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ALMAN TEBLiGi 

Kanal Açıldı 
B~şvekilimiz Dün 
Gece Vefat Etti 

Don'da 
Meydan 

Muharebes 
Başladı .Başvekalet Vazifesinin ifasına Vekôleten D. 1 

i Ve_ kili Dr. Fikri Tüzer Tensip Edildi Rus Kıtaları Şiddeti 

Moskova • 
Demiryolu 

Rostof 
Kesildi 

. iri- Tazyik Neticesinde 
Voronez' e Çekiliyo 

Orel'in Şimalinde Çok 
Şiddetli Muharebeler 

Devam Ettiği Bildirtltyor 
Berlin, 7 (A. A.) - Resmi teb 

!iğ: Doğu cephesi üzerindeki ta
arruz hareketi sırasında Don neh 
rl geçilmiş ve önemli Voronez sa. 
nayi sahası işgal edilmiştir. Esir 
ve ganimet sayısı devamlı su • 

CiinıJıuriyet Nafiasının memlekete kazandıracağı yeni eserelerden rette artmaktadır. Düşmanın kar 
biri: Seyhan regiilatörünün maketi Şl hücumlan neticesiz kalmıştır. 

Bu harekat esnasında bir tek 
LI --ı Antalya 7, (A. A.) - Surgu Alman zırhlı tümeni 60 Sovyet .,arbin suyu kanalının açılma töreni dün tankı tahrip etmiştir. Kuvvetli 

. yapılmıştır. Törende vali, parti hava teşkilleri kara sava~larma Ak•b t• • T • müfettişi ve on binlerce halk ha. muharebenin en hassas noktala.. 
Ilı\ 1 e ını ayın zır bulunmuştur. • rında müdahale ederek düşmanın 
l!ı .. ~ Vali nutkunda, Cümhuriyetin geri ile olan münakalelerine tah -.decek uf! Y?ksek başarısını ve ziraatin in rip edici darbeler indirmiştir. 

'S' k~fı bakımından kanalın ehem- Kınm sularında bir Sovyet de- Merhm:n BııvekilitrJz Dr. Refik Saydam 

• • 
lngılizler 
Ustünlüğü 
·Ele Aldı 

Sekizinci Ordu Batıya 
Doğru Yeni Bir 

ilerleme Kaydetti 

o--

Şehir Halen Ş!ddei'I 
Müdafaa Ediliyor 

Kalinin'de Almanların 
Şiddetli Bir Hücumu Ağ 
Zayiatla Püskürtüldü 
Moskova, 7 (A. A.) - Sovy 

öğle tebliği: 6 temmuz gece 
kuvvetlerim.iz Voronez batı~ın 
ve Stari Oskol cenup batısında 
savaşlara iştirak etmişlerdir. C 
henin başka kesim1e>rinrle öne 

M. Mussolininin Trablusa hiç bir değişiklik olmamıştır. 

8 • • ••k T miyetini izah etmiş, müteakiben niz altı avcısı bir hava hücumu uyu aarruz söz alan su işleri mühendisi de neticesinde batırılmıştır. 

Giderek Bir Toplantada Moskova, 7 (!. AJ _ R .. 11t 
Bulunduğu Söyleniyor ajansının hususi muhabiri bild i 
Kahire, 7 (A .A. - Orta şark yor: Kursk ve Harkof cepheler 

İngiliz kuvvetleri müşterek harp de Sovyet kıtalan şimdi stratej 
tebliği: Hava 'kuvvetlerimiz dün ehemmiyeti olan Voronez ~eh"i 

Ankara a (A.A.) - Ktymetli Başvekilimiz Dr. Refik Say- El Al~me~ çevresindeki harp sa il? taraftM; ~üda~aa etmek;erl 
•- ' • · zif ı . ik d" t hası uzerınde taarruzlarına de - kı bunun hırı şehrın hemen o1a 

--::.---------- kanalın bir tarihçesini yapmış, eJ Orel'in şimal kesimındt- düstnan !bir 
Mihver dev!etlerlnln üç cephede blr li yıl önoe inşasına teşebbüs edi· !:Olç mhlı .unsurlarla destelde~Mı ne
den büyük taarnu:a geçtikleri 10• len bu muazzam eserin 0 zaman ticesiz hücumlımnı tt>krar amt$ttT. 
tülüyor Bu taaruzlar. 1942 1ılınm lar bitirilemediğini, ancak Cüm • Karşı hü~mlarda 22 dOtsm•n tankı 
lklbetinİ tayin edecektir. Eier IJlih- huriyet devrinde buna muvaHak tahrip edılmlştlr Şidddli aııvaşlar 

dam, utınbulda tetkik va e en yapmakt.a en un gece saa vam ederlerken, karada her iki smda, öteki de daha ötede Sta." 
.2• te kalp ıektestnden ansızın vefat etmiştrr. Yurddaşlarımıza bu taraftan yapılan topçu ateşinden oskol'un cenup doğusundadır: 
3Cl haberi verirken i.§ ba§llldl\ hayata veda eden merhuma son- başka pek az faaliyet olmuştur. Gece yarısı neşredile11 Sovy 
'llU rahmetler diler ailesi efrudiyle bütün yurddaşların acılanna l::;;r Devamı Sa. 2, Sil. 4 1:1.Jr Devamı Sa 2 , Sü. 3 

il · b ü h d d 1 d - l t T" k .. devam etmektedir 
. , ...... 

\'et devle en u ç cep c e e m11· o un ugunu an a mış, ur mu ~ D · q ~ ~n 5 •aH:ık olabilJ.rlerse, 1943 .Yilı?- da· hendis ve işçilerinin yüksek başa " .. ~. ev"nu a. '· • • 
iştirak ederiz. 

Hükumetin trıt'f olarak te~efkülüne ka~ar BaşvekAlet vazı
fesi Dahiliye Vekili Dr. Fikri Tüzer tarafından ifa edilecektir. ha müsait bir vaziyette aırebıfocek. nlannı belirtmiş ve bugünkü ,,_ ' 

' lcrclir Fakat bu t'I rnı'l'.1 r bek!~ • d ., '"·"-l - · f ' 
d·ıkı 1 k ,1 ı· t:rurıran MOT.w .... <.tnna T ... c~ ...... 

1 
ş • 1 B er at ne lCCYI vermez:sc O VL m} .. · . m z 

kit, 1942 yıhnm sonuna doinı te- §~atı taT?a. ıyan muteahhidı teb 1 a u 
ııcbbüsü müttefiklere terketmiye rik etm~tır. 
nıecbnr kalacak ve belki de bir daha Bundan sonra Kapaklar açılarak Den •• z •• n de 
harbt kazanmak imklnıru kaybede- su yeni kanala akıttlmış ve suyun a-

Bu husustaki tebJ~atı aynen n~şreaiyoruz: 

Bay Dr. Fikri Tilzer 
Dahiliye Vekili ve Başvekalet Vekili 

teklerdir kışı orada toplanın!~ olan on binlerce 
• balkın coşkun tezshürlerine vesile 

olmuştur 

lJI. Zekeriya SERTEL Asırl~danberi hiç bir fayda temin 
etmlyen bu su, yeri mecrasiyle 120 
bin dönüm araziyi ısl:ih edecek, hem 
ziraat baktmmdan, hem de köylünün 
kalkınması noktasıodan çok önemli 
ve faydalı !onuçlar verecektir, 

Hindistan 
Yeni Kararlar 
Arifesinde 
Kongre Komitesi 

Toplandı 

-
Bir Müttefik 
Gemi Kafilesi 

Da9ıtlldı 

'Ba§'Vekil Dr. Refik Saydam İstanbulda vazife tetkikleri es· 
nasır.da kalp sektesinden ansızın irtihal etmiştir. Yeni hükume
tin kat'i olarak lesekkülüne k2cfar Başvekalet vazifesinin vek~Je
ten Jhbiliye Veıtili Dr. Fikri Tüzer tarafından ifa edilmesi ~en· 
s!p edilmiştir. 

Reisicümhur İsmet İnönü 

Merhum Başvekllimizin Son Beyanatı 
tıtınbul, 8 (A.A.) - Bir baf~adan- \ban defişikltlıtler yapılması dahi :ta 

beri tıtanbulda İstanbul ıehrinin late rurl rısrülmüıtür. Bu arada, Betedlye 
vuiyeti, iaıe teıkilltı, şehrin luslık teftiı heyetinin ehemmiyetli bir su 

28 mahrukat iıi üzerinde tetkikat :raran rette takviyesi, Belediye zabıtasrnm 
Ba,vekit Dr. Refik Saydam, Anad'>lıı ya!nız bu işlerle meşgul olmak Uzere 
Ajansı muhabirine a,afıdaki beyanat. mahsuı bir kadro haline getiri!'.Tlesi, 
ta bulunm.aıtur: şehrin odun ve kömür ihtiyacının Ö-

H a be r Veriyor Coiraft vuıi1eti n nllfu• tablmatı t1iimüzc!eki üç ay içinde kifi stoka sL 

Alman Tebliği, 
Geminin Batırıldığını 

itibariyle bıııünün ıarttarına tam 1l1· hip olması halk birliklerinin iyi işler 
B r 

7 
{A A Alm ıun blr teokilltı butunmı:ran tıtanbul bir uzuv haline ıetirilmesi, esnaf bir. 

er ın, • · · - a:ı ~mu eehrlnin iaşesi m~eJeai, . ayni ı:amanda llklerinin dafıtma ofiıi ve halk b\r· 
mi k~ra!gfilı~ aşağıdaki teblıği ~eş iaoe teıkilltiyle beraber ırönün en tikleri araaında oyruyacaklan muta. 
retmiştır: Şımal bumu ile Spıtz mübrem lbtlyact halinde tebarüz et,. va11rt rolün sarih bir şekilde çerçeve. 
berg arasında, Norveç şimal sa. ~ n iıe bir defa da baıslanTP ılı lendirllmesi, halkın ihtiyacına mahııus 
hillerine 3 veya 400 millik mesa ratle tkma.1 etmek mecburiyeti kıuıt· kok ve maden kömiirü ı.toktannın ta 
fede Sovyetler Birliğine git - ımda kalınmıştır. Bu hal nakliyat İ§. mamlanmasına çalışılması ıibi tedbir· 
mekte olan düşman kafilelerine terinin ihtiy.aea tam cevap veremem'> terin alınması için icap eden emirler 
karşı büyük hava ve deniz hare- si, parası ve kadroıa verilen teıkıllta verilmlotir. . . .. .. Müttefiklerin Harp 

Gayretine Azami 
~ardım Edilecek 

ketleri yapılmıştır derhaı ayıun l'ersonet bulunamaması Dünyanın ıçınde bulunduftı buyuk 
• Şı' 1 b d : i d Alın •ibl lmUler 1ı:ar11srnJa tam bir but· buhrandan müteeHir olmamaıına im-ma uz enız n e an .. . B ü d hi t bul h · · 

h . tat verememlthr. 111 n a l•e ba,. ktn bulunmı:ran atan · Si' nnıo sa.. 
mu arebe tayyarelerınden ve de- 1 t ldlitın tam muvaffakı:reti ıa yın halkının devletin ve Beledi.renin 
nizal~~l~:ınd~ m~rekkep teşkil • ~: ~~tevaklufhr, Sehrin huıuıi ye; aldıi1 ve alacalı kararlara azami yar. 
ler buyük hır lngıliz - Amerikan terine ıöre alınan umumt kararlarda dım edecef ine tamamen katilim. 
kafilesine taarruz ederek bu kafi 
leyi kısmen yok etmişlerdir. 
~ Devanıı Sa. 2, Sil 1 

Tokyoya Göre 

l • • ' .. , .. 

( Askeri Vaziyet J 
Mısır ve sark 
Cephelerinde 

.~ . 

r-·······································~··· .... 
BaJvelf il Dün d · 
Tacirlerle Görüıtü 
Dr. Refik Saydam, Belediyede Daimi 
Encümen Azası ile Şehir ve Belediye 
işleri Hakksnda Hasbihalde Bulundu 

İstanbul, 7 CA. A.) - Ba~ 
vekil Dr. Refik Saydam bu
gün öğleden evvel beraberin
de Ticaret Vekili ve İaşe Müs 
teşan olduiu halde villyette 
ithalat ve ihracat tacirlerini 
kabul ederek vaziyetleri hak. 
kında maltimat almıştır. 

Başvekil öğleden soma Be-

lediyeyi ziyaret etmfş, toplu 
bulunan daimi encümen a. 
zaları ile şehir ve belediJ,·e 
işleri hakkında konu~ntu.,, 

bundan sonra odun ve kömür 
tacirlerini, fırıncıları ve değir 
mencileri kabul ederek ken
dilerinden izahat almışttr. ..................................................... 

Karasından Çorap J, Güneş 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Kadınlar çorap yerine güneş isini bacak.lan• 
na geçirdiler. İşittiğime göre plajlara gide

miyenler şehll:de balkonlara çıkarak, balkonu 
olmıyanlar da pencereden uzatarak bacaklarını 
iyice karartıyorlar, çiy beyazlıktan kurtulup so. 
kakta çorapsızlığı göz çıkartacak derecede belli 

.._ _____ etmeden yanık tenle, rahat, masrafsız ve moıia-
ya uygun şekilde dolaşmanın yolunu buluyorlarmış. Hakları 
var. Beyaz cilt, en ufak bir sivilceyi bile hiç hoşa gitmiyecek 
bir kızıllıkta meydana koyduğu, bir ufak bere veya sıyrığı ya
raya benzettiği için herhald~ makyaj veya peçe ister; bu, ayak. 
ta olursa çorap pek liızumludur. İşte güneş karaltısı onun ye
rini tutuyor; hem de kaçması, yırtılması, sarkması, yana kay. 
ması, bağlara tutturulması gibi bir sürü mahzurları olmadan ... 

Bu suretle yaz, kadınları en büyük baş belasından, çorap· 
tan kurtardı. Şimdi, aralarındaki konuşma hep bacak yanması 
üzerinedir. Bir müddet birbirlerini gömıiyenlerin karşılıklı ilk 
ha.kışlan da bacaklara çevriliyor: "A, diyorlar, ne güzeı yan. 
m.tşsınız; ben ceviz yağı kullandığım halde bir türlü yanama. 
dım!" Gerçekten öyle: Giineş her tene aynı kuvvetle tesir ede· 
miyor; bazılarınınki fotograf kağıdı gibi hassas; bir kısmında 
ise cilt, ışığa şiddetle karşı koyuyor, kafa tutuyor. Böyleleri 
keder içindedir; kolaycacık ve çabucacık yanamadıklarına ya
nıyorlar! 

Güzellik bakımından dikkatbni çeken bir noktayı söyli. 
yeceğim: Yanmaktan yanmağa fark var. Öyle ciltlere rast lı.yo
rum ki güneş karaltısı, üzerlerine bir ipek parıltısı, belli belir
siz bir gezi dalgalanışı veriyor; hel~ bacaklar daha canu, d!ri, 
zeki, ferli bir hal alıyor. B~sında ıse zeytinyağı gibi tortula.. 
şıyor; yahut pıarsıklaşıyor; hır yangın yerindeki enkaz altından 
çekilmiş ölü vücutları hatırlatıyor; dokunursanız, kavruk bir 
tahtaya sürünmüş hissini duymaktan korkuyorsunuz. Onıın 
içindir ki yanmak ve iearaz:mak her teni güzelleştiremıV'l.lr: yan· 
malt ve kararmakla. le~afetı art~n bacaklar olduğu gibi ay;p sa.. 
yılacak derecede çır.!dnle§Enlen, insanı bakmaktan çekindiren. 
lerl de var; hem de böyle&i, yam ki daha çok! Fakat ben. yara
şan ve yaraşmıyan bu kararmış ltacaklara bakarken estetik .:ihc· 
tinden fazla, şımdi Mısır çölünde tam manasiyle yanan, kavru. 
lan başka insan bacaklatını. kumlara serilip hareke tsiz kal.111111 
kavruk bacakları düşünüyor, kararmış kadın bacaklarına l;~k. 
manm keyfini istediğim glbi sürem.iyorumf 



z 

ASKER İ VAZIYET 

ır ve 
oheleri 

ttif" Baştarafı 1 incide /tine ve cenuptan Kupyansk'tan doia 
cephede muh:ırebcler, iki tarafın ktr. şimale doğru büyük kuvvetlerle taar. 
Erhk taarruzlarlyle dört ciin devam ruz eden Almanlar Timoçenko ordıı!a 
etti ve hali ediyor. nnı geniş bir çember içine a!mak fr,. 

