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l Voronezde 

Dr. Behçet Uz, Milli Şefimize Adana ve 
Mersinlilerin Sevgi ve Saygılarını iblağ Etti 

Ankara, 19 CA.A.) - Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz, tetkik 
• seyahatinGen, bu2iin ~t ZO de tayyare ile Adanadan Ankarava 
ı avdet etmiş ve Milll Şef Reisicümhur İsmet İnönü tarafınd~n 
• k~b~ edilerek Adana ve Mersinlilerin aev&i ve saycılarw 
: Milli Şefe iblaf eylemişlerdir. 

Böyle Bir ihtimale 
Karşı Bütün 

Tedbirler Alınmıştır · 

Sovyetlerin 
İlerlediği 

Bildiriliyor 
Fakat Almanlar Rostof 
Doğusunda Tazyiki 

Hayli Arttırdı t Mllli Şef in Erzurumu şereflendirdiği gün ~ Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B: 
: Enmum, 19 (A.A.) - Milli Şefimiz Cümburreisimizin Erzu- nin askeri muharriri, Donctzde 
•ı ~ ş~fiendirdikleri cünün yıldönümiinü dün Halk:cvinJe Timoçenko orduları~ın bir fela-

huyük hır törenle kutlanmıştır. ı kete maruz bulundugunu ve teh.. 
~ .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • liken in Sovyetler için muazzam 

bir hal aldığını kaydettikten 

Millerovonun Cenubunda 
M•llarebe Şiddeffendl 

1942 • 1943 , 
sonra diyor ki: Moskova, 19 (A.A.) - Gece 

"Bunun içindir, ki Alman as. Anupa sulanndaki harekat. iştirak etmek fizere ceçenlt>rde Büyiik Britanya .Adalanıaa yarısı neşredilen Sovyet tebliif: 
keri mahfilleri, ikinci bir cephe atelen Amerikan filosuna mensup atır birlikler seyir halinde.. 18 temıuda kıtalanmız Voronu 
açılamsı hususundaki Sovyet is-

1
_ bölgesinde ve Millerovo'nun ce. 

1~2, Mihver ile Japonyanııı elle. 
rinde bulanan teşebbüsten n iis. 
tün bir hn:ıarhktan fayda!.aııacakla
tı ıon senedir. Banlar, eter neti· 
ceyi ba ıene zarfında cide edcmi
:tttek ohırlarıa. o zaman, 1943 te, 
Qferi lı:azanmıya deiil, teşebbüsü 
lı:apıırmamıya çalıpcaklardır Ve 
1943 senesi, ba ıaretle Te ~bin 
belki de en çetin TC korkunç senesi 
olarak. iki tarafm sırf "teşebbüs,, 
11frana kaUandıir fedallihlı:Jarı 
kaydedecektir. 

~ğ~nmm~rud~a~i~~ ------------------------------------n~~a düpanla ~~~· 

yorlar. Fakat İngilizlerin şjrn- y • El<• devam etmislerdir . 
d~ ~er ne p~asına olurs.~ olsu!1 r----- enı ım ••••••~ Cephenin diğer kesimlerinde 
gırışmeleri lazım gelen böyle bır ~ mühim bir değişiklik olmamJf 
teşebbüsü bile Almanlar hesaba H • ı tır 

::;~~~~~:tn~IT:D~~~- evsımi icı·n . Donetz'deki b:~~~a:e~~~~~~ ~eı:isito:~u. 
nin ilk buluşmalarından çok ev- rılmqtır. 

;;;;u:;~s~~~nhh=~;fe11~~~i- z· tV k·ıı•V• L.. 1 i Timol!.enko Sov11etektebliği ' 
rebilmek saatini bekliyor. 1 ra a e 1 g u u u • 3' Moskova, 19 (A.A.) - Sovye 

ı ı z m i Kuvvetleri =~~rnin ekinde şoyle denilme 

Biirhaa BELGE 
HarP", 1939 eyltllünde başla-

.. dığı sırada, oe netadar Mare~al Görinı 

Bir Amerikan 
Gazetesi 

~eceğini ne de ona hangi mil- Mrl. Go·· r·ınn•·ın etlerin katılacağını tahmin et~ ":il 
~ kabildi~ Hatta, Polonya Japonların Rusyaya 
~bi bittikten sonra, bütün te. y •f • 
c~ gelip §U bir tek notta azı esı Taarruz ihtimalinin 
eı~da toplanmaktaydı: 
~Hangi cephede ~ edile. Değiştirilmiş ! Arttığmı Söylüyor 

z· ' Nt"YYork, 19 (A.A.) - Nev • 
h ıra. Maginot ve Siegfried yor.le: Times gazetesine göre Ja-
atı~ arkasında karşı karşıya y • H• 1 ı· T • nı d" · ı · M llle\rzi almış ordulann birbirleri- erme ım er ın ayın po ar şim l şuna e yanı an -

ne ~ netice verici bir ha- çuko - Siberya hududuna gittik-

:::"t. ha~in~ girişebil~lerine Edildiği Söyleniyor fın~:1:ik~t~~~~:~~ir~!;,-
b ~;::ı:.~l ;~J:İrd°k Zünch, 19 (A.A.) =- Buraya Gazete, Vaşi.n~~~nda Japonyanın 

diierini ö le b ~ - ~ .re .· gelen, fakat henüz teyit edilme. Sovyetler Bırlıgıne taarruz ~e
sür• tı k y ı aş do~uruc~ ~ır miş olan haberlere göre Gôring ceğine dair hasıl olan kanaatın 
suali. ~ ov~ an:ı~ll' kı, ~u~~ Alman hava kuvvetleri ' başkıı- gittikce kuvvetlenmekte olduğu. 
de tu~ e ~ya goz o~un.. mandanlığı \'azifesinden alınmış nu belirtmektedir. . 
llUşt;ır: şartıyle, şu şekli al- yerine Gestapo şefi Himmler ta. Gazete, J aponJarın Aleutıen 

- Acaba ha . yin edilmiştir. Bu haberlere lere yerleşmiş bulunmaları do-
t.n koaımak k nen~~~~ göre, Göring bir Alman hava layısiyle Kamçatkaya taarruz .e~-

*a * 0 birliğine kumanda etmek üzere ,meleri ihtimali olduğunu da ıla-.. 1939 dan şU 1942 ~~ Rusyaya gönderilmiştir. lıve etmektedir. 

te b~~ kadar, denilebilir ki, 
A~ ... ~ hemen her defasmda 
- Pada mihverin, Uzak Do
~~- Japonyanın elinde kal-

t FaJtat bunda, beklenmedik bir 
.,a::1 :Oktur. Mihver ve Japon. 
lılcıar u harbe, çok esaslı hazır
ı Yaparak girmişlerdir. On. 
b~ 1~ bu harbi yapmak için 
h'l..-pt inlan, hem, düşınanlannı 
~ ılı bir durumun içine tık -
:.~ )'eter silahlan hem de, bu 
len b~ sonunda kabul ettirecek. 

SPOR HAREKETLERi 

ll' b~ vardı. 
Hazırbklan bu derece tamam 

~~ devletlerin, teşebbüsü şim
-3_e kadar ellerinde tutmalarına 
değil_, t~bbüsü üç yıldanberi 
ellerinden bırakmadıklan halde, 
davalanm henüz bitiremem.iş ol. 
lllalaıına §a§mak lazımdır. Hem 
de, karşı tarafın hazırlıklarımn 
bu derece eksik olmasına rağ
lnen! 

·Türkiye Atletizm 
Müsabakasında Ankara 
Takımı Birinci Oldu 

Başvekilimiz de Müsabakaları Takip Etti -
lstanbul Dün Canlı Bir Spor Günü Yaşadı 

~~ kU§l tarafın, dünya stra.. 
1.eJısınde, asırlardanberi tutuğu 
trıevk.iler ne derece sağlam ol
lrıalıdır ki, bunlara karşı üç yıl. 
d~beri, fasılasız ıve korkunç bir 
~~detıe indirilen darbeler, ııaıa ' 

tr netice vermemiştir. 

* * Sbndi 1942 yılının şu en mü-
sait boğazlaşma mevsimi 

~l~ yazında, hazırlıklan öteden 
en tamam olup teşebbüsü de 

ellerinden bırakmamış olan dev. i ~ 
~etler, yani, mihver ile Japonya, ı. 
.endi başanlarının üç yıllık bi

lançosunu yaparak, hesabı, şu 
1942 içinde artık kat'i olarak ka .. 
Patnıak zorundadırlar. 1942, orJ. 
lar için hem, hazırlıklar hem de 
elde tutulan teşebbüs bakımm -
dan, yegane el · şli s~ir. ! t 
1943 gelip çatmc harbm en · 4 
hüy\ik ölçüdeki Jıi~ırlıldan, ar.· 
lık Arnerikada taft\aıb o~ıya 
haşhyacaktır. Bafıi~; de

H 1 k 1 B 1 d 
18 temmuzda hava kuvveti 

azı r 1 ara as a 1 mize mensup teşkiller du-..·· :oa&lll 

1 
Almanlaran Aşağı takriben 3 piyade taburunu 

Ankara. 19 (TAN) - Zi!'a • . T lank Vekillik elde bu1unım Don' a Varması ile Bir ğı~lar veya kısmen yok e 
at Vekilliği, önümüzdeki e- 7.iraat aletlerini dalıtmıyn de- lerdir. 
kinı mevsimi için IM'l'kli ha- vaın etmekte, pu11nk npım Felakete Maruzdur Kıtalarımız Voronez b6lgesi-
zırlıklara başlamış bulunmak. n dai!ıtnıa işini de hızlandır- nin bazı kesimlerinde ilerlemif. 
tadır. VekiUik bu ekim mev- mı!j bulunmaktadu. lerdir. Bu kıtalar düşmanın 
siminde devlet eliyle yapıl- nudane muka\•emetini kırclıkUa 
makta olan ziraatin genişle. Ankarada ekmek fiyatı Bu Çevredeki Muazzam sonra birçok meskun maballerl 
tilmesine karar vermis ve Ankara, 19 (TAN) -Anka- Demir Kaynaklan Ruslar tekrar işgal etmişlerdir. 
,:urdun muhtelif bölgelerin- ra Belediyesinin k.'\rariyle ek. l,..h, Kaybedilmiıtir Bir kesimde mühim bir Almaa 
ele devlet ~ifUilı:lerlyle tul•· .nıejia buwtinden Jtlbarea &H "S , kuvv~ti .kend~~i için faydalı O 

lar kurulması etrafında icap Kf'8mı 17 kuru~. 300 gnmı 8 ,5 t Berlin, 19 (A.A.) _Resmi teb cak. bır m~zıı _elde etmek m 
eden incelemeler bir hayli 1. kurul?. 150 gramı 4 kuruş ıo • liğ: Doğu cephesinin cenup ke- sa~ı~le .bı~ hucum. y~m~.ftlD 
lerletilmiştir. Bu cümleden o- parailan sattlacııkhr. f siminde, yenilen düşmanın taki-, Bır~enmız multa~ıl bır ~uc 

• • • • • • •• • • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • ••• • • •• • • •••- bi, yolların pek ziyade harap oL la ~uş~an~n y~ptıgı _bu hucum 

Fransa'da 
Sokak 

Muharebesi · 

- muş olmasına rağmen, seyrini gerı püskurtmuşlerdır. ~man: 
takip etmektedir. Hava kuvvet lar ıubay ve er o.tarak bında 
leri: Voroşilovgrad çevresinde fazla telef~t vermışlerdir • , 
çekılmekte olan yenilmiş Sovyet _lıl~erO\'~ nun ce~ubnnda bir.Ur 
kuvvetlerine muvaffakı etle h - _ mı.. eıd~eth ve katı mı•harebcler • 

AFRiKA CEPHESi 

Mısır' da . . Y u mialerdir. Bomba tayyareleriıniz 
cum etmış, d.emıryollarmda V:~ manm tanklarına, motörlü birlikleriq 
Rostov çevresınde toplanmış duş n piyadesine darbeler indirmlıterdlr: 
man kafileleri arasında tahriba. Kallnln ecpbeslnde mevzH ell • 
ta sebep olmuştur. yette muharebeler o~ınuştur, 

