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GÜNLÜK SiYA Si HALK GAZETESi 

3 - Hayata Bıkıyorum 30 ,. ! 
Anadolu T!lrk Kitap Depom Teni Postane kar:ıst Meydancık lh'ı -

aptıgı Tetkıkler Almanyaya 

D R f .k S d D.. d · b I Hücum Etti r. e ı ay am, un e lstan u un ° 

Muhtelif Dert lerile AICikadar Oldu fngiliz ve ~merikan ,. ,. 
··~ İstanbul, 4 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam bugün Uçakları Bır Çok ~-~~.._.... 

I 
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ogl~den evvel beraberlerinde Ticaret Vekili ve İaşe müsteşarı ol- Hasarlar Yaptılar 
dugu halde Cümhuriyet Halk Partısi b.nasında İstanbul idare he
yeti azaları ile kaza parti reisleri toplantısında b!l lunmu$, t~tan. 
bulu alakadar eden çeşitli meselelerle halk birlikleri faaliyeti Almanlar da lngiltereye 
üzerinrie izahat almıştır. · Akınlarda Bulundular 

/Jlaarif Vekili Swatltan ayrıldı Londra, 4 (A.A.) __ Bugün ilk 
SivasJ 4 (A.A.) - Maarif Vekili Hasan Ali Yücel buradaki defa olarak Amerikan tayynrele-

tetkik!erini bitirerek şehrimizden ayrılmıştır. r.ı Almanya tarafındıın işgal edi

Kut'sk bölfesinde 'hlir Alman batar yası 

len topraklar üzerine 7apılan ha. 
''! hareketlerine iştirak etmisler 
dır. Hava nezaretinm bu haberi 
kaydeden tebliğinde ilave C'dildi. 
ğine göre 12 Hoston tipinde bom 
ha tayyare~i AmPrikah mürette. 
bat tarafından idare edilen 6 tay 
yare de dahil olmak üzere Ho
landada düşmanın hava mcydan-

'2lr Devamı Sa. 2, Sü. 4 r -----........ --, 1 

Son ve Kat'i Memurin Muha
ALMAN TEBliGi SOVYET: -TEBLiGi 

Başvekil Dr. Refik Sayd•m 

J , 
Avam Kamarası 
Hesap Soruyor 

Ordular ç~rpışırken Londradaki 
Parlflmentonun en gürültUlü cel
ı;elerinden birini yapmasr, Demok
rasi aleyhtnı·?armın ağzına taze 
kahkahıılar asmış, Demokrasiden 
!bezenlerl de ondan artık ümitle -
rini kesecek bir ruh haletinin i
tine gömmn,tnr. !:;;ı 1 crırıvt.. 

r ı; Burhan BELGE 

kemat Kanunu 
Muharebe Tc1dil Ed"liyor 

Fransada 
Olacaktır 
G. De GAULLE 

DİYOR Ki: 

Her9ün Yaklaşan Bu 

Ankara, 4 {Tan) - Adliye t 
Vekiletinin teklifi üzerine me. 
murin kanununtm tamamen 
tadiline karar verilmiştir. Bii. 
tiin Vekaletlerin tayin edece. 
ği nlakalılardan mürekkep bü
yiik bir heyet yakında Adliye 
Vekaletinde toplanarak yeni 
memurin mnhak~mat kanu. 
nmmn e~aslarmı hazırlaınıya 
b.aşlıyauktrr. ı 

Rusların 

Mukavemeti 
Kırıldı 

Kursk Mmtakasında 
Cephenin Vaziyeti 

Tamamen Müphemdir 

Almanla~a 
Ağır Kayıp 
Verdirildi 

Sıvastopol 8 Ay Süren 
Bir Müdafaadan 
Sonra Boşaltıldı 

Muharebeyi Bizzat M 1s1 r ve Karadenizdeki Rus Filosu Kursli Bölgesinde llyüli 
Novorossisk'e Sığındı Tank Muharebesi Baıladı 

93 harbi hakkında halle ara- -Fransızlar Yapacak Bernn, 4 (A.A.) - 1\.lman or.. Moskova, 4 CA.A.) - Sovyet 
•ına yayılmış bir kanaat, babala. Mihver tayyarelerinin bombaladığı bildirilen Süveyşte ismailiye Londra, 4 (A.A.) - General Orta şarka :luları başkumandanlığınm bu- gece yarısı tebliği: 3 temmuz eii-
11ınızın ağzından bize kadar gel- de Gaulle, dün akşam radyoda günkü tebliğinde bilhassa şöyle nü kıtalarımız Kursk istikaroe. 
ltıiştir- • ı-v- . t d soylediği bir nutukta demiştir p o ı ·ı t •. k a denilmektedir: tinde dü~man tanklanmn biıyut 

"Harp, Ytldız'dan idare ediliC'- UnGnlS an G k!· Kerzones yarım adasında Bol- ôlçüde yaptıklan şiddetli hil-
ıc, kaybl'c!ilmez de ne olur?" ''İlk muharebeyi ka1.anmak şevik kıtaların bakiyeleri tarafın cumları püskürtmüşler ve dl.ıs. 

Bu safltlar yazıldığı sıra·icl, Yen·ı Alman· Al!lık Çok güzel şeydir. Fakat netice son Taarruzu dan gösterilen mukavemet kırıl.. mana gayet büyük kayıplar ver. 
Londrada, bu har!>in ldare ediJiş 3 nıuharebeye bağlıdır. Son muha- mıştır. Beton sığınaklar d•~em- dirmişlerdir. 
tarzı hukmda Av&m Kamarasrı. F 1 1 f rebe F'ransada olacaktır. Dü~ına- b~r .. içine alınmış_ oian mün.!erit Bir ~ün süren savaşlar esna. 
dla yapL.an müzak~ıt. ve tenkid· Akınları aza aş 1 mn zaferlerine rağmen Fransa ku~ük S(:upla~n ımhası tamam- stnda diişman 250 den fazla tank 
er sona :.rmiştir. F"ukat öte tarsf. meydan muharebesinin her gün MJHVEROILER lanmak uzeredır. knvbetmiş, 15.000 subay ve er ö-

ta, her iki '1!'du, Iskenderiye ön. biraz daha m•utemel hale geldı· Kırımın. ce~ubunda muha~e~ lüsü vermiştir. Bielgorut ve 
lerinoe, Muıırınk:t'imeydanmu- Durduruldu Halk Ot ve Çi~eklerle ğlni kim inkar edebilir? tayyarelerı bır karakol gemısıni Volşansk istikametinde kıtaları. 
harel>EsJni verme'ktf=dir. "S General l ~ Uaulle ~öv le de. Bu Memleketlere batırml§lardır. . mız düşmanın hücumlarını püs. 

Ordular çarpışırken Londrada- Beslenmeg .. e vam etmiştir: Harkof ve .~~k kesimlerın~e kii!"tmiışlerdir. 
ki Parlamentonun en gürültülü "Bu muharebeyi Fransa bizzat 1 +·•-ı "'1 G +• kt Alman ve muttefik kıtalan btı- . .. 
Celselerinden birini yapması, De- lngilizler Bir Çok Çalışıyor yapacaktır. Ve muharebede kat'i 5 ~"' a e ırme e tün taarruz cephesinde düşmnnı ~ekız ay suren kahramanca 
rnokrasi aleyhtarının ağzına taze .. rol oynıyacaktır. Her Fransız ha. Old ki s·· ı·· majfüıp etmişlerdir. Bir cevirme ~uaafaadan sonra kıtalarımrz 
kahkahalar asmış, Demokrasi. Esir ve Ganimet Lon?ra. 4 (A.~.) .-.~ur F~~n- 7Jr)ansın. Bu, her Fransızın ye- u arını oy uyor taarruzu neticesinde mühim Sov Sıvastopolu boşaltmışlardır. 
den bezenleri de ondan arhk ü. sız AJ~nsının bıldırdı~ıne gore, gane vazifesi, yegane çaresidir. yet kuvvetleri çember içine alın. _ Cephe~n. ötekiv.k.es~erlnde 
hU.tlerini kesecek bir ruh hııleti. Ele Ge~irdiler Yunar1'tstandan kacmıya muvaf - Son 12 ay zarfında diişman ge- Mısırdaki Son Ha rekat mıştır. Seri teşkiller Don istika- onemli hıçbır degışıklik olma. 
ilin içine gömmüştür. "S fak_ olan Fransızlar bu_ mem!eket çen iki yıl içindekinden on misli • metinde ilerlemektedirler. Mu- mıştır · 
. l!ilhassa bu Türkıyede, harbin t~kı .. durumun çok fecı oldu~ınu fazla insan kaybetmiştir. Her iiç lranda Endııe Uyandırdı harebe, tahrip ve av tayyarele. Mütlıi§ bir tank muharebesi 
gevk ve idaresı pfraf,nda iki U· Mihver Tayyareleri, soyluyorlar. Bunların anlattıgına ayda müttefikler Alman toprak. Ankara, 5 ffiadyo ~azetesn - rinden m~rekkep fil~lar taar~ Moskova, 4 (A.A.) _Halen Jtursk, 
:rıııtulmaz misal vardır ki, bunla. Süveyıte lsmailiye ~öre halk bir ha!tadanberi yiye- lan üzerine üç misli daha fazla Mihverciler MlSTra ve Yakın hareketlerıne desteklıyerek duş. Blelgorot ve Vol,,ç.nsk muhare~ mey 

• rı, maana~L.Tı ile h ... likte, hatırh- M cek bakımından büyük sıkuıtı bomba atryorlar. Uzıyan harbin Sark m.omleketlerine karı;ı bir manı insan ve malzemece malı. dantnda blrc:ok tank muharebeleri ce
lllamrz ca. bu bubi idrak etme. evkiini Bombaladılar ~çindedir. Yunanistanda bilhassa doğurduğu iaşe, nakliye ve işçi oolitika taarruıuna aecmislPrdir. sus kayıplara uğratmışlardır. reyan etmektedir Almanlnr. bir nok
ll\i.z .bakımından diıl fayda va. Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz Or- ı~şe dur.umu pek fccidit'. Kara tedariki zorIUklaTı düşman için Bueiin B~:rlinden varı resmi kay- Yapılan bir kara mıtarebesi n- tadnn gedik acmak için sarlettfklerl 
dır. ' taş:ırk umumi karargahının teb- pıyasa fıvatıarı yanlarına yakla - gitgide rialıa sür'atle artmakta _ mıktan bildirildiki ~övlenPrl'.k nasında bir tayyare kartı koyma •İ3· ~ayret srra!mda •her saat yeni yeni 

Birint en bastıı kaydettik: 93 liğı: Dü~kü ~uma gi.inü El Alc. sılmıvacak kadar yüksektir. Halk dır. Hatta Nazi idarecileri bile rliinkü bPvannamen{n valnız Mı- yı 47 zırhlı araba ta~rip etmiş ve ;ı ihtiyat tank1ar getiriyorlar. 
harbinin, Yıldız sa:J·aymdan ida:-e ~eyn bolgesınde doğuya d_?ğru otlarla çiceklcrle beslenıniye ça- bu hali gizfomiye uğraşmıyor. sıra şamil olmavıp bunun vakın Sovyet tayyaresi dilıürmüıtür. Kursk cephesJndC? ismi söy1enmlyen 
edilmeri. bır ba~kın yapmağa te~e~bus ~- k?i'r Devamı S 11 • 2. Sü. 4 lal'. 1 ~ T>f'vnmı s~. 2. ~ii 1 Sima! buz denizi cephesi~de Alman ve So'?°et mU:lnfa~ h~ttını tet~ll e-

Ikincısl, millt r.ıu-ardele~, Bu~~ndu~.~ak.u~~~m~ h~ ~-~~~--------------------------~~~ ~na~~M~~mkı~n~ı~~dm~~~reuh~o~~ ~n~k 
t l d H k tI u bölccııinde bulunan hava müdafaa ba.. hararetli bir tank muharebesi yaptl-

aa diışlükten sonra, Büyük Mıl- c~~ e mış er ır. av_a ~vve e- T RK ORDUSU 4 SENE EVVEL taryalarını ve Kola koyunun ,a.rkırda maktadrr. Uç gün süren ve Alman-
let Mecl'•:!nde •ıaı:ılan müzakere- rımız Orbşarkta şımdıye ka mühim bir hava üssünü bombalamıı • larm binlerce ölO ve yaralı vennele-

.. dır - ' dal' misli ~örülmemis bir ölcii lardır. rini intaç eden yıpratıcı savaştan 
Birint'i misil, l:arbin kötü m'i· de karakkd~vvetlerbi~tı·~.le i~?irlhiği BUGÜN HATAYA Gı• RMI• ŞTI• ~ Devanu Sa. Z, Sil. 1 tliJ9 Devamı Sa.!, Sil 7 Çavirler yardmıiyla bir oto!t?:at yapara uşmanı u un gun ~r-

larafınd.ın idaresındeki sakatliğı palamısl!rdır. K1talarımrz bır 1 
g:>-;termMir. takım du_şman tankl_arı~ı kulla - _,. Erzurum Du·. n kı· 

İk • ~ ·.:.1d b lk t ·ı nılmaz bır hale gctırmışler, 40 
ıncı mı::.cu e, a ı emsı e- _ . 

cfon bir heyetin halkın içinden top ıranimet ve yuzlerce esır al 
"'Ik k d J d .. - mışlardır. Avcılarımız 16 Yun- B 1 r 
.. mış uman nn ar an, gunu 87 M h ·ıd K t d 
eünune besap istemesini görüyo. kel'S' ve 7 !ane ess:rsc .~~- ay ram .. u a 1 ruz · 109, 1 Macchı 202 uça~ı duşur 

· . _ _ .. müşlerdir. 
t· ~ugünkü T~kiye Cu.mhurly,: Sidi Barranide iniş alanlan, or 
ı~ın, dı-mokratık temsıl usulu. du~ahlar ve yollar taarruza uğ 

• ll~n adıı:n adım muzaffer olmuş ramıs ve 4 · MessE>rscmitd 109 
hır e~rı olduğunu hatırlam~k yerde tahrip edilmiştir. Düşman 
~ıyenler, ~ndrada ~crey~n Maltaya yaptığı hiicumlara dün 

tmekte ola??: muzaker«:lerın derın devam etmiştir. Bir Messerssh 
~ar.asına :r;ıüfuz edemıyecekler - :nit ai.ısi:,.1 ,lmüstiir . 
dır. Zira, Sıvas ve. Erzurum ~ong. Almanlara göre 
releri merhalelerınden geçtikten 

Berlin, 4 ( A. A ) - Alman tebli
ği: Mısırda kuvvetle tahkim edilmiş 

1:Jir Devamı Sa. Z, Sü. a 
l<>nra, milli davanın, şuur itiba
tiyle, o zamanki Büyük Millet 
MecJisinin manevi şahsiyetinde, 
ae\tk ve idare itibariyle de, dai. 
~ Mustafa Kemalin ~iz di- Bursa • Mudanya 
~i ve ir desinde tem~· edil. 
~ oıdu ııe e tes- Yolu Açıldı 
bit etmi§ler · ;.ti: · Ankra, 4 (A.A.) - Sel istila 
ıı.P:;'at, h Ü liit lM •f yüzünden iki ~ündenberi se:vrü 1 
frıı r inin, b ·:'• bir il ır Seferi duran Bursa - Mudanva 
L .. dan ko~tro - eailım . in hattındaki tahribat süratle tamır 
'l\ikılmetinın' sevk ve ıdares e Gdil~ek b ·· t 15 30 d T-
~ilmi~ bir ha1k• ordusu tarL haren trent!~~e~:ar isİemi;~ ~s 

1:ij19 Devamı Sa. 2, Sil. 1 luu.stır. ~ört sene evvel kahraman Türk ordusu Hataya \öyle •cirmişti ~~sı ikinci.sayfada) . . . 

