
.,. ~ ,_ 

() $ ·t S 'A B A H 
.. ~ · /ati,, tuldeai: 289. Beyoğlu 

tJa.wai ilen teknik kadrosunun ta-

r-----------------------..!om-~ DÜNYA..~ EN YÜKSt::K SAATi 

·vACHERON 
mam s Clolayısile, sayın müşterileri-

PXZARTESTI T......, 'TA ... llT. T.-ıw. ..... .... •tt s k u R u $ * TA ,. • v &. ı ... "'"" A•...,. CM. ... t• • Sekizinci Yıl 2500 
nin gösterdiği teveccühe teşekkür • eaer. 

CON-SİANTillN 
Sat17 yeri: EminönG meydanı AKLON 1'1AGAZASI 

3 AGUSTOS 1942 ,. ........................................................................... " . 
l M ı· B •• 15 d i lngilizler 

r································ .... ····················,·····-~······· ...... , 
ı AMERIKADAN TÜRKIYEYE TELSiZLE VERiLEN RESir..1 ı 

~ eC IS UgUD eı\A~!"anyada 
ı Toplanıyor i1 uç Şehir 

'-····································· ············-··················~·~·.) 

! . ı Bombaladı 
• t -

f Bcqvekilimiz, Hükumetin Beyannamesinı 
f Bu Hafta İçinde Mecliste Okuyacak 
• Ankan, 2 (TAN) - Büyük Millet Meclisi ya. hakkındaki kanun liyihasiyle Türk • Bulgar ve 
ı nn (bugün) saat 15 de toplanacaktır. İntihap da Türkiye • İsviçre ticaret anlaşmalarının tasdiki. 
~ ireleri~e ":e İstanlm.La ı:kfen meb'uslardan pek. ne ve l\faliye Vekaleti teşkilatında · yapılacak de· 

çoiu !'md~den şehrimize dönmüşlerdir. ğişik.likJcre dair kanun layihalariyle askeri mn. 
Yarın~ toplantıda İstanbul meb'usu Başve- hakeme usulü kanununun bazı maddelerinde de. 

kil ~oktor Refi~ Saydam.ın vefatı hakkında Baş. ğişiklik yıtpılmasına dair kanwı layilıaları da mü· 
\'ekalct tezkeresı ve yem kabinenin teşkili bak· zakere edilec:el..tir. 
k.mdaki Riyaseticümhur tezkereleri ve Erzincan 

~ meb'usu Saffet Ankanın nıeb'usJuktan istif.ası. Şi.ikri.1 Saraçoğlu kahinıe~inin mecliste prog. 
t nı bildiren takrirri okunacaktır. raınuu ne günü okuyacağı kat'iyetle belli ollna. 
r Bımdan sonra ruznamede mevciıt mnamele makla beraber bu hafta içinde kabinenin Parti 
ı vergisine on ikinci maddesine bir fıkra ilavesi- gurupu toplantısında \'e miiteakiben de Büyük 

t
• ne, Adliye harç tarifesi kanununun bazı madde. Millet :Meclisinde programını okuyacağı anla~ıl. 

terinin değiştirilmesine ve maliye atlı tahsiJdaT. maktadır. Hükumetin ,prognınında memleke
lanna hay,·an yem ~~eli verilmesine dair ka· tin iaşe durumu etrafnida alınan kararlarm uıu

~ nun layihalarının btrmci m~akere_leri yapıla. ci~ sebeplerini iz~h edeceği ve iaşe işlerine lfeniı? 
~ caktrr. Bundan başka ataşemllıterlenn beraberle. mikyasta yer verilecei!i kuvvetle talı.min olun. 
t ri~~eld erlerin maaş, harcırah, iaşe vQ ilbasları maktadır. • 

·········!~·!·~!~··············· .................................................. .... 

Haydar A.lcfay'ı, 
Kaybettik 
Eski Moskova 
Ölümü 

Büyük Elçimizin Ani 
Teessür Uyandırdı - Yarm 

Cenazesi Merasimle Kaf dırıfaca~ 

Avustralya 
İçin Tehlike 

Büyüyor· 
Japonlar, Saramon 
Takım Aaalarma 

Yeni Bir İhra<; Yaptı 
-

Düsseldrof'a Her Biri 
iki Tonluk 150 Bomba 
Atıldı - Gündüz Hava 
Akınları Şiddetleniyor ---
Almanlar Norwich' e 

Taarruz Etti 
Londra, 2 CA.A.) - Britanya 

bomba tayyareleri dün gündü. 
zün yeniden Almanyada Frank· 
furt, Hanover ve Vilhelmishafen 
şehirlerine şiddetli bir taarru2 , Amerikan asi.eri mahkemesi, denizalttlan tarafın· yukanki fotograh, sıcağı sıcağına okuyuculan· 
yapmışlardır. dan Amerika sahillerine çıkarılan Alman casusla- nııza sunuyoruz. Bu nsim, Aınerikadan Türkiye-

Hafü bombardıman tayyarele. rmm muhakem~ine bundan iki gün evvel başla. ye telsizle nrilmiştir. Ve su~lulnrdan bir kaçnu bu 
ri Holanda doklarına ve sava~ nuştır. Cu duru.~maıun ilk celsesini tcsbit eden muhakeme esnasmda ,ıröstermektedir. 
tayyareleri de Şimali Fransaya 
taarruz etmi~erdir. 

ALMAN·TEBliGi. Bütün bu hücumlar neticesin. 
de üç İngiliz tayyaresi üssünı 
dönmemiştir. · 

. İki gün evvel Dusseldorf şeb Al 1 
nne yapılan ve 50 dakika süren m an ar 
hava taarruzu çok şiddetli oL · 
muş ve şehri temelinden sars. 
mıştır. Kuban'a 

İlerliyor 
Dusseldorf sehri üzerine mu

azzam miktarda atılan tahrip v 
yangın bombaları haricinde ikL 
ser tonluk 150 bomba atılmıştır. 
Cereyan eden hava çarpışma'la.. 
nnda d<lrt düşman gece av tay- A "' O 
varesi düşürülmü tür. Bu bava şagı On Nehri 

Cenubunda Birçok 
Gruplar imha Edildi 

taarruzuna ne miktar tayyarenin 
i~tirak ettiği malum değildir. 
Fakat Alman topraklarına yapı. 
lan taarruzların en şiddetlilerin • 
den biri olduğı.ı muhakkaktır. 

Tfcaret Vel<ili Diin 
Anl<aıaıa · Diindii 

iktısat Vekili Sırrı Day, Dün Kütahya 
. Civarında Linyit Ocaklarmı Teftiş Etti 

ı Ankara, 2 (A.A.) - Ticaret \ 
Vekili Doktor Behçet Uz, batı A- r 
nadoılu vilayetlerinde bir hafta. 
danberi yapmakta olduğu tetkik Baf I 
seyahatinden bu sabah Ankaraycı 
dönmüş ve kendisini beklemekte 
olan Ankara, İstanbul ve İzmir 
Ticaret Odaları mümessillerin. 
den müteşekkil heyeti kabul et-

Eskf Moskova Büyük Elçimiz 
A1i Haydar Aktay, dün sabah 
Büyükadadaki evinde vefat et· 
mi~tir. Henüz :55 yaşında bulu. 
nan ve birçok vazifeler ifa etmi§ 
olan Ali Haydar Aktayın bu ani 
iilümü, meslek arkadaşlan ve 
kendisini tanıyan dostlan arasın. 
da büyük bir teessür uyandır-

Avustralya'ya Ja on 
Akınlar' Fazlalaşıyor 

1 Bu akm, bin tayyarenin yapaca· Riev'de Sovyetler Kanh mış~t;sat Vekili Kütahyada Bir _ihraç ihtimaline 
Kayıplarla Püskürtüldü Kütahya, 2 (A.A.) - tktısaı Karşı Büyük 

mı~tır. ' Ali Haydar Aktay, bir müddet 
\ 

t E>nberi rahatsız bulunuyordu. 
Geçen sene oğlunun ölümü de 
k~ndisini hayli sarsmıştı. Son zr.J 
manlarda rahatsızlığı biraz daha 
arttığı için doktorların tavsiyesi 
üzerine, İsviçrcye giderek bir 
~anatoryomda istirahat etmeyi 
diişünüyordu. 

Galataı:;aray füesini bitirdikten 
Slınra Hariciye Nezaretine inti
sap eden Ali Haydar Aktay, bir 
miiddet mümeyyiz İzzet Paşanın 
kıı lem mahsus müdürlüğünü ve 
müt.areke zamanında matbuat U. 
mum müdürlüğünü yapmış, da. M ı Ali H d Akt 
ha sonra Sofya sefareti başkatjp- er ıum ay ar ay 

Sidney, 2 (A.A.) - Salomon 
takım adalarının cenup ucunda 
bulunan "Guadeloanar" adasına 
cıkmak suretiyle, Japonlar, yeni 
Kalcdonyaya çok yaklaşmış bu
lunmaktadırlar. Düşmanın bu a
dada hummalı surette yeni hava 
meydanları yapmakta olmasına 
bakılırsa, yeni deniz hareketle. 
rinde ucaklan icin kara üsleri 
hazırlıvÔr .JE>mektir. Bu adanın 
işgali. Yeni Ginede ormanlık böl
g-ede Kokoda iı;in yap?lan şid
detli muharehe ve Avustralya. 
nın sim:ıl, batı ve doğu kıyıla· 
rına hava hücumlarının veni
den bat:laması kadar ehem~iyet. 
lidir. Mercan denizi muharebe· 
sınde cenahlarında kara üslerin. 
den hareket eden uçaklcırın hi. 

l:lf19 Devamı Sa. 2, Sil. 7 
ı · ğinde ıve Stokho'IJn maslahat. 
giizarlığında bulunmuştur. Bunu lr 
müteakiben Belgrad sefirliğine Af 
tayin edilerek bu vazifede uzun r ..... ., _ Yarısları _., ... -, 
buradan Moskova Büyük Elçili. --------------
müddet kalan Ali Haydar Aktay, 1 
ğine tayin edilmi~ ve üÇ ay ev- H Oldu 1 Yel mezımen memleketim.ize . g.e- eyecanh ve 
linceye kadar da bu vazi!eyı !fa 

Sürprizli 
etmi~tir. 

Cenazesi yann Nizam cadde, 
sindeki evinden kaldırılarak bu.. 
susi bir vapurla fstanbula ~le
dilecek, cenaze namazı Beyazıt 
camisinde kılındıktan sonra Edir 
nekapıdaki aile makbcr~ine def. 
nedilecektir. 

Bu acı kayiptan dolayı kederli 
ailesine taziyetlerimizi b~ldiririz. 

Hind Milli 
Konferansı 

Sivil itaatsizlik 
Hareketine iştiraki 

r asvip Etmedi 
Poona, 2 (A.A.) - Hint milli 

konferansı dün Mehtanın reLc;li. 
ğinde toplanmış ve ko~er~sm 
sivil itaatsızlık hareketıne ışti· 
rak etmiyeceğini bildiren ve hal. 
kı Ja aynt saı:etıe harek~te da. 
v-et eden bi?;karar suretı kabul 

etmiştir. H" d. 
Bu karar suretinde ın ista· 

nın harpten sonra At1._antik d~
mecinden faydalanacagın~ dall' 
teminat \!'erilmesi de istenihnek. 

tedir. 

ÜSTJ'E: Ko~ulan takip eden seyircilerden bir gurup. ALTTA: 
En çok alaka toplıyan Boğarlçi koşusundan bir görünüş 

<Tafsil.at İkind sahifemizdedir) 

JfJtr Devamı Sa. 2. S\i. 5 
Berlin, 2 (A.A .) _ Alman or. Vekili Sırrı Day maiyetindeki M 1 y ld 

dulan başkomutanlığının tebliği : z~vatla birlikte dün 1:avşanl~ ~n- anevra ar apı l 

'S.OV.Yfr· ·TEBLiGi 
Şark cephesinin cenubunda dur • ~ ıt ocaklarını da teftış etmıştır. Stokholm,2 (A.A.) - Nor. 
rnadan düşmanı takip eden seri J İktısat Vekilimiz bugün saat veç batı kıyı ı boyunca ve 
teşkiller.le piyade tümenleri yer l 20 de Kütahya istasyonundan bilha a Kristiansud çevre~i. 

DO n ·da Ka t'"ı y~r d~işma~ ardçıları tar• ·,nd~n ~eçerck yoluna devam edecek _ •e Trondhcim cenup batısın· 
gosterılen mat!;ı mukavem.::.i 1(1_ tır. ___ da biiyiik askeri mane,·ralar 

Bir Meydan 
Muharebesi 

rarak Kuban fatikametinde ileri \ ı .0 yapdınJşttr. 
hareketleril1'e devam etmişler- randa Kabıne Kuruluyor Manevra me\·zuu, muhtc. 
dir. Çember içine alınan birçok . Londra, 2 (A.A.) - ~eu~er a- mel düşman çıkartma hare· 
guruplar imha edilmiştir. Jansı~ Tahr~dan aldıgı ~ır ~~ ketlerinin püskürtülmesine ait 

Hava teskilleri ordunun ileri bere gore yenı İran kabınesını bulunuyordu. l\laneVTalanu 
hareketini ~desteklemişler ve Sov ~amüss~tana teşkil edecekt~. deYamı miiddetince biitiin 
ye-fil.erin geri ile irtibatlarına kar Iran parlamentosunda Kıvamus. , deniz miiııakalatı ve halık av. 

Stalin9rat' a Karşı 
Alman Taarruzları 
İnkiıaf Edemedi 

şr birbirini takip eden dalgalar saltana 51, Süheyli 28 rey almış- ,_ıa-.m-.;.a..,k_y:..a-.s-.ak.._e_cli_·_mı_i~-.t-ir_. ___ , 
halinde taarruzlarda bulunmuş . tır. 1 

-
Voronei'de Batıya Yeni 

Kuvvetler Gesirildi 
Moskova, 2 (AA.) - ~vyet 

gece y.arısı tebliği: 1 ağustos gü
nü kuvvetlerimiz Klelc:kaya, Sim 
lyanskaya ve Kuschevskaya çev. 
relerinde düşmanla şiddetli çar. 
pışmalar yapmıŞlardır. 
Başka kesimlerde önemli bir 

değişiklik olduğu bildirilmemi.ş • 
tir. 

Sovget öğle tebliği 
Moskova, 2 (A.A.) - .B~ 

öğleyin neşr~ilen Sovyet tebTL 
ği: Dün gece kıtalanmız Klets· 
kaya, Tsinljanskaya, Saluk ve 
Kuçeoskiya bölgelerinde muhare 
be etmişlerdir. -
Diğer kesimlerde ehemmiyetli 

hiçbir değ4liki1k olmamıştır. 
V oronej'in cenubunda 

!ardır. 
Büyük Don kavisinde Alman 

ve İtalyan kıtalan bir Sovyet 
köprübaşını zaptetmişlerdir. Hü· 
cum tayyarelerinden mürekkep 
mühim kuvvetler bu muharebe. 
[ere muvaffakıyetle iştirak et. 
mimerdir. 

Gf>tni~er ve mavnalarla yapı
lan nakliyata karşı gece ~risi.len 
taarru7:lar neticesipde Volgada 5 
vapur bombalar.la batırlımış, bun 
dan başka beş vapuTla bir mav. 
na hasara uğratılmıştır. 

tllJ9 Devamı Sa. 2, s·u. 6 

_Yeni Amerikan 
Rekorları 

-o-

ı" ·~Ayda 72 Şilep, 

2 Ayda Bir Deniz 
Üssü inşa Edildi 

Vaşington, 2 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Birleşik dev. 
}etlerdeki deniz tezgahlan tem
muz ayında 72 sarnıç ve ticaret 
gemisi denize indirmek suretiyle 
bir rekor kırmışlardır . 

