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Başvekil ehrimizde 

1 Başvekil ve Ticaret Vekili diln sabah Haydarpaşa fstas. 
yonunda Jtar,ılıyanJar arasında 

' 

Vilô.getteki 1·oplantıda Şehrin 
iaşe işleri Uzerinde 

Elraf lı Görüşmeler Yapıldı 
Mr. Churchillin 
Çizdiği 
karanhk Tablo 
Ve Kazandıaı 
itimat 

İngffiz Başvekili Avam Kamara -
•mda Libya muharebeleri hakktn
da karanlık bir tablo çl.unlştfr. 
Meclisin buna rağmen Churchill'e 
gösterdiği itim:ıt. ayni zamanda 
tnü.trit muhafazakılrlara vurulmus 
gon blr darbedir. Meclisteki nut
ku, Churchill'in, Libya mağlObl
:vetinden ziyade, kulis arkasmd• 
çevrJlmek istenen oyundan müte
essir olduğunu 2österiyor. Bu i
tibarla İngiliz Başvekilinin Avam 
Kamarasından aldığı itimat reyi, 
tuttuğu harp siyasetinde ona a
tim ve kuvvet veren yeni bir A
lllil olacaktır, 

M. Zekeriya SERTEL 

M•h ~Pazartesi Günü! 
1 ver Tekrar · 

Mısır' a Toplanllacak 

Teminat 
Veriyor 

"Düıman Gibi DeğD 
Bir Dost 

Olarak Geliyoruz., 

Londra, Bu Vaaelin 
Kıymetini Bütün 

Dünya Bilir, Diyor 

Hariciye ve inhisarlar 
) Vekilleri Geliyor 

İstanbul, 3 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam, beraberlerin
de Ticaret Vekili Mümtaz Ök
men olduğu halde bu sabah An
ltarn ekspresiyle tehrimize gel
mişler ve Haydarpaşada Vali ve 
Belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar 
Parti başkanı Reşad Mimaroğlu, 
ordu müfettişi Orgeneral Fahret
tm Altay, örfi İdare Komutanı 
Krg. Sabit Noyon, İstanbul K.. 
Asım Tmaztepe, Üniversite Rek
törü Cemil Bilsel, emniyet mü
dürü ve dostlan tarafından kar • 
şılarunışlardır. 

Bllfvekilin ziyaretleri 
Başvekilimiz Doktor Refik Say 

dam, bugün öğleden evvel, Ordu 

l ngiliz Avam Kamarasında ce-1 müfettisi orgeneral Fahrettin 
reyan eden müzakereler 80- litfl1r'4hl 9llir' -...ılhi .. fthldarn;.:Ölfi idare Komutanı 'kor.o 

~ ~ve M'ıster Churchill bu Tedbirleri Alı•dı general Sabit Noyon•u, İstanbul 
buyillc fntmayı da atlatarak mec 1 komutanı general Asım Tınazte-
listen itimatla çıktı. Onun bu lsllenderiye Boıolhhyor peyi ve Parti başkanı Resad Mi-
itimat reyini alacağı zaten ilk maroğlunu makamlarında ziya. 
günden belliydi Fakat Churchi- ret etmişlerdir. 
llin, Libya hezimetini izah et- 12fr Devamı Sa. Z, Sil. 2 
rnek gibi güç bir vaziyette bu
lunduğuna şüphe yoktu ve bu se
beple de dünya efkin umumiye
si önünde vereceği izahata bü· 
yük bir alaka gösteriliyordu. 

Bremen Tekrar 
Bombalandı 

Şiddetli bombardımanlara nfmen İngiliz filosunun hali geniş ölçüde istifade etmekte elduiu Malta
daa sürünü~: Valetta limanında insiliz harp eemileri 

ALMAN TEBLiGi 

Rusyada 
Başlayan 
Taarruz 
Gelişiyor 

Cephenin 130 Km. 
Genişliğinde Yarılmış 
Olduğu Bildiriliyor 
Sıvastopol Harbinde 
50.000 Esir Alandı 

ı ( Askeri Vaziyet J 
HıırrHarbinden 
Alınan Dersler 

Orta Şarkın Mukadderat., Yalnız Kuvvet, 
Vesait ve Malzeme Mevcuduna Değil, Bunlar 
Arasında işbirliğinin Süratle Tatbikine Bağlıdır 

r Yazan: Emekli Deniz Sulm11 ~ 

1 NEC ATI Y A$M UT_I 
A friJu.da, Mııır arazisine intllıtaq mü~li~nu.ıı tamami7!• teJit etmiştir. 

etmiş olan muharebc!~r. ıürat Sımdi muharebeler, lskenderlye li • 

AFRiKA CEPHESi · 

Mısırda 

El Alemeyn 
Şiddetle 
Dayanıyor-

Rommel Kuvvetleri 
Buradaki Mevzileri il 
Hücumda Sökemedi 

Fakat Muharebe H 
An Şiclcletlenerek 

Devam E•yor 
Kahire, 3 CA.A.) - Ortafar 

!ngiliz teblili: 2 temmuz günü 
tıdan gelen düşman kuvvet} 
El Alemeyndeki me\rzılerlmi 
karşı umumi bir taarruza gec; 
mişlerdir. Seyyar ve zırhlı ku 
\.-etlerimiz düşman yan kanadın 
karphk biı' taa.rrm yapmışlar 
dün akfam geç vakit zırhlı ktN 
vetler arasında yapılan bir çar 
pıpnadan 90ftn düşman ka 
vennelr suretiyle batlya do 
çekilmi§tlr,. Mevzilerimiz sağla 
olarak durmaktadır. 
Çarpışmanm devamınca haf' 

bomba ve av uçaklanmız fazl 
sayıda savaşa iştirak etmişler 
2-3 gecesi El Alemeyn cenup 

~ Denmı Sa. Z, Sil. S 

r 
Zonguldakta 

Kömür istihsali 
9.000 Tonu AıtJ 

Ankara, 3 (Tan) - 7.91111-
dalda kömür istihsali sittik
çe artmaktadır. İstihsal gün
de HOO tonu apmş buhmu.vor. 
Elde lfteftvt dhtt stoklan da 
sepn sene bu nldte nuann 
% 38 fnWır. İtçi meselesi de 
sit~e iyi bir dununa &lr
mektedir. Mükellefiyet asuli
le plqtmlaıaJara yevmiyeden 
başka aynca da pirim verile
cektir. 

Mister Churchill, kendinden 
'\?e yaptığından emin bir devlet 
adamı sıfatiyle her şeyi açıkça 
söylemekten çekinmedi. Mes'uli
yeti baŞkalarına yüklemiye çalış
ın.dl. Vaziyetin vahametini de 
gizlemiye lüzum görmedi. Ona 
rağmen meclisten kahir bir ek
leriyetle itimat reyi kazanması, 

Mihver Tayyareleri 
Dün Maltaya Şiddetli 
Hücumlarda Bulundu 

le mihver lehine inkiıaf etti. Bh: bu manının altmış kilometre cenup batı 
muharebeler hakkında yazdıiımız ya· kliJ"' Devamı Sa. Z, Sti 1 
zılarda, acklzinci ordunun Sollıım ve -----------
Halfan hattında tutunemama11na en -----------

rnilletinin tefine güvendiğini Akd i 1 • 

birinci ıebep olarak Tobnıfun ani ıii- 1 
kutuma röıtermiş ve bu ordunun Mar ~~, ~~· 1 
aa Matruh hattında dayanabilmesini 
de kaybetmiş olduiu harp va11tabn • 
run ıüratle telifi Ye ikmaline bailı ror 

1 

gösteren en kuvvetli bir delil ol- en ıde 4 ngaliz 
du. ı Harp Gemisi Bath 
. 1ngUiz Bapekilinin izahatın- Londra, 3 (A.A.) - Hava Na-

müıtük. lnılliz Başvekili Mister Chur. 

chill, dün Avam Kamara11nda verdiii Dimyata Pı·r·ınce Gı·de k ( 
izahatta, Tobrul düşünce M11ır budu - r en ••• 

dan, Libya hezimetinin affedilir M111r Başvekili Nahal pa~ zırlığı tebliği: Dünkü perşembe, 
bir tarab olD)adığını anlıyo - Ber cuma gecesi bomba servisimize 
l'Uz. . . ansı Un, 3 <A:A.) - .°· N. B. A- mensup kuvvetli bir teşkil Al-

Mist.er Churchillin verdiği ma- j. . aşağıdaki tebliği neJretm~ manvanin Brem.en sehrine taar 
lıimata göre, İngiltere Libyayı tır. Ordulannın ~ısır topra~la • ruz etmistir.Taarruz ızüzel havada 
llunal etmemiş, bilikis son iki rında nıuzaffer bır sure\te ı~er- yapılmıştır. Uçaklarımız Brem
eene içinde Ortaşark ordusunu lemekte oldu~an bu and~, ~ı~- den uzaklaşırken çıkarılan yan
kuvetlendirmek için son derece ver ~le.tle~, Mısı~ın ıst!.klil gınlann devam ettiği görülmüş
tQret göstermiştir. Ortaşarka ve ~ikımıyetınJ temın hususun- tür. Bir düşman gece av uçağı 
lngntere ve Amerikadan 950 b~ ~tkı kat'i niye~erini resmen te- tahrip olunmuştur. 
den fazla asker, 4500 tank. 6000 Yl ~ .. ve n-.ihver ord1!lannın Bomba servısi uçaklanmızdan 
tayyare, 500 e yalan top, 50 bin ~~ d~an memleketı olarak 13 ü bu hareketler sonunda üs
nıakineli tüfek ve 100.000 den degil, lngılizıeri Mısır toprağın- !erine dönmemişlerdir. 
fazla kamyon gönderilmiştir. Q- Devaını Sa ~. SR. 1 klfj9 Devamı Sa. Z, Sil 1 

Yine tılgiliz Bqvekilin.in iza
hma göre, bu son muharebe baş
lamadan evvel, İngiliz ordusunun 
IDJhver kuvvetlerine her bakmı
dan üstün vaziyette bulunduğu ... 
anlaplıyor. 94 bin mihver kuv
~etine karplık İngiliz ordusu 
100.000 kifidir. Tank, top, tay
~ bakımından da hıgilizlcr 
listün vaziyetteydiler. Harp de
~am ettiği n.uddetçe de mütte
fikler hava üstünlüğünü muha
faza etmişlerdir. 

O halde İngıliz kuvvetleri ni
çin mağlup oliuıar: 

Mpter Churchill bunu izah e
demıyor, onun da beklenmiven 
b•r sürprizle a:ıuş:J~tığı görünü· 
,.or. İngiliz ordu.sunun Akroma· 
da. 300 tanklıı gırdiği bir mnha· 
tebeden, düşmımct ayni $btott.c , 
hyıp verdinncksiz1n. ·ıo ta•..k?a ' 
çıktıktan sonn :ııanevlj'atıriı 
kaybederek t'C •te ba§lalıiı; 
'l"obruğu. Sollvm . ve Hal~ayayı 
bile tutınıya in1Jcc1Jı ft vakıt bu
lamadığı, yanl bozguna uğradilı 
arJaşılıyor. 

Şimdi El Altmeynde ~arbeden 
~ bu bozgun ve bu yorgpn or
ludur. Böyle l>'..dllğu için de ln-

6'.Ji.r. Devamı Sa. Z, Sil. ~ 

-·" Antigon.. u Temsil Edecek 
Sanatkarlar Geldi · 

Devlet konservatmm mUdflrtinfin '-fbabfmcla dh §ehrhnİR 
welr.n srenc an'atkirlar lrUJ'llPU Baydalpqa istuyOlluJMla 

(Yazısı lkinci sahifemizde' 

Yologda 
o 

Şark cephesinde AlTQan taarruzlamım 
başladığı mevkileri ıösterir harita: 
Hücumun ağu-lığt daha ziyade Harkrıf 
ile Kursk arasmd' toplanmış görQn~ 

mekte ve bu çevrede çok .ıddetll 
muhar~!e:ı: olmaktadır, 

donda muharebeyi kabul etmek kara • 
nnm 'lıozuldııiıınu. ve ıekizinci ordu 
zırhlı kırnet zayiatını telifi edeme • 
diii icin de Marsa Matrub hattının tu 
talamadıimı söylemiştir. Bu ızahat. 

SOVYET TEBLiGi 

Harkof ve 
Kursk 

Kesiminde 
iki Taraf Kuvvetleri 

Çok Şiddetli Bir 
Muharebeye Tutuştu 

Kursk'taki Alman 
Taarruzu Hiçbir 
Netice Yermedi 

Sıvostopolda Çarpııma 
Hala Devam Ediyor 
Moskon, 3 (A.A.) - Sovyet 

gece yamn tebliği: 2 temm1 ızda 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman or- Kursk iıdkametinde kıtalqmnız 
du!61'! başkomutanlığı t~~hfi. St- bütün gim büyük ölçüde tank 
vastopolun cenup batısmdaki nmha!'f'ht°!t'ri ~aı:muşlaT'dı~ l=Het. 
Kersonez yuımadasmın ucunda· gorGt ve Volçaiısk istikametle. 
ki son düşman kıtalan da apjı rinde taarruza geçen Faşist Al
vukan yok edilm~tir. Sivastopol man ~-Urııiyle anudane savaşlar 
.ır:alesinin %apt1 için 2 temmuza yapılmıp 
kadar yapılan muharebelerde 50 Slvastopol kesimbıde kıtalan-

U- l>e'ftlml S.. Z, SL f m- DeYDll Sa. Z,, Si. 4 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Bizim için pek o kadar d~~ de dedelerımtZ 
bakımından Mısır, Türinm hayatında bü

yük yer tutardı. Hele İstanbul, Mısır masallarını· 
hikayelerini, yolculuk maceralannı dinlemeku; 
bitiremez; clinler, dinler, doyamazdı. Şimdi, eski 
biçimiyle yenilenen Mısır çarşwııın adını Nil bo
yundaki bölgeden aldığını çoğumuz bilmezdik; 

aklımız, daha ziyade püslrullü ve k~ nebata giderdi; burada 
bir vakitler mısır ticareti yapıldığını sanırdık. Halbuki aıcıt.k ve 
uzak iklim matı!tullerinin Mısır yoliyle getirilip satıldığından 
dolayı o çarşıya bu isim takılmlftı. Gerçekten de Mısır Ç&rflSle 

içine gırenler~ Cavadan tutunuz da Hint, Yemen, Habe1, Zen
gibar, bütün sıcak Asya ve Afrika ıı.vumı .koklatır, hayali
ni gtcıklar, acaip hülyalara yol açardı. A.hmıet Mithat Efen
dinin (Lü'lüü asfar) ını okumadan önce Mısır çarşısına dalan· 
lar, herhalde romanın zevkini bir misli fazla çıkarabilirlerdı. 
Rayiha -hele baharat cınsinden olursa- hayal kuvvetini kam
çılamıya birebirdir. 

ı-~akat Mısınn asıl modası Abdülhiz devrindeydi. Oraya 
padişah seyahatleri yapılır. buraya hidivler gelir, gider, yalılar, 
konaklar, köşkler kurulur ve donanmalar yapılıp ziyafetler veri
lerek Mıstr hazinesinin dibine dan ekilirken... Bahı1 kuvvetimı
zin üstünlüğü de bu deniz q.ın münasebetlerde önemli bir rol 
oynamıştı. ~ısırla llkıfıla, eostıut lstanbulun yaz manzara
sını bir kaı . daha şenlendirmıye yarıyordu: Oradan fe)ırimize al
tm akıyor; burada eğlence"rbayatma ve lüks kiyafete gittikçe me
rak artıyordu. Boğaziçinin en §C!ll devri de aym tarihe rastlar. 
Pek ağır ve pahalı kumaşlardan yapılmış, feraceler içinde çok 
güzel kadmlarm dört çifte kayığa kurularak Göksuda dolaştık
lan ve Kanlıca körfezinde saz dinledikleri bir daha geri gelmez 
şatafatlı Şark hayatı! 