Şefin Milli Mücadeleye Başlamak 
Üzere Erıuruma ilk Ayak Bashğı Gün ve 
Aziziye ·Kahramanlığının Yıldönümü Anıldı 

Erzurum 5 (AA.) - Emırumlnm İstanbul kapısı methaline ge 

'

dün ild bilyük ve terefll giinün rilen siyah perdeyi süngü ile par 
23 üncü ve 65 inci yıldönümlerL. çalıyarak içeriye girmesiyle baş. 
ni idrlk etmiştir. Bunlardan bi· lamıştır. Bu sırada şehirdeki fab 
rist Ebedi Şef Atatürkün kurtU. rikalar, lokomotifler ve bütün 
luş ve inktllp savap.na başlamak kamyonlar düdük ve komalannı 
üzere Erzuruma ilk ayak bastı~ bando da İstiklil Marsını çalmış. ! günün 23 üncü yıldönüm.il, diğe- ve 21 top atılmıştır. Öğleden son 
ri de 1877 harbinde Azizıye kah. rald tören şehrin dtşındald ko~ 
ramanlığının 6~ inci yıldönfı.mü- meydanında saat 17 de olmu~ 
dür. tur. Tören sahasındaki bir man. 

Birinci tören saat 9,30 da E- ganın havaya 3 defa yaylım ate. 
bedt Şefin büstünü tapyan oto. §irle beraber Aziziye tal)yaı:.ına 
mobilin 10 adım ilerisinde bir bayrak çekilmiı ,.e İstiklal 
subay kumandamıdaki manga . Marp söylenıniftir. 



Lokanta ve Gazinolar Halayın '//..... T : .... , 

No. 68 .Yazan: MAHMUT YESARt 
Hükumet Bugünlerde 

T •f H . ·p Al Kurtuluş Günü 
arı e arlCI ara ıyor Bugün Hatayan Her 

- Ha7rr... Ana evlldu: amm:ı, bir dı, onları atlatmak sorda. 
kafada insan detifü. So,ıra, o. kendi- - Onları da atlattın. Bunlara Fiyat Koyacak 
sine ycııi bir JUTa lnınmış. Ben, M di. Eliyle ııtötsllne vurdu: 941 senesinin mahsullerinden olan 
ye oranın havasmı boza711D? - Elbette ... Hem de sı:r:ı!tryn mey- ve tüccar elinde bulunan ıtoklarm 

G B h • • • Öd p T arafmda Kutlanacak arson a şışı Dıye enen ara Antakya, 4 (TAN) - Yann Türk 

Kalkb, yanıma ıc!cli. oturda. tilo • dan :vermeden .. Telı:er te.lı:er" Teker 
rimden tuttu: teker yuvarlandılar. gittiler. bugllnlerde resmi f:yatı tesbit edile- B• G .. d 7 a· L. G kt d. ordusunun Hataya ıtfrdfltl mutlu gü-

ır un e ın ırayı eçme e ır nün 4 üncü ytl1ön0miidür. 938 yılın-
- Annen, senin sibi nriifliı rm? Urpererelı: çekilmlıtiqı: ccktir, Tacirler, ellE"Tin~ekl malların 
Birden senli benli ohw.rmllü. Dabı _ OldUI r mi? beyannamelerini ve:-mışlerdlr. Bu Gazino, lokantıı, lçlcill ve lçkisfa 

eğlence verlerJnd<" bilhassa tatil gün
lerinde lokantııcıla ve garsonlar :r:a· 
ten ,.Ukııe'k olan fıyr.tlnrdan ba~ka 

halktan bir de yüT.d•.' on pr~on bah
şisl almaktadır. En basit bir J..7r kah
vesinde bile ınnsa, iııkemle, testi ve 
su para!lı gibi birer vesJle ile tarife 

ısındım: - Ölme~ller, anıa, bellerine vurdu- ı mall'?'ın çuvailarlt'a blrer kurşun 
- Ha71rl hm tekmeden sonra bir daha doiru- mühür konulacaktır İhracat ba, 1kon-
Elleriml bıraktır dlkbtı. IOMIJl'Ol'du: lamaddar, Yaşıyorlar, pek addeli:rueı. trolörlQğU bu işlerle ıenlı ö ~~e 
- :tbti)'aç u.manlannd'l um.ene ıı- Merakla bakıyordum: meşgul bulunmaktadıı. 941 sene. n n 

iınmaiı hiç dlltllntfilıı mil - Davasız filin mı ftrtuldunu:ı? ayçiçeği, keten tohumu, kendir to -
'Baıımı rerlye ittim: _ Bir cırara veri h.umu ile ken,dir ely.afına da a~ ayrı 
_ Hayır! DedJ, bacaklannı 11zatarık oturc!a fıyatlar konuuıcaktı •. MeV%U fıyatlar-
Ormmıma YUt&I: cıpraımı atzına tutuıturdum. kibriti dan fa:ı:lastna bu m&llardan herhangi 
- SU. blr tarafa • ., Preftl dqmi • de çaktım. UOedi: biri satılacak olurn, fazla fiyatın 

niz. Ne ı;ılı:ar? Alil nahluaunu, Anlı. _ Menıi prenıl yüzde onu tAcfre \'e yOzde doksa~ı 

haricinde yüksek para alanlar da bu
nun üstUne yilz~e on ıarson bahelşl 
eklemektedir. Yapuan tetkikler so
nunda; bir tatil gününde eğlence yer
lerinde yeme, içme karşılığı diye a
lman para 70 bin llra kadar tutmak
ta, buralara gidenler de yine ayrıca 

yorum, tamami7le anlıyorum. Nuh G8zlert dumanlara dalıyordu: hOktlmete alt olacııktır. Bu auret e 
büyüttilmUı pap sade, har vurup bar - Yıkın akrabaların hepsini allat· tAclrler tatmin edilmlı olacaklardır. 
man uvurmq. ıapa otannat... Bu. tnrı, ama, prenı, beni çolı: ıev:lyordu, Ayçiçeği için verilen fiyatlar tAclr-
yepyeni bir macera defli... Taaccflp ctmiı rlbl,.dim: lere daha pahal.ıy1t mal olmuıı olan 

- :EU>ette.,. BOA, aolda mır lı:ah • - thUyar, alımın tadııu bi~lyor- bu maddenin satı11nı lnkiıaf ettire -
nm • mql memektedlr, 

bir günde 7 bin liraya yakın bir pa
rayı da garson bahşişi ödemektedir. 
HalbukJ bütiln bu yerlerin tasdikli ...:.. Hayır! Zatıaıiim tamı. blmı1- Çeneme bir fiılı:e nrc1aı Demir ithal8.tı 

aınız, Hakiuten Prem otmadıtına 1e- - Merıl prenıl Demir ithalAtmı arttırmak için ye-
vindim. Ben de, rQya Preııaaeatml Önllne bakıyordu: nl baz! kolaylıltlar ıösterlldlii için, 

tarifelerinde yüzde on bahşiş verile
ceğine dair bir ka;vıt bulunmamak
tadır, Te!'Sne olarak evvelce bu wul Koluma ı;fmd!kle<K": - Btıttln ıervet bana kaldı. Ama, demlr ve madeni eşya birlillne men-

- Bumı, Hna ıö71ü7otı11111, akıl durduracak bir ıervet. Ben, ku- sup tAclrler kQUlyeU! miktarda demir 
Ct.dc1iletti: mann müptelbıyım. Kumar. beni yı. ve demir mamtllit lthall için siparit· 
- Bizim Beldrln. eenln odenda •· bmıyar, ler vermiştir, 

Belediye Daimi Encilmentnin bir ka• 
rariyle yasak edllmişti. Hiçbir zaman 
garsonlartn elirı.e geçmfyen bu bahşl, 
urulOnün kesin olarak alınmasmın 
önOne geçmek ve balkm biraz hava 
almak ve· tatilden fnydalanmak için 
gittiği yerlerde muhtelif vesilelerle 

tıp tuttuklanıua J'lll!QJ1ldıuı wıd.. Kendinden tiksindirdi: Tiftik standardı 
dofnuhır. HansilerU Diye sorma. - Korkak insan da detitım ama, 
Karma lı:arııık iılerctir, onlar ••• Bekir, kOt'blı: oynu7orum, KAiıtlan elime 
o gece de. ıenl belenmiı: - Prcml alınca, içime bir korkudur düşü)"C'r. 
Diyor. Prene deiilee bile prens., Mi- Bu, para korkusu defi!.. Sanı korku-
s.afir kabul editlnde bir asalet var. ıu ••• Samıma inanıyorum. 

Kafamdaki düiftınler çözU!if7orcla: Ommuna hafifçe dokundum: 
- Demek Beldrfn benim odama ıe <Devamı vır.l 

lişi de danrırklı dövüı? 
Grdlklanmıı rlb1 ıfilclll: = M.erak sannrştı, zorla defila! 
Ben de merakla soruyordum: 

Bakırköyünde Bir Fabrika 
Kısmen Yandı 

- Sarhoı olup bağumalan. nbı- Bakırköyünd~ kü:-ek ve demir eşya 
malan A1a ııcocraımıla "IK' ~ch1 fabrlkasınm naftalin kazanlarında 

- Hayır: Rakı blcbrmaz. Eftne diln yangın çıltinıştır. Yangtn, fnbri
fırsat &~ti. batla& çekml:pe. kaf9:71 ka ktsmen :yandıktan sonra söndOrül
lcurduktan ıonr.a ;ıiı::rnın kantarını k.:;.. müstür. Yangında ilk tedbirleri al
çı.rır. · mak istiyen .fnbrikanm aahlbi Zabct 

Kenar mahalle braan cibt '°w- Kaleksiyaııla runele Maksut ağır su
şuyordu. Hayretle~ obıcaiım iri rette yarıılanmıslnr ve hastaneye kal-
Jratıla!İı,.a güldü.,. dtnlmrştu. Fabrika sigortasızdır 

- Ben de İltmeil çoetafuJ9n. Ce- • 
}fil ~endi, Sir.in .cı1ıl P...-4clef'o 
den de ckiilisdiı-. 

Ellerilli ufak uM OftttallO'mc!u: 
- Kibarla mabaUe ortası i3te. •• Şlm

di anlatması uzun sUrer. Bir ihtl7ar 
Mısırlı prens, benl, önce odalık gibi 
akh. P.reneea. kallavan bir Çerkeıl ka· 
rısıy&. Çok retrnedl. atlatiuD 
Baımu sall~ 
- 1nanrnm 
Yıınmıklan,'.u sıkfu .., 
- Ne diye :inanıyorsun? 
Elinile kerıdismi gösterdim: 
-. Mat mC7mnda... '' 
lteyl(~di. b~ kıpı, ba'1lo 
- Anla)'llb olınat tJatb... 
Sesi durcunlıtttı: 
- Onu atlatmak bir munff'akı)"Ct 

deiidi. Premhl· J'akıa ekrabalan var. 

BUG'ONKü PROGRAM 
6,30 Program 
8,32 Müzik (Pl.~ 
8,40 Haberler 
8,55 Marşlar 

(Pi.) 
9,20 Evin saati 

12,38 Progratn 
12,33 Şarkılar 

12,45 Haberler 
13,QO TOrldller 
13,30 Orkestra 
18,00 Program 
18,03 Dans OTkes-

trası 

18,40 Fasıl heyeti 
19,30 Haberler 

19,45 Serbest 
19,155 Şan konseri 
20,15 Konuşma 

20,30 Türküler 
21,00 Konuşma 
21,10 Temsil 
21,30 Opera par

çaltirt 
22,30 Haberler 
22,45 Kapanış 

(G'-C'-' G'.LlN HABE.RlER 1 
RaTme Pamuk Y ağmın 
T-ppt~n Satış Fiyatları 

llc+tsat Vekifli9nce Tesbit Edildi 
~am. 4 (~.A. l - İktısat Vekd

letintl!n blldtrllmiştir: 
1.'MM2 tarihinden rafine pamuk 
~~ wıuanı.ele verglal dahil Çlplak 
ofarşk toptan fabrikada 1ıcslim sa\ıi 
fı~ kilo beş!na 77 kuruş olara 'k 
tesbiı ~Ur. Toptan sa~ asgmi 
beş Lenckedfr. 

A1tkaraclaki Tenis 
Maçlan Hararetle 

Devam Ediyor 
'.Aıikara, 4 (A.A,) - Ankara tenis 

turn1"'8&1na bugün devam edilmlı ve 
tek erkeklerde Alman pmpiyonları 
Egenıt ve Kocb, çift erkeklerde Al
man sampfyonlı>..riy!e Hasan ve Feh
mi çffti, tek bayanlarda Mualla ve 
Ahtiye. kanp~da Egerst - Oulide 
ve ]Çcıch - Böking çifti finale kal
m!şlımhr, 

Son müsabakalar yamı yapılacak -
tır TumU\'B Ankarada misli g!Srill -
m~lı btr a1lka uyandırmıştır, 

Mısır ve Orta Şarka 
Polih1ca Taarruzu 

l:ti'f' Baştarafı 1 incide 
şark memleketlerini de içine al -
dılt tasrih edilmiştir. Bununla 
Mlhvercilerin Mısrr, Filistin, Su· 
riye '9'e Iraklıları kendilerine is -
tı'klfil vermek icin memleketleri
ne 1teldii:H anlatrlmaktsdır. 

Mihver devletleri tarafından 
vaadedilen istiklal ~lü paktın 
sartlariyle kayıtlı olacaktır ve 
dai:rna üçlü :paktm ışı~ı altında 
müb\Iaa edilmelidir. 

Bugün Berlinden j:!elen haber
ler "beyannamenin ne akisler u
yandırdı~rru anlamak etrafında 
toplan<Ntım S?Östermektedir. Mih 
•;<>rciler beı...ınnameye cevap bek 
lenmedilti, Msır kabinesinin icti· 
ına ettiii.ni. ictimam uzun sitr -
~~nü ve kabinenin Mıs1r balkı 
ım tcınasülüne u.vgun kararlar 

Fabrikalar asgarl beş tenekeye ka
dar satrş yapmıya mecburdur. 

