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Reisicümhur Orta Ana
dolu' da seyahate çıktı 
Reisicümhur dün Hasanoğlan köy 

enstitüsünü gezdi, köy halkı ile görüştü 
Ankara 20 (A.A. ) - Milli Şef at 8,0 te refakatlerinde tayın bayan ler Milli Şefe, enıatitil teıkilata ve ta

Reisicümhur lımet lnönü hu aktam lnönU, aayın Baıvekil Şükrü Sarac- lebenin tlirlU faaliyeti hakkında ga
ıaat 23 te Orta Anadolunun bazı oğlu, Ankara valili Now.at Tando- reken malumata arzetmlıler, bu enı
:rerlerini. görmek üzere· Anltaradan ğan, Maarif Vddli mUıtef&ll," llk.Oi- titüdekl bir yıllık m~inin ıonuçla-
harekct buyurmuılardıc. retim umum müd(lrfl ıve yaYeiieri nnı bir« blrer g!Sıtermitlerdir. 

Cümlıurreiaimi:r: Ankara gannda bUhıAdu~ halde Ankarallan hare- Eıutitüye yakın olan Huanoğlan 
Büyüle Millet Meclisi Reiııl AbdUl· ketle aaat 10,30 d& Haaanoilaa k8y köyüne de teref yecea, MilU Şef. ora· 
halik Renda, Batveldl ve Hariciye ecııtltilal,lnil ıereflendirmltlerdir. da yUzlerce kadın ve erkeğin coı
Yekil vekili ŞükrU Saraco~lu, Genel- Millt Şef~ Huanoilan durağında kun tezahürleri de karıalanmıılar ve 
kurmay Baıkanı maretal Fevzi Çak- öğretmenlerle bir talebe ırrupu kar- enatitU talebeıinln bu kl>yde yapmıı 
mak, ıehrimizde bulunan Vekiller 1&laınıılardar. Bu ıırada enatitii tale- olduktan hamamı, kl>y odaıını gör
vo Halk Partisi genel ıekreteri ve besinin diğer lc11m1 orak biçmek- müılerdir. Kör meydanına toplan• 
Umumi id!Jre heyeti balan, mebus· te, inp.at iılerinde ve demircilik, mıı olan köylülerle g8rüımüılerdir. 
lar, g~neraller, A*ara valwl ve dülaerlik, dikiı atelyeloilnde çalıı- Milli Şef enıtitUde1d çalıımalar
Camizon komutanı, Ankara Emni· makta idi. ReiaicUmbur talebeyi atel- da.n memnun kalddclannı 6iretmen 
yet müdürü ve Merkez komutanı ve yelerde çalııırken, lnpat yaparken. ve talebeye bildirmiıler, talebe ve 
Cliğer aalc-ert ve mUllcl erkln tarafın· orak hlçerlcen, dik(f dikerken teftit öJr-etmenlerln c Yata, ta fol . .". Şen 
Clan uğurlailmıılardtr. etmlıler ve aynca müzdt denl Ue git• teeleri aruında ıaat 1 l de ena-

Ankara 20 (A.A.) - ~iaicilm· Türkçe deninde de g{Jrmllflerdir. titilden aynlmıılardır, 
hur, Milli Şef İsmet lnönii l>uaUn ıa- Enıtitü mUdUrU n ilgdi öiretmeJt· (Dnum tabife 2, slitun 3 te) 

Sanayi ·birlikleri 
Birlikler nasıl kurulacak ve ne suretle 
ç~lışacaklar~ Aza olinak için şart" nedir 

. . 
Milli korunma kat)ununa isti- Blrllte aza olabilmek içlıı sa· 

Yeni Berlin 
büyük eiçiniiı 
8. Saffet Arıkan bir 

haftaya kadar liareket 
edecek 

nacJenı lktlsat VekAletl tarafından nAyi erbabından oınüık şarttır 
bir ge'nel sanayi birllğl ile bölge Bunlar da. ikt.lu.t Vekf.letlnce Ankara 20 (Telefonla) - Ber
sanayi blrllklerl kurulacağın.i "yaz- t!ytn edilen blrttk mıntaka hu- llıt bO.yttk elçlliğlne tlyhı eaıten 
ınıştık. Birliklerin merkezi ve sa- dutları dahlltnde ikamet etmiş Erzincan mebusu Saf !et Ank:an 
ha.tarı İktisat Vekft.letlnce t!yin olmak, bir sanayi müessese.si sa- bir haftaya kadar yeni vazltesl 
edılecektir. Birliklerin çalışma hlbl. tacir ve tlcaret siclııtne ka..- b h k t edecektir 
nıevzulan, kararnamede şöyle yıtlı bulunmak gtbl va.sınar ara,.. aşına are e · · 

Ticaret Vekili Adana'ya 
yapbğı seyahatten çok 

memnun döndü 

Sahibi: Necrneddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es ..... ~am Matbaası 

BU 84.BARBİ TELGB.4.l'LAB 

Almanlar yeni ş k"P , . ar ı rusya ya 
bır noktayı hava akını 

ele geçirdiler 
Ruılarin Voronez köpril• 

baıi'na taarruzlari 
liafifledl 

·Königsberg §ehrinde 
bir çok yanginlar çlkti ---1..onclra 21 (A .A.) - Rua 
tayyareleri Şarki Prus,..da Ka
nigsberg telırinde hedeflere bü-

Mısır' da 
garip bir 

sükunet var 
Pazar günü ne karada, 

ne havada çarpıtma 
olmadı 

Berlln 21 (A.A.> - (D.N.BJ aJan- cum etmitlet'dir. l8 Ya.nam çık- Londra 21 CA.A,) - Dün Mısırda 
sının askert b.)'tla1Ctan ötrendftlne ·mııbr. Blllllardan ildai çôk ıe- EWemey'de İnglllzler her t&ratt& 
göre Alman mttlı btrllklerl eneUd Aitti. 17 Yanım tebrbi merke- mevzllerlhl muhafaza etm\Şlerttlr. ı• 
gün Ruslan takibederet mlihlm. blr sinde idt Birçok ptıtlariMıılar ol- temmuzda:nberl 4000 esır alınmışt1r. 
noktayı 1aPl etmıflerdlr. lllUfhr. Bütün Rm ~eri 12 temmuzda 2000 esir alınd$ bil-
Kıtalarmm Doneç'ln şimal k:tsmı- ceri dönmU.tür. dlrlldiğtnden esirlerin mllttan 8 blnt 

nı bll'ka9 noktadan Beçtnl.4tlr. Blr Voronez yakuunda bir petrol buluror. 
Ru.s gurupu tuşatıltnlf, alınan arazı- deposuna yapdaıı alanda 700 Reutıer ajansının ElAlemeyn mu-
de blrçolı: Rt.ı.1 blrllklert tmha edil- fıçı petrol imha edilmittir. Rus babirl dlyor ki : 
~tir, ' çetecileri mühim miktarda ben- cPazar günü, ltuvvetlerln Ellle. 

Voronez"de Rusların taarruzıan zin imha ebnİflerdir. meyn mevzileri önlln& geldlltlnden,. 
1ıa.rdedt1.ın.\şt1t. Karanlıktan lsU.tade bert geçen en saklıı gltndil. Kum tır-
Ue voroneoı: nehrlnt geçen bir RU3 tınalan sabahtan guruba kadar sür-
mütrezest lmb& edUm.lfttr. Köprtl bt.- v • ı d müştür. Her tarafta garip bir aüU
t\nda Rus taattuzlan, Rwların ut- oroşı ovgra JD net vardı, Avustralya ve Cenubi Af· 
radıkla.n atır tayıplat'dan sonra ha;. rikalı ketif kollan hlo blr tarafta 
tıtıemı.,tlr. • b d dQ.pnanla ~latrnamıştır. o gün 
· Moskon 21 (A..\,) - VOl'OfllOY· cenu un a hava !aallyetl de olmam)ftır.• 
gradın bofaltılrna.sı durumun va.- Da.ha aorıra gelen Brltısh Unltecl 
qlmll~lnl gftstennektedlr. Cenupta J Presa muhablrlnln blr telgratınd& 
meydan muharebe.si henQs Olmamıt- çarpışma ar deniliyor ti: cBu telgrafı Telüllsa cl-
tır. RU.ll&r, AJmanlan artoı muhare- .-annda. blr tarassut mevkilıtden gön-
besl ya.patak en elverttll Jet"e çele- derlyorum. Telüllsa. ellmlzdedlr. Bu 
meıc Lstlyort&r, Almanlar da Ru.slann R R , - sabah otomobllle lsta.syonun önünden 
sapasattam cettımestne mlnı e>lma.t euter « uaya nın cenu- geçttm. 4 Alman tankı paramparça 
istiyorlar. · bunda durum hala duruyordu. Blr Avustralyalı nblt bu 
Ruslar Uzak Şark'tan hi d. d. ısta.syonun ancak ı saat kaybcdlldl-

k ti • 1 - va m ır.» ıyor tını ve geri alındığı zamandanberl 
aa er ge nyor armıt İnglllzlerin elinde bulunduğunu söy-

Betlhı 21 (A.A.> - (D.N.B.> aJan~ • ~-..1;.. 21 (A A ) _ Dil lemiştlr.• 
sının askert kaynaktan öltrendlt1ne ~a · · . n. gece •• 
göre Ruslu ulradıklan attır lı:ayıp. ne!redıl~n ~ovyet. teblığlnde Mılero- · Suveyf kanalı 
11\1' yilz11nden Uzak Şaı:1' kıtalannt vo nun ısını geçmtyor. Bund-:n, .Ruı· bombardıman edildi 
glttlkçe art.ln Sll}'JdA cepheye IOlmıt.- lann bu mıntakadan ~kiJdıkleri 
ta mecl>UT olmu~lan!ır. manası cıkanlabilir. Bogucar'ı alan 

Ruıvada İtalyan · Alman kolundan da hah.edilme-
~ I ., mektedir. Reuter'in Moıkova muha-

et en birine 1r8re, R\MJ'ada cenupta du-

Vlchy 21 CA.A.) - Büvey4 kana it 
ve İskendertye, Alman uçaktan tara
fından yeniden bombardıman edll
ml§tlr. 

ltoma 21 (A.~.) - Haber Terlld~l- rum ciddii::lir, ıimalde ise Umit veri-
ne eöre Ruqa.ya c&ıderUen İtalyan cidir. Voroneı: bir felaket olmaktan Mersa Mat h 
!;;:~;r ştmdt tam btr ordu ~ çıkmııtır: BuraCla Almanlann kur- ru 

• duklan muvakkat köprüler Ruslar 
gösterilm~tir: nacak, müessese sahtplerintn de 

Sanayi müesseselerinin hük11- müesseselerinde ondan aşa~ tşçt 
met, halk ve millt müdafaa Uıtl- çalı.ştınnamakta. olduklarına dik
yaçıannı karşılayabllecek şekil kat edilecektir. Azalar birli~e du
ve hacimde istihsalde bulunma..- huUye ve aldat verecekler ve btr
lan için alınması gerekli tedbir- llğiiı varidatını bunlarla hükü
lerl ar~tırmak, gerek bu husus-. met tarafından verilecek mun
lar, gerek.ı;e hüktlınetçe kendileri- zam vazifelere mukabll yapılacak 

LI ...... ve orta okulla· ra Amerikan bu••tçeaı• t.e.rafından karıı hilcum için lrntlanı-
..... · lıyor. Mamafih Almlllllar l>u ıehrin 

mccanı• alinacaklar Loodta 21 (A.A.) - Amerika ellerinde bulunduiunu h&ll iddia 

İngiliz deniz kuvvetleri 
tarafından iki defa 
bombardı~an edildi 

ne kredl verilmesi tcabeden mü- yardımlar teşkil edecektir. . 
esseseıer hakkında tekliflerde bu- Bölge sanayi birlikleri, merkezi 
lunma.k, ham madde, yardımcı Ankarada. olan genel sanayi blr
rnatzeme ve yedek parça vücuda U~e bağlı olaca.klantır. Blrllk 
getirilmesine çaliima.k. l!lemiırlannın tA.yin · ve azht.erl, 

Birlik, teknik elemanlar ve ışçı icabıpda cezalandırılmaları umu
nıeselelerile 1.§tlgal edeceği gibi mi kAUbtn tekllfi ve İktisat Ve
nıetrok, muattal veya natamam kAletln.in kabulü ile yapılır. 
:ıayt müesseselertnın işleyecek Bu husustaki Vekiller Heyeti 
b le konması lçtn de tedkiklerde karan 17 temmuz 942 tarlhlnden 
Ulunaca.ktır. itibaren yürürlüğe gtrmlftlr. 

