
. . . . . - . -
IATI: PAZABTISi IENll 

1905 • 6 
XutuaU 'l"'ftio TIU"!bi BATiS i Pot. 

. 1936 No. 

29 c 

'l'ICLl!:l'ON nı.<ıaM --
il-. il. Ull1 Haziran 1942 

.......... ı 
İDUE IUff .... Tclr.af 

ADlll!:I: 5 AJIONW:ı : -- . --
Cıtalofiu S.nelllı:: 1400 . 

N uruosm&n.1.yt 
KURUŞ f Aylılt : 750 

Cac!. No. U 3 Ay!ılt : 400 -, 
: E'l'EH lzZET B ICE 

\. .EN so• TELOBAfLABI VE BABBBLBBI VEREN AKŞAM UAZBTBSI Gazeteye gönderilen evrak.,. iade edilmez 
-

, 

Bütün gözler 
MiS IR'da~~ -

:r MISIR MEYDAN MUHARiİJE.51 l gistanbul nakil vasıtaları 
otobüs ayın 2 

H erşeg bu cep· ı 

heye bağlıdır 1 

ikinci cephe, A tlantik 
jemniyeti, Rus mukav~ 
metinin müttefikler pla
nına uygunluğu gibi her 
§ey Maraa • Matruhda 
ba§lıyan harbin akıbeti
ne bağlıdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

1 

Romuıel ordusu nihayet Mersa 
Matr..ıı hattını.a. gerisine düşlii ve 
nihai neticeyi almak için ça111ış- ı 

maya başladı. Bugün bütün dün· 
yanın gö:tü burada başlıyan mü
cadelenin seyrine bağla.nmıştu. 

Eğer Mersa - Matruh hattı dü
§"r, İngilizler burada da mağlup 
<>lur ve çekilmiye başlarlarsa , lı-
5ır ve Sü,·eyş Almanlann eline 
düşttelı: demektir. 
Krştan bu yana d.aima bu sÜ· 

tunlanla Mihverin 1942 taarru· ı-------------
~nun esaslarının ne olabile<:•· 
f'ini izaha çalışırken Mı.bır cep

hesini gözününde tutmuş "" İn i
lizleri.n me,·sinw, tabii ıİY12alara , 

So,·yet cephe · inılıek i mücadeleye 
bakmaksızın Libya h ududund a 
lmneüi bulwımala rı icap ede · 
c<'ği fikrin i 1>rarlıı ileriy e sürmüş 

v e: 
- Almanların 1942 hedcii: R.us

yo ve lıı.gil tcr cyi Avrupa • Orta 
Şark ve Asyada meğliıp etme.k
ür .. 
denıiştik.. Hôdisat gOrüşümüzü 
haklı çıhrdı ve nitekim ~yada_ 
daha umumi ve bil) ii k Alma.n ta
arruzu ba~lamadan l\1ısır cephe· 
ainde kat'i neticeyi istih•al aunin
dıc bulunan Mihver ham.lesi bn
ôisini ~sterdi. 

\ aşingtonda ilıinei cephe, Orta 
Şark, Pasifik ve Atlantik nıuva· 
sala yollarının emnİl eti, harp i»
tıilisaütmın arttırılması me'\·xuu 
üzerinde Ruzvelt'le &örüşme!& 
yapa.n ve Londrasa dön~ İngiliz 
Başvekili. Çörçil filhakika, lllısır
da cereyan etmekte buhınaıı mu
harebelerin ıtelicesi üzerinde nik· 
binlik muhafau etmiştir. limit 
ve temenni etmek Iaumdır ki, bu 
ıı.ikbUıi h-.kikat.. tenfıık eden \ e 
MJsırda alınan udbirlerin 'kune· 
fule bağh l>ullJllOln bir nikbiui ol
ı.un.. Tobnıl< hattınm ve onu Uki· 
ben Sollunı hattının düşmüş ol
ması İngilizlerin Mersa • Matruh 
lıattıon<la 5ökülebikceklerini ifa · 
de etmez. Nihayet bazı sebepler, 
fena tesadüiler, tal.ihsi.zlikler ve 
noksanlar İngilidcri birinci ve 
ikinci hatlardan kovalamış olabi
lir. FııJ,,at, l\tersa • Matruh miica· 
dde.;. yall!JE ,,Iısırın değil, A nu· 

MISIR 
meydan 
muhare
besi çok 
şiddetli ! 

• 
Büyüli tank çarpıı
m•ları bekleniyor 

Muharebeler 
50· kilomet
relik bir cep
hede oluyor 
lılnd:ra 29 (A.A.)- B.B.C. Cu

m artesi günü garp çölünde m üt· 
tefıkler mıh\ er oı-dusuna yakıa~

mışlar ve şidüetlı çarp ı-nıa l a r v•:r 
ahııış:ı.r . Dii.ıı bÜiÜn gün sü.ren 
m uharebe haJa ~vam etmekte
dır Öyle bir muharebe ki e!.dc e-

(Dt' Rn1L 3 üıx::ıi Sahifede} 

Gandi,gene 
bir şeyler 

1• ' geve ıyor ••• 
Bu..00.cy, 29 (AA ) - Goııdl. kE'fı-

pa harbinin seyri üz.erinde en bü· di ga'Z ~e.o:ı 0 1. h · ı1·1jsı.n'dn ıngilızl"rin 
yiik bir dönüın noktası teşkil ede- Hindisti<lldan çıl=o"1 mı selesi Jı.ak-

1 Harp Vaziyeti 1 

MISIR MEYDAN 
Muharebesini 

Kim Kazanacak?. 
s er 

Yazısını ikinci Sahifede 

Avrupa'da Yakında: 

Ru~ya'y 
Yeni bir 

BOYOK 
ASKERİ 

YARDIM hareket
Yapılaca k ler olacak 
Bu, ikinci cepheden 

ayrı olacak 
Voşin~oon 29 (A.A.)- Deyli 

Nevs gcıctcs ., geçen hafta kin
d e Lıt\ jnafun mütcmadıyen Rm!
vcıt ve Çöı-. ae ıemas ılı alinde 

d';ması, Anupada ihdas edilecek 
olan ikinoi cepheden maada R us
yava '.'el". bir yard ımda bulunu
lacağın ı g< meı:rliğ m yazımakta

dır. 

