadı:iınız bir hak varsa, bana mü
essir ıurette hareket etmek iktidınnı 
vermeden mcsuliyetlerJ yüklenmemı 
istemektir.,, 

Bunu müteııkip takrir reye konul
muş ve 2S reye karşt '475 reyi~ red
tt.-dilmiştir 

Kalyoncu Kulluğu 
Cinayetinin Muhakcme!i!İne 

Devam Edildi 
Kalyoneukulluğuııd:ı metresi Fatma 

Jııleyi öldürmek suçundan muhake -
me edilmf'lt~ ol11n pnfü• mf'mıını 

Mustafanın du"'l.lmllll'!na ııj!Tr c~rııdıı 
dnıım edilmi..-tir Evvt>lkl dururnıA

dıı Mmt:ıta krıdınıl' keneli kendini 
vurdutunu iddia etmiş, bunun Q7e
rine mahkeme Jalenln göbl"l!lndekl 
yaranın vııziyetlne göre bu lcldlanm 
nP dereceye kadıır doğru olabllece -
~inin tayinini Tıbbı Adliden sormuştu. 
Tlbbt Adlinin rrporunda yaranın va-
7.İyetine göre bunun Jale tarafından 
kullanılan tabanca ile ve bnşka biri 
tarafındıın atılnn b!,. kurşunla da ol
maııı ihtimıılleri bulunduğu zlkred!l
mf'kteydi. Bundan ~nnra şııhitlerden 

bekci Mehm .. di-ı ifadesi okunmuş ve 
dijter bt"kçl İlyaıım ça~ılması için 
dunışmıı ba!!ka güne btraktlmıştır. 

2 Vurguncu Adliyeye Verildi 
Sultanahmette Ücler sokağında 

bakkal Bayram Öureo sabun lhti -
karı yaptığlndaıı, J emberlltaşta Vezir 
han cadde~lnde marc;ngoz Yunus yo
ğurtu pahalı c:attığındar. Milli Ko -
runma mahk~eslne verllmişlerdlr. 

ft.?? Ba.~tara!ı 1 incıJe 
çarpışma sonunda düşman tank. 
ları geri atılmış ve kuvvetleri • 
mjz Kuattara münhat vadisinin 
şimal ve cenup kesimlerinde 
n~evzilerimize 27 kilometre me. 
satede düşmana taarruv.a geçmiş 
lerdir. 

Bir temmuz günü şiddetli kum 
fırtınaları olmasına rağmen bom. 
ba ve av ucaklarımız El Ale. 
meyn çevresinde diişmana kar.jı 
kesif ve toplu taar!'Uzlar yap. 
t!•tşlardır. 

Sidi Barrani civ::ırındaki iniş 
sc.halar1 da bombaianmıştır. Ye. 
di düşman uçağı tahrip olun -
muş ve başka bir <;okları da ha. 
Slira uğratılmıştır. 
Ağır bomba uçakı:ırımız düş.. 

man birlikleri üzerıne geniş öl. 
çl.ide taarruzlarına devam etm•ş. 
terdir. Dün gece düşman hava 
faaliyeti nisbeten az olmuştur. 

Alman resmi tebliği 
Berlin. 2 (A A.) - Resmt tebliğ: 

Mı~ırda, kudretli Slukıı teşk!llerlyle 
desteklenen Alman ''e ftalyan til -
menleri çetin Hva~lardan sonra El 
Alemevn mevziini yarmTşlardır. 

Hııl~n Nil ıfoltasmn do~ çekil
mekte bulunan bo7gun İngiliz krtıı -
tarının t;ıkibine devam olunmaktadtr. 

Port Said dfl'ı h. <'evteı;lnde bir Al
man d~nlzııltıı;ı IROO tanilAto tutarm
rta bir fngi!ir mühimmat iemisini 
h~tımıt~tır. 

Mıılta Pdast Ustllnde fngillıo: hava 
alanlartna karşı yapılan taarruı:lara 
başarlyle devam edilmiştir. ,... 

/talyan tebliğine göre 
Roma, 2 (A.A.) - Bug{ln neşredi

len asker! tebliğ. J\fr!;rrda Araplar 
körfezinde kuv\'etl~ tahkim ve tsrar
la müdafaa edilen El Alemeyn'dekl 
fngillz mevzilerinin dOn İtalyan -
Alman birlikleri tarahndan hücumla 
zaptedfidiğini blldirmektedir. Şiddetli 
blr çarptşmadan ıonrn Mihver kuv -
vet1erl düşman mevz.llerlni yarmıs -
\ardır. 

Kat'i meydan muharebesi 
Kahire, 2 ( A.A.> - Meydan mu

harebesi dünkü Çarşamba ıünU er -
kenden ba~lamıştır. Fakat mevıflcr 
hakkmda henüz hiç malt'.lmat yoktur. 
Şüphesiz her ilci taratın ba~ca ztrhlı 
kuvvetleri birer ıet teşkil etmekte
dirler. Muharebenin El Alemeyn ba
tısmda cere73n ettiği ganılrnaktadır 
Doğuda hiçbir hareket haberi verfl
mlyor, Çetin <;avııslar devam etmek
tedir 

Lok:.e!~!~=;~~~:!~~ok•f• I 
bakan camekanl:mnd:ı yemek teşhl- ı 
rlnin yas::ık edllme!';i fü:erlne, birçok 
lokanta vitrinleri kAC!ıtla örtülmilş, 
boyanmış ve perdelermi~tir. Fakat 
baıt böl!?t>lerde M1ıi bu yasağa rla- ı• 
yet etmiyenler görülmüştilr. Emniyet 

Başından gecenlert bir mel<
tupla bize bildiriyor ve lfAve edl· 
yor: 

- Şu arl-remll' g:ızetede ne rl· 
nl ve Valiye lblAfını tazlmlerfrn· 
le rica ederim. 

Emektar arkadapn. bu mHum 
arzusunu ytrlno getirirken biz 
de mektubunun matbııımf:ı:dan 
aldırtlmasın:, vı;kanın tahkikini 

6 ıncı şube memurluğu Beyoitlu "e 1 
Emlnl\nü bölge!:indekl bOtün dükkAn- ı ve lc:ıbının fcrasınr rlcn edlyo· 

lart kontrol etml~. bu yasağa riayet ruz, 

etmlyen 23 ahçı, 4kembecl ve ke-
2
------------

bapçı cezalandınlmışhr. 

Bir Kayıkçı Abdest 
Alırken Öldü 

70 yaşında ts:nai! adfnda bir ka
yıkçı dUn sımdalmda ölO olarak bu
lunmuştur. Ce~edi muavene eden ad
liye tabibi f smııilin sbdest almak için 
denize ej'!ildiği blr str:ıda knlb sek
tesinden öldüğiinil tP-sbit etmiş ve 
cesedin ~ömülmegiııe i?:ln verllmfştır. 

1 KOCOK HABERLER 1 
* TERKOS SULARI - Zorek IJblce· 

ılndckl bllt!in evlere ıerkns ıı:y•ı vcrebılmcır 
ı,ın borul4rın ıı:cniıletilmuine karar veri:· 
miıtlr. + AMONYAK GELDi - Set-,rlmbc lh· 

• •Helan bol mikterda amonyak ıı:elm•tt r, + ?NONU G!:ZISI - Inl!~fl .~rhlnlr. 
tcll'mU& sonuna kadar kat"t ıurctte bltlril
mnl kararla~urrlımıttır. 

4q:_r Buştarafı 1 incide 
siiren savaşları müteakip bir tem 
muzda dünyanın en kuvvetli ka. 
lesi olarak şöhret kazanan SivaS
topolun kara ve deniz kale ve is. 
tihkamlarına girmişler, başka 
kuvvetli istihkamları, kayalar i. 
çinde oyulmuş mc\'zileri, yer al. 
tındaki savaş yuvalarını, beton 
ve toprak blokhavzları ve sayısız 
sahra tahkimatını her smıf sila. 
hın misal teşkil eden muntazam 
iş beraberliği sayesinde ele ge
çirmişlerdir. Burada alınan esir 
ve ganimetin sayısı heni.iz tama. 
miyle tesbit edilememiştir. 

Sivastopolda bozulan düşman 
ordusundan geri kalanlar Kerson 
yarnn adasına iltica etmişler -
dir. 

Sfvostopol etrafında yapılan savaş
lar strasında Alman \"e İtalyan deniz 
hıırp kuvvetleri Tuıtnmlral Gcorgesco 
ile gemi süvarisi ~l:ıtiıın komutasın
da olar.ık mfikemmel bir işbirliği 
ile dll§mıın takviyelerinin gelmesinin 
önüne geçmişler ve baraj ateşleriyle 
kaleleri dUsünniye yardım etmişler -
dir. 

Alman ordusunun en afır çaptaki 
toplnrı harp bakımtndan Lenlngrad 
etrafmda ve Kronşdat koyundaki de
niz muvasale yollarını ve tesislerini 
ateş altJna almışlardır. Hedc!ler~e 
büyük yangınlar çıktığı görülmiiştilr. 

Rostot - Moı;kova bfiyilk takviye 
yolunun mühim demiryolu dü~Om 
nontalarma karşı y:ıpılan gece hava 
taarruY-lan srra:;tnda bu demlryohı -
nun muhtelif noktalarına isabetler 
olmus ve vahim hasarlar ika edil -
miştir, 

Buz denizi cephesinde savaş ve pi
ke uçaklarımtz a~ır çapta bombıılar
la Mourmansk limanı tesislerine ve 
demlryolu garına büyük hasarlnr 
yapmışlardTr 

Büyük Alman taarruzu 
Ankara, 2 <Radyo gazetesi) 

Şark cephesinde Alman bllyilk taar
ruzunun başlamış olduğu gelen ha
berlerden anla~lmaktadır. Henilz e
saslı bir hamle yaptlmamış olmakla 
beraber, Almanların biltün cephe bo
yunca harekete geçtikleri görtılüyoı; 
Taarruzun atırlığı, görünüşe göre. 
Kursk'da ve Kursk'un oımal b8lge
ıindedir. Bu kesimde bUyUk hava 
kuvvetlerinin kullanılmast ve buna 
mukabil Harkof'un doğusunda esaslı 
hareklt yaptldıJ:ma d&ir hiçbir habex 
gelmemesi bu tahınJnl kuvvetlendl.r
mektedir. 

