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İngilizler 
Teşebbüsü 
Ele Alıyor 

.... ~: 1 • azal 

5 KURUŞ 
Sekizinci Yıl 2472 

I• 

İ.on~ -~~yük ElçjD?iz Rau~. ~rbay''? geçenlerde Londrada İngiliz İstilıbarat Nezaretin! ziyaret ettiğini bil
~tik. Bu resmıde, Buyük Elçıyi bu ziyaret münasebetiyle tertip edilen kabul resminde görüyoruz, 

Mihver Kuvveti eri Bir 
Tepeden Çekildi, 600 

Kadar Esir Ahndı 
Hindistan ve 
Mısıra Vaad 
Edilen istiklal, 

Mnır •e Hint liderleri Mih•et ta
rafından verilen teminatın lcıyme
~ pek iyi takdir ettikleri halde, 
milli iıtik!ilin manaaını anlamam'§ 
ıöriiıı.üyor n davalarını müdafaa 
ederken Mihverin lstelı:leriııe yar
dmı ettiklerinin farlı:ına varmıyor. 

tar. Meseli, Mihver ordulan Mısın 
iıtila ile meııut bglunduca tu sı
rada Mmr hüldlmeti memleketin 
istikli!.ini müdafaa edecek yerde 
seyirci kalma11 tercih etmektedir. 
Ba ıakat dü,ünce, ba yanlış ıöriiı; 
Mısırda da, Hindiıtanda da milli 
istiklll dava1ını zedelemekte, Mtlı
'9srdlerln aoıbleriııl kola;rlıırı.r-
maktadrr. - .. . ı · .. ., 

Aııeı:zm Gruo 
Birincilikleri 

Almanlar Süveyı'i 
Bombardıman Etti 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Devlet Konservatuan talebele
ri, ~tigone piyesinin ilk tem.. 
silini dün gece Beyoğlunda Ses 
Sinemasında vermislerdir. Tem· 
sil başlamadan evV'el, Eminönü 
Halkevi namına nutalllm Kc· 
mat Eınin Bara piyesi izah et.. 
mİ§tir. 

Ta1ebe Antigolle piyesini mu. İ 
vafiakıyetle temsil etmiş ve u.. ·.: 
zun uzun alkış1anmıştır. Bu· 
nun üzerine Devlet Konsuva. 
toarı rejisörü Kari Ebert sah.. 
neye ~ıkarak halka teşekkür et. 
mi~ ve sürekli sqrette alkışlau. 
ımp. . 

lngilizlerin Tayyare 
Kayıbı 424, Almanlarm 

ise 318 dir 

C_epheye sevkedilea hafif Sovyet tanklan 

"ALMAN TEBLiGi 

Geniş Bir 
Cephe 

Uzerinden 
Alman Kuvvetlerinin 
Don Nehrine Vardığı 
Tebliğde Bildiriliyor 

SOVYET ·TEBLiGi 

Sovyetler 
Kursk'ta 

. Dayanıyor 
Yalnız Cephenin Bir 
Kesiminde Rus Kıtaları 
Yeni Mevzilere Çekildi 

Y erleşmiyen Yerleştiremez ! 
.... --..... --. Dahiliye Vekilliği, işlerde , tutmınıa, yer. 

R E F 1 K leşme olsun diye vilayetlerdeıeancak dört 
yılda bir değişiklik yapılmasını . kararlaştırmış. 

H ALI D Gazetelerde okuduğum bu haberle eğer, zorlayı· 
cı bir sebep olmadıkça kaymakamlarla valilcle· 

KAR Y rin ikide bir yerlerinden kaldırilmaması .. ~-~· 
._ __ _...,,,.. tılmak isteniyorsa karan alkışlamak ve yurutul-
mesini candan dilemek lazımdır. Eskiden Anadoluda dolaştınl. 
dığım sıralarda manasını kavnyamadı~ akıl ~r?iremediğ.~m 
için beni şaşırtan bir meselede buydu. Sınopda ik~ seı:ede uç, 
Çorumda bir senede iki, Bilecikte birbuçuk se~ed.e y~e uç muta
sarrıf değiştirilmişti. Azil mi edilmişler, te:ıtaude _mı çık~.rtl~ış· 
lar merkeze mi alınmışlardı? Hayır, sadece bu livadan otekıne 

' . gönderilmişlerdi. Niçın? . . .. 
Kendi kendime derdim ki: .. Amasyada fyı ış g~~iyen 

biri, acaba İneboluya gidince abuhava te~yle, yahut iklin>: v_e 
muhit şartlarına çarçabuk '!yabilmek. suretıyle hu~u .. d:ğişt:~ 
rir, tenbelken çalışkan, bönken ~~' . eli uzunken durus mu 
olur? Her şahsın yaradılışına elvenfli bır kasab~ va~dır da _b?
rasını bulmak, her fidanı, cinsine uygun ~praga dikmek ıçın 

Nüfus Memurlarının biteviye ~mamalar, denemeler yapılır? G~liba, adam :va:· ırm~ 
kenarında; adam var, deniz kryısuıda zekilaşıyor ... _ Kımme d~ 

Maacı Arttırıldı havası, kimine ova manzarası yarıyor... ~~zısı ~aglık, bahç~lık 
S 1 rde b .. ., • .,1 15· e çam ormanlarında kotu tabıatını atıp guzel 

A k 5 (T ) Dahiliye yer e ' ........,. · 1 '" B bö" 1 d ·· · n ara, an - hu l.arla bezeniyor ve kamil bir ınsan_ o ~yor. . en y e uşu· 
Vekaleti, Büyük Mmet Mec. Yd ım memleket ardı arası kesılmıyen hır memur muha-
lisinden alınan kadro.ı.ara daya. ne uray ' · b gel" 1 bo •or 

1 cırlığıyla alt üst oluyor, o gidıyolar, buir ıydor; ~~b~r şanı~ ' 
narak kaza nüfus memur arı ma.. hanlar doluyor, jandarmalı araba r yan an o ur yana, so~
aslannı 25 liraya çık.ırmıştır. suz bir hareketle dıtğlara tırmanıror, oval~ı .aşıyor,_ kimse bır 
Bü,~•tr kazalardaki nüfus me- d ğmd n dınmek bılri1ıyen bır yolculuk 

J"..... 0 ı· yerde dikiş tutturama ı imkaA b 1 . rd 
murlarmın maaşlan da 3 ıra- 1' t sında iş görmek anı u unamıyo u. 
ya yükselmiştir. Kaza ikinci nü. se 1 ~~~bt.kı insan, oturacağı müddet belli oldu~ zam':° dah~ 
fus memurlan nüfus katibi adr. içtenı ..1-ha düzenli ve pr.ogr_amlı çalışabilir. Gecikın.iş _hır trenı 
nı almaktadır. İstanbul ve An- u;-. 'dd b iş ~ıa. hıç değilse 
karada nahiye nüfus memurla. bekliyen bir ad~ c~ 1üm~·· yaP.md.~.~~ bölg""'e dört sf"ne 

1 5 d . .r. h ' bavulunu yerleştı.rmesı ~ un mu ur. · ır . -., 
nnm maaş an 1 , 15er na ıye - i . 

11 
nıldığı bilinen hır memurun ruhunda bır rahatlama ha. 

Yukıanki resimde Antipne'- lerdeki memurların 10 liraya ~L ~i°o?:. ~e bulunduğu yeri ister istemez ~semesi lazım ge· 
mı dün akşamki ttmsilindtm bir kanlmıştrr .. Vekilet, bu esaslara lir. Ruh rahatı ve benimsemek ise iş gömıenın en ~~h ~rt: 
sahneyi ve Dntet Tiyatraeu göre hazırladığı k~droları. peyder larındandır. Bu münaseb&ıle bir vecize de ben soyliyeyım. 
artistlerinden Semiha)"l ıörü. pey viliyetlere gonderm.ıy-a ba~ .... ~'Yerleşmi.Yen yerleştiremn!" 
::90roz. lamı§tn'. 
' r • • 
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- Slr, şans olarak dünyaya gı,1-

m "s'niz, 
Hem n kab11l etti: 
- Yalan da değil... Prens, varını 

y ğunu bana terketti. İçi rahat 
krabnları dav lar açtılar. 

Alay ediyordu: 

Yazan: MAHMUT YESAR.1 

- Öyle görünüyor. 
Burun deliklerini şişirerek bırçmla~ 

tı: 

- Göriinilyor, değil; öyledir. Kafa. 
1t tutunca; dünya11 gözü iÖrliYor mu? 
Beni tahkir ediyor. 

- Demek duydunıui' 
Acıdı: 
- Gizli btr ııeyln dtlYUlması Jç\n 

'I' A.N 
OZP# C'E 

Kurtuluş Vapuru 
Muhakemesi 

Mütehassıs Kaptanlar 
Kazayı İnceliyorlar 

- Para .. Onlar, bir kere haksızdı
ar. Şantajla, 3lrretlikle ne koparabi
rsek. kardır, diyorlardı. Davalar u

:ı:un sürmedi, avukatlarım el altın. 

dan satın aldım. Hele bir pilavcı avu
kat vardı, korkunç bir •eydi, İri grv
şek gobegini severek oturuyor. kendi 
çıkarı olan noktala!'a dikkat ediyordu. 

otellerde gizli konuşulması kafidir,. 
Hepsin! biliyorum. O gece, sizin ıdaro 
edlsinfal beğendim. 

yarışlarmdan bir intiba. 2 - Yelken yanşlannda 

Yunan halkına, Kızılaym yapttğı 
yiyecek yardnnmı evvelce götürmekti' 
olan Kurtuluş vapuru birkaç ay ev
vel Marmara ada~tnda karaya otur -
muş ve batmıştı. Ereğli ceza mahke
melllnde bakılan bu davada bazı zor
luklar baş göstermiştir. Çilnkü ayrı 
ayn ,.aptlan keı)il ve ehlivukuf ra -
norlan birbirini tutmamaktadır. 

r Paran uzaktan gösterme, para, tır· 

3 klarının ucuna değmesin, piltvcımn 
l kaşla göz arasında deiil, bir elektrik 

m~®::::~::~d·::; .. ,ı .... diDJz tlelizm Gruo 
admesi anında, ceplerine giriveriı·. 

Pilavcı. terbiyesiz. kUatalitır da ..• Bir 
oturuşta, bir tencere pllilv yermi,, Ar 

r ve namusu da ayni htlha ile yiyor. 

- Neden? Be • ., •1tı • 
Genç kadın, yine acrdn rıncı 1 erı - Ne aöyliyeylm. İçki ba, söyletir. 

O, bana liz:ımdır. Dlinyada sadık adam 
bulmak güçtür. Kolay rastlanmıyor. r.,? B~arafr 1 fncf de 
Bekir; öll dediğim yerde, hem de :;evi BALKAN BAYRAK YARISlı KQ-

Y.irli iş!erde temiz adam kullantlmaz. 
s Pilavcı makuleleri. gafillerl avLırlar, 
, ızclıracaklan kadar ıızdınrlar. D ha 

doğrusu, kapacaklarını kaparlar. Ha
sı!tl tarafla birlik o!nverirler, 

Yorgun r;ülUmsedi: 

nerek ölür. O geceki edepıılzliklerinin 
yarı buçufu ıizi krskanışından. 

Bu, tuhafıma gitmişti: 
- Ne münasebeti 
Prenses, ti tiz titiz baktı ı 

caeli takmu 3,40,8. 
OULLE ATMA: Yuıuf Bosojlu, 

Kırklareli 11.60. 
DiSK ATMA: KemaL Üçyitit, Bur

sa, 29.13. 
CİRİT ATMA: Suat Yılbar, Bur-

- Bırak, Cel&l bey. Bunlar, eski 
t hikayeler. Simdi, pillvcı tipinde ava
c katlar da kalmadı. Şer'i mahkemeler-
1" de, tezvlr davaları, artık pek yürUmU
c yor. Davaların hepsini kazanamAdnn, 
I Bir kaçını biraz para, arazi vererek 
& susturdum. Çok gençtim. Çok zen· 

- Terbiyesiz! 
Yumuşayıverdi: 

A .. 
1 

'.;S sa 50.50. 
- mma. sana gucenm vornm u:t .. , ÇEKİÇ ATMA: Aılan Baıay, Zon. 

Senin b~_nim hoşuma gittiflni sez!ncc guldak, 22.20 
Y~ar doner ?ldu. M~;ak ~tme, ku • YUKSEK ·ATLAMA: Faik Öneı:ı, 
çilk bey, terbıyesi verı.miştir. En bil· z ldak ı 65 
yük ceza olar~ onu Şemlstap hannn!a 

0

~~UN ATLAMA: Yaşar Kaya, Ko. 
Adapazarına gonderdlm. Yollarda. git ıı' 6 27 
tlklerl yerlerde kedi köpek gibi blrıblr caÜÇ ADİM ATLAMA: Faik önem, g·ndlm. Ve kimsesizdim .•• 

İçi burkulmuş gibiydi: leıi~i yerler. Onun edepsizliği, oteli Zonguldak, 13,17. 
aya_ra kaldırmamıısaa da sakin y~ ge- SIRIKLA ATLAMA: Halit Arso-l - Para içinde yüı:Uyordum ama, 

ne !ayda, .zevkini ııilremiyordum. Ca
riye iken be!im büküktü. Prenses o
lunca da tearifat 

ceaınde bir hayli rahatsız etmiştı. O • ven Zonguldak 3 30 
nun bağırtılarını bUtün odalar duy • ıio METRE' MANİALI: Faik ö
muyor arnrna, hor odanın, her daire • nem Zonguldak 15.15 
nln ~lak ~arsonu var. Masabakalard~n son~a Vali ve be-

n fi!e~~~:k~tı:!~~: ~~:~s~; ~~[ Gulmek 1ştlyordu, gülemlyordıı: lediye başkanı Fazlı Güleç kazananla· 
- Konuı;tuklarımrzı. arası soğatr.!. ra mükafat!arını vermiştir. Akşam at. 

dan, odalar~ dağılıyordu. Bu~u bl~lvor !etler şerefine Merinos fabrikasında f münden bir sene sonra idi; karoıma, 
k şimdiki kocam Suriyeli Paıa çıktı. A. 

rap amma. Arapların hangi cinsin • 
ç deni' Anlamıyorum. Sormadım. Merak 

dabl etmiyorum. Paşanın serveti kor
$ kunttur. 

dum. CUnkil, bunun da haberı gehyor- bir akşam yemeği verilmi:,tir. 

cıuArtık antamrvordum: Ankarada tenis maçları 
- Öyle ise? ~ dün ıneticelendi 

k 
Gözleri parlıyordu: 

ı - Yani benim servetim.~ 
d - Peki, bu kadar paralar ne ola • 

cak? 
Hovardaca omuzuna vurdu: ' 

d - Yenecek bel Yiyeceğiz bel 
f. Biraz duraklaınıştım. Hemen sez:di: 
a - Ayıplama beni! Yıllardanberi, 
r böyle serbest konuştafum yoktu . .Be-

l rde İstanbul çocuğudur. Onunla da 
senli benli konaıurum amma. böyle 
~eğil. Nihayet uıaitmdır. Kavaırm • 
drr~ Adamımdır. O, birkaç yerde canı 
mı da kurtarmıştır. Ne kadar edepsiz. 
' k etse atamam. lııtanbula geleU ka_ç 
gfin oluyor. Akrobalan nr. Birini gör
ml1e gitmedi. 

