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Dr. Refik Saydam' ın cenazesi 
bugün . Anka-ra' ya naklediliy_or 
Yarın. memleketin· her tarafında J>ayraklar rrıatem 

alameti olarak yarlya indirilecektir 

Eşi az bulunur bir 
devlet adamı 

kaybettik 

Evvel1'i gece apansu: ölümü bütün: 
memlekette derin bir teeaUr uyan• 
dmut B!l§vekil doktor Refik Say
damın cenazesi bugün Ankaraya 
nakledilecektir, Cenaze aaat 1 O da 
Beyoğlu hastanesin.den kaldırıla~ 
ve saat 1 3 de Haydarpapdan hareı-

- • • ket edecek husulİ bir trenle Ank• 
Doktor ReCik Saydam nadir raya nakledil~.cektir. ~ 

Devlet adamına nasibolan bir şe.. Mer?u~, ~.~n de yazdıgımaz gr"bl, 
• refle işi başında ça~arak, didi- e';elkı ~n ogleden ·~nra saat y{r. 

.... k "ld'' S h" ~~-: ti mı buçuga kadar Beledıyede meııgul 

.... ere o u. onsuz usnu.uııye - ı b' "dd t D • l .. 
rıl h d d .. gtün o mll§. ır mu e aırn encwn.en.• 

n, e! uygusun an ~ de encümen azasile fatanbulun ihtı-
oian. yuksek . vatanseverliğinliı yaçlan, dilekleri hakkında görü~Üf 
sevkile isteye ısteye omuzlarına ve bu arada ba· -h· ı _ ı · · Ü yükl' zı mu ım not ar ıu• 
aldığı, bır ınsanm g Ç ene- mıştır. 
ceği mesuliyet ve m~guliyetlere n-.,vekil b d B 1--'' 

b 
.. · l oav un an sonra e ccııy• 

zaten zayı! olan unye~y dara- reisinin makamına gdmiı ve burada: 
namadı. Istanbula. geldıgi gun- şehrimizdeki mahrulcat tacirlerini 
d.enberi ge~ v~tlere kadar şeh- dinlemiştir. Doktor Rerilt Saydam 
ı:m en zor ihtıyaçları, en karışık bu esnada bir çok notlar almıştır. 
dertıerile bizzat uğraşı~ordu. Bu yorucu islerle meşgul olan B~ 

Üç gün önce beni vıl~y?t ko- vekil, saat 20· de son demecini Ana· 
nağına 9a~~~mıştı. Kendı.sini zi- dolu ajansına tebliğ ettikten sonra 
yarete gı.ttıgım _zaman yıne ka- saat yirmi buçuk.ta yanında Vali ve 
labalık bır komısyondan çıkmış- Belediye reisi doktor Uitfl Kırdar 
tı. Büyük zorluk~an ve z~et- olduğu halde, Taksim Belediye g_:. 
leri hiç fütur getı.:ıneden beı:nm- zinosuna gitmiş, bura-da ak~ ye-
siyen güler bir yuzle: «Sorma, meğini yemiştir. . 
dedi, akşamlara kadar beni böy- Başvekil, yemek esnasında neşeli 
le uğraştırıyorlar işte.ıı Fakat görikıüyordu. Bu ne~esi lstanbuldakl 
memnundu. İstanbulu söylendi- mesaisinden memnun olduğunu gö11• 
ğinden ve umduğundan daha iyi teriyordu. Doktor Refik Saydan;ı bir 
bulmuştu. cıRahat gideceğim)> aralık etrafındakilere: 
dedi. Meğer bir gün sonra gide- - «hıte ~etdik, gidiyoruz ... > de-
\:eği yer~ bir daha dönlilmtven mi!}tir. 
ebediyet divan imiş. Başvekil Ankaraya avdet edece-} 

Doktor Refik Saydam havatı- ğini anlatmak istemiştir. Ne hazindir 
na. vanncıva kadar varlığını Dev- ki bir kaç saat sonra ebediyet yolcu
lete vakfetmiş, çalışma gayreti luğuna ~ıkmışhr. 
derecesinde mesuliyet duygusu Doktor Refik Saydam gazinodAI\ 
yuksek bir neslin adamı idi. Hep aynfdıktan sonra Perapalas oteline 
vatan hizmetinde geçen çok gelmiı. bir müddet çalıl}mtı ve müte
uzun, dürüst ve namuslu bir aki~en uyumak üzere yatmı~tı.r. Bat
ömrün sonunda kader onu mem- vektl yanm saat kadar uyuyabilmit. 
!ekettn ve dünyanın en zor bir bundan snra bir rahatsızlık hissede
zamamnda iş basına getirdi. Tek rek uyanmılJ ve hususi kalem müdil
zevki çalışmak, tek kaygısı mem- rünü çağırmıştır. Doktor Refik Say
lekete faydalı olmaktan ibaret, dam hususi kalem müdürüne: 
yılmaz ve yorulmaz bir vatan - Bana bir fenalık geldi, ortalığı 
kulu sıfatile böyle buhranlı bir telaJa ve~m~yiniz, bir doktor çağı· 
zamanda iceride ve dışarıda kar- rınız demıştır. 

Yukanda: Dr. Ref~ Saydam'm üzerine Ti1rlC bayrağı örtülmüş 
cenazesi. aşağıda şehrimizde bulunan Vekiller cenaseni.Q 

önünden geçiyorlar 

Memlekettevehariçte 
büyük teessür 

Bu sabah halk cenaze alayının 
geçeceği caddelerde iki sıra 

olarak dizilmişti 
şıla.ştıtb, bi'n bir zorlukla hep .. Bun~n üzerine, Bey~ğlu h.asta~esi 
kendisi uğrastt. Bu didişme ve si- n?bet~ı doktoru Av:~ı Yahyaoglu. 
ntr1eşme1er hic şüphe yok ki mh- hır muddet sonra . dıger doktorlar 
hatini çok boZmu.ştu. Fakat ge- yetişmişle.rdir. Fakat .sarfedilen. gay-
cen kış aldığı bir aylık mezunl- ~~tleT .. netıce ;rerm~~ış, ~aıı~ekil an- Baııve1'.il doktor Rerilt Saydamın tınnak isterdim. İnsan nerede öle-
yetten sonra gönlü dinlenmeye ıın do. ripuaı;:ı? krızı netıcesınde ha- hiç beklenmiyen ölümü memleketin ceğini bilmez ki ... > demiıtir. 
artık raZl Olmuuordu. yata gozlerınt kap.amış:.hr. , her tarafında büyük teessür uyan-

Doktor Refik Saydam'ın Dev- _ Cenazeyı zıyaret dımıııtbr. Bu teessür lstanbulda bil- Refik Saydam çiçekleri 
let adamı, politikacı ve insan 1 Merhum Baıvekiliın cenazesi, dün hasaıı ııiddetlidir. Merhum bir latan- çok severdi 
olarak malik bulunduğu mezl- Hbah saat 6 da otelden Beyoğlu bul çocuğu olduğu. gibi hayatının 
yetlerin bizce en Ustünlert evve~ hastanesine getirilmiş ve hastanenin büyük bir kısmını lstanbulda muh- Doktor B. Refik Saydam. çl .. 
I~ kafası · ve düşüncesi bakımın- zemin katındaki bir odada 'bir kılr- telif işlerin başında geçirmiş ve ha- çeklere çok düşkündü. Bahçe ne 
dan tam Avrupai bir tip olması, yolaya yatın~mıı. üstüne Türk bay• 1Yata gözlerini burıada, lstanbula ait uğraşın.ağı çok severdL Sabah· 
diirüstlüğü, samimiliği, titizliğe rağı örtülmüştür. işlerlo uğraşırken kapamıştır. lstan- lan çok erken kalkar, her şeyden 
-varan intizam sevgisile inkıla.bı- Dün aabah ıaat 11 de ıehrimizde bul halkı merhuma kawı son hürmet evvel bir fincan kahve içerd.l 
mızın yaratmağa ç~lıştığı z~- b0~lunan ':lariciye. y ekili B. S~raç- vazifesini yapmak. üzere bu sabah Kahveyi bitirdikten sonra da 
Yeti ve ahlak! temsıl etmesi; bır ~lu, Malıye Vekılı B. ı:uat Agrah, erkenden cenaze alayının geçeceği yerU ve yabancı gazeteleri ok:ur
c;1e eşi az.bulunur bir t.erbtve ye Tıc~ret Vekili B. ~~mtaz Ökmeı_ı, caddelerin iki tarafında toplanmıştı. du. 
nezaket sahibi olması idi. En sı- Vali, komutanlar, Vtlayet, Belediye, Refik Saydam'ui. yeg!ne eğ-
lnntılı günlerinde, yahut tenkid- Parti erk~. hastane hekimleri, Yabancı memleketl~rden gelen lencesl bezik idi Saat 19,30 dan 
lere uğradığı veya. bazı ehemmi- merhumun naaıi etrafında dolaımak. ~~e~e~: doktor R~fık Sayda~.ın sonra .Anadolu kulübüne gider, 
)'etli işlerin iyi gitmediğini öğ- ıuretile ihtiram merasimi yapmışlat- ; um.':1nun memlelr:,etın ~ış.ında ~~ orada arkadaşlarlle bezllc oynar
l'endlğl günlerde bile . karşısına dır. w c:essurle k~r1Jtlandıgıru bildırmekt~· dı. Saat 21 den sanra da ya evl
~ıka:n insanlardan kibar tebessü- Ögle~e~ soırıra Güzel sanatlar dı~.1~c~eb~l g~~t~er merhum ~!j- ne gider yahut da Retslcümhur 
:tnünü, zarif -ifadesini htç esirge- ~ademm profesörlerinden B. Ne- ~~~ azi:t en~ e~ uzun B 1

[.a tarafındanı çağınlınışsa Çankaya 
trı.w..di. J~~ .?4.~taneye gelerek merhumun yor r. on ra. ve er ın köşküne giderdi. Refik Sayda
. Hem ·memleket mukadderatı- tyuzunun kalıbını almıı.tu•. Cen<lze rakdıYd?lan h~oktolr Refılc.l lSad ydamı rnın saat 24 e kadar Çankaya 
"'"' h d" · · d '" h t d t h "t 1 dil · ta ır ve unnet e anm11 ar ır 4lın, em ünya. ah,valinin en na- : un as ane e a nı Te gaa e mııı- · k(}§künde kaldığı çok görülm.tlJ-
Zik ve bul)ranlı devrlnde in.san tir. . . Doktor B. Refik Saydam, iki sene tür. 
takatini ~an gµç ya~esınt ya:. , Merhumun hususi evvel kardeıi eaki lçel mebusu 
P!l.rken hayata gözlerini kapa- iti ati 'rı . . Hakkı Saydamı, buou müteakip de Meclis reisi ve Vekiller 
Yan~ doktor Refik Saydam'dan . M · Y · . ~ · hemşiresini kaybetmiıtir. Şimdi ya- Ank , I 
tarili derin ve slllnmez bir saygı erhumun hususi ıhyatları etrafın- kın akrabası olarak hemşirezadeleri a ra ya gitti er 
Ue bahsedecektir da ~ldığımız malilmata göre doktor Osman ve Orhan Saydam vardın Şehrimizde bulunan Meclis 

· Refık Sayd b hl 6 'l Millet değerli bir evlM.ını. va- 7 am. ea a arı 8.aa~ 1 e Başvekil Refik Saydam, niçin evlen- reisi B. Abdülhalik Renda, Ha-
tan eşl az bulunur bir Devlet ve ar~~1't~aı~~rdı. Şekerlı hır ~ah- mediği sorulduğu zaman hep ~u ce- riciye Vekili B. Saraçoğlu, Mall-
a.damını kaybetti kah 1~ a. a ~ maden suyu ıçer, vabı verirdi : ye Vekili B. Fuad Ağ1ra.lı, Ticaret 

