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Mısırda 
• lnglllzler 
makabil 
taarruza 
geçtiler 

ıngiliz tebliği : ''40 
top iğtinam edildi 

yüzlerce esir ahndı,, 
Alman tebliği: "El 
Alenıeyn mevziine 

karşı mücadele inadla 
devam ed· ıyor" 

Ortaşarkta misli 
görülmemiş hava 
muharebeleri oldu 

Marepı Rommel'ln yeni b ir resmi 

Kahire 4 {AA.) - f.ngUiz Or. 
~rk umumt karargahının tebliği: 

Diin:kü Cuma günü El Aleımcyn 
(Devamı 5 inci ıayfada) 

Almanların 
sırası 

taarruza 
Filistin, Suriye ve 
lraka da istiklal 

vadedildi -:Ankara, 4 (Radyo gazetesi) -
:A.lımanıar, Mısı.İ'daki askeri hare# 
kıMa rm.ü·vazi olarak siyasi bir ta. 
&tru'Za da geçmiş bulunuyorlar. 
Dün Mısıra hitaben neşred:len be
yanna:meden ba~lt~ . Filist:n, Su. 
rLye ve hatt! Irsk,. istiklal vade
'dfilımekte olduğu yarı resmi Alman 
kaynaıklarmdan bi1dirilmektedır. 
· . Aıncak ~urasmı gözönünde tut. 
maJk: lazımdır k i Mihverin vAdet
tiği hükümranlı!k ve istiklal yalnız 

(Devamı S inci sayfada) 

Velif&to 
YAZ:AN: 

HAliT ZIYA 
USAK LIGil 
Ustadın yeni yazdığı 

büyük hikaye 
Yakmda ''Son Posta,, da 

Yazı itleri telefonu : 20203 PAZAR 5 TEMMUZ 1942 Fiatt 5 ~ 

1 
" ............ _ ····---..... -.. r ·------·· ... ·····---·············--·, 

Başvekilin i 
tetkikleri 1 

Dün Parti binasında bir toplanh 1 
yapıldı, Başvekil halk birlikleri- ~ 
nin faaliyetlerine dair izahat aldı 1 . 

İstanbul, 4 (AA.) - Baş.ve. İstanıbulu alakadar eden çeşidli ~ 
ı kil Doktor Refik Saydam bugün meselelerle halk birlilk1eri faa- : 
: öğleden evvel beraberinde Ti. liyeti üzerinde izahat ainııştır. i 

caret Vekili ve İa.şe Müsteşarı Maarif Vekili ı 
olduğu halde Cümhuriyet Halk Sıvas, 4 (A.A.) - Maar.f Ve. ! 
Partisi binasında İsıtanbul idare kili Hasan Ali Yücel buradaki 1 
heyeti aza1arı ile kaza Parti re. tetlkiık1erini biıtirerek şehrimiz.. • 
isleri toplantısında bulunmuş, den ayrılmıştır. 1 
-····-........................ ..._ ............. .-. .. - .................................... ,.J 

Şark cephesın(f~ ray ilzenn<fe Mr Alman ağır topu. areş ederken 
Tababet ve ihtisas 
vesikalarına dair 
geni kararname 

Tebliğlere göre ,.. ... ALM"A"NLARi·N···, 
doğud_a vaziyet HEDEFLERi 

Almanların 
çevirme ileri sürülen 

tahminler 
taarruza 

Almanlar Timoçenko 

Mühim Sovyet 1 kufJfJetle~i~e z_u~o.fJ 
1 kufJ'Vetlerını bırbırın-

k u vvetl erİ ,den ayırmak istiyorlar 

çember içinde ı' o·· b. h uz ır cep e 
Seri Alman teşkilleri kurulmak 

Don istikametinde 
isteniyor 

Sovyetler, Almanlar, hfr gün· i 
de 250 tank kaybettiklerini 

b 'ld" · 1 • A~ara, 4 (Radyo gazete. , 
ı ırıyor ar 

si) - Halen Bijelıgoroda karşı 

B r1. 4 ( · yapılan şiddethl Alman taarru~ 1 
e ın, A.A.) - Alman ordu- 1 

llıarı baŞkwrnandanlıığının buıgünkü zunun gayesi ha'kikında ii.eri 
tebliğinde bil!hassa şöyle deniL sürülen en ıku.vvetli tahmin şu 
mektedir: : m~~kezdedir: Almanlar, Mos. 

. Kerz?nes yarımadasıooa bolşe- ı kova ile Rostok arasındaki çift 
vik kıt alarmın baıkiyeleri tarafın- . 
dan ~terilen mukavemet !kırıl • • hatlı dıeanıryıolunu ltesıerek, 
~ır. Beton !1lğına!ldarda Qem!ber Don nehrine varmak ve ıner. 
ıçıne alınmış ol.an münferid kiiçük kezdeki Mareşal Timoçenko 
grupların iımhası tamamlanmak Ü- ıkuvvetlerile oenubdaki Mare-
zeredir. 1 z .. ı.,_ k tile .. b" "'-' 

K uıb • şa wııvv uvve rını tl'lul. 
ırımın cen unda muharebe 

1 
. . . 

tayyareler bir 'kara.lkıo[ gemisini rınden ayırmak ıstı~rlar . 
batı.rmı.ş.IJ.ardır. {Devamı 8 inci ,.yfada) 

(Devam.i 5 inci sayfada) \•···-·-••••••••••···········-·····••••••••,,) 

- -----------
Mısırdaki vaziyet 

iranda endişe 
uyandırdı 

Anık.ara. 4 {Radyo gazetesi) 
Mı.sıııclalti 4K>n aıtkeıi vaziyet İran -
d a. endire uyandırmıştır. Tahran 
llll.ıdyıoısu bugünkü neşriyatı'Ilda, hu 

(Devamı 6 inci Bayfada) ........•........................................... 
Varını yoğunu bir 
orta okulun inşası 

için bağışhyan kadın-

Dahili ve harici hastalıklar şubelerinde 
ihtisas sahibi olmak için en az 3 sene 

asistan sıf atile çalışmak şart 

Ankara, 4 (Hususi) -- Taoa~t lunur. 
ve ihtisas vesitka:ları halci-..ındakı Hıfzıssıhlha şub&ı içtn ıb.tisıaa 
nizamnamenin dörciüncü maddesi. müddeti dört senedır ve b·ı r.ı:.ıd
nin değiştirilmesi ve oeşincı mad- detin Sıhhat Vekaletır.~~ tr.yin e. 
desinin ka11dırılmasına ve muvai<. dilecelk şeki1lde ba:kt~ı ıyolo!:. hı!
kat bir madde ekD.enm~e da ;r zıssıh.ha laboratuvauaıı ve emr~ıı 
kararname Heyeti Vekılecc kabul sariye serıriyatların<la geç· rilnı.esi 
edilmiştir. Bu kararncllne şuJu:-: şarttır. Baıkterivoloji ~ubes nde 

Dahili ve harici hastalıklar şu. mütehassıs o.anlar çııı bl: muddet 
belerinde ihtisas saıno1 olma1~ :ç~n iki seneye indirilır. Mıvı.ızzaf as•<
bu şubelere aid serı:ıycit ve lab<J. tan olmayarak fahrı as ıstar. sıfa. 
ratuvarlarda en az uç sene ve d·- tile seririyat ve ıa!J0r:.tuvar:ı:ı ra 
ğer şubeler için erı az Iıki sene mı:. devam eden er ıç.n yuka!"ıdcı1'::. 
vazzaf asürtan sıfatile y:ııış·uak müddetler bir sene zar.ım~dı.!ir. 
şarttır. Şu kadar ki k...ılak, b;ğaz. Nizamnameye aşa~ıJcık rı-uYak
burun ve doğum ve kadın hast~- kat madde eklenmışt·ı. Bu .ıi
lıkları bevliye şubekıınde nıüte- zamnamenin neeırindcıı ev';el ın.:
hassıs olabilmek km ayııca b.r vazaf ve:ı.-·a fahri olı.a ..... asistanlığa 
sene hariciye şubesi.ıde çaLsmak tavin edilmio:: bulunanlara::n tı:"7U 
lazımdır. Bu çalısına.· zamanı g0. eden1ere ve kafi b"lgi kazandıkla

........ ~,.-..,-.v··"· ..dm• mı11• rülecek lüzuma \'e müe.;.;..)seleı i11 rın<la ça ıştıık1arı ~l' l 0) at ve ıa. 
NevşehMi Bayan Havva ôzçaı.ıı.ş ve kadrolarının vt?:.:dığ; imkana boraıtuıvar şeıfl~ri t .. ıa{n d:>.:' tac;. 

N h" (H ') N , . göre Sıhlhat Vekaleliııce ve.ya Tıb di'k edilenlerin asıstar.lık muddet-
. ~vşe ·~·d usu~ı ll - d e~şeııı- Faıkültesine mensub olanl:ı.1 ıç:n leri es'ki şartlar v~ hüK.:i:nlere gö. 

r
0

1_!i Hamı Mı hımmad ak es.Hn e ""av
0 
.. uş bu fakülte de'kanh~ınca tayin o- re hesab olunur. 

s•U acı e e ızı avva z... 
çavuş ölmeden bir h::ıfta e\·vel naık 
dini,. bağ ve bahçelerini Nevşehir
de yeniden yapılaca'k bir orta oku
la bağı.şlaımLif..ır. Merhume ölme
den evvel bu işin resmi muamele
sinin tamarnllamnasmı Nevşehir 
Bellediye Deisi Şülk.rü Süer ve orta 
Okul müdürü Cevdet Cinginden 

(Devamı 3 / 2 de ) 

Eski harfleri yanlış 
okumaktan çıkan mesele 

CA.skerl waziyet=1 Bir Kayseri gazetesi, bir lstan
bul gaz~lesini techil edigor 

• 
Mısırda Alman ve lngilizlerin · 

lakvige yetiştirme yarışı 
KAYSERİ 

f .. 4.-.rtl\l \'t: n~ ctı~ cıa;u 
" '-:..fET G~ZETEı>I 

.. ............... ~-----------------llJlllıııiİİlılıılliı•• ..... ---------';"9 "'-"tl'llrl"l '!~ tl ., • ~Udi' ;;! ~ .... ----ı:.·.~--~-M--

Almanları durdurarak son bozgundanberi ilk defa muvaffakiyet 
göste~en lngilizler inisyatifi tekrar ellerine alabilecekler mi? 

~ ..... wz w .. <W __., .. _ ... -· 

Kayseri gazetesinin baş!ı§ı 

Kayseride çıkan küçük cK~yse~ •- Bu yazıyı okudu~umuz uı-
rit gazetesinde cTarih d~ ne hale man geçmiş büyük.leı ın ruhuna 

Yazanı Emekli general K. D. .gelmiş?• başlıklı bir yazı gördük. 'karşı iş.lenmiş gar~~<?t_ d~ğil ??ar~
Gazete istanbulda çıkan bir sabah betler karşısında c,;ımız ·~leaı. Bı-
gazetesinde cHayrat ıı~ hale gel~ risi tar:hi bir san'at eser·nin müs.. 
miş?• baş'lığı i1e intişar eden ve kirat deposu olması. diğeri d2 
İstanbulda'ki cSinanpaşa sebil11 in- bundan bahseden yaz:cının yaptığı 
den bahseden yazıdan şıı satırlar' ?üyük yanlışlardır. B"rinri Murad 
almış: Istan-bulu gö:rmcdi b:ıe; ikinci Mu-
cMeŞhur Yemen fatihi s·nan rad da İstanbulun feth:nden evvel 

Paşanın türbesi yanında birir.cı ölmüştür.> 
Murad devrinin en meşhur m:marı Gazeteyi tarihi bah'.~ler muhar
Davud ağaya yaptırmış blduğu g'.i- ririmize gösterd:!k, iddıayt yerden 
zel bir schlll var; üstündeki yal- göke kadar hakllı buldu. Yanlışlı
dızları dökülmüş ki~abenin bir ye- ğın kiıtabedcki MuraJ kelım sini 
rinde cSinan Paşa sebiE eyled ta'k b eden ol kelimesınin evvel o
Mevila için cari» satın okunan bLl kunmas·le husule gelm"ş buluna
mıfi.s eser şimdi bir müskira.~ de- bileceğini, m~elen ıı eskı harfle-

1 - Mısır ceıphuind~ dluiu kadar a.yni tariblli Alınan v~ Qek.mcğe ınedbur oJıduğuı resmi ve 
İnglli:ı:lerin El Akmeyn • Katara İt.a.}yan teb1iglerin.in ifadelerile do ya lıuwsi Kahire lıalıerleri arasır.ı:la 

münlhat tuz1a ve 'batakı~ığı arasında- teeyyüd etmektedir, bildlirilldiği gibi Temm:uzun üçüncü 
'kl 60 kilomet11elik dar şahayı ve Ce11Çektenı. .mareşa!l Rommel'in günü zarf ı.nda kuvvetli bi:r tarzda 
bu sahaının lbtlhassa El A'emeyn kıs T emmu1JUn bir ve iwinde bu meıv. tabkim ediıhıriş olan El Alemeyn 
mını dalha evveM~beri h~r tü.rliı z:ie karşı icra ettirdiğiı taarıruzlarln mevziindeki muharebelerin İngiliz 
ihtimale karşı tahkim ~tnuş olduk. lngiliilerin şiddeıtli mü'daıfaaları, bu mukaibil taa:m.ız1annın püskürtiılme. 
ları ve general Ohintek ın de Tob - müdafaaıları Rom.mel orduwnun ~e s.i fe~nde devam ettiği, vukua ge
ru·k'un kayıbındian sonrıa Solium • nub yan ve gerilerine 1tevcih ettikie- len şiddetli hava muharebelerin<le 
Ha:1faya. ve cnu mütea'kıb Mersa ri mahirane ıbir mu'kalbil: taarruzla 28 İngiliz tayyıaresinin düşürüldü • 
Matruh mevzilerini müdafaa etmi - mezcetmeleri, bir taraftan aa tak • ğü. Js.mailiye §ehrindeki askeri he -
yerek mütemadiyen gen çekil'mesi. viye eclllen hava kuvvetlerini gece- defler üzerine şiddetı'li bir hava ta. 
.nin, kat'I bh muharebeyi taıbii mü- li gündüzlü ça1ı~tınmlk kara ktiv - arruzu yapıldığı, Ma)ta adası bon•
dafaa.'ika.biliyeti su-n'i tahlUmat ile vet;leriıni havadan çok sıkı bir su - bardımanırun g~e. gündiiz devnrn 
a~ıca artırılmış olan bu kuvvetli rette desteklemeıleri sayesinde akim eylediği de 4 Temmuz tarihli M h. 
mevzide kabul maksadına milsLe • ıkalldığı ve maretal Rommel'in ibu ver tdbliğ'lerin.de lbilk:li:rilımişıtfr. i;;;============= ınid ıbu1undu~ 4 Temmuz ta.r~hli yüzden kendi· kuvvetlerini garıbe Bu halberlere göre Mıı11r muhare-
Kahire rcmıt t-ebüiinin ifadesiie ot doğru 5 ı 7 kmometreı keda.r geri (Devamı 3 / 2 de ) 

'?<}Sudur.> rin bir azizliğinden ibaret ol<lıığıı-
cKayseri> gazetesi dıyor ki: nu söyiJ.edi. 

.. ';"'!-.. 



HergÜP ~Dost kendiliginden gelir 

-····-Mihver ordusu 
Mısırda ilerlerse 
Meydana çıkacak üç 
M :çhullü muadele 

\.. FJaen U,.ldıafl_.} 
m ihver oı-dusu henüz ne 

ı:; ı. Kani.reye girdi, ne dıe b • 
kenderiyeye. 

Bu daıkiic.a.da bütün A:rııglo..Sakson 
~emi 'bqer lr.uvvetininı üstüne çı .. 
karak, imkansızlıkları yenerek ken. 
djsi iç'İn ölıçiftemiyecek kadar vahim 
sonuçlar verebilecek o.lan böyle bir 
ibtima:~i önlemek mabadi1e var 
kll'V'."etile çarı şJ)10r. 