Mısır münasebetlerinden dilimizde birkaç meşhur söz de 
kalmıştır: "Mısıra gittim, kurtulamadım" ve "Dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan olmak" gibl.. Blrtncisinln hangi hi· 
kayeye ~drlml bilmiyorum; fakat filpbesiz ki bir fıkra
sı vardır. İkincisi atalar sözlerimiz arasında en manalılanndan 
ve çok tullandıklanmızıdandır. O fldncl 16ztl, barün, Nil bölge.
si için çarpışanlar dahi yabana atmamabdlrlar. Hangttdnin lJd
betine daha yakışık alacak? Bunu k~ Fakat herhalde 
Mısıra gitmekle kurtulunmadıjı ty;ce nıe,dana çıktrtı gı'bt üd 
taraftan biri. sonunda, muhakkak t't Dbnyata pirince giderken 
-veya gitmişken- evdeki bulgurdan oldupu da anbyacak· 
tır. Belki şimdiden anlamıfbr bilet. 



ASKERİ Y ~ZIYET 
ır:nr Baştarafı 1 incide celerl aldıklan halde, 1nrfltere hükQ 

smda El. Alemeyn etrafında cereyan meti bu hususta çok yava~ davrJnmış. 
ctmektedır. gerek karada rerek denizde hava kuv. 

Bugünün en mühim suali fskcnderl- ve-tiyle zanırl olan bıı lıı blrlliinJ te . 
yedir. İskendcriye limanı çok yatın min etmek istemiı ise de teokilattaJd 
b"r tehlikeye maruzdur. lnıiliz ordQIU noksanlık dolayıal1le bu işbirliği is • 
bu limanın önünde tııtunabllccek mi? tenilen zamanda istenilen hedefe ' tev 
Yoks~: buraJar~a miımkün olduğu ka • cih edilebil?11iş ise matlllp tP.siri gös • 
dar du~ma_nını 115sa1 ederek ud muha t~emcmiıtır. Nitekim aon gc.lerı ingl. 
r ebclen Nıl boyunda mı kabul edecek? lız gazeteleri, Libya muharebelerinde 
Bu takdirde tnrilia Alrdenia donanma· lrara ve hava kuvvetlerinin arni cephe 
sı , karşılaştrgı ~ole mUhim meseleyi de başka başka mesul kumandanlıklara 
nasıl halledecek? Bu donanma, kendi 1 tabi bulunması dolayıslyte birçl)k ha· 
filt: betini Nı~ beyanda cereyan edecek talar ve anlaşmamazlrklar vukufiıuidu _ 
muhar~belerın iklbetine mi bağh1::ı • iu ve iş blrliiinin her zaman temin 
cak? Şımdıden !skoıderiye üasiinü ter edilemediği ve bu meselenin Tobl".ığun 
'ketmiş olması lbımgelen bu donıanm:ı düşmesinde en birinci Smil olduğu 
H yfa ? imanınd:ı barmmayı tercih e. tarzında birçok şikliyetler!e doludur 
derse, kanal tehdit altına ıirdiii tak • Orta şarkın mukadderntı yalnız ~v 
d .rde F)hıtin ile Kıbnı adası arasın- vet, vesait ve malzeme mevcuduna de.. 
~akl dar sahada mahpuı mu kalacak? fil, bunlann arasında fşbirUğinlıı mü 
Yahut ~imdiden Kızıldenlze geçıp, o- kemmel surette hemen tanzim ve tat 
rn da Nıl muharebelerinin lehte veya bik edilmesine bailıdır 
aleyhte inkiıafını mı bekliycceH __,,,___. __ _ 

tngiltereden ıeıen haberler, Mıe.rr . Başvekil Şehrimizde 
.da mildafaaya kafi kuvvet ve mal:.!:e • 
menin toplandıfuu ve toplanmakta ol ~f Ba~tara(ı 1 Uıcide 
duiunv ve İngiltere hükılmctinin son Vilayetteki toplantı 
muharebelerin neticesine emniyetle in· B 
tı_.ıar ettiğini bildiriyor. Gerçi Nil neh. a.şvekil doktor Refik Saydam 
rı ıyi bir müdafaa hattı tcıkil edebilir· ve Tıcaret Vekili Mümtaz Ökmen 
Fakat dil~mana üstün zırh!ı araba ve bugün saat 16 dan 20,30 a kadar 
ayyare kullanmak şartlyle. Yoksa hiç vilayette çalışmışlardır. 

bir su müdafaa hattı artık piyade ve Yapılan toplantıda Vali ve Be-
hra topçnsu lle müdafaa edilemez lediye reisi doktor Lütfi Kırdar 

S ngapur adasmda olduğu gıbl. · vilayet ve belediye muavinleri ' 
Karada ve havada yüksek adette mo ?fisler .:u~u_m • rnü~ürleri, bölg~ 

tör dahi her zaman mabadı istihsale ıaşe muduru, ıtbalat ve ihracat 
kafi gelmiyor. Bunların adediyle ~üte birlikleri umumi kittibi, beledi-
n sip bır surette a.ralanndalri işbirll tef · ih 

inin temin edilmesi ve bunlann be- ye tış eyeti reisi ve belediye 
caberce düsman üstüne. en kat'i tesir- iktısat müdürü hazır bulunmu~ 
l erm.i gösterecek şeklide hem ahenk lardır. 
olara'.k organize edilmeleri şarttır. E- Başvekil ve Ticaret Vekili ls
sasen her hangi bir sllih üstünlüfü, ~.bulun iaşe vaziyeti ve iaşe teş 
yalnız adet üstün!üğil ile değil, mev· kilatı ve lstanbulda vazife gör
c:ut silahlann mükemmel surette bıl- mekte olan teşekküllerin faali
'lanıhŞı ve aralannd::ı tesis edilmiş a· yetleri hakkında ayn ayn izahat 
henkle, düşman üstünde alman tesirin alm~lardır. 
drrecesiyle ölçülür. Çalışmalara pazartesi günü de-

1ngiltere hükOmetJ, harpten nvel varn edilecektir. 
dJ.re makanizmas:rru kemiren mahafa. 
ukarlık zlhniyctlnden hlli kurtula • iki vekü geliyor 
mamıı;tır. Kabul ve tatbik olunmuş, Ankara, 3 (A.A.) - Hariciye 
senelerce ünsiyet peyda edilmi& her • Vekili Şükrü Saracoğlu ve Güm
hangi bir teşkilatı, acı tecrübeler ve rük ve lnhisarlar Vekili Rnif Ka-
ğır kaytp!ar pahasına blle olsa de • 

• ,unnek İngiltere için çok z~rdıır. radeniz bugün Anadolu ekspresi 
fncıliz milletinin içtimai bün)'cslndeki ile İstanbula hareket etmiştir. 
bu hastalık bu harpte İngiltere için "JJf aarif vekili Sıvasta 
t r zaaf mı, yoksa bir kuvvet 11'.Dftnl Sivas, 3 (A.A.) - Maarif yekili ljeh. 
mu olmuştur? riıtıize gelmiııtır. 

Bunun cevabını ileride salihiyetli 
mtldeklrikler verecektir. Yalnız bizce 
muhakkak olan cihet, eski te~killt u
sullerine fazla bailanarak bu teşkllitı 
yeni harbin icaplamıa sUratle intibak 
ettrimedlkleri için İngıtlzler çok ıey· 
ler kaybetmişlerdir. Ma?aya deniz mu. 

BUG'ONKO PROGRAM 

re besi bunan acı bir örnef i olduğu 
g bl Libya muharebeleri de diğer :yeni 
b r örneğidir. Mihveri te~kil eden hü· 
kU:metler, h:ırbin başladıft ründenberi 
ellerindeki mııhteliE lcuvvetterl. lşbir • 
l ~ noktainuarından tam minas~1le 
organize ederek hedeflerine müşterek 
b r surette teveccüh edip en kat'i neti 

1.30 P ror;ram 
1.U Mblk (pl.) 
1.45 Haberler 
S.00 Mllzbı. 

13.JO Procnıu 
ıa.u Sarlalar 
U.45 Haberler 
14.00 Baodo 
ıı.oo Proaram 
il.Ol Dan5 orlı:utru 
ıa.u Coçuk kulilbll. 

ı 9.30 Haberler 
19.45 Sttbctt 
ııt . .U Pası! 

20.15 Rad:ro Gueıesi 
Z0.45 TllrkDlcr 
2ı.oo Komıtm:ı 
2 ı.ıs htekler 
2ı.45 Konu; ma 
22.00 Orlı:esıra 
22.SO H aberler 
22.4s Kaparuı 

Konservatuar 
Heyeti· 

Dün Ankaradan 
Şehrimize Geldi 

Antfgone piyesini temsil edC'Cek 
Ankara Devlet Konst-rvatuarı talebe
si. konservatuar mildUril Orhan Şaik 
Gökayın başknnlığındn dün şehrimi
ze gelmiştir. Saat 12.40 da gelecek 
tren, tcmsD heyetini saat 15,15 de 
Haydarpaşaya getlrmfEtlr. Heyet Js
tasyondn Eminönü Halkevl idare he· 
yeti reisi ve Azasiyle temsil kolu ve 
gazeteciler tarafmdnrr karsılanmışlar
drr. Halkcvi heyete bir buket takdim 
etmiştir. 30 u konservatUT talebesin
den, 13 b de idarecllt>rden mürekkep 
olan heyet İstanbula geçtikten sonra 
Galataııaray lisesine misafir eclllmlş· 
tir. Bugün gnll'cC'r. 7 kişilik orkestra 
heyeti de Gnlatasarayd;ı misafir edi
lecektir. Hevet bugün ı:aat 16 da Tak 
simde Cumhuriyet Abidesine bir ce
lenk koyacaktrr. 

Heyet reisi, knnservtıtuar mOdQrtl 
Orhan Şaik G6kay dfın kendisiyle 
qörOşen bir arkadaşuntza şunlarr söy
lemiştir: 

"Arkadaşlanmız:ın 5 1 tiyatro, 2 si 
de opera kısmındnn mezun olmuşbu-
dır. Diğerleri talebedir. Buraya gel
mekten cok büyük bir sevinç duyu
yoruz. Gazetelerlmızin ve halkın gös
terdiği ilgiye teşekkfir ederiz. Asıl se
vincimizi Antigor.e'un temsilinden 
sonra duyacağımun eminim. Size su
nu söylemek isterim ki, Antigone 
temsili, bizim bOtfın çnltşmn1aı1mızın 
muhassalast değildir, ancak bir kts
tnmı ifade eden bir temsOdlr. Bura
da bir opera temsili vermek ister -
dik. Fakat &imd1lik buna imkln cö -
remlyon.ız . ., 

Ses sinemasında verilecek temsil -
terden sonra artistler, Güzel Sanatlar 
Akademisinin 60 ıncı dönüm yılında 
Akademi salonlıırmda bir temsil da
ha vereceklerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 15 
Kıza Gelinlik Verdi 

J\nkara, 3 (A.A.) - Çocuk Esir
geme Krumu Genel mtırkezinden bil
dirilmiş:itr: 

Çocuk Esirgeme Kurumu Haziran 
i_çinde 15 ktza gelin11k vermiştir. Tem 
111uz ayt içinde de evlenecek ve ge
linlik tedarik edemlyecek durumdaki 
kızlara parasız ipekli kumaş vere -
cektir. Niknh mukavelesini ve kızm 
parastz kumaşa lhtiyacmı bildiren 
Belediye vesikasını ibraz etmek kA -
fidir. 

General Kizlm Dirik 
İçin thtif al 

Edime, 3 (TAN) - General Kllztm 
Dirik'in ölüm yılc!önümQ .mün::ısçbe
tıyle bugün Edirne talebe yurdunda 
bir ilıtifal y::ıpılmıs ve merhumun ha
tırası nnılmıştır. 

1 A1'i f - '1 - ~U2 . 
PİRİNÇ SA TiSi KARA Evlenme ve 
BORSADA YAPILIYOR Boşanma işleri 

r .... o·KKAT:--, 
Kağıtsızlık Yüzünden j 

Basılamıyan 
Kıymetli Eserrer 

Bu Yd 
Yüzde 

Yurdumuzda 
Kırk Fazla 

Geçen 
Çeltik 

Yddan 
EkHd~ 

Pirinç, tesblt edilen fiy;,ıUara göre 
satılmak üzere serb~t bıraklldığt 
halde, halk: bakkallardan pirinç te -
darfklne imkAn bulamamaktadır. Bu
na rağmen şehirdeki lokantalar. ma
hııllcbicller ve tatlıaılar istedikleri 
kad:ır pirine tedarik edebilmektedir. 

Bu vaziyet pirincin yine el altın -
dan ve resmi flyatlarm haricinde sa
tılmakta devam ettiğini göstermt-kte. 
lokantacılar da knra borsa tlynttna 
mal al:mık kacnk bir porsiyon pllAvı 
20 kuruşa s::ıtmııktadTr, Mnıımaffö pi
rinç satışları hakkında nlınıın ı;on ka
rar, kara borsada pirincin fiyatının 

105 den 85 kuruşa dOşıneslncle Amil 
olmuştur. Ellerinde !rtok bulunduran
lar bunu resmi fiyaUardan daha yiik
seğe aldıklarmt ileri sürerek yine 
kArlı ticaretlerine devam etmektedir. 
Bakkallar da istekleri karşılamak 1-
çln kara borsa tlyattna pirine almak
ta ve müşterilerine 110 - 115 kun.ıs· 
tan satmaktadır. Geniş mikyasta pi· 
r inç i~leriyle aldkah olanlar biltiln 
gıda maddelerinin, giyim esyasının 

ve umumiyetle her şeyin istihsal, i
mal ve ııatrş flyatiarJnm yjlksekl!ği 
gözönünde tutulduğu taklirde, pirin· 
cin tesblt edilen fiyatlardan satılma· 
sına imkAn olmadı~ı ve hattA fi -

yatlar 10 - 15 kuruş arttmlsa bile 
satışlarm norm:ıle dönme<ılne ihtimal 
verilmediğini bildirmektedirler. 
Yalnız bu sene biitün yurtt:ı .reçel" 

seneden yüzde klrk nishetinde fazla 
celtik ekilmiştir. Mahsulün inkişa fı 
'TlÜ~ait şartlar dahilinde dc\•am et
ml'ktedir. Geçen sene geç ekild iği !
c in rekolte dü~k olmu~ur. Halbuld 
bu sene pirincln no•mal rekoltenin 
çok üstünde otacal':• muhakkaktır. 

l\!evı:ut stoklar dıı yeni m:ıhsulün 
irirıikine kııdar memleket lhtlyaı-Tnı 
karsılıy:ıcıık miktarcbdır. Bu itibarin 
iki ay zarfındrı fiyatlardn kenclili -
ğlnden bir istlkra-r ol:ıc:ığı muhak· 
kaktTr. 

Bu sebeple şimdiden pirine r!'sml 
fiyatlarında herhangi b ir değişikliğe 

de Jfizum gör'Olmemektedir. flcrisi i
çin mQstahsilin ve. mfürtehlikln kar • 
şılıkU lstfladele.ri bakumndan fiyat
ların yiikseltilmesi z:ınırt görülmek
tedir. Bu takdirde halka knra borsa 
fiyatlarından çok ucu7.a ve serbestçe 
pirinç bulmak imkAnlan temin edil
miş olacaktır. Aksi takdirde pirinci 
kara borsacllar ellerinde tutmakla 
c!evam ve fiyııtlan da keondl menfaat
leri ne uygun mlktıırlıırda tesbit et -
mekte devam edeceklerdir. 

.................................................... 
i Selçuk Sanat Okulunda Diploma Tevzii f 

Selçuk Kız Sanat okulu diln yeni 1 het, Samiye, Nevzat, Finızan, Stdıka, 
yıl m~:zunıarma di~lomal~rını verdi, M~iha; Finızan, Müzeyyen, Hayr!ye, 
Bu munasebetle bır seraı tertip ettı, Ketı, Saadet, Selma; İffet; LAmia, 
bir de canlı mankenler geçidi yapıl- Vesile, Nevin, Türk~n: Zerrin, Gü
dr. l\·lerasime mezun talebenin bir u- zin, Reızan ve Fatma idiler. 
ğızdan söylediği İstikMl marşı !le Bunları 5 B nin diplomaları tnkip 

r başlandl. Maarif MQdürtı Muhsin B - etti. Bu smıfüın mezun olanlar da 
nal, Valinin idari işler dolayıslyle Hatice, Nimet, LO.mla, Muzaffer, Nl
mektebe gelemediğini söyliyerek mi'- gah. Semahat, Umran, Gillsüm, ,Meli

zunlara hayat yolunda ba&anlar dı
ledi. Bundan sonra müdür Bclkis Sc
vengil dlplomalan t.evz.le basladı. 