D kt . . . y va tı etmezdı. Ankarada iken kili B M , Ö dün 
va .f 

1
°r Refık Saydam'a. agır saat 9 da işinin başıııa gider s3.llt <Ben kendimi milletime hasret- Ve • ünıtaz km.en 

ku~~ı nde cesaret, gayret ve 12 ile 13 arasındaki vaktini ö~le ye- miı bulunuyorum. Evlenecek olur- akşamki trenle Ankara'ya git
runda c~~~n en büyük A.mil uğ- meğine. tahsis ederdi. Gayet az yer- sam belki de vazifemi hakkiyle ya- mişlerdlr. 
duğu Büvii~er~~~e ha~r _bu11:1I].J di. Yemeklerden sonra da bir n.at pamam.> Parti genel sekreteri 
ve sevgisi he. ~ne .. !t.~rşı saygı kadar istirahat ederdi. İltanbuida Doktor Refik Saydam, bu defaki 
cek kadar' d ti g çl

1
ugu vc~dıre.- bulunduğu müddet nrfında bütün tetkik seyahati esnasında kardesi Ankaraya döndü 

er n o a n baglıl ~1 k · · h' · 1 · h · ·~· Hakk s ' ö inanı idi ıg , va tını şe ır •"?erme ta sıs ettığı ı aydamın ve hemşiresinin İzmir 9 (Telefonla) - demi§, 
Milli Sef kendin" . için öğleden sonra itiyat edindiği fo- kabirlerini ziyaret etmiştir. B. Refik Tire, Bayındır kazlarında tedkikler-

ark d · 'k b tf ı::: en bağlı .. ış ti~ahati yapamamış, buna mukabil, Saydam, yanında bulu.ına.n Vali dok- de bulunan Parti genel sekreteri B. 
:ı ~~ı~ı 

1 
~V e ' ı. Sonınız hur- bılhassa evvelki gün Belediyede tor B. Lutfi Kırdardan kaıbir inşaa- Memduh Şevket Esendal şehrimize 

____ r_n_e__,e_r_ı_n_ız.....,e..-.e_n_d_ı_ıe_r_in_e ...... b~~"""-~·~y~·-:.J..!::!b~u~lu~n!.l.!.li~....&.ıwı~~~~·~rri&I.il~e....ıli·l'...ı..!'t~ınMııı....ı~;uıJlli.i!lllI!:l.Millll..UldL....e.tıawl-ll:c.l~J:aek hem~n Ankaraya hareket 
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S.A.BA.BKI 

Almanlar 
Stari, Oskol'u 

zaptettiler 
Voronez mıntakaıinda 

çok §iddetli muharebeler 
oluyor 

TBLGBAFL.&B· 

Mısırda 

durgunluk 
devam ediyor 
Rommel Elalemeyn ile 
Eldaba arasında kuvvet 

topluyor 

Londra 9 (Radyo 8, 15) - Gece Londra 9 (A.AJ - Batı çölünde 
yarısı Moskova' da neşredilen Sov- durgunluk devam ediyoı. Reuter 
yet tebliği: Dün Rostof ve Voronez ajansına göre, İngiliz seyyar kollan, 
liattının d~ğusunda şiddetli muhare- Rommel'in sağ cenahına devamlı ta... 
beler devam etmiştir. Ruslar anu- arnıziar yapıyor. Rom.mel Elalemeyn 
dane bir muharebeden sonra Voro- Ue Eldaha arasındaki sabaya tanklar " ı ı O k'l ... ve ağır toplar yığmaktadır. Britanya 
nez ın ı ometre cecıup dogu- ta ıert b"' ·· f 11 t ·· te .. d k. s · o k l h . . hl' yyare uyuk aa ye gos rere .. 
sun . a ı . tan s o şe nm ta ıye devamlı akınlar yapmaktadır. 
etm1şlerdır. 

Londra 9 (A.A.) - Voronez'in 
garbinde dün ııiddetli muharebeler 
devam etmİl}tİr. Almanlar Don neh
rinin şark sahilinde tutunmağa çalı
şıyorlar. Sovyetler yan hücumlarile 
bunu güçleştiriyorlar. Bu mm.takada 
müthiş hava muharebeleri oluyor. 
Alman tayyareleri, panik çıkarmak 
için dul'llladan cephe gerisindeki şe
hirlere akın yapıyorlar. 

V oronez' İn cenup doğusunda Stari 

Tirpiç 
to~pi llendi 

Bir Sovyet denizaltısı 
2 torpil İsabet ettirdi 

Oskol yakınında çok büyük Alma'n Londra 9 (Radyo 8, 1 5) - Gece 
kuvvetleri ileri hareketi yapmakta- yansı neşredilen Sovyet tebliği: Bir 
dır. Ruslar buna mukavemete çah- Sorvyet denizaltısı Almanların Tirpiç 
şıyorlar. Rus gazeteleri bu mıntaka- zırhlısını torpillemiştir. Zırhlı 2 tor
da harbin en kati muharebelerden pil isabetile ağır h.asara uğramışhr. 
biri yapıldığını, Almanlann kayıp
lanna rağmen yeni kuvvetlerle hü
cum ettiklerini yazıyorlar. 

Kalinin cephesinde muka'Vemet 
artmışhr. Ruslar burada Almanlann 
zaptettikleri yerleri geri almak için 
hücumlar ıyapıyorlar. 

Stokholm 9 CA.A.) - Havas: Vr:>
ronez'in zaptı ve Moskova. - Rostof 
ha.ttıtıın Iresllmesl yalnız Don nehri
nin garbındaki Rus kuvvetlerinin ku
şatılm.3sı Whllldesini gösterm.ekle 

Fransa' da 
suikastler 

Paris,te bir Alman 
subayı öldürüldü 

kalmıyor, Rus ba.cskomutanlığırun ha- Londra 9 (AA.) _ Dün Paris•te 
reket serbestls1n1 de çok tahdldedt- . 
yor, Şl.mdl Moskova. ile Rostof arasın- hır Alman subayı öldürülmüştür. 
da muvasalayı temin. eden yalnız Mütecavizler kaçmışlardır. 
GrajasiVQ. - Kozlo hattı kalmıştır. 
Bu hattın da. Almanlar tara.tından 
işgal edilmesi mümkündftr. Bu tak- General de Gaulle' un 

yeni bir nutku dlrde sevkıyat için Tambovdan dolaı}
tnak lazım gelccektlr. 

Ruslar dtırum.un vahametini kabul Londra 9 (A.A.) - General de 
etmekte· ve QeVimıe hareketine mani Gaulle dün gece radyoda söylediği 
olmağa. çalı.şmaktadırlaJ.1. Bunun için bir nutukta Almanyanın en tehlikeli 
mareşal Bock kuvvetlerinin sa~ cena- hareketlerinden biri Fransayı her şe. 
hına. karşı taarruzda bulunuoYorlar. y1n dış.~da bırakm:ak istemesi oldu-

İzvestiya gazetesi diyor kl: (l'Al- ğunu soylem~ ve demiştir.ki : ~Fran
manla.r Don nehrini dar bir keslrnde sa katı muharebede esaslı amll ola
geçtiler. Şlmdl bu köprü başını genlıf- cak, tekmil dehasile yeni dünyanın 
letmeğe çalışıyorlar.• lnşasına yardım edecektir.• 

Malta'ya hava akınlari 
Londra. 9 CA.A.) - Malta 'ya. dün 

2 aha.va akını yapılmıştır. 2 bomba, 

Bir Japon muhribi 
torpillendi 

3 avcı tayyaresi düşürü.lmüştür. Tem- Londra 9 (A.A.) Amerika Bah
muz an içinde Malta üzerinde düşü.- riye Nezaretinin bir t-"'bliğine göre, 
rülen ta.~lertn m1ktan. 59 u bulu- 5 temmuzda bir denizaltı Aicoutlenne 
yor. Son 6 hatta. zartmda Şlmall Al.- adalan mıntaka.~ında bir Japon 
rlkıada. mihver 284 tayyare kaJlbef;.. muhribini torpillemiştir. Muhribin 
mlştir. battığı zannedillyoı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Kundura fiatıert kariısında: 
Bayan - Neye gülüyorsun ayoU .. 



Sahife 2 AB!ŞAM 9 Temmm: 1942 

( Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler ) , ____________________ _ 
Sivastopol 

harabe halinde 
Çölde iki 
taraf da 

dinleniyor 

~ ... 
•r __ H ___ ._A_..R .... B-......-.;ıici1-.-uiiiiiiliiiiR;iİİİİiiiiiİİÔı-lUJ~MİİiiiiiiiİİİıiiİİİÖiiU-~~. Rjev'de mühim Mısırda bir 
~----~-----•! Rus kuvveti hadise 

· Yalnız bir minare 
evvelce burada bir tehir 
bulunduğunu gösteriyor 

Almanların yeni ' çevrildi 

İngilizler cRommel'e çevirme hareketleri I Harkof - Kurıli 1 

----
V efd partisi genel 

aeki-eteri vazifesinden 
uzaklaıtirildi' 

fazla zaman biralinıama· 11 arasın<laki ge<lili ~ 
Berlin 8 (A.A.) - Sivastopol- lidİrıt diyorlar \ genişletiliyor ~re 8 (AA.) - Diinkü aalı 

dan Berline dönen Anadolu ajan- ----· • Alman taarruzu büyük bir &Üratle atbıtl Rbahi Mumdili Yefd part).. 
mnın hususi muhabiri Alma·n • . . . . •inde bfr lhtilAE çıkını,, partinin l 5 
ve Rumen kıtalanrun K~lı ve Londra 8 (A.A.) - Mısırdaki gelişiyor - Mısırda yeni hadise yok Berlio 8 (A.A.) - ~an ordu- ıenedenberi genel llekreteri ve Ba,.. 
Balaklava'da göğüs göğüse cere- İngiliz ordusu umumi karargAlu lan 1>aokomutanlığİnin ~biiı Al· Tekil Nahu paşanın sağ kolu olan 
yan eden şiddetli muharebeleri nezdJndeld Reuter muhabirl bll- man ve müttefik btalarm ı-larkofla Makram Übeyd paşa bu vazifesin 
anlattıktan sonra Maksim Gorki diriyor: Batı çölünde iki ordu, Doh -ııbrkideı eh'. 1.An<ha~9.YON M~ovanın KunJi aruında açtıilan ıedili cenu~ deiı uzaklaıtırılmı§tır. Uzun bir içti-
tahkimatının sırt içinde, Ma- göğüs göğüse çarpışıp bitap ~ jtmalhido de :Almab iltiCUmla.n- ha dotrU &nemli btr Nrotto genltle.- madan ıonra ne,redilen tebliide bu 
jino tertibinde inşa edilmlş ol- le gelen iki boksöre benziyor. Bu Cephenin c~up ~(la 7!k· '1D artbğmı ..,.0 burada Rıa çep- dlmftdr. Oiışmanın Voronez'ln tfmal 1'ararın .ellebi izah edilmekte ve 
duğunu yazıyor ve buradaki bo- yQzden ~n ravunttan evvel ~ -·'maltta olan ~ıı taarruzu ~de bir aed.il: açıldılına dbe ~tuın'Clakl karııhlt Jı&mrilan akim Müram Übeyd pa~anın Vefd pren• 
ğuşmayı şöyle anlatıyor: ça fa.sıla vermek lhım. gclmi..+-t .. , yu -.._ı~:r. ltalmı,tır. Çevrllmlt ve defıtılmq elplerinden uzalda~t:ğ:, parti Jiderile 