~ Devamı Sa. Z, Sü. 5 a- Devamı Sa. Z, SG. 3 

~~~~--~---~""'-'--._..;.---~~--~-----Grenoble Şehrinde 14 El Alemeyn 
Tem muz Günü Bazı Tepeleri Elden 1 ' ~ ~'; ._.,~,_ ~ _<J';,rw'". '/f n-_ 1 
Kargaşalıklar Oldu Ele Geçiyor ... -~--9'.~ ......... .,cb-.. j,llİllmıi"-tİlll<:Y•-4~ .... --j·-,fı.·~-~ .. - .. _ 

. 
Lyon'da de Gaulle Lehine 
Yapılan Nümayiıte 

100 Bin Kiıi Bulundu 

iki Taraf ta 
Mahiyette 

Hareketleri 

Mevzii 
Taarruz 
Yapıy"r Londra, 19 (A.A.) - H ü r 

Fransızlar umumi karargahına 
gelen haberlere göre, 14 temmuz Londra, 19 (A.A.) - Garbi 
günü Grenoble'de sokak muha. çölden alman son haberlere gö
rebeleri olmuştur. Notredame re, İngilizler şimal kesimde bi
ve Grenette meydanlarında top- raz ilerlemişlerdir. 
lanan hallt makineli tüfeklerle Merke7.de ise, mihver Jmv -
mücehhez polis ve asker kıtala. vetleri İngilizlerin elinde bulu
n tarafından dağıtılmıştır. Kar. nan tepelere karsı şiddetle hü -
gaşalık, Petain lejyonuna men- cuma kalkmış. fakat mi.itefikle -
sup 20 kişinin "Yaşasın Petain" ri mevzilerinden atamamışlar • 
diye bağırması üzerine başlamış- dır. 

1:1fr Devamı Sa. 2. Sii. 6 f:2r l>f'vamı Sa. 2. ~fi. ': 

Anl<arada Dün 
Yaoılan Tören 

Askerlik Kampmı Bitiren Yüksek Tahsil 
Genc;leri, Atatürk Anıdma Çelenk Koydular 

Ankara, 19 (TAN) - Ankara- nm tarihi anıtı etrafında toplan
da askerlik kamplarını yapmak. mışlardı. Yedek Subay Okul? 
ta olan yüksek tahsil gençliğı, Komutanı Kurmay Albay Alı 
bugün, yirmi: günlük kamp dev- Riza Gürcan, emrin~e . bulunan 
resini bitirmış ve Ulus meyda- talim taburu genclermm b~ te. 
nındaki Atatürk anıtına mera. zahürüne riyaset etmekteydı. 
simle çelenk koymuştur. Gençliğin hamlam11 oldu!u çelen-

Ankara Hukuk Fakülesine gln Abideye konması ve talebenin hep 
Siyasal Bilgiler Okuluna, Dil .' bir afı:ıdan söylediği İstiklAl. m_ar~nt 
Tarih.Coğrafya Fakültesine Ga- milteakıp, :ençlt!'!' adına bi~ıncı bö -

· T b ' E tit"' .. y··~ k liikten Adlt Kt!lagilr., bir bıtabe !.ra-
zı er ıye . !!-5.. usune, u~se detıniıtir Halkm alkışlariyle sık sık 

Vişneli 

RE F IK 
HALtD 
KARAY 

Ekmek TatlıStna Buyurunuz! 

Yine yemekten ve lokantadan bahsedeceğim: 
Vişneli ekmek tatlısını sever misiniz! 

'Yağda fazla kavrulmamı!, rengi koyula~ 
taneleri bumburuşuk olmamış ve çekirdekleri dı. 
şarıya fırlamamıpa hoştur; lop lop yutulur; alı. 
za güzel bir çeşni verir, renginden göz, maybc>fo 

luğundan mide hazzeder; gerçekten tam mevsim t.atlıaıdır. O. 
nun içindir ki hangi lokantaya girseniz bu yemeği listede bu
lursunuz; canınız isterse ve keseniz izin verirse bir, bir daha 
ısmarlarsınız; afiyetle yersiniz. Şu şeker pahalılığında ve hele 
ekmek darlığında kavuştuğunuz nimete karşı şükür etmeyi de 
elbette unutmazsınız ... 

... Fakat vişneli ekmek tatlısı için sizden ekmek karlı iateme
diklerine şaşmaz mısmız? Zira yediğiniz bu tatlıda, hem de ke. 
narları, kabuklan cömertcesine kesilip atılmış iki iri dilim ek• 
mck vardır; yani günlük hakkmızm en aşağı üçte biri, hatti 
-doğrusunu ararsanız- yansı! Peki, lokantacı cenaplan her 
gün müşterisinin önüne koydutu bu ekmeli nereden, nuıl bu· 
luyor Ekmek tatlısı, artık ekmek.ten yapılmaz ki masalarda 
kalan iğri büğrü parçacıklan toplayıp da maharet göstererek ha. 
zırlamış diyelim. Buna biçimli ekmek ister; incecik kesmeli, 
kabultlanm tıraş etmeli, kısacası okUlıktan harcamalı; hattl 
kenarlarını feda etmek şartiyle ... O bal.de bir ekmek israfı kar
şısındayız. Elbette ki lokanta drpnd~ -ya başkalannm bak. 
kından, ya ruyleciler elinden- fa~asıyle ekmek almak yolunu 
bulmuş. Fakat Koordinasyon karanyle undan mamul her tür lü 
tatlı yapılması yasak edilmişken hem de karta tabi ekmekten, 
adı üstünde bir tatlı yapmalı mıdır? Kendisi yapsa biz razı ol
malı mıyız;? Biz sussak iaşe teşkili.tı göz. yummalı mıdır? 

llıek doğrudur, çuli~Hi, . .t\lllttik~ 
tun, umduğunu tadı~~~ ~j 
~ J)eftmı sa.' 2; s•. •· 

Ziraat Enstıtusune ve Konserve- k 11 bu hitabede ~ç talebe A· 
Ilirelı: w 111 J'lllltlnm ._ Mrer-cörbiit . . \ tuvara mensup bin beş yüze ya. es en ' ' 

(Y- llrinci sahifemizdedir) km ülebe, saat 9,30 da Ankara- 'ttir Deftnıı Sa. Z, Sil. t 

Benim bildiifme, ifittitime, okuduğuma, anladığıma göre o 
teşkilatın kötü istimil yo~l~ı kapatmak, imtiyaza benzlyen 
münasebetsizce hareketlen onlemek için lokanta listelerini göz
den geçirmesi ve "salçalı makarna,,, "vi!neli ekmek tatlısı" gibi 
undan ve kart usulüne konulmuş ekmekten yapılacak yemek• 
leri görünce bunların kaynağını ve tedarik şekillerini IOl!D&L 
dır. Fakat daha doğrusu şudur: Mfi4terin.in değilJe de lokanta• 
cınm makamayI fitil fitil burnundan getirmek, vişneli ıMmek 
tatlısından dolayı da herife kan kusturmak için böylelerini he
men vurgunculuk mahkemelerine sürükleyip hadlerini bildir
melidir. Zaten -değil yalnız yasak maddeler balommdan- het 
hususta lokanta çeşitlerini harp" memleket durumu ical)~ 
na uydurmak iaşe ~ bq ftsifelerinden biri oı.a ~ 
rettir. 



No. 79 
Ben, afallamııtım. Şemsitap Kalfa, 

sesini çıkarmamıştı. Nuri Bekir, kayıt. 
z duruyordu. Doktorla şilveater, din. 

lıyor vaziyetteydiler. 
Prenses, hepimizi ıllz:dil: 
- Ceial beyefendi, bizimle bidikte 

geliyor ... 
Bana giilümsedi: 
- Sizi, Mısıra kaçınyöruz. 

Birden cidctneşti: 
- Burada bir bağlılığınız yok, Mem-

Yazan: MAHMUT YESARi 

- Ben Mısıra ıidiyoram . 
Ali Nafiz, §aşırmı:ıtı: 
- Ne münasebeti 

Kışa Kadar Hazırlık 
T amamlanaca~ 

- Prenses, beni müdürü umur ola· ~ mevaiminde yoksul halka pa-
rak ~~nrna .. atıyor: Bera~er M11ıra gl- rasız yemek dağıtmak !çin Vakıflar 
decegız. Boyle hır teklıf kaqısında, Umum Müdürlüğünce, yapılan tetkik-
sen .ole~n ... ne d~rı~n? ler ilerlemektedlr. Bu tetkikler sıra-
Hıç dü,unmedı ~ıbl: sında halen mahdut miktarda yoksul 
- Kabut e~erdım. Herha.lde, tefı.. kimselere parasız yemek verilen ikJ 

likeli blr ıerc~ze,t~ bcnzemıyor. aşhanenin genişletilmesi ve fakir 
- Seyahatimiz m~kemmel. geçe~elı:. balkın toplu bulunduğu yerlerdekl 
-:' Seyahatiniz, mukemmehn mlike~ vakıf binalardan fııtffade edilmesi cö-

melı cec;ıln. Duam 0 • Siz bU:adan rıt· zönUnde tutulmütııdrr, Bu arada es
tikten. ıonra, ben, ne yapacacım. Çor. ki irriaret teşkilAtınir. tesislerinden ve 

1~111!/IS ·P o l~lllllllllllt 
SPOR HAREKETLERi 
Ankara, 19 (TAN) - Bölgeler 

arası Türkiye atletizm birinciliği 
müsabak9lan bugün neticelen -
miştir. 19 Mayıs stadyomunda 
şimdiye kadar atletizm müsaba· 
kalarında görülmiyen bir kala. 
balık müsabakaları takip etmiş 
ve Başvekilimiz Şükrü Saraçoğ
lu da baştan sona kadar mfüıa
bakalan şereilendirmişlerdir. 

düncü ve beşinri ko~ulardaki ı;ifte 
bahis 230 kuruş verdi, 

Sabahaddin Aygen 
Kürek Yarışları 

Galatasaray klübünün tertip ettiği 

kürek yarı!Şları dün Kanlıca ile Be
bek araıımda 2500 metre mec:afe ü
zerinde vıımldı Tı>knik netice1er: 

MeyvaveSe 
Fiyatları 

T: 

leket görürsünüz, bir mDddet r<;nilJ 
glcndirirsiniz. Size ihtiyacım var. 
Paşa öldükten sonrıı, i~lerle uğraş.. 
'?tak !izım. Umumi vekili gönneyi bi
c istemem. Siz, benim müdiirü 
-um olacaksınız. 
Etrafına dönmüştü: 
- Nasıl, muvafık defil mi? 
Hepııi, ayni cevabı Terdi: 
- Siz, muvafık gördükten sonra •. 
Prenses, dikine inanıtlr inıl.tilırm 
ıkhir ile konu,uyorda: 
- Mısır, bir Arnavut prensini, hür. 

·etle karşılayacaktır. 
Şemsitap Kalfa, omuzlarını doğrult-

bacı ıle uzun müddet anlaşamıyaca- mal e __ , d d ı tif d dil k 
~ B . . z m=ın en e s a e e ece -
vm. en de ceker cıderım. Yalnrz, ti B '·te K 1 t kl'At d E · 1 -L • r. u '9 nt ay e1;1 ıcı ı a v -
sızden ayrı mıuı; bana çok güç gelecek k ., 1 l mi b 1 kt d 

B d k ll 1 k Aı·1• aua e e e ver ş u unma a ır, 
- ana a ço ı ç ıe ece , • . 

N f. o 1 b b ·d lim Bir taraf.an aşbanelerın yerleri 
a ız.. e , era er gı e t b't 1 
Durak'am •t • es ı ve yemek kapıım tedarik edl· 
_ Na~rl? 1N;·dlye? lirken diğer yandan pl~Jrllecek erzak 
_ Sen de benJm hueuıi kttlbim ve kuru sebzelerin ucuzca tedariki J-

ltırsun ' ' o- çln de tesebbilssta girl~llmlştir. Bu 
Sevi~dl: işte iaşe teşkll~tından da yardım is-

- Adamınızım ı,te .. Dünyanın 8bllr tenecekUr. 
ııeuna ıiderlm Diğer taraftan Halkevlerl Sosyal 

Hafiften hafiften dü,Uncelcı:e dalı. Yardım kollan ve Parti teşkilft.tı ta-

Ankara takımı 89 puvanla bi. 
rinci, İstanbul takımı 80 puvan
la ikinci, Eskişehir takımı 33 pu· 
vanla üçüncü ve Zonguldak ta
kımı çok kıymetli unsurlann ek· 
sildiği dolayısiyle ancak dördün
cü olmuştur. 

At Yarışları 
İstanbul ut yarışlımntn ikinci hafta 

koşuları altı bini acımı bir seyirci küt
lest önünde dün Velletendl koşu ye
rinde yaptlmıştU'. 

Tek çifte kıde.msiı - l inci Hayri 
(Galatasaray ı t}ı>rec~ 12.44: 2 inci ts
mail (Kağıtspor), 3 Uncü Kemal 
(Taksim) 

İki çifte kra"msiz - 1 inci Meh
met Salfıh attın !smr.il fT<~ıtrt~oor) 
2 inci SeTiih Selim Turan (Gs. ), 3 
üncü Mtı~t"lfa, Mustafa S9hlhattin 

Tek çifte Bavanla,. - Mesafe 1000 
M. 1 inci "l'azlt (Gs) dı>rece 7,1:'.: 
2 inci Sümbül (Kağitspor) derece 
11 ,50. 

Dört tek krdemsiz -· 1 inci Meh
met, Ali, Şü.krti, Hasan, Mustafıı 
(Kağıtspor), :Z inci Kemal, Mil fit. 
Nevzat, Kenan, Hayri (Gs.), 3 üncü 
Taksim ekibi. 

Ege ve Marmara bölgeleriyle ~ 
yerlerden şehre her gün bol mlktat.ıı:: 
da yaş meyva geldi~i halde, fiyatla• 
rm çok yüksek olduğu alakalılarm 
dikkatini çekmıştlr. Yafılan ilk tet
kikler sonunda toptan ııatftlada pe
rakende satışlar arasında büyük fark 
tar olduğu görülmi.i~ \·e bu farkların 
şehrin her semtind:- baska başka ol
duğu da te5bit edilmiştir, Halbuki 
sebze ve meyva satışları için geçen 
sene semt dükkan ve perakendecile
rinin ayrı ayrı kar hadleri tesbit e• 
dilmiş bulunmaktaydı, Belediye bu 
işle ciddi surette meşgul olniıya ka
rar vermiştir. Yarından itibaren sıkı 

kontrollere başlanacaktır. 
Diğer taraftan müstehlik halk mey 

va ve sebzeyi yüksek fiyatla tedarik 
ettiği halde, m(.lstahsilin eline az pa
ra geçmekte otduğu da anlaııtlmak
tadır, Kontrollerir. ysinı:ı peral!:ende 
satışlara inhisar ettirilmeyip kabzı -
malların müstahsile verdikleri fatu
ralar esas ~tularak işe başlanacajtı 
anlaşılinaktadrr Bu faturalarla top· 
tan satış faturaları k&rı;ılaştırtlacak ve 
arada fark olup olmadığı tesbit edl· 
lecektir, Bu surP.tle belediyenin yapa
cağı kontroller sonunda yalnız müs
tehlik hal1<ın değil, müstahsilin de 
zararı önlenmiş olacaktır. 

DUn, lçlçe sokulmuş dısrt kUfe 
ı yl birer tarafından tutup merdi 
: venlerden enlemeılne inen 1 

kl!I bütlln yolcul•rı beklettlle 
Nihayet yolculardan blrlal orada 
ki polise rlca etti. polis de kUfe 
ellere, yUklırlnt enlemestrıe de 
ıııı, merdivenlerden yukarı doğr 
uzunlamasına taştyarak bir tara 
açık bfrakacıw.k surette y!JrUme 
!erini ihtar ederek yolu açtı. 

ııuııtu: 
- Elbette! yordu: raftndan mahallelerde yardıma muh-
Lehimde çıkışı tuhafıma ritmfıtt. E

e, yabancı bir erkek girmesine onun 
1 rşı koyacaiını sanmıştım. İnsan!ar, 
1li olmuyorlardı. Nuri Bekir, duy. 

-amış gibiydi. Doktorla Şüvester, 