İlk evvel 5 A nm diplomolan vc
rlldi. Bu sınıftan mezun olanlar Nüz-

ha Alemdar, Zehra; Edibe; Sabite, 

Hikmet, Nevin, Şahver, Nihal, Suuın, 
Fatmn; Müzehher; Edibe; Neriman; 
Nadide; Nazan; Mediha, Alcksandro, 
Şayeste, Muazzez, Müşfika, Mediha, 

Baroda 8 Kişilik Bir 
Komisyon Kururdu 

Bir müddrt önce Adliye Veklllii!i 
"ayrl meşru evlenme ve boşanmalar 
u p nesebi sahih olmtyan cocuklarTn 
t"scıı işleri hakkında valilerle vn~
yct Cumhuriyet müddelumumtlerln -
·icn mlitalilalannı sormuştu. AlAkalı
lar bu ankete ·cevap bazrrlamıslar ve 
Vcklllii?e ~öndennlşlerdir. Vt-kHlik bu 
mt?vzu f'trafınd:ı bir broş(}r hazırlr -
yarak İ!;t:ınbul barosuna göndermiş
tir. Baro idare heyeti aile ve boşan
ma fşJerlndı> mütehaıısı! avukatlıır -
rfan mürekkep 8 kişilik bir komisyon 
kurmuştur. 

Bu komisyon Hnslm Refet Ha
karar, Rlfat Ahmet Birant. Gnt Fran
ko. Sami Smnalİ, eski Darillfünun 
miidcrrlslerlnd!'r: Şevket Yunt. Üni
versite Medeni Kanun profes15ril Ah
mt't Samim GöMn:ı:ay, Ahilya Moskm; 
ve baro umumt kAtlhl İsmail AgAh 
Akkan'dan mürekkeptir. 

Komisyonun ilk toplantrsında bro· 
sür incelımmlş ve ha11rlanncak rapor 
etrafında her Pvtıkat mütntılasını tcs
bite baslamıstır. Komisyon Pazartesi 
ı:ünil tekrar toplanarak Adliye Ve -
killlğlne J?önderilecek raporu karar
laştıracaktır. 

Bir Dolandırıcı lzmirde 
Yakalandı 

Anadolu tüccarfartndan Mustn.faya 
otomobil 1AsUği satacağını ~6yliyerek 
2210 lira parasın: ve bir altm Zenlt 
saatini alıp kar;an Nüzhet, İzmlrde 
yakalanmıştır. Nüzhet istanbula yol
lnnacaktrr. 

Rebia; Fikrjye; Nevzat; Hnyrünnisa: 
gervet, Necınl.Ye, Nuran, Şadım:m; 
Muraffer: Saime; Suzan; Hale. ~eki, 
"'•esrin, Şükran; Ayşe \'C Muallll idl
lı1>r. 

B~lkls Sevengfl diplomaları ver -
dilden sonra kızlar~ muva!fnkıyet 
rfüedi, şuurlu ve iradeli olmalarını 
istedi. 

Kanaat kitabevi, memlekelln 
muhtaç olduğu büyUk mDracaat 
kltaplarrnı hqzırlıyan biricik mu. 

ı 
esaeaedlr. Senelf!rdenberl çıkar• 
dığı birçok müracaat eaerlerlne 
lllve olarak bu defa da biri in· 
glllzceden tUrkçeye, dlAerl .ı. 

f 
mancadan tDrkçeye zengin ve bD· 
yUk iki IOgat hazırlamı§t1r. YDz 
forma bDyDklDğUnde olacak olan 
lnglllı:ceden tDrkçeye IOgatln 
dörtte DçO de nefis, temiz bir au· 

rette ba1tlmıştır. Eaerln bltmeıl 
için daha yirmi bet forma kal· 
mıftır. Fakat Es.-fle 5ğrenlyoruz 
ki, aon zamanlarda kiğıt tahdl· 
datl yDzDnden eserin basılmasına 
devam etmek mCmkUn oJmamıf· 
tir. Almancadan tUrkçeye IOga · 
tin de 25 formaırt basılmıı, fakat 
o da ayni sebepten yarıda kal. 
mıftır. 

Memlekette IUzumlu lllzumsuz 
birçok neırlyat için kliiıt veril· 
dlğl halde, bu iki kıymetli eserin 
tamamlanması için !Azım olan i 
kiiıtdın verllmesl hem zaruri, 
hem de faydalf bir şeydir. Mat· 
buat Umum MlldürlüğünDn bu 
mUaaadeyl vereı=efjlnden emin ol· 
duğumuzu kaydederken, lnglllz· 
ce • tDrkçe JOgatl hazırlıyan ve 
üç senedenbert hayatını bu lıe 
hasreden Vbıf Okçugll'I tebrik 
etmeyi vazife blllrlz 

'-············~········-' 
Zeytinyağ~ 
Fiyatları .. --Perakende Satış 

Fiyatı T esbit Edildi 
Muamele vergisinin yüzde iki bu

çuk nisbetinde artlırtlması üzerine, 
Fiyat Mfirakabe Komisyonu zeytin -
yağ ve sabun fiyatların'! yeniden tet
kik atmi.ştlr. Yeni fiyııtlara göre is
tanbulda bir bucuk asft1J mtra eks
tra zeytinyağı litresi perakende 123; 
lJd buçuk asitli ekstra yağlar 118.5, 
üç buçuk asltıl b!dncl nevi yemek
lik yağ 114, dört buçuk asitli ikinci 
nevi yemeklik yağ 110, birinci nevi 
kokulu çnmnştr sabunu 87,5 kuruşa 
satılacaktır. Bu fiyatlardan fazlaya 
satış yap:ınlar Mim Korunma rnah
kPmf"ıılne verilecektir, 

1 KOÇUK HABERLER 1 

Merun talf'beden Hayriye Karynl!
dı bir veda müsahabesi yaptı, 63 yıl
lık mazisi olan bu okuldan killtürlii 
bir ev kadınt ve Türk ana~i olarak 
ayrıldıklarını sliyled'-. hem hocalanna 
hem de davetlilere teşekkür etti. Bun 
dan sonra canlı m:ınkenler geetdi 
başl adı. Mezunlar, füerlerinde zarif 
elbiseler, kostümler; roplar, ppkalar, 
çantalar. mantola:-; bluzlar; eteklik -
ter, çeşit çeşit ve rnzel gt\zel giyim. 

1 HAit ANLARI .DEGı TıRll,.EN ı>lOARA 
kuşa.m eşyası ve nihay et tuva etler :LAR _ inhisarlar Iduesi birkaç nevi al • 
teşhir ettiler Geçi esnasında davet- ranın barmanlanaı defi;tirmefe karar ,,.,.. 

111 ı t 
"1 b t f d Jlmf ı,tır. Bu harmanlar ulı: isinden kali te iti· 

ere y ne a e e ara ın an yap Ş barlyle dalı:ı iyi cin.ıı tüıOnlerden :vı~l:nııttr. 
şekerlemeler, pastnlar, kurabiyeler,, ViLAYETLERE CIVI VEERILIYOR -

dondurmalar ikram edildi. Getlt saat ~fm"~~~ !f:ı":ı~ :fı~r;e~ıe~!"i::ıı °f:ı~ t>~ 
yirmiye kadar devam etti. killlkten emir celmhtir. 

H+BERLER 1 Mr. Churchillin Çiz· &i•lTAili4:lUMI ll!1!wM~li~:l!@• Mihver 
t7-r IJhtaralı 1 inci.le 

Tahrip Edilen 
Sırp Köyleri 

Hindislanda 
Yeni Konsey 

ltalyanlar Misilleme Bu Defa G. Wavell 
Olarak Bir Çok de Aıa Seçildi 
Ko.. .. Yakm 1 r Londra, 3 (A.A.) - Dün gece Ye-yu tt a nl Delhl'de neşredilen bir tebliğ, Hint 

Londra, 3 (A.A.) - Lonıdrada- müslümanlartndnn F.iruz Hnrun, yeni 
ki Yugoslav mahfilleri.ne gelen tefkil edilen konseyde Müdafaa Na
haberlcre göre, İtalyanlar, çete zrrlığmn tayin edll_dlğini bildirmek -
muharebelerine karşı misilleme tedir. Firuz Hıın, Hindlstanın eski 
olmak üzere Sırp köylerine bin- Londra syasl mUmesslll idi. 
lerce yangm bombası atmışlar • G~eral ~avel, askcrl harek~ttn 
dır. Çetelerin topladığı köyler- sal~yetlerıni m~afoza etm~ktedır . . 
den birkaç düzünesi böylece t- ;11lı1d~tan •. Pnsffık . konseyınc ikı 
talyanlar tarafından tahrip olun- milmessıl gondere;ktır. 

muştur. Londra, 3 (A.A.) - Hindistan Kral 
Amavutlukta çarpıfma Naful, icra komite~nde yaptldığı res-

Reme, 3 (A.A.) - Arnavutluk- men ilAn edilen değit:ikliklerln kayda 
ta asi Arnavutlarla siyah göm- değer ~oktası Başkumnn~an. General 
lckliler arasında ynpılan bir mü- Wavellın askerl ha seçılmıs olma -
sademede 60 ltalyan ölmüş ve sıdır. 
100 kadan da yaralanmıştır. 

Bremen Tekrar 
Bombalandı 

k._':"f j' '>•1~tarafı 1 incic:.e 
jt_lman tebliğine göre 

Berlın, 3 (A.A.) - "Tebliğ,, Dün 
gece, İngiliz hava kuvvetleri hafif kuv 
vetlerle Brcmen şehri ve banliyösü Q. 
ze"inc yangın ve tahrip bombası atını,_ 
lardır. Sivil halk arasında kayıp pek 
azdır Bilhassa lkamctglhların balau. 
duia

0 

mahallerde çıkan yangınlardan 
hasar olmuştur. Taarruz eden açakloır· 
dan 14 ü dü5ürülmüştür. 

il alt aya hava akını 

Karabükte Demir 
istihsali Artıyor 

Ankara, 3 (TAN) - Emin bir mem
badan öğrendiğime göre, Kar:ıbilkte 
demir istihsali artmaktadır. Plk demir 
istihsali reçen ıeneye nazaran yüzde-
50. demir boru ylizde 51 çelik de yüz. 
de 50 nisbetlnde artmııtır. Fabrikanın 
di(er ıube!erindeld istihsal de c:ofal 
maktadır. Bu arada 1,5 milimetreden 4 
milimetreye kad:ır saç levhalar, T de 
miri, U demiri ve köse demiri de var· 
dır. , 

Nüfusu burün dokuz bini bulan .KL 
rabülcte 3000 amele ve 400 mahldlm ça 
lıtmaktadır. İleride çalışan mahkfım
ların miktarı arttırılacaktır. 

diği Karanlık Tablo 
ve [(azandığı itimat 

llfr Baş tarafı 1 incide 
giliz Başvekili bu ordunun mu
kavemetine güvenmiyor ve çok 
fena haberlere intizar lazım gel
diğini söylüoyr. 

Mısırı kurtarmak için yalnız 
bir ümit var: General Auchin
leck'e arkadan gönderilen takviye 
kuvvetleridir. Mister Churchill 
bu kuvvetlerin büyük ve en ye
ni silahlarla mücehhez olduğu
nu, Mısırda külliyetli malzeme 
de mevcut olduğunu bildiriyor. 
Eğer bu kuvvetler vaktinde cep
heye yetişir, Nil boyunda bir 
müdafaa hattı kurabilirse, o va
kit Alman ileri hareketini dur
durmak ve belki Mısın kurtar
mak mümkün olacaktır. 

* * 1-şte İngiliz Başvekilinin A
vam Kamarasında Libya 

muharebelert hakkında çizdiği 
tablo aşağı yukarı budur. 

Valctta, 3 (A.A.) - Av uçakları re. 
fakt;tinde mihver bomba tayyaresi tct
k.Uerinin dün ~ece ve gündilz mütead 
d t şiddetli hficumlar yaptılı:lan bir teb 
J ğde bildiriliyor. 5 uçak düşürülmü1-
tür. Bir miktar yaralı, birkaç ölil var
dır. 

Muarızlarının önüne bu kadar 
karanlık bir tablo seren Mister 
Churchillin mecliste yine büyük 
bir itimat kazanmasmm ehem
miyeti ve manası vardır. İngiliz 
Başvekiline hücum edenler, har
bin başlangıcındanberi tedricen 
kuvvet ve nüfuzlarını kaybeden 
City mensupları ve Torylerdir. 
Bunlar Mister Churchillin gün
den güne kendilerinden uzakla
şarak Cripps, Atlee, Bevin gibi 
Sosyalist liderleri ile beraber 
çalışmasını hazmedememişlerdli. 
Bu müfrit muhafazakarlar ta 
başlangıçtanberi Almanya ile bir 
anlaşma sulhü yapmıya taraftar 
oldukları halde, Churchill sonu·· 
na kadar ~arp siyasetinde ısrar 

laşe Müsteşarı Geldi ] et~~ir: . önce sµıgapur_ hezi-
taşe Müsteşarı SükrU Sökmensüer m~tını ıstısmar ede~ek hük~me

dün şehrimize gelmiştir. Müsteş::ır, teı zayıfla~ak istıyen m~rit 
standardizasyon müdUrO Fşruk san- muhafazakarlar, bu defa Lıhya 
ter ne birlikte İnşa MUdfirlüğUne gi- mağlubiyetini vesile ittihaz ede
derek görllşmelerde bulunmuştur. re.k harbin idaresini Churchillin 

. k ' 
Rorn:ı, 3 (A.A.) - .'Teblii,, Malta 

adasında Mikabba ve ta Venezzla ha. 
va alanlan ıılddetle bombalanmıı ve • 
lanlard:ıkl tesislere her çaptan bomba· 
1 rla müteaddit tam isabetler Jıı:ayde • 
d miştir. İtalyan av uçaktan •e Al • 
rran refakat taYYareterl hava kar,ılaş 
"' lannda 16 lnci!iz açalı düşürmü~ 
'4T' ıfü·. -

Batan Jngiliz gemlleri 
T ,,.,dra, 3 (A.A.) - Akclenlzde son 

Müsteşar birkaç gün &ehrlmizde elinden almak ve bir Dük'e ver
kalartlk iaşe işleriyle meşgul olacak- mek taktiğini takip etmişlerdir. 
tır. Koordinasyon Heyeti umumi kd- Fakat 500 kişilik mecliste 25 ki
tibi Hazmı Atıf Kuyucak da dün ııeh- şiden fazla taraftar bulamamış 
rimlze gelmlftir. ve mağlup olmuşlardır. 

zamanlarda yapılım refakat harekcf: Avam Kamarasının bugünkü 
Jeri esnasında Hermlonc knıvazörii ile fena şartlar içinde Churchill'e 
Haaty. Grove ve AiJ'Cdale muhripler! gösterdiği bu itimat, aynı zaman
batmıştır. Orp Kuyavyak Polony:ı da müfrit muhafazakarlara vu
muhribl de bu harekat esnasında dyaa rulmuş son bir darbedir. Meclis
uiramıştır. teki nutkundan Churchill'in L ib-

~~ Darı~arafı 1 h1cide 
mız şehir dolaylannda düşmanla 
göğüs göğüse şiddetli çarpışma
lar yapmışlardır. Cephenin diğ~r 
kesimlerinde önemli hiçbir de
ğişiklik olmaml§hr. 
Beş gün süren muharbe 
Londra 3 (A.A.) - Moskova 

radyosu, Alman taarruzunun beş 
gündenberi bütün şiddetiyle de
vam ettiği Kursk yakininde mu
harebeye sürülen Alman süvari 
birliklerinin dağıtıldığını ve m~d 
deten tahrip edildiğini bildiri
yor. 

ilk Kursk tarruzu 
muvaffak Olamadı 

Moskova, 3 (A.A.) - Kursk 
cephesinden alınan ilk raporlara 
göre, Almanların şehrin cenubun 
daki taarruzları muvaffakıyetsiz
Iilde neticelenmiştir. Sovyet tank 
lan tarafından yapılan ani bir 
karşı taarruz neticesinde Alman
lar müşkül bir vaziyette kalmış-
lar•l•r. Muharebe gıttikçc şiddet· 
lenmektedir. 

