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. Ekmek 16 ~uruŞ ~ 
:~ Fiat yarından ·itibaren değişiyor~ 
~ ~ 
~ 
.~ Hububat fiyatlarının artmcuı üzeri. ialaş~asıdır. Evvelce tatbik edilen narhta ~~ 
.. ~ne ekmek fiyatları yarından itibaren ye. odun fiyatlarının çekisi 510 kurus ~~ 
~~ ni narka göre •atışa çıkarılacaktır. Ya. hesap edilmiıti. Halbuki iimcli 8,5 liradan~~ 
~~ rınclan itibaren ekmek, fiyatı murakabe ~ 
~~ komiayonunun tubit ettiği 16 kuruıa sa- •ahlmaktaclır. ~i 
f .. trlacaktır. Ekmek fiyatlannuı .. artmasının Fırınlardaki un miktarı bugün alaka. 
~~ikinci •ebebi de imaliye ücretlerinin faz. darlar tarafından teabit edilmi§tir. 
~ . ~ 
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L;~~;,r.~.:~~~~.~~;::~r~..I 
(BuAkşaml 
Arap &oagıresi 

ruao: SADRI ERTEM 
17 ıı.:alLEN haberlere göre yakın. 
I' . da Londrad:ı bir rap kon. 

Sreai topıaııacaktır. Ştıpheslz bu A. 
~p kongrealnln m 1k!laı11 Arapları 

lbllttdlklu. .fala.lnd8 r.eplıe> tqtıua,J"a 

hülaver aJeyblne Y&Zl~eı allll-'yıA. 

lıeft<etmektedl r. 
• Ejer tabakku:. ederac bu kongre. 

ilin acele topla.nma.sı Akdenlzde \"e 
l\tı•ırda cerilyau edeıı son bAdlıtelcr. 
le alAkah buluom&ktadır. 

Bu) ük .harp lı;lıuJe Araplar lngll • 
ierenln \"e mUttcflklerlnln yanı ba... 
11uıda cephe almıı1lardı. l•"ukat bu 
harbin ba1'uıdanberl gôrlilen man:ı.ara 
Arapların büyUk barpte olduğu ı;L 

bJ 1ng1ltcrcy~pck candan 113rılmış 

olmamalarıdır. 
Nasıl Hlndlııtan bu bnrpte lngllte. 

~.\ e kartı soğuk bir vaı.lyet almış • 
1a, Arap memlelıeıterl de ayni su. 
retle lnglltereye karııı yakınlık göster 
nıekten ~klnmlşlerdlr. lnglltere ne 
llıunıa, lra.kta, Il'ilhıtlndc bUyUk .harp 
aoaraaında öyle bAdleeler ce et. 
nıtıttr ki Arapların lnglltJl'ı&fe ar,ı 
llerapatik bir surette hareket etmele. 
rwıe lmk.\n bmıkmamıııtır. 
..rııı.,tınde yahudJ yur::tu meselesi 

Arapları büyük harp aonra!lında b&.. 

)al aukutuna uğratmıştır. trakta ge.. 
ceD hlldlaeler Irak halkını meoınııa 
etınemiııttr. ~'ünkü lrakta lnglltere. 
hin )tırdımı ile kurulan devletin te. 
ınellerl traklıların arz.ulıuını '-tıulo 

edecek bir m!l.lılyette değildir. 
İrakın yuksek idareal ilk umarı. 

l&rdıul itibaren l.Avreoelu itimat et. 
tttı p.halyctlere terkedlldl. Bu &ah. 
••~etler Arap tbtllAllue glrmlt oları 

St.ırı~elllerdl. Bunlar lnJlltcreye gö. 
re Mımpatlk olmakla beraber ırak. 
lıı.rın m•W blılerlne . dokunuyordu. 
1'tı11rda tngll~renln harp aonra.ld 
Polltlkası Mısırda da yer b:ılan la. 
UkW ve mllllyet fikirlerine eJıem:nl. 
'Yet ftrmez bir f::?'•ll ıe Lnkl,ar ettL 
)fıarrc1a gençlerin z.ı ı zaman yap. 
tıtı nUmayl9lerde ua .. ~ ödllen haleti 
l'Ublye mevcuttu, 'ifakat harp aonrası 

· lactıteresl lrakta, Fntetlnde old·ı~o 
ıtbl Mı11rda da realiteyi, doiınakta 
Olan. inkişaf eden h:\yatın 15:ırtlan. 
Ilı kavrayamadı. Nahaı p:ı,a ile im. 
&alanan Mıaır mnııhedesl bir mllletln 
baklkl doıttutunu kazanmak için kA. 
tı değildi. 

Harp aonraııı dünyaıındll lnJllt~re 
bu ıtekUde hareket ederek bu yeni 
hldlaelert kavrayan t.ııglllz diploma. 
•laJ uaullerlnden uzakla,ırken bUyllk 
lıarbtn gııllplerl karşmnda bl1tlln 
diJ113anın gayrlmemnunlarını bir blok 
'haJL!Jde toplamak lıtlyen Alınanya 
"e İtalya Arftp memleketlerlnile lt. 
lenıete ba.,ladılar, Bu miltlıl' bir 
Propa;anda tf',kllıltı halinde lnkl,af 
Cdlyordu. 

Arap mem1Pketlerlnde en a,a:ı on 
' 11danberlı:Ur aUrckli, blrblrlnl ta. 

Sovyetıere göre: 

Voronejde 
Kıtalarımız düş
manı b!r miktar 

püskürttüler 
Buı ıı:. varllerı 

tlddetll blC1lllllll' 
yapıror 

Alman teblUH 

Rostofta 
-o-

Geniş bir cephede 
Don nehrinin aşağı 
mecrasına varrlôı 

-0--

Çember içine 
aJınan dtişman 

lmlla edildi 
Moııkova, 18 (A.A.) - ögıe Uzeri Berlin 18 (A.A.) - Alman ordu. 

nc§redllen Sovyet tebliğinin ekinde !arı ba~kumandanıığının tebliği: 

§Öyle denUmektedlr: Doneçln §arkında zırhlı ıe§klller1. 
Voronej bölgesinde kıtalarımız mlzle motöırn piyade tUmenlerlmlz 

dUımanı bir miktar geri pUııkllrtmll§ cenutm doğru ileri hare'•etıerlne de. 
Jerdır. Almanlar burada inatla mu • vam ederek Rosto!un §&rkında geni§ 
kavemet etmektedirler. bir ccphe~c Don nehrinin 8.§&ğı mcc. 