Heyecanla coısmuş ve durmadan ko- tiyorlar. 
an mıhvcr ordusu dört beş ıün bu Mihver tebliğler} şimalden Don nch. 
hattın önilnd durunca, bir aylık ,etin rini geı;tiltlerinl hattl bitaraf kaynak
ır.uharebclerin ve ıızun bir !:Öl yUrü · lardan gelen haberler Voronez ııehrL 
.ı'Uşilniın miıUıiş yorgunluğunu h!aset{ nin alındığını blld'riyorsa da bu luı
ır. ye başlamıştır. Artık her geçen i:\in herler henüz teeyyüt etınemlştir. Eğer 
lareşal Rommelin aleyhindedir. Bun.. bu şehrin zaptı teeyyüt ederse Voro 

dan sonra alacağı takviyeler ile bıı nez, Kurak ve Kuynask müsellt.si için 
r ttn taarruz etse bile, ilk taarrıudaki deki Rus orduları üphesiz ki, çok t:ii 
p ıkolojık faydalar ordusuna refakat yük bir tehlike altına girerler. F,kat 
e•"Tli)'ecC'ktir. Bu hattın mukadderatı biz, Almanların bir senedcnb~rl böyle. 

ık yeni kuvvet ve malzemeye batlı birçok çevirme hareketlerine maruz kal 
ı . Zengln üs!erine pek yakın mcs41fe mış ve dü:=;mamn bütün usul ve maha

dc bulunan İngiliz ordusu ise biı b.ı • retini ıörüp öğrenmiş olar! Mare§n~ Ti 
kımdan c;ok daha müsait vaziyettedir. moçcnko'nun böyle biitün ordıd.ırını 

Mareşııl Romme!, bu hattı yaramaz. ateşten bir çenber içinde göz gör:: gö. 
sa, bu hattın önünde kalması im'«i.nsıL re bırakaca!;ını hiç zannetmiyoruz. 
r1 r. O ya İskcnderiyeyi almaia ya. Kartı ka!"§ıya cephe mi.muş ve bir sc-
ut Sollum ~ HaUaya hattına k:ıdat ncdcnbcri yckdfğcrinln bütün kab!tı . 

c;ekilmeğe mecburdur. Eğer ricata ka- yet ve kudretini öfrenmis olan iki or. 
rar verirse Marsa Matrah hattındıı da dudan birinin teşebbüs edeceği bir ma 
u•unab!leceii şüphelidir. Çünkü bu nevrayı bo~ çıkarmak için diğerinin 
a•ta d:ıhi, bozulan lnsrmtan süratl:: de yapacafl bfr manevrası nlmah Ji.. 
c kolayca tamir edilerek bir tren hattı znndır 
le üslerine bağlanacak o:an İngiliz or- ·---------

su. menzil servisi itibariyle or.a :fts; B ı •+ 
n olacaktır. Bahusus ~nden güne UrSa Ve zmt e 

rtan İngiliz hava kuvvetinin taz}'ikl al Zarar Gc··ren z,~ .• .,,..,.aa 
"da hem bu ricat kolay o!mıyacak. ill , 

lem de kendi istediği hatta tııtunabn. Yardım ~ ~lecek 
esi zor olacaktır. ~ ı 

Son gelen haberler, İngiliz ordusu. Ankara, 7 TAN) - İzmit ve Bur. 
nun uhil isUkametinde Eldaba'ya doğ sadaki yafmurların mahsul Uzerlnde· 
-u ciddi bir mukavemet ıörmeksizin ki tesirleri ve memleketin son zirai du 
ierledlği blldiriliyir. Bu hal, mihver rumıı haklnndıı alfikadar m3komlar nez 
,.dusunun çckllmeğe başladıfıntn Jlk dinde yaptığımız tahkikata nazaran 
lameti mid"r? Yoksa ileri çıkacak tn.. mahsul, İzmit ve Bursada o!dultç:ı mü. 

gıliz kuvvetlerim c;cvirerek cepheyi hlm tahdbatn uğramıştır Yalnız mem 
s:1hilden yarm:ık ve İngiliz cenap ka. lekeUn d!fer yerlerinde~ gelen 'habet1. 
"adını bataklığa atma~ lçin bir manev- ler iç aç1e1dır. Malflm olduğu üzere bu 
ra mıdır? Bunu bir ıki rün zarfnıclı sene hemen hemen her tarafta geçen 
!ılıyacnfız. seneye nisbeUe d~hıı çok yer ekilmiş 
Mihver hava birlikleri Süveyş kana· ve havaların müsait geçmes! dolayısiy 

ını bombardıman etmekle me$guldür· le de iyi mahsu! elde elilmi:>tir. lzıf\it 
rr. Kanal Akdcnizi Kmldmlze bat- ve Bursa istisna edilmek ııartiyle her 

yan 7eg!ne yoldur. Cenuptan gelen tarafta hasat yapılarak yeni mahsul 
akviye kafılelerlnl Mısıra ala§tıran kaldıntmıya başlanmıştn Havalaı bir 
,,e Akdeniz İngiliz donanmasını diğer 1rat ıfin daha müsait gittiği takdird: 
' nizlere geçiren geçittir. Kanal t.-.rtl· İzmit ve BursadaW ziyan memleket zi 
batı birkaç bomba isabeti ile bozuldu raati üzerine büylik bir tesir yapmıya. 

u takdirde bunun tamiri için bir m~d caktır. Bu sene elde edeceğimiz r.irai 
det bu yol kapanır. k sureUe İn~!lız netice gec;en senenin üstünde olncak
o,.dusu daha güç talr:iye e~!ir ve va. tır. Difcr taraftan öğrendiğimize ıöre 
7.!yet dolayıslyle ~ızılde?ıze geçmiş hükUmet, Bursa ve lzmitte Seylap yü 
o an İngiliz deniz bırllklerı tekrar Ak. zünden mahsulünü kaybeden ziirraa 
denize bir müddet içln geçcmezlu. elinden gelen yardımı yapmak karan. 
Sark cephesinde: nı alr.-~ı bulunmaktadır. Bu mıntaka • a· cephede muharebeler, ılma1dcn 

cenuba kadar cephenin her ta. 
~l! mch liddetlenmiştir. Fakat ası! ta
~ ru:nın merkez slklcti Kupyansk Ue 
Kursk ara11nda toplanmıştır. Burada 

maiden Kuraktan Vorone.z istikame 

lardaki ziyan nisbctinl tesblt l~ln selle.. 
rin tamamen çekilmesi beklenmektedir 
Ziyana utrayan köyllllere tohumluk v~ 
yiyecek vermek, kredi nçmak gibi yar
dımlarda bulunulması için hazırhldar 
baılannştır. 

1 G'-CE. GE.LE.N LER 1 
Yeni Afyon Fiyat rı 

Hükumet Bütün Mahsulü Satın Alacak 
Ankara, 7 .~A.A.) - Bize verileni mma veya birleşerek tcııkll edecekleri 

ma!Unıata ıore 1942 ııenesl afyon rnıplar nimına aralnnndan birini mu 
mahsulü aeçcn senelerde olhıiu iri- temet tayin ederek mallannr mutemc. 
bı haşhaş eki'!1'1ne mlisaııde edilen ~rı· met vasıtasiyle tes!lm edebilirler Ba 
takalardakl Zıraat Bankası ~be a1a~- takdirde ıerek teslim ve tesellÜnıde 
lan tarafmd:ın müstahsilden salın a.ı aerek para tediyclerinde bu mutemedi 
ı:acaktrr. Miibayaaya 15 ey16Jde son . . 
verilecektir. Bu tarihe kadar afyonla • mal ıahıbı addedcceı;ıır. Afyon fiyal 
nnı Ziraat Bankaaı ıube ve al anlan.. lan bu sene de yemden arttınl~rş -
na satmıyanlann müddetin hitamından tır. Bu fiyatlar, sınıfına ve morfın de 
sonra vukubulacak müracaatları ve ıös recesine göre 110, 130 ve 160 kuruş -
•erecekleri mazeretler kat'iyyen kabul tur. Satışa arzcdilen afyon!ardan kıı
ed.ilmiyecektir. bule şayan görülenler sınıflara ayni· 
Satı,a anedilenlcrderı asgari bir iri· dıktan sonra ayrı ayn tartılacak ve bu 

loya kadar olanlar alınacaktır. tartı üzerJnden sınıfına göre kilobaı;ı. 
Malmı bizzat Ziraat Bankası §Ube na 1210, 1560 veya 2080 kuru:ı avıms 

;ıjanlanna götüremlyenler k8y?eri nl. verllecektir. 

iimal Buz Denizinde \ Hindistan Yeni Ka-
~ Ba~tarafı 1 incide 1 A •f d 

Tayyare, tank, silah, cephane rar ar rli eSlft e 
ve yiyecek yüklü 38 ticaret vapu_ «;.~ k ıo;tnrnfı 1 .,rııf .. 
rundan mürekkep olan bu kafile isi seçileceğini tnhmin ediyorlar. 
Arkanjelesk'e gitmekte id i. Bu E n ufak kasabalara varıncaya ka 
kafile düşman bahriyesine men dar her tarafta Nehnı ile Gandi 
sup büyük tonajda b irl ikler, muh nin zaferin İngilizler tarafından 
ripler ve korvetlerle kuvvetli kazanılmasını tercih ettiklerini 
bir himaye altına alınmıştı . v e harbin bu devresinde !ngilizle-

Tayyare!erle denizaltılar sıkı bir rin Hindistanı terketmemeleri la 
!~birliği halinde faaUyete geçerek a- zım geldiğine şimdi emfn bulun
ı&al'ııdakl genileri ~tırmışlardrr: du1cları söylenmktedir. Fakat 
Ağır btr Amerikan kruvazörQ, 122 hakikatte Nehnı ile Gandi Hintli 

bin tonluk 19 ticaret vapuru, 70460 lere kendi kendilerine idare hak. 
tonluk 9 gemi ki ·ı · ·çı 1 ·ı· l i 1 

Bu suretle hepsi 192 bin t~luk 28 ve:ı mesı 1 n 1?gı .1: :r zor a 
g mı bat.crılmtştır. Tnmamiyle dafı- mak u~ere bazı gecıktırıcı usuller 
trlmııı olan kafncnln tıst tarafına da tatbikı tasavvurundndırlar. 
telmır taarruz edllmlştlr. İmdat tay
yareleri tarnfndnn kurtarılan bir çok 
Amerikan bahrlyemerl esir edilmiş
tir. 

J aparr gemi kayıpları 
Vaşjngton, 7 (A.A.) - Amerika 

bahriye 'lnzırltğmm bir tebliğini! göre 
Japonların, batı Aleutll!n adıılarmı 
i gal için snrfettlklerl gayretler sı
ra"mda 3 torpido muhribl, bir kruva
zöriı ve bir nakliye gemW battnl
m1ş. biri teyYare gemi.si olmak üze
re 9 kemi de hasara uğratılmıştır. 

VJavel - Timoçenko 
ülôkatı 

Lol'\drıı. 7 (A. A ) - Rm;yadan 
; ffrc>Jlildiğine göre, Timoçenko 
J-i"ndistan başkumandıım general 
Wavcl ile gorüşmüştür. 

Amerikanın Avrupa Hava 
Kuvvetler i Kumandanı 
Londra, 7 (A. A.) - Avrupa 

daki Amerikan umumi karargahı 
general Cari Spatz'm Aemrik:ı _ 
nın Avrupa hava kuvvetleri baş 
kumandanlığına tayin edildiğini 
bildirmektedir. 

N elson Londra11a geliyor 
New - York, 7 (A. A.) - Birle 

şik Amerika harp istihsal şefi 
M. Donald Nelson, Avrupaya top 
lu halde harp malzemesi gönderil 
mesi ve ayni zamanda harp sonra 
sı imar planının geniş ölçıide 
tatbiki işlerini görtlşmek üzere 
pek yakında Londrayo gelecektir. 

TAN 8. 7. 942 

Gemilerin TCibi 1 Devlet Konservatuarı Heyetine Ziyafet 1 Fırınlar r-- DiKKAT: --, 
1 Gümrüklerde Kalan 
i Sahipsiz Eşya 

Olacc v ı Hüküm Tahdit Edilecek 
- -o--

Sıhhat Vekaf 11tince 
Vilayetlere Bildirifai 
Ecnebt limanlardan ıe1en nton 

ıremilerin tabi olaca~ı yeni hiikOmlet>
le Türk limanları ar 11mdR muntazam 
sefer yapan milli yolcu l!Pmllerinin 
riayet edeceği noktalar ~ıhat ve t . 
thnal Muavenet :Vck~letl Uırafmdan 
Uıkahlara bildlrUmi lr Bu hilkUni

lere g6re; ecnebi limr.nianndan ~1e
cek blltQn tre"'Ililer ilk TOrk limanında 
pratika, sıhhi sorgu, p:ıtmte veya vl
.,e muamelesine tabi tutulacak ve 
sıbht muaml'lelrrl dP deniz üzerinde 
vapılacaktrr. Yalnız Tilrk limanları 

ıırnsmda muntazam sefer yapan milli 
volcu emfierl, iı;lerfndc ölfi veya bu
laşıcı hıı.st:ılığa tutulmu~ klmc;e yoksa 
"lerbestc:e kara He tel'nt!ıa l(C'c:ebllecek. 
tir. Boğazlardan gelecek bütün gemi
ler, tTansJt g~Uer de dşhil olmak tl· 
1.cre ecnebi limanlarından gelen ge
mJlerln tabi oldukları sıhht hllkünı
lcre tabi tutulacakUr. Buharlı. mo:
törlil bütan gemiler bütiln limnnlnn
mızda sıhhi muamelelerini kaptanla· 
rmı karaya ı:ıkarnrak yaptıracaklar
dır. 

Tünel Şirketinin 

G ·~dedüği Binalar 
Eski Tünel şirketi belediyeye dev

redildiği zaman işletme tesisatı ile 
birlikte şirkete alt gayri ınenkullcrl 
belediyeye devretmlyE: mecbur tutul
muştu. Fakat belediyeye yapılan bir 
ihbara göre eski şirket 800 bin Ura 
kıymetindeki bazT gayri menkullerf 
belediyeye devretmemiş ve bu sureUe 
belediyenin hakkı çnlmm~tır. Müra
caatçı kendisine % 20 verilmek pr· 
tiyle bu gayri menkullerin nerelerde 
olduğunu bl1direce~inl söylemlı ve 
bir mukavele yapılmn~mr teklif etmiş
tir. Hukuk işleri mOdOrlüğil tetkik
lere ba§lamıatır. ---

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 324.0 kuruştan ve bir 

grrun killçe 440 kuruştan sattlmıştır. 

fi ;&l1~1 
BUGtlNKt)' PROGRAM 

7.30 Proırram 
7.32 Spor 
7.40 Haberl.r 
:7 .55 Orkestra 
8.20 Evin autl 

12.30 Proaram 
12.sı Şarkılar 
12.4 S H D'11trltr 
13.00 Tilrlı:illcr 
18.DO Proıtr~ 
ıa.os DaM orlı:estras 
18.45 lru:e au 

U.30 H~berıcr 
ı 9.45 Serbeat 
19.SS Su utrlerl 
20.45 Radyo Gazetesi 
:10 45 Halk tQrklltO 
21 00 Zlrut takvimi 
21,I O Sarlı:11ar 
21.30 Ko:ıu,ma 

21.45 Bando 
22.30 Haberler 
22.45 Kapaıııı 

~ Baştarafı 1 incide 

tebliği, son beş altı gün içinde 
Sovyet kıtalarımn dehşetli Al _ 
man hamlesi karşısında ricat et. 
mek zorunda kaldıklarını t eyit 
etmektedir. 

Muharebe ba$1ndığı ı;rrııdıı hatlıır:m 
ne va7Jyette bulundu!u tamamiyle 
bilinmiyorsa da Sovyet mevzilerinin 
Stario!:kol'un eenuo bz.tısmda bulun
dU&~ blldlrlldiğlne nımıran yuknrt O!!-

kol mecrasmm Sov~P.t krtalarmın ~e
'l'isinde oldu~ ve Blelıtorod'dan gelen 
Alman kıtalıırınİ durdurmak (bere 
burada muknvC'l'net l!diltiiğl ıınla~ılı
yor. 