Meyva ve· sebze· 
Bu sabahtan itibaren perake~deciler
den fatura göstermesi istenebilecek 

, Mebusan meclisi 6 mily~r 300 mil- ediyorlar. 
Ankara 20 (A.A.> - o. H. P. genel yon dolar temin edecek yeni vergi bt•"' • 

!elc.reterllitnden tebııt olunmuştur: J&yihasını ltahul etmittlr. Uyiha Sovyet te tgl 
Maartt Vekllllllnde bu yıl zartmda, ayana g6nderilmlttir. Gelecek aene Londra 21 (Radyo 8, 15) - Ce- Londra 20 (A.A.) _ Amiralhk 
llse ve orta okullard& leylt meeean! varidat biltçeıl hu ıuretle 26 mil~ar ce yann Moskovada neıredllen Sov- d 't · · t br~· C · M 
oı~rat k&bul &dllmet latlyen talebe- dolan bulmaktadır. yet tebliği: Dün kıt.alanmız dlllffian- .:1~=h ~e~~~denu~a !e~:ı er-
ler için mtıs&bat& imtihanı a~ıl&- la Voroşilovgradın cenup doğusun· t K d k' d "' op b mlur 
caktr ı . d o· h l ur. ara a l uıman atarya an · ki Alman denizaltiıi a. ça~··~~ı.tır: . ığer 5 gelerde gemilerimiz.in ateıine mukabele et• 
L~ ve orta okullarda leyll mecca- b ti · l _ı_• maddı degıııldık yolctur. mlılerae Cle bu mukabele tesirıiz kal-

ntllt hattı ancak müaab&~a tmtlha- · a rı aı Roıtof'un durumu mı1tır. Doğu Akdeniı:delci hafif de-

ao
hanraUe kazart.lnıhla~a göre. bun~ · dLondrabı'r2A1 1 (A.~} -

12
a1Moekon · V1ehy 21 (A.A.) - Cenubi Uk- niz kuvvetlerimiz M111rdaki Rommel 

n pa e.-uıua ayrıca. m .... - ra yoıu man uen tuuun bir • _J _ Al 1 'I ı· t R d • h ı h t 
teplerde leyll talebe olı:utulmıyacak.- Ruı torpldohotund k le rayna aa • man ar ı er ıyor a~. . uı ~r usunun ıa.ıe at anna ırpa ama• 
tır . ayne r ........ -L h ~ h'a(çar ~n kuvvetlerı Roıtora doiru çelulıyor- ga devam edıyorlar. 

• m ...-· ..--.; ath11.nı ı dlrnu~ ı · Al ı R: ı · ı_ ) . .. tir. ar. man ar, :ut arın ncat nat a- Cuma fec~i Mersa Matruh hafif 
Bu tıtetıe PMI eet.reterute mu- Lonclra 21 (A A ) a· . nnı kesmeğe çalı11yorlar. RUtlann deniz kuvvetlerimiz tarafından tek· 

n.cu.t edllmem6'( husu.su, •imdiye d . I ._ · · - ır mihver Roatof ıehrlnl müdafaa edip ebıılye- b ,_ :_ d · dil · · M"'d 
bdar J&pılan . mtlracaatl&r& da bir enıza tıa A.:denlı:de 2 Cenubi Afrl- eeklerl belli defi1dtr rar omoar .. ı:?an e mııtır . . u a• 
cenp olmak Ozıere t.lllı:adarlara be- ka mayn toplall\4 gemiıi taraltndan L • d b · b d . hale tctebbu.unde bulunan hır ıerl 
yan olunur. batmlmııtır. emngra om ar unan hücum botu taarruza uğramıı ve ko-

. 11111 • • edı.ldı• Talanmıısa · da fena. ,,,~o·r~i .... rtJan 
... 111 .... lllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllDll"~~r· -~ · ~ı • -.r ,,_ ................ _ ... _____________ .._ _____ • Berlin 20 (A.A.) _ Lerimgrad Y~iinden ~ma~a muvaffak olmua-

çember cephesinde Alınan ordusu tu:r. 
ağır topçusu 19 temmuzda Le- Yu.k.anda bildirilen bombardı
ningrad'dald askerl hedetlerl ve manlar eanatında ltunet1erimiz hio
Kronştad körtezlndekt gemileri hir kayıba ve ha.sara uğramamıılar-
muvaffakıyetle bombalamıştır. dır. 

Büyük bir hava 
muharebesi 

Londra 20 (A.A.) - 14 tem• 
muzdanberi Mısır cepheainde İngiliz. 
ler tarafsıdan alınan esirlerin aayı11 
dört bini bulmuıtur. Bunlann ekıe
riıl fta.lyan ise de arala.nnda ehem• 
miyetli miktarda Alman da vardır. 

Yugoslavya' da 



SahHe 2 '1 TemmUll 1942 

BEB 'l'ELJ>ER HARB DURUMU 
Pirinç ayıklıyan kadın ... 

İki şair.le konuşuyordum. Biri dedi ki: 
- Galiba ben ftştk oluyonım. Evimin karşısındaki bal

Jronda her gün pirinç ayıklıyan bir kadına gönlümü ha kaptır. 
dun, ha kaptırmak üzerey:iın ..• Ne de çok pfrfnç yiyorlar ve bil
tiin bunlan nereden buluyorlar acaba? Sabahlan dalma pmI 
pml kalaylanmış bir tepsi dolusu pirinçle balkona Çlkıyor. Gttne
ffn altında pirincin beyazlığı ve tepsinin kalayının pmltısı yü
sü.ne vuruyor. Bundan sonra genç m ince parmaklan De kilçti~ 
pirinç tanccik1erini önüne yığarak taşlan ve çöpleri anyor. Et
raftan kendisini seyredenlerin hayran bakışlan karşısında ya· 
kaladığı bir taşı adeta mağrur bir eda ile balkondan fırlatıyor .• 
Görsen ne tatıı bir pirinç ayıkla~! •• Ne ritmik hareketler, ne 
şairane po7lar ... Bu her gün pirinç aylklıynn kadım görmek beni 
Aşık edecek ... 

Danielle Datrieux 
ikinci defa evleniyor 

Rostof ve Stalingrad'a 
karşı tehlike artıyor 

Artistin bu def aki" kocası cenubi 
Amerikalı bir diplomattır 

Ruslar Alman ileri hareketi karşısında 
~ çember içine girmemeğe çalışıyorlar 
) . 

Öteki şair güldü: 
- O bir şey mi? .. Ben geçenlerde hamur yoğuran bir kadın 

gördüm. Evet lhmur yoğuran bir kadın! .. Küçük, toparlak bir 
masayı andıran hamur tahta~nm önüne geçnıfş, oklavayı eline 
almıştı. Açacağı hamurları kiiçülc: küçük t.oplar halinde kesmiş 
ve etrafa dizmişti. Beyaz, toplu kollan sıvalı .•. Zazan zaman kil
çük hamur toplarından birini alıyor, oklavasınm altında onu 
yuvarlayıp, tekcrlemeğ~ başlıyar. Ne hareket! •. Ne gtizel oklava 
lmtlnnış! .. Bilhassa ne şiirli. ne tesfrD sahne! •. Bele Jncecik yuf
kayı alıp şöyle bir tepsiye yerleştirmesi ııtr ki hakikat.en fevkal
lidc bir ey! .. Asıl tlşık olanacak kadın ~ bu...» 

iyi ki iki genç aaam makama pişiren, makamalan nazlı naz
lı, çıt çıt pannakJan nrasmda kJran bir kadına raslamamJŞ.
Çiinkü mutlaka bunun için birbirlerile düelloya kalkarlardı. 

Eskiden piyano çalan kadın. gergef işleyen kadm etrafta hay
ranlık yaratırdı. Simdi fse pirinç ayıklıyan kadm, hamur açan 
kadın!.. - H. 

Almanlar doğu cepheainin ce
nup kısmında ileri hareketine 
devam ediyorlar. Alman tebliği, 

' p.ğmurlann durması üzerine Rus 
ordulannın ceıı.up ve tark latilc.a~ 
metinde ta.ltibine devam edildi
iini bildirmekte, fn.zla rnalfunat 
ıvermemektedir. Vichy'den gelen 
haberlere göre, Alman kuvvet• 
]eri Don nehrini aşağı haımda da 
g~ler ve StalinK?ad latika
metinde ilerlemeie baılamıglar
dır. Ru•lar çal>uk çekilmeie n 
kuvvetlerini geride, kendileri 
için daha milaait bir hatta topla
maia. Alman zırhlı kUTYetleri de 
buna mini olmaia çahpyorlar. 
Renter ajanamın Moakova mu
habiri bu huauta diyor kiı cMare
pl Tımoçenko, kuvvetlerini 
muharebe için daha ma.alt bir 

Danlelle Darrieux nişanbsile ot.omobilde hata çekmek istiyor. Gerçi bu 
yüzden bir tabın ,.erler tahliye 

İsviçrc'de çıkan Bund gazetesinin 
}'llZd1ğına gl!rc Bale tehrfnde bil' 

Tanmınış Fransız sinema yıl- ne kendisi, ne 'de f1llm şirketi ediJiyor. Meael& VorotilO"t'grad 
salonda bulıma.nlar fllimden ziyade dızı Dantelle Darrleux yakında beğenmediğinden tekrar Avrupa- gibi mühim bir ıehir boplhlmlf-
bu adamın kahknhala.rma gülmüşle~ ikinci defa olarak evlenecektir. ya dönmüştü. tır. Fakat timdi me*Cle aTazi tah· 

adam çok gillmekten ölm~ilr. Bu 
adam sinemalardan birinde oyna.nan 
tomlk bfr flllm .seyrederken kahka
halarla giilmeğe başlamıştır. O Jrndar 

dl~ır arlık neşeli seylrcl SllSmUf ve Danleile'ln ilk kocası Renri Bundan az sonra harb çıkmış liyeai değil, Rua Jiunetlerintn: 
olduğu yere yılılnuştır Ettaftan ye- Decoin idi. Yedi sene evvel henüz kocası Decoln tayyare zabiti sıfa- muharebe kabiliyetini muhafaza 
tl§enler Uııdlmhı ~ldftA'ftntl görmüş- 18 yaşında iken Dccotn lle evle'Il- tile vazife başına gitmişti. Fran- edebilmeaidir.> 
!erdir. Gtllmelrten. ~len adam henüz mlş, beş sene birlikte yaşadıktan sız bozgunundan sonra terhis Diğer taraftan Kml Yıldız 

tandan ta.hka.halar .salıverml§Ur lt1 47 yaşında kU. sonra 1940 de aynlmıştı. edilerek dönilnce birlikte pek az gazeteai, cenupta Taziyetin ~o~ 
---------- Henri Decoin Fransatnm tanın· yaşaıruslar ve mahkemeye başvu- valıJm olduğunu eöylüyor ..-e di-

Sl n eklerin ömrü mış sahne vazılanndandır. Bir rarak boşanmışlardır. yor ki: cMilerovo'nun zaptı ile 
. 

