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[SUAkşaml 
Fransa yeniden 
Harbe girebilir mi? 

Yuaa: SADRI ERTEM 

L AVALlN dö Golcülerin emrin.. 
de balımaa .koloJıJlere '-ar. 

~etmek .. tedlğlDe ve bo ımretle 

W'ıalUlaDID nw suretıe mlbver leblne 
laane lttlrak e4eoettne d.ıı.1r Loodra. 
4laan bası baberler J&yılma.ktadır. 
Uvt.ı Franu ve mihver hakkında.. 

ld söröflerini %2 ba&lran au$ku ile 

bab etmlft.l. Bu antkwıda Vlfln.la 
~ •rabaUe mUıverhı muza(. 

hır olmaemı latedlttm bOdlrmltU.. Fa. 
kaı aJll) •maada da Fr&n-.nı• Al. 
lllan711AJD L'.Jlw1ıle ftW aıınıeıe de.. 
tu. aıacıa.k Almaııya;ra lş91 gönder. 
IDell ametlle yaıdml edeoel1DI aalM.. 
.... ta. 

UvAI D bM1na naıkmıu ııö1ledlil 
-...... Somel ordalan lasWz lmT. 
"tetlerille .. ,.. &aarroza soomlt lın. 

IQlamakıa1dı. Ve Romel T.&fe.rbılıa ilk 
~erlDJ Mılır hu:lutlanmıı gar. 
lıaı.cla &opl&maya bBalamıttı. O zaman 
.\lw lıo•nuAuı bug11ll buloJMlalu 
'UaadaD 1500 kilometre da& ~
dl. Bactbt urp 06lde c1el'llr 11ıllllll'm 
t9111 eabalarmda cereyan edlyor. lA. 
Yalla o saman Fransa ve mu.ver mG.. 
••uıbefilerl baklanda çlzdltl lefta. 
da o ~ pıdkol«tJlk prtlanm, 
O ......,.m kıaplamu g6ril,Joruz.. O 

~ söf'81b bırtbl ve ,aıtıı.k1 
ca.ımaar için de bir ..., bir pre•lp 
..._tuu MI& kabul eomıtyorm. 

Her &11111 lıeDdlne göre bir poUtUı 
llaftlllett, bir diplomatik manııtı ftl'. 

ta'. Falıa& UvUD bcJtlnlerde Fraıı. 
-,. fllll bir aaretıe harbe eoıa.cak 
... durama karar ftl'llleld beldene -
--.. Vaid& L&v&lln möst.emlekeler 
-..uert De g6rfttmelerl sonunda bly. 
.. bir laa~rln ona;ra çıkmaaı möm • 
lıln elablllr. Faka& ba haberin orta.. 
>'a oıkmMı f'ranasnın y-lden allAIL 

.......... " AJm.aya eafmcla yer tat. 

.... - poUUk& bal;nnm...,. maimi, 

...... ta.ld bir .ebeb olamaz. 
Pellabcla makul ve mannldı aıL 

....... llllkyMı aeUoeler Te mova~ 
~erdir. BqtblJdl dumm U.vU 
... lıılJle bir lııarelre&e hı•nllz mDıııalt 
tltodlr. ÇDnk8 mtUtenk ontulan 
......_ matlap olM cıa, batı& llıem 
~ Onuyaya oeklleeler blle L&. 
'illa AmerUııa ve lngt.ıtereyi mobte. 
llt .. lnmlardMI lleube katmak mec.. 

'-":retındedlr. 
8lr defa ba lagtllz ft Amt'rlk

'-al'l'Ud&noa Ye8fleler verebilir. A. 
'-ertıı. ve IDgtıtereye taarrm vMl • 
'-a ~rmek Vl~lnln !f9ple.le ellnde 
~ blrtalam ubalan terketme.. 
.... kola71aft1nr. A.J"ld samanda el& 
Golecuerta eline ~ bu ubalann 
~tac.Jı propap.nda b&TUJ Uvl.. 

Pek ıdyade •nablllr. O aman lA. 
"il 111a.tevUatn emrlncle oabtaa " 
~h btıll&bm& ntanclaf feda edm 
'-t a4am ~nde gibtermek mDtte.. 

' ve cM Golctller l~n daha kolay 

"-· 
~ )'&llmda Vl§l7' dalı& be. 

...... hareke& etmeye icbar eden bir 
~- daha Yardır. Vltl Amerlk&ya 
~- balnmtndan sıkı bir surette a. 
~· Açiık ıçtack krvranan Vlfl 
~ • ......._ laelllbı Ml!lı f&rdan bile 

~ olmsdaa yeniden bir harbe '""'71 ırhe almuı mftmldlll detti-
.-.... Pe~io lhtfyatlı rakkae t::- ile iııa bal ~ytlk bir tezat 

.... --. " p._. lrellcllal ,..ıcıen Ur. 
'-~ &akdlrde baııı1 oı..cM 
;::' bir vaziyet Vlflnln pttnalple.. 

' bit de tevafuk etmez. Ba tall. 
' -.. o.karm ebemmf7etl ""hibe llldllvertn mDtt.eflk adıatlle. 
'-"~~~ .. 

Muırdaki muharebelere iftira eden bir lngiliz tayyare.ine 
bomba yükleniyor 

llormaaılla dolra 
gldea 

Bir müttefik 
kafilesi taar- · ı 
ruza uğradı 

Amerikan taaklan 
gönderen bir gemi 

batırıldı 
Aynca •em •emi de battı 

Berllll. 6 (A.A.) - Kurmanak& 
doğru yol alan bir d~n kaf1lealne 
Alman uçaklarlle deniz:ı.Itı gemileri.. 
nln yaptıkları hllıeuma da.lr Zvoeıt 

tlbr Blatt gazetesinin aakeı1 kaynak_ 
tan haber &ldıpa g&e, Alman pilot 
lari A1Derlün ~n yüklt1 t&§ı.. 

tm tahrip edilditinl görmekle kalma. 
ml§lar, bllyük tonajda daha bafk& 
3 yUk ge miaiDJD tahrip edlldlltnl 
g6rmtl§lel"dlr. Taarruz Baeren &da • 
larmm şimallnde olmuotur. Bu h&l'e. 
ket emıaaınd& b&tınlaıı dtl§man p. 
milerinln ayım 9 u bUlmalttadır. 

~kenetl•l~ 
Mare,al Çanka.nek 

Çin harbinin 
beşinci ·yı h 

Çlrçll ÇlnUlerı 
ldtaben dedlkl: 

• 
Mısırda , H ~ aımaa ıebbtı 

ar~ .;,On- 0 hri 
teşebbDs rası işleri on ne 

1ingiliz kıta- . . batısında 
- larında V~şıpgtondakı Kuşatılan 

ltaıvan tebliği 

~ingiliz taarruzıarı- 1 
~ nın püskürtüldüğü

nü bildiriyor 

muzakerelere, Sovyet kuv-
Rusya ve Çin de vetLeri imha 
iştirak edecek edılmek üzere 

Alman tlmenıerl 
caalıblllarıaı 

kQblttl 

Müstakbel mütareke clev. 
1 rui için biiyiik iktisadi 

tedbirler alınmuı 
dii§ünüliiyor 

v .......... 6 (A..A.) - Harp -
ram muelelerlne dair mlla&kerelere 
~mdiye kadar l§tlr&k etmemekte o. 
tan Ruslar, Çinliler ve d&ba başa 

mWeUer §imdi ı,tırak edeceklerdir. 
Bu mfllellerln murahhul&n bu ay 
Vqlngtond~ Sir Frederik Lltiı.Roe, 

1 

Kordel Hal, SUmner Vela Ue ve dlter 
mUtte!ik mtlletlerln murahlıaaarlle 

Boma. 6 (A.A..) - !ta.ayan ordu. i görtıııeceklerdir, KUatakbel mQtarea 
l&n umum.1 ka.rarg9Jımm 759 numa.. 1 devresi için bQytlk lktıa&dt tedbirler 
r&Jı tebliği: ı &lmmuı d~WUyor. A1manl&nD lf. 

.Mısır cepbeatnde moUSrlU ZU'hlı gallnden kurtarılacak olan her mem 
un.surlarla !ıer Dd tar&tm tlddelll lekete yiyecek maddeleri d&ğltm&k 

topçu faallyeU olmUftur. DO§man ÜJlere, gayet btıyUk ihtiyat yiyecekler 
tetıkfileriokı bllttbı tefebbUelert her blriktirllecektir, Buğday ~ln umumt 
tarafta deıı1ıal pGılkllrtfilmUı§t11r. blr konferana toplıyac&ktır. HU8Ulll 

Yeni Zelandalılar bir tepeyi 
ltalyan kıtalarının eliJen 

aldılar 

.Mihver hava te,kll.lerl dll§Ilıan talt komite, raporunu bu ay nre • 
motıl)rlU kollarını ve mııtreaelerlnl cektir. Vqlngton ve Londr&, Awıı. 

bombalalDJf.ar w mitralyöz &ı.,tne panın birçok bölgelerine yiyecek :mad 
tubnUflardır. BtlyWc ayıda motörlU ileler Te imar için malzeme g6Dder. 
tapt1ar Tah1m baear& uğra.tılmlfbr, tnf:Olt Uzere kan miktarda gemi tak. 

lılubtellt bava Ç&rplflD&larmda liJı edeceklerdir . 
..-nenau 2 acl sayfada mmda bulacaklardır. 

At yarışları 
mımlfzüeii fiafta 1iaş ıyacit< roş g-

ramını perşenbe günleri neşredeceğiz 
ı.t&nbul at yarlfla.n önUmlbdekt 

pazar baf1ıyor. Bu eeııe, latanbul ko. 
ıularma da.ha ziyade ehemmiyet Ye. 
ren at a&h.lplerl hemen hemen bütün 
atıannı getlrmi!Plerdlr, 

Diğer tar&ttan d& kOf\lları orgaııL 
ıe edf'nler kogulann mUkommel ve 
munt&z&m olması tçln ellerinden ge • 
len gayreti aarfetmlşlcr, aahayı mun. 

terek balWMre Ankaralılarm ......_ 
ki de temin edllmlfUr. 

Grel flmalladeki 
lowyet tarruzu 

pblllrtlldl 

Dünkü hava muharebelerin • 
de 121 Sovyet tayyaTesi 

düfiiriildü 
Berli.Dı C (.A..A.) - .A1ma.n ordula.. 

n 'be.§komut.aalJlmm '8bt.lğl: 
Doğu cep~eetntn cenup keetmlnde. 

deki hareket takarrllr eden oeJdld• 
dnam etmektedir, Don Debı"lnlıı ı..., 
tısmda kuptd&n k1l'VftW dilşm&D 

gruptan yok edllmek Qzeredir. Zırh.. 
lI kuvvetlerle desteklenmek ..-etıle 
Sovyet kuvvetlerlnin çemberden kUI:. 
turmak lçin yaptığı k~ılrk taarrm 
lar netlceaiz kalmıştır. 

Hava kuvveUerimlz düfmao ge4, 
Jertııdekl tqrtl&rla yollar Te demir • 
yollarına kafll toplu halde §iddeaf 
taarruzlara geçerek kar& hareketle. 
rlmkl de.ıeklemlşlerdlr. 

Orel §lmallnde bir çok zırhlı va-. 
talar Te haTa te,killerile destekle • 
nen dQfma.ıı taarruza geçınJpe de 
kımneıı cldıtt kayıplar vedrilmek m.. 
retlle pU.kQrtttımUıtUr. Bir o:>k d~ • 
ma.ıı tan'klan tamamlle yok edllml§. 
t1r. Çarpl§Dl&lar denm etmektedir. 

Rljev keslmlnde ta&rruZUmuz de • 
T&m etmlftlr. Dtm flddeU! hava çar. 
ı z ' n ~ AJ.ımn uçalılan dofu 
<"ll"'*'"de 127 dU~&n ~ dl1§Ur. 
m4Jfler Te kendileri yam. 3 uçmlt 
kaybetmlılerdlr. 