:Mlllerovonun cenubunda kıtaları • rasına varmı§lardır. 
mız düşmanın tanklar ve motörlU P Jyadc tümen!C?rimlz çember içine 
piyade kuvwtıeriyle yaptıkları bir alınmıı olan dll§man kuvvetlerinden 
çok kqif taarruzları geri püskürt • mürekkep bir grupu cepheden ya • 
mtlşlcrd1r. pılan bir taarruzla imha ederek ş'.lrk 

Bir kesim.de ~ıtalarınıı.z bir tek lsllkametlnde arazı kazıınmıalurdır. 
gUnde 18 tankı yakar&k kullanılına.z Mühim hava kuvvetlerimiz bllhas. 
bir hale getirml§lerdlr. B.mzln ve sa aşağı Don bölgesinde d.lşman gc • 
bomba kullanan bir birliğimize men. rllerlndekl askeri nakliyata imha. t:ı. 
aup ukerler ooi tankı ve iki zırhlı arruzlnrı yapmışlardır. Donun cenu. 
otomoblll havaya uı;:urmuı1ardır. Ya. bundald şimendifer hatlarına ve nak 
pılan muharebelerde Alman kayıpla. !iye trenlerlle dolu istasyonlara hu. 
n 1200 U bulmugtur. 11ual bir muvaffaklyetle taarruz edil. 

Sovyet süvarileri ricat eden düg. ml.§tır. 

manın gerilerine eilretıf bir taarruz ı-M-----

1
-"----A-----d-. 

yaparak bir Alınan kolunu dağıtmış ev ana za 
ve yok etmişlerdir. 

Şimali garbi cephesinde bir haYB dı•yor k•ı •· 
birliği Uç ayda 87 dll§man tayyareai • 

dU::u:~~~~r lllve edilmektedir: ııacı iller glılerlnl 
Almanlar Norveçte yağmaıanna Amerl taya 

devam etmektedirler. Şimdi de bi • çev· r1ICllll•t'ir 
slkletıere el koymağa baştam~lar • l 1U1 l 
dır. teııi Delhl, 18 (A.A.) - Hind kon 

_... Devamı ı ncl tayfada gresiııln rc~ı Mcvltı.na Azad dUn 
~ o beyanatta bulunarak milliyetperver. 

At yarış'armdan avdet i~in ter tarafından Hlndistıının derhal hUr. 
Y riyete kavuşmasına dair hazırlanan 

ikinci rır tren ihdas edıldi karar suretinin başka memleketlere 
olduğu kadar blrlc~tk Amerikaya da 
hitap ettiğini söylemL, ve ı:ıunları 

Hdvc etmi§tlr: 

Dc\·lct Dcmiryollnrı 9 uncu !şlcl 
me Müdürlüğü, et ynrışlarının gö~. 
düğü ro~bet üzerine yarınüan ili• 
buren yarışlara gidenlerin avdrtlc. 
r! için 6,40 da ··cııcfcndiden kal• 
knn trenden maadn 7,30 dn harek.• 
edecek bir tren daha ihdas etmiş. 
tir. lfolku ayrıca bir kolaylık olma:C 
üzere yıırıslnra ıtlrlN·chler için Siro 
kecl lsıasyonundn eyrı lıir ldşedc 

lıllcl \•crilccektlr. 

nıamlıyaa bir ıekllde Alm•n H ltaı. 
,nn propagandası ı,ıeoıektecUr. Ro • 
manın, Bt>rllnln Arap mcnıleketle. 
rinde lngtltereyl yıkmak için kullan. 
dıkları elllblar araııında talebe te ~ 

'•Birleşik Amcrika.nın harbe gir • 
mest onun rlUnyanın demokrat mil. 
letlerfne kar§ı mcsullyeUcrin'.ı arttır. 
mııtır. ÇUnkü Amerika arazi kazan. 
mak için değil dcm.:>krasl idealleri t.. 
çln harbediyor. 

',Hindliler, 1nı;lltere Uzcrindc nU • 
fuzunu kullanması için, g!Sı:lcrinl bir. 
lqlk Amcrlkaya çevlrmlşlcrdir,, , 

ınsnlığıaı klirllklemeal aırt bu aebeb. 
Iere lstl'lBt etmektfJdlr. 

İngllt1>renl.n bıraktığı bu t»o,ltığu 
diğer devletleri.il almaya çalı,m!r.!lı 
tabiidir. 

ııekkUllerl, kl11tUr propagand!L91 eaaa Al'Bp memleketlerinde lnglltere le. 
olmak ül.ere lngllt.ere 'a.leyhlne yapı. hine l&pılacak blr hareketi kolaylaş. 
lan tahrikler teşldl etmektdlr. Bil. ı tıraca.ğ'ı tahmin edilen lcon~re bu 
hn1J1Ja tnrııtueııın büyük barptfJ A. tıartlar içinde toplanacaktır. Maama. 
raplar& yaptığı vaadlerl tut;ındığını flh lngiltrrenln bö)le bir toplantıya. 
•·metin hMllM"lerlal bir mlaal olarak lüzum göreceğine de hAlii kani değl. 
zikrederek tekrarlam., .. rdır. llz. 