Eğer m.uvaffak olacak olursa, 
mihver ordusunu ters yüzü geri çe. 
virmenin imkanını ibulaibiliTse eski 1 , 

durum uzun yahud kı11a bir zaman 1 

~- --... -• -.. 
--• --' -- -4a - -.. ---

-
için aynen geri gelir:fakat... •---'-----------' 

Eğer Angfo..Sakson ~lemi mihver Haklki bir dost İnsanın malik olabileceği hazinelerin en büyiiğü, Dost, ç.alıprak, yıllarca emek sarfederek zorla edinilmez, ekseri. 
oJ:lduS'llnu dtı~duramaz da mihver en kıymetlisi, ayni zamanda da elde etmek istediği kıymetler ara- ya beldemniyen zamanda, biç eıuek sarfedibneden kendiliğinden 1ıelir 
oTd'l.lsu başarı yokında birkaç adım ~unda elde edilmesini en az dütündüğüdür ve yerleşir, yeter ki tekmt:lenme.U.. 
di3iıa atac.ak. olur!n Mı~ır meselesi .... --... ••••• -.-.... ................ _ •• _._ ·-----~----···---_..-, ........... _ •• _ •• _ .............. __________________ • ___ _ 

kar<:tmıza üç mcçhullü bir muadele [ s 1 • • b 1 • 1 
~:.t~ .. ~,..,,,.,, ile halledilmesi hi' ., e 1. 1 r a e r e r • 

Bu Üç meçhullü muadelenm ilk - r 

:;,cı~u!~e!ng.lterenin d\lrumuna ta- Kartalda çob:nı y .. k k k )J b. . . r " 
dit'"!:.~ ~!~~;.,::~~·ğ·~"~~.~ u se o u ar ırıncı Serbest şarab 
:;:;::.:;::yıS. ii;;..-:m;~;~-t~; telle boğan'.arın mu- devre kampı yarın imali ve satışı için 
vaziyet bize gô,terdi ki Mısır hü. hakeme 1 ~fi yapıldı hazırlıklar başladı 
kumeti M•sır topra~ını müdafaa et. 

mek !bahsinde fili bir mi almak İs- S ,,.ı J•• t h I .h . . b p d•kd b 
teğinden uzak durunca Mısırın miL u~ .. u. o~w fa. 1~ ~n 1 ısı .. era-ı en ı e aş ıyor 
dt?faa!<ınl ing"lteı-e yafoız baş na et ~ttı, dıger ıkısı t~ammaden ll 
yüklenmii ve bunu vaparken de ev. katıl mçundan J:, er sene 
ve1ce Mısır ordusun~ vermi~ olduğu hapse mahkum oldular · · · Bu sene üç devre oiarak yap1l. le yüksek öf,'I'etmen ve askeri .~ı~-
a:lah!arı geri is-temiş ve alm 1 ştır. ması kararlaştırılan Üniversite ve biye okulu talebeleri bugün Unı-
Had"seleriın bu noktaya kadar olan Kartalın Baş1büyük köyünde yillkSEik. okullar asık-eri kamplarının vers:te bahçe.sinde toplanacak ve 
ıı.afhak.J":hda .bilitımiyen n anla,ıL b·r mandırada Murad :ı.d·n·'a b'.r 'birinci devresine a:ıd bütün hazır- Pend'ğe hare-ket edeceklerdı, bu 
mas•na 1ünr.n göri!len bir mesele çobanı telle boğarak öldürmF-kten hklar i·kmal edilmiş.tir. karar dün ·değiştirilmi.ş ve talebe-
yoktur, muadele bu noktacfan soııra suçlu İbrahim ve Sabahattin isim- K h amp sa ası olaraık tesbit edilen lerin yarın sa'bah kamp sahasına 
ba~ar: lerlnd€ ı'ki rıençle "'U"a ı"ştirakten P dl''·•~ d 1 ' 1 

1 
,., ., " en ıus....,. ça ır ar .ıturu muş, ya. hareketleri kararla...<1!.ırılnnştır. Tn-

d k l '- 1 . l\1 , 1 _ _ _ . _ ıar .. ~ır .. mı.ş, su tesisatı ve leıbeler yarın sabah saat 9 da teç-Eğt>r ngi
1t"re Mı~ı~dan çe,~i.lrııek 

1 

~un be. _kç_ i_ ,H_alil ve cinaye __ ti .. ak. h Lan 
zonı~ . a a acl\x 0 u. 5a ' - re a.ı teşvık et'tıgı ıoo;a olur~an koy cı r b t 1 l · l t 
ne ~'bı talebJ,.ıde buJı.:nacaktır ) rnu•hitarı Mustafanın muhcıkemele- ger u un uzumu 1~ e:::- ammn- hizatlarile birlikte Üniversite mey 

ı , ı . l ·1 d lanırnı.ştır. 1 - ,y .. l . d şte mu:au e e11 ~ n? tereye o- . ? . A - d d.. . 1 . _ danmıda top anacdıl\. ve on erın e 
kunan kısm:nı tc~ki!· eden sual bu- n ;:_.ncıM gırrezla aalu~.rHd:t ~~ ~~- Istaı:iliui. Koonut~.nı General A. a.Sı'keri bando olduğu h:ılde Fendi~ 
d m..,.ır. aznun ar eyoıım e&ı ıu-1 s:m Tmaztepe ve Universite Rek- • 1 , ··w 

ur. diaıya nazaran, muhtar Mustafa tıürü Cemil Bilse! kamp sahasına ge hareit:~ ped~nd~k erd.r .. Y1 arıknt_og-Norveç. F"'lt>menk, Belçika, Yu. b" led d<>l 'ba M . .. le yeımegı e : te yenı ece ır. 
nanistan; b'ir dereceye kadar clı'l ır mese en ayı ço n ura. gıdereJk yapılan hazll"lık.arı go7- . 

da <1a•·., .. ba~aırrıı~ ve İbrah:m i'P den .,_..irmi""lerdir. Birinci devre kaı"'lıp~arı ayın 
Yugoslaıvyan'.il misıalleri meydanda. " S· "'~~ ~ Saıbabatt:ni onu öldürmeğe teşvik Th·veke verilen bir kararla kam 26 sma kadar devam edecek ve 
d ırl. 'Th -t r. Onlar da 'bir dLıfıı..;n ~ece::i pın ilk devresine iştirak edPcek 0- b~hlıhare i1kinci devre kamplarına 

ngiitere ;,.!:~ l ettiği veya yardım ~ 
k'., ke«1dim h'r mPmleketten çe _ Muradın ıbulun<luğu mand•raya lan Hukuk, Edebiyat Fakülteleri- başlanacaktır. 
kil<liği zaman 0 m~nıl-ketin hüku- giderelk bu suçu işlemişlerdir. 
metini d~ b; likt~ götü.rmü, ve bu Fakat. 2 nci Ağırceza mahlke- ~0RS0S V~t~Yaf talebe.eri aİJlU8J8 Ç6lenk ( OJÜUlar 
hükumeti İn,,.'liz top~ağında nazari mesi ya.pı1an duruşma sonunda fiı
b'r vazife halind,. tutmu tur, şimdi 1in taammüden iış'lendağiue \•e ha
Mıs•rdıan çek. lmt!k zoruna düşer~e disecl.e muhtar Mustafa ile b~kçi 
ayni hareket yol-unda 1srar etmesi HalHin dahil bulunduklarına dair 
rnüm'kfrn.dür. müsbr;t bir delil bulamamış ve bu 

Tshliye edilen \,ir memleketin ~is"nin lberaetlerine karar ver. 
hüH'ımet kelimesi ile ;fade edilen. m"ştir. 
hakikatte ise üç beş kişiye inhisar Lbratıim ille Sabahattin ise, ceza 
ed-en yüksek meka11izma heyetini /kanununun 448 nci maddesine 
a3ıp götüım<:k büyük bir mana Ha. tevfikan ve yaşlarından dolayı tah 
de etmez. ge:it!e b-r~kıJ.an toprağın f~fcn 15 er sene müddetle hapse 
oı toprağla giren düçnaruı fayda ver. ma'hküım edfim"ş1erdir. 

memesini de sağ'l.amak l6zınıdır. 0 

İn.gi~ere şimd ·.ye -kadar arka!'nda Cağaloğlu orta okulunda 
ukeri tesisJ•r b•r.akmamıya çal!ştı, toplantı 
bu d eıfa. ·da avni programın icabla
tlnl düşünme i hat:ra gelebilir. 

Üç meçhuıJü muadelenin -ikinci 
meçhul'ü M·~ıra taaillık ediyor. 

Cağaloğ"lu birinci erkek orta O

kullu oon sınıf talebeleri, dün mek.. 
tebden a)Tiılışları mü naSPbetile 
bir topiantı tertib etmiş1erd:r. Bü-

Mısır hükumetinin haib tehlikesi 
lle koar~ıla~·ğı gündenbCTİ iktidar 
mevkiin<le bui~nan kim olursa oL 

wn taki'b etmiş olduğu siyasetin ne 
o]duiunu bitiyoru~. Bu siyaset res.. 
mi dillrerde ne' oOCk'J.de izah edilirse 
edilsin, b1iyattn ha.di9Clere uzaktan 
bir şeySrci otarak l>akmalc.t-an ibaret 
kelmı,tı'l'. Bunu biliyoruz, bilme -
diğimiz no~ta Mısır hükümetinin 
yeni vaziyet karşısııt<la ne yapaca. 

tün öğrctırnenlerin hazır bulun- T l t. l 'l.:.:ı •• •• d 3 ft z-' ' k a eue er avme onun e ue erı ım tr1artar eırı. 

du'klan bu toplan.tıvı Müdür Ta- Em' ·· - H 11 ... _, • al d · 

ğrdır? )ıngilh mcfu~u takib ede. 
rek hükümdar a91esi i1e bitlikte çe. 
'kAp gidecek v-: diitmana fayda 
vermesi miimldin olan teeislerln 
tahrib edSimesine muvafakat ede • 
cek DV';I Y Gkııe lngitj.z orduwnun 
memlekette kahmıyacağı kat•İyetle 
an1aplcl'ıktan sonra bu ordudan u. .................................................... 
TAKVİM • Temmuz 

1..ı .... ~ s 1918 
- Paar 

H .. iuıa ~ .... 
u fN2 

Y. 
&.. 

c •. ahır 
21 

-Htıll' 
6'1 

ı. o. 
16 

aı 

h. . . : . monu aUW'VI Sf:YSY yar ım Konservatuvarın orikestra heye. 
ır ~man hır hıtabe ile açmış. kolu menıf aatine A.ıtigon piyesin• ti <it! dünıkü ıtrenBe Ankaradan 

~u hıtab€ye tale~de? Ne~:t Ev- temsi.IJ. etm€ik üzere şehrimize ge. 
lıya cevab vermıştır. Bılaha:re, len Devlet K.onservatuıvarı san'at.. şe'hrimiZE gelmiştir. 
me!ktebin üç sene birinc!si olan ·karları dün saat 16 da Ta'ksim Konservatuvar san'atkarları ilk 
Fi:kret EV.Uyaya bütün öğretmen. Cümıhuriıyet ahi-desine törenle çe. olarak bu gece Ant.gonu temc;il 
lerin imzasını taŞJyan bir hediye lenık koymuşlardır. edeceklerdiT. 
~rilm·~r. Tal€1beler hocalarını 
kuru yemişlerden rnürekkeb bir 
büfede a.ğu11am ı:;Jar ?e toplantı 
geç vakte kadar sauUımi bir hasbı~ 
hal içinde devam etmiştir. 

ınurni besi.steri bozmadan çekilmesi. 
nıi mi istiyecek? 

Mısı·rtını arkada bi-r ö]üm boşluğu 
b~ siyasetini hot görebile -
~. flakat be poJ.itikanın aksini 
Pe yapajh&ceğim cfü~ü.nmek g~ 
~. 
M~ üçüncü meçıllu1ünde 

n6veır.i görüyoruz. 
.Mman ve İtalyan hükllinetleri iki 

gün ö~e müşterek bir beyanname 
neJiıederek Mt.Jtrlrı toprak bütünlü. 
ğüne tiı!qet edeceklerini "9e bütün 
mabadlaır.1-nln İngiliz cr.dırMtRu Mı. 
air-daın ~"dc.anp atmlya münhasır ka. 
laıı::eiıai sGyledıler. 
~ ,.ok ki Miair halkı topPBk 
~Ü ...haSaza. ~iıı cliş 
~ ne yardim, ae <le te~ 
miaıit almf~ hir ~te bu. 
!u..,.,i tedı edıerdi. 

~!-... U,~;ı 

iSTER 1 NAN, 
iSTER iNANMA! 

Bir arkadaftmız gÜnlük fıkra. 
sında «vazifenin ancak halka biz. 
met olduğunu» bilmed.iğlmlıd ya 
na yakıla an1.atırken fU misalleri 
veriyor: 

1 - Tramvayda biletçi halkın 
rahatını değil, idarenlr. biletini 
d1i§ünüyor. Kontrol memuru, yol 
ctmun halin! değil; biletçinin pa. 
ra kaparoz etmemesini düıünü • 
yor. 

2 - Vatman içer ldekilerin 
bırpalanmaıiıas-ını deill arabası .. 
nın bozulmamasını; kendine aöz 
gehnemesmi kano ediniyor. 

3 - İqe memuru, Alinin. Ve .. 
linin karnıntn do,nrıuını, ek • 

mebiz blmamaıilll cleRil; tali • 
matnameye göre ketııdine lif gel 
memesini diifünöyor. 

4 - Kalem efendisi; it sabi • 
binin lfinJn bitmesini deiil; ev. 
rakın kalemden kaleme; zimmet 
defterile usulü dairesinde dol.af • 
muını düfiinüyor. 

5 - Nöbetçi doktcr hastanın 
iyi olmutna değil; •İzİtanın vak. 
tinde ikmalini dütünüyor.D 
• Ve nihayet çok defa baıına 
toplanmlf kalabalığa töyle ba • 
ğıraa memurlar olduğuna İ§ard 
ediyor: 

cı- Yahu( Çekilin bafündan 
da İfİlnİ göreyim! JI 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

Şarab amilleri 1 nhisarlar 
idaresi.ne bir beyanname 
vererek, farabt nerede ve 
ne miktarda imal edecek-

lerin- bildi.rece-kler 

İspirto ve ispirtolu içkiler ka. 
nurumun mer'iyete gireceği tari. 
hin yaklapnası dolayısile serbest 
olarak yapıbcak şarab imali ve 
satııları için prab amllJerl inhi. 
sar'u idaı-esln>! beyanname ..,.e. 
receklerdir. 

Şarabcılar verecekleri beyan. 
namelerde bilhassa fl\rabın bt-. 
rede, ne miktarda yapılacağını 
tasrih edeceklerdir. Diğer ta • 
raftan par:ıb amille-rl Gümrük 
ve İnblsar'ar Vekaletince teııbit 
edUen sıhhi ve teknik esaslara 
riayet etmeğc mecbur tutuJmuı
lardır. 

fmalithaneler Temmuzun 1 S 
inden tibafeıt müfet~lerce kon. 
trol edilecek ve bu hususlara ri.. 
ayet etmemiş olan amiller ce • 
zalandırı1acaklardır. Yalnız ken 
dlleri kullanme.k için SOO litre. 
ye kadar JUab yapanlar Veki -
letln koyduğu aıhhi ve te-knik 
esaslara riayet etmek mecbu 
riyetinde de-ğildlrler. 

\, .J 

Himayei h-ıyvanat 
cemiyeti ok balığını 

kurtararnamış 
25 Haziran tarilııli sayımızda. 

arkadaşımız Büıtıan Cahid, teŞıir 
suret.iıle 5 senedir kendisine eziyet 
edilen bir f~ balığından bahset
mişti. Himayei hayvanat cemiyeti, 
dün bir mümessM•ini matbaamıza 
kadar gönd€rmelk suretile bu işl~ 

.alaıkadar olduğunu ve neticeyi 
bildirmiştir. Verilen malfunata 
göre bıiımaıyei hayvanat cemiyeti 
d.e hayvana eziyet edildiğini gfü_ 
mü-ş ve müddeiumumiliğe müra
caaıt ~ir.' Ancak müddeiumu
miHk. hOOisede kanunun kastetti
ği hayıvana eza ve cefa ı~hiyeti 
göraneımiş ve teşhirine . mü~ade 
etırniştir. Hiıma.yei hayvanat cemi
yeti bu yüzıd!en fok balığını eziyet-
ten kurtaramadığını söylemekte~ 
dir. ---o---
Zeytinyağ fiatlarına 
3,5 kuruş zam var 
İstihlfilk vergisinin bir mikt~r 

artırılmesı üerine her nevi zeytin
ya tilarının killosuna 3,5 kuruş ka • 
dar bir zam yapılması karar altına 
almıruştır. Bu husustaki karar a. 
tak.adar'lara tebliğ ec:Hrnişth-. 

(TIYATBOlıı.&B) 
RAŞ1D RIZA 11YATROSU 

Halide Pit)tin beraber 
Harbiyede, Bdvü bahçesinin aılatur. 

b l&mmda BU GECE 
BENt öPONOZ 
1'ane;ii 3 Per4e 

, 
Sabahtan Sabaha: 

Sazendenin zevksizi, 
Hanendenin 
Dikkatszzı 
Alaturka musikiyi 
Büsbütün öldürüyor: 

\. Burhan Ca'hicl _J 

• 
es'ud Cemili görsem beliti 
yine beni teselli et.. 

mesinin yolunu /bulur. Çün. 
kü o ıbiı- san'atkar ol _ 
duğu kadar edebiyatçıdır da! 
Güzelle çirkin ayırd etmekıte de 
üstaddıır. Fakat şu rady<>da okuyan 
elikeık hanaıdelerin l.ısan ve şive 
hatalarına nasıl tahammül ediyor. 
Herhalde o da bundan müştekıdir • 

Bir zamanlar İ?:mirli Rakım' J<n 
cBana hiç y.aıkışııruyor •.. > d:ye baş_ 
lıyan güzel ~ını bir takım 
zevlksiııler cyakışrnayor> dıye oku. 
YQrlardı. Bu süıtunlara bir iki kere 
yazdım. San'atkar Mes'ud CemH
den aldığım bir mektubda bu şive 
bozu!kluiklarını düzeLtece,ğ"ını va. 
detıti. Vadini de tuttu. Artık cya. 
kışmıyor> diye dkuyorlar. Fakat 
zev8a>i2led yola ge-tı·rmek r.e 1.or. 
Bu sefer edi'b, bestekar Rahmi Bey 
merıhuımun ırneş'hur süııinMr ş:ırkı.. 
sının ikinci mısraı olan cHep ya. 
reli sesler edi)'Qr ruhumu teshir> 
mısraıındaid (yare) kelimesini ya
ra diye okuyorlar. Bu marifoti ya. 
panlar e"t.keık hanendeler. Edip. şa. 
ir, bestekar heır manasile san'atkar 
Rahani Bey merhum bu şarkıyı 

yanımda besteledi. Notasını yakın 

1 

dıostlarım yazdılaı-. İlk defa vanım. 
da okunrlu. Notasız yazanlor da, 
eseri• besteli yen de, fasılda geçen' 
lerrle hep cyare> diye okudular ve 
böy'ie de 00tunması lazımdır. Fa. 
'kat bu rad)-u hanendelerine ne o
luYQr ki bu zevksizliği irtikab edi. 
y<>rlar. 

Halb$i biı' cMeşelh türküsü 
var. cMeşeli, dağlar ?TK!şeli, altın.. 
da Mli deşelh. Buradaki !halıyı 
pelk yerinde olarak hali okuyorlar. 
Koouşuıı'ken böyle 91'.)ylenrnez. Fa_ 
kaıt her kelimesi türk.çe ola., bu 
türküde 'kafiıyenin ahengi bunu 
hali şeklinde terennüm " meye 
mecbur E.><ii'yur. Buradaki ball ne 
kadar uyırnınsa cHep yareli c;ec;1er 
0cl"ıwır nılhumu te:i!ı ir> mısr:ı·rırfa. 
ki V'3ıre ek o kadar dıo~udur. Runa 
kaba 'kaba yara demek zevıksizliğin 
"n ı?Ö'Ze batan şekli olur. 
olur. 