Rafine pamuk yağının ikinci ve ü
çüncü ellerde azamt satış !iyatlıın 
ıeytinyağındakf esadara göre Fiyat 
Mürakabc Komisyonlarınca ayrıca 

tesblt olunncakhr, 

Almanya Brezilyaya 
Tehditkar Bir 
Nota Verdi 

Londra. 4 (A,A.) - Rio de Jan~iro 
dan blldirildifine "Köre, Brezilya Hn. 
rldye Nazırı yaptığı bir toplantıda 
Almanyadan tehdltkir bir nota aldı· 
tını bildirmiştir. Brezilya Hariciye 
Na:r:ırı, Brczi!ya hükllmetinin bu not<ı 
ya cevap vcrmiyeccğini ve Almanya
nın lıtedilt ılbi hareket edebllcceiıni 
söylemiıtir. - - ~ 

Romanyadaki Ecnebi 
Mallan Bloke Edilecek 

BWcreş, 5 (A.A.) - Dün neşredilen 
bir kararnameye gôre Romanya ~l~. 

harp halindeki devletlerin tebaalan
menkul ve &ayri menkul mallarını uc; 
C{ln içinde bildircccklerdır. Bu ma!ln 
tesbit olunacak ve bloka cdilC'Cclı:tir. 

vermesi lazrmceldi,ğine işaret et
mektedir. Mihverciler Mahir pa
şanın vaziyetiyle de alakadar ol -
maktadır. Alman kaynaklarının 
verdiıli habere ~öre, Mahir paşa 
Kudüse nakledilmistir. 

Mıtnr harekatı /randa 
endişe uyandı,..ı 

Ankara. 5 (Rad70 Gazetesi) - Mı 
ıır harelrAtı İranda da endlıe u7andır 
mıştrr, Tahran radyosu Elıtlaat razete 
ıinde çıkan şu yazıyı okumuştur: 

''Bu harbin ne zaman sona ereceğini 
ne neticeler doğuracağını kcstiremı>
ylz, Şayet bir gün bUtiln dünya ile ir 
tlbatımız kesflirse bi:r:i bekliyen lldo!!I 
eok lı:or~r. Ztraatimhin takviy~ 
Clna. iıtihaallumıam GDialmuuıa ga7. 
ret etmeliyiz., 

1942 ııenesf tiftik atandan\ tayinle
rini tesbit edecek olan heyet Faruk 
Silnter'in rttlsll1,inde toplanarak yeni 
mahsul tiltllderl incelemiştir. Aynlan 
tipler üzerinde birer birer evsaf ıe.
bit edilmiş ve yeni 11>42 senesi tip
leri ayn ayn vastflandn'ıbnı,tır, ot
lak ve Kastamonl ince, iyi clmlerin 
nümuneleri hazırlı:aımı,tır. Yalnız 
Konya mallarlyle çEngelli ve sarf 
manar geçen sene tip1erinin ayni ol
duğu fçin eskisi gibt kabul edilmiştir. 
Yarın toplanacak heyet tip mazbata -
sını im:ıalı:yacaklardı:r. Faruk Sünter 
Pazartesi günii Ankaraya dönecektir. 

Gazozlarda Muzir 
Madde Kullanılıyor 
Limon tuzu yerine asit oksalit sa

tan birisi, evvelki gün suç Ustünde 
yakalanrnıs ve sıhhate muztr bir a
sidi, limon tuv.ı yerine satttğı için 
Adliyeye teslim edOmiştir. Yapılan 
tetkikler birçok kimselerin ucuzlu -
ğundan ötürll hu maddenin satışiyle 
bol miktarda kAr temin ettlltinl gös
termlııtir. HattA gazoz imalinde de 
bu maddenin kullar.fldıtı anlaşılmıs-
b~ . 

Sihhat MüdOrlüğO, atakalılara ga -
zozcuların alacakları limon tuzunu 
veya diğer1 asitleri ·kimyahanede pa
rasız muayene ettirebiJeceklerlni bil
dirmiştir_ Bu kolaylıklara ratmen 
Asit oksalit kullananlar 3 seneden 10 
seneye kadar ağır hapis cezasına 

mahktlm edileceklerdir. 

5 .....,-~~,..., V'L- 1 
Avam Kamarası 
Hesap Soruyor 

C-ir .Bqtarafı ı ıncide 

Şehrimizde temsiller vermek ilzere 
evvelki giln Ankaradan gelen Devlet 
Konservntuarı men~upları, dün sa
bahtan itibaren Ses sinemastnda pro· 
valara başlatnı§lardır. 

Heyet, bqlarmda Kon.servatuar 
Müdürü ve rejisörleri oldutu halde, 
Taksinle gtderek Cumhurlyet Abide· 
sine bir çelenk koymuştur. Burada 
Konservatunr korosu İı;tiklll marşını 

1- c.. -ı,; 
Amerikan Tayyare-

leri Almanyaya 
Hücum Etti 

fmdan elde edildiği merkezinde. ~r.y- llff~•Rufr 1 iY'riıle 
dir. Bütün hareketin, güzelliği larnıa taarruz etmişlerdir. Ham
ve asaleti de, bundadır, bunda. stede ve Alkmaarda bombalar 
dır, yani "millet, meclis., ve hava meydanlarının muhtelif 
"şef" unsurlarının se!bestç~ v.e noktalarına isabet etmişlf>rdir. 
k~ndi rıza v~ D;~delenyle, bı~7, Valkenburg hava meydanı şid. 
rıne. k~~. bı; .con~~; ~ıa~ clf'tli bir mitralyöz ateşi altına a
yanı bır 'içtimaı akid e gırm~ i.ınmıştır. Yerde bulunnn bir 
olmalarındadır • ,. düşman avcısı yanmı.ştır. 

İnsan, daha dun . mu~f~r .~ Düşmanın. karakol gemileri d~ 
muş olan bu kendı tarıhımızın Holanda sahili açığında taarruza 
en genç esaslarını . hat~ladıkça, uğramıştır. Bu harekqt netice
en yaşlı demokratik cihaz olan sinde Amerikalı mürettebat ta. 
"Avam KamaraSI,. nın, İskende. rafından idare edilen iki tayyare 
riye önünde harp ilerlerken Tob. de dahil olmak üzere 3 bomba 
rukun hesab~?-ı .. sormasını anla- tayyaresi dönmemiştir. 
mıyanlara, d~nuı;ı hayretle bak- /ngiltereye Alman akınlan 
mak mecburıyetınde kalıyor. 

Avam Kamarası, "Libya boz_ Londra, 4 (A.A. - Cuma ak. 
gunu" nun hesabını sormasaydı, şıunı, iki düşman bomba uçağı. 
bütün zihinlere, İniiltere hak. nın müteaddit noktalara bomba
kında bir şüphenin girmeöi tabii lar attıklan ve bunların altı ayı 
olurdu. mütecaviz bir zamand3nbcrl tn-

gilterenin şimal merkez böJgesi 
Buna karşı söylenebilecek o. i.iıerinde ilk defa olarak göziıken 

lan "harpleri ~.fler açar ve şef- tııyyareler olduklan hava naztr. 
ler kazanır., mutaleasıdır. Iıjı tarafından tebliğ edilmiştir. 
Doğru. Eğer, millet, kendi mu- ır.?sarlar ve ölenler v:ı~ i.s: de 

kadderatına kendisi hikim de. duşman uçaklannın her ıkisı de 
ğilse.. fakat, millet, kendi mu. İ~gili.~ a_vcılan tarafından düşü
kacideratına kendisi hakim oldu rulmuştur . 
mu, o zaman, tıpkı Fransız inki- * 
Iabında olduğu gibi, milletin se- Londra, 4 (A.A.) - Hava Na. 
si, meclislerin kürsülerinden gür. zırlığı tebliği: Bugünkü Cumarte 
ler; o zaman, tıpkı bizim İstiklal si sabahı erken saatlerde birkaç 
harbimiroe olduğu gibi, bir Mus.. düşman tayyaresi doğu tngilte
tafa Kemal, meclisten "başku- renin sahil bölgeleri üzerinde kI· 
mandanlık,. salahiyetleri ister ve ~a bir zaman uçmuştur. Bir nok
o zaman, şu sıralarda Avam Ka- taya atıla~ bombala: bazı ha~.a~
marasında cereyan ettiği gibi, lara sebebıyet vermış is~ de olu 
hatta bir Churchill, sorulana ce- ve yaralı haberi verilmıyor. 
vap vermek mecburiyetinde ka-
lır. Yunanistanda Açhk 

Bu hadiselerde mukadderat. 
lanna malik milletler için, hiç. 
bir tehlike yoktur. Netekim, e
ğer İskenderiye önünde dövüşen 
t ngiliz ordusu, Avam Kamarası 
ile idare edilen memleketin or
dusu ise, Başvekil Churchill'e 
tevcih edilen tenkidleri dotnı
dan doğruya kendine tevcih e. 
dilmiş sayarak, ona göre hare. 
ket eder ve, vazif esinl yapar. 

Fakat o azman da bütün dQ
sü'k çeneler, durmadan demokra
sinin faydalanndan bahseder. 
Zavallı, kah böyle kah tersine 
dönen düşük çeneler. Bu harp, 
onlan daha ne çok yoracak! .. 

12f19 Baştarah 1 incide 
lısıyor. Bunlar kaynatılmak su -
retiyle yenilecek hale 2etirilmek 
tedir. Gıdasrzlıktan bitkin halde· 
ki insanlann sokaklarda düştütü 
görülüyor. Her sabah ötede beri
de ~Irktan ölenlerin cesedi top
lanıyor. Bilhassa cocuklarm du
nmıu daha acumcak haldedir. 
Umumi rndazalar daha ilk jliin
lerde mühürlenmiş ve bunlarda 
ne varsa Almanvaya 2önderil -
mistir. Askerler d3ha ilk ıünleır 
de mağazalara hücum ederek ne 
bulursa satın almışlar ve bunla -
rm bedelini i~t?al altına m:ıhsnc; 
markla ödemislerdir. Halk on av
ıfanhf'ri Pt vüzü ıt-örmemistir. 

fazla para Odemelf'rin! önlemek lçltı 
Bekdiyo zab1tası buı!lnden itibaren 
ve yeniden faıılly~e get:"~kt!r. Bu
'lÜn şehrin bütiir. eğlt>nce yerlerindf.' 
~ıkT bir tarama yapılacak, sivil me -
murlar buralarda veılyeti kontrol e
decek, bu hususta yapılan slkAyetleri 
inceliyerek miiE'~!~~ tıııhlplerf hak -
kmda takibata gcçect>klı-rdir Bu kon
troller müteakip gilr.lerde de devam 
edecektir. 

Di~er b>rattan Belediye 1abıtıısı 
diln Ralıkpa7.arı, t.:nkapanı ve Kü
çilkpaıar sPmtle-rir.ıde yaptık1an kon
troller netkeslndP. buralardaki bak
kal. kaımp, balıkçı ve sebzecilerin ~o
~unun sattıkları malları fiyat etiket
leri koymamft olduğunu görmüşler
dir. Memurlar derhal fnaliyete geçe
rek, bu esnaf h<>kkmda cezat taki -
bata geçmişler ve yanlarında mevcut 
ceza zabıttan tükendiğinden, merke7.
den yeniden zabıt getirterek faaliyet
lerine devam etmi"lerdlr. Öğleden 
evvel yapdan kısa bır zaman zar • 
fmda 50 den fazla esnaf hakktnda bu 
aekilde ceza zaptı tutulmuştu. Bu 
kontroller de mOtealôp günlerde şeh
rin diğer semtlerine teksif edilecektir 

söylemiş, halk da bu ihtiram töreni
ne iştirak etmiştir. 

Heyet öğleden sonra tekrar prova
larına devam etml§tir, Reslın, Cuın -
huriyet anıtı dnilnde yapılan mera -
simden bir intiba• göstermektedir, 

Altın Fiyatları 

ı!a iki koldan Hat:.y hudutlarma gi
ren TOrk ordusu, bugün Kınkhan. 
İskenderun, Beylan ve Antakyada 1 
coskun teT.ahilratlı. kı:rsılanmış, ŞOk
rü kanatltnm komutasındaki süvarl
IPrin ayaklan ;ıltınd'I 1turhanlar ke -
o:lbrılı \'e yer yer c&ddelerl s!lsllyen 
-..afer takları etrafınd- toplanan klSy
liller milll OV"ınlarln Türk ordusunu 
•ellimlamfih. 

Hataylılarrn <>n bilyük bayram ola
rak kabul ~ttiklerı b{'Ş Temmuzda. 
her sene o1dutu gibi , bu yıl da An
takyad:ı törenler yapılacak, halk ha
tipleri bugilnün bilhaıısıı komşu mem 
leketJerJn harp fc!nde bulundu#U sı
ralarda ifade E>tti~ mAnayı belirte -
cekletdlr Gece mucı:r:zam bir fener 
alayf tertip edile<-,.,k, A tatUrk, İsmet 
f nönü, Asım Gilndü:ı ve Şükril Ka -
nath caddeleri bı.yraklarla, elektrik
lerle ve taklarla ~fi5lenecektlr. Köy
lerden Antakyaya aknı eden vatan
daşlar Halk Partisinin ve Halkevle
rlnln misafiri aıfıtlyle Antakyada 
konak yapacaklardır. 

Sabahleyin lise alantnda toplana -
cak halk, Türk ordusunun geçit res
mini 1!tlharla s~edecektlr. 

Şehrin Her Tarafına 
Buz Dağıtılacak 

Belediye yarından itibaren buz tev
datmr et motö-:-lerf ve kamyonlarlyle 
yapacakttr. Sahil semtlere tevziat ta
mamlandıktan ııonra kamyonlarla iç 
bölgelere buz gönderilecek ve şehrin 
hiçbir semtinin buısuz kalmamasına 
çalıştlacaktır. Beledıye buzu bAyllere 
kilosu 4 kurus Qzertnden verecektir. 
BAyller bfr kuruı kAr1a nbf yapa
caklardır. 

Darüttafakahlar Kongresi 
Yapıldı 

Darüşşafııka mezunları cemiyeti u
mum! heyeti dün Emin6n!1 Halkevi 
salonunda toplanmııtır. MOrakıp ra
porlan ve bir senelik faaliyet bilAn -
çosu okunmuş. yeni idare heyeti se
çimi yapılarak kor4fe)'e aon veril -
mlştfr. 

'O niversiteliler Yarın 
Merasimle Kampa Gidiyor 
Üniversite Rektörlüğü, birinci dev

re askerlik kamplarfntn yarm sabah 
başlamasına karaı· vermiştir, Saat 9 
da tlniversite bahçesinde toplanacak 
olan birinci devre kamp talebesi ban-

Dün bir altın 3260 kuruştan ve bir ı do ile Köprüye inecek ve husust bir 
gram külçe 440 ktıru~tan satılmıştır. lvapurla Haydnrpaşaya geçecektir. 