Eliyle göğsllno YU!'U1'01'c1u: 
- Benden ayrıla.mas. Bana tutkun

a dur. İçince edP-t>slzlenmesi de ondan . 
Yoksa. erkek adamdır. . 

1 

Gözl .. rime. yorgun b3ktr: 
- Neye önüne gcçmedimı deii' mi? 

Kimden korkum var? 
Baş parmıığiyle işaret parmağını, 

para sayar gibi oynabyornu: 
- Para... Para, yok mu? Şeytana 

secde ettlrtir. 

1.ıo Proa:rım 
7.U Spor 
7.40 Haberlor 
7.55 Orlı.eatra 

s.ıo Evin Saati 
12.!0 Proırram 
12.tJ Barkılar 
12.45 Haberler 
U 0-0 Faaıl lıe,..,tl" 

ıe .oo Pronam 
18.03 Dana orkestrası 

(Devamı val',l 

18.50 Fasıl beyeti 
l g 30 Hıbcrlcr 
19 45 Konu mı 
.ı 9.55 T!:rkü}er. 
20 15 Rodvo Gazete i 
20.45 Halk tilrklisU 
;ı,1.00 Zıraat Takvimi 
21.1 O Şarkı'la~ 
;ıı 30 Konuıma 
21 45 Mo._ilt (Dl.) 
22 30 Hıbcrlcr 
22.45 Kapanış 

ayın K r 
Bayramı 

Ankara, 5 (A.A.) - Ankara tenis 
turnuvası bugün çok kalabalık bir se
yirci kutlesi önünde ve cidden heye
canlı karşılasmalardan sonra netice
lenmiştir. 

Tek Bayanlar: 
İlk maçı yapan MualHl - Baht.iye 

ile yapmfştrr. Bayan MuallA kendisi
ne mahsus parlak oyunu ile her iki 
seti de kolayc3. alınış ve maçı 6-l, 
6-0 galip bitirmiştir. 

Tek Erkekler: 
İkinci mact Koch ile doktor Eggert 

oynadılar. Kocn büyük şampiyonlara 
yak1$an fevkalAde bir oyunla ve 
6-3, 6-2 6-4 bir skor'la yani ra
kibine bir :ı~t bile vermeden vatan~ 
daşını yenmiştir. 

Çift Erkekler: 
Öğleden sonraki ilk oyun doktor 

F:ggert - Koch çi.ft1 ile Fehmi - Ha
san çlrti arasında ·oynanmışttr. Şam-

rm;1•;rn:ıi~:ıtmı• 
~ Baştarab 1 incide 

Rostof deniz bölgesinde Hır
vat ordusuna mensup av uçakla
n bir düşman hızlı botu batır
mışlar ve başka bir d~man ge
misini ciddi hasara uğratmışlar
dır. 

Kursk ve Harkof arasındaki 
düşman mevzilerinin yarılmasın
dan sonra Alman ve müttefik 
kuvvetleri kol başdan geniş bir 
cephe üzerinde Don nehrine u. 
laşmışlardır. Sovyet kuvvetleri -
nin zırhlı teşkillerle yaptıkları 

v ümitsiz karşılık taarruzlar, düş-
o Hatay, 5 (TAN) - Kahraman Tilrk ıniye başlam~ır. Bu sxnıda halkın mana ağır kayıplar verdirilerek 

Büyük ve içten Gelen Tezahürlerle ve 
Binlerce Halkrn iştirakiyle Kutlandı 

f ordusunun Hataya a:lrf&in1n dördüncO h~ son dereı:e:ye varmlş ve püskürtülmüştür • 
t.ı ytldönilmü bugün halkm co:ıkun teza- "y:aşa, var ol!,. ~vazeleriyle kahra- ÖQemli iavaş ve tahrip teşekkülleri 
t hüratı arastnda kutland!. Halk >Ok man Mehmetçiği selfımlamıştrr. Bir - çarpışmalar esnasında, kuvvetlerimizi 

erken saatlerden itibaren sokaklara çok hatipler Sö.ı alarrk öu büyük gü- desteklcıru.Ier ve düşmana kanlı ve 
dökülmOş ve bUtun §ehir bayraklar- niln önemini belirt.imşlerdir. Gece ağır yeni kayıplar verdirmi3lerdir. 
fa ı ' rlı. büyük bir fener ala~ tertip edilmiş, Hava savaşlarında 51 Sovyet uçağı 

fi n evvel oldu"-· ...n..t, ·-'ne köylerden birçok halk :gelerek Halk düşürülmüştiir. 
ıo14 5'<" :1• P:ırtisinin misafiri clmu•lardır. R · · d d.. ku t1 

& m:ın du, Hataya girdiği isti- jev kesımın e, uşmamn vve e 
Bütün Hatay, içten gelen bir bay- tahkim edllmiı sahra mevzilerine, i· 

kca=m=e=t=te=n=s=e=h=rI=n=lç=i=n=e=d=oğ=ru=="=e=rl=e=-=r=a=m=m==so=n=s=u=z=s=e=v=!n::c:::i :::fi.;çi::n=d;.;;e,;,;d,,;;ir;· =~ nath mukavemetine ve geçilmesl g(ıç 
t Hindistan ve Mısıra ı lanuyor San~~· Ja!:'°nya Hindıs-

tana sırf lngilızlerı oradan çıka. 
~ Vaad Edilen istiklal 'rarak Hintlilere hürriyet ve is. 
m tiklallerini vermek için gelmek 
11'.l l:liJr Baştarafı ı incide arzusundadır. İngilizler çekilirse 
A yalnız gerek Hintlilerin ve Hintliler istiklallerine kavuşacak-
vı gerek Mısrrlıların anla- l~rı için, artık Japonların gelme-
rı madıklıırı görülen mühim bir sıne sebep kalmıyacaktır. 
t nokta vardır. Bunlar milli istikla !şte bu sakat düşünce, bu yan. 
n lin manasını anlamıyor ve dava- lış görüş Mısırda da, Hindistanda 

larmı müdafaa ederken mihverin da milli istiklal daı..·asmı zedele
ısteklerine yardım ettiklerinin mekte ve mihvercilerin zaferl~
farkma varmıyorlar. Mısır top. rini kolayla,ştırmaktad1r. Zaten 
raklan harp sahası olmuştur, mihvercilerin bu milletlere istik· 
mihver orduları Mısın istila ile lal vadi ile varmak istedikleri he. 
meşguldür. Bu vaziyet karşısın- def de budur. Mısır ve Hint lider 

s da Mısır hükumeti memleketin leri bu dar düşüncelerden kur_ 
c ·stiklfilini müdafaa edecek yerde tulup, kendi hudut ve toprakla
!' eyirci kalmayx tercih etmekte - nnda çarpışan milletlerin harp 
r dır. Onun bu suretle seyirci kal. ve sulh gayelerini göz önünde bu
t masının İngiltereyi zaiflatıp mih- lundurarak hareketlerini ona 
r 

vere kuvvet verdiğine ve mihver göre tanzim etmedikçe kendi da. 
ıstilasmı kolaylaştırdığına şüphe valarına ihanet ediyorlar demP.k· 

\ ., mi vardır? O halde Mısır için is- tir. Onun için biz ne Mısırın mih-
c tiklfıl efendi değiştirmekten mi ver ist!l~sı karşısındaki hareketi. 
ı: ibarettir? ni, ne de Hint liderlerinin Japon 

Aynı ruh sakatlığını Hindıs.. ist~Asr tehlikesi .karşısında takip 
ı tanda da görüyoruz. Mihverin ettikler! siyasetı anlıyoruz. :? 

.., vaatlerine inanmadığını söyliyen 
t Gdndi "Hindistanda İngilizlerin 
•, mevcudiyeti Japonyayı Hindista
l 
! 

' 
i istilaya davet eden bir rol oy
a.maktadır, İngilizlerin Hindıs

dan çekilmesi bütün mesele. 
halle kafidir." demek suretL 
tezada düşmekten kendisini a-

Suriyede Bir lnf ilfili 
Londra, 5 (A.A.) - Alman kon -

trolü altmda bultınan Parls radyosu
nun bildirdiğine göre, şimal Suriycde 
LAztkiye valisi ile br şk:ı ı 5 kişi vi -
l~yet konağındaki bir infilllk netice
sinde ölmü~lerdir 

olan mayn tarlalarına rağmen, taarnı
zumuz biraz daha iler~mit bulunmak.. 
tadır, 
İlmen gölü çevresinde ıündüz, dilş. 

man ordugahlarına ve takviye kıta
larrna ve gece de dcmiryolladyle Mns
kova batısındaki malzeme ve ia§t: üs
lerine hava akınları yapılmıştır, 

Topçumuz harp bakımından Lenfn
gra tta tesis edilen önemli smai ıner
keı:leri topa tutmuetur. 

Şimal bnrnu ile Spistzberg adalan 
arasında yolda bulunan bir düşman b. 
filesi dün denizaltılar ve uçaklarımı
zın taarruzuna uğramıştır. Sava~ U · 

çaklarırruz, topyekfuı 24.000 tonH~to 

tutarnda dört düıman ticaret ıemiııi
ni yok etmişler ve on blr diişman gc. 
misini hasara uiratmışlardır. 

Denizaltılarımız hasara uğratılan bu 
gemilerden Amerikan bandırasını ta· 
şıyan ve tanklarla yüklil bulunan 7.000 
tonilito1uk bir gemiyi ve 5.000 toni
latoluk başka bir gemiyi torpiUe ba
tınmşlardır. 

Almanların yeni hedefi 
Stokholm, 5 (A.A.) - SaHihiyetli 

Berlin mahfillerinde bildirildiğine gö
re, Almıııilann Rus cephesinde ve biı 
bassa bu cephenin dolu keslmindekt 
her tilrlü hareketlerinin gayesi, toprak 
kazancmdaıı ziyade düşman kuvvetle
rin! yok etmektir. Halen yapılan sa
vaşın sonu hakkında da pek yakında 
heyecan uyandıracak haberler b~lde
mek lazımdır. Alman taktiğinin mü
meyyiz vasfı, uçakların ve tankltırın 

muazzam kütleler halinde kullanılma
sıclır. Almanlar son bir savaıta 2000 
tank ileri sürmüşlerdir. 

Simdi Voronej'e karşr yapıl;ıı~!·•:l 

pfyonlarıımz blrlnci sette çok parlak 
bir oyun çtkarmışlal' ve kuvvetli ra
kipleriyle çekişmi~lerdir. Bu seı ıam 
pfyonlarımtı fçtn serefll bir nlıbet 
demek olan 7-5 llc Almanların le
hine neticelenmiştir. Misafirler ikinci 
ve üeüncO setleri 6-3, 6-2 gibi da
ha kolıı.y sayılarla kazanmışlardır, 

Karı§lk: 

En ıon maçı Koch, Bayan B6kinı 
çifti ile doktor Eggert ve Jullde çifti 
oynadılar. Müsabaka çok zevkli oldu 
ve neticede Koch Bayan Böldng çifti 
7-5, 6-4 maçı kazandı. 

Maçlar bitikten sonra Hariciye U
mumi Ktıtibi Büyük Elçj Numan Me
nemenclotlu k'.Wlnaıılat1n kupalartnı 
vermiş ve güzel oyınılarından dolayı 
kendilerini tebrik etmiştir, 

Modadaki yelken yarı§ları 
Mevsimin ilk yelken te,vik mü-;a

bakalan dUn öğleden sonra Mod.,da 
sert bir havada yapılmıştır. Miis;ıhn
katann hepsi heyecanlı o?mu,, bllhns
aa kıdemli ışarpi yan,lannda en lyi 
yelkencilerden geçen sene ııamplyr no 
Mahmut ite Nedim devrilmiıı, OUn·pi. 
yad müsabıkı Behzat da mü11nbak ıyı 
terketmek zorunda kalmıştır. Müı;ııha· 
kaların sonunda baş hakem Bay ~ait 
SaUlhattln tarafından kazananlara ku. 
pa ve flimalan verilmiştir. 
KIDRMLİLER: 
ŞARPİLER: Beş teknenin iştiraki i

le yapılım bu müsabakada müsabaka 
harici kalan Uç tekneye rağmen birin
ciliği tecrübeli denizci Df'rnir!porlu 
Feyyaz 51,30.4 l!ıi almıştır. İkinci G~
!atasaravdan Samim gelmlstir. 

15 LİX VOLELER: Dört tekn•nin 
iştiraki ile yapılmıştır. Birinciliği H ... 
tim ve Bayan Zeynep 54.37 .8 il~ al
mış. ikinci Deni:r. klübünden H'lyrı ile 
Ahmet, üçüncü de y!ne Deniz klübün
den Melih ve Tayfur gelmfş!erdlr. 

25 LİK YOL'ELER: Birlneili~i A
nadoludan Refik, Hikmet vı- S.'\fal,<ıt
tin 54,37.6 ile almJıı, ikinci Fent. Tur
gut, Güney gelmşilerdir. 
KIDEMSİZ SARP1LER: Birtrıcl 

: .. PASifiK -HARBi ; ... : 
~ &.,tarafı 1 incıJe 

yin taarruz eden 20 Japon avcı. 
sını önlemiştir. Bunun neticesin· 
de yapılan hava muh.ırebelel'in. 
de bir düşman tayyaresi aüşü
rülmüş ve 3 düşman tayyaresi 
de hasara uğratılmıştır. Mütte. 
fiklere ait üç tayyare kayıptır. 