Rumen radycısu da Almanlann Mos 
kovanın cenubundıı bir noktada bir 
cep yapmıya muvaffak oldukl r1nı 
bildirmiştir 

Te • 
ıs 

dı 
A nknra, 2 (TAN) - İki i\lman 

şampiyonun işt!ı-akiyle yapılan büyük 
Ankara tenis kupası maçlan bu ün 
basladt Alman oyuncuları Koch ve 
Dr E«~rt ile Hıısan Vedat Abut, Feh
mi; Girawt İvan çeyrek sona kaldılar. 
Kar,şılaşmalara yarın, obilrgün ve pa
zar günü devam edilecektir. Çok 
zevkli cereyan eden karştlaşmalnrı 
Hariclve umumt kAtib! Numan Mcnc
mencı~ğlu ve seçkin bir halk tabnkas1 
seyretmişlerdir. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altm 3245 kuru~an ve bir 

gram kUlçe 440 ktınıc:tan sattlm! tır. 

Cebelitarık e r 

o a n ı 

ft?r Uaştarafı 1 incide 

Filistinde sükunet 
Kudüs, 2 (A.A.) - Resmi bir 

şahsiyet Filistinde herkesin Mı· 
sırda, hududun garbinde askeri 
vaziyetin iyi olmadığım fakat 
pek yakında İngilizlerin vaziyete 
bakim olacaklarına kani bulun. 
duğunu söylemiştir. Müttefikle. 
rin düşmanı geri püskürteceklc. 
ri kanaati hakimdir. Filistinin 
mali mahfillerinde halkın sükO. 
netini muhafaza etmesi mfilllnu. 
niyetle müşahede edilmektedir. 
Halk bankalara para yatırmıya 
dt>vam etmektedir. Esham ve tııb 
vilat düşmemiştir. Maliye sağ .. 
larr.dır. 

Amerikan rp 

Gemileri 
ıt':>t?" Bn~tnrafı 1 incide 

London Derri. bir harp üssü 
için lüzumlu bulunan Jlütün 
teknik tesisata maliktir 1 

Avustralyaya. takviyeler 
Melburn, 2 (A.A.) - Birleşi'k 

Amcrikadan Avuı;turalyaya ye. 
niden birçok miktarda tayyare 
gelmiştir. 

Kanada lıazzrlanıya> 
Ottawa 2 (A.A.) - Knmrda 

Başvekili M. Mackenzie King 
parlamentoda şöyle demiştir: 

"Kanada kuvvetlerinin düş ' 
manla çatışacakian saat yak.. 
}aşmaktadır. Ge!~neklerım\zo gO. 
re erkeklerimiz şerefle çarpışa• 
caklardır. Bıınlann taarruzdakı 
payları çok bi.ıyük olacaktır." ,, 

Sıvastoporda vaziyet 
Londra, 2 (A.A.) - Berlin radyo• 

su bugün öğleden sonra yaptı!ı ya ' 
yımda, Slvast.opol'daki Sovyot gnıp' 
larinın mün!CJ'.it mUdafna mcvz.ile' 
rinde ve kayalar arcsrndakl dcriP 
boğazlarda mltTalylS7 yuvalaı1 halin 
getirilmiş mahzenlerde ümltsb:ce mu 
kııvemete CJ1ıvam ettiklerini kabul et 
mektedir. 

~ 
Berlln, ! (A A) - FühT r, 

ordulan komutant Gene 
Mar~o ter 
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~cfres de!ilstlrme~ (25) 

M. ANTEN 
ısır harbinin yeni ve belki dt
kat'i bir safhaya girdiğini gös

teren haberler gelmektedir: 
General Auchln!eck kuvvetlerinin, 

1skcnderiycnln takriben 110 kilomet
re garb!nde müstahkem bir mevki ha. 
line getirilen El Alemeyn'de Mıhv'?r 
kuvvetlerini durdurmak ve püskürt.mel\ 
için büyük bir harbe tutustuğu bıldi 
rıllyor. Bu keyfiyet 8 inci ordunun 
HU tal.-viye kuvveUeri aldıftnı gös
termektedir. Londrada, bir aylık bir 
harpten sonra yorulmu' ve zayıfl'\· 
mış o!an Rommel kuvvetlerinin bu 
hatta tutulabileceği kanaati mevcuttur. 
General Auchlnlcck'in 3u mcaldckı 
gündelik emri bu kanaati teyit et
mektedir: Muharebe b!tmcı:İıişti,. Vf' 
düşman yenilmeden bltıniyccelı:tir. 
Düşman zayıflamış1ır, iaşe merkezle
rinden uzaklaşmı§hr. Düşmanın taka
ti k~llinceye, mahvoluncaya kadar 
tlayanmanız l&zımdır,,, 

Muhtelif kaynaklardan ge?en haber 
lerden, müttefiklerin Mısın biç bir 
fedakarlıktan çeklnmiyerek müdafaaya 
karar verdiklerini, İnglltereden ve A
tnerikadan çok m!kdarda takviye kuv. 
Vetlerl bilhassa tayyare gönderlldii!i 
enlasıl~aktadır. 

Bundan ba15ka, son Mihver muvaf
f kıyetlerinden sonra, bir çok kimse
ler tarafından stratejik bir ebemt11iYf'
U kalmadığına hükmedilen Maltanın 
da mUttefikler tarafından takviyesine 
devam ed ldiğini gösteren haberler 
gelmektedir. Amerikan lHıhri:re neza· 
reti 12,000 tonluk Wasp tayyare gemi· 
siyle Mnltaya tayyare takviyeleri gö-ı
derildiğinl bildirmiştir, Bu keyfiyet 
müttefiklerin Akdenizi Mlhveorcllcre 
bırakmamak azminde olduklarım vı> 
Ma!tayı Mihver gemilerine ve üsleri· 
ne karşı bir taarruz üssü olarak kul
lanmak istediklerini göstermektedir. 
Mihver kuvvetleri mafllibiyete uğra

- Yarak rlcate mecbur oldukları takdir
de, Maltanın mühim bir rol oynaması 
çok muhtemeldir. 

Bir Lizbon telgrafma göre: Porteki:: 
sularında, bir kafileye refakat eden 
İ?lglliz harp geml!erlyle Mihver t:iY· 

ı Y releri arasında şiddetli bir mulıare
bf' cereyan etmektedir. Bu haberdt'n 
Mihverin Cebclitarık'a taarruz ihti· 
rıali karşısında İngilizlerin boraya 
t kvlye kuvvetleri gönderdikleri IT'.ana
ıı ~ıkarılablldı •i gibi. Mıbvercllen ön 
l·mek maksadıyle Septe'nln ve 1.:n-
tanın işg 1 ni istihd f eden bir leşeb
huse girlştik1 eri de akla gelebilir. 

Şark Cephesinde 
Son gelen haberler, lieningrattan 

Rostofa kadar bütün cephe boyunca 
Alman taarruzunun başladığını gos· 
termektedir. Dunkü Sovyet tebliği Al
manların Kursk'ta yaptıkları bütilı:ı 
t:ıarruzları düşmana büyük kayıplar 
verdirerek püskürttüklerini ve yalnız 
blr cünde 150 Alman tankı tahrip et
tiklerini bildirmektedir. Askeri müte
hassısların mütalealarına göre Alman
lar Kursk taarruzunu şu ile makııaU:ı 
Yapmı§lardır: 1) Kışın bozulan hat 
larını düzeltmek. 2) Moskovanın tak 
rlben 200 kilometre earkında ve Mo.>
kovadan Rostof hattı üzerindeki V 'l· 

,. ronej ııehrini ele geçirmek. 3) S:>vyet· 
lerin merkez ve cenup ordularını bir-

• birinden ayırmak .. Son bir habere gi:\· 
re: K1~!ordu Moskovanın garbinde 
bi~ Alman tümenini imha etmiıtir. 
Hıssedildiğine göre ark cephesinde 
bu sefer hava üstünlüğü Sovyetlerın 
c~fndedir ve Almanlar merkez c:phe
s1ne Kırımdan bir mikdar hava kuv-
veti çekmek mecburiyetinde kalmı~
lıırdır. Bu keyfiyet bize Sovyctlcrin 
Slvastopolda anudane mukavemet;e
l'iyle bilhr a Alman hava kuvvetl1:
rini yıpratmak istediklerini glistcr
mcktcdir. 

Rus istihbarat ajansı Almanların şi
mal kestrııinde Uç Sovyet ordusunu 
imha ettikleri hakkındaki iddialnrmı 
katlyetle tekzip ederek bilakis kızıl· 
0~dunun verdıği 20.000 kayıba m•Jka· 
bıl Almanların 30.000 den faz!a uyi
at ~erdiklerini bildirmiştir. 
Bır Alınan fevkalade tebliğf Sin!!· 

topolun zaptedldiğinl. Alman ve Ru
Jncn baynıklarmın tehir vt- liman üze
rinde dalgalandığmr bi!dirdikten son
ra Ruslıınn Chersoncs yanm adasına 
kaçtıklannı söylemektedır. Bu ilave, 
~lvnstopa!un tamamlyle zaptolunduğn 
~kkında bir güphe uyandıracak ma

hıyettedlr. Moskova kaynakları ise Si
- vastopoJun zaptedildlği hakkındaki Al
~an iddiasını yalanlamakta ve ::ıüda· 
aanm çok güç şartlar icinde hill de

, vam ettiğini bıldirmektedir. 