uşünceli idiler. 

- Bu kadının, ııi%e tırnağı taktığını taç yoksulların da tesbitine başlan
ben anladım, atabey. Siz çek.insen mıştır. Hazırlanacak listelerle beda
durdunu:ı, Yoksa daha çabuk anla1- va yemek dağıtılacak ve Kıztlay, Ev
mıştınız. kaf ve Halk:evlerl?den yakacak mad-

- Pa,a öldükten sonra: "Eve, bir deleri verll~ek aileler ayrı ayrı işa
erkek llzım' diye tutturdu Ne d retlenmektedır. 
mek Jstedli~i anlamıyordum'. Bu a: Diğer taraftan bunun haricinde ve 
ce, baklayı ahından çıkardı. Yarın kurulacak tesislerden faydalanılarak 

Koşular evelcc tnhmin edildiği gi· 
bl normal neticelerle nihayetıenmiş, 
müşterek b:ıhiıı bu yUzden az para 
vermiştir. En heyecanlı koşular ge -
lecek haftadan itibaren ba5lıyacaktır. 

Dünkü koşul!ırın neticeleri şunlar
dır: 

İki çifte Bayanlar - Mesafe 1000 
metre: 1 inci Zahide, Nazlı, Suzan 
(Gs.) derece 6.13; 2 inci Hayriye. 
Sümbül, Nesi (K~Mspor), 3 Uncti 
Bakrrköy Halkevi. 

Prenses, 5.deta cıvıldıyordu: 
- Burada kapanacatmıUa, yat.a ıi.. 

ı.,riz. Gemide yerleşiriz. Eksiklerimizi 
mamlarız. 
Şemsltap kalfa, hQlmıilnil •~rınf.9t1: 
- Siz nasıl istiyorsanız, öyle yap> 
or!lunuı:. Hiç birimize aöa dilıme:ı. 
u, bu kadardır. 
Bu. prensesin pek ho15una ~tmiştl: 
- Kesip atıverdin. Bravo sana, 
Şemsitap hanım, tok tok söytilyordti: 
- Öyle ya efendim. Kaç gtfnlük 

'mrümüz var şu dünyada .. Geldik, ci
yoruz. Keyfince yaşamadıktan ıon. 

a .• 
Yaşlı kadının, prensese bailı oldıı· 

·unu anladım. Nerkiı, bana ıordu: 
- Siz, hiç bir şey söylemiyorsunuz. 
Giilümsedim: 
- Emrinize karşı ıeleınem. 
Ve Mısırdan, yapacağımız seyahat. 

en bahsedildi. Gece yansma doğru 
ıığılmıştık. A:ıağrda., holde Ali Nafisi 
a?gın dalıın dolaııyor buldum. 
- Geç vakit bir randevun mu var? 
Sıçradı: 
- Nedense, uyku tutmuyor, 
Elimle ç~ktim: 
- Benim odaya ııel.. Ben, yatarım. 

Konuşuruz ..• 
O, ıevinmişti: 

- Olur aiabeycifinı. Emret, saba
ha kadar ba1 ucunda bekliyeJim. 

Odada soyundum, yat.ah girdim.. 
Ali Nafiz, bir iskemle çekti. oturdu; 

- Sizde handie "r ıalfba.? 
Yüzilne baktım: 

L. Halifax'ın 
Bir Nutku 

Büyük 
En 

Elçiye Göre, 
Mühim Mesele 

Gemi Nakliyatıdır 
Blrtningbam, 19 (A,A.) - Cumar

tesi günü. Orta İngiltereyi ziyaret 
eden tngilterenin Birleşik Amerika 
Biiyük Elçim Lr:ırd H~llfa:ıı; Blrmang
ham'da bir nutuk seyliyerek deniz 
nakllyııtı :rııeselPsi halledildikten son
ra birleşik milletlerin emniyetle ha
reket etmelerl lı;in sağlam sebepler• 
dayanabileceğini belirtmiştir, 

Lord Halirax ftlnlan ilave etmfştlr: 
"Amerikalılar gemt Intaatmı ça -

hultlnştı:rtnaktadfrlar. Geçen ay tak
riben 57 gr.ml inşa edilmls, yani gün· 
de hemen iki gemi denize indirilmiş• 
t r. Amerikaltlat' büyük bir ihtimalle 
yakında bir ıürde 3 gemi yapabile -
ceklerdlr, Hanry Ford Detroit'de ye
ni bir fabrika kurmuştur. Burada bu 
aym sonundan evvel her iki saatte 
dort motörlü bir bomba ta~esl çı
kacakhr. Fabrika ~m verimle işle
diği zaman saatte bir bomba uçağı 
inşa edebilecektir.,, 

Fiyat 
;reni 

Tesbiti için 
Kararlar 

Ankara, 19 (TAN) - Ticaret Ve -
klılet:l, evvelde."1 satm alınmıt olup 
halen tüccar ve esnat elinde bulunaıı 
faturaları ve maliyet tesbitine yarı -
vacak. diğer vesika ve kayıtlan olmı• 
:van malların fiyat tesbiti işinde gilç
İüğe uğranıldığınt görerek, şu esasİ 
kara rlaştrrm ışt1r: 

senin fsln de söylerim az kazançlı ktmselerr de çok ucuza 
Ali Nafiz, keylflenmi.,tl. ~.al edilec~k sı~ak yem~k ~e~llmesl 

BİRİNCİ KOŞU: Meneviş koruya 
girmedi. Koşu başlar başlamaz 'l'ir -
yaki başa geçerek rahat bir :ıekilde 
kazand!. 

- Yatla Mısıra aideceğiz. Yeni yer- ışı de tetkik edıl,mektedır. Butun ha
!er, yeni insanlar görecefiz .. Yaşadık! zrrlıklar kış:ı kaoar tamamlanacak ve 
insan, yaşadığını, böylelikle duyar soğuklar başlar başlamaz derhal fae~ 

Erteıi gün, Ali Nafiz için prens~s~ liyete ~eçi.lecektir. 
1 - Tiryaki 2 - Acar 3 - Cey

lan, 
Müşterek bahis, 150 kuruş vereli. söyledim, derhal kabul etti: 

- G<Sıterecefinl.& mevki alze aittir 
Aybfım filtn da hiç dilstinmeyln. A: 
çık ıöz çocuk. Mısırda ondan çok iıti. 
fade edeceğiz. Bilhassa, siz hiç yorul
mıyac:akıınız. 

Gece, ıofraya Ali Nafiz de çalml· 
mı~tı. Prenses: 

- Gidiyoruz, değij ıni? Dedi, 
A?i Nafi:r;, bUtün safhfiyle başmı 

ealladı: 
- Gidiyonu, Prenses! 
- Mısıra ~dince, lıtanbulu özle-

ıniyesinlz sakın. 
(Devamı var) 

iltl!~·· 
BUOÖNKtt PROGRAM 

7.!0 Proırram 11.30 HabHler 
7.32 Spor 19.45 Serbe•t 
7.40 Haberln ıt . .U !luıtılar 
?.9-' Orlı:e~trı 20.15 Radyo GaT.ete ıı.ss Evin ıaati 

12.10 Proıram 
20.49 -Hallı: Ultkll 

12.33 Sukılar 21.00 Ziraat ~akvimi 
ı2 .4S lhberltr aı,ıo Şarkılar 

13.00 Tür killer 21.30 Konuşm1 
ıs.o o Proınm 21.45 Müzik (Pi.) 
ıs.oJ Danı orke<ttrı 22.ao Haberler 
ıa.so Faaıl btyeti 22.45 Kapatuı. 

Yeni Batıralan 
Gemiler 
.. 

Almanlar 35 Şilep, 
İngilizler de İki 
Denizaltı Batırdı 

Londra 19 (A,A,) - İki Alman de
nizaltısının daha batırıldığını Ami
rallik daireıi bildirmektedir. 

Geçen harpte batırılan Alman de
nirıalhlarının sayısr 200 idi. 'Bu harp
te ise bu rakkam daha şimdiden aş1J.. 
m1,tır. ~ · -

Jl' 
Berlin, 19 (A.A.) - Alman ordu

ları başkumandanhğının verdiği haber 
lere göre, dilsman malzeme gemileri 
geçen hafta zarfında yeniden ağır dar· 
belere uğramışlardır. Atman denizat. 
tı gemiler! topyelriln 231 bin tonluk 35 
gemiyi ve S yelkenli taşıtı batırrnı~ 
lardır. Bu muvaffakıyetler şimal buz 
denizinde orta Atlantikte, Afrikıı batı 
sahiltnde, Miıisipi aizında ve Karaip 
denuinde elde ed.ilmiıtir. 

Sırbüstanda Çeteler 
Mukavemet Ediyor 
Londra, 19 (A.A.) - Evening Stan

dard razetesi yazıyor: Yugoslav mi!· 
liyetperverleri Belgradm şarkında, Ta. 
na üzeTinde dentlrkapı etrafındaki te
pelere yerleşmişlerdir. Almanlar bmı-
lan bu tepelerdeıı kovmak için bir ne
hir filotil!tsı kullanmaktadırlar. Fakat 
sim.diye kadar milliyetperverler mevzi
lerini muhafaza etmiye muvaffak ol· 
mu,ıardır. Çiinkü mevzilere karadan 
taarru etmek hemen 1mklnsız gibi. 
dir. ... 

Temizleme faaliyeti 

Muşta Beş Kişi Bir 
Köylüyü Öldürdü 

Muş, (TAN) - Cafer oğlu Zahir 
admda biri değl.:mende öğütmek üze
re hayvanlarına bir miktar bufday 
yilklemiş ve köyüne 15 kilometre me
safede Akçan nahiye!>ine bağlt Kim
saran köyü değirmenine götürmüştür. 
~ceyi değirmende geçiren Zahir, u
yurken blrkaç kişinin tecavüzüne uğ
ramş ve kurşunla öldürülmüııtür. HA
diseye Cümhuriyet müddeiumumili
~ince elk:orıınuş ve Zahirin kendi 
köylüsü Süleyman oğlu Yağlıbı, kar
deşi Zabıt ve kardeşinin oğlu Hüsnü, 
Abdi ve Eso adındakl adamlar tara
fından öldürüldüğünü tesbit etmi;ıtir. 
Suçluların t>eııi de yakalanmıştır, 

Bir Hırsız Kanalizasyan 
Kapağı Çalarken Yakalandı 
All Gez.er i"minde biri, Blnbirdi~ 

rekteki kanııli.ıasyor. kapaklarını ça-
larken yakalanın~ ve tevkif edilmiş-
tir, 

·'.SOVYEl'- TEBLiGi .. 
1:ti!9 Baıtarafı 1 incide 

Alınan tanklarının ırirmek için Y1.P-'. 
mış oldukları teşebbüsler akim kal· 
mıştır. 

Timoçenko kuvvetleri 
olduğu gibi duruyor 

Londra, 19 (A.A.) - Alınanlar 
Rusyanın cenubunda biri Millerovo'
nıuı cenubunda, öbürü Rostof doğu.' 
sunda olmak üzere iki taarruzlarında 
da tehlikeli ııekilde ilerlemiye devam 
ediyorlarsa da bugün bu Ueşleyiş 
temposunun hafifçe ağırlaştığı intibaı 
mevcuttur. Bununla beraber, bu aiır• 
laşma arkacı kıtaların harekatiyle mu.. 
hafaza edilmekte otan Rus mukaveme
tinin şiddetine atfedilmemeUdir. Al· 
man orduıu be!ki de taarruaun ba§ı~ 
danberi gösterilen ve bu gayretine 
devam etmeden önce bir p:.ırca nefes 
alma noktasına gelmiştir. Voronez ke
siminde Ruslar evvela bu ıehrin 5i· 
malinde muvaffaktyetler kazanmışlar. 
dır. Fakat cephenin bütün gözl'!ti Ü

zerinde toplıyan kısmı cenup kesimidir. 
Alınan ilerleyişi zenf(!n bir sanayi ve 
~den çe"Vreıı!inl hedef tutmaktadır. 
Almanların Azak denizi kıyılarında i
lerlemeleri bütiin aşaiı Don havzasını 
çevirmek tehdidini röıterecektir. Bu· 
nunla beraber Alman planlarının bir 
kısmı Rusların Voronez'deki beklenmi
yen mukavemetiyle bozulmuştur. Al
manlar burada hlc; bir muvaffakıyet e!
de etmeden bir çok asker feda edi
yorlar. Bundan başka ve bilhassa Ti
moçenko ktivvetterl oldutu glbt dat"' 
maktadır. Almanlar bu kuvvetleri çc
virmtye vaya yok etmiye muvaffak ola 
manııılardır. Alman ordularının Ruıı
yada kat'i blr muvaffakıyet elde et,. 
tiklerini ilave edebilmeleri için ise bu 
lazımdır. 

Stalingrat için beliren 
tehlike artıyor 

Vatington, 19 (A.A.) - Almanlann 
Millerovo'dan yapttkJarı ileri hareket 
Stalfni?'at için tehlikeyi arttırmıştır. 

Ruslar çarpı~a çarpışa ve düşmana 
ağır zayiat verdirerek geri çekilmek
tedirler, 

İKİNCİ KOŞU: Buket ve Demet 
rakipleriyle oynıya oynya ı:ok kolay 
bir ııekilde uka arkaya birinci ve i· 
kinci geldiler. 1 - Buket 2 - Deınet 
3 - Şenklz. Mi.\şterE'k bahis 100, 150. 
100; ikili b!!his 150 kuruş verdi, di
ler koı,anlar Yavuz, Alemdar ve E
seks'tir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Sevim koomııı.dı, 
Sava rahat bir şekilde kaı:andı, Her 
giln biraz daha iyileştiğini evvelce 
yazdığlmtz Ta:rzan güzel bir koşu ya
parak ikinci oldu. 1 - Sava 2 ..
Tarzan 3 - Tuna, Diğer koşanlar 
Bahtiyar ve Ya\'tıı:dur. Müşterek ba
his 100, 100, 250; ikili bahis 300, i
kinci ve !lçüncü koşular üzerindeki 
çifte bahis 130 kuru$ verdi. 

DÖRDtlNCÜ KOŞU: Güreoy koş
madı. Polat rahat bir şekilde kazan
dı. 1 - Polat 2 - Zehrlman 3 -
Ren. Diğer koşanlar Baradirı. ve Vi
do'dur. Müşterek bahis 100, 100, 150. 
İkili bahis 175 kuru~ \'erdi. 
BEŞİNCİ KOŞU: Y.&lyuz &irmeıli -

ğinden iki hayvan arasında yapı ldı. 
1 - Küçük Hilfll 2 - Fidan. Müşte
rek bahis 150, ikili bahis 125, dör -

Ankarada Dün 
Yapllan Tören 
~ Baştarafı 1 incide 

tatürkün maneYl huzurunda hürmet
le eğilmiş ve ".Bizden evvel v;,tanı 
canlariyle, kanforiyle müdafaa eden 
atalarımız gibi biz de bu aziz vatant 
kanımızın .~on damlasTna kadar mü
dafaa edeceğiz., demiştir. 

Adli Kısagün, sözlerlne devamla: 
"- Be~enyet, a111Tlardanberi pek 

çok ahlak pre:ııripleri, terbiye sistem
leri ve devlet $ekilleri tecrübe et -
miştir. Bugün de dünyanın ufukları 
korkunç ve simsiyah bulutlarla ör -
tülü bulunuyor, Zulmet ve tstrrap de
vam etmektedir. Buna karştlık, mu -
hayyilelerinizin zemlnlne Türk tari -
hinin yapraklarır.ı yayarak göz atma
nızı istiyeczğim. Orada ruhu bütün, 
iman! ytıksek fertleı., satlam aileler, 
adil devletler Ye muzaffer Ordular 
göreceksiniz. Bunların ııırrı bir tek 
şeydir: Disiplin, disiplınsiı. millet ya
şryamaz.,, 

Genç hatip sözler!nl, bUyUk Atanın 
manevt huzurunda bir defa daha and 
içerek bitirmiştir 

Bundan sonra, yine birinci bölük
ten ve Hukuk 1''akültesi son sınıf ta
lebesinden Fuat Rcmok. "daima bUr,, 
başlıklı şllrlni okumuştur. 

Talim ta.buru talebesinin; kurmay 
Albay Ali Rtza Gürcan'm önilnde 
yaptığt muntazam bir geçit resmin -
den sonra meradme nihayet verilmiş
tir, 

Amerikada Tutulan 
Casuslar 

Nev1ork, 19 (A.A.) - Yeniden 13 
