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iki Taraf da VilCiyetteki Toplantıda, Başvekil, Noksanların İ 
Takviye i Tamamlanması ve TeşkilCitın Kuvvetlendirilmesi i 
Bekliyor t İçin Lüzumlu Tedbiri.eri Tesbit Etti i 

İ İstanbul, 6 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam, buı;in Dağıtma ofisi. taıra tqkildtı i 
El Alemeyn'de Hala ı öğleden evvel saat ıo dan 13 eve öğleden ~onra 16 dan 20 ye Ankara, 6 (TAN) - Dağıtma Ofisinin merkez teşkilatı•· ı 

llA 

nt ~l'll muharebelerinde düşiirülen bir İngiliz tayyaresinin ankazt 
kadar vilayette .yapılan ~~plantıda lstan.?uI .. şehrinin ve lstan- mamianmış ve tayinler yapılmıştır. Şimdi taşra teşkilatının 'ta.. $ 

Muharebeler Oluyor bul kazalarının ıaşe teşkıl atı, odun ve komur mec:el t"si kok ve mamlanmasına çalışılmaktadır. Dağıtma Ofisi, bu suretle, ya- • 
kamyona yükletlliyor • • • • ' maden kömürü stoku ve nakliyatı, nakliye vasıtaları teşkilatı kında "mıntaka ve vilayet dağıtma depoları,. açarak malların S 

Hava Faalıyetı Hıs ekmek tevziatı ve karne kontrolü, un değirmenlerinin ve fı. tevziine başhyacaktır. Dağıtma işlerinde tacirlerden geniş bir : 

~ MISIR MUHAREBELERİ 1 Ed'f' D d A rınların calısma tarzlarr ve vesika kontrolü hakkında alakadar şekilde istifade edilecek ve Ofisle anlaşarak mukavele yapan • 
1 ır erece e rttı daire ve -mÜE"ssese müdürlerinden izahat almış ve bu husm;ta tacirler ofüin ajanı olabilecektir. ı 

Kahire, 6 CA.A.) _ Bugün neş görülen noksanLarın ikmali ve teşkilatın kuvvetlendirilmesi Diğer taraftan pamuk ipliği tevziatı bundan sonra iaşe müs- İ 

KARŞISINDA 
'.~TURKİYENİN VAZİYETİ 

redilen orta şark tebliği: ELAl~ için lüzumlu olan hükumet ve koordinasyon kararlarını tesbit teşarlığı tarafından yapılacaktır. Dağıtma ofisi teşki'liıtı tamam- • 
meyn çevresinde cereyan eden etmiştir. lanıncaya kadar tevziat bugünkü şeklini muhafaza edecektir. : 

muharebe dün de devam etmiştir. \.. ••• •• ••••••• "•" ••" •••" "••• •••••-••• ••••" ••• • •""" ••••• •••" •••" • ••••••••• • •••• •• ••••••• ••• "" •••• ".J 
Kara ve hava kuvvetlerimiz düş 
mana bütün gün hücum etmişler 
dir. Bir kesimde kıtalarımız ge. 

------------------------- ce hücumu esnasında düşmanı ij-
ta• 1'Ls1r muharebeleri bizi şüphesiz yakından alakadar eder. gal ettiği bir mukavemet merke 
e-ı. Ve hu muharebelerin alacağı '.5ekil, yine '.5Üphesi7:, bizde az zir.den çıkarmış ve kendisine a-

çok tesirin) gösterir. Fakat bütün bunlar Tiirkiyenin hu- ğır kayıplar verdirmişlerdir. Bi. 
• lihıkü müstakar dış siyasetinde de~şikliği icabettirmez. Tür. zim kayıplarımız hafiftir. 

~ kiye, harbin başlangıcındanberi takip ettiği sulh ve bitaraf. Ingiliz ve cenup Afrika bava 
lık siyn.<;etine sonuna kadar sadık kalacaktır. Esasen miitfo- kuvvetlerinin orta bomba uçak-
fiklcrinin ve dostlarının mcniaati de bunu icahettirmekte. lan savaş bölgesindeki dü~man 

Rumen ve 
Slovak 

Gazeteleri 
dir. Onun için ortada Türkiyeyi endişeye sevkedecek bir topluluklanna yine muvaffakı • 

sebep yoktur. yetli hücumlarda bulunmuşlar • Macarları "Müşterek 
Olarak M. ZEKERiYA SERTEL 

ınçilizlerln Libya mağlubiyc-ık~p.atacaklardır. Fakat Mısır har 
k ~ı O~. ~~rkın mukaddera:ı b~ın bu seyri alması Türkiycnin 
paıenn~e buyük rol oynıyacagı ?ıtaraflık siyasetini bırakmasını 
~. bır haftadanberi El-Alemeyn ıcabettirmez. Türkiye, geçen sene 
çık ~.ereyan eden muharebeler olduğu gibi, hudut ve istiklaline 
• .Y~ bir dikkat ve ilgi ile ta.kip b~ tecavüz vaki olmadıkça yine 

yor. Bu münasebetl4' herkes bıtaratlığmı muhafazada ısrar e. 
tuyor: decektir 

ı - İngilizler lıurada to~a- · * * 
' •z da lskenderiye ve Kahırcyi - Peki amma, Jn:ilizler, ara. 
~bnağa mecbur kahr ve Al. mızdaki ittifak muahedesine da
" ~~ ~ll&n i~gaJe .muvaffak o. yanarak bizden yardım istcıniye. 

dır. Avcılarımız üç Junkers 88. 
iki Meserschmitt 110 ve bir .Mes
serschmitt 109 dı.isiJrerek başka 
b'r çoklarını da has.ara uğrat('tlış 
larnır " 

Av ve bomba uçaklarunız F. ı 
J)ab·a çevresindeki i!'liş alanhrı. 
m tesirli surette ueı ·n':>alıyarnk 
yerde 14 düşman w:::ı.ğ ·nı hasar:ı 
:ı&ratmışlardır. Uç!.klarımızdım 
tJ sı üslerine dönmr.>lT\ i ~ tir. 

Alman reBmi tebliği 
Berlin, 6 (A.A.) - Teblil: Mısırda 

El Alemeyn mevzilerinin ele ıeçiril
mesi için ı;arprşmalara devam olun -

t1!r Devamı Sa 2 , Sil. 1 .. ~ ne olur? cekler midir? 
- Bu takdirde bütün Orta - D~yli Telgraf gazetes_inde r------------, 
·r~ Al~an istilası altına girmek ~eçe~ gün çıkan bir yazı, Ingi

ııe~iJ:tesıne maruz kalır. Filvaki 1.iılenn bu husustaki düşünceleri ı 
ilizlerin Filistin, Suriye ve I- ni anlatmıya yardım edebilir. Bu 

çılC ta da kuvvetleri vardır. Fa- gazete Mısır harbi ve İngiliz rnağ 1 
.~ta Şark kuvvetlerinin mer lubiyeti karşısında Türkiyenin bi- i 

" z~ Mısır teşkil eder. Mısırın taraflık siyasetinde devam ede _ 
1ali,. ~iğcr Orta Şark memle. ceği ümidini göstermiş ve tngll-

Müdafaa 
istikrazı 

" tlerı?ı. de tehlikeye düşürür. terenin menfaatinin Türkiyenio 1 
un ıçındir ki, İngilizler şimdi harp harici kalmasında olduğunu ilk Tertip Tahviller 

~gayretlerini sarfediyor ve ar. s?yl.emiştir. Şu halde müttefikle- Yaz Sonundan 
~~ gelecek yardımcı kuvvet • rımız de bizden bugünkü duru. 
vt ~rp Sahasına erişinciye ka. mumuzu muhafaza etmemizi is- o•• ç k 1 k 1 

atf d~§.ınanı tutmıya çalışıyorlar. tiyorlar. Zaten bugünkü şartlar nce 1 arı aca 
t .... ndikı h ld h b · 1 . . d T .. k " . ·· tt f'kl 1 .''.ırt a e mu are enın a - ıçın e ur ıyenın mu e ı er e- M·ıu M .. d f . ı· •t "lk 
~ a olduğu şekil İngilizler he- hine harbe girmesi, bitaraf kal _ ter/ t hu.~ a. ıs ~grazına ~ ~ 

5 e~m~ ~lUi görünüyor. Alınan makla onlara temin ettiğimiz fay . ıp a . vı erın . ısme~ ~0 • 

ıyıı.erının artık yorulmıya başla. dadan daha büyük bir avantaj te- ~ızlı, ~ıı;~en de ~ramıyel~ ve 
eUlı a~laşılıyor. İngiliz hava kuv min etmez. Onun icin, Ankarada- 10 • 6 ia_:~lı olarak agustosta ı~raç 
~~r1~rhı de Alınan kuvvetlerini ki İngiliz sefirinin. Türkiye nez- ~ılülm~c!!~ t~.akkısndl~L~azıttneşrıyb~t 

r -_y ı ırpal Ö - ··-~ k. b" dind b t bb .. l d b l d gor uş ur. a d.Uıye ar ır ıart .. . tyor. numu""'e ı ır e azı eşe us er e u un u k akt .. - d. . . . .. 
eıı• gun ıçinde burada vaziyet ay ğu hakkındaki dedikoduları bir !1YD an ogren ıgımıze gore va 

r lla:cak ve Alman taarruzu - propagandadan ileri geçemez. zı~\.fru~~d: a! . hakk 
eı!'- .ılıp kırılmadığı anlaşıla- * * . ı u .. a~ istik.razı .. ı~ 
ndıtır. - Bir de bunun aksini diişüne-ıdaki ~anun .hükumlerme gore m~ 
te~ lif.. lf. Um. Alman ordulan Cf'nup Jıudnt teaddit tertıplerd~ 150,-0~0!000 lı. 
ıın_ FaPYa.ıı_. . Al 1 El larırnızı cevirdiktcn sonra Alman raya kadar akdedılecek ıstikrazın 
> :me~;--auıd 1_, ~ ki,_ mnn ar • ya bizi kendi vanında yer alarak her tertibinin miktar ve zamanı 

"•• e"' lurfliz mukaveme.. " hük. A t b. ed'l k · A • de kırdı} · harbe girmh•e mecbur etmek is. wne çe tes ıt ı ece tır. Y 
B ar ve l\lısın ışpl et. t · k · id' 7 ni zamanda her tertip de ihraç 

ır. untın Türkiye ü:ıerinde ne emıyece m ır. rtl · · M ı· V k Al · ·1 
li tesirle · ·· .. u· - Alman radyo ve matbuatı- şa arı ıçın a ıye e a etı ı e n goruleb ır? T"" k" c;;_L • • M k ..... Mısırı • af nm neşriyatı böyle bir ihtimalin ur ıye ı..u.u.u.urıyetı er ez 
l işgali il~ ~anl~r ~ar ·ı1Iıc- varit olmadığını gösteriyor Bü. Bankasr arasında bir mukavele 
den rnu- t o~ce Turkçı~en.kyı .. b: tün Alman nesriyat ve prop~gan· yapılması icabetmektedir. Maliye 

eessır eder u u ı " v k ' l ı· · tik ·ı 'lk te ·b· ~ütte.ra-ı · · :, - ı.. da cihazları Türkiyeye karct fev e a e 1 ıs raza aı ı rtı ın ...... erımıze baglayan yo A •• ' • • • y · aman ne mikta d kd' -tlan bıri k 1 M ka1ade nıultefıt bır lısan kullan. ne z r a a ı uy 
İkiyle 1 ... Uapanmış o ~· t ıskır makta ve Tu"rkiyenin bitaraflıgıw n gun olacağı hususunda tetkikler 

1 ••g tereden getır me - akta "h tl · · olduğumu lm · dan başka bir sey istemediklermi yapın ve 1 raç şar an ıçın 
tan kalına~ eşyanın ge esıne söylemektedir." Zaten mantık da Me~kez Bankası ile temas etmek 

, ;onra Mıs~ işgal edilince Fi. bunu icabettirir. Çünkü Almanya tedır. 
-~ ~e Suriyenin müdafaası l:lf,j- Devamı Sa ~, S ii. 1 1:31" Devamı SL 2, Sii. 5 

Düşman., 
ilan Ediyor 

Macar Radyosu da 
Bu iki Mernlekete 
ihtarlarda Bulundu 

Romanya Başvekili Mareşal 
Antouesko 

Ankara, 6 (Radyo gazetesi) -
Romanya ile Macaristan arasın • 
daki münasebetler son ~nlerde 
yeniden gerginleşmiye başlamış. 
tır. Macar radyosunun verdiği ha· 
berlere göre Romanya ve Slovak 
ya gazeteleri Macaristan aleyhi
ne neşriyata başlamışlar ve Ma • 
caristandan "müşterek düşman,, 
diye bahsetmişlerdir. 

l'Yıacar radyosu cevap vererek 
demL.qtir ki: 

1:Jir Devaını Sa. ~. Sü. 5 

Karadenize 
indirilen 

Hücumbotları 
-\:~~~· Alınan orduları Orta Şar 
~:~ 1 

a ed~rek bizi her tarafı - #P illllıııı.. • G • 
-~ an ~!SC\irrn~ olurlar. Bu SU· , ' Bir ltalyan azetesı, .. :e~~~~~: !ı~~f;~~an çev 1 Üniversiteliler Kampa Çıktı f Bunu Tarihte Eşsiz 

* * Bir Hadise Olarak 
do~:!~: t~ ~h_tİJ?at ka~d 111b~a Vasıflandırıyor 
ıi 'klik ncı s1ya~etın e ır 
r ~ı olnı.ası imkanı var Dl). 

- ~oktur, Geçen sene mayıs 
hazıran ~Ylarındnki vakaları 
ırlayınız. O Vak.it Alınan ordu 
Balk.anları istila etmiş, Giri
şgal ederek boğaz yolunu kes· 

- ,, ve adalar~ atlıyarak Türkiye. 
.. adeta şe":ırtrıişti. o vakit de 

ams'kes Turkıyenin harbe gircce. 
tlen korkmuşıu. Fakat Türki

lb~ h~dut~ına've istiklaline bir 
u 0l\rUZ vakı 0lınadıkça bitarafh: 
al '~e harp harici kaimak siy~.: 
F•''lnı muhafazada ısrar etti ı ve • -c.... 

lda muvaffak oldu . Bugün rge "'· .. 
'yet a,şağı yuk~; dır li lıcrsit~nin birinci devre askerlik kampları dun. başlamıştır. Bu 
a da Almnnlar e ayntaı · .... u r -.~ resimde kampa i<tirak edaı Üniversitelil~ri görüyonl%. 

oup n ~ • • !~- • yf zd d ) ~k bizim cenu• h .L."., 2 _ 1• 1.. (Yazısı ,IA.l.ucı sa anu a ır 
P u~umuz.a • . -.· . 

.. , ., .. ,..j 
~ .... 

Ankara, 6 <Radyo Ga7.etesil -
Bir ltalv:ı.n ~azetesi, ftalvan hü
cum botlarının Karadeni7.e !'lasıl 
geC'ebildiği hakkında u?.Un bovlu 
tafsilat vermektedir. Bu fafsilfıta 
ızöre. karadan vaptlıın ve "tarihte 
esi ~örülınemis bir hadise" teskU 
eden bu nakliyat icin husuc::i va • 
stonlar hazırlanmıstır. Bu vaSl;on· 
lara bindirilerek Tunaya ızötünL 
len hücum botları~ torpido ve 
pervaneleri orada takılmıs ve bun 
Jar daha ~nra nehir yoliyle Ka.. 
radenize indirilmistir. Bu amc!i
ye 7000 kilometrelik bir meı1afc. 
vi bir haftada katetmek suretiyle 
ya-pılmtst;l'. 

l'7fr De"fBJIU Sa. %~ Sil. 'f 

.... . - ~ . 

.... •.. 
Kursk cephesindeki muharebelere ~eniş ölçüde iştirak eden So•yd hombardrman 

SOVYEl .,.JEBLiGi 

Kursk'taki 
Tazyik 

Fazlalaştı 

'r opkaoı Müz-esi 
Genisleliliıor 

RUS MUKAVEMETi 
ŞiDDETLENiYOR 

Voronez' a Varmağa 
Çal.şan Alman1ar 
Ağır Kayıplar Verdi 

Kalinin'de Açılan Gedik 
Derhal Kapatıldı 

Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet 
öğle tebliği; 5 temmuz gecesi kı 
talarımız Kursk, Byelgorod ve 
v oıcansk istikametlerınde şiddet 
li çarpışmalara iştirak etmişler
dir. Cephenin öteki kesimlerinde 
önemli hiçbir değişiklik olma • 
mıştır. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet 

öğle tebliği eki: 
Kursk istikametindeki cephe 

kesimlerinden birinde tankları • 
mız bir düşman alayı ile bir top 
u birliğini yok etm·~lerdir . 

" Başka bir kesimde t~?k .. b~rlik
lerimiz düşmana altı yuz olu ka
yıp verdirmişler ve birçok tank 
tahrip eylemişlerdir. 