Yapak Standardizasyonu 
Ynpalt ı;tandnrdı fçin aynlan tip

lerin geçen senenin nıallarmdan fark-

' ruz olduğu göıillmOstUr. Bu incele -
, hıe üzerine geçen sımekl tipler bu 

G<!ne için dohi tip olarak kabul edil-
hılş!fr. Tiftik tiplen de gelecek hnfta 
lesbıt edilecektir. Diln yapak ve tlf
tık birliğinde bir toplnntı yapılmıştır. 
l'oplanttdn yapak ve tiftik amba16j 
sistcmlerl tesblt olunmustur. 

~l NEŞRiYAT: • , 1 
11 l>ERDE VE SAHNE - "Perde •e Sahne., 
Jlt~ temmuz uyıu blr,olı: krymctll yazılar 

zcnıı:ııı resimlerle ,ıkmıJtır, 

AN 

Devlet l\.onscrvatuan talebesinin "Madaın Butterefly" operasını temsiJinden bir sahne 

t Konserv tu 1 
il • n go e,, un Temsilinden Evvel 

-1-

ıır kaç gün sonra lstanbnl hal-
kı, Ankara devlet konserv;ı. 

tuarının ~ehrimizde vereceği t~sn 
ile karşılaşacak. Sanat sahaaında be
reketli meyvalarını vermlye bcışhycın 
bu resmi miiessese, memleketin yal
nız irfan ve sanat ilemiylc allkadar 
değildir: lnkı!ap tarihimizin de en 
kuvvetli "hamle'' !erinden birini teş· 
kil eder. Çünkü asırlardanberi ilk 
defa olarak devlet. b izi elimizden tu. 
tuyor ve en ufnk teferrüatına !tadar 
diiısüncrek kurdufu bir sanat mebe
dinin kapısından içeriye sokuyor: 
Evvelce daima münferit zevklerin im 
tlyazını taşıyan bu memlekette ea· 
nat, artık umumun manen tasarrufa 
hakkı oldufu müşterek bir maldır 
Bunu, herşeyden evvel slhirli asl~ 
siyle bize ufuklar açan CU..,banyetin 
varlığına borçluyuz Devlet Konser
vatuannrn kurulması zannolunduiu 
gibi ufak bir iş deği!dir: Bunun se
bebi iki noktada hiilasa edilir: 

ı - Türkiyede k'asik bir "Sahne 
edeblyab,, mn olmaması. 

2 - Bir tiyatro ananesinin kuv
vetli çerçevesi içinde çalışan ve ye
tişen bir aktör neslinin bulunmıımnsı. 

Bu iki yokluk Devlet konservata
•l'tnm kurulmasına bir noktndan za
rarlı, diğer bır noktadan da faydalı 
olmuştur. 

Zararlı olması s:ınatkar ruhunu dl
dirgin, ütek ve ürkek bir h:ı!de bı· 
rakmasındandır, bu bakımdan mlite
Debbisler sanat abidesi ic;in lüzumlu 
olan en kıymetli malzemeden mah
rum kalıyorlardı. 

F'aydah olm:m da. çalışrlaeak scı.,at 
sahasının yanlış telikki!erle kuralan 
bina enkazından temiz bulunmsı idi 
Orada, uğraşanları tökeslendirecek 
ufak bir moloz kınntısına tesadüf 
edılmeden sanat abidesinin temelini 
Perçinlemek mümkün olacaktı; nik
kim de öyle olda. 

Eski rejimler için tiyatro bir türh. 
ö!düı~lemiyen yedi canlı bir ejı!ere 
benzer. Onun bakımsızlıktan sıska 
kalması için ne mümkünse yapılmış. 
tır. liele klasik bir "Sahne edeb;~ı: .. 
detrıek "Geçici mabutlnra,. tapınılma
sı lSzım gelen devirlerde ruhlara 
millet, vatan ve ins:ınhk aşlc!a,.ınr, 
velhasıl fazileti aşılayacak bir amil 
demekti, 

* 

(""-- Yazan:-, 

i.; ULUNAY j 
----------------------1 etmiş olarak yetiııir!er. Bu itlbar!a 
bir opera müessesesi başlı ba$ınll bır 
lilemdir. 

O müessesenin başında bulunmak, 
bulunabilmek kudretine sahip olmak 
yalnız o memleketi değil bütiln bir 
medeniyet dünyasını alakalandıraçak 
bir harekettir, 

Çünkü Devlet konservatuarının u
mum müdürü inam!maz derecede 
fecrik bir llemln hareketlerini tan
rim eden li.htıti bir kuvvetin mii· 
messiline benzer. 

Dünyada belki her mevkie bir a
dam bulunabilir; bundan yalnız: şa
nat sahası müstesnadır; çünkü bu, 
her şeyden evvel b ir "salahiyet'' me
selesidlı-. Mahdut bir bina sayılan o 
müessesenin içinde marangozlar, de· 
mlreller. tezylnatçılar, boyacı!ar. de. 
korcular, ıoık tertibatiyle uğrasanlar, 
terziler, perukacılar, elbisecil.:rden 
ba,ka artistler, baletçiler, koro teş

kilatı ve bunlara kısım kıs1m neza
ret eden memurlar, asistanlar neler, 
neler yokturr 

Bunların hepsi umumt müdürün 
emri ve nezareti altındadır. En u
fak bir kusur her halkadan ıec;tikçe 
mesuliyeti büyüye büyüye ona ka
dar gelir. 

Bu itibarla bir memleketin opera
sının baııına getirilecek şahsiyetin 
sanal hayatında ''hadde'' den geçmi~ 
olması lazımdır, 

Devlet konservatuarı nizamname
sinin çok sağlam tcmel!er üzerine 
kurulduğunu pek ar zamanda elde 
edilen müsbet neticelerden anlıyo

ruz. 

* Genç sanatk.irlar bu kuvvet~ 
toprakta gürbüz bir fidan gi

bi jstldatlannı fıı;kırttılar. 
Geçen aene verilen operalarda mu

vaffak oldular. Kendilerinde bir 
mukayese yapmak hakkını gördüğlim 
bazı kalem erbabının yazılarından 
böyle anladık. Bu itibarla Madam 
Butterf!y opC'nmndaki muvaffakı
yetle iftihar edebiliriz. 

hat, pandomima, rol, beraber ca?ı15 · 
ma ... 

Opera sıruflanndan fazla olarak 
da "kulak tcrblyesl, musiki partile
rinin tahlilleri,. okutuluyom1Ut. AY· 
rıca yardımcı ders olarak: Bir mo· 
siki Aleti öğrenmek. ritmik cirnnas
tlk, bedeni artistik, iskrlm, dans, e
debiyat, sanat tarihi, yabancı dil e· 
ser tahli!i. kostüm bilgisi, mak;yaJ 
dersi, armoni bilgisi, musiki tarihi. 
muhavere temrinleri ilah ... Gösteri
liyor. 

Görillüyor ki. konservatuar mezun 
lan yalnız yaradılış bakımındJn O· 

lan tstidatlarlyle iktifa edecek değil. 
lerdlr. On!ann tam bir sanatkir ol
mak için ihtiyaçları olan bütün ma 
lOrr.at düşünülmüştür. Ve bu malQ. 
matı edinmeleri onlara yalnız bızim 
memleketiml%de değil, beynelmilel 
sanat fi.!emlnde de yüksel< hfr mevki 
temin eder. 

* * Geçen yıl 12 Haziranda Ankara 
Halkevinde ilk defa olarak 

temsil edilen "Madam Bulterflv'' 
memleketin münevver tabak~sında 
derin bir alllka uyandırdı. Bu mü
nasebetle yazılan yazılı:ırd!l, bi1de 
bir opera tesisinden bahsedildiği 

sırada bunun ecnebi hlr eserin ter. 
cUme edilerek oynanması tarzında 
yapılmasından ziyade gerek güftesi 
ve gerek bestesi tı:ımnmen milli bir 
eserle baglanması hakkında bir k
menni hissettim. 

Bir çok defa musiki bahislerinde 
ynzdıfım gibi "milli ııes" le "mlllct
ler araSt fennin musikiııini,, bırbi
riyle karıştırmak doğru değildir. 

Bu itibarla Madam Butterf!y bü
tün dünyayı ihtiva etmiş bir musi
ki olması itibariyle bütün mllletle· 
re olduğu gibi bize de yabancı sa-
yılmaz. Muazzam musiki eserler:! 
devletler ve millet!er arasında hudut 
manialannı diizlemekt.. yegane mu
vaffak olmu~ imillerdir. 

1914 • 18 harbinde Fransa ile Al
man~ birbirini süngüleı·lerken PaI'.is 
openı.smr.Jn Wagner'in eserleri <'Y

naııı1ordu. Bu itibarla Puc;çini sah
nemizde bir milletin. bir cemaatirı 
ferdi defll. kıtaları, dilnyalan içine 
sıi!dıran bir sanat ileminin §anlı ta· 
biidir. 

MALTA ve Opera 
Yazan: ULUNA~ 

SİMDİ NE OlACAK ?., • 
" yarihln "Nil vergisi'' diye kaydet-

tifl Mısır, son bir ild gün J:ar
fmda kendinden çok bahsettiriyor • 
Bu muhtetem ü!kenln geçirdiği inla
lap fırtınaları hesaba sığmı:racak ka
dar çoktur. Banlan tarihçilerin tet
kiklerine bırakıyorum. Benim bunda 
tekrar edeceğim vaka1ar tarihin, ro
mantik ve lirik hadisclc:riDe temas • 
den safyalandır. 

... 