~....... f;,H...Jıı:' bir .Oratle gell~l;yoı.. Ha:r- ............ la ı.. tJ ,_ 
- Kale içinde barınan ve tcs- Mihver'in Nil v~sfne aoğru ye- .yua. Mmrdas o n .:UVTe ere aarıı :vapılan mUca- balarını llımalle itham ettiği bildi· 

lim olmıyan müdafiler, Alman n.f bf~ ileri hareketine m:>rmek ~of Ue KUJ"d al'UIDM R11.1 e.ep- delede çok l>Oyiil'. ınJk.tar<la prılmet rilmektedir. Partinin en eski azasın· "--x heatnl 7uan Alman l:'unetlerl a1:· • fenci kıtalanrun tahribeöilen tçJn taze kuvvete ve zamana lh- d ElaJ----•..ı_, ·..ı .. -·..ıa ·.ı .. lLL mml§br. dan olan Ragıp Hanna bey do keza muhteUl ı.tlkametler e Dert ha. ..... ...,_ aa a .... V&Mo a ... 16..- t 
zırhlı kulelere yukandan dinamit tıyacı vardır. Fakat bu zaman ay reketine <inam etmelitedir. Bu tiklik 7oktur. OUnktı :Alman ,,-e Orel fimalinoo..,.. ıimal l>atıaınd~ partiden çıkarılmııtır. cra komitesi 
ycrleştlrmcğe çalıştıkJarmı. se- değil. haft:a meselesidir. Bu se- kuvvetlerin ~ıea heClefl Kaf... .lta~n t«!lbli§Jerbıe g3ro bu mın- dü,manm bUcumlan devam ediyor. YAkmda tekrar toplanacak., Vefd 
zlnce ...... r.ı.dan bir cephane ma- beple Mihver'ln ..4mdl tardedil- .a..Lada t-~...&1er mihver '--:vnt- Kuvvetli baıva ı--Lnterlntn deat•kleo- pren'siplerinden uzaklaşma töhmcli 

~· 9• kat petrol "°tunu tamamen kes- ~ nguıxı ~ çp..u "' al d 1~ l 
kineslnl patlatarak hem kendP mesl l~dır. Rom.mel'in mevzi- mek için cenul>a doAru 1a11tmali, lıırinln 1al cenahına Lir Ltıcum me.lyle yapılan çetin •avatlarda b'u tın a u an parti azalan hakkında 
lerini, hem de yukarıdan taarruz lerln1 topçu ateşinin gerlsin<le aynı sam.anda Oonoç nehrinin ıapmıılarsa da llGcum tarde<ın- htıcumlar pliskUrtUlmOıtü.r. Yalnuı ~ararlar verecektiı. 
eden Almanları yoketmişlerdir. ~lamasına tmkd!n verilirse garp sabDln<le })ulunan Rua k.uv- IAfttir. I:.ondra m(lyoeu Rom- bir foloidu lteılmlnCle, aon u, giln V aft partisinin yeni 

.. ıekreteri 
Dört gün sonra, biri kadın olmak bu tehllkelf olur. vetlerfnln çekilmelfne ıneydan tnel'in laf cenahını da.ha em.hı lçinC:le 75 düşman tanliı tahrlbediJ .. 
iizere müdafilerden ya1mz 4 klşl Londra 8 (A.A.) - Görünüşe veımlyerek l>u ku'V!Vetleri cem- l>Ulunduımak için eeplıeyi uzat- mlıtir. 
çıkıp teslim olmuştur. göre, Auchtnleck, başlıca taarruz ber içine almakbr. b§ını bfldirmekte(Ur. Rjey cenubundaki cephenin ecri 

Sivastopol bu harbin en kanlı hedefi olarak Rommel'in sol ya- Alınanlar Moekova muıtaka- Şbndl iki taml da hazirlık çevresinde, bG~ bir keaimde kuv· 
savaşlarına sahne olduktan son- nını tutmaktadır. Almanlann blı mıda da taarruzlaruıa devam edl- ppmak.la meoauJ<lilr. :A1man vetli <IGpnan grupları cevrilml,tir. 
ra. bugün bir taş, tuğla ve kül rlcat yapmağa hazırlandıklannı yorlar. Otinldl Alman tel>litl. bu- tayyareleri ton trlln1er ıı:arfınCia 20 So-yyet tankı ele 2eçirilmlıtir. 
yığınından başka bir, şeyı değil- gösteren henüz hiç bir emare rada Rjev'in cenubunda geniı .. alta adMina taarruz1armı yeni-- Doiu cepheainin tim.al k"eahnJnde 
dir. Tek bir yapı kalmadığı gibi yok 1se de Rommel, sol yanın- bir ıahada ınübJm Rut kuvvet- <!en ıiddetlendlnnltleidir. Bun· dUO'man muhtelif noktalarda mu'Vaf-
sivil halktan da eser yoktur. Si- dan muharebe vermek istemiyor lerinln çeınber içine alındılıni Cfand ~frihyad' _1_~~~-'-kuvvotler fahyetalz hlicum1arda f1ulunmuotur. 
~astopol ~hrtnl bir ölüm sessiz- Ve o yandan kaçınıyor. Fakat haber nnnektedir. gCSn eri iği &•UQ9UU>.11&tadır. Fll- lhü ılmalde, Kola lı:örfezi keabnln-
Hği kaplamıştır. Bu ıssız hara· Auchfnleck, Rommel'e hiç nefes ükika mihver ne JBmab J\M.. <ldd düpnan ha.,.. n deniz fialeri 
benin bir kenarında yalnız bir aldırmamaktadır. Rommel, ateşi I.:ondra radyosu dlin Rusya- oya vapur kafilesi yola ç~ana. D'om.balanmtştır. 
cami ve onun minaresi, burada gece gündüz Alman kolları üze- da çok ağır çarpıımalar olduğu- İngiliz tayyarelerfnln taarruzuna 
bir zamanlar bir şehrin ve in· rine yağan Yeni Zelandalı, Ce-. nu, Voronez mıntakasında vazı- meydan vennemel: için. Malta- Timoçenko'nun bir emri 
sanların bulunduğuna delfilet nub! Afrikalı ve Htntll batarya- yetin çok fenalaıtıiını eöylemif- ya devamlı akınlar yapılıyor. _.... , Roma 8 (A.A.) _ &efani ajan-
ediyor.• lanmn destekledikleri İngiliz ba- - __ __ - = - - --=- -- - - -- -- -·- - - - =-=-- _ _ anın öğrendiğine göre, mareıal n.. 