Birmanyaya taarruz 
Londra, S (A.A.) - Milttefik bom

ba uçakları dün Akyab limam yakın. 
larınd.4 Japon gemilerine taarruz et· 
misler ve birçok bombalar mavn ılar 
içinde patlamıştır. 

J aponlann ük hedefi 
Avustralyadır 

Çungkinr, 5 (A.A.) - Dahili harp 
sırasında Kuangıl eyaletinin maruf li· 
deri olan General Lişungylenli, Japon. 
larm yeni bir cephe açmak ve Sihir. 
yada taarruza geçmek için gerekli lh· 
tiyat kuvvetlerine sahip olmadıklarım 
söylemiştir. General, Japonların bilS
lds cenuba doğru taarruzlarına de
vam?a Avustralyaya hücum edecekleri
ni sanmaktadır. 

Generale göre, Japonya 80 tümen 
sefe-rber edebilecek kuvvettedir B11n· 
Tıınn halen otuzu Çinde. 19 u ·cenup 
Pasifikte ve 20 kadarı dı her iht lmale 
karısı koyabilmek için Mınçurlde b•1-
lunmaktadu·. Bundan baska Japonya . 
Kora ve Formoz'da da Japon gnrrtl 
tonları vardır. 

o?an taarruz ilerde yapılacak bar .. ki
tın ancak bir başlangıcından ibaret
tir-. Anlaeıldıirna göre Alma,nlar 3ov
yet kuvvetlerini tecrit etmek ic;in bun 
lan aşaft Vo!ga lııtikametlnde siirml· 
ye ve Roatof ile Kafkasyaya karşı 
cepheden bir taarruz yapmıya çalışa
caklardır. Bu esnada Rus cephe.:ıiııln 
başka kesimlerinde süldlnun hüküm 
süreceğine ihUmaı verilmiyor, Nitekim 
Moskovanrn 160 kilometre batısında 
Almanlar beı giindenberl bir taarrnza 
girişmişlerdir. Lcnlngratta da faaliyet 
gitgide artmaktadır. 

Sıvastopolda Sovyetlerin 
gösterdiği mukavemet 

Bem, il {A.A.) - Alman Generali 
Scultze dün Berlinde Slvastopol'un 
taptı hakkında şunları ııllylemtştlr: 

"Kaleye, topçumuz 50 bin ve tay
yarelerimiz de 24 bin ton cellk yağ
dırmısttr. !{arp koyma bataryalarımız 
88 mlllmetrhlik toplarla 180 bin mer
mi atmtştır. Asıl fevkalAdelik JiUdur 
ki, ağır çaptaki toplnrın ve Stukala
rm kullanılmasına rağmen birçok Rus 
mevzileri sarsılmamışttr. Bun1an z:ıp
tetmek için dinamit kullanmak ge
rel·mistir.,, 

Fenerbahçeden Sadık ve Ahmet !3.11, 
ikinci Niyazi, Turhan: üçüncü Hayati 
ve Hasan gelmi,lerdir. Bu müsabaka. 
ya attı tekne iıtlra'k etmiştir, 

.() çüncü kategori 
müsabakaları 

Uc;UncU kategori atletler araııınlald 
İstanbnl atletizm b!rlncllifl mUsaba
kalan dün Fenerbahçe stadmda yapd
mıştır. Elde edilen neticeler •unlard1":": 

100 metre: Birinci Doğan (G. S.) 
11.2, ikinci Kamuran (İstanbut Lis<':
sl) 11.4. 

200 metre: Birinci Dofan (G. S.) 
23.2 (kategorinin yeni rekorU), llcin 
ci Çaçopuloıı 25. 

800 metre: Birinci Ksenakls (K.ır
tuluıı) 2.13.3, ikinci Silleyman (B'!y
koz) 2.1111.3. 

400 metre: Birinci Ziya (Kabataş) 
57, ikinci Mitakldls (Kurtuluış) 57 1. 

110 manialı: Birinci Merih (G. S. 
lisesi) Hl .2 (yeni rekor), ikinci Er· 
doğan 17.4. 

Gillle: Birinci Ksenakis (K.) 12.41, 
ikinci lstepan (1. L.) 12 25. 

Disk: Birinci 1stepı:ın (İ L.) 28.89, 
ikinci Pamukoğlu (Kurt ) 

Cirit: Birinci Cl'vdet (İ. L.) 42.95. 
ikinci Ali Rı:r.a (İ L.). 

Yüksek: Birind Sinı:ın (G S ) l,65, 
ikinci Hü~evhı (Üııklidar) 1,60 

Urun: Birinci Hfüıevln (Üskiid::ır) 
6.07. ikinci F:ıhrettin S.Q6. 

Üç ad•m: Birinci V:tn~el (lCıırtu!uş) 
11 .75, ikinci M!t~kldis (tt 70). 

Sırıkla atlarla: Biıinci 'P"tutıı!'I (Knr 
tuhış) ? 60 ikinci Fotis 2 30 

4 X 100: Birinci mekttnl!ler muhte
l iti 46.2 (yeni rekor). İk;nci Haydar
paşa. 

Hususi ve Ekalliyet Okulları 
Ücretlerini Arttırmak 

İstiyorlar 
ŞPhrimizdekl husus! okullarla e

kfllliyet ve yflb:mct okullar idaresi 
Maarif Müdürlüğüne bflş vurarak ta
lebe okutma Ü<'retleri11I arttınnak is
tediklerini bildirm:ş.lerdir. Bazı ekal
livet okulları .;telir kaynaklarının az
lığı yüzünden öll;r,.1m0 n ayltklnrm1 
üç aydcınberi verememektedir. Bun -
lar tak~it bedelini artttrmak suretiyle 
bütçe! "'rini dü:ıenlileceklerinl bildir· 
lnekted!rler. 

l:lfr Baştarafı 1 incide . 
lar esnasında av uçaklarımız düş 
manın beş bomba uçağım dü
şürmüşlerdir. 

Almarı reBnıi tebliği 
Bedin, 5 (A.A.) - "Tebliğ": Mısır

da El Alemeyn yakınındaki tahkimat 
slsterıiinde İngilizler tarafından yapl
lan karşılık taarruzlar piiskürtü!ınüş
tür. Düıman hava çarpışmalarınd\ 18 
uçak kaybetmiştir. 

Si.iveyş kanalmdıı El Kantara'daki 
fngi!lz hava ilssü bombalanmıştır. 

Maltaya yapılın bava ıilnnlarında 14 
İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. 

Biitün mihver hücumları 
püskürtülüyor 

Londra, S (A.A.) - Bugün alman 
haberler. 8 inci ordunun El Alemı,yn 
bölgesfnde mnkıwl"tt'let f'tmekte o1clu
ğunu göstemıektelir. Muharebe hali 
El Alemeyn ile Kııttara ara111ndaki 
çevrede cereyan etmektedir. Mihver 
kuvvetle-rlnin İngili:ı: hatlarını yarmak 
için yaptık!arı bütün teşebbüsler aka
mete uframııştır. Evvelki gün yaptığı 
karşr taarruzda Sekizinci ordu mu
vaffak olmuşt11r Ancak bu, b!iyilk öl
çüde bir karı,ı taarruz değildir ve şim 
diden fazla memnun olmıya gelmez. 
Cünkü teşebbüs hala Rommel'in din
den alınmamı3tır. Bununla beraber 
İngiliz askert sö:ı:cüsü Rommel'ln i!er
lememlş oldu!unu bildirmiştir. 

Bizzat Almanlar. kuvvetlerinin, Mır
sa Matruh'tanberi büyük bir mukave 
mete manız kalmış olduğuna kabul 
etmektedirler. 

Almanlar, Pel'Şembe gllnü E~ Ale
meyn'in zaptedllmiş olduğunu bildir
dikleri halde dün bıı mııhallin elll'rin
de olmadığını ilin etmişlerdir. 

Haddinden fazla sıcakta su tedariki 
meııelesl, Rommel'in El Alemeyn'e 
kadar ilerlemeııt ylizilnden ka.rşısma 
çJkan belli başlı me11ele?erden biridir. 
Bazı askeri muharrirler, bu mü,kii.: 

ls.t ve şiddetli sıcaklar karşısında, İn 
gilizlerln bir mllddet, Almanları bu
lunduk!an noktada tutmalan imk§nını 
ileri eürrnektt'dirlcr 

Teşebbüs /ıngiİizlere geçiyor 
Kahire, 5 (A.A.) - Cepheden ıe

len son haberler mahalli teşebb!isün 
İngillzlerln eline ge('tlflni göstermek 
tedir. Durum yeniden "fena olma· 
malda" vaıııflandrnlmaktadır. 

Amerikan kıtalan cephede 
Badapeşte, 5 (A.A.) - Budapeşte 

radyosunun bildirdiğine r;8re, Magy.ır 
Oraaaı Macar ıazetesl Berlin muha
birinin iş'anna atfen, şimali Afrikada 
Mihver ordularının ilk defa olar::ı• Bir
leşik Amerika kıtalariyle temasa ıteç
miş bulundukları haberini vermekte
dir. BiT!eşik Amerika kuvvetleri Et 

Bazı raporlar vapurun :ıılgorta pa
tası için mahsus batrrtldığını. bad 
raporlar knzaen battığmı ve diğer bir 
raporda kaptanm ehliyetsizlfll yil
zUnden bu kazanm meydana geldiği
ni blllirmektedir, Bu yUzden Erei}li 
mahkemesi burııda miltehalll!lll kap -
tanlann fikirlerinin sorulması için h
tanbul adliyesine müracaat etmi:itlr. 

Bu iıı için burada 8 mUtehasıııs 
kaptanın mUtalAaları soru1acaktrr. İs
tenen liste liman Tt>isllğince milddei
urnumtlile verilmi§tir. 

Bir Cinayet Dosyası 
Aijırcezaya Verildi 
Bundan üç o· tadar evvel Ü'skil

dara bağlı, Sahrayı Cedit Taşocatm
da bir ceset bulunmuş ve bunun Sü
leyman adtnda bir i§çiye alt olduğu 
Anlaşılmıştı. Yapılan tahkikat sonun
da Süleymıınm. par&ı:ıına tamaan Ni
vııti admda di1!er bir işçi lle kartsı 
Hatice tarafmdan öldilrilldüğü mey -
dana çıkartlmıştı. 

Üsküdar milddeinmumfüll ve sor
$1 hfıkimliği tarafırıdan hazırlanan 

tahkikat evrakı Vt? dosya İstımbul a
ğır ceza mahkemesine sevkedilmi~tir. 

Domuz Vururken 
Komıusunu Yaraladı 

Kemerbur.nzda sebzecilik edeıı 
Mehmet evvelki gece bahçesine mu
f;&llat olan :;ıir domuzu yakalamak i-

çin sillihla pusu kUJ;muştur. Gece ya
rısına dojrU çitin k~narmda bir ıü
rtiltü duyan :vlehmet derhal silahtnı 
('evirerek sesin geldiği yere ateş et
miş ve bu sırada "Ah vuruldum!,, 
diye bir feryat işitmiştir. Mehmet 
hemen sesin gelditl ye~ kosınuş, 
komşusu Aliyi kanlar içinde yatar 
bulmuştur. Silah sesini duyarak vaka 
yerine gelen jandarmalar Mehmetli 
yakalamışlar ve Aliyi baygın bir hal
de Cerl-ahpaşa hastan~ine kaldrtmiş
lardtr. Müddeiumumfük tahkikata 
başlamışt_rr. 

Geçen Ay içinde 
42if3 Baştarafı 1 incide 

Almanya haziran ayı içinde 
318 uçak kaybetmiştir. Bunla
rın 35 i İngiltere üzerinde, 65 i 
Avrupa üzerinde, 165 i Orta • 
şarkta ve 35 i de Malhda kay. 
bolmuştur. 

Keza haziran ayı içinde 32 
mihver gemisi batırılmış veya. 
hava kuvvetlerimiz tarafından 
hasara uğratılmıştır. Bunların 
18 i simal sularında ve 14 ü de 
Akdenizde batınlmıştır. Bu ge.. 
rnilerin hepsi ticaret gemisiydi. 
Bundan başka iki mihver muh
ribi muhtemel olarak batırılmış 
ve başka muhripler hasara uğ
ra tılınıştır. 

Uzak doğuda İmparatorluk 
ve müttefik hav.a kuvvetleri 21 
hedefe karşı 61 taarruz yapmış
lardır. 

İngiliz, Avusturalya hava kuv 
vetleri Amerika hava kuvvetle
riyle işbirli"ği yavarak düşman 
deniz münakalattna taarruz et. 
mişler 6 Japon ticaret gemisiyle 
beş Japon denizaltısı ve bir diiŞ
man malzeme gemisini batırmı~
lar veya h.asara uğratmışlardır. 

<'---
Malta Üzerinde 

Malta, 5 (A.A.) - Malta üzerinde 
6 düşman bomba tayyaresi düşürül· 
mliııtüt. Bee gün içinde Ma!tada tııh
rlp edilen dü,man tayyarelerinin n
yısı 20 yi bulmuştur. 

Aleme:rn cepbeslnde yer almışlardır. 
600 esir alındı 

Kahire, 5 (A.A.) - Cumartesi gi.inü 
El Alemeyn etrafında büyük meyd:ın 
muharebesine tekrar başlandığı zaman 
cereyan eden savaşlarda 8 inci .-,rd•ı 
600 den futa Alman esir etmiştir 
Rom.mel, İngiliz müdafaa hatlarını ya· 
rarak kendisine Nil'e kadar yol açma~ 
için 4 gflndenberl büyült bir gavr•t 
aarfetmektedlr. Yapılan savaşlar b.1~1ı · 
ca topçular arasında düelloya inhlsrır 
etmiı ve bu hareketler Cumarte<ıl gü
nB yapılan aavaşlann cereyan -:•tlği 
ayni bölgede yani 60 k11ometre gt-nls 
lllindeki cephenin şima?lne doğrn ol
muştur. 