12J> Devamı Sa. 2, Sü. 3 

iNŞAATA YAKINDA BAŞLANACAKTIR 
Ankara, 6 (TAN) - Maarif 1 

Vekaletiyle Maliye Vekaleti ara
sında yapılan müzakerelerden 1 
sonra, Topkapı sarayı müzesinin 
bugünkü medeni dünya ölçüleri
ne göre tadil ve tevsii kararlaştı. 
rılmıştır. Öğrendiğimize göre, 
Topkapı sarayının muazzam bir 
müze haline getirilmesi için Ma
liye Vek3leti Maarif Vekaleti em 
rine milli emlak varidatından 
400 - 450 bin liralık bir tahsisat 
vermeyi kabul etmiştir. Bu para 
ile Topkapı sarayı tarihi kıyme • 
tini kaybetmeden tadil ve tevsi 
edilecek, mevcutlara iliveten da· 
ha birçok tarihi eserlerin teşhiri 
için yeni paviyonlar açılacaktır. 

İnşaata yakında başlanacağı ha. 
ber veriliyor. 

Şimali Pasifikte 

Dört Japon Muhribi 

ALMAN TEBLıGı 

Don Nehri 
ı·a+ısında 

Kuvvetli Rus 
Grupları 
l(uşatddı 

Orel'de Rusların 

Bir Taarruzu 
Geri Püskürtüldü 

Torpillendi Kaflias Limanlarına Hava 
Vaşington, 6 (A.A.) - Birleşik 

Amerika denizaltıları 4 temmuz Akınları Yapıldı . .. . 
da Aleutien adaları dolaylarında (AA ) Alın ~ 
dört Japon muhribini torpille- Berlin, 6 · · - an o~ ... ~ 
m'işlerdir. Bunlardan ikisi bat _ lanv başkom?~nlığının te~lı~ı. 
mış, üçüncünün Kiska civarında Do~ ceph~sının ce~up kesımı~
şiddetle yanmakta olduğu görül • dekı harekat takarr~r eden şekıl 
müs dördüncüsü Agattuda kes- de devam etmektedır. Don neh • 
fediierek batırılmıştır. ) rinin batısında kuşatılan kuvvet 

li düşmaD guruplan yok edilmek 
üzeredir. Zırhlı kuvvetlerle des
teklenmek suretiyle Sovyet kuv. 
vetlerini.n çenberden kurtulmak 
için yaptığı kar511ık taarruzlar ne 
ticesiz kalnuştır. 

Hava kuvvetlerimiz dü~an ge 
rilerindeki taŞltlarla yollar ve de 
miryollarına karşı toP.lu halde 
şiddetli taarruzlara geçerek knra 
hareketlerimizi destC'klemişlcr -
dlr. 

Orel şimalinde bırcok ı:ırhh ,-asıta
lar ve hava t eskllleriylf" d es1eklen!'n 
dllşman taarruza ı;:eçmlşse de kısmen 
clddl kayrplar verdirilmek suretiyle 
püskn.rtnlmO.ştür. Birçok dü!1Tlan tank 
lan tamamiyle yolı'. edilmi$tir. car -
pışmalar df"vam r.br.f'kteıtlr . 

Kursk ile Harkof arasında Alman taa rruzlarmm istikametlerini ıösterir 
harita. Bazt noktalarından a~ddtğı bl1dirilen Do~ nehrı, ~e Almanlann 

hede! tuttUkları Voronez şehri tıaritada gosterilmlıtir 

Rijev kesiminde tunı..ırumuz de -
vam etmiştir. Dün e!ddetli bava ç:ır-' 

e-. Onun SL z, Sü. 4 
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Yazan: MAHMUT YESARi 

1 O'LümDEN BETER] Kasten Yangın 
s s . Çıkarlldı 

No. 70 

Ellerini dizlerine koydu: - Burada buluştular.. Burada • 
- Bir ııüvare •erdim. Bütün homur- Yorırtın durdu Oraya ·kadar gltme-

rr ulan susturdum. Kızan!ar, alay eden. dl, eğik kalın çam dallarından birine 
:r, neler vardı. Hepılnl suıturdam. ilfıtl: 

Kunda kçı Yakalanarak 
Adliyeye Verildi 

~en .. rezil .. oı~tan korkmam, k:yif- - İster otur •• İster ayakta din!.e .. 
nınm. Çunku alay edenler ayagıını Seni keyfine bırakıyorum 
~~ . ~ 

Soluklan birden yandı: • Biraz evvel tdilqen kadını o, değil 
- Çamlar, ne ~zel koku1or., Kalk, di sanld. Prensesti. Kaqııında ayakta 

ezelim. durmaktan zevk duyuyordum. 
Bir sıçrnyıeta kalkmıştı, elini uzat Sordu: 

ı, beni de tartakhyarak kaldırdı: - Otunnıyacak mısın? 
- Lapacı Prensı yürü? - Hayır! 
Saprmıııtım. Birden davranamayıp. - Neden? 

ıa da gilldll: - Sizi, daha iyi görüyorum. 
- Yı.irü... Sen otelde oturmaktan lbk ılık ıfildü: 

ek hamlaşmışsm. - Çapkın ... 
Seıi derinlefiyordu: , Kaşlarının arası buruııtu: 
- Hiç re%1Dlye filin çıkttiın 70k.. - Sen, aayrıh, terbiyeli çapkınlar-

'elenin gidenin de yok! dansın. 
Kelimelere basarak tekrarla&: 
- Gelenin gidenin de yok! 
Yan yana . yürümlye başlamı,tık. 

'amların yerlere dökülm~ kuru iğ· 
lerl, ayaklanmızın altında, bl' cLır 

ıadan ,ıtırdayordu. 

Prenses, bir pınar ıibi elini salladı: 
- Bunu da, sonra konupc:ağı.z ... 
Birkaç adım yürüdükten sonra kol. 
arını açtı, havayı içerek kokladı: 
- Bayılırım çamların kokusuna,., 
Ben de kok?uyordum: 
- Ben de. •• 
Daha fazla aöyliyemedim Yamak el 

erle elime vurdu: · 
- Sen, likırdıya kanfma,.. 
Sesi dalgınla11verdi: 
- Bu ~ kokulan bana, hep renç 

fimi hatırlatır. 
İçimden ideta kızarak ıordp.m: 
- Simdi ihtiyar mısmu? 
Şamar 1 Şamar J der cibi elini ul-

adı: 

- Sen llkırdıya kanımıncakım, 
Elimle afznnı kapattım: 
- Pekli '!!iiji••...,. 
Birden bir Jnıı ribi nqelenlverdı: 
- Bu çam kokularında Jençliflmın 

colmsuna ba!urum. Şimdi, iht1781" de. 
ı lim. Zenıin kadın, her yaıta renç 
:ır. Fakir kadın, her 1aıta lbti1u• 
lır. • 
Ağır aiır söylijyordu: • 
- Bundan yirmi sene evvel, ba çam 

ığa çılmıııtım. Yirmi acne evvel .. Genç 
m... Belki ıüze!dim. fakat ıöre bat. 

nıyordum. Bu '8mhfa hanımımtn ar· 
asmdan yürüyerek çıkmııtım. Hanı:.. 
nımm arkasından diyorum. Ben, r.sir 

< '!alayılrtmı. Cariye idim, kuldum, lı:öl@ 

dlın. Boynum efikti. Yaırm yokta. Ha 
umımm, ,emsiyealni taıryordum, Ha. 
ımım bir kakavan Çcrkeıti. Buraya 

ı sevgilisi ile buluısmr1a çılı::mıstr., Ben, 
&özcülük ediyordum. Sevıilisi . ., 

Hiç alay etmiyordu: 
- İndiğimlz otelde tanıdığı bir n 

bıdr idi. Zıbıdı amma, boyhı boslu, ya 
kısıklı delikanlıydı. 

Tepeden pmlann sıklafrp sarkık dal 
ı larmdan 7QVa ~lı yeri parmaifyJe 

rosteriyordu: 

Çin • Japon 
Harbi 6. cı 
Ylla Girdi 

Milli Çin Mareıah, 
Düşman Yakında 
Yıkılacak, Diyor 

Çunking, 6 (A.A.) - Altıncİ harp 
1 ııenesinin basında Çin milletine hlta

bf'-Iı bir beyanname neşreden Gi!neral 
Çang - Kai - Şek bilhassa §Öyle de
ınıstlr: 

"Gelecek aylar fçlnde en afır mu
va!!aktyetsizl!klerle karşılaşmamız 
ihtimal dahilindedir. Fakat biz yıl
mıyacağız, çilrikü dO.,<man yalanda yı
ktlacakttr. Birleşik milletlerin muay
yen bir strateji takip etmediklerine 
kimse inanmasm. Cin, şark kltasmda 1 baslıca mücadelenin yükünü taşıya-
c ktlr ve Japonya)'1 esmeğe azmet
miştir. Diğer harp sahalarında harbin 
rnesuliyeU Bilyük Britanyaya ve Sov
yctlere yOklenecektir, Mutteftkler ta
ra!mdan bize karşı gösterilen seınpati 
ve yoptlan yardımdan dolayı pek 
rninnettanm. Fakat Çinliler blrblrle
nne yardım etmeli ve kahraman müt
tefiklerine Itıyık olduklannı göster -
rnelldlr.,. 
Çang-Kal-Şek ~yle devam etmiş-

tir: 
"Clnln harp stratejisinde daha bU-

1{lk bir rol oyntynbilmesi için bllha.s
sa ukert mal.zeme bnktmmdan daha 
büyük blr yardrm:ı ihtiyacı vardır. 
Bu yardtmın süratle yap1lacağından 
em.inim. Birleşik ml11etlerin tam bir 
r.afer kazanacaklarmıı, verimli ve de
vamlt bir 5UThün temellerini kura -
caklarma şüphe yol..-tur , -------

Hariçten 1 tlial Edilecek 
Yaprak Çinkolar 

Cevap verecektim; önledi: Tepede 
çamların ııldaşıp dal~arından yuva 
yaptığı yeri tekrar parmağiyle iliaret 
etti: 

- Ba dallar, kimbllir yirmi sene i
çinde kaç kere değiştiler? Bu değişen 
dallar üstünde, kimler sevili ti? 

Kollarını iki yana açmıştı: 
- Bak, rüzglr, o rüzgar,. Koku, o 

koku .. Çamlar, o çamlar . ., Ama, o, 
ben . ., ' 

Eliyle ıöisüne vurdu: 
- Ben değillm ! 
İçimden gelen bir keyifle haykır

dıın: 

- Elbette def ilsin! 
Duypmu sezmişti; sol gözünü 

kırptı: 

- Daha mı ihtiyarım? 
- Ben, hanımının arkasında şemıi-

yesinl taşıyan ıümüklü esir halayıjı 
düşünmüyorum, 

Dik dik bakacak oldu, vazgeçti: 
- Ayakta yoru!madınsa, gel, yıını

ma otur .. Bu dal, ikimizi de çeker .. 
- Pek umamıyorum, Dü5eriz. 
- Düşmekten mi korkuyorsun, müf 

liı miras yedi? Ben, seni kurtarırım. 
- Arada bir kırılmak olacak oma 
Ayaia kalktı, yüzüme epeyce b:ık~; 
- Sen, hakikaten çok çapkınsın 
Koluma girdi: • 
- Gel, orada oturalım. 
Yürürken söylüyordu: 

(Devamı var) 

BUGUNKU PROGRAM 
7.SO Procrım 
7.U Spor 
7.40 Hıbrrler 
7.55 MDıik (PL) 
8 .20 Rvin 11atl 

12.30 Procram 
12.33 TlirkO!u 
U.45 Haberler 
ıJ.00 Şarkılar 
ıa.oo Proırram 
ıı.oıı Or .. eatrı 
11.45 Jl'uıt hq.tl 
19.0U .ltonııJ111a 

1
19.U Tllr .. Dlcr 
ı9.(10 Haberler 
ı9.45 Scrbut 
29.U Fuıl .beyctJ 
20.1~ Radyo cuetesl 
20.45 lıfOdk (PL) 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 MOzlk (Pi.) 
21.3C Konuıma 
21.45 Ki.bile mlbilı: 
2:?.30 Haberler 
22.45 Kıpanı1-

Finlanda Bir 
Müdafaa Harbi 

Yapıyor 

Bir Fin Gazetesi. 
"Askeri Hedeflere 
Vardık.. Diyor 

Hclslnki, 6 (A.A.) - Fjn sosyal 
demokrat partisi konseyinin geçen 
haftaki toplantısından sonra Social 
demokratti gazetesi bugün neşrettiği 
bir yarıda harbin Finler için büyü' Mr 
müdafaa harbi olduğunu belirtmekte, 
milli birliiln devamı isteniyorsa ~ar
bin bu mahiyeti muhafaza etmesi la
zım geldiği kaydelilmektedir. 

Makalede &ôy!e denıtiyor: 
"Harp baılan&'lçta tahmin edildiğin. 

den fazla sürdil. Harp çıktığı zam.1n 
takip edilen gayeler etrafındaki mil 
nakaıalar dolu Kareli multadderatı
nın istikbalde halledilecek bir me ... ele 
olduğunu ve bu bölgenin ınrf ıtratej!k 
bir sebeple iua~ edildiğini tasrih et· 
ti. 7 aydanberidir ordıı yerinde duru· 
yor. Anlaşddıtına röre askeri hedef
ler elde edilmletir. 

Makine Yağı Satışlarında 

Bayilere Yerilecek Kar 
Ankara, 6 (TAN) - Tkaret Vekl 

leü yaphfl tetkikler netkesinde r.:ıı· 
kine yağlarının satı$larında acente •t 
bayilere maliyet fiyatı üzerinden a· 
zami % 'l nlsbetlnde gayri safi l:lt 
vetilmesini muvafık bulmuştur. Kıla 
esası üzerinden satın alınıp litr: ile 
satı!acak yağlann izafi sıkletl-=~nc 
cöre lttre rnnllyetleri bulunarak bu 
maliyete % 'l kir il&ve edilec-!ktlr. 
Böylece bir Jltre yağın bir kilo yai 
fiyatına satılmak suretiyle munzaın 
menfaat temininin önüne geçilecektir. 

Norveç Hastaneleri Alman 
Yaralılara Ayrılıyor 

Diln sabah ~:ıat 5,20 de Samatyada 
bir yongın clkmış, nç ev ve iki dük
kan tamamen yandıktan sonra itfaiye 
taraftndan sönd!lrülmüştür. Yopılan 
tahkikat neticesind~ yangının kasden 
çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

Samatyada 54 numaralt dill<klnda 
bakkallık eden Ali. dükkAndakl mal
ları 2004 liraya sigorta ettinnlştir, 
Bakkal bunları auır azar satmış ve 
dükkllnda bir şey kıılmaymca yakıp 
sigorta pnrasmı almayı kuı::m~tur. 
Nihayet dün saat 5 de dükkana ge
lerek yere odun tnlnŞl serpmiş, Ustü
ne de gaz yağı dOkerek ateşlcmistir. 
Ali tam dükkilndan çıkıp kaptyı ki
litlerken oradan geçen polis Ahmet. 
Ali~ bırstz sanarak yakalam~. tam 
bu sırada da dükkandan alevler çık
m ıya başlamıstır. 

Bu suretle çıkan yangın 54 - 56 
numaralı dükkanlart ve Ostlerindeki 
evlerle 5 numaralı evi tamamen yak
mıştıt'. Yangtn sırasmda 54 numaralı 
evde uyuyan ve bütün bu ev ve dük
kanların sahibi Yuvan da, ağır su
rette yonmıştır. 

Mahkemeye verilen Ali suçunu i
tiraf etmiş ve ikim·~ sulh ceza mah
kemesince sorgusu yaptlarak tevkif 
edilmiştir, 

Yiyecek Maddeleri 
için Bir Karar 

Son zamanlarda bırçok yiyecek 
maddeleri mukavva kutu ve paket -
!erle ambalAjlanarak satılmakta, fa
kat bunlardan blrço~unun üst!lnde bu 
maddeleri hazırlıyaularm isim ve ad
resleri bulunmamaktadn-. 

Sıhhiye Vekilliği bunun mevzuata 
oykırt ve halkın sağlığiyle ilgili ol
duğunu gözön!lnde tutarak takibata 
başlamıştır, On beş gün sonra Uzer -
lcrindc dmillerinin isim ve adresler! 
bulunmıyan yiyecek ve içecek r.ıad -
deleri satanlar mesul tutulacaklar ve 
malları müsadere edilecektir. 

Muammer Karaca Şehir 
Tiyatrosundan Ayrıldı 

Şehir tiyatrosu komedi ortistlerin -
den Muammer Karısca (Alabanda) 
rcvüs(inde rol aldığı içln Şehir tiyat
rosu müdOrlüğünce mUstafa addedil
miştir, Şehir tiyatrosunda çalışan ar
tistler Belediye memuru olarak ka -
bul edildiği için, bir memurun iki 
yerde çalışması kanunen menedllmiı 
bulunmaktadır. 

Altın Fiyatlan 
Dün bir altın 3245 kuruştan ve 

bir gram külçe 440 kuruştan sat11 -
mıştır. 