Sovyet tcbUğlnde de işaret edildiği 
üzere buradaki Sovyet müdaCJlerini 
retin bir savaş beklemektedir. Sovyet 
müdafilerinin Stı.rio~kol'da Bielgo
,.od'dan gelen Alman km."\·etlcrini kar
~ılamakta olmnlart muhtemeldir. Bu 
Alman kuvvetlerini crığ kanıı.ttan Von 
Klclst ordusu ta~yP etmektedir. 

Gece yıırısi tebllj!1n!n vPrdilU h:ı
berler vahlm"lr. Eununla bM"aber 
Sovyct krtalarmın htı11\ Oskol nehrinin 
batı sahilind<' bu1unmdan Almanların 
burr.dnkl mevzllerln' daha aşa~d:ı 
Kupyansk'takl mev7.llcrl hizasına t!e
tiremediklerinl gösterir. Her halde 
muharel1entn can alıcı no'lttası Voro
ncz'dedlr ve ilk Don meydan mlıhıı
rebesi başlam1$tır. 

* Mo~kova, 'T (A.A.) - tcvewt la g:tıe
tesi, Voronez'in garblnıfe düşnıanın 
nehrin !5ark sahiline ulaştıiını, faklı 
tanklarla yapılan bir hOc-um ıonar.c!a 
ceri püskürtüldüfiinU blldir lyor. 

Kalinin cephesinde 
T.ondra, 7 (A,A.) - Moskova rad

vosu, General Zukof\ın kumandası 
altındaki Sovyet kttalarmın Kallniıı 
cephesinde dQşmanm şlddetu brl hil-
cınnunu -pil!ıkflrttilkten sonra 4 kasa
bayı zaptettlkleri ve l4 tank tahrip 
"ttik1erinJ haber vermektedir. Rus
lar, bir muharebe eıınumda 3 Alman 
olyııde taburunu yok etml11ler, diitP.r 
bir muharebede 3!l0 subay ve l!r ın
dUrmOşlerdlr. 

Yeni Sovyet tankları 
Mo~kova, 7 (A.A.) - Kurıık cep

hesindeki muharebeyf' Kllm Voro~l

lof'un isminin baş horflerJ olan K, v. 
adı verilmiş, ağır Rus tankları stırQl
mektedlr. Bu tanklar, tnuazzam Al
man bllcumunu durdurmak ve Sov
yet .kltalnrmm yeri ınl"vz.llere lnti
ımm1a rlcatlnl temin etmek hususun
da çok 8ncmli bir rol oynamaktadır
lar. 

Her Semtte Nüfusa 
Göre Fırın Bulunacak 
Şehrlmlzde1d flrmltırm, eczah<ıneler 

ı:ribi, nUfus nlsbet!ne göre tahdit e
-iilmesl esası üzerinde tetkikler yn
oılmaktadrr. Bu takdirde muayyen 

ı rıüfuru .ihtiva eden be.,. semtte :ınca'k 
bir fırın bulundurulacak ve o !ırma 
ancak o sE'!TIUeki h:ılkm ekmek iht.i
vnı:Tnı karşılayabilecek nisbctte un 
verilecektir. 

GOm rliklerde kelan aahlpılır eı· 
ya zaman zaman mDzayedo ile aa· 
hlmakta, bu mUzayedeferde de 
basan acalp satın almalar olmak· 
tadır. 

Meseli 2.D, 80 kllo yOn tpllfjl 
mDzayedeye çlkarılmıştır. Farae
dellm ki yOn lpffğfnln klloau pi· 
yasada 10 llradır. GlimrUk mUza. 

• yedeılnde bunun sa llraya çıka· 
rıldffjı gl!rDIDyor. Piyasada 10 
llraya satılmaaı icap eden bir rna. 
fın, gDmrDkten böylece 30 llraya 
ııllnıı;ına pek akıl erdlrlfemlyor i 
ve insan bu lşteld lncellğl birden. ; 
'>lre kavnyamıyor. • 

Enihıönil HalkeVi tarafmdnn dün rllmlştir, Ziyafete sehrln llcrl gelen
Par1totelde şehrimizde bUlunan Dev- teri de çağmlmıştzr. Resmimiz bu zi
let konsE!rvatuan müdür, rejisör ve yafetten bir sahneyi göstcrmek
tal~be!;t serefine bir c:ay ziyafet! ve- te(<1ir. 

Diğer taraftan. bugilne kadar çok 
ceza gören veya yapılan tcltJşlerle 
belediyenin tesblt ettiği bOtiln esas
lara tamamlyle riayet etmediği anla
şılan fırınlar tC'sbit edilmektedir. Tah-
dit kararı verildiği tııkdirde ilk önce 
bu fırmlar kapatılacaktrr. 

! 
Halbuki, bu çok mUhlm bll' vur- • 

ounculuk yoludur ve bu vuıııuna S 
de dofjrudan doğruya devlet tav• 1 
slt cdffml§ olmaktadır. 

10 liraya yUn alan adımın bu 
vDnO en azdan yUzde 10 115ve e· 
derek 33 llraya SC1tmaaı kadar ta• 
':ılf bir ,ey ycktur. ··yükada 

Cin yeti 
Büyük ikramiyeyi 312825 Numara Kazandı ·. . 

Milll Piyangonun 10 uncu tertip ten 40 bilet. Katıf Sedat Hakkındakı 

Bu adam da o iti yapar glbl 
ııörünUyor ve 33 liradan yOn sat· 
mıı gibi açıktan f at ura satıyor. 
Elinde 8 liraya altnmıı yDnD bu• 
lunı n bir dDkklncı da biraz para 
verip b!Syle bir fatura ele geçir. 
dl mi, 87 • 38 liraya ıerbeatçe aa· 
trv, yani açıktan açıöa vurguncu· 
luk yapmak yolunu bulm uı olu· 
yor. Neticede de tıı devlete daya
nıyor ve ledellcap: 

3 üncü çekilişi dG.n Anknrndn Sergi 
evinde saat 15 te yapılmıs. Ceklıısı 100 lira kazanan numaralar Davaya Başlandı 
kalabalık bir halk kQtlcsl t:ıkfp et- ,Sonları 250, 366, 711 ile biten 400 
mlştlr. bllet. 

ikramiye kazanan numaraları ap· 
Dört ay kadar e'\"Vel BQy(lkadada 

cevıdllsl Fatmayt oldilren Sedadm 
muhakemı.-slne dOn fkfncJ ağır ceza 
mahkemesinde başlıınmıstır. 

il•Y• yazıyoruz: .50 lira 'kazanan numaralar - lgte gOmrDkten alınmıı fa· 
tura diye fatura ibraz edfleblllyor 30.000 lira kazanan numara 

312825 
10.000 lira kazanan No. lar 
240933, 290771. 382931. 885819. 

• 5.000 Ura kazanan No. lar 
089535, 121831, 144478, 239078 

298835, 318124. 

2.000 lira kazanan N o. lar 
041043 045683 084091 084282 099878 
1!8538 148632 156264 62011 179504 
208168 249459 254475 258145 259162 
268197 311640 3278 o 3322!;4 ~73 96 

1.000 lira kazanan No. lar 
001772 017021 022467 023482 054400 
057758 061890 063~70 070938 089344 
095325 0911329 OQ64411 O!.lfi522 101246 
114820 117222 125029 1594!12 159742 
160844 1611483 1693i2 169452 171431 
175814 181775 Hl3!153 18!1130 1867113 
189460 190108 190734 191!133 197557 
198158 198906 204517 204621 210188 
213140 215850 221115 224877 2281!i5 
232!Hi5 237661 240510 2411985 249080 
2511127 251994 263889 266260 26115117 
269485 272184 274137 280684 283915 
292547 299719 300435 304697 306162 
319440 3203111 323047 32·1241 336229 
340344 349517 356-102 ~5R493 361283 
367221 368906 3859-16 399295 31lQ~52 

500 lira kazanan No. lar 
Sonları 3862, 5421.~559.9890 ile bi-

---~- AFRiKA .-! ESi~~,~ 
I~ 811ı,tarafı 1 ınc•ıJ4' 

Savaş gruplarımız bir çok küçük 
düşman kollarını çarpışmağa ic. 
bar etmiş ve dağıtmışlardır. Kuv 
v etlerimiz, cenup kanadı batıya 
doğru u zanan dtişman fü:erinde 
baskılarına devam etmişlerdir. 

Başlıca hava bombardıman gay 
reti düşmanın El D ab'a çevre
sindeki hava alanına karşıtcksü 
'->dilmiştir. 

Me!!sPrscbmltt t 09, Yunkers 
88 ve Heinkcl 111 düşman uçakla 
rı üzerinde tam isabetler kaydo. 
lunmuştur. Bombardımanlar so -
nund a müteaddit yangınlar ve 
Marsa Matnıh ile Tobruk arasın
daki düşman mal7:eme ve "kmal 
kolları arasında bir cok karı~ık -
lıklar cıkarılmıstır. SavM cıaha~T 
nı kaplayan avcularımız gündüz 
hareketlerinde düşman uç.akları· 
nt ha~ara uğiatmışlardlr. 

İlliiliz ve Amerikan ağır bomba u
ç:ık1an gündüz B!pgıızlye taarruzla 
dilşman deniz milnnkııl!Hmn tam ls:ı· 
beller elde etmişler ve bir çok ynn
ıtınlara sebep olmuşlardır. 
Düşman d{ln ı;tccc Delta havz:ısı U

zerhıde geniş ~lçMe bir hava akmT 
yapmıştrr. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 7 (A.A.) - !fficmıt tebll.i'!": 

Mrsırda. El Alemeyn'in zaot! için ya
nılan muharebede dilşmanm ztrhlr 
ıcuvvetlerle dest~klenen hücumu akim 
ltalmı,tır. İnffliıler 5 ve e Temmuz 
qünlf'T'lnde 27 tank kr.ybetmişlerdir 
Bqrnba ve stutcı uc:akları dilşmanm 
kamyon tonluluklarma hGqım etmls
ler~fr. 9 İnifliz uıafı dO!rllnllmüftOr 

Akdenizin doğu kesiminde, bir Al
man denizaltısı karile ile seyahat e
den bir vapuru torpl1lemiştir. Mal
t:ıda. gündilz ve gec~ hnrekAtta bulu
nan Alman ve İtalyan uçakları hava 
mevdanlariyle askerl trsls1ere tam 1-
cıabet kaydetmişlerdir. Hava savaş
larında 16 dil~man uçağı dt\;ürlll-
mUctür. . 

lngiliz kztaları ilerliyor 
Londra, 7 (A.A.) - Sekizinci ordu 

'El A1emeyn'de dilsmana 11ıtır kayıp
lar verdirmi' ve baz1 noktalarda Her
lmliştir. Muharebenin gelipne sahası 
batıya doir:u kaynıaktaq!r, Milstah· 
kem bir mevki sü~U hücumu He zap
tedilmiştir. 

Dün akşam alınan haberle,r QstUnlO
itün fngillzlerin elinde kaldığını bil
dir.11ekteydi. 

24 saattenberl 'az\yet dUzelmlye 
y:Qz tutmuştur. Fakat Mısır için teh· 
likf' ortad:ın kııllr'tf,15 .:ayılmaz. 

iJlıuttolini Trablrıs'a 11eldi 
Ankara, 7 (Radyo Gazetesi) - Mı-

Smilnrı 087, 134, 395 ile bite,n 400 
bilet. 

20 lira kazanan numaralar 
Sonları 227, 243. 247, 267, 289, 318: 

653; 913; 957; 997 ile biten 400 bilet . 

10 lira kflzanan numaralar 
Sonları 63, 75 ile cltcn 4000 bilet. 

2 lira f:.azanan numaralar 
Sonbrı 3, 6. 7, D ile biten 40.000 

bilet ikramiye alırlar. 
30,000 lira ikramiye kazanan 312825 

numaralı bilet Afyonda satılmTştır. 
10.000 bin lira kartnan biletlerin 1 
tanCsi Milftc;, 1 taneı-! İzmir, 1 tanest 
Hopa bir tan~! ne Sımkamışta satıl
mıştır. 

5000 er lira kazr.nan biletlerin 1 
tanesi İstanbul, 1 tanrsi ~nzllli, 1 ta
nesi Ankara, 1 tanesi E«klşehlr, 1 t:ı
ne!'ll Manisa: 1 tımesl de Gerezede 
'>il ttl m ıştır. 

2000 er lira kazıınan biletlerin 8 
tanesi İstanbul, 4 tanesi Ankara, dl
terleri de Kımıcabey, Sandıklı, Sam
sun, Hopa, Kırkl:lreı:. Kırka~nç, Kon
ya Ereğ!i!'li ve Tsrırurtıı sntılmıştrr. 

1000 er Ura knzıınnn bilctlc.rin 24 
tan~ı;i lstanbuldıı, il trmesi Ank:ıra, 5 
t"ncsi İzmirde 112 taııeııl de Yurd1,1mu
xuo muhtelit şehir ve kasabalarında 
satılmışhr. 

~ Bac:terafı 1 incide 

Duruşma esnasmda Sedat, hlldiseyl 
tefcrrtlatiyle izah etmiştir. 

Bunun flzerlne hazrrlık ve flk tah
kikat evrakı okunmuştur. Dosyada 
sorı?U hllkimllğinln tahkikat evrakT 
bulunmamıştır. Sedat da sorgu hA
lômlil?lnde ifadesinin almmadığmı söy 
lem iştir. , 
İddia makamı bu ~ekli usule g6re 

eksik bulmu:ı ve dosyanTn sorguya i
adesini ve evrakın tamam1mımasmı 
fstemlştfr. Bu talep kabul edfidl~n
den duru~a baska güne btrakılmrş
tır. 

Kö Bey nnamesi 
Verrilmôye Başllyor 
Kışlık kömür alabflmek için beyan

name verill!ceğini ynnnıştik. Bu be
vannam~lerden aparhman veya ev
lerde yakılacak kCimürlere ait olan
ları 10 Temmuzdan itibaren halka 
ıfaltttılmrya başlanacaktır. Bu beyan
nameler bayilerde'l alınacaktır. 

Kaloriferli binalarla resmt, hususf 
mUesscselerin ve dükkAn1arm kömiir 
ihtiyacına ait beyannameler kömür 
satış barosu merkedrıden verllccektlr. 

Bu hususlar hakkıııda 4 tıncü say. 
famrLda tasfilAt bul2caksTnr:ı:. 

\.. ..................... ~ 
Meccani 
Talebe --Bu Yıl 3200 Tal ebe 

Alınacak 
f.Jse ve orta okullara bu ytl alına" 

cak meccant talebe mlkdarı fU şe
kilde tesbit edllmlştlr: Lise ve orta 
okullara 2000, muallim mekteplerine 
500, sanat meldepll"t'ine 700 talebe a ... 
ltnacaktır. 

1 
Kayıt ve kabul 15 ~ğustosta baslı

yacnk Tc 29 A/!tısto..cıta sona erecektir. 
VekAlet bu yıl her smifa meccani 

talebe nlabUecektir. 

Kaymakamlar Arasında , 
Ankara, 7 (TAN) - Srndırıtt Kıymık~..,, 

Gaıpararrna, Niksar kaymılı:amr Necip Zlleyc 
Reşadiye kaymakamı Süleyman Nilı:ıara. Pr 
narbaşr lı:aymalı:amı lbrahlm Andrlne Merlc 
lra""akamı Arif Serilo:e, u,alc ka)'l!laİıanıı Fa 
~•1 Bo~hilYl!fe, Bayburt kaymalca.mı Fikret 
Uıalı:a, Hont kaymakamı Avni Ba:vnınıiço 
Pllı!lrlı:a lı:a.vmalı:ımr Dıhrl Kaş lı:aymaltamlrfı· 
ruı, Hozat lcaımıa'kamr Rirat Diyadine. Ceıme 
kaımalr&J\1t UaUJ Avaı:aoH, Kemalp11a k:.vma 
kamr Muhittin Sivas idare heyeti ualıftna 
rıalcl~n tll)'inlerl 'Ve lllzumana binaen Lapseki 
kaymalı:ıımr Oıman, Uhıburlu lı:aymak3nı Ha 
llt. Yeıilova lı:aymakamı Fallı:ln Veklleı em 
rlne ahnmalan Velclllcr Hqetlnce kararla,. 
tınhn15tır. 