Yeni bir deniz üssü 

Moskova, 2 (A.A.) - Vorone. 
zin cenubunda, Sovyet birlikleri, 
Alman müdafaa hattına varmış. 
lar dikenli tel örgülerini yarmıs· 
ıar' ve mayn tarılalan arasından 
kendilerine bir yol açmışlardır. 
Sovyet kuvvetleri, iki yeni nok
tadan Donun batı kıyısına geç. 
mişler ve elde edilen mevzilere Nevyork, 2 (A.A.) - Tuğami. 
iyice yerleşmiŞlerdir. ral Clifford Wanhook, Panama 

Stal,ingrat bölgesinde kanalı civannda Tadoga adasın. 
daki yeni deniz üssünün açılış tö-

Moskova, 2 (A.A.) =--:.Cephe • renini yapmıştır. 
den gelen telgraflara gore, J?let. yeni deniz üssü 60 gün gibi 
~~aya ~enup batısında Don d~- rekor sayılabilecek bir müdde.tte 
gındek.ı Alman taa:rı:ızu hiçbır yapllm:ıştır. Birleşik Amerıka 
terakkı kaydetmemıştır. Ruslar donanma uçaklan ile torpil atıcı 
durmadan karşılık taaruzlar Y8 !? hızlı botlar için üs olarak kulla.. 
makta?ır. ~esklin ~a~a~er mu nılacaktır.' 
temadı~en bır elden oburune geç Tadoga adası Panama kanalı. 
mektedır. • nın Pasifik giriş ağzının 12 kilo-
~ J)enmı Sa. 2, Sü. 4 metre açığındadır. 

1 Günler. Geçerken 1 
Makiy6i Tezhip. Minyatür, 

G üzel San'atlar Akademis1 sergisinin tezhip 

RE F 1 K 
H Alt D 
KARAY 

kısmını gezerken camekanda, küçücük 
bir resim dikkatimi çekti: Uçuk mavi ve baygın 
penbe renklerle yapdmış, yalmz ötesine berisine 
altın yaldızdan incecik çizgi.ter ve noktalar çekilip 
serpiştirilmiş, Şark tarzında bir oda... Asll hoş 

bulduğum cihet renklerdeki eşsiz sevimlilik ve sıcaklık ... ~ek ~z 
tesadüflerle akşam ve sabah vakitleri, durgun sular üzerıne bır 
aralık konup kaybolan ve daha ziyade buğuya benziyen o renk 
hafi.Etiği "uçuk, solgun, havai, baygın" gibi sıfatlarla anlatılam_az. 
Ne çiçeklerde, ne yemişlerde, ne tüllerde ve ne de bulutlarlawgok
lerde bulabildiğimiz, ancak tatlı rüyalarrmızda .~arşılaştıgımız 
bu renk tadı, bana hep o renklerle bezenm~ bir dunyanın ı1e de. 
rece süklın ve huzur verici olacağını düşündürdü. 

Şüphe yok ki insan gözünün yaradılıştan teşkilatı, gördük
lerine, daha fazla, çiy ve keskin renkler verdiği, bu renklerle gör. 
düğü için bence zevk ve san'atkarlık bakımından kusurludur. Kım 
bilii kediler veya develer, yani bizden başka mahlıiklar mese· 
13. kanlı bir ciğeri, yahut çöldeki kum dalgalarını nasıl v~ ne 
renkte görüyorlar? Belki de büsbütün baŞka~. d~a hoş v~ nıy~. 
lı bir ilemın seyircisidirler: Ciğer, kediy~,. u~~~nde çeşı~ çeş~1 
uçuk renkler harelenen, ıslak bir sedef gıbı gorunmektedır, hıc 
de iğrenç değildir ve deve, kumlara baktığı zaman yeni eritilmLc; 
bir altın deryasında yüzdüğünü sanmaktadır! 

Hayvanların hiçbir şeye istedikleri gibi renk vermeleri, ya
ni boya sürmeleri ellerinde değildir; bunu ancak biz yapabiliriz. 
~azık ki zekamızın verimi olan boyama kudretimizi pek fı::.na k ul
lanıyoruz; dalına çiy ve keskine kaçıyoruz. _Hele asrımızda hoya. 
büsbütün göz çıkarıcı, sert olmaktadır; gittikçe kabala ·maktad1r ; 
renk ve boya güzelliğine dönmek zamanı çoktan gelmi~t ir. Y u
karıda bahsettiğim minyatür reı-imde ise o hafif renkler. icinden 
cıkmak istemediğim bir san'at ve güzellik dünyas1 yarntmıc:tı; 
baştan başa ruh dinlend~e~ ve fazilet telkin eden bir san'at ale. 
mi idi. Bir türlü gözlenmı ayıramıyor, aynlın1ya katlan :.ımıyor
dum.. Tam o sırada bir ahbap bayan "pek dalmışsınız?" diye yan 
tarafımdan seslendi. Başunı çevirdim ve yüzüne baktrm· Ey,·ah' 
O kıpkızıl dudaklar, turuncu yanaklar, mor göz kapakları. m:;;ır 
püskülü saçlarla bu çehre, h.ele türbe eriği tırnaklarla ban& uı.a. 
nan el, minyatürde~i re~ kıbarlığından sonra bir felakett i Ade· 
ta, gözlerimin ze-:~ıı:ı.e bır tokat gibi indi vı:, beynim c;ankı hir 
boyacı k~püne duştu. Ay~~a. boİ bul~nqugum içın. hır \:ahşı 
sihirbazı ıle karşılaşmış gıbı de urkmu~tum. Haykmnadıg?ma 
şükür' 
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Prcn~cs, benim aksilentneme büsbü
tun slnıtlenmiştı: 

ay içinde ancak bu kadar yontulabiEr
lcr. Daha uğraşmak lazım. Artık aşa. 
iıya indirebilirim 

eclisi 
Fevkalade 

lçtimaa Çağırılacak 

TAN 

ı~ı~ı~s 'P Q 1~11111111~1 
ar~ ,, 

Patates ve 
Et Fiyatları 

-0--

Her İkisinde Ucutluk 

r-- K T -
Slhtiyacı Olmıyanlara l 
Kömür Yerifmemefi 

- Çok rica ederim, benim iılerime 
karışma. Ben, yap!lcafım 'eYi hlliyo • 
rum ... Yukarıd1 yetisirler. A~ kat. 
ta stııj yaparlar Kahirede, insan :ı.rıı. 
sına k:ırışrrlar . 

Uysa! gö:ünüyordıım: 
- Peki, peki ... Can skısı ile bir ~ey 

d r yaptım. Üzerinde fa:ıla dımnıya • 
lım, Uzun söze değmez. 

Prenses, makul kadındı. Sustu, me
selenin üstıine dlişmedi. Benim aklım, 
Fatmada idi. Aşağı katta, ne zamanda 
staja ineceklerdi? Bunu, ııabuıulıkla 
beklıyordum. 

Hep birlbirine benziyen günler, dur 
madan geçiyordu. Bir ır;ün, aıaiı katta 
hır faaliyet baıladı. Prenıeıin mlnfl.r
leri gelecekli, Ortalık temi%1endi, di&zel 
tıldi. • Cilt' 

Kalbim ferahla~ştı. Fatmayı görebi 
lecektim. Hiçbir ıey aö7Iememem Pn~n 
sesin tuhafına gitmişti: 

- Bir ııey söylemiyorsun! 
- Ne ıöyliyeylm. MiHf1rier, senin 

mJsaffrierln. Yukan kat, sana ait Ba-
na, ıöa dtitmü:ror ki... · 

Prenses, gülüyordu: 
- Orası da doğru .. Artık, yUkarki

ler aıaiıya lnlnce meraktan kurtulur
aun. 

Ehemmiyet Yermiyordum: 
- Neyi merak edeceğim ki Bir 

tün, can aılcısı ile yukarıya ~~kmıı· 
tun. Hepsi o kadar " 

Prenses, ehemmiyet vermeyişime lrı
ınyordu: 

Fiyat ~lirtıkıbc heye11erinln l§ğvı 
ve bunlara ait "a2ifelerin Beledi;re 
tarafından yapılması karan üzerine 
Belediye, kadrosunu genişletmek ve 
yetıl teşkitlt!r k.ırmak lilzurnunu bli
setfui~ir. MHU Kr'lruııma Kanunu hü
kümlerine ayll:ırt hm<:-k4'!t ederek mal 
gizliyen, i.;tif eden satmıyan ve ih· 
tlklir yapanlar! takfp ve zaten Bele
diye vazifeleri dahıJlnde bulunan gı
da maddeleri kontrolle-inin yapılma
sı ve tırmlarm teftlşl ve diğer iaşe 
iıılerinln"-Oeiedlye taranndan başarıl
ması BelediyPnin bugOnkü kadro ve 
tesklllitlyle JmkAnsu gllrOlmeldedlr. 

Çok Heyecanh ve Sürprizli Oldu 
Dün büyük bir kataba!ık önünde ı rajı döndülııttn ııonre Özdemtr tıvvelli 

yapılan at yarıŞları cok heyecanlı ve Datıdiyi ve sonra Umacıyı kolı>vta at· 
sürprizli o?mıış, talim~ müşterek ba· Jatarak son düzlükte Romansa yetişti 
histe çok para kazanmışlardır. ve potoya doğru ani bir hücumla ve 

Bilhassa dördüncü koşu şimdiye jokeyinin cok güzel iiJaresi sayesinde 
kadar görülmemiş derecede mücadele. koşunun en büyük favorial Romansı 
li geçmi~, seyirciler her an heyecandan bir kafa ile geçmiye muvaffak olarak 
heyecana diifmüş!erdlr, yanş1 kazandı. Son iki sene içinde hiç 
Koşuların programı gelecek hafta· bir muvaffakıyet göstercmiyen Komi. 

dan itibaren ya şiara fazla at girme- sarj fevka!ade bir hücumla bir çok 
sine fırsat vetecek bir vekil alıcaiın· kuvvetli rakiplerini rc;ereli üttlnctJIU
dan, bundan sonra İstanbul at yarış- ğü kazandı. 1 - Özdemir, 2 - Ro. 
larrnın en heyecanlı ve sürprizli d v. ınans. 3 - Knmisarj. 

Görülmiye Başladı 
Son gtinlc1·dt> iç yaflartnın yüksel

mesi ve ı1eH fiyatlormm da yUltı:ıek 
oluflU ve et istihHikınitı dE' ıtitt!kcf! 
azalması gibi sebepler üzPrine, ı>t fi
yat1artnda bir t:ru:ı:lamn bnşlAmıştır. 
~ehrin b!rço~ semtlerinde perııken -
de koyun et'etl 120. 1ttımiks17 sığır 
eti de 110 !:urt.:_şa satı1makhıdır. Mrz
bahade ke<::ilmPJc ü1PrP kaşapltt< m::ıl 
getirenleT fi,ratlar1 tutmty::ı çalısmnk
tadn'. Fakat ce~ltll yiyecek m:ıdde -
lerinin kolaybkh tedariki et sarfiya
tına te.~ir yapmısttr. Hnyvan istihsal 
böl~elerinden ~eleon maHlmat. hayvan 
yemlerinin de uctızlııması ve s;ıtrn al
ma ıtorlukl::ırmm kalmaması yüzün -
den buralarda hayvan fiyatlıırmtfl 
ımsmjttlnO g1's!ermeırtedlr. AHlkalılar 
önilmü:ıdeki h;ftalar içinde et fiynt
larmm ir miktar daha düşeceğin! 
bildirmektedir. 

lstanbuıa tahala edllen kok kli
m ürü kontenjanı tilmamen lstlh· 
IAk edllmlf. ~imdiye kadar da· 
ftıtılan 100 bin beyannamenin 
muhtevau olan kömür de 90 bin 
ton kontenjanı fersah fersah aş· 
miştır, Geçeı' kısa \<adar lstanbul 
70 bin ton kömür Jstlhlllk ediyor· 
du, Bu sene lıükfrmet lstanbula 

:20 bin to·ı futa ktimür talıala et
ti. Buna raıimen IMlyaç kar11lan· 
madf. Nel'fen? Çlir.kU llıtlyacı o• 
lan da olmıyarı da kol< k!Smlirü 
almıya koştu Herkes bir beyan· 
name doldurdu. Gazetelerln yaz· 
dığına g8re de, bir beyanname ti· 
careti ba~ladı. Halbuki devlet 
aullstlmallerln önüne geçmek I· 
çln ted'.>lr armış bulunuyor. 

Ben, kendi kösemde oturuyordum. 
Yava!i yava;ı, evin içi ıürllltil ile do

luyordu. İçim içime ııimyor, arada bır 
k .. pı aralığından sofaya titıkı70rdum. 

- Yakından görUnce beğeneceksin 
Yll.. Ben, malımı kolay methetmem .. 

Pekil GörilrUz. 
- Gece, hemen hepıl bu behia il· 

zerinde lıconuşmuıtuk. Erteai sabah 
k~Jk:ıiım zaman sofada, yeni hizmet. 
çılenn dolaştrklannı gördürn 

Buruann yapılabilmesi için Şehir 
Meclisinin b\r karartnm alınması icap 
etmektedir. B~ sebeple Meclls önü
müzdeki haftnlar içinde fevkalftde blr 
toplantıya c;:ı~nlacaktır. O zamana 

resi başbyataktır. Müşterek bahis, ganyan 1000, pia. 
Dünkü koştt1arın tafsil~tı şudur: geler 300, 100 ~e 3000. İkili bahis 
BIRİNCİ KOSU: 2 yaşında yerli 5500 ve ikinci, dördüncü koşular tize. 

saf kan 1ngiliz tay'an araıında, mo- ritıdf'ki çifte bahis 2000 kuruş verdi. 
sate•i 1200 metre i41. Koşuya Hüma.. BEŞİNCİ KOŞU (Handikap): 4 ve 
ynn, Pulat ve Deste~ül isminde üç tay daha yukarı yaştaki safkan araplar a
girdl, Koşu başlar batlamaz HUmayuh tasında, mesafesi 2400 ldl. Koşu, Bo
ve Destegül başa gcctiler, son düzlü- ra, Tuna; Ta'fzan; Kuruş ve Tarhan 
ğe kadar rakibinJn yanındıı. rahat gi... isminde 5 hayvan girdi. Koşu başlar 
den Hümayun sona doiru öne gecti baş1atnu Bota <Sne düştü. Torzan ve 
ve Palatm hiJCiuiılanııa aldırmadan hemen onun arkasından Tuna takJp 
iki boy farkla birinci oldu. 1 - Hü- ediyordu. Son viraja doğru Tatzan 
mayun, 2 - Polat, 3 - Destegül, kesildi fakat geçen haftıı da boş ytre 
Müşterek bahis ganyan 100, ikili bahl11 üçilntü bırakılan Tuna bu husuıtaki 
200 klıiıı3 verdi. tnütaleamızı haklı çıkararak ır;üzel bir 

Geçen sene bazı şelılrlerde gö· 
rülen kömlJr ciarlı9ınin sebeple· 
rinden biri de b:ı:z?larınin fazla 
lhtlyaçlar göstert':rek büyük mlk· 
tarlarda 1<8rr.Ur ~imaları ve bun· 
farı gb:liye~ek scnradan ve el al· 
tından yUksek flyatlarla sııtma· 

!arıydı. Veni kanı le bu gibi ha· 
reketlerl öoılemek için eaaalı bir 
hüküm konmuftur, Bu da l<!SmUr 
dağıtimını Milli Korunma Ksnu· 
nunun 14 !incıU maddesine Ubl 
tutmaktan lbart:ttir. Su maddeye 
göre "hükRmctçe veya aallhlyet· 
il kilınan maıcam ve mOeesese
lerce haki":i ve lıiikmf phıslara 

tevzi l)fı.ınan, satılan ve ihtiyacı 

olanlara l<~rsız verllen maddele· 
rln ve yardımcı mı.:ılzemenhı bun· 
lar tarafmdan kt.ıllanılmuı ve 
hangi lhtıy:ıç için kultanflma11 
hUkOrnet9c tHblt edllmlpe ancak 
o ihtiyaca hasredllmeaı mecburi· 
dlr,,, eu halde, kendi ihtiyacı için 
aldiğı kömi.lrU e:ııtmal< yasal< e· 
drtmlı bulunmaktadır, Bu yaaaöı 
bozanlar dl{ iki yüz eıtı liradan 
on bin liray" kadar ağır para ce· 
zaslylc birlikte üç aydan bir sc· 
neye kada,. hapis cezasına carptı· 
rılabfllr ve suca mevzu teşkll e• 
den malın ve ayni cinsten mev· 
cut baklyeleı·lnin de müsadere• 
alne hlikmolunı:billr. 