Mihver devletlerlııln Arap memle. ı, kongre ile değil, kun·ctıe, otorl. 
ketJerl üzerinde tekall ettikleri bu te ile, preatljle halledilecek bir aafba. 
propagandanın tatlnat noktasr lngtı. ya gtnnl~tlr. Blrıaenııleyh, Arap 
terenl.n harp ıonraaı hatalandır. Bu memleketlerinde lnglltere kendini 
propagandaya fada · miktarda yer sağlam, kun·etll hl!l!lettlğt mUd:tet. 
vermelerinin ~bebl de mihver dev • ç.e nUtumnu kııllanabtıır. Eğer lktı. 

lf'tlerlnln Akdrnlr. ve yakuıprktan dar nazari bir hale glrerl!o hlçb:r 
tnglltereyi kovmak ve bu mınta.kayı kongre onu muhafaza edemez. En 
kendi bayat sabalan araııına ıokmak yakın do!Jllar, alkr,tM elleri n~ır 

ıırzuıudur. tutanlar ilk ıı3man lndirm•kt .. aeele 
ttalyanuı bllm poUtikaııı, Mueo. ederler. Ta.rlb böyle gelmlt böyle 

llıılnln "SeyfUllslAm,. ııfatını alma. a-lder. lngllterc .\rap m•mleketlerln. 
aı, Alpıanyıtnm Arap nasyonallunl L de aadece bu ıınııurlarla d ğll, km·. 
le Bltlerelllk arasında muvazlllk gör. vetı ile tutunarak, batta dostluk to. 
meıl, Araplar arasında yalıudi dU,. mln edebllfr. 

MüeHil bir kaza .onunda batan Atılay denizaltı gemimiz 

Çok acıklı bir baber 
Atılay denizaltı ge:nimiz. 
38 mürettebatiyle battı 

Ankına, 18 (A.A,) - Baıtvck~letten teblll edil. 
n;iştlr. 

():ı.nakka.le boğaz.ı önilnde U tenım:ıı gllnü talim 
\'8illoolnl yl\pmaktıı olan Atıla.y denlı::ıltı -&:11\mlz 
dalı' yapm~ ,.e aebebl ıınıa,ıla.mıyan lılr ~rrı.a.jan do. 
layı bir daha rıkmam.,trr. 

Atılay dcnızaf tı geoılmlz mürettebatının hu 11a. 

retle ıehlt olmuıt olduklannı teessürle bildirir, kederli 
ailelerine 10fl8U.Z tazlyetlerlmlzl sunarız. 

Dalıp da cıkamıyan gemi içindeki ml.lrettebat ''C 

ı;ubayların mlktan 88 dlr, Bunlann ıst:nlerl bll1hıre 
blldlrllN'ektlr. 

• • * Qerulnlıı 80 metre derlnlikte battığı resblt edilml.§. 
tir. Memlf'J<ettmizde bulUllan bll~mom tahlisiye '-ası • 
tBlan en kıııa zamanda \'8ka mahalline ı;"Önderllmlş. 
ae de geminin milrl'ttebatmın lmrtanlm3ııı mümkün 
olamamı,tır. 

En Son Dakika: 
Şehitlerimize rahmet. kederli sf1c1erfne ,,~ TOrk ı 

denlzcUnlDc bl!.§ sağlığı diler. 
iiiiıııı .......................................................................... .. 

Maarif Vekili Güzel sar-tatlar 
Akademisinin yll dönümü 

merasimini açtı 
Gllzel sanatlar akademisinin 61 in.. 

el yıldönUmU mUnascb:tııc tertip e. 
dilen ecrgl bugUn eaat 17 d" mektep 
!n.ısuıd 'M r t l t ll:ııı-s tt Ali 

YUcc11n nutku ile ıı!;ılmıştır. Mera • 
.ııİmde vali n belediye rclai L!ılfi 
Kırdar, 1stanbul ko!llutanı, g1lzld!! 
blr davetiler ve gaz.etecllcr hazır bu. 
lunınuşlardır. Vekil hazır bulunanla. 
ra h!ta ben verdiği nutukta ezcUmle 
demiştir ki: 

"TUrklycnln ilk ve tek pllatlk sa.. 
nat yuvası olan güzel aanatlar alca • 
dcml.sl önUmUzdekl der.ıı Yııma 60 ye.. 
§lllcfa girecektir Bu genç lm:lretler 
kudret ve kablliyeli h':lkkında blr fi. 
kir vermek için bu gUzel vesileden 
istifade ederek bUtUn şubelerinin iş 

birliğlle toplu bir aergl meydana ge. 
Urml~ ve bunun açılqınt doğum gll. 
nllnUn yıldönUmUne ~Ualmayı keıı.. 
di i n b:l!ıtiyarlık 11aymt§tır ... 

Maarif vekili, bundan sonra mek. 
tebln tahlrçeslDI yapmıı ve ı!Szlerl. 

ni aöyle bltlrmlıttr: 

"Sayın davetlller Umlt, güven ve 
yenilmez bir çaıııma hızı (le mUletL 
mlzln sanat ve kUltUr istikbali lçln 
en iyi dileklerle en bahtlyar duygu.. 
Jar içinde bu gilzet sergiyi açıyourm, • 

Vekilin nutkundan sonra daveUller 
!erglyi gezmişlerdir. Gazetemiz ma. • 
klneye verildiği zaman c;ıı.y ziyafeti 
devam etmekteydi. Gece Antlgon tra 
jedlsl temsil edilecektir. 

Yarı harp içindeyiz 

Y\L'.NlZ kan dökmüyonıL Fa. 
kat ter döküyoruz, para dö. 

küyoruz, bıızı m:t.hnımlyetlı:ır lç\ı1<te 

dert döküyoruz. Olhan harbi bb.l ya. 
rı ~·anya • bclld daha fazla ı. hrah 
ve mücadele ~.evresi içine almı,tır. 
Bunu tıı.blf görmeliylı:. Fakat tabii 
görmek, hiWlacler, bllh:t.sııa llctbs:ll 
hldl&cler önünde Atıl kalm~ı), tcap 
ettirmez.. Harp ekonomist de.nlfon e. 
konoml harbinde b'.itl\n kuvvetleri. 
mlzl mtlll menfaat lehlne Mferber 
etmek lüzumuna, bükftmet ve millet. 
hcplml:r. ınanıyorul., 

Tahmin l'ttlğtmlz gibi yeni hlikl. 
met lıJ batına gelir gelmez, daha mec 
u~ın ön\Yıc ı;ıkmadan, la,e davaama 
karıtı verdiği ehemmiyeti belirten ka. 
nı.rlar vermeğe başladı. Runlardan 
biri hububat aatııtmm kısmen ııerbe81 
bıralnlmaıııdır. Bu tedbirin bütün 
mcmlP.kette iyi kartılandıktnı görli. 
yoruz. Çünkil bilhassa butdaya el 
konmasından doğan mahzurlann böy. 
lece ortadan kalltaoatr haklı olaral< 
ıimlt edllmel<tedlr. 