Rus kaynaklarından welen 
haberlere göre 

Moskova -Ros
tof demiryollt' 
nu kesmek 

Alman ilkba
har taarruzu 

Neden yaz taarruza 
ballne geldi 

BlrkaC gQn evvel bul &'a&eteıerdıa 
bu aene onlu ,,. betli 'be!ıı'dırhl ta... 
d&a edildiği yazd.mqtı. Fakat aon 
d&klk&d& öfrendl#lm.lse g6re bu y.:ııri 
lhdaa edilecek mtl§lerek b&hlalftden 
vazgeçllml§tir. Yalnız iki çifte babla 
ve hemen hemen her kogu Uzerincle 
de iklll bahla vardır, Geçen ııeae her 
hafta kO§U programmı gazetemlıılde tazam bir şekle sokmU§lar, mu,terek 

Çine maddi ve manevi bü • bahis gifelerlni geçen eenelerln tıç muntazaman bulan okuyuculannmı. • • 
ıçın 

Loadl'&, 8 (A.A..) - Ta71Dla gaze. 
t.Mlnln bqyazıcm, Alman ilkb&bar 
taarruzunun yaz taarruzu hallne gel. 
me.lıutekl en bllytlk aebebln Harkol.. 
takl 'nmoçenko taarruzu Te Slvaato. 
polld&ki k&Jıramanea mukavemet oL 
dutunu yasıyor. 

Almanlann T1k:ude getıreblleoek • 
ıert redif ordulannm kenaııerlne pek 
pahalıya m&lolacatı .... bqlıca mn -
d&taa ordulan muharebe meydanın.. 
da kaldıkça. Sovyellerln kayıplan oçk 
fazla nhlm aayılmıy&eafı bellrW ~ 
Dl8ktedir. 

Mısırda Amerikan 
askeri var mı ? 

V Gfİnglonda biı fayİaltır 
hakkında tefsirlerde 

bulunulmuyor 
v..ıng&oa, e (A.A.J - ortqarkta 

..,. btlhaua .Munrda A:merikan kıt&.. 

lan bulunduğun& d&lr oluak V&f~
tond& ve diğer hUkGmet merkezlerill... 
de dol&§&Jl pyl&lar V&flngtond& te • 
yit ec!Umemektedil', Vqlngtcınd&ki 
ukerl memurlar bU pyialar hakkm. 
da tefalr~rde bulıınmıyorlar. 

Amerikada otomobil 
yanılan yasak edildi 

Vlıtl. 8 (A.A.) - Nevyorktan a1ı. 
nan bir habere g6re, Amerlkada oto. 
mobil yaM§l&n yaaak edllmlftlr • 

faUle derllal llarebte geomeledıd .. 
rt edeoektir. Bu llAI 1ae VltlDla Ullla 
ile takip eıtıtt polltkaya ...,...,.. 
a7lancllr. Bu ... Mw UvUhı be11tb 
Dl~ lıılr ..,.... leoeoelbd 
--~ -----

tün yardımı yapmaya kati • misline çıkarmQ!ardır. bu eene de ayni ıeldlde muntazam 
yetle azmetmİf bulunuyonız _Bu __ ae_n_e_ı_11_ta_n_bu_ı_k_o0_uı ... arm __ c1a_m_Dt-__ llat.e __ :r1_h_e_r_pe_l'f_e_m_be __ g11nk __ u __ nllllha.. __ A••u lnn98tlerl 

Londra, 6 (A.A.) - B.B.C: Cin .. 
Japon harbinin beşinci yıldönfimll 
münasebetiyle f ngıiliı başTekili Çörı 
çil Çine bir m ec-"; göndem:;iştir. 

ö • •. , mesaf}nda C':'n ln ır 'rnreb~ 

meydanında kaııı..,d ığı muvaffak!"' 
yellerin deAil, l rn:ı r hnrckctlcrini:ı 

de takdir edildij:tini sllyllye-rek de
r .• lştir ki: 

339 doğumlular Çugınc~ 
yoklamaya çağrıhyor ta~rruzedı,,or 

"Gerek Çin Ye gerek Jngiltere 
yeıı yana dtınn:nı· n ne olduğunu 
ötrendiler mnşterek düşmana kar .. 
şı her.,. birimiıin yapaca~h ndfc 
vardır. Cindeki ' rp A vrupanı6 
ATl'Qpadıtki harp Çinla mfidafau: 
demektir. Çinlil !' maoddt ve mane. 
~ bfttiin yardımlttn ynpmıya kat':• 
-retle ıı zıncım:ş bulunuyonıı • ., 

Emlnöoll yerli AJJ. Ş. B&fk.d&o: 
1 - 939 ı.loğumlu eratın ilk ve eon 

yoklamaları bir arada yapılacaktır. 
2 - Yokl!lmıı 6 temmuz 942 pazar 

t&.Sl gQnU aaat 9 d& bqlıyae&ktır, 
S - Yokla.maya gelenler mubak • 

kak ikamet .eenedlle 5 adet vesika 
Wc fotoğraf ve nlltua cUzdanl&rile 
geleceklerdir. 

• - Yoklamal~r saat 9 dan 12 ye 
kadar devam edeceğinden 8.f&fıda 

yazılı günlerde öğleden evvel §Ubeye 
gelmeleri gclauyenler hakkında ka. 
nunı takibat yapr1acaktır. 

5 - Emlnönn merkez n&blyeal: 
6,8,10, l•, 16 temmuz H2 gtbllert 
Alemdar :ıahlyesl : 20, 22, 28, 30 

temmuz 942 günleri., 
Kumkapı nahiyesi: ~ 6, 10, 12, U 

18,20, 28, 28 temmuz lH2 g1lnler1, 
(Eytlp aakerllk ıtobealal• llADI 

Z inci aayfa.mızcla.) 

Kalınla IDllltak..._ 
da da mallarellı 

kalftı 
Loıı4r&, 6 (A.A,) - Röyleriq lılo9. 

kandaki huaual muhabirinden: 
Almanlar Koskova tim.al b&t11m. 

d& Kalinin çevresinde ba.§k& ~rt 

köyden daha. atılml§lardır. QOnOn 

bqlıca taarruz faaliyeti tanklarla 

_.-Devuru 2 aci •yfada 
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Bir, iki nqkta 
Bizim yalellimiz ve 
Körükçü Siileymanın 
Mısraı 

/.:ırAllo~ULUN ej'lence yerle • 
rlndeıı zamnn zaman ortaya 

~eni onrkı besteleri, gUltolerl yayılır. 
Uunlnrın itinde ha.ldltııten gllu:I o • 
lıınln.rı yolc değtldlr, Fukat bir kıs:Dı 
da sn.nat baltımından Mcl>lr değer ta. 
l)ımnz. İ!Jte t:unlard:ın bir tAııcal de 
bu srnıı mod.1 ol.:Ju: Yolculuk va.r!,.. 
Şimdi b:ıngl eğl~n ::t: yerine git .ınlz. 
hangi s :>l • .:ıktıı.n gl'Ç rnlz çocukların, 

kad:nlıırm, kıtları:ı, gençlerin • bobs. 
tll olınl:ır lı:utı: • n&rz.-ıula mııbak'ta.1' 

Ptu beııte.) 1 işltlrslnlz. Bestesi ne ka. 
dar aılucı lsl) gilftesı de o derece ll1L 

nasız bir şarkı_ yolculuk \'.u, yolcu. 
hıı< •• \•nr yolc:ılak, yolculult •• , Bu iki 
liellıne tnkılim vo tehir edilerek, tek. 
rnrtıınarlll< ııuıtıLıırnk söyleniyor, Us. 
tcllk plAka da n.lmmı,: .. Memloltetln 
dlı;ter tnrııfi:ırın~ d., ya.yılmı, oldu •• 
ğu muluıld<a!dır. S!Sylen!llğLne göre 
hır Arnp lllmlnden b" tesl alman bu 
fiialuya gllfte uydurmak zor olma,, 
lıtte ortaya bU.>le bir yolculuk \'ar! 
prlmıı çıkmıııl 

Geçen .ene de Den esml'rl badem 
lle, ben eemerl fındık ile, ben esmerl 
frstık ile, ben esm:rl ııeker ıte besle. 
rlm ıınrkuıı, daha e,.,,·elkl sene de ya. 
aeınen, ya semen diye bl~k teker. 
rUrlert taoıyao bir ıarkı aylarca b."11. 
lafmırıı tahrlı etmt,tL Yerine çıkan 
ıu yolculuk snrltısı ıse hep>lnden Us. 
tün çıktı, Bakalım kııtı ay dlnllyooo.. 
ğlz. Böl le ınnnası ve beste3l itlb:ırlle 
kulD.kla nmızda hiç de iyi ve bot te.. 
ıılr bıra.kmıyan bu gibi ıa.rkılan ilk 
defa aöylenmeden evvel b1r kontrol 
dıuı geçirsek OOk tyt olaca.ki Q!Mıktl 
blr dda yayıldıktan sonra. unu alın. 
maaı mllmktin obnuyor. 

"' • ç 
Arkada,larundan blrhıJn babaaı 

tarlhl tetkiklerle uğrapn bir doetuıı. 
Uıı eski bir mezar tatma )'1Wl.ımt 
bir :ııusra ~!tınlı! Ba.na ela okuda •• 
Doğrusu ben acnclerce evvel bir ki>. 
rilkçll tarafından alSylenmlt Glan ba 
mr.mumkt mımayı ne kadar Jilksek 
bulduğumu saklayamam. 

tete kUrUkçUnUn TOeZar taşma yaz. 
dırrp dil bir tarihi vesikaya geomlş 

olan mısraı: 

Ren de bir zamanlar Sl.\oleyma.n ldhn. 
Ate,e, r~dra. hllkUmran idlm. 
Sanma ld Ha.zreU Silleyma.n ldlm. 
Tera&ııede körU.kQl1 Stt\eyman idim. 

Bfr de ymJ w modern f&rlalanmız 
dald manaMZlığı, battA mOıııtebaen • 
11~1 görlSnftne getirin. Şu mer.ar ta§L 
na yaz.ılml:§ dört &atır kadar ol!Jon 

tfade, his, heyecan Jmdret1 ~nmyorl 
l'ekta Ragıp ONEN 

t;1ısır muharebesi 
Ba11tıırafı l lnc! sayfada 

12 dU,man uçağı dll§UrUlmClftUr. l . 
\aıyan hava. kuvvetleri h~e:ıclerlye, 

SUveyg ve Port Salt llmaıı t.ealslerlnl 
bombnlamr~lardrr. Gllnddz yapılan 

hareldlt ıon:ında uçal:lanmızdan dl:!r. 
dU U.lerlne dl:!nmemtıııerdir, 

Bundan en·elkJ tebliğ ile doğu Ak. 
der.izde torp!llendlğl blldlrilen beş 

bin tonilatoluk bir genfiııın battığı 
teyit olunmaktadır. 

DUn Lcntinl civarında bir İngiliz 
uçağı blrka; borob:ı. atmışaa da te. 
lefııt ve ha.ııar olmıı.aııştır. 

Malta Uat.Lıde uçaklarımız Mlkab. 
ba lıa\·a Um.ınını toslrll surette bom. 
balamışlnrdır. Başka bir hava hare • 
keti aırası:ıdı.. Alman avcıları bir 
Splttlre uçağı dU§ilrınQşlerdlr. 

B~rlln , 6 (A.A. ) :- Mısırda El8.le. 
meyn mevzilerinin ele ge~lrilmesl i.. 
çln çarpıomatara devam olunmak • 
tadır. Hava kuvvetıerlmlz düşman 

zırhlı unsurlarlle kamyon toi>luluk.. 
!arına hUcum ederek Port • Salt ve 
lskenderlye :iman testslerlnl de bom. 
bıılamııılardtr. 