Hizmetçiler, ıidip ıellyorlar; durup 
konuşuyorlar, oleberl taııyorlards, Ge. 
lecek misafirler, Prenaesin hatırlı ab. 
bap!arı idi. 

Yine kapı aralığından bakt1ordmn. 
Sıçradım. Yukardakiler, aeaiıya in • 
rruşlerdi. Hepsi, lcıaa etekli benz ko• 
tümler giymlı!erdi, İçlerinde blçimıizi 
yoktu. Hepıi guzeldl. Fakat Fatma, bir 
tane idi. Onlardan ayn duruyitdu. 

Staj başlamıştı. Ben, ken~rdan se
yirci idim. Sekiz kızın içinde hakika
ten. bir tane c;irkin yoktu. Hr.psi, ayn 
•irın, ayn güzeldi. Fakat hiç biri 
Fatmaya benzemiyordu. 

Fatmanm hareket!crlnde de bir hu 
ı111lyet vardı. Hizmetçiden çok artis. 
te hen.ıriyordu. Ve hizmetçiliğe omuz 
•Wdyor aibiydl. 

kadar kadrolar hazrrfonacak ve U
mum! Mecllsh•n tahsisat Jııtenecektır. 
Bu toplantıya kadar Beledlyelerhı 
gelirini art'tırmak içın Mil1et Mecli
sinden bir kanun çıktığı takdirde, bu 
işin de görü5illmesi muhtemeldir, Di
ğer taraftan Belediyede gizlenen eski 
tünel şirk<::ıti gayri menkullerini mey
dana çrkara'.l şahısla yapılan ınuka -
velenin tasvibi de Meclisten iatene

:!KtNCt KOSU: (Satış koştts'll) 4 hücumla Borayı geçmlye muvaffak ol· 
ve daha yukan yaştaki saf kan arap- du. 

Dfğer taraftan patatmı fJyat1artnın 
da mühim ni:;:hette düşece~i anlaşıl
maktadır. Ellerinde rnühirn miktarda 
!ltok bulunan ve yüksek fiyntln slpa· 
,riş verenl~ bunları elden cıknrmc1ya 
kadar fiyatı tutmıya çalışmaktadır. 

Fakat başka firmalar daha ucuz fi -
yatla istihsal b6lgelerinden mühim 
miktarda mal getlrtmektedirler. Bir 
hafta içinde beş Jrunı~ dtlşen patate
sin daha fazla ucuzlaması beklen
mektedir, 

Kapıya mıhlarunı,tım. Onlar, beni 
görmüyorlardı. Zaten tellıta idıler, 
onlan Şemıltap kalfa idare ediyordu. 

Sessiz hlzmet ediyorlardı. Gözltri 
yere bakıyor, yUzleri yan güHiyordu 

cektir. 

Acaba a:ıaf da ıtaJ mı ballam.rıtı, 
yoksa misafirlere bir gösteriş miydi: 
yeni hizmetçiler, tepsi, bardak, sura· 
hl gibi muhtellf vesilelerle misafir oda 
sma girip çıkmağa başlannşlardı. Ben, 
hiç kıpırdamadım scyredi)'Ordum. Ba. 
i'ln, benim bulunduium tarafa gclctı • 
ler oluyordu; o zaman, ya bir ken:ua 
saklanıyor, yahut odama kaçıJordwu. 

Sarayda bu bir dt'ğlşiklik olmu,hı. 
Hele ben, keyif içinde yü~üyordum, 
~alnız ~re~sesi kuşkulandırmamak i· 
ÇJn temkınlı hareket ediyordum Biraz 
~lipheye düşeiek otursa, ağzııııı.:ı:ın ta.. 
dı kaçardı. 

Odun ve Kömür 
Fiyatı Bugün 

Tesbit Edfilecek 

Ak~am, Pren.aes, ne e!iydi: 
- Ne ise, yü.ıümii kara ı;ıkarma • 

dılar. 
Ben, bilraiyerek bakıyor~ 
- Kimler? 
Eliyle yukanyı işaret etti. 
- Yukarıkiler~, Bili;yoraun, bugiiıı 

misafirf ennı celcll. Hep•i 4e dikbtll 
ınsanlardır. Onlara bir sürpriz 73!> 
mak lsitdim. Beiendiler. Eh, ben de 
beğendim. Pek eksik bir hareketlerini 
görmedim, Sonra. güzcUikleri göz alı 
yor. Bu, Şems;tap kalfanın marifetidir 
Bu kadar güzeli bir arada, ondan baF 
kasr bulamaz, top yattıazdı. 1ı;leriııde 
alığr olanlar da var. Fakat, arada kay
nıyor. Yani, aii.trellik, sü.ncer g !;lri • 

Kızlar, artık a$afrdj idiler. F:ıkat. 
her aman ııörünmüyor!ardr. Ayak 
h!ııımetlerlni g3rmfiyorlardı. Sofra 1-ıa
tnnda, Taziyet almıı bekliyorlardı 
OnJarın çerı;;evelediği ba masada ye: 
Diek )'lıfıek, am bir 'Zevlttf. Sofrada, 
bir baha havası esiyordh. 

(Devamı var) 

BUGt.lNK()' PROGRAM 
7,30 Program 19,45 Konuşma 
i ;3?. Spor 19,55 Fasıl heyeti 
7,40 Haberler 20,15 Radyo ga-
7 ,61.i Orkestra zetesi 
8,20 E\tin saati 20,4fi Halk Tür -

12,30 Program küsü 
yor, memnunum. 12,a3 Türküler 

Ellerimi çırptım: 12,45 Haberler 21,00 Ziraat tak-
- Sen memnunsun ya, ben de mmı.. 13,00 Türkülar viml 

nunum, 18.00 Prograın 21,10 Fnsıl 
Prenses, anlatıyordu: 18,0!i D:'lruı orkes- 21;30 Konuşma 
- ?yı yetiştirdim. Şemsitap da JlU'' trası 21,4Ş0da musikisi 

dım etti tabii. Hepsi makine gibi. Yalı 18.50 Şarknar 22,30 Haberler 
nız fız!a bir tcY arama. lk4 iki bıı,\lk 19,30 Haberler 22,45 Kapanış 

1 G'CE . G'.L'-M H•BE.RlE .1 
MERSiNDEKi TORE 

Deniz Harp Okulunu Bütiren Genç Deniz 
Subaylanm1Za Törenle Diplomaları Verildi 

Mersin, 2 <A. A.) - Deniz Harp 
okulu güverte ve makine Jtrsım~
dan mezun olarak subaylığa terfi e

den genç subaylaTimma törenle diplo
ma lan verllmiııttr. 

Törende Genelkurmay baş'kantftıt:ı.. 
Fevzi Çakmak He Amiral Şükril O
kan ve Deniz Mfisteeıı:rı adlal"tna yük
sek rtitbeli subaylarla bilyük bir da
vetli heyetı hn.tlt bulunll'uçhu-. 

Törene İstıklfll marşiyle başlanmış, 
Deniz Harp okulu komutam "utrun
da hiçbir m tereddilt ıösternıeksizin 
seve &eve canmnzı verdiğimiz §aDlı 
sancağmıuin altında tör~ne başltyo· 
ruz,, derniş, bundan sonra da genç 
subaylara merasimle kılıçlan takıl -
mış, (iiplomalan verilmiştir. 

Subaylar bundan sonra and iı;;mis· 
lerdir, 

Okul komutani "subaylık şerett 

' l\f ısır Cephesinde Hava 
Faaliyeti Canlandı 

Kahire, 2 (A.A.) - Tebli4': BUtütı 
kesimlerde keıılf f1111liyeti olmuştur. 
Tayyarelerimiz. düşman kamplarına 
t arruz etmiş, bir cephane deposunu 
havaya uçurmuştur. Sahilde birçok 
d ışman ta th tahrip edilmiş, l tica
T t vapuru bab~ıJmıştır. 

Alman tebliği 
Bertin, 2 (A.A.) - Tebliğ: Mısır

d Alınan muh:ırebe tayyareleri 1 
.Agustos ~ecesi Kahhe civannda He
L;opolis hava meydanına taarruz et
rn · !erdir. Bırkaç haniarda yangtn 
karılmışı 7 tııyyare yerde tahrip e
lmiştir. 

Tobruk bombalandı 
Kahireı 2 (A.A.) - Ağır ve hatif 

bomba uçak'ltırmdarı mürekkep bir 
::ıva te kili, dün, Tobruk'da limıı.'n 

t islerine şiddetli hücumlar yapm:ış-
r. 

Tahrip edüen vasıtalar 
Be 1 n, 2 (A. A.) - Şimal M:.~tr 

t he ınde Almrın - İtalyan kıtaları 
f.8 Mııyıstan 25 Temuza kadar düs

nı-ı 2511 savaş, keşif ve diğe-ı- zırh· 
raba ını tahrJI) ctmi§lerdi 

hep!nite ktıtlu olsun., diye bajladttı 
hiiabeainde, "iubaylık JTÜkı;ek merte
bede mefkıireci!iktir. Hayat ancak 
nıeiküre '1Hnıha feda edilir,, demiş 
ve TUrk bı.ıyroğrnın 7~umki deniz ko
ruyucularına vaute1crini anlatrnIŞ, A· 
tılay şehitlerinin muazzez hatıraların-
dan bahsederek "Ebed! Şefin çizdiği 
yolda Mllll Şctlmizin direktlfl~i dk
hilinde yüksek komutan heyetine bil• 
tün mevcudiyetlni1le ballı olarak zös
terilecek Iıedcte uhışrnt~ ve Cümhu
riyetlmizln hnklk! koruyı.ıculan ara· 
slııdaki vazifeniz: yapm~ olacaksınız. 
Bunun için daima tetikte olmak öd.e
vimizdir., s6zletiyle hitabesini bitir
miştir. 

Bundan sonra Atattırk anıtına me
rasimle çelenk konmuş ve resmi ge
çlti müteal<:•p davetl!lere bir çay zi
yafeti verilerek tören soruı erm1$tir. 

Çoban Kavgası İki Kişinin 
Ölümüne Sebep Oldu 

Muş, (TAN) - Azakpur nahiyesi
ne batlı Tirrnenköy çobanlarından i
ki kişi arasında çrkan bir kavga yü
zünden kanlı bir h,idise olmuştur. Ço
banlarm kavgaRından Çik;ın munaka
şa yilzünden köy hulkmdan S:ılih, 
Ahmet, Musa. Yunus. Selim, Nuret
tin, Nezir, Menaf, Ramazan ve Ce -
ver de blrbitfyle kavgty:ı başlamış -
lar ve işi büyüterek silfth kullan -
mtşlardtr. Nr.tlet!de Ramazan ve Ce
ve.r ismindeki lki kardeş tabanca 
lrurŞUnfyle yar:ılanırrak derhal ölmüş 
ve bunların dığor kardeşi Menaf da 
afır surette ;rıı ral::ı n:ın ıstrr. 

Katillerden Ömer, Ahmet, Selim ve 
Nezir yakah"lmıştır. Salih, Musa, Yu
nus ve Nurettin aranmaktadır. ------

Finler Tekzip Ediyor 
BUkreş, 2 (A. A.) - BOkreştekl 

Finlanda Orta ~lçiliğl hükümetlnden 
aldr~t emir üzerine r.eşrettil;!i tebUğ
de, Helsinki ve Mo!'kova hükOmetle
ri arasında sulh müıakereleri yapıl
makta oldıığu hakktnda yabancı kay· 
naklardan yayılan h!lberleri kati su
rette yalanlamaktadır. 

Mahru!cat ()fisi getirttiği odun ve 
mangal kömürlerini bu harta içinde 
halka satmı:ra bcışııyncaktır. Teııbit 
edilen fiyatların yarın ilin! beklen
mektedir, Hall:bı odunun çekiıinl 9 
liraya ve kömürün kilosunu da 10,5 
kuruşa alabilect>!!i enlaşılmaktadır. 

Ofis perakend9 satıı:lar fcin Beşilt
taş ve Yenikapıd:ı iki b/\yilik ihdas 
edecektir. iB•Jgiı.n karnrlAştırılacalC o
lan esaslar dııhi!inde halka ~tış yap
mak istiyen perakendecilere da 0.fis 
odun ve lt'lmllr verecektir. 

Ofisin :;atı~:t ı:ıı,lamasmt bekliyen
ler çok olduğ1t için geçen hafta odun 
ve kömür satı:ııları çok u olmu~tur. 

Buz Satı~Ian 
Belediye bugünkü §artlara uygun 

olmtyan buz talimatnamesini deği$ -
ttrmiştir. ~'ıyatl;:ır da 5 kuruşa çlka
rllınıştn'. B~lediye 1944 1ılının b~şin
ci aylnm sonuna kadar devam etmek 
üzere bu.l ııatış'ıtırmı yeniden ihale e
decektir, 

Ankarada Y apllan 
Yüzme Teşvik 
Müsabakaları 

Ankara, 2 (A.A.) - Bugün Karade.. 
n1z havuzunda, binlerce seyirci önlin
de Halkevi yüzme teşvik müsabak:lla. 
rı yapılmıştır. Bcı.:ıından sonuna ka
dar zevk ve heyecanla geçen müı:a
bakalar çok muntazam olmuştur. Mü. 
sabakalarda İstanbul mebusu Ali Ra· 
na Tarh:ın, Halkcvl ba~kanı ve Içelı 
mebusu Ferit Celil ve bölge başkanı 
Nizamettin Kırşan da hazır buluntnU!Jo 
tardır. M!isabakalarm aonunda mUkl
fat tevzii ve sporcular tarafından ya. 
kın alika gösterm büyüklerine ıevgi 
ve saygı tezahlirleri yapılmıetır. 

Puan itibariyle birinciliği Genç!·er .. 
birliği klübüne Halkevi kupası hedi· 
ye edilmietir. 

MfüıabakalarCla blrincillil alanlar 
ıunlardrr: 

100 metre serbest: Gençlerbirliğln. 
aen Nejat Nakkaıs: 

100 Metre sırtüstü: İrfan Erkaya; 
200 metre kurbafalıma: Keı:ı.arıı Gö

nen; 

400 metre serbest: Genç!erblrliğin. 
den Murat Kulıçatan; 

100 metre serbest mükelleflerde Ni
yazi Yılmaa; 

Kule atlamalarında L<itfi Okay, 

Türk bayrak yarışında Fevzi Ko. 
tay, Nejat Nakkas ve Murattan mU• 
rekkep Gençlerbitliği takımı. 

Bir Deli Bir Sıhhat 
Öldürüp 

Kesti 
Memurunu 

Başını 
Nazmı, (TAN) - Geçen ı1ene Ma

nisa akıl hastanesinde tedavi edilip 
çtkan ve köyUne dönen Horsunlu kö
yünden Hasan fed bir cinayet i~le
miştir. 