Alman ve İtalyan casusu yakalanmış
tır. Tevkif edilenler Elliı adaıına gön
detilmlıtir, 

Voronu'de 202 inci Alman piyade a· 
?ayı bozguna Ujratılmış 'le 222 incl 
piyadf'I alayı da tamamen imha edilmi~ 
tir. Ba kesimde, Dourlaıı tipinde Attıe.. 
rikaıı bomba uçakları büyük faaliyet 
göııtermelı:tedir. 

ba ve torpil uçakları ve denizaltılar 
vasıtasiyle ayni :r;amanda hücum et. 
miştir. Sovyet denlzüstü ve deniıalb 
gemileri yardıma koşmuş ve Sovyet 
uçaktan düımanla muharebeya ıirlt
miştir. Almanlar hiçbir isabet kayde
dememie, fakat ~O dan fazla uçak kay. 
betmlşlerdlr. Bunların yarısı Sovyet 
bahriye uçaktan tarafından dü~üriil
müıtür. 

Alman yaralı kafileleri 

Bir hava muharebe1Ji 

Tek çitte kıdemli - 1 incl Petro 
(Gs.) derece 11,3: 2 inci Ali Koç 
(Hereke), 3 i.lndi İsmail (Kii~ıt~por) 

Dört tek Bayanlar - Galatasaray 
ekibi rakipsiz ıılarak birinci 

İki çifte kıdemli - 1 in~i Orhan 
Celfili, Abdürrahmar (Taksim), 2 nci 
Reşat Fethi, Rebı; (Gs.), 3 üncil 
Beykoz. 

Dört tek krdemll - 1 inci Resat, 
Turiut, Petro. Sevket, Sati (G.S.), 
2 lnr.i K6füt~por ek'bl. 3 llncU T:ıksim. 

Yanşlıırın netice!linde seyirciler •· 
tasında bu!unıın üç g{b•t"l bayan gilnün 
kralke&i seçildi ve mtiklfRtlar bunlar 
tarafından sporculıl.ra verildi. Ortaya 
konan üc kur>~dan: Müptediler kupa. 
s1m Koc:aelinden Kiiıtspor. bayanlar 
ve kıdemliler kupalarını puvan tasni
finde 1 inci olan Gı1!atRsnrav almıı;tı. 
Yarışlarda en cok !lavr alan Gıılatasa· 
ray beş senelik şild,. ilk ismini yazdır
mak sror .. fini 1·~7•nm•ııtTr. 

Atış Müsabakaları 
Türkiye atu ımtp l::irincilikleri mii 

sabalrnları Ed1r:ıe t:oıtıınbul, Krrkla -
t'eli, Koccı~li ve Tekirdalt mükellef -
ler! birincilerinin iştirakiyle Saray -
burnu atış poH~onunda yapı imi! ttr, 

Att~lar neticesindP İstanbul l;ıölge -

11 Yaşında Bir Çocuk 
Boğuldu 

DUn Florya plAjında 11 ya:slartnda 
bir çocuk cesedı bulunmuştur. Cocu
ğun plAj haricinde denize glrdlğt an
laşılmış, fakat htlviyetı tesblt edlle
memlstir. Ceset morıtP kaldırılmıştır. 

tanbuldan Saim blrlncl, Hasan ikinci, 
Ecllineden Ahmet üçUnctllU~U almış· 
tardır. 

Ankaradaki müsabaka 
Ankara, 19 (A,A.) - Yedi bölge 

mükellefleri r.nıstnda bugün Ankara
da atıcılık müsabakaları yapılmıştır. 
Eskişehlrden Cahit Ö:rtezdoltan 48 pu• 
vanla birinci, KPstamonudan Nuret
tin Saka 48 puvanla ikinci, Yozgat
tan Hacı Bekir 45 puvanla üçüncü, 
Ankaradan Ali Rıza Gü-rkan 44 pu
vanla dördüncü, Bilecikten Cemal Ö
nen 44 puvaola beşincl, Cangtrıdan 
Mehmet Gürel 37 puvanla altıncı, 
Boludan Vakıt ücer. 32 puvanla ye
dinci 0Jrr11•~lardrr 

Adana bölges;nde 
~inden Orhıın 54 Sfl~ il~ birinci, E- Adana, 19 (A.A ) - Beş bölge a
dirnı>oı>n S:>lfa1 51 s::ı:vı ile ikinci, Te- rasmda vauılan attC'tlık müsabakalıı
kirrlağdan Karn:l 5C sayı ilP üciinci.i rmda Adanadan Fehmi Yüceyar 56 
Krrklarelindf'n Rıza 4.6 aıoyı il dör - puvanla birinci, Hata ·dan Ferit Ö-
düncü olmuşlardır zıılp 55 puvanla ikinci ve Kayseriden 

Bundan evvel 22 çaplı tüfeklerle Ömer Salahattin 50 puvanla 3 cü ol
yapllıın teşvik müsabakalarında İs - ı muşlardır. 

a:tfr Bnştarafı 1 incide· 

Mariupol'un doğusunda, Ru
men kıtal.arı hafif düşman kuv. 
vetleri tarafından yapılan bir 
çıkarma teşebbüsünü akinı bırak 
mışlardır. Mac.ar teşkilleri Don 
nehrinin ötesinde nehrin batı kı 
yısında kalmış olan bir düşman 
gurupunu püskürtmüşlerdir. Bu 
münasebetle 23 düşman tankı 
ele geçirilmi~ veya tahrip edil
mişir. 

Alman hava kuvvetleri yukarı Don 
üzerinde düşman kuvvetlerini ve al" 
keri hedefleri bombalamııttır. Düşman 
cok önern!i kayıplara uğramıştır. 
İlmen gölünün cenubunda Bo1$evlk.. 

ler muvaffakıyetsiz hücumlarına de
vam etmişlerdir. l{ola körfezinde, 
Rost'daki llman tesiılerini yeniden ve 
<1iddetle bombalamıştır. 

Donetz'de Rııs ol'duları 
i,çin felaket başlamıştı.r 

Fransada Sokak 
Muharebesi 
~ Bastarafı 1 inci~e 

tır. H a 1 k buna 11Yaşasm 
de Gaulle, yaşasın Cümhuriyet" 
diye bağırmak suretiyle muka • 
bele etrni~tir. 

Lyonda 100 bin kişi bir araya 
toplanarak sokaklarda dolaşmış
tır. Asker ve polis bu halkın 
Londradaki hür Fransızlar karar 
gahı tarafından toplantı yeri o
larak kararlaştınlan Carnot mey 

danına gitmesine m~mi olıhak 
maksadiyle kordonlar tesis et. 
miştir. Nümayişçiler "Ekmek 
ve silah isteriz. Yaşasın de Ga
ulle, kahrol.sun Laval" diye ba
ğırmışlardır. 

1942 - 1943 
ıtJir Baştarafı 1 tncide 

bileceği devre, ancak 1944 yılı. 
nın başında başlıyacaktır. 

Ber!.in, 19 (A.A.) - D. N. B. niu 
askeri muharriri yazıyor: Alman baş 
kumandanhibnın dünkü resmi tebligln
de bildirildiği gibi aşağı Don'a Ros
tof'un doğusunda geni$ bir cephede Bu hale göre, 1942, mihver ile 
varılmış olmasiyle Timoçenko'nun Japonyanın, ellerinde bulunan 
Donetz ordııları lçin bir felaket baş· teşebbüsten ve üstün bir hazır
lamış olu?or .. B~ felaket bu ~ovyet lıktan faydalanacakları, son se. 
MareşaHnın şımdıye kadar ucramıe . · · b 
olduiu hezimetlerin en bi.lyillüdür. nedır. Bunlar, eğer netlc_eyı u 
Sovyet stratejisi burad:ı iflb etmi,dr, sene zarfında elde edemıyecek 
denilebilir. Alman askert tebliğlerinde olurlarsa, o zaman, 1943 de, za
yalruz ııona ermiş olan olaylardan bah- feri kazanmıya değil, teşebbü~ü 
sedllmekte o!duğıı g8z önUnde tutu- kaptırrnamıya çalışacaklardır. Ve 
tursa Alman taarruzunun çok genit he- 1943 senesi bu suretle ve har· 
defler gilttüğünU farzetmek icap eder, b' b 1ki d ' ti korkunç 
Voroşilofgrad'ın zaptı ancak bir saf- ın e e en çe. n ve 
hadır. Fakat Donet7. bölreıl Ue Sta· senesi olarak, ikı tarafın sırf 
lingrad araııınd:ıki ba,hca demlryolu· "teşebbüs" uğruna katlandığ1 fe
nun Almanlar elinde bu!undufu beıaba dakarlıklan kaydedecektir. 
katılacak olursa bu 11ehlrln ele geçiril-
miş olmasını ehemmiyetli bir ıafha o- 1944 senesine gelince, eğer 
larak kaydetmek llzım geJlr. Bu mU· harp, o tarihe kadar yaşama 
him endüstri merkezinin çelik ve kö- kudretini gösterecek olursa, te. 
mürllne ihtiyacı o?an Moskova ha~~ şebbüsü elinde tutan tarafa, za
endilstrlsi bu suretle bu çelik ve ko- feri uzatacaktır. 
miirden mahrum kalmrı oluyor, Fa· 

Alman tebliit, cenlı bir cephe üzerinde 
Don nehrinin aaafı mecrasına van1-
dıiını bildiriyor. Bu yer ıüpheslz, Do
netz'in bu nehre katddıtı noktadır. 
tktıaad! bakımdan Donetz havzasının 

kat Sovyetler için daha vahim olan 
nokta Kafkasya petrollerinin ı!male 
pek mahdut bir şekilde cönderlleblle
ceğidir. Filhakika Hazer denizinden ve 
Ural'dan ıimal - batıya ve batıya dof. 
ru giden bazı lflmendifer hatları varıa 
da bunlar ılmdiden o kadar vazifeler 
yilklenmiılerdlr ki, Moskova • Voro- muaszam demir 1ı:a~akları Ruı rth~~ 
nez ve Kafkasya hattının durması u. kudreti i~ kaybedılmiıtir. Aıke 
?;erine kendilerine yüklenecek yeni va· knndaıı iıe, Voroıllovc:at, Roıt~f ve 
zifelere tahammUl edemezler, Görm~ Donetz kavşafının tcşkıl etUii üçıen 
yor ki, tehlike, Sovyetler için muaz- içinde toplanmıs olan Sovyet kavvet-

HcnOz fiyattan tesblt edllnıemi§ o
lan ve üzerlerlne etiket konulması li• 
um ıelen mall:ıra, tnal sahipleri, :ra
nt tüccar ve esnaf mevcut tevziat e
sasarı dahilinde ve hakild maliyet fi
yatına göre sattş :fiyatı takdirinde ser
best bırakılmıştır . VekAlet Fiyat Mü
rakabe Komisyonhırmı. tüccar ve es• 
naf tarafmdan yapılacak müracaatlar 
uzcrlne herhııngl bk maddeye fiyat 
takdir etmekle mükellef tutmamak -
tadır. Koml~onlar yalnız bu kabil 
ithalat e~ast, yerli maınQl 'n! ınah -
nıller üzerinde ihtikar yaptldıjb. tak
dirde h;ıkiki fiyatı takdir etmekle 
M 'kellcrtirle.r 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Bosna1ntn 
c!lof'll - şimal bölıeslnde Kozara c!afla· 
nnda blr aydan.beri Çernik çetelerine 
karşı yapılan temizleme hareketleri 
sona ermi,tir. Alman kıtalarından yar. 
dım ıören Hırvat kuvvetlE't'İ bu hare
kit eınaıında 3 binden fazla asi öl
dürmüşlerdir. 7 bin asi teslim olmuş. 
ttrr. Çetecilerle earp1,ınalar devam et.. 
tiğl sırada bu bölgede halkı b.aşka yer· 
!ere kaldırmak icap etmiştir 

Mosltova, 19 (A.A) - Pravda sa· 
zetesinin muhabiri yasıyor: Barentz 
denizinde bir kafileye yapılan bir AL 
man hava hücumu münasebetiyle 400 
Sovyet ve Alman uçağı arasında bü· 
tiln rün devam eden büyük bir hava 
muharebesi olmuştur. Almanlar hom· 

Londra, 19 (A.A.) - Oelo şehrine 
yaralılar doiu cephesinden kafile ha· 
linde gönderilmektedir. Ruslar tara. 
fmdan esir alınan bir Atman doktoru, 
şu ifşaatta bulunmuştur: 
"Karnından yaralı olanların yüzde 

doksanı, ciğerlerinden yaralı olanlann 
yllz:de dok.an beıi ölmektedir. Kafa
baı!anndan yara almıı olanlar iıe 701• 
hrda ölmektedirler,. 

r:am bir hat almı,ttr.,, !eri çevrllmlştlr. Donetz sanayi bav-
Vonetz'deki temizlik zasınm temizlenmesi ve Rostof'un ı:ap.. 

tı az çok zaman alacaktır. Von Bock'un 
zaman alacak bu temizleme işi bitmeden önce aşağı 

Stokholm, 19 (A.A.) - "Havas": Don nehrini geçmesi az muhtemeldir. 
-----

Bir ~•raftan bUtün allkıdarla 

ra, lsk!911 memurlarına, polisler 
istasyon memurlarına bu sureti 
yUrUyüıU kolaylaştırmaları içi 
emir verilıe, öte taraftan da b 
kendi kendimize yUrUn1eslnl v 
ba,ka vatıındıtlara yol vermesi 
öğrenaek ıu koca ıehlrde hl9 ol 
maaaa en baeh; mü9kUIUmUı 

halletmlı olurus, 

Kulüp Başkanlar 
Bugün Toplanıyo 

Buglin Maarif MüdürlilğUnde 
15 de Maarif VE'kilinin başkanltğı 
spor kltipleri başkan ve idarecile 
le eski sporculardan bazılarının i 
rakiyle bir ._oplantı yapilacaktır. T 
lantıda klüplerln veriminin arttı 
ması için klüpçülerin noktai naz 
ları dinlenecek ve beden terbiyesi 
lerinin dil.ıenlenmesl sırasında bu 
gözönünde tutulacaktır. 

Bir Batında Üç Çocu 
Safranbolu, (TAN) - Ulus 

yesinin Abdürrahman köyünden 
A~ıkgöziln ka.rıııı Fatma Açıkgöz · 
kız, biri erkek olınnk ilzere bir 
tında üç çocuk birden dünyaya g 
m1ştir. Çocuklar ve analarıntn s 
leri mükemmeldir. Çocuklara S 
Fatma ve Numiye adlan verUmi 

118 Çift Çorap Çalan Bi 
İşçi Kadın Yakalandı 

Tarakçılarda Nurettin çorap fa 
\cumdnn 118 citt çorap çalan MU 
ver isminde bir i:ıçi kadın yakal 
mıştır, Adliyeye verilen Mün 
tevkif edilmiştir. 

ıtif' Başta:rah 1 inci 

Şimalde İngilizler El Ma 
tepesini zaptetmişler ve iki k 
metre ötede bulunan tepeye 
ru taarruz etmi§lerdir. F 
hücuma kalkan mihver ku 
leri karsısında yeniden bu k 
vetler El Mahra tepesine dö 
müş ve burada dayanmışlar 

Şiddetli bir muharebeden s 
ra mihver taarruzu kırılmrştı 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 19 (A,A.) - ''Teblii": 

sırda, İngilizlerin mevzii mahiye 
müteaddit bücıımu dürımana 1ı: 
verdirilerek püskürtülmüştür. 

1 tal yan resmi tebliği 
Roma, 19 (A.A) - İtalyan teb 

El Alemeyn bölgesinde mevzii 
yette çarpışma!ar olmuştur. Son 
terde yapılan muha!'ebelCl'de 30 
man tankı tahrip edilmiştir, 

İtalyan bava teşekkülleri pek al 
tan uçmak suretiyle yaptıkları di 
hareketler esnasmda onlarca z 
taşıta isabetler kaydederek b 
kullanılmaz bir hale getirmişlerdir 