Fakat ıtUpbl'..sll. hUkftmelin late ı. 

11inde alacllfı tedbirlerin esaın bu ka. 
rardan ibaret değlldlr. ~Upheslz ye. 
nl hükftmet, bUtUn iktisadi hueket. 
~rl tek hedr.fo göre dü-ıene koyan 
bir pUl.tı haurlamııt olmslıdır. Böy. 
le bir plAna v<ı onun icap ettlrdlfl 
te,kllı\ta ba~h olmıyan her münferit 
hareket • lltt!r hııbuh"lta f!I konnalc, 
htersc koym:ıma.':c ol'!lun • buhranı 
kl:Jkünden kaldırma7.. (lünklt dUnyl\. 
nın her yerinde olduğu gibi Türkiye. 
oı.. ..ı. AJbr UdJır:ıdi Amlllerlc allk&. 

Yazaa: BiR MUHARRiR 

111zı muallAkta, tek başına bir bubu. 
bat meaeleel yoktur. Bu mesele, u. 
muml lııtlhsal mel<a.nlznn~mın bir 
parçaııından ibarettir. Battan ba,a 
ıslahr gereken bir mekanizmanın her 
hangi bir k6,e-lnl taınlr ctml!'nln kA. 
n olmryacatını hilk6met ele blllr. 

Alman tedbir, bu mekaı:ıh;'"Ollnm 
muayenesini kolaylaştırmak için ,ı. 

dalarını gevwetmrğe benzer. \'aktlle 
kaç defa buğdaya el konmHı sf bl 
pIAnın. yanm tedbirlerin tayda ver. 
mlyeoeğlne bu sUtunda ısrarl.ı lıaret 
elmt,tık. ı,ın öncmll no!<t:nı b:ı:;-da 
:1·a el koyup koymıı.m ıkt:ın evvel, a. 
t1nan tedbirlerin bir milli lktııııı.t bU. 
tünUnUn lcablanna ve hns:ıplsrına 

uygun olmamaınnda!lır. Bu 1eaplıın 

ve heaapları p!Andan ba'ka tııyln e. 
dttek hiçbir rlyar.i toplu görll, yok. 
tur. Makalelerln:Jn m!lli lktı!lat bU. 
ttın~UlilğUnUn mUdafaaııuu yapan lC
nl ziraat vekili Şevket Ratlt Hatib. 
otlu kadar tll'.aret vekilimiz Behçet 
Uz ela takdir eder ki lktlsadl hareket 
ler tek bir plı\na ı:öre düune konma. 
dıkça alman tedbirler, m'..lnferh'loo 
ne kıtdar isabetli veya lsabehlz o • 
lurııa olsun, ayni neticeyi verir: Bsğ. 

dattan gert döner 
\'eni hUkfkmelln lkll!!llt ''" la!te d:ı. 

\'91lnı münfr.rıt karar VI'! tedbtrlerle 
halletm:.-kten çekinmek için, llml e. 
aular d'lhillnde bir pro~ma bağ. 
IAmı, nll9aıtı ı•zırn"eldltfn • Jn'!IMn"O. 
nıı:. Her harp gibi içln:ie bulundo.ıt"o. 
muz ekonomi harbl:ıln bir lktbııdi 
genelkunnayı, sava, pl&nı ve ordusp 
olmak gerek. 

Mısır barbl 

Şiddetli hava 
faaliyeti 
oluyor 
-<>-

Şimal 
kesiminde 
ingiHzler mukabH 

taarruzla 
gerilediler 

Kahire, 18 (A.A.) - Bug1lnktt C111. 

marteal günü nepedllen laglllz ona 
prk harp tebliği: 

DUn ııtmal kemmln:lc kıtalarrmız 

cenuba doğnı bir miktar llerlemiı • 
lerse de sonradan yapılan iki muka... 
bil taarruz karşısında kauııdıklan 

arazinin bir kısmını terketaıl.§lerdlr. 
Cenup kesiminde seyyar kollan • 

mız faaliyette bulunmuşlardır. Hava 
faaliyet! bilhassa merkez keslmmdc 
ılddeW olınU§tur. Hafif bomba tay • 
yıırclerimlz d1l3man tqıUarma. ve 
tanklarına karşı yaptıklan taarruz. 
~nasında §iddetll tnlll~lar TUkunl 
ve yangınlar çıkmasına sebeb olmu 
lardır. 

DUıman harekll.tı da geniı•ölÇüdc 
olmuıtur. Avcıtarımrz be§ mihvc· 
tayyaresi dUıürmüıilerdlr. MUtte!ı~ 

ağır bomba tayyareleri Tobruk Uma 
nmda. bulunan bUyUk bir \"apura ,. 
blr petrol gemisine lnbctler kaydet 
mlşler ve a.ntrepolar bölgcslDe ka 
dar uzanan bir yangın çıkarmııtar . 
dır. Avcılarımız hiçbir kayba uğra 
madan dört MesserJtnlt 109 du,ur 
mUşlerdlr. 

DUnkU hareketlerde 1 tayya.remlz 
knybedllmlşse de iki pilotumuz: sııg

dır 

••• 
l'°ma, 18 (A.A.) - ltalyan ordu 

ları umumi karargı\hınm 781 numa 
raıı tebliği: 

MıSlr cephesinde dll§man piyade .. 
ve zırhlı ta§ıtları tarafından Trent 
ve Trlyestc lUmcnlerl kesiminde yıı 

pılan ılddctli bir taarruı: geri pU 
kürtUlmUştUr. BUyUk bir kısmı Avu 
tralyalr oımak Uz.ere bir kaç yüz c 
sır alınm11tır. 