Tür'k mus:lkisi e~ki lisarı•n c:;ive 
ve ahenı!'iıni de icine alan bir mu
~i'k.idir. Bunda küçük bir dil •e şi. 
,.,,. bo:rukluifun bec::t.0 nin s:ın'atını 
-l:ı kepazE' eder. HaV'<'li rlo~um 
~es'ud C('mil su han0nde1ere 
"hlraz en-, kulak ol. 

r 'Aul!ha.H- Cahid 
•!··············-·-· .. ····························• 

Mes'ud bir doğum 
General Şeb.a.b Gürler ile KQ.rı, C. R. 

P. kıwı beye.ti relcıl Emet Gürlt>l''in bir 
kız çoeukları dünyaya. ı-elmiş, Y•vnr:ra 
(M>e~) adı b>nmu.,tur. Anne 'lre ltllha. 
sını te-brffc eder, kü~ük Merlçe uzun ö., 
mür ve omadctkr temenni e~riz. 

RADYO 1 
PAZAR 5/1/942 

8.30: Saat ayan. 8.32: Ha.fit ıırognm, 
(Pi.), 8.40: Ajans ha.betleri, 8:40: Hafif 
puça.IM' ve marşlar (Pl), 9.2G: E\'jD 

sa.ati, 12.30: Saat a,rarı, 12.33: Kürdi " 
lihica7.kar makamı, 12.45: Ajans ha.ber. 

teri, 13: Şarkı ve türküler. 13.30: Miizı"k 
radyo salon or~ı, 11: Saat ayan, 

18.03 Racbo dans orkesıtrası, 18.40: Fa. 
sıl heyeti, 19.30: Saat ayan ve aj:ı.ns hal! 

aıJ heyeti, 19.30: Sa.at ayarı ve ajans ha., 

berieri, 19.4ö: Serbest 10 dakika, 19.55ı 
Şan koneeri, ZO.lS.: (Tntlllll ve bakım), 
20.30: Kar1$1k şa.rkı ve türküler. 21 ı 

(Ziraat saa.l.İ), 21.10: Temslt • Kimgil 
Ailesi, 21.30: Opera parça.lan ( Pl. ). 
!2.30 Saat a.y.arı w ıı.ja.ns haberleri. 

lstanbul borsası 
-••n-

4/7 /942 açılıf • ka.panış fiaUarı 

O.EKLER 

AC)lbf ft kaı>.aıuı 

' on4ra 1 &terlla 5.U 
·.:rw.Yeılll lOI Dolar 132.21} 
... _'fl'e tlO İnlere l'L ' 30.365 

'ladrt4 ıoe reoe&a 12.9!75 
.oldtolm 100 hYet D. 31.16 

Bir altın l.i1'a 32.60 
24 ayarlık bir ıra.m külçe 

aMm W> 

E9bİı.m n Talı riiAt 

Anadolu Demiryolu ı ye 
D 52.50 1 ..&aı.dolu Demiryolo % 60 30.50 



Asyanın • •• •• 
ıçyuzu: 17 

• 
lsrail ülkesindeki kanh 
kavgaların içyüzü nedir? 

Çeviren · İbrahim Hoyi 
1919 d3n 1936 ya kadar devam Arab cemaatini fayda.la.nchnnıttırı~ hmü:te çatipaala 

edogdezı Y ahudı anlaşma.zllkl&rl d:a,_ (*) ijm.Jci' L1..•I v• • "' l ' 
::....ı:=ı...ıı -~ p I • , '. · · , m m O.aDL!eceglnı aoy ememıt • 

1 

bü g....-u:x.R'111 .. ec Ta~o~~ qag daki . Fa.kat Arabi.ar birhkte çalışmayı, tiz-. (Oiğey ta...Itan turaelnl da tek. 

B ir mecmuada cLanet şairlı.\ Görüynnrunuz ki. benim o zaman r~ mı? B~na kalır~ şair, - şekilcLe hülba edılmışb: bırleşmeyi N>d.dettiler. f'eel komi&.. AU'hyalım ki bütün huZU!MUtlul, 
g• itme~ se~eli bir şU r oku ki lanetım,· karşımda muhayye. l,tün bu maıcklı .. v.e. manevı ıztırablnr 1 R • k l ihm 1 1 d- ..ı 

1 bil f letl. f - e!mt ma am arm · .a c.i Y.onu?wı ecıiği gibi c 1919 danbe. ka~~ aıraaında Arah top • 
dum. Rülbabmm i.llk telinden ilk kadııı::ıadır. Aca.ba hangiıtfne .ıd1 Tjkarışısında, tu.n se a er ve ~- hareketlerinden dolayı milll yuTdun n. hıç bir Arab lideri. Yahudilerle nılt aahilMeri arazı1erini Yahudilett 
mısra' olarak: lşiımdı:i. onu bile ıınutmuştun! Yal- !3k€-tler bnşısında. hayr ile şerrın kıuru'lmasında vukua. gelen müma • eaıtans* pa.ııa kazanmı~ardır) tabii 

Durma güzeı H'Vgili, ok§O bffiilnıız d:'kkat ed.i.n ki, laneti . y~ız ç~ ..f~kat ~ ~ayr .?~ngisi, §er neıat'la.r. {•) Btiti1n bu mMalıealar bittabi ...._ bu alıtveri!Jlerin yanıba~ında az bu. 
setJ beaJ kadına sıav.urll}"Onım. ken~me e. hang.sı belh degaL Wtü.ıı dehşet 2 - Remıi mabm.ların Arab barrh-e aid otap oeviren tanfmda.n a.J. çuk ta nefret ym tutmaktadır. Pa.nıı 

Ni·ya.zını çıkaran şair otuz beşl/t!il! . . ler fırtınalar karşısında her şeye tarafdarı temayülleri ve mandater nen bıratnlmıefardır. (Devsmı 5 inci sayfada ) 
baharın geçt.U.ğincien, ot~ beş k.k llı, ~ zama:' ~h.a ınceldı. lanet etmeli, yalnız kendısine et. . . ibY dek' Hak· ( 

şa diiR--tiiğünıden, gurbetteki sevgi. nazı~ı. Batıdle'lıre _tbi yeyıtanı memelidir. Zira ş.iirın Ve ~airin de ~iı:kri~a(j 1 ·ın 1 muva ıyet - "Son_ Posta,, nın bulmacası .· 17 : (12) ) 
!iden uzaik k.al:dığından filin bah-t~s e~meik ve kadrna. lanet oku- kendi dili ile la:neıte uğradığı bir 3 _ Sivil mahkemelerde, ka _ 
s,.,.ı~ en &lnunda bu ızıtırablı mıaık şi.iroe bile zarafete UY'gıl. n. c:'I.., .anda a....ı.-1. t"·'-..lı's ed""""k 1 k . ---~· °""' Ciı ı wıA ... ~u ""'"' rar a.rln çıo geçikmesı, ve cinayet 
tellel"den ŞU çığlığı kopan.ror: ~~ğ~ başladı. Fakat ya ıçt ·· 111·1k t..-- · b:· ··kı··ı. k 1 b' davalarının müessir bir surette so. Bunlardan 30 laneıini halltttlerek bir arada vollrvan L-

:--1. -"--"-"--n. b: · e ıt.--t oku gu.zeuı . ıldllıgı uyu u"' a a ı- ,..,., 
Lanet şıairliğıme, şiir~me, hwe. mlLA.>.e ID'l.lltR!lAllUW\. .rtf\ ı:u:ı.c" - Li ., Kalh 1 ·· t n.a ba.ğlanamama,,ı (mesela 19 % da olml•rıcomasa bir h4c/iye takdim edecefls 

s·me, m.aik ihtiyacı varsa'! .. O zaman ne r. . . r~man ann v~ yucc va ~.n ~ek.İz Y.ahudi öldürülmüş, ve lıer. So!d&ıı sata dol 
Ne-rduin ey sevgilim, Se8 ve1· ya.paa.ğrı? Artılk lirik şi:rde de fe<l.aıl~mnın. ve f~d_aokak~lar nın yu. hangi bir Araba karşı idam cezası ru: 1 2 3 4 S 6 1 8 g l !l 

benim sesime .. vungunculara. isti;fıcidere bela oku- rekten kasidelerın• ım vazar? ven!ımemİ!ıtir). ı - Tarihin ea 
Rü'ba'hının telleri bura.cia koptu- vamayu ... O h'alde ilk nazarda Yalnırı tari'h mi? He?ha.L 4 _ Hüıkumet taraf•nd.a.n (uzun meşhur m eydan 

ğu için, inGa.fsız sevgilinin bu da.. ~n en .ke!:1tirnnesi ve orijinali, tariih, d€9tansı., t.:>r:h .. bu .. ne ku- brr müddet) n hele Kudüs müftü. muıhuebelerındeDı 
Vete ie6 verip vermro'ği belli de. doftrudan 00ğruya kendimize, iken ru, IlC CaTISlZ b:r hMİSPİer y1ğın1. sünün hareketlerine karşl gösteri. biri (10) . 

şmırin ve şa·rin hali 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

1 

2 

3 ğil. Ayıni zamanda Anadoiunun d.i ~irli~.mizt> limet okumaktrr. dır. Ona renık. s~, hareket \"e ruh ıen müsamaha. ı - Bir erkek 

uızak. ve hulyalı bir k~nıden bü. 7.avanı şair k'şiler! SiL ~tjden verecek olan kim~ir. nedir? Şa:r 5 _ M~mleketin ihtiyaçlarına ismi C3), Bir ııa.r. 
tüın ~y.eti ve bU_tün derem böyle mi idiniz? Kendinize lanet ve şfr değil mi? O ·halde itraf P.t- uygun bir toprak .;5 tem;nin kuru - fin telaffuzu (Zl. 

- --- ,__._ ____ --------4 
kalıbi ıle seslene:ı. ~ıır 4 Elmss • '*'1mak şöyle dıursun. bilakic; _!l.C meli ilci, bfr fantezi bile ol!'::ı, şai- lamama!'ndaki muvaffakivctsiziik. 3 - Açıklık, ı;ü 
Yıldıı.ru:xh genç mıdir, 7a~lı mı, er. . f h . 1 1 oo·b·· 1 . . • . ııel yazının şarlla.. 
ke'k midi ııtad · k 

1 
~lıler, ne it nye ere tır e- rin kenıd sıne lanet e1rn-es! acı, 6 - Mu}ıacereti kolaylastır - rınduı biri ısı, 

r, ın mı, pe an aşı. _....ı... CV.Unüozü vüceltirdiniz maktan imti .. a. vP bas'kı nlt•nda ol. 
larmyıorsa da, kederinin pe-k 'kö'klii ner"t:ı · T ·., • Ç"Oll\: acı bir ş'.ıknye•ttir. Bugiir.kü şa- Tersi futbol salıa. 
l'}lodu_i{"una ~ edilemez. İn~allah Mesela Muallim Na7ı yı hatırla. 'rden e.skileri gibi fahr:~l'Clcr bek mlyan gavri kanuni Arab muhnce- 111 demektir c•> . 
bu ateŞli manzuırrııe-ckn sonra ayrı. vın, k>Mi. Baıkın ne dıyor : lem~ek bile san' atini tel'in ~e-ti m~e\ .. si. 4 - Bıkan in. 
lılk dağ'la.n bir1eşrrüş, uzaık dü~n Seyreyle ser .. ! sebzimi gelshıde t!'kfir etımes.ini de istemivont7. 7 - Hükı"ımet niz«m ve kanun. san {10) . 

el~er bi'ribTrine kavu~uş, cefa bıL baharın, Her devirde her millette Şairler J.arife Y .aıhuci belediveJ .. rinin ilerle- s - Bir hJ.rfin 

~ş •. safa. başlam:ıı.ş_tı:. O t~J.irde, Htr.k-i 8iyeh içre kalacak dıine tese11i 'kaynaklarıdır. Yorgun ruh- nıe...ini. gt>li~mesini tahdi:l etmek. ıeıa.rruzu (2), Ar. 
saırı.n cLaırıet ~&ırltğime» dJVP ko i . b • 8 - lnzilızlerin umumi asayi~· Koda b ir t&bir (5) 

5 

6 

7 

& 

9 
oard·ı.ğı. feryıad da boşa gi.ı;; . . m yırıı. en. lara cmlann mısra'ları ";ı"lrnn ve. sj.gortalamaktaki mııvaffakiyetsi-z: - 6 - Bir harfin 
demıetktir!. Ne oldu, şa.ırler, sıze ne oldu? rir. Onların ferol. ıztırablarınd· tikil .. ri.. telaffuzu m .1 ( 

iımtd! bu cLa:net> kelimesi üstün- Şiımd.i, daıha baıhar gelir gelmez. b·le m:lli bir kıvmet, bir drr:r.lik Komisyon tarafından kuvvet1t> Fra.nsızcs (bayan ) ı-.-=--=--
rie bir lahza dunmak isterim. Bu ba.şını.z.dan ve ruhunuzdan YC'Şil vaııdır: ~il mi ki ErÜZcl ciili, milli teharüz e'ti:i!e!l Yahudi ıcmesele»sİ (5). 

kelirme beni hakiıkaten düşündfrr. filiz vereceğinize. toprağınızın ;çin dili canlandırırlar Vf' bülbül ı:(bi kökte, t~mı:-!dn basittir. Ymdsuz, 7 - Grek alfa.besi.nele ilt harfin oku.. 
dü Yadırgıadı.ğ"ımdan mı? Hayır. den zaı.tokum g'bi acı lanet tohum- d:ll k 1 vatan.s:z bi.r halk olan Yahudiler, nUŞRl (4), bir renk C2), Soını ecla.tı .2ı . 
B n · bu 1k r · b' u'I b' m o ' e .şa ır ar. b .. 1 b. .. :ı . ti ahı 'm 8 - (İle> nlıı muhalfeli C2). Müs. 

al.~rs._.;ı_ e1~1eyı 'Z1·:!· .. lızı. ları saçı~rsunuz. Şairin kenclisın· Velhasıl şair, her şeyden evv'-'1 '-~Ye ı: v~.ana .~~ ıc ~ .ı b .-
nes lmlLJU<t: va"N~I e ~ene; .ı"" ~ır erı- tel'i n ettf.ğ'i, rübe.bmı gaza.bla yer. • . . . . : • , . ı<.a.!lıS'z sıya"-ı, tar~n.' ":'e man.~vı ~r himanlıiın ta.rzlanndan biri (5). 
mri?Jde kullan•ni!ik Hatta hatırlıyo. .. . k l.endını seıvımelı, l.en.dın<> 'it san 3 - ha ları vard·r. F lıst!n d~ boyle bır 9 - Birdenbire (3), Bir el1lek ismi 

. . · ~·-· b. .. !ere c;ald!ığı asırtla şun artı nere- . . 1 d B · b . . . .1 • ._. k f d v 
nırm leıi, bemm de çok e:s.x.ı ır ş ı- !erde 1 ? Ç la ın uğultu- tme ınanma ı ır. u se-vgı ve u vu·d ıç.ın b r.ı·mı~ uır a •an :r .. a- (5), 

rim var ki onun da 3ernamesi cLa d a.rm;~ · a~;ı~ısmda mı? ı1ürmet, bu.günkü dün va fac'::ı<.:ı hudiler. Fil1sıin üze~:nde Arablar ıo .:_Bugünlerde böl.ön dünyanın en 
neıt~ tir v.e şu beyitle başlamakta. sun a, ı~ 1arın ~·ı .. 

1 
. d · karsısında ff:lkısi kadar ve belk' kada.r hak id<lia edebilirler: Arab. fazla. meşgul o1dllku bir nehir m. Kö. 

· Yoksa .ihtiyar arın vı e uoo erın e · · · 1 k · ı A 
dıru: t 1..--~- d v•ı aş' kımdan y ....... ıarın donup bu kesnd;ğı yeni eSk'sindıen ziıyade bir vazife ve la~'ı za.:dla:-aııa L~OKbn:a ·k.ı~temez ,.F_r:l. ti : pek (

2
), Süz (

3
). 

an, ~rıu.ı:n~ egı , ~ - · . . ~<ııo ar n nıç ır •mseve ı ıs nı Yukarıdan a.şa.ğı_va clof;rıı: 
utan, bir dünya facıası karş!s:n:da yal. bır ımanıd:ır. . . terketmesi !'Öylenmrmiqtir. Filistin- 1 - Da.vulcu (10). 

Lanetle titresin diUerde adın, nız ~P!.l.. ~~~ ~!!Y.!!1~ ..- ..-' ..--. l!~t_!~ı!!.. Q.._z~s~y-- deki Yahudi i aline haddizatinde Z - Millet (4), Bir rum ismi (5). ·--........ ............. ......._ - ......._ - _...... .- ...... -- ............ - ..-..· ~~·-.n.••cwv~~.-r~w..vw..v~,..~ şg 
~~'-'«,4.4T4.A&P ... -.V4.nW+.._......,...._..._......,..-.._... • 

3 - Zekinın ıiildüriicü şekilde t.eza, 
hürii <sı. v~ <2> . 

4 - Bir harfin lncelt.Umesile şohrd 
kazanan olur (6) . 

5 - Ba.yret nldaaı (2), ,~oda biı 
tabir (3). • 

6 - İtalyada bir ova. (2), Pişmanlıa 
(7). 

'I - Sıtır yavnıları ('J), 

8 - Erkek (4), Elektrik çınınrağı (3) 

9 - Tarihi bir isim (5), Uzaklık okla. 
ın (2). 

ıt - Resmilik (8). 