İngiliz İş Nazırı böy
le söylüyor 

Lonrlıra 29 (AA .) - B.B.C. B ri 
tanya fş Nazm yak ınıda sanayi
den binlerce kişinin siloih av~ 'la 
alınmas ı nı iıntaç elr!irccek büyıük 
bir a~kerc ııJnıa hareketkııin \"U

ku btrlacag,nı söv1cmiştir. B unla
rın yerlerine ka:iı: ı 1ar getirilecek 
t ir. İ~ Nazı.rı bu ~ınb ri verd.k
t en oonra ~1) le re·n1i~tir: ceğine göre Britanyalıların bura- (D"'·amı 3 tincu Saw!ede) 

da bir öliim kalını san., ı yapma- !========= ======= ============= c - Za; .a t.ı;ız harp ~ apamazsı
(Dıı-vnm 3 üucü s.ıbiit•de ) ları ve biitiin iınkiınla rı ile mii-

eadeJ..,yi kazanmak azmini muha
faza etmeleri pek muhtemddir. 
Ştmdiki halde, bu iki taraf da 
Mersa • Matruh'un geri doiu>un· 
da cereyana ba~lıyan muharebe
nin I..endi !ehle~indc ink işa eth· 
ğini iddia etınektedirler. Aocak 
iddialarm yerin \· iıkıalar ıreçtiil 

vakit netice beni olacaktır. Mü· 
cack-leyi İnı;ilizler b&aamıya 
muktedir oldukları takdirde im
paratorluk için olduğu kadar har
bin müttefik planlanna uygun 
ıeyri bakımında.o da mesele kal
mıyuak \'e belki İntrill:du bu fır
satla Mihveri l..ibyadan da söküp 
atnıak gayretini giidecelılerdi!. 

Ancak, Mer•a • fatruh hattında 
harbin kaybMlilıııeS<i taWirinde 
İn&"İlider i~ia olduğu kadar har
bin müttefikler planının hesap et· 
tiği netlc•lrr bakımından da fn
kal~d .. teı.likeli bir kayıp ifade 
edecl"ği a5ikardır. Bu takdirde Al
ma,, orduı.u • ihenc dayanacak, 
Ar;11• Yuunadnsı:u belki Suri)e· 
den d~ bir harckd ~ ~para.k sür
atlc i~gali altına ~lacak ve Iraka 

Teşkilat Tamamlandı 
o----

Taarruz saati 
çaldığı zaman 

.{Den .mu 3 üncü salhleee)_ 

evzi Ofisi Faa-
1 iyete Geçiyor 
Her türlü eşya, pilana göre, Ofis 

tarafından dağıtılacak 
'.Ankara 29 (Tell.'bn.la) - Ten• 

ofisı ı....-a teşkilatı hakkında l;ılir 
proje hazırlan arak Kooııdinasyun 
HeYetine ve rilım~tir. 
Tıcaret Ye.kıiıleti tevzi işl eriııli 

miil!ıinı pl'.uılara 'bağlamaik:tadı.r 

ve her 1ıüI'lü eşyanm tev-z:i i bu 
phinlarla düzenlenecektir. 

M n;fat,ura eşyası tevzi i ıçın 
ha:IAJ.'! anan bir pl.Bnla da her ay 
itila! olunan man i faturaların tek
mil ıncrn~'< etc m t: aY')' en bir nis-

(D~~arııı 3 üıwil ıahi.Cede). 

İzmit'in kurtuluş 
bayramı kutlandı 

Lımit 29 (TeleronlaJ- İ.mıit in 
kurtuhışu.nun 22 "nci yıldoıı\Cnü 
d'iin ~un te2ah<ürat1a tes'it o
!u.nmu«tur. Bu mün n<ebetle her 
yer bayıralkl;ırla donanmı-ş, cad· 
deln taklarla süslenmıştl·, Milis 
t~,tki • tını ienl'>il !'den 600 kişihk 

(De' Jmı 3 üncü S:ılıifedej 

ı;o nıbo, 29 (AA .) - crıdp'te 
00!1 gıl.n kaldik'tıao s:o:ll'.J ad:.ulan 
aJ'rlıu D uc Gt- Gl'>LtC•~·ı'1" Vt'da me
saiuv.:.ı.: ada nultl.aiıl f ·ılni.."l ~ındtye ka
dn: :ıg ;. r daı-bel~r indirmi.s oldukları .. 
rı.ı rakat taarruz ıaati t,-o.ldığı v..aman 
di..i.;;.Yıan tı daha •!t: dil r.bl-leı Jnı:lirC'
cr.klt"- mi N>ylerr.~ . 

KISACA 

iSYANLAR! ... 
Aıne>fikamn mümessiller mec

lisi re;s;, kı§ gelmeden ikinci c<'p· 
hcıtin ıu;ıkıcağmı söylc-rken , bii· 
tii<ı AvnıpaıUı da isıJan çıl.nı~!a
cnğnıı bilhas,-a kttydetmrkıedir. 

fü• me1.·~ ırn. bizim 11ıalıulla gö
rürnyocduk cJ.ıı. şöyle dedi: 

- Angloscıksoıılar, her neden
se, A ı•rııpııdn Ç•kacak veya çık.a1'
tıl1U'ak i.•ya>ılam fada bolbayla
maktadırlar. Evı:dıi ş ıı ıbnci 
coep/>t a~ı l<rıı , bo1'a1ım .. Alıı>ali 
alem ,.., pöste,.ir .. 