Hasan ıaiChk koruyucum Kftmnm 
evine gitmiş ve yoğurt yapmakla 
meşgul olmasından istifade ederek 
Kazımın il7.erine hlicum etmiştir. Ha
san elindel<l bıçağı Kbımın baima 
saplamış ve sekiz on yerinden de yal
ralayıp öldürdlikten sonra hasmı göv
desinden ayımıı,,tır. 

Bekçi ve jandarmalar tarafından 
yakalanan Hasan ıorsuıu sırasında 
şunları söy1emijfir: Köyden birini te
mizledim. O bana bir d~fa iğne ya
pıp canımı ııcıtmı~tı. ben de onun ca
nını yaktım. 

Delinin bu cinayeti köyde umum! 
bir teessür uyandrrmıııtn: 

lar arasında, meııafeııi 2000 mC'treydiJ 1 - Tuna, 2 - Bora, S - Tarsan. 
Koşun. Kısmet, Fidan ve Mnrat ismin. Müşterek babiı, ganyan 420; pllıeler 
de ü~ ha)'van girdi. Kısmet ile Murat 150; 100. İkili bahis 450 ve dördüncü 
baştan sona kadar baııbaıa mücadele ile be3inci ko§U üzerjndeki çifte ba. 
ettiler Murat yarım boy farkla ka· his 5620 kurmı verdi. 
zanmı~a muvaffak oldu. 1 - Murat, Sabahaddin AYGEN 

MÜKELL'EFLER: 

2 - Kısmet, 3 - Fidan. Müşterek • • .. 
bahis, ganyan 1:2s 'kili bahis 275 ku.. Kürek Teşvık Musabakaları 

Dört tek: Birinci Halit, MustıtfA, 
Burhan, Muzaffer; Zeki (Anadolu); f. 
kinci Galata!!araY. 

ru11 \terdi. Ajanlığın tertip ettiği ikinci kilrek BAYANLAR: 
UCüNCtt KOŞU: 4 ve daha yukm teşvik milsabakttSı dün Paşabııhçe lle 

yaştaki yerli yarım kart İngltider 3ta· Beykoz arasında yapılmışhr. Bayan
smda, me!laf~i 2400 metreydi. !ar, kıdemsiz ve kıdemliler araaında 

Tek çifte: Birinci Nazlı (Ga!ııtasa· 
ray), ikinci Nezihe (Fenerbnhc;e). 

İki çifte: Birinci Galatasaray (Ra
kipsiz olarak). Koşuya Elhan, Alceylln ve PerlhlD yapılan müsabakalarr sayı hesabiyle 

isminde üç hayvan girdi. Alceylln kö- Galatasaray kazanmış ve kupalart aL 
şutıun yarnına kadar ba!fta gitti, Son mtştır.En çetin y.ınş tpüpteıfüerin dört 
viraja doğru arkasından giden Elhan teklerl ile kıdemlilerin iki çifte ve 
başa geçerek kolayca kaundı, l - dört tekleri arasında olmuştur. Bilh:ıs
Elhan, 2 - Alceylan, 3 - Perihan. ıa büyüklerin dört tekı en ınühim ya. 
Müşterek bahis, ganyan 110 kuruş veı- rr$ olrtıakla pek heyecanlı ıeçmiljtir. 
di. Neticede kıdemlilerde Galatasaray 13 

Dört tek: Biri;ci Berin; Nazlı; Ni
met, Nevin Süzan (Galatasaray); i1tln. 
ci Fenerbahçe. 

Neticede Galatasaray 15 sayı ile bi· 
rinci, Fenerbahçe 9 puanla ikinci ol
muşlardır. · ' \ 

KIDEMLİLER: 

b11 :Jezalarm imdiden tatbll<l· 
ne ba,ıantlmalr ve devletin her· 
ha.e l<!SmUr ve..-ebllrnek gayretini 
baltalıy:ınPar şiddetll cezalara 
çarptırilmalı ki, bunları örnek al· 
mak istfyenıer ba5Jarına geleoek· 
lel'f alSrtÔn!er V!! lhtfyaçfarından 
fazla, natt~ blc ll;tlyacı olmadan 
t<ISn'lllr almııı<tan vız aeçafnler, 

DöRDUNCU K0$U: 3 ve daha yg· saYı ile birinci, Fenerbahçe 9 sayı He 
karı yaıtaki saf kan İngiliz atlan al'a. ikinci, Güneı 3 sayı ile üçüncü ol· 
sında, mesafesi 2400 metreydi. Mevsi· muşlardır. 
mitı en güzel ve heyecanlı koşusu bu KIDEMS1ZLER: 
oldu. Koşuya Komisarj, Dand.i, Özde. Tek çifte: Biriııci Hayrı (Galata-
mit, Konca; Romans; Umacı; Demet saray), İkinci İsmail (Taksim), Uçlin
ve Çobankızı isnıinde !ıeklz haY"an cü Mustafa Beykoz). 
girdi '.Koşu baı;lar başlamaz Umacı ?ki çifte: Birinci Kemal, Tarhan, 
başı alarak yarıı;;ı bltirmlye başladı. Selim (Galatasaray); ikinci Takııiııı: 
Umacıyı Romans takip ediyor onun üçüncil Beykoz, 
hemen arka11ndan Dandi ııcllyordu. Dört tek: Birinci Zekfii, Barbaros, 
Diğerleri ikinci bir crup ha?irtde Melih, Kemal; Sezal (Fenerbahçe); i.. 

i!aha arkada kalmışlardı. Son bin met- kinci Taksim; üçüncil Galatasaray. 
reye yaklaşrldığr zaman Romans U. NetJcede Galatasaray 11 puvan]a 
macıyı yııkalıyarak başa geçti,, Dandi birincl, Taksim 9 puvanla ikinci, Fe
ılse geriliyerek yaneı bıraktı. Son vi· nd.rb:ilıçe S puanla üçüncü otmııılardır. 

(Baştarafı 1 incide) 

Kızıl Yıldız gazetesi muhabiri 
şunları yazıyor: 
"Düşman Dort dirseğini ele ge

çirmek için inanilmez ha.m~eler 
ve gayretler sarfediyorsa da Kı. 
zılordunun azlıilkar V'e iradeli 
mukavemeti karsısında bütün ta. 
sa\TVllrlan önleııi.iş ve akamete 
mahkum brrakılmı.ş bulunuyor ... 

Kat'i bir. meydan muharebesi 
Moskova, 2 (A.A.) - Reuter: Ce

nup Don'Un aynklıın arasındaki ara
zide bugün katı bir meydan muhare
besi verilmektedir. Ruı - Alman har
binin başlaneıcıflda -O bin tanka ma
lik olduğu tahmin edilen ve yenid~ 
tanzim edill'nls bı.ılunnn Alman zrrhh 
tümenlerinin en az üçte biri, beş Al
man hava filosunun en az ikisi ve 
Alman, Rumen, Macar ve Fin olarak 
en az 60 bin klşl, Ruııyanm münbit 
cenup bölgesine doğru ileri ailrUlmüş
tUr. B:itlenn Rus buğdayına, petro· 
l!ine ve kömürüne kavuştnak"ta Ve 
Sovyet askeri kudretlnln ekonomi te
meline katı bir darbe vurmakta ace
lesi vardır. 

Sovyet htikO.metı, tehlikenin va
himli!ln.1 t~mamlyle arılamtı bulunu
yor. Cenup Ukrayna ordularının çem
ber lCino girmesine mlinl olmak mak
sadiyle cenul:ıa doğru güç geri cekil· 
me hareketi, Almanlara ağır kayıp
lar verdirilerek muva!fı;ıkıyetle b11şa-
rılm111tır. Fakııt buıtün geri çekilme 
z•mam arttk geçmiştir, Rusya, şlm· 
diye kadar fazla arazi, !azla iptidai 
madde kaynağı \le fozla etıdUııtrı mer
kezi kaybetmiştir, Bıınun Uzerine Sov 
yet hükl\ı:neti, Kızılorduya ve çetelere 
ne olursa olsun mukavemet emri ver• 
mi~ir. Takviye kıtaları, Almanlar ta
tafından ~iıldeUe bombalanan Don'u 
geçmekte ve büyük Don kavsinde 
bulunan Almanlar. Sovyet karşı taz
yikinin tesirlerini şimdiden hissetmek 
tedlr. 

lngilizler 
(Baştaiafı 1 incide) 

ğt derecede şiddetli ve tahripkar 
olmuştur. 
Kısa oir müd-:ie• evvel Hatnburgn 

yapılan hava taarruzunda 700 tondan 
fazla 175 bin yangın bombası kulla
mldığı tahmın edilmektedir, 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 2 (A,A.) - "Tebliğ" Pek 

yUksekte11 ucan birkaç tngillz tayya
resi dün ôğleden sonra garbt :Alman
ya üzerinde htrpalama uçuşları yap
mıştır. Birkaç şehirde ikametgll.h ma
halleri üzerine atılan bombalar sivil 
ahali arasında kayıplara sebep olmue
tur. Bazr binalar hasara uğramıştır. 
Yapılan hava muharebelerinde iki 
tayyare düşiirülmüştür. 

BüyUk Britanyaya karşt yapılan 
harek~tlerd1t hava kuvetlerlmlz diln 
gece Norwich'iı> askert ehemmlyette
lcl tesisleri üzerine infilak ve yangın 
bombaları atrnrşlı-rdır. 
Alınan ileri katakol gemileri ile ln

glUz hücumbotl91"1 ve gambotlarr ara
sında yapılan çaTpTşmalarda botlar -
don biri batırflm~. ikisi muhtemel o-
1.aralc tahrip edflml:ı, bazdan da hasa
ra uğratılınıŞhr, 

/ngiltere üzerinde 
Londra, 2 (A,A.) - A1man uçak· 

ları bııgünkil pazar sabahı erken ea
otlerde İngiltere doğu kıyıst ıehir1e • 
rlnden birine, toplu halde olarak ktsıı 
sliren bir tı.ıarruz yapmışlardır. Bir· 
çok yangınlar çıkarılmısttr. Alman 
hava teıskilf bUyilk de~lldl, flk alt· 
nan raporlar ölü sayısının faz1a ol • 
mast ihtimal!nı kayrlPtmektP.dlr. 

Voğuya hicret edenler 
Londra, 2 (A.A.) - Polonya ajan

aınm bildirdiğine göte, Batı Alman
yaya karşt İngiliz hava kuvvetlerinin 
taarruzları 5lddctlendiğlndenberl bu 
cevrelerden Polonya;va gönderilen ka
dın ve çocukların sayısı artmıştır. 

"Litzmannstraedter Zeitung.. ga -
ıetesine i,!6re 20,000 Almon kadtn ve 
çocuğu Pozman Lodz'a İönderllmlş
tir. 

makta<!ır. lz-vestia ıazetesi bilhassa 
9öyle demektedfr: 

"Sovyet milleti mustarip bir endi
ıe ile Kızıloı·dunun gayret ve hamle· 
lerlnl takip ediyor. Milletin, erleri -

Son iki ay içinde, hıµ-p, Rusyanm 
en ldymetli bu;day tarlalarından ba
zılarını harap etirıfştir. $imdi, Klets
kaya~m cenup batıgındakl muhare -
bede de, SoV)·et tankları, henüz bi
çilı'nemlş buldtl)' tsrlalarmdan geç -
mek zorunda kalmaktadırlal'. Düş -
tn.an Jimdi, cephenin gerisinde geniş 
ve zengin buğday tarlalar! bölgesini mlzin ve subaylarımızın maharet ve 
tehdit etmektedir Sovyetler Birliğin-" kahramanlığına ftimadt vardır. Ordu
de bütün köylerde ışrkların karartıl- da demir gibi bir disiplinin hüki.lm 
ması emri verilmiştlr günnesi !Azımdır, Emir verilemeden 

· hiçbir mevzi terkedilmemelldlr. Emir 
lzvesticinın makalesi almadan bir adım gerlt('lnetnclirllr. 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet bası· 
nr, düşmanf durdurmak için Sovyet 
muhariplerin~ tesirli hitaplar yap-

Muharip, eğt>r sava~maldan kaçarsan~ 
eğer korkarsan Rus olmıya ve vata
nın bağrında y:ışamrya liıytk değil-
sin.,, 

Tek çifte: Birinci Petro (Galatasa· 
ray); ikinci Seyfi (Fcnerbabçe); üçün
cü Donun {Taksim). 

İki çifte: İlirinci Reşat, Ali, Hüsntl 
(Galatasaray); ikinci Beykoz; ilçün
cü Fenerbahçe 
Güneş ekibi ikinci gelirken, yirmi 

metre kala. yarıŞT terketm.lştlr. Mlisrı. 
baka harici giren Galatasarayın ik:nci 
bir ekibi Güneşin gerisinde gelmlm
tlr. 

Dört tek: Birinci Zeki!, Şev et, 
Mustafa, Ömer; Ercüment (FenerbJh. 
çe); ikinci Galatasaray; ilçUncU Bey· 
koz, 

!!•;a~ııı:tm3a 
(Baştarafı 1 incide) 

\. ..................... ../ 
Hapse l\fahkfim Oldn 

Ali isminde bir genç, Ş~ Jmnin,.. 
de birinin dül;:kantna g' t,, "*' pan

talon ve bir altın saat çalmı;tır. Ali 
adliyeye verilmiş ve üç q ı>ıwse 
mahküm l')lmuştıır. 

Avustralya lç·n 
Tehlike Büyüyor 

(Baştarafı 1 incide) 31 Temmuzdaıı. 1 Ağustosa kadar 
blr zırhlı kol Kalaç'ın şimali garbi
sindekl bölgede büyUk bir kısmı ağır ~~yesi bulunmamasr, Japonlar 
ve pek ağtr tı.r.te olmak üzere 482 ıçın çok fona neticeler vermişti. 
tank tahrip etmiştir. Avustralyayı tehdit eden bu ye-

Rjev'in ıünalınde Sovyetler dUn 1 ni tehlike, Pasifikte harp başlL 
de birkaç kP.ra taarruz etmişlerdir. yalıberi en şiddetli hava ve ka. 
Cereyan ~den ifddetli muharebeler ra muharebelerinin cereyan etti· 
neticesinde kısmen mukabil taarruz- ği bu haftanın nihayetinde ifşa o. 
larla, ağır v

1
e kanL kay_ıplar .verdiril- lunmaktadır. Bu hafta içinde 

mek suretıy.e geri pOskUrtülmUuter- Japonlar, Avustralya şehirlerine 
dir. 13 akın yapmışlardır. Bunlardan 

Finlanda körfezinde muharebe tay- dokuzu Darvine, üçü TownsviL. 
yareler! bombalarla iki Sovyet şile- le'e ve biri Porthedland tevcih 
bini hasarn uiratmı,lardır. edilmiştir. Kokoda etrafında.ki 

21 den 31 Temmuza kadar Sovyet Japon kuvvetleri durdurulmuş-
hava kuvvetleri 813, Alman hava 
kuvvetleri 61 tayyare kaybetmişler- tur · 

Bir kruvazöre taarruz dir. 

Sovyet teşkilleri bir çok 
gruplara ayrıldı 

Berlln. 2 (A.A.) - D.N.B. nin as
keri kaynaklardan öğrendiğine göre, 
aşağı Don'un ct'nubunda, Sovyet teş
killeri, sert imha teııkillerl ve Alman 
piyadesinin ileri kolları tarafından 

btrçok gruplara nyrtlmıştır. SOvyet 
kıtalarmm ricati, gittikçe daha ziyade 
süratlenmektedir. Alman kıta1armın 
kuşatma hareketi He, birçok yerde 
Sovyet teşkllleri çember iclne alın· 
mıstır. Bu teşkiller, imha edilmek ü
zeredir. Ric'at eden düşmana, Alman 
hava kuvvetlerinin bu harekAtl, Sov
yot teskllleriı'lin bozulmasını tesri et· 
mektedlr. 