lsveç 
Başvekili 

~~~a~~i:!~dl~~pJ~:: lstanbul ve Ankaradak"ı cenaze ~~:m-:r~:rle:;;ers:de:~: 
maktadır. olursa olsun, çevrllmemeğe çalıoma-

Çöl bölgelerinde yapılan bu ~-> demi,tir. 
topçu muharebesi şimdiye kadar n n 

Ilsidir. Fazla olarak kuvvetll :hı- Benin 8 "(AA.) - Doiu cephe-
yapılan mubarebeıntn en şidde~ me rasımı programı Voronez'in ehemmiyeti 

K 1 dild
•... . h kkınd ki gfliz kollan ElA.lcmeyn'ln batı ıindeki yeni büyük muvaffakıyetler 

ate ıgı a a cenubunda Mihver kuvvetlerinin J b }d k• G> T k • A k h.all.ında mlitalla yilrüten Voelki· 
haberler doğru değil killll kısmım kuşatma suretlle Stan U 8 1 merasim 8 Sim, D 3- c~er Beobachter gaz:eteai, Buz <lenl-

hücuınlara tutmaktadırlar. Bu zınde babnlan harb malz.emesinin 
Beme 8 (A.A.) - İsveç Ba§VC- İngiliz kollan EUUemeyn ne rada Başvekalet meydanında başlıyor binlerce askeri ail&hlandırmağa yete-

onun 50 kilometre kadar batı· cek miktarda olduğunu söylemekte-
kili M. Hansson'un katledildiğine sında bulunan Eldaba arasında dJr. 
dair dün akşam İsviçrede bir şayia Ankara 8 (A.A.) - Başvetll Dr. ve knrn. deniz, b.11.va tunetıerinc 
dolaşmı§lır. birJ~yorlar. Oradan İngiliz kı- Refik Saydam'm cenaze _merasimlDe mensup ise büyük tlniformayı lAbls Voronez'in zaptına gelince, Boer· 

8 ı. talan, tank kullanmadan 6 lib- ait program: teşrifata dahil zevat saat 10 dan önce sen Zeitung gazetesi, Sovyet1er Bir-
Nevyork (A. A.) - veç"in reli,_ı toplar ve çok mikdarda İstanbul: İstanbulda yapılcak me -. ... ekAl t d l k k'E'n. li" b l Vaşington elçisi, İsveç Başveki1inin J<l Ü .._. e mey anına ge ere - 'ginin i haşsa havacılık malzemesi 

1 tanksavar toplarla harekete ge.. raslme 9 temmuz 1942 pel'Ştnbe gün dllertne krokide gl'ısterUmlş olan 'bakımından çok ISnemll bir aanayi 
katledildiğine dair olarak aviçrede çiyorlar. DÜ§man o cihetten za- saat 10 da Talı:slm meydanında. baş- mevkileri ~ bulunaca.klai'dır. kaybettiğini belirtmektedir 
çıkan rivayetlere inanamıyacağını yıt bir mukavemet gösteriyor. !anacaktır. o gün merutme ~~lrA.k Çelenklerin da.ha, evvelden gönde- · 
eöylcmiştir. B ı· . edecek 1Jevat saat 10 dan evvel mey- rllın.14 olması !Azım.dır. Bu gazete. Voro§İ}of adını taoıyan 

Stokbolm 8 (A.A.) - Bugünkü er ın ne dıyor? dann gellp kendilerine aynlan yer- ltrokl mnclblınce teşekkül eden ce- havacılık malzemesi fabrikasınıq 
çarşamba günü Stokholm resmi Berlin 8 (A.A.) - Yan resm! lerde mevkllel:rlnl alacaklardır. Yol- naze alayı sat 10 da alay aancaklarl- l 20,000 iıçi çalııhnnuta olduğunu, 
mahfillerinde aöylcndiğinrı göre, Is- bir kaynaktan blldirillyor: Elale- !anacak çelenklerin saat 9 dan lmce le bJr piyade alayı, bJr süvari bölü- motlSr fabrikaaında da 5000 f,çi bu
vec; Başvekili M. Hanason'un katle- meyn mevzii etrafındaki muha- meydana. gönderDmış olması lA.zım- ~11. bir Jandarma taburu refakatinde lunduğunu .öylemek.tedir. Voronez
dildiği hakkındıılı:i haberler, katiyen rebe hakkında İngilizlerin son dır. BafvekA.let meydanından hareket de bundan ba~ka dmnir 1anayii U:r:e
asılsızdJT. günlerde biraz daha ttlmat ve- . Saat lO da protokol ara.sile tqek- edcret UllU meydanı. Atat11rıı: bulva- rin<le çalıoan birçok fal.irikalar var-

h be l 
. kül eden aıay Ta.btm meydanından nnı tA.kiben yaya. olarak Sıhhat ve _ı_ h...._ l.5 0 OOO 'fu d 

ren a r er yaymaları Berlın hareketle Beyotlu İst*Ia.I caddesini İ9t1mal Muannet VekAlett Onüne ka· oı lt'e ıe nn ' nü sun an 
Manş sahilinde topçu askerl kaynaklarını hayrete dü- takiben aala.tas&raya ora.dan da dar gele<;!!t ve burada. merasime nl- çoğu Sovyet harl) 1anayiinde kulla-

düellosu şürmüştür. tramvay yolundan Ka;.töye ınecet- bayet yerllecektir. nılı7ordu. 
Londra 8 (AA.) _ Bu sabah Berlin'de kaydedildiğ'ine göre, tir. Hükillnet merkezinde cenaze mera.-

1 tecrübe göstenni§tir ki Rommel Cenaze bir top ara.basına toırıacak abntnın yapıldığı cuma ırtmtı bl1tün Tokyo'da Sovyet elçisi 
Manş üzerinde ngiliz TC Alman Şimal Atrlkadald taarnızlannda ve bu top ara.Msma alay sa.ncaklartle §ehlrl~tde bayraklar llbahtan guru
uzun menzilli toplan arasında erken- müteaddit defalar düşman için blr piyade alaf?., blr sftvarl bölotü ba kadar matem aın.meıı olarak ,-an- ltimatnameaini verdi 
den bir topçu düeJloıu olmuıtur. biç beklenmedik duraklamalar ve bir jandamı.a. taburu T& polts re· ya 1ndJrilecet:tır. . Tokyo 8 (A.A.) _Japon impa-

Sahil ve civar tehirler infilaldarla yapmış ve gene hiç bek.le'nmedik fakl}t edecektıt. İstanbul 8 (A,A:> _ Batvekll.ln bu- ratoru bu aal>ah ~eni Sovyet elçisi B. 
ııımıılmış iae de hasar ve telefat ha· tan:da tekrar taamıza ~-wıtcrtJr. Kıı.raköyde Den.lzyollan tarafından rada~ cenaze t.ören.lnıdtt t&lclbediJe- Alekasndroyiç'i kabul etmiftir. Ye· 
beri verilmiyor. İngiliz toplan, işgal İt ] l b-:u.u.>j tahslcı edilen bir npur cenazeyi ve cek )'Üriiy\if mra Yetertlbl: n1 elçi. Hariciye Nazın M. Togo da 
•hındaki Fransız sahilini de dövmüo- a yan gazete erı ne mra.sime i§UrA.k eden zevatı Haydat- Merasim komutanı: Merkez komu- h ı; l d iu hald im 
Jerdir. diyor? paşa.ya n:ı.kledecektlr t.e.nı, b1r lnzlıbat kıta&ı, b1r aüva.rt bô- 1 ~zır u un. ~ • ~ paratora 

Ha.yda~ada ce~azeyi be.ltllyen lfilü, blr plyade alayı, bit deııJz bô- timattıamesını vermııtir. 

Şang _ Kay _ Şek' in bir Bern 8 (A.A:). - Tribun de husu.si tren saat 13 te hareket ede- lfitti, bir bava bölügij, bir Jandarma 
Geneve gazetesının Roma rnuha.- cektl.r. İstanbul valJsl, ~ekAlet taburu, bJr poUs müfrezesi, bando, KÜÇÜK HABERLER 

mesajı biri telefonla bildiriyor: müsteşarı, Başve'kAlet hu.sus! kalem çelenkler. 
Çunking 8 (A.A) _ Japon ta- İtalyan rnat~uatı ~rnıeme!11- müdürü, BaşvekAJet yaverJ ve ~a:I- Tüfek nnmlıları aşaıı çevrllm.iş 1k1 

arruzunıı Çin mukavemetinin beşinci deki muknvemetm çetın oldugu- clye VekAletl Protokol umum mudtit sıra. er arasında cennze top arabası *Recep, Mehmet ve Hüaeyin ad-
nu yazıyorlar. Alınması gereken muavini trende cena7X'ye refakat ve erın..4- sa~nda ve -1·.,...do. Da..-41.._ lannda liç hırsız eıvvelki gece Üıkü-

yıldönümü münasebetile mareşal -.uu t>' "" .... • v.r d d B V fı vin1 • c:ı_ derinliğine tahk·ı-1er her halde edecek ve birlikte Ankaraya gelecek- fa.faka tal....,.A'. ar a . ası n e n penceresinı ._..,.ng Kay Şek, neşrettiği bir meaaj- wıı ~ b' L k ·ı ..ı } Mersa Matruh'un dfümıesın· den tir. Cenazeye ı ... ı..tık eden ..... vat.· ır IDJÇa ucu ı e açıp içeriye ginnio-on aponyanın bir daha kendine ge· -")'~· -'9' ...... "' _, ,_ d' H l 11... d d 11 · 
lcmiyeceğini belirtmektedir. sonra yapılmış şevler değildir. MerasJme J.şt1ıil: edecek sivil zevat 1 - Merhumun aile& efracll, ı _ ıel' .ır.. ırsız ar 'uir 0 a a e erme 

Bu yıldönümü miinasebctile Çin'in Bununla beraber ·İngiliz muka- için kıyafet j~ket atay Te sllindlr Vali, Başvelallet mi.l,ste§atı, BQfvekl- geçırdık}eri efYayı. ~oplarla.rken ~v 
muvakkat hükumet merkezi olan vemeti her şeyden önce İngiliz fapkadır. Kara, deniz ve ha.va kuv- lot Husu.si kale!ll müdürll, Bafveldlet sahlp!en uyanıp ııizlıce polı~e hal:ier 

kumandanhgıv tarafınd" .... mu-thı· vetJerl lc;in büyüt ünJtoımadır. )'a'\'erl, Protokol umum ~üdür mua- v.ermışler ve hırsızların Uçü de ıug 
Çunking'de 10,000 asker geçit rcs- ... a Ş •- w.-J d akala H hava kuvvetleri yığılmış olmasi- .uıtanbulda me?'Mlın yapıldığı, 9 uu ! 3 - Mebuslar ve ordu erU.nı, üzerin e y nmı,tır. ırsızJaı 
mi yapmıştır. le izah edil ktedi H lru temmuz 1942 pe~be günO. istan- bilyuk üniformalı bir :poliş, f _Kan- mahkemeye verilmlılerdlr. 

.. me r . ava v- bula münhasır ıcaıaraıc bayrak!a.r llOlQ.Slar, Büyük ftnlformalı bir polis, 

Kahire 8 (A.A) - Adliye na• 
zın Sabri Abualem Veh partisi ırani 
milli Parti sekreterliğine tayin edil· 
mfıtir. 

lngiltere'ye hava akıni 
Lonclıa. 8 <A.A.) - Şimaıı İngllte

:Nl titti"inde çaJla!llba günü sabahı 
eı'lrenden Alman tayyareleri uçtuAu 
ve bu uçuşun W gün zarfında ikinci 
defa olarak vuku bulduğu haber ve
riliyor. 

2 İsveç vapuru mayiıa 
çarparak batti 

Stokholm 8 (A.A.) - Resmen ha
ber verlldJğJne göre 'blrl ArJantına 
1s1mll 6300 tonluk, diğeri Gedeholm 
lsllml 3601 tonluk lkl İs\·ec; yük ge
mJsi Chtistlansond şehrinin ~nup 
.sa:hlll ~ığında ınayne çarpmış ve 
batmıştır. Bu gemilerin her lk.1sl de 
cenubi Amerlkada.n geliyordu. Ar
Jant1na"nın tnyfD.Sl 40, Gedeoholm'ün 
26 kişi !dl. ArJantlna mürettebatın
dan iti kişinin nouan olduğu söyle
nJyor. ----
Tanklardaki soğukhava 

tertibatı 
Londra 9 (A.A.) - Teçhizat N11.21-

n Lltteıton çöldekı Alman tankların· 
da soğuk hava tertibatının İnglliz 
tankl~nndan üstün olmadığını, bu
nun yapılan tetkikten anlaşıldığını 
söylemiştir. 

Hayfa'ya hava taarruzu 
Kudüs 8 (A.A.) - &ı. sabahı 

Hayfaya 'dü7man tayyareleri 1aklat .. 
nuı ve uçaksavar topçulan taralın• 
dan karıılanmı~tır. Hiçbir hadise ol
mamı~. akın az sürmüştür. 

. 
Riom davasina yeniden 

başlanacak 
Londra 8 (A.A) - Reuter: Ri· 

om davasına önümüzdeki ay devam 
edilecektir. Almanlar, ' bu huşusla 
tazyikler yapmı~lardır. Daladier' nin, 
Blum'ün, O'amelin'in ve diğerlerinin 
harbden tamamen mesul olmak su• 
çile mahk~m edilmelerini istemekte
dirler. 