ALl\IAN TÜlIB..'VLEr.l 

OANLlLIKLARINI KA VBET'l1 

Kahire, 6 (A.A.) - Birkaç gUn • 
denberl bazı beUrt1ler, mihver ordu. 
g&Jıında i§terin pek yolunda gitme -
dlğlnl göstennektedlr. Her iki hUcum 
tUmenl de eşkl oanW:klarını çok ltay 
bettıklerinl g!Sstermlglerdlr. Hazrr -
Ianmt§ olau hücumlar yapılmaml§tır. 
Bu ttlmenlerden b!rtnin komutanı tf.. 
rafından g!Sndarllen blr mesajda öte. 
k1 tUmcnlerln yardımı olmadan ko. 
mutanın lcendl ubtesindekJ vaztfeyl 
başaramry&ca.ğl ıKlyleıılyor. Alman • 
ıarm meabar 90 ncı ha!lt piyade tU. 
meni de canlılığından bir kısmını 

kaybettiğini meydana koym\lltur. 
Ilalyanlarm VJktorJ tUmenl haziran. 
da birinci zırhlı tuğaymnz tara.tın • 
dan vunılan darbenin tesirini benUz 
tamamlle geçlrememi§Ur. 

ALHAN ~A YY AllELERININ 
FA.ALtYETl 

Berllıt, e (A.A..) - Şl.mall .A!rlka. 
da aavae uçaktan dUn dll§maıı haL 
larmm gartstnookl muvaaalal&ra hU • 
cUm etmltılt11'dtr. 

Eıtııemeyn cenubunda.ki ve doğu 

cenubundaki lngruz mevıdlerlne ve 
kamyon toplulultları ortasına bomba 
lar dll§'Illll§tUr. Birçok Alman sav~ 

uı;ıı.ğı Altl.m ve Uargaa hava Umanı. 
ru Ye Süven kıyıamı bombalamı§tır. 

BiR TEPE trALYANLARDAN 
GERİ ALINDI 

Londra. 6 (A. A.) - Mımr top 
raklnnndan, Elalcmeynn cenup ve 
be.tmmdtılti 88.hıı.da muharebe dlln 
yeniden ısiddetlır.mniutir. Kati bit 
d('ği~klik yoksa da, m.Jhvcr bU• 
cı1mları hiç bir netice vermemf§
tir. 

-------------ı Brl~ United Pres muha:birinc 

üç muhtekir 
Ağır hapse 

mahkum oldu 
Agop, Bıı.had.Ir '" Aleksandır Kar 

dC§ !simli Qç ortak bundıı.n tkl ay fn. 

wı O bin liraya a tıımasr icap eden 
bir deniz moUSrUnn Sadullah ve Bur 
banctUn isimli §8hıslara ıs.500 Ura.. 
ya a&bp paralan alrrken ctırmllm.ef. 
hut halinde yakalıınmtşlardL Mubte. 
klrlerln mllU korunma. mahkeme • 
siııde devam eden duru§ına bugUn 
sonıı. ermiş ve her Qç muhtekir de U.. 
~r acne hapse ve biner Ura para ce. 
.umıa çarptınlm~tır. 

üniversiteliler 
Ba sabab kampa 

gltUler 
"O'nlvcnılte talebesinden birlncl dev 

re aakerllk kampına l§tlrak edecek 
gençler, bu sabah, llntyerslta meyd&,. 
nmda tecblzat ve eıbLse~rlle toplan. 
nu~lardır. ·rabur, tinlerinde mmka 
olduğu halde hareket ederek tramvay 
yolunu takiben vapur L!keleslne gel. 
mlf, buradan Pendlğe geçmloUr. 

Lazkiyede 
Vali bir infilak sonunda 

öldü 
Londra, 5 (A.A.) - Alman 

kontroıu altnıda bulunan Pasir 
radyo5Unun bildirdiğine göre, Şi· 
mli.U Suıiyede Lıu:ltiye vallai ile 
bqka ı ~ !kişi vi!Ayet konağındaki 
bir in!Ulk neticesinde 6lmUşler • 
df.r: 

Kongre tehiri 

göre, yeni zclAr..da kıtahm bir ~
peyi İtalyanla.mı elinden almglnr. 
<ilr. 
~ muhahtrlcri, takviye 

krtalarmm geldiklerini ve jıMa. 
ra uğratılan t.an'klann Acilen tA. 
tnir edilip ye.nlıkn ha.rp sahasın:\ 
gönderildiklerini gördllkJerini söy 
l~lerdir. 
Dil~ tebliğ1'ri, §imdi lngi• 

nz kufi taamızlarmdan bahset. 
m~tcW. 

tNGtı..ız HA VA KUVYETL.ERr 
N1N FAALİYETİ 

Londr.ı: 6. AA - İngiliz ha• 
va kuvvetleri motörlü ruı.kliye ko
lu vasrtalarmdan olarak 3500 kam 
yonluk bir topluluğa taarruz efwo 
:m1.,ıcr ve bir çok )'Wlgtnlal' çxkar. 
mı!ilardn'. 

Libcre.tor, Anierllcan bomba n. 
ça:klan m!hver e-lmde bulunan li. 
nuınln.ra muvaf'fakiy~le taanı.ızla
nna devam efmi.şler. Binghi 1J. 

NooJAnın çanta1mclan ~ ayna. 
llDll aldı. .. 

Ve dikkat.le boJnona bakb.. 
Blrtll'nblre llrperdl. 
- Vallahi tarlruıda dllğWın. Der • 

baJde yatarken. dcdljttn gibi, bılr tall. 
1akunmı ~ elvrislnek wrmt oı... 
prelr. 

fahlka fma halde boaaJmuftu. Zl. 
ra, boynunda bir kıara llztım taneet 
kadar çtırUk vardı. Buna ne t&bta 
lranum, ne tılvrlılnek yaptı.bilirdi. 

NeclA alaya bqladı: 
- Evvellel l'flOe neredeydin. Şabl. 

kaT 

- ~yledlm ya ~l Blztm IJa.d! • 
~rde ıdlm. 

- Oradakt tabb.Jaırnlar ııenl ~lr 

Uzmüt oı... rerek. Hem de ne malı. 
tıerlll bir tahtakanDO lınlt o! Kanmı 
emmıı Adeta. N-1 olmat ela &'Ol'. 
memlplnTt 
~ka ayna11 eJlııdea bıraktı: 

- Olur ya tanmı. Vallahi farkla • 
da detlllm. Fakat, ~k l,y1 batırlqo. 
mm_ :rattıtun yatakta aababa ka • 

27.6.0'2 camartest g1lnU aqam t'la.r talıtakaruu temldemlftlaa. 
21 de Haltçtener:t. C..H.P. blnaamd& - Vab vah. JMık olmuf. Bu ıa.b. 
yapılacak olan kongre ekaerlyet bu. talıurusunun muhterla dlflerl ne kL 
luınadığından 8.7,9'2 çarp.mba gUııU 

1 

dar da mablrmlf. ~ cibıel bir J'9. 
ak§am .saat 21 de yapılacaktır. BQ. rlnden e~lf ki •• neredC19fJ ıah da. 
t11n al[a)arm gıelmeleri 1'ca. olwıur. mamu .alllk rlbl bmlrecıekmft? 

manınd:ı bil' uuıman zr:misinc ild 
tam isabet elde cd~tir. 

Mihver hava hftkimiyet'ni e'öe 
etmek için yeniden teşebbUslere 
glrieır:fllır. Libynda. bulunan İta.• 
yan lın\>n kuvvtlerine takviye kıt• 
falan gôndC"rilınietir. 

O:> ıneı Alman fırkasına mensup 
olup mOtıeflklere tcs]im olan erler, 
ıığır İngi l i z top - usunun ateşinden 
sonra teslım olmt .!n rdır, 

Cephetlcn yeni dönen Amerikalı 
mUşahll general Scott muhabirlere 
demiştir ki: 

- Mütıcfiklerfn piyade., zırhlı, 

l •P ı:· ve ha,·a ku\'\'cllerlnin, fev • 
ı. •· ae elbirllm n in rc•ıerr ' Ro:nmcli 
!:o dar ınpırdı mnklnn mencH!iıl 

yeni lc•·r. m "C tokvh·eler olıncaay 
flkrlntJ ~ r lm. Cepheye giden harp 
mul nbirlcrl muharebe meydanın'i 

gelen yeni ml\tefik tank kuvvetleri• 
ııl ve ltıır.lı edilen ıanklnrı en kıs't 
yoMno ı t.pbeye bir ar evvel ~ön • 
derme!! ıçln ~orfedllen bilyilk gey • 
rc•lcr~ [firınüşlerdir. 

~lilitclikin h:ıvıı kun·ellerl d e 
\•:ızifelerlni, hiiyük bir gnyrelle 
yap:nnkta, İngiliz Akdeniz donan • 
mnııı t .ıvyurelcrl kora tayyareler' ~·· 
le beraber c:ılışmaktn.dır. 

Miltteflkin tayyareleri, 400 met 
re kador sokulmuş obn dUşma. 
nn hUcum eylemi:f er ve bombala. 
rmı dllimnn mevzHerJne isabet 
ettirmfşlC'!'Clir. Uzun menzilli Ame 
rikan Lı'bcr:ıtor tayyareleri, dü~. 
mruı ~lıırmı mUtemacliyen 
bomb:ıl:ım:ıkta ve her g ece binler. 
ce ton diıwnit yağdırmaktadır. 
DU:ıman da hıı.va fR.aliyetini art• 

tırmağa çalıf!Ilakta ve ltatyan tay 
yıı.releri adedinin a.rttığt görül. 
nıektedir. 

Londra, 6 (A. A.) - Romme• 
Un kuvvetleri, El!\lemeyni.n cenu • 
bundaki tepeden atılmışlardır. 
Rommel bu tepeden lnglll:z: kuv • 
vetlerim ~evirmek ve İskenderi • 
yeye ilerlemek fsUyordu, Bu, mu. 
hnrebenin cesaret ve~i olayını 

te"kil eder. 
ROMMELİN llEDEFt 

Vlai, 6 (A. A.) - Rommel, EL 
fılemcynin doğw.unda taamızunıı. 
devam etmektedir. Durmadan tak 
vJye &lan 1ngılizlcr bu menileri 
6Ikt 81kJ tutma.!ttadır. 
MISffi HALJUNJN MÜRAOAATI 

Londra, 6 (A. A.) - B. B. C. 
muhabiri Richard, Mısır halkmın 
sefarethaneye me-ktuplar gönde • 
rerek yardıma. hnzrr buJundukla • 
nnı bildirdiklerini söylemiştir. 

Londra, 6 (A. A.) - MıStr hava 
nazırlrğr ha.'bcrlıcr ~rvlsi, İnglltz 
av ve bomba uçaklannm dUn bn.. 
tı çölUnde İngıliz kara ordulnn • 
nm g6zleri lSnllnde kara hedefle • 
rlni bomb3la.drklarmı bildiriyor. 
Bir dcfosmda bu uçakların hedef 
tuttuklan yerler, lngiliz krtalnrı
na ancak 4 00 metre w.akta bu.. 
lunuyordu •. PiloUs.r ve nişancılar 
~k şiddetli bir uçak savar top a. 
teşiyle ka~ıla~ttklaruıdan dolAyı 
mutedil bit' ~klikten bomba. 
l:ır s.tmağa ve İngiliz kıt.alarmı 
vurma.ma.k i~n c:ok dikkat c-tmt-ğe 
mcemır klm?Şlerdrr. Dombalarm 
hepsi mllıvcr mevziletine tam isa. 
betle dilşm.tl§tllr. D1ln mih\•erin 
daha fazla İtalyan ut.ağı kullan • 
dığı tegb:t edilmiştir. 

Bir şilep batınldı 
vı,ı, 8 (A.A.) - Amerika kJy!sı 

açıklarına orta t.onıı:ıtoda bir şilep, 

bir Alman denlzaltıaı tara!mdo.n ba. 
lınlmııtır. 