Sü1Jey(e mayin "döküldü 
Berlin, 5 (A,A.) - Alman uçaktan 

diln gece Süveyş kanalına mayn dök 
müşler ve SüveY11 civarını infı:aklı 
bombalarla tesirll bir taarruza tut
muşlardır. Daha başka savaş uc;aktnrı 
İngilizlerin elmali Afrika sahlllnd•kl 
geri takviye kuvvetlerini bombalamış. 
tardır. Otomobil toplulukları tcs!ıli 
tam l<11abetler almı!lttr 

1.7.94! 

Okuyucuların ~_., 

......... ŞikCiyetleri j 
Balıl<eslrln !:at tnıhalleslnde 

ıekercl lbrahlm Sıy:al yaayor: 
"'Ben vatan vazifesini yapıyo• 

rum. Bu sebep!., allemln ve evi· 
mtn IUzumlu lt;tlyaçtarlnl bizzat 
temin edebilmek lmkAnlanna 
mallk jeltlllm. Her yerde olduiiu 
gibi, Balıkeslrde de evlere petrol, 
pirinç ve alyecek eşya11 için kıl'· 
ne verlyorlır. Fakat matıalle mU • 
me11l!I bunlır1 benim aileme ver· 
memlı. Bu ıefer lzlnll glttlfilm 
zaman ben de mDracıat ettim, 

bana da red cevabı verdiler. ld· 
nim az:dı. Zaman bulup allkadal' 
daire nezdinde ıll<l)'ette ve trıeb· 
bUıte bulunamadım, Benim bu 
§lkllyetlml alzln yazmanızı rica 
ediyorum,,. 

Eedbıtta kirtaıılyecTtlk yapın i 
emekti yUzbıt• lbralılm ŞılvDı 
anlatıyor: 

"KHıbayı ll:.:1m olan kırtaal
yeyl almak Uzere kaymıkamlıöln 
da taıdlk ettllll bir ihtiyaç llsteal 
ve resmen yaz1lml• bir tezkere 
ile latınbulı geldim. KIOrt ve 
mukavva ithalllt blrltğlne mürı· 
caat ettim. Günlerce gel, git de· 
nlldlkten, gaye~ bArlt muamele
ler yapıldıktan eonra henUıı: klöıt 
da verllmedl. Bu 1! için on gün· 
dUr lst•nbuldayım, Hastalandım, 
Otel k!l,elerlndc d:th• fazla ı!JrU· 
nemlyecel!lm. Memleketime dll· 
nüyorum, Fakat evrakımı da la· 
de etmediler. Hem mal almadan 
gidiyorum, hem de evraktmı geri 
alamıyorum. Bu ne kırtaalyecl· 
ilk? 

\. ....................... ..1 

u iki Çeşmenin Suyu 
Niçin Kesildi ? 

Sütll\ce ve Haltc1o~lunda seneler~ 
denberı halkın 1stlftıde!1ine acık bu ... 
lunan iki Hamidlye çeşmesi, sarih su• 
rette malfun olrnıyan bir sebeple, son 
gü.nlerde kapatılmtştır. Bu çeşmele -
rin, yalnız SütllicP. ve Halıcıoğlu sem 
tinde oturanlarm değllı ayni Z'flman
da Eyüp kazasının da iyi su fötlya -
cını geniş öltilde karşılodılt düşilnü
lünce, cok kalabalık bir halk kütlesi
ni bu sudan mahrum etmek kararı -
nm ne gibi sebeplere istinat ettirile
bileceğini kestirmek hayli müşkilldiir. 

Okuyucularımızdan aldtğımiz muhte -
lif mektuplarda d 1 bu nokta iiıerln
de ehemmiyetle durulduğunu görü -
yoruz. Şurar;ı muhakkak ki, bu i:,O:i 
çeşmeye yeniden su verilmesi, bu 
semtler halkı için hayatı denllı>bile
cek bir ehemmiyeti haitdir. AIAka -
lıların bu meseleye yakm bir allıka 
göstereceklerini umuyoruz. 

&!•l'i'jjli~:)ttffll 
p,r llastarafı 1 in~ide 

metinde kıtalarımız düşmanla sa 
vaşa tutuşmuşlad.tr. Cephenin 
başka kesimlerinde hıç!::ıir önem. 
li değişiglik olmamışbr. 

Kalinin cephesinde 
Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebliği ekinde den· 
diğine göre, Alm:ınl=u" Moskov 
nın batı şimalinde Ka!.icin cep 
besinde bir taarruzı:t gey'.Illiye t 
şebbüs etmişler ve 2000 ölü vet 
mişler, 27 tank kaybetmişlerdir 
Ertesi gün aynı teşebbüs tekra 
edilmişse de bütün hücumlar pü 
kürtülınüştür. Savaşlara devam 
ediliyor. 

Kursk'ta çok ıiddetli 
muharebeler oluyor 

Moskova, ~ (A.A.) - Baıılıca Al 
man gayreti şimdi Kurak cepheahıl 
merkezine yönetJJmiş bulunuyor. Al 
manlar esas tank kuvvetlerini bura 
ya yığmışlardır ve 48 saattenberi e 
hemmlyetll bir şehrin ele geçirilme 
için cok şiddetli mulıarebeler olmak 
tadır. DUz sahada kütle halinde iler 
llyen Alman tanklart Sovyet t~çu 
sunun ve tayyarelerinin ağır taarruz 
larma uğramaktadxr. 

Nehir civarında şlmd! tanklar ara 
sında birçok büyUk meydan muhAre 
besi olmaktadır. Almanlar nehrin b. 
noktaıımda öte tarafa dofru atılmış 
lar, ağır tank kayıplaTma uğramtşla 
fakat dljter bir noktoıda da Sovyet )cı 
taları yeni müdafaa hatlarına çekil 
mek zorunda kalmıslar, bu arad 
Sovyet tanldan 5 saat süren bir art 
muharebesi vermişlerdir. Bu muha 
rebede Alman tank1armm y(lide 5 
si savaş harici btrakılm~ ve Alman 
Tar taarruza devam edcmiyecek ka 
dar fazla uyıf dii~üştür, 

Blelgorod kesiminde Alman bask 
:ırtmJitır. Knıl Yıldt~ gazetesine gö 
re, bazı yerlerde Alınan sayı üstü 
lüğü çok ezicidir. Sovyet mildafll 
r;ok yakından stk.ıştmlmtş bulunma 
ta ve durwn "karışık,, ve güç görQ 
mektedlr, 

Alman komutanlığı . Kursk cephe 
sinin yan kanadında dövüşen Alın 
kıtalariyle birleşmek için ~mal d 
~dan vurmıyn te~ebbüs etmektedi 

Büy{jk bir mesklnı mnwu her stn 
fa mensup sil.Ahlı ktı ln !ljtira 
kiyle yapnan çok çetin arpışm 
dan sonra ter~d:llmlştlr. 

Londradaki kanaat 
Londra, 5 (A..A.) - Londranın s 

'ihiyetli mahfillerinde s8ylendiğı 
göre, Kursk ve Harkof arasrnılakl 
man taarnuu açıkça geJl~ir gibi g 
rünmckte ise de, çarpışmanın hangı 
,.i;~p nlrtnirıt hflinmektedlr 
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Mihveırin Mısırlılare1 

:Verdiği Teminat 
Yazan: M. ANTEN 

gır kaç gün evvel ajanslar, Alm.ın. 
ya ve İtalyanın. Mihver o:-du· 

!arının :Mısıra düıµnan olarak de~il. 
İngilizleri Mısırdan kovmak ve onla· 
ra kll11ı hareklta devam etmek !nl.k-
•adlylcı glrdlklcrlni ve Mısırın istikliJ 
"'e toprak bütünlüğünü temin ed~cek. 
lcrlnl bildiren müşterek bir beyanna
llle neırcttiklerini haber vermişlerdi. 

Berlinln yarı rcsmt kaynaklan, ba 
tcminabn Suriye, İrak ve Filistine de 
&anili olduğunu, fakut bu memleketle. 
re verilecek istiklllllerin üçler p.ı.~tı
nın ııartlatfyle mukayyet balanduihnın 
bildirmektedirler Berlinin, Mısır ka. 
binesinin uzun siiren içtlmalannd' a.. 
lınan kararlarl:ı ve bilhassa. bir kaç 
taman evvel Nahas paaa tarafınd:ın 
lcvkif ettirilip Mihvel" kuvvet?crinln 
son muvffalnyetleri dolayıslyle Fi?'\s
line nakledlJdlği blldirilen Mahir P'l-

1 
Çanın ·vaziyeti ile şiddetle alikadar ol· ' 
duğu hissedilmektedir. 

Mihvcrcileri böyle bir siyasi teşeb
biiıü almıya sevkeden Amilin ne o\
dufu berkesin malumudur. Avrupada 
Alınanlar ve uzak şarkta Japonlar bir 
llıernJelc:eU zaptctmiye karar verdikleri 
zaınan ordularlyle beraber propaıanda 
teşkilatlarını da harekete ıeçlrmişler. 
dir, Almanlar Fransayı, Belçikayı, 
ltomanyayı, Yananfstanı ve bilt~n iş· 
tııl ettikleri memleketleri 1~1hz ta. 
hakkümünden, Baltık devletlerini Bol
lcvik zu!münden, Japonlnr da Binnan

- l'aYı, Hindlstanı, Avustralyayı, Cmi 
l\nglo - Saksonların esaretinden kar. 

- tarır..;k bu memleketlere refah ve sa. 
adet g~tirmck içİn harp ettiklerini i
ları etmislerdir. Bu propaıanda, bir 
Çok meml<'ketlerl, evvelce hazıdanı:ruı 
otan b~incl kol teşki!aUarının faali. 
>'eU fle blrleserck, Almaıilann ve Ja. 
Ponların malGm o:an yıldınm mu. 
"'llffakyetlcri kazanmalarına mühim 
bir ölı;iide yardım etmiştir. 

Mihverciler ayni taktiği şimdi Mı,ır 
'İçin de muvaffakıyet!e kullanılm:ısrm 
ltıümkün lnlacak ş11rtların mncut ol
duğuna zannetmektedirler. Mihver or. 
duları 1skenderiyeden 90 kllometre 
mesafeye kad:ır gelmişlerdir. Mısrrla 
beraber bütün orta earkı tehdit etmek.. 

ile· !e~irler. Diğer cihetten bizzat Mısınn 
a - ıçınde bir beşinci kol te,kl!Atı v:ı.r
fıka dır ki, İngilizlerin son mağlQbiyttleri 

~na baş kaldırmak. geniş ölçüde faa
lı:vete geçmek lmkanlannı verecl!ktir, 
lla&ta Mahir paşa olduğu halde Mı&ı, 
araYına mensup bir çok kimselerin 

~ihver taraftan oldukları, Kralın Na
haa paşayı 'İngilizlerin zoru ile ikti

sa dar mevküne getirdiği ve Mahir pıt!Ja
lİn tlı:tı. Mihver lehindeki propaganda ve 
m. lteşkilit faaliyetler! dolayıslyle Nahzs 

flaşa tarafından tevkif ettirüıdiii ına-
lunıdur, • 
Mısınn dahili variyeti hakkında pek 

et llz haber ge!mektedir Fakat Mihver 
nil. taraftan olnn ba grapun Nahas pa
va.. l~Yı attırarak kendi adamlarından bl· 
ep. nl meseli Mahir paşayı iktidar .,,ev· 
te- kllne getirmek ve Mısın harp sahnesi 

• Dlrnaktan ve tahrip edilmekten kur
~r • larınak bahanesiyle İngiliz askerleri
dır. ili~ Msırdan çekilmelerini istemeleri 

ar lhtıırıali mevcuttur Fakat beşinci ko.. 
püs lun bu teşebbllsü a

0

nc.ık İngiliz ordusu 
am taırı bir bozguntuğa uğrıyarak Mısır-

ftan Çekilrniye mc:cbur kaldığı takdir. 
Be nıuvaffak olabilecektir. Nahas pa
Ja hükümctinin İngilizlerle işbirliği 

..... '.ııparak bu faaliyetleri kurşrlayacak 
Al .. •:ddetli tedbirler aldığı hissedi!mel:te

ln ~ır. Esasen İngllterenin Mısın sonuna 
Al- tadar müdafaa edcceği hakkında te

ura- 'nlnat vermlı olması, Mısırı her oe 
e- ?ahasına o!ursa olsun müdafaaya az
esi tıctrni& olduiuna göstenncktedir. 

ak-r 
uer- eminatm Kıymeti 
u-
z- Londra radyosuna göre, Alman i~

talindcn sonra Baltık mernlekeUerin
ara- le, Ukraynada mabaUi ve milli hükil
are- hetler kurulmıyarak bu memleltetle-
bit ın Alman umumi valileri tarafından 

- ~lınan menfaatlerine göre idare edil· 
tar, neleri, Fransndn Be!ı;;ikada, Çekoslcı

t kı· •akyadi, ve dlie; :i11al ııltındalı:l m~m· 
kil .. eketlerde rehinelerin, vata.nperverle. 
adıı 'in kur una dizilmeleri, Mıaırblan dc

artçt j~ düş~ndürecck acı hakikatlerd ı:-. 
ha .. ; faikiYeti ve hflltimlyeti üzerine is

e 150 nat eden Nazı nizamı için An ırk-
an· ~ld~~mıyan Mısırlıların nasıl tdal:ld 

ka - ·ıı 1 l de malilmdur. Uzak ıarlı:taid n:. etleri Anglo - Sakson esaret ve 
kısı~ 1.s~anndan kurtarmak için harbet
gı;-~iın1 bir Çok defalar llln eden Japon

sttın-tanın Binnnnyan işgalden sonra bu 
afllctnemJeketln müıtakll olarak yaşamıya 

ak .. ~kkı olmadığı içln mllstem!eke ıpbi 
rlln"'~ areye mecbur o1dııiunu söylemesi, 

~ava halkını ılmdlye kadar görülme
he .. niş bir şekilde iıtismar etmiye başla. 

lmatıtıası da .nazari iıtiklil vaadlerinin kıy.. 
do-neti hakkında Mısırlılara bir ıikir 
ır.'~rınfştir. Diğer cihetten Mısırlılar, 

stnı·~~çü~ büyük bütlin mi!letlerin iıtik
Ura .. 11 l~rıni tanıyan Atlantlk bennname
ışmıı't ilin İngiltere, Amerika ve Sovyet 

, tıs~ gibi dünyanın en kuvvetli iiç 
h~~uk devleti tarafından imzalandığını, 

Ultcfiklerin mlisterek zaferlerinden 
11 so)~nra İnciltcrenin istese bile, bu pren. 
diğın~.J;1ert bozmıy.ı ve Mısıra karşı v.a

i M 'n ctindc:n vazgcçmiye muktedir o!ıa-
i g5 IYacaihnı da düşünürler, 
gı öl 

Büyük Donanmalar, 
Biribirlerini 

Nasıl '!(eş/edebilirler? 
Deniz Haıilinin Kazanllmasında En Büyük Amillerden 
Biri de Düşman Donanmasının HarekCitandan 
Vaktinde Haberdar Olmaktır. Midway Harbini 
Amerikanın Kazanması Bundan ileri Gelmiştnr 

Afrikada muhnrebeluin alevlen-
diği, A vrupada kara ve h._va 

taarruzlarının ılddellendiil bir sıra. 
da Pasifikte nisbi bir sükOn devl\m 
etmektedir. Halbuki bu kocaman de
nizin ıeni, ufukları fü;tünde birbiri
ni ezrniye karar vermiı iki büyük do. 

r- Yazan:~ 

1 Necati Yaşm~t 1 
•----------....---~~· 

donanmanıa üssünden itibaren dört 
bln kilometrelik bir mesafe dahllir•. 
de, düşman donanmasının harekl,ı
nı lı:eşlf •e tarassut meselesi emniye. 
te alınmış demektir. 