SOVYET TEBLiGi 
1:ifr lla"lfarafı 1 ind de 

Pilotlarımız 24 saat içinde dü
zinelerle Alman tankı ile pıyade 
askeri taşıyan 70 den fazla kam 
yon tahrip ettikten sonra hava 
savaşlarında da 14 düşman uça. 
ğı düşürmüşlerdir. 

Ka!inin cephesi kesiminde tanklar. 
la desteklenen düşman piyadesi mü· 
dafaa hatlarımızın bir köşesini dci
mişse de topçu ve piyademizin a~tığı 
yıldırım ribi ateş lcarııısında Alman
lar tekrar eski mevzilerine dönmek 
zorunda kalmışlardır. Düşman aavaı 
yerinde 200 dc:n fazla ölü bırakmıştı r. 
Burada ayrıca üç Alman tanin da tah
rip olunmuştur. 

Leningrat cephesinin birçok keaim
lerinde birlik!erimlz iki gün süren sa• 
vaılarda 300 den fazla düıman au
bay ve erini yok etmişlerdir, 

Almanların Don'a vardığı 
Teyit Edilmiyor 

Londra, 6 (A.A.) - Salahiyetli 1:.ıy. 
nnktan bildirildiiine ıöre, Almanla
nn Don nehrine vardıkları haklı:ır.da· 
ki iddialarını teyit edici mahiy .. tte 
Londrada hiçbir haber mevcut delil
dir. Almanların Kursktan Voroncz'e 
dof ru yaptık?arı taarruz baskısının 
Alman hücumlarının en kudretll ve 
en önemlisi olduğunda ıüphe yoktur .. 

Şiddetli Alman taarruzları 
Moskova, 6 (A.A.) - Son 24 ıaat 

zarfında Alman baskı11nın devam et
tiği Kurak _ Kupyanık arasındaki 25 
kilometrelik cephe boyunca durum rüç 
ve lı:arııık olmakta berdevamdır. dy:.:1 
rorod cephesinde Alman taarrudan 
bilhassa şiddetli olmuştur. Burada 
A!man lı:tıkacının blr ayaiı dofu ıi
malde bir ileri hareket yapmak .ure
tiyle Kursk'taki d iier ayakla bide; 
mek teıebbüsünde buluna1or. Alm;ın. 
lar, muazzam kayıplar bahasına, bır 
Rus birliği tarafından işgal edilmekte 
bulunan mevzilere bir uç solı:mıya mu
vaffak olmuşlardır, 

Vaziyet "vahim,, sayılıyor 
Londra, 6 (A,A,) - .'Reuter'': Vo

rone.z • Moıkova • Roıtof demir10:a 
nu hedef tutmak suretiyle Kursk ::el).. 

hesi üzerinde baskısma devanı edet? 
Von Kleiıt ordusu şiddetll bir wa
kavemetle lı:arıılaımaktadır. 

Pravda gazete1in1n cephedeki m•· 

. _.._. -
--......... -- -------

TAN 

ilk 3 Aylık Milli Korunma üniversitem 
Mahkemelerinin Kampa Çık 

Bu Münasebetle D 

Fa a 1 i y e t B i 1 a n ç o 1 a r ı ~!~v .. ~!;~a~!: d~~:~~~ .. 
k:ımplarına ı .. tirak ı-rlen Edebiyat Fa
k{))tesl talebesiyle Yüksek Mühendis 

B M00dd + 1 • d 8 M hk 1 d okulu ve Askert Tıbbiye talebPsl dün u u e çın e u a eme er e sabah Üniversite bahcesinde toplan-

Ne+ı·celendı·r·ııen iş 1200 D d. 1 mışlardır. Talebe bölüklere ayrılmtş ane ır ve talim taburu komutanı tarafından 
Bir Nisandan itibaren faaliyete ge

çen Milli Korunma mahkemeleri bi
rinci üç ayı doldurmuşlardtr. Bu m!ld 
det içinde Milli Korunma mahkeme
lerine 1200 iş ıelmlstir, Bu işler ~u 
suretle taksim edllnıjştir, 

Suç görülmiyerek cezn davası açıl
masına yer ıörC.linlyen 227, umtımı 
mahkemelerin vatlfesine dahil oldu
ğundan vazife dışı ıörülen 20, iddia
namelerle mıılıkemelere verilen 524, 
resmi ehlihibre olan İstanbul vilayeti 
Fiyat Mürakabe Komi~yonundan ce
vap beklendiği için elde olan ~ler 91, 
Bunlardan maada bir kısım işler İs
tanbul ikinci asliye ceza mahkeme
sinden devir suretiyle olduğundan ye
niden iddianame tanzimine lüzum 
gör!llmeden mahkemelere verilmiştir. 

Birinci Milll Korunma mahkeme -
sine verilen işler yekunu 409, ikin
ciye 410 dur, 

İkinci Milll Korunma mahkeme -
sinin bu esnadaki karar yekunu 286 
dtr. Bazan bir davada kısmen beraet 
kısmen mahk{\miyet kararı verildi
ğinden, mahlnlmlyt>t nıiktart 180, be
raet miktarı 133 tür. 

Birinci Milli Korunma mahkemesi 
ise bu müddet içinde üçte ikisi mah
kümluk kararı olmak üzere 3'78 ka
rar vermiştir, 

Kararlar arasında bllhassa btrinci 
Milli Korunma mahkl'mesinde ağır 
cezalar nazarı dikkati celbetmektedir. 

Üskildarda açılan Mlllf Korunma 
mahkemesine de ayni mOddet içinde 
220 dava gelmiştir. Bunlarm 175 ta
nesl karara ba&lanm~tır. Beraet % 
5 nlsbetindedlr. 

Temmuzda neticelenen 
davmar 

İstanbul birinci Milll Korunma 
mahkemesinde duru~maları devam e
den 9000 llraltk vesikrı tanzim edecek 
500 lira açıktan alıp 13,500 liraya 
40 - 50 beygirlik Volund markalt de
nlz.nokil vaadalarma mahsus mazot 
tnotörü sahşmda ihtlktır yapmaktan 
suçlu sanılan Aıop Bahadır ile Alek
sandr Kardoı'un duruşmaları diln 
bitmiş ve suçlular üçer sene ağır ha
pis ve bi-er lira ağır para cezasına 
mahldlln edilmiştir. Bunlar, Sadullah 
Erderilsle Bur han Özgerçine bu satıı;ı, 
Agobun ortağt Ali Rrza Falayla işlet
tiği rakı fabrikastnda yapmış ve seri, 
srra numaralı alman paralarla yaka-

ALMAN TEBliGi 
~ Baftarafı 1 incf de 

pışmalan yapan Alman u çaklart do
ğu cephesinde 127 dO&man uçağı dU -
şürmüşler ve kendileri yalnız 3 uçak 
knybetmtılerdir. 

Don nehri tıfıldı 
Bcrlln, 6 (A.A.) - AlAkalı askeri 

bir membadan blldlrlldijine göre, Al
man kıtalan birkaç noktadan Don'u 
geçmi,.e muvaffak olarak n ehrin sol 
sahilinde köprübaııları tesis etmişler
dir, 

Terfi eden general 
Berlin, 6 (A.A.) - Süvari Gene

rali Lindemann, son savaşlarda Vol -
kof cepheıslnde kumanda ettiği ordu
nun muvaffakıyetlerinden dolayı Or
generalliğe ter!! edilmi~tlr, 

Kaf ka8 limanlarında 
Bertin, 6 (A.A.) - Askerl kaynak

tan öğrenildiğine göre, Alman savaş 
uçakları Kafkas cephesinde Karade - ı 
niz lirnanlannı bombalam~lardtr. Mil 
teaddit ltücük ticaret vapuruna isa
betler kaydedllmi;Jtir. 

Kurak' taki muharebe 
Stokbolm, 6 (A. A.) - Yapılan 

tahminlere ıöre, Kursk doJusundakl 
taarruza dl!rt zırhtt tümenle bC1 ve
ya altı piyade ve iki motörlO ti.lmen 
iştirak etmekte bulunmuştur. Halen 
Kursk - Voronez - Kup Yansk mil -
ıelleslnde yapllan çarp1$manm n eti -
cesl Von Bock orduJartnm iki kana
dının birbirleriyle birleşmesi için tat
bik edilecek olan s!lrate bailıdtr. 
Berllnden ıeJ.en bazı haberlere göre, 
Von Bock kuvvetleri cenup kanadı -
mn bir kısmı §imdiden Vorone•'in 80 
kilometre cenubunda Don nehri ns
tilnde Liski - Zlvoboda ~ehri yakın
larına kadar ulaşmışlardır. 

Eter bu h aber dolnı ise, Timeçon
ko kuvvetleri iki şehri birbirinden 
oytran sahadan Don nehrini aşmak 
suretiyle ancak kendilerini çember i
çine düşmekten kurtarabileceklerdir. 
Alman komutanlığı çarpışmanın sonu 
hakkmda katı bir ehemmiyet göster
mektedir. 

Sıvastopol,da alınan esirler 
Bertin, 8 (A.A.) - Sivastopol mu

harebesinde alman esirlerin sayı11 
98,000 dil'. 

!anmışlardır, O zamın suclu sanilan 
A.R. Falayın motör satışında, serma
yesınde ve kArında ve fülcıe ortaklTğı 
olmadığı anlaşılıırak beraet etmiştir. 

İkinci MJilt Korunma mahkemesi 
hafta içinde dükkAnınm arka ktsmm
da Urla ve Trabzon yağları bulun -
dutu halde müjtcrfye "Tur ya41 var, 
iyi yağunız yoktur., diyen Beyoğlun
da İmam sokağınd;ı bakkal Yani Yu
vanldlsin üç ay hapi!, yüz lira a4!r 
para ve müsadere cezaları ile mah -
kumluğuna karar vermiştir, 

Bir takım hususi otomobillerin tak
si plakası ile seyrüsefer müsaadesi 
aldıklıırı fakat şoförlerinin "mUşterim 
var ,, diye müşteri almadtklan malüm 
dur. Zeki Kehriba,.ın Ponçiyak mar
kalı otomobilini, Niyazi Çıraklının 

Omıobll markalı taksi~! ~ekline soka
rak böyle müsaade almtya teeebbüı 
olunmasmdan, bu ~e '-let olduğu zan
nedilen 6 ncı zube fen memuru Şev
ket, ikinci MilU Korunma mahkeme
since tevkif edilmi~tir. 

Beyoflunda Abanoz sokal?mda bak
kaliye mağazalarını kapattıktan son
ra tefecilik, çay ııattşı ile iştigale baıı 
lıyan HUdaverdi ve Hasan Ahengerl
nin evlerinde yapılan aramada, 279 
kalem tuhafiye ve manifatura eşyası, 
bu arada çarşıda tedariki ıüçlcşmiş 
emüa bulunmuş ve onlartn yilk•ck 
fiyatla satmak maksadiyle bunları 
sakladıkları. sanıld~ından haklann"a 
Amme dava~t açı1mıshr. 
Bunların iklncl MiIU Korunma 

mahkemesinde tevk!t altmda olarak 
duruşmalartna dün de devam edilmiş 
ve suclu sanılanlar Abano:ı sokal!ın

da oturon birçok kadrnları müdafaa 
sahltlerl olarak dinletmişlerdir. Mil -
dafaaya göre Ahengerller le çamaşır
ları, gecelik ve plj&ma dlktirPrek bu 
kadmlara normal !iyı:tlarla satmak
tadırlar. Binaenaleyh evlerinde bu
lunan 279 kalem manifatura ve tuha
fiye eşyası bu sanatlerinin icrası i
çindir. Dava Fiyat Mürakabe Kornls
yonundan bazt hususların sorulması 

için başka güne btrakılmıştır. 

Yeniden mahkemeye 
verüenler 

Yeni Post11ne karşısında Turgo tra& 
bıçaklarını 37.5 kuruıa &atııeak yerde 
elli kuruşa sattığından dolayr Meh -
met AU Aldatmu; ihtikAr mahkeme
sine verilmiştir. 

Rumen ve Slovak 
Gazeteleri 

IZf' Baştarafı 1 incide 
"Macaristan bu neşriyata sükıit 

la mukabele etmektedir. Bu ha
reketi aczinden değildir Maca _ 
rist an, Almanyanın önded1ği al
t:nda Avrupanın selameti~ıe iman 
etmiştir. Fakat Macaristan, hu -
dııtlarını ve milli şercfı.ıi tehdit 
eden bir hareket karşısında kala
cak olursa o zaman buna. teşeb • 
bJs edenleri pişman e•.meyı bile 
cektir . Macar ordusu bugün ce
nubu şarki Avrupanrn en kuvvt"t 
li ordusudur. Harp sanayii diğer 
kom~ularından üstü'l.dur Bina • 
er.aleyh emperyaıls• emeller bes
liyen bu küçük miJlet.i.ere kcncii 
topraklarını kaybetmek tehlike • 
s}nin melhuz olduguı!u hatırlatı· 
rrz.,, 

Müdafaa istikrazı 
~ Butarafı 1 lnt't.le 

Milli Müdafaa Jstikruının birinci 
tertibini teşkit etmek üzere bu ya-ı 
sonundan evvel kısmen yalnız faldı, 
kısmen ilı:ramlycll ve faizli tahv'~ler 
ihraci dli$1inlilmekte ise de ihra<.tn 
mikdar, zaman ve eartları hakkındı 
henüz kat'i bir karara vanlmrı dl · 
ğildir. Mllll Müdafaa i.tikrazı hakkın· 
daki kanun mucibince yeni tahvillerin 
satin alJnmasında tasarruf bonoları da 
itlemlt faizi ile b irlikte para yerine 
kabul olunacaiından ilk tertibin mik 
darı bu cihet de gözönünde tutuhr.ık 
tahsil olunacak ve bu birinci tertiı: 
tahvillerin mikdır, zaman ve ihı aç 
şartları muhtemel olarak 1akında ill:ı 
edilecektir. 
Ya!nıs allkadar1arca f11 nokta bı· 

rih edlli1or: Birinci tertip Milli Mü
dafaa lıtlkrazı tahvilJerlnin falzt %7,!\ 
olamaz. Çünkü bu huı111taki kanun an 
cak ~ 7 ye kadar fıls verilmeıim l · 
mirdir. İhraç ıartlarrna ıellnce : Y ~· 
ni t ahvillere ılmdiye lı:adar dahllt Is· 
tikru tahvlllerimisln ihracında t at· 
bile olunan esular fevkinde fmtiyıa:" 
tanımak için bir aebep o?madıiı Ulvi' 
ediliyor. 

Temyiz Mahkemeainin i ki 
Tevhidi İçtihat Karan 

teftiş edilmiştir. Tdtlcten <:onra as
kerl bando en önde yer almış, komp 
talebe!!l tramvay yolunu takiben Sir
keciye gelmiş ve hususi vapura bi -
nerek Pendiğe harekPt etmiştir. Mllll 
Şef fsmet fnönO'nün Y!lksek MOhen
d iıı mektebinde okuyan oğlu Ömer 
fnönü dün Ankaradan gelmiş ve Pen
dikte tabura iltihak etmiştir. 

Bu devre kamplarına iştirak eden 
talebe sayısı bini bulmaktadır. Bun
lar 25 Temmuza kadar Pendlkte kamp 
ırörcceklerd ir. 

Akademinin 60 
Yd Sergisi 

ıncı 

Güzel Sanatlar Akademisinde ders
ler ve imtihanlar nihayete ermiştir. 
Mektep bu ders senesi sonunda 60 
met yıldöniimUnil kutlıyacalı için, 
büyük blr ı;ergl haz1r1anmı~tr. ~er
gfye yüksek mimariık. resim, heykel, 
tezyinat ve Türk tezyinat şubeleri iş
lirak etmektedir. Ayrıca bazt profe
sör ve asistanlar şahsi eserlerini teş
hir etmek suretiyle sergi hareketine 
iştirak etmişlerdir, 

Sergf önfimU?:dek! Cumartesi gUnfi 
saat 17 de gilzlıie b!r davetli zümresi 
önünde açılacak: ve ertesi gününden 
itibaren halka açık bulundurulacak
tır. 

Haber aldığımıza göre, İstanbul Va
lisi, şehir namına, sergi açtlma töre
nine davetli bulunan 400 kişiye ayni 
akşam, Akademide çay ziyafeti vere
cek ve şehrimizde bulunan Devlet 
Konservatuarı talebe$l de davetlilere 
Antigone'u temsil edf'ccklerdir. Aka
deminin 60 ıncı ytldöniimü bu su -
l'etle kutlanmış ola~ktır. 

Sergi 12 Tcmmu7.dan itibaren 15 
gün müddetle halk:ı açık bulunduru
lacaktır, 

Akademik l\Icslek Kanunu 
Hazırlanıyor 

Maarif Vekaleti akademik meslek 
kanunu adlı yeni bir kanun pro3esı 
hazırlamıştır. Bu proje ile 'Onivcrsl
te talim ve terbiye heyetinin terfih 
ve terfii daha esaslı bir ıekle balt -
lanmaktadtr. Bu karıun katiyet kes
bedinciye kadar Üniversitede yenl 
terfi ve dcğişlkli1dı;• yapılmıyacaktır. 