En Yakın Malzeme Deposu Olan T obruk'un 
Düşmesinden Sonra, Bu Harpte En 
Çok Bombaf anan Bu Adanın Şimdi 
Ne Olacağım Herkes Birbirine Soruyor Meseli daha leuetli olduCıı için 

herkesçe makbul olan lcan portaka!t· 
nın mitolojik efsanesi ındur: 

Züleyha, Yuııufa lşık oldota zaman 
bir çok kadın ahbabı onun ba aşkr.ıa 
ta'n etml!'ler. Züleyha, belki de kıs
kançlıta dayanan btı itirazlann önünü 
almak için bir gün hepsini sarayına 
davet etmiı onlara portakallar ikram 
etmiş , Misafirler bıçakla portakallan 
soyarlıırken Yusnfu çağırtmı§; kadın· 
13.r göıkr:..ti kapıdan cfrc:n bu ~t.tte.'l 
ayıramamışlar ve portakal yerine şııh· 
rem ıahrem ellerini doğramışlar. A· 
kan kanlar portakala kan15mı11 ve .. kan 
portakclı., bu suretle meydana gel· 
mlt-

Mosa vakası baklanda de ı~yle bir 
fıkra vardır: 

Hünerden nasibi o!mıyan b1r res
sam sergiye bomboş bir çerçeve g5-
türmüş ve te~hir edilmek için bir ye
re asılmasını istemiıı. Sergi müdilrü
oe: 

- Bu mühim bir tablodur. DenıJ~, 
hem teşhirini, hem de kataloğa konul· 
masın1 rica ederim. 

Malta adasının meş bur Valetb limanmın 
harpten önce bir göriınü ü 

MUdUr, boı çerçeveyi ovirmlı. çe
vl.rmlt: 

- bi ama, dcmiı. Bu. sade çerı;ce 
A kdenizln mavi, yeşU sulanna gö 
" mülmüş, adı pf'k sık duyulan 

bir ada vardır: Ma?tıı adası •. 
Bir mUnasebetle bu adadan bahse

den İtalyan ga:ı:etecllerlnden Gayda: 
"Malta, demiştır, İtalyan çizmcsinın 

topuğuna yapışmış bir düşman tay
yare ~emlsidir.,, 

Bu kısa fakat sarfh tasvir, Ma?tnnm 
harp başladığı gündcnben Akdenizdc 
oynamakta olduii'u rolü cayet vazıh 
bir surette ortaya koymaktadır. Bu 
sabit dilşman tayyar!' gemisini :2r:ır· 
sız bir hale koyabllmek ümldiyle:!ıı 
ki Mihver tayyareleri tam 20 aydan
beri durup dinlenmeden onu bomba
lamaktadırlar. 

Son on sekiz aydanberl, Maltayı bir 
üs olarak kullanan Britanya hava kuv 
vetlerl. Şimali Afrikaya giden kon.ıoy. 
larıı. saldırmakta, İtalyadald nna:s-1 
merkezlerini, Sicilyadaki hava mey
danlannı bombalamaktadırlar. 

Bütün bunlann önüne geçmek il 
zımdırl Mart ortalarında bir ciın Sı· 
cilya uhillerinde bulusan iki bü)iik 
devlet adamı, Goering ve Muss~linl, 
düşmanlarının elinde olan ba adaya 
doıi'ru baktı!ar ve konuotular •. Kim'llı
lir neler? Belki onlar da öniine ge 
çilmesi icap eden bu vakalardcın: vr 
belki de Maltanın isgalinin doğuracağı 
faydalardan bah~ettiler. 

Bir kere, Malta bir manin olnıak· 
tan çıkınca. ttalyan!arm "Bizim de
niz,, rüyası bir hakikat olacaktı. Son
ra. Akdeniz bir Mihver den;zl olun· 
ca da, İngilizlerin orta ve yakın §<ırkla 
olan münasebt-tieri iyiden iyiye kt's1-

!ecekti. Amerika ve lnı;ltered'"n bu· 
ralardaki harp sahnelerine getirilecel: 
tekmil malzemenin Ümit bumunda·1 
dolaıtırılmuı ve dolayısiyle m~nz.ıle 
varış müddetinin be~ hııfta geciknı~i 
icap edecekti. Ve en nihayet İtalyan 
şehirleri İngiliz tayyarelerinin şe:
rinden kurtulacaktı. 

Ve i~te yokluğu bütün bu imitya7'
ları temin edeceği içindir ki; lta!ya 
harbe girdiği gündenberi Mlhver tay· 
yarelf'rl deniz ü:ı:erindl'ki bu müsuh
kem mevkie atC1 yağdırdılar. 

* * 80 kilometrelik bir uçu5nn sonun
da, ıs kilometre genişllflnde, 

29 kltomelre uzıınhıfunda olan bu a
daya varıp onu bombalamak cüç b ir 

lay. fakat bombalaması rnç yekpare veden ibaret, 
bir kara parçası; Malta halkı r.e.>ur - Aman efendim. Sade 
tahammüllü ve kolay kolay yılmıyaıı tur mi? Bu eser. tarihin 
bir halk kiitlesidir. vaka&Inı temsil ediyor. 

Bir ehemmiyeti haiz olan sivil veya - . • .. 
askeri her hedef yerin altında; dörttf' - Evet. Bu tablo Firavun tarafın· 
bir ml!yon nüfu~un bliylik bir ek&t-ri 1 dan takip edilen Musanın kml denJz.i 
yeti üç metre derlnlığlndekl mahı.cn. ' geçişini tnvir ediyor. 
!erdedir. Binlerle halk, orta astıd:ı Sergi müdürü, bot çerocve:ye bir 
Malta !ŞÖvalyel .. ri trafında.n bzd•- göz daha attıktan sonra: 
rılan katakomb (mezar) lara iltica et - Peki. demiı. Musa nerede? 
mektedir. - Ge,tı •• 

Maamafih artık Maltalılar. bıı hfi· - Ya Firavun? 
cumlara o kadar alışmı15lardır ld; cc· - Gellyor. 
celeri pençerelere üıüımekte, bir ti - Kızıl deniz ne olmu3? 
yatco ıocyreder gibi, hava akınlanuı - Çekllmiı! 
temaşa etmktedirler. Bir gazeteci &• Mısırın ehemmiyetle kendinden bah. 
dada geçirdiği l!k ı:;eceyl şöyle anla- settirdlği ıu ıımıd3 Dev!d konscrva· 
tıyor: tuarının temsil vermek üzere lııtaubu-

"Maltaya vanr varmaz cittlfim ote la geli f bize Mısır operası hakkında 
lin ıabibi beni bir odaya götürdü ve: dünya musiki tarihine mal olmu~ bir 

- Beyim, dedi, bu odadan her ıey vakayı hatırlattı. 
cozükür. Gece yapılan tayyare hı!· Kahiredekl opera binasını yaptıran 
cum!arı; gündüz hücumları; batı! 1- ıimdiki Mısır kralının büyük babaSt 
talyan hiıcumbotl::ırı limana saldın-.ıı- Hidiv İ&mail pa~adır. Fransa hüküm· 
ya kalkana, onu bile görebilirsiniJ: 1 darlannı kabul için hem o muhteşem 

Otelci, sanki bana hücuma m-ıruı: binayı, hem de .. Ehram" lara ciden 
bir adada bir otel odası def!!. bilvtik ıoseyl ı:;ayet az bir zamanda J'•ptır• 
bir tiyatroda bir loca kiralamıya ui- mıştı. 
raııyordu. Bir yandan bina yapılırken btr ta-* * raft.an da meşhur İtalyan bestekln O gece alarmlar çalar çalmaı, o ''Verdi" yJ Mısıra davet ederek hen• 

telci benim od~da belirdi. Ben disindcn Mısıra alt bir opera beste
pcnçcreye götürdü ve g6stermiyo baş lemesini istedi. Verd:'nin meşhur Ay
ladı: da oııerası bu suretle hazırlanmıştır. 

- Görüyor musunuz, beyim, şunlar Ayda'yı, dünyanın en büyük operala• 
bizim avcı tayyarelerimiz. Şimdi bom rından biri olao "Skala" da dahi ~Br· 
bardıman tayyarelerine dikkat ed\nl düm ve Kahire operasında olduğa ka

Ben birbirini kateden 7 projektör dar ihtişamla oynanamad1ğına ahit ol 
ışığından ba kn hiç bir ıey ı:;örem yar- dum. 
dum. Wagner'in vatanı olan "B:ıyröt" to 

- Şimdi bizim avcı tayyarelerinıU bir opera binası yapılacatı zaman bir 
düsman oçaklarııu iyice çevlnyorlar, çok hükümdarlar bu tasavvura paraca 

Ben hali bir ~ey göremıyordurıı. yardım ettiler. O zaman en çok iane 
Fakat o, 1450 hücum seyretmenin ver. de bulunan yine Hidiv İsmall paıa ol
dıği tecrübe ve ah kanlık i!e hiç bir mU§tu. Son zamanda Avrupa ga.ıete
ıeyl kaçırmıyordu. Blr hayli uğrae- !erinden biri Hidivin bn ince!iğiui ıöy. 
tıktan sonra en nihayet benJ de ooğ- le tcf51r ediyQrdu: 
ru yere baktırdı. Artık. Malta ı;ema· "İsmall paşanın bütün ramanrnd:ıld 
farı üzerinde yer almakta olan btı hükümdarlardan fazla yardım etme· 
hava mücadelesini ben de aeyredi- sinin sebebi Wagner'in vatanı otan 
yordum. "Bayrôt" ü "Beyrut" sanmasından j. 