Bu emniyet, ayni zamanda, bu mt-
saf e dahilinde düşm;ın donıonmnının 
yapacaft aitr baskın ve emrivaki'~· 
re karşı, diğer donanma tarafınrla•1 
alınman icap eden tedblrlcTin zama
nında alınmasını temin eder. 

nanrna dolaşmaktadır. Ba iki dcnan. ba i,e, kendi elindeki en uzun "Den

madan her biri diierinin ani bir Nıı- .dili ta:nare!eri tahaiı eder. Ba ba
kınına ucramamak yahut atratejik bir saıta bugün r ekor Amerikalıl.ır;n 
kıymell olan herhangi bir ad.irun ~lindedlr Uçan kaleler cibl bUJük 
iıraUne mani olmak jçin ellerindc:!<i Amerika· tayvarderinin meıulUcri 
her vasıtayı kullanarak her an biı- yedi bin kilometreyi a&mıştır. Fakat. 
birinin harekatını güzet!emiye, niyet ba menzil dahi Paıifik cibi. 'Mthı C.imdl, bu meseleyi en yakın blr 
ve maksadını k~fetm!ye çalıJlllak- bütün dünya denizlerinin yüzde kır. ~ hadiseyi miıal alarak izah e-
tadr. kını teşlril eden bir denizin üsttint\e debiliriz. Midway adası Pearl Har-

Karada, kar,, kar:ıııya cephe tul- lı:etif 11Ç11,u yapmak için pek laıa· boar üssünden batıya doiru tki bin 
mııı orduların vaziyetleri, hazırlık· dır. Çünkü, keafi :rapı!acak muay- küsur kilometre mesafededir. Japn:ı. 
lan ve tahıidatı, kesil postahrı, yen bir sahanın derlnliiine YCI ıre- lar bu adan fşpl etmek ı .. ~ .. ıi!ler. 
lı:eıif taarrur:ları, cephe üstünde ve nitliğine keşfi zarureti nazarı dik· Evveli Amerlkıı donanmn•mr bn 'la. 
ıerisinde tayyare uçuşları hakknıda- kate alınına, açak kaleler ıribl bil- hadan şimale çekmek için Dutch Har
'ki mahlmat. esir ifadeleri ve diğer ~ t317arelerio de, nihayet ii•le· boa r'a iki hava taarruzu yap~:'ı:r. 
bir çok vasıtalarla mütekabilen c!de rinden itibaren ilci bin lrilometre bir Fakat. Midway'dan uQan Amerikan 
edilir ve anlasıhr. Ralbulı:! dr.nız. mesafe dahilinde acuılar yap;ablle- keşif ta.,,.,..r~eri, Midway istikıı;n,.t!M 
lerde, birbirine düıman :iki donan- cekleri meydana çıkar. ne dofru seyreden biiyilk Japon ~:ırp 
inanın arasma bazan binlerce baı::ın filosunu ve nakliye kafilesini, M'd-
d · ı Bu izahate nazar an, P asifiiin !çl-a on bınierce k lometrelik ufulı.lar way'dan ikı· bın· kilometre uza'-". ay-
ğ 1 ne aerp!Jnılş olan b ir çok ada!-an'l ·"' 

YI ı mııtır. ken ke .. fettiler ve du··şmanın kuvvetli 
B ileniz muharebelerinde hava ve C:e- ~ 

u uçsuz bacaksız su sathınrn bir hakkında doğruya yakın mıı.IG·:dı 
k n dak. ·· ·· d t d- n.is lnrnetlerine baht~decefi büyük e arın ı uasun e ya an u~man Pearl Harboar'a rapor ettiler. , -
donanmasının, üssünden hareket et- faydalardan sarfnıaaar, ba adaların, n 
tiii hattl hareketinden sonra yol muharebelere takaddüm eden "ün- merika Pasifik donanması kom.ıtanı, 
verdiği istikamet haber alınsa bile, lerde keıif husuıabnda oynaddı:hrı bu rapor iiaerine, Dutch Harbour h· 
b arruzunun tali bir taarruz olduiıınu 

u malumattan dü:tman donanmııııı- mühim roller kolayca anlaıılır. Ciic.. anhyarak. Japon donanmasını tam 
nın gideceği yer ve yapacağı fo hak. kü, herhangi blr donanmanın ils!en. Mldway önlerinde ve ona üstün b:r 
kında doğru bir flklr edinmek her dili limanın iki bin kilometre dil•- kuvvetle kar,ılamak için ll:P:ım ge
zaman kabil o!maz. Bu donanma, man istikametine doiru ilerisinde, len kuvvetle, icap eden zamaııcla 
hareket ve maksadınr saklamak ic;in keneli hük<lmetfne ait bir ada ba lan. Midway istikametine yol verdı Du 
bir çok gösteri, seyirleri ve ııaşırtmı ması ve bu adanm tııe,if tayyareleri suretle Midway deniz muhar~Dcsi 
m~nev~alan yapar. Kenı!i~I için en için bir tis hl\line konulmu, olmu:, vukua geldi 
munasıp zamanda hakikı hedefine · 
tevcih eder. !-

Geniş denizlerin enginlerinde bir 1 : •1n .. llll•llll••~······'"'""•lllRM!lllll•• donanmanın bütiln hareHtını takip m~~,l~V,~~~~~ 
et~iy_e keş_i! ~asıtaıannın kudret.1e!ı uwtl ruJB;JW!WBMnı! L!1D LH!Pllt [!JIJ füruM 
musaıt deg:ı?dır. Bazılarının ıoruı ----·--------
sahaları kısa, aüratleri az, baııılıırı- 1 - 12/6/M2 CUma günQ pazarlık usullyle almacağt JJAn olunan kül· 
nın süratleri çok menzilleri k11adır. iliyeW miktardaki lcvanta çiçejine talip ruhur etmediğinden bu kerre 
Gündüzleri deniz üstUne çöken ılı- ;ren.iden pazarlıfa konulmuştur. 
ler. balutlar, geceleri her tarafı Ör· 2 - Pazarlık: 10/7/942 Cuma ıOnO saat 11,10 da Kabataşta Levazım 
ten karanhklnr bu keşif vasıta!annın fUbesfndeki alım komlQ"onunda yapılacakttr. 
faaliyetlerini bütün bütün tahdit ı:der, 3 - İliteklileriri pazarltlı: için tayin olunan gtln ve saatte teklif e-* * deceklerl fiyat üzerinden % 7,!5 a{lvemne pa.rasb-le birlikte mezln\r ko-y aınız iki hükumetin b!rbiriyle ınlsyona müraeaatıan. (6901) 

harp halinde bulundufu zaman. 
larda, bu hiikiımetlcrin birbirinin dc>
nanmaııı hakkında maliımnt edinmesi 1 
nisbeten kolaydı. Limanlara yerleş
miş, !~le ıüçle meşgul görü11en bi
taraf hükOmetlerln tebaaları linml
lara girip çıkan ve denizlerin. her ta. 
rafında ııeyrli sefer eden bitaraf mil
letlerin gemileri. her iki muharip ta· 
rafca mükemmel bir istihbarat kay. 
nait olarak istihdam edilirler ve bu 
maksat uğranda bunların önilne bil.. 
yük servetler dökülür idi. Fakat, bil
tjin milletlcrln iki grup halinde bir. 
biriyle dovüştiltü, tekmil denizlerin 
ve liman!ann bütün gemilere yuak 
edildiği ve kapatıldığı böyle bir harp 
te artık bu şekilde istihbarat imkinı 
çok a7.almııştır. 

Bugün donanmalar birbirinin ha
rek&tını taraıısut içln en fazla iki 
kel)if vasıtasrndan istifade ederler. 
Denizaltı ıemileri, ke,if tayyareleri. 
Seyir nısıf kutru uzun, büyük Cl.eniı: 
altı gemileri, düşman 111lanna, tlü;ı
man lislerinln yakınlarına gizllc~ ıo. 
kularak orada müsait bir derinlikte 
yatmıya elverişli kumlu blr ıah:ı bu· 
larak rünlerce o civarda banmrlar. 
Geceleri, karan!ıkta akilmi1Ult5rlerf· 
nl aarj için hem de lı:cmlnln dahi
lindeki havayı tecdıt için ıu sathı
na çıkarlar 

ARTTIRMAYA KONULAN EMLAKiN 
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1 - M. Zade mahalle!!{ Karaoğlan sokağı Kasap Yorgl"ye ait 24 No 
lu gayri menkul bına, buhran, tanzifat vergisi borçlarır.dan dolayı art~ 
tama suretiyle sattlı>cakhr 

2 - KıYmeti mukayy~ed (2180) lirada. 
3 - İlk ihale Tc-mmuz ıymın 10 uncu günü saat 14 de Beyoğlu ka

zası idare hey'etinde yaptlacaktır. 
4 - Katt ihale birinci ihaleden 10 ıün sonra olan 21/7/942 günü 

ıaat 14 dedir. 
Birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki milddet zarfında )'Ü7.de üç

ten noksan olmamak şartlyle arttırmalar kabul olunur. Şartnameler her 
ıün Beyoğlu Belediye Muhaaebecllitinde görOlebillr. 

.s - Taliplerin mukayyet kıymetin yüzde 10 nu olan (218) liralık 
temınat makbuı:larlyle ihale ıünU Beyoğlu kazası idare he:y'etind,. bulun-
maları. ı (6680) 

ı._tanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan 

ve 
Her fırs~tta, dü~man donanm:m

nın harekitınr tarassut ve keşfe ç;:. 
hşarak edinebildikleri malOmatı tel. 
sizle üslerine bildirirler Sonra ken. 
diler!ni defil'tirmek içi~ gelen ge-- CiNSi An 

Muhammen fiyatı 

Çol u 
M. teminatı 

Lira l< rf. 
mlye nöbeti terkedip üs!erine avdet 
ederler. Vazifeleri çok güçtür. Düı
man limanlarına pek sokulamazlıır. 
Çü'lkü düıman denlzıltı avctları, 
pervane dinleme cihazlaıiyle bunların 
mevcudiyet ve mevki!erlni keşfederek 
ıu bomb::ısı sağnağına tutarlar. Rn· 
porlarını vermek için de tels!r:l:rlnl 
istedikleri zaman kullan:ımaılar. 
Düşman telsiz cih::ızlorı, yakıniartn· 
daki bu yabancı telsizin mevcuc!iy'!· 
tini hissederler Limanlardan daha 
azak, daha em

0

niyetli sahalarda lae 
hem keşif hususunda müşkülata -n1. 
ruz kalırlar, hem de derin cularda 
denizin dibinde bannamaz1ar. QoJnltıi 
denizaltı gemilerinin tekneleri ınaay. 
yen bir derinlikten sonra ıa t.ı.zyi
kine dayanamaz Bövle derin aular da 
gemiyi dibe etu~tmadan. matldp de
rinlikte tutabilmek için maklne!ed 
ve dümenleri ara ura çah,tırma1ı: i
cap edu ki, bu da, akümülitörlerin 
ıüratle boplmaııı ve ıeminin, ıarJ 
fçin sık sılı: su sathına çıkmasını ve 
çabuk yakalanmıısınr mucip olur. • • l(eşif servisinde tayyare!erden Is.. 

tlfade etmek için, her millet 1 

Ekmek '125000 
Sıhhi müesse~lerin 

siltmeye konulmustur . 

918000 11 kunıf 50 Sant 843 53 
1942 maU yılı ekmek ihtiyacı kapalı zarfla ek· 

1 - Eksiltme 22.7.942 Çarşamba g(inil saat 15 d~ Cağaloğlunda 
Sıhhat ve fçtimal Muavenet MüdilrlOğü binasında toplanan komisyonda 
yapılacaktır, 

2 - Muhammen fiyat ve muvakkat teminatı yukarıda g6sterilmtstlr, 
3 - İstekliler fartnamesinl çalışma günlerinde komisyonda göre

bilirler. 
4 - İstekliler 1942 yılı Ticaret Odası vestkasiyle 24~0 sayılı kanun

da yazDı vesikalarla bu işe yeter muvakat teminat makbu~ veya banka 
mektubiyle birlikte belli gün ve saatte komisyona ~etmeleri. (7272) 

lstanbul Elektrik, Tromvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden lıletmelerl 

1 - Xeiif bel!eU 21,388,40 lira tutan !tbh çeşmede !!8 numaralı 
muhavvile merlcest fnp11 lif aeık ebiltme usullyle ihale edilecektir. 

2 - Eksiltme 9,7.942 ~be l(hıtı saat 10 u Metro han!n!n S in
ci katmda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1803,98 Liradır. 
4 - Asıarl 20000 liralık bu nevi bina inşaatı yaptnıa olduluna dair 

vesika ibrazı llzımdtr . 
S - İsteklilerin parasız olarak ven,~kte olan 

:r.rmdan almaları ve kanunt vesikaları ve muvakkat 
edilen giln ve saatte komisyonda haur bulunmaları. 