Alman sularına mayn 
döküldü 

Londra 9 CA.A) - Havıı Nazırlığı
nın tebliği: 

Dün gece kıyı bomba uçaklnnmırı 
düşman sularına mayn dökmüşler. 
dir. Kıyı askeri uçaklanmız Holanda 
açık:tnnndn d~n gernııe:rlne hü
cum etmişlerdir. Bu harekAtt4 hlçb!r 
uçak akybedilmemlştır. 

lakenderiyedeki Fransiz ~etleri_ ~ol harbine bilhassa yanya. tndlrtıecetttr. Btuctımet mer- ttntversıte rektörü, detaıııar "° pro- * Büyükadada oturan Meh.medin 
oneınlı bır rol oynuyor. Keza İn- kez!.ndekl merasime tesadüf eden 10 sörler, a - Vll!yet, a,1edJye, Parti evlatlığı 16 yaılannda Sal>ahat adın- Hint ordusuna yazılanlar 

gemileri ne olacak? gilizler bu cephedeki kuvvetlerl temmll.3 1942 cuma. gUnl1 de :tstanbı.U erUnı ve VetAletler umum ml1dür- daki kız birkaç gün evvel evden çıli-
Vqİngton 8 (A.A) - Reis için iaşe üslerinin yakınlığından dahil olmak üzere bütün Türklyede lerl ve mü!ett.l.§leri, e - },{üesseıe ve mıı ve blr daha dönmemi§tir. Ev sa• Lonrlra 9 <A.A,) - Mayıs ayı z:ır. 

Rooscvelt, dün öğleden aonra Birle- da faydalanıyorlar. matem alAmetı olarak bayraklar ya- cemiyetler müdtir ve m1lmoosllle:t1, bipleri bütün a,_malara raimen Sa~ fmda Hint ordusuna ya?Jl:ınların 
oik Amerika devletlerinin misafiri İngiliz tebliği nya bıdlrllmlş bulunacaktır. ' - nır piyade kıtası. bahatl bulamaddclanndan poliıe mü· miktarı 70 bini bulmuştur. Son 2 e.y, 
olarak İsveç basın hcyelini gazeteci- Kahire 

8 
(A.A.) _ Orta Şarll Ankara: Cenaze lle refakat eden racat etmişlerdir. Sabahat zabıta ta· zarfında yazılanların va.satısı a.yda. 

ler toplantısında kabw ctm~tir. I 1 k n zevatı hft.mll olan hususi tren 10 İafe nıu··ateıt.ı:.r_ının_ reı·sıı·gı"' • rafından aranınaltta"dır. 50 blndir. 
Reis, lskendcriyedcki Fransız nbgliliz kuvvet eri uargllllmm harb temmuz cuma güntı saat 11 da. A.nknra r4 ~--••••••ı::===-====::tı:mmı••••••tllııı. 

barb gemilerinin bnşkn yere nııkli te iği: Elalcmeyn sava, çevresinde 1'Uı.syonuna girecektir. ~ Mlllet altında bir toplanti 
hakkında kendisine sorulan suale devriyelerimiiJe seyyar kollanmız Meclisi ReJsi, Oenelk\Jlffiay b:ı§kanl. .. .. 

hava kuvvetJerimizin biitün gün ıid· V&klller, Meclls ~ vekllqrı Grup Dun, İaşe musteşan B. Sökmen 
cevap vermemiştir. detli bomhardımanlarınıı maruz lı:a- rets veldllerl, C~ ııak Pnrtı- Süer'in reieliğinde bir toplantı ya

lan düımanla çarpışmalar yapmış- sı geneı ee~. rottstakıı grup re- pılmıştır. Fiat mürakalle, dağıtma, 
Gandi hasta !ardır. Cephenin ıimal kesiminde Is vekıi, Ankara vn.11 ve Belediye re- Ticaret ofisi ve Toprak ofisi umum 

S'tokholm 8 (AA.) - Stokholm devriyelerimiz: bir takım düşman isi, Gamlzon komutanı tarafından müdürlerinin iştirak ettikleri bu top
Tidningen gazetesine gelen bir ha- tanklannı tahrip etmiıler. ve bir mik- karşılanan cenaze bir C<'naıc nrnba- lantıda şehrin iaşe ve dağıtma işleri 
bere göre, Gandi, salı sabahından• tar eair almışlardır. Bomha av ucak- sına konularak otomoblJJerlc Büyıik görü~ülmüştür 
beri, çok yüksek bir tansiyondan l h .• d f l Millet Meclisi ve C. H. P. yolundan _· ___ _ 

arımız aavaş aa ası uıtün e aa iyet· BaşvekAlet meydanına getirilecek ve J b l .., 
muztariptir. Candi, yatagv ının b""•ı J .. ...:...,· n ttı •la Aka y k t d ne o uya bol 

"'Y ~ •• .. r rmıy r, r a ı epo- orada bir top arabasına, nakledlle- yagmuı: 
ucunda toplanan en yakın kongre lnrında yangınlar çıkararak düpna- cektlr "' ..J.:' 
ukada.,Jarile partinin gelecek aylar t ·ı ·1 t t la · yagcu ,.. nın opçu mevzı erı e aıı vasıta n MeraQm.e Ba.§velı:llet nHı~dan . 
zarfındaki siyaeetine dair bir müza- iizerine tam ieabetler kay~etıuitleı- ba.tlanacaktır. lnebola 8 (A.A.) - Bereketll ye 

BILLOR ŞiŞE 
Aşk ve macera romanı 

Yazan: (Va - NU:) 

Cumartesi gününden itibaren 
neşretmeğe başlıyoruz 

kere yapmıştır. dir. 81vll Jse Ja.k.et ata7, ldllndJr p.)>b bol yefmur Y•imaktadır. 
----------~--------------

... 
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/ KŞAMDAN AKŞAMA 

Parası az olana 
/ stanbulun neresinde 

oturmak iyidir? 

( $EDiR RABERLERi J .,•--L-AMefi ::~r~:;;:-,d-a __ _.., 
Tamamile renkli 

Rumelihisarı Dilencinin Sahte ekmek 
Eskiden bu mevsimde hemen her 

apartımanm kap11mda dGralılu 
livhaın görülürdü. Zira müstecirler 
ıayfiyeye gibnq bulunurlardı. Ancak 

tamir edilecek torl!>ası karneleri 
eylüle doğru herkes kışlık meskeni· İstanbul'un fethinin bet • 
11i düoünürdü. ...ı:...::.-cu·· yı. ldönüınün.u. 

l~IDCI~ alfuı Y,., .Uliif 
bir çoli para ç'iliti' Bu sene ise vaziyet öyle değil: 3 ~u.u u 

Taksimi merkez aayaraanız ,e1ıri- kutlama liazirlıklari 
mizin bu modren kısmında ilç dört lok.altta dilenenlerin toplanması-
odnlı apartunan bulmak İçin bayii B 1 d' 195 • . d 1 tanb iıa <Jevam odilmektedfr. Diln Ham-• k' yazı w •d e e ıye, :> aene11n e s u• 
ugraşma gere ıyor. ıga il er· 1 f th' . b ~•-" il Ida Ü U di adında biri Kapalıçarııda C!llen· 
ken lı:ontrahnı bozan ek az Bunla· un e ının e§ '"""unc yı n m - J'k' ı_ l l • • . . ~ · lı nii kutlamak üzere ıimdiden geni§ el ı yapar.ır.en po Is en görUnce 
rın terkettildennı de sımsarlar, yağ b' al k ,_. ls • d _,; 1 ı_ • nl d . 

1 
ır ç ıııma programı hazırlamağa açmaK: temışse e J'ClAa anmıııbr. 

Kcmısyon vere ere evretmit er. k . . H dl ,_ ,_ 1 Ü h ı· b. 
l 

arar vermııtır. am y.~a anınca, .. p e ı ır 
H ı · T alimlıanel d filin.. .. e " k I u ~5'; er e oy Bu programın ilk esaslarına göre vaziyette göğaUnU 8rtmeğe kalkış· 

c ay 0 ay ev yok. ıehirde Fatih devrine ait biltün tar!· mııtır. Üzeri aranınca koynun<ıan bir 
Bu nuıl oluyor? Neden oluyor? ht binalar, &bideler tesbit edilecek, torba çıkmıştır. Bu torbanın içinde 

lstanbulumuz, eski yıllara nazaran bunların tlmlr ve ihyasına baıılana• bl b ibl Jik b' k t lh J' 
dah 

'-al bal-'-1 ki har k b . r eııı r , ır aç ane a n ıra 
a mı a a 111..dlfb •geçen • ca , u arada Fatih Sultan Mehm~ bl k Jel" t d l ld ğ 

bin miruf tibirile csükna buhranı» din gerek lstanbulun fethi sırasında v~rUlrçUo tU gıB pkarda 
0 

u • 
0 

,ud u 
b ·· _..1:7 H lb-'-' .._,_ . ' gu m !I r. u a ar zengın oı u• 
~ goatenu a wıu maDWlaD, gerek fetihten sonra oturduğu, met· . . . . • . 

tersi olmalı gii>İ i[elİyor: Son Taziyet gul olduğu semtler 'Ve kalmışsa bi- ğu halde diJencıh~ı m~sle~ edınen 
dolayısile pek çok kimse 4ehirden nalar meydana çıkanlarak tarihi hU- Hamdi mahkemeye venlmıştlr. 
ayrıldı. Çoğumuzun pahald.ık yÜ· viyetleri canlandırılacakhr. 
zünden bqı sıkıda. Öyleyse, Beyof· Belediye, bilhassa Rumelihisannı 
lunun tam göbeğine bu tehacüm esaslı surette tamir ettirecektir. Hi
neye? sann içindeki ahşap binalar istimlak 

Sanırun evvela tunun için: Mi· edilerek yıkhrılacalı:, hisarın etrllfı 
lüın sebeplerle, İnşaat dunn°' dene• tamamile açılacalı:, hisann içi bir ye
cek haldedir. Ahfap evleri ekseri· ııil saha haline konulacalc, pyet o 
yetle artık oturulmaz hale relen İs· zamanki vaziyete uyarsa, a~açlar da 

Mektep kitapları 

latan bul' da toplanan 
kitaplar 300 bini geçti 

tanbul içinse boyuna yapı yapılması dikilecektir. 
ihtiyaçtı. Köhne mahalleleri terket· Rumelihisan tamir edilirlten Fatih Maarif Vekaleti, mekteplerde 

d 
okunan ldtapluda tasarruf temin 

mek zonm a kalanlar, modern Sultan Mehmet zamanında iınşa edil
aemtlerde - kiralann kanunen art- memekle beraber, Anadoluhlsarı da etmek için faydalı bir usul tatbik et-
tmlmamaaı aebebile - yerlqebili· tamir edilecektir. mlıı ve bu ıene den senesi bitmeden 

yorlar ve orada tabiatile bir ııkıfak· Her iki hisann tamiri için §İmdi- evvel bu emrin tathikı etrafında Ma
lık meydana getiriyorlar. Hikaye den hazırlıklar yapılacak ve keşif arif müdürlüklerine emir varmişti. 
budur. p]&nlan tanzim edilecektir, Vekaletin emrirıe göre bu sene, 

HemJerilerimiz eski ev1erindec çı- ıınıf geçmi~ lise, orta, ilkokul talebe-
kıyor, çıkıyorlar; yenilere taıınıyor, * M b h "d" 1..... U . lerinln kitapları hal ve vakti yerinde 
t~ınıyorlar. «Eski ev», aşağı yukan 1• Dez . a ~· m~. ur ~gu,b' mkul~fı olanlardan meccanen ve fakir tale-

•f d. ınec 111 aımı encumenıne ır te ı -
ıu tin tey ı: Minimini bahçesinde te bulunmuştur. Bu teklife göre Be- beden de ücreti mukabil.inde alın-
en1c ve dut ağaçlan, bir çıkrıklı ku- lediyenin elindeki bütün nakil vası· m

1 
aktadkı~. B

1
u au~etlyÜe lstanb b~Jda to?· 

yusu, kuyunun üzerinde bir asma talarile ııehrin her tarafsıa buz gön- ~nan ıtap ar üç 'z lnı geçmış· 
çardağı. Evin toprak avlusu, d 1 k tır 
M d 

eri ece tir. Bu lıı mezbadadaki me- · 
alta taşı ö,en ... :. izbe mutfagıy, 1 l M 'f V k~I t. f · tal b --·-v mur ar a idare edilecektir. Ancak arı e a e ı, sını geçmış e e 

Yasil adında biri 1 sene 
dUrt aya mahkUm oldu 

Vuil adında biri sahte ekmek 
k~neef yapıp satmak suçundan ya
kalanmıo, Uzerinde lc.arnoler de bu
lunmuıtur. 

1 numaralı MiJli Korunma mah
kemesinde Vasilin muhakemesi ya
pılmııı, bu karneleri Galatada bir 
mathaada bastığı ve ylikeek fiatle 
ıatbğı anlaşılmıştır. Mahkemece gö
rülen lüzum üzerine Güzel sanatlar 
akademisinin mütehassıs muallim
lerinden bir ehli vukuf heyeti teakil 
edilerek Vasilin bastığı karneler tet
kik ettirilmiştir. Bu tetkikler netice