Bir Danimarka biyoloji.ati, mem- nerek bağırmalanndan aeiildir. Si
leketinde kar§llaıtığı 120 Çe§it sinek- nekler, ahırlarda. aübrellk mahaller
ksı 60 çeıidi üzerinde tetkiklerde de !)'Umurtalarmdan çıkarlar· ~ek 
bu1unmuıtur. Tesbit edildiğine göre, I _L • Len) • ' 
-1.._ 1_1 • .. •• 7 .. d 7 a· o ar... ıman meaıı. erme yummt-
RIJe1'. enn omru gun en - aya 1 1 E • 1_1 • bilh 1 d a:_d d d" c' 1_1 • ar ar. v nneıı. en, aasa e.., er e 

zamanlar yüzme şampiyonu. tay- Dantelle Darrleuxtnün yeni ni- Ahnanlar cenup hard'.eti için 
yarecl ve gazetelerde spor muhar- şanlısı Amerika'da Antille adala- kıymetli bir lia elde etmİf)erdir. 
riri tdl. İptida Fransız sahne ar- nndakl küçük Saint Domlnque Burada tehlike çol'. bnynktnr. 
tfstlerinden Blanche Montel tle hükOmetırun Paris sefareti ~tlbl Dü~man l>üyilk kuvvetler getir-
evlenmiş bundan aynldıktan ve Parfirio Rubirosa'dır. Parfirio ge- miftir. Şimdi mesele tudur: Dil.-
sahne v~lığine başladıktan son- niş omuzlu, uzun boylu, e!lner. ~lr man planlarını tatbik edebilecek 

İngiliz mahfillerine göre mile
ıovo.,nun 200 mil cenubunda 
muharebeler oluyor. Londra rad
yosunun askeri muhıırriri du
rum hakkında demiştir ki: cRw
pda vaziyet vahimdir. Rostof 
tehlikededir. • Voroııilovgradın 
kaybı Ruslar için çok mühimdir. 
Çünkü burası büyüle bir endüstri 
merkezi idi. Almanlar ıimdi 
Rostof havalisindeki Ruslan çe
:virmeğe çalı11yorlar. Bu havali 
mühim bir ziraat mıntakaaıdır. 
Düşmanın eline geçmeai Rusya
nın iaşesini güçle,tirecektir.> 

Londraya gelen haberlere gö
Te, Alınanlar ileri hatlara nakliye 
tayyarelerile teçhizat, takYiye 
hvvetleri gönderiyorlar. Bu I~ 
giJç olmakla beraber, munffak 
okluiu yerlerde çok mühim i§ 
görmektedir. 
Doğu cephesinin cenup kesi

minde Vllz.İyeti §ti surf'tle bula.sa 
etmek 1ı:abi1dirı Almanlar Ruı 
liu:v...etlerini çe..,irm.eğe, Ruslar 
<la arazi terlcederek buna mey
dan ..,ennemeie çalıl!YOrlar. Bu 
yanş devam etmektedir, 

Voronez mıntakasında muha
rebeler devam ediyor. Alman 
tebliği Rusların bu ıehri geri al
malt için yeniden bilyük bir gay
retle taarruz ettiklerini. fak.at bu 
taarruzlann püskürtüJClüğünü bü
C!iriyor. I.:ondra aakeri mahfille
rine gör~ Rmlar Voronez'i elle
rinCJe tut.arak Alman cenup cep
Lesinin sol cenahına karp muka
bil taamt% için bir üs temin et
mek istiyorlar. 

Muırda: 
ıı.a ar eTam e ıyor. ~neıı;. enn . . 
açarken çıkardıkları vızıltı, mihaniki klflıyanlan, ılkbaharda her <lefaam-
tehepten ileri gelmektedir. Bu. um- da 100 den 120 ye kadar olmak 
nedildiğine göre, emeklerin n~ele- Üzere 7 defa yumurtlarlar. 

ra Danlelle'i görerek beğe~, g~nçtir. Artist delikanlıyı görür midiT? Bunu tatbik e~ie mu· 
onunla evlenmişti Henilz lsml gormez sevmiş, bir m~ddet sonra vaffak oluna memleketimizi Muırda mevzit çarpİşmalar 

· kı 
1 

n1şa:n1anmıştır. Şimdı Dantelle'- tehdideden tehlike 1 O misli ar- oluyor Durumd d ... ·kl"k k 
duyulmamış genç bir z 0 an in evinin her köşesinde Porfirlo'- tacakhr? > tur. · a egışı 1 

yo -

Danlelle :ı;>arrieux bu lzdl~açtan nun bir resmi bulunmaktadır. Ar- ' - --- - - n n n n - - - n n n ı 
80,000 hurma ağaçlı orman 

sonra çevırdiği ilk filimle derhal tist bununla iktifa etmemiş, çan- ~. - - -- - --- --- ~- - ~ - -- 0 ~ 

meşhur olmuştu. Şölıreu o kadD:r tasına, sigara tabakasına, pudra Tıcaret Vekı·ı·1 Maar·ıf Vekı·ı 1• ı 1 h 1 
yayılmıştı ki 7 sene lçtnde SO fi- kutusuna da nişa:nlısının birer 

nsan ar, arb ve harb hazır ıkla: nitlet~ektedirlCT. Dürvaca manrf lim çevirmişti. Hat1A bir aralık resmini koym11(!tur Filim yıldızı 
rma devam ederken halkın •ıhhatı olan upanyada Elhe yansıda 80,000 . """:i ' • ' 

için ycıni yeni bahçeler tanzim et- hurma ağaçlı büyük 0 bakmak Amerika 'ya bile çağrılmıştı. Fa- nişanlısı Ue baş başa. da bir resım Ad b..., 
. . · · b. l · rmanı kat Hollivood'da çevirdiği filimi çekttrmiştlr. anaya yap gı 

mekten ve ormanlar yetiştırmekten ıçm ın erce maan çall§DUlktadır. - L._ ti ti• } • d 
de geri kalmıyorlar. Harbe rağmen 1.timai olan bu hurma ğaçlarınm aeyana n ne ce erm en 
A1manyada 20 binden fazla yeni ço- saklan 60 ar metre uzundur. Her Re·ısı·cu·· mh urun seyahat·· pek memnun 
euk bahçesi açılmı§br. Mevcut bahçe ağaç •enede 200 kilogram hurma 
Te ormanlar da ıeneclen seneye ge- veriyor. Ankara 20 - Adana. Tarsus ve 
8111111111111111111111111 .. 111111111111111111111111111111111111111111111111111' (Baş tarafı 1 inci sahifede) - Size, dedi, dört çocuklu bir Mersin mıntab.lannda tetkik aeya-* Medeni kanunun boşanma. hft- * Yere.batanda Muhtcre~fendi Ankara 20 - Reiticümhur İ.smet ihtiyan takdim ediyorum. hati yapan Ticaret Vekili Dr. Beh-
tfimlert lle soyu bel1rslz oocuklar .sob..ğmda bayan Naclyoye alt 19 nu- lnönü, Ha:sanoğlan enstitüsünün Reisicümhur bu köylü He de bir çet Uz, Hatay valisini J\.danaya da
:ıa.ki ~ad~l:~:u d~ru: ~ı 4 katlı ahşnp ~l k~ marangozluk atelyesini ıezeıken, müddet konuıımuştur. vet ederek Hatay'ın mahıul&.t ve 
...... ~~ınn e p yeje ed"''- ü~'~' t ~sızın ~erl~;.,emJ ca ~rayı- ate}yede çalıııan çocuklar, kcrıdileri bet İnönü, köy odasının önünü ia§e işleri hakbiıda ıörüJmüıtür. 
.......,.., an ro ye uu· m -=ıuan n Y<> .. ~ur. ·""' .. ~ ...... yece .... kn.- • k . . ı.. L_ d il .... d ld '- d l d V L•l lak d lim ·_ı_L, .tha eonılan İstanbul ba.rcısu avub.tlann- dar ha.rap oJmtl§t gıyme ıçın a:aıyolUl en en ustu o uran a:a ın ara ıor u: eıu , en erun arunaa.ıı;.ı ı -
dan müt....,.....,.·'l h.-ct hazırladılh * Em" .. - HaurJL • d • B _ ,__ bez, altı tahta pabuçlar ppıyoılardı. - Askerdeki çocuklanmzdaıı lat vaziyetini öirenmiıı ve Ceyhan-

-w......... ~J , ""' monu a:evın en. u aa: I d b" . . 1. 1_ 1 . • ı· 1 .ı__ l b • L ~uı • .z. V raporu ay sonuna kadar veWete p.m (21 temmuz t 942 salı) saat Reisicümhur b°!1 ar a~ arını e ıne me.dup a ıyor musunuz. wn ı ~e. en- ~ ge en eyeti ıı.ao. ~ı!ur • . e-
gOndcrecekUr. 21 de M tr'* -ld" tim'. .. ___ ,_ _ alarak tetkik etti ve aaglam olup ol- ler var mı, mektuplarını ıecikıyor kiJ, İalC ve T oprakofia teıık.ilatmı ya-

on u :ru on u muna.eoe- d .. K- 1.. ..L d"" t -;ı k d - d • • Çul: tile Evimizde yapılac:aJi merasim ma ıgını •o;du, oy u ç
1
ocua., or muK'" 

1 
.. ;_ d l ın an go

1
z

1
_ e~ gheçmnıırind. urova-

1 * Beyoğlunda Abavaf apartıma
oinda oturan Mi§on adında bir adaın 
dün sabah apartımanın liodrumunda 
alü olarak bulunmuıtur. Mitonun 
merdivenden inerken bodruma dü-
tliı> öldüğü iddia edllm.it. Adli:re 
doktoru tarafından yapılan muaye
oe<le cesette düımeden mütevellit bir 
.. buJunamamıfbr. Miıonun aliimü 
9'1Pheli ıörilldüğünden, cetedi moı
p kaldırılarak tahkikata baflanmıt" 
lir. 

proeramı a ... a çlh 1ım tır Gi · ay dayandıgını, bu •uret e yazın ra- oyu ıı;.a ın ar: nm, mem ea:etin . er ye en evve 
aerheatir J8lro' n 11 • il§ batça geçirildiğini .öyledi. - İzinli gelenler vardır; mektup- elde ettiği hubul>aı.u acde muhtelif 

r _ .Sö (M tr"") • D y En.Uta tarlalannda gezen Reisi- lanmız da gecikmiyor. iatikAmeHere 14:rVk sırumda ofilin 
, z on o • r. avuz ümh" '-- l""l d -L--J . Ce b d"l .. • i b d h . tl Abadan t afmd c ur, a:oy u er en ml:U)9u vazı.ye- va ım ver ı er. gostennesı ca e en assaa~ an-

6 Maı: ·_ı ı· an. flGt ..._ • ti hakkmda izahat alırkeJı Barekil Reisicümhur, bir talebenin man- )atarak.: cEn az bir banka intizanu 
L - ana o m Ye .s;onaen. d l il k d d l" 1 k ·· 1 d"- · L din · · d • · ••• e diğer bir köyü e ODUfU()'Or u: o ın ça ara •oY e ıgı ıarıı.ıyı - ıstemn> emııtir. 
Baklrkö7 llalknt BelallthıcJm: - Çocuğun ıvar mı? ledi Bayan Jnönli, etrahna toplanan Ticaret Vekili, Merıin ambarla· 
Montro ırftnthıtl tesld mtınasebett- - Dört tane. , 3 7 kız talebeye bazı tavııyelerde nndaki ithalat ve ihracat etyalanni 