* Londra. 3 (A.A.) - Harkofan ıima 
linde Bielgorot ve Vo!cansk kesiıııle· 
rinde Alınanların yeni taarruzlara g1 · 
rllitik!eri cephenin uzunluğu 160 kılo • 
metreyi bulmaktadır. Anlaşıldıiına gö. 
re Almanlar bu taarru.1'ıl.arı ile 4 gUn -
denberi Kursk doiuıunda ilerlemiye 
çahpn kuvvetlerle birleımek maksa -
dını güdüyorlar. 

Dünkü perşembe günü Alınanlar ev· 
veke aldıkları birçok mevzilerden sii -
rfülüp çıkarılmışlardır. Fl&kim bir tepe 
sünaü hücumu ile geri alınmıştır. Al • 
man generali Von Boock. Sovyet hat • 
!armda zayıf bir nokta bulabilmek ü 
midill)e taarnı.zlannı hızla bir lceslm • 
den öbürüne çevirmektedir. Tanklar 
arasında yapılan carpışmalar zaman 
zaman ıöiüs cöiüıe aavaıla.rla lrcail· 
mcktedir. Son Sovyet haberleri, Sov . 
yctlerin Kursk kesiminde ısrarla çar -
pışmakta olduklRrını ve burada ıoı:ı 24 
s:ıat zarfında yaptık!arr ıavaılarda 
binlerce Alman askeri öldürdükl.:rini 
bildirmektedir. 

Kursk çarpııması, Rusya seferinin 
baıındanberl en ıiddetll çarpışma ola. 
rak .Berlinde vıısıflandırılmaktaıtrr. 

yadaki mağlubiyetten ziyade, 
kulis arkasında çevrilmek istenen 
bu oyundan müteessir olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu itibarla İn
giliz Başvekilinin Avam Kama
rasından aldığı itimat reyi, tut
tuğu harp siyasetinde ona azim 
ve kuvvet veren yeni bir amil o
lacaktır. 

ti!f' Bıtştarafı 1 ıncide ır;;,;r 8ıı:)tarafı 1 ıncide dıın kovmak ve lngiltereye karşı 
ğusundaki düşman toplu!ukları - binden fazla esir alınmış, 21 tank, askeri harek:ltu devam er.mek ı. 
nı şiddetie bombalamışlardır • 303 top ve he;. n~viden birçok çin ayak bastıklarını bildit'll'ler 
Ağır bomba uçaklarımız Tobruk'a harp malzemesı ığtınam veya tah d .. t za 

karşı geniş ölçüde bir taarruz yapmış.. rip edilmiitir. Kırım sularmda Lo11 raııuı mu a ası 
lardır. Orta bomba uçaklarımız aare Alman ve talyan hızlı botları si- Londra, 3 (A.A.) - Haber verildi· 
kat sahası gc-rilerindelı:I düşmana ta . ı lfıhlı üç düşman devriyesi batır- 1 ğlne göre, Alman ve İtalyan hükfımct. 
arruzlar yapmışlardır. 2.3 temmuı: gül mış ve kurtulanları esir etmiştir. lcrl. bir memleket istila sırasındc1 Hit 
nü ve gecesi savaş çevresi üstünde düş K fkasyanm Karadeniz ve Azak ter için çok aziz ve makbul bir usule 
man hava faaliyeti fazla olmuştur. da •. k yılan d uçakl rı tevfikan, bu defa da "Mısır Mısı:-lı!a. 

Al ~ t bl. ~· enızı ı n a savaş a d ibln .. t ., .::.ı man resmı e ıgı kl ••t dd•t lim rm ır ... prens e saygı gos erı.:cc~· 

Ber!ln. 3 (A.AJ - "Teblii,. Mısır. 
da, El Alemeyn gediğinin büyüıüıme. 
si Blramuda ":wvetle tahkik editmi~ ırı.ü 
teaddit üsler hücumla zaptc:d ! lr:ıiıtlr. 
İki binden fazla esir alrnmı:ı, !O top 
ve birçok zırhlı tank iğtinam veya tah 
rip edilmi:ıtir. İskenderiye yakinlnde • 
ki askeri tesislere ıece h:ıva hücumluı 
yapı!mıştır. 

ve sto ar mu ca 1 ana ve nl vadeden bir bildiriç ne~retmlıler • 
biihassa Novorosisk ve Anapa dir. 
limanlanııa ve düşman vapurla- Bu bakından Londrada, böyle bri 
rma hususi bir muvaffakıyetle vidin ameli kıymetinin neye muadil ot. 
hücum etmişler, bir mayin gemi- dıı&unun biltün dünyaca matnm bulun 
si ile bir kıyı vapuru batırmış- duğu hususuna işaret edilmektedir. 
lardır. 4 torpido, 7 ticaret vapu- Alman orduları i!e Gestapona:ı, bir 
ru' bir mektep gemisi ve bir yü· m~le~et~ işgal edince. evvelce verilen 
zer doka çok ağır isabetler kay- vaıtlen hiç hesaba katmaksızın mem. 
d d'l · t" lcketl ve balkı dilekleri gibi nasıl kl:l· 

e 1 mış ırh. . . '-e•l ! de !andıktan pek mükemmel blllnmektG• 
Doğu cep esının cenup ,. .. :n n . 

taarruzlara dayandı Alman ve İtalyan kıtalan Sovyct!erin dır. 
El Alemeyn lıattı Uk 

Londra, 3 (A.A.) - Reuter Ajan- müteaddit mevzii hücumlarını dü~a- lJlısırda sükunet ""1 
sının askeri muharriri yazıyor: 2 tem ı na yiiksek ve .• kanlı kayıplar verdıre • 
muz tarihli Kahire tebliğ! clverlşlı bir rek püskürtmuşlerdir. 
intiba bırakml$tır. Meydan muharc • Alman ve müttefik krtalarının taa~
beslnin ilk ıünü pek açık olarak ln • ruzu cepheyi 130 kilometre kadar bır 
giliı:lerin lehine geçmiştir. Mihverin geni,likte yarmıştır. Düşman zırhlı 1i 
yegine muvaffakıyeU muvakkat bir valannın şlddet!i karşı hücumları düş 
gedik acmak o!muş. ba gedik ça~ucak mana ağır kayıplar verdirtil~~ek pü~ 
kapatılmış ve dü:ıman geri atılm1stır. ldirtülmiiştür. Bir tek zırhlı tumen hıç 

Tebliide tasrih edilmlyorıa da inci- tank kaybı vermeden 28 hazirandnrı 2 
Uz tanklarının yeniden savaşa katıl - temmuza kadar 100 Sovyet tankı tııh 
mış olduiuna oüphe yoktur. rlp etmiştir. 

Durumun hülisasr ıudur: !nrilıı • Savaı uçaklanndan mllteıekkil bil. 
!erin El Alemeyn'de ace!e kurduklıırı yük kuvvetler düşman mcv11lerlnl ve 
müdafaa hatları Rommel tanklannın 10Uarla demlr1olları üzerindeki 1.ak 
ilk hamlesine dayanmışur. Bu taarruz viye kıta!annı bombaliımışlardır. 
herhalde büyük ölçüde olmuştur. Çiin Rjev kesiminde Alman kıtalan eld 
kil Rommel vurunca tam vuruyor. Mu detli mukavemete ratmen dü~man mev 
harebe dün de devam etmiıtir. tlerl zllcrlne ve müteaddit yerler almııtır. 
İng!Uz mevzılerine takviyeler ıelmek· Kola bölgesinde Mourmanık'ta rı~ 
tedlr. Bu takviyeler lngilizlere tedri tımlara, deniz tezgahlarma, :iaıe ve lı 
cen taarruza geçme-k imklnını teınlıı man tesis!erine bombalar isabet etmh 
edebilecektir ve şehirle liman çevresinde yanıınl.lr 

· çıknnlmıştır. 
Rommel'in ye11i aarruz !!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

hareketi bekleniyor 
Londra, 3 (A. A.) - Dün ak&am 

Rommel, El Alemeyn'ln garbına çe
kilmiştir. Jngillz mevdlerine hiç el 
leğmem!ııtir. Fakat düşmanm şimdi 
müdafaa hatlarmıızı delmek için tek
rnr hamleler yapacağı kanaati vardır. 

Rommel El Alemeyn'de ilk de.fa 
muvaffakıyetsWife utramtş, 300 tank 
tan 230 u muharebe sahasmda kal -
mıştır. İnlflizler Rommel'ln sat ce -
nahtnda mukabil taarruzlarda bulun
maktadır. 

Beı·line göre vaziyet 
Berlin, 3 (A.A.) - D. N. B. D.!n as. 

keri kaynaklardan öfrendiğine göre 
Mısırda yeniden 1nıili7. kıtaları El A 
tameyn'de kuvvetle tahkim edilmiş o 
lan mevzilerde son bir mukavemete ca 
lısmıs!arılır. Dii~m.,n Alm:ın ve İta! • 

yan kıtala.naın llcrlcmesinl durdurın:ık 
için zırhlı teıkillerle 10n iimltılzlildc 
bir gayret ıarfetmlştlr. Buna ra;men 
mihver kıtalan çarp.mba rünll oile • 
yin düşman müdafaa cephesini El A· 
lameyn'in cenup batısından yarnııılar 
ve bu redifi ılmal, ılmal dolu ve ce
aup dolu istikametlerinde reniılete • 
rck düıman mevzilerini cenuptan ıı . 
male doiru zaptetmtılerdlr. 

Alman aavaı ve pike tayyarelcrı 
düıman mot6rHl kuvvetlerlnc datsalaı 
ha!inde taarruz ederek kara latalannı 
desteklcmiılcrdir. 

Jluharebe deva111 ediyor 
Kahire. 3 (A.A.) - Rommel, &f le 

den sonra El Alameyn'e karı;ı yeni ta 
arruzunn başlamıııtır. Müttcfık kav 
vetlrn ellerinde bulunan bUtlin vasıt .. 
tarla Rommel lı:uvvetlerine geriden hil
rnm etmişlerdir. 

Kahire, 3 (A.A.) - Mısırda 5 lncl 
kol faaliyetine dair hiçbir allmet yok 
tur. Ve halk, inancını ve sükil.netinl 
muhafaza etmektedir. Milletin heyetl 
umumiyesl, ordunun mııharcbeye lıti. 
rakin! arzu ediyor denilmemekle \bera 
ber Mısır ordusunun bazı laaınılan 
memleketlerinin müdafaasında mlitte 
fiklere iltihak arzusundadırlar. 

/ skenderiyenin tahUgesi · 
için hazırlıklar 

Londra, 3 (A.A.) - lskendcriyenin 
tah!iyesini kolaylaııtırmak için İı;ken
deriye lle Kahire arasında mu'1.Zam 
tren seferleri ihdas edilmiıtir. 

* Kahire, 3 (A.A.) - Mmr hUkdme-
tl, bu akşamdan itibaren kCSprUlerln, 
setlerinr telefon aantrallerinhı Te u 
kert binaların polis yerine ordu tara • 
fından muhafaza altına alınacafmı bil 
dirmektedlr. Hava tehllkelerine ka.rıı 
tcdbir!er bir misli arttırılmıştır. S.üp • 
heli tahıslar ihUyaten tevkif edilmek· 
tedlr. 

Kağıt Fabrikasında Yağmur 

Tahribatı Fazla Değil 
Ankara, 3 (TAN) - Son yağmur

lar dolayısiyle bocrunı kısmı su al
bnda kalan İmıit kftğıt fabrikasın
daki zarar büyük değildir. Sular, sa
dece mevcı.ıt 160 ton kA.ğrttan btr kts
rnm1 ıslatmışsa da bunlar da 1rullanı
lablleeektlr. Fabrlkoya su getiren bo
rular da çamurdan tıkandığı için, 
bttnlar temizlenmektedir 

Ankara, 3 (A.A.) - Kızılay umumt 
merkezi Bursadaki ru taşmalarmdnn 
-ınrar görerek açıkta kalanlarn bt r 
yıırdrm olmak üzere Bursa Kızılay 
merkezlne nyrınhl rlyle birlikte 100 
çodtr gönderm1şitr. 
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Churchüllin Nutku 

Yazan: M. ANTEN 

Kadıköy Kız Sanat Okulu Sergisi 
Münasebetiyle Bazı Düşünceler •. 

1 A .l'll 

o o o Sporumuzda Yapılacak ~:~:~~üı 
!lt/illi .. Yalk Sanatımızı İslahat İçin idareciler 

Gerek 

Yazan: ULUNAY 

ya tenkit edenler "4oz,, unu fula 
kaçın:yor1ar; şa~ı, ııeiıll. elerken 

kör deyip içinden çıkıyorlar, yahut tc.n 
kit edilenlerin mide!erinde hazım içfn 
Jr:lfi dererede "asid,, yok. 

A•anı Kamarası, iki gün süren mil 
zakerelerden sonra Cburchilt'e 

25 muhalif reye karıı 475 reyle ıı.ima
dtm tekrariamııtu. İncili• matbuatı. 
na ve siyasi mahfillerine a:öre: Bu ui 
ci cÇcriyet işlenen hata1ara raPen 
İr:ıgill'Z milletinin Churchill'e karıı ıti
rnadtnını ondan ba,kaıının bu lıi basa
ramı:yacaiı hakkındaki kanaatinin. ;e 
lngi!iz milletinin siyasi mukavemetının 
bir te:ıahürüdUr. 

Uyandırmak Neler_D_ü_şu_·n_ü_yorlar? 

Z A kG l • • Beden Terbiyesi Bir ilim, Spor ise ama 1ll rtı e mıştır Bu ilme istinat Eden Fakat Onun 

Geçg> eün bir meslektap raıtgel • 
diın. O kadar sinirli ki, evveli. t:n.ın.vıly 
dan iruniı sandım. 

- Hayrola? Bu ne hiddet .•• 
- Haberin yok mu? Fillnın benim 

hakkımda yazdıiını okumadm mı? 
- Filirun senin halı:lı:mda yazdlfmı 

okumadım. Fakat filfinın senin. bir ese
rin bak.kında yazdıiı tenkidi olmöum. 

- Çok form.alistsin ... ''oelcilp~rcst .. 
tiğin,, mi nası yok i ha Ali hoca, ha ho
ca Ali ..• 

ScrbeSt insanlar kirli çaına.tırlııtnnı 
biribirleriyle kavca etmeksizin bcra • 
berce yıluyabilirter •e bu açık m~ 
lca,alar neticesi lnıı:i!U milletinin mu 
kavemetini ve zafer azmini şahsında 
temsil edeo Church.ill'in kuandıiı bu 
tıicl ekseriyet, Alman propagandasını 
bir defa daha acı bir hayal ıtıkutuııa 
Uğratmıştrr .,. • 

Churcbill bu nutlı:tında lnıril!zlenıı 
insan •e harp malzemesi bakımların • 
dan kemmiyyet üıtünlüiüne malik ol 
tnalanna raimen mağlQ.p otmalarmın 
•ebeplerlnl izah etmi,tir. Bunlardan 
biri taktikı tabiye hatasrdrr. Charcbill 
'robrukun uzun müddet mukavemet e
deceğine, sekizinci ordu lr.umandanlıiı· 
•ın kani bultınduiu ve kendisinin Va • 
lingtonda btı haberi alır atmaz çok 
latırdtimt1 Sollum Halfaya müdafaa 
hattının lnclliz knvvetler!ne kayıpla • 
rını telifi için vakit lr.:azandıracaiı ve 
bu hattı Mana Matnıhtan ayıran ıu. 
&uz çölün düşman kuvvetler.i tar~hn • 
dan ancak 15 ı::ünde aıtlabileceği tab. 
tnin edildiii ha!de dü~man kuvvetle .. 
tinin be;o cün ıonra Marsa Matruhun 
önünde görüldüğünü söylemek ıure~Y 
le harelı:1tın idarealnde bilyÜlı: taktık 
"e tlbi1e hı.taları yapıldıiını açık bir 
ıurette tasdik etmiştir. Sekizinci or~u 
kumandanlığında yapılan deii~iklik 
de bunu teyit etmektedir. 
MağlUbiyetin ikinci esas aebebt, Al· 

tııan aiWılarttım keyfiyet balı:mundatı 
iistünlüğüdür, Churchil~ bu vaziyeU,. 
İnclltercnin Mısıra, Suriyeye, Iraka. 
llindistana, SovYet Rusya ayni zamJn. 
da harp malzemesi e:önderm~k mecbu .. 
riyetinde bulunması dolayı:sıyle fa.brl
kalan keyfiyete o kadar ehemmiyet ve 
tilrniyerek çok miktarda tank yapılmış 
olması ile izah etmi§Ur. Lort Beaver -
brook'da bir sün eVTelki Celsede, daha 
•iır toplar ve daha ka!ın ı:rrhlarla m~ 
tehhcz tanklar yapabilmek için serı 

halinde imallttan vazgeçmek ıtzımgel 
d.iğinl söylemi3ti. 