Karşı sokafın içinde, dr,anya ı;t- lert gelmiştir ... 
jamalariyle fırlamı!I Maltalılar heye· BUylik kadirılnaııhfa )'Bpılan mu· 
can!a bağınyor, İng!llzlerl teşvik e · kabcleye ne derslnlı? 

gunun için asrın icap ettirdiği Konservatuarın nizamnamesinde o- BucUn san:ıtkarlarımızla ı:trdiflmlz I~ değildi Fakat ilk cünündcnberl 

dicl naralar atıyor!ardı. Sanki sey
rettikleri bir futbol maçıydı. Yukar
da. avcı ve bombardıman tayyarelerı 
birbirine giriyor; e a ıda tayyare da· 
fl topları patlıyordı.. Doğrusu !>u gö 
rUlecek bir manza,a ~dı O"~G· 

1 ASKERlt~-· 1$_LERI 1 
.PATIH ŞUl:ll>SlNOt.rL U9 d ı;ııaı alamı 

yeril •e yabancılirının nıuaycııclerlne 6 tem
mu:ı 942 puuteıl lilnO ba ıanacaktır. Be
yo~lu vo latuıbul. Sarı>-er, Bakırköy eant• 
lerıııde lkıt.met eden yerlilerin y rU ıubelere 
yabanctlarm pbancr ıubeltte lkuncı l<lftdı 
ile ve Oç adet fotofraflarlyle mQracaatları 
llSn oıunuı. 

ihtiyaçlan memlekette ye:;lı:ş· kunması lazım gelen esas derslerin 
timtelr isteyenlerin ufraşmalan ön~. §Unlar olduğu anlafıbyor: 
rine çıkarılan manialarla neticesiz Sada bahsi, teneffüs tekniği, fesa· 

o lahüti mabedin kapısından yaoıı Mihverin Maltaya pes dedirtmek ü 
bir besteklirımrz ı:;irerse o dn hu- midiyle glrl tiği hareketler bosa (rit 
dutŞUz alt-min şanlı bir tabii olabilir. mi!Stir. Zira M~lta adaıır. kazm:ısı ko-

Çeviren: ULUNAY kalmıya mahkilm edile edile tıyat-ı: 
ro. ~i?' türlu ölemlyen fakat müte· Yazan: FRANÇIS DE CROISSET 
rnadıyen can çckllien bir hırllamba
ya döndü. • • 
Buıün bu tesis bir "ihtfzar"' a ni

hayet vermiştir. Devlet kon eıvaıu. 
arını, sanat semasında yükselten i
ki kanattan biri tlyatro. diğeri o
pera teşkilatıdır. Teşebbüsün başın

ı:ıa getirilen Kari Ebert'in bu "iı;!n 
ehU olduğuna .. ııüphe yoktur. Frank
f~.rt'ta 1920 de, bin türlü güçlükle 
gureı ederek kurduğu tiyatro mek
tebi, sonra Berlinde tesis eylediii 
di~er bir tiyatro mektebi, Berlin §e· 
bir oııerasının müdür ve rejisörlÜ· 
iü ve daha buna benzer bir çok me
ınuriyetıeri onun Avrupa tiyatro fi. 
le~lniı:ı Ön safında bulunan ~ahsiyet. 
?erınden biri olduÇuna ııahadet edi
yordu. 

HIN 1 1 D 

Opera, Devlet nı::ıklneslnde bir 
memleketin sanatta şahsiyeti resmen 
belirten en llizumlu bir cıvatasıdır 

Türkiyeyi. asırlarca süren uyuş~k 
lııktan silkindıren, onu kıyamete in
tizar eden ölü ılbi uzandığı yerden 
bir İsrafil "sOr" u ile ayağa kaldıra~ 
Atatürk inkılabı btı lü~umu tam za
manında takdir etmiştir. 

Mem?ekete sanat ufukları açacak, 
sanntkir Yetiştirecek böyle rcanıt bir 
mü.essese daima faaliyette bulunın 
verimli bir imaliithane demektir Ya
radılıolarındaki !stfdattan ba$lu. ser
mayeleri olmıyan genç çıraklar, bir 
heykeltra, kaltmi ile eekil?enC'Ct-k 
mermer Yığınları ~bi kendilerini bu 
Jmalathanenin tornalarına tt-slim e· 
derler. Oradan islenmiş, ve tekamül 

- Du Knısetı decU. Paris geceleri 
beni biraz altüst etti. Bir İngiliz ka
dm hakldndaki tdeahnı sağlam ve sıh 
hatli olarak dokunulmamıs blr hnlde 
saklamak isterse bazı mukayeseler -
den kaçtnmalı. 

Hiçbir sey anlamıyarak yüzilne 
baktnn. Demek mesele artık Gene -
ral Stones'in ltıztna ait değil. 
MAnalı bir bakısla: 
- Benim, dedi; Amerikalılara ne 

kadar karsı olduğumu siz biliyor de
ğil mi? . - ... 

- Artık öyle def lllm. 
Demek "eeker sevgili,. 4meri • 

kalı. 
Evet. Desdemona Van den Ba-

~•lt. 
- Ne vakit vo nerede rastladın? 
- Anlatayım. 

Uzun. Fakat ben ktsa kesiyorum. 
Hollicot, "ıcket' sevgili,. yi geçen 

ay, bir sandık rnevklbl, blr valiz do
lusu tavsiye mektubu, bir kadın "can 
yolda;,1,, bir şoför, iki hizmetçi kız, 
liç fino köpeği ile gc.>lerek erkllnthar
biyeyl altQst ettiği zaman tanımı tı 
Hollicot ona Haybcr geçidini gezdir~ 
ıniye memur edilmişti; hava soğuktu, 

Karış .. 
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açık blr otomoblldeydllf!I', ısınmak l· 
çin Hollicot'a sok\!ldu: HAdi&e bun
dan ibaretti. 
H~nüz yirmi ikisinde olan "şekM 

sevgili .. iki defa evlenmiş, sonuncusu 
ile ayrılmak Oıere Holllcot, hayatını 
onunla birleştirmeyı düzUnliyor. 

Çekinerek sordum: 
- Fakat boşanma için bu kadar 

kuvvt-tll meyli olan bir kadın ı;izl bi
raz korkutmuyor mu? 

Sözümü keserek: 

- Haytr, dedi. Bolianmaya bu ka
dar meyli olan kadınm evlenmeye 
de meyli var demektir. Şimdi sizden 
mühim bir ricam Yar: Ben sizinle 
"Udaipur., a gitmeyi ,·tıdetmlstlm. 

Endi$e ile cevap verdim: 
- Evet. yoksa beni yalnız mt bı

rakıyorsunuz? 
- BUllkis gltıne saatini ilerletelim' 

diyorum. "Udaipur,, a vasıl olan Des
demona yanına gelmekllğimi istiyor. 
Yavrucak seyahat etmesini bilmiyor: 
Tam Amerlkall. 

- Halbuki ben Ameri~alıları pek 
becerikli sanırdım. 

- Meden\ verlerde beceriklidirler. 
Tckdmiil ettirl!miş sıındtkları, valiz
lcrJ, iptidai hatlard:ı seyahate gclm!• 

yor. B~Uılı mficevher çekmecesi için 
kopekler! ieln. hiçbir şeyden memnun 
olmıyan hizme~ilerl için, Hındlstanı 
sevmlyen "can yoldıı~ı,. kadın içın 
ödü kopuyor. Ey? Yarm ı;idlyoruz 

değil mi? 
Hayretle bağırdım: 
- Nnsıl ynrfn'!.. Ben daha Dclhl'

yi hayal meyal gördüm. 

- Geri dönecek değil misiniz? Ka
lam da dönüşte gô.rürsünüz. Yann, 
son v~de! Zaten De<>dcmonıı'yı su -
ratı aslk bir halde bulac:ılız. 
Kızdım: 
- İyi amma, dedim: ben keyfim 

için seyahat ediyorum. 
- Du Krusett. Bu ricamt reddet 

m1yoceksin. Zateo ''Udaipur.. dün 
yanın en esrarlı bir memleketidir. 

- Olabilir. Fakat •• 
- Kuşlarla, saraylarla, kaplanlar 

la doludur. 
Biraz yumu5t1m" bir halde: 
- Yann yola çıkmak istemiyorum 

dedim. 
Hollicott, tafsllltT arttırdı: 
- Timsahlar da var sonra yabar. 

domuzlan kantyor, g!lkyllztı daimr 
.....,a,,.mnvi Her 1nrat sıcacık. 

(Devamı var.) 

- Nasıl, beyim c!.iı:.,ntı.. iM.da· 
nndan iyi geliyoruz, defil mi? 

* * 
Hakikaten Malta, bugün yer yil· 

zünde en çok bombalanan top. 
rak parçası olduğu glhl; ayni zaman
da kendisini en uzun müddet müdafa 
aya muvaffak olmu, olan müstahkem 
mevkidir, Projektörlerin çok iyi 1->
hyemediii t>u:utlu ıecelerde: ortahtırı 
gt.nıüşi bir .ıb pc .,l'ırtı-l~ ôrtaı.Oiifu 
günlerde bi!e Malta, kendini «hima 
hayret verici bir muvaffatıyeUe mü
dafaa etmiştir, 

Fakat bugün Tobruk'un; adur:ı en 
:rcıkın malzeme deposu olan bu ınUs· 
tJıhloem mevlriin,düımeai ü.ıerlne bu 
cesur ve kıymetli adanın iıtlkbali hak 
kında şüpheler uyanmaktadır. Herkes 
son günleriru yaşıy.uı ... aı;rur lir kah· 
ramandan bahseder gibi birbirine ıor 
maktadır: 

- Şimdi Malta ne olacak? 

Kongreye Davet 
Topklpı Falıırlere Yardım Yuıdnııdan: 

Kon~remlı 11 tcmmu• 1942 cumarusl EQnO 
ıut 15,SO da Toptı:.pı tremYi!Y uddcslııde 
ı 07 11uınarab Yurd bnıuınde U>Dlaııa:atm• 
dan uamn sclmcal rle1 oluııur. 

* lttanbul DcmlnPor JCuııı~tl>ı~ca: Qrt!lcn 
lllzum üzerine paraneaJ ~nQ IHt 17 de ve 
lrulllbOn Ycdilrulcdekl mcrlıczlndc feyblld.c 
olarılr unıunıl .. onı:rr topbn•rılıtır. 

TOPLANTILAR: 
J.<dılrlly llltol<ul Yolılul Çocukbrı Yard!ID 

Ccmıycd Rcı&llflııdcn Klnıırcmu U tem• 
muz paror ~n ond• tnnl•.,~uktt1'. 

Raşit Rıza Tıyntro u 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

Hnrbıyedc Bclvu bahçesinde 21.SO da 
BENi ÖPÜNOZ 

Komedi - 8 - perde 

Kadıköy OPERA Sinemasında 
Bu Akşamdan İtibaren: Bütün 
Dünyanın Takdirini Kazanan 

Büyük SanatkAr Prof. 