ıfnde aahte karnelerin haklkilerin· 
den farklı olmadığı ve iğfal edecek 
mahiyette olduğu tesbit edilmiııtir. 
Bu auretle sahtekarlığı aabit olan 
Vasilin bir sene dört ay müddetle 
ağır hap.se konulmasına karar veril· 
miştir. 
Beya~amesiz şeker aaklıyan Hüs· 

nü admda biri Milli Korunma mah
kemesinde muhalı:eme edilmiıı, ıuçu 
sabit olduğundan, 25 lira para ceza· 
st ödemesine karar verilmfııtir. 

Yüksek fiatle yoğurt satan Marko, 
oarap ihtikarı yapan Tanaş, kilit ih .. 
tikan yapan Sara, helva lhtikArı ya• 
pan Ali Milli Korunma mahkemesin· 
de muhakeme edilmişler, beııer lira 
para cezası ademelerine ve birer 
hafta dükkanlarının kapatılmasıııa 
karar verilmi~tir. 

Ön vagona 
geçmek isterken 

1-TAVFUN 
(DOROTIIY LAMOUR • 

ROBERT PRF.STON) 

Büyük avantür 

2 - Pırlantalı Kadın 
(İSA M1RANDA • 

GEORGE BRENT) • 

BugÜn matinelerden itibaren 

S A R A Y · sinemasında 
Mev.simin iki büyük ve muvaffakıyetli filmi ile müstesna program: 

A R J A N T i N A ve 
~ALLO ... BRODwA vj 

Matbuat Umum Müdürlüğünden 
.Ankara radyosu Türk musl.Jtl heyeti kadrosundakl münhallere imti

hanla aes ve saz artisti ve hntihanda gösterecekleri istidat ve llyakat.e 
göre al't1st namzedi ve stajyerler alınacak ve bu stajyerler yetl!itl.rllerek 
müteakip imtihanlarda muvaffak olduklan takdirde kadroya. geçirilmek 
üzere muayyen bir ücretle çalıştırılacaktır. Bu heyette artısı veya staj
yer olarak çalışmak isteyenlerin temmuzun on beşinci çarşamba günü 
saat 10 da Ankara.da. Başvekft.let matbuat umum müdürlüğü radyodlfiz
yon müdürlüğünde mütehassıs bir J11rl heyeti huzurlle yapılacak imti
hana girebilmek için aşa~da. yazılı vesalkle en geç 13 Temmuz 1942 pa
zartesi gününe kadar Ankara.da Ulus meydanında Koç apartımanında 
matbuat umum müdürlüğfuıe müracaat ederek kayıt numarasını alma.lan 
lbımdır. Mufassal imtihan tallmatnamesl Ankarada Ulus meydanında 
Koç apartımanında matbuat umum müdürlfi~den ve İstanbulda bele
diyede Çemberlltaş Palas'ta 8 numarada matbuat umum müdürlü!lii İs
tanbul bürosundan alınabileceği gibi telgrafla talep vukuund:ı bu tali
matnameler gerek matbuat umum müdtlrlüitfuıce gerek İstanbul büro· 
.!Unca lstcklllere gönderillr 

Radyonun Türk müziği kısmında artist veya stajyer olarak çalışmak 
Uzere evvelce müracaat etmış olanların da isteklerini aşağıda yazılı ve
saiki de göndermek veya getirmek suretlle tekrarlamalan rlca olunur. 

Tallp olanlardan istenen hususlar tunlardır: 
ı - Dilekçe, bu dilekçede Türk mil21k heyetinde 

tendlRi açıkça blldlrllecckt1r. 
2 - Nüfwı hüviyet cüzdanı 
S - Doğrulu!t Uğıdı 

hangi hizmetin Is• 

4 - BUlaşık sa.htalığı bulunmadı~a ve vazifesini munta1:ı:nan ıra
ya beden ve akıl ft.nza ve hastalıklar olmadığına dair rapor. 

5 - Hal tercemesı, bu yazıda yakın akrabası, tahsil derecesi. evvelce 
bulundu~ hizmetler, balen ne gibi bJr işle meşgul olduğu kısaca yazıla

caktır. 

8 - 8X9 boyunda açık b~la çıkanlmış 6 tane fotoğraf. 
7 - Hnklannda maliimat almab1Iecek kimseler ve adresleri. 

(4761 - 7034) 
gacardıyan merdivenleri. at kottunı· uzak yerdeki bayilere erim1.; payı m!k~arının ~üratle bildir~lmesini iste• 
hcalı: sofası, yerli dolaplı odaları, olarak on para fark, bir kuruş da mıotır. Y eınıden kaydedılecek. talebe 
gusülhaneıi, tahtabo4u, cumbası ve k&.r bırakılacaktır. Müdürlüğün bu sayısı da tahmin! olarak tesbit edil-
bol bol da tahtakw-usu var. Hem iyi teklifi tetkik edilmektedir. dikten sonra Vekalet bu kitapları 
tarafı, hem de fena tarafı olan bir d f k 

k 
A ••••••••••••••••••••••••••••• n•••••••• ezen e te edecek, fakir olanlara 

rnes en. mma, ondan çıkanlar, yal- bunlar gene meccani olarak verile· 

Bir çocuk vagon arasln-
da kaldı, hastanede öldü l.__ı_s_ta_n_b_u_ı_v_a_k_ı_f_la_r_D_i_re_k_t_ö_r_H_ı· ğ .. u_· _ı_ıa,_n_ı_a_rı ___ , 

nız güç hizmetini, haraplığmı, pisli- p~tahanede ve birahanede çan çana k ğini d~ünerek: gıdebilecek olanlaı:a ••• c:Adam! Bu ce ' arzu eden diğer talebeye de Ak.sarayda oturan Nurinin 11 ya-
- Oh, kurtulduk! • diyorlar: ~. yem~i lokantada yiye- gayet ucuz bir ücretle _dağıtılacaktır. şındaki oğlu Demir sokakta §eker 

ı:_ '" 1 b h al ! d. bil 1 1 satarken hızla aiden bir tramvayın Ve yeni tarz cbarcı alem» binala· um, ,..oy e ır ava ınz » ıye e· .. -
cek '-!d bul an1 .. Gu·· n!u·· k Borsa basama<Tına asıım,.. ve orad&11 cıa ra ııöçüyOl'lar. Bundan dolayı da mev1U e un ara gore... ... y 

pd< memnunlar! Garbm bütün modem ve monden öndeki vagona atlamak istemiştir. 
hayat bö 1 d• Ş bri ··be·· d Tramvay çok hızlı gittiğinden, De· 

«Kutu gibi... 4i kol~y... Yatak . 1
•• y ebırod. e n ıkışgo guı e, k zıya go ez 8/'1/942 fJatleri mir müvazene!!İni aybederek dil· 

odaıı, banyosu, alafr;.-n~a aptesane· h t k rmb. ~; 1 mq, ya· ııüp iki vagonun arasına aıkııımıştır. 
ıi yan yana... .• 11 deniyoı Pratikli u arşı manm or uvannı seyre· % '7,5 933 Türk borr.u l II. m 23.80 Vatman tramvayı durduruncıya ka· 
irinden defayı bilhas b ..• ani • den &ametgib ,ekli de bu kafadaki· • 1938 n... 1 u 20 50 o .. • sa ay ar me- ı · b h akil • A , u ııuam ye · dar emirin sol kolu ile sağ bacağı 
ıut... «Ne :1di o lendUba bina?» di- ~ •0 ayatt eran ve bu ~- , 15 1933 lkramiyel1 Ergani 22,85 tekerleklerin arasında parçalanıp 
yerek, batta, yıkıcıya verilen baba dakilenn harcıdır. Onlara elvenr. , '1 1934 Slva.s-Erzurum l 19.110 kopmuştur. 
bucağile de üstelik alay... d' Yoksa medeni ihtiyaçlan mütema• , , 1934 Sıva_, - Erzurum 2-'7 19 90 y 1 k C h 

••~ ıyen kasmak, kumak zaruretinde , J 1941 Dcmtryolu tstlkrazı 19:90 . ara ı çocu erra ~aşa hastane--
İktisat ilminde inasnın ihtiyaçları- buloııduğumuz bir sarada, sen kalk > > > , , " ll 19 50 sıne kaldırılmı,sa da bıraz •oma öl· 

nı ikiye taksim ebru.ter. Biri: cKarın Mev~ekapısından. ~agümrük- A. Demiryolu tahvllı ı-n 62.50 müştür. Adliye doktoru B. Hikmet 

d ak Ö 
ten 1 ~--adan yah t G t ed A. Demı-oııarı tahvili m E3.25 Tümer tarafından yapılan muayene 

oyurm » nevinden tabiiler bil· • ~ • u oz ep en, •J u . 
rii de, sinemaya gitmek, gu.e;e oku· Bakırlıı:öyden haydi Uleliye, haydi A. Demlryolu mümessil senet 47.25 sonunda cesedin gömülmesine ruh-
malc, kolonya kullanmak nevinden Sultanahmede, Beyoğlona, Maçkaya Kupon kesik sat verilmiştir. 

N. • 1 · T. C. Merkez Bankası 152 - -----
medeaıiler. , t~şm... ıçm Hıç değilse eski ye- · 

Öyle sıkışık bir devrede bulunu- nnde çıkrıklı kuyunun tairaneliğin- T. İş bankası nama muharrer 14.85 * Kok kömürü satışı için Beledi-
• den d t rik -l:. nd • lik T. İ4 bankası (hamile alt ) 15.25 ye, §ehirdeki kömür satıcılarını tesbit 

yoruz kı, pahalılığın arttığı nispette • u ve e °""acı an, genq • T. İş bankam mtbnessll lıls. 205.- etmcğc başlamıcıtır. 
balyaları denize atan fırtınay~ tedn vd~ civardaki tab~lten İstifade A. Demlryollan flrlretl ( % 110) 30.50- S rf k k k" ~. 

yakaJanll11' bir gemi gibi - boyuna e er m... A. Demlryolla?ı §1rketi (% 100) 49 ~O 1 0 omurü satan -43 ıa.tıcı 
'Ye kısım kısım medeni ihtiyaçlarımı· Ben böyle düşünüyorum ve balkı- Esklhlsar çimento 10: 70 vardır. Halkın kolaylıkla kok kömü-
ıtı atıyor, terkediyor, duruyoruz. Zi· mızın ille merkeze heveslenmesini Sigortalı Kredi Fonsıye UI03 103.!50 rü alabilmesi için bunlann miktarının 
ta tabiilerinden ıarfınazara imkan min.uız buluyorum.. Nakliyat zorlu- • , 1911 98.- arttırılmasına çah§ılacaktır. Şimdilik 
yok. Ve vah onlan teı-ke mecbur ka· ğu meselesi İse, bu dahi behane , , Amorti 68.- bunların altını§a çıkanlmaaı, lüzumu 
lan zavallıların haline .. , sayılamaz. Kuzwn efendim. cümle- » > Kupon 1.~ halinde daha da arttınlma.sı düşlinül-

Demek ki geçen yıllar fU ,
0 
eğlen· mizin fıi Lalelide, Taksim meyda- BORSA DIŞINDA mektedir. 

celerimiz gezmelerimiz, oyalayıcı oın~a mı? Bizimkisi, her halde bir Türk altını 32.35 ~-------------, 
meşgalelerimiz, küçiik tesellilerimiz, nevı heves... Heves aınına, sonu da Külçe altın bir gramı 4

· 
40 R A D y Q 

minimini ıaadetlerirniz olabiliyordu. fena gelir. Zira, zaruret icabı Talim- Mecidlye 1.5
3 

Kazancımıza karşılık neler neler ya- hanedeki evin sıkıfık dört duvan 1 
pabiliyorduk. Simdi ise ekser halk içinde tıkılıp kalan ailede, ne kan ._r Ürk Pu il an 
boğaz derdine. en müb~em ihtiy~ç- koca arasında Keçim olur, ne çocuk· 
lar kaygısına dü,tü. Başımızı pek lann .betinden benzinden aanlık ek· Kolleksiyonu 
dışan c;ıkannıyarak, evde oturmak ailir. 
zorundayı:l'. Kısacası: Ve yahut SERi HALİNDE 

Halbuki charcı alem» nohut oda, Bol parası olmıyanlarm. medeni damgasız Türk Posta Pulları 
mercimek hol usulü asla im tarz ha· ihtiyaçların üç mislini harcamak İm· satın alınır. Teklif mektuplan· 
Jat İçin değil~ir. Bu, ikametgihı kimnda bulumnıyanlarm tehrin ga- nın İstanbul Postahanesi ( 176. 
bir üs haline getirerek hemen büyük beğine can atmalan abes üstü abes- No. lı Posta Kutusu) adresine 
kısım ömrünü sokakta geçireceklere tir. (Pul) rumuzile gönderilmesi. 
cöredir. Sinemaya, çalgılı bahçeye, (VA - Nu) 

Bugünkü program 
12,30 Program, 12,33 ~arkı ve tür

küler, 12,45 Ajans haberleri, 13,0CJ 
Şarkı ve türküler, 18,03 Çilte fasıl, 
19,00 Konuşma, 19,15 Müzik <PU, 
19,30 Ajans haberleri, 19,45 Yurttan 