ıe sın~ .ıı gUnQ a.qamı saa.t - Kaç yaıındasm "?: bulundu. ismet JnönU, enstitüdeki ça- görmüıı, yolda muhtelif yerleide 
11,30 da EvkDfz bahçesbıde caz tun- - 29. lışınadan çok memnun olduklannı otokardan inerek tetkikler yapmış· 
ııer1 ?erllecetbıden, B&Yln halkımı· Batvekil bu köylüyü elinClen tuta- ıöyli;rerek muvaffakıyetler temenni tır. Ticaret Vekill ıeyahatlnfn netice-
mı tefrtfleı1 rica olunur. rak Reisicümhura götürdü: etti ve alkıılar arasından ayrıldı. sinden pek memnundur. 

talihine ka111 isyanda devam ediyor: matiz.malı bacağını •Ürükliyerek paralayarak: 

BİLLÜRŞİŞE 
O da asilzade bir kadınmıı .•• Ben doğruldu. - Bu plebelik: prenaesimizi 

de ... Halbuki Lucrece neler yapa- Misafirlerin yanında. aamadı Or- lieyifsiz edoor ..• l.tirahat ıalonunun 
bibniş ... Bense na.aıl ınabpU9 Jc.almı· han Samiye göz etti. Damadm ha· tahliyesi lcabedoor ••• ıY alnız velini· 
ıun ..• Yazıklar olwn hana ki, kendi reme girmesi cfolayıai)e, barem ağa· metimiz pafa hazretle.ıile damat be4 
odamda korkmadan bir •İgara bile lar: yefendiıniz, bir de dadı kalfa haııtm 
içemiyorum ..• Sonra kafamın için- - Dcsturl Deaturl -diye yol aça- hazır bulunsun ••• Ağalar ••• Heplniı 
de neler y&1abyonım •.• Evli bir b.· rak yürüdü. deatur olaaınız .•• - 'dedi. 
dın olduğum halde, •iıara dahi içe- Kalfalar, çil yaTIU1u ei}>i daiıldı. Pencereyi araladı. 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Yasan: (Vl • NA) Tefrika No. 11 

memek .•• Yere batsın ahmak ko- Bet dakika •onra. ıdırin en met' Fak"at ırapa ,.apa, o Cla, iololl(18 
~ b~ boiucıı hqat içinde b.o-jmanketin elilo çekilen bir yay tar- cam ... Aslan afbi bnit. Cemi ula- bur hekimlerine ara.balar koıturulu• tİfe!sİ.ni Bedrlyenin \)urnuna yaklat' 

rozdan bıle kaçıracaklar neredey- zmda bUkülüyordu. Maniltürlii tır- nı. •• Ben... .lnı.an mıyun ben)... yordu. Selamlığın dalkaıvuk müda~ brdı. 
ee... yandaki odada kartaloz Jgçile1' naklan taloJJılUll ip eklerine aegİ(ro1'. Lucr~ce Borgia 1... Ben 1... Bravo vimlerinden dolc.to1' Carbi.s küçük Prenıu bir yumruli .avurdu. Ş-~ 
aten d<>§üyorlannıı ..• Burnumun Difleri ,,.mklan ısırıyor. Alzından ona ... )'uf baca .•• Yazıklar olaun hanımefendiniın yanına alınırken, pa• a;rnanın tam ortutna. Kristal tuzla 
acunu ıöstennek y..k ... Bugün pe- fQ e&zler botan17or. Keaik keaik, bana ... Ah, ab ••• Su .•. Çiçek wyu ••• ıanın tall59Ubunu bildikleri' için, ha• buz olunca, dadı te~üm ederext 
dikürletttiiim ayaklanmı ~ öp- kahkahalar n hıçkırıklar arasında: • Validol... dun ağalan, hastanın eaç)anna bir - Ah, bu itin •onan"da bir uiul'" 
\iirmek aandallerin iakanda1i ..• Ee- - Onlar aafil değil .•• Ben ıa· Deminki haykırma. yan odadaki bat örtüsü &rttüler. Zira bu konalta euzlul: var... Baaımıza plenler ••• 
iiden muyadedeıı mua1edeye aoh- fil... Zembereğimi k:o~aracakmı· Amber aia ile Ferahfeza dadının «hekimden kaçılmaz> pren•lpine Allah ı.alah etain .•• Allah encamimizı 
la çıkar. çıkarken de uraylı multi 11ml ••• Hah hah hah ••• ·ImkAıı ft!' kopnaaına •ebebolmuıken, bu iklncl bile riayet olunmamaktaydı. hayre tebdil etsin .•• - diye hnklan 
1'81~ _ferace giyer~~· Şimdi alem m~): • • Bu k.atılqDll§ kalıbı kırabilir -c:Ah, ah, •u, çiçek wyu> feryadı, ko· Bedriye, nöbetler fçfnde, Loult yerden top]amağa le oyuldu. 
hürrıyetine, 1erbe1tıame k_avuıtu. mıymı) ···.~ata. ~bamın ananesini ca konağın bagka dairelerinde çın XVI yatağında: . Damat, tel&ı içindeı 

sporcularla 
görüştü 

Toplantı 4 saatten fazla 
sürdü 

Birkaç günde.ılbcrl çehrlmlzde bu
lunan Maa.ril Vekili B. Hasan .ı\u 
Yücel, dün, vaıı doktor Lütfl Kırdar. 
la birlikte Beden Terbiyesi belge 
merkezine gitmiş, sporcularla. yapı
lan toplantıdn. dört sa.at kadar kal-
İnıştır. 

Maarll Vet:lll, Beden Tert>lyesı ı.c.,
tllltmın Mnarl! vektıletbıe ~ınn
dı~ı 1şatet ede~ §imdi blr mülla• 
hede devresi geçirilmekte olduğunu, 
tcşhlsln bundan .6q!lra. konacağını 

söylemiştlr 
Muhtelif kulUp murahhaslarUe 

idareciler rruıladıklan gUçliiltlerl uzun 
ve etraflı bir surette anlatmışlardır. 
Bunlar şu suretle hultısa edilel:ılllr: 
Teşk:illt llml bir tarzda kurulman~
tır. Sporla beden temlyesl ayn ayn 
~ler olduğu halde blrblrlne knrış
t.mımıştır. 

Eski teşkJlAt, noksanlıı.rına rağmen 
gençleri ce:mlyet hayatına alıştırıyor
du Yenisi lda.rec!lerl nuı.a§lı memur 
aıaiıne getlr:m1ş, §nhs1 teşe'bbilsü orta. 
dan :ıı:aldırmı§br. A§nğldan yükselen 
Sistem yet1ne yUkandan ~ağıya. 
emirlerle idare usulft konmuştur. 
Kulüplere biç bir yardıın yapıbnamıt, 
atası muamele tua.vvur edllemi-
7~ derecede e.rtmıftlr. Beden Ter
btfesl n'5mlan :muttaaıl ~tlrll.
meııcted1r. 

Maarif vekill, dört aaat süren izah· 
lardan QOk :memnun kaldJluıı ve 
llPOr ~ bir memlelret m~lest ol& .. 
1'll'. ele alacal!mı ahylemJşttr. 

Göztepede bir ev yandi 
Diln gece yarısından: sonra; ıaat b~ 

sını.ln.rmda CHmtepede Muhaclr ma.
lmllesinde Çtıı:ınaz aobkta 1"1 numa.. 
talı evde yangın çı'knııf, a.bİaP 'f'& 
Sk1 kattan ibaret olan ev klsm.cn 

ranmı.ştır. ---liense, aşağı yulc.an aynı tertip de- parçalıyabilır mıyım}... Bu Yıldız çın Bttü. - Ah, of .•• Gemi ulanı ..• I.:uc- . • • . • . 
nın ediyorum •.. İçimin zembereii sarayı mukallidi barem .•. Bu yıkılası Kapılar açıldı. Koridorlarda le.o- r~ce Borgial ••• Parkenin üattine ma• .-_ Tehlikeh .hır ~ran mı);•• * Belediye iktiant mUraklbi. B. 
bıruluyor... Amma bir kuruluyor, wr gı"bi duvarlar .•. Of, of, açın göğ- ıuımalar oldu. Elde §İleler, ruhlar, vi saten ••• Çiçek wyu ••• - diye çırpı• Acal:)a ne .oldu)••• Neden: ?lda ).- Oaman dün de Beyoğlunda İetik~~ 
bir kuruluyor •.• Boıanırsa fena ola- sümü!. .• Su verin .•• Çiçek suyu .•• bardak bardak sular, kalfalar, ha· nırken, baba.sı damada, , elemle Yanındtab~j&kar1ı).h •• - ~ıyiJ"em caddesinde tanınmıı bir birahane ıl~ 
cak... Hem kendim parçalanaca- Valido1... Bir de Lucrece Borgia gi· rem ağalan ortalı~ doldur"du. baktı: sa~ . ır ~ .. ay~· em .e ~~ Büyükderede bir lokantanın ekmeli,· 
frm, hem de muhitimi, aileıh.i her- bi olma~ isterim... Bir gtin gelip c- Küçük hanunefendi baygınlık - Aman Allah mahfazna... Ne pe?~rı:?ın gozu.ne gırmek lçın ancık bira. rakı fiatlerini tarif eClen. 'Ve 
badedeeeğim... Haberleri Yo~··· onun hayatını yaşamağı kuranın ••• geçirmiı efendimizi•" ıözü. ael&mJı .. oluyor yavruma? ••• Sade hekimlerle mül:ialağalı şekılde çırpın~or... narhtan fazlaya •atbklarını tesbıt et-
Gafiller... Hayal... Çocukluk... ğa, pa~ hazretlerinin kulaklanrıa olma:ı: ..• Şunu bir C:le okutsali .•• Kl- Kanımın asabiyetine hedef olmai- miı ve 'derhal polis vıwtasile clirmll 

· mi etirmeli acaba).. tan korkam o da bileklerini ova• mefhut yaparak her iki müessese aa• 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kasaba hayatı ( ŞE&i.-, RABBRLERi) 1 SiNOAPUR KORSAZNLARI 1 
l\tesıekdll§lm ceınaı Refik .ıs. C h ı KU ük k d k. t Tefrika No. 149 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ =~.~c!~n~aetı»k0nnua=pınuşt.a1ıar1ı, tanthe erra paşa Ç C, e mece e 1 ren 

:.. T1 - Pi bu beni gOrünce, Takako ya- vardır kl .. imanı yavaş yavnş kendt.. 
etmL51er, ne zihniyetteler? Va- hastanes•ı k ı k • pmaktan umgusunu kesm~l. lerlne bendederler de fnı1onn vnrn,.. 
tan1ü"t~~lann)anmızın8 -"---tsoztirir:· .ü.nü özünü azası mu ıa -remesı ,,.:~tlı-.· P1 hiddetle döndü, Srunayı ça- ınazsınl 