Bir Fransız Şehrinde Gene 
Silahlar Patladı 

Clermont - Ferrand, 2 (A.A.) 
Ö#renildlğlne göre, di.ln öğleden son
ra saat 16 da, bir komünist kadın bU
yük caddelerden birinde bir yiyecek 
mağazası önün.de bekliyen halka pro
paganda beyannameleri dağıtmakta 

ve nutuk söylemekte iken, üç polis 
memuru bu kadını tevkif etmek iste· 
mişle.rdir. Fakat bu esnada, kadına 
refakat eden Uç genç, mUdahale ede· 
rek 20 el sil!h atmııtır. Polislerden 
ikisi alır yaralanmııttr. Blrlsl, g81-
aUnden yedi kurşun, diğeri karnmdıın 
iki Jturıun yemiştir. Bir Alınan yı:ı
raltdır. Halk arastnda da bir ktııı öl
mü~, altı kişi yaralanmıştır. 

Varna'da İlci İdam 
Sofya, 2 (A. A.) - Fasatçı Anton 

Uroutkln ve arkadaş! Peter Petrotf 
dün Varna ceza evinde asrlıri~lardır. 

Lohdr.a, 2 (A.A.) - Cenubu 
garbi Pasifikte müttefik hava 
kuvvetlerinin hücumları gittikçe 
genişlemektedir . 

Yeni Gine ile Filipln adalan 
arasında bir düşman kruvazörü. 
ne taarruz edilmistir. Havanın 
f enalrğı dolayısiyle atılan bom. 
baların kntvazöre isabet edip et
mediği tesbit edilemetniştir. 

Unau Ma · erin 
imaline Hazırbk 

Hububat unlnrından pasta, ıılmit, 
çörek ves'lite yııpılmRSI ve llRtılmRsı 
yasak olarak yiyeceklerin imnl!ne 
başlanma:ıı lçfn rmnlar hazırllklarınt 
tamamlamıştır. stmitçiler cemiyeti 
bütün fır•ncılımı dağıtmak üzere un 
sipariş etmbjt:r. Dah:.> §imdiden un 
tedaTik edenler ''ar~:ı da bunların i
maline milsaade edildıği hakkmda 
resm! bir tct:lii olmadığından işe bas
lamamışloriju·. 

Önüm:izd~ki hafta icinde fırınların 
yasaktan evvelki m:ınzarayı alması 
beklenmekt~dir Lokantnlarhı seyyar 
börekçflerı'.len h;ı:ı;ıları ~imdiden bu 
f1ibl maddeler sotl~mı yapmaktadtr
llU'. 

Eritre'de Yeni Bir Hava 
Tamirhanesi Kuruldu 

Londra, 2 (A.A.) - Birleşik A. 
menlta tarafından Eritrede gem~ 
mikyasta bir hava depo ve ta. 
mirhanesl inşa edilmitşir. Bu 
deponun inşa ve tesisatında A· 
merikalı eksperler kullanılmıs
tır. Hasara uğnyan Amerikar: 
tayyareleri burada tamir edil 
mektedir. 
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Şark Cephesinde 
Yazan: M. ANTEN 

G eçen hatta içinde Sovyet Ru~-
yanm cenup bölgesinde büyük 

harpler katı bir netice vermeksizin 
devam etmiştir. İngiliz kaynaklartnın 
vetdiği haberlere göre: Almanlar, el
Ierjinde bulunan 40,000 tan.km üçte 
biii ve 5 hava filosunun beşte iklsl 
ile Kafkas istikametinde ilerlemekte, 
buday, kömür ve petrolü ele geçir -
mek ve Sovyet ekonomisinin temelini 
sarsmak için cok büyük geyreUer sar
fetmektedider. 

Yukarıda ihraç hareketlerile alakalı iki resim gö. 
rüyorsunuz. Solda ilmıçtı. en büyli.k rol oynıyan 
paraşütçiHerden biri ve sağda, Amerik;m ordusun. 
da askeri bir otomobilin tayyat'eye bindirme ve 

tayyareden indirme taliıni görillıuektedir. 
Kızitordunun stratejik ricatten cid

di mukavemete ve taarruza ıeçmek 
kararım verdiği Stalinin günlük em
rinden ve bütün Sovyet gazetelerinin 
neşrlyatmdar.. anla~ılmaktadtr. Bu ga
zetelere göre: Sovyetler çok tada zen
gin topraklar, ham madde kaynakları 
ve endüstri merkezleri kaybetmişler
dir. Artık geri çekilme hareketi dur
maltdır. 

Alman kuvvetleri bu yeni kararın 
tesirini Voronez'de ve Stalingrad ke
siminde duymıya başlamışlardır. Fil
hakika Voronea cenubundaki Sovyet 
kttaları iki noktadan daha Don'u ge
çerek nehıln batı kısmında mevzile
rini takviye etmişlerdir, Stalinı:rad 
kar§ıSindaki Don dirseğini geçmiye 
te~bbüs eden Almlın kuvvetleri ağır 
kayıpliı.r1a geriye püskürtülmektedir. 
Rusların bu harplerde yeni bir tak

tik kullandıkları, Alman tanklarına 
karşı pusu kurdukları, kendi tankla
rmt sandtkfa.rdll sakladıklan ve bu 
suretle Alınanlarm bu noktada 300 
tankla yapttl{1arı bi':' hücumu 100 tan
kı tahrip ederek püskürttükleri haber 
verllmekted ir. 

Alman ~ebl.Utlerl ve D.N.B. servis
leri· bu ınuharebeler hakkında müt~ 
tefik memleketler efkarı umumiyesini 
ümitsizliğe düşürecek ve bitaraf mem 
leketlere Almanyanın nibaf zafere ka
vuşmak üzere bulunduğu kanaatini 
verecek haberler neşretmektedirler. 
Fakat cenur.> böleesinde Kıztlordunun 
vaziyeti ciddi olmakla ber~ber, göste
rildiği kadar vahim değildir. Bilhassa 
:Almanlar bütün gayretlerine rağınen 
henüz kati bir nPtice alamamışlardır. 
Kendilerinin nahoş bir siirprlzlc kar
şılaşmaları ihtimali olduğu gibi. bu 
kışı da Rus steplerinde geçirmeleri 
<;ok rnuhtcıneld.ir. 

Macar hiik!lmet adamlanınn tnil -
leti ktş için hazrrlıklarda bulunmıya 
ve orduya ktıı elbisesi vermiye da -
vet etmeleri, Almanlarm Norvecte ve 
Çekoslovalcyada çok miktarda kızak 
yapttrmalan, Mihvercilerin de bu ih
timale göre tedbirler aldıklarını ıös
termcktedir. 

Hava Akmları 
Geçen ba!ta İn~illz hava kuvvet

leri büyük bir faaliyet göstermiş ve 
Mannoheii"n'l Rcı.mburg. Frankfurt. 
Duisburg, Sarbruk, Dusseldod gibi 
en b{lyük sanayi merkezlerini ve şi
mendiferler kavşak noktalarını şid
detle bomba!'drman dmlşlerdir. Bu 
taarruzların ehemmiyeti hakkında bir 
fikir verebilmek jçin, yalnız Hamburg 
limanı üzerine 175.000 yangın bom ... 
bası ve 700 ton iştial maddesi atıldı· 
ğfm söylemek kafidir. İngilizlerin bu 
kütle haliniekl hava taarruzleriyle 
Alınan baro sanayiinl felce uğratmak 
ve bu surct~e Sovyetlere kısmen ol
ııun yardtm etmek istedikleri muhak
kaktır, Bu bava taarnızlarınm git -
tikçe siddetieneceğini gösteren aM.
tnetler vardır. İngiliz hava kuvvetleri 
kumandanı Ma,.eş:.ıl Arthur Alman 
milletine, bütün Alman şehirlerinin 
birbiri arkastn<fan bombardıman edi
leeeğinl .ıhtar etmiştir, Diğer clhetten 
İngiltereye gelen Amen1tan hava kuv 
vetleri kumandanlarlnm R. A. F. şef
leriyle Almanya Ü7.erinde pı~<ıtereken 
yapılacak kiitle halindeki hava taar
nızlarmın ph\nlarını hamladıklarf 
haber vernmekteclir. , 

KARAY A S K E R. 1 H R A C 1 
I<. imler Nere ye Nasıl 
Asker Çıkarabilir? 

Alaskaya, Avuıtralyaya, Hindista
na, İngiltere7e.,, Asker çıkarı. 

Iacak mı? 
Şimdiki halde herJtesi endişeye dü~ 

şüretı. fikir budur. 
!lir ııenedenberi n sbeten sakiılleşcn 

lngilizler yeniden kuşkulandılar. Mılli 
emniyet nezareti tarafından neıredllen 
bir risaleye göre İngilz adalarının iıı-
tili tehlikesi it:alo edi!mi9 olmaktan 
çok u.zaktır. 

Almanlar da İngilizlerin radyo vr. 
sair •aıııtalarla ilin ettikleri bir as
ker çıkarılma ihtimaline karşı lazım 
gelen tedbir!erl alıyorlar. 
Şimdiye kadar Girit seferi karaya 

asker çıkarılma ihtimalinin bir nü:nu· 
neıl olinakla kalmı.,t'lr. 

Orada maHlm olduğu üzere muvaf· 
fakl1etli ve emin bir ıurette bütün va.. 
sxtalar kullanılmıştı. 

rı ' Evvelce Karaya Ya-
pılan İhraç Tarihleri 

Nlun 1940: Norveçı Alman lh· 
racı. 

Mayıs 194<' : M Utteflklerln Nar· 
vlke mukıı'ılı ihracı. 

Hu:lran 1940 : lnglltere • Nor
mandlya adalarına Alman lhraor. 

Hulrnn 1941 : Glrlde ve Ege 
denizine Alman hlracf, 

ilkkanun 1941 : Flllpln, Cuam, 
Wal<e ai:lalııırına Japon lhraöt. 

lklnolklnun 1942 : Malezyaya 
Japon lhraoı. 
Şubat 1!!42 : Slngapura Japon 

ihracı. 

Şubat 1942 : Cavaya Japon lh • 

lan içinde pike tayyareleri dalar, mit
ralyözleriyle yeri süpilrlir 're nihayet 
paraıütı;üleri koyuverirler. İçjndekiJe.. 
re bir zarar gclmemesı için tayyare
ler mUmkün olduğu kadar 1eryii2Uiıe 
yakın olarak iruniye mec'ııurdurlar. Pa. 
ra:ıütçü, ne kadar yüksekten düşerse 
Yere lninceye kadar bir çc:ıık kurş\lil 
yarası alması melhuzdur 150 metreden 
yere inmek için sarfedlıen vakit an
cak bir kaı; saniyeden ibarettir. Bu 
mesafeden o derece süratle inerken 
indiğinln farktna bile varılmaz. 

Paraşütçülerin teşekkülleri: 
paraşütçü alayların hazırlanması 

'İngilizler de böy!e bazı teşebbilsler. 
de bulundular; fakat bunlar hemen 
tekrar vapura irklp hareketi ile biten 
birer tecrübe kabilindendi. Onlarc-a 
bütün işgal müddeti -Bulonyada ol· 
dutu gibi. bir kaç saatle sekiz dakika 
arasında değişen bir zaman meseleııi
dir Bu harekatı "Komando" lar id.ıre '[ 

raeı. 

Mayıs 1942 : Madagaskara in· 
glliz ihracı. 

için Alman erkanı harbiyesi ı-ok 
çalışmııstır. Taliıtıleri teıekküllerinin 
mükemmeliyetini temin eden cm mü· 
him amildir. FaallYet zamanında bir 
paraşütçü düşilnmedeıı makine gibi 
hareket ctmoktedir. Talimlerde atıa. I masmı bilmek, yere temas ederken a· 

Haı:lran 1942 : Aleutyen adala-

1 

yıklarına bir zarar erilitirmemek için 
büzülmesini öirenme1ı: lazımdır. 

Her talimden sonra paraşütçüleri 

·--------------- doktorlar muayene eder. Ayrıca aşa
rına Japon ihracı. 

edi~orlardı. rm garpte yaptıkları istihkamlar h;ık. 
kında dikkate deier malO.mat vermek. 

iıda bir ı;ok mümeyyizler paraşüt•,;ü 

namzetlerinin nasıl indiklerini tetkik 
eylerler. 

Lord Lui'nin vazifesi: 
9u hususi teşekküller isimlerini 

Trans-va! muharebesinde lngıliz 
ordularını oldukça sarsan Boer gruı>
lanndan almışladır. Hepsine Kral a· 
ilesiyle yakınlığı oları bir prens "Lord 
Lui Montbatten,. kumanda eder. Lord 
Lui Montbatten, Visamiral, hava vis 
mareıı,ıali ve Generaldir. 

Harpten evvel o ancak iki scbenten 
dolayı tanıruyordıı: İngiliz hanedanı 
Alınan aile ismi olan "Brunswick..Ha. 
npvre,, adını nasıl "Windsor" a çevir
mi§se o da Almanca ismi olan Batten.. 
ber~'i İn~ili:ı:ceye çevirmesi; ve bir de 
Berckley Square'de güzel karısı M.ıri 
Ashley'lc parlak kabul resimleri ver
mesiyle meııhur o1mu3tur. 

Bu kabuller esnasında bilyilk poker 
partileri yapılıyordu. 

Harptenberi Lord Lui'nin şansı dön· 
dü. Kumandası altında bulunan Jave. 
line'i kaybettikten sonra Illustrioua 
tayyare ıemiıtinde de iki defa tor· 
pillendi, 

Gemisini Amerikada bırakarak Ko
mandoların başına geçmek il.zere Sir 
Roırer Kcyes'e halef olmak için İn
liltereye geldi. 

Bu teıekküller üç kuvveti de cami 
oldukları için Lord Lui kırk bir ya,. 
ımda olduiu halde Kraldan sonra de. 
niz, kara ve hava kuvvetlerine k;ıman· 
da eden bir sıfatı haiz bulunuyordu. 

Almanlara gelince: 

Şimdiye kadar Komandoların rolü 

tedir: 
"Fransa ite mütareke imzalandıktan 

biraz sonra ağır bataryalar her taar~ 
ruza karşı hazır bulunuyorlardı. Ondan 
sonra erkanı harbiye ~imdiye kadar 
görülmemiş bir müdafaa sistemi tesis 
eyledi Bütün salıili ağır batary\'llar 
müdaf~a edlyor. Bu topları raylar ü~ 
:l\\ednde mütelıarr.ik bataryalar kuv .. 
vetlendiriyor. Bu müteharrik batarya. 
lar derhal lüzum görülen noktaya gön
deriliyor, 

Her tarafı tahkim edilen sahillerde 
piyade kıtaatı da haım?anmı,tı. M~ 
törli.i Alman kıtaatı 16.hzada bir nck
tadan diğer noktaya gevkedilebllecek 
derecede mükemmeldir. 

Sahili müdafaa eden Alman ordusu 
deniz ve hava bakımından da en mü.. 
kemmel istihbarat servisini temin ft
miştir. Bu itibarla onu bir silrprale 
avlamıya imkan yoktur. Gece gündüz 
bir çok hücum botları sahilde karakol 
ge:ımektedir. 