sesler, 20.I~ Radyo gazetesi, 20,45 
Hüzzam makamından şarkılnr, 21,00 
Ziraat Takvimi, 21,10 Karışık ~arkı ve 
türküler, 21,30 Konuşma, 21,45 Oda 
musikisi, 22,10 Müzik <PU. 22,30 
Ajans haberleri ve borsalar. 

Bay Amcaya göre ... 

- Sümer Bank'ın dağıttığı bas
l!laları, paunleri aldık da geliyoruz 
l)ay Amca ... 

·· · Allah devlete, millete zevalj ... Yalnız, nüfus cüzdanlarına vu· ... Çünkü cBu vatandaş yerli mal 
~eı;nesin, sayesinde çoluk çocuğun rulnn ıu damifa)a pek aklım · er- istihkakını almı:jtırl:ıı. mD.nasına ge
ustü, }>a~ı dooanacakl.. medi... ı len bıı' damgarlın hlkmli ömrümil

ztln onma kMlar :ihıdır? - Yani 
ç~lak kalak da _bir daha kumat 

Cinsi Mlkdan Muhammen bedeU İlk teminat 

E12yaz karaman t?tl 20.000 k:llo 150- kuruş ) 
Sı2'ır eti ~000 , 125· , ' 3010- lira 
Kuzu eti 2500 :t 155- , ) 
Süt 40.000 , 40- 11 1200- llrn 
Yolurt 4().000 > E5- > 1500- :t 

Oureba hastanesine 942 senesi için lüzumu olan yukarda yazılı et
ler ile süt ve yoğurt ayn ayrı ve kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarıl

mıştır. İhaleleri 2217/942 tarihine milsadlf çarşamba yünü saat 15-de t~
tanbul Vakıflar Başmüdi.lrltiğü binasında toplanan komisyonda yapıla
caktır. İsteklilerin 2490 - sayılı kanun tarlfl veçhlle hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını ihale .saatinden btrı saat evvellne kadar makbuz nıuka
bUlnde komisyon riyasetine vermeler! şarttır. Posta llc gönderllecek 
teklif mektuplan da yine ihale saatlnden bJr 6aat evveline kadar yelmlş 
bulunması 16.zımdır. Postada olacak yeclkmeler kabul edilmez Etlerin bir 
teklifte Te ayrı ayrı flatJan gösterllmesl meşruttur. Stit ve yo~urt için 
ayrı ayrı tekl1f kabul olunacağı gibi bir tekll1tede ve !1atıer ayn ayn 
gösterilmek suretlle teklif kabul edilir. Şartnameleri her gün Levazım 
kaleminde görülebilir. (70'78 ı -
İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mikdo.n Cinsi Tahmin bedeıt İlk teminatı Eksııtme 

Lira Kr. Lira Krş, gün ve saati 
2250 metre 
4110 glylm 

Çuval bezi 
At nalı 
hnaIJyesi 

2610 00 195 75 2517/942 cumartesi S 11 
1890 60 2479 40 27/7/942 pazartesi s.' 15 

1 - Mlkdar ve cinsi lle ilk temlnatlan ve tahmin bedelleri yukarcia 
yazılı Jkl kalem malzemeden çuval bezi hizasında yazılı gün ve saatte 
açık e.kslltme Ue alınacak ve nalın da yazılı gün ve ııaatte açık eksiltme 
ile 1mal1yes1 ihale edilecektir. Açık ekstltme İstanbul - Takslmde komls
yonumuzını bulunduğu mahalde yapılacnktır. 

2 - Nal demlr1 bllh1sa.p müteahhide aynen verllecelı:tır, nal temi
natında verilecek demirin ma11yet fiyatına göre bedeli de dahildir 

3 - Nilmuneıer her gün komisyonumuzda görtilür. Şartnamcle;i pa-
rasız verilir · 

4 - Nal eksntmeslne girenlerin evvelce nal ım~ı ve teslim ettiklerine 
dair vesika ibraz eylemeler! şarttır. 

15 - İsteklilerin teminat mektup veya makbuzları ve icap den vesi-
kaları ile eksııtme gün ve saatinde komisyonumuza gelmclı>rl. 17386) 

Maslakta Askeri Prevantoryom Ba§tabipliğinden 
Müessesede münhal olan bir bastabakıcılık yerine ciddi ve hamam' 

bir bayan aranmaktadır. Aylık ücreti 40 liradır. İsteklllcr!n T. c. tebaa. 
sından ve Ttirk ırkından olınası ve ikamet ettiği mahal zabıtasından bir 
hüsnühal kiğ:ıdı getirmesi ve vazileslne en~l bir Anzni sıhh!yesl bulun
madığ:ını tablb raporlle tevsik etmesi lAzınıdır. Anu edenlerin ve tafsllflt 
almak isteyenlerin askeri Prevantoryorn baş tablbllğine şahsan mtir:ıcant· 
lan. <•08 - '1327) 

... Yoksa her dağıtılışta vurulacak - Bununla münasebeti ne? 
blr damga mıdır bu?.: B. A. - Cüzdanlar çarçabuk mll-

B, A - Gallba JkJnc1 ihtimal doı:tru hürle dolacağı için herkes nüfus dat
kl nütu:ıı memurlarına zam yap:ld:ı 1 •• J elerJne cilzdnn tru-elemeee Jtot~cak ... 
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9 ·rem.muz 1942 

latanbal Glmrilklerl Başmüdürlüğünden:. 
İhalt lbtl: IG/'1/HI 

M.K.N, Kilo gr, 

oe 100 ooo AklmülA.tör 1 

Amerlkadan lnglllzce 
Radyo Neşriyatı 

Amerika Radyo Şi.-ketleri Türkiyedeki 
Dinleyicilere lngilizce 

Haberler Neıriya~ Saatlerini Bildirirler. 

OllmpQ~s: : : 
88 70 ,2'1 60 

139 00 

ıon 11 

Nikel cllW. pirln9 radyotör baf
lığı CFieürlnll) 
sertleştlrllmif Ebonitten bu-

• 
çuklu Aldmfilltör U.bl • 
oto Karoaert aksamı ı 

GAZGZ fıbrikasıABI - ~- ~:- 5 Gll GO 
H 00 
62 38 
Ol 41 

Oto tıekerlek. ak.samı " clva.taıan • 
oto tenerlerl • 
Demirden motör aksamı • 
Demir ve bakırdan motör ak.samı • 

Türld1e Saati 

11 : 00-11 : 11 

18 : 1ı>-18 : sa 

19 : 06-19 : 15 

19 : lS-19 : 30 
20 : 00-!0 : 15 

%9 : 15-20 : 30 
!O : 45-20 : 55 

28 : 45-21 : 10 

!1 : 06-!1 : 15 

• 
• 

Haberi~ Wdlll 
Haberler . 

• 
Baberleriaı tahllll 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Haberler 

• 
Haberlerin tahlill 

Haberler 

• 
• 
• 
• 
• 

Haberlerin tahlll: 
• • 
it . .. 

Haberler 
• 
• 

• 
Paur 

Her ıtıa 
• 

• .. 

Cumartesi 
• 
• 

Pazar 
Her gün 

Paar 
Her gün .. ,. 

Puar 
Der gün 

Pazar 
Pnartesl, Çarşamba, 

Cumartesi 
Puartesl, Çarşamba, 

Cumartesi 

• 
Pasar 

• 
• 

... ,. 
Merkesl 

WNBI 
WB08 
W GEA 
WLWO 
wcw 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
\VGEA. 
WLWO 
wcw 
WGEA 
WRCA. 
WNBI 
WBOS 
WGEı\ 
WLWO 
wcw 
WGEA 
WRCA 

WBNI 

WBSO 
WLWO 
WBOS 
wcw 

Dalp umntup 
K.1108lkl Metre . 

16.8 
19.'1! 
19.56 i. 
19.1 1 
18.9 
19.8 

i 
ı 

Kullanilmadığini 

ve Daima 

OLiMPOS GAZOZ 
t&brlkuınm mamulltı halla 

ve sat m&Yaddan 1mJ.1 edlldlltnl 

S&JlD halle n mllfterllerlne bll
dlrlr nazarı dl.kkatıerlnt celbe
derler. 

Kullamlmıt kapaül 
istimal edilmez 

15.151 19.I 

11.180 
15.!10 
15.330 
15.!50 
15.850 
15.150 
n.180 
15.210 
15.330 
15.250 
15.850 
15.330 
15.150 
17.180 
15.210 
15.330 
15.250 
15.850 
15.330 
15.150 

16.8 
19.'12 
19.56 
19.1 
18.9 
19.56 
19.8 
16.8 
19.12 
19.56 
19.1 
18.9 
19.56 
19.8 

,-------
1 SÜNN:?.~ 1 Telefoa ...ı.ı...;m,, 373 üncü 

1 sahifesine lutfen bakuu. 

1--------

ÖksüTUeRALI 
Komprimeleri derhal keaer. Her ı 

eczanede lcutuıu 35 lcuruttur. 

• Puartesl Dl Cumartesi WLWO 

11.780 \6.R 

15.210 19.72 
15.250 19.1 
15.210 19.12 
15.850 18.9 
15.250 19.1 
15.210 19.12 
15.850 1.89 
11.190 . 25.4 

I Zayi - Fatih askerlik şubesinden 
aldı.tun askerlik tezkeremi ve bera
berinde Şehremlnl nllfua memurlu
ğundan verllen nilfua tezkeremi 
kaybettlm. yenisini alacaRımdan es
kls!nln hükmU yoktur. 

r • • 
-. WBOS 

!l : 15-21 : 38 

R.aberlerbı tah lili 

.. 
Raberltt~ tahlilt 

'ft Minik 

Pazar 
• 
• 
• 

• wcw 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WRUL 

9.100 30.9 
6.040 49.6 

11.190 .,~ * 
326 do~mlu 

Mehmet Al! oğ\u Hasan I)alkılıç 

. 

21 : 3D-!1 : 45 

• 
• ,. 

Haberler 
• 

.,; 

• 

llaberlertn tahUll 

• .. .. .. 
Haberlertn tah11U ve müı:llc 

21 : 45-22 : 00 Jlaberlerin tahlili 
• 
• 
• 
• 

• • 
• 
• ,. ,. 

Ha.hederin tahlili ve müzUı: 
2! : 00-!! : 15 Haberler 

23 : 06-23 : 15 

%3 : 36-%3 : 45 

.. 
• 
• 
• ,. 

• ,. 
.. 

Her ~n .. 
Pazar 

• 
• 

Her ı.;In. .. 
Pazar ,. 

.. 

.. 
Jler ~n 

• ,. 
• 
• 
• 

. WRUW 
WRUS 
WLWO 
WCBX 
WCRO 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WJ,WO 
WBOS 
WCBX 
W CRC 
WRUJ, 
WRUW 
WRUS 
wı.wo 

WJ.WO 
wcw 
wı.10 
WROS 
wcw 

9.700 30.9 
6.040 49.6 

15.250 19.7 
15.270 19.6 
tı.830 16.8 
11.790 25.4 

9.109 38.9 
6.040 49.6 

15.250 19.1 
15.210 19.72 
15.210 19.6 
17.838 16.8 
11.100 25.4 
9.100 30.9 

6.040 49.6 
15.250 19.1 
15.250 19.1 
15.R~n 1R,!l 

' 

zayı - Karagümrllk nı.itus me
murluğundan aldığım nüfus tezkere
mi ve bera.ber!nde Tarsus 77 nci ta
bur 9 uncu koldan aldı~ım askerlik 
vesikamı kaybettim. Yenisini alacıı

ğımdan eskislntu hilkmü yoktur. 
321 dotumlu 

Hüseyin otlu Hikmet Be"ez 

Zayl - Askeri evrakımla nü
fus tezkerem! zayi ettim. Yenller!nl 
aldığımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Fatih Nişanca caddesi No. 43 
Rasblsner 

ı -z-A_Yl_.:_ __ K_a_rs_ n_u_· f-u-ı _m_e_m_u_r-lu--

ğundan aldığım nüfu• tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 

1 

eskisinin hükmü yoktur. 
30 7 doğumlu Abbas oğlu 

Kerim Muzdur 

Z A YI Mesudiye nüfu• memur-

.. 
• 
• 

Paurtesl ili Cumartesi 
WCDA 
WRUL 
WRUW 

15.210 
15.850 
17.830 
17.'790 
9.'700 
6.040 

19.72 
18.9 
16.8 
25.4 
30.9 
49.6 
!5.4 
30.9 
4,.6 

luğundan aldığım nüfus tez1'.eremi ve 
'beraberinde Beyoilu Yabancı as
kerlik ~besinde kayıtlı yoklamaya 
ait kaydı hybolmuıtur. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yolc-!J: 45-24: 09 

1 

Raberlttin WıllU 
• 
• 

• 
• • 
Pazartesi 

• 
• 

WRUS 
WRUL 
WRUW 
WRUS 

tı.190 
9.100 

G.MO 
ı ltur. 

323 doğumlu Hasan Ünal 

( Bu Listeyi Lutfen Kesip Saklayınız ) 1 Zayi - On bet glln kadar evvel 
Zafer namıma mahk~k mührümü zayi 

~--••••••••••••••••••••••••••••••••••••-l· ı ettim. hilkmü Yoktur. Zafer 

Doktor, Eczacı Hemşire, 
kalfası aranıyor 

Eczacı 

Ereğli Kömür Havzaai sağlık teıkilab 
komisyonu reisliğinden: 

1 - Zonguldakta aağhlc teşkllltı hutahaneslnde oallflD&k Q7Jere 

CSOO> lira ücretu bir kulak, botas, burun mtıtetıuma, 
2 - Aynı feralt n Qcretle blr baıcterl1olol mQteha&tıaı lle blr r&ı'

gen mütehassısı. 