AFRiKA !EPHE~i •7r Butan.& 1 lnei.ie 
olan El Alemeyn mevriine karşı mü
cadele jn3tla devanı etmektedir, Düş
manın gönderilen takviyelerle yaptı
ğı.mukabil taatTUzlr.r şiddetli çarpış
malar neticesin~e geri püskürtillmüs
ti.lr. Yeniden birkaç mukavemet yu
vası yok edllm~tlr, 

Yapılan hava çarpTşmalarında Al
man ve İtalyan •vc-ılan 28 İngiliz 
tayyaresi düsürmi.i!:lerdlr. 

Londra vaziyeti iyi görüyor 
Londra, 4 (A.>-.> - Reuter ajan

stnm diplomatik mt•habi.rl ya7.ıyor: 
Libyadan alınan haberler sarahaten 
daha iyidir, Seki:rlncl ordu di.lnkO 
mukabil taarruruııdıı muvaffak ol -
muştur. Fakat şimdi bir mukabil ta
arruz devresine girmls olduğu için, 
evvelden sevinmek doğru ddlldlr. 
TeşebbOs henü7. Re>mmel'den alınma· 
mrştır. Bununb beraber askeri bir 
ııözcO bugUn Rommel'in llerlemlye 
muvaffak olıımadııtını söylemiştir. 

Vaziyet lngilizlerin 
lehimde görünüyor 

Vaşington, 4 (A,A.) - Mıs[l' top· 
raklarında rnuhare1'e, şimdi İskende
rlyenln 96 kilometTe batısında cere
yan etmektedir. 

Vııılyet İngilizlerin lehinde gözük -
mektedir. 

Rommel. bütün kU\'Vetlerlni El A
lemeyn'e karşı toplııdı~dan inılllz 
Generali Aut'hinlek ıenlş bir çevlrm~ 
hareketi yapmı~hr. Dl.lşrnanrn, böyle
likle gt>rl ilP. irtibatı kesilmek tehli
k<'.sl mevcuttur. 

Rommel'ln b:ıbya dolru çekildlll dt> 
bildirilmektedir. 

/talyan tebliği 
Roma, 4 (A,A.) - ftalyıın ordular! 

umum! 'karargAhmın 781 numaralı 
teblltl: 

El Alem•yn'in dof\ı ve cenup b61-
geslnde muhat'ebe meydanma asker 
ve malzemece önl!T"lll takvt~ler yı· 
ğan düşman, k8.I'Jl taarruzlarla ileri 
hareketimizi durdurmıya tesebbUs et
mişse de çetin savaşlar esnasında blr
llklerimlz terafındal'\ ııilratle ve azim
le püııkQrtOlm!lştür 
Düşmanın mukavemet merkezlerf • 

nln tedrfd auretttı izalesine devam 
olunuyor. DQn bUy{lk birliklerin ha
reketini desteklem~k için büyük bir 
pyretle çalıpn MJhver uçaklart ye
ni muvaffakıyetl« elde etmişlerdir. 
Alınan ve ttalyın av uçaklan ekse
riya say!ca kendilerine çok üstün 
tetklllere karşı yeptıklan muzaffe
rlyetll ve !ilrekli uıun bir savaşta 28 
f nglllr u<>alı dü~rmOslerdlr. Ucıık 
teskillWrrıiz ~ÜVl?11 kanalmda İs· 
metliye hava limanın• hücum etmiş
lerdir. Bu limonda fazla soytda in!i-

ALMAN TEBLiGi 
12fr Baıtarafı 1 incide 

4 temmuz reccsl Alman tayyare!~d 
buz denizinin şimal bölresinde 10 bin 
tonluk bir düşman şileblni batırmış -
tardır. 

Vaziyet müphem 

Ull:rnnyı cephesi, 4 (A.A.) - B'ycl 
&orod'un şarkında Almanlar Trou~ka
yadan cenup istikametinde taarruz et· 
mektedirler. Volşansk cebl henüz 1ı:a. 
panamamıetır. Görilnüşe göre, ilerle 
yen Alman müfreze!eri Oskol nehrine 
varmı' bulunmalrtadtrl<U'. Burada Sov. 
yet topçulanmn iştirakiyle muharebe 
cereyan etmcktt-dir. Kupyansk'ın sar. 
kmda şiddetli çarpışmalar olmaktaciır. 
Ruslar burada Veronej • Rostov hattı. 
nın kesilmesine mlnl olmak ic;ln bti 
yük rayretler ııarfetmelı:tedirler. s.,v. 
yetlerin Trebibenskin ,ıma?:i ırarbi~io. 
de yaptıkları elddetli mukabil taarruı 
cert piiskürtülmü,tür. Umumi ıurette 
Kurık ile Lislçanık arasındaki cephe.. 
nfn vaziyeti pek müphemdir. Bur ma
hallerde ııtirintill çıkıntılı olan cephe-
nin muhtelif kesimleri ara11nda irtibat 
yoktur. Almanlar ve Ruslar tarafınd.ın 
husule &etJrJJen ceplerde de hal böyle 
dir. Simdi bu geni!$ cephede cerevan. 
etmekte olan muharebenin ilk hedefi· 
bu cepheleri düzeltmek ve milmkiln· 
olduiu kadar düz bir cephe kurmaktır. 

Taranror cepheıinde SC)V7et kıtAlan 
3 temmuz recesinde baehyan hıreke• .... 
lerle Stalino Taranrog hattını !(eamclr 
ve Mius nehrine kadar ilerlemek iste. 
mektedirler. Muharebeler büyük bir 
$1ddetle devam etmektedir. 

Rus donanması Novorossisk 
limanına iltica etti 

Sofya, 4 (A.A.) - Dnelss razet.e 
sinin bildirdiğine göre, Karaden1:r:d~kl 
Sovyet donanmasının bllyilk bir kısmı 
Novorosıiık limanına Utica etmi,t!r. 
Alman tanarelerl bu Umana taarruz.. 
ederek birçok harp ve ticaret gemileri. 
ni hasara uiratm11Jardır. 

!Aklar ve yanıuılar görillmü,tür. 

/ngilizler bütün motörlü 
vaaıtalan harbe sokmllflar 
Roma, 4 (A.A.) - Giornale d1ta~t~ 

razeteslne r!Sre tnrtllz 1nmıand1ıtlığı 
arazisinin teşcklriilünden istifade ede 
rek müdafaa hattında bUtiln kuvvetle 
rini toplamaktadır. Bunlar arasında· 
Yakın Ortasarktan ret!.rllmiı kuV7:t .. 
ler de vardır. 

İnr,ilizl"r, yeni Amerikan tanklar 
d:ı dıhll olmak ilzere Ortı,ıırtrtan ıett. 
rilen motör!!i va~ıtaların hepalni nm 
harebe m(!7danına silrmQşlerdır 

' 

T en~it ı ı, Takdir 
Ve Teşekkür de 

Bir Vazifedir 
Tenkit, hak ve insaf elden bı- t 

rakılmımak ıartlyle yıpıldıGı u- i 
man doiiru olur, Lüzumıuz tenkit, i 
it ve vazife sııhlplerlnl yelse dU· 
tUrUr, böyle olmasa bfle gUcen
dlrir. lıinl, hıkidyle yapan ın .. n 
takdir beklem"e bile tenkide 
tahımmül ~demez. lılnden fazla· 
aım yapanın lae takdir ve tefek· 
kilr beklemek hem hakkıdlr, hem 
de bu hareket ona bıprdtOı lı:ıln 
hazzını ve zevkini vermlı olur. 

Bu !t'lukaddemeyl yapışımızın 
sebebi, bu ıUtvnda Beledlyeyc 
mütHlllk olarak ne yıırılmıı ise, 
hepsinin göıönOne alınmıı olma· 

i aıdır. Her yarı ele ıhnmiı. alaka· 
dar dairede" lnoelenmlf, yıpıl
masa icap edenler yaptırılmı!J. 

ihmale mUteaıtlı. olanlar, ihmal· •S• 
kir olanlartn ya cuılandlrılma• f 
sl veya kendllerlne ihtar yapılma 
aı auretlyle netic:eltndirllmlt. 11- S 
dece dikkati çekmek için yaz:ı- e 
lanlar fae, umuldıııOundın faz:la 
bir dikkatle glSziSnOne alınmııtar. 

Her blrlıl hakklnda ıyn ıyn 
mektuplar yızılar"k netice ıı•· 
zeteye, dolayıılyle bu ıdtunun 

muharririne blldlrllmlf, yezılan 
herhangi bir meaele hakkındı 
daha fazlı malOmıt almak iktiza 
cdlyorea, o malClmatin alınacıöı 

daire ve makam da sarahatle 
göıterllmlftlr. 

GISrUIUyor ki Beledlyemls, neı· 
rlyatı ıllka ile ve lbım gelen e• 
hemmlyıtle takip etmektedir, 
Bcledlyeclı hır vatındapn arzu• 
zusunu, lllyledlftlnl, ılkAyetlnl 

göz:önUne •llf. netlcelendlNcık 

bir de tııklllt vardır. Bu eebep
le gerek Valimizden ve gerek bu 

h 
c 

ı · 
.ı 

tetkllltta bDyUk bir ha ... ılyet- n 

i 
le çalıpnlırdın bu ıUtundı tak- e 
dlr ve teıekkUrle bahaetmeyl de h11 
tenkit kadar mı:kr.ddeı bir va- 1 
zlfe uyıyorıız, lı 

'-•••••••••••••••••••••J ra 

Ba§ıbüyük 

Cinayeti 

y 
CJ 

va 
t 
y 

tır 

ın 

• d 
Bir sene kader e\"Ve1 BaştbUyOlc de 

köyünde çobanlık eden Murat telle la 
boğularak o civarda bir derenin kumh 
larma göml\lmü~tü. Bu cinayeti yap .. g 
maktan suçlu ol&r&k ayni köydeng 
muhtar Halil, bekçi Mustafa ve köy .. 
!Ulerden İbrahimlı! S::ılfıhattlnfn rnev-

1 kufen yapılan duru:smalan dQn bit .. hat 
misttr. 

tı 

İkinci atrr ceza mahkemesi İbrn"Ya 
himle Sn!Ahattini 15 ~er sene ağab 
hapse mahktlm etmiş, diğer maznun"'1ı 
lar hakktnda beraet kararı vermlştlr,h 

SOVYETC TEBLiGi . 
fa 
~i 
tn 

~ Baştaraft 1 incideln 
sonra nehri aşmak tein yeni bir teJar 
şebbüs daha yapılmtştır. 

Alman tanklarmm bu yeni taar" 
ruıu Kıztlyıldız gazetesi mubabirini~t 
muaı.zam Ulbiriyle if:ıdc ettiği !azl•tı 
miktarda uçaklD desteklenmiştir. E1 r 
slr alman bir Alman pilotuna gi5re\a 
bu uçaklardan çoğu Girltten ı:ctirll·,e 
mi&tir. Beşe!' tanklık küçük gruplarıı 
nehri aşmıya muvaffak olmuşlanirr:ıııı 

Alman kume•ıd«ı11tğı bunun Ozerl• 
ne yüzlerce tanklık önemli bir kuv' 
\•etle ilerlemek isteml11se de tam bi!a 
nazik anda pusuda bekllyen Sovyeln 
tankları muh:ıreb~ye atılmJJlar "f' 
Alman kollarlnı d~ğıtmışlardır. SoV 
yet tankları piyade ve topçu ile sı~i. 
bir işbirliği yapmı.,cıtrr. rı 

Geçen 3 glln zarimd:ı Sovyet tank« 
larmm yaptıkları bir karsı hOcum ne':i 
ticeslnde ağtr ka;vtplara uğrıyan Aht 
man kuvvetleri bitap bir halde gö { 9 
züküyordu, Sovyet tanklarınttı ta~o 
zamanmda müıfahrılesi Alman tanklı 
lannı, yaptıkları hareketi tamamla •r 
mak için icap ettiği kadar yer te ~ıt 
mlninden ve hareke! serbesttsf ka 
zanmaktan alıkoymuı;1ur. 

Mihver kayıplan m 
ta 

Moskova. 4 (A. A.) - Mosko,'b' 
radyosu, Almanların Sivastopola katır 
$1 yaptıklar! Sôn yirmi beş rün10 
hUcum esnasında 1110,000 subay ve 'ni 
kaybettiklerini bu sabah erkendto · 
ı;!Sylemiştlr. Almanlann bu milddta. 
.,arfmdaki malzemt> kaytpları 250 dtı:l 
raıla tank. takriben 300 ta;v;rare ~i 
250 topu bulmuştur. ı 

8 ay silren ?T'uhasara esnastn(\ü 
Mihver kıtnlarmdan topyeldın 300,~ 
ölü ve yaralı verilmiştir. B 

7 Hazirandan 3 Temmuza kad~ 
Sovyet kııyıplart 11385 ölU, 21,099 yf 
ralt ve 8.300 kayıptır, 6 Alman P • 
yode tümeni, 1 Alman tank tilme"1 
ve 3 Rumen piyad" tOmeni son 
gUn içinde bozguna uğratrlmışt~e 
Sovyetlerln 7 Hazirandan 3 Teınmı" 
ıa kadar olan malzl'l'ne kayıpları t• 
tank:, 300 top, 77 uçnktır. 

Birmanyada Kıth 

Başladı » 
Kalküta, 4 Oi... A.) - Brltano~ 

BlrmanY'iıda kıtlık baş ,.-dstermistl 
Bundan ba5ka pirince el ko1an J 
ponlar kabflelerln ve bflha11111 Şat 
llrla Klren'lerftı muhelefetiyle kari 
Iasmaktadırlar. ga~Oeler ant baskt 
tar yaparak depoları yatma etme> 
tedfrler. 

Japonlar Blnrıınyııhlardnn m 
kuvvetleri teskn etmi:ilersc de bu l{ 
,•etler mCslümnnlara karsı s!Sz J!C
rememektedirle 



5 • 7 a 942 

r T A N 
ABONll 8EDgLI 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
760 " 1 Ay 1500 ,. 

4CO " • • IOO • 
160 • t • 100 • 
~dreı deljfıt11"mek f25l kuruftul' 

TAN 
r ................... . ............•............................... "\ 

l .... t! ..... ~.!~ .. ~~~-~.:?..~.~-Ş..!_J 
YENİ BİR İCA1 • • 

Devlet 
Konservcituarı Saçları 

Yolunmuş Dilbet, .... 