ZAT 
SUNG 

• 

Tem3illerine Başlıyar11 ktır. 
"1umaralı ko1tuk1arıntzı hemen tedarik ediniz. TC'lC'fon: , __ 
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., v m Kamarasında 
İfşa Edilen Bazı 

Hakikatler 
lt'.r.;r Ha-? tnrah l incide 

bir darbe indirilmesini istediği. 
d.r. .. 

* * 

# ............................... __ 

Harp Okulu Komutanllğından 
- Aşağıda ,.azılı ıartlan hıfz okurlar Harp Okuluna abnactı't

lardrr: 

A - Ankarada bu1unanlar dotrudan dofruya Harp okuluna, Ankara 
haricinde bulunanlar buluııduklart yerin askerlik şubesine mü
racaat edecc-klerdir, 

R_ibya mağlubiyeti münasebe. 
tiyle yapılan hücumlara 

hükumet namına ilk defa istihsal 1 
nazırı Mister Lyttlton cevap ver. I 
miştir. İngiliz nazın Libya he., 
zimeti icin üç sebep gösteriyor: 

1 - Taktik hatosı. 

B - Kayrt ve kabul muamelesi 1 Haziran 942 den !tlbaren başlamtş 
ve AfU!ıtos 942 sonunR kadar temdit edilmiştir. Bu tarihten 
sonrakı murııcaaUar kabul edilmiyecektir. 

2 - Girit prtluı: 

A - Türk ırkmdan olmak, · - • 
B - Lise bitirme ve olgunluk imtihanını vermi' bulurıt'l'lak. 
C - Tam tPşekküllü heyeti sıhhiycsl olan askerl hutanelerden (Harp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu almak, 2 - Libyada kullanılan tank.! 
ların ora şartlarına uygun olına.. 
ması. 

D - 18 il4 2:; ya~tnda olmak (24 yaşma girmiş olanlar alımnu,) 
E - Diğer ıartıar askerlik şubelerinden ve H~ okulundan öirenl· 

3 - Düşman silahlarının ve 
bilhassa tank ve zırhlı motörle. 
rmin gerek atış ve gerek kalite 
bakımından iıstün olu.şu. 

Bu münasebetle Mister LyttL 
ton İngiltere ve Amerikadaki 
harp sanayıi istihsalatı hakkında 
BU ifşa.atta bulunmuştur: 

"Dunkerquc'dcn askerlerimiz 
çekildiği zaman elimizde topu to. 
pu 200 hafif tank vardı. Biz tank 
im.aline 1940 haziranında başla. 
dık. tık yaptığımız tanklar o va. 
kit kullanılan tank tiplerine uy. 
guııdu. Fakat bir sene sonra bun 
lar kıymetlerini kaybettiler. An. 
cak 1941 den sonra İngiltere ve 
Amcrikada son harp şartlarına 
uygun ve düşman tanklanna iis. 
tun tank yapmıya başladık. Bun.. 
!ardan Mısıra mühim miktarda 
tank göndermiştik. Fakat bunla. 
rın pek azı son taarruzda kulla. 
mlanılabilmiştir. Şimdi Mısırda 
bulunan ve bir taraftan peyder 
pey Mısıra varmakta olan bu 
yeni tanklnr son müdafaa har. 
binde kullanılabilecektir.11 

İngiliz istihsal nazırı pike bom.. 
bardıman tayyareleri hakkında 
da dikkate şayan ilşaatta bu. 
lunmuştur. 

Lord Beaverbrock daha 1940 
baharında Amerikaya pike tay. 
yareler ısmarlamış, :fakat bu 
tayyareler ancak bu sene harp 
sahasına scvkcdilebilmişledir. 

Sozün kısası, bu üşa.attan öğ. 
rcniyoruz ki, Mısırda çok iyi ha. 
zırlandıklan zannedllen 1ngiliz 
lcr birçok bakımlardan zayıf 
kalmışlardır. Bugün sekizinci or. 
dunun Libynda uğradığı hezimet 
bu za:ıflann tabii bir neticesi ol. 
muştur. 

Avam Kamarasındaki müzake. 
reler henüz bitmemiştir. Hakiki 
vaziyeti ancak Churchill'in vere. 
ceği izahattan sonra öğrenmek 
mümkün olacaktır. 

.EN SON 
MODl.lLARLA 

6fiE~RTAR 
• 1 - "1 

:PARlsfN· 
iVENi , .f!UDR~· 

RENKLERi 

~......,_ 

f"' ;ı yut<SEK 
pEt( 
_____ tJI ~~yRtT 

,>arls terz.ı. ~V~ 
hanelerı- u Çt \j 

"°Jnln bu sc-' 5 P 
nekJ kollck;.- ·---ı~ 
sıyonlarl.\f .~~ !!~ 
mı:ıvsım t roplarttıın, yil:ı \ • ve te
nın yenı •renklerle ahenktar olması 
Uz~ geldiğini ıoslerlyor.l Bu son 
moda t ! yeru pudra • renklen de bir 
Fr:ıns12 gtizellik l Y, mütehassısı tara
fından ıcat ve piyasaya arzedilmlş

tır Burada.' bunlara . ancak Tokalon 
pudrasının yeni ve caz:lp renkleri 
arasmda bulabllırslniz 'ii Şeffaf gil
:r.cllik ve gayet beyn\ ci!Uer için 
.. N.ıturclh pudraf l şayanı tavsiycdlr. 
l';kserı :ıarışınlar i ile açık tenli es
merlere ''Rose .. ""uygun gelir. Pen· 
tıe lıır 1 parlaklık' verır. • 'Rachcl,, 
pudrası da esmcrl!?re caz.ıp bir renk 
'l.'Crır ( 'f • 
: Pcche":\ yazın ~aldığına g\lneşin 
altın esmerlığıle ıdeal bır surette 
ımtıı.aç eder Bunlardan başka To
k:ılon pudrnlarmın şımdıye kadar 
hiç gormedığıruz daha canlı. daha 
cıı:ııp ve daha parlak renkleri var-

d~ -
Tokalon pucırası~ ~avalandı:nl-
mıs .. trr kı bu sayede on deta ~aha 
inccleşır ve tıdeta ta'bıl gıbl gorü
lur Taze ı;ıceklcnn esan.slarıl& ta· 
tır edilmıştır Tel"kıbinde .. "~r~a 
Kopuğu. bulunduğundan ı..tı m.ısli 
da 1 ccık zrunan sabit durur. Toı',a
ıon pudrasmm yenı ve caz:ip renK
krını hemen. t-ııı:-iıi,<len.: tcc~~etJı 
t1i• 

lebllir. (6832) , ________________________ _ 
BiRiNCi 1 LAN 

Tasfiye Halinde Bulunan Üsküdar - Kadıköy v:e 

Havalisi Halk Tramvayları T. A. Şirketi 

Tasfiye !Jlemurluğundan: 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvaylan Türk Anonim 
Şirketinin 3/6/942 tarihinde fevkal5de surette içtima eden hissedarlar 
Umumi Hey'ctl Şlrke1ln fesih ve tas!iyesine karar vermis olduiundan, 
Şirkette nlncaklı olanların Ticaret Kanunun 445 nci E!as Mukavelena
menin 9!l nen mnddel<'I'lnde yazth milddet zarfında me7kCır Şirketin üs
küdarda Bağlarbaşmdakl İdare Merkezinde bulunan Tasfiye Memurları
na müracaaUa alııcaklarmı isbat etmeleri lüz:umu ilAn olunur, 

T aaflye Memurları 

KARAR HOLASASIDIR 
C. - 42/3277 - Milli Koruma Kanununa muhalefetten Caktnakçı

larda B!lyük yeni han 47, 49 numarada manifaturacılık ticaretiyle meş
gul Hasan oğlu Ali Cavit hakkında İstanbul Asliye ikinci ceza mahke
meslnde cereyan eden mahkemesi neticesinde ruclunun fiili sabit oldu
ğundan Milli Koruma Kanununun 32 - 59 uncu maddeleri mucibince elll 
lira para cez:ıst ödem<!!.ine VE" on b~ ırtin müddetle de diıkkAnmın ka
patllmaslDa ve yedi gün müddetle hapsine ve hüküm kattıeştlğlnde üc
reti suçluya ait olmak üzere karar hültısasmm Tan gn:ıete.slnde n"şre-
dilmesine 23,8,941 tarihinde karar verildi. (7178) 

KARAR HOLASASIDIR 
C. 41/1456, 1458, 1462 - Millt Korunma Kan:.ınuna muhalefetten 

Beyoğlu HalAsk~rgazi caddesi 85 num~rada kaı111phk ticaretiyle meşgul 
Yakup oğlu Mehmet. Sükril oğlu Mehmet Şerif, Ars~n ojtlu Ardas hak
lartnda htanbul Asliye 2 inci ceza mahkemesinde cereyan eden mahke
mesi neticesinde suçlunun filli sabit oldu~ndan Millt Korunma Kanu
nunun 31 - 59 cıı maddeleri mucibince yirmi be~er lira para cezası ö
demesine ve yedişer gOn müddetle de dilkkAnmın kapattlmasma ve hü
küm kattleştiğinde ücreti sucluya ait olmak ü:r.cre k:ırar hlılAsaımım Tan 
gazetesinde neşredilıncsinc 9/6/942 tarihinde karar verildi, (7175) 

KARAR HÜLASASIDIR 
İhtikfir 42/55 - 56 - Milli Koruma Kanımuna muhalefetten 'Fatih 