- AFRiKA ,( KESi -
k1fr Bastnrafı 1 incide 

maktadır. Hava kunetlerimb: d{iş -
man zırhlt unsurlariyle kamyon top
luluklanna hücum f!clerek Port Said 
,.e İskenderiye llmon tesislerini de 
bombalamışlardtr. 

Malta üstünde Alman bomba uçak
hırt gece ve gündiiı taarruıları yap
mışlar ve ttı Vcnezzia hava alımı te
sislerinde büyük yı-ngmlar çıkarmış
lıırdfr. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma, 8 (A.A.) - ftalyan tebliği: 

MJsır cephesinde mcıtörlü zırhlı un
c;urlarla her iki tarafın şiddetli topçu 
faııliyeti olmuştur, D!isman zırhlı teş
kllJerinin bütün te~ebbilsleri her ta
rafta derhal pOskilrtGlmüştür, 

Mihver hava te~klllcri düşman mo
törlü kollarını ve müfrezelerini bom
balamışlar ve mitralyö1 ateşine tut
muşlardır. BilyUk ~ayıda motörlQ tıı
şrtlar vohlm hasara u~ratılmıstır. 

Muhtelif hava çarptşmalarmda 12 
dU~man uı:alt d!lşllr(llmilştür . İtalyan 
hava kUVVf'tleri İskendcriye, SQveyS 
ve Port Said liman tesislerini bom
balamışlardır Gündil:z yapılan hare
kfıt sonunda uçaklarımızdan dördü 
ii~lerine dönmPmişlP,.dir. 

iki tara f da takviye a/,ıyor 
Ankara, 8 (Radyo gazetesi) -

fngilizler Filistin, Irak, Suriye ve t
randaki kuvvetlerirıiıı hemen hepsini 
Mrsıra sevketmlş veya etmek Ozere 
bulunuyorlar. Romel de ınuhtelif 
mıntakıılıırdan mühim kuvvetler ge
tirtmektedir. 

* . Malta, 6 (A.A.) - Rommel'e tak-
viyeler gönderildiğ, bugünlerde Ak -
cienizde bunları himaye için 1aaliyete 
ı:!ec;en Mihver tayyareleri Malta ü
ıerine toarn.:zlartnı artttrmışlardır. 
Cumartesi ıecesi birçok İtalyan bom
ba ve av tayyareleri adaya hOcum 
,.tmlşlerdlr. fngiltz avcıları hiçbir 
kayıba uğramadan bunların birkaçını 

~asara ufratmııılardır. 

TeşebbÜ8 /ngilizlerde 

efesi de 
labilir? 

mek istihkakı 
fazla verlllyor. 

laam ltçl sOmreal var 
Pinin ağır ıı olduGunu ld· 

ettlklerı halc!e, a!lır tıçt kar· 
nesi alamıyorlar. Bu arada tDtDn 
ltçllerl d e vır. Bı•nlar zaman za· 
man bu bahlıte mUracaatlar ya• 
pıyorlır: 

- Koca koca der.klerl kaldırip 
indiriyoruz, ayak Uzerlnde çalrp· 
yoruz. hamallık ediyoruz, aftır it· 
çl oy\lırrz, diyorlardı. 
Şimdi de: 

- Her gOn tUtUn tozu yutu· 
yoruz, nikotin bizi zehlrllyor, ve· 
rem oluyoruz. Vtreme tutulma• 
mak için fazlı ekmek yemeye lh• 
tlyacımı:r var, diyorlar. 

iddia, bir dereceye kadar dol· 
ru gibi gl!rUlebl llr. Fakat bu nl• 
hayet bir idare meaeleal deftll, 
bir tllm ve bir fen meeelealdlr 
Alimlerden, hekimlerden mOrek: 
kep bir komlıyon bu fddlıyı in• 
celemell , e!ler bu l;çllerln dedik· 

~ lerl varit ise, tUtUn lşçlıl. verem 

f 
llletlnln tehdidi altfnda bulunu• 
yorsa ekmek l11tilıkaklırı arttırıl· 

malıdır, 

\. .................... . 
Eğlence Y erlerind 

Allnan Ücretler .... 
Birçok lokanta ve e~lence yerle 

rinde halktan lil.zum~uz yere yüzd 
on garson ücreti alındığı görOlmilş 
tUr. Bu hususta yr:pttğımız neşri 
gözönUne alan Belediye alAkadarla 
gönderdiği cir tamimde bu gibi ıa 
zumsuz paralar alır.masına meyd 
\·erilmemesi blldlrilmi~tir. 

Şoförlerden Şikayet Azald 
Taksi ilcretlerlr.e yeniden bir za 

yapılmasrndanbcrl 4kı;i şoförleri h 
kında yapılan şlkhetıer nzalmtst . 
Buna rağmen hfıla halktan fazla pı 

ra almak !!rtfyen şoförlere de ras 
lanmaktadtr, Dilne kadar bu şekil 
beş şoför hakkında para cezası ta 
bik edilmiştir. Dair.ıl Encümenin !i 
Cörlln cllliyetnamcsinl ve otomobl 
plakasını almak hııkkmdaki kar. 
takısl işlerinin düze>!"lcnmeı!!l etraf 
da mühim bir Amil olmuştur. AlA 
kaltlar halktn en kiıçük blr şlkAyct 
nln altıncı şubeye bildirildiği takd~ 
de, yapılan mÜC'adnlcnln daha ver 
olacağını bildirmektedir. 

İzmir Hafriyatı 
İT.mir hafrlyattnı Türk Tarih K 

rumu üzerine almı~tır. Esasen Ta 
Kurumu Agora hafriyetlyle Otedcı 
beri yakından alakl)dar oluyordu. 

Mısır Muharebele 

Karşısında 

Türkiyenin Vaziye 
ft:ll!" Baştarah 1 inci 

Türklyenin harp harici ve bita 
kalmak siyasetinde san:ıimt ol 
ğuna ve kendi hürriyet ve ist 
laline vaki olacak herhangi 
tecavüzü siluhla müdafaaya ha 
bulunduğuna kanidir. Hiçbir st 
yasi veya askeri tazyikin bizi ~ 
sıyasetim izdP.n çevirm iyeceğı 
Prnnidh' Türk;yenin hürriyet 
i~tik.liılir.f' hı.i:::met etmek istec 
ğlni de ~imdiye kadar muht .. 
misallerle isbat etmiştir. On 
için Almanya t:ıraf1ndan da bô 
bır tazyikin gelmesi varit de 
dir. 

* * Sözün kısası. Mısır muhare 
leri bizi şüphesiz yakından a 
kadıır eder. Bu muharebelerin 
!acağı şekil yı~e şüphesiz bl 
az çok tesirini gösterir. Fa 
1'iirkiyenin bugünkü müsta 
dış siyasetini cieğiştirmeyi icab 
tirmez. 'rürkıye harbin başlan 
cındanberi takip ettiği sulh Vi! 

tarafhk siya::ı~tine sonuna ka 
!'ladık kalacaktır. Müttefikleri11 
''e dostlarının menfaati de bul 
icabettırmektedir. Onun için 
kiyeyi endişeye sevkedecek or 
da bir sebep gormüy~ 

t<aradenize indiril 
Hücumbotlan 

t:-,if' Rn~tanfı 1 inci0i 
ttalvan gazetesinin: "Millet 

tarihinde essiz bir hııi!.i!!e,, di 
vasırlond1rd1~1 olav budur. 

Halbuki bu h;ıdise tnrihte 
ı:iz dP/!il<lir. Rundım 489 sene 
'-'Cl Türkler İsfanbolun zaotı 
raııında. donanmalannı. o zam 
'<i cok iotidai vesait ve sartl 
,.11~en Dolmal:ıRhl"eden ka Ankara, 6 (TAN) - Ticaret Ve. 

kaleti madeni eşya ve malzeme Jtlıa~ 
U.tçıları birliklerinin iıti~al mevıula· 
rını tcşki? eden maddelere ilivet~ 
yaprak çinko getirtmek hakkını CÜ İ· 
lave etmiştir. Bundan ıonra bu m.ıd 
de münhasıran birlik azalan tarafın-

Stokholm, 6 (A.A.) - Bugün St<ı1'· 
holm'a ıelcn basın ttl~roflan. Alaııııı
ların binlerce Alman yaralısını ya
tırmak üzere Norveç haııtahanel~rine 
el koyduklarını bildirmektedir. Bıır
dan bir kaç hafta evvel A!manhr, 
hastahanelere boşaltmak zorunda k-11· 
malımnın muhtemel olduğunu bıldir
mişlerdir. Simdi ha~tahanelere bu e.
mir vl'rilmlş bulunduğundan, hastala
rın evlerine veyahut okıı11nza nak~in: 
mecburiyet hasıl olmulitur. 

ha biri bu sa hah durumu " vah im" ola- '!!!!!m!!l!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!l!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!I Ankara, 8 (TAN) - Tem:rts mah
kemesi, lcınn 1'eftllenmealnden mQ
tevellit iddialar alt oldufu mahkeme
de isbat edillnclye kadar lcarm te -

Kahire, 8 (A. A. l - Pazar ıünii 
devam eden çarpışmalardan sonra ae
kldncl İngiliz ordusu çlU muharebe· 
sinde teşebbQstı muhafaza etmekte -
dlr. Diler taraftan ban bellrtller 
Mihver orduıthtndn işlerin yolunda 
ıttmedlllnl g6atermektedlr. Her iki 
hücum tilmenl de canhltklarmı çok 
kaybetmlf bir vaz.iyettedlr, 

Par ti Genel Sekreteri 
Ôdemiıe Gitti 

1karm1c:l;ıt' ve k~:nıklar jj.,+;i 
qevoC!hından ffPl"i~rek d;ı~l:-,.. 
~rmak suretivle Kasım~ac:R · 
lerlnde Haliçe indirmMerdf.,. 
beri 1000 er tonluk ~!5 l!'emi 
lbaret olan bu dona11ma bfr il 
icindf! HalirP sredrilmi~fr. 

EJan ge~cek_ti_r._.,.. ___ _ 

l\faarif Vekili Ankarada 
Ankara, 6 (A.A.) - Maarif Vcki

!t Hasan A.ti Yfice1 bugün şehrimite 
dönmüş ve istasyonda Vekilet iter' 
ge!enleri tarafından karşılanmıştır. 

rak vasıflandırıyordu. Genlı bir cep
he üzerinde düıman mane.ralarmı:ı 
ıcrbe11tlıini tahdit malı:sadiyle en ~k 
tehdit altında bulunan kesimlerde ya· 
pılan çarpışmalara birçok Ruı tankl:ın 
sürülmüş ve bu zuh~ı kuvvetler b":: 
gündenberi süren çılgınca Alman bııı 
kısma aiır kayıplar verdirmekte bu 

lunrmıılardır, 

Tahrip edilen tanklar 
Moskova, 8 (A .A.) - Resmi bir hlrl icap edeceğine ve şahı~lartna 

iıtatiıUie g8re, Sovyet hava kuvver kat'şı işlenmiş olın ııuı;lardan dolayı 
!eri geçen ay içinde Mihverin t OOS mümeyyiz kQçilklerin dava ve tf.kA
tanlıını tahrip etmif veya haaara af· yet hakktna malik olduklarına dair 
ratmııstır. ·iki tevhidi içtihat kararı vermiştir, 

f:ım!r, 6 (A.A.) - Parti Genel ~ek 
reteri Memduh Sevket Esend:ıl du • 
akpm Ödernlıe hareket etmiştir Gı;, 
nel Sekreter dönli5Unde Tireye ele uf· 
rayacak ve tetkiklerde bulunacaktır, 

Halbuki İt<ılv.sın hotlıı..., !:in 
ondan fıızla d~!ilr1ir v,. ft::ıl• 

ıı;Pteııinin de si)vlf'rf:ıı;i S?iH 
'botlar ancak bir hafta i~ 
nnkledilebflmistlr 
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erlindeUmumiHayatÇocuğu Var Diye 
AT S l D • 7 Hastaneye ~lınmıyan 

TOrklye ' Eonebl 
1400 Kr. t s .... 2800 
760 11 1 AJ 1IOO 
400 " • " 800 
150 • t • aoo 

Adree deöl"lrmek (2!1) kuruttur 

ı.ye uret e ueçıyor • Zavallı Kadının Akibeti · eUGüN 
~ıva~'°polclan Sonra 

Yazan: M. ANT~N 

sivaıtopolun A!manlar tarafmdaıı 

Bahar Arifesinde Berlin Sokaklarında Her Zamankinden 
Fazla Kalabalık Görülüyor, Her Lisan Konuşuluyor, 
Kadınlar da Sivil Üniformelan ile Dolaşıyorlar 

Memleketimizln Böyle Analara 
Ve Pek Çok Çocuklara ihtiyacı 
V.-ken Bu Muamele Doğru Değff «Mr 

iıgali, Rostof lstikamethlde ta
huza geçmiye hazırlanan Alman or. 
kııunun sağ cenahını tehditten kar
•rması dolayısiyle AJmaalar için bir 
cazanç teııkil etmektedir, A::rni ııa
~nda Od•a ve Nikoln1ef'i evvelce 

9erllnin, hiç bir zaman bu !tadar 
niifaıu olmamıştı. Ahallsioıin 

bfrçoiu sllih altında ve cephede bu· 
lunayordu, Pakat Berline memleketin 
her tarafmdan ıelen devlet m:=.nur
larrna, parti mensuplarına, ihtıs ıs 
sahibi ieçllere iııgal edilen ycr!er
den, müttefik devletlerden gönderi· 
len bir c;ok amele de inzimam ederek 
şehrin nüfusunu bir 'kaç yüz bin kişi 
fazlalaşttrmıııtır. Bunun eseri, sok'lk.. 
tarda gi:hillüyor, bir mesken aran
dığı zaman hissediliyor. 

da oldub g .. yat aeseliai Wle~ Yalaz bir ltlre olaa Rusyala harp Ga!ata i'dttr111111ın 8tmc!!. o ba41-
m•i en sUc Mr mntledir. Afttl1'a 41emelr (ray h9rbl) demekdT. Bıı, f tuf1 ~ YAZAN· 1111ııı.. nl memleketine d-
lı:ıtaaı bu ihtiyacı deniz aşın yerden 1914 te nasılsa 1942 de de böyied.lı . ırm 3

"
1 

i · i • - ' 
ybetmlş olan kızıl donanm&71 de 

•aradenizdeki en mühim üssünden 
~ahrum bırakmııtır. Fakat ba lı::tyıbın 
lovyetler için o kadar bayati bir e
~ınmiyeti olduiun• .zannediyoruz. 
'ızıl donanma bilhassa son aylardl 

~i kızmış taışlarının 

1 
S & f D I ES LE R 

1 
'ilreMlecek. raerhnMt naldettirmek suretiyle t.aln edıyor. A~ l'usların rkat ederken üzerine oturmuş. ıt- ~ 8 bir '9lpu?' bp. 

da. Halbuki deniz harpleri. ablok.ı.!ar tahrip ettUderi yolları derhal t.ımlr lıyan bir kadın. k<u tanı ıramalrt8clrr w 
şimdi buna mani elmalstnbr, Harpt• ediyor ionn cephede barbedcn lr:uv ~nc1a Mr de tlMll\o onun için Oa•,..tı 
e,,.el Naayoeıtl 1o.,.1ıst tefleri vetlel"e yl)'aek içecek. St"cek •e çocab var. Kızım tqlar ednl, çare-f rıhtımı tis_..,e oturup çilelı ~· 
m•ele e deldi earette meş..ı !ıl· mtihfmmatt. kibrite batt.i nişanlıt.. ıla dertler batrını yabn b1I kadıoıın celenlere atlamaktadır. 
m•lar ve memlcketfn 1RI tlittyaCIM ftM l'tindeneeklerl kan .,_,5 tala ... hali, ce1enin. -geçenin merhametini çc * * 

vastopolun Alman hava kuvvet.:e::i 

i 
&rafından gece gündüz bombardnnan 
ailmeai yüzünden esasen bu üsten la. 
lkiyte istifade edemiyordu. Diier et. 
etten bir donanmanın ıimdi Novo-
:>ssisk ve bilha11a hava taarruzların:ı 
~rıı daha masun bir vaziyette balu
an Batum limanından istifade etme11i 
ııimlriindür, Sovyetler herhalde bir 
~edenberi, bir ticaret llmanl olaa 

tumu bir deniz ü11ü haline getir
,_ tiye muvaffak olmU1lardır. Esasen 
e J>vyetlerin JrüçUk birlllı:lerdea mtirelı. 

~P olan Kuadenlz donanmaları için 
J.iYuk üslere malik olmak büyük bir 
•rııret def ildir. 