Churchill mazideki hataları çok açık 
bir surette ortaya koyduktan ve vazi· 
Yetin vahametini tebarüz ettirdikten ve 
bu mağlUbiyetin Fransa, İspanya, Tür 
kiye üzerinde fena tesir yaptıiına işa 
ret ettikten sonra, harp siliblarrnın ya 
vaş yavaş ıslah editdiiini ve bunun ya 
kında tesirleri &'Örüleceiini, Orta$ark.. 
ta harbin bitmiş olmaktan pek uzak b\l 
lunduğunu. Mısıra muazzam miktard1 
takviye kuvvetlerinin •armış yahut 
'-'armak üzere bulunduğunu, en yeru 
•illlılarla teçblz edilmiş 50,000 ln~iiz 
askerinin her ay Umitburnunu geçtifl 
b.i, müttefiklerin yakmda C'!1. kunetli 
•ilihlarla Avrupada Atmanyaya kRr§t 
taamın. ceçeceifni, Sovyet Rusya.om 
liitlere yeni sürprizler hazırlKdıiuır, 
liindistanm ve Avuıtra]yanın tehlike. 
den kurtulmuş sa,yılabileceilni Te müt 
tefiklerin cenubi Pasifiie parolalarının 
taarruz ollufunu. gemi kayıplarını ön 
lernek için mühim tedbirler alındlitru, 
Zaferin çabuk ve kolay kuanılannya • 
Cibnı fakat her ıieye raimen mütte • 
fikJerin umumi vaziyetlerlnin bcgüa 
leçen sm~e nazaran daha iyi oldu • 
i'tınu söylemiı ve harbin merkezi sevk 
"e idaresinde bozakluk ohnadıiıw ve 
itimatsızlık takriri verenlerin istedik • 
teri ıekilde büyük salilıiyetlere •ahlP. 
bir müdafaa nezareti teşki!inln dikta · 
törtüğe KÖtürebileccilni i.ddia ~d~rek 
Avam Kamarasından tam itimat •eya 
itimatsızltlıı: istemiştir. 

Sıvastopol Harbi 
Almmı!amı iki ıriin evvel Sivastopo. 

lu tamamiyie işgal ettiklerlnl ilin ey • 
lemi\ olmalarına ratmen bu mliıtah • 
kem mevkiiıı ıolı:alı:iarında bili kanh 
tııuharebeierin devam etmekle olduiu 
bildiriliyor 

Hasta btr adam lı:enılinl bir dokto
ra muayene ettirir. Doktor uıuayene • 
den sonra ona, ancalı: iki •J'lılı: bir 
Ornrü .kaldtfı:nı fakat tavıiyelerlne rL 
•Yet edecek oluna liç ay yapyabl!.ece 
tinı söyler. Aradan bir kaç ıene &• • 
ter. Hasta adam doktora raatlır •e o
ba kendini tanıttıktan eonra sözlerini 
lıabrlatır. Bu vaziyet kll'fılında !Jiıi. 
dete gelen doktor şöyle bir mukabele 
de bulunur: '-Efendi! Evvell ılz tib. 
ben ôlmiişsünüzdlir. Sonra sizi yanh1 
tedavi ctmiıler.,, 

l!u bilı:tye bana, bir çok aslı:erl mü. 
İehamsiann, hatta hemen herkesin 
Pelt çok zaman evvel öldürdiltu nal
de çok üstün lı:tıvvetlero karşı hl . 
li mukavemet eden Sivaıtopola 
battrlatıyor. lhtıınal bu ~tıtlze, Sov • 
Yet kumandanlığının lı:!111k harp k:ıi.. 
delerine uymayan yaıılıı taktiği, Kı 
••lordu askerleritıltı y!ııe bu kaideleri 
hiçe saymalan neticesi meydana &:Cl· 
!'nlttir Geçen ıene Alman ordulan 
~tıs ı;,pralı:larmda ilerlcdild•rl aralar 
da Alman tebliilerinde sık stlı: ftl sa· 
briara rastlanıyordu: .. Ruı kumandan 
ları ve askerleri insan bayabn.a. hiç 
~Ynıet vennlyorlar. Ruı kuvvetleri, 
_,,,kavemet etmelerl imklnl olm•J'•n 
~Rtiyetlere düştükleri zaman dahi tcs 
linı olmayorlar .. ,, .• • c - , 

9un&!.n birkaç yıl önce Ankara. 
Hareket Sahası Dışına Çıkan Büyük 

Bir Sanathr, Bir Heyecan Kaynağıdır da, mem?ekctimizin her köşe. 
ıinde açtlmış olan sanat mektepleri· 
nin eserlerinden mürekkep bir sergi 
bir sergi tertip edilmişti. O zaman 
in!tıibalartmı uzun uzadıya y3zmış, 
takdir ve. iftihar duye-ularımı anlat. 
tıktan sonra makalemin sonunda sa· 
nat bakımından bazı temmnilerd-: bu 
lunmuştum. Hülisası :ı;u idi: Garbi 
kopya etmekten kurtulmak. zevk hu· 
susunda benliiirnizi arayıp bulmak. 

r··- Yazan: 

1 MELEK CELAL l 
İi~~~~~~~~~~~~~~~i 

i§lemede o çocuğun ilham aldığı n10-
tifi buldum! Mesele benim için halle 
dilmişti. Ve şuna da ltiN.f edeyım 
ki, yenisi eskisinden daha ıüzel •e 
bugünkü zevkimize daha uygun idil 

yine Kadıköy kız sanat me\tte 
bini gezerken bazı müşahede

lerlro mütalealanmda ne kadar bak 
h olduiumu teyit etti 

Teşhir edilmiş zarir' güzel çay ör .. 
tülerinin arasından bit' tanesini gös.. 
tererek: uBunun örneiini bir çevr& 
den mı aldınız?,. diye sordam. A!.. 
dıitm cevap ,u oldu: "Hayır, Tilrk 
motifine benzettik de bir Alnwı 
mecmuasından aldık .• , 

Bir Alman mecmuasından f Amma 

Geçen harta spor ,~nçt~ii" .. beden ter ~ 
lılerimizln yo • c- YAZAN: -.... bıyesı uı:;urunda s~ • 

lunu deiiştirf'cc:k ma.. ' ferber olmasını dil 
hiyet ve istidatta bir Füruzan TEKiL ı şünmüştür. . Bunun 
toplantı bu son ü.; se- tçın de her ışte ol • 
ne içinde olsaydı bel- ··- - 1uju gibi te§kllitta 
ki pek de hususi bir havı içinde yapıla bir takım tayinler yapılmıstır. 
mazdı Llkin son bir ayın spor lle- Ancak bizim de. bütün spor ad3mla .. 
mim.izde doğurdufu ve büyütmiye baş rınm da üz:erinde durdutıı, ctra!ında 
ladığı ümit bu içtimaı bck!enenle:i toplandıiı bir mesele v~rdır: Beden 
tahakkuk eitirecek nüveye malik ı:ibi terbiyesi başka, spor yine başk"ldır: 
ıösteriyordu. Bizim seferberliğimiz beden terbıyesı 

- Formalistlllc olsun diye ıö:v-temi • 
yorum. Fakat bir tenkit ıenin hakkın. 
da bahusus aleyhinde yaı:ılınıı blr y~ 
ZI ıayı:hnaz. O adam senin herke5!n 
tasvibine arzettiğin bir eseri kendi gö. 
rüıüne e:öre tahlil etmiş, onu iyi ve 
yahut fena bulmuş. Bundan almm.ığa 
ne hakkın var? 

- Fakat eser. benim eserim .•• 
- Olabilir Fakat bir eserin sana 

Cümhurlyet rejiminin verdiii mad 
di ve mlnevi imkin!arla küçük c:ı • 
natla.r sahasında da bu hamleyi yeni 
nesilden beklemek hakkımızdı. 

Son zamanlarda açılan Kadıköy 
kız sanat mektebinin sergisinde zev 
ldmizln ne kadar düzelmekte olduğu 
hu görmekle cok sevindim. Hat.ırhyo. 

Görmek, e:örmekt Çocuklarımızın 
cözlerini terbiye etmek, bizim iiilerl 
mize alıştırmak. Bütün minasiyie 
görüşle-rini türkle!ltirmek tazım. Baş 
ka türılü bu 1!5 yürüyemez! 

Ev!erimizde modası geçmi15 diye 
eskiyi hakir cöreı-ck sandık diblne 
sokulmuş neler varsa ortaya çıkar • 
mahyrz. Her sanat mektebinde oldu~ 
i;tı gibi ilk mekteplerde de çocukla. 
rın gözleri önünde millt iflerimizle 
süslenmiş vitrinler bulundurmalıyız. 
Onlan kendilerine sevdirmeliyiz, Yı 

o nereden almış? Bizim h!llis rnulJ.. 
Us, öz Türk işlemelerimizdenl 

D. M, C. markasını taşıyan m~ 
hur iplik fabrikasının kendine rek· 
l.i.m olsun diye renkli olarak (Türk 
iş!emeleri) nan11 altınd11 bastırmı~ ol 
dutu albümü hatırladım! Bu mec. 
muada J'ii.zden fazla Türk motUi t~k 
nikleriyle birlikte gösterilmiıtir. 

Son bir ayın doğurduğu dırdiğimiz uğurunda idi. Ha!bukl spor anlamı da 
bu ümit beden terbiyesi ve spor işlerl.. bu sahaya sokulmu1. yanlıt anla<Jılmıı, 
mizin Maarif Vekiletlnc devri do!ayı kuru kuruya bir şey cibi dü$ünülmüı· 
siyJedir. Dertliler bedbin edalarını göz tür 
terindeki ani kurtuluş pırıltısı ile de. Kısaca söylemek Iiz"ımKeline beden 
i:iıtirdiler. terbiyesi bir ilim, apor bu ilme istinat 

ait olmasiyle bir nevi kutsiyet kesb;::t • 
mesi lizımge~mez. Meseli ben bir ese 
re zayıf derim; bundan birisi alınır. 

Bana biç eserle münasebeti olmıyacak 
surette hücum ederse benim buna öf· 
kclenmem lcabetmez. 

- Çok dayanıklı ad:-tmsın ... tyı ta.. 
nım: 

Beş altı sene evvel bahis mevzuu 
mektep ba~ka bir binada idi. Yine 
bir sergl açılmıştı. Davetlilerin ara. 
sında ben de bu!unuyordum. Teşhiı 
ediJen eoyayı ayrı ayrı gözden geçir 
Dl.iştim. Fikrimi sordukla.n vakit veı 
diitm cevap belki pek naziklne de
iildi. Fakat doğruyu açıkça söyle . 
mekten çekinmemiş ve bunu kendi· 

* * 
Beden terbiyesi umum müdürlUğü eden fakat onun hareket aahası dış111.a 

ntin ilk kuruldufu günlerde de, yanhş çıkan büyük bir aanattır, bir beycca.TJ 
hammül ediyorsan doğrusu .. . 

rne bir borç bilmlştim. 
·1~Ier ince ve temiz yapılmııt. 11.. 

1tiıı çoiu zevksiz.,, intibaım belki ba.. 
zı kimseleri kırmıştı, fakat böyle bir 
tneselede şahıs mevzuu bahsolamaz.. 
dı. Ortada bir gaye, büyük mıl~i bir 
Caye vardı. Bir asırd:ınberi içinde 
boğulduğumuz zevksizlikten kurtul
nıak için her çareye başvurmll li· 
zımdı. 

Avrupahyı kopya etmek zaruretin 
de bulunduğumuz sahalatda da o.. 
nun (Kamlut) unu değil, güzel ve 
zarif eşyasını seçmek 18.zım. Sana~· 

pacaklan i3lerin örnekleri için il . 
ham mahsulü olarak bunları ileri 
ıürmeliyiı, Türk tezyini aanatlaııu 
ait kitap!ar bastırıp carp mecnıuala 
riyle beraber çocuklarımızın ellerine 
vermeliyiz .•. 

yelhl.1111 bir asırdan fazladır dal 
mış olduiu derin uykudan 

milll halk sanatımızı uyandırmak 
zamanı artık ge!miştir. Eğer eski 
peri maaallarında olduiu e:ibi tdsı. 
mı bozup o cilzeli uyandırmak için 
bir (Prens Sarman) ın gelmesini bek 
liyor isek eyvah ona da bize def 

Çünkü dünyanın bugünkü hali de-. 
iil perileri, cinleri bile yer yüzün • 
den uzakta,tıracak bir bercilruerç 

İşte ancak o z-aman yavaş yavaş içindedir! Binaenaleyh o tılsımı çöı:~ 
milli yeni bir sanat doiabillr. Llktn mak çare?erlni kendimiz arayıp bo
şunu da unutmamalıyu iti. yarıtm.ak lamazsak onu muvakkat uykusundan 
istiyen bir insan daima kopyacH·k. uyanmadan ebedi uykusuna l"CÇmi!!J 
ten kaçmblıdır. Tekniii öğrenmek bulacağız ..• 
için kopya yapdabilir. (Müzeleıde,r----.C...----------
büyük üstatlarm tab!olarını kopya 1 Raşit Rıza Tiyatrosu 
edenleri görmüy.,r muyuz?) Fakat HALiDE PiŞKiN Beraber 
o yalnız öğrenmek: içindir. Mefdana ı Harbiyede Belvü bah~esinde 21.30 
konan eserler bir kopya olmamalı - B E N 1 ö p O N O z 
dır. Komedi - S - perde 

hatırlamıyorsam, şeklen buna her.zer. kaynağıdır. 
fakat mahiyet itibariyle ıeçen haftaki O iti.hartadır k:b teıkilitta beden t'.!r 
n. çok az alikalı blr toplantı yapıl ~ biyesi sahasında çahıaca.klann tayini 
mu~h. yapıhrken, spor işlednde çalış1.caklsr 

O, daha ziyade klilp idarecileri ile da dünyanın her tarafında olduiu c\bi 
bir hasbihal vaziyetinde idi. Fakat o aşaiıdan yukanya doiru intihap edil 
toplantıda klüpler yalmz dinlemiş!er- meli, yani hak:ki federasyonlar ~ru!~ 
di. Bu seferk!nde klüpler söylediler, malıdır. Buıünkü federasyonlar b~den 
teşkilat dinledi. terbiyesi umum müdilrlüi:ünde nihayet 

Tanda havadisini okuduğunuz veçhi birer masadır. 
le, Maarif Vekili uhdesin.e yeni aldığı 
beden terbiyesi işlerini tedvire ba1!a
madan önce bu iş!n esasını teşkil eden 
klilplerin düşüncelerini öğrenmek lst.e. 
mit ve bunun fçln de istişare heycLin 
den Bürhan Felek ile Vildan Aşın me. 
mur etmiıti. 