Malta üzerinde üç mihver 
tayyaresi dü§ürüldü 

Londra 6 (A.A.) - Pazar g1ln11 
Malt& ada!l Uzerlnde blr bomba ve 
iki av uçağı d~llrlllmUıştllr. Bazı 

d~man uçaktan baaar& uğratılmı§... 
trr. 

c: 1 1ıınmı~tır. Al n:ı"rı lar pek az iler
lem işler, bozı nokt ıılord::ı E!Crl çeldl-

09'"" Bn!Jt:ıralı ı inci aayfada mlşlerd ir. 
deatcklenmlıı Alman plyılde:ıtnln ha. DOn r,cce '-'R rı '> ı Mosko,·ad a ne•. 
rekctıerlnden ibaret kalınt§tır. ıedil cn rr<ıml nu, tebli~inde Kursk 
Sayıca llstUn bulurunaıın·ma rağ - Biclgorod ve Yol,.."nsk J;r,iınlerın~ 

men Aıma.nlar, Sovyet mUdataa bat. de şiddetli muharebeler devam o'· 
larmda bir gedik a.çmağa muv&ffak ı :: kaydedilmektedir. 
olamamışlardır. hvesttya gnzelesl neşret tirli bir 

Voronec - lıı:!oıkova • Ro.tot demir. ır ıkalcdc fnhllk rnfn brrtorııf o'· 
yolun.l hedef tutmak auretlle Kurak madı~ını Rus vatanda~larına hah •· 
cephesi llzerlnde btı.akmn devam e • hlmnklo, SO\'Ycl devlet ve tneını , 
den fon Klest ordusu §.lddetll bir mu. keti için hlr 51n... ' 'rlm sovaşı ce. 
kavemetıe karoıla~makt.adır. rel·nn ellilUnl llftve e!mekledlr. 

Pravda gazetesinin cephedeki mu • 
hablrl bu sabah durumu ••vahim., o. MEYDAN OKUYUŞ BAŞI.AMAK 
ınrak vasıfiandırıyordu. Genle blr '()ZF.RE 
cephe Uzerlnde dll§:n:ln m:ınevr&lart. .Uotıko!ın, 6 ( A. . • ı - R5ylcr bi'· 
nın serbestt.slnl tahdit maksadl!e en dirll•or: ~terin, bu ) 'Ot. Ruslorn C'l 

çok tehdit altmda bulunan keatmıer. şlr!clctli meydan du)'UŞU bnşlnm"' 

de yapılan çıı.rpıomalara bir çok Rwı üzered ir. l.enlnl'r:ıtıan Roslofa h. 
tankları aUrUlmll§ ve bu zırhlı kuv • dor kaynaşma hnJ!nde ,.e her lnrnlP 
vetler bctı gUndenberl s~ren ı:ılgme& nlev saçınnAn haz\r bir )'nnnr do# 
Alman baslwsına. ağır knyıpla.r ver • nrdır. 

dlrmekte bulunmuııardtr. T. J."ldra, 6 ( A.A. 1 - r on nehrin..: 
Stolcholm, 6 (A.A.) - Moskova. · • :·:1n~n çalışan Almnnlcrın hede'! 

da yapılan t.ahınlnıere göre, ı.:ur.ak hııyatt ehcmmlycll haiz Mo .. kovo • 
doğusundaki tnarruzn d!Srt zırhlı tlL Roctof demlr~·oh·~ .. ke"lmelc oldulın 
menle bcg ·ıeya altı piyade ve lld söylenmektedir. Almnnlnr, ateş hn~
motörIU tllmen toUrak etmekte bu • tına yen ı tııkvlyc 1ı:uv\·etlcrf gelir • 
lunmuıtur. ml5lerdir. 
Bazı yerlerde, Bovyet hab::rlcrlne l'işl, G ( A.A.) - Alman kuvvet!.•. 

göre, 100 ve 200 tanktan mürekkep ri Don nehrine ul:ı~mıslnrdır. Aç•• 
zırhlı gruplar taarruza geçml§ ve l 10 ., ~edik r.enlşlemel<\edlr. Bir Sov_ 
bunların ucte blrl taarruz sonunda , , • haberi, lırn~., ,.ülJnden Val • 
kaybolarak verilmek .ııuretlle §lddetll d: y yo,·lnsınn kadıır olıın saha iız& 
topgu bnrıı.jına rağmen kendllerlne 1 rincle Almnn!arın Kelinin istikame 
blr gcdlk açmağa muvaffak olm~ • tinde t:ııırruza gcçtlklcrlnl blldl:-a 
lardır. -v•'<ledlr. 

Birkaç ırmaktan tııışka. arazı me. l\loekova e (A.A.) - Sovyet 5ğl1ı 
no.ntl ltlb:ırlle hlçblı:- s:ırplık g:!3ter. teblltl: 
mlyen bu havali, bu nevi çarpıama • 6 Temmuz gecesi lutalarımı.z 
lar iı;ln ideal blr zemin tqkU etmek. Kurak Byelogorod ve Volşansk ıstı • 
tedlr. Halen Kurak • Voroneı; • Ku. kametlerlnJe şlddetll çarpışma.ııı.ra 
blaruık mll!elleslnde yapılan çarpı§. tııtfrak etm!.§lerdlr. Cephenin ötekJ 
mıı.nın netloesl fon Bock ordul&rmın kesimlerinde !Snemll hiçbir değt,lkllk 
lkJ kanadmm blrblrterlle blrte11mesı 
için tatbik edilecek olan aürıı.te bağ. 
lıdır. Berllnden gelen bazı haberle. 
re g6re, fon Boclt kuvveUert cenup 
kanadının bfr kıımı flmdlden Voro -
neçln 80 kllometn cenubunda Don 
nebrl UstUnde Ltakl • Zlvobo:1a ıtehrl 
yakmlarına. kadar ula:mııılardt!'. 
Eğer bu haber doğru !.Be, Tim~n. 

ko kuvvetleri iki §Chrl blrblrlnd&n a. 
yır~n sahadan Don nehrini aomak 'MI. 
rctıle ancak kendilerlnl çember içine 
dQşmckten k'Urtarabtleceklerdtr, Al • 
mruı komutanlığı çarı::~anm 110nu 
hakkında katl bh' ehemmiyet gı:ı.ter. 
mektedlr. 

Geçen ııcreembe gllnO Rljev gölge. 
s!nde baıılt)"l\n Almaıı taa.rruzlan 
Moakova • Kallnl.ıı kealmin~ b\r 
Alman muvı\ffaklyeU aekllnde ve ftd 
cktu blJ' c;arpl§m& halinde Almanlar 
lehine terentım etmekte .,.. geltımek. 
te bu1unmU§lur. 

11 ALMAN T~'İ HCOliM 
EDİYOR 

ıondra, 6 (A .A.J - B.B.C: Rus 
c-•phcslnin geniş bir sahıısmda brı
yük muhnreDeler vuktıbulrn :ı'ktııclır. 
En şidrlelli m ul•arcbe, Xursk't• 
Bie!gorod ve Volncnsk kesimlerinde 
cereynn etmektedir. Almanlar, hun• 
da 4 ü zırhlı, ~isi motlSrlü olm· ~' 
ürere 11 tnmenJik bir kuvvetle 
kitle b:ılinılr tnnrrm: ediyorlar, Al.. 
man t:ıyy:-r • '"rİ hu taarruzu dcS'leli. 
lcmeldedlr. 

Cephenin mt'r!·ez keslminıte marc
şı:l ITmoçenko kuvvetleri yeni mv· 
zllere çdkllmlşlcrse dl! muknbil to. 
aroz)arda bnlunmaktadır. Şlmaldr. 

düşman hiçbir muvnffakıyet ta • 
?onmamı~tır. 

Almanl8T', Bll-'"nroCt lce~lminde, 
ıdar bir cephede bir yarık açmı~ • 
Jordır. Bunıdn v:ıziyet Ru&ar icin 
:ığırdrr. ı ı 1 

Daha cenupta V{llcansk'la p&k 
şiddetli mn'herebeler olmnktadır. 
Almanlar bur:ıcla maha111 bir llerl .,. 
yişy:ıpmıştardır. Muharebe devam 
ediyor. 1 ı 

Knlinl~ıle vcnirlt>n hını> f:ıallye:ı 

olmamıı;tır. 

Moskova, 6 (A.A.) - Son 2• ıaat 
zartmda Alman bnskr.ıınm devam 
etUğl Kura • Kupyıı.nsk arasındaki 25 
kilometrelik cephe boyunca durum 
gUç ve karıgık olmaltta berdevamdır. 
Byelgorod c~pheslnde Alman taar. 
ruzl&n bllhıı.asa olddeW olmu§tur. 
Bura.da Alınan kıakaçınm blr &yağı 
doğu otmaıde bir ileri hareket yap • 
mak suretllc Kurstaki dl;ter ayakla 
birleşınek tc~ebbU.SünCle bulunuyor, 
Almanlar, muazzam kayıplar baha • 
ama, bir Rus blrllğl tarafından l§gal 
edllmekte bulunan mevzllere bir uı: 

ısokrna.ğa muva.flalt olmuııtardtr. 

Sovyet hava 
kuvvetleri 

Ge~en ay 1008 mihver avcı.ı 
dü§ürdüler 

.Moskova, 6 (A..A.) - Re5mt bir 
lstatlstlğe göre Sovyet ha.va kuYVet. 
lerl geçen ay zartmda. 1008 tane mlh.. 
ver &vcrsmı tahrip etml§ vey& ha.sa. 
ra uğratmıotır. 

Alman yarahlarını 
yatırmak Uzere 

Norve~ hcutanelerine Al. 
manlar tarafından el kondu 

8tıokholm, 6 (A.A.) - Bugün Stok 
holına geıen be.anı telgrafları, Al • 
ma.nlarm b1nlercc Alman yaralıamı 

yatırmak üzere Norveı: hastanelerine 
el koyduk'la.rmı bildirmektedir, Bun.. 
dan birkaç hatta evvel Almanlar, 
hutanelero boşaltmak zorunda. kal • 
maJıırmm muhtemel olduğunu bildir. 
mt,,lerdlr. Şimdi hastanelere bu emir 
verilmlf bulunduğunda.n, hutalarm 
evlerine veyahut okullara. n&kllne 
~buriyet haaıl olmu§tur. 

Mukaddes Uçurum Şahika a.fhyarak kendini 1ııarJola. 
llJll Osttıne attı. 

- Arkadatumn yanında nsO ol • 
dam. Alaca#m olııun Ekrem. Baa de 
tıenJ ttzeeeğlm.. ben de senCkın in IJ • 

kam alacatnn. Bu rezaıetı WUııcıeye 
kadar onutmıyacafım, 

.75. Yazan: ISKENDER F. SERTELLi · 
Şahika l'Ol'lnden fırlattı: 
- Eh_ yeter artJk NeclA ı Ne dl\. 

mek 18tiyol'ı10D T eözlerime lttımdm . 
J'Ok mııf 

- Dardnıa acanım! Oyunda kay • 
~ttın •• f'lbette atırt.& kazanaoakml. 
ttu ııealft hakkmd11'. 

ı. 
Şala.ika hJddetlenclh 
- Sen ~ fena ytlrek.lt bir 1m 

olmuttuıı, NecJA? Oyunda kazanmak. 
la .. kta. kaybec1eoeğlııl aaııqoraın.. 

n bot yere •lnlrlenlyonunl 

Bu amr.4a NeclAyı anneel Nudr. 
NeclA koprak, ~ altmclaa nak. 

lattı. 
- Sonra g'Grftfftrtn, Şahika! An .. 

nenıtn na.o aatı geldL. gidip vere • 
11..m. 

fa.blka, Nea&&nm arkumdan oda. 
... ~akb. 

Oardrobuıı a;yna.r llatbıde dol'clıı. 

Bo)'DODo actı: 

- 'Bntar kız.. bana nerden de ıısr. ., 
ltfldl,. clllr!ra Ue baldır: 

- Do talıtaktırua ip clellL Ekre.. 
rutn marltetı olacelc. 