Mihver tayyareleri dUıı de harck 
tı müessir surette de:ıteklemloler 
dlr. Yapılıı.n şldd:tli bir düello cs"l t 
sında avcılarımız lkl ve Alman a\ 
cılan 9 lngill?. tayyaresi dll"Urmüş 
terdir. Diğer iki dll§man tııyyare11 

de bUyUk kara blrllklcriml:r:ln hav 
bataryaları tarafuı1an dllşllrmüıs 

tUr. 
.... Devamı ı net sa~ f • ~ 



1 =MllDE 

1'AKSiM HALI{ gazinosunda 
MÜZE}' t E'N Ergin1~ 
yirmi kisüik kıymetli SAZ TOPLULUCU 
Her aksam sean•larına devam ediyorlar. 

Okuyucu Bayanlar: MAHMURE HANDAN - ME. 
LAHAT ŞARK YILDIZI - NERMiN "ODEON,. 

YILDIZI. Gazelhan - CAHlDE - ADALET: 
T.:miz hava, iyi ıerviı - Temiz meze 

• _, .~ • ~ .,, • ı .. ... • •• ........................ 
LOKANTACILAR ESNAFINA ıLAN 

1 - Manifaturacılar lUıata.t birliğin.den ötedenberl maııa örtll8il kul. 
ıanan esnafımıza tevzi edilmek üzere bir mlktnr beyaz ma.aa ISrtu.ıiU tcmln 
ed.lrol§Ur. 1btıyacı olan <>rna!mıızm cemiyet cllzda.nı, Unvan tezkeresi, 
939 _ 940 • 941 ırenelert ltaıanç vergileri makbuzları \-eyabut i§gal etligl 
dükkAnın gı;yrl varldnt nılktannı gösteren vesika ile birlikte 31 temmuz 
M% tarihlM kadar hergUn cemiyete müracaat ederek hazırlanan talepna. 
mc.yl doldurup lmz:a e~eltri. 

2 - ~-..Une kadar yapılan bardak ve kadeh tevziatmdan henüz aıa. 
mıy8ll emaf:auz:m dahi hergU.n saat 115 ten 17 ye kadar cemiyete cüzdanı 
le birlikte mllrac~t ederek bardakl&rmı almalannı. 

3 - Galata.da yenl aa!onun UçUncU katında Etlbank klSmUr aa~ 

blltosundıiıı mlleaeseıerlnın kl§lık kömltr ihtiyaçları lçln alae&kları be. 
yanııamelcrl ta.sdlk ettirmek Uzere hergUn cemiyete cUzdanlarile beraber 
ınOrac&&t etmeleri illl.n olunur. 

ASKERi 'J'JBBlYE :&IEKTEBI HODURL"VG1'NllE.~: 

HA.len sılada bulunup ikiııcl dene kampma tefrik edllmlii olan A.skerl 
Tıbt.!yc mekt.eN talebc.leri 16 Ağuıtoe 942 de UçUnctı kampa tııtirak ede. 
cekler~den US Ağustosta mektebe iltihak etmotert ilAn olunur. (7656) 

Mahkeme Salonlarında 

Olur açıkgözlerden 
değilmişler 

iç kişi ayn ayn rollerle bir· saatçi 
lıadım nasıl dolandırmışlar 

~ yec1inc1 ce.za malıkemeslnln fi halde EdiUn kocaBI geımemiıtlr.Bu 
wçııı ~ık Uç kif1 bu!wıuyordu. :Ü. ııun Gzerlne kadm gUphele.nerek talı. 
çil ~ temiz kiyaf et1l, dtısgb koııu. klkat yapınl§ Te i§in ~ yU.zU meyda. 
§Uyortardt. na çııam,tır. 
Davacı yerinde iJJe ori&p.alı bir HAklm enel& suçlulardan Ahmed! 

kadm otunıyordu. Suçlular, F.dit &.. sorguya ft"kU. Ahmet hlç de tela.., 
dmdııki bu kndmı dcıla.ndu.ınakt&D etmlyen bir t.&vrrl& bQtUn bunla~ 

maznundular. hayret elUğinl sö;yllyerek: 
Okunan tahkikat enakmd.an an • - Bentm ne t.zln k&.ğıdınd&D, ne 

la,,tldığlnıı göre, ısaçlu\arda.n Ahn:ıel de b6ylo bir pasarllktan haberim var. 
yıı.nmda arkada~ı Burhan olduğu haL 1 dedi. Anctı.k; bir gUn Blll'banın .saa -
de, bir gU.ıı Editln Beyoğlundtı.ld dUk. Une cam taktıracaktık. Beraberce 
kAnına gitml§lcr vo: Editln dUk.k!nma gidip aaati verdik. 

_ Blz bugün Sl•am&n geldik. O • La.kin kadm saatl bir daha iade eL 
radıı bulunan kocanın tanı,makta • mf'd!. BUtUn bu lttlraıan at için 
yı.z. İ.st!\JlbUl& gelince, aenl (Örmemi. yapıyor. 
zl ııövledl Burad.ı kendlıılne, nzlfB.. Diğer maznun Btlrhan Ahmedln 
slnı.Je'o bi; ay izin ala.bileceğiz. Fakat .söytedlğl gibi lfad• vererek lnklr eL 
b Le 100 lira vereceksin, dem~lerdtr. U. 

Edit bu ışe sevlnml§ ve tekliflerini KendlBlııe memur :sUsU vermekten 
kabul etmtııtır. Ancak: nıar.nun Attila. da §Öyle dedi: 

- Ne vakit lzln almuıhız, o vakit - Blr gUn Bur.tı&n bana ~eldi ve 
paranızı veririm! demiştir. bir aaat meJJeleainden bahsederek 

lkl arkndag, kadının bu gartmı der. mUddelumumlliğe blr istida ile l§l 
hal kabul etrril§ler ve birkaç gUn son haber verdim. zabıtaya ha.vale ettl. 
rn ı.zın k1ğıdını getireceklerini aöy. Jer Fakat mahkemelerde ufra§mak 
llyerelt g tmlı;ılerdlr. Giderken do E. iatemlyorum. Ne olur, benimle bera. 
dltte.:ı koca.ııınm bir tototrafını al • bor Edltın dUkkA.nma ;idelim de ken. 
nu§'ard:r. dlslnl sık!fllt', ıaatt al. 4l uzatmıyıı. 