Mihver bomba tayyareleri Malt 
nskert hedeflerine birkaç kere taa 
etmişlerdir. Alman avcrlannın 
mUdahaleıi sayesinde 3 ıpitfire 
ter içfl'n'" düşürii!müştür. 

Alman hava akınları 
Berl!n, 19 A.A.) - Alman haf! 

vaş uçaklarryle Stukalan Mısır 
besinde El A1e111eyn'ln bir keıi 
tnıilh: motörlü kollarına ve tank 
luluk!arın.a devamlı hUcumlıırda bu1 

muıılardır. Ba busuıta D, N. B. 
blldirildiflne (tire 4 tank ve 20 k 
yon tam isabetlerle tahrip edilmiı 
Savaş uçaklarını himaye eden Alr 
avcrlan tarafından üc; İngiliz uc 
iliisiiriilmiistür 

Esir kampından karan 
bir I ngiliz subayı 

Londra, 19 (A.A.) - Simsi Afı 
da.ki muharebe bö!resinde Almanı, 
elinde 14 gün esir kaldıktan ıc 
kaçmıya muvaffak olan ve Londı 
gelen Inrillz binbarşısı 3,7 pusluk 
ailiz uçaksavar toplarının 8 miliı 
relik Alman toplarından üstün o 
funu ıöylemiıtir. Bu toplar ayni 
manda tanklara karşı da kullandı 
mektedir. Bahsi geç~n Alman t 
yalnız hafif olması bakımından bi 
vantaJ a.rzetmektedlr 

'Binbaııt esir düştükten sonra Aln 
larm Sidi ömer'dekl komutanlık 
rarıahına götürüldüğünü ııftylcmi 
Oradaki Atman komutanı binba 
Franaıı ve Llbyada ele geçirilen İnı 
harp malzemeslnin Almanlarınkit 
ilıtün olduiunu itiraf etmiııtir 
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lk+.sa{ 
Yazan: ULUNAY 

Bl.zde *tlı:tıaat" manasına ıe!en 
"Ekonomi" kelimesi evvelce 

..bilmem oedeo- tam kaJ'fılıtı ile lnıl
lanılnıazcb. İlk ya.ztlan "Ekonomi 1'0o 
litik" kitabının adı "siyast lktısat" 
ıeklinde diUmi.ıe ıeçlrilmHi lhım ıe. 
Urken bana '"Ilın +. Servet,. denilmi• 
tir. Evlerlmisde de 15yledir: Hiç bir 

Yazan: M. ANTEN 
Bir Cenevre telgrafına &Öre: Sov-

yeUerln Londra büyük elçisi j 
TıtaiaJd, Cburchill'i ziyaret ederek ken-
d &ine müttefiklerin faaliyetsizllk!erl. 

n Rus halkında ve ordusunda infial 
Uyandırdığını ıöylcmi:ı, ikinci cephenin 
açılnıası lüzumunda ısrar etmi~. bun 

n sonra Churchill'in riyaseti altında 
tcneJkurmay, daha sonra harp kabinesi 
lop!antııı yapılmıştır. 
liatır!ardadır ki, Sovyetlerin Va~lng. 

ton büyük elçisi Litvinof, nutukları
ıtın birinde: Bütün harp cephelerinin 
ırblrlerine bailı bulunduğunu ve 
rbin bütün yükü kızılordunun omuz· 
rına yüklenmiş bulunurken İn&ilte. 

ede milyonlarca kuvvetin muatta~ bir 
nlde durmasının doğra olmadığını ve 

zaferin tehlikesiz kazanılamıyacaftnı 
· Ylcmişti. İngiltere ile Sovyet Rusya 
rıtsında yapılan on senelik muılhedc-

dc lkincl cephenin 1942 senesi içinde 
'-ci!en açılacafı tesblt ve tasrih edl!· 
llıiştl, Böyle olduğu halde kızılordunun 
en ıılddetli Alınan tazyikleri altında 
tlcat ettiği ve Kafkasyanın tehdit al
tına girdltl ve müttefiklerin müşterek 
la.ferlerinin tehdit a!tında bulunduiu 
bir zamanda bu llrlnci cephenin hlll 
tçıJnıamııs olmaeı herkesi hanete dü-
SU.tınektedir. • • ~ , 
~ihver radyo "fe matbuatı bu vuto 

l'cU ist,ismar ederek Llbyada maf ldp 
0lan ve bizzat kendisi yardıma muhtaı 
ulıınan İngiltcrcnln böyle bir iıi ba. 
''lramıyacatını ve kızılordunun A!mao 
taarnuu karııııında pek yakında csil
d kten sonra Almanyanın bütün lnıv
"eu ile İnglltereye döneceilnl ve onun 
~ hesabını gördükten sonn. .zafere 
:~vuıacağını söylemektedirler. 

Üç ihtimal 
Fikrimizce: Aylarca edebiyatı 7a

Mdıktan. sonra, İngilizlerin Libya 
"'aiJflblyetleri esnasında bahsi geçmez 
0lan. fakat Mıur kapı!armda Rommel 
lcuvvetlerinin durdurulması ve Almaı> 
l;ırın Don taarruzu başlaması üzeri. 
tıc Yeniden ortaya çıkan bu ikinci cep. 
lıenfn pmdiye kadar açılmaması bir 
qç ıekilde izah edilebllir: 

e Anglo • Sakson devletleri Sov-
7et Rusya)'l kendi eme!lerbıe hizmet 
tttınnelı: istiyorlar ve ona yaptıkları 

"Jııırdımlarla Alman kuvvetlerini müm .. 
kiın oldlıp kidir füla imlııa i'tü'iriek 
ltıreUyle bir taşla iki ku3 vurmak, ya.
ili ikt tarafın da mecalsiz kalıncaya 
qdar boğu3malarıru temin etmlye ça
lıaıyorlar. İngiliz ve Amerikan lnıvvet
lcrj ancak bu netice temin edildikten 
8onradır ki Avrupaya asker çıkaracak. 
1ar, Almanya11 ve İtal7ayı knt'i ola· 
raıt mağlup edecekler ve Berllnde mü
tareke ı;artlannı Almanyaya empoze 
edeceklerdir. 

Bu, City'nin ve Anglo - Sakson em
ııcrya!istlerinin politikası idi. Chur
thiıı•ın iktidar mcvkiine gelmesi, kabi-
11esini Cripps cibl ı;ahsiyetlerle tak
"lye etmesi, Rooscvclt'in malüm olan 
&aınimi demokratik siyaseti İnıiltere 
"c Amerika hükftmetlerine böyle bir 
h1rl samimi bir nlyet atfetmlye mil
•aade etmez 
b· • Ingillzİer ve Amerikah!ar b8yle 
h lı:VUk ve tehlikeli bir teıebbüı için, 

1 
llıırlıklarını henüz tamamlamamıt-

1 ardır, İngillzlcr Yunanlstanda düıtük.. 
~r.ı vaziyete di15mek istemiyorlar. 

ltltırnalı bir faaliyetle hazırlıklanm 
tallıaıntamıya çalışıyorlar. Amerikan 
Ve l<anad:ı askerleri ve tayyareleri ada
~a Cclmekte devam ediyor. Karaya as-

er cıkarma manevraları genle ölçll
de )'apılmaktadır. ParaılitçUler buır
~nı)'or. Biitiin bu lıler bittikten ıoıın 

tekct baılıyacaktır. 
:Söyle bir noktai nazarın makul 

taranan ıüphcsiz vardır. Kara1a as
ker çıkarma t.eıebbUıUnün muvaffaln
l'etsizliği miit~fikler fçin cok vahim 
llctıcelcr tev!it edebilir. Ancak prk 
tephesfnde Almanyaya büytik muvaf
faJnyetlcr kazanmak imklnmr vermek 

h
bu teşebbüsü büsbütün lmklnııs bir 
ate getirir. Bugtin, Almanyanın he.

!Ttcn bütün kuvvetleri prk cephesinde 
lırııncn de Mııırda mepul bulunduk
ları sırada böyle bir teıebbüse iirl· 
•cmiycn müttefikler, Almanlar bu Ud 
Cephede hikim bir vaziyete reldikten 
1onra bu te~ebbüsten büsbütün vaz
tcçrnek mecburiyetinde ka!acaldardır. 
lierhalde böyle bir harekeli, biltUn teh
likelerine ve zorluklarına rağmen yap. 
ltıak için en müsait zaman bugilndllr. 
Alınanlar bundan daha zor hareketleri 
bir çok defalar muvaffakıyetle başar
ltırşlardır Müttefikler ezici hava ve 
dcnız htkimlyetlerl sayealnde bu iti 
OaıarabHecek bir vaziyettedirler. 

1 
• Bir başka ihtimal de, müttefik

erin Sovyetlerle mutabık olarak bu 
t'lebbilstın yerini ve .zamanını tayin 
~tı?ıtı olmaları ve bunu il.zll tutmak 

1
r;In bu tcşcbbüsUn güçlükler!, Sovyet· 

lıerirı ofkiyetleri hakkındaki haberleri 
aaten 37aymalandır. 
~~=================== 

Acı Bir Ölüm 

ZIRHLI MI, KÜÇÜK GEMİ Mi, 
YÖKSA TAYYARE GEMİSi MI? 

-1-

O n gUn evvel Arnerlkadan gelen 
bir haber, Amerikanın ln9a81n• 

baılamak Oıı:ere oldu!lu bet tane alt· 
mıı beı bin tonluk zırhlının yapıl • 
rnasından vaıı: geçlld!r,lnl blldlrlyor• 

r Yazan:-"\ 

l~ca+ı Yaşmut 1 

Deutschland .zrrhhıınm ha•a ta
arruziyle uğramıı oldufu hasar nl. 
hayet demir üstünde yatan, taarruz 
etmiyen ve müdafaa tertibatı al
mamış olan bir ıemlye kaJ'lı ya
pılmış bir taarruzun neticesiydi, 
Böyle oldutu halde ıeınl harp kabi. 
!!yetinden blrtey kaybfotmem1!$ idi . 
O halde bir kac; alır bomba ile bü 
yük bir harp ıremisinln bulundutu 
yerde ancak beyaz bir köpükle du
man kalacağı, yahut kendini mu. 
dafaa eden ve manevra yapan bir 
~minin havadan torpido taarru
zlyle berhva eıUlcceği !$eklinde ld· 
dlalar henüz birer hayalden ibaret. 
ti. 

du. Yine bu habere gbre, bu gemile· dı Bazı memleketlerde de bu mü. 
rln pllnlarında tadfllt yapılarak bun natlraea~ar, büyük geminin dcnlz-
ların tayyare gemisi fCkllnde inşa e· lerdeld mutlak ııaltanatına karşı 
dllmelerlne karar verlldlöl lllve edlll· bir hakaret addedildi. Küçük gemi 
yordu. ve hava kuvveti taraftarları h~v11l 

iki gDn evvel de, Arnarlkanln yeni kahramanı olarak tavsif edlldile-r. 
deniz lnıaat programının tafallttını 939 harbinden bir kaç sene evvel 
8ftrendlk: Beı yüz bin ton tayyare bu meseleyi bütün tcferrUatiyle 
gemisi, bet yUz bin ton kruvazısr, beı tetkik ederek neticeleri tesbit için 
yOz bin ton muhrip ve refakat gemlal, teşekkül etmiı o!an İngiliz lmpara. 

Bu muazzam ın,aat programının torluğu müdafaa komiteılnin tet. 
içinde bir tek bUyDk sırhlı yoktur. kiklerinln neticesini bildiren uzun 
Halbuki, denlıı:lerde hlklrnlyet teala raporu, o gün tein ve yakın isltk-
etmek için esas alllhin bOyUk zırhlı balde bliyilk harp gemisi yerine kü.. 

Denizlerde hikim olmalı: isteyen. 
bilhassa denf.z aşın topraklariyle 
münakale ve muvasalayı temin mcc 
buriyetlnde bulunan devletler !cin, 
bi1yük remi, deniz hlkimlyeti lc;in 

oldutu ıon zamar.lara kadar kökle•· c;ük gemi ve hava kuvveti kalın o. 
mlı bir hakikat olarak biliniyordu. lacaiı hakkındaki kanaatln ve bu 
Hattı Damokrasller bıı harbi ancak kanaatle deniz inşaatında yapılacak 
denizlerde hlklmlyetl ellerinde bu· tadillhn İngiliz fmparatorluiu i.. 

esaııh. Deniz proıramlannda, mil 
temadlyen tonajları yükselen büyük 
ıtcmiler için reni, yerler ayrıldı. 
Bu programları tatbik için de her 
sene kabaran, birrız dah:t kab:lr:ın 

mu31:ıam tahsisatlar birbirini takip 
etti. Böylece 939 harbi cellp çattı. 

ıundurmak .. rtlyle kazanacaklarınf çin pelı: tehlikeli bir eey olacağı 
her zaman beyan edl)'orlardı, Halbu- mllllhazasiyle nlhayetlendlrl!mişti. 
ki ılmdl, Demokrat grupun en bU • İspanya ic; muharebC'Si de bu mü. 
yUk kuvvetini teıkll eden Amerika· nakaşalartn üstilnc keskin bir ışık 
nın, lneaat programında büyük :11rh· aerpemedi; 
lıya yer ve para ıynlmımıeı •lkkat• 

llyık yepyeni bir rneaeleyl ortaya ~--•••••••••••••••••••••••••••1lııı.. 
koymuı bıılıınııyor, 1 r~ 

••• bu yazımızda okııyııoulara, Uç Kadıköy o p E R A Sinemas1nda 
Mnellk harbin önümUze ıerdlğl tec· 

rübelerln, deniz blrllklerlnln in .. ve z A T 1. s u N G u R 
kullanıı teklllerlndt- zaruri kildığı 
detlılkllklerl rıısıtererek Amerikayı 
böyle bir 1<arara aevkeden sebepleri 
anlatmıya çalııacatız. 

Veda prog1'8mt: ADAM KESİYOR 

* * 
Her akşam çok ucuz fiyatla halle seansları saat 21,30 da ba~lal'. 

Yerlerinizi evvt'lden ı~darik efUni7.. Telefon: 60821 

914 • 918 harbinin tecrübelerine 
nazaran 18 den 39 a kadaı 

ge~en zaman zarfında, büyük dc~- ~---------------' 
1 tl ·n deniz kurmayları ve denıı e erı . ti" 1 askeri tetkikçileri, ehcı;ımıye lı ~. 
d t lsbette karışık bır mese enın 

u un B. "k . 
halli için çalııtı13r: uyu remı 
mi kü .. ük gemi mi? 

Bu meseleyi tetkik sahasına 
ko)'lnıya icbar eden amillerin en 
birincisi tayyarenin bir taarruz va 

' · mcsi ve sıtası olarak ıahneye gır . ~ 
gerek menzili ve gerek .s!lah!y~e 
denizde de taarruz kabılıyetının 
ıünden güne aı"lıp tekemmül e~ 
mekte bulunmasıydı. • 

Fakat, bu meseleyi tetkik ve ~U
nakaıa eden kurmayların ve mutc
has111lann ellerinde 914 - 9ll 
harbinin tecrübelerinden baıka ha 
lrikl muharebe tartlarma anan 
denemeler mC'Vcut deillli. Tayyare
nin henilı iptidai devrini te~kil e
den bu zamana ait tecrübeler, bu 
münakaııalarda tayyareye rilçhan 
hakkı temin edecek bir manrara 
göstermiyordu. Bu hususta, harbin 
son aafhaııında en canlı misa!l, Ya
vuzun İmroz akını teşkil ediyordu. 
Yavuz İmroz akınından 7arah bir 
halde dönerken yanhc: bir manevra 
ile Nlra bumundaki sıthta otar
mtı1 ve burada W'n bir hafta In· 
giliz tayyareleri için 11bit bir he
def tctkil etmiıtl. Bu bir hafta 
zarfında her iÜn centlye kartı ha.. 