8oo.ra blrdea J'QIDruklanm adla • 
rak, lul1)lll blr &avuta lcea4J kf!llldlne 
eöylenıtı: 

- Al!, o k6r oı... teJian• 11UJl 
uydum da BüyUkdereye rtttı.mı Sar. 
botlukla M ya.ptJlıml blllyonım.. ne 
de Ek.nım1n bana J9phfuu .. Jaalbukl 
o, ertesi eabah bana karyolada kar. 
df!O karclef 7&ttıfımra lllylemtıtL 
Hem. tok lyt hatırl.J7oroın: Ben sa.. 
balıleylıı g'6&1Arlml aotıtrrn zam-8. o 
borol borul tQ'UJ'Orc1a. Demek ld. o 
da benim gibi eartlot olmuı ve ya • 
llDnds sızıp kalaHftr.. Jakremln boy • 
rıoma •nl4ığmı bbeetmıyecnk ka • 

dar kendimi kaybetme41m ya. Fa • 
kat, bu ne rezalet! Necl&am dilinden 
artık Blllnceyo kaclar Jaıriala.mam. 

Tekrar lfllcJL. ve bo111uaa bakb: 
- Bayır.. bayır.. ba tahta.kurma. 

•e7& lllvrlılneık ısırrn&ıma boneml • 
yor. r.teJı; amı bDe :m:na, boyuwuda 
... kacJar bftytlk bir ıs brralanazdı. 

Banlar Ekl'em1n dWerlaJA M&rtcllr. 

Şaııtka tekrar kalkt1.. 
Boyııana krem, lmımfıı Dstlble bol 

pudra llllrdlL Aynaya ltfldt: 
- 1yt kt annem giJnnedt ba leke. 

JL VaDabl \ehı koyardı beDL A.llab 

onan diline d~tlmıt•ln taam. Ben 
Neelt.ıım dlıtnl nMll oı. tatanm. 
Zaten o~ bir tas 4elfldlr. 

Boynana btr tın •rdı.. 
Saçlannı lytce bo111una tndlJ'clL 
Şahika, bn leke kaybolaacaya ka. 

dar boymnıcla .. rp tapmaja ;aııeobur 

~ 
Bu, arkadapnm yanmıta c!Uydup 

ilk blcaptı. 
~llhlk&: 

- Yarm, öbOrt\n Ekttmln anneet ı 
~nl ıstemeğe geldtfl zaman naaıl 

olsa her te:r lllf!ydUla ~kaealr •• Ger. 
ot bldmkOer memnıırı kalacı&kA da, 
NeclA keplero blnnaektlr. O uman 
zaten aramnı a4ıdacıak. Artık Btıyök 
adadan OOrtepe:re veya Mll4)kaya &a.

1 tınmak için haza~ 

(Devamı var>. 

Çinlile.' bir 
şehri geri aldı 

Çunklrıq, 6 (A.A.J - Centr• 
Nevs isimli Cin ajansı, bundan !I 
sOn evvel Nonçong'ın takriben 1411 
kilometre cenubunda ktlln Rlanıı•• 

eyaletinde Dihoyons ,ehrlnı fşıt ' 
eden aJponlarm oradon lardetlil • 
diklerini ve bugün tam rlcat hollı 
de bulunduklarını bildiriyor. Çin 
!ilcr şehrin J eponlnr lorafındıı" 
işgalinden sonrn aradan 24 sa~t 
geçmeden Y:ı'l 'ıklorı ~lddetll bir 
kıırşı toanızdo şehri geri alınışıill• 

dır. 

Yeni Ginede 
Jaııon {slerı giril
memiş ,ı ddette 
bombaJandı 

Bldney, 6 (A,A.) - Amcrlke.atO 
lıtlltlfll yııd6nUmU gUnU, Yeni 01ne. 
deld Japon Ualerlne kıı.rvı gimdlye ıca. 
dar ya.pılmamıı derecede ılddeW 1)1r 
akınlar sl.lallesine vealle teıkU ettıJi 
haberler merkulnden bUdlrlUyor. 
Cumadan cumartesiye k&dıı.r ı..aeye 

ve Salamauaya 6 de.!a akın yapıl • 
.IXll§tır. Şimdi Lae, Sıuamau ve Tuıa. 
gumı bombalanmadığı gUııler azdJf• 
Japonlar, miltemadlyen tcUk llatllıı • 
de duruyorlar, • 

Bulgar maliye 
nazırı Berlinde 

Berin, 6 tA.A.) - BuJ&'ar maU.Y' 
nazın Bojilof, birkaç gUn kalnı&k u. 
zere bu sabah BerlJne gelmtıtır, .eu.ı. 
gar nazırı g&rda. Alman maliye nası
n ile ona refakat eden Bulgar .ıı:"' 
Draganof ~rafından. kargılan.mıo · 
tır. 

lord Halil ak• Londraya 
geliyor 

Loncıra, 6 (A.A.) - 1.qilterenJ.O 
Vaıtııgtozı büyük elçisi Lord Hali • 
faka hafta sonunda hUkCmeU 11• 16-
rUı>mek il.zere hava yoluyla :lnıUte
reye hareket edecektir. 

Mersinde Göksü regülatörii 
münakaıaya kondu 

Mersinden blldlrilcUatne röre Qö1'
ııu nehri nzerlnde yaptırılacak oıaıı 
~kau regU'AtörU aJton Te muhtelıl 
eınal lmalft.t lngu.tile ka.nal s,ıetl 
ı,ao:S,633 liraya mllnakaaay& koOo 
mU§tur. Bu !'Cg'Wt\törle in,aıart ~ 
mamlanmak Uzere olan Bordan ııeta. 
rlndekl Berdan rogtlll.törU ve Adana. 
da Seyhan nehrindeki Seyhan regUII 
törü yapıldıktan 110tır& Adana, Tar • 
sua, Meral.ıı ve Sllltke ovalarında kıJ. 
raklık ve ausuzluk derdi kalmıyaca1'
tır. 

Eylp aıkerUJE 
ıabeılnden : 

l - Şubemize bafh Eytıp ~ 
namı ve Kemerburga.z nalıl,yelert alo 
tua kUttikk!rlııe kayıtlı 188 Te lııa ~ 

iwnlu.larla mua.mcleyo tabi _..
Uk ve aoıı yoklam&l&n bir arada.,. 
pıla.caktır. BllDlarm ,..ınıa Sil do • 
ğumlalarmuı: 

A) Eyftp merkez n:aJlltealH JDell ' 
eup olanlan 9,10, 11, 1 te.aımm MS 
r;Unlerl 

B) Rami nablyNlae IDflM11p olall • 
la.n, 20, n, H, 2'7, ıt t.emmrı. t&f 
g1lıılerl. 

0) Kemerbarps nahlyeelııe ._,ıı 
olanlan S, 5, e, '7 aguıJto. 9U ıuos-
rL 

D) 339 lularta mnameleye tabi cll
ter dofutalnlann (ber nah1J'84tıll} 
lO, ız, ıs, H atuat.c. MZ ctııılertacl' 
dörder fotorarıa ,talnbeler okul .._ 
ıdkalarile, aanatkArlar s:.ıWJtıkı.t' 
yerlerden alacakları taactJldt lfçl ~ 
Nkalarile behemehal 1t1be7• mil....,,_ 
!l\t etmeleri. 
ı - Şlmdlye bda.r se~k .. .,......, 

"' gttek8e bulnndoklan tafra ..,_ ' 
~e mftracaatıa aekerllk dııraa1'• 
nnı tesblt ettınnlyea ve biç u~ 
yapmcyan 516.838 dofmnltı mttkellel 
J.erin de bu me,uda yokla.~ıarı ı-; 
prlaca.ğmdan bu gfbllerln de 15 Ol I 
atustoea kadar eubeye veya ~ 
11ube*1oe nıllraeaatlan merı_.. 
lktlT.Mmclan bulunt1uj'D. 
ı - Bugllnlertle mOracaat ~ 
~ maaerettnı tenlll: e~ 
laakkında oe.r.a maddeelnfn tat.1ılk • • 
~ 
ı - Yukarda tayin edilen ~· 

de kly ve iDii.halle lbttyıu ....,.,._.ı. 
ntn de 11ubede lllpatı vtlcut etme19fL 

nı, Tabibi 
A. Saryan 

Beyollu btlklll caddesi ı;ı.. 
hamra npartmıanı ~ nomarab 
dalre!lfnde maht.erem bat~ 
mu lralnıle bqlunr,tn . 

.. 



Şaşılacak fakat ibret 
alınacak şeyler 

Yüzmek bilmiyen bir amiral - Ecdat yolunda - Şid

detli bir tenkid - lngil'ı:erede ihtilll varmıt - insandan 

kobay - Yeni bir harp ıahaıı ~ 1 ~r.!':- , 
Londra gazeteleri amlral KUnlng. 

hamm yerine, İngiliz Akdeniz do 
naıunuı bf.§kumandaıılıfına tayin o. 
ıunan aın!ral Harvudun rayauna da. 
lr blrtok yazılar yazıyorlar. Bunlu. 
dan biri, epeyce gar!p olduğu için 
naklediyoruz: 

Amiral Harvud 6mrUnU denlzc111k 
!e geçirdiği halde yüzmeyi bir tOrlU 
1,Sğrenemem~ Denize glrdl.S'l zaman, 
ıruyu.ıı ytizünde durama~l§. Bu dil 
onu, fena halde Uzermif. 

Amiral, ıen~tlnde, urun müddet, 
Yüzme ile.raJerlne devam etmla, bUtUn 
gayreUnl aarfettlğl hrJde yllzmeyl 
becereme mı,. 

Amiral, yaolandıfı halde, yüzme 
oUmemeslnl, meıleğlne alt bUyUk bir 
kusur aaydıfl içl.n, geçen aene, Lan.. 
dranın en mııhareUI blr yüzme muaL 
llıntne mUracaat etmlf ve dera alma.. 
ya bql&mlf. Der~ler, uzayıp gitml§, 
an be§ dera tamarııla.oınca., amiral, 
gene bir ıey ötrenemedltlnl anlayın 
ca, beyhude gayretinden ve.7.geçmif 
ve bir suıeteelye: 

-Ne yapayım kabil deg11 öğrene. 
tnlyorum. Zaten, bana, artık yllzme 
bilmenin lüzumu da yok: otlnkO a • 
ıntraUm. Evet, lnaan suya dll§erae, 
QDuJl için iki netice vardır: Boğ".:' • 
tıı&k, yahut kurtulmak. Gel gelelim, 
Mr amiral l.t;ln tekil detlfln NeUoe. 
ler: Şere.fs1.zllk yahut ölQmdUr. Ben 
t.ab!atUe, öıllmO tercih ederin> 

ECDAT YOLUNDA. 

Şim41, Mwrdaki ırek!zlncl İngiliz 

Ol'dwıwla kumanda eden general O 
lılnlek, lnnaılyecillğe çok dUJ?D&n • 
ln1§. Bunun ~in, ordwıunda, kırtulye 
CUlie harp Rcmtl: 

teıl, bu meı-aklı vakayı D(iyıe anla • 
tıyor: 

«lapanyanm ealı:l cumhurreltıl dok. 
tor Nergln, bu harpte, İn:r!Uzlere 
iaydalı olmağı dUgUnmll§, Yaoı geç. 
kin" ailAha &arılıp harp edemez. Ne 
yapım? Keııdlainl, tngma hayatıyat 
mUteh&Nıaı JUlyll.9 B. Haldan'a ko. 
baylık vazit~l görecek bir lıı.ııan, dl. 
ye tc,llm etmlg. 

"Doktor NeV{n, tennt bir tecrUbe 
esne.aında, .,!fğer yfrml gönUllU lle bir. 
llkte bir kapalı hUcreye ılrınlf. Da. 
kJkalarca, burada katınıı. Btı hücre, 
suya daldırılm14; çUnkU hayatlyat 
mUtehua11ı, batan bir tahtelbahlrde. 
ltf gemicilerin, auyun içindeki tııhtel. 
bahirde ne h&lde bulunacaklarını an. 
lamalı: latlyo:-ınu§. 