Hakikaten aradıı.n birkaç gU.n ge • Um, dedi. 
çlnce, tekrar dUkkA.nıı gelmJş vo Eti. Bôylece EdiUn dllkk~nına giderek 
tc bir ı, :ıt verml§tlr. Bu kAğıtta saati latedlm. U.kln Edlt böyle bir 
l.dltln koca81 Avro.mm resmi b:.ılun. saatten haberi olmadığmı ıöytedl. 
ıııaltta, kendisine bir ay izJn verildiği Döndlım. Kendime memur ııUsU falan 
y.ızılm:ıkta, en altında da rcsmt bir 
maknmın m!lhrU okunmaktadır. Tez 
kere AHamın bulunduğu daire anıl. 
rlne bitap etmektedlr. Ahmet klğıdı 
\•erdikten aonra: 

İşte artık g6n~Un rahat oısun, 
kocana blr a!' iz.in \'erildi. Sen de 
biz.im pnralnrı hemıın ver! doml§tir. 

Edlt 100 liraya mahsuben Ahıne • 
de 25 lira ,·ernıtş, gerl lta.la.nmı koca. 
m gelince ödlyec:etin.l sôylemletir. 
Ahmet paraları alArak gttmı,,, fakat 
birkaç g\ln,•on.ra da Burhan dUkkt.. 
na gelmfş, para latemlft;tr. 

Edil §A§lrml§lir: 
- Ben Ahmet beye 2lS lira verdim. 
- Ne! 

- EYet. 
- BcnJm bundan haberim yok. Alı. 

met bana bir §ey s6ylemedl, Ben olm 
dl parayı istiyorum. 

Edit bu vaziyet kar§Ismda çıkar • 
mıa, 10 lira da Burbı:ına nr:nt,Ur. 

Aradan birkaç gün gtıQmlJ. Uı:UnoU 
maznun .A.ttlıt. da eahn~ çıkmL,tır. 
Edltin d1lkklnma &'ldOJ) AttUA kadL 
na: 

- Ben deınıo, polis koıniMrlylm. 
Burhan •dmd& blrial, ııl.se tamir edll
lJlGk .tı:zere bir ae.at bırakmt§. Fftkat 
siz saati aylar geçtiği halde lade et. 
memlşsl.Diz. Saati derhal vermezseniz 
b&kkmrzda ka.nunt tahkikat yaapca. 
trm. 

Makııat, 1§1 gürültüye getirip, do. 
landıncılığm Edit tarafından ihbar 
cdllrnemesttlir. 

Edit böyte bir oeydcn haberi olınıı.. 
dığını ııöy1entll, Attllt\ da teblfldlnl 
hntırıatıtrak .rttm!şttr. 

Böyl~ aradan blrbayll nklt gtıçU 

vormi~ doğl\lm. 

Neticede mahkeme, şahitlerin ça~. 
rılorıı.k dinlenilmesi içlıı duruomayı 
başka bir ~ne bıraktı. 

ADLiYE l\IUIL\BlRl 

Mııır cepbeslnde 
_.. Ba,taratı l nd ~ofa.la 

I,ondra, 18 (A.A.) - Mısır çc. 
Jünde başlamış olan üçüncii büyük 
tank muharebesi lnıdliılere mem 
'nunluk verecek surette selişmkte • 
dlr. 

l..ondra, 18 ( A.A.:J - Mmrda se• 
kizinci ordu nezdinde bulunan 
Röyterln huşıı.,! muhabiri bildiri • 
yor: 
Mareşal Rommelln merkezde yııp 

tı!ı hücum Rklm kalmıştır. Rom • 
melin zırhlı kuvvetleri saot 24 ete 
snn~ı durdurmuşlar ve hafifçe b.ı• 
tıyıı çckilroişJerdir. 

ı.ondra, 18 (A.AJ - Mısırda tn: 
giliı ordusu nezılinde bulunan 
Londra radyosu muhabiri, on mu 
harebeltr hakkında şu tııfsililı ver• 
mc.ktcdir: 

Mihver kunetlerinin fe,ka!Pde 
gRH(ltlerlne nı!imen ln111liz kuv • 
Yelleri Ruvey tepe inrleki mevkile· 
rinl muhafaza f!fliyorhır. Pcrşcmlıe 
JJÜDIİ düşman hütiin ıtün hu tepeye 
hücum etıni, okşıını dn ikincl tnıu·· 
ruzdn bulunmuştur. Hu iki düş • 
mnn hiicumu da nfı klırlülınii'jlür. 

Cuınn sünü mihver kııV\elleri 
lıiraı duhıı şiınohlc hlie11m11 grtnıiş 
!erse d~ rcri riiskılrtülıniı,ıer•lir. 
Bu ııııntrılrndo tıınrnız: kuılc-eli in· 

Rııbla CULrAN ile 

Çe,•ik ALP 

e'1~ndl er. 

18 tenur.ırn l!H2 

Askerlik ı ıeri 
Eminönü yerli askerlik şiibcsin

ıJen .. 

n•---•Biktln Balk, 'BADYO YIL'DIZ~ 

NEVZAT:= 
=AKAY'ı 

Görmek ve lAbud seelnl yalnttd&n dinlemek için 
aabır lZlaoıyordu? Şimdi ~ büyük fıraat elinizdedir. 