Askeri vaziyet 
~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~-~~~~:~-~~==~~=~; (B~~~t~ci~ri~a) jbu~m~~girm•~~n~fı~t,du~~Wdi~~sı t ı -

besinin neticesi bugün dahi tama - Iarl·n ı aramak1a, ve ·bu suretle ha dafaa eden S t v~s opo u k nUJ. 
- Öküz konak önünde durur, mile belli olmamıştır ve İngiiız.ler, rekat hedefinden soma haııb hede: mutanlarını haokvylı e 1 as .~·r .. ve .. ~ 

Cellad başını salladı: man c:n.ydi Padı'şahın o''lu"ın ucı:ıru ıldı • .. ·ı k d'I · · k" c:_· d h 0 ara~ ovmus.ıer-
cenabı CJ>fİfmiz dahi hasıra sarılu · ,.,... • · - Y r .. m suratı e en ı. erını ta ıb ı.ın! e da a --''Luk istilııııal c•~ ... ·~: dı'r. ~ ~- - Beli benim sultanım. Ferma. mu kenarında duran damadına a. d k E.I Al ~ .._ ........ 
cesedi alur içeri gire-rsüz, biz anda 111 hümayun vardır. e ere . emeyn mevzileri ör.ü. ni göstermekle şevkülceyfin. mühim 
boklcrüz, on dak~ka sonra al ur Et- Paşa şaŞkm şaşkın etrafına ha- cıya acıya baiktı: , . . ne. gdlmı~ bulunanı Rommel kuvvet. bir kaidesini tatbrk etmiştir. lngi _ 
meyclanına götürürüz demek is. kıncb'kıtan sonra boğuk bog"uk - Buyurun devletlum, elımız. lerıni Temmuzun ıbir:inci gününden- lizler:in, çok fazla gayret sarfederek 
tersüz değil mi? sordu: d-en. gelüır ise can ve ~a~ il~: heri dur:dunnak ve 'bu suretle hem ve ellerindeki bütün kuvvet ve va. 

lı.ıbdülrgani efendi Kara Velinin _ İlki rekat namaz kılmağa mü. Dı!e mınldandı. !-J?I~cu A~- geri mı,ntakailard'aki İ~rin ikmalı, sıtaları azami süratle E1 A1emeyn 
çene-sini ok.şadı: saatle eiunez. misiz? medın mu.h'teşer:ı vezırı. hır um~.da hem d'e yıcijda ~duğu bay Çörçil hattın~ yetiştirerek mareşal Roın • 
· - Anana atana rahmet. _ KılaıbHürsü.z. Abdest almak ka~~ltnı~ı. Cella.~ı P<l::Jışaha . gon. ta.rafından reısme·n bllıdirikr.ıı ta1'ıvı. meli duııaklaLmış olma1arı. hatta a. 

Cellad kararını verırniş.ti. Aşağı.. ister misiz? denup bır!kaç . ~ v soylete-bılın~~ yeleriın yetişmesi için çok "ttlymetli lacak!l:a.rı takviyelerin fazlalığı yü. 
dan kem-,J g""tı'ren yamakları umudu. Taş gı:bı soguk adamın o. zamanlar kazanın k t'' b .. d b' . k'l • b' C'Hu "° _ !. . • .. . . .. . •• .a. sure ~e son oz zun en onu ıraz ge.rı çe 1 'IneKe ı. 

hızlı h~ı.:lı ge~rlardı, Gani efen. Cellad kem€nd nm· ğ'.ni hazır. nunde dnler~ uzerıne geldı: . gunlıktan so.nıra i1k defa müıhim bir le icl>ar edehı1meleri onun ha.reke. 
eliyi iteledi: ladı:-en İ'brahlın Paşa yalvardı; . Baıka ag~ karındaş~ ne. ı::;. muva:ffakiyet kaza.n.mış olmakla be. tini yanlı§ göıımek için bi.r seıbeıb 

- Savuşun imdi, gelürler su.L _ BaiGa cella.dhaşı karındaşım, ter ısen v~re:yım. Şevllcetl~ _Padı~a~ ra.her hundan evvel Sirenaik gaııb teşkil edemez. Kaklı, ki mareşal 
tamın. cenabımzdan bir d!leğ\miz vardır. hımız b€ru :myadc sever 1dı, h€ıkı hud'udundaki El Ageyıiıa mınta.kası. Rom.mel de takviye a~ımakta oldu • 

- Gelecek misiz? Kara Veli bön bön ve taş gib: şimdi nadim olmuştur. Bir kere na iletlemiş oldukları ~rada mare _ ğundan böyle bir lhtiIDat henüz ba.. 
- Beli, Simkeş hanı altında hareikeiısiız balk.ıı·ordu. Daha bu gi<lip c:tbrahiım mübarek el ve a. şal Roonmell'in 'kendilerine karşı his mevzuu değildir. 

lxıklen. akşama kadar bir yerde karşılaş. ya!klarını.zı bus eyler~ <leyu arzey. yaptığı gibi . inisyatifi tek.rıar elleri. 2 - Sovyet cephesinde: 
- Elinizi cabuk tutun oğlum. salar yüızüne bakmağa tenezzül leyemez mı!siz? n~ alarak Mıhver kuvvetlerim he _ Sovyet cephesinde bir gün e'VVeL 

Gü.n ağarmadan, alaca karanlıkta etırruy-en azametli vezirin c'kar n. Ka:ra Veli acı acı pülü.msedı: niiız büıyiik ölçi.ide geri çekilıme ha - ki vaziyet devam etmektedir. Y .a.I. 
iş görmeık eyüdür. daşıım> ve ccenabmız.t diye kend~~ - Kendülüğümüzden paılişah reket1erine icıhar edeımem.i,ler ve nız, Almanlar Harkof ve Ktıırsk nun 

Celltt<l bac:ını salladı: sine M.ta;b etmesinden müteessir kanduramaz.uz devletlum. onların peşletin·e düşemem:işılerdir. takalarındaki şiddetTi Sovy.et taa1• 

- Be-li sultanım, bay!kuş karan. oldu. ÖJü.m ve ölmek korkusu ya. (Arkası var) Şimali Afrika lıa~ sahasında iki ruzlarını kırdıkftaırını ·ve mü..lıimce 
lığı sever! ------------------------------- sened'en.beri inisyatifin birkaç def.a Sovyet kuvvetlerini yer yea- yeniden! 

De<li, ayrılıp yamaklarına doğru 1 el değiştird:ği görü1mü~tür. Acab-ı. kuşattıklarını bildinmektedirler Sov 
yürüdü: Deniz Levazım Satrnalma Komisyonu ilanları lngilizJler her taraftan 'büyük bir SÜ- yetler de, dün neşl:'ett?kl1erıi hususi 

- Bre kemendleri ıgetürdünüz rat1e getirtmekte <>lduk'tarı takv:iyı:. ıbir tebriğle Stvastopo1 müsta.hkem 
mü? ı - Koınlsyonumuzda mevcııd vasıf ve şartlarına uygun owa.k 7500 kilo leı-le El A~emeyn mıntekasında.n mevkiinin umuımi o1ıaora'k 250 gi:n 

Diye sordu. Çocuklar başlarını peksimet imal ettirilecektir. yapmakta otdukları karşı taarruz _ ve kat'i ola.rak 25 güm devam ı! _ 

salla<lılar. Ellerinde üç kangal :1-\0
• 2 _ İsteklilerin en geQ 7.Temmuz.942 S&Jı rinü akşa.mma kadar Kas1D1. lar::·n·ı dah.a f~la ~eliştire:rek ini,, -/den ve ~!ma~rla ~üttefi.Jcleriniıı 

rnend vardı. Cellaclbaşı ipleri alıp paşada. bulunan komiayona teklifte bulunmaları. «7219ıı • ya.tıfi tekrar kenıd t eHenne cUınak I pek ımühı m zayıata ugrama~arıııı in-
cH.1katH d~ktka1li f.töıırlen geçirdi: imkanını bu:la!bilecekler midir? Bu taç eden bir muhasaradan aonra 

- Aferin, yağfamışsız. 1 - Tahmin olun2n mecmuu bedeli d26Mıt lira olaın u3500» kilo kemiksiz sualin cevabını bize ancak, tara _ clü.şti.iğünü, müdafaa gamiızıo..ıı•J~ • 
- !... koYUn eti ka.vurma:·unın '7.Temınuz.942 Sa.Iı günü sa.a.t 15 de :ııaza.rlrkla. feynden hangİsİ·run E.1 Alemeyn 3a.. d'an bir kısmının Sıv<lltopol lim:ını 
Kapı altrna doğru yürüdüler. eksiltmesi yapıla.caktır. hasına daha çalbu'k ve daha çok ve Keffflun yarıma-dası tariki.le gC'Tİ 

Abdülgani efen<li karanlıkta kö. 2 - İlk tem
1

inatı «945.ı lira olup şartnamesi hergiin komisyondan alınabilir. takviye yetiştireıbileceklerini m.ey - aI:nalb '1diğini bu muhasara müddeti 
şeye çekilip siper aldı. Cellad ve 3 - isteac.Hlerin belll tün ve saatte KasU11tpaşa.d:a. bulunan komiSl'l"onda b'.l.. dana çıkaracak olan önümüz:deki zarfınıda Sovyet zayiatının 11 bi.Iı 
y<ımaklan aralığa gir:nce, kapıya zır bull9lmaları. t<'122t» çok yakın günle~n ıo~ayları vere - 'küsuT ölü, 2 J hin küsur yaralı ve 
ko~up kulak verdi. cek1tir. Yalnız, şimdidenı şunu söy. 8 bin küsur kayıbından ibaret ol ~ 

Kersun yarımadasına çe-k.;lmiş 
olan Sovyet kuvvetlerinıd.en hır kıs. 
mının muhtelif cıeniz vasıtakırile ge 
ri çekilebilmiş oldukları 4 ·ı emmuz 
tarihli Mman resmi teıbliğiniıı ifa .. 
desinıden de anla, ıiır giıbi olmakta. 
dır. Filhakika bu tebliğ, Kersım .. · 
daki Sovyet mıı·kavem.etiınin kın~ • 
d ığınıdnn baıhseıttiği hald'e esir ve 
gan:met miktarı hak.kında gene hiç 
bir malumat vermemektedi:r. 

3 - Garbi Avrupada.: 
lngi'I.izler, gat1hi Avrupaya karşi 

yapmakta oldukları hava taanuz!a.. 
rlna dün ilk defa olarak B' rle~ıc: 
Amerika tayyarelerinin de isdrak 
ettikierini biklirmektedir. K. D. 

Varım yQgunu bir orta 
ok lun inşası için 
bağışhyan kadm 
(Baftarafı t inci sayfada) 

istemiş ve bu iş başarılmıştıı. Ba, 
ğışlanan para, bağ ve bahçelerı.. 
nin listesi şöyledir: ' 
Değirmen argında biner faadan 

iki kıfa baıhçe (2000 lira). TaşJı. 
bel mevıkiinde bir kıt'a bağ (300 
lira), Bey Değirmeni ismile ıı.arof 
değirrnende-ki on i•kitle bır hisse 
(200 lira), N evşehır bankası:nclak: 
hisse senedi (615 lira), nakd~n bin 
iki yüz L"ra ki cem'an dört b:n üç 
yüz on beş liia. 

Kara Veı:nin ;ki çırağı Kaymak lsta, bul Lise!er Alım Satın Komisyonu. iemelk yerinde olacaktır, ki mare -
Mustafa Pac:a ile ketıhüdanın üze. şal Ronunel, 'bu defaki yJldırım ta. 
rine yürlidüler. Kaymak Mustafa Reis:iğinden: . kibine geçmekıle, El A1eırneyn saha. Sahltk Otomobil va Yedek Malzemeler 
Paşa yahTaFdı: Beher adediuln FL Mituıa.n sına kadar ilerleyerek menzi~inı u. 

- Gelin bırakın beni, mal ve Kuruş Aded zatrnak)a, hareket üssünden çok u. 
menali.mi verevim. zakfaşarak kendisini tabii bir su • 

İri yarı yamak paşanın gö!:rsiinü Tek tip Ekmelı: 18•5 57o.oot tette zayıf düşürmekle ve en niha-
itti: Komlsyonumusa. bağlı a)tı 1atıh Usenip 1942 mali yılı ibtiy.14:1 olan yalla., yet İngi,liz İaşe ve ikmal mıma.ka _ 

- Boyuıun uzat sultanım, yohsa rıda yazılı EbıM:ii kapalı zarf mulile eksiltmeye konmuştur. sına çok yaıklaşrnak1a sevkülc.ey~ 
incitürSüz. Bundan kurtuluş um. Eksllime '7/VIl/19l~ Sah güınü saat 15 de Beycğlunda Liseleı· Sa.tın AJma nokt.a.i naza.rından bir hata ış~emiş 
man. komisyonu binasında yapıla.cd-ktır. istekliler İlk tem.inat makbuzu, yeni yıl u_ değildir. Bilakis. çok hırpalan.niş 
Paşa yüksek Sesle kelimei şeha. caret odası vesikası ve tekliflerini h:ı.vi 2490 sayılı kannnun tarifa.tı da.iresinde bir vaziyette yakala·dığı bir dü~nıaıı 

det ,e:etirmeğe başladı, a1t yanda ba.zırlcyacü.la.rı kapalı z:ırfları:nı yutarıda. sözü geçen sa.atfen bir saat evwlf. ordusunu, onu daha tamam bir boz. 
kethüda Mehmed hırıldıyordu. ne kadar Komdsyon Reisliğine ,·ermeleri Postada olacak geçikmeler kabul edil. gun.a uğratmak maksa.dlle arıa.sız ve 

Kara Veli damad İbrahim Paşa. mez. İlk teminat 4242,5 li.ra ve şartname bedeıt 300 kuruştur. :mzkf.ır maddl"yi amansız bir surette ta.kib etmekle, 
nın üzerine yürürken İbrahim Pa~ taahhüd eden mü&.ealıhidlerden ma.Iın bedeliııln tediyesinde kesilecek kazanç sonuncu mukavemet ha:tl.a.rınıa o • 
şa dik dik baktı: ve ik.ıtisalıti builıraıı vergileri bilahare ta.abhüd bedeline zam edilmek suretile nunla ayıü zamanda yaırıi onun o 

- BoPJınağa ffil gelürsüz? ~e taralmdan ideneeddir. Şarlname Ga.tataaa.ra.y li8esi:ndedir. (H-H) hatlaıııı jııga, ve müdafaa.sına vakit 

AbduUaJı l'en~r ve 
0

Nedlm Yildırun Otomobil orta.ıdığınm netJcelenm::si 
' üzerine aşağıda. miktarı yazıli otomobil ve ma.bıemelerl ,a.oık artırma. ile 
ıoptan ve kabı hale ı;öre peİ'a.i.ende ola.rak 2%/7/942 Çarşamba. pnü Kara.. 
ca.suda haddi liiylk görüldüğü takdtrde 5atiliı.ca.ktır. 

Arabaların Y3.ZİJ'e&i ve diğer hu.susa.(. için fa:ılıa malumat istlyenler Ka 
racaaı Abdullah ~i!ner adresi.ne miiracaatla.n. 

Ve alıcının ihale gününde Karacasuda bohmmaları ilin olunur. 
1 - 38 l\'lodel Şavrole Şanzuman, Del'ransiyel ve şasi teferriia.Lı. 

1 - Otobüs Model 39 Fort Çalışır halde 
1 - Oto!>üs MO'iel 37 l"ort ç.1.lışır halde 
1 - Kamyon Model 39 Fort çalışır hüde. 
1 - Kamyon llod~l 36 Fort çalışır halde. 
Ve dt>poda bnlnnan eski yeni demir aksa.mı ve i'ld acled yarım fort mo. 

törü yedclı: parçalar ve yirmi kadar eıılti Jistik, 

' Hepsinin mpha,mmen fiıatı :ıo 1ıin liradır. - ___ ,,_ 



.. 

4/t Sayfa , 
İRA-NIKIZ! ..• 

O !_r o··.:ır-ndiıı.:..f. Çaylık y;ız tatilfnizde dahi İngilizce öireftmenuıın ve 6'"' auo. 

zi ilerletmenlz:in kabil olduiuna inanınız. 

NASILMI? 
DO YOU SPEAK ENGLISH'in 
9 Temmuz Sayısında Başhyacak Olan Yaz 

Kuralarını Takip Etmek Suretile 

BİLHASSA 

,,.,. ' 

Siz.in anliyacağmız bir liııanla yuılmlf, hazırfamnı! ~ makale • 
. lerl fenni yazdan menk1a beldeyınız. 

DO YOU S~ ENGLlsH'I her yerde bulabilinhtiz. 