,..... UKSe ~· Korsanın gözdesi 
Ben de bugün onun izinden - S\blı:Jµızın söyledlğl kadınlar k nlık 11 

yürüyeceğim. Ukin bir kasaba- yeni cerrahi paviyonu· çıne~tı. Fakat, be:nJm Jçtn en tehlı- ara yo arda 
elan bebscderek. 1 - b. i K d k. ı 1 t enı·n k ıreıısı Tnkako 1dl. Ben bunu blllyor- Hare:ınnrr.w. Çan - Foyu kandırmıf ••• nun yapı maıı ıtt amyon a ı yo cu ar r am- ~um. Çan - Fodan bana. zarot gel- ve b1rll1."te kaçmalan lçln her tfirlll 

tJç arkadaş, mahalle arasında cerrahpaşa ııastanes!nde üniversite yona nasıl çarptığını anlatıyorlar =lık
0

·~:n!:uın~ ~:.: :: :ı·l:~~·~:ı: 
~iyonlu~. cıD~ bağı» de- tarafından yapılan cerTaht pa.viyo- b1r kelebektir. deeeğin.1 bllmlyordu. Şhna. onıı: 

en mesıreyc uçadık. Kapı ka- nun 1n,şası bıt.m.1.ştir Dahlll tesısat Deyhıce, Bama, eski arknd:.11uııL §U «- Çok yaJcında Os:ıkayı yn.tacak4 
l>alıydı, Geri döndük, ortada in ve mef~atı da tam~anmıF.ır An· Bir müddet evvel şoför Hasan Hü· çece~inin daha e\tVclden kendisine cevabı verdi: lar. ve n _ Plnln bütün mnfyet.lnde-
)'ok, cin yok. Pencerelerde bir cak elektrik cereyanı verllebllmek seyinin idaresindeki kamyon 3 7 yol- haber verilmediğini, bu y~den ıeçi- - Ben şbn.dlye kadar kadın deni- kileri kıhçto.n geçirecekler. Biz, vak.
gölge bUe görünmüyor. Sokak- nzere elektrik sn.ntırnlmı ana !kab- cu ile Kırklarlelinden İstanbula gelir· di kapamadığını ıve kendıaı de kulü- len mablfiklan yakml!n.n tD.nmı.n.z- tinden evvel kaçarsak canımızı ku? .. 
tnn adam geçmlyor. Kapı önle- loya bağlamak Jtızınıgelmcktedlr. Bu ken Küçükçekmecede tren geçidin· bede uykuya daldı~nı ıl>yledi. Biraz dım. Şimdi inandım kf, bu ~rit tarmı.s oluruz.• demi§Ü. 
rfndc adam durmuyor. Biz de, teslsntın ta.rna.mlannbllmesi için de de marşandiz treni ile çarpışmı§, ıonra yardıma geldıler. Etraf fener- mahlilklar yalnız biz erkeklert mem- Çan - Fo her şeyden ve herkesten 
ağır agır" yürüyoruz. bir buçuk aylık blr zamana ihtiyaç kamyon parçalanarak içindeki yol- lerle aydınla.tı.lınca. kazazedeleri yok- mm etmek, eğlendirmek, neşelendir- önce canını dUşünüyordu. 

d B d ldıkt ı d ı k ı k k o k b k l · d mek :l.çln yarntıl.m]Jtır. n - PJyi son günlerde sevmege Uir dönemeçte önümüzde eşek- var ır. u a yapı an sonta ye- cu ar an 1 ioi ö müş ve 14 işi ]adı . n ı§ı ır ço yer erın en _ Bugünlerde, kadmlıır hattında- ba.şlamıştı amma, ha.rcmağasınm 
b bir ihtiyar belirili. Pek alil, za- nl pnvlyon açılacaktır. Pavlyon HO yıı.ralanmıfh. Tedbirıizlik ve dikkat- yaralanarak ölmüıtü. Cesetler kaldı- k1 ka.naa.Unl değ~ren sebepler ne- ~rdlği malfunat genç kadının bütün 
ftllı bir şey yana doğru da kay· yata.ttlıktır. Eski pavtyon '10 yataklı sizlikle bu kazaya sebebiyet vermek- rıldı. cm beş de alır yaralı vardı. dir, &ıma? cesaret ve lrndeslni kırmış bulunu· 
ın.ış: DUşecclc gibiydi. Hayvanın idi. ten maznun kamyon ıoförü Hasan Onları da ha_•!aneye götürdüler. _ Gayet basit. Ben kadınlnnrt yü- yordu. 
iherindc düzelttik. Kucağındaki Hüseyin ile tren hat bekçisi Halidin Yaralılardan bırı de sonra hastane- zü."le bile bakınnzdun. Bugtlnlerde, çan _ Fo yanında götürebileceği 
on on bir yaşlnnnda kız için: Et f 1• atı· muhakemelerine birinci ağır ceza de öl;nü,. . • ıçkl !çerken, gözüm nasılsa onlardan kıymetli eşyasını hazırlamıştı. 

_ Tonınwı mu? _ dlyc sor- mahkemesinde bakılmıotır. Diger ıahıt Yanı de vnkayı aynı blrlne takıldı, o akşqm g{lzel bir tesadlif eseri 
iluk. Kaza esnasında kamyonda bulunan ıekilde anlatarak: - Klmdl?: bu tallbli kadın? olarak, Tl - Pl, fehrln kenar mahal-

- Torunumun çocuğu! arttı yolculardan Hiristo mahkemede ıa- - Çekmecede tren geçidi açıktı. - çıta 1smlnde bir kelebek., lelerlnl saray muhaflzlartıe birlikte 
_ Haydi Allah bağışlasın... hit olarak dinlenmiş ve lec;i kazayı Şoför durmadan tren hattına girdi. = ~:ı:u :~;~rsun? Benim be- te~ ~:· ıstitade ederek_ or-
Çenesini okşadık. ıöyle anlatmııtır: O ıırad~ gür~ltü ile yuvarlandık. Ka- tendJ#lm bir kadın; ~lr1dn de olsa, talık kanınr Icarnrmaz _ Çon • Fo-
Ve işte o kadar.:. Kuzu eti 190 kuru•a - Kamyonun üzeri bir muşamba zanın tı~detınden ben bayılmışım. gilzel de olsa bana. alttir. yu sara;ym arka. tapımnaı götllrdU. 
Biz bu hAdJseyt unuttuktu :ıf ile örtülerek otobüe haline getiril- N~ oldugunun far~ııtıa 'Varamadım. - Çan - Fo kadar güzel m1 demek Ştına. bu ~ rehbeı1.llc etmeseydf, 

bile... kadar ıabliyor miıti. Kırklarelinden 37 kiti bindik. Bıraz ıonra ayıldıgım 2Aman yaralı- ıst1yormn? Can - Fo a.raydan bu kadnr kolAY, 
Gittiler. Kim bilir kimdiler! Ben •ol tarafta oturuyordum. Kırk- lan ve ölüleri kaldınyorlardı. On ki- - Ben, Çan - Foyu dışarda. nJnız Jcaçab111r mlydl? 

Ve kim bllir nereye gittiler... Bu hafta içinde et fiatleri yeniden Jarelinden Küçükçekmeceye kadar tinin öldüğünü, on be~ kişinin yara- görsem tanımam. Oftut mı. ~hfDn Arta kapıdan fkl köylü kıyn.feUle 
••• yükaelmietir. İyi cine kuzu ı 90 ku- lnzasız geldik. Kamyon çok hızh landığını gördüm. Onlardan biri de ml? Farkında d~lllm. çı:ktüar • 

k gı'tmlyordu. Gece Ku··çu'·kçekm•ce sonra öldü. Ben otobüste kaza• - Sen de şimdiye kadar bakar bir 81hlrbe.z rolilnu oynıyan fedal on .. 
Biraz sonra kasabanın metke- ruıa adar .atılmaktadır. 150 kuru- "' 1 ı '"•-4• 

l k tren geçidine geldiğimiz zaman geçit nın aksi iıtikamette oturduğum için kör gib yaJ)amlŞStn, Sama n.a.,-..... , latı batı kapısında 'bekllyordu. 
llne döndük. Evvela otelci baş- fa aah an uzular pek zayıftır. Sığır • k . . kurtulmu m. Kaza eanıuında hat gevezeııtı, ııptallıfı bırak ta g&tbıtl Şehrin batı kapısı ak§am olunca 
ladı: eti de 140 ile 150 arasındadır. Ko- yerı açı tı. Bunun ıçın kamyon tren •.. fU .. • .,, ve tadınlann esırt oımamaıı.a bpanı.rdı 

· 1 · d' O d d"d"'- · bekçısının uyuyup uyumadıaını bil· -... ... • - Beyim, sormadan niçin gl- yun eti piyasada pek azdır. Koyun yo una gır ı. ııra a u 11& ıeaı • K • d .. 1 . • çalış. Zira bu tele.'betletfn ~e gizli Şlma kapıdan no.sıl çık.acaklnrmı 
ilersfnh?... fiatleri de 130 ile 150 arasındadır. duyl ulmu;:yor, baılı:a bir işaret de gö- ~ıydorudm. a~t !e().

2
::: ed!klderı- zincirleri, öyle tuv?eW J)f2lç:elerl dft§thıilyordu. (Arkası nr) 

- Nere,·e? Yaptıgı~ mız tahkı'kata go"re '-uzu lı'· rü müyordu. Bir aralık tiddetli bir nı e uyma 1 
•• :. _ d na ıı:a ar 

J • ır.. .. illf' ·1 ld k N ld .. - kamyonun eoforunu e tanımıyor- AIMllWibllliiiuMllUllwtıUIWNlimlliriifiiiWlllMilhdMic- umn mı• llHAll -

- Dervişin bağına ... Biz ka- batlhe~lnın yeniden yUkıelmminın ıe- ~~r f ukı e .arsı ı d. ek o d~g~u- dum Kuklarelinde kamyon hareket 
palı olduğunu bfliyorduk ... Nafi- e. ı, ıon zamanlarda piyasaya az ..... n ar ına varma an en ımı en · ... k • . EVLENME 
._ --'- t ..... ı....ı ... ı mal " } 'dlr B h fta .. d k kaz arasında yerde buldum. Etraftan edeccgı sırada ar a taraftan bmdı· KıymeW matematik ~t.menıe-
.:: z.ıuımC e'!-'ı~a.uıZ. oe rnesı • U a IÇJn e ÇO • 'l ') b " 1 • d v•m j İn ofÖrÜn yüzilnÜ 15nno-

- A si nasıl h ber aldınız? miktarda lcasaplık koyunun gelmesi ını .tı er, agırışma ar ve ım at ıeı- gı. . ç ~ rlnden Saadet Özcanla Vagonu atel-
y z a ve fiatin dilımesl bekleniyor lerı duyuluyordu. Kamyonumuz par- mıetrrn. ye tefi TABSİN GtffiTAYlN ttJenme 

- Almaz mıyıs? ... F.şekll ihtl- ' çalanmıı, her birimiz bir tarafa fır- Maznun hat bekçisi Halit, tahidin törenleri pazar ırünü Caddebootanı 
)ara da raslamışsınız. 1 ·· .. • • d b• lamıştılı: gece uyuduğu hakkındalci ifadesine PlAj yolundaki köşklerinde •:rm nonu gezıaın e ır · v • • L d ır.. 1 k•· .1 -'ızı.a. .... tın rt ••• b h Yarah olmadıgımı anlayınca, zor- ıtıraz edereır., uyuma IKını, fakat mea e _.an ve au """ uave e 

Blras sonra, kahvede ıasladı- .. .. a ~«: ~rulacak. lukla yerimden kalktım. Yolcu arka· mar,an?izin ~~c;~~di 1ı:~n.disine ha- huzurunda teslt ve icra edllm1.ft1r. 
lmuı Belediye kAtibi: Jnonu gezısını~ _?rt.aaı~.da bır ha- daılanmdan birçoğu kanlar içinde be! verılmedıaı ~ın g~~~ı. kapama- Tarafeyne ıaadet.ıer dileriz. 