Harbfiın Akibetini Almanlar garpta yeni bir 
cephenin açılmasını ön-

T ayin Edecek lemek için denizlerde büyük bir 
denizaltı taarruzuna geçmişler~ 

RJev b5lgesindc geniş bir cephe ü- u·· a·· .. k T dir. Almanların üçüncü taarruz 
zcrlQde. hücum edilı•n düpnan, mev- ç uyu aarruz cephesini teşkil eden denizaltı 
zllctjnden ı:ıkanlmı~rr. muharebeleri bir aydanberi aza-
Fınl~nda kör!em:de, blr maym l;7ir Baştarafı l incide t 'dd t" . k .1\ 

toplayıcı gemisi bir Sovyet denizaltı- Harkof ile Kursk arasında on rn şı . e ını a~ştır. Iayıs 
sınT batınnrşttr. gündenberi büyük b ir taarru za ve hazır~rı. ayl~.n ıpnd~ batın.. 

Diln gUndüz Sovyet1er 66 uçak kay- geçmişlerdir. Almanlar bu taar- lan ~~mıler, muttefiklerın aylık 
betmfslerdir. Biz 2 ur.ak kayhettik. ruza başlamadan evvel cepheye gemı ınşaatmı aşmıştır. Alınan-

v 1 b · 25 hl f k ı ~o0 000 k larm bu denizaltı taarruzundnld oronez muııare eBı zır ı ır a, ,o ' as er h defi . .. tt fikl . .. k 1 
. ve 6,000 tayyare yığmışlardır. ~ " ~:ı mu e erı muna a e 

Ukranya oephesı, 7_ (A,A.) - Bu bü ük kuvvetlerle ba lı an C"uçluğune uğratmak, ve garpta 
Kursk • Voron!"z kesimınde muhcıre- ı.._ kAY ilk ş Y.. ikinci cephe için kafi derecede 
beler gittıkce arta11 bir hızla devam ıuıre at meyvasını vennış, i b 1 1 d 
etmekt,.dir SovyPt mukavemetinin Alman kuvvetleri Rus hatlannı gem kt~ m~ a~~\ me~.an. ver
~lddeti;e ;a~en dll~man kuvvetleri muhtelif noktalardan yararak hmeme elr. . da ·a ... tetn fikınl c! cep: . ' v • k d 1 d e mes esın e mu e erı en zı ;:!enls bir ~aha iı:ınde yer dcflştlrm!ş. oronez e a ar varmış ar ır. d d.. .. d .. 

1 
d 

lerdir. Mareşal Von Bock kumanda- Maksatları bu şehri alarak .l\1os- Y~ e uşun uren m~se e e ~e
smdııki kuvvetler 6 Haziran gecesi kova ile Rostof arasındaki dcl'Oir ~ı -~lUhranıdır .. ~m~.r~a ?u guç. 
non nPhdni geçmıye muvaffak ol- yolunu kesmek, cenuptaki Sov. lu~u -~e~mek ıçm hurr:yet _ge. 
muşlardır. Alman teliekküllr.rl cenu- yet ordulanmn Moskova civarın. mılerı • ısmi altında serı halın
ba doi(ru ilerlemişl~r ve VoronC'z'e daki sanayi merkezlerinden isti- de ge;ııı inşaat~na başlaml§tı~. 
yaklaşmışlıırdrr. Sab~hın ilk saatle- . Amerıka ve İngılteredc hususı 
rinrle şelıir Almıın topçulartnın ateşi fade ctmelerı.~e ma~i olmaktır .. ellerde bulunan h.-üçüklü büyuk. 
altında idi. Almanların dıger bır hedefler1 lü bütün deniz nakil vasıtaıan. 

Von Bock ku\'Vetlerlnin sağ kan:-- de bu böl~ede Volçansk ile Ku~~ na el konmuştur. Bu suretle Al. 
dı Pazartesi gecesi tazyikini arttır ı · arasındakı Sovyet kuvvetlerını manların denizlerdeki taarruzla. 
rak Don nehrini cenuptan geçmlye büyük bir kıskaç içine alıp yok rınn karşılık mütefikler de yeni 
muvaffak olmu~r. etmektir. Alman askeri müte· yeni müdafaa tedbirleri almak. 

Kurslı:: - Harkof kesiminde vaziyet hassıslarının fik rine göre, Al man tadır. 
sarnha~n Ruslann aleyhindedir. Şid- başkumandanlığı bu yıl Rusya. 
detll bir mukabil taarruza gec:en Sov- da yeniden arazi kazanmak nL * * 
yet kuvvetleri Almanları Krasnııyıı yetinde değildir, h edef mevzii au üç cephede bac:lıyan mih· 
nehrinin cenubuna otmrya muvaffak t d h ~ 
olmuşlardır. GlSı1lnüşe göre bu ke- darbelerle S ovye or usunu ı~- ver taarruzu, 1942 yılı. 
~imd• nls~ten az kuv:vctlere mal ik palamak ve harbed emiyecek bır nın akibetini tayin edecektir. 
bulunan Alman kumandnnl!ğı rlcat hale getirmektir. Mihver devletleri bu üç cephede 
Pmrini verm!~tir. Sovyet orduları, bu d efa, ge. de muvaffak olabilirlerse harp 

M oskova _ Rostof IJOlu çen sene olduğu gib i, b i: sürpriz· bitmiş olmıy~ca~, fa~at 19~3 yı. 

Paria, 7 ( A,A.) - Radyonun bu sa
bah bildirdiğine ~öre Moskova - Ros
tov rl mlrvo1u kesil"11ı;tlr . 

sır harekAtı hakkında mOtte!ik kay
ııaklan iyimser bir ktnaat beslemek
te ve Auchinlcck'in mUhlm takviyeler 
qldığı bildirilmektedir. Bu ıırııda Mih· 
ver kuvvetlerinin garbe doğru çekil· 
me;;i yolunda görllşmeler :vnptldı!'h dn 
haber verllml!ktedlr. Blldirlldiğine 

~öre Mussollni ven! Mareşal olan t
talyan genelkurmay baı;kanı Cava
lero ile birliktP. Trnblusn gelmiş. Ma· 
reşal Rnmmel'In r!e hrızrr bulundu~tı 
bir toplantı yanılarak Mısır muha
rebesinin son durumu gör~tllmOştOr. 

Boston radyosunur: ,·erdiği bir ha
bere g15re ::vı:ussolini, f ~kenderlyeyi :iş
gal edecek Mihver kuvvetlerinin ba· 
~mda bulunmak Uzere Trablusa gcl
uı~tır. 

Rommel yaralandı mı? 
Kahire, 7 (A.A.) - Rommel'in ya

nılanlJğı hakkındaki hnberlcrln sıh
hatini teyit edecek mahiyette btırndı:ı 
hiç bir ;malllmat mevcut bulunma· 
makt:ıdır 

le karşılaşmış değillerdır. Aylar. lrna daha musaıt bır vazıyette 
danberi bu taarruzu beklemekte girmelerine sebep olacaktır. Fa· 
ve ona göre hazırlanmakta ol· kat bu taarruzlar beklediklerJ 
duklarına şüphe yoktur. Sovyet kat'i neticeyi vermezse o vakit, 
başkumandanlığının da hedefı, 1942 yılının sonuna doğru te~eb. 
bazr arazi malzeme ve insan ka- büsü müttefiklere terketmıye 
yıpları p~hasma da olsa, sonba. mecbur olacak ve belk~ deA bir 
hara kadar Alman ordusunu yor daha harbi ka~anmak ımkanını 
mak ve orduyu bozguna uğrat. kaybedeceklerdir. 
madan kısa varmaktır. Hatta Onun icin her üç cep~ede c~
bu maksada varmak için Sovyet r~an eden . mu?arebelerın bu· 
başkumandanlığı Volgaya kadar ~uk ehemn'!ıy~t~ ~ardır. Ve b;t 
çekilmeyi de göze almış göriln. u~ cephe bırbırmı . ~amaT?ladıgı 
mektedkir. içın, cephelerden b~ı1ı;~b~kı tmıdı-i 

t .. tt f"kl vnf fakıyct veya m ag ~ ıye • • 
Bu arada garp n mu e 1 e - - ı · ·· · d t s·ırın· i .uo··ster . . . 1 b k ger erı uzerm e c " • rın yem bır cephe açma arını e ·t d" 

iemek lazımdır. Müttefikler bu me e ır. kısası harbin mukad. 
yeni cephe için şimdi humm8:!1 u a;rruzların akibctl 
bir tarzda hazırlık1a meşgul g_o-: ti 8ıtlti 
rünliyo:lar. Libyadaki t~g ~ ır. 

0 
mnğlO.bıyeti ikinci cephe f 
suya düsii.rmüş değildir, Al ğıt Stoku Yapılaca~ 
yanın 9ark ve Şimali A kar'k. 7 (TAN) - Kiğıt stoku vü 
cephelerınde meşgul olduğu o:ude gctlrmck için mil!i lı:onınma lı.a-
sırada, bö •le bir cephenin aç~~ nununa müsteniden Maliye Vek6.lctlne 
ması, Almanyayı şaşırtan en bu- s milyon liraya lı:aclnr bir kredi tahsis 
yük darbe olacaktır. olunmuııtur 



8 - 7 - 942 
TAN r T A N '\ 

A B ON 1 BBD!LI 
TUrkll;• Ecnebi 

1400 Kr. t Sene 2800 Kr, 
760 

,, 1 Ay 1&00 • 
400 • . ..... il 800 • 

Devlet Konservatuarının 
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AN1'iGONE 
Mısır Muharebesi 

Yazan: M. ANTEN 

M ibver ordulan iki hafta !,inde 
500 kilometreden faz!a bir me

safe katederek Tobruğu ciddi bir mu
kavemetle karııılaşma.ks1%ID z:aptcttilcr, 
ve 24 haziranda Sollum • Halfaya mli
dafaa hattını aşarak Mısrr topnklan. 
na girdiler. Rommel kuvvetleri l tem 
tnuzda ELA?emeyn önüne varmışlardı. 
insanca ve malzemece ve bilhassa tank 
bakımından büyük zayiat vereıı ıeki -
zinci ordu müstahkem mevkileri mü
dafaa etmeksizin ricat etmişti. Bu va
ziyet hemen herkeste, mihver ordul:ırı 
tıın birkaç gün içinde İskenderiyeye gi 
recekleri ve Kahireyi işgal edecekleri 
kanaatini vermi:iti. Churchlll'ln Avam 
Kamarasındaki nutku da cesaret veri
ci mahiyette deiildi. Rommet bilhassa 
'!'obruğun ve Marsa Matruhun zaptı& 
dan sonra, Auchenleck'ten çok ~aha 
çabuk ve daha kolay takviye alacak bir 
Vaziyette bulunuyordu ve bir yıldrnm 
talibiyeti kazanan mihver ol'dularınm 
tnineviyatınm rlcat halindeki a inci 
İngiliz ordusundan daha yüksek olması 
tabii idi, 

Ankara devlet konservatuvarrnrn 
İstanbul seyircilerine sunduğu 

Antigone trajedisi şinıdiye kadar şeb. 
rimizin görmediği bir alkı.,a, pek :ı.a. 
dir sahne eserlerine nasip olan coş~ 
kun ve içten takdirlere mazhar o!du 
Tiyatro salonu dnkika!arca "Yaşa: 
bravo!,, sesleriyle çınladr. Alkışla.. 
yanların, kendileri de farkında olma
dan; sahneye doiru ilerle)"İp sokul
dukları, adeta bu sanat savaşının f:ah. 
raman?arıru kucaklamıya koştukları 
görülüyordu. Ağır ağu salonu teı ke. 
denlerin yüzünde, bira:ı: evvel seyret
tikleri ölmez eserin tesiri hila ya -
ııaınakta idi. Herkes yanındakine: 

r Yazan:-"' 

f SALİH YlİVALI l 
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şarken, bizim gibi insanlar oldukh 
rmı bize asla unutturmayorlardı. S.ab 
nede biribirini kovalayan vakıları, 
derece derece önümüze serilen karıık 
terleri, ancak sahici insanlann ma 
kadderaUanna karşı duyulan bir ala 
ka ile ve nefesimiz kesilerek 1akip e.. 
diyor, Yakanın içine bi:ı:zat giriyor v~ 
hadiseleri beraber yaşıyorduk. Kre·m 
ile Anti&"one'nun veya Haim.m'cn 
sert münakaşalarınd:ıkl keskin m.u1tı. 
kı takip eden muh3kememiz. dünva • 
dan kam almadan diri diri meza.-a gö. 
mülmiye giden Ant igone'nun yarııp 
yakılmalarını duyunca yerini biı·dcn· 
bire kabaran hislerimize btr~kıyordu. 
O zaman bizde, korobaşı gibi, "genç 
kı:ı:rn başına gelenleri gördükce göz. 
yaş!arxnuztn selini tutamaz., oluyor
du~ 

"Fcvkallilc, aı:ıkolsun çocuklara!., gib; 
sözler söylemekten kendini a!amryor. 
du. 
İstanbul grbi tiyatronun cahili olmı 

yan bir şehrin seyircllerini böyle sa. 
biden coşturabllmek için, henüz mek· 
tep kokan bu gençler, acaba nasıl bir 

manların iptiQai hisleri coştuğu ve ili 
tirasları azgınlaştığı zaman kabal.ışı 
vermekte, hazan adi kelimeler, ıtufü~ 
!er bile kullanılmaktadır. Diyoıruzos 
yortu!arı için hazırladıkları eser\e 
rinde geniş bir halk kütlesine, bu haL 
km kulandığı dil ile hitap eden Yıı 
nan klasiklerinin dilim, mahdut bn 
saray muhiti için yazan Fransız lı.li· 

siklerini.n ince?miş ve perdahlanmış 
diliyle mukayese etmek abestir. Fa 
kat insicamlı bir karakt,.ri olmıyan 
bu dilde saklı olan vahdeti bulmak da 
aktör için herhalle kolay bir şey de 
fildir. 

büyü yapmışlardı? Yaşl:ırmın küçüle. Bütün bun!arı söyle-dlkten sonra, 
Iüiüne ve mes!eklerindekl müptedilik devlet konservatuvarımn, tecrübesi.n. 
!erine rağmen, pek büyük ve beklenil. de muvaffak olduiuou, varlığını o.· 
ınedik bir olgunluk, fevkalade bic ba- taya koymak için bulduğu üslQb·Jn 
§an mı göstermişlerdi? doğruluğunu isbat ettiğini söyliy~b.i.. 

Bicce bu muvaffakıyetin ve tt1kdi. liriz. Reji, baştan sonuna kadar, bıı 
rin sebebini baıka yerde aramak 11 tek gaye güdüyordu: Eserin ruhunıı, 
zmıdır. 5 temmuz pazar akşamı sey. oynıyanlara yaşatmak suretiyle, scy. 
rettifimiz Antigone trajedisi, Ankara. redenlere nakletmek... Bunun için 
da altı ıenedenberi kendi halinde ça. ge~ aktörler, her birl beş sayfaya be 
hşan konservatuvarın, şimdiye k:idar de~ cümleleri söylerken, her bin elli 
alı;ıtık?arımızdan pek ba"ka, fakat insanı doldurabilecek ihtirasları ya -
doğruluğundan şüphe edilemiyecek 
bir yolda yürijdüğünü bize göstermi$-ı-
t1r. Konservatuvarın, iyilerinin yaııın 111111 .. .-....... .. 

A ntigone temsili bize konservatu, 
vann ilerisi için neler v,1dett.l

iini, hatta şimdiden nasıl iftihar edı. 
lecek bir mertebeye vardığım isb:ıl et 
ti. Bütün aktörlerde gördüğümüz (,,. 
tidat, metotlu bir çalışma ile 6Ctişti· 
rilmiş ve bu genç sanatkarlar, artık a 
yakları takılmadan ilerliyebilecekleri 
doğru fıir Yola, aydmhk bir yola sev. 
kedilrniştir. Bundan sonrasi yine ça. 
hşmalanna ve bir de, memleketin ke-n 
dilerine göstereceği takdir ve alika. 
ya bağlıdır. 