•• 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASJ 
~~l:lstl 

Sermayesi: 100.000.000 TOrk Lirası 
tüeye..,_. .. e61: W 

.-.. - ~ ... neft ...... m-.eleled 

l"At<A BıRiKTiRENLERE 28.8UU 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

E1nat ·-k- '• ~ " ...,..,_ ıaMıftl beeU1annııla -
1a M ıia'Mı n••n ... an ...-. f ıl.ela ~k ..... llıl ~ 
'Jıli.Da Pin llrnalire ~L 

j Aded 1-000 Liralık 4,000 U., 
4 » 500 • Z.000 .. 
4 » 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 ,, so .. 1,000 • 

Kütahya asliye hukuk hakimliğinden : 
Kü'ahyanm Cümhuriyet m ahall(.'sinden Rıza oğlu Davud Edlt wa.tın.ılan 

ayni maha.lledıe mukim olu.p elyevnı ikametgii.hının meçhul bulunduğu P. T. 
T. idaresinin cll.ı.vetlye "ZİMnddti meşruhıı.tımlan anla.şıla.n BID'şU km Ha.dlye 
Uluca aleyhine ika~ olwıa.n boşalllll3 da.vıt..'11 üııerine UElUlüne tevfikan ilanen 
ya.pılan tebli•ll.b. rağmen m:\hkeınt>ye gel.mf'yen müddeaaleyhin :eıyıll>ında ya_ 
pıbnalııta. o~an tahkika,t ve mııııa·ıı:emede: 

Ta.rafların evlllik ka.yıdlarmın sorulması ve davacının listesini vereceği S3. 

hidlerln usulen dinlenilmesi ve mi.iddeaa.Jeyhe on beş gün mı.iddoe+ıe IJ:lneıı 
gı,yab ka.rıı.rı te-bliğ edilmesi için muhakıemc 1'1/'Z/942 Cunıa günü saat 9 :ra 
f.a.yin ve olbabd1 imla edil~n gıyab karazınm bir n'Ü.5h1lS1 mab'!ieme divanha_ 
nesine talik edilmiş olduğundan tarihi il.anın ferdıasınd.>,uı itibaren on beş gün 
lçhıde 942/329 dıo9,ya No. su ile miiddea.a.ley}ı ıta.rafından bir Wra.z dermeyan 
edfüne·dı!ği ve muayyen ola.n gijn ve sa:ıtte mahkemeye gt'lmedi~i V'l')'a bir ve. 
kil töntlermediği ta.luflird~ gıyabında mub.a&emenin intaç edileceği tcblıiğ yeri. 
™? olmak üzere ilan olunur. 

rn!1!; !~~~m v2!~k!~ıc] 
hasııısL Her C"iln saat 15 ten sonra 
BeyotJıu • Ata<ıamU. • Sa.Jnzağaeı 

caddeal CöPlö~eşme ııokak No. 13 

" Telefon: 42468. , 

Eczacı Kalfası 
~rüıbeli ve muktedir bir eczacı 

bliasma iht.ı~ vardır. Talihlerin 

&ninönüncle M. Kazım ecah~. 

sine müracaa.tluı. 

~------.... .) 

Meşhur S i N G E R Saatleri 

1942 M ODEL1 
Nikelden mamul fe'ritalide d'aya:ı:kh 

ve kullanışlı olan bu s:utin ına.kin .:si 

hususi olarak imal edilmiş çok do '1'11 

işler n: hiç şaşmaz. Saatin arka k&-Pl. 

cın:la bir «Loke>mt>ti.b rcsını vardır 

FlY ATI 25 LİRADIR 
Taşıad3.n si-paciş mlauuıda bir lira 

ilin-esi le- bedeli J)t!şin g-ônderildfti 
takdirde saat gönderilir. 

ADRESE DİKKAT 

llNGEB Saat Mağazası 
İstanbul Eminönü Cad. N. 8 l&J: 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Askeri liRlere, Konya a.-.keri orı.a okuluna ve ~edikll bamb.ma. ort.a. 
Glnılla.rma tal.ebe alıruyor. 

1 - l.Eylül.942 dt: ba&l.ayaeak yeni ders devresi ioln Konyada l\:u eli, 
Alışe-hirde JUaJ.tepe ve Bursa askeri liselerlle Konya aske.'i orta okulun .. :ı 
ve Kayse-ri C"l'dikli erba.~ Jıanrlamıı orta okulunun ber il.o sınıfına, Meuı • 
ron redlkli okultınun blrlncl. ildncl, ~üncıi smı.J1a.rı.na, Kırıkble san a t 
okulu Te Ankva muılik! gediklt okulunun yalnız ~el sınıflarına maarif 
l.iseleri.oden, ma.arif o'1.a okulla.ruıdan ve ilk okul me;mnlarmdan taleDr 
a.lm.ac&ktar. 

2 - Alıaaca.ll bt.oıbenıu Tiirk ftındaıı olması, sıhhi m.uayenecıe sağ! ım 
fıbnasl, ve .isıtad.I adedl lhtiı~tan la.zla olduğu tüdin1e yapılaca.k aeı;m e 

sınavında t.ıua!lJD.l.<Jı şarttır. 

3 - Tahsili ~clenler, her ~ sebeble olarsa olsun yaşını büyütmüş 

w.:ra küçü~ıiş cu.anla: , bulundukları oknlla.rın son suıa.vlarında liUlırLa 

veya böl.ü.n11?'Dlcye ka.lmL'j olanlar. yaşları, boylan ve ;ı.ğırh.kları askeri llsr. 
Is- talimatındaki hadlere UJ"gllJl o\mıyanlar ka.bul olmıma.zla!'. Yalnız ce-. 
A.ll etnş iıazırlam.ı or~ okallanna bir ua iç sene t.ahsıU 'terketmiş «Jbn. 
tar alınabilir. 

4 - Bu şartla.rı taşıyan i.stt-k!ilerin lndundın1an yerlerin askerlik şube. 
lerin~n diğer J;aylli kabul ş:ır1larmı öğrenmeleri ve olmllarca istekliler 
baJdmııdıı yapı.lmalt'.1 ol;w tnbklkd neticelerinin l!ICÇ1ne sın:ı:rlaa-ma bi.-ı.r 

tamamlaıı.ara.k istr'< ~e..m bu Slllavlara girebi.lmelerlni temin i~bı 15.Ma. 
yıs.942 den ;tlba.rea. b'lrcr dilekçe lli! ve a.eık ika.met &CJre§lerinl Ye nüfus' 
kayldlı bulundukla.n yerleri dile'.ıçelerinde cöstermek ÜRr! derhal ıinnl'k 

~erı oku\ n•üdiirlüklel'ine mtlracaat efcne~ri ve ma.a.nf o1rul\ann<la 
ıııruf g~ 5111&,·ları bittikten 90IU'S da difer kaydi aoul kağıdlamıı h '· 
7'.ı!"hya.rak as,~r\ik şub~Ieri yohı ile en geç 19.Ağustos.94.2 ta.t'ihlne ka:iar 
okul mü<lürlüklt'rine göndermeleri Dan ohnıar. 0326'7 .5538 ~ . 

1
16020 : : :· :,800,200 : ,,_.. ............................................. , 

• • ZAYİ - Hckuk Faıkü.lti!sinden aldı,. 
Dlkkatı ueaı.'tanaıdMi ..,a1ar bir 11e11ıe 1o11M1e se .._ .... !: Çocuk sayfası E: Ü 
..... ar'a'-- _ _.._ " .. _._ ıı --ı. u Blllllnıl. ıı IETW. ıı llrtad i sayfamız yarınki eıa.yımız<la : ra~uıwlau. e*isinin bükmil yo.\ıtur. 
- .... - .. - - • · · d k · ' Hukuk Fakültesi 8370 ~ ç*3.ca& ta.lebenlıı 6 Temm112 Pazar. tesi ciinii saat 9 da üniversite 

dt1ml7eıı.lere lkraml.Y'e tıktlll tllll4iı'de " IO tuıuno ~. ğmı pa..<;ıomu kaybettim. Yeni.sini çıka.\ niversite Rektörlüğünden: 
lıılnmı ~ '*'' 1 Ulır. ' ; ıntışar e ece tır. : 

__ __... __ -==-'--__:__ ___ ..:...... ___ .........,_~---.................................... -...--. ....... -..:u;\.L_~-----------·u .............. ~-·---~--Hasa~-n~R-ız_J._D_er~an~y~a---bah-~ç-ctsind_"_e_hklr_~b-Dlıın--m.a.-la.~r-ı._t:_7z_6_7_» ____________ _ 



~ Memleket haberleri 
Balı Samsunda 
Bir köylü kan koca kendi Bir seyytlf' satıcı tren altında 
hemıehrilerini tarlasında kalarak feci bir tekilde 

çalfiırkcn öldürdüler ayaklarını kaybetti 
Ba.lfıkem (Hususi. - Balya ka.. Samsun (Huaısi) - Çarpmha 

msına bağlı Medr~ğa:zı köyün. pamnndan Samsuna döınmdcte o. 
de ibiır ciınayet iş1'e.nmiştir. Bu köy_ la.fi ~ulatıdan A.Di Şinkiırı. adında 
den H.aean Çel<k ile karısı Fatma bir ayak .sıatlcl&l., vagon dahilin 
bir çolban köpeğinin öldüritlmesin_loturacıak ~r buh.ınadıiıncllan tre 
den Mustafa adında b1rine muğ'ber1nin yaın lba&amaldannd.an birisine 
oiımuşlar, nihayet ~Ik fırsatta inti •1ye~. Tı.ıen UlaJ ietasyo.nu iJ~ 
kam almıya kara.r vermiı}lerdir. Dik.bıyık mevkii arasında ilerJe -
Mu-3tafa evvelkı gün tarlasında çalı. mekte iken <> s.trada hattın p~ ya. 
şırken Has:aa ile karısı bir ağaçta kınmd~ geçmekte olan manda • 
ası1ı buluna:n Mu$t-afanın tüfeğini lardan ıbimaiııc ~ağrte ookunnıak 
al!m·şlar, adamcağızın üzerine bo+.stiyen Ali Şinhn., birden müıva -
şaltar.aı~ ö~diirmüşlerdir. Katil karı 1zeoerirııi k.ylbed-erek. yere yuvarla~ 
lroca biraz sonra yakalanmış ve &- mlş ve tekeri~ a1"aslnda kalara.k 
lıkesir ağır ceza mahkemesine sevk vücudooün ımıhtenf yerlerinden a.. 
eıd.i'lınişlerdir. ğır surette yarab.nmıştır. 

0
• Esasen brr pa~ mef!Uç ohuı. za-

Edirne koza borı&ası. açrldı vdı satıcırun bu kaza esnasındıa 
Edirne (Husu$İ) - Şehrimiz ayaldarındaın her iık.isi de parça ~ 

Koza borsası açılmış ve iki günden- lanmıştır, Memle~et haetanesinde 
beri Bunıaya koza gönderilmeğe başltedavi a!hına alınan Alinıiıı h.ayatı 
lanmıştır. Mevsimin kozacıhğı için üm:a3izdh:. 
ç.ok müsa.id ıtitınesıt hasebile bu se. ---o-- ' 
ne Edirne ve civarındaki koza mah- Bigadiçte hindilerle çekirge 
ırulünün rekolte ve nefaset ·ha~:m.'.n mücadelesi yapılıyor 
dan geçen senelere nazaran ustun B. .J:... ( H • ) B. .J~ 
oPduğu anlaşılmaktadır. y l.ga....._, u~ -. ~a-~e 

Üç nevi üzerine te!II»t ed:ikn fi. 1ba~lı. ~ı.un:rUkJıuy~gcı.bedır koyu -~ 
darla yeni mahsulden 2500 kilo rıazi'ı9ıi ıç.ınde çelc.ırge zuhu.r etbğı 
kadar mal satılmıştır. Fiatlar birin. Hıibar edilmiş ve çekirgelerin Faıs 
ci 196, jkinıci I 76 ve üçüncü de cinısıi olduklran anhşılmıştır. 
156 ku•ruştur. Mahailine gelen ziraa>t öğretmen; 

---o c;ek:iırge uç.guna ba.şloadığııı:ı.dan mü. 

Egede orman yangınları ca.d~e za_~a.~ını•n ge~tiğini .. söyj}e -
İzmir (Hususi) _ Kemalpaşa ~ı·~· ~~~~er .d~ cıv~r ko~lerde. 

kazasının Ören köyünde S:uıkaya kı Hı~ıı ,suı:ıulerınıı. çekirgeıleı:ın ~u. 
mevkiindeıki devlet ormanın-da yan l'Unduıg~ salh~ya tıopllyarak hındıler 
gın çıkmış, jandarma ve halkın vıa-sıtasile ınucadele yapmalctadır • 
gayretile söndürülmü.ştür. Yangın- la.r. 
da 1300 meşe ağacı, 324 kental 

--o--

çdı yamnı~ır. Yangına sebebiyet lzmir boraa•ı idare heyeti 
VeTen 1 7 yaşıında çoban Mehmed seçimi 
Ali tutulmnş, maıhkemeye verilmiş. ıhımfr (Hususi) - Bfr senelik 
tir.. kanuni müddetini dolduran borsa 

Diğer taraftan Bornova nahiyesi. idare heyeti içiın b-Orsa binasında se. 
nin Işıklar köyünde Arapcleresi çim yap•lmış. yemi idare heye.ti aza. 
mevkiind-e de yangın çıkmış, hal. si seçilmiştir. İdare•heyetine seçilen 
kın gayretile difrt saatte söndürül tüccarlarımız şunlardır: 
müıştür. 300 dönüm arazideki fun. B. Cevdet Alanyalı, Necati Bö
dalık, 80 zeytin ve bir miktar ar. rekçioğhr; Salahadd:n Sanver; Ka. 

(nmcl ağacı ile 15 Oküçük çam ağacı şım Musa), Kem.al Haraççı; Reşad) 
lva.nmıştır. Kutu.cular ve Emin Birsel. \ . ~ 

l ASKERLiK iŞ,LERi] fjj/i;~J!iAhm-e( 
339 doğum:ular ve bunlar:a muameleye .. -

tabi olanların yoklamaları Ahmedle hasmının gure,ı 
Tabıhn ASkttUılı: Şu&eslnden: 
339 d.'oguımlu ve bu doğumlıılarla. 

DUllllneleye ~ ela.ıUarm 1338 tiı>g IND. 

halarla muameleye üi.bi olarak her ae su,. 
NIÜe oluna. oJsan teoiün.i 7a~nlaT, 
lıtıiaJr.i sıe'1k kararı ıa.la.nlar- ve !len ei atiye 
tenı:eciUen.lıer dıMıil) ilk ve S>n yoklama. 
kı.ruı.a. 6 /7 / 94.ı l'ÜQÜ b.ışlanıı.eakl.ır. A. 
lüadar elanlaruı ilgilıi veaka.la.riy~ bir. 
liııte laerwüsı li1ILa4. 9 tla şubede bulunma. 
!arı ft ~UM. ıama.nuula. yapf.lr. 
~ badııkında. k&alllÜ lııaltibt Y-". 
~l eilemmi,.eilıe il&a olıan.ur. 

* F-.ı.b &. Ş~: 
ı - S39 dlolımilil ve ba dıoğumlvlaTla 

:m-.neleye til>i. miikeliefieriu ilk ve 
SOR Y'Oitlama.b.rma 6/Tamml&Z/942 Pa.. 

mllkelleıtteT l/Atustos/942 elen 20/A.. - Hüsmen, güreşi çıkaramaz ... 
tuıstos/942 t.a.rihlne kada::, talebe te&'l. :arımı saat dinlenmek onu turşu 
lerı 20/Ağıw.'.os/9'12 den Atust~ 942 Japt · !lem de l.am iUijU ... 

. . - Gureş Ahmedle Husmen ara.. 
nl.ha.yetıine kadar devam edecei'ınden ' 
mükelleflerin bu. müddet sarfında. ube jsıdlda ~?ylaşılaca·kı. · • . 

!melen ili 1 
1 

- - Husmen, Ahmedi ortadan çı... 
ye ge n o wı.uı-. karır ... 

Beşikta.ş Ask ıu..* ube&indıe • - Kara Afl.med, iyi bir pooHva. 

1339 dıotuml e~ ş b ·d.oğn. ıuıa la na benziyor. Küçük ortayı o kur. 
. ~ v~ u um r taracaik. 

nmameleye ta.in erle.rın ilk ve son yok.. F· ı. · l ı....~-ı b. h ld d 1 . ın:ır er IJVY e ır a e a ga .. 
lamaluı a.ynı samııncta 6/Tenunuz/942 1 _,_ 1· ·ı ~ ·ı ııı ad x. . . , anır~en sımaı aga ı e ıv ur a5 a 
tanhındıen lıt.iba.ttn hııfta.nm salı, Per. d'.a t•n.: .. ••t•• ı· d M d . . , ı·!l..Jr yuru uyor ar ı. ura a-
şeaııbe ve Cum:ı ıımlerinde Aı:us.os 942 ;ıı; H.. d k.oı_._ d K 

ı.-.L. __ ... _h 
9 

dan 
12 

na, usmen en ·r..uyor u. ara 
llOOUlla. ,,._...r - saat ye Ahnned ·k·d b·-=ı ·h · 
kadar devam edeoetind.ccı mükelleflerin~. e ı• ı e ın.ı.e nası at verı-
nüfus cözıdanı. .4) a.ded fotojTaf ve Aıhırn. _...ı. ~ l y ld nmd h 
b.metgMı - ~ og um, ı ı a a. 
T~ı-.ı....ı~r m-ı.•.-... .k 1 vır 'kalmadı. Çetin bir pehlivan-...,.,..,..,.. n ~ vesı a an ve • . 
, •... - ~·--· ... _ •-• ,,_._ . dır amma .. erde bır şey Y".)lk. Ne san aı..,_ar .,._,.m ,_ san -ını &'u::oo.crır 1 ,~kıt· H.. k 

. . , o sa n.~ı· ır. usm.en sana arşı 
9 dan 12 ye k.ad.a.r şube t.ı.ııa.sında baş. veriıala.rile oıeırıkur bnh~ it1buen .. . .n_ D · H 

. ta . . .. ~ gureşı Çlll\.aramaz... emır asan 
l.&na.cağından ~ya ulecek mu. yın edilem gunlerdıe ve l>aa•rerde sube d · b · h l ~k O bellici b. · · 
loeBefleriıı polisten musacı.ııu- lkametıah merlteünde bulunma.lan, yoklama.la.ruu a ısed ıç k a h·ud•

1
...,.., ı:rkınıze 

. . . oes C!' ece veva "ç-.ı.esere ye. 
senedi ft { adecl ıotoğra.fla bırli.kte asa.. valaü:nde yaptı.rmıyaala.r hakkında kıuıu_ .1 ,_... F-J: t H" · k l 

• · · t-•·"- 1 nJ<. ""-- l nl ecf'NL!r. c:ı!n..a U91ll00, 0 ay 
tda. 4. cıü mad~ tayuı ecl.lleo tarüı.. Dl .-..va.t yapı a.c...,ı ...... 0 wı.w. kolay ortadan çıkarılamaz. Hiis. 
lelUıe şubeye ıauracaa.tıa.n. * . menin al'lıçılığı vardır. Sakın ola z - 338 'doğumlu.Iarla. mııam.eıeye ti.. Sarıyer .\Serlik Şubeıôinden: 1ci .. . ~ ı Alta d··~; ..... 
bi oRıt> taldte olduliarında.u ertesi ııe. 339 dıotumlu yuli Ye yah.ınctlar ve • uzerııne "'"~:-.:_~ı\ K ~ ..... gu 
neye terkedllen mülkellefler 339 cıotum. bwıla.rla muameleye ti.bi ola.nlarla tah. zamkaan lkoyuıt n Yk-ı-· ·f·:

1
A u~~. ba~. 

. . nı. zı , ers epçe ı an ~ıvı ag. 
lula.rla. telıral' m~~Wlfe tabi .wıuıa. silde bulun~. .:yokla.mala~~ 61 lama o~n1arla yenmeğe ve ezme-
oaklarından ba ıibilerin mekteb ıdarele. 1'emmuz/1!M2 gunwıde Yeıukoyddti v 

1 
· · A _n...ı. k rkm O 

. . il bi _ .... _ bn..ln it ..... ·--ı g-e ca ış... y..,ıuan o a... ' rınden getireoelaleri yeni talebe tec şUbe nas........ _..-naca n ._us....., 
vesikala.n ile ta.yio edilen müddet lçiD. 1942 nLh~etiade bitiril~ktir. 

dunyada seni ayalctan bozamaz., 
Senin yuıkanlarm fazla. Hem de 
ayaık güreşin çetin... Doldur çap.. 
razlan heri[e. 
İsmail ağa da ayni fikirde idi. 