SivastQPolwı cliiameaiııden sonra 
•rk ceph•inde harekltiD c1aha siJ&4e 
ddetlendiii ıörüliiyor, Alman?.u 
>Ursk, Biyelqorod, Volgansiak keain>
ırınde şiddetli taarruzlara ıeçmışler-
lr. Almaa kaynaklanna cöre Alman 
ııvveUeri Kursk ile Harkof arasında 
tniı bir ecelik açmıya muaffak O• 

.rak, Kafkaspya karşı ılmalden ta
•ruz eden bir orduya karfı tabıi bir 
ildafaa hattı o!an Don nehrine var-
111larcbr Bu iddialı haberler, So~yet 
•Yrıaklu'.ı tarafından teyit edilmemiş. 

- t. Almanlar ayni nmanda 'Moıkova
tn §İmalinde Kallnin kesiminde de 

1 :r cedik açmıya muvaffak olmaılar~ 
- l Kınlordanun bir kar•ı taanmı ile 
- iki menılerlne dönmek :ıorunda ltal 
- şiardır, 

- A!man matbuat n siyasi mahfilleri 
lrk cephesinde cereyan eden barcklt 
kkmda ıu nıütalealarda bulunmak. 
dırlar: Alman taarruzlarmm ıı:ayc;ai 
Prak kaaannıaktan ziyade dü~nıuı 
vveUerinı yok etmektir ve pek ya-

- Snda he1ecanlı haberler beklemııeli-ir, 

Şehrin merkez sokaklarmdan bl· 
rinde, "Aleksandr Platz'' ın bfr bl
rahanealnde bol bol Flaman'ca, ıt.ıl. 
nnca. yahut Fransızca konuşuluyor, 
kimse başını kaldırıp bakmıyor. 

Büyük bir dava ile utratan biı 
memleketin payitahtı olan Bertin bir 
ecııebiııin vücudü bfıscdilmiyccek 
kadar Avrupanaı en ' 1MWetlerarası,, 
ıehridlr. 

Hariei uğifildik azdır: 
ilk nazarda otomobil naktlyatrr,n 

hlaaecliJecek derecede ua1aliılir.
dan bepa 1938 Berllni ile IM2 Beı-
lfni arumda bli:rUk bir fark ı~biil-

her ,eyden evvel d .. ibunüşlerdi. Zi· rıncaya kadar her şeyi cönder170T. kiyor. Bu atlayışta profesyonel bir 
rUt nazırı Mösyö Va1ter Darr hS- Almanyanın demlryola mütehc1s.ıs dılencl edası, 1taldınmdan yetişme 
il bugün bu iş için biıyük bir ııay. lan bu kış mlUlio1 bir mesele ku· maht? bir 07Dbaz ustalı~r yok. tçtcn 
ret aarfetmektedir. ıısmd.a kaldılar: Büyük 5?~klaıda aila71tta c&s ~aşının göz pmarlanıı
Almanyanın bütün cuefllitrf JMt· tra itlctmeır.J Rıa~yada idi bil' ma- darı akıp Ye bu atlayışın yürek!eri 

çilen~ kolzanın kentalinin lıD'k dert kine üzeriaclt ıilôıidet - iteıcl, o- ,._,şı bafka türlü oluyor. 
çl__, ıtalm kartnında dahi ols&lar don- Kac1msn hüine acıyanlardan bit 

lftlfktan elli marka. haeh ... ay ~· mail tehlikesine aaruziv~llf', Yilıua lnsmr, onun lazcın taşlar ilzerirıde 
tobumunun .'die~s.endenl doFkı~rıa beıkaf.- onlar delll battl lokomotıf lıUe do- kavruk bir koku çıkarmıya baehyan 
nlacatını bil rıyor ar. a..,.t u 1 nabillr . . _ . 
yat bütün tohamlannı ia•e tqklli. • ça.-.afının ete~lenne bır ıkı metelik 
tıu vermeyi taahhtıt edenler ıdn· Belki gannın lokomotifi bıra~arak ıeçıyo~lar ve kim bilir ~a 
dir B"" 1 0 1 .. kla beraber a111 meo. caalı hareketleri ıle de merhametten-
.. R°J.;..m fitili edilen ıeonıe a. ''E11r11U,, olacak/ n~. ~?Jll de kendi dar aöriWerlne 
,..S•lni -.itletınek •e oralaria yai •e. 9ereket 'ftraln enelce Slbir72 gore 12asanb1dannm lc:abıaı 7aptllsla: 
rıl!llllı!k nebat yeti,tirmektir. Bunu l· hattı için Henket ve oirnllaıı nnı sadnbı.yorlar. Fakaht kadiın bf a ks~~ı 
:r- .. 1 1 .. - ve hu ınane mer amet n ar rııua 

çirı Alman muteha1111 arı ça ,,ıyor- adında bir Alman müessesesi çıllıı- ..a....::.ı 1 0 
h la '--k 1 

tar, fakat daha biraz beklemek kap mııtı Hemea incimada mani olacak =:::ı · .:.. ... :: rtahn.,. ıra sarsı ıyor ~e 
ede . -u a ıuıw.. • ,.,, yavrusunun ar-

~· . . h~sud 'bir mahfaa yaptı Ti banc!ah ana soımıtu tdit.UZ memesinin U· 
8ımdikı halde Ruı,a&a harbeden cuzel neticeler elde edildi Bu ıru· da ·· 1 • d .. -ı · d 

R d 1 ..ı Alma ~ le · cun n, .goz enn en a .. rp go sun en 
17ş or u arını .,.ne nya « vakkat tedbirle iktifa edilmedi Bii· k ı d d" dl ı 

milyor. lnrfUz bombardımanının bı· mektedlr. yük bir mühendis olan doktor. rodt ayan tuz u ııu?"u iP. ~ ı~e em r Y~;· 
raktıiı izler tamamen bybolmqtar "Euruss" adlı bir lokomotif hazı"- . Eli çantalı, ıyi gıyınm:ı, orta yal"'ı 
B b d,. ı 1.1- t B-lJ- """M>l:.ıir • . . . .' hır adam, kadına sokuluyor: om a uıen 99 er yen U1111 J'<IJll' - ~' uı •K<y- uı • Iadı Bu tip !okomotıfın birıncısi · 
mış, yahut tamir edilmiıtir. Muha- Bütflit 19..ıumta Jaıe mac1tte1erf f· Blrtncl Hm11u!a Henket fabrlkata- -K dHamm..ydiyor.IN17e dai!da17kolraunk?. 
f dil · l"" ·· ""l · ı a ının agzı açı ıyor u an ı • 
~~. e . m9.ıne uzam goru mıyen pn a,atı fiyat konalmuıtar, rından çıktı. 55 derece soğuğa ta· pırdıyor fakat açılan b~ dudaklaıd:.n 
~uç~ hır mıkdar ~v 1e tamamen kal YaJnı• kontrole tabi olmıyan Ye lüks hammüt ediyor ve 2000 beygir kav- cevap y~rine söz detil, karumut bo-

rı ışbr. Beri ?ı z ~a.ret eden bir acMedllen prap, konyak ve çfc;ek g\ veti en atrr bir katan saatte 170 kL gyazda düfümlenip kalmıı iki hıçkırık 
adamın en çok dikkatıru çekecek te- .. · ··k ._., t..ı lom t ·· ti B t ' · . .. . . .. .. bl lub eşya,nın fiyatı Yll se .. ur. r• e re ıura e uçuruyor. u ren- çıkıyor ve bunu bir iç çekiı takip e-
feniiat, sazete koıklerımn onuııde ? lo'kantalarda yemek meselesi de bu- ler prensip itibariyle iıtill edilen diyor 
zun 11ralanmalardır. Avrupanın lıii d 1.·1.1:. Rus arazisine tahsis edilmiıtir ı · · .. il • dam k dı b'-t "" l k ti · d ld • 'bi na auı .....-• • yı yurelı: , ınsan a , a na n 
un mem c c erın e 0 uca I· Fakat bu pahabhk tiyatro Ye ${. Harbin icap ettirdiil vaziyetten · · · ,_ ... _ 

-harp halinde bulunan Finlanda ta • d i ..... 1 • bardak .. ıçırıyor, onan ... ru,an uu-
f da il k•::. Al da nlft'lalar cibi mü ... eselerin •w.m o an bu icat oaııa ıonra arı bd~ iannı nyla olıun ralryor Ye yanan 

~-:_ m nhvl ertte"nl -ıt Umtal~ykakl!-rt rtddetmelerlne mani delfldtr. Ev ic;ln sulh zamanında da blitlin Avrupnda yüreğini insanca allkası ile biraz t.e-
cını sse ır YM. s e ı cı • ı:ı--mı 1 .. _ b -~ bn a. ku'lanılacaktır 

yapmak Jçin kullanılan sellülo:ı:ııa ki. _.. a o an .. ,a_n a.- N • • rinletiyor. Kadm kesik cilmlekrle 
iıttan ziyade iplik imalinde kullanıl- l111acat bir ıey ltalunmadıtı !çl:ı 328 ~otuz fenik! derdini anlatmıya baıhyor: 

dah f k ·· "T' bltçeae kalaa fula para eilenceye * * 
maıı a ımıva ı goru uyor.. • urfecllliyor. Şimdilik yeglne seyahat imklnını 

Sabah dokuzdan sonra ekseT'ıye bır t,te Berllnin hele akeamlan ba ka. bulan A-palılar, Alman aı-
tek •uetc bulunamıyor Bu saat g~ da nlı b" '-·-t ..... 
Çince Jı:öşk sahibi, ecnebi memlek~t. L-'br. C8b .1.. tr ~- 7apmuumı I::• kerJeridir; hemen hemen hepsu.in 
1 d 1 b .. .. · uw ı uaur 'eok clll bilir,, olmalarına bir ıcy er en ge en azı gunu geçmıı ıa- . . · 
zete nüshalarından başka bir şey bu Hıç bır yerde hattl şehrin en ke- blmamııbr, Bama anlamak için bir 
Iunmıyan dükklnt ile meırul bile nar mahallelerinde bile havı dökül- Alman kitap evine cirmek kifidır, 

A ne Sarı, Karadeniz byıJaruıın 

olmıya lüzum görmüyor ~·· J1Pl"U111111 elblee, altı- 4elllr Orada bir lıaı fenik mulrabUinle 
- 1 ı · H d f1 · JCanchlr'a ci1'en adam yolıııtar. uker Ye memurlar için Usan öit'etme 
ıe ıren e e er Basış adedi azalmış ?lmakla be Berlinlilere en cok yokhııfanc!an kitaplan aatrlmahachr. 
Al 1 ı-aber Alman gazetelcrlnın formaları ...;..a:t . l.a...'-'-- d.1-: L Bunlardan aeki:ı aa-zahk ufak for. 

aaflam bünyeli, çalışmaktan yı:,. 
mıyan. olur olmaz marazla yerlere, ıe
rllmiyen kadınlardan biridir, daha 
sençtir de. Onan kadınlık tell'*111İ 
evde ve tarlada kadınca çalııma• ve 
doiurmaktır. 

Bu tellkkinin icap!arma uyup çah
tır ve dofarurkcm bir giin carai:ı bır 
dert eteklerine sarılmış ve onu tl la
tanbullara, Galata rıhtımının ba ha
mam göbeği gibi kızgın taşlanmıı ü
zerine atmıştır. 

maıı arın Harkof ne Kursk arasın d.d" . . H 1 bili al ba i l1IU eeaeır o~ ma _...a ne o .,, 
aki cephede binlerce tank ve tay- "k.llmemr'ştırk c~ı b. tt daiu aonıluraa onda sekisi "tütiiıı" maJara, yazı makinesi hunıfatiyle 
•re ve yiiz binlerce askerle yaptık· ıe uı tay a çı ıyor ar. cavabnn verirler. saf, 10l, J'tmek, .,,._k, yol, tren, 

ı ıiddetıi taarruzlarla şa hedeflere Berlide iaşe vaziyeti: Almanlann haU'ten enel f\1'111 tar!a; ev: köprii; nehir: kapı; pen-
armak ıstedılcleri anlaıılıyor: Sürat- 1"0 iipralanna dilıkiln olc!uktannı çere gibi Hbnunta kelimeler ba:st~-

Don nehrine vararak karşı taraf Gec;en sene hububat memnn o- herk• bUir. Tertemiz, panl pars.I tü. mıe olanları vardır, 
ııvvetlerine Yeni müdafaa battanl'I lunacak kadar iY'i deiildi. Ba.. tindi dükklnlarm bir porselen maP. Velhasıl vaıatt hesaı>la otuz fenık'e 
ltmak fırsat ve zamanı vermekıizın na rağmen hüktlmet halka: "Ba kıt aaına beuer •e beyaz bltlsll atıcı 323 kelime atılmürtachr 
il tabit ınUdafaa hattını aımak ve bu erzak ekııikliii olmıyacaktırl,. de- miat size iceeeiiniz ılıarlar, slıa- Elll fenik verilirse ta~ cümleli ve 
arcUe Voroncj'de 'Moslı:ova - Rostof miıU. Berlinliler, hiildlmetin vaadi- .tııı h klnnda ta · 1 rd bahıı ur resimli kitaplara hak kaz•"•lır Bu 1 ni tuttuiunu cördüler. ~,-ar • Yııye e e 11 

• .... f tmıryo unu ve Sovyetlerin merkez ve lardı. Dülı:kinlar deiiememittir fwt kitaplarda blrcolı: euanın resi~ıcrl 
ınup orduları arasındaki irtibatı Jı:-:s. Patates, şalgam, pancar, ilhana hiç tltün mahdut mlkdarda •erl1lyor. nrdrr. Lisan bf!miyen resmi göst-.-

• ıek ve Xıztlorda sttratle ric:U ede- bir zaman eksilmcmiatir. Bir ecnebi MYYAh içln Alman ıo- rerek sorabilir: 

r ;ediil tak_ dirde bunları -ber irme İtabadan getirilen konserve mq. .....Ll d '"rül d :ı.: 11r11~ b" . - Bunun n-tı ne kadardır• -'- ,,_... • 1 l blbe gı"bı" zerze.,~t - ann a co en ea•• ... n ırı ı~ ' 
.ar- esır etmek Bu muvaffakı0etler va ar a pırasa. . r • ...._ L'-dm m-·1-- ~-.. 1-- ol· B olcla tertl -.a.:ı 1 pazarda klfi mıkdarda mevcat~r. =. ,...cb -ııu-ıu --• Q 7 p ,.... mit Fransızca 
~n sonra Volga· nehrini de aprair Hakıld peynirler tekrar satıp çık. ._11 r, lnsilfzce, İtalyanca, İspanyolca, Po.'. 