_ Vah vah... Açtıramaclınız vuz yapılması duşunülmuo ve ta.ha- yatıyorlar, bir kısmı yardım için ba- dıgını, gece trenın geldıgını anlayın- ÖLÜM 
demekT nııı etrafında bırakılan yollardan hu ğmyorlardr. Marıandiz treninin ca derhal kulübesinden çıkmak ı... 

_ Neyi? havuza inmelc üzere merdiven ya- kamyona çarptığını anladık. Bu çar- terken kazanın vuku bulduğunu ve 
_ Den·işin bağını... Kulübe- pılmııtı. Fakat ıonrad~n bunlardan pışmada parçalanan kamyonumuz, bunda kendiainin kabahati olmadığı· 

ilin camını iık tık etseydiniz vazgeçiJmiı ve buraya bir bahçe y~- hat bekçisiııin kulübesinin üzerine nı ıöylemietir. 
orada bir habeşi bekçi vardır... pılması kara~.la?tır.ıl .. ~ııtır. Bahçenın >:uvarlanmış ve kulübe de devrilmi~- Diğer phitlerin dinlenmesi ıçın 
Açardı size ... Hoş siz keyif çat- pllnı İmar mudürlilgu tarafından ha- tı. Bekçi Halit çıktı, marşandiz ge- muhakeme ba~lca süne bıraltılmışhr. 

Kamyonlar * Suadiyede Koru parkında otu-
ran Zizi ile J ozef, Neıim ve Arorı 

hak k 1 n da adlannda üç arkad&eı pazar günü 

1nağa değil iyilik etıneğe gitmiş- zırlannuştır. ~l&n lt~b':'I edildikten 
sfnJz, 0 da başka... sonra bahçenın tanzı~ıne başlana· 

_ Ne iyiliği yahu? caktır. Bahçe, havuz !çın ayrılan kı-
- İhtiyan eşeğinde düzelt- ınmda yapılacağından, çukurda ka-

nılşsiniz ya... lacaktır. 

KOCOK HABERLER 

••• 

Yanın asırda.nbert mat.buat n bil
hassa raıete ye mecmnalann b&yi
Uttnde durmadan gece gftndQz fe
da.kArlıkla çalışıp Türtiyenln cH..,e
tb ve. heplmlzln sop derece htı.nnetıe 
sevdiği ve babamız sayılan UJnum 
gazeteler bayll 

NAZARET A'YCiYAN'm 
1817/942 tarihinde acı öUlmünü te
essürle arkada.şlanmıza blld1rlı1z. 

Cenaze menıs1m.l 21/'7/942 tar1hll 
salı giln11 saat 16 da. Ferlköy Ermeni 
klllseslnde icra edilecektir. 

Akşama lokantada: Kömür beyannameleri Büyükada iakeleainden bindikleri 
_ Yanındaki lld kişi kimdi?... Eti Bank'ın maden kömürü aatı§ --o-- bir aandal ile Suadiyeye giderken TEŞEKKÜR 

IJAkim Ferit beyle avukat Kemal şub~sinin .. Galata~a Kozlu Hanırıda sandal devrilmiştir. Bu ıırada o ci- Kı t)' • kard • • Sam 
olacak. açhgı dagıtma bürosuna yapılan mü- İstanbul Vilayetinden tebliğ vardan geçen Maltepe vapurunun yme 1 CJDn. ve efUDUI -

- Ne zaman? racaatler günden güne artmaktadır. olunmuştur: kaptanı kazayı görmüo ve yetieerek ımı mebusu Meliha uta.mel"~ zıyaı 
M.. e f b 'k " Vilayet Belediyelerinde k•"'ntlı kazazedeleri boXulmaktan kurtar• dolkayısileb •• telgraf1ail, çelenkti) ıondde.r-- De • ·n bağı ,..;tttğin' ue89 se, a n a, magaza ve apar- ...., • • 

nrışı na eA ız b l . . . t d k k ücretli İ• mükellefiyeti tatbik olu- mı .. tır. me ve ızzat tefr ıure e erm 
- .... ~t... İhtı'ynn -ek ~t--rinde man. ar .ıçı.n ıs enen ma en. ve o v .., 1 •• :~'- ed bü..::ı.ıerimJ •cuu -:.. 1ae kö ü l b ] nan kamyonlardan bir kısmına V ·1 p dla d acı anınıza lfUI'"- en T~ • sen mJ doğntlttım" m r erının eyanname erı ıatıı §U• * a.aı ve etro a nn a iki kiıi ze, akraba ve doatlarunıza avn Q'rl 

• • besinde kabul edilmekte ve beyan· tamir ve sair aebeplerle bu mü· sandal ile Kalamııtan Fenerbahçeye tqekküre teesaüriimüz imkLl- Ter-
~-- ••• nameler muhteviytatırıa göre parası kcJlcfiyet tatbik edilemem~ ol- giderken ıandal devrilmiş, oradan 
.,..-ı.c;sj gün postahanede mek- alınmaktadır. duğundan, bu vasıtnlnr için 26/. geçen Mehmet kaptanın idaresindeki mediğinden m~terem psetenbin 

tup veriyorsunuz: Kozlu Hanındaki dağıtma bürosu, 7 /942 güniiıle kadar nakaanları- Gazi motöril yetİ§erek Vaail ile. Pet- bu vazifemizi ifaya delalet buyurma-
Km da, kendi de pek dua ıimdiye kadar 1300 ordino keamiı- nı ikmal etmek üzere bir mühlet royu kurtarmıştır. tma rica ederi%. 

tdJyormu ! tir. Bunlardan çox... Kuruçe'""'eden verilmiıti. * Geceley"ın Şehr • · d b. Dr. Halit Ula§ 
tsu v~· emının e ır Y. Mühendis Ziya Ekeman 

- Kimin? lr.ömilr almak iatemektedir. Müraca· Bugüne kadar her ne sebeple dükkanı ıoymak üzere kapı kilidini ·~ 
- Eşekli ihtiyann... atçilerin çokluğundan dolayı bunlar olursa olsun mükellefiyetini ifa kırmak is!~rke~ yak~lanan Haaan TEŞEKKÜR 
- Ne münasebet? ııraya konulmaktadır. etmiyen bu kabil kamyonlar adında hırı aslıye dördüncü ceza . • 
- F., tabii... Onu eşekte düzelt- Yalnız dUn 400 den fazla beyan- mühletin ıon günü olan 26/7/ mahkemesinde muhake dil • Kızım Vılmanın cenaze meruimı-

lbf"..ı • Kı v d si rll B 942 '- - U Ü 1 O d me e mıt. bl t • t' Ak d k k ~"•nız... zcagınn a çene • name ve miotir. eyannamelerin perıemoe g n aaat a ıuçu ta.bit olduğundan iV d' h ne zza ıe ıra e ere veya me -
ili O'k~amış, hal hatır sormuşsu- çofu hakikt ihtiyeçta nfazla oldu- Sultanahmet meydanında top- ine kıı.rar verilmiJt' e ı ay ap- hıpla tees1ürilmU pay)qan akraba ve 
ıı~.. Vallahi biitiin kasaba al- ğundan, l:iu gi~i beyanamelerde ten· Ianmı, bulunacaklardır. O gijn 

1 * B ğl d Hır. dostlarıma derin teşekkürlerimi ıu· 
~il gönil1Iü1itğünden, iyilik zillt yapılarak ordino verilmekte- gelmiyen kamyon sahip ve ıo- eyo un a amzanın dört ya- nanm. 
~etllğinlzden bah~ediyor... fn- dir. förlerl haltkında Milli Korunma tındaki ~ı~ Aybtekn e.kvln Qçki.lıığcü kat 
.... n 1.ı. 1 kanunu hülı:ümleri dahilinde ta• pencereıın en a ar en so a a dü· 'UUY e olmalı... mnn11ıııınnınuınnınnnnnnn11uınnm111111111mn•nu- erek yaralanm1 t A t ç k 

"·· .. · ·.................. .• • .. . .• . . . . . kibatı kanun iyede bulunulacağı ' O ır. Y en, ocu 

t.tepan Haçikyan 
Bii7\ik Garaj 

IRADYOI 
BaıfuıJr.ü proıram 

12.30 Proeram. 12,33 SU eserleri, 
12,4.5 Ajana haberleri, ıs,oo Muhtelif 
makamlardan şarkılar, 18.03 Salon 
on~ruı, ıs.~ Tllrküler, 19,00 Ko
ııqma, 19,lı! Fa.sıl he-yetl, 19,30 Ajans 
ha.berlert, 19,55 Fası heyeti, 20,15 

Radyo gazetesi, 21,00 Ziraat Takvimi, 
21,10 Mtıztk <PI.>. 21.30 Konuşma, 
21,~ Kl!Qk Türk müziği, 22,30 Ajana 
haberleri TC borsnlar. 

Ailemizin büyüğü merhum 

MEVLÜT 
NURİ ALİ 

Hamamcıoğlu'nun 
ruhuna ithaf olunmak üzere 
23 Temmuz Per§embe günü 
Sanyer camiinde öğle nama
zını müteakip Hahz Burhan 
tarahndan Mevlud olı:umı.
cRğından akraba ve dostlnn
mızın teşriflerini rica ederiz. 

HAMAMCl<>tiLU ailesi 

SADİ TEKi 
Tiyatrosu 

Bu gece 
KadıköyUndc 

SÜREYYA 
Sinemasındn 

FevkalMe sür
prizlerle bUyük ib1r 
eğlence ak~amı. 

Yeni kadro. Umumi glrlş 36 kuru 

Aleyhinlzde galeyanlar olacaktı. hastaneaine kaldırılmıobr. ltt aibi kamyonlann pl&ka ve ben-
ct·· C$ele şu ld, bu Jehde bir söz. Fakat siz meseleyi bu derece zin karnelerh 1 alınarak seyrlisc- * Yaralı ve haata nakli iç.in ııhhi 
Zf ttr de yanınızda tekrarlanıyor. duymıyacaktmız! ferlerine müsaade edilmiyecektir. imdat otomobillerinin benzin lhtlya-
~~ lhttyan eşeğinde düzeltmiş- Bu hali tabii görmeli: Kasa· cmın tamamile temin edilmesi hak-

~Kadıköy OPERA Sinemasında-
sı ., çocuğun çenesini okşamış· badasıım: kında Vali ve Belediye Reisi Dr. 
nız. Ve Dervişin btthçesfnl kn· Çıt çıkarmak, safa bakmak, ZAYİ _ istnn'bul üniversitesi Fen !-Gtfi Kırdar altı1cadarlara tebligat 
=~ ~uJmuşsunuz da bir kadeh sola gitmek haddiniz değildlr. faktlltesinden aldığım hüviyet ve yapmıştır. B. L<ıtfi Kırdar, itfaiye 

B Çmeınişsinlz. Ne zihnJyet! §Cbekeml zayi ettlm, Yenilerini ala- ile sıhhi imdat otomobillerinin ben-
tOn ı;:ıun aksi <le olsa, yine bil· Hayret... cağımdan eskilerinin litlkmü olma- zin ihtiyacının. diğer her tilrlil nakil 
harek=a llek ehemmlyetsfı bir Başka işleri m1 yok, güçleri mi ~ıtı UAn olunur, vasıtalannın b~zinine tercihan ve-
... z için çalkanacaktı. yok? (VA-N-Q) llS.9 No. h Aram Una.uyan rilmesini emretmiştir. 

Bay Amcaya göre ... 