O da: 
- .Af!ımed, Murad ağanın Söyie.. 

dti!kleri dQğrudur. Eğer Hüsmeo 
düşerse sana gü~i ayakta.n · yap. 
mağa ve omı ayaki:an boz:rnağa ve 
)"eımı.eğe çalış... Üzerine gitme 
9aık..ın aıltta, herifin a1tçı hğı ~. 
Afmıed, ~kurnazdı. O, Murad 

ağa ik tsma.iı ağanın söylediıkleri. 
ni daha evve~n kavramı~ı. Fa. 
ka.t tecrii.beleri ihtiyarların sörzle. 
ıiıni dıe dlinliy-erek kendi fikirlerini 
taıkviıye etııi . 

AhmEd, Murad ağaya sordu: 
- A.ğaım., Hüsmenin altçılığı 

hakikaıten yüıksek. Hem de kılçılk.. 
ları da var. Çetin bir .gü-reşçi. Yu
karısı ydt. Ben, onu ayaktan. tır. 
panlarla; clenselerle bozarak ve 
dağıtarak ça.prazlayıp yeneceğim 

- Gü'Z.lel... Afe-rin sana!. Bu. 
güreş tabi-yeni biç bozma ... Sonu. 
oo kadar hep böyle git! 

- Öyle yapa.cağım ... 
( Arkasi var). 

de _şubeye miir~rı. Yoklama günleri ha.ftıwıın Paca.rtesi, f l'skeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan 1 
3 - Yoklama.ya. kanuni müdıdet.i lçıin.. Ç.&rşamba ve CllJQa g-ünleri saa.t 10 dan 

de ıebniyenler hakkında As. kan1uHınun 16 ya kadardır. Yokla.maya. gelenler nil. zeyilnbumu Çoriu .ıilih tamlrh&neslne b.amal ahnaealdır. ZOO kuruş yev. 
oeza maddesi ta.tıblk edilecektiıt'. fus oürManla.rile 4 vedta fotoğrafı var. m.iye verilece4ıttlr. Berpu ~ tadt'buıere niıinelA edilıımell. d91lıt 

4 - 339 doğumluların yo'ltfamasma sa ihtisas ve l.ş vesikası. ya.banc,lar a.y. 
Temınur.ı, Ağıuı!t.os 942 a.ylar.nda. devam nca. ika.met senedleri, tahsilliler de mu. 
edile~ğindıen Fatih merkez nalliyesi ile saddak metrteb vesika.la.nnı ya.nla.rmcla 
J(omka.pı na.biyesine k.ayıdh mükellef. bultmduraca.klaıdır. 

ıenn y-Okl.a.ma.Ia.rına Temmuz 942 niha. Ma.halle ve köylertn Jıa.ngi ıünlenl 

yetine kadıır, Fener nahiyesi Ile şube. yokla.malarıta. bulunacakla.rı ayrıca ma. 
miıııe mensub Eyüb nüfusumla k.ayıd'lı halle ve köylere ya.zı ile bihlirilm.lştlr. 

lı.mir Hava SatınaJma Komisyonundan: 
ı - tı.minıe ha.va. {ıı.rniJıeuıı dahilincie 154M6 Ura '75 tı:unq keşif bedelli bir 

fırm biına&ı inşa ettirilecektir. 

2 - İhalesi 14/'1 /9,&ı Salı ıünıii saat 11 de kaıp&lı sal'f maUte ;rapılaeaktır. 
3 - İstekıliierin &"iieterllen ciin ve saatten bir saa.t evveiisitıe kadar k.anunt 

veeitı::alarile llı9 liralık ilk: teminat makbudarmı muhtevi teklif mektublanıu 
malııburz mukabIDnde Güzelaylıdaki BaYa ııratınalm.a ·komisyonuna. venneleri. 

4 - Şartm.me ve keşfi her ıün lııomisyonda l'öriilebilir. 

5 - Ba *f lıpin en :a.z üç rün evvel '*nare tucan lataa.l ll.e1etinden Yellib 
ahomaaı şu«ır. «3499.6802» 

Tosya Belediyesinden: 
35.40 beygir kuvvet.inde Fla.t marka. bir ac1ed llllOtıOllCIGIP a!uıaoaiuıdaa 18.. 

teldi.terin 6.'7.94Z ta.riblne kadar miracaatlan. ('72U) 

lzmit Deniz Sabnalma Komisyonundan: 
'rahmini fqaiı 

İp baqe Tel lıaQıe 
Xrş. Kq, 

KW11 - 180.000 6.50 'I 1890 
1 - Yt*aı'ıda. cins ve ınilııtal'L yaalı kani 0$ 1ıılr .-We okaMı üzere JNLUr. '* elmdıtmesl '7/1'eımmas/94~ Paarieei ıriiaii ..- 11 ele hmiUıe Tersane .._ 

ptBUldakl ~da. yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve şu-tnames.ı ~n alma.tıUtr. 
S - Elıl!llil1meye ifWr'ü edecek talibleriaı i}Cift tieMe& r • •vıaı Ye hi•. 

smda Ja&llı ~ birlik'k HUl .... D ...... ~~lan. 
..uMıt 



5 Temmuz SON POSTA 

Telgra:f, 'l'elef'on Ve Telsiz Haberleri 
Bu sabahki 

Haberler 
Stokholme göre: 

Almanlar 
Volkamsk 
şlmalbide 
Tlmşebrlae 
vardılar 

Moskov a - Rostof 
demiryolunu kesmiye 

çalışı yor lar 

ı Dün Erzurumda iki şerefli . 
günün yıldönümü kutlandı kanana Günün durumu kuvvetleri bu cePheye se\IXetmek 

Erzurum, 4 (A.A.) - Erzurum. ! perdeyi hücum ile ~aılıyarak i- .zıorunda ka.ldı. Bugün, bu tedbirin 
dün i4c.i büyük ve şerefli günün çeriye girmesile 'başlam~ır. M "f V k"' J t" • B u~an birkaç gün evvel ,gü. de esaslı bir fayda verip venmye.. 
23 üncü ve 65 inci yıldönümlerini Bu sırada şehirdeki bütün fab.. aarı e a e 1 yeni nun en mA.i.bim ha.clisesini, ceği meşkıi!k.tur. Çünkü bu satır. 
idrak etmiıştir. Bllll'lardan birisi rikala·r, lol.oomotifler ve kamyon. bir kanun projesi tayyare ile Veşingtona kadar gidip ların yazıldığı daki.'kaya kadar Mı. 
Ebedi Şef Aıtatünkün kurtuluş ve 1ar düdü'.k voe kornalarını ve ıb~ndo Reis ~eıfle görüşmeyı göze sı.rın ve binnetiee d~ doğu Akde. 
istiklal savaşına ba:şiamak üzere da İstiıklal marşını çalmış ve 21 hazırlıyor alan Mister Çörçifin teşebbüsü n.i2Xfeki İngiliz durumunun akııbe. 
Erzuruma iiac ayak bıastığı günün top atılmıştır. teŞkil ediyordu. O, Amerikada 1• tini tayıin ede-bilecek alan Ela!e. 
23 üncü yıldbnümü, diğeıi de 1877 Öğleden son.ralki tören. şehrin Ankara, 4 (Hususi) Ma:ı( f ~en: ~byaıda başlayan ve sekizine: meyn mulh.arebesi henüz bir neti. 
harbinde Azizi~ kahramanlı.ğmın d1Ş1ndaılti ıkoŞu. meydanında saat V ekfileti akademik meslek Kclnt.ı.uu I~z oııdusunw:ı İ~n~eriy~ ön. ce vermiş değildi. 
65 inci yıld-Onümüdür. 17 de olmuştur. Tören sahasında- adlı yeni bir kanun proıesi hazı.r- lerıne _kadar ~ılme91nı mucib o- Bu arada şark cephesi harekA.tı.. 

Birinci tören saat 9.30 da Ebedi ki böiük kumandanının ver:diği e. 1 kt dı Bu k! . . lan Mihver taarruzu bu he.dısenin na dair ~len haıberlerde de de. 
Şefin büstünü taşıyan otomobilin mir üzerine 'havaya üç defa yay- ~ \:· tecir' .an~. pro'l::.~~.e ~:V:eıt.ini ikinci de7ece~ iı1. ımdlo-asiler zümresine nıüsaid oL 
on adım ilerismde bir subayın ku- lım ateşile beraber Aziziye tabya. n~v~ uil .ıs neye l~~.. -.,.;ğ"l dirdi.ğı gıbı şark ce:phesındelti Al- mayan tafsilat vardır Hususi bir 
mandası~aki mangıanm İstanbul sıoo bayırak çe!k.1~ım.iış ve İstiklal 

1
ve eaık us d~~ıayefnı eısıadalı '::.'

1 
hale- man taarruzu ve Sivastopolun su- AJmaın teblıg.ı' - · yeni.den m;a.:-

_,__ 1g · ·ı ··-'- ....::...ı ;...ı» anac ve i:l!lJ ay vır .l-~. f a·ı..;k ti b"'"'-!•t" , ' ~aıu 
kapısı mcnı~t!l:ıme gerı en sı.Y ... ' marşı .,._,,,.enm'Y"ır. getirilmesine ça:lışac.UU.ır. Asistan.. ıl\.LllLu, umumı 1'.N a . u~ı.ru un Rus kuvveıtılerinin sarıldığım ve 

M d · ·ı ı Al ı hk, doçentlik. profeso1'luık mlıd.. ba~ h~e~er:,_çe-kıruş .oldu. 7'1~lı ~~n kollarının Dun nehri 
ısır a ıngı İZ er man arın siyası detleri bunları binnden diğerın~ Mı~e! Ç&çiJ ın Vaşınıgt~n se. ıstıikem~ını tuttuklarım bildir. 

terii usulleri, liyakat şartları, ya. ~~tının. ~a dair esasılı bır teb- mt'lkıtedır. 

taarruza geçtl·ıer taarruzu zılacak. ilmi eserlerm terfideki ro. lıg neşredı1.mış olmamaltla bera- Bütün bunlar gösteri.yor ki. ~ 
lü ve daha bunun gi.bı Unhrersite ber, mlitteıfjklerin müşterek hartı zun zaman geciktiği iddia edilip 

(Battarafı ı inci sayfada) (Battarafı 1 inci &ayfada) tedris heyetini ılgilendren husus. si)l'aseıt:i ile ala.kalı olduğu şüp'he hayret alamertleri gösterilen ma. 
Stıokholm 5 (AA) - Hava:> O- böllgeeıind.e doğu)'IB doğru bıir l:ıeek.ln üçılü paktın şartı.:ı:·ı çerç~ves>11de lar bu suretle daha e~ .ı. b'r oal~ ~ bir hakiıkatth-. Ondan hud illkbahar Alman t=ıarruzu, yaL 

finin öğrendiğine göre Kursk • yapmaia teşe!l:ıbüs eden d~man.a taıhıakkuk edebilir ve ou paiktnı c;okuilimuş olacaktır. eV'Vel Sovyet Rusya ricalinin de nız şark ceı:iıesinde değil, onunla 
Biel:gıorod _ VolıkaımSkclakı A.lı'Ylan kuvveti.erimiz ıhüıcum etmışlıerdiı. ışığı ~mda nıü1alea edibneı.idır. Vekalet bu kanun çıLr..cay.ı:- k.J. iştirak eylecliği buna ben7,e.r ko. beraber ve ona biT parça da ta. 
hücumlan geniş ölçüde oır ta.ı.r • Ha.va kuvvetlerimiz Om.,arkıt.a tim Bertin mahfelle• i düııku bevan. dar Üniversi:te ka<iro ve teik?~s ... nuşmalar ve görüşmeler olmuştu. kaddi.iım ederek Libya.da başla.. 
ruz ınahiyetini almıştır. .diye ık.Mia.r rnis1i görüılımemiş 00 öl. naımenin Mısırda uyandırdığı ~kıs. trn,.;a herhangi bir terfi ve 1 cb~'d- Daıba evıvel mü.tehassıslar ara. malk surıtti'le iki koldan tezahür 

Harbin bajındımıbıeri göriillllc - çüıde kara kuvvet!lerimizıle ~irliği leri_ öğrenmek arzusu ::(• b·r haber dül yapmak ni~tinde değildir; sıı:na yaıpılnu.ş anlaşmaların bir gOOte.ı:ırniştir. 
m~ derecede top, uçak ve tank ye.pa.rak dÜfm,anı bütün i'ün hırpa.. noeşretmişlerdir. Bu haberdoe, Ka. D'.ğer taraftan ha.·K.ft.l telıif ka,ıun karam ba.ğlanırnası demek olan Bu muazzam teşebbüsün gecik. 
rnu!heroeıbye iştirak et.melktedh·. lamıŞluciıT. Kıt'.la.rımıız bir takım bire .k:at»nesinin dün bir toplantı prc~esi üzerindeki caı:şrr..ala1 et d<?- son teıl~ ile artık bütün müzake. mesin.i harliselerin ::ıydmlatH.'l ışı. 

Allmanlar Kunılkun doğ~ dıüşmeın t.a.nıdal'lDl kuılanılıınaz bir yaptığı, toplentınm uzun ::;ürluğü, vam olunmaıktadır. Projenin Mec- re ve münakaşa 'kapılan kapamnış ğına tutarak bakarsa4c, bunun se.. 
bir ge<lik açmışlardır. Üç ~n ~- hele geliımi~ICT. göriişü:'len me.>cl.eleriL tahm:ni güç lisin bu seneki içtima devresinde olacak ve hıı:ndan böyle müttef~ bebini, Si:vast.opo.l muhasarasının 
r.en muharabelenien sonra Alıaaın- Aın.n leWltl ol:rnadığı VE h.a1ıkır. ~mayüllerine bildirilmekited.ir. lerin deıvmıll.ı ve insicamlı bir neticesine ve Liıbyadaki Mihver 
lar Volkam&km 140 ]cllomeıtre ş;.. Boıiın 4 (AA.) - Reıımi khlii uyıgun b-ir karar verileceğıne şüp. --<>- harb gayretinin kendini göstere. kuvvet'lerinin &mal iş.lerile alaka. 
rna'linde Tiım şehrine v..amıışl~'\iır. Mıaı:.da ~ ı.hkan oc:Wmit he edi'lmediği bil.dirilmekte ve bfı_ Almanlann ce.ği zaman ge~ bulunacakt1. d.ar görüp izah edebiliriz. 

Ma:.ksadları Moskova - U?Sıt&f o&a.n E.l A~ m.eıw;iine karşı !~3iYlıeye cevab beklenmedıği Tam lbu sırada Libyadaki Mihver Bu neıvi M:ifııver teşıeıbbil~rini 
demiryolu hattını kes.mekkııdi;:, milcaılıe4e iRaıc:lla devam etmıek.lic • ılioi€ otunm.aktadtr. d taarnJIZU öyle bir inkişaf gôsterd! örilemek ve demokrasilerin zafe. 

Ruslar, münferid l)aZ.i . Alınan dir. Düşmanın gönde~ takviye - Di~ bir Berlin haberıne göre. he efleri ki bunurja İngiliz imparatorluğu- rini hazırlaan.ak maksadil.e yaıpılan 
kıt'alarının Os'k~ nehrının ~ ~ıık yaptı.ğı ~ ~ ficl. Almanaar eski b'.lŞve«.il Mahfr Pa. nun bütün şariti Akdenizdeki va.. V~ngıton toplanhlan )çın, asıl 
kıyısına geçtikle-rin taıııdıik .!\lb*Ş • .dedi çupıpıwılıu- ıııetk:eli• ~ geri şanın vaziıyetile de va.kından aı.;. (Ba,t..fı 1 illcl •yfacia) zjyeti bahis meıY'ZUU olmaya başla- şimdi, :icab eden ;.-anclımanı ver-
Ie~ir. . /püısküriiilrn~r. Y enic:lerı bir kaç kadar olrnalktadııil.ar. Bu meyand.ı Almanlar, bu gayelerini tabak- dı. Bu arada sukut eden Tobruk me!k. ve tesiri göstermek lazımdır 
. Trmıo_çenhıo ol'dırlan t'hc.r"1:~~~t.. mııkoa.vemet yııwa&ı y;ok ed~ı. ~ahir ~~~ın Kud~se nakledildL ktık ettirdikler0i takdiıde büyük Mısınn. akıbet.ini de tehlikeye Harbin bugünkü safhasında cıe.: 

lı takıvıyeier alm~ar·dır. ~ı;,,..e>va, R<>ına 4 (AA) - İııf.l.yan oı _ gı de bıldmlmeık!tedır. b ir hareket serbest.isine kavuş.muş sıolktu. Öyle ki İngiltere 'hükıimeti, mo'krasiler için her şeyin üstünde 
Kur9kda Mm~~~ar~:~ım dur. dwJa.rı WllAlmi kıa.ııargahı.n.ın 767 nu.. T bl ..., 1"'"<ı ol~aklardır. Faıkat böyle bir mu.. bu hıaile bir çare olmak üzere ser. ehemmiyeti haiz olan iş budur. 
duruldu~u l ınne-: ı.r. maralı teıhliji: 8 ·ıg ere go·· re vaffakıyetin ne kadar zam.ana mü- be$t sayılalbileook elindeki bütün * * 

LGRdrap P~ El AJ.emey.ain doğa ve CeJWb böl tevakıkıf olduğunu şimdiden kestir 
Londra 5 (AA.) - Sovy.eıt Rus. gıcelnde uwhud>e ~ as • d w d • t .mek mümkün değildir. 

yada Harkıof ile KurSk arasında ker ve malz.cl&OOe önemli tökviyeler ogu l vazıye . Diğer taraftan şunu da kaydet. 
anudane çarp.şnıalar oereyan et. yığan dü.şman. kıa191 tu.rruzla.rla meı'k lazımdır ki, A!lımanılarm Do- Asyanın içyüzü 
IJU:ıiktedir. ileri hareketi.milzi durouııma.ğa te - (~ı 1 lııci sayfada) neç'de muvaffakıyet elde etrre. 