"&trakan istikametinde f)erlem,.ır: ve ID " lonyaca, Rti~. Sı~, Arapça, Nor. 
il suretle ltoıtof kesimindeki Sov1et mııtır. Tar~ ıa~ılan. ekmek Alm=1""° ıpltiiıa vagonlar veçyaca, Fince, Danirnarkahca, Rum 
llnctlerint büyük bir cember içir:.c da Uç tip iizerınedır: Beyaz, anıer, .__ 1-'-'"'" ca tecat kitaptan ba11Jmı,tır. e lmü siyah. eeıllfS ~ınuır: 

. ve blitiin Kafkasyanın SovJ'~ Vason!ardar orduıihlarda milt-.ma. 
~ jııl7anrn esas kmm1ari11e irtibatını Yağ meselesi: 9a1aar urbi rann ıcita otdab cı diyen dıı bllgilerinı ııerıetmekte me~ 
· •smek. Fakat Alman ordalannın mal betle Alman faaliyetinin seyrl caldiirler. Bazan terakkilerini ımla-
~ ve insan üstünlüfüne malilı: oL Mlkdarı tahdit edilen 7eılnıı mlte1İladi"'1 artmaktadır, Be '-nr. mak için iki uker birbirlerini imt:i-

e ~ leçen sene bile muvaffak ola.. madde tereyaf ve marcaıitı· blın en bariz allmeti ıiYil nakliya- han ediyorlar. 
ı..• .. U'I ba~e maauam bir •eb- etil". Çoc:Qıara n ihtiyarlara tallllıl tiD tahdit edlba•icHr. Kıp timendi· Slmdilik en futa öfrenilmek iıte-

su daha za)'lf ve dah• yorgun ol- edilen aütün de tev:ıl mikdan biraz ferlere, bir sençlik klübiine menwp nilen liıan Raıçadır. 
•klan. bu sene baıaral>:, ... • •-..;.U azaltılmıihr. Çocuklar ve lhti:rarlar- ohnıyan ka:rakçılann trenlere al:n- Fakat 1939 Eylillündenberi aflih 
lnnettırece& nıalml eebepler yottar, dan ıa:rd olanlar günde ka1111aiı a· mamalan emrediliyordu. Biraz sonra altında bulunan milyonlarca gene; 
Times lizeteıine göre: Şark cephe. hnmq sütün bir litrenin Mldlrdc bl. pana11rlar llfTedildi. Daha eonra et Alman liç hattl dör dil hakkında a

pde beklenen büYiik taarruz bati•· ri:rle kanaat etmiye mecburdurlar. U kilometreden uakta olan sportif damablh malQmat sahibi olmuş ad-
ıllttır. Fakat Mareoa~ Timoçenkonı:;n !!!!!!A!!!!!lm!!!!!an!!iy!!!a!!d~a!!!A!!!!!!!!v!!!ra!!i~!!!a!!!n!!!m!!!l!h!!e!lrlit•an•fl!lıtl!lı.!I! seyahatler menedildi. dedilebllirler. 
t•rkof taarruza ve Sivaatopol mlid1. 
ıası Alınaıı pllnlannı altust edet'clc 