Eminönü yerli a-;kerlik şube.sin-

de kayıtlı harp nrnliilli subay vr H E R K E s T A K s ·, M D E 
erat ile şehit yclirnlerinln l9·f:? lii· 

tün behlye ikramiyelerine 20 7 Dl:! R ı• s T A L ' K o ş u y o R 
~~~a~~::, !~~:m'::~::ıa~~~n;;c~~ a 

Yer bulmak itin IOLten fll'ken &relJnb.. M&.W&rmısı telefonla ene.iden tedarik ectcblllnılnlz,, ~l: fOOIXI 
23 Hurp mıılOlü " lrrinc 24 ile 26 

se~!s~~e1~'.:~~i~~ir28 ~:"~.~~~:~~rde Her PAZAR ~;~ 1eaj:~ SARAYBURNU Park Gazinosunda 
akrabaları nezdinde bulunnıılnrda '1'<'1 rnil nro•rııınla içkisiK ;ıile m:ıtinl"si 
ikrami)~lcrini ~mnk i~n noterce~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir vekôlet çıkııı1ıl.ırak ikrami~ : 

cüz:danile ltlrlikle şübeyc mürnc;ı-
at etme.si llan olunur. 

••• 
Be)·otln yerli 11.&kerllk §llbeııılnden: 
1 - Şubemizde kayıttı ve tUtQn 

lkramiyeslne mUstehak mB.lQI subay 
ve malôl eratla şehit yetimlerinin 
l 042 yılı tutun lkramlyeteri a§ağı _ 
daki günlerde ııaba.b saat dokuzdan 
on ikiye kadar da.:ıtılacağından ken. 
dilerlne taıı.ts edilen gllnl~de e11erin 
deki vega.lk ve dörder adet totoğ • 
lafiarlle birlikte §Uboye gelmeleri. 

2 - Tahsis edilen gUn ve saatler. 
den ba§ka zamanda tevziat yapıla • 
mrya.cağuıı:n katı olarak bilinmesi aa. 
yuı alAkadarıara llln olunur. (8$30) 

:M&UU subaylar 21.7.9'1!? Salı 
,. 23.7.942 Perşembe 

,. ,. ~.7.942 Cumartesi ı 
Halat erat 28 7.942 Salı 

.. .. ao:T.042 perşembe 
,. ., 1.8.942 Cmnar!csi 

Şehit yetimleri f.8.942 Sa.lı 

• • 6,8.942 Pe~mba 
• ,. 8.8.942 Cuma.rtcııı 

.. .. ll.8.942 Salı 
,. ,. 18.8.942 Per§embc 
,. ,. 15.8,942 c. erteeı 
,. ,. 18.8.942 Balı 

şar kcepbeslnde 
_... Baı:ıtararı 1 ncl aayfnda 

Londra, 18 (A. A.) - B. B. C: 
Don cephesinde fev'kalAdc knn· 

lı muharebeler olnuı.ktadrr. Rus 
ordulan bu ke!lındc :ricate devam 
ettikleri sırada, Ruslar Voronez 
ııehrinl ellerinde tuttuktan ba§kıı. 
Alma:llan ban yerlerden de geri 
atmışlardır. 

Dün geceyarısı Mo!kovadıtn neş 
redilcn re9Dli Rus tebliğinde aö.P 
le denilmektedir: 

"17 Temmuzda kıtaat.muz Von:ı· 
ne:r: mmtakumds ve Melerovonun 
cenubunda çarpı~ı~lardır ... 

Voronczde R'.ıslarm vaziyeti iyi 
lt'5tiği anlaşlbno.ktadır. Rwı'nr, 
olr noktadıı Almanlnn Don nehri. 
ne kadar çekilmeğe icbar ettiklc 
rl g;bi nehti de g-:çerek kar~ı ta 
rafta bir kôpril hafı kl!rmuelar 
dır. Fak:ı.t vaziyeti clAn v:ıhim ol 
uıığu bildirilen Voronczde'ki teh • 
likel'!ri. kaldıramam~lnrchr. AL 
manlar Voronez mıntaknsmda a -
cele tahklma.t yapmaktadır. ı 
Mare~al Yon Bock'un nlfı.nr. Rus 

c.rdulannı burada tutarak bUt!in j ' 
kuvvetleri ile cenuba sarkmaldzr. 
Mareı;al Tımoçenko. Don nehrinin 
teşkil ettiği hUyü krl ir11eP,e dn~~ü 
rirate devam ~L'T.ekt'!dlr. Fn~at 
Hus kumanrJ:ımnrn nerede tutun • 
mak istiycc"!ği b~lü değildir. 

Rus1ar, Vo:roşllo\'gnıdm AlmJın· 
hı.r tarafından uptı haberin\ he• 
ntiz teyit etmemişlerdir. Mıınmn • 
fth bu kesimde Almanlarm knı.nn 
dıldarı muvaffaloyetler Vo~ilov 
sradı ve havzasını ciddi bir telıll 
keye dU3Urmekt:adir. 

Londra, 18 (.\. A.) - B. B. C: 
nin Rus cephesmdcki hususi mu 
hab!rt biHiriyor: 

Almanla'!' Voroncjdc topraktan 
ve betond:ın siperler yapmnktn • 
dtr1ar. Almanların niveti cenuba 
do"nı ıarkm:ıktır. Zat~n cıimdi hu 
tanJda hare'&ct et.meıkteclirler. 

IA>ndra, 18 (A. A.) -- Geceyn.. 
mu tebllfinc yapılan bir ekte, 
ı>ersembc gUnü 80 Alman u~j;'T ı .. 
le 265 tnnkmrn tahrip edildiğı lıi:
'1lri!mcktcdir. 

glJiılerln elindedir. 
l\Ah ileriye ve 1'iılı l!eriyc dollnı 

yapılan tl\rrıısmalnrın neticesi Jıııı. .. 
kında tahminlerde bulunmnk mfınt• 
kün olmadıl!ı gibi 107.um!nız h' 
nlktıiıılik ~östermck tc do~nı de 
~ildir. Fakat pt'rşembe ı;iinldi ıth•• 

hcıreheden memnun olmnnıız löıım 
dır. 

Çfinkü Roııını~lln hrdefi, Rmev 
lepe:ı;inl znplrl111ek ve ln~iliz zırhlı 