J>a;-A~dabıb?1.uaşer~e1t kitabıkaldım ... Okusun da, bir kalaliahk yere ... Kadınlara kar§ı nasıl hareket 
.... - .-unca, ızım og ana o utaca- nasıl airilip çakılır... - ed'lir 
~... 1 ... 

• • • J:(endipden bilyü~e pe yapı-
lır ••• 

ZA Ti SUNGUR 
VEDA PROGRAl\fi: ADAl\I KESİYOR 

Bu akşam son defa olarak çok ucus fiatla Halk seansı 
Yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. Telefon: 60821 

. . • Kendinden Jtüc;üie 
Sirenslnl.~ 

ne edilir, 



Bahlff ' 

1 Günlük Bo~~ 1 
!0/'7/1911 fl&Uerl 

.~ 7,5 933 Türk borcu 1. IL m. 23,75 
• ıs 1938 lktamlyell S0.26 
• IS 193S ikramlyell Ergani 22,SO 
, 7 1934 Slvas-Emuıım I l9.85 
> • 1934 Bıvas • Erzurum ı-ı 19.95 
• • 1941 Demtcyolu tstUuazı ı 10.-
> • • • • ,. • II 19.60 

A. Dem!cyolu tahvili ı-n DUO 
A. Demlryotu tahvlll m ısuo 
A. Demlryolu mümessil Rn.et 4'1.'15 
T. o. Merkez Banka81 UUO 
T. h bankası nama muhal'rer 14,85 
T. h bankası Cham.lle alt ) 15.25 
T. İş banka.st mümesstı l:dl. 105.-
A. Demlryollan şirk.eti < 1' 80) 80.ISO 
A. Dem.iryollan şirketi C-1' 100) 49.50 
Eskihlsar çimento 10,'TO 
Kredi Fonslye 190! 101.-

• ı 1911 H • .50 
• ı Amorti 66,-

SiNGER 
Kronometreli Saat 

No. 99 
Nabzı aymak için. dokflorlara 
fevkalAde lüzumludur. ~ Ura 

Saç bakımı giizelliiisı en 
blrlncl prtıdır. 

PE:TROL NiZAM 
Her eauıede satıLr. 

Dr. İbrahim Denlier 
Baiıklı Hastanesi Dahlllye Müte
hassısı. Her gQn saat 15 ten son
ra Beyoıtlu-Atacamll. S..kıZ'aıtacı 

caddesi ÇöpUlkçeşme aoltaıc No. 13 

--- Teleton: 42468 

• • KuPon 1-
Londra üzerine ı sterlln 5,a:? Ta§radan alparl§ vukuund& bl11 ANAPİYOJEN 

Ura nııvesUe bedeli peotn gönde- ~ ~ Nevyort üzerine ıoo dolu 130,70 
Cenevre üzerine 100 

rlldllt takdirde saat gönderllır. Dr. tesAN SAMİ 
A D R E 8 E D t K. K. A T İstreptokok, tstafllokok, pn~· 

kvlçre frankı 
Madrtd Qzertne 100 pezeta t 

Stok.holm Uzerlne 100 kuron 

30,365 
12,89 
31,16 

1 "' motok, koli, ptyoslyantklerln nger saatı magazas yaptıtı çıban. yara akıntı ve 

. BORSA DIŞINDA 
İstanbul Eminönü cad. No. s • clld hastalıklarına karşı çok ------------ iııııı-• tesirli taze 8.ftdır. •-ıi nan tashihi Türk altını 

Ktilr:e altın btr gramı 
Mecidiye 

ı9,80 

4.24 
1,60 

Para sahiplerine- \ 
C!ddi tilccari btr if 1çl.n 2500 
liraya ihtiyacım 'f'U. İpotek 
mukabllt maktu k!.r almak su
retııe parasını işletmek tsteyen
ıerln CK.Ç.M,) rümnunt. İstan
bul 176 Posta kutusu. &dtes1ne 

yazı ile mtiracaattari.--

ZAYİ tLAM - Malat1a Ullye hu
kuk mahkemeslııden .alcııtua 3~2/ 43 
sayıh dosyanın UAmı:ru 15 temmuz 
942 tarlhlnde kaybetUm, ıYen.IBlni 
alaca~mdan esklslnln ilit1kmü yok-
tur. A71e Çukur • 

Gazetemizin !O Temmw: pazar
tesi nflshasında. neşred.Uen · 

Sümer Bank Yerli 
Mallar Pazarlan 
Müe~ beştnc1 tevztat 
Usteslnln son satırında: Kapalı 
Çarşı Aynacılar ıs numaralı Hi1-
&ey1n Hllml ve Sllleyman Sım 
Maıtazasında. 6/ 8/942 Pertembe 
günll almacaJı:: kupon numara
ları (lill9001 - 559300) oldu~unu 
yazılacakken tertlb sebvt ola
rak (IS59001 - 559000) oekllnde 
dlzllmlşttr. Keyflyet tavzlh ve 
tashlh olunur. 

SACINIZ j~if ORSA, BÇN~.DA KEPEK :ARSil 
KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖR0RS0N0z. 

Yüksek ziraat emtitüsii Rektörlüğünden 
1 - Kurumumus eczan~slnln seneıııc ecza lhtlyacı te&blt etttrııen 

muhammen bedeller izertnden açık eksiltme suretlle lhalesl yapılacaktır. 
2 - 136 kalem eehnın muhammen fiyatı (21fOO) 1.1.radır. 
3 - İhale 6 Atumu IM2 günü. saat ıı de Rektörlük blna...ındald mil

teşekkll komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat oı:. 7,5 dur. • 
5 - Şartnamesini ve daha fazla izahat almak: Jsteyenlerln enstJtu 

mildürlütün~ müracaatıan. (5546) (7808) 

Gazi terbiye enstitüsü müdürlüğünden: · 
Ensti~üni.ın Türkçe - Edebiyat. Tarih • Coğrafya, Matematik Ta.bil 

ve tlzlkl lllmler, PedagoJl. Kesim - iş, Beden tıemtyest; Müzik Yabancı dil 
cFransızca. şubelerintıı blrtncl sınıflarına yeni dera yılı için yatılı ve ya
tısız talebe alınacakm-. Ka..vıt muamelesi 8 Atustos tarihine ta.dar yapı
lacak ve 10 a(tustosta'f lmt1hanlara. ba§lanacalttır. Girmek ısteyenler ta-
yı~. §~r~~an ile lıntlhan şekil ve giinlertnı bulundukları yerlerin Maarit 
mudtirlukler!nden ~reıı.eb!ll'Ier. . ı5256 - '15501 

İstanbul jandarma satınalma Ko. Nundan: 

BU 
GARiP 

DEÖİŞİKLİK 

\nam\maı gibi görilnüy~r. 
Su, ta\l.at, . 

T TECRÜBE EO\M\Z. 
s\ZZA. . 
Ancak ·blr hafta ıarfında buru

şulcluklaruıdaR lcurtulmuı ve bir çok 
'seoeıer, gençleşmiş .blnlerce kadın 
hayrandırlar Cildi kendl tabU ve 
kıymetli • BfOCEL • gençlik unsuru' 
ne besleyiniz, ' clld serian tazeleşt.r 

\re gençleşir. cBİOCEL• . büLiln diln• 
'yada tarunml.f Vlyanıı Üniversitesi 
profesörü Or SteJ$kaJ'to şayanı hay.: 
ret keşfidir. Şimdi, pembe renktek' 
l'okalon kremı ıerklblnde BİOCEL 
,\'ardır Onu tıer alc.şam yatmazdan 
evvel t.atblk ediniz. sız . uyurken 
cildinizi besler ve gençleştlrlr Giin
dılzler için de beyu renkıekl To
taıon kremlnl kullamnız. Siyah 
'noktalara eritir, açık mesamelerl 
sıklaftırır ve bir kati gün zarfında 
en donuk ve sert bir cildi vumusa-· 
tıp beyazlatıp kadife gibi yumuşatır~ 

Jt '.temm\us bu 
$ 3 

Amerlkadan Pransızca Radyo Neşriyatı 
Şirketleri TO.rkiyedeki Dinleyicilere Amerlk9 Radyo 

Frdnıısaa neıriyat saatlerini bildirir /er 
Günler Rodyo 

Merkezi 
Dalga Uzunluğu 
Kilosikl Metre 

9:41 - lOıOO ' . Haberler Sah ile Paırıat WRCA 9.670 
» Pazartesi WNBI 11.890 

11:00 - 11:15 Babederln tahlill Salı Jle PftfM .WRCA 9.670 

15:00 - 15: 15 
• 1 Pazai'tell WNBI 11.890 
Haberler Her gtln WCBX 15.270 

» » WCRO 17.833 
15:11 -15:30 Baberlerln tahllU Her gün WCBX 15.270 

• ~ » WCRO 17.830 
1'7:30 - 1'7:45 1 Haberler Her gün WLWO 15.250 

» » wcw 15.850 
18:00 - 18:15 Haberler Her gın. WCBX 15.270 

., » WCRO 1 '7 .830 
18:15 - 18:30 J(aberlerln tahWl Her gün WCBX 15.270 

» l • WCRC 17 .830 
18:30 - 18:H Haberler Her gün WLWO 15.250 

,. )) wcw 15.850 
.. Pazartesi l1A Cuınartesl WRUL 15.350 
,. » • WRUW 17.750 

19:00 - 19:15 Haberler Pazartesi llA Cuma WRCA 15.150 
,. · • • WNBI 1'1. 7 80 
» • ' • WBOS 15.210 

19:1' - 19:30 M~ ve haberlerin "talılill t1 » lVRCA 15.150 

20:30 - 20:45 

21:00 - 21:15 

21:15 - 21:3' 

21:30 - 21:45 

21:45 - !2:00 
22:30 - 22:45 

22:45 - 23:00 

23:00 - !3:15 

23:15 - 23:30 

23:15 - 23:30 

23:30 - 23:45 

23:30 - 23:4! 

• » • • : WNBI 17.'780 
• ~ ,. . ~. WBOS : 15.210 
Haberler Her &iin WLWO 15.250 

» ,. wcw 15.850 
Haberler Her gün WGEA · 15.330 

,. ,. WCBX 15.270 
,.. » . WCRO 17.830 
» . Pazartesi Ul cmri.ılrtesl .. , WRUL 11. 790 
• • ,. . WRUW 9.700 
• • ! WRUS 6.040 

Haberlerin tahllll Her göll WGEA 15.350 
» » » WCBX 15.270 
,, ~ • WORO 17.830 
Haberler Her gün WGEA. 15.330 

• .pazart.esf DA Cumartesi WLWO 15.250 
• ,. ~ wcw . 15.8!>0 
,. Pazar WCW 15.850 

Haberlerin tahlili Her gün WGEA 15.330 
• • , Pazar WRUL 11.790 
• • ,. WRUW 9.700 
• • ,. WRUS .6.040 
Haberler Der iüıt WLWO 15.250 

» ... wcw 15.850 
Haberlerin tahllll Pazar WRUL 11.790 

• -. • WRUW 9.700 
,. • ıt WRUS 6.640 
~ • » WGEA 15.330 
Haberler Her gün WRCA 9.610 

,. >) WNBI 1'7.780 
Haberlerin tahllU Her gün WRCA 9.6'70 

• » ,. WNBI 17.780 
Haberlerin tahmt Paurtesl UA Cumartesl WRUL 11. 790 

• • » » WRUW 9.700 
» • >> ı. WRUS 6.040 
Haberler Her gün WCDA ~ 7 .830 
Haberler Her gfur WGEA 15.330 