t.. 1 taarruzu cok ceciktirmiıtir. 
_Askeri Dıiitebauıalann bnaatlerlr.e 
~' MarepJ Tiınoçenko Alman taarııu-
~~~ ~·- bir yıpratma ve yomıa 

tı -'""'"'llDakta ve esaslı mevzllcrl 
=~tle Dıiıdafaa ederek kuvvetlerini:> 
........ er a?tnıa alınmuı tehlikesi huıl 
ı.•n . yerlerde dÜfl'lana alır aayl.ıt 

:rerek ıerı çekilmekte, bilhUt!a 
~ 

1 
annı taıarnıfla kullanmakta ve 

b;
1
" zanıanr celince yapılacak t• 
ar i~ aalı:lamaktadır Her Sov-

topuııun ayııi nmanck tank ct.fı 
~tpu olarak kuI!a.nılmaaı ve Sovyd 

1 
a kUVvetlerinin üıtünliiiil Alman 

Yazan: FRANÇls DE CROISSE'I' Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYARINDA 

- Sahi mi? 
- Şimdi ay sini gibi yuvarlak, ıe-

celeri saraylar gölün üzerinde sarı 
akisler yapıyor. Benaris'de pireler 
ne kadarsa, orada da daldan dala sıç
rıyarı o kadar mavmun bulacaksınız. 

- Devam ediniz. Sonra? 
- Sonrası bu kadar. 
Yarm lidecetinı. Hollicott 1ienl 

mat etti. 

f<,a,..~ Kar14 .. 
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lan da on bir "811ftc!a, 
- Herkesin n.emı bu kadar Mil

kemmel bi'lmeıUıe ....... k kabil 
delil. 

- "-Ba!oft.. !ika. talaMm ee
ni'den. kilolk alı.lan •oıa,. w pek 
alqlıdır. 

- O kadar slşman mı! 
- Haya, bitlkh lrıceclk; ona "Ba-

vırla: 
- Nasd olur! dedi . Kilçilk bir mi

ralq oiludur. Ha' ikiai de ufak rüt
be4e o1an bu ild rablt, hiç Myle a-
18' Mr IMIUu,.t altma litWler mf? 

* * 

Fatsalı Ayşe. son doiumunu ya;ltrlı 
zaman bu maraza yakalınmıt, Fataa 
nm bitin heklnü hocası, ebetl nlacsi 
derdine çare bulamamı,ıardır. 

Fatsa sıhhat dairesi bu derdin tı
tanbuldalı:i hastahanelerde iyl olacaKı
nı ı8y!emie, fakat elinde avcunda "n 
paralan olmıyan Ayşeciğin devlet :rıu
dımı olmadıkça t11tanbula cideu:aye
cetf anlaıılmıştıt. 

Fatsa hükt"lmet doktoru bunun da 
çaresini bulmuş, onu aıhhat mtidlrlil. 
tüne yollamıı, sıhhat mildürlüiil de 
Ane Sanyı İstanbul hastahanelerbıde 
tedavi edilmek üzere İııtanbul sdahat 
müdürliifüne göndermiştir. 
Ayşeciğin asıl talisizl'iii de İstııabu. 

la celclikten sonra bql&mıttır. • 4 • 
\ * * ıstanbul Sıhhat müdürlüiü Anenln 
evrakını tetkik etmlı, onu !stan

bulun biricik doğum hastahanesi olan 
Hasekiye cöndermlı ve yabrılma11 i
çin emir veı-miştir. 

Haatabaaedc Ane umı uadı:va 
muayene edilmiş: 

- Kızım, denilmie. ıenln bu basta. 
lrtın öyle ayakta tedavi i!e geçmez, 
yatman llzım. Eğer burada yatan:ın 
intallah bir aya kalmaz Jyi olur.an. 

- Hay allab razı olsun. Ben dı: zıı. 
ten baraya yatırılmak üzere ıönde
rildim. 

- Eh... Çocutunu bırak gel. 
- Çocuğu nereye bırakacatım? 
- ne bl?elim biz. Ananı. kardqirıe. 

teyzene, filin birisine bırak ı,tf! .. 
- Benim harada kimsem yok 1ri 1 

Ben çocuiumla beraber yatmıya mec· ........ 
- O, olmaz. Biz seni çocutunla be

raber 11amll•tl9" alallla'1:1. 
Ve A:vtecilr, yol, la itil~ ita 11C

süz bacaknz ml!mlelr:ett., OD paruız 
ıokak ortaıında kalmıı. 

* * 

A necilin derdini dinli,_ ılnaan a. 
dam. Taşhanda yaııhaneet ol:uı 

Sacl ac1mda bir ntanda,tır. Anenin 
evrakım sözden ~ı,, liSyl~k!-e
rinha clotraluftına t~t •den ba "" 
rakın lserlne bir iki damla 18• ,.... 
tı c1a o llt.. etmit •e Ane7e: 

- Hele een benim ile beralter gel 
bakalnn. Dem\ttlr. '4mdillk sanıı ıoa. 
terecetim otehle ,.t. Ben 7arm Mt'I 
hastahaneye yerJe,tirir. olmu• rnel'I 

leketine cöUlriirllm. Al!ama •. 
Ane71 Galat• otelleriac!en tılrlne 

7erleştlren Sadi Ata.enet lt1ı i, ofa 
rak oaa bir yadam ucalr 79T1elr su
nabilmek için aşçıya, a:ıha evvel dr 
bo$ midesin' bııstıNcak bir lokma et. 
mek balabilmek için faıe metar!a
luna koennı!Star, 24 ... mıı: bir eklnelr 
karnesi aldıktan sonra da bu macet>a
YI blSylece blre anlatım• Ye elinde 
Anedtfn -J"Bnlan ıaz "" tle sflln
mit- evnJn oldaftl mlfl• ltnst:ııh_.M 

hastahane ttola•ııt dert~I iradına t!fa a
ra1111ya baılımr•tn' . .. 
ı• 'ftka, Haseki ba8tahann!nde t"1r 

Stk raıtlıtftfnnız YakalıırdanthT 
ve mtallah ıon Yandır. Ctln1rU bu 'ha . 
disedeıı sonra H;1aek!nfn ser :11b'bl 
ıteliemhıtir Umn-.onır kf "P.nl ser ta 
bip ba kabil vakalara meydan Yermi· 
yecek, h111ta'h:i9.nenln teshıl makudı.,ı 
uygun şekilde it cısrecektlr. 

Haseki 'hastahanesi, cocatrtu lı:adır. 
lann yatma11nıı en mUıııJt hastahan~
dir. 'Burada toh1ıs11.ları yııtınn ÇDCt'1r 

!annı aokafa atmazlar Cocuklan da 
analarmın ko:Pnuna •erfrler. A"ee1th 
yavrun da oeklll anaaimın komu" 
da yatabilirdi. 

Bu mfimJdla olmaaa llile, Patu&.n 
16nderilmle on ı>araarz bir kadın Jı:eL 
dınmlar ü:ıednde brrıblmaz, hiç ol 
muaa ~e!difi kanalla mem!eketlote i
ade •dil1rdi Ternennimis im v11~la· 
nn wkerrüriiıuı mevdan verflm""'"~ı
dir. Bizim memlelretlmts Ane libi 
analara 'H onun kucıtındtld çoca'lr 
ıibJ pek çok çocaklanı nıuht.ctır ('" 
.:ıı:.""1_,. .. 1. ,_.,_....., __ ---•- ... •· ... .:.·· -VEFAT 

Tflccardan Hakkı, Nejad, Ferruh, 
Atıf Seobet ve tmperial Kemfkal İn
dustm (Turkey) IJmJtied Şirketi mo
düril Kenan 6elbet ve Univenite 
Fen l'akQlteill DoçuıUerinden Tur
ban Şefbet ve Şeyda Anboilunuıı 
babalarf ve tüccardan Adil Ara~ 
lunun kaJlD peden Selinik ..an
dan Bay 

ŞEŞBEŞ ZADE ABDI 
Dün fücceten rahmetı rahmana ka

vuşmuştur, Cenazesi buıünkil Salı 
ıünQ ıaat bete çeyrek kala Nişantaı, 
Vallkonatı caddeat '15 No. lu aprtı
manmdan kaldırılarak Maçka4a Teo
~klye camlinde ikindi namamıı mO
teaktp namaz! kılmdıktan sonra J'e
rik8y kabristantnd:ı ebedi istirahat -
gAhma tevdi edilecektir, Cenabıhak 
kendisini rahm~ mazhar ve bilt(ln 
allesl efradına sabır Ihsan eylesin. 

Canaze Levasımatı P . Anl'elldlı 

,. D IK KAT., 
10, 11 ve 12 Temmus 1942 

gün1eri Takaimce bulunan Dal
cıbk - Eskrim - Tenla IOübO 
Kortlar!1'da, me,bur 

ALMAN TENl8ÇIURI 

ile yaptlacak TZNtl MACLA1U 
için, bDetler 111tııa cdt•ntmıstır 
Yerler numaralıdır. Biletler, her 
gün saat 9 daa 11 n ft 11,30 
dan 20 ye kadar Dalcılık - Es
krim - r.nıa KlübQ k.ltfplilln· 

' den altnabfUr _, 

lar1ına ve tank teşekküllerine "iır 
lYıp ar verdirmektedir. Bundan bal' 
1 Sovyetıerın derinliiinc 7apılmıı o. 
/.l ~~dafaa hatlannı aımanın da çok 
lıııkü. olduiu göriilmektedir. 
Sar~ cep~eslnin IJ2ahtclif keılft\le

"ndekı vazıyet gözônilne getirilecek 
İngilfzvarl Bir Glin 

lehiftlen etkar çtlnnaz Tumna neh
rinden ayrılan ırmaklardan birini ta
kip ettik ve birdenbire bAkir ormana 
daldık. 

lorı., demelerinin ee~bl, dostlanm -
dan 'Ve ordunun en SJ)Ol'eu zabitle -
rlnden olan mOJhtm Danvt11e ne yOz- Hayretle sordum: ' 

jlıeclifn karnı açtır. lıtanbula TEllKKOR - Annemis Ruhlye 
geldi ıetell atıma bir lokma- Artunkal'ln 6Ulmll dola7ıa1,yle ıerek 

cık ekmek lroymamı,tır, Nereye, ld.. bizzat ıelerek ft pNlma mektup " 
me baş vurduysa ona: telgrafla acılarımın tetlrak 9den dost 

- 'Kame? .. Demlı?er. karae tela lamna:a mbınet ve teıekkQrlerimlzl 
rlttlli ,,.. ae eUne karne •mııc- SB)'ııJa,nmızla IUJW'W, 

rsa, iki tarafın büyük kavvetlerlnln Hollicott memnun kol saatine bak-
ber altına alınmalarına en miisait tıktan sonra ayala kalktı ve: 

~n kesimlerin Katinin ve Smolenak - Yemek vakti! dedi. "Berley., ter 
rtduiu anlaşılır. Buan Jçindir ki Jll- bizi bekliyorlar, Adetleri tam yanm

!ann Xalinin bölseüDde bü7ük da 7emele oturmaktır, 

bap Qulnston 78nekten sonra kot - Neredeyiz? 
tnıvvetl fçln balon :rerfn• onunla jlm- - Holy Land., da •• 
naltik 7ap17orlar. Çoeuiu birlnc1 ka- Hollicott, bu arazinin mukaddea ol. 
tm balkonunl!an a~lar, ap!Man ialmlil " ~ ne lnliat, ne de 
tutuyorlar, av ~ ormana ıelloce nlltlerdir. Artuftkal .ıı..ı 

ı~ıL. TAKViMOEw 
BiR YAPRAK 

Atatürk Müzesi 
-; ~ r-ı r- fjl, 
-;- e.. Yazan: ULUNAY 

Hallsklrgazi caddesinde Atatürk' 
mhe haline çe'Vrilen evini de 

bir he79C11nla lriyaret ettim. illin, 
yaca zeasin defıldir Ve bundan J1 
zendn oWDa.adı: ciinlrii Atatlrk'• 
bir topla itnesi olanlar onaan -b:ı• 
mmeye vermek suretiyle olsun- ay 
ınrya, pek haklı olarak, ra.ıı ol 
yorlar. 

Ben de olaam "1'1ftHdim Clnlrii b 
sedef dilime dahi olsa, Atııt9rk'e 
olman ona bir ndıdyet vert,or. 
hlttralan bir araya toplamalr tein u 
ra .. nlarm biiri]r cüç!ülder brf16111 
da kaldıklınna 1Uphe yolı:taT, 

Fakat meseleyi ba bakımdaa 
keme etmemeli. 

Ya!nız Atatürk'iin o dam altında 
lanmuı olması btıcün mlize haline Jı;~ 
nalan eve baha biçllmea bir kıtm 
vermfıtlr. Bu itibarı. ona senemi 
tJren en kuvvetli lmiJ .. rbn ba b 
ctk incisine bir sedef nzlfeshıi gbrı 
mlif olmasıdır. 

Daha kapmndan cirerlren omm 
a}'Dİ çerçeyederı ırfrdiıiinl, ayni !atlı 
tan geçtifini, ayni merdiven!erden çı 
tıimı dlifiinmek tarif edilmez bir 
yecarı içinde ka!mıya klfidir, 

Mthe binası bucünkU Tlrlci 
bir Ayuofyaaı sayılır Doktor Ru 
Perlt, mtlzentn Atatilrk'ün lbmet 
üii nmanlri tertibata uycun olm 
sına itiraz ediyordu Yine merh 
en yabn1anndan olmak bahtlyarlttı 
na nan doıtlarnndın bhi. milun 
veu.lk itibariyle noksan oldutuma 
Atatlirk'ü bütün ziyaret edenlerin 
radakl lhtiaaa!arının teıblt edil 
lhnn ıeldlffnl lterl atlrflyorda. Ya 
kanda da ıöyled ilmlz veçblle Ata 
tfirk nıilaeaf, bfly(lk Titrk"itn bun 
hayatına alt bir lblde eayıhr. Ba 
bide bir cazibe ~etiyle ,..., 
•aı ona aft bUtlln hlbraları •arııanl 
oraya cekecelrtir Ve nob"n ~rtiJ 
bu noktalar kendi kendine tellft e
dilecektir. 

Bu bakımdan ben AtatOrlr müzest 
:ıencin ve mük•mmel bu'dum, 

SAGLIK · ö~üTLER i 

TABAN ALTINDA 
SIGIL 

Sllfller ellerde olur, ytızde olur, ta 
!arın ara11nda olur. Güzelliie doku 
narsa da insana acı vermes. Fakat ta 
banın a!tmda olursa pek slyac!e ıstıraı 
verir Ellerde ıftil daha zl,.de ço 
cuklara ve ıençlere musallat oldul1 
halde, taban altında ıliili • si,act. 
olcun yaıtakilere ıetir 

Taban a!tında .;filin çok ntlrap •et 
meal, ayaiuı tam da yere bulltr ııols:~ 
tarda çıkmasındandır. Ayak 7V• bn 
madıtı nldt ı'til acı verm•. Yere 
basınca sancı baıtarı gittilrçe ar...ır 
Nihayet ytlrflmek lmklnsız olar •• BöY' 
le, taban altında çıkan sitil eok d.rı 
te1r olur Fakat birden slyada cıktıtı 
da vardır. 

Taban altındı attıı ilk babtta • li. 
le de benzemer Ellerdeki ıttl! mey. 
"'•nı serbest buldafa için cildin il&eriD 
de y(lkselir, halbuki taban altmda aiil1 
ayakkabının içinde dı .. nya dotna ua 
1amryacatından Ye cildin lcer 11lnde 
• .. tın dotru azar Onan icln Ulr ba
bıta nanr gibi c8rtınUr Onun ıiiil 
oldufuna an'amak için iiz:erinck 1\UJo 

n kazımak llzım olur. Nııln' kuwıl.k 
ca eltından, ortası 1ert. etrafı beYH 
Ye yumuıalc sitil meydana çıkar. ,-ine 
kanmakta denın edılirse, o Yaldt si • 
til kanama,.. lta~lar 

Taban altınd ki ıifili kaybettirmek 
ellerdeki sibi • 'filleri kaybetmek 1 bi 
ko!ıy olmaz. Sitili çıkarmadan önee, 
onan •erdiii afnyı dindirmek ilzJ'll. 
dır. Bu da ancak b rkaç ciln avaiı 
yere be11madan istirahat etmekle naı·r 
cibi görünen ılfflfn tızerinl! aca• ıa. 
,.a batırılmı• bezler koymakla "laı
Slffllf ayatı ııcıık suya ıolrmaiı: da 
ainyı aakinleetirlr 

Sonra, tabanın altmd&ld allfli cı • 
karmak ldeta amtllyata ltımm r8ıte • 
rir. Cl?t mütf'hass11lanndan b'lzıl n 
ona röntsen' ı,ıklartyle tedaYi ederleı 
Falı:at en ziyade diyaterml aınaliJ t.at • 
blk olunur. Herhalde taban aJtmdalı:f 
sitili kaybettirmek mlitchauıs heki -
mln itidir 

1 KUÇUK HABERLER 1 
* PJYAliA VA Da.x, V ı.. ... l-n.ı .t.11. _ 

f11.,.~ı. teıtl nıulm•J olan olıılln derileı ıtıl
LHkır saruıc vcrıleçektir. Swnr Baıılr !tun 
larduı l1161ımu kadarıw 11 , ... va " dlfuleri· 

ı de _.ı falırilı:•l•rnıa vcrecclrtir 
... PSTM>L TJCVZlATI - Halh ueım

ro, .. lıararlaıunlan peuollere ıah fft1s b&:sr 
-=ıttır, Bu halta ıçladr '1::tıtma l"ne b.atl• 

nıc.ııtır. + JAS& 8&1.0sı.&Jtl - Mabde Birtilt· 
~ntıiP lrlıttıır defteri •or"9ı .-c1·ır.ı,.. ı>at • .ı• 
ırııtır. Hain dalttıla•alc dar .... ıı.ıııe eri· 
r>in lllıı ayla U ine dof:ıı t&mamn dafitll• 

t• olıııulna çalltllaa'c•lr. 
+ YEMi ADJ.l't "' • '\ lıll. 'ı - DGa q. 

J..o&A MU• ımar ıUdUr 4 •• •• e•· ıo11lanu 
rapılmıt. renı Adlin • .,. lnıuo etralında 
""1!tmele'1le bllhınıılmıııtur Torl•'ltld.i CClm 
, t bet mllddekımıımlsl ıiıltıı-et o.aı 1#.hlrd 
lilr mQıeha11ıu Pro•t, m sanı ~·,ıı:uı lb 
, "hlm huır bulunrna-t ır. 

... AllBA.LAJLlX KAOIT - AınbalajW 
lı:lfit lı:ull:ıillln lı:UcUk Hn&fa verlhulr ki- t• 
lar bunların batlı buluadulduı cemiyetler .. 
liı'I• J'•pılacaktu. Ccmıyeı ld.,.. heyetler 
klfıdı ıtballt bırlfınden alacak " aut. U. 
tbr'1an ıuılıerin4e dafıacakur. 

+ IHT1YAÇLAR1 TOPLAMA MUDU , 
Nl.I - Ticaret Velnllliı lbtıyıcla .,.. ıopla "" tlarrun ıectırek Lnıfasrat bal· fstedilbn kadar ~ 

1 lıfo.ıso.a kesiminden tecrit et- doltlan blziın de dostumuzdur., ısl-
lert •e aYDI amanda ı.-tnsracll" IODOD en 4olru o1dulu nrtn 1l1ndJI.. 
os-._yı tehdit etmeleri miimklln ol· tan olduiwııı a6;yli;yqiın fakat ber
h slbi, kmlordmnaa da -mittefik. halde kimin evkde YWJMk )'94ilimi 

_ A-. ,..w.u A...a M dt:,or? "ClPQ,. larm lsyanmda, anavatan ı-
- Annesf bunun, çocufumm sfnJp- çm a1en tnilUS elWrtertrdn baUri

lerlne fa;ıdtl! ._.._ 111 41Dllll _.. laı1Dı anmak \~ ilç eeyrek asırdan- ~[·····J•ll••··················' .,,., mlidllrO Şlda, .. hrlml•e selml~lr. 

Avnapaya uker pkanna utcbo. bPmek t.tiyonmı: 
ıter11e a71d samanda 'Hflamalı t- Kim bu Berl07'Jer? 
e. Bmolenak kaiminde ...ıs bir ~ biner bfnmez Rontcott ber 

lL..... • seeerek •e Balhk ~ııhillerlne -.nanki libi lüzumsuz tafaiüta baı-
IUll uzanarak Lenlnsrat öniinietd tadı: _ 
Yük Alman tnı..et?erinl çember aı. - Kocast bir miralay fçin ço'k 

al111alan ihtimali ele yok det\1- gençtir: Otuz yedi yaıında. Pek gü
zel olan karısı otuz üı;ündedir, Otul-

1X17le ad- elae8lnu ~ v.Jılll b.t olduJu llbl muWua edlldilin1 
fldDci bUu ...... .-:;.., 1Wll anlattı, G3zlerhn ~ çırpı ~ ya. 

im 
0 

. vat nvat allprbn, birdenbire Jd7 -
D11D 0 

UJ'OI' •• Blraa J1lbet di1m'. retle bir feeyat kopardım: 
- Tı oeeftf Xarenn!a tam M? fnırus 1dr tilin-

OPERA Sinemasında 

ZATI SUNGUR 
- HQIU!l& ~. J'abt o c!a 1>1- ıaruı belfrdt. Temyeştt paı1rlan, par-

rtnal katı daha ~ ...,... lalı: çt~ &6beklerble ısy1ea1ne bir Temsmerl Mmraffakıyele Denin Ediyor. 
- Ya bir gQn yüzbaşı. yahut tnn- fngfllz kTr mat-.zarası ki, glSzlerim A- Her A'-•- Seanılar Saat 9,30 da Başlar. 

llzlm tam samanında çoeulu tuta - deta sümrilt ça:ytrlar üzerinde "Kri- ft90" .. 

mnzlaraa ne olacak~ ket.. 01UDculannı aradı. ..~--Yerlerinizi lwmen tedeik efUnlz. 'l'el:.1()811 •mlll" 
Hollb:oU aö7JedilindeD embı bir ta.. ( Dev1nu var)' 

0 PLANTl'9AR: 

8BYKOI OENCLll: ntnıu BAllCAN 
IOINDAJlı s-ar...ıa U tetl'nıur "aıar ., 

(il) "- C. H. J>, ~"oz kara rnırkeıin 
ılacalrtrr 

NiKAH - llaarlf Veklle'1 yayı• 
mevleri )(QdQrQ Bay Vecihi ile ayn: 
mOeaeae memurlarındLn Bayan Sel· 
mamn din nfklhlan kıyılmıştır. Ge ç 
evlileri tebrik ederir 
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L LOSY-0 
an Çtl Jesyenly1e 

eildln rıdası olan te. 
Şi~l 40, iki 

Pudra, Boya,. Ruj ve Kremlerin cil.d üzerinde tahribatı. Mutbaktaki iloiaıı ve yemek kolmlamıı, lliı, daman ve tozlardan hasıl olan kirleri, çizgileri, Jekelerl, buı1ltulduk1an n bilhassa çlllen 
ısl~ş temız bir ~uğu çehıenıze. veya cildinize sijrdüğünüı zaman hasıl olan kir tama.mile .isbat eder ki cild bu yüzden ba;yatfyetbü b7betmekted.lr. Clld bunun için buru§ur ve ihtiyarlapf.. 
nefius noktalan Ya& ve kir tabakalariyl~ tıkalıdır. Onun için cildi daima Basan C:il losyoniyle.t!Jmi.zlemeU, kirleri ve çilleri iule etmelidir. ~ _,. dahi Balan Çil losyonu cilde ve çehı eye ı 

· misli 65, dört miıll 100 kant§ __ ,., ... ..,.,., .• .,, ......... 0 -·ne?:- .oe.: 

1 ASKERLiK IŞLERt I 
339 lular Çağırılıyor 

PATIH AS. ŞB&SUW.lı.N: 1 - Uf do 
tvmıu Tc bu doiumlularl& mııameleJ'• tlbi 

\lkcllcflcrln ilk ve aon yoklamalarına t/7 / 
ı43 pazartesi sabahından itibaren her rilıı 
abah 9 cbn 1l J'• kadar ıubc omuında 
~ılaııacatrııdan :roklama7a aelecek mlllıellcf
crın polisten muuddak ikamcıcth ıeııcdl 
,. dört adet fot.>irafla birlılr.te a_.iıda 4 ün
.. 11 maddede taJl•n adilen tarıhlerda ıuocye 
.ıı8rauatları. 
~ - .uı dolumlularla muameelr• ılbl o

up talebe oldu .. ıarından artuı aane.11e bıralu· 
an mllkellcfler U9 dofumlularla telı:rar mu. 

·-le.11e tlbl tutulacakların4an bu &ibilerın 
ulıtep idarelerlndtn actircceklen 7cııı tal•· 

>c tecil vcıikalarıyle cayın cdıleıı mUddct (. 
,ıtıde 1nbc31e müracaatları. 

1 - Yoklamı.111. lıanunl mQddet iciııde ı•I· 
aıı31cnler hakkında aakerli~ lıanu::uınııo c:utı 
ı::1.tddcsl tatbik cdılcccktir. 