Bu iki spor adamı. emektar Bürhan 
Feleğin de söyleiği g:bi, tam bir ~ra 

Müessese klüplerı 
ve talebe: 

Konuşulanlardan sütunlarımızda 
bahsederken bir ehemmiyet sı 

rası takip etmiyorum, En mühim iıter 
hep bir ağızdan söylenenle.rd\r ki, ora 
da da böyle olmuştur. Bütün klüp mu
rahhas!an ayni sözleri tekrar eltiler. 

ta asili soysuz!uktan tefrik edebil ·ı
mett Bugünkü zevklerimiz başka ~··••••Mevsimin en mükemmel prograamı 
türIÜ olsa da, dedelerimizin zevk se.. I 

da mofon pllfı gibi dolduruldu. ToıılJ'""-tt 
ya gazetecilerin de e:irmesine mü~adc 
edildiği için burada bu meseleleri oku 
yucularrmıza kısaca izah etmeyi yer. 

l 
siz bulmadık. 

Dört beş aY evvel de beden terbiyesi 
kanununda yapılmaaı teklif edilect.k ba 
zr deiisiklikler hakkında federasyon i
zısının mütallalan sorulmuştu. Fakat 
yukarıda da işaret ettiğimiz gibi , bu 
sefer, jşin gönüllü ve amatörlc-riyle 
klüp idarecileri o yo!da yoruluo istir• 
hate çekilmişlere hitap ediliyordu. 

"Talebe klüplere girmelidir. müe5.>e 
se klüpleri difer klüplerle ayni turnu
valara girerlerse tedahül olur; bizde 
kıymetli sporcu ka!maz, ba iş maişet 
kayeulariyle birleşir. Müesseselerde 
yalnız beden terbiyesi yapılsın, spor 
da yapılacaksa müsabaka ~eklinde oL 
masın,. dediler. 

viyesine yükselmemiz medeni bir 2 film birden 
millet olarak vazifemizdir. I Bugün L A- L E 
Kadıköy kız sanat mektebjnde Sinemasında 

adunlarla yürümiye başladığını gör • Y•ni neslin bu gayeye doğru büyük' 1 _ Türkçe ı 2 PERIL'I KO"SK 
mekle iftihar duydum. V E N E D j 1( 

Bu mevzulara bu sütunlarda birkaç 
defı etraHıca dokunduk. Klüp idareci 
terinin söyledikleri de bizim evvelce 
yu:drklanmızla blrle3iyordu. 

!e:ı::;:::~ :::~~~:!nh::~e b:~i 1 KORSANLARI j BOB HOP -
zevkle meydana getirilmiş. Eskı ser- PAULETTE GODARO 

Kanunun metninde değil, tat.bikatnı .. Netice: 
da hatalar gören klüplerin dertlerini 

li ile bunun arasında ne büyük fark &."''-••••ı••••••••••••••aı•••••••••••' var! Yalnız eller değil, dimağlar da · 
şöyle sırahyabi!iriz: 

Lig maçları: 

N•t!cede bir keoe daha anta,ıldı kh 
&Por ve beden te'fbiyesj anlamla.. 

rırun tamamiyle biribirinin ayni oldu. 
iu düşüncesiyle k!üpleri birer jimnas. 
tikhane şekline getirmek yolu tutul • 
muştur. Halbuki kanunda da i!)aret e
dildiği elbi asker kışlasında, t.ılebe 

mektebinde diğer vatandaşlar miit'SSt'!

se veya e:ençlik ldüplıerinde beden ter
biyesi çalrşma!arında bulunacaklardır. 
Fakat bu onlann klüplere ılrmelerine 
mlni değil, bilikiı hı.zrrlayıcı mah!yet 
tedir. Kırk •ene evvel kurulan klüple
ri kale a!mazsak, yeni ıçbklarımız "n. 
cak bu kadar zamın aonra bugünkU . 
ler derecesine çıkacaklardır. O Jtibarb 
yenileri tesis, mevcutlan da ink111.f 
ettfrrlim 

beraber i,lemiş, Adeta bir kalkın .. 
ma bir uyanma var. Sarahaten görü· 
lüyor ki: Zevkimiz düzeliyor &:üzeli 
çirkinden ayırmıya bnal:ı.mışız 1 Son 

: Kadıköy · Vakıflar · Dir~ktörlüğü "'.,İlanlcirı·· Büyük klüplerden b!ri lii" nuc;la 

zamanlarda diğer mektep!eri ıörme Aylik klrııt &emtl Mıhallıeal 

rının fazla uzunluğundan bahset 
ti. Bu hakikaten üzerine parmak k'">
n~lacak bir marazdır. Yalnız ayhk 
masrafı bin lirayı geçen bir klübU;1 
bütün bir futbol mevslmi boyuncı. oy. 
nadığ1 lii mac;?armdan eline ancak üç 
yüz lira kadar bir para geçerse, bu klü. 
biln, yine o toplantıda kıymetli bir ida 
recinin bulduıiıı "hilvelbaki,, levlıa~ını 
kapısına asmamak için, yapacağı müca· 
deleyi btr kere düşünmek lizımdır • 

dlın, fakat tahmin ederim ki, bü .. L. K. Sokaös No. ıu CiNSi 
tün Cençliiin üzerinden esen hava 
aynıdır. 

* * 9u.nunla beraber yine bizden bü 
yük ceht istiyen bir me!lele 

daha "ar: Modern sanatımızı eski bil 
yük an'aneye bıilamak, milli şahsi. 
yetimizi devam ettirmek 
Yenı Türk sanatının doğması için 

u.nayie modellC't' verecek mahiyette 
ciddi bir mesaiye ihtiyaç var. B~h ~ 
settiğlrn güzel işleri yaptıran hoca
lardan, mahir talebeden artık nümu· 
ne (cr~atfon)lar bek!emek hakkımız. 
dır. tiinkü bunu yapabilmek için ki 
fi derecede o?cunlaıtıklarını göster
diler. Yalnız aramak, dü!lünmek, ve 
her şeyden mühim olan görmek: ve 
görebilmek liizım. Bunu lı:ah için b~r 
müşahedemi nakletmeme müS?ade 
edilsin: 

Bundan birkaç sene evvel bize bit 
mektep gezdiriyorlardı. Resim ntöl .. 
yesine girdik, Çocuklar çalışıyorlar. 
dı. Duvarlardn. çiçek ve yaprak mo
tifle-riyle kompoziı:osyonlar asıh idi 
Hocaları bana: "Hepsi creation'dur 
kopya Yaptırmıyorum,, dedi. 1.tüfck. 
kireyi çalıştırmak için çok doğ!"ll, 
çok faydalı bir usul. Evet, çocuklar 
bu. reslml~i bir şeye bakmadan ya· 
pıyorlardı. Önlerinde örnek yoktu. 
Likin hihzaları karıştırdıkları ecne 
bi mecmuaıanndaki re&imlerlo dolu 
oJduiundan yaptıkları eserler gayri 
tutıri olarak bunların bir nevi kop .. 
yesinden başka bir 3ey olmuyordu. 
tıte (Plaisire de France) daki bir de
met. turada da Hand arbcit'deki bir 
çiçek! 

Bütün resimlerin ayrı ayrı nereden 
ıeldiiini, hanci tesir ile yapıldl:iJnı 
keŞfetmek alışkın bir göz için pek 
kolaydı. 

Onların arasında bir boyalı motil 
nazan dikkatimi celbetti. Bu, "f ürk 
renkleriy~e Türk zevkini aksettiren 
bir resimdi. Ona güzeJliğini veren 
acemiliiinin ve basitliğinin içinde bir 
de yeni tarafı vardı. Bu resmi yapan 
talebeyi görmek istedim. kendisine: 
uyavrum, bunu sen nereden aldın, 

Nerede gördün?,, diye sordum. "ita 
tırlarnıyorum efendim, buna benz~ 
bir teY cörilıne ilişmişti. aklıma lı!L 
di yaptım., cevabını verdi. 

* * Mektebi cezmiye devam ederken 
zihnimi o motlf işcal ediyor. 

du. Birden bir vitrin önünde du•ak
ladım. Orada bazı çevreler teşiıir e. 
diliyordu. Bir tanesinin kenarındaki 

3 
3 

00 u~küdar 
00 ,, 

2 50 • 

5 00 " 
5 00 n 

3 00 " 
3 00 .. 
2 00 " 
2 50 .. 

30 00 Bo~aziçi-
1 00 .. 

10 00 
Seneli~i " 

4 50 .. 
2 00 Gö<lepe 
6 00 

Seneliği Kadıköy 
10 00 Bostancı 
2 00 Kadıköy 

İhsaniye 
Rumi Meh-
met paşa 

Gülfem hatun 

Kara Davut 
Ahçı ba~ı 

Kuzguncuk 
" 
" 
" 

Pasa bahçe 
" 
n 

Beykoz 
Göz tepe 

Omıanağa 
~ Yeni Karys 
Zilhtü paşa 

Çatmacılar 65 DükkAQlrt tamamı 
Şemsi paşa 6S 

No. taj 75 .. .. 
H~kimiyeti 132 Arsa 
Milliye .. 168 .. 
Karac:aahmct 376 5 taj dükkan 
Çarşı 27 61 .. .. .. 19 51 
lcadlye 11 .. 13/15 
B•yaz Erguvan 3 Otfllin tamamı 
Tepe camii 4 DükkAn 

Şeker pare Arsa 
Yalı köyü 9 .. 
Hat boyu 12 • 

Hasırcı başr 29/5 .. 
Cephanelik 92 .. 
Bağdat 45 Dükk~n 

Yukartda cinsi ve mevkileri yaziı.ı yerler 31.5.943 talihi sonuna ka
dar müddetle kiraya verilmek ilzere müzayedeye çıkarılmıştır. bıaleleri 
7,7.g42 Salt günü •aat 14 dedit. İsleklllerln Müdürlük Akara! kalemine 
müracaatları. (6905) 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Mevzuat: 
idareci spora verilecek vaktini t;ln 
mevzuatını öirenmiye hasrehnek 

mecburiyetinde kalıyor. İleri gelen bir 
klübün mesut adamına töre, intihap 
müddeti yalnız bir sene olan bl:- jd~
reci, klilbünün işiyle ttl:raşmak şöyle 
dunun, bu vakti yapacağı işlerdekl hat 
tı hareketini tayin eden beden terbl 
yesi mevzuatını tetkike hasretse. an • 
cak yansına kadar gelebilecektir, Mu 
harrir arkadaşl~rdan birinin orada pek 
ıüzel söylediği g:bi şimdiki mevzuatı 
ihtiva eden o kitap eski Mecelleden kl
hndır. 

Diğer taraftan, bir mütlll.aya cöre, 
spor ia!erimizde masa başı faaliyetine 
fazla yer verilmektedir. Talimab-;mc 
ve tamimlerln çoklutu da bütiln delik. 
teri kapamak içindir. Bize kalırsa, tun
ların çokluiu biribirleriyle tenakiıs teş 
kil etmeleri dolayısiy!e mau başı .spo
runu teşvik etmektedir. Düşündüm de 

1 - Ayda bir defa neşredlhnekte olan A:ym Tarihi mecmuasının 10 geceyi gündüze katarak bu mecelleden 
nüshasının tab işi kapalı zm usullyle münakasaya konmuştur. kalın kitabı hatmetmit bir klüp idareci 

2 - A:ı~mr 30 formadan ibaret olan mec.muarun beher nüshasının sinin karşııında, o vadide tamamlyle 
adedi tab't (1000) dir. cahil kalan 0 ajana biru da hak ver· 

3 - Formanın 25 lira itibariyle tahmini bedeli (7500) muvakkat dim. 
teminatı (582.50) liradır. F d [ 

4 - Münakasa 20.7.942 tarihine lnüsadif Pazarte<I ı:ünü saat 15 de e erasyon arın 
Ankarada B111vekllei Matbuat Umum Müdürlüğü Salınalmı komisyo- intihap şekli: 
nunda yapılacaktr. Kıdemli spor adamlarımızdan birl 

5 - Şartnameler Ankarada Başvekftlet Matbuat Umum Müdürlüg"ü 
de teşkillt içindekilerin seçti .. 

Lovaznn Ayniyat şubesinden, İstanbul matbuat bürorundan para"" o- d 
larak alınır. mesine temas etti ve: ıceskiden aş;ığı an 

yukarıya doiru bir intihap yapı!n dı. 
8 - Tallplerln tekllt mektuplarmı şartnamede v• 2490 sayıl! ka· Buı:;ün yukarıdan ll•i•Y• <loiru yapı. 

nunda yazılı vesalkle beraber 20.7.942 Pazartesi iUnü ••at 14 de kadar 
lıyor, dedi ve izah etli: 

Ankarada Ulus meydanında Koç apartımanında BaşvekAlet Matbuat U- ''E;kiden teşkil5.t adamları trlüpler 
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu riyasetine tevdi etmeleri veya tarafından seçilirdi bugün iıe tayin e. 
taahhütlil mektupla eöndermelerl rica olunur. (7208) 

--------------------------------- ıditiyor,, Hakikaten vaziyetin kuş bakışı gö · 

ISTANBUL 

Doıya No. 

DEFTERDARLIGINDAN 
Muhımmen 

NEV'i bedel Teminat 

rünüşil budıır Fakat idrak edilmelidir 
ki devlet beden terbiyesi ve spora el 
k~yark:en yalnız mevcut 'kltıp!erin ÇI• 

h~malarmı gözl5nUnde tutmamıt, aıd 

VEFAT 
Mülga 2 ti Ordu ErkAmharblye 

başkitibi merhum HaEip Beyin keri
mesi ve emekli Binbaşı K~malettin 
Yeıı:em.'in hem$fresi; Emekli Albay 
Filibeli Süleyman Artunkal'ın refi • 
kası, ıfilli ıtüdafa:ı Vekili Korgene
ral Ali Rtza Arlunkal ve Bay Şükrü 
Artunkal'ın yen~elerl, Dr. SUphl Ar
tunkal ve Nebahat Tarlan'ın annele
ri, D. D. Y. Diş hE'kimi Sait Tar
lan'ın kayın valideleri 

Bayan Rukiye ARTUNKAL 

Dlln vefat etrn!ıllr. Cenazesi 4 
Temuz Cumartesi günü saat 11 de 
Feneryolu fstasyor.u k81"JllmdakJ e
vinden kaldtrıuacak ve namazı Zühtü 
paşa camiJnde kılınarak Sahrayı Ce
ditf!ld m~'k:bere~in• df'fnedilef'e>ktir 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
Be"oıC!u v ... , Aılrerlik Şube•ht.dcftt SS9 

ı!otumhılar Tı;· hu dot\lnı.lularla moamet::lyı: 
tlbl clan1arı" ilk "0 .. ar yoklamaları bar.a· 
bırr olarılt 6/7 /7'42 ıı•••rteıl dnUrıden 1tı· 
baren •••D ;.Ut tilnlerl•da paptlaçak va 
ilo{U'l.tosun ••ı ayetlr kadar de•aın edeı.ektlr, 
Notu• cUzdanı.r•yJ, ,.._ iJtamet klf1tlari,1lc 
birlikte ıubc)'a a (•r•~••tları (9644) 

* Takdm Aıktrlllt Şubesinden: S39 dcıfum· 
lu •e bu doıtuınlularla muamleeye tlbl olan· 
lu •• bu doiumlularla muıeml•Y• \lbl o
larak her ne auretle olunıa oılun te~ilinl 
yaptıTanıar, tehiri ıte•lı: 1taı;an ala.nlır •• 
ı.encyiltb'e terkadilenlar dabd) lllr. n Nn 
·oklamala.rını 5/7/942 ailnU bıdınac~ktrr. 
-'lllcadırr olınlrrn illill w.ıltr.ılari,.lı ltırlllttt 
her siin aaıt t da tubede bulun1T1alın •~ 
vokılmılırnn ıımınındı yapırtıııpnlar lıı;k 
inadı kanuni taklb&t yapılıc••' ıhem.mlyet
le Uln olunur, 

51333-7 Beşiktaş Yıldızda .. ki Kumandanlık binası 120 
müşteınllAlmdan 69/1 ve 69/2 No. ıu binanın 
bir senelik !can 

9 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Yukarıda yazılı bina 6/'7/942 Pazartesi gllnü saat 14 de Mill! Em· 

!Ak Mildürlülünde müte~ekk.11 komisyonda bir sene müddetle kiraya ve
rilecektir. 

lstekınerin ihale fl(lnü teminat makhuıları ve nilfu• hüviyet cnz
danl•riyle birlikte komisyona ve !azla iıahat için MilU EmlAk Müd!lr• 
iüğüne müracaatlıırı. _, • . "' (6760) 

Alma Komisyonundan 

J\lektobimize l<apalı zarf usullyle 100000 adet ekmek 
Narh !iyatt ilzE-rjnden ilk tcminah 788 liradır. 