A. ,~EKiP 

Almanlar 
Kursk'da 
yeni bir 
taarruza 
geçtiler 

• 
B sur le R syada 
3 cephe kuruldu 

Sıvastopol 
muharebeleri 
şiddetle de-
vam ediyor 

sinde gelecek 
Bu otobüsler tramvay büyükl:i
ğünde ve 40 yolcu almaktadır 
Beledıy"' tarafından Amerikaya 

ısır arlıınan 2ö o1ıcihüsten 9 unun 
Mısıra gel<ii€in.. dün yaanıştılk, 
Ekkbrrk ,tramvay ida.rcs, bunla
ruı bir an eyveJ şeOırimize geti
rilmesi içiJl bu sabah aTakadar
lar neııdind.e teşebhüs:ere gcQ111~ 
t ir. İdareden a ~ j;.mız maliırn a-

t a g<,re 9 0<0bus O. mu:rde < ~

yın 2() suıe dob,,.u ;=.rlml; e ge~

m .ş o.acak \"E> derhal efe~'ere 
ba.~lanacaktır . 

B u cr..cıbüs!e:- bir tr~m\'a) ar a
bası k adar büyülct.lır \ ·e her Nrı 
~O ) ol u ahrıaktadı.r. 

(Dennu 3 üncü sahifedt') 

Çok masraflı oluyormuş 

Kağıtlar için fazla masraf ettik
lerinden zarar görüyorlarmış .. 

I~ =ı1 tWt. fi t · fır ıc la.,. taral1n-
dar. teslıminde ~ lsıırz ugu ooJen"" 
üzere tı.ı·mcıLa cı fiş:tı ıı yu~ nız. bir 
bfu·o,.~ı v.ennc ı US" ... lu &J"Oihı.nıdan 

rıonr.:ı. d ıJ:ı".l' r.tzala""zt dô t•şmil olun
n\uştur. 

Şi 1 ( flrJl'IC:l f Ti 
00 c V•!:..l! H B •o-

n ,yen sa 
nıı rJe'!'. 

ıı f".ş ı tıehen ı:s fış • a" l<
CDnarr:ı 3 unc s h;fedc ) 

Kaza netice inde 
dört ç c a• 

o 
Birisi, salıncakta iple boğuldu 

Bak "köy 'k tC.. Oslr.adye \ 
k.o, .. ı:d.P: oruro:l T nçbcı: Ha.!ian \ "':•.' 
çın dün kaı-ır- J·e bi1"l~1 kı·l ~ya 

ıışine g,;trı~lt'II' ~u~ 13 y~.n kl:ı..ı. 
Halımt.: ile 3 ) :.ıı..d: d: ğ.: :_zı En": i
nr·.y i bı~· ltı!"<br 

Halım.e «ısa bi::r zaırıaın sonra uy
kı.ı.m gelen ki rL k'1.: .-ü!y. Eır.~yi o
dada btUtsı.an salıoca~ yoı.tırm :ş, u-
7\l(i ;.,ğ'.l.IJ3. k.aooae: &dbıt'll .K'"..ts son=-. 

L• 

eere ~~a '~ o nu sah 1cak 'plt .. 
ı>ne 1] :-aıc fl't' b r ~®'' ~-
.mu~~ 

Y ' C13 et"o!'lıvla Jan~ rma »• :lfiıd. 

deur ·~ to:hkı{ ~ap a -a ıT. 
K.ıragümnıkt D .. \ ~ A i ma.1al1e-

(Dı 'arı: 3 f oe) 

Lmcl.-a, 29 ( A.A.) - B B C· A'
maıı.'ar R us o..·p~1rMciP yeni bir t ·ar .. 
ruza: gcçnıişlıeı-dLr. Bl t'nl.Z lla:r
kıo.!' n 200 kl!u1H~trc Şai"k.ı.noa bı..la
rıan Kı.ır::o.k.'un )·;lk•lllııc·a bajlA!n ır . 1----------------------------

B a sı:;etl11; .şimdi; tıır··i Ku':'h'lt dıgr

ri Hor'k ,r ve uçti cfu... Sı •a: pelda 
ohnok üı.ere U.: y«de c P ku 1-

(De\amı 3 üncü sahifede} 

Rumen ordu· 
sunan subay 
kayıbı fazla 
Lo d.-a 29 (A.A.) - &ı tanova; 

Hab!'r aımd ı ına gor Rumen 
hükı'.•meti saıtk cl'plı<'sinde subay 
k a'"\ple rmın ge.,en harp ·ın<len 
çok J;r;a olriugu ııu kabul et.'llış

t .r. Halbuk i o zaman Rcırrı anva 
d ğer m<lbtef lerjne nı. oe•ie da
h a çok m ikta rda kay ı p.lar Hı·-... 
mış . 

AMERİKAN 
hava o rdusu 
b i r milyon 

kişi oldu 
L ondra .29 (AA.)- Bir Aıme

r ·ıkan bava subay.ı, A=ri.kan 
ha va ordusunun b ir m il_lon kişi· 

den mürekkeop U.:l<l ğuıı u Ye bu 
rakam ın faıliala~acağ ını 'h :Jodi.r
ınist i r. 

----.ı---

Fransada pat ll -
yan bomba la r 

Londlı:a 29 (A.A.)- Bourges
da. b<>lşıeY ik aleylttarı kj)onla be
rnbP.r F!-a nsrz halk pa>'l;si·n" mer
kez \·az fe , in i !:'i'ren b .nada bir 
'bomba pa.tlamı.,(tıx . 

Fransız sr~ yahlarmd• (Jean 
de Thevcnot - hn dö Te· 

venv)nun (A yada ve Afrikada ol· 
dugu kadar Auupada :\fô•yö Jan 
dö "fe,·eno"nıuı sc) ahatll:ri) ;.imli 
eserind1'n (lti55 • 1656 da İstanbul 
n Tiirki) c) adile diliıııiu çcnil
mi bazı parçalar okudum. Bu par· 

ı ~alarda, Sultan. Dördün~u !lte~
mcdin kılık dei;ı tırerck, cbrın 
hal at ve nizamını )· akından tef· 
ti§ edi ine dair şu satırlara dik
kat edinh: 

cDürdüncü ic1ımet, şı:h . ge
zintilerine, alcl de b ir adam gibi , 
hoınen hom<'n birkaç 1<. işiyle çıkı
yor. Bu geı.intilcrdc amcası Dör
dü"cÜ Mu.radı taıklit ediyor. Be
n im İstarlbulda bulund ğum smı
larda hemen lıffgün dolaşın! ı. 
Arkasında, birkaç adını geriden 
üç be.~ kişi gider. İç!C'rinden biri 
cellattır. Pııdiışruı her çrkl!Jmda 
İstanbul ve Gölaıtada bir\--dk kafa 
ke>tir)YQr. 