Fakat umumi kanaatin zıddına ola 
rak 8 inci ordu ELAleıneyn'de maln
vemet gösterdi, Mihver kuvvetlerini 
Ueri geçirmedi ve altı cünlük blr 
müdafaadan sonra bugün harekit t<"
'iebbüsü General Aucb "'1leclr. elinde gi· 
bi görünmektedir. Londra mahfille.""itı
de bugün hikim olan kanaate göre ha· 
rekat, tnıilizlerin lehinde n yeni ü
mitlerle dolu olarak inkişaf etmekle 
beraber galibiyetin İngi!falerin tarafm 
da olduğu ve Mısırın kurtulduğu he • 
nüz kat'i olarak söylenemez. Bu, önü. 
rrıüzdeki birkaç gün içinde anlaoı!a • 
caktrr. 

da daha çok kötü an'aneleri bulunan 
eski bir mektep gibi, çizilmiş, ve bt'l
lemniı yol?ardan yürümeyip, kendine 
bir üs!il.p aramakta olduğu anlaşılı • 
yor, Antigone temsilinin her bakım -
dan mlikemmel olduitJnu söylemek 
belki biraz erkendir, fakat her şahsın, 
her fikrin, hattıl her kelimenin iiz~rin 
de uiraııldıiı cörüfüyor; ve doğru -
dan doğruya eserden veya bu eser Ü· 
:ııerindcki çalışmalardan doğan yeni 
bulu3lar sayesinde Sophokles'in eseri 
sadece temsil değil, izah ve tefsir e. 
dilmla olayor. Biitiin bunlardan daha 
ehemmiyetli olarak da, büyük So. 
phokles'in e11erindeki derin ve bc;ıed 
mina, zaman ve mekan bağlarxndan 
kurtarılarak karşımızda, hayxr ruhu. 
muzda. yaşatılıyor. Antigone temsil '
nln bizi asıl saran tarafı i§te bu ya· 
l'atmlığ1dır, 

DUT VE K 1 R AZ 

Esas Amiller: 
Sekizinci ordunun El-Alemeyn.'de hiç 

beklenmedik bir şekilde Rommel kuv. 
\>etlerini tutabilmesinin muhtelif sebep 
len vardır: 

a Birçok muharebeler •ererek c;öl· 
de boğucu ucaklar altında 500 ki!omet 
relik mesafeyi kateden ve oldukça mü 
hirn kayıplar veren Rommel kuvvetleri 
Yorgun düşmüşlerdir. Ve bu kuvvet!e: 

> iaşe üslerinden çok uzakJaoım~lard:ı, 

• Auchinleck mühim miktarda tak 
\>ive kuvve !eri a!rnışhr. Muhtelif yer. 
lerden Hintli, Yeni Zellndah, cenubi 
Afrikalı hattfi. Amerikalı askerler 8 in 
ci or:öuya iltihak etmişlerdir ve tank 
kayıplarının yerleri doldurulnuya ba, 
lanmıştır 

• Son Libya harbinin başlangıern.. 
danberi 1nıtilizleıin elinde bulun~uiu 
söylenen hava üstünlüğünün son gün.. 
lerde bariz bir surette zlyadeleşmesi 
ttıihver iaşe merkezlerini alt üst etmiı 
ve nakliye kollannda büyük tahribat 
Yapmxştır, İngifü: kaynaklan, bir iki 
gün evvel, İngiliz ncılarmın 15 Alınan 
Pike tayyarel~inden 13 nü bir ka; da. 
lcika içinde tahrip etmelerine büyiik 
bir ehemmiyet vermektedirler. 

• General Auchiuleck'in kabiliyet
sizliği sabit olan General Ritchie'in ye 
rine kumandayı eline almasrın da bu 
ınukavemette bir rol oynadıtr Dl1l 

hakkak sayılmaktadır, 
Mısır cephesinde bugiju için dau:· 

nıı:ııı İngilizlerin lehinde olduğu 
ve 8 inci ordunun mihver kuvvetlerinı 
Yalıuz durdurmakla kalmayarak yap. 
bğı mukabil taarruzlarla onlan bazı 
stratejik nıevlr:i!erden ıöküp attıiı mu 
hakkak olmakla beraber Mııınn kıır. 
tulduğu hakkmda henüs kat'i olarak 
hüküm verilemez Yaralandıtr hakkın-

* * Bir Yunan klasiğini oynamak bü-
tün mem!eketlerin tiyatr?ları 

için bir mesele olmuştur. İhtiv'l et 
tikleri ruh ve mina bakımından dei;iş 
mez: insanlığa ve realitey4 dayanan 
bu trajedilerin yazılış şekli hiç de re. 
alist değildir. Hayat bu eserlerde U-k.. 
sif edilerek ve üslfiplaştırılarak orta
ya konur. Bunun için bu trajedileıi 
temsil ederken hem hayat ve hakikat 
la rabıtayı kesmemek, hem de alelade 
hayatın üstünde kalmak lbımdır. So. 
phokleı'ln, modern bir tiyatro eserin 
de sayfalar dolduracak bir fikri için
de toplayan beş ke!imelik bir elimle. 
sini Socha Quitry'nin eserlerindeki 
tarzda oynamağa imkan yoktur; fa. 
kat ayni cümleyi, üslQbu fili ile yazıl 
mış bir h;k;net ~bi söylemek de, ese. 
ri.n hayat dolu ruhuna karşı bir cin~ 
yet olur Runun ribi hislerin ve ihti 
raslann insan üstü hadlere çıktığı yeı 
leri rcalistçe oynamak esere kıymeti. 
nin onda dokuzunu kaybettirir, bun 
lan fazla mübatagalandırmak da, 
kahrama.nJara ve vakaya olan inancı , 
mızı baltahyabilir. Su halde öyle bir 
yol tutmak lllzmı ki, ne eser haki.kili. 
ğini kaybetsin. ne de al~lideli&'e düş. 
sün. 

Eski Yun.an trajedilerinin dili de 
ba§}ı baıına bir mesele tC'§kil etmek. 
tedir, Yer yer, • bilhassa korolarda -
en ince bir lirizme ve en zengin bir 
hayat kudretine yükselen dil, kahra· 

Pek eski zamanlardaoberi riv.ıyet 
ederler, kiraz: 

- Arkamdan dut yetişmese, çocukla. 
rın boynunu çöpüme benzetirim ... 
Dermiş .• , Dut da buna karşxhk: 
- Arkamdan kış gelmese çocukla • 

nn belini kütüğüme benzetirdim .. 
Diye böbürlenirm!ş .. , Onun için, bü 

yük annelet"den bazrları torunlarına ııli 
zel kirazdan çok yememeyi sıkı ınkı 
tC'Obih ederler. Vakıa, çocuklar büyük 
annelerinin te1tbihinl çabucak unuta • 
rak, yine canlarının istediği kad<ır ki. 
raz yemekte kusur etmezlerse de. aca. 
ba o rivayet doğru mudur? 

Yemislerin fazi!ı:ti vitaminle1 :yle 
madenlerinde bulunduğu anlaşı!dığın. 

danberi, dutun kirazdan üstün oleu
ğunu isbat edecek hiçbir delil anl:ıııı -
lamamıştır. 

Bir kere, vitaminler bakrmından dut 
kirazdan üstün olmak değil, onunla 
mükayese bHe edilecek halde değUdir. 
Kirazda A vitamininden 500 ölçü, C vi 
tamininden 16 miligram bulunduğu bal 
de dutta hiç bir türlü vitamin 
bulunmadığından şimdi:1e kadar ha
ber çıkmamıştır. Elbette hatırlarsı
nız ki, A vitamini çocukları büyü4..meye 
yarar, onlan bulaşık hastalıklardan lro 
nır. C vitamini de çocukların kemikle
rine sağtamhk. dişlerine hem sağlam • 
hk, hem de cila verir ... Dutta hiç vL 
tamin bulunmayınca dutun kirazdan 
üstün olduğu nasıl ıddia edebilir!._ 

l'!!adenlere gelince, çocukların en zJ 
yade işlerine yarıyacak fosforla kireç 
ten kirazda, müsavi miktarda yüzde 
yirmişer mlligram vardır. Bu madenle
rin ilcisi de bir yemişte müsavi mik -
tarda bulununca onların ikisinden de 
çocuğun istifadesi tamam olur Onuu 
için kiraz çoc:uklara tam faydalı yemi.§ 
terden biridir ... Dutta bu iki madencen 
birincisi yüzde 35, ikincisi yüzde 36 
miligram olmakla beraber, 1kisinin mik 
tarı birbirine müsavi o!maymca ik:
sinden de çocuğun istifadesi tamam 
olamaz. 
Kirazın duta bir üstünlüğü de iyot 

madeninden gelir. Bu madenden kira· 

zm terkibinde yüzde Sifır virgül. iki 
sıfırdan sonra 20 millgram bulunduğu 
halde dutta o madenden biç yoktur 
Yine elbette hatrrhyorsunuz ki, iyoİ 
ınadeni tiroit guddesini işleten cevher 
dir. Vücudün beslenmesine, büyüm-.:
sine hakim ofon gudde de tiroit gud
desidir .. 

Kiraz duttan üstün olmakla bera • 
ber, bundan dolayı, yalnr:ı: kiraz yiyip 
hiç dut yememek manası çrkarm•malr
dır .. Çocuklar hem kiraz yemeli, hem 
de dut yemelidir ..• 

~ 

Fatsalı Ayşe Hastahaneye 
Yatırıldı 

. An~ak . Istanbulda yapılacak bir aMeliyatla 
ı>al~sı '!l~mkUn olan bir doğum arızasının te· 
davısi ıçuı Patsadan lstanbulıı ıönd.rilmlş 
ola~ Aı;şe _ San'nın Sıhhat Mudilrl!llıiln~n 
emrıne ragnıen Haseki hastanesine ahnmad~ 
ğını röportaj sütunumuzda yarmı!Jtık. 
Yutmızda hastahanenin eski idare•! nma· 

nrnda '1k sık vaki olan bu kabil yolsuzlukla
rın, bundan sonra tekerrür etmemesi teruen ... 
nisinde de bulunmu~tuk. 

Memnuniyetle öfrenivoruz ki hastahanenin 
:veni baş hekimi Naci Doğancı Fats~lr Aııseyi 
hastahaneye almış ve ha•tanın tedavisine ba~ 
!anılmıştır. Bugün VCl'a yarın ynpılacak bir 
ameliyatla da arın irale edilecektir. 

Hastahane talimatnamesi hastaların Oç ya
şındftn aşalfı t<?tUkalrtn rfo kabııl •dilrr.el~rıno 
müsude ettiği İç;n Ayşecİ~in çocuğu da ho 
tahanc,.e alınmıştır. Bu itibarla, eski idaTe
nin, talimatn;,M,a"in bu sarah1\tb~ r:ıt1t1en A'/ 
şe)i ve çocuğunu ne için sokak ortasında bı 
raktıiı anla,ılmaz bir muammadır. 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
+ OTOBUSLER GELiYOR - Tra"Tlvay 

;da resinin satın ald:it otobüslerden dnh ıu 
buııünlerde lskenderiyeden :.-ola ı,ıku lacak
tır. 

+ ANORMAL ÇOCUKLAR - (,.ocu~lan 
Kurtarma Yurdıı ~ıhbat \'c pedaroji bah
mından anormal olan ÇO<:ııklar i~in yenı bir 
ı;,ılışm• programı ha7.1rlanııştır. Sılıhn ve 
Maarif Vekiletlerl bu husuıta maddi )'11• 
dımlarda bulunacaktrr. 

+ BtR VURGUNCU - Balık3pzarında 
Limenidis firmasının yUz teneke rafin~ r.ey
tinyağtnı mevc11t karara aykırı olara..: eld•n 
çtordıir anlaşdmıgtır. Fiyat MUrıkıbe me
murlan :yapılan aatr~ın tahkikine ba\lanııı
lardır. 

+ INOILIZCE ~ONFERANSLAR - U
ninrsite profesörlenndcn Raıısiman ,,e Nalı il 
tarafından Izrnir Halkevinde beş h tlta rü
recek olan biı' seri lnıiliıce konfuans ha· 
zırlamt•larciır. Londra radyosu ı,undan tak
dirle bahutrni~tir. 

' da bir şayia çxk~n Rornmel ktınetle. 
linin yeni bir taarruz hamlesi için ha. 
zırlıkta bulanmaları ve takviye kıta • 
lannı beklemeleri ve beklenmiyen bir 
istikametten, mesela Kahireye doğru 
taarruza geçmeleri ihtimali de yolc de. 
iildir, 

Yazan: FRANÇIS DE CROISSET Çeviren: ULUNAY 

Dün akşam Londra radyosunda hür 
Fransa sözcüsü, Libya harbi münase
betiyle, hür Fransızlanıı Mısmn mü • 
dafaasmda oynadıktan mühi'll rolii tc. 
bat"üz ettirmek malı:sadJyle 111 1nhatr 
Vermiştir, 

HİND DİYAAINDA 

"Alman hava kuvvetleri 1941 ma311· 
SJndaki Suriye.nin hava meydanlarm . 
dan istifade ediyorlardı. Vichy hükQ • 
IDcti, mütarekenin 12 nci maddeJi.ne 
lore Almanların Fransız hava mey • 
danıarım kontrolleri altında ba?uııdur. 
bun hakları olduğu fikrini ileri ısür~ 
tnüştü. Orta Sark hava meylanlarmı 
l!itlerin emrine veren Amiral Darlan 
Orta Sark Fransız kumandanına giin
derdiil bir emirde Fransız hava m~y. 
danıan iizerlnden uçacak mihver tayya 
relerine dokunnlmamasım, İngiliz t'l'.Y• 
)'areterlne karşı ate:ı açılmasını bildir. 

işte bir futbol snhasmı:n yanında 
s!çnyan, koşu~an hAki elbiseli genç 
sporcular, 

Uzaltta, üzerinde İngiliz bayrağı 
dalgalanan tek katlı muhteşem bir 
pavyon görülüyor. Burası Hindistan 
umutn valisinin ikametine tahsis e
dilmiş. Daima sulanmış gibi serin. 
geniş bahçenin ötesinde beriainde za
bitlerinin, kAtiplerinin, muhafızlarının 
bazım birkaç tanesi bir arada bazan 
müıı!erit kö:tklerl, pavyonlan bulu • 
rıuyor, 

nıişti,, Fakat Hür Fransız kuvvetleri.. Bütün bunlar 1ls«lnde bulutlar yil"" 
tıin tnıiliz lnıvvetlerlyle bu cephede de zen alçalt tavanlı bir ısema ile kaplı 
!şbirtiii yapmalan sayesinde Irak ve 
Suriye mihvercilerin fstilisrnd.an kur. parlak, temiz ve muntazam. 
tt:ılınuştur. Eğer Almanlar Surl)'flde yer Bir "Bungalon,, da piyano, bir 
leşıniyc muaffak: olaaycblar b1lgÜn Ge. ~oks-trot çalıyor; gönlüm Hollico~·~n 
tıeral Auchlnleck Mmnn müdafaasm.. 'Londra 'kokan,, sigaralar!ndan birini 
&. çok büyük rü~iiklerle kartılatllcak yakmasıı11 istiyor. Oldu, Hülya ta· 
hatta ümitsiz bir vaziyette blac.ılttı, mamland1;. Hollicott. "İngiltere gibi,, 
liatbuki bugün Suriyenin hava ve de- demek içm ingilizce: 
tliz üslerinden müttefik kavvot?er isti- - Dil Krusett! dedi, luks layk fng-
~ade etmektedirler ve Mısır bir kıskaç land.. Bak!ııızl Ne güzel tenis .• 
lçitıe alınmış deiildir.,, ~en. tenise bakmıyorum. Koskoca 

:tOPLANTILAR: 
---=-----n .. vutpa~a Gençlik klUbi! bapanlıfmdan: 
111 ltoncremiz pazar ıı:UnU aut 10.30 da Sa
tı!.ty- C ,H, P, nahi)'e luıratınd• ;raprlacak· 

Hindistan Hldivinhı ikametgAbmdaki 
sadeliğe bakxyorum: Orada "Şahı Ci
han,, ın harap saraylarm!n mağrur 
:zaferini gökyfuüne doğru dinelten, 
sehre hak.im, muazzam ilıti~am artık-

.Karl-!J Karı.ş .. 
Tefrika No. 34 

lariyle en ufak bir dağlı Racanın bile 
oturmıya tenezzül Eıtmiyeceği bu mü
tevazi pavyon araslnda ne büyük 
fark varı 

Fakat İngiltet-enin Hint fmparator
luğti üzerindeki hakim otokr:ıtlığmın, 
muazzam kıidretir.in ıştğı bu müteva
zi pacyondan parlıyor 

Yilzbaşı: ·• 

- Bereket versin, dedl. Yeni Del
hl bitiyor., Zira bu pavyon fngilte
renin şerefiyle mnt.enasip değil! 