Resmi MoSkQ'\l'a rapMUAa g&e ~ etmiş iee dle çetin sa.vaılar Haricof ve Kursk kesimlerinde diikçe Ka:fikasyaya karşı harekete (Bat 
KurSk şimalinde R~ yeni meıv- ~Ma bMiılderimiz tatıafından Alınan ve müttefik kıt'alan bü- geçmeleri muhtemel görülımemek. .. taralı. 3/1 de) ti', 3 - Filistine Yahudi muhacef'ep 
ziılere çekilmi<:lerdir aiiınade ve azimie -::...ı.::.....::1'-::,.tür. t"' ta ~..J.. · .....ı~ .. tedir Bunun iç.ın' dir ki. Sı-vasto. her teYdeın once gchr.. Amenne .. ..... · ..._.__....."'.,,.. un arruz "9:4"esh~ düşmanı · Felca kan cf .. I B" Yah d. 
Diğer ~ ......_e1erde Ru~:· muka- I)qm.anın m.11ka~ merkezle. magylUıb eıtmi.<>lerdir Bir çevirme polun işgaüncren sonra Kırını :!re. ::--~:...J.· ,_ ıt. oy e.. ır·w· . u 1 4 - Reem.i dil olan İngilizçe ve 

• '""P"' . • • ted · A • iL - • d """ · · · d · ·b' h eket be-lirt•si m"i"Uuul g,om1syon:ı verdıgı ıfade ilb · · k ~) ıl biıl t-aarruzların.a d~m etmışler- rılllll ncı surette ıza-teSlne evam taarruzu neticesinde mühim Sov. sımın e yem ır ar .L. A- 1 . y :m.n:ııcentn u ıan maaı, 
• ı___ O" t..::.....::.ı. L:_ıo1.lerin h ı..ı ooe. o.ıafllmamazlıgın, huzursuz _ 5 '--·li ''ah d' 

dır. orun1ı1Yor. wı .... ,,.._ ..--ııs. a. yet kı.LVvetler.i çember içine alın- )ıouur. lıuığ seheb .11 . b' . h'k - ~t z ve _ u ı memuır. 
M:oSk.ovanın şrimali garbisinde reketini desteldemıek ~inı büy;ik bir mıştır. Seri t€§1killer Don isıtika.. Düz bir cephe m:: ~ d zd~~ 1 ~t; !~ 1 

• la.rırun kullanılma21, Arablara r.ik. 
Kaı1!ninıde çetin ça--.-V:.,Jar vu gayretWı çalı~ Miiwer uçakla ... ı metiru1e ilerlemelotedirler MW:ıa Ukrayna cephesi, 4 (A.A.) Komv~u umtau _:11·d· enMu!tfıtü .. :.H aekçe mevkilerin verilmemesi. 

· ı~u·• - · u k. -~1- _...ı ·-ı · ~ • . myon ... ın an u a.. 
'kua gelmektedir yemı nwval'l'a ııy~r G11Ue eıtmı.,.eT - rebe tahr1b ve 8IV tayyare.lerinden Bıy~rodun ~ Aılmanlar E.mi Lt 'k' k 6 - Büyük bir topraksız Arab 
. . dir. Alman ve İtalyan a.v uça-kart ek ~eb filolar t~ hareket.. Tı·ouskayadan cenub istikametin- cı - 1:: ;~ ~ı ~\1 1 {;.11 ~l aın.ıf:ı.ıwı vüoı.ıda getirilmeaıi, ve Ya-

v R 1 seriya &y:ıoa kıendMeriae çıcık ü.tün lerine- desıbeıkli!yerek d'Ü(mallı in. de taarruz etmektedirler. V-:>ı.şan.sk ~:~~ 1 
k a~ı ç~ e;· k ~ ar hudüerin Aıab ip;i ve rençhtt kul 

işi ye aöre omme teşk.i'lle:ıoe ka.ışı yaptıkıalll muzaffe - san ve malızemece mahSU6 kayıb. cebi henüz kapanamamıştır. Görü- 801l bo ;:a.lia a~ :~ı: ' omısyod~ la.n.mayı reddetmeleri. 
w riyerli ve sürekli UZUın bia- -.vaşta fara nm..ıtmışlardn'. nü.şe göre, iler1eyen Alman ruüf. nıuınııı.t ,_ Y tL~: e ı~r • .on.rabl a 7 - Arahlıarın tahsil y-ıund-L! 

•ı 28 1 ... _ ... .l•'....:~b----J· U ~~ l · ~ı.~l ehr. b gaye ~ıaa, D'il-'!'•ar:. savma ceva ar ot ~ Yeni. mavzı er ıngııuz uıça.gı ~~H~ı .... ır. • Y~nılan bir kara muharebesi es- reze erı ~ n me varmıış U- ı_ • • • • d kını 1 d ) tah·i ... ~·t•n azL::.ı k ..ı..·ıı · · c::....~·· bwı ı d -1':' vercre~ ıpn ıçm en çı ş ar ı. .., .,... • ''tS • 
~a t~p.ı ~ı'mirz . ..,..,_,,.., .. • lA a nasında bir tayıyare ~koyma lurunaktadırl~.. B~rada Sovy~t . s _ Yüksek şahsiyetiniz; tımdi Bütün bu pürüzlerin en mühimmi 
Isı:naili~c hava ~ımarııA&. hücum et- alayı 47 zır1h1ı araba taıhrib etnı;ş topçularının iştır~ıle muharebe bu ülkenin 400 bin Yahudi . temes.. de şudur: 

l·şrıal ettı• m:rşlerdrr. Bu limanda fazlıa Mylda ve ~ Sovyet tayıyaresi d~rmüş.. cereyan etmektedır. Kupyanskın ") ha d b'} .... . yı ı AreUa.r Filisti-nin kendilerim. 
~ in.filiJt·Ja~ ve yıangınlu gö.ıülcn.ii§ • tür şaııkında şiddetli ça11>ı.şm.alar ot. su .. ve zme e ı ecegını sanıyo.r ar .. yu- .l11.... '1 ld ... y h d' 

· . mır oz RUBT o uguna, ve a u ı • 
Vişi 5 (AA) - Rom.mel El tür. Sovyet tebıiil maktadır. Ruslar bu.rada _Yeron~eJ: c'- H - lerin de burasını gashetmek iste • 

• • 
1 

Londra 4 (AA) Reuter a Rostov hatıtının k€6llmesme manı ayır. . d"'-'L-' · k d 1 A1ameyn'in doğuoonda taarruza . . . ·. · - . . - ~a, 4 (A.A.) - Svvyet 
1 

'k . . b'' .. 1_ _ 411,_ f t S _ Bu Yahudılerden bazıları • l.liO.JCnne ınanma ta ır ıu. 
geçımiştir. Bazı me-niler İn;:tii'zle- ıa·nrsın.ın dıı>k>matık J1l\lhaibrrı yazı. t bl'~· oma ıçın uyuJ\. gayrl:'.'loll.l:r sar e. . .. .. f Bu L--~- k . 

yor: gece yarısı e 'lgı: kıt'aları·JnıZ rr.eıktedir~r. Sovyetlerin Trebi. nın, yenne .go~e. ?azan _muş ık ha - ~ omlsyonun rapora.. 
rin elin.den alınmıştır. Llb _ .ı ı h·a_ .. ..ı_ h 3 Temmu. , z ~nü .. • be--ı·•ı·n .,.; ...... ı; garbıs' ı'nde ,.yan.tık. zan acıtıcı, ıncıtıcı ted:>u'lerle başka na da bır goz ata:lım: 

İn,.;li l k r taarruza geçmiş.. yaıaan a ~"8ıll aoencr sara a. K $\ ist k eti d d an tanx 1~ g-u•....... " ,, ı._ 
''f>' zer a şı ıt d- L - • "d· Seı.. . . _ ..ı d"' ur .ı. a .. m .. n .~. uşm , ]arı ~:-trıetıı· mukabil taar:ı."UZ g"'r·ı ycnere nakT.edilmeleri varid midir? « Huzursuzlukların temel scbeb. ler fa:k"·t hiç bir netice eliıe ede- en.. ~ 1.Y1 ır. &ılzmcı orou un J.a bü,,.;;ı, l L k arı ~ ""' 

me . 
1
.., d. kıu rnu-k.abıl taarnızuncla rnu\•affak . rmın. .'!....,.. 0 çucıe. ~ap 1 

.. 
1 

,. üskürtülmüştür. C - Büt~n bu mevzuları istik. leri, (Yahud bizim diifüncemizie) 
mU? er ır. , F L_, .. J· b. k b't şıdde .. t1ı hücumlar,ı ~iirt.."lluşle. p UmumıA ''""rette Ku.....ı.. ;1- L'ısi. baJe bıTakma.ıtyız. 193(, -.,.."ı, 1 - Arablar.n miti 

11 ·ı ih kl h rıh ·ah as na oımu9tur. a~ pnıuı ır mu a ı d et b iı.k ka bl r ~... ı~ ~ Bu J b -.r-· 
ıv ı :ver uça an! . a ~ . ı . taarruz devreeine gjmıiı okluiı· i - ve ~.ana ~ay U) •. Y1 a çansk arasındaati ~nın va'ti. ceva.h uda im- tehdiıd ema • iırt:iltliı anularından. 

ge'lıne«te oJıan İngılırz. bakdvıye kıt ta ç.in evve-ldon sevinmek doğıru dc:ıoğil verdırmişlerdir. yeti pek mü-ıiıemdir. Bezı mabat. resi vudı. Yahudi muhaceretmc 2 - Fliiatinde Yahudi milli y-.. 
la.r~ı ~urmaidn bond~r ,~i~=~ d.ir. T~bıbüs h<enü:z Rommel'den --o-- lerde girintili çıkmtılı olan cephe. tcıaırşı yapıla~. ~uiıalefete meı:nnuın dunun bırolmaaınaı kartı Yahudi 
~eıMedırler. ske emre. . alııwnemıştır. Bununla beraber ae - Pariste ekmek karnesi nin muhteli:f kesimleri arasında o~ıyan muftü, ka~alı ~1~ Ş~- muhacereti korku.ile artan bır düt-
liye bomlbardıman edıhnı~ır. keıi bir sözcü !bugün Rommel'in i. irtibat yoktur. Almanlar ve Rusıar kııde tunu .anlatmak ıstemışti k2, mantıktan ileri gehnektedir. Irak,, 

Lonc:lrllda memnunıyet, . 1ıer.lem~ie mu-va.ffa'k ola.madaiHıı gt;y çalan 3 kİŞİ müabbed tarafından husule getirilen cebler. fııık~ kendı baş!na bu~r~k kaldıgı Maverayı Şeria, Mısır, Suriye "" 
Londra 5 (A.A.) - Bu ı;cıi.>ahkı lemittLr. küre "'ge m: hkQm edildi de' de hal böyledir. Şimdi l>u gen:ş takdirci~ Ya~dile• (( istık~~lde to Lübnanın milli istiklallerini kazan.. 

Lorı.dra gazeteleri M;.sır muh:ııc - o c~e cereyan etmekte ola:ı ~ernlıeketten dışarıya. kovabılırler.: malarını.n Arah umumi efkarında 
be1eri hakkında manevıy.ı.cı 'jiik • A •k t hl•"'• Paris, 4 (A.A.) - Ekmek kar. muharebenin ilk hedefi bu cephe. di. Ve 1936 danben ol~~ dahılı yaptığı tetıİr; merkezi Avrupadaa 
seıltece'k dercede yaıi.l.:ı;:- y.ı.ımı~ - merı an e ıgı nesi çalmaıkıtan suçlu 3 kişi Cuma leri düzeltmek ve mümkün olduğu haıbl~d.e, Arabları.n. değil yaln.~z kaçan Yahudilerin, Filiatine büCL 
lardır. Lo-..:ı- ~ günü müeıl)bed. kürek cezasına kadar düz ıbir ,.....J.,e kurmaktır. yelnıdilere_ , fa_ kat ine .. ı_~ızlere_ de hü. mu·, Yahu<ii na-onalizminin «mo. ~: ı~a, ~ (A.A) - Bl~leş1k "''°"Y" _ .l , _ _,. b d L ~J 

İngiliz k""''"etlerinidı Mıhvero. ·k rd ma&ılkUm edilmişt.ir. v __ ..ı 1-..1_1..! R d curn eo:ııııen u u§Wlce}'l apaçıa: demiznü» ·ıe derin vaaıflerı· maL 
.... v v Amerıı a o usu Avrupa hat'b ha- r.anLUen Mıau us orıe,,,..sı b · · · ' 

leri dört beş kilometre kad:.;r gen reketlleri sahası umwıu karargahı, ---o So (" " ) D meydana vuran ır ışa:retb. deter deortet.in nihai gaye ve hedef. 
atma.x.a muvaffak ola ... · İr-)aı b:ldir,l Ankara tenı"s turnuvası .. fy~,ld~rdi~· -:- nKess gazd e~e- Peel komj,yonu Arah anlaşmaz. ~ hiç de berrak bir ı.urette ak. 

·F'. A illk n~ettiği tebli~e dıyor ki: b ı gıne crore ara "'n z · · 1 kle d ,,,.,.,..., 
mektedir. .k -·'-1 ~mı~ ı d "' ' b:: ~. k- lı'kle.rı, asıayışııız i rini e Ot! şe. settinn~yen mands ahkam1ndaki Arneril an uçı:m. a1 ı bugünkü Cu. dek ~""...-?et onanmaS'lnı V'Tl • 

Gazeteler Rommcl~ kar~ kaza. martesi günü Ingili.z hava o::-dusu- ADk.ara, 4 (A..A.) - Ankara te. b' ~ '"""'v.rN '* l' n .ı., ·1 kil.de ~ıiırtmi,h. bazı mÜphcm ve karışık ibareleri 
ıı:1an muvaffakiyetı yaanak'::. b<?. na mensub hafif bombe. u~a'kıarile nis turnuvasına bugün devam e. .ı.r ısını. _ovo~ı ~manına : ~ 1 - Kendi keru:IGDi idare eden de bu duygumm diğer bir takım-.. 
ralber tehl1··1-enı·n z'ıı· ol·ı"" , ,..; , ı:<, _r.ı h ...ı..~ · - 1- Alın dilmi.., ve teık erkeklerde Alman tıca etmiştir. an ayyatcıen müesees~erin g~işmHini. •flamak. bebleridir 

il§. -" UQ ... 
4 birli'kıt.e ar~'CI\. yapara..t.'i. an. ••"""!f bu limana taarruz ederek bırçok teki muvaf'fakiyetsizlik ntistinin ' 

Rommelin teşebbüs:l huia el"r.<lle yanın işgali anıtında b..ılunan ara. şampi'J()nları Egerst ve Koch •. çift i b t' t rl .. h. h d lbrahlm Hoyi 
tuttuğunu, bunu ondaıı aımak zer zideıki hedeflere taarruz eumişler- erkeklerde Alıman şampiyonlarile ı~r ;,_e 1 ıxe gem -erını as3fcl Başvekili, L~rliımcnt~su veyak u -------------
olacax.ını tebarüz ...... t~rJ1ıekct:d·r1et. ...:.1• t '- -'-- :.a. · k ba ~gra ış a r. diğer dıemoıuwsi Utnsurıarı yo tur, 

Fi ""• dlr. İ'ki Amer-an :ıyyaresi DO'!\- Hasan ve Ft"ırıui çı.ııLI, te yan- sdbebi de, sudur: Yahudile-r, mec _ ZATI - Nütm kiildımı ırayt,ettlm. 
saooır. • larda MuaBia ve Afı;tiye, karışı'k. Büyük Alman sergisi fiste Arıahlal'l-n ad~dçe üstün çıka. YeMıial -~ eskWnJn Ukllltl 

Ruz it• • o--·- I larda EgersL.Oulide ve Koch...Bö. kı_ - .J k ı. k d ı ) 1okts. ve ın m9S8JI Mısırdaki vaziyet randa kin.g çifti finale k.allımışlardır. Münib, 4 (A.A.) - Büyük Al. ca 2'111lrlq.cıyanah d~rl.ı.;~a ta )~ arld. OataAa Şahbll sokak Ne. il 
• • • 1 •• • M.. - u ı t"rln arezı e e et. 

end·~e uyandırdı Son müsaıbakalar yarın ya.p·.I~ ~an bse~;sının alçıtl"k. ıtc!·eenu· ~~ U- meleıri. (Fak.at sa.tanla.r Arablardı) Nenad Güler 
Londrra 5 (AA.) - Ankrİkım y caktır. Turnuıva Ankarada mısıı nıhte ugun yapı aca ır. · v meş. 