1 - Sağlık tefkllltı baatahaneal lçln (100) Ura tlcretıe bir bat hem

rlfe lle (701 ter llra flcretlt m heınth'e, 
4 - Sağlık tefkllltı dlJpanaerlerl için (1&0) ter Ura Ocrtell (5) eczacı 
5 - Keza tetklllt dispanserleri lçln 00 tar Ura tlcretll yetl.şken Ud 

eczacı lc&ltası alınacaktır. 
e - öcretler tızerlne aJnca tevlcallde zam eklenmektedir. 
Tallplerln 20/'1/942 pazartelll günllne kadar ZOnpldakta Hana baf 

beldmliğlne mtlra.caatlan. ('1230) 

Ankara Belediye Reisliiindenı 
1 - Beled!Je tulbat& lhtıyacı lçln aımacat ~ 148 - IOI ton motGrlD 

• bit sin mlddetle .,. tapalı zarf uauıııe et.llltmeye kooulmuttur: 
ı - TabmlQ bedelt Tl,ln4 ltradır. 
ı - Temlnatl 4'711 Ura ,o bruftur. 
4 - MiT/Mi cuma ırtntı aat ıı de ıaıtblne lhalea mqtarrer bulun

dalundan prtnameshµ görmelc llte1enlertn her ırtln enctlmen lcalemtne 
m4lncaatlan " tatetlllerin de ihale gtınQ olan M/'1/942 cuma gtlnll saat 
10 a kadar 2490 numaralı tanımun H lncl maddeıııl aaralutı veçhlle 
taozlm edecetıert tekllt meıctuplannı beldlye dairesinde mOtefelckll en-
cllmene mtıracaatıan. c 499'1 - 7300) 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye Lhtlyacı için alınacak olan d138 - 1483,50• ton benzln on 

bet dn müddetle ve kapalı zart usullle ekslltmeye konulmu.,tur. 
2 - Muhammen bedeli 1635,956• lira c68• kul"04tur. 
S - Teminatı c29,152• lira ,27, kuruştur. 
4 - 24/'r/M2 cuma günil saat 11 de talibine ihalesi milkarrer bulun

dutuJMlln şartnameatnt görmek lateyenlerin her gün Encümen kalemine 
mliracaatJan ve tstetwertn de ihale günü ola• 24/'1/942 cuma güntl saat 
ana tadar 490 numaralı kanunun 32 lncl maddesi sarahati veçhıle ıan-
zba -~- ·• •-ri ~ • • .• DAIAdlv9 n...ı-.. ı .. ..ı... aiitefAkls,11 J:ırı• 

~:: ·- - -~~:: ... :c...-#-': . • - .~ ~ .......... 

Devlet Demiryolları ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi illnlari 

= 
• Muhammen bedeli 12400 (on lk1 bin dört yQz) Un. olan 20 ton kloru 

tutya 2217/1942 çarşamba günü saat 15 de tapalı zarf usulü ile Ankara'
da Idare binasında toplanan Merkez 9 uncu komslyonca aatın alınacaktı!'. 

Bu Lte girmek isteyenlerin 930 (dokuZ yüz otuz> liralık muvakkat 
temlnat lle kanunun tayin ettlği ?esııcaıan ve teldtnertnt aynı giln aaat 
H e kadar adı geçen komisyon relsllğine vermeleri J!zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dalrestnden, Haydar-
pa.şa..'da Tesellüm ve 8evk Şetllğinden temin olunur. (7280) 

Karabük Devlet Orman iıletmeai revir 
amirliğinden: 

800 metre mikap ,çam azmanlarının 
nakil işi 

1 - Karabiik devlet orman lfletmesl revir lmlrııtıne ballı Keltepe 
bölgesinin Belen yaylası mıntalca.ruıın muhtellf rampalarında tml1 edll
mlf ve edllmette olan tahminen aeldz yils metre mlllp çam azmantannm 
bulundulclan 79rlerden Revtr lmlrllği tarafından KarabWtte göeterlle. 
celd.ert mahallen nakil lfl eylıll/942 80Duna tadar ifa edllmetc fartlle 
açık eblltme,e konmuştur. 

2 - Açı.Jt etalltme 16/Temmuz/942 tarlhlne rastlayan perşembe gtln(l 
saat 14 de KarabWt devlet orman ı.,ıetmest revlr lmlrlttt binasında top
lanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

3 - İ4bu emv!Llln metre mlllbına muhammen bedel on Ud Ura 
olup teminat akçesi 4l{, '1.1 hesablle 630 llradır. 

4 - Bu 1te ald açık eksiltme fal'tnamesl Anlcarad& orman umum mü
dürlüğü Ue Zorıguldak orman çevlrge müdürlüğünde ve Karabük revir 
Aınlrllğlnde görUleblllr. 

5 - :tatetıııerln ihale gününde teminat akçelerUe blrllkte Karabük 
revir lmlrlltlne müracaat etmeleri lüzumu llln olunur. 17304• 

Tablt Limon çtçeklerlrulen cıkarılan 

iLONKA 

41 117 5oO 
Ü 801 000 
4ıl 1307 000 
.g 600 000 
İhale libıtl: 17/'1/MI 

41 

40 
S9 

2441 
2450 
245S 

515 000 

850 
1835 

Ü 

Z30 
o 

000 
000 
000 
000 
709 

2589 ı 400 
2542 4 200 
2611 20 000 
2182 240 000 
İhale günü: 20/7/942 

2397 
2386 

2 200 
7 730 

238'1 71 adet 
31 8 500 
32 Z3 000 
33 lB 000 
30 180 000 

3 75 000 
37 287 000 

2373 79 000 
İhale günü: 2117/942 

38 

19 

10 
2755 

2'753 

2362 
72 

18 000 

6 300 

1 000 
61 000 

40 000 

85 000 
119 000 

2201 o 550 
22!3 1 180 
2183 240 000 
2186 7 500 

22/7/942 İhale günü: 

143 
144 
142 

141 

145 
151 
147 
140 

99 000 
758 000 

8 450 

11 500 

75 000 
31 000 
28 000 
29 000 

4H 07 
1ns 30 
MI 00 

S3G Ol 

55 10 
120 4' 
91 71 

261 lG 
H 00 

148 00 
65 24 

2'10 00 
100 40 

130 M 
1C5 00 

68 00 
58 50 

150 34 
313 50 
602 70 
158 00 
190 45 
71 3'1 

140 00 

227 90 

51 00 
173 37 

80 00 

117 00 
152 00 

58 08 
112 71 

49 
12 

152 
123 

34B ~O 
1697 92 
174 45 

414 00 

202 50 
63 60 
98 00 

107 40 

2372 49 000 48 40 
2440 39 500 128 50 

ihale günü: 23/'1/941 

22346 

153 
159 
15G 
158 

2 

21 

2764 

2159 

2193 

12 000 

115 
~10 
101 
13 
94 

000 
000 
000 
500 
500 

38 000 

8 750 

s 000 

2 800 

84 50 
80 68 

138 37 
1095 00 

r;o 00 

105 00 

'11 30 

Demlrden oto çamurlutıan • 
Demirden adi clnt& • 
Demirden oto ya7lan • 

Demirden oto müsademe taoponu 
ve batlama demlrlert • 
Hurda deaPr 1 
Kesllmlt rendeleamif çam ta.htaa • 
Unl sunt anllln. boJa l 
Demir ayakkabı maklneal bir adet l 
İpek astarlı dert kaplı mahfaza 
6 adet • 
İpek aatarh icadın çantası • 
İpek astarlı yün erkek elbisesi • 
Yün İran halısı • 
Yük arabası 

İpek yUzlü kul} tiiyü y0rgan 
Gramofon (Sahibınin Sesi> bir 

s 

s 

ackt • 
Dolu gramofon pilağı • 
Tenvir ve ~a.ret tenerl • 
Tayyare motörü aksamı • 
Yangın söndi.irme Aletı • 
Pastırma kesme maklnesl 12 adet • 
Demir kayış r-aptıyesl • 
Yazılı restmll kağıt reklam • 
Çamaşır sabunu (külçe>- • 

Ağaç çerçeveli elektrik tertibatlı 
rekl&m 1 
İpekli pamuklu dikllmlş otomobil 
kanape örtüsii 
İpekli pamuklu mensucat 
Tutya ile tahkim edllm1' mukav-

• 
• 

va pudra kutusu ve sair kutu • 
Ayna ile mürettep renkll kesme 
cam salon ve tuvalet takımı 
Porselen lzelA.tör 
~aç kardrop, sandalya ve ye
mek masası 
İpek mensucat 
Satt ipek entarl 
Demir motörü 
Mustamel radyo bir adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Pırlnçle mürettep porselen sigorta • 
Galvanizli demir mutbak edevatı • 
İpekll pamuklu sunl çlçe:c ve pa
muk• sunl çiçek • 
54 adet hasır donanmlf şapka 
31 adet vlskoslu şapka • 
Pirinçle mürettep porselen sigorta S 
Elektrik tertibatlı demir Jfımba • 
Porselen sigorta • 
Elektrik tertibatlı demlr otll ve 
ekmek kızartacaRJ, • 
Kesme şe~r • 
Resimli takvim • 

Şekerli müzkirat (Ecnebiye gö-
türülmek üzere) 1 
Klğıt torba • 
Demlr oto yayı yaprağı • 
Mukavva kutu • 
İpek astarlı deri kadın çantası 2 
Müstahzaratı tıbbiye <Kodekse 
uygun olmayan) ((Ecnebiye gö -
türülmek üzere> • 
Eczacı küllAcı (Ecnebiye giitiirüJ
met üzere) 
serum aft teraitinl haiz olmayan 
(Ecnebiye) 
Mamul sigara (Ecnebiye götürül
mek üzere) 
Mamul sigara 

• 
• 
• 

(Ecnebiye götürUlmek üzere> 1 
2388 
2370 
23'71 
2360 
238'1 

ü 000 271 12 Şampanya ( • • • ) • 
48 000 185 20 Kon.yak ve vl.<;kl • • • ) • 
Z3 000 153 50 vermut • • • > • 

173 000 924 00 vermut • • • > • 
107 000 220 50 Şarap • • • ) • 

Yubnda eşya. 1549 sayılı U.nun mucibince 16, 17, 20, 21, 22 ve 
Z3/'1/942 günlerinde Sirkecide Reşac:U~ caddesindeki Gümrük Batıf Mü
dürlüğünde saat 13,30 da Dahile ve alıcı çıkmadığı takdirde harice açık 
arttırma wıulll ~ .satılacaktır. Batışından 3 gön evvel saat 9-12 arasında. 
~ anbarlannda görüleblllr. Kanuni veslkaların ibrazı ve teminatın 
aatlf gOntl saat 12 1e U.dar yatınlmaaı llln olunur. . (7108> 

Yeni fiatlarla eksiltme ilanı 
Beden Terbiyesi l atanbul Başkanlığından: 

1l EvvelJ. ek.llltmeye ve badehu pa~rlıp va:DEldllen 29908 lira k~lf 
bedelli Beykoc Kayıkhane ve Sı>Or salonu ı.nşaatına talip zuhur etmedi
ğinden piyasa tahavvtllltı nazım itibara alınarak aynı iş değişik vahidi 
tlatlarl& et.slltmeye konmuştur. 

Yeni ketJ,f bedell 38497 lira 27 kuruş ves muvakkat teminat 2787 lira 
40 kUl'tlftur. 

2) Bkalltme 20 temmuz 1942 gününe rastlayan pazartesi. günü saat 
18 da Talcaimde Sıruenllerde 5'1 numarada Beden Terbiyesi t .. tanbul 
Bölgeal blnaaında mtltefek.kll husual komisyonda yapılacaktır 

S> Bu lfe aıt hUSUll prtname kefif hül!aası ve umumi esa.\lar her 
gtln meal aaatıerl dahlllnde Bölge binası Muhasebe servisinden 150 ku
ruf mutablllnde &lınablllr. Bu evraka eklenmesi lazım gelen proje, Nafia 
VeWetl u.muml fenni p.rtname!l, Bayındırlık itleri Genel şartname.;i ~ 
fazla m&Ycudu bulunmadıltından aynı binada Saha ve Tesisler kısmından 

' taleple her zaman tetldk olunablllr. 
4 - İateldllerin telcllt mektuplarını ve şimdiy.:ı kadar en a!; bir defada 

20000 llralık blr taahhüt işini muvaffakıyetle yaptıklarını tevsik eder 
vesikalarını İstanbul vlllyetinden eksiltme tarihinden asgarl i.ıç gun ev
vel alınmlf ehliyet vesikası. 1942 yılına alt Tl::aret Odası veslkıısile 
muvakkat teminatlarını havi kapalı zarflarını muayyen saatten bir saat 
evveline kadar Muhasebe Servisine makbuz rnukabtlinde vermeleri lıizu-
mu 11An olunur. C7ft8> 

SAT 1L1 -..1(--~ 
Mükemmel bir halde Alman marka seyyar 

üç diyatennl, iki ültravlyolet satılıktır. 
İhtlyacı olanlar bunları ş·şu Marmara 

babları ıöreblllder. 

etuv bir rGntgen cihazı, 

kliniğinde her gün m-