Zannedersem Hollicott onu tanıdı
ğmı.danberi ilk de!a olarak bu kadar 
münasebetsiz bir IAr söyledi! 

* * tngUizler sizi kendflerlnderı edln
dlltleri ıaman ne kadar sevimltcUrler; 
kadınlar da isterlerse ne kadar güzel 
oiuyorlarl 

Berley'leri tanıyalı ancak 1k.l saat 
olduju halde, bllJla sanki onlar, bü
tün hayattmca tanıyormu:sum gibi ge
liyor. İngilterede dostluğun da aşk 
gibi yıldırlm darbeleri var. Bizde gö
nOl, muhabbeti kabul etse de akıl o
nu inceler vıe çekinir; dostluk bir mu
ayeneye tAbidir. Tammal<lrğm açıkça 
gördüğti. bir muhabbet co~kunluğunv 

biz gençliğimlzle kaybediyoruz. Hal
buki onlar, bütQn hayatlarınca sanki 
sıhhaUeriyle beraber hisst bir tazelik 
duyuyorlar. 

Ben .Jonni'yi bh'incl kattan attırrp 
top gibi tutmayT dil~ünmedim, Fakat 
omuzlariında hoplattım, Bahçede ko
şarken, uyandığı zı;man, nefes ldmıın 
larnu unutan Mis!s Berley, günlük 
jimnastiğini yapmak için Hollicott ile 
benden yardun istedi. oKcası, İngil-
tereye döndüğQ zamar. kendilerinde 
kalacağıma dair benden vaat aldı. 
Bütün üınrümüzCe birbirimize bağ-

landık; eğer on sene sonra yeniden 
birbirimize rastlarsak dosUuğumuzu 
dokunulmamış bir halde, tıpkı insan 
harpten evvel sat!•ı alınmış bir eski 
paltoyU terhis olunduktan sonra na• 
sıl esvap dolabında bulursa öyle bu
lacağız, 

Birdenbire teessüs eden bu dostluk, 
son noktasına dayanmıştır. Fakat kAfi 
değil mi? Ben onlar hakkında hiçbir 
ışey bilmiyorum., BUJ')dan ne çtk:ır? 
Dostluğu neden tahlil etmeli? Holli
cott'Un dediği gibi, bu ne gnrip bir 
"Latin tiryakilfüidir!., 

(Devamı var> 

T YARIŞLARI "fz'an !.. Dedikçe 
Uzananlar! 

Bu Seneki Favorilere Göre 
Şehrimizdeki At Yarışları 

Yazan: ULUN.4 
Hilriyetin kitaplarda pek güzel 

rlfleri vardır; bunlardan en ' 
clz,, i 111dur: "Hüriyet, başkasını 
batıız ebn.emek §artiyle her istedı 
npmaktrr ... Ziya Paşanın da b 
yabn manzum bir sözü vardır: 

lstanbul at yarı!J· nmx:zm haricinde ka· I"clıımcaı.ck l•ter6CJl efer millk-il- fe 
luınrn başlıyacağr r YAZAN: -·...... tanlar içinde başta Bir kimseyi bıcltmemete hur+meram 

12 Temmuz günü- ' bu!unanlar da: Hey • Sözün çerçevesi geniştir; tefsire 
ne llç gün kalmış ı S b h tt• A ı beli, Alişah Ye Ya • saittlr. Fakat ban vaziyet!er nrdır 
bulunuyor, At nes __! .... ! .. !-~!' !!en vuzdur. Gazi koşu • tefsire filan lüzum göstermez. Do 
llr.ln ıslahında en sunu bütün tabmln dan dofruya bir hak, bir iz'an mC'S 
büyük rola oynryan yarıılar, mem- ı !er hilSfına kazanan, Reisicüınhur ko. sidir, 
leketimizin her tarafında oldujju şıısunda ikinci olan ve hakikaten. en - Eskiden "Yahudihane,. tabir edi 
gibi, şehrimizdt. de gittikçe artan der klasta bir kısrak evsafını ta5ıyan apartıman usulü bizde de kabul e 
bir rağbetle karşılaşmaktadır. An? Çobanklzmı, ön ayaklarının bozu\:1uta dikten sonra bu hak ve iz'an bahsi 
karada kurulan resm1 bir teşkilat yU:ı:ünden normal bir hayvan addetmi. ha ziyade hürmet edilmesi lazımge 
ile Ankaradakl meraklılar da Is- yorum. Ayni zamanda muvaffakıyetle- bir şekil aldı. Fakat bu, bizde, ba 
tanbu1 yarışlarmln gayri mUşterek rlnin de devam edeceğini sanmam, Y':ı~ memleketlerde o!duğu gibi bir niz 
oy1.1nlanna iştira\< edebilecekler ve mz her ıP.rdiğJ koşuda Çobankızı ıh- baflaımıamıştır, nihayet kom:ıunun 
heyecanın bir kat daha artmasına mal edilmem~si lizımgelen bir hayvan safına kalmıııtır. 
sebep olacaklardır. Bu aenekl rı;}- dır. Çünkü bu anormal vaziyetinde nt B~ka yerlerde &"ece saat on bu 
betin fazla olac;;ğınr tahmin eden zaman iyi koşu çıkaracaiını teıbit et- tan sonra apartmıanlarda yüksek 
tdarecilerl Vefi efe'ndl cayfMnı ge- mek hemen hemen imkansrzdır. Ya!nız le konuşulmaz, sabahtan akşama 
nişletm~ı:r ve halkın istirahatine koşu pistinin yum~ak olduğu ıünler- dar piyano meşkedilmez; herkes b 
daha uyg1.1n bir şekilde tanzim et- de bilhassa Çobanktzıru koll~mah~.ır. birinin sinirine, hastasına hürmet e 
mlşlerdlr. Ba arada bahsetme~e~ geçcmıyece~ım ve etmiye mecburudr, Bu saygıdan 

Yans meraklıları. lzmlr ve An- bir hayvan da Dandıdır. Yaşı çok ıler sibi olmıyanlara, komşuların, kapı 
kara ilk seyyar koşulannın neti· !emiş olan bu emektar hayvan da r.ce nın ev sahibinin hatta zabrtanm 
celerine göre hazırlanan ve bu iıı görecek kabiliyetini muhafaza c.t • ihtara hakkı vardır. Bizde, bu bahi 
seneki favoriler' meydana koyan mektedir. Bilhassa 2400 metre ü.ıerin. "komşuluk hakkına., temenni edi! 
tetkik yaz:rsinı aşalJrda okuyacak- de raklpleriyle müsavi veya pek aı derecede riayet edilmiyor. 

faz!a kilo taşıyarak koşarsa ihmal et. Eier piyano denilen o külfetli lardrr. 

* * 940 doğumlu İngiliz taylarından yal 
nız altı tanesi Ankara koşula -

rmda ilk yarışlarınt yapmııılardır. Di 
ğerleri ayaklarındaki geçici Snz-ilar 
yüzünden ilk yarxşlannı ııehrimizde Yll 
pacaklardır. Ankarada koşan!ar Pren-1 
Halimin Hümayun, Fikret Atlının V-4.
rad, Suat Karaosmanm Vido, Ren ve 
Fehmi Simsaroğlunul} Destegül ve Pu· 
lat isimli taylandır. Bunların iç 'nde 
Hümayun heosinden yüks'ek bir klb 
hayvanı olduğunu isbat etmiştir. Ge 
ı;en senenin en pahalı satılan tayı o!an 
ve Fehmi Simsaroğlu tarafından ııh 
nan Alişahın kardeşi Pulat henüz bir 
varhk gösterememiş, girdiği bir koşu 
da jokeyi üzerinden atarak irsi olan 
huysuzluğunu meydana koymuştur 
Geri kalanlar arasında Destegül tema 
yüz etmiştir. Henüz koşmayanlar ara. 
sında Ahmet Atmana ait o!an me'ihur 
Derbi gal;bi Mana'nm tayı ile Prens 
Halimin Ronflon'dan yetiştirdiği ü-; 
tay bulunmak'adrr. Bütün taylar nra.. 
sında Prens Halim ahıriylc boy ölçü· 
şecek kabiliyette olanı yoktur. 'Prens 
He.lim ahırına mensup tayların girm"' 
diği yanş~arda Fehmi Simsaroğlunun 
Destegülü ile F :kret Atlı, Ahmet At. 
man ve Cahit Apayık ahırlarından mu 
vaffakıyet beklenebilir. 

Üç yaşlı Arap tayları 
au ilkbaharda Ankarada ilk koşu. 

larmı yapan taylar arasında bir 
defa koşan ve kazanan Dabi en nazara 
çarpanıdır. Dabiye en kuvvetli rakip 
Can, Mihrace ve incidir. Ankara yarış 
larında bu tay!ar temayüz etmiştir. Bu 
arada bir defa koşan ve ikinci gelen 
Suat KIU'aosman ahırına mensup Hızır 
isimli tay da ihmal edilecek bir hayvan 
değildir. lstanbu'da mufaHakryetler 
elde etmesi muhtemeldir. Bunlardan 
hariç olarak Ankarada koşmayan yal
nız İzmirde yaptığı koşularda kuvve. 
tini gösteren ve ş:mdi Trakyada bulu
nan bir Nisan isimli tayın da ~ehrimiz 
deki koşulara iştirak edeceği söylen -
mektedir. Bu takdirde İstanbul yauş. 
lannın favorisi olarak Bir Nisanı f;ÖS 

termek kabildir. 

Yarım kan Jnglliz taylan 
9unlar arasında. şimdiye kaddr 11: 

mir ve Ankarada yaptığı ıı:o,u. 

!arda Suat Karaosmanın Menevişi rıı. 
kipsiz olduğunu göstermiştir. Menevi~ 
Ankarada girditi bütün koşuları ve bu 
arada ilç bin Jira ikramiyeyi dördütıciı 
Bolayır koşusuna rahat bir şekilde ka-
zanmxşbr. 

Menevisten sonra Pehlivan ve Soy 
dan isimli taylar en iyileridir. Yine Su 
at Karaoımanın Tiryaki isimli tayı da 
ihmal edilmiyecck bir kuvvettir. 

memelidir. zın. eskiden olduğu gibi ııimdi d~ 
Dört ve daha yukarı tenme terazesinin kefesinde ağırlığı. 

aa benim cibi sükt\neti sevenlerin ç 
yaştaki Araplar bu huzura ancak Bakırköyündc kavu 

Geçen senenin favorileri ol.an To· bilecekler, 
murcuk ve Sava bu sene d• v1.· Fakat bereket versin artık "Men 

ziyetlerini mtıftafaza etmektedlr~eı-. loon., un bir eserini çalak parmakla 
Sahibi ve seyisi değişen Tomurcuk t"1I ~ldıktan ıonra notayı bir tokatLı 
vakkat bir bozukluk devresi geçir.:nek pıyaralı: tirbuşonlu iskemlenin üzer 
tedir. Fakat bundan çabuk kurtulat.a <k fmldak ıibi dönen ve: "Fakat bl 
ğy muhakkaktır. Bu iki hayvan her ıııe mlainiz?., diye söze başhyan balkon 
safe üzerinde daima biribirleriyle mü iüıılü alafranga hanımlar yok; çok 
savi kuvvette rak.ib sayılabilirler. "eun kür piyano da yolı:, Şimdi onun taht 
lann pmdi!ik en yakın rakibi Ceylln radyo kurulmuş, 
tektir. Ankara yanşlarmm ilk hafta. Diin sabah, masamın başındayken 
larrnda iyi bir varlık ıöstcren Borayı Z1 odamın tam karşısında oturan k 
lS00-2000 metre mesafelerde ihmal eL ıunun açık penceresinden bir ses " 
memelidir Bunlar harioinde bilhassa mofilt,. hastalığının tarifine baı>l:ı 

· ı bi h "Hastalık, sağlık insan içindir_,, itr üzerinde darulmasr lAztm&'e en r ay 
van varsa 0 da Bozkurttur. Geçmez na. .• Fakat onunla fazla meşgul ol 

· ı ğ ·· t l" ld ~ ·ddl d' Y1 sevmem: Kalkbm dolaştım, arka bır hasta.ı a mup e " o Ugtı ı :ı. e 1- d 1 · bit · dl b k1 d' b 
len fakat buna raimen bu halinde her aya C ttım, sın Y~ e e un, 
h f k şt lan bu hayvanın garlı> ka ~eyle avunmak istedim, unutayım 
~ta. lo _urud n bahsı' mu"şterek mt:rak dim ... Ne mlinasebetl_, ''Hemofilı., 
surprız erın e "H fT 1 bitml tük . 
lılarmın sakınması Ibımdır. Ayni n U emo 1 ıd,, ve _,, ytaorf, ·ı~ eıı.m:yo 

d h t ol bir hayvanın böyle zun uza ıya vcn..ıen sı.ata ragm 
man a, as a an ld x... b " ı- r· ı ~--
h h ft ko•tu~•lması:mn ıslah mak· ne o U5unu ır ur u an ıyamauı 

er a a ,. • - b . di t fil' • b" 
d d ld ;;,. da oa u maraz şım emess etmıı ır 

se. ına ne erece uygun o u .. - " bl . 'b' ı b" · eli d 
nş ve ıslah encümeninden ıonılabilir. 111 ~1 1 omıu ~:m1~ ınmıo, n 
Diğer taraftan iki sene evveline ka- kargı ıle başımı ıgneliyerek kahkaha! 

dar ~zel ko~ulannı seyrettıpmiz Dah ~atıyor· 
Uyar ile İnci isimli arap hayvanlaı, da Sıhhate alt bir konfcran_ı.. iç 
şehrimize gelmişler ve koşulara gir . bir ~onaşma, hatti. bir musiki p&rç:> 

k · · lı la a bac.Jam.ı .. lar6r nı dinlemek ve dınletmek tamam me ıçın ça şma r .., ., · "k f tabi di 
İncinin bir zaman!ar İstanbul yaıı.şla.. ey e " r. . " 
nnm dört haftasında 2000 metrey~ kıt z~~n o?ur ~ ın~anmd. ca~I.,. 
d 1 afelerde arka arkaya bi • ;rene canın çı sın " ıyecegı ıleJ 

ar o an mes B d •. ik k 'f 1 . - d.. . 
rincilik kazandığı hatxrlanırsa, bahti u egış eyı mese esının .u.ıg 

yarın uzun ve İncinin k1sa mesafeler· zam';11 da ~3;1'dır; ?, va~ıt ~-e ~nsa 
d bu .. k'. favorilere tehlikeli birer kulagırun dıbınde gumbur gumbür ç 

e gun u ı k"" · ak · 'b· ak d k' ı b'l ki · ı ı ı ınan os sazın peşrevı gı ı se 
ra ıp o a ı ece en an.aşı mış o ur. O halde radyoda "Hemofili., bahqi 

Yarım kanlar lezzetle dlnliyen keyfi uygun kon:ş 
Bunlar arasxnda Prens Hallın ahr· 

nmn rakipsiz olduiu herkesçe 
malQm bir keyfiyettir. Bu ahır bari. 
cinde ise Alceyliin ve Sekban en &öze 
çarpanlardır 

Prens Haİim ahırı karşısın&, yüz 
de yetmiş beş Iran taşıyan Suat Kara. 
osmanın Mcn~şin.iıı ne yapacafı da 
merak edilebilir ... 

tİun bunu herkese dinletmiye hakkı 
madığım anlaması taı:ımdır. Boy 
candan yapılmış haklı bir ihtara kar 
"Allah Allah! Evim değil mi? Ne i 
tersem yaparm... Kimse benim key 
min klhyasr değildir.,. Gibi düşünen! 
de bulunur; fakat bunlar cemiyet hay 
tmın mecburiyet!erini takdir etmiyı; 
!erdir; onlar ancak tek başlarına bir; 
ziva hayatı yaşarlarsa o zaman :>öy 

Dev S H b 1 • düşünmiye haklan olabilir. Yok 
ıger por a er erı "ba,kasını rahatsız etmemek .. kaydı 
DENİZ YARIŞLARI - Deni'I b;ıy. 

ramr münasebetiyle bir temmuzda yapı 
!acak iken havanın muhalefeti yüzü:ı. 
den tehir edilmiş olan kürek. yelken 
ve yüzme yarıştan pazar &"ünü M.:ıda· 
da yapılacaktır. 