Bazan bir fırına gid er, e'kmek 
alır. Ba.zan bı r kasaba uğrar, •bir 
parça et alır. Meseli bir gün ka
saıbm 'biri. et i, konulan nari1tan 
fazlaya vermek isteyince bir ~a
retle kafas ı kesiliver ir.• 

Buna b,en7.er misallerin, tarihi· 
nıizde binbir tanesine malikiz. 
Kamık Kemalin cedlerinden bir 
vezir de, doğru sö)·l<.>ıniyen bir 
fırıncıya cezaların en şiddetlisini 
tatbık etm iş; ,.e dinin kötiil~r hak-

ted • • 
ır 

, ·EclP FAZO. KISAKURF.K 

kındak i biiliiıı nefr.-tini lıdirtid 
tabirle, 1rra jc;;ini doğru kullan· 

1111~ an her t.IUk"'-iıM· ının ba~ına 
bela ke_· ııni~ ti. 

:\!illet halinde ifrat \C ıdriti 
pek M''YCn ın i za<'nnız, l'D umulmr· 
;) acak zau1 nlarda, en oloııyaı· ak. 
sebeple kelle u ·urınıı a kadar ı:i· 
dt>rke-n. eırı lf\l1111 anda eıı kor• 
knnç saik ~·iizünden rntan hi)·a· 
neti çopı:ıda ,ıı ç 1 n r a. kitapta yer 
bulaııııı acak kad~ r ıııcdcni !ôk te
DlA~ üHeri göster t·biJir. 

Daha nıuharebc~·c girmeden 
emri altındaki Yeni~eri safların;D 
kokınıt~ uns11rlar1nı, tıpkı bir ye .. 
n1İ~i cHriiklerinden ayıklarca ıııa 
kıl;<: t;ıı geçircı• Köpriiliileriu uhi 
oldugu kadar iptidaı, iptidai oldu· 
ğu kadar ulvi tedbirlerini, simdi 
zaınan ve Ulekfın kapları bakı· 
nıuıdan bir ef•anc uzaklık ve ka· 
ranlığı i~inde gör~k de, ins~n de· 

dikleri bü3 iik hadisenin, ister ıııa· 
sal, ister ,·itkıalar alenıind.- hep 
apıi kanunlarla fethedildi:;'&i \~ 
edileceğini unutınıyalun. 

Bütiin bir hiikiıınet organizma· 
sıı1111, tebdil gozrıı Padişahlar gi. 
bi, cellatları n falakacılarile be

raber sokak sokak, ev ev -ve dük· 
kan dükkan gezip habis krlleleri 
l·aft."llaınasrnı ben , asrımt7& UY· 
ııııyaeak bir iş değil. a rınıı11 hay
ran bırakauk bir tedbir kabul 
etınekte3 io.ı. 

• 



•-so T&LGltAF-

HALR FllDZOFU 

KÜÇOK SA 'ATLAR 

Gaeteım ......... , .... 
•ır lııaber bulnıle. &Mtun lllo 

w•ı. UJia; dtltüA m; •"sik 
IP'atlu lıan9a Jiwi,_., jq~ 
bir eski lid 'Dnlır. Ben keaıliml 
bUmı. lıllali lıayle 1ııir .__ 
s•kacaiı ,.auı.. ıhanu. 

e vakit çıkacaktır, ) ıUardır 
.._ Sfkmaımttır?. Allalı bi· 
lir. 

Da Jlylha tnerinıfe ııe adar 
lif eoliWiiinı ani ınak lçiıa, me
ffl&, - .. Tillık paete ..... 
lebboulaı'IDI fiiyle bir klll'lf" 
tar ak kilidir. 

Bizim kanaatinıi:ı.e göre: 
F.ie.-, lıiyle bir mrntı1lll •· 

taya ahlmıı ı zamanı Jıenllz 'el· 
•eınit i.1e ba ifla Wı etlllma 
•fİmdı1ik Jerİ kaldı• dPnir. 

Yak, 9ı}er, beyle ltir kuı-

REŞAT FEYZi 

tattlliat 'ip fayda umulmu
>'-• ve -leketin IMısuai 
IMCları bqiinl , buna mliMit 
ı1 ii• · ._ .. , ... ............_ · 

• 7 ...... _..,..._ 1 
vııqesflir. 

C:e ~ aHn -..Mili.r lıl: Öyle 
baua lişUWarı uılu iti, üze
rirııle yıllar Ye yıllar çalışmak, 1 
qlemelı: liwmm. Ancak Nyle 

1 - ft tltis bir lllAikt• -
n, Hyllıa tetemmlll edeltitir. r 

Bu mocip sebebe lıiz, yer ve· 
ri)'9r!IL Pabt. lılçll aa'allar 
ka- li,.th.....ıa. M)"ll' .. e· 
miaia ki. böyle bir mucip sebep, 
bu kanun ~in varid olamaz. 

Ne&e ae ol117Gr?. 
Şu olııyor ki, yıllardanberi, 

btı kaıuual alüaıı ıttrç.k kim
seler lı kley;p duruyor te lıeJ<. 

• lteldiJe -s ıtetiri)"W. 

1 Lokanta ve ga
~=~~;ııı zino ann züca

HAYVANAT 

AJwlana haller ••ılfl..., ıe
re, Baslar, nnldanı brp ınlhltı
faa vasıtası olarak lı.öpeı.a.a .. 
iı'iıfa4e ad-aıl Kil ifa 
ltoyınma flktılıları bırNılarla, 

yY11111 tamıa b~ -wiyer• 
.............. ,... .... !o ..... 
1'edıM'8 eıll,wmq! 

Bw;rııcla bimayei .. ,, 1 -
mı ti ok ma, dersiniz?'. 