IU!M'J;I ( Z rr J~ A • 

Rusyada Yeni- · J:! • \. A 1 A T( KES/) 
1 

·· 1 Yazan: ULUNAY ANT GONE MUNASEBET LE şarka alt e~ki .~esi~lerde ft bıl 
• 1 haasa çelik uzerıne hakkedilm 

ESKi YUNAN TIY ATRQSU !n~ıliz, Fransız, Felemenk "fT;ıvu 
lerınde Türkiyeye, İstanbula, Boğazı 

yatrosu men$eini. Di- n.e büyük b!r hisse ayrılmıştır. Bu r 
ııımleri tertip e~~nlerle. çeliğe ha'\-tk-: 
den sanatkirların "Güzel sanatlar 1 
ıaU,. olan ''Benezit,, de diier mcşh 
ressamlar, heykeltraşlar gibi iaıml 
ve imzaları vardır Bu ''gravilr ler 
öyle muvaffak olu~muşlarrna ;esad 
edilir kl, meraklısı değme tabloya d 
iişmez. Bugün bir MeUing albtinıU 
dokuz yüz liraya alan, k~disinl Jvi 

Alman Taktiği 
~azan: M. ANTEN 

Aımanlnrın bu yu :iark cepbeslıı.. 
de kullandıkları taktik geçen se 

nenink.ine benzemiyor., Alman!ar. lt'
ten sene olduğu gibi 3000 kilometrelik 
bir cephenin bütün kesimlerinde he . 
tnen hemen ayni zamanda bir yıldınm 
taarruzuna temmuz ayının içinde bu· 
lunduğumuz halde bili geçememi11lcr. 
dir BüyUk bir adeli üstünlük temin 
ed~rek, Kerç, Sivastopol Leningrat, 
Murmanık gibi u çok mahsur vaziyet· 
te ve güc; durumda bulunan mevldlerJ 
birer birer zaptetmek taktiiini kul!an 
maktadırlar. Kendilerinin geçen ıeoe.. 
Ye nazaran epeyce zayıflamış olmaları 
ve karşı tarafın daha kuvvetlenmiş bu. 
lunması, bündan ba~ka şimalt Afrika 
cephesine bilhassa mühim miktarda ha 
va kuvvetleri ayırmaları ve ikinci Ct'P 
henin açılması tehdidi karşısında ;arp 
cephesinde de muhtemel tehlikeyi ön· 
liyebilecek miktarda kuvvet bulundur. 
tna.k mecburiyetinde kalmaları böyle 
bir taktik kullanmalarının en ba~lıca 
sebeplerini tc§kil etmektedir. 

İki gündenberi ıark cepheııindekl ha· 
rekat hakkında gelen haberler, Almal"a 
ların umumi bir taarruza geçfütlerl 
hissini uyandırabilir. Fakat öyle zan
nediyoruz ki, Almanlar bu cephedeki 
esaslr taarruz istikametlerini M1sır 
harbinin neticesine göre tayin edecek
lerdir Mısırda muvaffak olurlar. İngi. 
liz do~anmaııını şarki Akdenizden ata. 
rak Suriye ve FilistJne asker çıkarmL 
Ya, bir 'taraftan Basra körfezine diğer 
cihetten Muıula dotru yijrümiye mu. 
Vaffak oldukları takdirde Kerç ve Ros 
lof yol!ariyle Kafkasyaya dofru bü. 
Yük bir taarruza geçmeleri muha'«.kak· 
tır. Almanların bu geniş planları aka
ll'lete uiradıiı takdire - ki sekizinci or-
iunun son mukavemeti ve geniş ôlı;ü. 

tik de takviye kuvvetler alması böyle o 
ile lacağ1 hissini vermektedir. Kafkas cep 
m nesini ihmal etmemekle beraber Lenin. 
P- ~rat ve Murmansk'a karşt bir taarruza 
en ı::eçnıeleri ihtimali çoktur. 

"y.-
v4 Bugün Sovyet stratejisine htlı:im o-

it .. 1 ~n meselelerden biri dış Ueınle. bil
hassa Anglo.Sakson dünyası ile irtiba· 
tını muhafaza etmektir. Sovyet Ruıı.. 

ra-Ya, Ukrayna ısanayi merkezlerini kay· 
ğırJıettikten sonra da hail malik oldub 
un·nıuazzam enerji ve haııı madde kay • 
tlr,naklarına ve istihsal. merkezlerine rağ 

men, bütün Avrupa memleketlerinin 
fabrikalarını kendi harp ihtiyaçları i· 
ı;in çah,tıran Alman harp makinesine 
trıuvaffakıyetle karşı koyabilmek için 

idelngiltereden ve Amerikadan çok mile. 
ıeJ:a rda tank, tayyare ve diğer harp mal 

~emesi almak mecburiyetindedir. 
ar" , ·.. Sovyct Rusya, lngiltcreye yaptığı 
nnı~ . 

19 ttı faktanberi, İran ve şimal buz denı-
a~1 i Yolu He bu malzemeyi almaktadır. 
ö eı; ran yolu çok daha emin olmakla be. 
. :

1
, aber verimi azdır. Fakat emniyetsız 

1~1 
/e tehlikeli olan Murmansk yolu ile 
~ :laha çabuk ve daha çok miktarda hatP 

r .1,rıaızemesi gelebilmektedir. 
er 
uv' Murman~k Umanı kış mevsiminde 

.... 
Devlet konserva • r- y AZAN: --... yonnos'Uın illhi 

lnsa~ Z~kasını Ölçen Bir Alet Bulunmuş. Fakat 
Zekayı Ölçmek Y etişmezi Onun Çeşitlerini, Faydalı 
ve Zararh .oıa~.larını da Ayırmak Lazımdır. iyi 
Huy!a, Temsz Yurekle, Hak Anlamile Birleşmemiş 
z.ekaların Olmayışı, lnsanllk Alemi için, Olusundan 
Bın Ker-e Hayırlıdır. 

tuarının İstan.

1 
U L U N A Y ~, sırlarını hareketli 

bula vereceği "sanat bir tH\•lrle an • 
maide •• sinin birinci -- - latmak ar:ı:usun-i:m 
yemeği Sofokl'ua alır. 
"Antigon,, udur. İki bin üç yüz sek. Bunun için ilk kabul edilen ışekil 
ıen dört sene evvel temsil edilen bu "Dithyrambe,, denilen koriııtlerin '8 • 
piyes bize eski t iyatro hakkında bir rap ilahının şerefine okudukları ııaıııu, 
kaç söz söylemek fırsatını veriyor: danslı lirik şiirlerdi. 

Tiyatro tarihi sahnede "tl!I?lC!'lül.,ü Evveli amatör olan bu koristler mu 
bir hareket noktası gibi kabul ederek ayyen mevsimlerde bulundukları ıehrln 
tiyatroyu üstü açık sahneler. ve kapalı yahut köyün meydanında tilrküler söy 
tiyatro!ar olmak üzere iki büyük dev- lüyor!ar, raks eliyorlardı bu kabil tem 
reye ayırıyor. siller. Atinada tsadan altı asır evvel 

j nsaı:ı11:1 ~eka ve _anlayış kud-
. retım olçmek ıçin bir aJet r .. - y 
ı:ad ed.il~iş. Bu, madenden bir • a z B n : -, 
takke ımış, başa geçirildi mi : R • • : 

üzerinde bir takım parıltılar ha~ i efık Halıd Karay i 
sıl oluyormuş; ayrıca bir iğne, i ! 

tıpkı terazilerde veya mar1omet· • 
relerdeki gibi zeka derecesini male yaklaşsa!,, hem damar, 
de ayan beyan gösteriyormuş. hem zeka, ikisinde de derecesi 

- Ala! Mükemmel! düşükler artık Allahtan ne di-
Diyeceksiniz ... Ve ümide ka- ler, ne gibi bir teselli bulur, 

pılacaksınız: "bundan sonra iş bilemem. 
başına yalnız zekası ölçülmüş 

en yüksek numarayı almış, ger: 
yekten akıllı,, adamlar geçer; 

* * 
hır devlet -ister demokrat, ~s. 
ter otokrat, ister plutokrat ol -
sun- artık hep zekalıların elin
de bulunmak suretiyle dünya, 

nasılsa yüksek yerlere tırman. 
mı.ş bir takım akılca tml yarı 

bunak, göstermelik şahısların 
elinden kurtulur, ideal idareye 
kavuşur, Cennete döner!,, 

Barem kanununda vü.ksek 

İlk devre bütün eski Akdeniz me . panayır yerlerinde veriliyordu. 
Bunu diyecek adamın kafası. deniyetinl orta çağın mühim bir kıs 535 de Attik'in İkıırya nahiyesınden 

run uçtuğu gün, o gündür! mınr içine alır. O zaman trajediler ya Thespls. koro şefini bir münferit rnu-
Demek ki zeka takkesi ancak gündüz yahut yine açıkta fakat meşıı. gannl yaptı. O yalnız olarak uzun bir 

i~lerin tıkınnda gittiği sütliman le ziyalarınrn yardımiyle gece oyna - monoloğ terennüm ediyor ve bUtün 
zamanlarda kullanılabilecek aa nırdı, koro ona beraber cevap vePİyordu. Fu, 
lettir; bu itibarla da birçok mem Bu açık hava tiyatroları meyilli ara .. şekil o kadar rağbet gördü ki, Thes
leketl rd b"yükl zide yapılmış taştan ve sabit sahıı.laıı- piı bütün arkadaşlarını toplıyarak bü. 

.. .. e e u · erden ziyade dı. Temsil meydanı istenildi"'! k~dar kuçüklere musallat edilmesi, po- a " yük turneler yapınıya mecbur oldu. 
litik ılık . oyuncu alacak derecede geniş ve 1h2- İşte seyyar kumpanya!ann menşei 

ac entrikalarına alet ola. tiye tahsis edi!en yerde o nlsbctte bü. budur. 
rak kullanılması ihtimali de -''k olmakla b~raber bu tiyatrolar Is· .T u ~. Pazar yerlerinde verilen temsillerde 
vardır. ter istemez havaya tabi bulunuyorlar. halk evvela koristleri tamamen ihata 
Şu ciheti du"cun·· u··p gu"lu··yo- dı. Ufak bir deifüikl 'k bütu"n pro.,.ramı !:I ... ~ edivorlardı. Dairenin diğer tanfında 

rum: Acaba bizde bugünkü ga- altüst etmiye kafi idi. Bu sebep kapalı kalanlar sanatkarlann yüzlerini gör 
zete baş muharrirlerinin askeri sahnelerin ihdasını icabettirmiştir. F..- medikleri için yuvarlafı yarım daire 
ve siyasi muharrirlerin 'takke. sasta bit' olan üstü açık aahnclerle, şekllne indirdiler. Bu suretle nhne 
den geçmesi lazım gelirse arala· kapalı tiyatroların "sahne tanzimi ve sal teesüs etmiş o1du. 
r~nda tam nwnara alacak kaç ki· :~~:~ndan biribirlerinden farlıla;; Her hatibi yilksekten söylem!ye ceb 
ş~ ~ık:ar? Harp başlıyalıberi hiç reden tabii sevk ile aktörler kendil~. 
bırımn tek dedigı~· çıkmadığına ilk devre: Yunanistanda rine birtT yiiksek sundurma yaptılar; 
b 

k yine ayni hissin sevkile ilk sırada bu. 
a ılırsa netice ümit verici de- üstü açık sahneler: lunan halk yere bağdaş kurarak oturu 

~~ldir. Temelden bir "tasfiye" yor ikinci sıradakiler de ayakta dııru· 
.uzumu hasıl olmasından korku· Tiyatro,. bütün dünya milletlerin • yorlardı. Seyirciler artistıerin mimik 
lur! de dini doktrinleri "ilahi koro lerini, hareketlerini ihatalı bir bakışla 

Jş yapmış sayar sanatklr bu gibi ·ese 
lerde tcferrüat üzerinde gayet hün!r 
çalı!tmış; avuç içi kı'ldar bir resim üz 
rinde her ağacın kabuğundaki, her y 
raim damarmdaki inceliği tesbiıe 
vaffak olınustur. 

İstnbula ait "Gravilr,. !erin tanmm 
artistler tarafından yapılanları bir 
"~aheser., dir. Sanatkar şehrin ııemtl 
rindeki hususiyetleri gayet sağlam b 
görüşle belirtmiştir: Bir sebil köşes 
bir çınar aiacı. tablası d("vrilcn <ılmit 
nin sermayesini kapışan köpeklerle b 
kSğıt parçaıarına eskimeyen, J'IPran 
mıyan bir benlik vermiştir; oradan + 
~an sanat havası sizi doyuracak ka 
kuvvetlidir. 

Gravürlerin o zamanki boğaza ait 
!anları da fevkaladedir; "o zama:ıki 
diyorum: Çünkü bu eserlerin yapıldı 
zamanki Boğaziçi ile şimdiki Boğıızi 
arasında o kadar büyük bir farlı: var k 
sahilleri sırtlara kadar s.ık korulukl.:ırl 
süslenen bu güzel manzaraların alL 
larında yazısı olmasa, bildiğimiz oo 
iaza ait olduğuna yüz tane şahit 15. 
zım, 

Zaman, Karadenizden Marmaraya 
zanan bu "deniz Melaikesi,. nin sııc; 
başını öyle yolmuş ki, karşımızda g ' 
neş rengi, lepiska saçlı bir su perisi v 
rine dazlak kafalı: gülünç bir malı 
!ilk buluyoruz. - Acaba böyle mi olur? 

Evet: zaten haberi bildiren 
gazete yeni icaddan büyük !ay
d~lar ve hizmetler beklendiğini 
soylemektedir. Buna göre ilk 
b~k~şta yarınki manzarayı şöyle 
d~şıinmek mümkündür. Mesela, 
btr Kral ~lüyor, yerine oğlu ge
gecek... Ölçü takkesini, tacdan 
once, başına geçiriyorlar; bir de 
bakıyo~lar ki parrltı, pırıltı 
yok... Iğne ise, birkaç derece 
:yürümek nerede, mezar taşına 
giydirilmiş kadar harekets!z; 
yerinden hiç kıpırdamıyor. "Ol
madı, diyorlar, kardeşi, amc:a 
oğlu veya hala kızı gelsin!" 
Böylece bütün aile, zek:i terazi
sinden geçiyor; ninayet bir mi
limetrelik baskı ile içlerinden 
bir tanesi seçiliyor. Fakat, J5u U· 

sulle, hazan tek zekalıya da rast 
lanılamıyarak hanedanın veya
hut rejimin değişmesi ihtimali 

tahsil gibi yüksek ze.ka 
derecesi de belki daha tez elden 
daha yüksek maaşa yol aça: 
caktır. Belki de tahsil ve dip
loma derecesi eski ehemmiyeti
ni kaybedecektir. Zira tahsil 
ve diploma bir zeka vesikası ola
maz; olsaydı bulunduğum mek.. 
~eplerden birinci çıkanlar bugün 
ış ve memurluk hayatında dış 
kapının mandalı gibi kalıp so
nuncular ve hatta diplomasızlar 
baş köşeye oturmazlardı; hatta 
fazla tahsilin zekayı körletmesi 
i.htimali yabana atılmamalıdır. 
Öyle ümmi köylüler tanınm ki 
zekalarının on dereceyi bile aştı
ğım anlamak için takke giydir
miye hiç lüzum yoktur. 