Çarşambada Hasan Fchmlnln 9 numaralı frrtnında :ı:tusu ve Tahtakalede 
Sabunro handa hademe Abdi oğlu Kımm haklartnda İstanbul ikinci 
Milll Koruma mahkemesinde cereyan eden mahkemesi nf'ticet:inde suclu
nun fiill sabit olduğundan Milli Koruma K:ınununun 31 - 59 uncu mad
deleri mucibince Kr.sımdan 10, Rusudan 40 lira para ce7.nııı ödemt"1erlne 
ve hüküm katileştiğlnde ücreti suçluya alt olmak üzere kRrar hülAsası

nın Tan gazetesinde neşredilmesine 17. 4.942 tarihinde kc:rar verildi. 
.,._ ..- ı. ı: (7167) 

KARAR HÜLASASIDIR 
C 42/1100 - MiUl Korunma Kanununa muhalefcttl'n Unkapt Te

kirdağ iskelesinde :? numarada oturur ve ayni yerde kömürcülük tica~
tiyle meşgul Ali oğlu Kadri hakktnda İstanbul Asliye ~ lr:cl ceza mah
kemesinde cereyan eden mahkemesi neticesinde suclunun filli sabit ol
duğundan Milli Korunma Kanununun 31 - 59 cu mııddeleri mucibince 
beş lira para cr.zası ödemesine ve yedi gün müdc\etl~ de dükkAnmtn 
kapatılmasına ve hOküm katlleştlğlnde ilcretf sucluya ait olmak üzere 
karar hülAsasmın Tan gazel.esinde neşredilmesine 20/2/942 tarihinde ka-
rar verildi. (7176) 

lstanbul Levazun Amirliğinden 
Ordu fçln r.eyyor matbah ve fırın yaptırılacaktır. Sanat mUes!esele

rlmizin teklif, katalok, p!An ve faturalariyle on b~ &ün zarfında Top
hanede İst, Lv. AmJrliğine müracatıarı. (302 - 6984) 

Cicbre A,ı~ Hukuk Hlklmliılind•n: 942/ 
ı 14, <rtbıenin Tıııla lıöylinden Mustafa cı'!lu 
:Mustafa Topçu tarafından karısı aynı kli:r· 
den htasyon cıddnindc Saban kuı Ay e 
ToP'" ·aleybiııc açılan botınmı danundan 
dolayı nıllddtlalob Av,cnin lkam~tı?lhınıo 
mc~hul bulunmu:nı binaen hıkkıııhki da· 
ntlye lllncn ıcbllf edılıul• ve muhalı:cme 
clloll olan 29. 6. 942 pazanui cil!ıG m~h· 
kemeye cclmcdiflnden halı:kında ı:ıvap l:lra. 
rmın da illnen tebUfine Ye muhakemoniıı 
17. 7. 942 cuma cilnü •a&t 1S e talkiııc ki· 
rar nrilmlttir. 
Davı olunan AYI• yevmi mezkGrda ınıh· 

kemeye celmcditi veya kanuni bir •ekil ı-ön· 
dennediği takdirde H. U. ll. K. 1111 hllkOm· 
lerino tnflkan bir daha mahkemeye kabul 
olunmıyacıfı ili nen teblif oluııur. (46H) 

~-----·-~ Armutlu Kaplıcalarına 
Ycmelderinl kendileri temin 

edenler geleblUr. İkamet ücreti 
üc liradır, (Banyo dahildir.} Ai
leleriyle gP.lenlere 2,5 liradır. ,_ ., 

MÜHiM BiR FiRMA 
KAYIP - ı.ıanbul Zıraat Bankuınd•ld Yanm gQn tstihdam edilmek O.zere 

muamelemde lrullandıfım tatbik milllrümil 
kaybettim. Yenl•lnl yaptıracaftmdaıı ulri•i· {Almancadan Türkçeye ve Türkçe-
nin hi1km0 kılmamııtrr. t- bi n•- 1 

JPı•ih Altay Meymenet aokaft 14 Nıı. den Almancaya) 7• T m ı.crc m •· 
JUnlye Çevlkoilu <4643 > ranmaktadrr. A!Akadarlarm pzete f... 

,ııı111 ... •••••••••-, !lareslne mektupla m(iracaat. 

TAN Gazetesi 

ilan Fivatları 
Kr. 

Batlık makt u Ôl~ak 750 
1 inci sayfa santimi 500 
J • • • 100 
3 • • • 150 

Kayıp Aranıyor 
Rizenln Paı:ar kı:za~ı ArtaEa nahi

yesinde Dutbe kııryeslnden Mehmet 
0:1u 317 doğumlu MPClt Balcı çalış
makta oldulu Bakırköy Çimento fab
rikasından 20 Haziran 942 tarihinden 
beri yok olmuştur. Bunu tanıyanlar 
ve bilenler ve ıörenler ve yerini bi
lenlerin yaztlı adresime bildirmelerini 
rica ederim . Yakı·ı akrabastndan, Ga
lata Yat kaparu No. 21 Kıraathane 
oteli müsteciri Sa::t K umbasa 

' ahip ve ne~riyat mtıdlirü: Halil Lı\tfl Dördnnctı, 

Gazetecilik ve nepiyat T. L, Ş. TAN Matbaası 

TAN --------------------~--= 3 - 7 - 9i2 
, ______________ _ 

Taksim HALK Kazinosunda 
YENi B R YIL D IZ 

• Ankara ve 1mıirde konserler vererek. yüksek bir 

allka uyandıran 'Ye bir a,. için ıehrhnUe ~len 

MÜZEYYEN ERGiN 
(Evvelki so7 adı T I L M AZ ) 

akşamdan itibaren 20 kişilik SAZ HEYETi 

ile birlikte ıenaslarma b11lıyacakttr. 

TEM i Z HAVA - EHVEN FIAT - MUNTAZAM S ERViS 

lstanbul Belediyesi Teftiş Heyetine 
Ahnacak Müfettiş ve Müfettiş 

Muavinlikleri için Müsabaka imtihanı 
İstanbul Belediyesi tertiş heyeti kadrosunda m~nhAl bulunan Mü

fetti$ ve Müfettiş muııvinliği milsabaka imtihanTna i~tirak edebilmek i~In: 
1 - KRnunen memur olabilmek evsafını haiz olmak, 
2 - Fiill askerliğini ikmal etmi§ ve 40 yaşını tecavöz etmemiş bu

lunmak, 
3 - Siyasal Bill!ller okulu, Hukuk ve İktısat Fakülteleriyle Yüksek 

İkbsat ve Ticaret mektebi mezunu olmak, 
4 - Yaptmlacak tahkikat neticesinde seciye ve ahJAk durum itiba

riyle matlQp evsafı hal:.e bulunmak, 
5 - Sthh1 durumunun Müfettişlik hizmeUerine mütehammil oldu

ğunu raporla tesbit ettirmek, 
Bu evsafı haiz bulunanlar evvelA tahriri ve milteak•ben 6ifahl ohnak 

üzere iki imtiham tAbi tutulııcakl&.rdır. 

imtihan Programı ~ 

1 - Hukult: (İdare Hukuku, Memurin Muhakemat kanunu, Ceza 
kanunu, Ce:ıa Mahkemeleri Usulü kanunu, Kanunu Medenl ve Borçlar 
kanunu) 

2 - İktts3t: {Nazarı, Tntblkt İkttSat ve Doktrin) 
3 - Maliye: BOtçe,: (İhzar!, Wdiki, tatbiki ve kontrolQ) Devlet, 

hususi idare ve belediye bütçeler! arasmdaki farklar, belediye vergi ve 
resimleri kanunu, 

4 - Beledlye<:ilik, belediyecilik hakkmda umumt maH\mat ve Cüm
huriyet Tiirkiycsindekl beledi mevzuat (Belediye kanunu, belediyeye 
müteallik ahkı\mı ee?.alye kanunu, belediye kanununun t~tanbul beledi
yesinde tatbiki ~urdine dair nizamname, belediye zabıtasl taHmatnamesi) 

İmtihan programının 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin imtihanı tahriri; 
dördüncü madenin imtihant şifahi olacaktır. 

Tahriri ve ~ifaht fmthlan numaralarının vasatıleri muvaffakıyetin 
tayinine esas olur. Tam numara (10) olmak üzere her dersten asgarl (5) 
numara almak ~artttr. 

İmtihanda muvaffak olanlardan evvelce memuriyette bulunup da 
barem kanununa n:ızaran müktesep hakları olanların bu hakları da gö
zönilnde tutulacak 30, 35, 40 ve 50 lira asli maaşlarla tayinleri icra edi
lecektir. 

Müracaatla!' Temmuzun 25 inci Cumartesi günQ akfamına k3dar bi
rer istida ile İstanbul Belediye riyasetine yapfüıcaktrr. İstidalara dört 
adet fotograf ve i.shmllen vesııikln asıl veya suretleri b2ğh bulunacaktrr: 
Tahrirt imtihanlar 30 Temmur. Perşl'mbc ve şifahi 31 Temmuz Cuma 
günü saat 14 de Be1ediye binastnda Umuml Meclis ulonunda y:ıpılııcak-
tır. {7090) 

HOLANTSE BANK -ÜNl N . V.' 
ISTANBUL ŞUBEs r 

3ALATA : KARAKÖY PALA! 

' lUANSI : MEVDANCIK, ALALEMCI HAN ....,, 
'BOTON BANKA MUAME°LE'.LERl 

.1<ASA ICARI ... 
l ~~RKEZHK0RASAO 

,,,.-- tul!Lfltt t AMSTERDAM • AOTTEROA .. - 8UVIOS - AtREI 

_ CAVC.\&, • •ARACAt90 - HAH'& - Wtt..LEMSTAO - OAAIUU~64 
1 810 Dl .uNEIAO • U.11~ • &60 PAULD 
) 

' \ 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Selami Çeşme - Bostancı yolunun katran tamir.atı aç.tk ek!Ultmeye 

konulmuştur. Kesit bedeli 8052 lira 75 kuruş ve ilk teminatı 603 lira 
96 kuruştur. 