Al.KOL 
GID DQ'ı.tı.oAa 

Bir cloktor bir kitap nepetti. Ki· 
...... '-1: -.Alkol lli(ia bir pda 
Mjtldlr?'· 

Do(ru, alkol bir pla ••S-°Wir, 
lıir ııelııir .,.u lu ıel 
ıeleffm, İll9llll ..... iyle saader 

ülriblar J'lf1711r ıı. ...... P7ri 
Nclık 6'ııt klaımı<od 

ciye ihtiyacı 
Lo'ımlcrcdm eemi,di l'Oftl
~ lalwilNın- ıeirar 
.müracGal etti; laJ...:ıt ... 

Şe~ labmaoılar w kala
veel:'l'I' rem yed aza aıwnm ihti-

aç ar an Sil bardağı, çay ve 
lııtn e fiııtam ,t8tak, ııliralıı gti 
ziicPc e ~asıtım c~eıt tara
!mcıan P §&bahçe ş şe ve cam 
fabrikası an temin olunarak a
zalaaı- ~ edihea lıarar!aşh· 
r.Uınıştı 

.Likiıı arada bir iki ayı ıınü
ttt&vll bir zaman gcçt ğl halde 

-t yap.mıam" ve şikayetli.!-
• uc.p ~ftor. Bir çıılr eıınaf 

Hı;ııUcalar cem'yellne miira:aaıt 
ederek cemlyetuı bu ip başar
masını ıatemişleıdir. Cemiyet clıe 

Paplılıbçe life ve ıwn fabriba 
mı..c.urlütüJıe telıırar batıı·aıır.uı

.tur. Ölf'elldijlaıla goa.. f.ı.6& 

......... ~ Yenfili ll-
80NU 1 IVlri§leri hazııtıım.ı, bulunmakta. 

mi , ... l Gtc eltmıı ldıfi Wh#Nl'k 

ü .bıiac*pluıle Wten+ \ ..._ .lna mevevt c4madıiGldan IMm
ta bir Jıilmece;re eya anetlelqe lar ıımtıeiajJ.anap naldediıleme-
lııeubee, bira da fala, kfıhhıllif melttedlr. ----

•ıaılaraa lıir ..... mti ı h•lıiW· T• ı.•ıır ·- ıo ,,..,.,. 
.. bir lı.arara VUlJOl'I , 1 .. [. mrgJı 

JhllNakl, lıiue, iaaan, ........ 
eeil tarild wb :, .. rWa wa. 
nti ...... api ,..., ............ ...... 

®ERi RC-IANı 1'7 

AŞK ve G0ZYAŞI 
llDD• SELAMI lZlgT 

öDllNcl ıımw 

J!lTdınbl ttırınl """'· 1 - ABmıa 8"* c- 1111, bir weı 
ıılJ bir fJq ICl,Jloqa •• 

Bil' lt:J ..,. 7ecok dejil ıu. • Bu.-
.. aeI . Akli lfl1llYll 

- Tıpla benim ,ıtıı... Bel> de ber 

-- - .ıı,.1ec1 ... ,... • 
s...- -·· llllıdorlnl dlnliNcdı: 

lıelıle 4etildl. Aıklı ,_ idi. 

~ -- alıp lllli&ine, - çal.o 
..... ~ Keam k·+a~laiıMa• 
ne ~ _...,.. bıı a.rel4 iı:ı.o 
\ikam aimlftı. 

I.rl ıımma ....._ ııölilımllflil?. 
Bu ı ü luıteam afına7ı xemna 

~ıemı;ıoıdıı. Ali Be lıaı ıdnıtılı 
._- 18ÇO bir delilli6 ,....., .... AJL 

1' 9*iP ........ - iyi o-.... 
o da ......... aturdu, takat ..... 

- vardı. Btıılln bir ,_ ~ 
1ıen ........ .......... ~ ııeı p çocujU 

çaı.,_, -. girüı, - alçak lıir ıı.. 
~ ıı-. atredeıııl;ı ıcıltli. İler
de s--n ae wı~t tııııu.. lın ..... 
-...ıı 1e1n ... ,......., ..,. ., blNI ... 
Jlil9ıll ..,... .. • • o e
llıııt-.,....._ 

... hıt'..ın..den ıııııı.. 
Bir bu llaüa10eil ~ 

ııoa0ıa ll•rı-.. 
rlad ki teılrl 

Bir kaç g!lndur, gazetelerde. zabı
ta habrut r> da!ıa (ufa :rer \ut<cyor. 

~ cılu,Jor, dbYllpnel .. •· -· ı.ntı.ılde, Allaba rtik'Or. bu ıtbf 
'Wllk"alar, ~ az ol ır. Nüfusu p 
aıı:tındıe tutar ız, bu \oıık'LJ r ıçtir. 
Dig ı - ll'!ırtlmle, bu kalıfl ,..,..._ 
a ar ~ d- t ladlr. 
Tıp l tDinJD fıdıdiası.m ei>te. =c+'• 

za.b ':Ja.rı rinde :ı.1üe::sir-
rt; F • s k1, br çok kun el nn 
~ nlıl,.eol clefiiir. ~ li lltr· 

tar. zaıen. ~., bir ııoeı- t-
i, .ı!nirli o "'""' cıq;ı ~ Bal

lıuld, bir an sotuıı kanWık, bll7ilk 
lıir vııkVı ~ . 
YMın, k,.a n0tı<'1le, ~ 

_,.,,., dlln7a z:abılm iolııödlclerl 
illl ' ' 170<. Xıokanç ılt J1Rlını!en olaa 
"'*'alan da, sin r Am• ine lltve eL 
mn <l>lrudur. x..ı:a n adem. bn 
fikir ~ diltllpe d!lfllae ıılıak 
Jıa;lulıpıı ~l!°';oı" ,. tıir tdıraa 

neüc:f'Sir.de. f'laıden bi! k9a çlltJJW. 
H D IJü ita 1.... ~ 

miil~:lp ôP'm3! blıuıl do-
lar Yapı~ dnlan pi oı.. 