Eksiltme 21/'7/942 saat 15 do ınoktcplc yapılacaktır. 

altnacaktır. 

(7216) 

- Hiç dayanıklı dei:Jim. Fakat bir 
eserin tahlilinden müessire tahkir Çl· 

karmaktı biraz afrr davranıyorum. 
- Peki, ya o eserden baş!ayıp da 

seni tahkire kallaşıraa ... 
- O zaman hiç cevap vermem, At.. 

dırıı etmem. 
- Neden? 
- Çünkü meselenin artık cevaba de.. 

ğer kıymeti ka!mamıştır . Gecenl,.rdc 
benim bir tenkidime kızdılar. Bir nıec. 
muada "Benim eserim iyi dl!ğilsıe, s&
nj.n de yazıcılığın iyi defildirt .. dedi • 
ter. Bu tiriz bana merhum "MQhsin., 
in bir fıkrasını hatırlattı. Gülttıt"dcn 
bayıldım. Anlatayım; ıu~nin de ho,un1 
e:ider. 

0 !stanbulun eıkiden blr nevi erkek 
güzeli tipi vardı. Hısırh fes, ka~ın Ü!t' 
tüne doiru ef:tmiı ... Mahmur gôı~er, 
ırlnclri kulağın arkasında a!tın gözlü .. 
iün altından daha süzük görUniiyor .• 
Sinek kaydı perdahlı yanaklarda hafif 
bir pudra tabakası ... Kalınca ducb::Clttr 
üzerinde kıvırcık, samur bıyıklar ... En 
li, yüksek yaka... Yeni doian bir ço • 
cui• ıiltellk edecek kadar yassı ve ~e
niı bir plistron boyunbafı maa inci 
!ine... Pırlanta yüzük... Plltin kös • 
tek ... Altın saplı baston i!ih ... Bu zen 
gin paşazade o vakitler İstanbulda 
11 ci11:e.111 dJyc tanınmııtı Sairlerden bı-
rinin: 

Nas.ıl Jd ceblcrl olmuıaa zcrle mlll ınU 
VücOdi CSyle cani canca, olr.kaca, •anc3. .... 

diye tasvir ettiii bu alaturka 11BeL·u'1i,. 
ye Mubsinin incelitinden bahıetm11 • 
ler. Bir gün ltöıküne davet etttmıiş. 
Muhsin birçok lii.tif tekerlemeler an• 
)atmış fakat beyriendi duvar cibi kal· 
mıı, Muheinin zemheri buzlanm eritc11 
nükteleri mirasyedinin yağ tab.tka!lln.. 
dan işleyip hissini gtcıkhyamamıe ..• 

Birkaç e:ün sonra Mahsi.ne: 
- Hani, demlılcr, geçenlerde seni 

davet eden bey yok mu? Bir yelCe 
"Ben ba Muh~in dıedikleri adamın tu. 
haflıimdan bir fey anlamadım 1,, de. 
miı. 

Muhsin derhal şu cevabı vermi1: 
- Ben de onun ıüzellifind~n bir 

ıeY anlamadım 1. 

NiKAH TÖRENi 

Teşvlklye Sağlıkevi 6"hibl ve şeh• 
rimiz doktorlarındar İbrahim Osman 
Güçer ker!mesi Bn. Ayşe Gilçer ilo 
genç doktorlarımudan Osman Mah .. 
mudun evlerune merasiml 3.7.942 ta
rihinde Beyoğlu evlenme dairesinde 
icra olunmu;jtur. Tarafeyne saadetler 
dileriz. 

lstınbul Aıllye 4 OneU Ticaret Mah 
kemeılnden: 942/105 - Mehmet Al! 
Yasin ve oğullan vekili avukat Ma% .. 
har Rıza tarafından ihracat Ucirl 
doktor Stepan J{erteş aleyhine açılan 
davadan dolay! İstanbulda Sirkecide 
Yalı köşkil caddesinde Ayniye banin· 
da zemin katta Osmanlı Bankası ar
diyesinde buluna!l (237) balya de· 
rununda (25000) kilo v~zninde mah .. 
sullil tıtıik keçi d.,-!lcri 7/'7/942 la· 
rihine müdasi.t S<ıılı günü s:ıat 11 de 
lstanbul Zahire Bo~a$mda açtk art .. 
tırma ile satılacaktır. 

ı - Ehlivukuf tarafından kllorun3 
(180) yüz alimi' kuruş fiyat takdir 
olunan bu de:-.ilerin 1lk erthrmadı 
tamamlna i~abct eden miktarın yüz .. 
de yetmiş beşini bulduğu takdirde i
hale icra olunacaktır. 

2 - Kıymetin yüzde yetmiş bP4l 
dolmıyacak olursa birinci arttırmada 
en çok artıranın taohhüdü baki kal· 
mak §artiyle satş' 1117/942 tarihi· 
ne mOsadif Cumartesi iUnil saat lG 
da ayni mahalde devsm olunacaktır 

S - Milddeablh derileri görmek 
'J>tlyenlerin yukarıda adresi yaillı 
Osmanll Bankıt!=ıt ardiyesinde memu· 
ru nı.ah!usuna ve d:::ha fasla malO. -
ma1 almak ~'.'ltlyenlerin lstanbul Aı· 
llye 4 nncn Ticaret mahkemesine .mo 
racaatıan ve tall~.lerinin de gösterılen 
şt(ln ve saatte fstanbuJ Zahire Bor.;a .. 
.-mda harır bulunmalan Uftın olunur. 

HALKEVLERİNDE: 

K•dık8,, H•Hcevinden~ Lise ve nrt• mrl:• 
trplet"de llt"mıle kılan talebu'len Italkıviı114 
a(ılac kurşlara ~e••m etmek isti)'l'nierb 
idare mUdurlüiDne muracaatlan 
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Beher kilosuna 6,5 kuruş tahtnln edilen 35 ton saman alınacaktır. 
Pazarllkla ekslltm .. ı S-7-942 Pazartesi günil saat 1' 30 da Tophanede 
Lv. Amirlij!f satın alma komslyonunda yapılacaktır, Kat1 teminatı 341 
~· 25 kuruıtur. E\·saf ve aartnamesl komisyonda görilltır. Taliplerin bel-
li vakitte komisyona gelmeleri. (57-7117) 
~ , "' ~,.,,,.,,,Ntı/lfll//tl~ ....-

Beher kilosuna 7 ,5 kuruı tahmlnedilen 6500 kllo yalalrllk kuru ot a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6-7-942 Pazarte!i gOnO saat 1:5,30 da Top
hanede Lv. Amfrliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Katı. te
mlnaU 73 lira 12 kuruıtur. Taliplerin belli vakitte komlııyona gelme-
leri.. (6()-7120) 

Mııılllıııw~~~ 

' '.Atlası ciheti ••keTlyeden verilmek !lzere 7 adet Alay oancaıtı yap-
ttnlacakttr. Pazarlıkla eksiltmesi 6/7 /942 PHarlesl günü saat 14 45 de 
~ophanede Lv. ıA.mirliJi satın alma ok:misyonunda y~p!lacaktır, T~liple-
rın belli vakitte komi>yona gelmeleri. (64 - 7186) 

#tıllıNllıtl,,,,,,.,,, lııı/lttNltıl ~ 

50,000 adet portatif çadır direk ve kazığı pazarlık!• eksH!meye kon 
lnuş!ur, İhalesi 14/'1/942 Sah günQ saat 14,30 da Tophanede İst Lv 
Amirliği satın alma komisyonunda yaptlacaktır. Tahmin bedeli :İ!,25Ö 
~a, ilk t~mı:ıatı 13~3 lir~ 75 kuru~tur. Nilmımelerl komt~onda görü-
lur. İsteklijerıp belli vakitte komisyona gelmeleri, (62 - 7184) 

.. llttNW"""""' ,,,,.,,,,,.,#tıllıNllıtl 
Beher kutusuna 250 kuruş tahmin edilen 100 kutu kırmızı veya 

pembe mum altnacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/7/942 Pnartesl günU 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satm alma komisyonunda yapıla
c.akbr. Kati ternir.atı 37 lira 50 ku.rııştur, Şartnamesi komisyonda görü-
l\ir, Taliplerin bellı vakitte komlııyona gelmeleri, (68 - 7237) 

' fWllllllllır,.........,,,,,,.,.,......... 

').det 

r -
10,000 ...ııııuı :Aı+erıaJ 0,10 
10,000 ° Emetin 0,04 
10,000 • Novokaln 0,02 .. -... 
10,000 " " adrenalin 0,02 
10,000 " Stıiknin 0,001 -

Yukarıda yazılı bCI çeıit ampul allnacalttır. Paurlıkla eksiltmesi 
13/7/942 Puartesl günU •aat 15,15 do Tophanede Lv. Amirlil! Balın 
alma .komisyonunda yaptlacakta. Tahmin bedeli 3425 lira, Jlk tem.in.ah 
256 lira 87 kuruıtur. İsteklilerin belli vakitte komiayonn gelmeleri. 

(70 - 7239) ---- "-2 adet 500 kiloluk l)aıkill ile biı adet hassas terazi ve ayrıca da 30 
adet 300 kiloluk baskülün p_azarlıklıı eksiltmesi 7/7/942 Salı günU •aat 
14 de Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alına komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin nümunelerlnl 6/'1/942 Pazartesi günU altşamma kadar 
komisyona getirmeleri ve belli saati< pazarlık için teklif edecekleri fiyat 
üzerinden temlnatlari,yle komisyonda bulunmaları.. __ . (69 - 7238) 

~,,,,,,.,.~,,,,.,,,,., 

10,000 • Metre Gaz lyodoform 
6,000 Adet Serum glikoz 

Yakmda yazılı malzemenin paıarllkla eksiltmesi 1017/942 Cuma gü
ııU saat 15 de Tophanede Lv. AmırLii aatm alma kotn13yonunda yaptla
caktır. Tahmin bedel! 12,550 lira, illı teminatı 9U lira ?.r kuruştur. Şart
namesi koıniılyonda görülür, Taliplerin belll vakitte komisyona gelme-
leri. ( 65 - 7234) - , 

Beher kilosuna 90 kurut tahmin edllen 3000 ltilo savan nuvar alı-
nacaktır. Paı;_arlıklo ekslltınesi 10/7/942 Cuma günü •aat 15,15 de Top
hanede Lv, Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
202 lira 50 kuruıtur. Şartnamesi komisyonda görülür. İ•teklilerln belli 
vakitte komisyon~ gelmeler!. (66 - 7235) 

..a-...... 4t....L.. MllW~---Mıııtıııllt 

Beher kırtuwna 350 kuruş tahmin edilen 300 dUzlne d!s rontken fi
limi alınacaktır. Pıızarllkla ekslltm .. ı 10/7/94l Cuma gilnil saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amtrlill aatm alma komisyonunda yapılacaktır. Katl 
teminatı 157 lira M kuruştur. Şartnamesi komls:ronda görQlilr. İstekli-
lerin belli valtıtte komisyona gelmeler!. (87 - 7238) 

D~vle+ Denl:ryollan 
Müdürlüijü 

lılehne 
ll8ınlan 

Umum 

1 - Haliçte Fener 'f'&pur llkelealnln aJı4ap olarak yeniden lnıasl 
(23758,4~) llra ve Balat vapur bkelesinln ahşap olarak yeniden in
ıast (21523,44) lira ürerlnden ayn ayrı kapalı zarf usulıyle eksiltme
ye çıkarılmı.stır. 

2 - Eksiltme 18 Temmuz 1942 Persembe günQ saat 15 de idare 
merkezinde alını satım komisyonunda yapılacaktır. Bu işlere ait ev
rak komisyonda her gQn görillebilir. 

3 - İsteklilerin eksiltme tarihinden m a.z 
!iç gün evvel bfr istida ile Umum Müdilrlfile 
(25000) liralık bu gibi lnşaa!t yaptıklarlna dair 
ehliyet vesikaları almaları l!zundır. 

(tatil günleri 
müracaatla 

vesaik ibraz 

hariç) 
en az 
ederek, 

• 4 - Ehlltmeye iştirak edecei<lerln Qç(lncU maddede yazılı vesaik 
ile 1942 yılma ait Ticaret Odası veeikasınI Fener İskelesi için 
(1781,88) liralılc, Balat iskelesi için (1814,26) linllk muvakkat te
~inatlannı havi olarak kanunun tari!atı dairesinde haurlıyacaklan 
kapalt zar!lı:ırm1. ikinci maddede yazdı saatten bir saat evveline ka-
dar komisyon rel~UA:ine makbuz; mukabilinde vermeleri lAz.ımdrr. 

Postada olan ıeolJmıeler kabul edilmez. (6904) 

:-::=~=-~==-===!' IHTl.RA ILANI 1 -
"Yüne benzer aun'I ipliklerin !ma

ine mahsus u~uı ve tertibatı,, hak -
<mda alınmış olan 2/7 /940 gün ve 
Ulll sayılı ihtira beratı bu defa mev
di fiile konmak üzere ahere devril -
rerağ veya icar edUeceğinden talip 
ı>lanlarm Galatada, İklısat Hanında, 
Robert Ferri'ye müracaaUarı ilAn o
lunur. 

Bakırköy Kızılay CemlytUnden: 
4/7/942 tarihınde Florya pl!Jı ga

:inosunda Cemiyetimiz çıkarma ve
·ilmesi tekarrlir eden gece eğlence -
ıine i,tırak edecek ıaytn davetlileri
niz.in avdetıerne bir silhulet olmak 
&zere gece yarfsından sonra saat 3,30 
la Floryadan İ.ıtanbula bir katar ba
·eket ettirilecektir. 

KAYIP - Iıtınbul ihracat OOmrBf~hıOn 
1413 ııyı 't'e 7'/12/$140 tarihli ihracat be· 
ıannameıini.n !ıferkea Bınkaıına ibra.s edi· 
ecele. tııdikll ıureti a17i edilm11tlr. Yenial 
:ıkınlıcıjındıtt eıklsinin. btllunil 7oktDr, 

Fahri Çakır 

XA YtP - EmlnlSnD MılmadOdOlilnOn 
294 deht1' num.ıTıılyle almılrtı oldufum 
,,ıııın tatbik mllhrilnll sıyl ettim. Yenisini 
ıaltıJundın eıkhinlJI hi.11ım0 yoktur. Un· 
kapını Unlult ıokılc 6 No. da lbrahim Bek. 

XAVJP - Seyrthefer idıreııinden ıldııltm 
4344 numıYılı çift ıtlr yOk arabamı alt 
pllkıyı kaybettim. Yenisini alıcıtı:mdın 
hUlcmU kılmamııur. Galatı Per11embc pazar 
iıkele"inde ırıbıc:ı Mustafa Şlklr. 

Armutlu Kaplıcalanna 
Yemeklerini kendileri teınln 

edenler ıreleblllr, İkamet ücreti 
üç liradır, (Banyo dahildir.) Ai
leleriyle gelenle.re 2,5 liradır "' . 

MÜHiM BiR FiRMA 
Yarnn ıon istihdam edilmek llzere 

(Almancadan Türkçeye ve Tilrlı:çe

den Almancaya} iyi bir mütercim a
ranmaktadır. .AlAkadarlarm gazete ı. 

dareslne mektupla müracaat. 