4 - S30 dofuaıluların .10klam11ma tcmmıas 
ve ağuaıoı &J'larında devam edılcuiindcn Fa· 
dil merkez nabl31e1131le Kumkapı ııabl.11cıerlnc 
•l'J'Rlı mlllıcllcflerın roklamalanııa tanmıu 
nltıayetloe kadar, Fener ııabbcalJ'I• 1Ubc,,.ue 
aeı,.up EJilp nllfuıuoda kayıtlı aıilkclleller 
1 acustoatan 20 aıtuıtoa tarıbanı kadar 1.11 

en terkedalen talebe ile SJ9 dofumlu talebe 
.o afustoıtan •iustoı nıha.11cdne kadar ıube· 
Y• m\trııcaatlın, 

* USKUDAR ASKER!.tK SUBESlNDEN -
ı - 3J9 doiıımlular ve bu dofumlularla mu· 
aınelcye tlbı ııenclerln allı; ve &on ıroklıma11· 
na Uıkildar Askerlik daircai mıatalıaaında 10 
'mmuı: tarahınden ıtibaren ba1lı31acakur. 
ı - Uıküdar, Kadıköy yerli •• rab&na 

ıubeleri ıo tcmmıu, Kartal ve Adalar ıubc• 
crı 11 tcmmw:da. Şile ıubcıi U temmıuda 

.>J1l17acaklardtr. Yoklamanın duam edecefi 

.ctinlcr ıubclerin kapııına aulmıı n mah.ıl· 
olcrıne de teblıi cdılmiıtir. 

a - Daue mınıakaaıııda llıamet eden J'&· 
banc:ılar iltamctcAh ilmühabcrıyle H bQviJ'Ct 
cDıd.tnlarıJ'le Kadılroy yabano:ı aılıcrlik aulıe 
ııne müracaat edeceklerdir. 

4 - US dotumluJann aon J'Qklamaaında 
ahvali aıhhlyc dolayui7lc ertul Mneu terk 
edılcnltr 340 dorumlularla ygldamaları 7apr
.acaeından J39 dofumlularlıı ıubelere murıı· 
oatlarına !uzum yoktur. Yalruı tahall dola· 

yr~ıylc ertesi acncye terk edilrn\s olanlar aoa 
yoklamıırun devam ctu.l;i mQddet aarhııda 
tahılldc bulunduklarına daır vuika ile ıu· 
beye mOracaat etmeleri Jtumilır. Alraı ta.it· 
dırde yoklama lr.acaıı adddıleccklcraır, 

* BEŞiKTAŞ ASXERLlK SUBESINDEN: 
1339 dofumlular ve bu dofumlularla mıı· 

ameleye tlbı erlerin ilk .,. ""' yoklamaları 
aynı :samanda 6 temmuz tarlhınden iub&ren 
jftaoın aalı, pcr§Cmbe "e cuma allnleriııde 

afustoı aoauna kadar Hbah llll 9 dan U 
c ~r 4nam cdeccflıldcn mUlıclleflcrin 
IH cllzcbru, 4 adet foto~af H ikameıalh, 

.. cbclcrın mel<tcp vcalkaları •e •an'atklr 
erlerin de ıan'atrnı ı&stcrir vcıikalari)'ı. mca• 
kllr tarihten ltıbarcn t&Yin edilen allnlerde 
• e ıaatlcrdo ıubc merkezinde bulunmaları, 
~oklamalarını vaktinde yaptrrmıyaalar hd;· 
kında kanıuıl takibat 11.pılacafı, 

* SARIYER ASKERLiK SUBESINDıtN: 
U9 dotumlu yerli ve yabancılar ve bıın • 

!arla muameclye tlbi olanlarla talulldc bu· 
.ınanlann yoklamalarına 6 temmuz ııılnQndt 
Vonıko7dck1 ,ubc bın~aıuda baılaoacak va 
afusto. ııihautlnde bınrilecektir. 

Yoklama puartcal, ,arıamba ve cuma ailn· 
lerl aut 10 dın ı6 J'• kadardır. Yolılama7a 
ııclonlcr nQfuı eilzdanlariyle 4 nıilıa fotoı· 
ra(r varu ihuau \'e iı vnikası, yabancılar 
aJ'<ıta ikamet acnetlerl, tabıillilor de rouu.i• 
dalı; mckrcp vesikalarını .vaıılarrnda auluoclu· 
racaklardtr, 

Malıalle ve lı&ylerin banıl aGıılerlacle Fol&· 
lamalarda bulunuakları •J'f•ca mlıhall• ve 
k071ere 7ur ile blldırılmlıtir, 

* EYUP ASltEJıtLIK ŞUB.ESllfDP: 
l Şubemize bıflı EJilp ınerku, Raınl " 

ltcıncrburııu nıhi7elcri nüfus k tllklcrine lı•· 
ırıtlı 339 •• bu do!umlolarla mua.melc7c tibi 
• atın ıllr •e &On J'Oklarnaları bir arada 7apı• 
lacaktır. Bunların 31alııu 1.1!1 doıfumlutu·ının: 

A) E71lp mcrku nahiJ'eslne meıuııp olaıı· 
ları 9, 10, U, 15, l7 temm'U sUnlen., 

B) Ramı 11ahi)'uıne m•nıup obıılan 20, 
2Z, 24, 27, :zg ltmmua ıOnlerl, 

Q KemcrbU1'ıru ıı.1hiycaıne lııllı ola.rJarı 
3. ~i. I, 7 Afu•toı sOnl~ri., 

Dit ;sn hılarla ınuanıcle7c tabi ~itu deflim 
lul'1'tn (her nahiJ1cdco ıo, 1:?, 13, 14 •WU•· 
tos zllıılcrlııde dcirdcr lotof,rart•. ulebcltr O· 
kal vuıkalarıyle, HDAtkirlar (lhttılı.İan )'tr• 
ıcrec-ı alacıklan tuiııdı i~ci 'fUikları,,ıe be· 
lırmebal ıubcye ınlir.&caat etmeleri. 

2 - Simılıye lra1u aerelı: '111-tmlıe •• &•· 
rr .. !u<e bulundukları uır:• ıubeterlne m'lraoat• 
:>;ı ukcrl•k durwı-Jatıııı te~t eıtlrwq•TI n 
ır .. ıı.crlik yaprrayın \316 • SU) dofumlu 

rnlikcllcflcrıo de bu ..,,yanda JOl:lamalarc Y•· 
p•l:ınt•rulan bu rıb\lerın de U Hl J 1 ıtuato· 
ıa kadar ,ubc:yc veya tura ıubdcrioa aı'lra
c atları m•nfaatleri llı:tiuındaıı bulur.d:ıf•· 

: - Bu ıünlerdc rııilrcaat ctmıy•n ••J't 
m,.crctıoi tcvıılı: ctmi1ınlcr halı:k•rı'• ura 
maddecinin tatbik edilcccil. 

4 - Yukarıda tayin edilen ııını.. .... cı. lı.111 
ve 1%'ahılle iht'7ar he7ctlerlnin de 111be~ la· 
rul vücut etmeleri lil•uınu. 

* EMtNONU YERLi AL 1. Bık. DAN: 
ı - 33) dofumlu eratm Dk 'tC 101' JOk• 

lamaları bir arada yapılacaktır. 
2 - Yoklama 6 tem. Purte•I .Unil .. at 

9 da baıhı1acalı.tır. 
a - Yoklamaya selenler mnhaklıak llıa· 

met ııenedı:rlc 5 beı edd vullralık fotofraf 
ve nll(us cllzdanlari7le scleceklcrdir. 

4 - Yoklamalar aut 9 dan 12 ye kadar 
devam edeccflndcn ııafıda J'Zlh aOnlerde 
ll leden en•el ıubeye ıclmeleri ıclmcJ'enlcr 
1ı kında kanuni talı:ıbat J'•Pılacakur. 

S - Emin6nU merkez NıhlyHİ: 
6, 8, 10, 14, ı6 tcınmuı sllnlcri, Alemdar 

Nah17cal: ıo. ıı, l4, 28, 30 temmu allnle· 
rı kumkapr Nabiy•ıi: 4, 6, 10, U, 14, 11, 20, 
26, 21 teaımua ıilnlcri. 

* ŞEHREMiNi ASK.iı..RLlK SUBESI BAS· 
XANL11ND4N· 

ı - U9 doğumlu ve bu11larla muameleye 
t lbl mükellelltrin ilk ve aon J'Oklamalarına 
6 temmuz paurtcsl ıllnD b•tlanacalıtır. 

2 - Yoklamalara l'aıartul, Çrıamba, pcr 
,.mbe ve c:ııma «ilnlert her ılln ıaat ( 14) de 
ba,ıınacak n ( ı 7) de nıh•Jtt nrllccc:ı:tlr. 

s - Yoklamaya aelenler, nllfu~ bllvlyet 
c rdanı lkamctalh acııedl ve (O) adet vHI· 
kahk r~tofrafı berabcrleriod• bwundaracalı:lar 
dır. d 

4 - 331 dofumluların IOD yoklamaaın • 
5ıhht vaılyetlcri11den dola71 ertesi oencyt bı· 
rakılanlar UV dof11mlu erlerle muameleye ti 

Evli bir genç 
_bayan· na~ıl 

GUZELLEŞTI VE 
MES'UT OLDU? 

Bayan G ... 
" fallll ~ir IJ tneftM kadar taıaı. 
ılıll " kıJlltlllıdl•" dlpr. "". . 2:9 J&tmda ld!m. •Bıı lıeftara lıı. 
latılinattan• ltotblala baflamı~ 
ıun ... 8ıt at d&u salonlarına devam 
etmett teeı1ibe ettim. ratat hiç blr 
•tetın nuan dlkkatlnl celbedem.l· 
JOl'dwn, HenQz nlenmlf benden ıeot 
b1r art.adaflJD bana b1r ar '4-fdl eW: 
•Erteklerln takdir nuaı1anıu oet.eD 
t.ue, nermJn Ye açık bir clld Ye t-Ja· 
ııı pereaUf bir tendir. Bu yent ._ .. -
:raıu haym (ilzelllk reçe\ellnl .en de 
\ecrube ıt» dedi. eırndl ae•clınl ilk 
nuarda takdir eıtlll ıöa kam&ft.ı.raa 
bir tazelikteki renç •• oermı.ıı &aW:ıa 
olduRunu ltlraf edlyor.t 

r Yaptıllm tudur: ··- ---4--
.. •Her akfam. yatrnudan .net 
clld ııda.sı olan penbt renktekl To-: 
kalon Kremini kullandım. Ttrklbtn• ı 
de, bCı\Wı dünyada meşhur bir clld 
mQtehauın tarafından ltetf •• cll4 
büceyrelerlnden lst\hraç edllm14 bf•, 
tnetlJ bir ııruur nrdır. Slz uyurken 
o, cildi besler •• 1il.%ellest1rtr. Sabah• 
lah da yatııa beyaa rtnktetl Tota
lon Knmlnl kullandım. Blrlı:~ clD 
zarfında c1ldlm, ta.dile ılbl yumuşü, 
ını yapratı 11b1 taze ve nermln bir 
hal aldı, açık meu.melertm 11klaştı 
te ılyah noktalarla ıayn &at ınadde
Mr t.ayboldu.• 

Erkekler stzt caı!p ft 'eehhar 
buluyorlar mı? Abl taktirde be
ınen buıllnden cild rıdası olan To
ka1oıı Kremini kullanarak ktateıı
nızı artıınnı.a n teninize haya\ •• 
t&raveı verinis. Tok&lon kremıertnl. 
clld için btaleytcl hiç bit unsuru lh· 
tl•a etmlyeo ldl ıu.ıelllk kreınleri U. 
t&nıtırmaJtnı:ı. 

PARASIZ 00ZELLİK KUTUSU 
Derununda lbeyu ve pembe! renlı:· 

lerdekl Tok.alon kremleri lle muh
telif ... nklerde Toltalon pudrasının 
nOmun~lerlnl ha•ldlr. Ambalaj ve 
aevlı: maarafı olarak 20 kuru,luk bir 
pulu atatıdakı adre:ıe gonderlnlı 

Tohlon 8enısl' • H Posta kutusu 
e21. latanbul 

ZAYi - 17,1.942 tarihinde muzaf
feriyet motörly1e Burgaz limanından 
gelen !131 numaralı manifestoda mu
kayyet bulunan 690 Bağ Demlrküre
ğlo Gilmrük ordino:.runu kazaen zayi 
eyledim. Yer.isini çıkaracağımdan es
k.lıinln hukmU olrnadtğı ll!n olunur. 

Th. M. Kutelll 
Kurukahvecl Han No, 27 

bi tutulmayacaklardır. Banlar HO dofurıılu • 
Jann aon :JOlılamuına c•tırılacaltlardır. 

.5 - Tahıildc olduklerrndan dolayı erteai 
MnC:JI. bır•k•la11lar JS9 dotunılularl• ıııı:a • 
mtle:re tlbldirlcr. 

1 - J39 luiarrn ıon 70ltla"'uı 20 Atu•tos 
tarihine kadar duam edecektir. Bu müddet 
urfında J'Oklamuını ,.aptrrma7anlar hakkın· 
da Aa. mUkel•lfıyct kanununun ceıal lıi<lmı· 
nın tatbik edileceii. 

* P.KTNONU YERLl A• Ş. Bık. DANı 
Veteriner Tetm. K&mll'ln hllviHt cltıda 

nbrl• blrlıkıe acele ıulMıJ'• a~lmeo• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Tan gazetesinin 6,7,942 hırihll. nQshasTnda intişar eden ''Ekmek ih
tiyacı,, hakkındaki UAnda muhammen fiyat 10 kuruş 50 santim ve mu
\'akkat teminatı 770 lira 18 kuruı olarak yaztlacağı yerde muhammen 
fiyat ıı kuruş 50 santim ve muvakkat teminatı 843 Ura 5~ kunış ya-
zılrnI$tır. Tashih olunur. (7313) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN 
.delecllye obbils idaresine 400 ton motorin satm almmnst, yazı tşlerl 

ınUdürlüğündekl Şt\rlnatnesl veçhile bir ay müddetle pazarltRa brraktlmış
tır Muhammen bedeli 82000 llra muvakkat teminatı 63!10 liradır. Talip
lerln teminatı llltleden evvel İt Bankasına yatırarak makbuzlarlyle 13. 
7 1942 d:ıhll tarlhlrıden 27-7-1942 tarihine kadar hattımın Pazartesi, Car
i~mba ve Cum:ı günleri saat ıe da Encümene tnUracaatları. (7048) 

SANATKAR ARANIYOR 
ortakay Orhaniyt-deld ftlo«SrlO vasıtalar tamlrhanesJ için ftcretlerl 

lrntlh:ınla tayin edilt'<"ek ehliyetlerine ıöre tesblt ednınek ve azami yr:v
eıye ~ lJra olmak Qıere. bir tesviyeci, iki tornacı. bir frezeci, bir ma
Nngoz, biT boyacı; dört oto maldnistl; bir bononaj elektrf1ıtçi, bir aldlmO
J~tör tamircisi, bfr dök.ınecl us~ ihtlYaç vardır, İateklilerin ellerindeki 
vf'Sikalarlyle ltamirhane mQdQrlQlilne mnracaatıan. (327-7098) 

, .............................. _. .................. . 

Amerikadan 
Türkçe Radyo 

Neşriyatı 
Amerika Radyo Sirketleri Türkiyedeki Dinleyicilere 

f ürkce Nesriyaf Saatterini Bildirirler : 

Datp uul11tı 
GUnleıır 1h4:ro nuırkeıiKl.loıild metrr Türkiye aatl · Proır•m 

8:10 - 8:30 Müzik latr. Çarpmba, Perıembe, Cuma WBCA 9,670 31.0~ 

C~artesi, Pazar 

8:15 8:30 Müzik Pazartesi WNBt 11,890 25.2:: 

8:30 8:45 Haberler Salı, Çarwamba. Pnıemb.. Cama 
~ 

WRCA 9,670 31.0~ 

Cumartesi, Pazar 

Pazartesi WNBI 11,890 25.2~ 

Her IÜJ1 WLWO 15,250 19.7 

8:45 - 9:00 Habftl..tn tahllll Sair, Cartamba. Per,em~, C11!1'1 WBCA 9,670 31.02 

Cumartesi, Pazar 

Pazartesi WNBt 11,890 25.2~ 

Her gün WLWO 15,250 19.7 

18:15 - 18:30 Haberler Pazartesi ve Perşembe WRUL 15,130 19.8 

WBUW 17,750 18.9 

18:45 - 19:00 
,... .. 

Haberler 
_, 

Pazartesi, Sah, Cartamba. Perıembı WCBX 15,270 19.6 

Cuma WCRC 17,830 18.8 

19:00 - 19:15 Haberler Puarteai, Sah, Çarıaınba, Perıemb! WBUL 17ı7&0 18.9 

Cuma, Cumartesi WRUW 15,130 19.8 

19:15 - 19:30 Haberlerin tahlill Puartesl, Sah, Çarıamba, Perıeını>e WRUL 17,750 16.9 

Cuma, Cumartesi .. wauw 15,130 19.8 

"·~ Her gün WNBI 17,780 18.8 21:30 - 21 :45 Haberle1 

21:45 - 22:00 Babclerin tahlill Her ıün WNBI 17,780 16.8 

(Bu .Listeyi LGtfen Kesip Saklayanm) 

~ .......................................... llııııi .... ,, 

, .......... -
TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
Kr. 

Baflık malctu olarak 150 
ı wi etJll(o 1t111timl 61)() 

J •• • • ,00 
' • • • 150 

Sah1p ft N-.rt7at KGdara: Balll 
Ldtfl D&rdöndl. Oaeteelllk .. 
Nefrlyat T. " S. TAM maa.a. 

, ' TAHViLAT SATIŞI 
Bıyo!llu DllrdUncD 8ulh Hukuk Hlklmllllıtdın: HVll·M 
Terekesine mahkemece el konulan ölll Simon K.a.lfayan llı Neslın 

Ferara ve Bodasaki Kalin otluna aJt tahv11Atlar mahkememiz. tan.fm
dan açık arttınna suretiyle 917/042 tarihine mfisadl! Pertembı S(lnü 
ıaat 14 de fstanhul etıham ve tahvi!At borsasında aattlacaktır. fıtekll
lerin yukanda gösterilen ıün ,,. saatte borsa komıserllllne mQracaat 

rimeleri ilin olunur. (3729) 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürliği11cle11 
Tadil t!d~ Trabzon Liman. tıletme tarileatnln 10 Temua IM2 tari• 

bindtıı itibaren tatbik olunacalt ilb olunur. (7311) 

.k'lJDONl~U-VADtU· M~DLJAT 

VARU61NIZI TE , 

. tcA :AVJN §~1ND,)W~ANt(0rAJ ll~VE QlllD 

iTORKtrciRET"~BANKASl·A·S· 

İstanbul Levazım Amirl~ği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

30,500 Xllo 'A. K. 1'asuly 
30,000 • Kabalç 
18,1100 Adet Hi:rar 

Yulcanda yutlı ııebzelerln pazarlıkla eksHtnıest 8/7 /942 Carpm5a 
sOnO ıaat 14,30 da Tophanede tıt. Lv. Amlrllll satm alrne komiayonun· 
d.a yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,650 lira, ilk te.minat. 1398 lira 75 ku• 
ruıtur. Şartnameaf kombyonda ıörülür. Taliplerin belll vakitte komil ... 
yona gelmeleri, (72 - 7283) ,,,,,_ __ ,,,,,_ "' 

4500 ci.Yfm at nalr ve 8000 giyim katır nal! milteahhit nah\ ve heıı· 
bma alınacaktır. Pnzarlıkla eks.iltmesl 9-7-942 'Perşembe günQ saat 14,30 
da Tophıınede Lv. Amirlili satın alma komisyo:ıunda yapılacaktır. Hep· 
afnin tahmin bedeli 9855 lira ilk teminatı 739 lira 12 kuruıtur. Nümu· 
neleri komlsoyııda ıörillür. Taliplerin belli vakitte korniayona gelmeleri, 

(58-7095) 
,,,,,_--~~... ~ ' ... _ 

:Beher kilosuna 339 kuru, tahmin edilen 7494 kilo yQn ~orap fpU• 
tırıJn mtıteahhit Mm ve hesabına paıarhkla eks11tmesl 8/'7/942 Caream• 
ba S{lDQ aaot 15 .de Tophanede tat. Lv. Amirliği ıatın alma 1toml1YO
ounda yapılacaktıı·, İlk teminatı 1905 lira 35 kuru5tur. rıümunesl komis
yonda ıörülür. Tallplerln belli vakitte komisyona ıelmveri, (63-718!1), 

---- ı 

Beher kilosuna 525 kuruş tahmin edilen 20 ton kadar pençelik kö· 
ııele alınacaktır. Pazarlıkla ekıılltmesi 14/7/942 SalJ günü saat 15,15 de 
Tophanede fııt. Lv, Amirliği satm alma koml~yonunda yaınlacaktır. fıı. 
teklilerin teklit edect>kleri miktar üzerinden teminatlariyle belll saatte 
koml11ona ıelmeler1, (73 - 7317) ---- ~ Beher kilosuna 57!\ kuruş tahmin edilen 15 ton kundurtılık vnlcete 
al!nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1417 /942 Sah günü :ı:ıat 15 de Topha-. 
nede lıt. Lv. Amirliği satm alma komlsyonundıı yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif edttekleri miktar üzerinden temiıuıtlarlyle belli saatte komisyon:. 
ıelmeleri. (74 - 7318) 

11/tm-------------------·----, S 0 M ER BAN 1( 

Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 
Beykozdıı kAin Fsbrlluımt7. araı:i«l dahlllnde mft-ı·ı • 35 tnetre y{ilc

ıeklilindekl bacada mevcut tutlalar yıkma iti muşteriye ait olmak 
üzere pazarlıkla satılıkttr, 
Talip olıınl~rın bacayı görmek ve pazarlık etnıek iız.t're 10 Temmuz 

942 Cuma ızUnU sııııt 11 de Beykoıdaki l\ferke7.lmb:.:> milracaatlan. 

~----------------------" 
K. TRABICH ve Şkı •. 

Beynelmilel Nakliyat 1. e Vapur Acentas! 
ISTANBUL • SiRKECi 

HorasanC"ıvan Han No. 16 TPl: 23243 
Mersin ve İskenderunda Ajal"slarl vardır. 

Teknika Türk Anonim Şirketinden 
Teknikll Türk Anonim Şirketi hi!!edarlanntn umumı heyet! qaJıda· 

ki hususatm müıakerP~i içın 29 Temmuz 942 taı ihine mUsadif Carıamba 
günO saat 10 da Galatcı Hezaran caddesi 81 - 63 No. da kAin merkedn
de fevkalAdı ol:ırak içtima edecektir. Bu toplantıya işt!T;ak etmek için 
his•edarlarm sahip oldukları hisse ~enetlerlni içtima aiinünden asgari bir 
batta evvel Slrketın veznesine tevdi etmeleri lilzumu lllın olunur, 

lUüzakerat Rüznamesi 

1 - Şirketin esas mukavelenameslnin 32 inci maddesinin tadili, 
2 - Tlca~t Vekiletınin tamimi mucibince esas mukaveleye ilti mad

:ienin illvesl. 
Tadll l teklif edllen maddenin yeni metni: 
Madde 32 - Meclisi idare airket umur ve muamelAtı lilzum illster· 

dikçe içtima eder. Ancak lAakal her üç ayda oir defa ittima mecburi
dir. 

lııve edllıcek iki rnaddınln metlnlerl: 
Madde 105 - Şirket. Ticaret Veklletl tarafmd~ hu talep vAkl ol

dukça muam•lltı hakkında malümat vermiye mecburdur 
Madde 106 - Şirket scrm:ıyeslne te~isinden sonra ıştirak edecek o

lan ecnebilerin bu iştiraki kabul etmezden evvel Ticaret VekAletinden 
müsaade istihsal etmiyP mecburdur. 

. 

is tanb ~ 1 Be lediy·e s·i ··-1ta·n lari 
Karaağaç Mues ~atı Buz Fabrikası ı~ln alinacak (500) adet Bu.ı ka· 

lrbı kapalı zarf uruliyll' eksiltmeye konulmu,tur. Mecrnuunun tahmin 
bedeli (10100) lira ve ilk teminatı (157) lira (50) kunıftur. 

Şartname Zabıt ve :Mhamellt üilıirıatn kalemincf.ı ıörülebJllr. f. 
hale 22/7/942 Çarşamba gilnü 15 d• Daimi EncümPrıde yapılacakttr. 

Tallplerln Ok teminat makHuz v""°.a nıektuplan ve kanunen ibrazı 
!Azım gelen vesi'kılariyle (2490) No, !Iµ kanunun tarif.ıtı çevresinde ha
ınrl?yacakJan teltHf rnektuplınıu ihale l(lnQ aaat 14 • kadar Daimi En· 
cümene vermeleri llznndll', (7334) -

. . 