Yerlerinin büsbütün boş kal. muhavere,. gibi söz ve hareketİe tas~ görmek için onlarla aralarında biraz 
masından korkulması ihtimali virden başlar. Bu tasvir içinde ın1h • mesafe bırakıyorlardı; mistik bir !I~ 

dut bir zümrenin anhyac:aklan yük · d de akla gelmiyor degv il! bep tiyatro ile seyirciler arasın a ilL Burada "zaman .. ı "vur abalıva .. g 
bi kullanışım bu lakayıtlrğın mesuli 

l:Jfi"' Devamı: Sa. 4, Sü. 1 yetinden biraz kendimizi kurtaıtna 
ıek bir felsefeyi daha açıklaştırarak 

(Zeka takllesi) bir Fransızm halkın zekasına arzetmektir. Yun::ın tı. 
icadıymış... Zavallı kaşif üç se
ne geç kalmak suretiyle, bakınız 
memleketinde ne felaketlere se. 
bep oldu? Halbuki takkesinj 
1938 de bulsaydı Cühurreisi 
Lebrundan başlıyaJ:1Bk bütün o 
Herriot, Blum, Renaud, Dala. 
dier'lerin zekası ölçülür, çoğu, 
belki de hepsi iskartaya çıkarı
lırdı. Acaba sulhsever Briand 
kaç numara alırdı? Ya hep, ya 
hiç olsa gerek... Bunu harbin 
sonu belli edecek; baı:ıma bak. 
mayınız. Şimdilik -Mısır mu
harebesinin alacağı şekle göre-
takkesi tam numara ve tam pı. 
rıltı gösteren bir adam varsa o 
da mareşal Rommeldir, sanırnn! 

=iiii;iiii .. iiiiiiii~iiiiiiiiilJil içindir. Zira iki üç asırlık tarih, bur 

de çoktur! 

* * Cümhurreisini elbette zeka 
ölçüsüne sokmazlar. Zi

ra, meb'us olmadan evvel bü-
tün millet vekillerine şüphesiz 

takke giydirilmiş, bunlar ölçü
den geçerek o sıfatı hakkiyle 
kazanmıştır. Her memleketin 
kanununda şuna benzer bir mad 
de bulunacağı muhakkaktır: 
"Bir meb'usun intihap mazbata
sının tasdiki için meclis önün
de (zeka takkesi) giyerek en a
şağı beş derecelik bir akla sa-

Yarın, kızınızı istiyen bir 
gençten ilk soracağınız şu ola. 
ca.ktır: "Lfitfen takke derecenizi 
söyler, raporunu gösterir misi _ 
niz?" Bu mesele, bazı aile kav
ga ve dramlarına da meydan ve
rebilir: Baba, ktzmm sevdiği, 
varmak istediği delikanlıda zeka 
derecesinin ortadan .aşağı bulun. 
masına kızar, evlenmelerini i~ 
temez; ana: "zekası kıt amma, 
Allah için söylemeli, gücü kuv. 
ve ti yerinde... Tuttuğunu kopa~ 
rıyor ... Yüzme yarışlarında bi. 
rinci, futbolda kaleci, koşuyu 
o kazandı!" gibi sözlerle işi ön~ 
lemek ister; meram anlatamaz. 
Bir gün gazetelerde okuruz: 

* * Fakat ..• 
' • ' 

Fakat 'fzeka" nedir? Önce 
bunu bilmemiz lazım ... "Şeytan. 
lık" ise bu devirde tam numara
lan alacaklar ya vurgunculara 
dır, yahut her devirde ayak üs
tüne düşen uyguncular! 

Beher kilosuna 339 kuruş tahmin edilen 7494 kilo yün çorap iı:ıll
ğlnin müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 8/7/942 Çarşam
ba gilnü saat 15 de. Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma komisYo
nunda yapılacaktır. llk teminatı 1905 lira 35 kunıljtur. nilmunesi komis
yonda görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri, (63-7185) ----30,500 Kilo A. K, Fasulye · 

30,000 " Kabak · · 
18,500 Adet ll r 

Yukarıda yazt!ı sebzelerin pazarlıkl:ı eksiltmesi 8/7/942 Çarsamba 
günü saat 14.30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alın\! komisyonun
da yapılacakttr. Taiımin bedeli ıa,650 lıra, ilk teminat; 139fl lira 75 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin bellı vakitte komis-
yona gelmeleri. (72 - 7283) -

lstanbul Mıntaka Ticaret Müdiir~üğünden 

Ellerinde Ya~h Tohumlar 
Bulunanı ra 

Ellerinde 941 ve dahıt evvelki seneler mahsulü susam, keten tohumu, 
ay çic:eği tohumu, Araşit ve kendir tohumlan bulunanlar, çuvalladık
ları ve fındık çuvallarında olduğu gibi usulü veçhile diklp k\Jrıiunlarrnı 
taktıkları mallarının cins, evsaf ve miktariyle bulunduklan mahalleri 
a~ı ayrı bildiren birer beyanname ile İHRACAT BAŞ KONTROLÖR
LÜGÜNE müracaatla en geç 1 &/7 /942 tarihine kadar muayenelerini yap
tırdı klan ve mübürlettirdikleri takdirde bu mallar 942 ve 943 senesi 
mahsulü yağlı tohumların tA.bl tutulacağı ihraç fiyatı reji.mine müteal
lik 56 No. lu 51rküler ahkılmmdan istisna edilecektir 

ya gelinceye kadar olan devresinde B 
faziçinin her gün biraz daha kırısı 
larla dolan çehresinden bir giizeııi~· 
silindiğine sabit oluyoruz 

Dlinyada tabiatı ağaç kadar sU~Ii 
yen, orman kadar güzelleştiren ne va 
dır? Ağaç sevgisi bkçoklannda oir i 
till şeklini almlştır manolya, leylak 
salkım. yasemin gibi ağaç çiçeklerin 
yer çiçeklerinden üstün görürler, bat 
t1 "çiçeklerin sultanı,. olan giUBn bil 
afaçta yetiııtiiini ileri sürerler. Faka 
bu muhabbetin temenni edildifi kada 
yapılmadığı, dal budak salmadrfı v 
kökleşmediii anlaşılıyor. GöntD iste 
dl ki, bu sevgi bir hayata karp edile 
hürmet kadar mukaddes olsan 

Çamlıca, adından da anlaşılchfı üz 
re çam ormanı imiş. İkide bircle U'sk· 
dar ıırtlanna gelerek İstanbulu tehdi 
eden "Çelili .. ler bu ormanda gizlen' 
yorlar diye bir çam ağacı bırakmama 
şartiyle hepsini kesmişler 

Gravilrlerden anlıyoruz· kiı Boğazı 
iki tarafı da sık koru imiş, Yazın sı 
cak günlerinde altmda oturanlara t~ 
peden rüzgirı bir vantilatör gibi indi 
ren bu asırlık yüksek ağaçların alttn 
dan ıı;ırtl şırıl pınar!ar akarmYJ ... B" 
yük babalarımız ceylan ıtibi atlara bi 
nerek buralarda seyran ederlermiş, 

Zaman reçtikçe iki sahilin nmaç 
lan, tepeleri "saçkıran,, dü~mÜ'i bi 
baıı gibi çıplaklaşmrya b<lşlamJJ Dıı 
gün boiaziçi, - hususi ellerde ~'duğ 
için muhafaza edilmiş birkaç koru mll 
tesna • iki ruaflr çıplak tepeciklerd 
ibaret avuç içi ıtibi bir manzara arz 

bOahl donmaz ve Leninrrada 1,450 kilo. 
vyeınetrelik bir ıimencüfer battı i!e bağlı 
r vdır. Bu limanda malzemenin çabuk ve 
Sov1:.olay boşaltılması için en modern te. 
sı1'lı.sat mevcuttur. Kola körfezinin teş

~ıl ettiği Fiyort en biiyük gemilerin 

hip olduğu meydana çıkmalıdır. 
Meclis re!~leri ile vekiller ancak 
on dereceyi kazanmışlar arasın
dan seçllebilir. Cümhurreisi ola
cak zatın bu dereceyi göste'.rdık
ten başka tSkke parılt1sı da em
saline üstün bulunmahdır.,, 

"Bilmem kimin kızı bilmem han 
gi bayan, banyoya girmiş, mus
lukları dalgınlıkla açık bıraka· 
ra.k uykuya dalmış, o sırada eta. 
jerde bulunan bir ustura nasılsa 
yerinden kayarak düşüp kızca. 
ğızın boğazına s'aplanmak sure. 
tiyle ölümüne sebebiyet vermiş· 
tir.,, tabü hepimiz anlarız ki us
turayı raftan ucurup gırtlağa 
musallat ederek bir elle tutulu. 
vormus gibi harekete ~etiren 
bu derin uykulu acaip kazada 
matbuat kanununun parmağı 
vardır ... Zeka takkesinin de! 

Sonra hain, zararlı, alçak, u. 
ğursuz netameli zekalarda var
dır. Bir hırsız, bir yankesici 
hele bir dolandırıcı zeki değil 
midir Öyle parlak zekalı gan
gsterler, eşkiya reisleri, hırsız 
kumpanyası elebaşılan görül. 
müştür ki Fransızın icad ettiği 
takke kafalarına konsa pırıltısı 
göz kamaştırabilir ve aletin has
sas ibresi yerinden oynayıp et. 
raftakilerin gözünü çıkarabilir! 

NOT: Datın fa:z:l:ı lzatıat ve beyanname formUBerl
0 

Sirkecide llman 
hanında iHRACAT BAŞ KONTROLÖRLÜGÜNDEN alınahtıır. (6997) 

der. 
Yine ıravürlerde Büyükdere çayı 

rrnda ikinci salip ordularının kuman 
dam ve Kudüs kralı "Godfruva d' 
Buyon,. yahut İstanbul Latin impara 
toru "Boduen dö Heno.. tarafınd:ı 
dikilen dört tane meşe ağaçmın res 
mini görüyoruz. Ba~ka yerlerde ağac 
tarihe geçecek kadar ehemmiyet ve 
rildiği halde bizde onun kıymeti ısıt 
ma vasıtasından i!eriye geçemiyor i~t 
boiazı kendi şeklinden çıkaran, b 

anıcl lrnıesine müsaade edecek kadar de 
ne'indir. Eski bir balıkçı köyü olan Mur 
Ahıa.nsk nüfusu 1926 da 23,000 iken 
gö {936 da 160,000 e çıkmıştır. Liman Fi· 
tat!ordun 30 kilometre içindedir ve etra
nlcttnı çeviren dağlar sayesinde kara ta· 
la Hru:z-!arma karljr masun bu?unmakta. 
te ~ır. 
ka 

M:urnı.ansk merkezi İngiltere • New
~astıe - ile Lcningrat arasında müsavi 
rcsafede - 1,400 kilometre - bulurımak-

ko~~~~~· Sovyetler bu büyük limanı ve 
k r utun bu havaliyi denizden gelecek ~a. 

. rlrrı.tzlata karşt korumak için, Mur • 
n eın:ıns1tın yakında çok kuvvetli bir de· 
:d/1: iiaaü • Poljamoje - tesis etmişler
.. dd'~r :rakat bütün bu bölge Fin!andanın 

dtd rnanya ile askeri i'birliii yapmum .. 
'ruan sonra evvelki emniyetini ve masu· 

e Yetini az çok kaybetmiştir. Bu Sov-
ııın~·~t üssü ile Finlandanrn limanı ve üs
O oq u olan Petııamo arasında alman 90 ki 
' 8otn~trelik bir hava mesafesi vardır. 

d
t u ıki liman arasındaki deniz yolu 90 

a ınildir t • 
y A' p . .mantar son haftalar içinde Mur-

. em~nslnn garbindeki mevkilerine çok 
n flllktarda hava kuvvetleri tahşit etmiş.. 
ıştlerdir. Murmansk. şimendifer yolunu 

ı"e buraya &elen kafileler mütemadi . 

. Tabiidir ki dosyalarda herke
sın zeka ölçüsü kaydını bulaca
ğız ve birina~n bahsederken di
yeceğiz ki: "tuhııf şey, ben onu 
zeki sanırdım, meğerse derecesi 
benden bil'? dü~ükmüş ... Girü
nüşe aldanmamalı,, Tansiyon 
yüksekliği v<; rlüşüklüğü zihinle.>· 
ri başka şek lde meşgul edecek 
tir: "Ah, diyenler olacaktır, kı:,,ş· 
ke tansiyonum yükseleceği ne 
zekam fırlasa!., yahut aksini dü· 
~ünenlere de rastlıyacağız: "Ze· 
kayı da ne ya-,,ayım? İşin başı 
sohbet... Ke~kc z~kam s1fıra dü~
se de tansiyonum artarak nor· 

* * Haydi, yukarıda anlattığı-
mız şekilde devlet reis. 

!erinin zekasını ölçmek adet ol. 
du diyelim ... Fakat, acaba her 

yerde, her zaman bu işi !.'tıpmak 
her babayiğitin karı mıdır? Me. 
sela Cenubi Amerikada veya her 
hangi bir kıtada bir gün bir azı
h adam türüyor; arkasına eli si. 
lahlı binlerce yardakçı toplu.. 
yor, dağlardan şehirlere iniyor, 
önüne geleni yakıp yıkıyor, a. 
sıp kesiyor, kasıp kavuruyor ve 
sonunda kılıcı hakkına baş kür· 
süye geçip oturuyor, kendisini 
devlet reisi yapıyor. Cesaretin 
varsa yanına yaklaş da "başını 
uzat, takke giydireceğim, zeka. 
nr ölçeceğim!,, de bakalım! 

~------------------------, Kadıköy OPERA Sinemasında 

ZATİ SUNGUR 

Bir takxm zekalar da biliriz ki 
hayrı sade kendisine dokunur ... 
Başkalarının zararına: Bazı ban. 
kerler, iş adamları, politikacılaı 
gibi .Bir kısmı da tersinedir: 
Kendisine zerre kadar yaramaz, 
nurlarını dışarıya sacar: Bazı 
muharrirler, şariler, sana'tkar· 
1ar o kümedendir. 

Demek ki yalnız zekayı ölça~ 
mek yetişmez; zekanın çeşitleri· 
ni, faydalı ve zararlarını da a. 
yırmak icabeder. İyi huyla, te. 
miz yürekle, hak anlamiyle bir
leşmemiş bir zekayı .al da rafa 
koy! 

Öylesinin olmayrşı, insanlık 
alemi icin, oluşundan bin kerre 
hayırlıdır. 

Babae.kl Aıftye Hukuk Mahkeme
sinden: 942/142 

(İIAnen gıyQp kararı) 

t jYen taarruzlarda bulunmaktadırlar Temsilleri muvaffakıyetle devam edlyor. 
General Dietl'in Alp askerlerinin, Mu~ 

Babaeskinin Hacı Hasan mahalle
sinden Zeynep Taktakçı tarafından 

ayni mahalleden Gali.ı;: oğlu Hüsnü 
veresesinden Emine ve Fatma ve Sü
leyman Sami aleyhlerine açılan arsa nı Paur gilnlerine rrıahaua olmak üzere aaat 16 da Matine yapılacaktır. 

ansk'm takriben 60 kilometre gar • Her Ak~am Seanslar saat 9,30 da başlar. 

llıJ>!ndeki Litaa nehri civannda toplırn· ........... . 
l'dıkları tahınln olunmaktadır. ,,. Yerlerlnizl homen tedarik ediniz. Tel; 60821 

, ve ev tescili davasınm yapılan mu
hakemesinde: 

Biitiln btı mülibazalar ve hidiıeler 
Alnıanların bu cepbedo, Murmanskı 

nol:aptetmcyj istihdaf eden büyijk biı 
işt:~~arrııza geçeceklerini zannetilimekte. 
Jt ır. 