Buna rağmen be!ki seri ve ufak bir 
kaç vapur sahilin bir noktaııına bir 
kaç yüz kişi çıkarabilir Fakat Av
rupaya öyle ağırhğile, c~phanesile u
sulü dairesnide bir karaya asker çr
katılrna hareketi yaplınasına imkan ta
savvur edilemez.,, 

ihraç hareketinim tekniği: 
Bu teknik Alman ordusu tarah:1· 

dan evveli Norveçte, sonra da 
Giritte tatbik ve tanzim edilmiştir. Ev-

Amdrikada 360 paraıütı;iiden kırk 
beşi korkarak atlamamıs, kırkı da ye
re indikleri zaman aı: çok yaralan· 
mıştır. 

Paraşütçüler yere varır varmaz nak
liye tayyareleri keçe san!ı mitralyö:ı· 
leri cephane sandıklarını, silahları ye
re atmıya başlarlar. 

V edetler işe girişiyorlar: 
paraşütçüler kendilerine gelir gel• 

mez hemen harekete geçerler. 
Manga manga, bölük bö'ük, tabur ta
bur hücum ederek evvela tayyare mey
manını işgal ederler. Yere indikten 
sonra ba iş on dakika sonra bitme
!idir, 

Almanlar para3ütçülerle hava piya· 
deleri arasında bir fark yapmışlardtr . 
Bu ikinci kısma "Luftlandtruppen" 
derler. Bunların vazifesi paraşütçülerin 
muvaffakıyetlerini genişletmek ve ay. 
nl zamanda karan ihraç edilen kıtaat 
ile münasebet tesis eylemektir. Glıit 
tamamen nakliye tayyarelerlyle ıeti
tilen tı:unetler tarafından işgal edil
mişti. 

Bu esnada hücum botlan da işe gL 
rişeceklerdir. Yxldırrm gibi süratle 
pJaj?arı, küçük limanlan, sahil, nchlr 
ağızlarını işgal ederler, oraları düş.. 
mandan temizlerler ve sahil batarya. 
lariylc deniz kıyısı arasında sun'i bir 
duman perdesi yaparak asker dolu 
mavnaların 7anaşınalannı kolay!aıtı· 
rırlar, 

Naziler, lareşal Artbur'un lhtan
r:ı!, Alman sıvil halkmtn, kadın ve 
r:ocuklarmın imhası şelrllnde tefsir et
mekte ve bir gün kendi5inden bunun 
hesa'bt sorulacağmı s15yleınekteclirler 
İngiliz mahfilleri ise, Nazilerin hiç e~ 
bemmiyet ve kıymet vermedikleri bu 
tehditlerine karşı şöyle demektedir -
ler: "Almanlartn hava Mkbniyeti el
lerinde oldıı!u zaman vah~iyane bom 
bardıman ettikleri İngı1İ7. şehirlerin -
de de sivil halktn, kadınların ve ço
cukların buıunduğlmu düıilnmeleri i
cap ederdi. İngilizler şimdiye kadar 
Almanyada yalno; harp sanayii mer
kezlerini bombardıman etmişlerdir. 
Halbuki Almanlar ek!'eriya Country 
gibi askeri bir ehemmiyeti olmıyan 
tarihi ,ehlrlcri kasden tahrip etmiş
lerdir.,. 

seri keııif hareketleri idi, Bu iş. velA taarruz eden kuvvet seçilen a.. 
lerde de amirlerinden fazla muvaffa· raziy.i inceden inceye tetkik eder •e 
lı:ryete nail olamadılar. sonra H saatinden itibaren yapılacak 

Lord Lui'ye karııı Almanlar General hareketi kronometre!iyecek blr "proc
Gert Von Rundstedt'i çıkardılar. Bu ram,. tertip eder, Keşif tayyareleri, bir 
general Fransa harbini idare etmiıı ve çok fotofraflar alırlar. Tayyare dafi 
BotttUenny ordula.rnr Ukrayna'dan ko•• toplarının nerelerde oldaklarmı anla. 
muş milhir bir askerdir, mak için mahıus toprağa doğru yak,. 

Sekil ve şemail itibariyle tam Alman la\11rlar. Bu ıuretle oııları ateıt açmı-

Mavnalar mot6rle hareket eder Sa
hille ideta bir köpr'U vazifesini gÖrUr 
ve bu vasıtalarla nakhıdilen hafif tank 
lar dtthal karaya çıkarak faa!iyete 
baılarlar, 

Tekrar gemilere irktlp: 

* . 
Müttefikler ve Mihvercner tarifm-

cfan başka başka tefsir edilen SüheyU 
kabinesinin fatlfqıq, ıeçen haftanm en 
mühim siyası hAdlsesini tqkil etmiD
tir. 

Zengin Bir Dil~nci Daha 
Yakalandı 

Sokakta dilerorken evvelki &ün 
yakalanan sekiz dilendnin üstü aran
mış ve bunlardan Fntma Kuşlulartn 
tlzerinde 'ki beşibiryerde, 7 san lira, 
l~IJ kuruş boztık para bulunmuıtur. 

Dilenci evinde de 5 - 6 bin lirası 
t>ulunduğunu söylemi~tır 

askerinin timsalidir. Babası, büyük ya mecbur ederler. 
babau, dedesi ve ceddi asker olan bu 
adam aı kabın mesleğinin en büytık Bunlar sayesiııde pllnltt buırtarur, 
muvaffakıyetinl kaydetmekten mahrum ve fotoiraflar, paraıütçüler, piyade, 
edilecekti. Zira 1938 de tekaüt edil· hava ve denli lmirleri tarafından tet
miııti. O yaz mevsimi tekrar orduya kik edilir. Asker ihracı için hava saha
almdı. Ordularının başına geçti ve sına hakim olmak tarttır Bunun için 
askerlerini cebri' yÜrüyüşle Polonya binlerce tayyare çıkarıbr. 
hududuna ıötürdü, ~aptııı manevrada Evveli bombardımanlar araziyi üç 
Alman ordularını ilk yıldırım zaferi· yüz, beş Yüz kilometre derinliğine 
ne nan etmiştir. ıradar hazırlarlar. 
Şimdi Mareşalin vazifesi, Stalln'in Ondan sonra pike t ı · · 

müttefiklerden gatpte ac;ılmasıtıı hte~ iririşir· Onlar "f 1 ~yyare erıdı$f~ 
illfi lkind cepheye meni olmaktır. · ın vazı e erı tayy.ar~ ". ı 
İngilizlerin bi k k t hd'dl ~opla~ susturmaktır. Paratütçillcrın 

r as er çr a~a e 1• ebeımnıyetl ihraç harclrednJıı bael:ın· 
nin ne dereceye kadar dogru oldugu a·ıcındadır Onlar ta d 1 
bilinmiyor; fakat Mareşal buna mani h" · -d yyare mey an ırı. 
olmak iÇ!n bütün tedbirlerini almış m sa ıl mu afaa.sınrn arkasm~a bulu. 

l k b ki kt d
. itan noktaları istıl§. edeceklerdir Bun.. 

o ara e eme e ır d · .: · an sonra nakil tayyarelerı ıorü"!'lür-
Arazin.in hazırlanması• ~r. Giritte ''I. u. 52'' lerin gördük-

1 
. . • !eri iş hala unutulmamıştır Bu tny 

111 senedenberı Todt te:ıekkülü Nor. "ar-' r · mi b k' · ki d·. 1 ,, cıc yır eş ışı na e ıyor ar ve 
. . v~ç ve Fran!la sahillerinde kuv. tçinde beşer kişi bulunan beş de pli· 

•etlı uıtihklmlar yapmıştır. nlk sUrttk!ftyortardt. 
"Brussler Zeituni" gazetesi Almanla· İnfilak dumanları, aun'i sis tabaka. 

Motörlii nıavnalarm getirdikleri 
müsademe kuvvetleri limanları, 

plijları zaptedince rnuntazam kıtaat 
sökaıı eder. Harp filolannm faali.yete 
geçmeleri de kuvvetlerin karaya çıka 
nldığı umalardadır. 
Onların hedefleri kafileleri lcotıı· 

maktır. 

Burada da tayyarenin rolii mühimdir: 
Çünkü açıkta düşman filosunu y:ıka 
lamakla mükelleftir. Jngl?!zlerln Prlnı-e 
of Wales1e Reputıe'ü kavbetmelerine 
sebep yanlarında tayyare bulunm3ma
ıııydı Karaya asker c;ıkarmanın en nı
zik zamanı ihraçtan d!Srt gfln sım,.ıı 
yani düşman :venlden t~eklriil ettilr;.. 
ten ve ya1'dımcı kuvveUer getirdikten 
ııonra baılar, 

Taarnıı edenler bu mretle ihata .. 
ı!ilmek tehlikesine maruz kalarak im. 
ha edilebilirler. 

Bir an bile durmak bütün taarruz 
kuvvetlerini tekrar denize dökebilir ve 
bu suretle onu fellketll bir lrklp ba• 
reketine mecbtl?' edebilir 

' :e. 
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Bizde Mantar Ayakkabı Öksürük 
Y~zan· ULUN AY 

Nasıl Başladı, Nasıl 
Rağbet Buldu? 

Ha11itai llzlünlu aksesuvarlarınd.lıl 
olan öksürüğün bir cinayetle rıe 

tkeılmecek ıctvsı sebeplerinden biri 
olacajmı hi~ ıanmıyordum. Meğer bıı
saa "ölünün körü" rolünü oymyıın 

manalı bir öksürük odasınm önünde 
~ tfyen bir delikanlı ile bir va. 
şrtıru birbirlerinin üzerlerf.n .. sald ırta.. 

Eskiden Herkesle "Mantara tastı,, ca1r kadar netameli bir hadiseymiş' 
Gazeteci!iğiıı eski şekli olsaydı, bu 

D• Al Ed·ı· k c· ~. M t--a vab:ta batlık olara'li "Kan ı ök~ürük, ıye ay U lr en ~amal Qft wı denmez; "Siaı -i- Hunin" gibi Serveti 

Basanları Parmakla Gösteriyoruz ~i~~i;d:!:ra~~~d~~trrlatan fınngoıu 
Kıaadan biraz "L ben de yeniden Öksürüğün hastalık şeklinin tahlf. 

zunca boylu, ~ YAZAN: -·, mantar ıoıir,tmcdl~ !ini Lokman Hekimin sütununa brr.a. 
duru beyaz tenli, yü- Fakat ne hıkm'!ttır ka!un. Bb:l altkalandıran edebi. lçti-
zü kadar kollan da 5 A 1 D K E S L E R 1 anlıyaın11ditft, . harp;. ınal, idete, teamüle hatt& ananeye do-
beyaz ve pudralı. Ge- i;en scmra bir tutr kunan şekillerine bakalım. 
nış kalçalı, baldırları tu ki, mübarek. Ka. Öksürük, yürekten bir gümbü~•a 
haddinden fazla kabn, ıöltü; belki dın1ar memlekette mantarın kırıntısı- halinde kopar; ağzın tıwamnda kub. 
de vficııdünli sıkın koru.sının tazyiki nı bile bırakl"\adılar. Fakat orta ~111 beye çarpan bir tarr~ka g 1b akis yap. 
ile fazlaca ta11krn bir bayan. sınıf deiil ba.. Zcnein tabaka. Sebe- tıktan sonra sıvalan dökerek bir ı:ıer-
Yaşı kirkı llllllıt- vUc:udii teklini de-- bi de memlekette ~-antar ka!madıiı. de üzerinden "Böhhhöl' dıv!' gümlel'o 

ğiştirmiş otnıasına ra~eft fevka!ide mantar ankkabdcr kosele ayakkabılar- &c buna "Pİitnvcu öksürüğü" derler 
güze! ve çekıcl bir yUtil var. Bilhas.. dan daha pahah,.a mal ol4ıtlta kın. Bskiaen gece: fenersiz tokaklarda 
sa gözlerinin c;ızibesine kapılmamak Malfim ya, kadm milleti !>'iye, güz .. karşıdan geleni korkutmak için bo:ı;le 
mümkün değil. Pek de giizel konuşu. le, sağlama değil pahalı~ dütkilndlir. t>ala:'Vr2dan öklliren ler vardı ; hatt!: 
yor: 

- Bilmem ki, diyor, hiç dayanmıyor. 
bunlar. İşte bakın. daha bir ay evvel 
yirıe sizden aldımdı, darmadağın oldu. 
Tamir de kııbul etmez diyorsunuz. 
Kunduracı: 
- Maalesef öyle efendim, dltc>r, ba 

tam mantarlı iııkarp"nler tıntır kabul 
etmez Esasen satarken de arz etmiş
tim, sağ!amhğını garanti edemeyiz 
demiştim. 

- SöylediııU:di ya.payım 
mecburum, mantar ayakkabı almıya. 
Bu biraz da 'boy meselesi. 

- Bo,yı;mııa:un nesi var hanm efen· 
diciğim. Tam kadın boyu. Size en son 
modelleH takdim ı!deytm, Bit m6de1 
beğenin.is, yarım mantarlı, kösele bir 
iskarpin yapayım. Bakın ne kadar be
!eneceksiniz. Hem zarif, hem saltam 
olur ..• 

- Öyle ama kösele ayakkabılar da 
Uç glli:ı de formllftll kaYbedtyo . 

- Birşey olmaz efond'm, bunlar, 
formalarını onlar kadar da muhafaza 
l:tbtezlel', laıtat fotnıaJAr.löı kajrbide. 
cek kadar dayanmıyorlar ki. ;ij:em bi
raz küçük alıyorsunuz. Sizin ayafınız 
etlice, 37 numara lf'Yersmtz, bıılblıki 
35 numara ahyorsnnuz 
Kadın, model kataloğunu kanştm· 

yor, tıem resim Uzerin1!~ tlitckalaıca 
duruyor, sonunda da d'rt parmak ka.. 
hnhğmda tam mantarlı bir iska::pin
de ısrar ediyor. 

- Can, baş üstüne hanım efendici
lim. Haftaya &.ır }?;&kat yine peşinen 
arz edeyim ki sallıı.ııtlığını garanti e
demeyiz. Bir ay sonra on!arda bu hale 
gelirse bendenizi mes'ul tutmayınız. 

Malum ya malımıza ... 
- Üzülmeyin canrm siz. 

hm dayanmazsa... Dayanır 
Blraı daha tin!W gi7erim. 

Vo bir cm İskarpini 35 liraya pa. 
tarltk ediyorlar, güzel yüzlü, şişman 
bayan yirmi llra poy veriyor, &ılııp gi .. 
diyor 

* * ıatnbulda, hattl İshnbulda delil de 
Tilrkiyede ~ntar ayakkabı tcad 

eden kunduracınm dükkS.oındayım. 
Kunduracı: 

- Gördünüz ya; t!iyor, mantar 
ayakkabı &evdasını, Biz ne yapalırrı ba 
rağbete ... 

- Fena mı caitinız pek befeiif,UjOr, 
demektir. 

- Amnn feııdlhı~ aman .. eJJnlai a
yafnuzı i;pe)'im kulunuz, kurbanrmz 
olayım, sakin JUtnayın bu belayı ff. 
nlm lcad ettiibnl; Vıllahi erkekler 
camnnr çerçevemi indirirler, beni gzll'" 
dUli:leri yerde ta.p. tutarlar. Hani Nno 
rettin boca: 

- Sarımsakla oat yemeslni ben ka.4 
ettim ama, kendim de befemnedhrif 
!emi3, o keb;ldan maat~ -ayakkab:YI 
c1t ben icat ctthD amı lı:enôlril de b..., 
lenmedim. 

- Kazancı lyl ya ona bak:. 
- Yerinde kalsın onun kuancr. Vaı. 

lahi erkek dostlanrnın yüztine baka. 
tnıyonım. Hem kazancım nerede? Kao 
sanan mantarcı. Bize çilesi dü3üyor. 