GÜL KUPASt - Gül kupası mus1 
bakalarında Fenerbah~e ve Maanf ta· 
kımlannın kırk dokuzar puvanta t:e 
rabere kaldıklarını, ancak Fenerbııhçe 
nin bir birincilik fazla aldığını ve Ma. 
arif takrmına bir muhte!it oldufunu 

el~erinde bir ölçü cibi kullanamryınl 
rın lokantada burunlarını kanştır~rıl 
dan hiç farktan yoktur 1 •1z'an., ı 
"uzan,. arasında şekil bakımı .. cb 
benzerlik olması minaca da yakınlı(!• 
lcabcttirmez .. , #& 

'ssommo· 
CAsomuar) 

ileri sürerek itiraz ettiğini yazmı<stık. · Fransanm en buyük roınaııc. 
Yukarı yqtaki İıngllizler Üçüncü kategori İstanbul birinciliiin tarından Emil Zola'nm en me,. 

de Maarif takımı kabul edilınedi&ln( hur bir eseri oıan bu roman pe 
Karanfilin bilıisizlik ve ihm&1 l'Ü· .,e ajanlar heyetinde de Fenerbançt' :)Üytik bir muvaffakıyetle Türk 

zünden ayağı koşamıyacak bit nin itirazı haklı bulunduğuna göre ba ı:eye tercüme olunmuştur. Mu ' 
hale getirildikten sonra Prens Halimi"I hakem raporu okunduktan sonra gill ercimi merhum İsmail Müştah 
Romansı, İngiliz atlan içinde hemen !ropasmm Fenerbahçeye verileceği an :VIayakon'dur. Tercüme o kadnr 
hemen rakipsiz kalmrştır. Milsavl kı. Iaşdmaktadrr. Ancak atletizm ajaıu d ı ade, o kadar güzeldir ki sank 
lo ile 2400 metro mesafeye kadar R~ bu kupanm hiçbir kaleye v~i!memes fürkçede yaz'llmıs bir şaheser-
mansa tehlikeli bir rakip olacak hay. hakkm~a oldukça garip bir mütalh lir. Kit.ıp herkesi alakadar eder 
van bugünkü §artlar içinde yok r!bi. ileri sürmektedir_ Bllliassa bütüu işçileri, fabrikr 
dir Mesafe 3000 metreye lı:adar wıar ATLETİZM $AMPlYONLU"'U _ ımelelerini, patronlarını dalı 
ve ·iyi formlannr bul.mut olurlaın v J"k l d 

tsta11bul aUetizm şampiyonlu~ pa • ııyade a"' a an. rrır, _Seve sew Gonca ve Özdemir ile Romansın yan, ... k h b 
lan enteresan olabilir. Fakat bu ikı zar günü Fcnerbahçe stadında yıı~ıb - lkunaca en mu ım ı.r eserdı· 

ca.k.tır. Bıı seneki nıüsabakal .. - fede rş hayatında geı:inıini temin ed~ hayvanın ancak sonbahara doiru Jiizt! .. u.. k 1 ka 
leceklerini sanırım_ Şimdilik iyi bır rasyon talimatına aykırı olarak yint. ı büt~ ız ara ve drnlara d 
formda değildirler. Bıınlard&iı ba<skı puvansız yapılacağı ıöylenmekrt!dir 1 tavsıye olu.?ur. 
Romansın en büyük rakipleri, Fik.;et Buna sebep, gül kupas1 müsabaknı"ld'I Fiyatı 12:>. kuruştur. 
Atlının Umacı ve Gungadin isimli al bazı ltiraz!ann serdedilmiş olmasıdır. HİLJ\1'f KT'I' AB"EV1 
!andır. fyi çaltştırtlır ve üzerlerine dt! Bizce itirazlann bir müsabalranı~ ı:u ,_ 

4 4 "" 

yarışı!\ gidiş şekline cöre taktik '-«l· vansız olarak yapılmasını ve netıcefle 
lanabilecek kabiliyette jokeyler bin • şampiyonluiu hak eden kuYVetli tar.tim 
dirilirse bu iki hayvan Romansla bo,. hak.kının neticesini değil, bllllı:is !ılctin 
ölçüşebilecek bir duruma girebillc!er. daha iyt yapılmasını icbettireceti ;JÜP" 

Aksi takdirde hatta Buket ve DeMei hesizdir. Diğer taraftan İstanbul atlf' 
kar11ısında bi!e şimdiye kad.ır olduğ-.1 tizm ajanı da talimatnamelerle mukay 
ıibi her zaman bocalamakta devam ~ Yet o!madıiınr ff istedii'i sibi hareket 
deceklerdir. Buket ve Demete gehn ·e, edeceğini ııöylcmektedir. 
bu iki hayvan Gazi ko$0sunda belı:le'l. ALMAN TENİSÇİLERİ - Antı:ııra 
miyen mağlftbiyctlerinden sonra tıtmo. da muvaffakıyetli müsabakalar T•J'an 
men formlarım kaybetm.fşlordir. Eııki Alman tenisçileri Koch .ve doktor Eg 
vaziyetleri.ne geldikleri takdirde Y\4kl!I. gert bu hafta Dağcrhk JtlflbUnde ı>J"1't 
rıdaki favoriler arasında yer alaİ>i!-e • yaaıklardrr, Çolr atletik iki tenls;i t\. 

ceklerdir. Bugünkü İngilia atlamırıı bi lan Koch ve Dr. Eftcrt'in madan bü 
rinci sınıfını teşkil eden bu saydıkla- yük bir alaka Ue beklemektedir. 

Devlet Limanları ı,ıetme Umum Müdürlüğünden 
Tadil edilen Trabzon Liman işletme tarifesınin 10 Temuz 942 tari-

hinden itibaren tatbik olunacağı ilan olunur, (7311) 

lioJ\~U &.~A. &. t .l.d.lttV::>lJ 

HALiDE PiŞKiN Beraber 
Harbiyede, Belvü b~hçesinde 21.30 d.ı 

BENi ÖPÜNÜZ 
Komedi - :; - perde 

Mübaşir alınacaktır 
lSTANBUL CUMHUR!VE'f MUDDitIU· 

MU?ıULIGtNDF.N: btanbul A•lli:veunde 
a"k bulunao 10 lira asli moaşlı piyıde mli 
ba~irlllclerino lıl'emurln Kınununun 4 r.ncı 
maddesinde yaulı ,anlan hAir olanlar ara 
1tndan mılubaka ile mUnaslpleri alınm 
Uzero ıo temmuz 942 rilnü imtihan yapıla 
cakbT. 

Tallpleri.rı mıılı:tari vesika ve 6x9 ~tlytlk 
lftfündc 4 lotofraf ile birlikte ıneı:ktir ta 
rihe kadar Istanbul Adliye Encu"l)en·~ \. 
racaatlan. 

KAYIP - Şebinkarahisar askerhk ıtube 
•İnden aldıfrm ••kcrlik vesikasını r.ayi e 
tim. Yeni•inl çıkaracai(ımdın eskslnin 1 
mU kalmamıştor. Selıinkırahisar Anna 
yilnden Abdullah oflu 1314 doğumlu Duı 
aun A., 



' 
Kok ve Maden Kömürleri Satışları 
Kömür Sahş 

lstanbul 
ve Tevzi Müessesesi 

Şubesinden 
; 

Kaloriferli binalarla resmt Ye husus! mflessesata. lokanta, süthane, ve 
benzeri mahaller mutfaklariyle küçük dökmeci, demirci gibi emafa ve
rflmekte olan kömürlere illveten hu;ust me$kenlerin 11obalarma d.a kış 
ihtiyacı için kok kömürü satışlarına aşafldaki e11aslar dahilinde-: 

10 Temmuz 1942 Cuma eünilnden itibaren başlanacaktır. 
1 - a) Sobalar, b) kalorifer, d) lokanta, süth~ ve buna benzer 

mahaJlerin ve küçük dökmeci ve demirci ıfbi esnafın sanatlarma yarar 
köm ürler için üç I!evi ihtiyaç beyan1amesi hazırlanmıştır. 

2 - Sobalar için ihtiyaç beyannamelerinin 10 Temmuz 1942 Cuma 
sabahından itibaren aşağıda yaı.ılt yerlerden tevziine başlaııacaktrr. 

a " Kadıköyde itfaiye karşJLSmdakJ Ht~ bürosundan. 
b" Tophanede Gümrük k&r:sıstnda Kozluca banı altındaki satı:s bfiro. 

ııundan, ... 
c" Yedilrule Guhanesindeld sat11 bürosundan. 
d" Bu ilAnda yazth bayilerden, 
3 - Sobalar için kok kömürü tahs mahalleri lldnei maddede ztkri 

g~en bayilerin mağaza ve dükltAnlariyle yine ayni maddede yaztlı Ka
dlköy ve Tophane satış büroları ve Yedikule Gazhane!ljdır. 

Kadıköy satış bürosu, Kadıköy deposiyle Kurb;ı_ğalıdere gazhanesi i
çin, T ophanede Ko7Juca han altındaki sat~ bilrosu, Kunıçeşme kok depo
siyle Dolmababçe ve Yedikule gazbani!lerl ieJn, 

Yedikule gazhanesindeki satl§ mahalli de yalnız Yedlkule Garhanesl 
tein ve bayiler de yalnız kendi matata ve dUkkAnlan için satış yapacak
lardır. 

4 - Resm! ve hususi mnesseselerle lrflçük demirci, dökmeci ve ben
ıeri esnafa, otel ve pansiyonlara ve kaloriferli binalarlrı bilumum maden 
komürüne ait beyannamelerin tevzi mahalli ve kömür sat!$ mevkii, Ga
latada yeni yolcu salonunun Qçünc<i katındıdd merkez bürosudur. 

5 - Kadıköy, Tophane ve merkez sabs bürolariylP. Yed ikule gazha
nesi.ndeki büroda bir tondan ve bilOmum bayilerde de yüz kilodan aşajt! 
satış yapılınıyacaktır. 

6 - Kaloriterli binalarda oturanlara ~hin fçln kalot'fferden başka 
vasıta da yakılma..'t üzere kömür verlleme-z. 

7 - T alimatnamede, beyannamelerih tasdikine ait olan maddeler a
~ağıda yazılldır. 

Madde 3: Aşağıda yazılı: ~ahıs ve müesseseler ihtfyaçlarmı beyanna
me hükmünde olmak ve matbu beyanname ile istenilen malömatt ih
tiva etmek üzere birer resm! mektup ile bildirebilirler. 

A - Devlet, vilayet, belediye idatt ve müesseseleri, memur ve müs
tahdemlerinin ihtlyaçları hariç, 

B - Memurları 3659 sayılı kanun h ükümlerine tabi müess~eler, 
(memur ve milstahdmtlerinin ihtiyaçları hariç) 

C - Elçilik ve kon!olosluklar ile bunlarm Dl1!murlan (memurara ait 
olan mektupların mensup bulundukları elçilik veya konsoloslukça tasdikli 
olmac;ı lhundır. ) ,, 

D - A. B. C. fıkralan haricindeki amme mti~seleri ile umumi 
menfaatlere bildim müesseseler, (memur ve müstahdemlerinin ihtiyaçları 
hariç,) 

E - İhrakiye icin gemUer. 
Yazılacak resmi mektuplar veya b@yannameleı:, mü€s~eselı?ri temsil 

erienler tarafından imzalanır. Bunların başka bir makam tarafından tas
dikine ihtiyaç yoktur. 

Madde 4 - Lokanta, süthane ft benzeri mutfE!'k ocakları, küçük de
mirci ve döklimcüler, şeker, helva, pasta gibi maddeler imal edenler, ko
lacı, lekeci gibi esnaftan ötedenberi kok, taş kömürü, linyit Takacak. te
sisatı olup da işlerin! bunlarla gördükleri sabit bulunanlar iş yerlerınde 
kullanacaklat'l kömilr için verecekleri ihtiyaç beyannamelerini varsa bir
liklerine yoksa belediyeye tasdik ettirirler. 

Madde 5 - Dördüncü maddede yazılı olm17an sanayl müesseseleri ve
recekleri ihtiyaç beyımnamelerini bağlı bulundukları mmtaka lldısat mü
diirliiğüne tasdik ettirirler. 

Mad<le 6 - Teshin sobalan için verilecek ihtiyac beyannameleri 
Halk dağttma birlilderi tarafmdan tasdik edilir. 

Madde 7 - Tıcarethane, yazıhane gibi hıılk dağrtma birliklerin~ tabi 
olmıyan mahallere ait ihtiyaç beyannameleri tasdike tabi değildir, Şu 
kadar ki bu mahaHere ait ihttya() beyannameleriyle kömür isteyenler ta
pu ~enetlerinl veya musaddak k ira mukavelelerini ibraz ederler. Verilen 
j{ömürün nevi, mikdarı bu 'reı:ikalııra ısa.ret olunur. 

Madde 8 - Aşağıda yaaıl.J t\Uloaııeseleı:in ilıtiyaç beyannameleri taş-
clika tabi değildir.,. - ' 

Semti 

Fı.tih 
Aksaray 
Cibali 
&yaztt 
Çrmberlitaı 

Ahırkapı 
Eyüp 

Fener '' 
Şi~li .. 
fiomonti 
N,şı;ntaşı 

Beşikta:ı 
Maçka 
Taksim 

a• Smhaı m«fe'sseııeıen 
a" Kaloriferli bindar 
c" oteller 

Bayilerin 
lıml 

Semti 

Dani~ Poroy 
Cemil Arslan 
Ali Halit 
Hilil IJ:aydar 
Osman Tuncer 
O~man Tuncer 
Mehmet Ali Özer 

Hakkı Öğer ' 
Cemil Kapıcı 
Mehmet Konuralp 
Feridmı 'O'~ok 
AU Rıza Öne, 
Tt:vfik öneş 

ı Murat Başulaı 
İsmail Hakkı Xa· 

ve Adresleri: 
dreel 

Fatih Feyzullahefcndl sokak No.%5 
İnebey mahallesi No. 19 
Cibali 
Yeniçeriler caddt>Si No. 150 
Matbaai Osmaniye ısokak No, 23 
Ah!r kapı 
Camiikebir mahallesi Kalenderha
ne S. 22 
Fener Vodina ~d~dı;I No. 125 
H"la~ldlrgazi caddesi No. 187 
Halaskilrgazi caddesi No. l 
H:ıli.c;kftrgazi caddesi No, 343 
Nişan taşı 
Beşiktaş Hayrettin iskelesi 
Teşvikiye No. 127 

' ıı basakal 
Taksim sineması karşısında 

ParmakJCapı Suavi Alemdar İmam sokak 
G<ılatasaray İbrahim Çayhan Galatasaray Yft!İ\<irşı caddesi 
Asmalnnescit Hidayet Ayangil Premeci sokak No. 12/ 14 
Kalyoncukulluk İzzet Gülten Kalyoncu kulluk karakol yanında 
Galata ·' >\ptullah ve Burhan Okçumusa cadde:'!! 
Tcıpbane ~f'hmet Şengül Tophane Boğazkesen cadedsi No.15!! 
Ka.mnpa~a ifümü Türkoğlu P:asnnpaşa 
Fındık.11 Sadullah ve şeri.ki Hamam arkam sokak No. 1., 

.. 
1.rnavutköy 
Kadıköy 

,, 

" Kızrltoprali 
Göz tepe 

Eren köy 
Üsküdar 

Fahri Dölen Mebuııan caddesi No. 9:;.97 
Reşit Mebusan caddesi No. 113 
Hüseyin 'O'nal Amavutköy çarp içl 
Mustafa Yorgancı Söğütlü cadeııl 
Sadettin Bilensöı Söğütlü caddeııl No. 23 
Fazıl Zaim Yeldeğirmeni Talımhane meydan? 
Vahdet Pekel Rıhtım caddesi No 22 
'.Asım Aslan Çuhadar sokak No: 21 ·, 
Müfit Dikmen Thlamur Caddesi No 12 
Halil ve İbrahint İstasyon cadedsi No, . 77 
Balaban ' 