şar ~-=======-====--
kar Raşit Rıza Tiyatrosu 

MALiCE Plr.ı<I~ Berııbel' 
Harbiyede BEL\'i.r bahc:esinin 

-ııturka kısmında saat (21.30) da 
8 E N l O P Ü N 0 Z. 

Komedi - R - oerde 
\7ıızan: Bt!dia Fon Ştatzer 

Müddeaaleyhimin ikametgAblarmm 

Jj•••••••••••••lil••••••ı••••••ı' meçhul bulunduğundan Hanen dave-

s O M E R B A N K 
tiye tebliğ oluwnuj ve vaktl muay -
yende gelmemii olduklartndan il!nen 
1'1)'8.P kararı tebli~ edilmek üzere 

Deri ve. Kundura Sanayii Müessesesinden muhakeme 13 Temmuz 1942 Pazar-
Beykozda kAin Fabrikamız arazisi dahilinde metruk 35 metre yük- tesi ıünil saat 14 de ~lik ecülmis ol-
sekliğindeki bacada mevcut tuğlalar yıkma işi müsteriye ait olmak makta dava olunanların vakti mez -
üzere pazarııkla satılıktır kıirda Babaeski Asliye Hukuk mah-
Talip olanların bacayı gÖrmek ve pazarlık etmek üzere 10 Temmuz kemesinde bulunma1&rx, aksi takdirde 

a 942 Cuma glinii saat 11 de Beykozdaki MerkezimiZ.:? mürcıcEıatlıın. muhakemenin ~ıyaplarıhda devam ve 

,ll!•li•••ı•••••••••••••••••••••••ı-l ı intaç olunacağ1 tct-liırnt makamına kaim olmak üzeN ilan olunur. 

-
Maarif Vekilliği Devlet Kitap!arı 
Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden 
İstanbuldan Ankarada Cebecideki Maarif matbaastna bir sene zarfın

da peyderpey rahminerı ı:ıo ton ka{!ıt 8 Temmuz 1942 Çarşamba günO 
saat (15.30) on beş buc:ukta Sultanahmet Maarif matbaası dahilinde 
Devlet Kitapları Müdürliiğündeki komisyon tara!mdall kapalı :ıarf usu
liyle nakli eksiltmeye konulmuştur 

Bu işe gir:nek isteyenlerin (675) altı yüz yetmiş beş lira muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi :ı:arflan 
ayni Riln saat 14.30 on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lliztmdır. 

Bu işe alt şartnameyi 
ğilne müracaat edebilirler. 

görmek isteyenler Devlet Kitapları MülilrlU
(6754) 

zihniyettir 
Boğazın. btı suretle yolnnmaaı ond 

ki mesireleri de körleştiriyor. 
Boğazda her köyün manzara, bava 

&U. hat~ yemiş, yiyecek gibl şöbre 
almış hususiyetleri vardı. Yavaş ya . 
vaş hepsi söndü. Bunun sebebi bizim 
llka)lltlrfımız, bulduğumuzla iktifa ~ 

Bursa V•I "' +• N fi derek yarım düşünmemekliğimizdir 
1 aye 1 a ıa Müdürlüğünden: Baiımıza, bahı;emize dört fidan s~k 

mayr akhınıza getirmiyerek "Erenler 
hizıra eyler duayı!., diye rastge!diği . 1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Karacabey - M. K. paşa yolunun 19 + 000-20 + 000 ve M, K. 
paşa - Balıkesir hududu yolunun O+ 000- 18 + 000 kllometrelerJ ara
sının tesviyei 1ürabiyc ve blokajlt şose inşaatı olup 200481 lira 40 kuru:ı 
keşif bedeliyle ve kapalı zarf usullyle eksiltmeye c:ıkaı1'mıstır. 

2 - El~iltme 15.7.942 Çarşamba gUnU saat 18 da Bursa NafJa Mü
dUrUlğü binasmda müteşekkil Nafia Eksiltme ve İhal~ Komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

3 - Bu işe aıt Bayındırlık l;ılerf genel şartnamesi, şose ve köprüler 
fennt şartnamesi. hususi şartname ve eksiltme şartnamesı., ocaklar grafi
ği, keşif cetveil, &ilsilei fiyat cetveli, mukavele projesi Nııfla Dairesinde 
isteklilere gösterilecek.tir. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 11273 Ura 07 kuru' mu
vakkat teminat vermeleri, Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 
ibraz etmeleri, bu tııt başarabilecek ehliyette ve iktidarda bulunduklart
na dair Jhale gü.nilnden üç giln evvel Vll!yet makamma müracaatla u
sulü dairesinde alal'aklan ehliyet vesikası göstermeler!. ve üçüncü mad
dede yazılı evrakı okuyup kabul ettiklerine dair tm.:ı:. etmeler!, velhasıl 
2490 sayılı kanunlın hllkümlerl dairesinde ha:zırlıy3.caklııt't teklif zarf
larını 15.7.942 günu saat 15 de Nafia M!idllrlfifn blnastnda te~kk!ll eden 
komisyon relsUğine vermeleri lbnndı:r. 

Postalarda vulrubulacak gecikmeler kabul ed.Dmeı.. (8918) 

SANATKAR ARANIYOR 
Ortaköy Orbaniyedek.i motörlU vasıtalar tamirhan'!Si için Qcretleri 

imtihanla tayin edilecek ehliyetlerine göre tesbit edilmek ve azam.t yev
miye 5 lira olmak ilzere, bir tesviyeci, iki tornacI, bfr frezeci, bir ma
rangoz, bir boyacı; dört oto makinisti; bir bononaj elektrikçi, bir akümU-
15tör tamircisi, bir dökmeci ustaya ihtiyaç vardır, İstekl!lerin ellerindeki 
vesikalariyle tamirhııne mOdllrllll{lne mOracaatıan. (11'1-70M) 

miıı koruya çala balta gidenıek güzel 
boğazı temsil eden ''deniz Melllke $1 
bu ıidiışle kederinden başmda yob.~k 
sac bile bulamryacakl 

SPOR -
Bugünkü Atletizm 

Müsabakalan 
Milkellener araı:mdıtk! triatlon at

letizm müsabakaları bu sabah Fener
bahçe stadnıda yaptlacaktı:r. Her mO
kellet bir atlama bir atma. bir de 
ko~ yapacak ve Finlanda puan cet
veline göre sayı alacAktır Her takın• 
on mükelleften müteşekkildir, 

ÜÇÜNCÜ KATEGORi MÜSABA · 
KALARI - tl"çüncO kategori atlE•tfo· 
rl arasında İstanbul atletizm birinci · 
liğl müsabakaları bugür öğleden son
ra Fenerbahçe ~adında yapılacaktır. 

YELKEN YARIŞLARI - Mevsi
min ilk yelken mfü;ııbakası bugO 
ö~leden sonra Moc!;.ı koyunda yaptı 
caktır. Bu ilk yarı, tamamlyle teS' 
mahiyetinde olduğu için, müS3bak ' 
her nevi teknenin iştiraki kabul ed 
lecekttr. Rota, yıınş yttindc mü 
bıklara bildırilecektir, 



D. Konservatuarı 1 Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 
tifr Baş taralı 3 üncüde 1 

ht bir Taıııta olarak orkestrayı ihclas 6 • 7 • 942 
eyledi. Pek az zaman sonra Allnad:ı -
Pauı!' meydanında isteni!difi zaman 
kaldırılan uydurma salaşlar yaın!mıy;ı 
~aşlandı. Her gün biraz daha raibet 

Tarihinden ltcbaren Yapllacak Tevziatın Kupon Numaraları ile Müracaat Günü ve Mahalleleri Asaiıda Gösterilmis Olup: 
1.) Numaralan ilan edilmişolan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlariJe beraber bildirilen mahallere müracaattan. •. 

bu uydurma tiya,trolnrı hınca hınç dt>l 
duruyordu. 490 da halkın oturduğu sı. 
ralar yıkıldı ve bu kaza tiyatronun 
Akropol'u tutan bir yamaç üzerine 
naklettinlmesini icabettirdi. Orada Yu 

2.) Ayni soyad mı taşıyan birkaç niüus dizdanınrn, aile efradından birisi tara!ından lbrazın~a kuponlan mukabilinde i~tihbklanııın verUebilecefi.. , 
3.) Heniiz ilan edilmemi, olan numaralar için müteakip i1anlftnmızla tevzi rünleri bildirileceğinden numaralan ilin edilm.iyen kupon hlmillerinin mftneaat etmemeleri.~ 

4.) Tevzi ekiplerimiz tarafndan evlerinin ziyaretlerinde evde bulun.mayan veya henüz tevzi kuponu abnamı§ kimselere nahiyeleri mıntakuında teni kuponu verileceğin/en bu dıfıtmaya iatl 
ur etmeleri rica \.'e ilin olunur. ' : 

DÖRDÜNCÜ L 1 S T E Müracaat Edilecek Günler: nan tiyatrosunun tipi olan Diyonlzos 
tiyatrosu tesis edl!mlfitit. 6/7/ 942 

Pazartesi 
7/7/ 942 8/ 7/942 9lv942 

Perşembe 
Kupon No.,; 

10/7/942 
Cuma 

Kupon No. 

13/7/942 14/ 7/942 15/7/942 
Çarşamba 

Kupon No. 

16/7/942 17/7/94! 
Tiyatro o kadar büyük değildi. An. 

cak on dört bin kisi alıyordu. H11!bu<i 
Müracaat olunacak mahal Salı Çarşamba 

Kupon No_. ___ K_ı~pon No. 
Pazartesi Salı Perşembe Cuma 

-------------~Kupon No. Kupon No. Kupon No. 
~----~--

Kupon No. Kupon No: 
~---~"-----Sıcll~adaki T~onnin tiyatrosu otuz Kenan Büyükakman E - Rami 

beş ıle kırk bın arası adam alırdı. . . yup 121801.121900 121901-1 44000 202501.202600 202601-202700 202701.202800 20280l.202900 202901-203000 216617.216700 21670l.2l6800 216801-216900 
Atinalılar tiyatro olarak heykelleri. Mahmudıye caddesı No. 2 

oymala:ı Poly~lcte tarafından yontu- :Mehmet Kafadar Eyüp Rami 
lan Epıdaure tıyatrosunu tercih eder. Mahmudiye caddesi No. 34 
!er. .. 

Kynortion dafının şimali carbi ce Ahmet Guvenç Mahmutpaşa başı 
nahında buiıınan bu tiyatro öğleden No. 149 

216901-217000 253572.253700 253701.253800 

182501-182650 182651.182800 182&01.182950 

oonra tamamen ıölcede ka lıyordll. Fe-th_i_D-cn_e_r_K_a-sıın_p_a_şa_B_a_h_r_iy_e_l_89_0_0_1--1-8_9_4_0_0 __ l_89401-189800 189801-190200 

253801-253900 253901-254000 

182951-183100 183101·183250 

190201-190600 190601.191000 
Diyoıuzos tiyatrosu c_a_d_d_es_i_N_o_._6_6 _____________ ~-------------------

280416.280550 280551.280700 

183251.183400 183401-183550 

191001.191400 191401-191700 

ve Antigon Remziye Atalay Kasımpaşa Uztın 2258Cll-225900 225901.226000 226001..226100 226101-226200 226201-226300 226301.226400 226401.226500 

su~ n~ffiD~~b~ tiy"ro~ Y~ ~u~ucu sokak~-'~~-----------------------------------~ 
bizim için tlntro bahslnın en Abdulvahap Şehremını Saray - 204001-204200 204201-204400 204401.204600 204601-204800 204801·205000 205001.205200 205201-205400 

280701.280800 280801-280900 280901.281000 

183551-183700 183701~183850 183851-184000 

191701.192000 225001225400. 225401.225800 

226501.226600 226601-226700 226701-226800 

205401.205600 205601.205800 205801.206000 
heyecanlı faslını te~kil eder. Seyirci meydanı caddesi 37 
yrrleri Akropol harikasına yaslanan --''-------.-------------------------------------- ------·---- ------------------------
Pentelık dağından Hymette dağına ve Arusyak Balıkçıoglu Mahmutpa· 206001.206300 206301-206600 206601-206900 206901-207200 207201-207500 207501-207800 207801-208000 243301.243600 243601-243900 243901.244200 
cırad:ın da ayna gibi cilalı Egine ve ş.._a_b_a .... şı_N_o_. _13_0 ______________ , 

Salamin de~iz!erine na~_ır olan ba, sa. Hüseyin Özsaraç Beşiktaş Orta.. 244201-244300 244301-244400 244401.244500 244501-244600 244601-244700 244701.244800 244801.244900 244901.245000 245001..245100 245101-245200 
rıat mabedındc Eschyl ın, Sofokl ur., çesme caddesi No. 67 
Eur!pid'in Aristofan'ın eserler! oy . .._,.~--------------------·----r------------------------------------------------------
rınmıştır. ~ ' Mıgırdıç Baltayan Mahmutpaşa 245201-245500 245501.245750 245751.246000 246001-246250 246251-246500 246501.246750 246751-247050 247051.247350 247351.247650 247651.248000 
1 S62 sonra 1877 de yapılan kazıntıla. başı No. 68 --''-------------------r m meydana çıkardığına .göre D!yonf. Sıtkı Zorlu Büyükada Çınar cad- 238301.238500 
ozos. artık onu Orestec, Antııınne, de · N 30 
Andromak. mliclliOer~in tanıdıklan _s_ı _0_·---------------~----------------·----~ 

239701..240000 356001-356200 238901-239100 239101.239300 238501-238700 238701.238900 239301.239500 239501-239700 356201-35~00 

ı;""lcılden çıkmıştır. S. B. Yerli Mallar Pazarlan Us- 208601.209000 209601-210000 210601.21100 211601-212000 232001-232700 232701.233400 233401.234100 234101.234800 234801..235500 235501.236916 

262001.262700 262701.263350 
1 

263351-264000 

320701.320800 320801.320900 320901-321000 

hadan 330 sene ewel kanun nzi• küdar mağazası. 
L l:ıirg onu adam akıllı tamir elmi~, ----=--------------------------------------------------
! :ıdıın uc asır sonra da tiyatroya R,., S. B. Yerli Mallar Pazarları Ka.. 21.a01·215400 215401.216000 216001..216616 217001-217600 217601.218200 218201.218800 218801-219500 
mamn Attik va!iı;i Phaedros'an cim. dıköy mnğazası. 
denFakgeçtmbişti:.. b" .. .. kil Y _K_o_.va"-r-in_o_,__C_ir-k-in-o-~1-u-K-ad_ı_k-öy_3_2_0_00-l--~-2-0-10_0 ___ 3_2_0_1 O-l-.3- 2-0-20_0_3_2_0_2_01---32_0_3-00--32_0_3_01-.-32_0_4_00--32- 0401-320500 320501.320600 320601.320700 

a ugun ıze gorunen şe a l N ·· ı · 
nanlılımn bir fibide yapmak için gö~- Pazaryo u O. 152 Koncagu 
terdıkleri harikulll.de istidadın dai.rn3 Şakir Şatır Sarıyer Sarıyer cad· 251601-251800 251801.252000 344001.344200 344201-344400 344401-344600 344601.344800 244801.345000 345001.345200 345201-345400 345401.345600 
ya5ıyan bir timsalidir. Yunanlılar arı.. desi 9 _ 11 
z nln müsait bulunmıısınr. toprağın ka ------------------------------------------------------------~----------------
Y:\l:klı olmasını ve. intihap ettikleri Y" Burhanettin Baştımar Sarıyer 345601.345800 345801-346000 .346001.346200 346201-346400 346401-346600 346601-346800 346801-347050 347051.347350 347351.347650 347651-348000 

ri dağlar, su!nr ve semalar gibi gıizel- Ortaç~sme sokak No. 25::-------------------------------------------------------------------
1 klcrle c;erçcvelemeyi ne güzel düıü · David Bahar Beykoz Fevzipasa 351001.351100 351101-351200 351201.351300 351301-351400 351401.351500 351501 .. 351600 351601-351700 351701.351800 351801-351900 
nurlcr. caddesi No. 72 

Akdeniz havzasının en kuvvetli me 
~eniyetini temsil eden eski Yunanlı.ta. Pertev Kondu Beykoz Yalıköy 
mn bütün dunyaya tııhakkümle k&bul Çayır caddesi No. 28 
eıtırd"ğl yüksek gür.el sanatlarıııd!\n 

tiyatro şubl':slnln hir ''şaheser., i:ıi bu 
akşam alkışlıyacağız. 