şartnameleri leva
teminatınriyle i!An 

(7062) 

10,000 Metre Gaz iyodotorm 
5,000 Adet Serum ıllkoz 

Yukartda yazılı malzemenin pıuarlTkla ekslltm"5i 1017/942 Cuma gQ
nü ıaat 15 de Tophar.ede Lv. Amlrlıği satm abna komı.syonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 12,550 Ura. m teminatı 941 Ura ?.~ kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülür. Tallpltrin belli valotte komisyona ıelme-
leri. (85 - 723') ----2 adf't 500 kı1cluk bnskill ile bir .ıırlet haıwıs tenm ve ayrra da !O 
adet 300 kiloluk baskü!On pazarlıklı eksiltmesi 7/7/942 Salı f{lnO saat 
14 de Tophanede tst. Lv. Amirliği satın alma k.l'ml~onunda yapıla
caktır. İsteklilerin nOmunelerlnl 8/'7/942 Pazartesi J?11nu alt$CUTltrta kadar 
komisyona getirmeleri ve belli snatte pazarlık !cin teklif tdeceklr.rl fiyat 
üzerinden teminatlarlyle komisyonda bulunmaları. (69 - 7238) 

. ' ----Beher lruhırun;o 350 kuruş tahmin edilen 300 dü:ıinf' dlı rontkm fi-
limi alınacakttr. Pnuırlrkla eksiltmesi 1017/942 Cuma rünfi ıaat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satm alma koml«yonundıı yap1lacaktır. Kati 
teminatı 157 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komişyonda ,rörfilllr. tııteldi-
lerin belli vakıtte komi~ona gelmeleri. (87 - 7238) ----30.~00 Kilo A. K. Fasub-e 

30,000 " Kabak 
18.500 Adet H iyar 

Yukanda yazfü sebzelerin pazarlıkla eksiltmesi 817/942 Carsamba 
günü saat 14 30 d:ı Tnnhıınede tst. Lv. Amirliği satın alına komlsYonun• 
da yapılacaktfr. Tahmin bedeli 18,650 lira, ilk teminat. 139R lira '15 ku
rustur. Şartnamesl komisyonda g6r01ür. Taliplerin bent vakitte komis-
yona gelmel~ri. (72 - 7283) ----Beher kilosuna 90 kuruş tahmin edilen 3000 kile; savon nuvar alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10/11942 Cuma gQnO uat 1!'1,15 de Top
hanede Lv. Amlrlil?' satm alma komisyonunda yapılııcalrtır. file temfnatr 
202 Hra 50 ırnruştur. Şartnamesi komi!'}'onda gl)rQ\Qr fı;teldilerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. (88 - 7235) ----4 X 20X2 cb'ııdmda 24.000 adet Bnbaltıj tahtası "ltnacıkttr. Pnarlıkla 
eksiltmesi 1317/942 Pazartesi gtlnQ saat 15,30 da Tophanede Lv. Amlrll
ği satm alma komisyonunda yapılacaktır. Ş:ırtnamesl kl'mlsyonda ııJrU
lür Parti parti teslimata tAbi olan l~bu kereste için isteklilerin temlnat-
larlyle belli saatte komisyona gelme) eri. ('71 - '1282) ____ 

1!50.000 adet portntlf cadır direk ve kar.ığı alınııcıtkhr. Xapalf zarfla 
eksiltmesi 21/7 / 942 Salı gilnü saat 15 de Tophanede fst. Lv, Amirliği 
satm alma komls:ronunda yarıtlacaktır. Tahmin bedeli 83.7!'10 Ura. ilk t~ 
minah 4'437 lira 50 kuruştur Evsaf ve şartnamesiyle netmunt'lerl komis
yonda görülilr Tcılıplerin kanuni ves!kalarlvle teklif mPktuplarıru ihale 
saat!nrlen bir ~aat evvel komisyona vermeleri. 

Elli binden a~ğt ohnamak fiıere ayrı ayrı teklifier de kabul edlllr. 
(81 - 7183) 

Gayri . Menkul Satış ilanı 
BeyoC'ilu Sulh Mahkemeleri 

Baş Katipliğinden 
Ülfet ile Sab;re, Arusyak, Rabia ve Evka!m şayiar. ve müttereken 

mutasarrıfı bulundukları Beyoğlunda Pangaltı Hamam eski Fransız me
zarlJiı yeni Ergenekon, Bozkurt caddP.sinde 21 ve ~3 No. tarla murak
kam altında dfikkanı müştemil, arkasında küçük bir bahçesi bulunan 
110 metre murabbat mesahai sathlyeslnde ve beş metrtı cephe ıenişli
ğince, bodrum katından maada dört katlı, haricen kArgir dahilen ahpp 
olup ceman yedi bdıı, dört sofa, Qç heli, iki taşlık, iki kJler, üç kömür
lük ve bir taraçayı ve elektrik ve terkos suyu tesısatmı havi tamamı 
12000 on iki bin lira klymeti muhamme.nesinde bir bap dOkklnlı hane 
şüyuunun izalesi ı:mınmda nçık art1ınnaya konulmU1tltr. Evsafı, taksi
mntt vesalr tafsilfıtı \•az\yed zabrt varnkasmda dosyRSmda ve kcflf rapo
runda yazılıdtr. 

Birinci açık arttırması 27 /7 /942 tarihine tesadüf eden Pazartesi gQnU 
saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkemeleri kalem odasmda bq 
katip nezdinde yapılacaktır, Arttırma bedeli muhammel'\ kıymeUn yüzde 
yetmis beşini bulmadığt takdirı!e en son arttıranm taahhüdü baki knlmak 
üzere milzayede on ı::Un temdit edilerek ikinci açtk arttırmaıı 8/819•2 
tarihine müsadif Pf:ışembe glinü saat 10 dan 12 ye kadar icra edilerek en 
çok arttırana kati olarak ihale edilecektir. İhale «ı1nüne kadar birikmiş 
ve birikecek belediye bina vergileriyle evkRf karesi hissedarlara ve del
Ulllye rüsumu, ihale pulu, 20 senelik taviz bedeli, tapu ve kadastro harç
ları müşteriye aittir. Arttrrmaya flitlmk edecek hisselerin muhammen 
kıymetin yüzde yed ~ buçuğu ııisbctinde pey akçesini ı.·eya milli bir ban
karlm bu nisbetle temlıı:ıt mektubunu vermelf'.ri prttır Arttırma bedeli 
kendisine ihale olunan tarafından ih:ıle gününden itibaren verilecek 
mühlet icinde mahlu:me kasasına ödenmesi mecburldlr. Ödenmediii tak• 
dirde ihale :feslıcdUPrck kendisinden evvel en y{lkselı: tf'.klifte bulunan 
kimse arzetmlş olduf,'ll bedelle nlmıya l"R%I olursa ona ihale edilecek ve 
o da razı olmaz veya bulunmazsa, hemen yedi gün müddetle arttırmaya 
ı;ıkartltıcaktır. Yaprlacak Ufın alAkadarlnra tebliğ edilmlyecektir. Açık 
arttırma sonunıia en çok arttrrana k•li olarak Dıale edilerek ve ber Od 
halde birinci ihale f'dilen kimse iki ihale arasındaki to.rktan ve ıarar
d11n mesul tutulacaktır. İhale bedeli farkı ve fe(en ıünlerln ,Oıde bet 
faizi ayrtca t.ükme hacet kalmakııızm tah~ll edlleceırtlr. İpotek sahibi a
lacaklılarla sair aHikadarlarm gayri menkul iizerindeki hıklannt faiz ve 
masrafa vesaireye dair olan iddialarını evrakı müsbile1eriyle llAn tari
hinden itibaren on beş gün içinde sıt11 memuru bulunan mahkeme baı 
kAtiblne bildirmelf'.rl lAzımdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sa· 
bit olnuyanlar satı,ş bedelinin paylaamastndan hariç bırakılncaklardTr. 
Müzay<'deye iştirak edenlerin b!itOn satış şartlarır.ı kabul etmiş ve evvel
den öğrenmiş ve bi!erek gayri menkule talip bulunmus olduktan adde
dilerek sonradan it!razlnrı mesmu olamıyacağından taliplerin aatııı ıü
nünden ewcı gayri menkulil gezip gllrmelerl ve fazla mnlQmat almak il
tlyenlerin 942/8 No. ile mahkeme baş kfıtibine müracaat etmeleri llAn o
lunur. 

lstanbul Belediyesinden 
Temizlik işleri fçliı amele altnmaktadır. Bu amelelere kesintish o

larak 24 lira aylık ve her giln bedava yemek verilmektedir. Bundan 
başka senede iki kat elbise ile iki çitt ayakkabı d:ı verilmektedir. 

Talip olanların kaymakamlıklara müracaatları il!n olunur. (69:51) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Viliyet hilkUmet konalınm (8222) lira 81 kurut keşif bedellJ çatı 

tadilltı işi 17/'7/942 Cuma tünü saat H de Millt Emllk Müdürlüliln~ 
müteşekkil komisyona açık eksiltme ile ihale edilecektir. Muvakkat te
minat (467) llradtr. 

İsteklilerin en aı bir taahhütte (3000) liralık bu işe benzer il yap
tığma dair idarelerinden ıtmıı oldu(;ı vesikalara istinaden İstanbul Vf
Myetlne mUracaatla eksiltme tarlhlnden tatil günleri hariç (3) gün evvel 
altnmq ehliyet ve 942 yılma ait Ticaret Odası vesikalarmJ ibru etme
leri muktaz.idir. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve busust ve fennt şart
nameleri ve proje keşif hülbaslyle buna müteferri dijer evrak Mllll 
EmlAk Müdilrlilğünde görillebflir. (7H8) 

ONIVERSITE REKTÖRLüGONDEN 
Kampa çıkacak taJebenlıı 8 Temmuz Pazartesi cQnQ saat t da U,,i-

versite t>ahcesind4t bazD" bulunmaları. CT287) 

-
Mühendis Mektebi Satın Yüksek 

Alma Komisyonundan 
Mekteblmlu 11M'! malt yılı içinde 80000 kilo prtnamHl muclbince et 

almacalttU' Beher kilosunun muhammen bedeli 170 lcunıl olup, ilk te
minatı 3800 Uradl!'. KapalJ zarf usuliyle yapılacak olaD. bu ekllltme 1.7. 
1942 tarlhlnde ve 11<1at 11 de Yüksek Milhenclls melrtri>ınde yapılacaktır. 

''"'> 

"Beıerin Öyle 
Za'fları Var..,. 

Yazan: ULUNAY 

9 oraa tramvay durak )'erlnden 
Yeni postahaneye ıiden ufalt 

caddede temizce ~yinmlş iki kız ço
caiu cclene cec;ene sırtanrlar; her 
kelimeyi yayarak karamel satmak ba
hanesiyle dilenirler: 

- Amca! ne olar? Bir ıelı:er alsana •• 
• Geoçenlcrde bir muharrir kıalann 
kTyafetl ile )'apılan i' arasmcla mena. 
sebet cörmlyerek sormuş. Aldığı ce•a
bı bir mUIAkat yahut anket ılbi (ık. 
rasma ko)'tnuş: 

Kızım. Senin anan baban 701' 
mu? 

Var efendim •• 
O halde neden b5y!e şeker sat· 

mak bahanesiyle dtlenlyonunuzl 
- Ne yapalım, ıeçinenılyoruz ki ... 
Muharrir, buna bir 5ey lllveslnc lü

zum görmediğini söyliyerck fıkrasını 
bitiriyor. 

Ba kızlara her eifn ben de rast ge
lirim; bir flı:I defa terslediğim için hiç 
yanıma sokulmazlar. O temizce kılık, 
kıyafet, merhamet istismar etmek için 
bir dolaptır. Ağl'!I bumu dölı:il?müs bir 
illetli, lı:ola buda güdük bir ctlzamlı 
için nasıl o karhalar, o iğrenç Y11..ra

lar lıletllen bir ıermaye teııkil edi
yorsa bıı Od kız için de "Ne yapa
lım? Oeçincrniyoruz ki .•.•• s&zil öyle 
bir sermayedir. Ve ba cümle zam11n 
ceçtikçe şeklini defiştirecek, bütün i
tirazcılara "elhab" dedirecek sailam ' 
bir kalkan olacaktır. 

Zaten bu harman p!Jiçlcrl, daha 
ılmdlden ibiklerinin kanı çekilmiş kart 
horoslara kanat süpürtüyorlar. Bu sa. 
rette o kısa meaafı,de tahslll~rinin 
elifbesini ikmal ederek pi)'llsaya ınu. 
allem flrl kaldınm çlçcfi yetlfiyor. 
DUıünülecek mesele btı ailenin, ge. 

çinemcdiil için lozlanna: "'hile .J. 
,er'Jye'" ti dilencilik yaptırmalan de
tU, onlara memleketi ilı:I !ınadan n1ah. 
ram ettlrceelı: bir J'Ol göstermeleridir, 
Her memleket için di1encllik gilç ba
ıa çıkılır bir maraz olmuştur. Bızim
ki de dahil olduğu h•lde bir çok mcm. 
leketJerde bunan önünü alm:ıir için 
aarfcdllen gayret blr mücadele !e~lnl 
almııtır. En bilyilk ıchirlerde bile dl. 
lcnci, halkın merhametini çekmek iı;rn 
nraaını beresini teşhir ederek ıer
ına::vesini lDletmek ister. Beşer için a
cımak ve o acımak hlıısinl ufak bir 
masrafla anıtıırmak bir ihtiyaçtır. 
Bunun pslkolojlıini en hi anhyan da 
yine dilencidir. 

Mesel& bir kör dilenci, iJrlıl dcı Jı:a. 
palı olan ıöılcri için. kalblnf ::vamtı
ışatablldiii bir hayır aahibint!en ko· 
paracafı sadakanın az oldatana pek 
ıüze1 bilir. Falı:at borada meeele sa
dakanın m!kdannda delil, merhamet 
atına tutulan hayır ı:ıhlplednin çok· 
luiandadır. Sonra muUaka t!ile:ıcill· 
~ de dolandır!cılık l'ibi muvaffab
yete dayanan sportif bir tarafı olaak 
lı:I, dilenenlerle, dilendirmek istemi
ycnler arasında devamlı bir 11frq-na 
vardır, 

Dilencilik bahanesiyle oynan~n l:o
medlleri biraz da kulis arasından ıey. 
retmeli. 