•• hücumları tertip edilmiı, bine 
7akın bomba atılmıı, ıemiye bir 
tek tam isabet temin edilememlı. 
yalnız geminin yakınında infilak e 
den bir bombanın saçıntılariy?e ge
mide gayet ehemmiyetsiz hasar 
vukua gelmişti. 

Tayyarenin tekemmül devresine 
doiru yürüdüill sulh zaman!annda ı 
ise, eski, sabit . e kendini müdafaa 
etmlycn gemilere karşı yapılan ta.
arruz tecrübeleri bu hususta, me· 
selenin doğruya yakın bir şekilde 
hallini temine yarıyacak kat'i bir 
fikir vermekten çok uzaktı. Böyle 
tecriibelerde şerait, hakikt harp 
prtlarma nazaran tayyarenin ta
mamiyle !ehinde olduiu halde elde 
edilen neticelerin tayyarenin aley
hinde tc.zablirü, ta7Y1renin harp ıe
mlsine kar~ı kifayetsizliğini iddia 
eden tarafm fikirlerin! teyit etmlt 
oluyordu. 

Ordu Hastabakıcı ve Hemşireler 
Okuluna Ait 

Kayit 
lem izahat ve Okula 

ve Kabul Şartlan 
l - Okulumu:ı:a hastabakıcı ve hemşire yetiştirmek O?ere Ankara

da M. M. V. tıırafından 1939 ı;enesinde Rçılm1' l'llan htıst8bıı'lne1 V@ hem· 
~irelcr okuluna t>u sene de 45 talebe altnacaktır. o:mla !'irmek arau e
denler bulundukları mahallin Valiliğine ve kaymakamlıltma veya asker
lik ~belerlne dilekçe ite müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mez.urı olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alncaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecbur! hizmetlerini ordu hast.'lha
nelerinde yapacaklar ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün 
sıhhi teşekküller kendilerine acık olacaktır. 

4 - Tahsil mOdc!etı üc; sene olup bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek, iaşe ve libaslar? tamamen okula ait olacakttr. 

5 - Okuldan mezun olanlar barem kanununa ı6re 20 Ura ull ma
aştan başlamak Uzere maaş alacaklar ve bu miktar ıittlkce çol!alacak
ttr. Bu zaman dahi iaşe, giydirme ve bannma nrduya ait olacaktır, 

IS - Okul 15 Eyllıl 942 de tedrisata başlıyacakt.ır. 
f - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
A - Türkiye Cllmhuriyeti tebaaısmdan olmak va Tllr'k ırkmdan bu

lunmak, 
B - Sthhıti yerinde olmak ve durumu her lklımde vazife 16rmiye 

müsait bulunmak, (bunu hnbangl blr hastane sthhl heyeti raporiyle ıe.
blt ettirmek ve evraka bağlamak lAzımdır.) 

C - Okurun taltobe yaşı 16 dan aşağı ve 22 den yu'kan olmıyacaktrr, 
D - Kendisi ana ve baba iffet ehlinden olmak, (bu vaziyet poll~ 

tevsik ettlrilere!t evraka ballanacakhr.) 
E - .l!n az ortaokul tahsilini bitirmiş olmak, (eleme lmtlhanlarm

da muvaffak olmak earttır) veya bu derecede tahsil ır6rdO'°nO l11bııt et
mek. (Tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti, Muameleli evrak ona 
eklenecektir.) 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak, (evvelce evlenip boşananlarla 
kocasl ölmüş olanlar kabul edillr.) Huna ait medeni hali bildirir müs
bit evrak keza eklenecektir. 

O - Okur sthh! sebepler dışında okulu kendllltfnden terkettllf, 
evlenme suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldar. çıkarıldı!ı, altı 
senelik mecburi hlırmetlnl yapmadığı veya tamamtamadt#ı veyahut sıhht 
sebepler dışında çıkartldığı takdirde tahakkuk ettlrflecek me'kte,) mamtf• 
Jı;ırmı tamamen ödiyece~lne ve g!>sterdiğl vesikal;ırın tamsmen doğru ol
duğuna dair noterlikten tasdikli ve kefilll bir taahhtltname verecektir, 

8 - Yukarıdak! şeralU haiz olan okur okula !rntfha.nımı: olarak ka
bul edilecektir. 

9 - Yukandaki maddeler mucibince evraktnın muame18finl bitiren
lerden vilAyet veya kaza merkulerlnde otııranlar bu makamlar veya 
askerlik şubeleri vaıııtaslyle evraklartm dofrudan dofnıya Ankara Ordu 
Hastabakıcı Hemşireler Okulu mOdürllltflne cBn~kledır. 

10 - Müracaattr.rın Alustos 1942 nihQetiM kadar 10U cd1rGml9I 
!Azım dır, 

1_ l.TnAsh sabık tüccar ve fabrlkat8'r
~de:n Mukayyit Zade namlyle ma
tuf ıre halen İstanbul Belediyesi U
llıııını Meclis n3ı.mt Encümen hesa"O 
llıUrokıplan'ldan Nuri Suer hayata 
tbediyen ;:!özlerini kapamı~tn-. 1 

C:enn.zesi buglln saat 16 da Alem -
ıllr, Alay kö kO caddesinde Sağlık 
.. \ırdu yanr.ıdald 10 No. lu han•ln -
"" k:ıldırılacaktr. 

* * Büyük deniz kuvvetlerine malik 
memleketlerde, bllhuııa A· 

mcrika •e İngiltcrede bu mesele 
hakkında uzan mllnakaplar yapıl. 

11 - Oku~ların kabul edildikleri ve mektebe h&raket etme tarih
leri ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

·12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduju Anlt&raya kadar pl
mek ve okulda tekrar yapılacak sThht muayene neti~ hastalıkları te
beyy{ln edenlerin memleketine gitmek için masraf eaeeekleri yol para• 
!art kendilerine aJt olacaktır. (&44 - T802) 

çepllnll stnn etmiyen iyi blr ev ka.. 

Kömürcü 
Doired~. '1 

h d dınına "maktelit" demezler; •ıdareli 
Dükk6.n nda, Ka ve e, kadın.. derler. Ama o kadın. koasım 

d sinirlendirir; kaynanulyle ieçinemez; 
urdn v.e Tramvay a c;ocuklannı döver; kom1uıarıy1e kavra 

edermiı; bamuı hiç ehemm11eti yok,..t'"' Aes.CJul 91uyor u.r. Yeter ki o, "'Llvuvaziye" nin: 
. "Tablatte hiç bir ıey ne kaybolur, ne 

s arp kay;alar ara· ,.- YAZAN: -, mafıh ieÇ ıs kal: yeniden yaratılır,. düsturunu: "Evde 
sında oyulmuş 

1 
1 ha.. En c;o Bak hlc birşey .ziyan edilmez'' ıek1fne ıo-

bır matarayı andıran 5 A 1 D K E S L E R saat . sonra ıel. tam tarak: .. Ekten pU'kten. oihına bir 
kapkara bir kovuk şi.mdı ~ Uç, kaftan,. artık p!livdan pirinç çorban, 
Bu kovufun içinde - . . dortte i 

1 
.u~ t.. kırpmtı ~en cııbız köfte, ealrl ııa-

le karardıiı için gözlerlnin akı mey· ı - Gelirım cfendım, &e mm, aıu paçtaıı bahçe terllii lı:ome1"9e lnıtu. 
dana çıkmış, dudakları kara kara ha· laka.,. sundan çiçek saksısı yapabilsin; o 
relenmiş, korkunç başlar gözüküyo~ * * ıaman 0 ttlmulll tablrln çeJ'(~ulne 
ve insan bu manzara kaTşısında vabşı Telefonda: (lrcrckı -idareli kadm.. finY&ıUDa ve 
orman!ar arasında kalmı, da dağ a. - Neresi orası? .. GUven mah- ş~refine bak kazamme o!ur. 
damlan ile kareılawmış ıtbl ürperiyor. rukat deposa mu? Kaça verı1orıuııu Ba bahsin edebiyat sanatına bemt.-

Gözltiklü kerli ferli bir adam bu kömürü? 1en, lıiui bllmck. muktesit or.ı.ak, fıifW 
kowktan !çeriye: - . • • • sabilik; 11klı1ı:; dmrltlk, p!tltili'k cibı 

- Evllt. diye sesleniyor, bir be- - Vasıtaya teslim 28 buçuk !Jra bir takım "Said" v.eyahut •hiblt'' dc-
yanname versene. mı? Peki, nakliyesi, hammaliycsi müt- recderi •ardır 
Akı çıkmıı gözler, bu kerli ferli terlye mi altı. JPatı:at 1dr de " ıreçlndlrmenhı bu 

adamın üzerine dikiliyor. muhtelif aafbalanndan biç birlainln 
- PaUadın mı? Diyor, behle he!e. = T~bil0 

mi? Bak bele, A1ol hem çerçevesine cfnniyen ve '"iki ııddın 
Adamcatıa, ürkek biraz daha bek- 28 buçuk lira diyorsunuz; hem de be- icttmaı• denilecek bir şekli daha var-

liyor; bir aralık yine sesleniyor: nüz satışa başlamadık dl1onunuır? Na.. dır ki tafsi!e deier. 
- Evlat, verecek misin beyanname- ıııl ıcy öyle o? Kocanın muayyen bir kazancı var. 

yi?. - Karııı, apına kadar ev kadmı.. Her 
- Aha rörmiy misin? Kömfir darh· - T~rlf~ daha çıkmadı mı? Ha •• ıey dütünülmü1, hem yazlık, hem kr!" 

yıh. İşi gücü bırakah da sene beyan. Ha .. Anladım, lktısat müdürlilğil tarife tık bir ıemt seçmişler; bu suretle 
name mi verek? yapıyor, öyle mi? Peki yarın tekrar yazlık masrafları yok; kadmm eli di-

telefon ederim, kişe yatkın oldulu için terzi masraf· 
: Sa~l ·oradan •fa yarın gel hele,. 
- Evvelki gün de ynnn gel, demiş. 

tin. dün geldim; kalmadı; yann gel, 
dedin; bugün yine geldim işte. Yine 
de yarın ... 

- Dırlanıp duruyi. Beh!e eyleyse 
de kömiiril tartam, sene beyanname 
verem. 

Kömürcü dükklnının önünde: 
- Ollum kömllr kBça? 

- 28 lira, 29 lira; 30 lira; 31 lira. 
Adamma göre. 

- Nasıl şey öyle o? 
- Kömür burada dölrme 28 lira. 

KUfeyle olursa bir lira kilfe parası 29 
!ira. Ev yakınsa bir lira hammaliye 
30 lira. Yok araba lizımsa iki lira 
nakliye 31 lira. 

- İyi kömür mü bari? 
- bi kömür. Gazhane koku, 
- Kaç ton veriyorsunuz? 
- Beyannameye göre .• 
- Ne beyannamesi o? 
- E babam, senin de dünyadan ha-

berin yok be ... Beyanname işte. Bir 
san klftt. Doldtıracalrsın. birliğe mU
hürleteceksln, bize ietirip kömür ala. 
caksın. 

Mahalle kahve91nde: 
- Şu beyannameyi mühürlf't. 

mek istiyordum, 
- Birlik reisi yemeğe gitti, saat 

birde gelir. 
- Bekliyelim öyleyse. Yap baka

lım bir kahve, Ha!ls mi b<lrl kahven, 
kaça veriyorsun? .• 

- Kahve de halis, terkos da. Para· 
sına gelince 6 kurı'IS 

- Kömür beyannameıi mi o? 
- F.vet. 
- Biz dün aldık c;ok şükür, 
- Aman nasıl alınıyor kuzum? Bir 

anlatsanııa, .. 
- Efenalm, bu mahalledeki bayiden 

alırsanız biraz pahalıya mal oluyor. 
Sl ha~li liraya Biz. bl.z1m Ahmet e
fendi, bakkal Ali efendi: bir de ben
deniz bir!eştik Rir komsumuz var, 
nakliye amb:ın ıahlbiı!ır: onun tavas
suretiyle bir de lramyon bulduk, tonu 
beş liradan 22 buçuk lira nakl\yc ve~ 
dik, Gittik Kııruc;etmeden dört buçuk 
ton klSmtlr aldık. ıetlrttlk. 

- Nasıl tak!lim ettiniz, bir kamyon 
kömUrtn 

- Efendim: yüklerken onlar her bir 
bu~k tonun arasına t ahta perdeler 
koyuyorlar, kimsenin könıürü birbirine 
kanemryor 

- Oh ne ili, demek 21 buçuk liraya 
klSmür t"Ve ıeliyor ha •. 

- Geliyor ,a.. Yalnız ton başına 
yarım lira da hammallve vermek ti. 
mn, Ma!4mya, kömürü kömürlüğe bo
saltmak !tin başka çare yok ... Haa., 
Bak Hüseyin bey, beyefendi slzt bek
liyo~. beyannamt! mühürletecekmlş, 

Birlik reisi olduğu sanılan zat be
yannameyi evirip çevirip bakıyor: bir 
defter acıyor: lcaTtt numarasını bulu. 
yor; defteri tıareUiyor; defterdeki nu. 
man11 be>yannameye: heyannamede
klni deftere yıııTyor ve kliıdı mühür
leyip sahibine veriv"r. 

* * Dairede: 
- Efendim, müsaadeniıl rica 

edcceiim, Bir ıaate kadar gellrlm. 
- Hayrola?., 
- Kömür alacafnn da f!fendlm. 
- Ay: kömür tevziatı basladı mı?, 
- Batladı ya efendim. bendeniz 

beyannameyi de mühürlettim. bngU ... 

* * lan da yok; çokluk ıokafa c;ıkmıyor-
yapur iskelesinde: lar; u misafir kabul ediyorlar, evin 

- Kömür işi lc;ln uğrastım. Ma. içinde yukarda bahsettiğim L&vuvaıl7e 
lilm ya sayflyedcyiz. Oradaki birllic diisturunun ıılddetli tatbiki yüzünden 
kaydo!duk Halbuki kömürü Harbiye- eşyaya şeklll~rini değiştirecek bir 
deki eve alacağız. H3rbiyedeki birlik: ''Ali Cengiz" oyunu oyııatıhyor: Er
"Bizlm azamız değilsin , ,. diye beyan- kefln pardesüsil tornistan ediliyor, 
nameyi mühürlemiyor; sayfiyedeki kadına manto oluyor; bdmm etekll.. 
haklı olarak: "Senin Harbiyedeki evini ğinden çocuğa oantalon çıkıyor: tlib .• 
ben nereden bilir de beyannameyi tas- Böyle olduğu halde biitc;ede açık 
dik ederim,. diyor. İltl camı arasında var Kocası bu açılı istlkrazla kapa. 
kalmış beynomaza döndilm. mr;a mecbur oluvor ..• 

- Sen de sayfiyedekı evi göster. Nasıl otur? Diyeceksiniz. Anlatayım: 
- Gllzel ama: n zaman kömUrtı Ka. Kadın bir kuma1 almı, kendine, 

dıköyiindcn almak 11.7.ım . Bir de M .. JUh1ı bir rfizel esvap yapm11tır. 
dan Harbiyeye nakil A•tarı yüzünden _ Kocacığım! Diyor. Bak ne gilzel 