''Doktor JWytıa B. Haldan, aldığı 
:aetlcenin ı;ok lstlfadell olduğunu, ile. 
rlde deniz tıarekltında bu tecrilbele. 
rln çok işe yarayablleceğlnl temin 
ediyor. 

"Kendisi do biyoloji profesörü olan 
Dr. NeA'rin, böyle kobayllk etmekle, 
İngilizlere, ~imdi deitflae bite, ller111 
için hizmet eLml§ bulunuyor. Emeline 
erd!fi !çln, herhalde, çok memnun • 
dur . ., 

YEN! BtR HARP SAllA81 

Porteklıtn de, bir harp ıabaın ol • 
duğunu billyor muydunuz 1 hayır". 

değil mi T Halbuki, Porte~de, hem 
de, mUhlm bir harp eahaııdır: fakat 
biraz farkla. .. Çünkil buradaki harp, 
slllhla değil, yuı ile cereyan ediyor. 
Tayyareler bile l§C mUdahale ediyor 
Yalnız onlar Portekiz tızerlne bombe 
değil, gazete yatdınyorlar. 

LLzbona ber sabah, husuat blrer te. 
ıekkülde bulunan, ltıllyan Alman Ttl 

- Krrt.aaiyecilik ne demek! Ana. 1ng'lll& tayyareleri geliyor. Bunlarm 
D61nJade b1Syle blr ,.Y yok. Heplm!S lruoak kucak gettrdlklerl ıaaet.ıer 
bl.liyorus: dUk dö VellDgt0111, vaktlle, propaganda yazılan araaında.. tab • 
İspanyada Napolyon onlul&rUe harp mln edemezslnfa, b(ı .Syliyellm .. en 
ederken: "Ben, bir askeri ~ yUrUt • btiyük Japon gazeteleri de vardır. 

tnek mesullyeUnl ~rlme aldım, Bu, Hem de, pek etıkl tarfbl\ değildir • 
bana, lurtastyecflerl merdivenden a. ler. 
ıatrya yuvarlamak hakkını Terdi,, Bu, na.srl mı oluyor, diyorsunuz? 
.dunlfts. Çok tabıt ve buft btr §ekllde. 

Dlyerek1 d&Tum&. tarihten b1r de ttal.)'a,.a, erk ınk lapoo nakliye 
l&hlt i&lt•rmif. ,. . 

1 

tahtelbahlrlerl geliyor. Bunlar, tt.aı. 
1aya, muhtaç bulunduğu k&'l'"ll9"Ju. 
kalayı getiriyorlar: takat propa:an. 
dayı da ihmal etmedikleri S9Jl. blr 
yrğm Japon gazeteat de getlrmelr:t.e 
lru1Ur etmiyorlar. 

Btrle§ik t.2eTletıer Amerlkıun gene. 
raııertndea Kırman. Slft&'&pur hare 
~tma ı,Uralı: etmlf, takat Nlr dtl§. 
IDlden kaçıp kurtulmUf. . 

General Kerman, §imdi, Aıneriltada 
bulunuyor " hezimetin eebeblerinl 
•nıatu ... rıer netredtyor, Halkın 
lcapıprak aldıfı bu eserlerin birinde, 
general. V&fbırton n Lotıdra htıkO.. 
•etıerme ırsros bitap ediyor: 

"81z ;ylrmtncl uır M1vkutoenıne, 

111 UDCID am if ad&mlannm uaullerlııl 
tOktUDU.L Sisin harblıılz. bir "d&mla 
'-rbl,.dir. furt.1• blr damla... bUl'aya 
~ damla aıaıı,onunuz. blSy\ece bO.. 
ttııı oep'belerde magtQp oluyomuıuz. 
8tr ı.rp, ml14ataa tecrO'bell yapmak 
la kuanıtll'llS. Siz, harpleri, mutavaa 
lrt toımt.,.ıann )l&JVlarll• Jtlrllttl. 
Joraun~ Bag11n. ;ppabUdtttnlZ bir 
tey oıctuıu tçSD, tanare. tank yapı • 
1'>111aDus; fürat :ne zaman, h&kUd 
bir ordu Jmmand&DI ...OCUda getire • 
Clekalatm.,. 

Pek &el bir teldd, del'D mı' Bakl. 
ka.t •ten. MUmda cudır. 

INGtLTEREDll IB'1'tlAL v ARMIŞ 

hıcots pmetele.rl. ıt bqmd& bulu. 
~ ntand&flarmı. ıdllndlr p.pka • 
.s..a ~" ft.ııpyorl&r Tt! 

.. Sekiz renlı: d&lgatandtran alllndlr 
klıkadan n.ııseom•k. ,.amupk .-p. 
ita, daha l)'lal kaaket giymek lA.zmı. 

ctrr_ di1011&r. ....ı. - . 
8ebebT Butt: 
iter allrm amanmda, Tazlte aa • 

btP*i, bqlanD& •aıuha.taza ınilf ef. 
1e11ıı1., geçirdikleri n.klt. bir ellerin. 
ite, atlln41r ..,pkala.rnıı bulundurmak 
~nda kalıyorlarmq. Halbuki föti 

Bundan. mOTeuilerin lflerl eok 
gUçleılyor; çUnkU, alJDa mUtebaaıı 

olmalı ld, •kime hangi gaaeteJt tek11t 
edecetlnl bilsin. B!r İnglll.ze, b(r Al. 
maıı gueteal. •• blr İtalyan&, bir Tay. 
mla vermek bu çok bUy1lk bir pot 
kII'Dl&lc demektir. Bele blr Çinli De 
Japanu blrblrlnden t&frtk et!Mlıt ne 
kadar lmkAnaızdrr. 

M. Rulm OZGP 

Ba1 we Ba11111ıara 

Müjde 
Bu taaarrut devrinde enıdl. bO

yur llOldU. nnıtnın 1llOdus pçU 
dtye kıymeW • 

.ıı:ı. CAN'l'il.AR.INlZI 
B1r köfly. atıp terbtme,tım 

A.telyemls iatedlğln1z renkte etbt. 
ıeleriıılze ıınun olarak MkJ C)AN. 
T ALARINIZI fenni ınırette boyar 
ve 791>yeııl ,apar. AJl'IO& ber tftrlll 
tamir" mmutamıı eaııta ,...,_ 

'l'u....-.a•lsia ,...._ .,., - ... 
•bit tmıalr cl1llarmm aneü .... 

yemlzde temin edebtllnılata. 

K&rak6J Mumlı&ne caddl9f 
Ruuıpqa ban No. 2, 1 

Yazbk bir yer 
aranıyor 

'-Pk&, bllbula kuket. katlanıp ce. Sayffyell.nde ıkl O.Q oda ful• yeri 
be &t.ııablllrmif. Bu, pek balllt bir §t" olup da kiraya ?ermek lstiyerı.lerln 
l!ettı ml T J'ak&t Ita.ı.yan pzeteler 'tıtanbUl poat.a lıtutuau '6 Uytıın &el. 
~'l'latı kaçırmıyorlar: •1nrUterttJ~ 1,. resine melıtupla bUdlrmelerl, yerin 
)~~· de.,- a&mlarile yürüyor.,, dı \ bahçeli olması ıartt.Ir • 
-·-.ı-. / 1 

~-ı 

I ---------------------------br &uım AN KOBAY 
1 

"-.. h. doktorlann kullandıkları •ko. 
.._: .. dtıııleıı tecrübe tavıanlıı.rı yok 

? 9llDdl. tnuıılann da, ııo bay ı 
~ 1flnl görebileceğini, meş • . 

1ılr deT~et adam:, lı:endlltıll bl 
~lere nk:tetmelde, tnM et.m!f 

~ "Buııd,, lmüııdekl gaze • 

reanl ıınnetoı 
Nm1 l11lz 

Küçük ccrrahf: Aşı cnjelnliyon• 
lıtr, ııansman ve haC'\mat yapar. . 

AdTe41: .l\ksarfty Polis me~ezı 
karşısında No h2 Tel: 20937 den J 
isteyiniz. 

6 TEMMUZ 1942 PAZART&Sl 

Alman ordusunun şark ceplıesinrle 
cenup mzntakası kumandanı Mareşal 
F~d©ır V©n ~©<61k 

Fedor Von Boci<, 1880 .sene,,lbde, 
zabit yetiştiren bir allcden, tariht 
şöhreli olan Küstrin şehrinde do~ 
du. Bab:ısı da z:abitti ve 1870 hıı; 
binde, Paris muhasarası harektıtın
do şöhret kazanmıştı. 

AskerlliU seven bir ailenin, tanın
mış bir asker bao.bnın oğlu Fedor 
tabiallyle, asker olacaktı, O, hiç 
ıüpheslz, bu insiyakın sendyle 
,ilk mektebini bitirdikten sonra, 
".Lihterfeld Kadeler" mektebine 
girdi. Burada, orta Alman bıırbl. 

yesinde yilksek askerlik tahsilin\ 
ikmal edince, ikinci mültızun oldu. 

Fedor Von Bock, kıta staj mfır'• 
delini bitridlAI znman birinci mü• 
lizırnlıAo yOkselmiştl. lmt!han ,.e ·
di ve erkanı harbiye moklebinc 
girdi. 

Genç zabit, erıklnı harp sınıfına 
Reçtlltten sonra, hamiye neznretin
tle, büyfik umumi eritlnı baı1>iyede 
\'azırc gördü ve bu vazifeleri sıra .. 
sındo, büyllk kablllyeller göst.erdi· 
ğl için, 1914' harbinden evvel, Plel• 
tenberg hassa fırkasına tayin edil .. 
dl, 

19U h:ırbl ba.şladı~ %aman, Vorı 
Bock, veliahtın tımtunl karargahı. 
na ge('ll n garp ceıpheslne gitti. 
Burada, kendisinden iıld yaş küçO'c 
olan Kronprinz'le, ~uca.k, pel< 
samimi bir ıdost oldu n bu dosı. 
luğunda o kadar Tefak•r kaldı ki, 
yirmi sene sonra, '.Almanyada şld· 
delli bir matla'kiyet aleyhtarhlı 
hlHdim allrdillfi. bir umanda, eski 
dostu sabık lvellahtı Cocl.lienbof 
.şatosunda ılyareUıen Ç'ClcJnmedi. 

TAM BiR ASKER 

Yon Bock, bQ.ti!n hayatında t11ıı 
bir uker blmış, hayatında dalb 
vuldula ve ihtira.u yer Terme. 
mlştlr. Geçen umum! b.,..._ •11-
ahtın emri attmtfa l>olunan 1ınrp 
cephesi bıflrnmnnflı1nhk erkAnı har. 
blyeslnde Tnife glSrmft,, bfnba~ı 
o: .ıuştur. A'\kerJi.k dirayet Te kal ·• 

1918 de Almanyculaki kıyamları bastırmak icin, herkeı 
ikinci Giyomun impaTatorluktan feragatinden başka ca
re bulunmadığı kanaatinde iken, Fedor Von Bock ''tahtı 

korumak, kızıl asileri •Üpürmek lazımdır,, demi§tİ. 

r~·eti çok lakdlr edildiği için <'c, cümhurreisi Ebert'e, jurnal edildi-
1918 senesinin llık aylarında, bü - Aini söyliyerek a~ını tutmasıl"ı, 
tün Alman ordusu içinde, 1.:endisl •• "Hamburger Hor• daki toplantıla• ~ 
den başka yalnız bir k1şinln alc~ wl gelmesini tavsiye elmeelrine raı:ı • 
"meziyet nişanı" ile taltif edilmiş • men, acı istihzaJannda ısrar eti'. 
tir. yor, BerUn go.mfzon zabitlerinin 

bu candan asker olnn adnmı kcn 
disi ne b:ıAladı. 

Yon llock, az sonra, Dresten nw. 
tokası kumandanlı~ına tayin olu · 
dn. Bu, generale knrşı bil~ ük it'· 
ınJddı; çünkü, sonrndnn anloşıldı

sı gibi, 
0

Avnsturya ve Cekoslovak;n 
h4disce1ri~ bir tendtan dn, .sc,
kulceyş ica~t "'-zı.rlnma.k JL 
zımdı. Bu mühhıı~ .ou <uretlc.. Von 
Bock'n teslim edllmişıı. 