!'.Em~-- Sayın Kadıköy ve Civarı Balkı • 

B_~qyo_ ~lfJ!!! NEVZAT AKA Y'ı 
gurDlek ve 11\hntt 11eslnl yakından dlnlemek için sabn·r;r,.Janıyordu. 

Şimdi bu !uaat ellnlı:dedl.r. 

KRITAL SALONUNDAKi SEANSINDAN EVVEi; 
Ba akşamılan lttbareıı ber akpm ... t 9.80 da 

Kadrköy vapur iskelesi yanında Park Gazinosunda 
"ıuau.am saı beyetı refakatinde dlnleyeoekslnlz. Yer bulmak 19ln liktfea 

erkenden geliniz ve mıuıalarınrı:ı evvelden temin edeblllnlnls. 
İ!lt:ınbnln döncckler için hususi moWr temin f.'dllml3Ur. 

_. .. ._!ıl!!ll .. -. .................. aa ... _.._ 
• ~-~ .. ~ - • f ••• ~ • 1 ... - t' • ; .... ,,_ ~ 

• Amerikadan Fransızca 
Radyo Neşriyatı 

Aınerika Radyo Şirketleri 
Türkiyedeki Dinleyicilere 

Fransızca Neşriyat Saatıarınr 
Bildirirler 

Tlirklye saatJ 

0:45-10:00 

11:00-ll:lts 

lti:OO-lti:l5 

15:15--15:30 

17:80-17:45 

18:00-18:15 

18:15-lS:SO 

18:30- 18:415 

19:0rl-1f1'1f; 

lO:llS-10:31) 

20: 30 -20: Hi 

21.00-21 :ı:> 

zı:1s 21 :ıo 

21 :30--21 11:1 

21 :45--22:00 
22:30-22:46 

23:00-23:15 

23:15-23:30 

23 :15-·23 :30 

28:3().. 23:415 

23:()G-23:4G 

23:45-24:00 

Haberle. 

Haberlerin tahlili .. 
Haber11lr 

Haberlerin ta.tılJU 

.. .. 
Hı!. borler 

Haberler 

Habcrlortn tnhltll .. 
Haberler 

• .. 
Hnbcrle..r 

.. 
'MOzlk ve haberlerin tahlili 

t 
• 

.. 
,, "! 

Haberler 

Ha rıer 

.. 

H b"rlcrin tahlllt 

.. 
Hab<:rler 

Haberlerln tahlili .. .. . .. 
" . 

Hal)el'ler 

H11 berlerin tabllll 

• .. .. • 
• • 

Haberler 
u 

Haberlerin tahlili 

" 
Hallerlerln tabllU .. .. 

Ha~rler 

IIaberlel' 

.. .. 
MUıik: 

.. .. 

H berlcrln tahlili 

Günler 

Sah Ue pazar 
Pa.uı.rteet 

Salı Ue pazar 
Pazartcs.ı 
HergUn .. 
Herıun 

.. 
Hergtln 

Hergtin 

Hergtln 

• 
HergUn .. 

Radyo 
~erkezJ 

WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 
WCBX 
WORC 
\\'CBX 
WCRC 
WLWO 
\\'CW 

WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
\\'CW 

Pazartesi tıA cumartesi \VRUL 
WRIJW 

Pnzartcal na. cuma 

.. .. 
" Pazartesi HA cuma 

.. 
Herı:-Un 

HcrgUn 

WRCA 

WNBI 
WBO~ 

WRCA 
W.NBI 
WBOS 
\\'LWO 
wcw 
"OEA 
wcax 
\\CRC 

Paz rteeı 118 cumutesl WRUL 

Hergllıı 

" 
Hl!rg\ln 
Pazarteııi UA 

• 
Pazar 
Herg{\lı 

Pazar .. .. 
Heri'Un 

• 
Puar .. 

.. .. 
Ht1rr;Un 

Hera-Un .. 

" WRv"'\V .. \\'RUS 

WGICA 
WCBX 
WCRC 
WGEA 

cıımartest WLWO 
.. wcw 

wcw 
'WGEA 
ı \VRUL 

WRUW. 
WRUS 
WLWO 
wcw 
\\'RUJ,; 

WRUW 
WRU8 
WGEA 
WRCA 
WNBI 
WRCA 

)WNBI 
~ 

Puartlllll Ul cumartesi WRın.; 

.. .. 
HorgUn 
Her gün 

" 

.. .. 
l 

Balı \'e per~eınbe 

Hergün 

WRUW: 

WRUS 
WCDA 
WOEA 
WLWO 
wcw 
'WRCA 
WNBI 
WGEA 

Dalga Umnlnğu 

Kllotılkl Metre 

9,670 
ll,890 

9,670 
11.890 
15.270 
17 &ZIJ 
1s'.210 
17.880 
1:5,250 
15,850 

15,2j0 
17,880 
1:5,270 
17,830 
15,250 
15,850 

15,850 
17,7:10 
15,lM\ 

11.1çıo 

15 210 
15,160 
17,7 o 
15,210 
152~ 

15,SSO 
15,330 
1:5,270 
17,830 
ll.790 

9,700 
6040 

1:5.350 
J(i,!70 
17, so 
15.380 
15,250 
16,850 
15,850 
1n.sao 
11.790 

9,700 

6.0.0 
15.2M 
15.~ 

11,790 
9.700 
8,IMO 

15.830 
9,870 

lT,780 
9,670 

lT.780 

11,7DO 
9.700 
6,IMO 

17.830 
ıs.sso 

15.2M 
15,8M 

9.670 
17,780 
1uso 

81.02 
25.23 
31,02 
25.23 
19:6 
16,8 
19.6 • 
16.8 
19.7 
189 

l9.6 
16.8 
19,6 
16,8 
19.7 
lB 9 
195 
16.9 
19.S 

16,0R 
19.72 
198 
16.S 
19,72 
l9 7 

18,9 • 
19,56 
ııu 

16,C! 
2:-i,4 
80.9 
•ıı 6 
19~ 

19.6 
16.8 
19 Ci6 
l97 
lR.9 
18.9 
19.56 
~.4 

80.9 

49.8 
19 7 
18.9 
23.4 
80.9 
4U 
10.56 
s1.oı 

18.8 
aı.02 

ıe..s 

26.4 
30.9 
49.8 
ıe.a 

19.15t! 
llT 
ıu 

31.02 
18.8 
ıo.ne 

(Bu listeyi lutf en kesip saklayınız ) 
k ll\'\'Ctlt"rlnı mal!lllp rlmektl. nu : .. I 
}d nrıusu d11° ::kim kalmışlır. ... ~'"!":.. -........... ,,,., ... . • ... • . ., ........ '! .. ... J 