•isüUa'finin yıklönümü miinasebet:i.. (D--A--ı1 ı inci sayfa.da) görülmemiş bir alaka uyun<l.ır- hur Mman artisti, bu sergide c- ---------------------------
2e Ruı:velt millete bir mese,· neşret.. .....,....- ih' kl a· Denı·z Gedı·kıı· Erbsııc Orta Okulu erxl.ye terıciiman ~n <ıE.I ltılaatn mıştır. serlerini teş ır eaece er r. -y 

mit vıe işçilerin top, uçak ve taBk gazeteMin 111 yıazIMDI bilünniştir: Müdürlüg"' ünden: 
imil etmek surctile bugüni.; kutlu - - Bu haalbi.n ne z.aaıan biteceği Kadıko""y o p E B A Sinemasında 
ladı0klannı bildirmiş bunun en be11Ji otıma<lığı gi>i, ne nreıticeler do. 
İyi şekil olduğunu eöykmişıtir. ğumca.ğı da k.e9tiri1cmıez. An<:ak to-

Rm:velt, hür i11ee.nların htirıiyet rası muhak:kalct.ır «i. şayed dünya Z A T t S U JI G U R, 
Ve medeniyeti korumak içfo va1 ile irtihatnnız keeır1irse, bizi bekti • 
k\ı.vvetleri ile döviift'ijklen"i bildir. yen ak.tıbeıt çok ko~htr. Bu akı
nıit ve dem.ittir lci: bet, her türlü tıırı;iığa maiJt.ôm ol • 

«- Bu yıMönümii, kara giinlel'- ma.ktı.r. Bu akıbett~ kurtulmak i -
dıe ç.aıplpn ınaanlaı- için yeni bil' çin pmcl:ideo ziraıate suılalun ve 

temailleri muvaffakiyede devem ediyor. 
Paza.r gimlerine mah1ıus olmak ü~ere eaıat 16 da matiıne yapılacaktır. 

Her akşam seanslar sa.at 9.30 da ba"1r. 
yerlerinizi b~men tedarik ediııiz. Tel': 60821 

ı. - Ba 711 cJotr.au utn:ra DonMJD&Ja ae'tlr ellllmek iwe ortaGk1ll me. 
tımırlarmdan ıalebe k&Jdedilecekl.iı'. 

ı. _ ~ .-e emmntbn miincıaM ~ W...W ieals t .. a1--111ı 
na. Menin ve civannclan miiracaaı ecleceilıft de Met'Slnıdeld okul miiıiürlQitDe. 

3. - ls#ar+wı Ye Mersin mıotakaaı bal'id..ıe 1Mllanaalann balmachldan 
llrllkerlıik şubderine dilekçe lle bildireeekler ve bu dile!q,ıenln bir nii91ıasa da ı... 
lllalıılll .ıeuk lııomııltıanlıtma ve1a Mersindeki elula ~lenltr. 

4. - K&7llBaı' 1/6/94~ tuilılnien Sl/9/Mı tarlblne bar -- •• 
oR&lr. clS'Jh 



•• um er ar 
6- 1~942 Tarihinden itibaren Yapdacak Tevziatın Kupon Numaraları ile Müracaat Günü Ve Mahalleleri Aşağıda Gösterilmiş olup: 

1.) Numaraları ilan edilmi§ olan kuponlar himilterinin nüfuı cüzdanJarile beraber bildirilen mahallere müracaatlan 
2.) Ayni Soyadını taııya n birkaç nüfus cüzdanmm, aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponlan mukabilinde • iıtihkaklarmın verilebileceği. 
3.) Henüz ilan edimemiıolan numaralar için müteakib ilinlarımızla tevzi cünleri bildirileceğinden numaralan ilin edilmiyen kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 
4.) Tevz.i ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretlerinde eTde bulunmayan veya henüz tevzi kuponu almamıı kimselere nahiyeleri mıntakasında tevzi kuponu verileceğin· 

den bu dağıtmaya in~zar etmeleri rica ve ilan olunur. • 

Dördüncü Liste ltliiracaat edilecek giinler : 
Müracaat olunecek mahal: 

Kenan Büıyıülka!kman Eyüp Rami 
Manınnudiiye caddesi No. 2. 

6/7/942 
Pazarteei 
KuponNo. 

ıı.ıaoı.121900 

1n/942 
Sab 

Kupon No. 
ı 2 1901.144000 

8/7/942 
Ç~mba 
K'14lon Nıo. 

202501.202600 

9/7/942 
Pertembe 

Kupon No. 

202601.202700 

10/7/942 
Cumıa 
KuponNo. 

202701.202800 

13/7/942 
Pe.zıaır teıel 

Kuıpon No. 
202801 .. 202900 

14/7/942 
Sah 

Kupon No. 

20290'1.203000 

15/7/942 
Çaır~mba 

Kupon.No. 

216617.216700 

16/7/942 
Pcrşemhe 
Kupon t 'o. 

17/7/942 
Cuma 

Kupon No. 

216701.216800 216801.216900 

Mıetıımed Kafadar Eyü.p Rami 2169'01.217000 253572.253700 2!537<>1-253.SO<> 253-801.253900 253901.254000 U0416.280550 280551.280700 280701.280600 280801.280900 280901.281000 " 
M.a!hımudiye cadde$! No. 34. 

· Ahıned OO"en.ç Mahmudpaşa başı 182501-182650 182651.182800 1~2801.182950 182951.163100 183101.183250 183251.183400 183401.183550 183551.163/00 18.3701.183&50 183~51-184000 
No. 149. 

Feihi Bener Ka~ Bahriye 
cad:l'etri N-0. 66. 

Remziye .Alt.alay Kasım.paşa U • 
mnyul Tıurşocu ~ak 6/1. 

Albdülıvalhaıb Şehremini Saray • 
me~anı caddesi 37. 

Arusyak Baltkçıoğlu MahmtJdpa. 
şa başı No. 130. 

Hi.ıseyiR Özsaraç Beşikta(J Orta.. 
~ cadaesi No. 67. 

Mıığı.rd~ Baltayan Mahmudpa.. 
başı No. 68. 

SLtkı Zorkı Büıyüka-da Çınar cad. 
desi N<:ı. 30. 

S. B. Yerli Mall«:r Pazarları Üs. 
küdıar mağazası. 

S. B. Y~rti Mallar Pazarları Ka. 
dılcöv mağazası. 

1 e<JO-Ol.189400 189401.169800 169601.190200 1902<>1.190600 19()601.191000 191001.191400 

225801.225900 225901.226000 22-6001.226100 226101.226200 226201.226300 226301.226400 

204001.204200 204201.204400 204401.204600 204601 .. 20.ofaOO 204801.205000 205001.205200 

206001.206310-0 206301.206600 2-06601..20690~ 206901.207200 207201.207500 207501.207800 

24420 l.2H300 244301.244400 244401.244500 ..244501.244600 244()01.244700 24470 t .244800 

2•'5201.245500 245501.245750 245751.4246-000 246001.246250 246251.246500 246501.246750 

23830.1.23'850-0 238501.238700 238701.238900 23ı8901.239100 239101.239300 23'9301.239500 

2<>6601-4209000 209601.210000 210601-211000 211601-212000 232001.232700 232701.233400 

214801.215400 2154<> 1.216000 216001.216616 217001.217600 217601.21-8200 218201.218800 

191401.191700 191701.192000 225001.225400 225401.225800 

226401.226500 226501.226600 226601.226700 226701.226800 

205201.205400 205401.205600 205601.205800 20580 ı.ıubooo 

207801.208000 243301-243600 243601.243900 243901.244200 

244801.244900 244901.245000 245001.245100 2451o1.245200 

246751-247050 247051.247'350 247351.247650 247651.248000 

239501.239700 239701.240000 356001.356200 356201.356500 

233401.234100 234101.234800 234801-235500 235501.236916 

21&801.219500 262001.26::!700 262;lı(),.263.350 263351.264000 

KavMtina Çltkiooğlu Kad~kıöy 3120001.320100 320101.320200 3202-01.320300 3203-01.3:?0400 320401.320500 320501.320600 3·20601.320700 320701.320800 320801.320900 320901-321000 
Pa-zary<>lu N-0. 152 Kncoagül. 

Ş&kir Şa.tır Sacıyer Sarıyer cad. 251601.251800 251801.2520-00 344-0<>1.344200 ·344201.344400 344401.344600 3-44601.344800 344801.345000 345001.345200 345201.345400 345401 . 345600 
desi 9. 11 

Burh~u Baş.tımar Sarıyer 345 60 f .345800 345801.346000 346001.3462-00 3462Q 1.346400 346401.346600 34660 t .346800 
Orba\'cşne caddesi No. 25. 

Dtwid B<ıhar Be~z Fevzipaşa 3.51001.351100 3t51101-351200 351201.351300 351301.351400 351401.351500 351501.351600 
cadiesi No. 72. 

Pe~lev Koed\ı Beykoz Yalıköy 35200·1-352 I 00 3521O1.352200 352201.352300 352301.352400 3·5240 l-352500 352501.352600 
Çayır ca<Hesi N-0. 28. 

Aiımed Turan .Beykoz Fevzipaşa 353001.35 3100 3531 O J.353200 35 3201.353300 '53301.353400 353401.353500 353501.353600 
caddesi No. 38. 

Muhip Al;ptıakin Eyüp Kalender. 273001.273150 273151.273300 273301-273-450 2734'51 .. 273600 273'601.273750 l>.737'51-273900 
hat'lc caddesi No. 78. 

Haklkı Sa,ğesen Eyıüp Moolispaşa 2 74501.274650 2 74651-27480-0 274801.2 74850 274951.2 75100 2751O1.2 75250 2 75251.275400 
caddesi N<>. 52/2 

Omıan Erenı kardeşi Eyüp. Muh.. 374001.374100 374101.374200 374201.374300 374301.374400 374401.374500 374501.374600 
lifıpaşa cadijesi No. 65/1. 

346801.347050 377051.347350 347351.347650 347651.348000 

351601.351700 351701.351800 351801.351900 351001.352000 

352601.352700 352701.35280\) 352801.352900 352901.353000 

353601.353700 353701.35>&00 353801.35~00 353901-354000 

273901.274050 274051.274200 274201.274350 274351.274500 .. 
275401.275550 275551.2i5700 275701.275850 275851.276000 

374601.364700 374701.374800 374801.374900 374901.375000 

Mehpara Heper veddli Zeki Heper 37500 L3 75100 3 75101.3 75200 375201.3 75300 375301.375 400 375401.375500 375501.3i5600 375601.375 700 3 75701.375800 375801.375900 375901.3 76000 
ınvıli~l Camiikebi:r caddesi No. 60. 

Sultan.hamam caddesi Ece mağa- 297001.29760-0 297601 .. 298200 298201.298800 360001-360500 360501.361000 361001.361500 361501.362000 362001.362500 362501.363000 363001.363500 
zam No. 59/23 
Burlhan Sunar ve Süleyman ErgP.. 29MO 1.299100 2991O1.299400 299401.299700 3635CH .363800 363801.364100 3641O1.364400 364401.364 700 364701.365000 365001.365 300 365301.365601) 
ne Yeni P<>S. ~ı-e.fendi sok. 58. 
MUBtafa Sami Humaınmı Yeni P. 299701.30030-0 300301.300900 300901.301500 365601.366200 366201-366800 366801-367400 367401.368000 368001.368600 368601.369200 369201.369800 
Aşiref endi sdkalc 20. 
Mmıed Ata Köseoğla Mahmutpa. 301501.3021-00 302101.302700 30270'1.3-03300 369801.370400 370401.371000 371001.371600 371601.372200 372201.372800 372801.372400 373400.374000 
şa başı No. 195/197. 

Kadri Öeyılmaz Mahmutlpaşa ba. 
şt Doğu mağazası 91. 
Leon Gevıclyan Mahmudpaşa ba. 
ı No. 134. 

303301-303600 3-03601.303900 30~01.304200 376001-376300 376301.376600 376601.376900 

304201.304350 3()4351.3<>4500 304501.304650 378101.378250 378251.37.8400 378401.378550 . 

376901.377200 377201.377500 377501.377800 377801.378100 

378551.378700 378701.378850 378851.379000 37900 l.379i 50 

İhsan ve Hm;eyin öoor- Hacıkö- 304651.305050 3-05051.305450 3-05451.30585-0 379151.379550 379551.379950 379951.380350 °360351.380750 380751.381'50 381151.381550 381551.381950 
camisi No. 15. 

füiı9eyıin Hihm ve Süleyman Sır- 305651.306150 306151.306450 306451.306750 381951.382250 382251.382550 382551.3828)0 382851.383150 J.83151.383450 383451.303750 383751.384050 
n Kapalıçarşı Aynaoılar N-0. 5. 
Mehmed Faruk Kapalıçarşı Sipa. 306751-306850 1306851.306950 306951-307050 384051.384150 384151.384250 384251.384350 384351.384450 3'84451.384550 384551.384650 384651.384750 
hıi soıkaık No. 20. 
Mehmed' Nll'l'i Toıpıbaş Fiocancı • 307051.3-07550 3-07551.308050 308051.30355-0 364751.385250 385251.385 750 385 751.31\6250 386251.386750 366751.367250 387\251.367750 387751.388250 
l<ar c~ Mahmudiye han 3, 4. 
== Hayri Doğu ve Şeriki Fincancı _ 3-08551.309050 309051.309550 3()9551.310-050 388251.368750 388751.389250 389251.389750 389751-390250 390251.390750 390751-391250 391251.392000 
J.ar caddesi Mahmudjye han 1. 
Zeki Zerrin ve ortağı Finıcan.cılar 3110051.310250 310251.310450 3104-51.31-0650 392001.392200 392201.392400 392401.392600 392601-392800 392d01.393000 393001.393200 393201.393400 
Y.usufyaın han içinde 8. 
şei'ıuin m.ağa1.1391 &Mtanhamam 310651.310950 31()951.311250 311251..'.h ı lf·jO 393401.393700. 3'93701.394000 394001.394300 394301.3'94600 394601.394900 394901.395200 395201.395500 
meydanıı 1. 2. 
Halil Hiacrn« Ergez Mahmudpaşa 311551.312000 395501.395800 ~5801.3%100 396101.396400 396401.396700 396701.397000 397001:.397'00 397301.397400 .397601.397800 397801.398000 
İr:f.an r.re cadldesi. N o. Hi. 
S. B. Yerli Mallar Pazarlar.ı Balı. 3980-01.39950<> 399501-400750 400751.402000 404001.405500 405501.407000 407001-408500 408501.410000 410001-411000 411001.312000 416001-418000 
çelcıapı mağazası. 

T~ Ha~ Malım~ 418001.418200 418201-418400 4184<>1-4H~600 41&601.41 S&OO 41~01.419000 419POl.419200 419201.419400 419401.419600 419601.419800 419801.420000 
cadcleei No. 100. 
S. B. Yer.ti Malla!' Pazarlar: Bey.. 420001.421000 421001.422000 422001.423000 423001.424000 424001-425000 425001-426000 426001.427000 427001.428000 428001-429000 429001.430000 
~u mağazas&. 
c.emaı oğlu Yaşar Tophane Bo. 430001..430150 430151.43030-0 430301-430450 43-0.+51.43U600 430601.430750 430751.430900 430901.431050 431051.432000 432001-432150 432151.432300 
ğMkesen cadkiesi No. 112. 

Pandeli İıy~ Mahmudpaşa 88- .fı32301.4~2600 432601-432900 432901.433200 433201.433500 433501.433600 433801-434100 4341O1.434400 434401-434700 434701.435000 435001.435300 
lMlc Haqqpl.riu han 6. 
Yerli Mallar Pazarları Aksaray 435301.435700 435701.436200 436201.436700 · 43-6701.437000 437201.437700 437701.436200 
nWazaeı Murat.paşa mahallesi 
Millet Cad. 48 

Bir Muhasebeci Aranıyor 
Anado'u.da bir inşaat ·rketinde çalışmak üzere tecrübeli ve şan

tiy~erıdıe çahf!TllŞ bir mu' .. sebetjye ihtiyaç vardır. Taiib ol:anların 
he:rgı.in saat 1 7 den sonra Gole.ta Büyü9' Tünel haninda 6 No. ya 

' m.W'acaatlari, rl' 

İzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmini tiya.t.ı 

Kuruş 

Tembıa4.ı 

Lira 

KO:Ymı eti 92.000 1%0 6'7'70 
Sı.itr eti 9t.OOO 90 5390 
ı - Yukarıda cins ve miktarı yaa•lı iki kalem et ayrı aY"ı taıtblerc ihale 

edilmek suretUe lt&pa.lı urf eksiltmesi 11/Tcınmuz/942 Cumarle.41 günü sa.at 
ıı de izmitte tersane ka.pwndaki komİ!lYon btnaAında yapılaea.Jttır. 

2 - Şarl1ıamelerl. 552 kuru~ mu.lntblıinde lııomlsyondan :ı.lıruıbllir 
3 - :isbMlkırin Uglli olılukları ttc:..rct ve ehliyet vesikalarını, IZ490 saydı 

ka unxı ta.rtr h vcçalle tanzim edecekleri teklif mcktublMını ve yukarıda 

n:ı&ta.rt Yazılı teml.na.'larile bkilkte belll gün ve saatten tam bir saat evveliue 
lı:adM' kıol:Dl97ouıa veımeled. c683'1» 

v E B o L i D Ltd. 
lniçrede Vebbollite A. Ş. Ummni Vekili 

Sudaki lörcc.i alan taafiye cihazları içiın lüzırın1u maddeler ve yedek 
parçahu-ı goJmiırir. Sayın mü~terilerimize ve acentalarımıza ilan 

olunur. 
Galata Bflliır sokak Büyük Tünel han No. 14.15 Posta kutusu 1094 

" Telefon: 44507 J ·-·····-······-················ .. ···--·············· .. ········-········ .. ·-························ 
Son Posta Matbol\31: Nqriyat MiWWı Cihad Babu 

-