pahalıya mal olur oldu defil mi?.. Hem de bir metro * * arttı; fakat merak etme. Ben hlc ona 

yramvayda: 
- Ne yaptın kömür hini? 

ziyan eder miyim? İki metre daha alır, 
bir esvap dahı yapanın. 

- Daha almadım ... 
- Beyanname?.,, 
- Bey11nnımey! doldurdum. 
- Amma do çok beyanname doldu· 

Birincisine lllzum vardı. 'Pakftt ıtyan 
edilmemek istenilen o bir metrelotr 
kumatın yanma eklenen ikl metre der• 
hal bütcede bir dc!ik açar. 

rolmus ha .. B ir do!;tum bizzat kömür 
müdüriindcn l•ltmlt. Bet cllnde tam 
20 bin beyannııme doldurmuşlar. YaL 
m:r. bir depodan bir ~nde & bin be
yanname icirı ıatıs emri nlınmıı: 

- Dünden biraz süt ka!dı. Havaıo 
lar srcalr dayanmı,.or, bıraksam Jı:eııi
lecek. dökülecek, Hic; .ziyan eder m'
yim? Hemen bir muhallebi yaptım. 

- Bu sıcağa kar mı dayanır bira
der? 

- Sıc:ağ" kar mı dciil. soğufa kö
mür mü. diyeceksin, herkesin ıec;en 
yıldaki aotuktsn ırözli yıldı da bu 11! 
t,.~hirll n~vrllntvtır 

İki y{l.ı elli ıram sütün ılyan edil· 
memesi isteif. pirine unu ve şekeri bo
raberlnde sürllkliycn lüzumsuz bir 
masraftır, 

RAŞlT RIZA TiYATROSU 
HALiD'! Pl91<IN Berebor 

Harbiyede, Sf!l..n ~"hCP!lnde 21,30 dıı 
- BOBSTIL -

Bu, :Faından kalan f1d direkle on tah
tanın ırlyan olmaması için bahçeye ev 
nptırmak, eier takımının boıuna es. 
kimtml'!sf için hlnek atı almak g;bı 
daha renlıs saha!arıı tatbik edilebilir. 

Vodvil (3) perde 

En muktesit sanılan aflelerde bnt .. 
c:elerl alt üst eden ve hic; bir llrtısat 
kitabında Y'Crf olmıyan "iııranı ikttsat,. 
i!lte bndnr. 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Muhammen 
Dosya No. NEVi bedell Teminatı 

1/ 4000 

52301 / 2742 

74/ 9710 

Fatihte Kilçük Mustafapaşa mahallesinin 
eskı Ftoner yeni Abdulezel caddesinde el'kl 
247, yeni 263 No. lu 112.!I metre murah -
baı arsanm 1/3 hissesi 
Silleymaniyedc Tıryakl c;arşTSı sokağında l'.S

ki ve yeni 13 kapı sayıl! dükkftntn !/{ hıs-
sesi 
Fatihte Atlkallpaşa mahallesinin eski Bah
çrvanoğlu yeni Neşter aokağmda en eski 67, 
eski 65, yeni 53 kapı sayıh arsanın tama-
mı 

li5 

168,75 

75 

F. 2/ 1145 Kadık5y{lnde CaferaJa mahallesinin Bade
ma1tt sokağında 32 pafta 150 ada 11 par
sel esk• 1l yeni 19 kapı saytb 74 metre 

925 

murabbaı nrsanm tamamı 

,52301/ 998 Aksaraydn eski Kovacı Dede yeni İnebey 106'7 
mahallesinin eski Kara Mahmutpaşa yenı 
lnkıUp aokajında 200 pafta 852 ada 7 par-

t / 6316 

77/ 3254 

1/6378 

52151/70 

3/6202 

sel 13 kapt sayılı 100,5 metre murabbat 
ananm 24/36 hfuesl 
Eminönünde Zlndankapı mahallesinin Çık- 345 
mn Bu1da1cr sokatında eRk1 n mtıkt!r -
rer yenı 41, 43 kapı sa)'lb 128 pafta 356 a-
da 10;- parsel sayılı dilkkAnın 4/24 hlsse!t. 
Sartyerde Ayanlkola mahallesinin ÇHte 100 
Kasap ıokalmda eski ve .,.nI 10 kapı sa-
yılı 100 metre murabbaı arsanın tamamı 
Beyuıtta Emlnbey mahıDeslnln Hasanpa::a 890 
Karakolhane ısokaiında esld 73 yeni 71 kapı 
sayılI 671 ada 11 parsel 25 metre murabba! 
dükkln halen fırının 114/690 hissesi 
Eyüpte eski Baba Haydar yeni Dökmeciler 380 
mahallesinin eski Kilise yeni Karakol ao
ltatında e!kl ve yeni 1T kapı sayılı ~ 
tamıuru 
Beyoğll!llda Şehit Muhtar mahallesinin es- 1650 
ki Etrt 7.ııı Çorbacı ııokatmda eski ve ye-

13 

8 

70 

82 

28 

8 

62 

28 

lH 

- Nattl na1111 Beyanname:!'! mQhllr. 
lettin mi? Aman oflum bir yanlışlık 
olmasm? Bizim birlik reiıl benim be 
yannameyf mühftr1em ... di ••Bir~ dııhıı 
emir •ermediler., dedi. Birim dıımadın 
mııhıılt~indekl blr!lk reisi de "Bir 
be eh mtldc!ette beyannameleri mU
hlrlem~n. emir bek1e,ln diye emir 
aldık" demft. 

ni 3 kapt aayıU 9 pafta 414 ada 18 parsel 
No ıu evin 2/t bfssaf ... 

55100/ 108 1'e~erdto TevJdl Cafer mahallesfnirı eski 150 
Zambo ~nl ı.tırumca sokatında eski 22 ye-

51202/88 

n! so kxpı sayılı 2312 ada 17 parsel No lu 
evin 1/3 hissesi 
şehr.ntlnlnde ea1d AYdın Kethüda vem U- 315 
run Yusuf mahalleısinln Carık.hane soka "' 
da~da en eski 7 eski 21, 23 yeni 19, 21 
No ıu (801,70) metre murabbal evirı ta• 
mamt 

11 

24 

- Öyleydi ama efendim: lmrfin r• 
ıeteler yazıyor: bUtUn bir111t'ere be. 
nnnameleri mfihürlemelerl tein emir 
vermlsler. Simdi hepsi mllhftr!ftyorlar. 

- Haydi bakalım: sen git kömn 
rtlnU al Yamı c1a beyannameleri mG
bGrleti~ek bl.z almz inıaallah.. Maa-

Yukarıda )azI!J ıa:rrimenkuller 318/942 Pazartesi gOnO saat 14 de 
Milli EmlAk MildürlOlünde mllteşekkll KomlSyonoa ayrı ayn ve ac;ık 
arttırma Ue sattlacakttr. Tekl!flerln nüfus hüviyet cüzdanlan ve teminat 
makbuzlarlyle birlikte ihale saatinde Komisyona ve faz.la izahat için 
Mllll EmlAk Müdfirlağilne mOracaatlan, (7668) 



Tı\N , ..... , ______________ ,, ' ,. 

Haliç Sahilinde Satılık Depo Amerikadan liıgilizce 
sünep~~~:n:: ~::~ü~ll~ ~i:nr:r!::ı~~~~:~:ky~!:~~~ .f Radyo Neşrı·yatı 
bileceği sahili olan bir depo satılıyor. 

EmlCik ve Eytam Bankasından 
Esas N o. Yeri Kıymeti Cinsi teminatı 

D. 1 Galata, Şehit Mehmet 
Paşa mahallesi ka
lafat yeri sokağın· 
da eski 6,8 yeni ' 
6, 8, 8/2 nwnara 

25000.- Depo 
Lira mağaza 

5000 
Lira 

Yukarıda izahatı yazılı gayrimenkul peşin para 
ile ve kapalı zarf usuliyle şubemiz satış komisyonu 
huzurunda satılacakur. 

İhale 5/8/942 çarşamba günü saat 14 tedir. İs
teklilerin şubemiz emlak servisin~ müracaatla temi
nat akçesi yatırmaları ve teklif mektuplarını bir 
lira mukabilinde alacakları şartname hükümlerine 
muvafık şekilde tanzim ederek bildirilen gün ve sa
atte şubemiz satış komisyonuna veya ihale saatine 
yetişmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya ver-
meleri. ''931 - 7351,, 

~ __ .,; 
Antakyada: Gümrük Muhafaza Tabur~ ıl 

Satın Alma Komisyonundan ~-- I 
Tahmlnt Muvakkat -

CiNSi ~Uktarı 
Kilo 

Koyun eti 
Sığır veya er-

39000 • 

kek keçi eti 39000 
Odun 93300(.r 
Kuru ot (tel· 
balyall) döküm: . 
halinde olursa 
beher kilosunun 
muhammen fi-
yatı (7) kuruş- ' 
tur.) 22000() 

tutarı 

Lira Ku. 

42900.-

19500.-
17727.-

19800 ....... 

lhale gUnU vı saati 

3218.- 4/8/942 Sal• saat 11 de 

1463.- 4/8/942 " saat 17 de 
1330.- 5/8/942Çarşamba saat 11 de 

1485.- 5/8/942 •ı " 17 de 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazdı dort kalem yiyecek ve yakacak 

maddesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme tabur satın al
ma komisyonunda yapılacaktır, 

2 - Tahmini tutarları ve muvakkat teminat miktarlat'iyle eksiltme
nin gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. Şartnameleri her gi.in ko
misyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerb teminat makbuz veya banka mektuplsriyle kanun
da yazrıt vesik:ılariyle beraber ihale günü ve saatinden biı saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

4 - Kuru ota ait bilcümle kanuni resim ve vergi~erle taahhüdün 
ifasından mütevellit mukavele vesair masraflar tevsik edilmek şartiyle 
ihale bedeli üzerinden müteahhide ayrıca tabur tarafmdarı ödeneceği_ 

(7607) 

1 L A N 
Bu ~n~ fkinciteşrinln birinci gününde Ankarada H~rp Akademisi 

emrinde açtlacak hesap ve muamele memuru okuluna Yd. subaylardan 
100 talebe alınacaktır. tsteklllerin nihayet 31 Temmuz 942 tarihine ka
dar bulundukları :verclı>lı': f'Q\rl\J"H\: c:ı•h,.1., .. ıno mi\.,.ı:ır.aat etmelerl, 

• -- ....,....,................ ................. . (491 - 7813) 

1 - Müteahhit nam ve hesabına olmak üzere nfünunesi mucibince 
5000 adet bira kasasT kulpu pazarltlda satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 28.7.942 Salı günü saat 10,50 de Kabataşta Levazım 
~besindeki merkez ahın komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune her gün sözü geçen şubede görülebilir. -. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede· 

cekleri fiyat üz~rinden % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur komis-
yona müracaatlan. (7709) 

Matbuat Umum Müdürlüğünden 
1 - Ayda bir defa neşredUmekte olan Ayın Tarihi mecmuasının 1() 

nüshasmm tab i~i kapalJ zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2 - Azami 30 formadan ibaret olan mecmuanın beher n!lsbasııı!n 

adedi tab'ı (1000) dir, 
3 - Formanın 25 lira itibariyle tahmini bedeli (7500) muvakkat te

tninatı (562,50) liradır. 
4 - Münakasa 20.7,942 tarihine mtısadif Pazartesi gO.nn saat 15 de 

Ankarada Başvek~1et Matbuat Umum MUdürlüğU SatınaJma komisyo
nunda yapılacaktır, 

5 - Şartnameler Ankarada Başvek~let Matbuat Umum Müdürlüğil 
Levaznn Ayniyat subeslnden, İstanbul matbuat bürosundan parasiz. ola· 
rak almxr. 

6 - Taliplerin teklif mektuplartnı şartnamede ve 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesaikle beraber 20.7.942 Pazartesi günü saat 14 de kadar 
Ankarada Ulus meydanında Koç apartımanında Başvekalet Matbuat U
tnum Müdürlüğü Satmalma Komisyonu riyasetine tevdi etmeleri veya 
taahhütlü mektupla göndermeler! rica olunur. (7208) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
_, Alma Komisyonundan· 

Mektebimize kapalı zarf usuliyle 100000 adet ekmek alİnacaktır. 
Narh fiyatı iize-rinden ilk teminatı 788 liradır. 

Eksiltme 21/7 /942 saat 15 de mektepte yanılacakttr ('7218) 

VENi NEŞRiYAT: r _, 
HARBIN MEŞHUR ADAMLA'RI _ Ril- G 0. . z E N I 

mi Kitabevi tarafından bu isim altıııda yen! 
bir neı;riyat •erisi vUcude ıı:etirilmi,~ir . 

Bu serinin l incisi Ncvil Cn'l'lbcrl.aımt 

Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki Dinleyicile.re 
lngilizce Haberler Neşriyat Saatlarını Biidirirler 

Dalı:e-a uzunluğu 
Kilosikl Mctr<' Ttiı:-kiye Saati 

18 : 00-18 : 15 

18 : 15-18 : 30 

19 : 00-19 : 15 

19 : 15-19 : 30 
20 : 00-20 • 15 

20 : 15-20 : 30 
20 : 45-20 : 55 l 

20 : 45-21 : 00 

21 : 00-21 : 15 

Program 

Haberler 

• 
" Hab~Tlerin Tahlili 

'9:aberler 
•• 

Haberlerin TahliU 

,, ,, 

" H 

Haberler ,, 
Haberlerin Tahlili 

Haberler 

" 
" 
" 

RaJ,.. "icriıı Tahli l.i 

.. 
" 
Haberler 

" 
u 

" 

" 

Haberlerin Talılili .. 
u 

21 : 15-21 : 30raberlerin Tahlili ve Müzik 

21 : 30-21 : 45 Haberler 
" 

" 
" ,. 

Haberlerin Tahlili ,, ,. 
,, 

H'..:ıbeTJerin Tahlili ve Müzik 
21 : 45-22 : 00 Haberlerin Tahlili 

•\ 

. .. 
22 ! 00- 22 : 15 

23 : 00-23 : 15 

23 : 30-23 : 45 

23 ; 45-24 : 00 

tt 

,, 
,, 

.t:Iaberlerin Tah!Ui ve Müzi\. 

Haberler ,, 

• 
,, 
,, 
,, 

Haberlerin Tahlili ,, 

Günler 

Pazartesi, Çarşamba, 
Cumartesi 

" 
Pazar 

Her gün 

Cumartesi ,, 
H 

Pazar 
Her~n 

" 
Pazar 

Her gün ,, 
n 

Pazar 
Her güo 

jJ ,, • 

" 

Pazar 
Pazartesi, Çarşamba, 

Cumartesi 
Pazartesi, Çarşamba, 

Cwnartesi ... 
?azar 

" ,, 

Radyo 
Merkezi 

WRCA 

WNBI 
WBOS 

WGEA 
wı.wo 

wcw 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WGEA 
lALWO 
wcw 
WGEA 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WGEA 
WLWO 
wcw 

WGEA 
WRCA 

WBNI 

WBOS 
WLWO 
WBOS 
wcw 

"Pazartesi ila Cumarfosi WL WO ,. 
,. 

Pazar 

" 
" ,, 
,, 

Her gün 
" 

Paza• ,, 
,, 

" 
Her gün 

" ,, 
P azar ,, 

" 
" 

ller gün ,, 

" ,, 
,, 

" WBOS 
,, ~ wcw 

WffUL 
WRUW 
WRUS 
WRUL 