Yokaa bu meselenin emfında ede
biyat yaJ)mak. kömürcü sokair dilberi 
ni Li Dam O Kamelya sanmıya ben· 
zer. 

· ı KOÇOK HABERLER 1 
+ BiR TEBERRU - TcşYlklyr Sallık EYi 
uhlbl Dr. Jbralm Osman BrıU.taı }lalkCYI• 
nln So~yal Yardım koluna ŞOO lira te~nıı 
ctmlıtlr. 

ACIKLI BiR ÖL1JM 
Şehrlmb:ln mıın!fatun tüccarla· 

rlndan Salih Çizmeci karde:f Fevzi 
Cimıecl ant olarak genç ya§mda ba
yata gözlerini kf.p;mıstır. Cenazesi 
buK(ln 6ğle namazını mateak:ıp Fatih 
camll şeritlnden kaldırılacaktır. 
Cenabı Hak garfkl rahmet Ihsan 

eylesin. 

0 L Ü M 
Bevliye mütehassısı doktor Afif 

Knmman ile Behçet Kamman'm pe
,dcrl tüccar Hacı Rıza Zade tsmnll 
Hakkt Kamman kTsa bir hastalığı 
milteakıp vefat etml§tir. Cenaı:esf 
b~ saat 11,30 da Sirkecide araba 
vapuru iskeleslndPn hareket edecek 
olan Slrkf'tl Hayriyenin 52 numarab 
vapurlyle Anadoluhlsarına nakledile
cek ve cenare nam&zı Hisar camiin
de kılmdıktan sonra aile mezarltğına 
detnedllecektir. Merhum hayırperver 
ve çok sevilmiş bir inııandı. Cenaze
de bulunmak istlyen dostlarT 11,30 da 
vııntrrıı tıo<Tif Pıiı>hilirler. 

Tasfiye halinde 

Tel ve Çivi işleri 
Türk Limited Şirketinden 

Tel ve ;ivl isleri Türk Limited Şir
keti heyeti wnumiyesi 30.5.942 tnrihlJ 
lçtimamda şirketin fesih ve tastıyesl· 
ne karar vermi~tir Keyfiyet usulct1 
tesçll ve llAn edilml~ oldufundan ~ 
ketten alacalr !ddlasnıda bulunanların 
bir sene ıarllnda alacaklarm1 tnüsbi1 
evrak ve venlkle birlikte Galatada 
Havyar bantndıı tasfiye memunı A
vukat İbrahim Adanıt'a mUracaatla 
haklarını lsbat etıreJerl !Uzumu illr 
olunur. 

&A~ı1 RIZ~ TIYATRO ·u 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

Harbiyede, Bclvü br.hcesinde 21.30 c1 
a ıNI ÖPÜNÜZ 

ltomed.i - 3 - perde 
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Leyli Tıp Talebe Yurdu•n Tıp ve Eczacı 1 

Kısmına Abnacak Talebenin Kabul Şartları . 
1 - fstekIDerln. qafıd• 7udJ ves!ltalul tmnamllımıt olduk1an ı 

halde ve ttp ve eczat'T kısmından bancisine ıtrmek ıstedJklerhd ve sabit ' 
ve açık adreslerini bildirmek suretiyle dolnıdan ·~ S1hh:ıt ft iç- , 
tima! Muavenet Veldlllline lsttda ile müracaat etmeleri IAzımdır. 

Tam evrakla y~pılan mQracaaUar aayssı kadro ibtiyııcınr.an fula o
lursa, keyfiyet ıazetelerle UAıı olunacaktır. 

2 - Kabul muamelesi dilek~nln alındtlf tarihe gl5re değil, veslkala
rm tamamlandıl.lı tarihe g6re 7apılır. Eksik evrak fi~ mOracaat edenler 
vesikalarını tama111byacaklal'ı tarihe kadar mQracaat etrnemı, sayfltrlar 
(Dilekçenin alır.dılı .isteklinin adresine blldlrlleceti ıfbl. kabul edlllp e
dilmediği de zamanmda 8)71CI yazılacaktır.) Veaıkalar. batlanmamq di
lekçelere cevap vernmez. Ve bu dil*çelerl O.erinde hiçbir muamele ya-
pılmaz. _ 

3 - 11'. K. B. ıdntfına liseyi veya lise derecesinde oldufu Maarif Ve
killiğince tasdik edilmls okullan en aşalı iyi derece ll• bitirmiş olanlar 
alıntr. F. K B. den yukarı Fakillte aıruflan için bulundufu mııft pek ı,oı 
veya iyi derece ıle ıeçm!ş, nband dil ve ukerllk Imtihanlanm vermiş 
olmak. (Trp FakilltesJ 3 ilncil 16mestrl için F. it. 8. ıu:ı:ttnı 111 derece 
ne bitirmiş ve vizelerini en iyi veya 111 derece ile nrml~ o&mak) limndır 

4 - Müracaat edenler, aplfda kaydedlldllt ~ile kabul sırasına 
lionulurlar. 6 mcı maddede 7azllı "8ikalan tamam olarak ı6ncfermlş 
olmak prtlyle, 

l) Olgunluk fmtlhant ve lise bitirme dereceleri (Pek tyf) olanlar, 
II) Olgunlıık imtihanı (pek iyi) lise bltimle (J,f) olanlar, 
III) Olgunluk imtihanı (iyi) ilse bitirme (pek iyi) olanlar, 
Vl) Olgunluk imtihanı ve lise bitirme derecelet"t (iyi) olanlar, 
V) np Fakfiltesınln muhtelif sııutıarma devam edenlerden (pek iyi 

ve lyl dereceliler) 
5 - Yaşları 22 yt ı~'khı olanlar, yurtta olnımtya ve Oerlde mecburl 

hizmetlerini yap:nıya enıel olacak bir butalrtı VeTa lnıuı bulunanlar 
ve evliler kabul edilmezler. 

8 - Gönderilecek vesikalar fU"lantıf:. 
a) Türk.iye Cümhurbetl tebautDdan oldufunu bDd.iren no.fu. hnvt

yet cüzdantnm tı!'b veye fotoıratıt ve tudildl sureti. 
b) F. K. B. sınıfı için U. bitirme ve otıwııuk p.hadetnamelerlntn 

aslı, veya ph:ıdetnamesl henQs taadiktm plmernit tse lise mlldllrlOIO
nün bitirme ve olgunluk derec:esinl de ~ totoıraflı ve taııdtkU bir 
vesikası (bu vesika talebe tarafmdan dotrudan dotruYa itse mlldilrllltiln
aen dilekçe ile istenir. Ve mOdGrlOkten Sıhhat ve lcttmat Muavenet Ve
klllifine glSnderUir, Liseden bir 7D veya daha 8nce mezun olanlar bu 
müddeti nerede ve ne .uretle pçirdlkJeriDl bJr vesika ile bildlrmlye 
mecburdurlar.) 

c) Tıp Fakültesi birinci amirı ~ F. K. B. lllltlha\ notlannı ve o
ı;Unı;üncil slimestr için F. K. B. bntfban notf7le vhıt notlarmı bildiren 
Dekanlık vesikan (Bu vesika latek11 tarafından Dekanlıktan alınarak 
d.llekı;eye bağlantr.) 

t d) Okudukları liseden V9"1l cırınm eınnf79I idaresinden alumnı bi 
Ul kAğıdı. 

e) Basılm11 örnellne doldunılmuı '" a.ttmde tnc!lk1l totoırafı bu
lunan bir sıhhat raporu (Haıtaae baf tlbipllklari bu raporu mDhQrlO 
zarf içinde istekliye ,,·erir.) · 
~ :Muayeneler Ankara, Diyarbam, !nurum, Hayd11rpap, Sivas N<lımı• 

ne hastaneleriyle İstanbul Çubuk butaneıdnde ve Adana. Aydtn, Balıke
sir, Bursa, İzmir, Kon7a, Sam.un Memleket hutaneJerfnde yapılacaktır. 
Muayene fçln istekliler, bu haatanelenn bulundutu vilAyetlerln Sıhhat 
ve İrtimal Muavenet mlldürlilklerine bJr 4llekce ne bizzat müracH,t e-
deceklerdir. • • • 1 

\--;)Altı ~fotoıraf (cephedm almmll.,. f,I X 1 Jnce kQlc!a ba
sılmTş olacaktır.) 

· 7 - Kabul edi1dtk1m kendllerfne tebllf"oluna1lbr, ~ Dtfhık e
d~ken, ömell aşağıda 79dlı ve Noterlikçe tasdikli bir taahhüt senedini 
bitlikte g8türmlye m.cburclurlir. Taahhot senetsiz veyr l5metlne uymı
yan taahhllt senediyle yurda miltacaat edenlerin kabul muamelesi yapl
maz. (Bu senet istekli tarafından aJ'Den tanslm n irosa edilecek ve alt 
kısmı ISmejinde görOldUlil gibi kefilli tarafmdan keza 1711en ve tama
men 7azüarak imzalanacakt!r. 
;,. " T AAHH0T HNEDI &RNdU •. 

Leyll Tlp Tale6e Yurduna kabul edilerek berhanıt bfr Tll' FakQlte-
,.sinden tabip olarak çıktıtımda !000 A7tlı kanun mucibince Yurtta ıeçlr
diğim zamanm (tatiller de dahil) Get.e Ddll kadar bir mOddetle (1) Sıh
hat ve içtimai Muaveıet Veklletlnln IOzum r8recetf m&MDerde hizmet 
lfasmt kabul etmedilim veya muanen mtlddett bitirmeden blnnett ter
keyledilim takdlrdfı Yurtta benim letn sarfo1una puanm Od katını 6-
demeyl ve tıp tahsDhnJ t.erkettlftm veya dlht •bepler dlpnda !'ılk01te
den daiml olank ÇJkanldıl!m )'abat Yurtta bir ....eten u bir mOddet 
kalarak Yurdu terkeylec!ittm takdirde benim için sarfedilmlt olan para
yı tamamen Memeyi ve bu taahhilt lenedl mucibtnC'e benden istenecek 
paralar için, CSdeme'k mecburfyetinde oldulum tarihten itibaren " 1 faiz 
yürlltllllnesfnl ve 2000 aayıh Jtammun diler ceal h6kilmlerinhı de bak
~da tatbiklnl kabul ve taabhtıt 9'1ıerlm. 
~ .... ... ~~..... 1 1 • '"'- .. . ..... lk•IMtt•" ad ..... 

Yukarıda ı'C!re!: ve bilvfyetl 7ftll!olan nm bu ta-
. ahhiltname mucı"bince ndemek mecburiyetinde 1nıhmc1ula her den y1lı 
için ilç ;rüz lira olmak i1zere bilttııı tahsil mlldclett ~ eırman 1800 li
rayı ve iki katını l5demek mecburlyetl bnı1 oldutu takdirde 3900 Ura;ra 
kadar parayı, f3iz:lyle berııber borçla O. blrllkte mlltneı.il kefil ve mOt
ter;k mllteselsil borçlu aıfatlyle &d11ecettm. 

"1 '• ı KefHht M • l .. I ve --"' ....... 
(1) Ecsıci olıtlak tst~ tamim edeeeldert senetler (Leyl! Tıp 

Talebe Yurduna kabul edilerek J>eırlet h-bma okuyup l'.czael çıkttJm
da 3989 sayılı kanun mucibince ~ tıene mOddetle Stbbat ve İçtima! Mu-
avenet VekAletinJn lllb) ıekliDde 7U•1-caktlr. 

Eczfctlar için 1200 Ura f\ . 
• Eczacılar lçm 2400 lira lfl'r'l'Fl 

Devlet Denlzyollan lıl•tm• U. Midürliji 114nları 

6/7 /942-12/7 /942 tarihlerine kadar muhtelif hatlanmıza 
... Kalkacak Vapurlann isimleri Ye Kalktı Gb 

·' :ve Saatleri ve KaJkacaklan Rıhbmlan 

Karailenfs Hattı 
/ 

llartin Hatti 

lalftlt Hattı 

M udanyı Hatti 
r -

Bani:ltrııJı Hıttı 

Kırablga Hıttf 

1 m roz Hattı 
Ayvalık Hattı 

lzft'llr Hattı 

- Salı 4.00 de Eıe. Cuma 4.00 de Erzurum Ga
lata rıhtımmdan. 

Cumartesi 18.00 de Kadeıı S1rbd nhttınm
dan. 
Perşembe 8.00 de Kemal Toph•ne nhtnnın

dan. 
Pazartesi. Çarsaınba ve Cums 8.50 de Mara
ku. Cumartesi 14.00 de Sus, Pazar 9.50 de 
Maraku Galata nhtantndan. 

Pazarteel, Çarpmba ve Cum~ 8.00 de Sus 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20,00 de 
Antalya ve Cumartesi 20 00 de Mersin Top
hane rıhtımından. 

-Sal! w. Cuma 19.00 da Bartm Tophane rıhtı-
mından. 

- Paz&!" 9,00 4ı Kemal Tophane rıhtunmclan. 
- Çarpml>a 12.00 de Buna. Cutnartesi 12.00 de 
, Antalya Sirkecl ı1htanı ndan. 