;tr * Mantar ayakkabımn nasıl icat eo 
dild!fini anlatıyor: 

- Efendim, diyor, bu mantar ayak: 
kabı, bir İtalyan erzastıdır. MalOrrıya 
ltalyada hiyvan ve ha~ madde ~ 
cllr. Bllhasaa lıöylü 1er kundura sıkı~ 
bil çekerler. İta!yanlar köylüler 1~11 
.oracia mantar bot olduğundan- nı.uı.. 
tar ayakkabı icat etmiş1er. Hem ha-

Pabah okun da ne olursa olııun. O, - Korkuyorsan gel cebine ök'!üre. 
parası ile övünecektir. yim: Hizumund3 koyuverirsint Diye * * ökslirüğü kabadayılık levazımı yerme 

Mantar ayakkabınm mucidi bana kullananları da bilirim. 
mantarın nHıl teditili idildlllnl .Bir de "ben buradayım,. m.anaama 

de anlattı: selen tibtiriik nrdır. Bıı, eskiden tim-
- Efendim mantar, dedi, üç nevtcllr: diki Tarsan sayba11, yebut T!ro•ıyen 

Avrupa mantan, balıkçı mantan; )'er. nağmesi )'erine kullanılır ve en çolı: 
li mantar, Türkiyede mantar 1eti$Dlez. zamparalık !!eminde harcanırdı 
Ama yioe de bir yerli mantar ~ Bundan 10nra bit de '"nifitebtt tik· 
dır. silrütü" vadır ki, Arnavut kaldlt'ımı 

A•rupa mantan, blldiiimiz mantarın döeeli aokaklarda cumbanın arkaımda: 
rayet ince olarak cekUiti. yaıi1 toz "Öhhö! Öhhööl Öoöhhööl'' ıeldinde 
halin• retlrilişi le 'Yfl qo 4enilen Yl• ıunncli bit eda il: sal.rverltir; akabın. 
pılbn bir madde ile lra"'bnlıp ~ de de gırtlak nagmelı; mermili, dalı.. 
re• eclllmek suretiyle pltk haline ıe: meli bir de "bHk tur koyuverlUr 
tirllerek yapılıyor. Ba "Seri" )'e "istiskal 6bfirllfü" 

au llla(ltarlar gayet aatlam ol~or. d~ni~en tiryaki ölCSürüğiinü de soka· 
Eskiden SS aantinı en1ndo, 00 aantim bılirız. 
bo,.ıa q bir saatim b'ınltfıncla "Roll'lantilc 6ksürük" ekserlya ed~ 
bit pl&k 100 _ 150 kUruştu. limdi bo- biya.tta kullanılır. Menemenli zade 
lutaalı: 18 - 20 liraya alınz Ti.hır Beyin: 

Jlalıkçı mantarı, manbrlar~ ~ sai. Bilmezdi kendi derdini ya!nı.z b!r bk-
laımdır. Bunlar bahkçılanıı atlarda. ılir.l ! 
voltleıdt kullanılamıyacali kadar kli- Diye ba,hyan hazin bir şilrı nıdı, 
çülclWıten IOQl'I. aattrlı:lan mantar!ar. Bizde, ökeüriife en fazla "edebiy.!ltt 
dı • .Kilo Ue eatıbr. Kilosunu beı, •I- c.dfde• devrinde rol verilm ~ir. "La 
tx 1lrtJa alıyorduk fakat artık 0 da Dam O KamelJ'B" kıyafetli matnlı:alar, 
kalmaclL Balıkçılar' bile mantar baıa.. beyu lllı:e döşemeli salonlarda ro
~lar manlar dinlerlerken bir öksürtiğii e

er!f -__lara ıelince bu marı- zen mini mini keten mendillerini "1!re 
ta:t ılp mantarlan, ufalan..:ı., babk(ı dü,Urdilkleri saman üzerinde ela ma 
m~tarlan. kunduracı dllkklnlanncla kırmızı bir leke bulunur 
birlJanff krrmtı ~vrapa mantarlsn Bir de "Ehem de ehem!" teklinde 
tojtlanıp, ufalanarak batta içine kabak bir .r:eklenme ~lt~liriltü vardır ki huna 
ı;eldl'defl kabuğu, kitxt mub.yva• hedef olanlar muha~lannı kerritk ve 
maranıos talaıı filln ıh k~rı11tınlarak ktl~ık ıibi sert maddeleri öğütmekte 
yapılıyor, Ago denilen yapışkan m'ld- !h~ısas.~ olan, bir h!yvana benzetrnek 
debin J'erin• de tutkal mı kullanıyor- ıı;ın: Ne o ..• Bogazında kılçık mı 
.~ D8dfr san telince ddıh1or il• kaldı? .. derler. 
telbı: de dikit batmayor ve kola; ke>- Biltün bu çeşltlerjn içinde bir SfD. 
Ia-f 7apıf11U:ror Santimetresini •imd;· Ci öbür dünyaya, d ~erini de hapisha 
lik 6 buçuk 7 lruro~a. yarti 30 santim ı:eye gönderen "kati' öksürük" ek !c
eninde, 90 ıantim bo:vuııda, bir buçuk tı. Bu s.on vaka ile "seri" tamamlanmıı 
santim kalınlığında bir plakasını ~ş demektır. 
buçujt al~ liraya ahyoruı. Maam..'llih . "Vaktiyle vezirlerden biri uzak bir 
bun?arın sekiz on liraya olanı da var. vılbete tayin edilir, Yola çıkacakları 
Çünkü içlerinden iyi olanlan a:vrdıp sırada perde çavuşu paşayı etekl rc-
ayn satılıyor. rek, kendi yeğenlni de beraber alma• 

- Mantar para ediyor demektiri' latı~a müsaade edilmesini rica ed r 
- Hem de ne para ediyor bizim Vezır ra.r:ı olur; yo!a çıkılır B ir ak-

diikkinlardaki clökiiDHilui aıW: kırın. şam kırda gecelemek icap eder; çl.i 
tın gibi saklıyoruz. Kilosunu iki lira- dırlar kurulur; gece ,.ansı .zaten h• 
ya satı10ruz. Eskiden herkeıle "ı:ntn. ~ı~r uyıf bir adam olaıı.,vezir ciX-. 
tata bastı'' dlye 8.la1 ediyorduk, o'm ~.ürlir; .~ışardan bir ıes .. cevap •erir 
dl mantara bıisan babayliiti panııak. Patla! . İkinci l>!r 8k'lurük 'i!e ::ıyn 
la gösteriyoruz. Utifat ile karşılanmca vezir öfkelen r 

perde çavuşunu çağtrır: kend sin 
''Patla!" diyenin kim oldqimııı anl 

Yeni Ticaret Müdürü masıru emreder. 
Çavuş çıkar, kııprda n6bet bek'iye 

yeğrnine ııorar.. Paşa çadırdan li 
muhavereyi dinler: 

- Dire nabekar! Demindenberi ö 
aürüie "patlat" diyen kim ola ki? .. 

- Benim Emmi 
- Ulanl Kosk~ vezire "patlal 

denir mii' 
- Emmi! Ben "Patla!" dedim 

Vezir paşaya demedim ki. Öksürme 
of b!lmiyen tık nefm mnrdarın b 
öksürüyordu, ona dedim. Yoksa b" 
mcz mlyimi' Bir vealr ki öbiire, y 
gök tireye!., 

ELiM BiR ZIYA 
Osmanl! Ban • 

kası sabık mü -
dürlerinden ve 
Arslan Çimento 
üıbrikasr sabık 

fif, ben ucu olayor, ~ Eski Bağdat Ticaret Atafftnll .ea-
Ba kaba kö,.tfl aJ'alrkabıll 1leaaJa.. ha, İstanbul Bö}Jıe Tıcaret MüdQrlü

fundan ötilrii :vavae ,...,., " Mtta1t1 IOne tayin edilini~ir. Yeni müdQr 1fe 
tekitnül ede ede !ta!sran "telıfrlerinde b.-ışlam1ı::ttr. 

muhasebecilerin • 
den, İstanbul bina 
t'ergilerJ itiraz ko. 
ml~onu lzasm -
dan Of:man Nuri 
BeJliCQ.n tedavi e
dilmekte bulun -

az kazançlı ailaletfıı. lradlll1iriDa da ·~C:::::=:::::::=:=::=rC:===:2::::==:=:&: 
lntikil etmlf. 

935 te, ben de stanba!dald orta hal
µ ıitel~rfn kadınlan lchl •caz bir a
yakkabı ti,pl ararken bu mantar lfak.. 
kabıyı buldum. Derha! İtatyaya sipariş 
Hrdlm, en 111 etitililen uoo tir~ 
ık mantar getirttim. En şık, en zaıjf 
modellerde kundl.lralar Y«P'P UC11z ~ 
cuz aatılığa çıksrdlm O samanlar. bir 
kösele kadı ıı ayakkabısı Sf'kiz Iirata 
i,e, biı bıınları beş altı liraya veri. 
yorduk. 

Fakat Yl!zltne bakarı otmadı ct!!;ı
hetluin. Kaldı mı ayakkabı vitrirıde 
Bereket versin bobstilllie. O -ıam~ 
hobstil moda5ı yeni yeni çıklyor:iıı. 

Bir kaç bob!'ltil bayan bunlardan ·ha. 
fifliğinden ve uca21uhndan Htlirll ntRj 
ayakkabısı o!arak bir kaç em aldılar 
Hatta ayakta görUlsün diye bazı na. 
ıenintere bedft'a verdtm. Nene efm. 
dim, uzatmryahm, 1500 liralık mantan 
üç senede .r:ar %or satabildim ve pa. ~~ 
ramt dara dar kürta.rdım W 

Mantar ayakkabı tutmadıir Jçin, 

MERHUM 
Eczacı Kazım Can'ın 

MEVLODO 
Kendii!lni tanıyan ve 

sevenlerin hicblr zaman gön
lün.fon ve ruhurıdan çıkmı
rarok olan niz babamız 

KAZIM CAN'ın 
füfönilnün seneyi devriveGl 
o'a'l 5 Ağu.-tos 942 Car•-m
be «flnft 3f1e n•mazınt mO
teı~ Macka _j'~iklY" Ca
miirıdı? cıkUnarak merhumuıı 
nıhunR ıthaf edilecek olaıı 
Jlı(evli\de ekrabı \'e dostla
rırıuı teır.i1'ler1 rica olunur 

Merhumun Dım~dı 
ve Çocukları 

duğu Gureba hastanesinde 
iniştir, 

Cenazesi bu;:ün nıE:zk(\r hastaned 
saat üçte kı:ıldırılarak Edirnekapıs 
dl Şehitllltte defnedilecektir, 

Y eşilköy Nuri Demirağ 

Tayyare 
Bu ayrn 23 üncü pazar gü 

ucu<'11 VP yapıcı talebeler 
~ında tavyare \.'e pltınor musa 
lc- ::ılan ysıp1lacak mükafatlar t 
~ı olunacaktır. Gosten ve var 
lar~ saat 14 30 da ba<:lanac-ıı 

Vatanı diisman Pcavn?• 
:rıasun bulundurmıık ıc-irı 11' • 
~leman yetiştirmek gey~ine rr. 
tuf ve Türk delik:uılılarına v 
tacak yegAne spor bu nevt h 
ketlerdir. 

Her Türk gelir seyredebilir 



" r 
ı 

1 

l r 

' 

• 
HOLANTSE eANK:ONfr..v. 

ISTANBUL ŞUBES~ 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

;JANSI : MEYDANClt< .. ALALEMCI f.iAN 

lTITfJN BANKA MUAMEl. ~ı ~Rr · 

KAŞA 
" 

ICARI 

Güzel Sanatlar Akademisi Sergisinin 
Müddeti Uzatıldı 

Gösterlleon umumi alA.ta Qzerine bütün ıubelerlıı tştlnkljle 18/'1/942 
"arihinde açılmış olan sergi 13/8/942 ak~ma kadar denm ed~r. 
Ser gun "ôlat 12 den 18 ze kadar bütün z.iyaretçilere açıktır. (8277) 

K. TASARRUF 
HESAPLAR! 

I lklnclt~§rln 
Ke:fdesfne a:yrıhn 

ikramiyeler : 
1 adet 1000 liralrk 
l ,. soo .. 
2 .. 250 • 

.. 100 • 
so • 

• 25 • 
10 

RE KOR! Teminat Markasıdır 
Nefis bir pirinç unu isterseniz bakkalınır.dan muhakkak 

''REKOR Pirinç Unu,, 
ISRARLA iSTEYiNiZ 

250 - 500 velOOO Gramlık AmbalAjlan Vardır. 
Adra: İstanbul, TfiUinrttmrnk Kemerli So. No. 21. Tel: %4191 
~ ................................... r 

t 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kunılu~ Tar.ih.I : 1888 - Se:rmay esi: 100,000,000 Türk Lfraıt Sube ve 

Ajans adedi : :&63 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. ' 
.Par• biriktirenlere 28.800 lir• ikramiye veriyor 

lzmir Belediye Reisliğinden _ 
.&elediye otobüs idııresinc 27 kalem yedek parça .. atrn alınması. yuı 

i leri mududil!;ündcki şartnamesi veçhlle k:apa1ı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 'Iuhammen bedcli 15188 lıra mu' akkat teminatı l 138 lira 93 ku· 
ftftur. İhalesi 14.9.942 Pıızarlc~ ıtlnü saRt 16,30 dRdır. 

2490 .. ayılı hnunun tar tatı dah Uinde 'ham'lar.mış teklif mtktupla
'rfyıe ihale gumi ıızamt saat 15,30 a kadar Encümen riyasetine verilir. 

(8286~ 

3 - 8 - 932 

11/11 ................................. ... 
/' 

1 iŞÇi ALINACAK 

iEYAHATIN 

Her umanki libf seyahatınu::ı sağ ve sa. 
Hm bitirdiniS: Bunu o kadar tabii gö .. 
rilyonanuz ki harp zamanmda bile de-

ntiryobanmıza gilvenmemek imkinsndır. Bir 
Lokomotifliı bonlmuş olduğunu hiç işittiniz 

mi? Gaytt&, ytik ve a.pnmaııın hepsi de art .. 

" 1D1f olduta harp zamanlarmdıa bile böyle bir 

.hal vW deifidir. Lokomotifin hiç bozulma. 

muıni tem.ta edea bfitftn ihtimam \re san'atı 
hiç dilt8ndflnib ma? Lokomotifin yalnız bir 

SONU 

' 

BÜYÜKDERE 
KİBRİT FABRiKASI 

MODORIYETINDEN: 
Kibrlt fabrfbsı fçhı aşatıda yudT prtlar altuıda erkek, bd.!n 

T9 ~ f~ almaC"aktlr 
1 - Te~brika • Jşr.flerinı fa C(1nle:rl oaraszz l1Cak ~ile )'emeği 

nrillr t' 
2 - Ôoretr.,." 

., l!rtnıt( 'eeftff., 
Normaı mesai n•flerf fefn ertek 1'c1Jere yapbrl'Iacak ı,m IBahf

yetine ~ aat basına Q.cret beublyle .ründe 100 kuruatan 1'11 ku
ruşa Jcadu. 

bl K•Jfn rfenerc 

Monnaı mesai aaatlert lçln kdın l~ere nptrnlaea~ !sin mahi
yetine söre 75 lı:unı~1&n 110 kurusa kadar. 

c) 12 ya~ndan ıe ,.aşma kadar olan erkelC "'8 ld% eoculdara: 
Normal ınesai saatleri için çocuk !içil.ere saat bat& Qeretl heıı~ 

le S5 lnmlı • 

d) T•lımlt ve Tahllye, Avfu rr;llerh 

mah.f7etine C6re 150 ı:caclan .. 
e) trnfa Meuf Ocretfert: 

Xoord.lnuyon Heyeti kararlyle fatirficanfn Kflnde yapacatı 1 eaat
Ult fa.Ela çalı~alann -X. 30 zammı lllve edil.dilde normal mfll&i ne 
100 - 170 kunıtt1 kadar ilcret alan bir işçiye 150 den 250 kanıp 
kadar. 75 - 110 kuruı,;a kadar alan bir Jsçfye 110 -· 160 kurusa kadar. 

l 
6S kuruş alan işçiye 95 kuruş; 150 - 170 kuru,a kadar alan laclye 
~O - 250 kunı~a kadB!' gündelik verilecektir. 