ı.vRUW 
WRUS 
WLWO 
WCBX 
WCRC 
lVRUL 
WRUW 
WRUS 
wı,wo 

WBOS 
WCBX 
WCRC 
WRUJ .. 
WRUW 

\VRUS 
WLWO 
WLWO 
wcw 
WLWO 
WBOS 
wcw 
V\.CDA 

Pazartesi ila Cumartesi WRUL 
\.\·RUW 
WRUS 

" ,, 
Pazartesı 

,, 
' " 

WRUL 
WRUW 
WRUS 

15,150 

l7 ,7RO 
15,210 
15,330 
15.250 
15,85() 
15,150 
17,780 
15,210 
15.J:JO 
15,250 
15,850 
15,330 
15,150 

17,780 
15.216 

15,330 
15.250 
15,850 
15,330 
15,150 

17,780 

15,210 
15,2!;;> 
15,2111 
15,850 
15,250 
15,210 
15,850 
11,790 
9,700 
6,040 

11,790 
9, iO(ı 
6,040 

15,250 
15,270 
17,830 
ll,79tJ 

9.700 
6.0~0 

1s,2:;n 
15,210 
15,270 
17,830 
11,790 

9,700 
6,040 

15,250 
15,250 
15,850 
15,250 

15,210 
15.85(1 
l7 ,830 
17,WO 
!l, lOO 
6,040 

11,790 
9,700 
6.HO 

CBu Listeyi Lutfen Kesip Saklayınız) 

19.8 

lfi.8 
19.72 
19.56 
19.'i 
18.!J 
19.8 
HU~ 

19.72 
19.:'i(i 
19.7 
~. 8 .9 

19 54i 
19.8 

16.8 
19.72 
19.:i6 
19.7 
18.9 
19.56 
19.8 

16,8 

19.72 

19.7 
19.72 
18.9 
19.7 
19.72 
18.9 
25.4 
30.9 
4.9 .6 
25.4 

30 !' 
ıl!}.6 

19.7 
19.6 
16.8 
25.4 
3i}.9 
49.6 
19.7 
19.72 
19.6 
16.8 
25.4 
30.9 

49.6 
19."l 
19.7 
18.9 
19.7 

19.72 
18.9 
16.8 
25.4 

30.9 
49.6 
25.4 
30.9 
49.6 

,. ...................................................... ., 
,. - ' 
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RAFİNAJ TESİSATI 
SATIN ALINACAKTIR 

Elinde tasfiye makinesi tesisatı olup da satmak istiyenlcr İs· 
tanbulda Tütün Gümrük Kemerli sokağı 

21 No. da Nazif Öza:rca. Telefon: 24197 ' _, 
Sümer Bank iplik ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesi Nazilli Basma 
Fabrikası Müdürlüğünden 

1 - Fabrikamız sahasında mevcut ve mahzenleriyle Çırçtr dairesin
den çıkacak olan pamuk döküntüleri bir sene müddetle açık artttrma ile 
satılacaktır. 

Müzayede S.8.942 tarihine müsadif Pazartesi güne öğleden sonra 
saat 14 de fabrikadn yapılacaktır. Taliplerin mukarrer gi.inde fabrika
mızda hazır bulunmaları:. 

2 - Satış şartnamesi Muaınel~t· Servisimb:den tedarik edilebilir. 
Posta pulu gönderildiği takdirde taliplerin adreslerine d~ gönderilir. 

(7575) 

TIP FAKÜL TESI DEKANLIGINDAN 

8ayon 

O. 8ramamalle 
Fotogrofları 

'b. görünü'lor. 
Bu \nal\l\maz g• ı 

' faka'· \ 

rniştir. Bu eserlerin bazılan Inııilizce:lcıı Fakültemize bağlı Di~ Tababeti mektebinde 40 Hra Ocı·etli bir dııkti-
2 ndd Adolf Hitit'" 3 ünc\isü Beııito Mu- Gu··zeıı·ık su··ıu·· ı· ~alini, 4 üncüsll Vinston Çör,il intişar et• 1 
tur.Ume ve bazıları da telif edilmi~tir. CiLDi BESLER, GERER loluk nıünhaldır· . Talı"plerin yabancı dil btlmesi şarttır. İsteklilerin Tem-

.,.ECRllBE. e.o\N z . 
s\ZZllT • 

KOYR DOGRU - Bütün köy mesclelc- _ 
ri~den bah<eder memlekctimiıde yegllne ı.;;y. VE TEMiZLER muzun otuz bir:nci Cuma günü akşamına kadar Tıp Fakültesi Dekanlı- Ancak bir hafta zarfında buru-

~~lft~k~m~c~c~m~~~·~~~u~-~s~o~n~c~i~a~ui~~·~d:a~k-•~r~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~al~.tı·daı1emü~cad~m~eri. cnn) şu~ıu~armdan~rtulm~ve~r~k ın••t li mlincler.ı~atla neşrolunmuştur. ... .,.. " 
..,.liı'iil••••••• seneln gençleşmiş binlerce kadın 

• _, hayrandırlar Cildi kendi tabU ve , - ' 
HASAH KUVVET SURUBU 
Terkibinde IYO D. 

KANSIZLIGA. 
SiNiR 

TAN EN ve 

VEREME 
Hastalıklarına 

.. 

Glisero 

istidadı 

Fosfat VarClır. 

Ola11lara ve 

Karşı Kullanılır. 

Bulunur. Küç.ül< Şişe 80 • Büyül< Şişe 150 Kuruştur. 

• • z .. ı · kıymetlı · BİOCEL - gençlik unsuru 

G O P N , ile besleyiniz. cild serian tazeleşir 
· .ıın 1 ve gençleşir. •BIOCEL•. bütün dü.n-
A L L 1 G J ~ yo.da. tanınmış Viyana Üniversitesi 

profesörü Dr Stejsk.al'in şayanı hay

YENİ RENKLER 
~~ ............ .,.,..., ıret keşfidir. Şimdi, pembe renkteki 

Tokalon kremi terkibinde BIOCEL 
r vardır Onu her akşam yatmazdan 
evvel 'tatbik edlnlz. Si.z uyurken 
cildinizi besler ve gençleştirir Oün-

r\ lb h• D k 'düzler için de ~yaz renkteki To-. Jf ra . ım . en er !:alon kremini kullanınız. Siyah 
· 'noktaları eritir. açık mesamelerl 

Balıklı Ra1tuıesl Dahlll:re 1111.teııu,. ~. •:sıklaştırır ve bir !taç gün zartmda 
u. Bv ırll.n aaat 15 den •onra Be)'of ,. 1 
111. Af•caııı;ı. SalaHfaı:ı ceddesl Ç6p. en donuk ve sert bir cildi yumnsa
Ollc•1111• ııılıü No. ıs Tclefıııu tı46 !J/ 1 tıp beyazla tıp kadife gibi yumuşatır~ 

: Kilo 

59,000 Y. Barb 
65,500 Patlıcan 
48~00 Kırmız! dotnatea 
16,500 Bamya 
12.000 Dolmalık bibe1' 
12,000 Demet maydanoz 

Yukarıda yazıL sebzelerin kapalt :r.ar.fla eksiltmP.leri 27 /'7 /942 Pazaı. 
tesi günü saat 15.:40 d3 Tophanede lst. Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin beleli 53,245 lira, ilk tem.inatt 
3912 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin teklif 
mektuphıriyle teminatlarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri, (78 - 7349) ..,.,_ 

150,000 adet portatif cadır direk ve kazığı alınacaktır. Kapalt zarfla 
eksiltmesi 2117/942 Salt günü saat 15 de Topha.-ı.ede İst. Lv. Amirliği 
satın alma komis:yonunda yaptlacaktır. Tahmin bedeli 63,750 lira, ilk te
minatı 4437 lira 50 kuruştur Evsaf ve şartnamesiyle nümuneleri komis
yonda gorülllr. Tcliplerin kanunt vesikalariyle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evve1 komisyona vermeleri. , 

Elli binden 2şağt olmamak üzere ayn ayrı teklifler de kabul edilir. 1 
(61 - 7183) -Kadr'köy in:ı:ibat karakolunun elektrik tesisat? tamir ettirilecektir. Pa· 

r.arlrkla eksiltmesi 21-7-942 Sah gl.lnü saat 15,45 te Tophanede Lv. A• 
mirliği satm alma komisyonunda yaprlacakttr. Keşif bedeli 62 lira Hl 
kurustur. Kat't teminatı 9 lira 32 kuruştur. Keşif ve şartnamesi komis
yonda görülür, Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri, (88-7810) -Sirkecide Demirkaptda kimyahanenin elektrik tesisatı yaptınlacak• 
ttt' Pazarında eksiltmesi 21-7-942 Salı günO saat 15,30 da Tophanede 
L,;. Amirliği satm alma komisyonunda yaptlacaktır. Keşif bedeli 1853 
lira g4 kuru~ fik teminatı 139 Ura 5 kuntştur. Keşif ve şartnamesi 
komisyonda görülür. isteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(87 - 7809~ 

~ 

10,000 Adei Baş cibinliği Eksiltme saati 15,15 
50,000 Metre Cibinlik bezi " tt. 15,30 
50,000 " Cibinlılc bezi " " 15,45 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı bas cibinliği ve bezleri 23/7 /942 
Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Tophanede İst. Lv, .Amirliği 
satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmeleri yapılacaktır. Nümane4 
leri komisyonda görülür. İsteklilerin teklit edecekleri miktar ve fiyat Ü• 
zerinden teminatlariyle belli vakitlerde komisyona gelmeleri. (9'4-7702), - . 

ıooxlOO eb'ad.ında 1500 adet tahta ızgara müteahhit nam ve hesa .. 
bma pazarhkl.a satın alınacaktır, İhalesi 23/7/942 Perşembe günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapllacaktır. 
Tahmin bedeli ı 1,925 lira, ilk teminat! 894 lira 37 kurustur. Nümunesi 
komisyonda görülür, Taliplerin belli vakitte komisyona geJmelerl. 

1 (93 - 7701): 

-... ~ 

30 ton kadar kuru fasulye alınacaktır. Pazarltk}a eksiltmesi 22/77f 
942 Çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amixliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin verecekleri mal nümune ve temi ... , 
natlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. (95 - 7790) 

1 L N 
-Orau bastabakıct ve hemşireler okuluna leylt ·ve meccan! talebe alı .. , 

nacakt1r İsteklilerin en geç 30.8.942 gününe kadar Ar.karada Cebeci 
Ordu H~stabakıct Okul müdUrlüğüne, okul kayıt, kabul şartlarım havi 
vesikalarla birlikte müracaatları. 

Kayıt ve kabul şartlarr Ankara Lv. Amirliği ve İstanbul Lv. lmir"' 
liği sattn alma komisyonlarında görülür. (512 - 7'705) 

Hozat Satın Alma Komisyonundan 
1 - Aşağıda miktar ve muhammen bedelleri ve ilk: teminatlariyle 

ihale gün ve saatleri yazıli mevat ayrı olarak 2490 sayılı kanun ~uci
bince kapalı zati ve açık eksiltme hükümleri dairesinde ihale edilece
ğinden taliplerin me7kur günlerde Hozat satın alına kotnisyonlarma mü-
racaatları. . 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar kanunl tem.ı-
natlarlyle teklif mektuplartnı komisyona getirmelerl. 

3 - Evsaf v.oı şartnameler sat,n alına komisyonunda görülebilir. . 
4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (7622) 

CiNSi 

Süt 
Yoğurt 

Sarnnsak 
S . Yağ 
K. soğan 

B. peynir 

S. yağ 
K. soğan 
B. peynir 
S. yağ 
K. soğan 

'. 

Miktarı 

2000 

150(1 
1500 

ı' 500 
HOOO 
14000 

1000 

7000 
'7000 
1000 
7000 
7000 

Tııtarı 

2300 

249,90 
274,95 
350 

17966,20 
4.550 

1150 

8983,10 
2275 
1150 
8983,10 
2275 

Teminatı 1hale gUnU Ve eaatJ 

172,50 

18,74 
20,62 
26,25 

1347,46 
341,25 

86,25 

6'73,73 
170,62 

86,25 
673,73 
170,62 

7 /8/942 Saat 14 de açıJt 
eksiltme ,, .. ,, .. .. 

,. .. 
" 

,. ,. 
" " Saat 14 kapab zarı 
" " " " açtk 

eksiltme 
7/8/942 Saat 14 açık 

eksiltme 

.. 
n ,. 

.. 
n ,, .. 

p . ,, 

, . 
n ,, 
,, 
,. 

" ,, .. 
" 
" 

.. OeyJe.t D~mjry9llar.1 ve ~im<inJarı ,İşl~tme: i_daresi: iJanları . 
: ' ' ~ .. ' . . 

Muhammen bedel! (62000) lira olan (6200) metre murabbaı yün 
keçe ile (1000) çi:tt keçe çizme 30 Temmuz 942 Per~embe günü saat 
15 de Afyon Yedinci İ~letme Müdürlüğü bianstn<la ktıpalı zarf usuliyle 
eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenleri:ı (4350) lira muvak
kat teminat ile kanunun 10 uncu maddesinin (F) fıkrası gereğince ıu
zumlu ehliyet ve Ticaret vesikalariyle teklif mektuplarını ayni gün ıııaat 
14 de kadar komişyon reisliğine vermelerJ rnzundtt. 

Şartnameler İşletme komisyonundan (310) ırurus bedelle sabbr. 
(7483) 

Malul ve Şehit Yetimlerine Davet : 
Kadıköy askerlik şubesinin 942 senesine ait fütün ikramiyesini aşağf· 

da gösteriJen günlerde tevzi edilecektir. Tevzi günlerindeıı gayri günler· 
de sabahtan öğleye kadar numara almak h;in şubeye müracaat etmeleri, 
tevziata pul ve nüfus cüzdanlariyle 4 adet ince k~ğtda çıkarrlımş fotog
ralı resmt senet ve ikramiye cüzdanlarmın getirilmesi, Günü harlcinde 
tı;-vziat yaotlmıyacağı, 

20/7/942 Paza.rtes{ günü 
22 ., " Çarşamb3 ., 
24 n " Cuma " ôğleden ~OnTa şehit yetimlerine 
21/7/942 Salı g(inil 
23 " ., Perşembe günli öğleden sonra mııJıll subay \"e erlere V!ırl• 

lecektir. 
Bu beş ~n içinde müracaat etmiyen şehit yetimlerir.P 28/7/942 Salı 

günU ve müracaat etmiyen malin subay ve erlere 29/7/942 Çarşamba. 
güni.l teni edilecej'(i mın olunur. f529 - 7760) 

lstanbul Mıntaka Liman 
18.7.942 Cumarteı::i günü Sarayburnu - Salacak arasma. İ<t:ırbul Te

lefon Müdüriyeti tarı.fından döşettirPe.Mği il~n edilen deniz telefon kab
losunun vaz'l, bazı feıın! sebeple 22 T~mmuz 9•2 Çarşamba günü yapı

lacaktır. 
Bu kabloyu dö§'iyecek vasrtalarda beynelmilel ı~ablo döş.iyen gemile-

re mahsus lfcırefü:r oloıcaktır . 
Alakadarlarm n<ızım dikkatleri ,celp ve keyfiyet ilar olunur. 

(78Mi) 
-~,___.,, ________ __ 

Sahip ve oqırıyaı rw.udür.ii! Oil.lil Lütfi Dördüncti1 

Gazetecilik ve neşriyat "J;a ı.; Ş. TAN Matbaası 