Tarih yüriır; nsır!ar geçer; her ~eJ 
fena bulur. 

Ahmet Turan Beykoz Fevzipaşa 
caddesi No. 38 

Muhip Alptekin Eyüp Kalender. 
hane caddesi No. 78 

Hakkı Sağescn Eyüp Muhlispaşa 
caddesi No. 52/ 2 

352001-352100 

353001-353100 

273001-273150 

274501.274650 
Yıısıyan ancak saMt ve medinfyct. 

tir. Şarkın "kubbede baki kalan ho~ 

sııda .. dedlgi şey iki bin dört yür. sene 
sonra hila kendini alkıslatan Sofokl'u11 
Anügon'u defıl midir? Osman Eren ve kardesi Eyüp 374001-374100 

Muhlispasa caddesi No. 65/ 1 

352101-352200 352201-352300 352301-352400 352401-352500 352501-352600 352601.352700 352701.352800 352801-352900 

353101.353200 353201.353300 353301-353400 353401-353500 353501.353600 353601-353700 353701.353800 353801.353900 

273151-273300 273301.273450 273451-273600 273601-273750 273751-273900 273901-274050 274051.274200 274201.274350 

274651-274800 274801.274950 274951-275100 275101-275250 275251.275400 275401.275550 275551.275700 275701-275850 

374101.374200 374201.374300 374301-374400 374401-374500 374501.374600 374601-374700 374701.374800 374801.374900 

351901.352000 

352901-35300() 

353901.354000 

274351-274500 

275851..276000 

374901-375000 

# -
Mehpare Heper vekili Zeki H~· 375001-375100 375101.375200 375201-375300 375301-375400 375401.375500 375501.375600 375601-375700 375701.375800 375801.375900 375901.376000 ··-
per Evüp Camiike~ı:..]'J"o.:,__60 ________ ~·----------------------~'---~-----------~----------------~ Armutlu Kaplıcalarına 

Ycmekkrlnl kendileri temin 
edenler ı;eleblllr. İkamet ilcreti 
üç l.!radır. (Banyo dahildir.) Ai
leleriyle gelenlere 2.5 liradır. 

Sultnnhamamı caddesi Ece mağa- 297001.297600 
zası No. 59/23 

Burhan Sunar ve Süleyman Ergene 298801.299100 
Yeni Postahan~ Asir Et. caddesi 58 ------

--••••••• •" Mustafa Sami Humanazlı Yeni P. 209701-300300 

297601-29820 o 298201.298800 360001-360500 360501-361000 361001.361500 361501.362000 362001.362500 362501-363000 363001-363500 

299101-299400 299401.299700 363501-383800 363801-364100 364101.364400 364401-364700 364701.365000 365001.365300 365301.365600 

300301.300900 300901.301500 365601-366200 366201.366800 366801-367400 367401-368000 368001.368600 368601.369200 369201-369800 
Asirefendi sokak 20 SATILIK ARSA -~ - - ::=...=.:..--------- ---------------
Ahmet Ata Köseoğlu Mahmutpa- 301501-302100 302101.302700 302701-303300 369801·370400 370401-371000 371001.371~00 371601.372200 373400·374000 372201.372800 372801-372400 

Beyoğlunda Kaml'l"hntun mahalle- b N 195/197 sinde Karakurum !ok1:.ğında 83 nu - ş~a__:._a~şıc.;.__o_. __:._:......:;..:....;... ____________________________________________________________________ _ 

mııralı arsa ucıı7. bedelle satılıktır. Kadri Özüyılmaz Mahmutpaşa ba 303301.303600 303601-303900 303901.304200 376001-376300 376301-376600 376601.376900 376901-377200 377201.377500 377501.377800 377801-378100 
Karşı sırasındaki n&lburd:ın ı;orul- şı!:...:D::..o.:.!ğ:?.:u::........::m:::..:.!ağ:?.:a:::z:::as::ı_;9~1:...._ __________________________________________________________________ _ 

378701-378850 378851.379000 379001-379150 m:ısı. Lcon Gevelyan Mahmutpaşa başı 304201.304350 304351-304500 304501.304650 378101-378250 378251-378400 
No. 134 lflJ-• Kll\IYAGER ---~ İhsan ve Hüseyin Özer Hacıkö - 304651-305050 

HÜSAMEDDiN cek camisi No. 15 
İdrar, kan vesair tahliller. Em!- Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sır- 305851-306150 
nönü, Emlak v.e Eytam Bankası rı Kapalıc:arşı Aynacılar No. 5 

305051·305450 305451.305850 

306151.306450 306451..306750 

379151-379550 379551-379950 

381951-382250 382251.382550 

karşısında İzzet Bey Hanı 2 cl Mehmet Faruk Kapalçarşı Sip:ıhi 306751.306850 
kat No. 6 

1 sokak No. 20 
306851-306950 306951.307050 384051-384150 384151-384250 

------------------~----------~--------~ 

Karar Hülasasıdır 
Mehmet Nuri Topbaş Fincancılar 307051.307550 
cadde~i Mahmudiye han 3,4 

Hayri Doğu ve Şeriki Fincancılar 308551-309050 
Kıırnr No. 47/23 - Tayin edilen caddesi Mahmudiye han 1 

fıyattan fazlayıı pirinç satmaktan maz 
nun üsküdardıı Bulgurlumescit İnkı- Zeki Zerrin ve ortağı Fincancılar 310051-310250 
l~p mahallesi 6 No. lu evde l\fustıı!a Yusufyan h:ın içinde 
oğlu Hakkt, enlşte~i !Atıf oğlu bıık- Şermin mağazası Sultanhamam 310651.310950 
kıll Hüsnü Var:ın h:ıkkmdıı Üsküdar 
• iılli Korunma mahkemesinden ve - ~eydant l, 2 

307551-308050 308051.308550 384751-385250 385251-385750 

309051.309550 309551.310050 388251-388750 388751.389250 

310251.310450 310451310650 392001.392200 392201-392400 

310951-311250 311251-311550 393401.393700 393701-394000 

395501-395800 395801-396100 396101.396400 396401.396700 rllmiş 17/4/942 tarih ve 47/23 s:ıyıU Halil Hikmet Ergez Mahmutpaşa 311551.312000 
kıırariyle 5 lirn a.;ır para cezasiyle İrfaniye caddesi No. 16 
mahkCımiyellne ve 7 gün dükkAnının ;:;S;.: . .:::.B:.;;.. ~Y.:::.e....;:rl;;.:i;.::M.:;a.;::l;;.:la....;:r..;.P.:...:a....;:z;:..a.:...rl-an_B_ah_·_3_9-80_0_1-.3-9_9_5_00--3-9_9_5-0l-.-40_0_7_5_0_4_0_0_75_1_·_40_2_0_0_0 __ 4_04_0_0_1--4-0_5_5-00--4-05501-407000 
kapatılmasm:ı 'c o:> kadar müddetle 
tıcaretten rnen'ine ve iki kllo pirin- çekapı mağazası. 
cın milsaderesine tıüküm verilmi~tir. Tekeoğlu Haygaz Mahmutpa§ıı 418001-418200 

caddesi No. 109 

Karar Hülasasıdır S. B. Yerli Mallar Pazarları Dcy 420001.421000 
oğlu mağazası. -------
Cemal oğlu Ya~ar Tophane Boğaz 430001.430150 
kesen caddesi No. 112 

Pandeli İlyadis Mahmutpaşa sa- 432301-432600 

418201.418400 418401-418600 416601.418800 408801-419000 

421001-422000 422001-423000 423001-424000 424001.425000 

430151-430300 430301.430450 430451.430600 430601-430750 

432601.432900 432901-433200 433201-433500 433501-433800 

378401.378550 378551.378700 

379951.380350 380351·380750 380751·381150 381151-381550 

382551.382850 382851-383150 383151-383450 383451-383750 

384251.384350 384351.384450 384451-384550 384551.384650 

385751.386250 386251.386750 386751-387250 387251-387750 

389251.389750 389751-390250 390251.390750 390751-391250 

392401. 392600 392601.392800 392801-393000 393001-393200 

394001.394300 394301-394600 394601-394900 394901.395200 

396701-397000 397001-397300 397301-397600 397601.397800 

407001.408500 408501.410000 410001-411000 411001-412000 

419001.419200 419201.419400 419401-419600 419601-419800 

425001.426000 426001-427000 427001-428000 428001.429000 

430751.430900 430901.431050 431051-432000 432001.432150 

433801.434100 434101.434400 434401-434700 434701-435000 

Karar No. 91/66 - Karnesiz ek -
mek satmaktan maznun P.aşnbahçe 
Sahip Molla J/4 No. da fırıncı Hıısan 
oglu Mustafa Yaşar hakk!nda Uskü
d:ır Milli Konıruna Mahkemesinden 
"\erilmiş 20/5/942 gün ve 91/66 ı;a

yıU kararla beş llrn ağır para ceza -
sına hükmedilml:itir. 

bık Haçopulu han ;;..6 ____ ·-------------------------- - · ------- ··--------
Yerli Mallar Pazarlan Aksaray 435301.435700 435701-436200 436201-436700 436701-437200 437201-437700 

mağazası Muratpaşa mahallesi Millet Cad. 48 

.. ............................... , ! 
Bu G o N: BÜYÜKDERE ~"'--· v E B o L i D Ltd.--··~ ı-iÇKiSIZ 

381551.381950 

383751.384050 

384651-384 750 

387751 ·388250 

391251.392000 

393201.393400 

395201-395500 

397800-398000 

416001.4 lôOOO 

419801.420000 

429001-430000 

432151-432300 

435001.435300 

437701.438200 

BEYAZ PARK'la . 
SAZ-CAZ-VARYETE 

lıvlçrede Vebbolllte A. $. Umumt Velcnt 
Sudaki kirf'cl alan tasfiye cihazları için lüzumlu nı:ıddf'ler ve yedek 

Her Pazar Hat 14 den 19 a kadar 
CACALOGLU ÇİFTE SARAYLAR BAHÇEEStNDE 

Bayan SEMİHA 
parçalan geJmlştlr. Saytn mOştertlerimlze ve acenta'larımıza UAn olunur 20 kfıilik tantnmıs Bayan ve Baylardan müttkkep "Ç l FTE P' Alt L,, 

Saz Heyeti ile birlikte Bülbül Sesli 

MÜZEYYEN SENAR'I Din~e=;~:::~ V E B O L l D Ltd. Şti. ·ı 
ve Arkadaştan SAZ HEYETİ 

Taze Balıl<lar, Nefiı y cmel<ler ve Tabldot ---·' Galata Billtlr sokak BüyQk Tllnel Han No. 14 - 15 Poııta Kutuııı• • 
___ ' 1094. Telefon: 44507 , 

Temiz bava, Boiıı.ıa Nbrr ve eşsiz manzaralı bahçemiz içldsizdlr. 
Gelenlerin istirahati temin edilir. 

KAYIP: Güzel ScnaUar Akademisi ' 
yüksek mimari şubesinden aldığlm - --• 
şebeke ile hilviyet varakamı ve ek-
mek karnemi kaybdtim. Yenilerini .,ı••••! 
alncıığımdan hUklimleri yoktur. J • Tabi! Limon çiçeklerinden çıkarılan ~ 
Cihangir Kumrulu yokuıu kUçül< Y•· ı ı• L o N K A 
vuz apartımanı No. 2 Bülent Serbeat. 

K Av 1 p, Godontep l •m•t P•sa il- : ' Kolonyuiyl• 
1
"

70
""""' '" '"d' """'''· 

1 

kC1kulundan alcltğrm 30/6/938 tarih ve ..... 1 
105 sayılı diplomamı kaybettim. Ye
n ini alact1ğrmdan eskisinin hilkmu 
··okWı. Klıım Cedell 

Sahip ve neşriyat müdfü·U: Halil Lfttfi Dördü.acil 
Gazetecilik ve ne~riyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

lanıtklrl., Hanendeler 
Keman Necatı Tokyay -J Yahya 
Piyano feflk Artaki 
kemanr lalıw Numan 
Kanun Ahınet lb 
Kanun lımall rahim 

Anadoluda "6Jr ln:aat şirketinde çalıpnak llzera tecrübeli ve pnt1- COnbOı Kadri Cahid 

BiR MUHASEBECi ARANIYOR 
yelerde ~altşmış bir muhasebeci.ye ihtiyaç vardır. TaUp olanların her Kllrnıt Sallh 

Okuyenla r 

Semih• 
• Melahat 
Güzbı 
Saniye 
CaD 

~n saat 17 den ıonra Galata Büyük Tünel hanında 8 No. ya milra- Nesfıyı Nihad 
caatlart. L. Aynca: ltıtad DarbUka Hasan Tahsin ft Zuma ~tn·aen lttmıell ,,_ ____________________ ,,, _ ve Ub&M bnalan 1 