m ._ çok a:z tıuan \: n1 r. Faltat. 
bi bre .. 79:Yda'I> ç "'· İş ış1e?l 

tir 

İ~ ;rapılan ıınçlanla mlifılm rol 
07D\.l1'DI'. i~r ~ IC1 le i la nı> 

- ot- - " lflıı •ro"
ı. gi(tlloç Mı& ,.,_ llml'!U:l 1 dO-
fllmr.lıre ır...ıı vor C .; ualıif'yl 
bplamış butı'.n<nı •Jle>I "'9hi al
tında, ..,ırr ve aı..m., lı:ab•l:ı"1li 
t..ıcır ı ğrı'l"I". Öl lo>r d ~ ym. o 
v it, ·t.1 lrsonhktau ve t.iltilD fa. 
zır ı hl.~rf.en uz...ı. tar!J'Dr 

A,yı'd ki >aman. bu tılbi au~lulam
,,. mz nadim olmak a tal~ıp. Sili. 

bir QO"'* CitM hucııü.r lıürıııür atla
dığına da .... ıt • .__ 

!lir ere k2 n t:ı m den suç it· 
lemdt wr lııi, bun artık aı tötürilr 
- ~. Ve ~ diiP.Ylld•. 

k""""'ları. bu ""'i miler.. ere 
en •tar~ veril'ler. 

A lıılı 1üı._,; Halt ,..ı..aın llJU'· 

R. SABiT 

Sümerboıak oe ller/ı,u s
• intJi6gııla •••w alqor 
Sümeai>aıık 30 ya.şıuıı teea""2 

ctmem:f oleıı ve bir Usmta daJc.. 
tilı>ya mkıf W. lise mezunlaa 
ara ....... 15 lkı aJI* ltreti• 
memur ı'1ıak liRre bir lılllihan 
·~ıışt.. 

Bil ımtihaa 2 ı- pe ; nr 
be g(PnU eaa4 13 de İ<'.ra oluna
caı..r. Talip cıllııınlarwı tıag!i.nlkii 

pazarıtesi pü aqam>0a kadar 
Gala 4a<ki şube muhabere ıııe
ıım.-riu ğurıa mürııeaal etmeleri 
icap eylen:elaed1r, 

r·p,er tan.ftan dil.ıı de haber 
ven?ijianiz J'bi Cumhuriyet Mer
kl'Z Bankasına orta mektep ve 
lise ıneaııianndan -mwtar ı.-
1ı.r.acıJctır. Buıı.lıır ş mdil lk staj
yer olarak ça~"acııft'-iır. 

Keııd ı.rine tıilha- cvnııe
darlık. öğre ıle<ıeb r. ---
Radyoya alatıırluı - o. ma:ı: 
-•atJ-Jirları N ·~i 
almalı için 6ir imtilran açrUı 

YUmC blldill. ~ ... d' ... ~ 

1elt:iii !ılrinö -~- IOftlU*I 
Konuşn u10rou. Perilan, Mlda MJi. 

Jiol gön'n dadı da bir ..,. 11Ö7]emi7e, 

bit• fili! mrıaılY8 °"""ret ~r<lıı. 
Nfden sara ~. 
_ Alı u.,., lıab r vert1im mi? De

di. 
~ rl;raunılln sl!tıinı' 
- n "1 haber venrim, lıizm< lçİJe 

oö le cı,., ııiclı> baıw.a evde mo?. iltde 
ı. (lllğı.nım 

tt=me ıti*ll, ~' QJ~NL -·-- Şimdi ııelccek. 
8evPı dadt11': 
- -. &6ı u · , dedi. Hem ..,. 

bıılckak ....,,,. lokma ~. 
m t.ıata ııtı le ı.a. ...... nı dof\lr. 

- Su bile içmedim, flmdl bir• 
içim rııhatlaılı. 
~ pelı. .,.ıı. 
- Neden. 
- Hınwın ~ 014ıı6'•• ~·İJO-

ram dedhılz. 

- 881 --· tıema Wımtıuın do!ru çdtacıoılt mı•. 
- Heıtıaid4 Y• 'r il w.laı:ede 

-.ııılr. 
- ıraTt ...,. • W'"ter1e 

ıılellldlr· 
t>ı,a.r.ıa "'* ..ıerı *1aldu. ae.. 

(,,._,. tı'IP') 

H ft ... e v a z f y e t 1 ı llAHllKEh•ıkar···· .. 
üi&iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii~;;::;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi~iiiiiii~- nşa a a goz · 
Mısı~da yeni meydan muhare- lerle haşrolursun 
besini hangi taraf kazanacak 
Yazanı • &. Eski Eükreş Ateşe militeri 

Mı51r ve clofu ceplıeleriııd~ 
Jdısırıla, Mersa Matndı bolır-

siıMle tMmla etıiiiınis •a,.vük ve 
J'nti malııırelte ılln llfleden 60D• 

ra başlamı tır. Mihver ordusu, 

lıııtlx• 8Ali Barnuli • - Mat

nılı ...-iıda.. ··- •• bir .... 
- b etle le_.,... laarnıa 
.... iftir. .Milıftl' ... 4 lııcifia 
..._ .. tewlijlm =•ve tak· 

Yi7e d • - -. lııttak
-ı içt. - llalnılı pi'· ı 
biade lııiç tiurmaıaıt •e tieF1W ta
arrm !ıeflamıtta. 

Ceauptaa lrilyftk Wr 1uıptnıa 
ltalıis men1111 tieiftıllr. Görünüşe 

sil'• llaftflll J&emmel. Tobnık ee

harbi ıl newez. Fakat stratejilt clu· 
rua üploesiE Ahm•.lıına lehia
dNir. AJınaa han lrunetı.i •· 
ta Don Dehri lııiilcwiııt ki R.. ıı. 
miryollıırına ve ista yonlanna 
... aa.ıwıılwl , .... ;l .... 
h han flamalan, ...... F• 
Bock ..ı.ıum. lınsi iııfıib. 
wtte ilerl-a. istetlQrlerini p.. 
termekteılir. Almaa ~ 
llm ..a c-1uaa tneUa eiilıneııi 
ıle, ........... C911Uh yhi 
Staliae - TapmoS'a loiJra Y1l71" 
lxaima tielil sayılalrilir. Derhal. 
ele Alnıan ordmaauu •ostef ve 
V....,..wıtgrad i•tikametleriınle de 
taıı.rnza !t:ıfboıası y•kı:n bir ih· 
tiınaWir. 