Perleftı\ııe 13.00 de TD'han. Pazar 13.00 de İz-
mir Galata nbtmundan. - ... ('1293) 

* * ' o T : Vapur eeferlerl haklo"da her tUrlU ll'lalQmat •lıda 
telefon numaraları yazılı acentelerlmlad•" 6jrenlleblllr: 

Bıı Acentı Galatı 

Şube Acentellltı Galata 

Şube Acentellll Sirkeci 

- Gal•ta ntıtırmı Limanlar Umum 
MUdUrliJIU bin .. altında 

- Galata rıhttmf Mıntaka Liman 
Relallll Bina• alttlld• 

- Sirkeci Yolcu lıloAu 

423112 

401H 
~40 

BELEDiYE SULAR DARESINDEN 
1 _ Osmanbey - Maçka uumda ıtuıneU ft ~ cadde1ert im· 

tıdadrnca takriben 3200 metre mlklp traftl9 hafredllecektlr. 
2 - Bu lııe att şartname fdaremt.s levazım clatresinc!en ahnablllr. 
3 - Hafriyat 1$1nl ilurlne alrnı k lstiyenlerln ı 1 Temmua 942 Cu-

tnartl'Si gOnü saat 12 ye kadar bir mektupla fiyatl:ırını Taktim Sıra-
scrvılerdekt idare merkezine Jf\ndernıelert. (7232) 

.Sahip " 'llefl'l7•t mld\lrlb lblU Lttfl Dirdtlnel, 
wazetecib"k •• netri1at T. L. 1- TAN Mat.._, 

Amerikadan 
Amen-.a Radyo 

Fransızca 
Türkiye Saat i 

Neşriyatı 
Şirketleri Türkiyedeki Dinleyicl1ere 
Fransızca Radyo 

Neıriyat Saatlannı •ıclrirler 
Radyo 
Merkezi 

Dalp tmmlotu 
Kilolild Metr .. Proınm 

9: 45-10: 00 Haberler 

BaLe • aerba Tahlfll 

., " 
Rabe,Ier 

" 

,. 
Ha herler 

Haberim 

• 
Babf'rleria TahJf ~ 

" ,, 
Haberler : 

" .. 
.. 

Haberler 
,, 
• 

Sah i1l Paar 

Pmrtesi 

Sab llA Puar 

Pnartell 

Her etin 

" 
'· Hnrfln 

" 

Her ıfba 
,, 

Der stba 
" 

Herıün 

WRCA 
WNBJ 

WRCA 

WNBI 

WCBX 

WCRC 

WCBX 

wcac 
WLWO 

wcw 
lVCBX 

wcac 
WCBX 

W CBC 

WLWO 

,, wcw 

~uartesi ili Cumartesi WRUL 

" " 
Puartesl ili Cmna 

" tt 

,, 

t,17t 

11,IH 

U .5 

11.t 

19 : 15-19 : 39 Mfbik ve Habederla TahliU Puarteai ili Cuma 

WRUW 

WRCA 

WNBI 

WBOS 

WRCA 

WNBI 
WBOS 

WLWO 

WCW 

WGEA 

WCBX 

WCBC 

t ,171 

11,199 

15,%70 

17,838 

ıs.ne 

17,831 

ıs.ait 

15,UI 

15,Z70 

17,830 

15,279 

17,839 

15,250 

15,851 

15.350 

17,750 

15,150 

17,780 

ıs.zıt 

ıs.ısı 

17,'181 

15,%10 

ıs.zıt 

15,850 

15,331 

15,270 

17,139 

11,7H 

• • • 
,, .. .. 

Balterleı 
,, 
,, 
,, 

" .. 
" 
" 
Da herler 

,, 

" 
" 

" .. 
• 

"· ,, 

" " 
. B•stba 

" 

" ,, 
Panrtesl ill Cmnartesi WRUL 

" WBUW 

" 

WRUS 

WGEA 

W CBX 

WCRC 

WGEA 

Pmrteai ilA Camartell WLWO 

wcw . . , 

ıs.ı 

H.8 

30.9 

21 : 45-2Z : 00 

ZZ : 30-ZZ : '5 

Haberlerin Tahlili 

Pazar 

Her IÜl' 

Pazar 

wcw 
W GEA 

WRUL 

\\'BUW 

WRUS 

\\'LWO 

1f CW 

WRUL 

WRUW 
WRUS 

1,701 

1,040 

11,310 

15,Z7t 

17,831 

15,331 

11,ZSI 

15,859 

15,850 

15,339 

11,710 ,, " 25.f 

30.1 

Cl.I 

" ,, " t,708 

l ,HO 

15,153 

15,850 

11,'IH 

" ,, 

Haberler Berıila 
,, .. 

Haberlerin TahlU1 

" ,, " l,J'OO 

l ,H t 

15 339 

9,170 

17.780 

1,170 

17,781 

U .19 .. 

l, flfr 

" p " 49.6 

" ,. " , WGEA 

WKCA 

1 WNBI 

WRCA 

WBNI 

,ıı: 

Berıün 
,, ,, 

Baheı!erin Tahllll Berıün 

,, " ,, 
Haberlerin TahliU.i Puutesi lll Camarteli WRUL 

,, ,, 
" 

" • 
Halterler 

Haberler 

nauw 
l\'RUS 

\1tCDA 

WGEA 

l\LWO 

WCW 

~RCA 

1'"NBI 

WGEA 

l.HO 

17,838 

15,331 

15,?Sft 

15,850 

,, 

" 
Sah ve Peqemhe 

" " 
Baherleria Tahlili Der ıh 

1,170 

17.180 

ıs~ 

Dr lbrahim Derıke 
llahtrb Ba-.1 .,.....,. . .......... 
n. Her d• • •• 11 ... _. -.,... 
l• • AtacamU. ._.. • .,_ ....... ç-.. 
Mıoewme Mir•• 11o. u ,....._, u .. ı 

FENN i Stl NN ETÇ1 

Emin Fidan 
Kabine : Beşfktq E
rip apartnnanı, Tel : 
44395 Evi : Suadlye. 
tstasion arkası No. 

1'1. Te1: 81771 

KAVIP: Kadıköy iaşe metnurlutun
dın Temmuz ve Alustol 17larma ait 
B ekmek karnemi kaybettim. Yenl
shai alacajmıdan eskisinin hilkmU 
yoktur. Kachk1y Rtaaıt1 .. GltRffldu 
19 No, Mehmet Kat.atıı. 

LOtfen Kesip SaklaJ1n1Z) 

Middelumumlllil•d•n 
f.tık8dar Ceu evi mahktlm ve mevkuflanna MI man yılı lefnde ve

rilecek ekmelin tı.hmin mlktaı1 azami. 81,000 kilo olup kapab sarf u
sullyle 7apılın eksiltmesinde talip çtkmadıtmdan teknr lı:apalı zarf u
suliyle eksiltmeye konularak 21.7,9'\2 Salı g(lnil aaıt I~ de Üsküdar Cum 
huri1et Milddetumumtıiii makammda ihalesi yaoılacaktır. 

Tatil .oıtlertndeo maada her ,On mual ııaıtlerlnde mezkO.r MQddei
umumtllk kalemine müracaat edilerek şartnamenin 16i'iilebllec:eti ve 
talipler ihale tarihinden bir saat evvelinde teklif mektuplarm! bizzat 
ve7a posta ile taabhiltlll olarak 161\itereblleceklerdir. 

Ekmelin muvakkat teminatı 1092 Ura 82 kuruş olup, iateklUerln mll
vakkat temlnatluiyle tlcant vesUtalannı teklif mektupJarit1e birlikte 
vermeleri \Azımdır. (9900) 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
ı - Had Osınan mevkildm bafl.QIP Yere tararmc11Jl ~ 

,a.erılb ilserfnden it.teli k6:1 sahil caddesine kadu 2500 metre tQJ.Qnde 
ve takriben 40<!0 metre mlklp tranıe bafredllecekt.lr, 

2 _ Bu ııe alt şartname idaremiz levazım clail'l!Sinc1ftl ılmabntr. 
3 - Hafriyat .itini üzerine alma~ Jstiyenlerin 10 Tmunuz 142 Cuma 

gOnü saat 12 ye lı:adıır bir mek1ppla fiyatlarw • Taklb:ıa Slruervfterdeld 
idare merkaine pdermelerl.. ('1205l 

·----- 6. 7. HZ 

lstanbul Kü~·· 
Mektebine 

hat Memurlan 
Kabul Şartlan 

1 - TQrldye olmak ve 7111 18 den apfl 
28 elan )'Ukan bulunma.rn •laalarm aakerlllde 1111111 
kalmamı, olacaktır.) ı; 

2 - Orta okuldan pelı: f.ll e !lleımn olt'ftak (LIM IDllf• 
larlnda bir ft'YS Od Mme fazla o ~lanlar tercJh edilecektir. Bun-
ıarıa kardo dolmaı:sa orta dereceliler de ılmır.) 

3 - İstek11ler. bfitiln evraktnı tamamlamıı o1clu1U lia1de ı!ll .. 'lell- -
nJ 15 l!yh11 1942 tarJhine lı:adar Leyıt kısmı için Sıhhat ve fctffnal Mu• 
avenet Vekılllğlne, nehari kısmı tçfn btanbul Sıhhat ft içtima Muavenet 
'14QdürlülQ vasttaslyle okul MildUrlllğUne g6ndereceklerdlr. ltıbul mua
meleli tam evrak ile müracaat sn-asma t6re yapdtr. ETralu eksik obm-
'ar, tamamladıklan tarihe kadar mOracaaı etmemlf a1dır ve baklanD-
la muamele yapılmaz. 

Gl5nderllecek vealkalar tunlırdrr: . 
A - Nüfus hüviyet cüzdanı asb veya tasdikli surett, ---
B - Orta okul şahadetnamesl astı (daha fula okumt11 olantal'lll .... 

-ıadetname ne birlikte tahsil mOddettMlni tasdik eden resmi vesika) 
C - Basılmr, 6metlne uyıun ve üstilnde tıııdlkU fotoırafl bulann 

oir sıhhat nporu (bu raporu hastane Baş Tabipleri zarfiı7arak o.tona 
.nllhürllyecek ve iltekU tarafmdan m(lhQrlil zarf halinde olarak ı&nderl• 
lttektlr.) 

Mua,.eneler Ankara. Sivas. l!!rzunmı. Olyarbalı:tr, Rıydarpqa R• 
mune hastaneleriylP lıtanbul Çocuk haııtanesinde ve t.rmlr, am., ltcın-
11. Adana, Sam11un, Baltkeslr, A,-dm MemlPket hastanelerinde yapılacak 
ve l~klller bu hastanelerin bulundutu villyetlerin Slhhal ve lçUmat 
Mua\•enet MOdürlUklerine bizzat mOracaat edeceklerdir. 

D - Çtktddan okuldan veya m•ballln pollslnden alınm11 iyi bl1 ki• 
•ıdı, 

!! - 4.11 X 9 bG,.unda Oç tane fotoJnf (cepbedm almmııı ft ince 
tllfda baınlmq olacaktır.) 

4 - LeyU kısmTna kabul edtldltf ltendistne tebUI olunanlar o1nı1a 
lıtthak ederken, 6rnetl aşatıda yarıtı ve noterlikten tasdikli bir taahhllt •• 
11enedlni blrlikte 1(6türmlye mecburdurlar. Taahhllt M'D•tsis veya &me
tine uymıyan senetle müracaat edecekler kabul ohırunaı:lar. 

T AAHHÜT IENEDI ÖRNEGI 
Leyft KOçllk Sıhhat Memurlan mektebine almank tahsD ed!p me

zun oldufumda. Sıhhat ve tc;tlmal 'Muavenet Veklle4inin tayin edeeelt 
vulfede bet ,u hizmeti kabul etmedfjtlm veya kabul edip de muı7J'81l 
milddeU bittrmeden btraktıtnn ve ııbhl sebepler dşında mektepten clal· 
mi olarak çıkanldıtnn takdirde benim ~in sarfed.11mlş olan parayı ta• 
mamen Memeyi "" bu taahhüt senedi mucibince benden :istenecek para 
için l5deme1ı: mecburiyetinde oldutum tarihten itibaren "' 9 fals 7Grlltül-
mesln.l kabul ve taahhüt eylerim, f 

ima ve urlh lkaJtıetglh acı,... 
Y'utarİda adres ve hOviyetf yazılı olan bu taaıi• 

bOtname mucibince Memeli: mecbuTlyetlnde bulundufu her den :rı1! için 
iki yQz Uta olmak ilzere blltiln tahsil müddeti için ceman 400 liraya ka• 
dar parayı, faiziyle beraber borçlu ~lrlJJde müt~ 
aelail um ve m(lfterek milteeelsil bc>rtlu nfatfyle Me,eeelim. 

Kefllln m•l•ll ve earih ..... • 
(l'JS8)' 

lstanbul Ziraat Mektebi Satıl\ 
Alma KomisyonunclaP 

Muhırnm•" ltkt•· 
..rlktarf bedell mlnatt Eksiltme GOnD laatl 

Adet Kilo Kuraı Lira 

40000 

800 77,11 46,5 .. .. 14,41 .. 

K. Çalı ıasul)'e 
Nohut 

4500 30 
2200 30 H,• • . 

191,35 
Yeıil men:lmek 2000 24 
Kınn!Z1 .. 800 28 

113,21 271, 711 • ,. 111 

Mınıal kömilrO 10 45 • .. 1s,ıe 

155 Datlıç koyun eU 
sıtr eti 

4000 
4000 
2000 

115 182,50 • 
Kwru" 165 

8000 58,12 291,M .. .. 

DINAMIN KUVVET SURUBU . 

l Piyasaya Arzedilmiıtir. Bllt6n Eczane ve 
Ecza Depolarında Bulunur. 

(SATILIK TORNA TAZGiHı 
.ı 2,1/2 metre boyunda mllkemtnel ve tyt işler bir bı1de bir 

tezılhı ntndrtır. İsteyenlerin lstanbul Riza pqa JOkUŞUDda Nuubl 

Yazlıia Gideceklere , , .,_ _____ ~ 

BASiR KOLTUK VB 1 
Mobilyanız ile Dtebudak atacnı
dan bahçe koltuklannızı HER 
YERDEN UCUZ tstanbulda Rı-
ıapap yokUŞUnda 86 No. 

A U M E T F E V Z t'nln 

ASRİ MOBiL YA 
'-• Malaıasmdan alınız. 

~·------, Satılık Eczane 
Boluiçinln Rumell aahillnde 

e if1ek ve kalabalık bir mahal
de bulunan bir Eczane atıhlıttlr. 
tstlyen]erln mektupla veya bfz
sat tstanbulda Karaköy Palasta 
altmcı katta 11 No. ya mllra-

ÇAPA;. 
MARKALI 

SabunJarmJ el ve yi1I ;rtbm 
ıımda. tuValet ve ba~oda 
yet.le kullanablllninlz. T'.-:tlbJPI 
de katiyen yabanct ve m 
mevad ,oktur. Her Bakk 

bulunur. 
Depon : H_. lekel ... Rde P• 

'•••• caatlan . ____ ., ' " .. kllk 24 "·· 