Fedor Von Bock, lmrıarııtorluğn i ;:''ıı.:ılarınn iştirok elml)·ondu. General ~on Bodc., 19S6 do A'\"u. 
~adık bir askendl. O, her zaman ö:·. Von nock. cümhurh•et aleyhtar- turyıı ilhakına iştirak etli. 1938 de 
le knldı, lılını, sözc!en fiile cıkorııcnk fır"' de, Südellerle ro~iin arnzhıln iş-

1918 seneı.I lkincllcşrlnlnJn 9 sntlar da budu. Yersay muohcı'I~.. galiyle ullraştı. Bu i.şgal zamanında, 
ncıı günü, Almanyanm biltün or- :ıinln tehdit ettiği ordu kadrosu, generalin yanında on ikl yaşınd 1 
du kumondanlan, Spa'da lmparn•r r gizil gizli genişliyOl"'du. O da, gcnr. bir cocu3< bulunuyondu. Bu, oğlu)" 
ikinci Giom'un etrafına toplanm·-. rnl Von Seect ve general Yon Sehl- du. Onu, Alman za.fer alaylarını 
lardı. Beırlln,de, Kil'de ,Hnmburıt ciher'le birlikte, bu ı,e, bütnn 
da ve dl#er büyük şehirlerde k1yı!m. gayrellnl snrfediyordu. 100.000 ki· göstermek lcln yanında bu1ıtndunı. 
Jar, isyanlar vardı. şilik ordu kadrosu, hiç durmadan, )·or, anlaşılan o~l~u. da çekirdek. 

General Groener"le, ıcncral Hr. talim ve terbiye edilip 1deAlştir11 :· ten asker yapmak ıstiyordu. 
ye, llcinci Giom'a brga,şalıkların yordu. Spor teşkilMı namı nltınd!l ı Ferik riltbesinde buhınan Yon 
öntine 11eciJebilmeslnln, ıtac n tal •· da, genclil:e asker! tmt>lye v~rm.. Bock, 1939 senesinde, J>alon) .. Y'l 
tan f~ragal etmesiyle kabil oldulliJo 

1 
yordu. ş'ıı.nldıı.n giren OT'dular gnıpunun 

nu söylüYQrlardı. 1923 scnes~nde, ~ğdı$1 şehir 0 • kumandanıydı. Vfsfül nehrinin ş -. 
Bu sırada, lmlri bulunan gener~l Jnn Kustrln de bır layam TUkun Jrındo.n fleril<'ylşh·Ic Val'fO'Vını'l 

Sclıulenbull(la gelmi~ bulunan Vo-ı seldi. O, millt mahiyet nrzede~ sukutunu temin etti, 
Boclc; hiç tim~enin -es c.ıkannadı- bu :kıyamda medhalrudar görilnmti 
lh bir sırada ayaJta kalkmış ve: yordu, arn:ı polis Te aıdliye tah\ilca-

H ' Taht .. ..ı. tına o kadar mMaı'hale etti ki, taM 
Genenıl, 1940 seensinde, Pranc;ız 

cephesine ı:ıeclf. Burada, Veygan i. 

mndafaa haltını rlaiııttı, LoJre fiz:e
rine ve Gaskonya törfmne yıld ı • 
nm ıöhi inen odtlT, 

- ayır,. ını AOntm..._ ~ '. 1 1 0 . - ' "b ttl fak t 
1 ,1 ri Ü 

" -•· 1... d al ye, ıerıne şııp.ıe ceı c ; a 
ıı as e !il rıurmoa. 11Z'lfl1 ır . 

D · .. u 
1 

• hu ~üplıcler ,onun katılly~ ve ze-
emıi'... kAsına dayanan B!lk.erl vazifesinde 

BfJGONKt:J ORDUYU 
HAZIRLAYANLARDAN BiRi 

Fedor Von Bo«* ,Alman ordm\l . 
Versay muahedesiyJe 100.000 lclşı. 

ye indhildiJI zaman da, ordu· l 
Jraldı. O, k..,.makınndı ..,e Almıın•·~. 
dakj cilm}\wiyet rejiminin biam • 
bir 'dil,rnanı)"dı. Bu bnaatJnl ide. 
hl~ gfzlcmu, slh·lerdi, H:ıHA, Ber-
lln lmmandenh"Jı erl\lnı hırblye 
re.lsllitinde bu1undu,Jtu zamımhırd.ı 

hJle, clhnhtıril"fll T'e}fnılyle Ye nn·1 
temsil edenlerle elflcnlrdf. ATiknıfoo;
l:ırı, ona, ha't'hly~ nR'1.ıırtna, hntıl\ 

devamına ensel olmwdı. • 

GENERAL 
Alman .. Rus harbJnln blda)•etin

de, genenıl Von Bock ~henin 

merkezine kınnında edi)"(>r, marr
şa41 TJmorcnkoy:ı, MinSk'de, Sm·-.. 
lcns.iı:'do, vc Vi:ramıa•da maitlOp • 
dcrek, bir sfirü esir oldH\tan sonr ı 
r:c:ıfe mecbur ec:tfyoddu. 

Von Bock genertıfti!e yfiksellnec. 
1929 da sih-nri kumandnnl~ın.1, 

1930 da Stetin mıntakası irwnınidan
JıAına t;ıyin olundu. 1931 ve 19S? 
senelerinde, cliımlrnriyet fdlU'esini n 
temcileri, lfitlKçe sarsılıyordu. 19~1 Von Bock, hu mm·nrfnlı:ıyetlc i 
seenııi, Vefmar binasına son darbeyi üzerine tekf ma~all1#e yfikseMi 
inı'lirel"f!1< Hitlt'r reJlmlnln zafertn1 Te flkbııber hı~cH ha,lnmazdnıı 
flAn etti; c,•,·el, şar:lc <'Cr>h'°"inin cenup rn• • 

Von Boclc. 11rlırto1crattı, sos• ı. lrılrnsı kumandımlı~ınn nıtledll<f l. 
llzmden haz cdemeuti. ama Hllle:-, 

1 
s:111di, muazzam Hnr1,of hnrekOtını 

mecbur! askert Mı.meli ilAn edince, idare etmektedir. 

,,.,; A :'4 
li ) w ~ . ~~ 

;Amerikadan Türkçe Radyo N eşrigatı;: 
Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki dinleyicilere 

~ • ~~ 
~ 

~ 
iC 

~ Türkçe neşriyat saatlarını bildirirler: 

T irk.iye aaati 

s : ıo 

8 : 15 

8 : 30 

8 : 30 

8 : 30 

8 : 45 

8:45-9:00 j 

18 : 15 - 18 : 30 

18 : 45 - 19 : 00 

19 : 00 - 19 : 15 

19 : 15 - 19 : 30 

' 

21 : 30 ~ 21 : 45 

aı : 4S - aa : oo . 

Program 

MBzilı 

Haberler 

· Hab~rlerin Tahlili 

1 Haberler 

J 
' , Haberin 

H aherlerin T ahlUi 

' 