mıbuı.da ~aptığı glbı !naili:& mü·!=============-= 
ılalaa rephcsinin merlırııioae 'e cc· 
nııp renahına yiiklenmiştir. Böyle
likle bgili:z. cep~siai )&rmak ve 
ttaap kııımtDI tia şimale doiru 
ıkııtırmak uıabaılı ı:ütmckte-

dir. 
l\lf'rsa l'llııtrub ınilstallkem bir 

hat olmakla berabrr, lılillver or
tlusu tank, urlııh birlik, tank ıl<'fi 
tupu itibarile üstfhılüililıü henüz 
kaybetmemiştir. İngilhleria Orta 
Şarktaki 9 nuru ve lt unaı orılaı· 
!arından yeoi kuv etler ııevlıet
tikleri anlaşılmakla krüer, Milı· 
ver taarrusanu Mersa llfatrwlt'a 
..,......lan ~ siis oiııcııkllr. 

İtaly•n ...Wiil, Jılillnır a:rhh 
birlikleriAiıa Mersa Matruh'un 30 
t.ilemdre doğusunda uhil bo)-u-
08 va.nhldarıaı lıiWiaiy- u 
Alaan tebliğiııle hıma t.ener lir· 
b'r nıalümııt yok.tur. Şimdiki hal· 
4e muharPhenln banri taraf leılıin· 
ıle eerey• ettiğiae ı.ıikmetaıek 
minıkiia ıfeiı"Nir. Al-n - ltal· 
yan lut"aları Mersa Matnıh'ım 
garbinde iaıı:iliz -•'Zilerini ska· 
dan çevlrnıitM le, ......, ısiıle 
asıl muharelıe ltatt.-da kmu 
lngili& zırhlı birliklerile karşılat· 
m.ı.,olardır. Buı lııısilia aulııla IMr· 
ıaleri ıle tasıma Pi 'ılir. O. 
nilelıilir ki mtıbarelıe şimdiki lııal
ıle bir yıpratma pkllnl ahmştır. 
Buct taraf Jnmırfnla ıleımsa, 
tüııı-iz ıvuharelıe,.i e taraf b. 
M _...... 1 

Deill cııphaiM pliıace. S&v
topol'da Bu mukavemeti devam 
ediyor. Bqüakö Alına tebliğin.
de, taarruzun inkişmf eftijine de
lüet ede• lıiçbir ön=i mahimat 
yolıRr. 
Bıırkol 9i11-.le AJn.- faar· 

nısu p.di •~ lllll c-.lıına kar
t• teftilı e,...ifdr. a...ı ...Ubil 
Mareşal Thnoçenko ft mııhbil 
taarııulara beşlamlfl.ır. Gör Düşe 
cll'e, Almaa tauran pek ağır 
inkişaf etm<!ldecllr; buna yıldınm 

Gö:ı:tepe • Kayıf4/air yola 
y;ıpıfıyw 

Gö<!tepe ile Ka.)'lşclağı r sm
dak yd!ım in• içın bel u ye 
reis ği tarAiır.dan ~ ıııtn m a· 
kasa neticclc i tır. Mczkfır yol 
on tın beş yüz aJVııış &~!Z lira
ya hlr mıneaHhide ihale ohm
mUflur. 

Krz llfilOllim mektebi nle%un
larıtıU1 yarınki toplantı11 

Y ~r-ın .kız mual!:ın mektebi 
mezunları gimih d!lr. Bu müna
sebe1~ eıikl ve yeni ml!'ZuDiarla 
muallime!ri yımn saar 15 ek- Ça· 
paJ;;ki nıeılıılep~a b r k>p

lant1 yapaca.k~11rdır. 
A)"rıca bu yılki l!li!ZUnlar tara

fından :ı temmm pe~mbe ~nü 
saat 15 de bir •vedaı mülameresi• 
verjıjcct4dir. 

Gümriik H lnlıiMrLu Vdô
letiniıt miilettİf muavinliği 

iındlMmı 
Giimri!lc ve İnhisarlar Vt'kitett 

35 Hra Mli maaşla ınüfe4eit mu
evin1~ri almak iiRae 1ıir imıihan 
~la. 

imtihan 5 ağustos paza~sl 
llÜ'lı; icra <lunacaktır. Mu acaat 
mD:fdeli 3 11fıd"°'4 kadarihr. 

.!ilmer6oni 1'13 6in lira,. 
Kara"'1/a 6ir illr -lrt•ı," 

JNIJ*-' 
Karabü'k fabrUc.asında çalışan 

mPmur ve 1'çiterin çocuklanm 
<*utmalr iiıı:pre flıbr.!tıa ciı•
da Sümt.-ııba1* _.afuıdım Y•nl 
ve hliyü1r bir ilk mektep binası 
y~pılala6ı karuf~. 

Bama 'bu mf'Jıı!ıeb:n in>"lta!ına 
173 bilı tını ... ~cı..ceı vıe önü
mlııdelt! wr J 31Jımuma başla
nııcaktı.r. 

~et garıp !ıir dan! ••• 
Daıvacı. mbıJı: F~ Oımıaıa 

P : ı ottu znw ... Dava edilııılt, ı:i
wrlannda oruı- elki aıir - .. 
balip ••• 
Davacı Zulii, mil!te9sir, slrı.frli, h&

,--.lı -ı;ıoor. 
- PedOri meı'lwm x.ancoo:e pel< 

~cyoıh ""'*,.,,. vdatııa*n ve le
blillüiiJnılen evvel. .,..U•lıına • 
don bir lıaıicl~cl arkadıııfo, kcııd;,ı;.. 

n tıOr deve ckr!Ei K:traıtOO. taıumı 11"
ti \'i Hedi7e ola1*!... 