» ): WLWO 15.250 
>> )) wcw 15.850 

Müzik Sah ve Peqembe WRCA 9.670 
,. » • WNBI l '7 .780 

23:45 - !4:00 Haberlerin tahllll Her gün WGEA 15.330 

(Bu liste~ı lütfen kesip saklayı":1ız) 

31.02 
25.23 
31.02 
25.23 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.5 

16.9 
19.8 

16.8 
19.72 

. 19.'7 
16.8 
19.72 
19.7 
18.9 
19.56 
19.6 
16.8 
25 .4 

30.9 
49.6 
19.56 
19.6 
16.8 
19.56 
19.'7 
18.9 
18.9 
19.56 
25.4 
16.9 
49.6 
19.'7 
18.9 
25.4 
16.9 
49.6 
19.56 
31.02 
16.8 
31.02 

16.8 
25.4 
16.9 
49.6 
16.8 
19.56 
19.7 
18.9 
31.0~ 

16.8 
19.56 

Bir adedine cHı> .. • kutı.ıf fla:t tahmin edUen ,900. adet ~ilmunesııe ev
safına ve şartnameatn& uygun lp kolan 3/8/ 942 pazartest günll saat ıs de 
İstanbul Taksimde .Jandanna Satınalıiı& lfomlsyonumuzda a.çık eblltme 
U~ alınacaktır Muntkat temJ'l8.tc100» lira. ı53• kuruştur. Nllmune her 
gün komLsyonumuzda görtllftr. Şartna.mee parasm t.Iınır. tsteıdllerln · te- -
nılnat mektup veya mald:ıuzlarlle ve salr evraklaı1Je ekslltme gOn ve sa.. 
atinde komisyonumuza geim.eierl. ı7649ı 

Parası~, yatılı, üç sene tahsilli İıtanbul Mıntak~ Liman Reisliğinden: 
İstanbul Ziraat Mektebine talebe 181'11942 cumartesi ıilntı BaMybu~u _.Sala.elle arasına, İstanbul Te-

fi~ D ©rO 
Çalıştırmak Jçln 

Makinist aranıyor 
.. ~.- Beyoğlu~ BELER OTELiNE Müracaat. ----'!'·---

Sahlık hurda Tel Halat 
Mahdut Mes'uliyetli 

, Garp Linyitleri işletmesinden : 
15 Ağ'ustos 1942 tarihine mü.sadit Cumartesi günü saat 11 d 

kapalı zarf usuliyle*Soma işletmemizde takriben otuz ton on 
Ua on sekiz milimetre kutrunda tel halat satılığa çıkarılacaktır 

Talip olanlann şartnameyi İstanbul'da Eti Bank Şubesin
den ve Kütahyada Türkiye Kömür sat~ ve teVzı müessesesi 
ajanı İhsan Şeriften ve Balı.kesirde Mükellefiyet Müdüriyetin
den almaları UAn olunur. 

-•AMERiKAN HASTANE S i -1111!!!! 

HASTABAKICILIK OKULU 
Talebe kaydı ça~a ve pazardan baş~ her gün 10 dan 12 ye 

kadar yapılınaktadıil. Orta mektep mezunu 18 ya§ını bltlmı1t; 25 
yaşını geçmemlş, Tikle.iye Tabaasından bayanlar hüvfyetı ve okul 

şehadetnamelertle gelmeleri, •••••••ı• 

Tüccari vekA.let kabul eder resmi ve hususl daire ve müesseselerde 
her hususa alt iş takip ve lntacını deruhte eyler, Ankara Anatar
talar caddesi Caten:ade apartımanı kat s. 

- Ankara Posta kutusu No. 91, Tel: No, 3694-- - - • 

lefon Mfu1flrlyett tarafından d!Sfettlrltecett llAn edllen denl1f telefon kab-
alııllnaaı tartlan loısunun vaz'ı bazı fennt sebeple ll Temmuz Mı çatŞamb~ güntı ppı-

ı - Tüı1c. lyl hal sahlbl, hastalıklardan sallm, zira.at tolertne da.ya- lacaktır. · 
nıldı bir bünyede, Arızasız ve kusursuz olmak, orta mektep 'devlet tmt\- Bu kabloyu döş~k vaaıtalard& beynelmilel kablo döşeyen gem1-
hanında kazanmıt bulunmak; 15 y~ından küçllk ıs yaşından büyüıc ol- ıere mahaua lfaretler olacaktu. 
marn.ak; mü.sab&ka. imtihanında kaZanmaıc. AlAkadarlann nazan dltbttert çelp ve ke,f!)'&fi llA.n olunur. ('T!IM) 

2 - Mllracaatların kabulüne 22 Temnı.us 942 çarşa.mba gtlnli başla.-
nacaktı~. M~tıarın ita.bul edt!ebumeaı tçtn evrakın e~ oıartüt İstanbul mahrukat ofiıl umum müdürlüğünden 
en geç 1 EylQ.l 942 salı günü ·akşamına ka4,aı- mektebe ıretmt.ı olınMı ı _ Alemdatındakl. vakıf omıanlarmdan .satın alına.n 1kl odun 
şarttır, maktaında ~ı'kacak 124,000 ~l odunun kesim n nakllyeSt Ü\IU»n• 

3 - İsteklilerin nüfus cüzdanı e;aslı yahut ı;ıotet •ven .ıı:ıllftJ& idare- ihale ecınecektir. 
s.lnden alınm14 suret•, orta okul devlet imtlhanmı. · verııdf ve dtploma. .3 _ Buna. alt şartname otta mııhase-be8tndtd11'. 
almaia hak kazan~ oldufunu sarahaten anlatır tnelct&p mUdürlüRil · 
vesikası, hüviyet doktorluğundan alırurull sattık ra.poru, aşı şahadetna- S - nıaıe 25/7/942 cumarte.st gtın(l saat 11 de Yenlcamlde Makul· 
mest ve iyt hal vesikasından teşekkül eden beş parça evrakına. yan Hanında mahrukat oflal umum müdürlütllnde yapılaca.ltttr. 
4,5 x 5 lık altı toto!!rat birleştirerek doftrudan dogruya mektebe müra- 4 - Taıtplerln oartnameyl görereııı: yazı ile teJı::Iınertnı ve t&ınlnatla.. 
caat etmeleri, yahut bu evrakı bulunduktan yerin en büyük mülkiye rını en geo 2517/ 942 saat 10 .. kadar umum müdtirUlğe vermiş bulunma· 
Anılrl veya ziraatı ldaresl yolundan göndertınelert şarttır. lan lbım.dır. Bu saatten sonra. teklif alınmaz. (7838) 

4 - İmtihanlar Türkçe, Matematik, FlzUı:, Kimya Ve tabiat bilgisi Maarif Matbaasi müdürlügun" .. den 
derslerinden İ.!tanbulda yapılır. 
. S - İmtihana 10 EyUU perşembe günü. saat dokuzda. b&.flanacaktır. 20171942 pazartesi saat onbeşte açık eksiltmesi yapılacak olan ISOO 
istekliler lmtlhanm yapılacağı salonun yerini Halkalıda Mektep müdür- kilo siyah Ulilstnısyon boyay& talip zuhur etmedt(ttnden ekslltmenın. 
lüitünden rTeıeton: ıs. 40, veya .imln bulda VUAyette Ziraat müdürlüğün- _ 11_8_19_4_2 _c_u_m_a_rte_sı_saa __ t _o_n.:.;&_b_ırakıl ___ d~ıtı~U.:A,..n_;o;_lun:....:.u...;r.;__ _ _;_<'T_8_43..:..)_....;._ 
den ıTeıeton 2161S7t Eyl\l.lün yedinci pazartesi gününden 1tlbaren öğren-
m.~lldlrler. Üsküdar Askerlik ıubesi Baıkanlığından 

8 - İmtihana glmıeden evvel n amzetlertn mektep doktorluğunca. ttsküdar AskerUk şubesinde ka.yıtıı derece üzerinden harb malfil.11 
muayenlerl yapılır, Muayene! neticesinde b&denl ve sıhht Arızası olan- Subay ve Erat ue ~hit yetimlerine 942 yılı tütlln beyiye ikramiyesi. 
larla Zlraat ielerlne elverişU bulunmıyanlar m.Uaabaka imtihanına. alın- nln tevziatına. 23/7/942 perşembe gününden ıtlbaren aşajtıda yazılı tarih 
mazlar. cZanıret hallnde bu muayene imtihandan aonraya bırakılır. İs. ve günlerde As'kerıt'lı: şube.sinde ba§lanacaktır. İzdiham ve kanşıklıtı 
teklllerln doktora muayene edilmek için imtihandan &VVel mektebe mil- mucip olmamak Uzer& istihkak sahlplerln!n gtın11nde müracaat etmeıert 
racaatlan menlaa.tJ&rl lkt1zasındandır.• n 4 adet vesika fototratı ve ikramiye tevzi cUzdanlarlle ma.a., resml 

7 - İmtihanda kazananlar orta mektep diploması vo nlltu cüzdanı senet ve nU!ut hüvtyet cUzd.anlannı birlikte gettnnelert lAzundtr. Te.y1n 
asıllarlle birlikte; tam teşeldt.llllü. hastanede ya:pılacat muayenede tahsl- edUen günlerde ıeımıyenlertn lkramtyelertnin tevziat SQnunda verllece~l 
llne d&Vam imkA.n olmadığı tebeyyün edecek hal mOstesna olmak tar· llln olunur. 
tll& mektebi teı1r:ettlğl veya. talimatnamede rösterllen sebeplerden do- 23 Temmuz 942 peroıembe Malill subaylara 
layı kaydı terktn oluiıdutu. yalı.ut tahslllnl blUrdl~ bet senelik 28 Temmuz 942 Salı günü Malill Erlere 
mecbud hl.zmetlnl ita etmedlg-t ve mektepçe verilen e§yayı her ne suret- 30 Temmuz 942 Perşembe ve 4 A~ 942 Salı günft Şehit Yetbn.-
le olursa olaun zlyaa tı#rattıtı takditde mektepçe sarfed.llen parayı öde- ıerlne. (548-7832) 
yeceğlne dair talimatnamesi mucibince nümunestne uygun noterlikten•• ••••••••••••••••••• ••• .. 
tasdlkll kefalet senedlnl Birlnclt.eşrtnln başına kadarı mektep idaresine 
venneh mecburdurlar. Bankamız Merkezinde ve Ereğli Kömürleri 

8 - Mektebe kabul edilen namzetler yukanda. yazılı evraktan b~ f 
dört gömlek, dört kat 1o çamaşırı, dört çift çorap, altı mendll, lkL hav- Şlefmemizde çalışbrı)mak Ve ehliyetlerine 
ıu, bir pijama. ve bir çift terliği be raberln<* getirmekle mükıelleftıı.rler. ) k M k• 

DEN.iZ K UBUN .· 9' ____________ c11_1a_> ___ göre ücret verime üzere, a ıne 
Ressamı Alınacaktır 7 nci ıenei devriyesi münuebetile 23 Temmuz Perşembe akoamı Terzi ustasi araniyor 

için tertip edilen balonun 8/6 Cu nartesi akııamına tehir edildiği ilıin Blrl 500 d1l'eı1 400 kuruş yevmlyell mütehassıs tkl terzi usta51 alına- istekJilerln evrakı müsblteleriıaln a.sıl veya tasdikli suretlerinin bir 
___ _IL..!oUI Y.Jun~u!.[r.__ ______________ JnA..11llö:...Llll~=-.11.1..!c:.!!a:.!!.ltt~ır!::.. __________________ ....._ ____ _u~te~r~ciı~' m~e~y~t IJ.!al dilekçesine rapten 15/8/ 942 tarihine kadar Ankarad:ı. 