Haberltt '..._. ~ 

Haberlerin Tahlili 

Günler 

Salı, ÇGTfcıtnba, Perıembe, 
Cama, Camartm, Poz.ar 

Pazartesi 

Salı, Çarıamba, Perıembc, 
Cuma, CumaTte•i, Pa:zar 

Pazarteai. 
1 Her gün 

Rac!yo llerkezt 

WRCA 

WNBI 

WRCA 

WNBI 

WLWO 

Salı, Çarfamba, Perıembe, WRCA 
Cama, Cumarte.i, Pazar 

Pazar ten 

Her giin 

Pa:artui ve Perıembc 

Pazarteıi, Salı, Çarıamba, 
Paıembe, Cuma 

WNBI 

WLWO 

WRUL 

WRUW 

WCBX 

WCRC 

Pazartesi, Salı, Çarıamba, W RU L 
Perıembe, Cuma, Cumarteıi 

WRUW 

Pa:uuten, Salı, Çarıamba, W RU L 
Perıembe, Cuma, Cumarteıi 

,. ( 

Her gün 

Her gün 

WRUW 

WNBI 

WNBI 

- - ~ 

Dalıra Uımnloğıı 

füloıdkl Metre 

1 
~ 

9.,6'10 31.02 ~~ 

11,890 

9,610 

25.23 ~ 

31.02 

11,890 25.23 

15,250 19.7 

9,670 31.02 

11,890 26.23 

15.250 19.7 

15,130 19.8 

17 .750 16.9 

15,270 19.6 

17,830 16.8 

17,750 16.9 

15,130 19.8 

11,'150 16.9 

15,130 

17,780 

17;180 

19.8 

16.8 

16.8 

(Bu listeyi IOtfen kesip saklayınız.) • 
~~~~""i:v:.ii:v:.i~~~~ııv.llı»'J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.'-"~.r....~~~~""'"~~...,.,~~~-~~~~~ .. --~~~~ 
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Sümer Bank Yerli Mallar PaZ8f iarı 
Müessesesinden : 

'\... - -
6.'1.942 tarihinden itibaren yapılacak tft1ziatın kupon numaralan lle müracaat giinii ve malaallm OlfGiUla g&terilmİf, ~ı 

1.T Numaralan nnn edilmiş Ol'ln kuponlar hlmfilerlnln nüfas cfiu!R n:.:ınlc l:iern'lfor bllilirllcn nhalle • müracaatları. ~ 1"' 

2.) Ayni ooyadını tn~ıyan birknçnüfus c:,üzdnnının, .,:·~ rfrnclııı ' ın lilr:sI lar.1r "l:ın ;• -:ırınön ki' ı n mukabilinde i-;llhlealtlıın.nın .,.~:-tle't;DecelL '----

3.) Henfiz ilı1n c<lilmcmi5 · ı numaralar için mfitcaklp llanhrı mu:ln tevzi gfinlcri bild:rneceiiindı>.'l numıtraları ilAn f'ldilm<\'l·l"n k .. ~,.,,, hfımill~lnfn mftr:tenf ef11ıeıı..-A-T>--_ _ ~ 
4.) Teni ekiplerimiz tarafın• n evlerinin ziyaretlerinde evde bulun mayan veya henüz tevzi kuponu al mamıw kimselere nahi.Yeleri m~.ı:.:ı kpıada t.m J,=- • .:nr° 

0 

lla Clea lill ita~ ""'-" '6Mılıld 
ica ve ilnn olunur. .. -- - ' • '.--- · . ' . 

ördilncd liste 
1 
• MOracaat olunacak mahal 

8/7 /942 
Pazartesi 

Kupon No. 

121801-121900 

.___ - -- ·--
7"j7/942 3/7/942 

Salı Çarşamba 

Kupon No Kupon No. 

121901-14400~ 202501-202600 

Miİf ac·aaı ··edilecek gonıer -
/ 

t /7 /942 . 
Perşembe 

Kupon No. 

l0/7/H2 
Cuma 
Kupon No. 

202601-202700 202701.202800 

1S/7/9ft 
Pazartesi 

Kupon No. 

202801.2029JO 

Kupon No. 

202901..203000 21661i..2ı.tU)() 

.........__ 
•!'ltn 

Per,em.be 
Kupon No. 

216701.21880I 

1f /f /H2 
Cama '...., 
Kupoa "--

21680W16MI Kenan Büyükakman EyUp Rami 
Mahmudiye cadd~l No. 2 

----------------:-------------------------------------~~------------------------------------~~~~~~:::':"'"---:::::::"".:=:=. .Mehmet Kafadar Eyüp Rami 216901..217000 253572..253700 253701.253800 253801-2539(10 253901-254000 280416-280550 280551-280700 280701.:&80800 .,ll0801..280900 280901..Ulot! 
.Mahmudiye caddesi No. 34 

~----------------------------------------------------------------------------=--------~--------~~~~~~---:-=::::-::-::!'. Ahmet GG'"nç .Mnhmutpnşa b:ışı 182501-182650 182651-182800 l8280M82950 182951.t8310J 183101.183250 183251.185-400 183401.1835!)0 183551-183700 183701.1838SG 183851·1UOM 
No. 149 

Fettıı Bener Kasımpa~a Bnhrlye 
addesl No. 66 

189001.189400. 189~01-189800 189801.190200 190201-19060J 190601-191000 191001.191'00 191401-191700 

--~~--------------·~------·~------~-----:----.:-"'."'"':'-:-:'.:~~~:-:-""'.""'."'----------------~------~--------------------------------~~""".""."~~~-='::":~==::::-----:::::~~. BemsiJ'e Atalay Ka.sımpa~ Uzun 225801-225900 225901-226000 226001-226100 226101-226200 226201.226300 226301-226(00 226401.2265"0 22f!501~66UO ~t.,228700 22~701..226300 
yol Turşucu sokak 6 /1 

Abdülnhap Şehremini Saray 204001..204200 
meydanı eaddet5i 37 

---------------Aruaya k Balı~ıo(tlu Mahmutp.. :?06001-206300 
.. ı,.. ~. ıso 
Bllseyin Ôz:saraç Beşiktaş Orta. 244201..244300 
cıeflDe caddesi No. S7 

Mığını:hç Balt~ Mahnnrtl'9f8 245201-245500 
b9fl No. 68 

Slıllrı Zorlu Büy{ltada CınM' cad- 2383'11..238500 
desi No. 30 

204201-204400 204401..204600 

206301-206600 206601.:W6900 

245501-245750 245751!245000 

238501-23870-0 238701-238900 

204601-20430~ 204801-205000 205001-205200 205201-205400 20~01..ıoeooo 

206901 .. 207200 207201..207500 207501-207801 207801-203000 20901..244200 

24450!.244600 244001-244700 244701..2448)0 244801-244900 244901..245000 24~001-24&100 245101.'!45200 

246001-246250 246~1..246500 246501-246750 246751..24705e 247051..347350 247351..24ill}i0 

238901 .. 239100 239101-239300 239301.239~.)0 230501-239700 239701..:Wcııt~ '5e001..s56200 

S. · B. Yerli Mallar Pandan Üs. 208601-209000 209601-210000 210601-21100 211601-212000 232001..232700 232701-23340J 233401..234100 2M101-234300 !?34801.!!35500 235SOı...ar~ 
küdar mağazası. ı 

S. B. Yerli Mallar Pmrlan =x._---:2::-14-:-::8:-:071..2~15:-4:-:070----:2~1".'."54"."'::0~1--:2-:-16:-:0l\~O ~2-16'"'":'0-:-0".""1..2-:-1-6-61-6-----2-17-00-1.-21_7_8-00_2_1_7_601_-2_1_82_0_0 ___ 2_1_8_20_1_-2_1_8_80-0---2-18_80_1-.. -21_9_5-00 ____ 2_6-20_0_1".""~~; ..... ...,.--:26~2~7~0-t-2~83l~S!~50-:----:2:-:63':'!3:":5":1..2":':"84~0~·l 
cbt6y m:ıltnası. 

KOTarioo Çirkiooğhı Kadık6y Pa- 320001-320100 
zaryotu No. 152 Koneasfil. 

Şaldr Şaht' Sırnyer ~ 251801-ı51800 
9. 11 

flurhnnettin Baştımar. ~ 
Ortaçeşme sokak No. 25 

Dmd Bahpr De~"O! Fevrl~ 
caddesi No, i2 

345601..34 5800 

ssıoo1-ssıınıt 

320101-32021l'> 3202Gl-320330 320301-320400 320401..320500 320501-3~01 320601..320700 

251801-252000 844001..344200 344201-3444~ Z44401"'344600 M460J-3C4300 244801-345000 

345801-:146000 :J-16001-346200 346201-346400 346401-346600 346801-34&300 348801-347050 

351101-351200 851201..351300 351301-35!400 351401-351500 351501-351600 351801-351700 

PerteT J\qndu D~-l-:rk-0&--::Y::-a-=-1r1ı:-:::6-y---:3':'.52~00:::-:-ı..s-==s2=:1:-:o:::o·----s=-=s:-::2~rn:"'.ı::-_:-:35:-:~~2".:'"oo~"."'35~2~20-1-s-5-2-3-oo------s-s-2-30-1-.3-5-2-, v_0_3_S_24_0_1_..3_5_2_5o_o ____ 3-525-o-ı .. -35260'> 352601-352700 
Çayır caddesi .No. 28 

Ahmet Tnrnn Beykoz F~ 
caddesi No. 38 

Motıip Alpteı1dn Eyüp Kalender. 
hane caddesi No. 78 

Hakkı Sa~cscn Eyüp Mobfüpaşa 
caddesi No. 52/2 

Osman Eren ,.~ kard~ E~ 
Muhlispnşn c:ıddesi No. 65/1 

Mehpare l~epcr vekili Zeki H~ 
per Eyüp Camlikebir No. 60 

353001-353100 

273001.273150 

274501-27(650 

374001..374100 

375001-375100 

SuUanharnamı caddesi Ece ma~ıı- ~97001..297600 
zası No. 59 f23 

.Bnrtıan Sunar n Snıeyman Erseoe 298801-299100 
Yetti Postııhnne Aşir Et. caddeısi 53 

Mustafa Sami Hnmanarlı Yeni P. 
Aşirefendi sokak 20 

Ahmet Ala Köseoğlu Mn~aşa 
b~ No. 195/19i 

299701.800300 

301501-..102100 

Kadri Ôzüyılm:ız 1'fnhmn~ ~ 303301.30360-0 
D~n ma~aı:ası !lt 

J~ Gevelyan Ma"hmutpaşa ba.~ 
No. 134 

ll~n Te Hüseyin Ozer Jlncıköçelı: 
cıı.mi!>i No. 15 

Hftse~in Hilmi ve Süleyman Sım 
Knp:ılıçarşı Aynacılar No. 5 

304201-304350 

304651-105050 

• 
305851-300150 

353101-35320~ 353201-353300 

273151-273300 273301-273450 

274651-274800 274801.274950 

374101-374200 374~01-374300 

375101-375200 375201-375300 

29i60J-298200 298201-298800 

299101-~994~) 299401..299700 

300301-30090t 300901-301500 

302101-3027Jll 302701-':!03300 

303601-3039fı0 303901-304200 

304351-304500 304501.304650 

305051-305450 305451-305850 

305151.306450 306451_306750 

353301..353400 353401-353500 3535&1-353601 353801-SS3700 

273451-273603 273601.273750 273751-~739)0 273901..274050 

27495t.21s1on ~75101-275250 275251~27540) 275401-275550 

374301..374400 374401-374500 374501-3746()') 374601-374700 

375301-37540~ 375401-375500 875501 .. 375600 375601-375700 

360001-150500 350501.361000 361C01-~6150tl 861501-362000 

383501-16380~ 363801-364100 384101.184400 364401-364700 

365601-366201 366201_866800 366801-36740 367401.368000 

3n9801-37cwno 310•01-s11000 371001-'.171600 371601-372200 

376-001.17630 376301-176600 376601-17690') 376901-377200 

378101-37825l 378251-378400 378401 .. 3i85JO 378551-3787Q<> 

379151-179550 379551.379950 3799jl-180~ 380351-380750 

381951-18225~ 382251-382550 382551 ... 182850 382851-383150 

!20701-320800 320801..320900 320901.321000 

S45401..1458C!> 

34705 t.ııılıUil.ııi. 347351-347650 

ss1101..s51goo ss1801-351too uıeo1.sa.1011 

352701..152800 3Z2301..3521>00 

353701-353801) 353801-353900 

274051-2742\\G 274201..ıJSfM 274151..2745~ 

275551.275700 275701-275350 

374701-174lllQO 374801-374000 J74901..,750M 

375701-37580~ 37'301-375900 375!>01..S7&00l> 

362001-36250< 362501.863000 

364701-365000 :J65001.;Sl6~ ~5301.S85Mia 

368001-"i686J 36800~2~ 

372201-37280 372801..375-400 

377201..&77~ 377501-!!7~ 

378701-378850 378851-379000 379001-179150 

380751-38115 381151..381550 381551-38195'> 

383151-383450 383451-383750 

-------------~~-----------------------------------------------------------------------.....;..-~~~-~--~~------------------M eh m c I Fnnık Kapnhşaret Sipmf 306751-306850 
ook:ık No. 20 

Mehmet Nuri Topbaş Fincancıl:ır 307051..307550 
caddesi Mahmudiye ban 3.4 

Hayri Doğu ve Scriki Fincnnc•J:ı.r 308551-309050 
<'ndd~j Mahmudiye han 1 

Zeki Zerrin ve orlnğı Fincancılar 310051.31(}250 
Ymııtyan han içinde 

Şennin ma#n7.3!;t ~ııllanhamem 310651-310950 
mt'ydnnı 1, 2 I 

llalıl Ilikmct Erscz l\fahmulpaşa 
İrfaniye caddesi No. 16 

3115:l1-312000 

S. B. Yerli l'll:ıllnr Pazarları Bah.. 398001.39!!500 
çckapı mn~nzası. 

306851-1069~0 306951-307050 3114051-'l841M 384151-'l8C!;;o 38(251-384350 384351..384450 

307551-308050 308051-308550 384751-1852~0 385251-385750 385751.3862.;ı 386251-386750 

388251-'lSSi:lO 3~8751-3~9::;0 389251.389750 3 9751-190250 

310251.3tOı50 310451.310G50 392001-392200 392201-392400 392401-1~!L_09 392601-392800 

3109j!.':J112~0 311251-311550 3!lSi01-193700 393701-194000 39(001.394300 394301..394600 

395501-195800 395801.396100 396101-196400 396i01-306700 S9G701-3970u0 397001-397300 

399501-400750 400751-402000 404001.105500 405501.407000 (07001-t08500 408501.410000 

~--~------------------------------·~-~---------------------------------------Te'k coğl u Hoyg:ız :Mahmulpıışa 418001.418200 418201-U840J 418401.418600 418601.t18800 408801-419000 419001-11921~ 419201-419400 
cn<'ld~i No. 109 

S. B. Yerli Mallar Pn2nrlan Bey- 420001-i21000 421001.122oon 422001-.ı23000 423001-i24000 424001.425000 425001.i260'1) 426001 .. (27000 
oğlu rna~a7.ası. 

384451-384550 384551-38(650 

386751-387250 387251-387750 

390251-390750 390751..391250 3912S 1-3920 .)() 

392801-393000 393001-393200 

394601-394900 394901..395200 395201-395500 

397301..397600 397601-397800 397800..198000 

410001..41100<> 411001.412000 418001..418000 

419401.t1960~ 419601-419800 419801-42;1MO 

427001 .. i28000 428001.429000 429001-t 30000 

--------=--:------=--=---~:-:-:-:----:-----:-:---------:-:-:-:-:--~~-----~~------------:-:-:-~__:~--------~-"'.'"-:--:-:-----------~-------~---~--------------------
C:rmal c~lu Yaşar Tophane Bo~a- 430001.430150 4301!1'-130::FO 430301.430450 (3tW51A3011Gll 430601-430750 4307:it-i=:""'l0 430901-431050 431051-13200:) 432001.132150 432151.C.U3') 
ke5en cccldesi No. 112 

Flendeti lt~·ıı<füı ""hmutp:ı~ ırobık 4B2301_432GOO 
Jhçopulu lı:ın fi 

Yc•rli ~·ıı·ı:-r Pnzarlıın Aksaray 
maiHa~ı Mur:ılpaşa mahallesi 
°MIOl't Cad. 48 

4~2fi01-i82901) 432901...(:13200 433201 .. t:J3500 433501.1:13800 

435301-U5i00 

4338n1...4341M 434101.43000 434401-i34700 434701.435000 435001.UllQO 

435701-t362,.90 436201-436700 436701-137200 437201-43770-0 437701.13820() 