K~if ve şartname Zııbtt ve MuamelAt MQdilrlUğü kn1emlnde görü
lebilir. İhale 20/7/942 Pazartesi günü saat 14 de Dainıl. Encümende ya
pılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden (Üç) 
ıün evvel Viliyet Nafia Müdürlüğüne müracaatla alacakları fennt eh
liyet ve kanunen ibrazı l~run gelen d!gc.r vesikalariyle ihale günü muay 
ven ~Mtte Dalml Encümende bulunmaları. (7201) 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
1 - Hact Osman mevkiinden başlayıp idare tarahndan gösterilecek 

gürergah üzerinden Keteli köy s:ıhll caddesine k:ıdı:ır 2500 metre tülünde 
ve takriben 4000 metre mikAp tranşe ha!redilecektlr. 

2 - Bu iş'! alt ş&rtname idaremiz levazım dalresir:deo almablUr. 
3 - Hafriyat lsfnl üzerine almak lstiyenlerin 10 Temmuz 942 CumR 

rflnü saat 12 ye kadar bir mektupla fiyatlarını Taksim Straservllerdekl 
idare merkezine göndermeleri. (7205) 

· IZMIR BELEDiYESiNDEN 
Belediye ot:ıbüs idaresine 400 ton motorin satm almmast, yazı işleri 

müdilrlOğündeki ~artnamesl veçhilo bir ay müddetle pazarlığa bı:rak!lm~
tır. Muhammen bedeli 82000 lira muvakkat teminatı 5350 liradır. Talip
lerin teminatı l'>ğleden evve1 İş Banka~ma yatrrarak makbuzlarlyle 13. 
7 1942 dahil tarihlrıden 27-7-1942 tarihine kadar hatta".lın Paıartesl. Ctlr
s~mba ~·e Cuma güolerl saat 16 da Encümene müracaatları. (7046) , 

Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden 
Görülen gerekll~e binaen atölyelerinde üç ay müddttle çalt11tınlmak 

Qzere tornacıya iMiyaç vardtr. Gilndelikle veya götürü olarak tıı verile
cektir. İsteyenlerıo 8 Temmuz Pazartesi ıünü okula ba~urmalan i-
lAn olunur. (7080) 

SANATKAR ARANIYOR 
Ortaköy Orhani'y.-dekl motörlü vasıtalar tamirhanesi için Qcretlerl 

imtihanla tayin edilecek ehliyetlerine .ııöre tesblt f'dilmek ve azamt ytN

miye 5 lira olmak üzere, bir tesviyeci, iki tomacY, bir frezeci, bir tna
ranso:r:, bir boyacı; dört oto makinisti; bir bononaj elektrikçi, bir a~U
!Atör tamircisi, bir dökmeci ustaya Jhti_yaç vardır, İsteklJlerln enerındckl 
vesikalariyle tamirhane müdild~~ünr. müracaaUarı. <.327-70915) 

//l',ır= ... ,~~---4 Temmuz Cumartesi Akşamı ' 
Büyükdere BEYAZ PARK'da 

Eısiz sanatkar 

MÜZEYYEN SENAR 
._i NECATİ TOKYAY ve 
:1 ~ Arkadaşfarı iLK KONSERi 

Beyaz Caz - Neşeli Varyete Trupu 
Müzeyyen Senar Ma.ksim yazlık bahçesindeki senaslannda 

~·•••••••--da bulunacaktır c fi 

. İstanbul Leyaz~m. · Amiri.iği " 
Satınalma Komisyonu İlanları 

Kıl tela, 17,700 Mdr• 
Triko ton 600 ,. 
Lavanten astar 800 " 
Tepe m~ambası 800 • 
Hakt şapka kurdel!st 3600 " 
Siyah vat.ka 4000 Adet 
A,. yıldız 9000 " 
Büyük parlak dilfme 82,000 " 
Küçük parlak düğme 65,000 • 
Siyah hava kapsolu 7000 • 
Pantalon kaDC'ast 15,100 " 
Küçük kemik düğme 299,020 " 
BU)'ilk kemik dü~me 25,620 " 
KOçillr:: kopca 8500 • 
Sakandrrak düğmcsl 18,540 n 

Yukarıda y:ızılı malzemenin pa1.arltkla eksiltır.f'Si '117/942 Salı ınntı 
saat 14 de Tophanede !st. Lv. Aınlrllı;:l satın alma komis:vonunda taliple
•in ıetirecekleri nilmunelerden beğenilmek suretiyle yaptlRcaktrr. İstek
lilerin nümune ve tcminatlarlyle belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(53 - '101') ----
Adet 

127,500 köprülü sürgü 
127 ,077 köprüsüz sürgü 
124,414 Kesme kanca. 
Yukarıda ci.ıl.<ı ve mikdarı yawı üç k11lem malzemenin moteahhit 

nam ve hesabına p:.ızarlıkla eksiltmesi 6-7-942 Pıızartesl günü saat 15 te 
Tophanede İst. Lv.Amlrliil sattn alma komisyonunda yapılacaktır. Dök· 
meden olursa tahmin fiyatı 9461 lira 46 kuruş, ilk tentlnatı 709 lira 6J 
kuru~r. Sarıdan olursa tahmin bedeli 18,014 lira Ik~ kurus ilk temi· 
natı 1351 lira '5 kuruştur. Nümuneleri komisyonda görülür. Taliplerin bel 
ll vakitte komisyona gelmeleri. (55-'1094) ---"""" 

Beher kilosuna 6,5 kuruş tahmin edilen 35 ton saman alınacaktır. 
Pazarltkla eksiltmesi 6-7-942 Pazartesi günü saat l-i.30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komslyonunda yapılacaktır. Kırt'! teminatı 341 
lira 25 kuruştur. E\'!af ve sartnamesl komisyonda i5rülür. Taliplerin bel-
li vakitte komisyona gelmeleri. - (li7-7117) --2% ton meşe k!Smilra nlmacaktır. Pauırlıkfa eksiltmesi 3-7-942 Cuma 
günü saat 15 te Tophanede Lv, Amirliği satın alma komisyonunda ya
pllacaktır. E\•sa! ve ~artnamesl komisyonda aörüIGr, isteklilerin temfnat-
lariyle belli saat~ komisyona gelmeleri. (58-7118) ----Atlası ciheti ~~kttiyedcn verilmek üzere 7 adet Alay san .... 5 , ~..,,,..

ttrılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/7 /942 Pazartesi gür.Ü saat 14,45 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma okml!;yonunda y;.ptlacaktır. Taliple-
rin belli vakitte komisyona gelmelerl, (64 - 7186) ----Beher kilosuna 339 kuruş tahmin edilen 7494 kilo ~n çora'P · ipli• 
iJ.nin müteahhit nam \'e hesabına pauırlık}a eksiltmesi 8/7/942 Carşıım• 
b1 günü saat 15 de Tophanede lst. Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 1905 lira 85 kuru~ur. rıümunesi komlı; .. 
yonda ı;:örülür4 Taliplerin belli vııklttc komisyona geln;t;!eri. (63-'1185} 

BiR MUHASEBECi ARANIYOR 
Anadoluda bir İn~aat şirketinde çalışmak ü:r.err. tecrübeli ve şıınti-

• yelerde çaltşmış bir muhasebeciye ihtiyaç Yardır. Tailp olanlarm her 
gün saat 17 den sonra Galata Büyilk Tünel hanında 6 No. ya müra
caatlart. 

• 

' , 
Belediye Sular idaresinde~ 

1 - İdaremize~ kTZrl madenden cins, eb'at ve miklan a~ağtda 7a:rılı 
priz, musluk vesair parçalar satın alınacaktır. - · ' 

lOOQ Adet Pri7 15 m/D\ 
250 .. .. 20 .. 

1000 ,. Tevkif musluğu 15 ,, 
200 ., ., ., §apkası 30 
50 .. .. .. 30 •• 
30 ., cırc-rr muslui!lı joj 1 ~ ,, 

100 ,. Sulama musluj;ı 27 ,1 

100 .. .. .. tijl 27 •• 
50 ,, yanı:n musluğu 60 ,. 
50 .. .. " tiji 60 .. 

2 - Şartnameyi almak ve nümunefori görmek için İdaremiz Levazuft 
dairesine milracaa! edilmesi. 

3 - Bu işi ÜZ:Prine almak l$teyenlcrln 8 TemmuT 942 Çarsamba gOnll 
saat 12 ye kadar bir mektupla teklitlerinl Stra servılerö.eki idare merke-
:r.fne ıröndermefori (709:'1) 

l oı~e~~~zed~!Y!~n ~!!!~BU l 
Ecza Depolarında Bulunur. 1 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma 
Komisyonundan 

Meldebimfrln 1942 matı yfü iaşe fhtlyacı aşa!ıdakl şekflde ettslltme-
!ere konulmustur. Fazla tafslllt için Gümü~suyunda Yüksek Milhencf 
mektebine müracaat (6598) 

f lk t•· 
M uhamı'"" ml" at F.kılltm enin 

E!'Za lnn ci nai Mlktarl fiyatı Lira $eklf G DnD Saati " 

- ·· - -Kuru fasulye 5000 24 ) .. barbun,.e 800 l:'i ) 
Nohut 2000 27 ) 
Mercimek ) 165 Açık u.un ıo,M ' 
yeşil 1000 21 ) 
Mercimek ) 
kırmızı 500 25 ) 
Zeytin yağı 3000 120,50 l!57 Açık 6.7.1942 1o.ıs 
Sabun 1500 '16 
Beyaz peynir 1500 ıoo > 
Kaşar 

, 1500 170 ) l!04 Açtk 8.7,1942 • 10,30 
Sade yat 5000 210 '188 Kapab il 11.00 
Reçel 2000 120 180 Açık • 1uo 
Bulgur 4000 25 '15 Açık • ıus 
Süt sooo 40 ) 

Açıt Klse Yofurt 3000 18 ) 188 • lf,00 
Börülce 1000 30) 
Zeytin tanesi 2500 75 ) 1&1 Açıt • 14.15 
Yumurta 45000 4 ) 
Sof an ıooo 20 ) 480 Kapalı • 14,31 
Patatet 4000 il i 

I .. 