Hatboyu No. 22 

ı' 
1 

Am etl!(adan ln~iliz-ce 
Radyo Neşriyatı 

, Amerika 
lngilizce 

Radyo Şirketleri Türkiyedeki 
Haberler Neıriyat Saatlarını 

Dinleyicilere 
Biidlrirler 

Dahra onnfntn 
Kil•ild Metr~ Türkiye Saatt 

18 : 00- 18 : ıs 

18 t 15-18 : 3D 

19 : 00-19 : 15 

19 : 15-H : :to 
20 : OU-20 • lS 

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

20 : 45- 21 : 00 

21 : oo-zı : 15 

Program 

n 

" Halx>r lerin Tahli1l 
Haberler 

n 

B ab t1rlerin Tahlt~f ,. 
,, 

Haberler 

.. .. .. 
' H aberlerin Tahlili 

,. Haberler 

" 
" 
• 

Bat.· ~ ıcrin T ahlH& ,, 

" 
tt 

Haberler 

,, 
,, 
,, 
" 

,, 

Haberlerin Tahlili 
" ,, 

" 
21 : 15-21 : 30Jraberlerin Tahlili ve Müzik 

21 : 30-21 : 45 '·· 

,, 

,, 
Haberler ,, 

p 

• 

Haberlerin Tahlili 
" 
" ,, 

Aaberlerin Tahlili ve Müzi1ı: 
21 : 45-22 : 00 Haberlerin Tahlili ,, 

" ,, 
,, 

Ha~erin T ahlili ve Müzik 
22 : 00- 22 : 15 , ·~ Haberler 

23 : OO-Z3 : U 

Jll 

23 : 30-23 : 45 

~3 : 45-24 : 00 

,\,, . ,, .,,., 
,, 
,, 
" 

,, 
Haberlerin Tahlili " ,. 
" 

Gi1nler 
Radyo 
Merkezi 

Pazartesi, Çarşamba, 
Cumartesi 

WRCA 

" 
•• 
. • Pazar 

Bergüa 
n 

Cumartesi ,, 
,, 

P azar 
Her .:ün 

" 
P azu 

Her gün ,, 

P azar 
Her gün 

~ 

Pazar 
·Pazartesi, Çarşamba, 

Cumıe.rtesi 

Pazartesi, Çarşamba, 
Cumartesi 

WNBI 
WBOS 
WGEA 
\\·LWO 
l\'CW 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WGEA 
\\LWO 
wcw 
WGEA 
WRCA 

WNBI 
WBOS 
WGE A 
WLWO 
wcw 
WGEA 
WRCA 

WBNI 

WBOS 
\\'LWO 
WBOS 
wcw 

" 
Pazar 

" 
H 

Pazartesi ila Cumartesi WL WO 
•• ,, 

P az11 ,, 
" 

" 

H 

Her ııü.n 

" 
~azaı 

" 
" 

Her gün ,, 
n 

Paz3,J' 

,, 
Her gün ,, 

,, 
" ,, 

" ~BOS 
,, wcw 

WRUL 
\,' RUW 
WRUS 
WRUL 
1\-RUW 
WRUS 
WLWO 
WCBX 
WCRC 
ll'RUL 
WBUW 

. WRUS 
WLWO 

, WBOS 
WCBX 
WCRC 
"'RUJ~ 
WRUW 

WRUS 
WLwo 
WLWO 
wcw 
WLwo 
WBOS 
wcw 

" " CUA 
Pazartesi ila Cumartesi WRUL 

,, WRUW' 
" WRUS 

Pa-ıartesf WRUL 
H WRUW 
111 WRUS 

15,151 

17,180 
15,Ztt 
15,331 
15,250 
15,850 
15,150 
17,730 
15,ZlO 
15,330 
15,Z50 
15,850 
15,330 
15,150 

11;1so 
15,!10 
15,330 
15,250 
15,850 
15,330 
15,150 

17,780 

15,210 
15,25;) 
15,210 
15,850 
15,250 
15,210 
15,85, 
11,790 
9,700 
6,040 

11,790 
9. fn(, 

6,040 
15,250 
15.270 
17,830 
11,790 

t .700 
s.ot.o 

15,!:if' 
15,210 
15.270 
17,830 
11,790 
9,700 

~.040 

15,250 
15,250 
15.850 
15,250 

15,210 
15 ,85~ 
17,830 
17,790 
t ,7tt0 
6,040 

11,790 
9,700 

6,040 

19.8 

16.8 
U .7Z 
19.56 
19.7 
18.9 
19.8 
lfi.8 

19.7Z 
19.56 
19.'7 
18.9 
Ut.Si 
19.8 

16.8 
19.72 
19.56 
19.7 
18.9 
19.56 
19.8 

16,8 

U .72 
l!U 
19.72 
18.9 
19.T 
19.72 

18.9 
:Z5.4 
30.9 
49.6 
25.4 
30 t 
4-9.6 
19.'1 
lt.6 
16.8 
25.4 
3~.• 
f0.6 
19.7 
19.72 
19.6 
\8.8 
25.4 
30.9 
49.6 
19.7 
19.7 
18.9 
19.7 

19.72 
18 9 
16.8 
25.4 

3ft9 
49 • .6 
25.4 
30.9 

49.6 

Clu Listeyi LOtfen Kesip Saklayınız) 

,, VEBOLID Ltd.---. 
l9Vfçrede Vobbolllto A, $. Umumt Vekrll 

Suclald khıect alan tas!lye cibazlan için lüzumlu ıruıd(ieler n yedek 
parçalan ~.ı,tfr. Saytn müşterilerimize ve acenta larım.ıza fll.n olunur 

VEBOLlD Ltd. Şti. 

,, 
Kısrklı 

Muharrem Zileli · 
Murat Erginer 
İbrahim Yolal 
!'-ll Çetindağ 

'O'sküdar Eskihamam No, 8 
Balaban l!kelesi 
Tophanelioğlu tramvay caddesi 
No. 81 

1..._ Galata BllMı> sokak Bily{lk Tünel Han No. H - 15 P osta ltutmu 

-.ı••••••••• 1094. Telefon : ·H507 , ! 

Altm ordu cadedsı 
Ayyıldız cadesi 
Banyolar caddesi 
İskele caddesi 

Saç bıakımı gilıelliğiıı en 
birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 

; 

,, YENi _____ , Büyükada 
Heybeliada 
B.:ktrkl5y • 
Yeşilköy , 

Beşiktaş 

Aksaray(• 

Sait Genç 
'Jfafü Özk:aptan 
Ömer Bıı$ka1 
Osman Gürer 
Yakup Uzun 
Hüseyin Aksu , .. , 

Şenlikdere Çatlakçe:me No. 8/12. 
Hiiselti caddesi No. 110 

(7368) 

: ı ViDOLU BEZİK KİTABI . 
ı, Satış yeri: lKBAL KİTABEVi Fiyatı: 50 kuruştur. · 

1l-•H•er•e•c•za•n•e•d•e•s•a•tı1•h•r._, ,__ , : 
,,. 1 t 

~ ıııı•ıı •~• •ııı•ıııı•ım•ım•ıııı•ııp•ıııı•ıın•ıııı•n• '\ DADI ARANIYOR 
=.- 1 D E A L B U R O 1 İzmirde 8 aylık bir çoeuğa bak-
- § l mak !lzere bit' dadıya Uıtiyac i . Yaz.an: iktisat Doktoru GASSON ! ; ~~'!1:k ::~auar:~~c~e~!~nN!4;704 § Dıyor ki: "Az masrafla iyi 1§ yapmak. para kazanmak 1 j' ,_ · · 

~ istiyorsanız, "iDEAL BORO" ya okuyunuz.., § ZA.Yt - •t eummlt blılkletimiD Pli· = Satış um: r AN 1 danbı4 1 ~::ru.~,.ı otınuft1jr. HillaılD olınaiııtnu illa 

1 f!• : Kbtit inhinn nld mtıdtıril P. g, - .,,... rıyatl 50 Kurut 1 Kinı oıı11 P. Kiq. 

1 S t • T M / - KAYIP - Elimek karnem ile nıaJOl ba· a ı~ yerı - AN atbaaM - 8tanbul = vlyeı nr,kanıı ve tDtün nıhnt teslteminl 
L ..,, llll . llll • , kavMttlm '" Yenilerini alıı:afnttdaıı hükllm· • "" •ıııı•ı1t1•ı11191ı ııı•ııtı•tıll•llll• ıııı•nı leri J'Oktur. E)'Op ramii lr~bir civarında 

10 ntımarada Hana Ozbay,..~ 

1
"" Dr. İHSAN SAM1~ '' 1 

BAKTERİYOLOJİ Saçınlzm ipek gibı parlamasını 
LABORATUARI 

umwnı lı:aa bhlilltı. frengi 
ıok:W oazanndan (Wuserman 
; e Kahn teamQllert) kan ktırtıy
ll'IU aayılması. Tlfo ve aıtnıa 
ııutalıklan teşhki. fdrar. cen .. 
ıı.at. baJt'am, kazurat ve IU tah
lilltı. Qltra mikroskop!. hUSWI' 
aıt1ar !stlhzan, t anda Qre, ee
lter, IOorill', ltollelterln miktar
Larmm ta:rtnı. 
Dlvanyolu No. 11!1. Tel: 10981 

ve yumu,amasmı arzu ederseniz 
başınızı 

ÇAPA MARKALI 
1 
1 
ı :( ( K A L lJ • 1 

' 

el sabunlan ile :rıkay!znz. &s-
taki kepekleri 2-3 defada izale 
eder. Bakkabnndan isteyiniz, ' 
Toptan sat~ yeri: İstanbulda 
Hasır iskelesinde 2• No. 

ı 

8 - 7 - 942 

,~ ........................................ , 
Meshur S i N G E R Saatleri 

1942 MODELi 
Nikelden mamul fevkalade daya.. 
nıklJ ve kullanışlı olan bu saatin 
makinesi hususi olarak imal e
dilmiş çok doğru işler ve hiç 
şaşmaz. Saatin arka kapağında 

bir "Lokomotif,, resmi vardır. 

FiATI 25 LIRADJR 
Taşradan sipariş vukuunda bir 
lira ilitvesile bedeli peşin gönde. 
rildiği takdirde saat gönderilir. 

ADRESE DiKKAT: 
-S..-1 N_G_E_R_ Saat Mağazası 
İstanbul Eminönü Cad. No. ll 

1 ı 
, ................................. ı .... ..,_ 
1 Niıantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 

1 - Okul binıı.sinda ;raptınlac:ık bazr tamirat ve tadiJAt bleıi açık 
eksiltme7e konubnustur. 

2 - Keşif bedeli 9903 lira ı9 ku~ muvakkat teminatı 742 Ura 'IS 
lmru:ıtur • 

3 - Ek:9!Itme 1942 J"l]ı Temınuzunun 17 incl Cuma gilnü akpftlı 
sut H de Yükııek Mt>ktepler Muhasipliği binastnda toplanacak koınfs-

700 taraftrıclan yapılacaktır. 
f - Muvakel~ genel, hususi ve fenni prtnameleri pro3e ve ~ 

bQUısasiyle buna müteferrl evrak Pazartesi ve P~be günleri •bah 
g dan 12 ye kadar idaremizde görülebilir. 

6 - lsteklllerln en u bir taahhütte 6000 liralık bu l§e benzer titr 
tş yaptığına dalr fdarelerinden almış olduklan vesikalara dayanarak tstan 
bul ViJAyetlne müracaatla eksiltme tarihinden S g{in evvel alınmış eh· 
liyet ve 19~2 mall ytlfna ait Ticaret Odast vesikaladyJe komisyona gel-
meleri. ''Wi. ıı~ ... lıt•"" • , ~ ,(7060~ 

NI HAT IŞIK Sirkeci Hamicllye caddesi No. n 
Posta kutusu 346 

~0,000 adet portatif çadır direk ve kazığı pazarlıkl<ı eksiltmeye kon · 
mu~tur. İhalesi H/7/942 Salı günü saat 14,30 da Tophanede 1st. Lv. 
Amirliği satın alma komi15Yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 21.250 
lira, ilk teminatı 1593 lira 75 kuruştur. Nüm tmeleri k omisyonda g~ril-
lür. İsteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (62 - 7184) ----Beher kutusuna 2~0 kuruş tahlnin edilen 100 kutu kı.rmtzr veya 
pembe mum alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/ 7 / 942 P<ızartesı günü 
saat 1$ ile Toptıanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yap•lıı
caktır. ltatl temb.atı 37 lira 50 kuruştur, Şartnamesi komisyonda gori.i-
lür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (611 - 7237) ----4X20X2 eb'admda 24,000 adet anbalaj tahtası ;ılfr.aca ktfr. P azm·ltkla 
eksiltmesi 13/'7 /942 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda yapdacaktır. Şartnamesı komisy onda görü
lür,- P arti parti tesl1mata Ubi olan Jşbu kereste için isteklilerin teminat-
lariyle belli saatte k omisyona gelmeleri. 171 -:-- 7282) 

~-,,,,_-

25 ndet yangın söndürme Aleti ile 8 kilo tetkaklörür dC\ karbon alı
nacaktır, Pazarltkla eksiltmesi 14-7-942 Salı günü sa:ıt 15,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satm alma komisyonunda yapdacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 630 lira kat'l teminatı 94 lira 50 kuru~ur. Nümunesi komis
yonda görülür. İsteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (75-7346) -----Beher adedinP. fiB santim fiyat t ahmin edilen beş milyon ::ıdet baktr 
çadır düğmesi müteahhit nam ve hesabmıı pazarlıkla satın alınacaktı r. 
thalesi 15-7-942 Çarsamba günü saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. Amir
liği satın alma komiı:yonunda yapılacaktır. Niırıunesi l<Clmisyonda göru
lür. İlk teminatı 2550 liradır. Taliplerin bellı vakitte komi<ıyPn<ı gelm~-
leri, (77-7348) ----

Adet 

127,500 köprlllQ sOrgft, 
127,077 köprüsüz sürgü, 
1%4,414 kesme kanca. 
Yukarda cins ve mikdarı yaz:ı.ıt üç kalem malzemenin müf,.ahh it nam 

ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 20-7-942 Pazıırtesi günü saat 15 te Top
hanede ist. Lv. ,Amirliği satın alm'l. komisyonunda yııpılacaktır. Dök
meden olursa tahmin fiyatı 9461 lı ra 46 kuruş ilk tem inatı 709 lira 61 
kuruştur. Sarıdan olursa tahmin bed.-!i 18,014 lira iki kuruş ilk teminatt 
1351 lira 5 kuruştur. Nümuneleri komisyonda görülür. Taliplerın belli 
vakitte komisyona gf'lmeleri, , (76-734'1) 

Adet 

10,000 Amt>ul Arrenal O.lt 
10,000 " Em etin 0,04 
10,000 " Novokain O,G2 
10,000 " " adrenalin 0,02 
10,000 • striknin 0,001 

Yukarıda yazıL beş çeşit ampul allnacakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 
1317/ 942 Pazartesi günü saat 15,15 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alına komisyonunda yaptlacaktır. T ahmin bedeli 3425 lira, ilk teminatı 
256 lira 87 kuruştur . İsteklilerin belli vakitte komisyon;ı gelmeleri. 

(70 - 72.39) 

~ ................................ im ... , 

Hcirp ·. Okulu Komutanhğından 
1 - A9ağı:da ya.ıılı şartlan haiz okurlar Harp Okuluna alınacak· 

lardır: 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okuluna, Ankara 
haricinde' bulunanlar bulundukları yerin askerlik şubesine mtı-

.' racaat edeceklerdir. ·.111 

B ~ Kayıt ve kabul muamelesi 1 Haziran 942 den itibaren başl:ımts 
V'e Ağustos 912 sonuna kadar temdit 0dllıni~ir. Bu tarihten 
sonraki n:füracaatlar kabul edilmiyecektir. 

2 - Glrlı p rtlart: 

A - TOrk ırkmdan ohnak. 
B - Lise bıtirm.e ve olgunluk lmtihanmı vermi9 bulunmak, ./ 
C - Tam tP.Şe.kldlllü heyeti sıbhiyesJ olan askert hastanelerden (Harp 

, okuluna giJ'er) kararlı sıhhat raporu almak, 
D - 18 ili 2i ya~da olmak (24 yaşma lirmiş otanlar altnmaz.) 
E - Diğer prtıar askerlik eubelerinden ve Hart okulundan öğrenf. 

• lebillr (6632) 
............ _____________ mal __ , 

§abip ve nepiyat m tidftrfl: Halil Lutfl oardiln<'D 
Gazetecilik ve nesri.Yat T. L. S. l'AN M.atbaaıu 

... 