BeyoOlu OçU"ca Sulh Hukuk Hl· 
klmllOlnden: 942/1365 - Prokop ta
rafından Kemal, Ay~ ve Naime ve
saire aleyhine açılan lzale1 şüyu da
vasmm muhakemesınde: 
His~edar oldu&u tapo kaydmdan 

ınlasılan ve halen ikametgalılan meç 
hul bulunan Cavlde, Sacide ve Rati
beye 20 gün müddetle i!Anen tebliıat 
icrasına mahkemece karar vermi~ ol
duğundan muhakeme günU olan 27 / 
7/942 tarihine milsadi! Pazartesi gü
nü saat 10 da mahkemede bizzat ve
ya bir vekil ıöndermeleri, aksi tak
dirde davanm a:ıyaplarmda görüleceği 
davetiye makamına kaim olmak U
zere ilft.n olunur. 

--BELSAMITOL-, 

1 
İdrar yollan iltihabı. yeni ve eski BEL80GUKLUGU. idrar zorlufu, 
mesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli ırlstıtle:e, böbrek rahatoa:
Wdarına karşı en mükemmel bir ll!ç BELLllAM ITOL'dur. BELSA· 
M ITOL kullar.anlar yukarıda yazılı ha<talıklardan çabuk kurtulur
lar, Bnliln Ecz~nelerde bulunur. Satıt Oepoeu: Sam1 Aksu. Bahçeka-

pı iş BAtıka~ı arka sokağında Rahvancılar sokak No. 5 

TAN 

j 
r52-- ,- • - y 5i 

MADEN KÖMÜRÜ 

vaktile denizci olan bir İngiliz şairi, Kömür ocakları iki nevidir: "Açık bava" 
"kömür yüklü ve dumanla kaplı kirli ocaklarında toz ve ıı:az yoktur ve bunlarda 

İngiliz şllepi" ni unutulmaz bir şekilde barut veya lnfilik maddeleri kullanılabilir. 
tarif etmiştL Kömürün maden sathından ev• "Emniyet Jfımbası" kullanılan ocaklarda ise 
deki sobaya ve fabrika ocağına teslim işinin "Per.mitted" diye tanınmış ve ıraz veya toz. 
en tehlikeli safhalanndan biri kabotaj sefer• ların lştiallne mani olmak üzere hususi SU· 

leri yapan kömür şilepinin l§idir. Kabotaj rette imal edilmiş olan infilak maddelerinin 
seferlerini yapan &'emiciler, herhangi liman• 
dan hareket ederlerse etsinler, normal za- istimali mecburidir. Bunların çeşidi 0 kadar 
manl•rda bile kömürümüzü daha uzağa gö- geniştir ki sert veya yumuşak her tilrlü taş 
türürken büyllk şerefler kazanırlar. Ekseriya ve kömüre mahstıs infilak maddeleri ihzar 
rahatsız ve daima tehlike içinde yüzlerce edilmiştir. "Permitted" (müsaade edilmiş) 
metre toprağın altında çalışan ve güneş ışı· infilak maddeleri daima bir elektrik kapsülü 
ğile temiz havadan mahrum kalan maden ile infilik ettirllınelidir. Bunlann kullaıuşı, 
işçilerimiz daha az ~eref mi kazanıyorlar? infilik esnasında hasıl olan zaz!an örten ve 
Fakat kömür madenciliğinde İngiliz kimya soğutan biz halitadan müteşekkil mahfaza 
sanayiinln oyııadı&ı esaslı rol hakkında çok · sayesinde, bugün bir kat daha emniyet al· 
az ldmseler malfuruıt sahibidirler. Kimyager tma alınmıştır. İngiliz kimya sanayünln araş. 
olmasaydı iktısadl bir şekilde pek az kömür tırmalan yalruz kömürün tasarruf ve kolay· 
çıkanlabilirdi. Kuyu açma, yol yapma, yar- \ıkla ihracını temine deii!, nıadenlerimizde 
ma ve süp!inne işlerile bizzat kömür ih· ~· çalışan işçilerin emniyet ve rahatını da
r,acı işinde infilak maddeleri kullanılır. 1 IC 1 ıı hi temine i-"·ak e.lmcktedir. ~ .. i" ...... . ,1 

• 1,_ 

.Cm /ieiial ~Cherfızcal 1 ndustrfes L'imii eiiı 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
llln No. 172 

1 
1 

. Tkoret Vek~letlnln lS.4.94~ tarih ve 16/11071 sayılı tamimlerine ek 23.6.9\2 tarıh ve 16/19334 sayılı 
em~lerı muci~ınc~ 30.5.942 tarihınde intişar eden 4326 s&yılı kanunun 13 üncü maddesiyle J'l"\Uamele verıi
lerı %_ 2,5 !'..ısbetınde artttrılmıı b~lunduğundan zeytinyıığt ve sabun fiyatlarına bu artı§ inikb ettirilerek 
muhtelif tip zeytlnya~larlyle birlncı nevi kokulu çamaşrr sabununun İstanbul şehri dahilindeki toptan ve pe
r~kende azamt satt:ı: f:yatlart İstanbul Fiyat Milrakabe Komisyonunca aşağıdaki ~kilde tesbit edilmiştir. Bu 
fiyatlardan fazlaya satış yapanlar hakkında Mili! Korwuna Kanununa göre takibat yapılacağı ilAn olunur 

(7228) • 
''o il' topt•ncı kiri 111· 

lıtlhaal rnıntakaalndakl vealyle letanbulda top· 
. 1 - lıtıhıal mı"takılarındın teneke flyab tan aatıı fiyatı 

ile gelen yemeklik :ıı:ıytlnyaöları: (Kilo ltlbarlyle) (Kilo ltlbarlyle) 

Azami % 1,5 asitli extra exlra 
n 3 2,5 ,, Extra 
,, % 3,5 " 1. nevi yemeklik 
,, % 4,5 ,, il. ,, 

" % 5,- " Sıra malı 
2 - Rafine yaölır: 

Tenekeli 
Ten ek esiz ---~ 

3 - Varllle gelen 
yaöları: 

aabunluk ve prln• 

Sabunluk yıll 
Prina yağı 

4 - Sabun: 

Birinci nevi kokulu çanıaıır sa• 
bunu (çuvalsız) 

l03,SO 
99,20 
95,10 
91,-
87,-

·: 
102,30 
102,30 

84,40 
67,50 

69,10 

122,64 
118,34 
114,03 
109,73 
105,53 

121,59 
112,40 

93.48 
75,86 

79,38 

Perakende lıtanbul 
&abf fiyatı 

(Litre itibariyle) 

123 
118,51 
114 
110 
lOS,50 

121,50 

87,50 
kilosu 

4. 7. 9tZ 

-İÇKİSİZ SAZ 
Her Pazar 1aat 14 den 19 a kadu 

CAOAWGLU ÇİFTE SARAYLAR BAHÇEEStNDE 
20 klılllk tan!nmış Bayan ve Baylardan mürekkep "ÇiFTi! FASIL. 

Saz Heyeti ile birlikle BülbUI Sesli 

MÜZEYYEN SENAR'ı Dlnl:~:.:: ,,_iz hava, Boğaza Nhır ve eşsiz manzaralı bahçem!J lçkls!Idlr, 
Gelenlerin btirahatf temin edlllr. 

Keman 
Pfy•"o 
Kem•"' 

8anatklrlar 
Neca~ Tokyıy 

Ş•fl~ 

SaJm 
Ka"u" Ahmet 
J<anu" lam•ll 
COnbDı Kedrl 
Kllrnst Salih 

Hanendelef' 

Yahya 
Arta ki 
Numan 
lbrahim 
Cahid 

Okuyanlar 

Semiha 
Melahat 
Güzin 
Saniy• 
Can 

1 Nıarıy• N1had 
1 A.rnca · ltstaC' O;ıTbukı Ha.ıan Tah"ln ve Zun:ıa !:mtn'den Rutt1elt 

"' ve klhtan havalan ••••••••I 
• 

İN SAAT i LAN 1 
' 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
1 - Karabtlkf.P yapılar-ak ilknkuJ bfnssr fnşaatı t>fya.!a temevv0cat1 

na.tan itiba.rs ~Jmmak çartiyle kapalı zarf umllyle ve vabfdl tı79t e
sasiyle ek!l;ilbneye kM'mustur, 

2 - İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen lı:eşif bedoli 173,873,08 ll• 
radır. 

S - Eltslltme evrakı Ankarada Sümer Bank Muamellt 111~don 
10 lira mukabilinde almecaktır. 

4 - Muvakkat t..mlnat mlktaı1 9.944 lir•dır. , 
8 - Ek•fltme 10 Temmuz 1942 tarihine mllsadıt Cuma g(lntl caat 

18 da Ankarada Sümer Bank Umum MUdilrlOIU lnıaat şubesinde yapı
lacaktır. 

8 - fsteklll..- ke~lf evrak1 meyanında, eimdtye kadar yapmtş olduk• 
ları bu gibi lılere ve bunlarm bede\Jerlne, firmanın teknik teıldlAtm'lıl 
kimlerden terekkü; ettı~ine ve hangi bankalarla muam<lede bulunduk
larına dair vesikal:-r koyacaklardrr. 

7 - Teklif mektuplarmı havi ZRrflar kapan olarak llıale ~UnQ 15 • 
kAdar makbuz muhbllinde Ankarada SUmer Bank Uır.uml Kitıplltln• 
t4'!Slim olun3caktır. 

8 - Posta ile g~nderll•cek tekllner nihayet llın!e •••tinden 61r s&R1 
evveline kadar gelmiş ve ı:arfm kanun! sek.ilde kapatılmtş olmast ll· 
umda-. Postada vAkl olabilecek gecikmeler nazan itibara almmO'ICA.k· 
ttr, 

9 - Banka lha\011 icrada oerbesttlr. (4652) (8960)' 

1 SATILIK TORNA TAZGAHıl 
1 2,1/2 metr~ boyunda mOkemınel ve iyi lıler bir halde bir torna ı 

tezgtbı .. t!lıktrr. İsteyenlerin İstanbul Rlza pasa yokusunda Nasuhl-

'9 ye sokak No. 31 e mnracaaUarT fi 

Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 
1 - Okul binr.ıılndı yaptırtlacak bazı tamirat vo tadilAt işleri açık 

ekılltmeye konulmu~tur . 
2 - Ke~if bO<'lell 9903 lira 29 kuruş muvakkat temlnatı 742 lira 75 

kuru:,1.ur. 
3 - Eksiltme 1942 yılı Temmuzunun 17 inci Cuma ıono alqamı 

ı1aat 14 de Yüksek ~1ekteııler Muhasiplijl blnastnda toplanacak lr:omJı
yon taratından yaptlacaktır. 

4 - Muvakel'! gt"nel, huswt ve fennt şartnameleri proje ve keıif 
hülasaslyle buutı müte.terri evrak Pazartesi ve Pe%1embe günleri sabah 
9 dan 12 ye kadar idaremizde görülebilir. 

5 - İsteklileri~ en •• bir taahhütte 6000 liralık bu işe benzer bir 
fş yaptığına dair JdareJerlnden a1mış oldukları vesik31ara dayanarak iırtan 
bul ViUyetine müraccıatla ek.!iltme tarihinden 3 .rtın e\'vel alınmıı eh .. 
liyet ve 1942 mall yıl!na ait Ticaret Odast veslka!arlyle komisyona ıel· 
melerl. (7060) 

KUS TÜYÜNDEN 

Yatak, Yorganlar• da pek ucusdur. Adreı : latanbul Çakmak~lar, 
8andalyacflar ıokak Ömer Balı oölu Kuı TUyQ Fa.brlkaa. 

Telefo" : 23027 

BiR MUHASEBECi ARANIYOR 
Anadoluda bir İnşaat şirketinde çalışmalı: Qzerc tecrübeli ve ıantl

yrle-rde taltsmı:. bir muhasebeciye Jhttyaç vardır. Talip o1anlarm her 
gün saat 17 den sonra Galata Büyük Tünel hanında 6 No. ya müra
caatlart. 

' - ' BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
1 - Osmanbey - Maçka arasında Rumeli ve Teşvllciye caddeleri im

tıdadmca takriben 3200 metre mlk~p tranşe !ıafredilecektir. 
2 - Bu işe a:t sartname idaremiz levazım dairesinden alınabilir. 
3 - Hall'iyat Iıini üzerine alınak istlyenlerln 11 Temmuz 942 Cu-• 

marte•I günü saat 12 ye kadar bir mektupla !iyatl:ırmı Taksim Sıra• 
servilerdeki idare merkezine ıöndermelerf. (7232) 

GARB DÜNYASINA , _____ Bu Akşam '\ ı- Bilumum Fabrika ve 
B 1 R 5 E S ı. Büyükdere BEYAZ PARK'd.a Müesseselerinin Nazarı 

Sanayi
Dikkatine: 

Eğer Barış Olmazsa! .• 

Bu yeni çıkan kitabın Satış Mer -
kezleri : Semih Uıtfi, Ahmet Halid, 
Haşet kitabevlerldir. 

E1Jsiz sanatkar Kullanılmış Her Nevi Madeni Yağları Kimyevi 

.MÜZEYYEN SENAR Usullerle Kullanılmamış Yağ Evsafına Getiren 

NECATI TOKYAY ve 
Arkadaşları iLK KONSERi 

Beyaz Caz - Neşeli Varyete Trupu 

OL TIS CIHAZLARIMIZ GELMiŞTiR. , __ _ 
Erzurum han No. 1 - Tel: 22958 

Çanta§tM, 
lpekliyi, 
Ylinlüyli 

•. 

--
Elhru;tl her nev•ı kumaolarıruzı 

Çapa markalı 

Müzeyyen Senar Maksim yazlık bahçesindeki senaslanndo ~ ISTANBUL ŞEKERCiLER CEMiYETiNDEN 

)

' da bulunacaktır. ••••••••••~~ !thalltçtlar Birli~inden Şekercller Cemiyeti Azasına tevzi edllınek 
üzeıre alman k~lıtların tevzline Pazartesi günü başlanacaktır. Cemiyet 
mensuplartnın üc; ırOn içinde Cemiyete müracaattan Uln olunur. 

HOLASASIDIR 
1 1 KAL 1 1 
Sabunu ile yıkayınız. 

Tecrilbo etmlı olanlar artık 
başka marka sabun kullanmı
yorlar. Deposu; İotanbulda Ha
sır J.skeleslnde Fırın sokak 24 No. "'------Bulunmuş ekmek karnesi 

Kaybedenlerin Fatihte Ha.!ızpo.şa 

çarşısında kahvecl C'1er• nı,Qracaat -
ıarı · · 1 ,. 

KARAR 
Karar No. 36 - Fiyat Milrnkabe komisyonunun tesbit ettilll ınlk· 

tardan fazlaya et satmak suretiyle Milll Korunma Kanutıuna muhalefet
ten suçlu Beykozda Cayır caddesinde 29 No. lu dUkkAnda çırak Ali ol
iu Fehmi hakkında tlşkOdar Milli Korunma Mahkemesınce yapılan du
ruşma sonunda: 4- lira alır para cezası alınmasına ve gazete ile neşrine 
hilkmed!lmlştir. 

KARAR HOLASASIDIR' 
Karar No. 50 - Muayyen fiyattan fazlaya ekmek satmaktan suçlu 

Kadiköyilnde Yeldej!irmenl eczahanesi Ostü 52 No. da oturur Ramazan 
oğlu Cemal Günlü hakkmda Ü•kildar Milli Korunma Mahkemesince ya
pllan duruıma aolnunda: On lira alır par• ceıasiyle mabkOmlyeliııe ve 
ıazete i;l• .neı;rln• hükmedllmlılir. 

, ... ._VEBOLID Ltd. 
lavlçrede Vebbolllte A. Ş. Umumf Vekili 

Sudaki kireci alan tasfiye cihazlan için lüzumlu maddeler ve yedek 
parçalan gelm!ılir. Saytn m!lşterllerimlze ve acentaıanmıza ilAn olunur 

VEBOLİD Ltd. Şti. 

!';alala BillQr sokak Büy{ik Tünel Han No. ı• - 15 Poeta Itutusu 
, _______ 1094. Telefon: 44507 ..... lliii .. --~ 

Sahlp ve neşriyat müdliril: Halil LO.tfi Oördilncü, 
Gazetecilik ve nq:riyat T. L. Ş. TAN Matbaası 
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