3 - Knnum vergiler Jşı:ilere ait olmak Qzere ilcretler, fabrika 
dııhilt tlılimatnamnlnde yazıl! bükilmlere göre her 15 ~de bir ~
denir. 

f - İıçiler, yatacak yerlerini kendileri ~in ederler. . 
5 - Talip olaıılann BOyükderede Bayükdere - Bahcekay Yolu 

O.Zerindeki kibrit fabrikası müdüriyetine nüftu tezkereleri v. alb 
fototrafla beraber müracaat etmeleri flAn olunur. 

Tesviyeci, Tornacı, frezeci Ahnacak 
!Cibrit fntal eden dairelerde veya fabrJlta tamlrhar.eslnde rnaldnlst 

ve makinist muavini olarak çalışma}: üzere birinci smıf teııvlyecl, 
tornacı ve ft'ezeclye ihtiyaç vardtr. Fabrikad;ı yapıla<"ak lmtı'ban neti
cesinde gö~eceklerf ehliyete ı:öre maaş veya saat ~a51 ilcretleri ta
yin edil~cekt!r. Talip olanlann vesalklyle birlikte Büyükderedekl kib
rit fnbrıka"1 mll~Orivf'tlnı- miiracaatlat1 llAn C'lunur 

. su kaynama ,me.selesin:I alalım. içinde daima 

n k:ayuyan bir ciiiümün başına neler geL 
ditfnj, ne kadar ~abuk iaı bağladığını ve bin

aedee dw ı~ aındığmı 'biliyorsunuz. Loko. 
niodf bzımJllr!lla da aynı şey vaki olur ve 
i.hınal ediline lokomotif iyi işlemez ve bunun 
neticesi olarak tren ı~ kalır ve dcmiryolu 
tıletmwtne binleTce Jira fazla masarif 
tahmil olan ar. Bunun önüne ıeçmek 

-lokomotifin rand1manmt ıslah etmek ve ra· 
batımzı temin etmek- İngiHz kimya sanayi.. 
fnin suyun e\·ııafını ıslah etmesi suretiyle ifa 
ettiin bi7.tnetle kabildir. Fakat bu, yaptlan 
vazifelerin ancak bir tanesidir. Çünkü kann

Jarda taş bağlanmanın önüne geçmek nakli. 

yat için olduğ'o kadar endüstri için de haya· 

tidir. Bütün fabrilaılann, makine ve tesisatı 

için strya ihtiya~lan vardır ve su hemen da. 

ima pisliği havi membalardan alınır. İngiliz 

kimya sana)iinin vasi faaliyetinin bir şubesi 
~e suyun temiz tutulması hususunda vermekte 

olduğu teknik tavsiye ve yardımlarla imalit 

çarklannm müessir bir surette dönmelerini 
temin etmektedir. Her sene, lokomtif ve sa- '·---............ Iİlll ................. ..-"' 
nayi kazanlannda kullanılt\n milyonlana ,._ 

Jon su İngiliz laboratunrlannın icad ve İn

@ı 
giliz kiınya~erlerinin tatbik ettikleri u. 
sullerle tnsfiyc edilmektedir. 

/mlJerial ~Ch~ical lndust'ries Limited 

Satilık Büyük 
Bakkaliye Mağauun 

Muntazam tqk:Oltlt Ye hali ha
z.ttda iyi itler varlyette Kalycın

cukulhıl'ıtnda ıs - ıs No. 

~eyoğlu Ekonomi 
MağH8"1, .abfblnin matı 

· . do1ay1siyle 
. ' 

Devren Satılıktır. 
Taliplerin mezkür mağaıaya,••11 ·müracaatları. 

...... .......... o.JılllJ09 ........ 
-. Rw ... •at il ._ _. ...... . 
" . At-il. ............... çe. 
n ............... ~,.,._,, 

BAsİT RlZA TTY ATROSlJ 
HA'ı..ID~ PiŞKiN Beraber 

Harbiyed4', Belvll bahcesinde 21 .30 da 
( ASiL ZADELER) 

Komedl - 3 - perde 

Sahip ve NeFi.rat Mi.ldürü: Halil 
Lütfi Dördüncu Gazt'lecilik ve 
N~riyat T. L. S. TAN matbaası 

Keşıf hedeii 460 lir& 90 kuruş olan bir adet ı:tilv tıımir ettirilecek
tir. Pazarlıkla ek~iltmesl 4/8/942 Salı günü saat 15.40 da Tophımede 
Lv. Amirliği satm alma komisyonunda yaptlacaıctır. Talıplerin 69 lira 
15 kuruş teminatlarlyle belli vakıtte komisyon.ı gelmelPr!. Şartnıomesi 

komisyond'l gorümr. ClOB - 8145) 

Askert tırırtlarda birıkmlş olan 13.414 kilo fırm kınntı v.- lıtııııo:mtts1 

satılacaktır Pc:'lrlıkla arttırması 4/81942 ~alı gunü na• 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın ahna koml!<yonunda yaptlacakttr. Tahmin bedeli 1341 
lira 40 kuruş, kP.tt kmlnatı 201 lira 20 kumştıır. T"liplf'rln işbu kırın
tıhın Davutpaş.'l. Torıhane, Beşiktaş \'e Selimlyc !ınnlarırıda gördükten 
aonra artttrmaya J:tlrak etmeleri. (106 - 8091) 

Kilo 
,, 

5 Aııit fMf'lrik pl1r. 1 Kg, ::i!f'lerrle. 
200 Ecks;trR jıınsiyon, l Kg. amba11'j1t 

5000 Sodyum sultat. 5 Kg. tahta kutularda. 
Yukarıda ynzılı Oç kalem lt~cın pazarlıkla ekslltm,.ri 4,8.942 Sall günil 

tıaat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma kcmi!lyonunda yapıla
' <'aktrr Tahmin bP.<ieli 3247 lira 50 kuruş ilk teminatı 243 lira 56 kunış

tur. Şartnamesi ko!l'liııyonda görülür. isteklilerin b~lli vakitte kom~1yona 
gelmeleri. ( 107-8126) -

6~00 kilo yataklık ot altnacaktır. 'Pararlt'kl'l ı k:;iltm.,sl R/8/942 Per
fembe, günıı u:ıt 14,M da 'rophanrrl• Lv. Amırliği ıı~tm ıılmıı komisTC>• 
nunda yapı~caktrr. Taliplerin belli vaklt1e komisyc:ıa lC'meleri. 

- (113 - lr.!91) -45 ton kovun veya sıi?ır eti almacaldır. Pazı>rlıkla eksiltmesi 7/8/ 
942 Cuma gü.;-fl ~aat 15 ne Toph:ınede Jst. Lv. A!11irliğl ı;atm alm:ı ko
mlsyonunrlıı yı:ıpılac:'l'·tlr. Koyun ı-tlnin Uıhmin b••rlrli 1!2.000 lira. ilk tf'
mlnatı 4650 lhaıitr. sıgn etının tahmin b,.deli 41) r-no lira, ilk tt"minah 
3037 lıra 50 loıruştur. Taliplerın belli vakıttc komisycınıı ~eı.meleri. 

(112 - 8290) 

Beh.-rine 11 Ura fohmfn edilen J 00 X 100 eb"a ~mda 1500 adtt tahta 
11.gara alınacaktır. Müteahhit nam ve he!<abma P&":jr~ıkla f'k!!iltmeı;i 7/8/ 
942 Cuma ı:ünfi saat 15.30 da Tophanede İst. Lv. Amlrli#i sııttn &ima 
komi.syonun:!ıı y:ıpılacakbr. Taliplerin belll vaklr.~ 1237 Ura 50 kuruş 
ilk temin<1tlnriyle konıisvona gelmeleri. (114 - 8292) 

Sınai Müesseselerle ' 
ve Sigorta Şirketleri ithalat Tacirlerine: 

MUAMELE YERGiSi REHBERi 
Ç 1KM1 Ş TIR· 

Yazan: :Maliye l\füfetlişi IHSAN RÜŞTO BAÇ 

Ayni r:trnanda defter ve knyıt slstetnlerinf gö~t~f'" bu Kltaı> S40 
Sahifa. 14 D ftl'.'r numarası. 20 Şek!li hıtvldlr. l< itapc;ılarda bulunur.ı ' .. 

Ordu Hastabakıcı ve Hemşireler 
·okuluna Ait Bazı izahat ve Okula 

Kayit ve Kabul Şartları 
' 1 - Okulumuza hastabakıc1 ve hemşire yetişti:ınek üzere Ankııra• 

da M. M. V. ta .. afınd&n 1939 senesinde açllmtş l'lan hastabakıcı n bem· 
Şirt'ler okulunıt bu st'ne de 45 talebe alınAcakbr. Okul:ı glrm,.k arzu e• 
denler bulurıduklar• mııhallln Valiliğine Vt' kaymnlcamlı:ğına veya asker
lik ı'Ubelerlne dilek~«> ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı knnun muclbfntl' bu okuldan m.,nm olacaklmr, me
nYnur olup tekRüdiyf• alııcaklardır. 

3 - Mezun olar..lar altt senelik mecburi hiz.mctlerlni ordu hastaha· 
nelf'rinde yapacnkla .. ondan -:onra ar7.u ederlerı:e memlekette.ki bütfüı 

ııThh! te~f'kkt:ll•• kendilerine ııcık olaı::ıktır. 

4 - Tnhsil m!i~dct Uç -:ene olun bu mOddet içinde okurlara ayrla 
be~ lirıı harçlık verilecrk, iase ve ilbasları tamcımen oku1a alt olacaktır. 

5 - Okulcl:ın meıun olanlar barem kanununa göre 20 lira nsll ma· 
aştan baslaınak fü:ere maa' alacaklar ve bu mikadr glttikcc coihılacak
tır Bu 1-tıman oah: hı<e, giydirme ve barınma orduy."\ ait ol:'cakt&r. 

· 6 - Okul fo Eylfıl 942 de tedrisata bıı.sltvacaktı?-1 
7 - Okula kayTt ve k:ıbul ş:ırtları şunlardır: , 
A - Türkive Cümhuriyetl teb:ıasmdan olmak \'e Türl: ırkmdon bu• 

lunmak, 
B - Sıhh~tl yl'rlnde olmak ve durumu her iklimds vazife gömıiye 

mü•ait bulunmak, (buru her'lrnngl bir ha!'tane sıhhi heyeti raporlylB tes
bit ettirmek ve evrakn bağlamak lazımdtr.) 

c - Okumn talebe yaşt lR dan aşatı ve 22 den yukarı olmıyııc"ktır. 
D - Jtenıfo~! ıınıı ve brıbıı iffet ehlinden olmıık, (bu "•37jyet polisçe 

tevsik f!'tt!rılerek tvrııka ba,itlanacaktrr.) 
E - En ıız ortaokul tııhsllinl bitirmiş olmak. (eleme fmtlhanlRrm• 

da muvaffak olmak şarttır) veya hıı d•m'cede tahıdl ııörr.üğünü isbat et
mek. (Ta~dlknarne nyıı bunun Uıcdlkll bir sureti ~uıı.mcleli C!Vl'ak ona 
eklenecektir.) 

F - F.vli veya nrııanlt h•ılıınmam:ık. (evvelre evknlp boşannnlarla 
kocag ölmüş olanlar kabııl edilir.) Buna ait medenl hali bildirir müs• 
bit evrak keza ek.lenl"Cektir.) 

G - Okur ııthht sebepler dıf!nda okulu kenr1 1lil!lndcn terkettlğf. 
evlenme rurctiyie Hyn dilter inzibatt ı;ebeplerle oku1ciar. ıkanldığ1, altı 
sPnelik mecbur? hl7Tl'l('tlnl yapmııdt~ı veya tamamlam:ıdı~ veyahut sthhl 
~l"bl"J)lf'?' d~ındd rıkarıldılZı takdirde tahııkkuk tttirHe<-ek mektep masraf
lamıt tamıımf'TI ndıvtcdırıe 'e stösterdlği \•esikııl3rtn t.ımamen doğru ol
dujtuna dıı ı~ "" "rl'i-;ten ttısdılcli ve kefilli bir taahhütname verecektir. 

8 - Yuı ~r•-l •k' şc:Talti hııl'.l olan okul okula imtihansız olarak ka ... 
mıl e<Wtcek ıf•. 

9 - Yukarırlak! madrleler mucibince evr:ılt•nm muıımt'lesini bUlren
lerden vilft,·ct \'ev~ lrıın merkı>ıı:lerinde oturanlar bu makamlar veya 
a!;kerlik şubelerl vaı-ıt:\ııivl(' evraldannt doğrudan doğruyıt Ankara Ordu 
Hastabakırt Hf':nsirelf'r Okulu müdilrlilğiıne göndereceklerdir. 

10 - M'i\raC'P:tfüır1n Ağu~toıı 1942 nihayetine kndar sona erdlrllmesl 
lb.ımdır. 

11 - Okurlar111 kabul edildikleri ve mekt~be hareket etme tarib
ter1 ayni makamlar törafından kendilerine blldiril<?<'ektlr. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulundu:U Ankarnya kadar gel
mek ve okulda tekrar yapdacak stnht muayene netl;:esi hastalıklart te
beyyün edenlenD memleketine gitmek için masraf edecekleri yol para• 
lan kendilerine aft olacaktır. (544 - 7802) 

P. T. T. U. Müdürlüğünden 
Sayın halkımıza kolaylık olmak 01ere P . T. T. İd:ıttd şimdilik An• 

kara, İstanbul ve İzmir ııthlrll"ri için her hav:ıte ba~mıı yalnl% ~ ku
nıs munzam tıcret mukabilinde 25 liraya kadar olan havalelerin lltamet
ilhta ödenme-si muamelesine başlanmışbr. 

Posta p•ketlerlyle kıymetli mektuplartn mutedfl b1r muntam Q~t 
karıııhğında lkametgAhta teslimi muomele!ll ise her yerde yapılmaktadır. 
Bu hususta no~ta gjı;elerlnden malt'.imnt almabllir. (7995) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Üniversiteye Eti Bank depolarmd:ın altnmt'1 olan 2328 ton knk ve 

maden kömürlerinin nakliyesi 13/VIU/1942 Perşembe günü saat 15 de 
RektörlOkte kapaU zarfla eksiltmeye konulmustur. İ&teklllerin 1048 lira
ltk teminat ır.:ıkbuzlan ve Tlcaret Odası vesikasını ihale gflnil saat 14 de 
RelttörlOte vermeleri. 

Liste ve şartname!! Rektı;rlükte görillOr. (8104) 

1 L A N 
• Or<ıu bastabalod •e hemşireler okuluna leyll ve meccanf talebe alr

nacaktır tste!dllerin en geç 30.8,942 f{lnOne kadar Aı:.karada Cebecl 
Ordu· H;stabaltıct Okul mildOrUiğüne, okul kayıt. k:ıbul eartlımn1 havl 
vesikalarla birlikte müracaatlan. 

Kayıt n kabul t1artlan Anltıtra Lv. Amlrllli ve İstanbul Lv. Amir· 
.li~ satın a\mQ komlsyonlannda ıörlllOr. (512 - 7705) 