Pederi medıwn, keDdl9i ele x..
- 07N'lınh. Raı..-- ııooeJeriı*, 
evde, bil71lk miMflr •lnnımım. bir 
ldiıı r • bir perde bruhır. peder, 
,.... ...... :r*ar. bloıe, e'ftleld balaır*-

laca, """ -. '*""ba ve tatılUlka
ıa Ka,...göz 070al r, hepimizi ı ·ldür-
mEf<teo k :ıır, l"l:irirdl. ~ -•· 
hwn Dldill<lon .....,., xanıcıız taiı:ıml 

da, cihımn!lınada, kilçült bir aoıdıi'> 
k< nup u.r. tulmuatu. 
Geçeni~~. 'kt"nmrnfın mehdnmı 

Sa!•. ~i.l<lfti eıme ııeçinnlı. Jll. 
z'ru nki imanı Piııı:ıı Efendinin ele 
kcndı l"'fl r-, 1 • ...,_ ,._. 
da bir t ı oo va ft1alol Onu:ıla 07-

ım Safi Karagllzl<!ri ,._ 
1ıp vl n gı"'1Jf. C))'narl&mn Fa. 
!!il Efendi görmllt. Hcpsiııi & p. tctt
m.ı taı:tı:nı, Ç"A lr k.azmımın aJ.tıg... 

da ca.Yı.r 1ır 1ııdcmıt Safı köleniz 
ağlı,aıa e c g ·ldı... ,Mtlattı. i• 
cla.\. .. m buıd r et n lim. Ka a~erımi 
.. t ri:n. 

- ıtar g zlc.-< nııin lı.Q'll1ell - ıı. 
dardı? 

- Şlm•li ~uz en; fatı:ra bile aııa. 
m&Z. Taın ı.a:kundl. Hnn ben panısuu 
d(.'ğil, Kdrbgot t.a~ıtııımı ist'e-tlffi. Fe
dorocn y.Wl;!Jlı'!I• ... 
-- ~ın dı1 l:liDdlJ. ın Kanıı""' ıe41i:-• ... 

meııln iaJtf.ınt 7olı. tı.i... • ~ Jik 
elli lira n.t dıeıdiruı?. 

- Yils f'illye de alınma... Yolt 
efcn<iim •.. Za\en burs.da bulunmaı ...... 

Htlrim, .... e<tilen hllııe -.ı.ı.: 
- Bakm... Kar•tıöı.leri 7aklllli01· 

nıs. .. Ne d\vf• 1 J;ı?. 

- Yaklun l"ftodn• .• Beıı*a .,ı.., 
bu Jllfllna ııeidlm, ltiç blır euret Ot°· 
-· Mim P:bı \'ardır, elenılim. 
.ı;- bu -ini .ınınC6. llklım 
başımdan gitti... Hepslni tıopa.r~ıp 
;yanan ~ _,... -..., :rak
tun. 

- Bakm, Ka~ler ıf.ey~ dıenıt ........ 
- l'te .ı..- ol- aloıeal lui8 

deiil mi?. Dı>ve ~ ~'!lldlr. 

beDdelliıl HMa. lld lıeıw """' artm.. 
da Citth. Adeta, ~ .. c •rm. 
Hacaıdır. .• -· o mlilıardı: -
vanan derisi de b!l1t. ~ ba))ıe 
girince, ;n tn !la! ll!ır. 

- ftbl, ~ 7tlz ef1I 11111 
iDıılıtt ••• 

- ~ lira okına oı-.. Bll,Jle 
tPr. P1'1'Mtı1- d<ıkımur. Kaç ~ 

... ......... •• '"" q ıaı1 llltDde 
~le n ~ tııt.mnınlll eıte
meın. .. Hem de, bıııılaır, ...._,_ X.
rQl!ıı. B.,.U, Oç lln, Jıes llıa elıılllll 
Yılz elli lire da ....,,., .. 

.......... iki ı.rar... :ile& ....... 
__,, iıtl lfmı o1ıa11eıana: llzt>re, 
\ııir Ull<mı dfte derisi J1i11t ~ 
nün e.ıı:I KaragöıcülN" aran&ralt kı;r

-* nP. kr.dar oıcı..uenı- oal•r
cı.ı. ronılmaı için ıııulılılı:emQi .... 
... pe bıt'llldı. 

~,·aınt 4 Qııdl Sllılfecle) 

C ____ F_İ_K_İ_R __ V_E __ S_A_N_'_A_T __ ; 

SOFOKLESve ANTIGONE 
Anlıııl1ı. Dtwlrt Kı<>naervat<ıan Ti

J'lltro Kl-'Tllt, 'l'arnmır>un d&n!il,_ 
ıstanlıuldıt Ses S B"""11&ındıo .,...; Yu
ıun kl.ı.ik -ıleıitı.ılcn Salakles'ını 
ııqbur ~il poy ...... ~mıil ede
ce& e tM& - cfilrt def• telı>-&TJ.aDa
caık:lır. 
&ıeR ..... e,ye lı:o7ao ~ O:ri 

Dıert'tir. 

Bo ~ mQ:cıultıetl;JiP, olruyu
mhlnnııa Ani...., pi,,_; ve Yu ... 
mü&!! f• Sotuk.leıı hakkında k1'"' ve 
topla ıuh·-ı _,,.~ .,..ıaı.ı ııör

dül<. 
Solot!ı.w, NiM Si' • •• .... par. 

laılı devrinde, bir ri:v11><'\< ııöre Ml
,_ """el t95, diilrr bir riyqe'9 
l6oe de 49'1 71ı-, Kolon ıı<b<iDdıı 
~- ~l'ıtm 30,.. kü!:ilk ... 
lan SofUkles, iWPdım bile ııeı'ide bı· 
raımııttı. aotokkı.. n.uarı diJdı;aıti 
telbedııodt kadar 7alutılı.lı bir gençli, 
müziğe 1.stida.dt fazla idi. .ıteuitı on 
bt-J. on ,ıı. re' ...ı.. iken, cWMle 
ı"iJ>ab, gı.zel p:ıırçalar çalar ve. >ÖJ· 
\enı.; s.. m"1 deniz ubarııbeııl il-
1lf't'ine0 ı...11p ediı.o.. Zllller &l9yiaı"ın
da, •uıl~ ilGPO. ek1Qlllll ııe
ler koroo--. S06>!dıeıı ki-. ediyor· 
d,u. Bü&flıı Atim! lar, bıı ııeaı; 8&D'M-

kAn v ''" ve a~JJQrdu. 
Soto les, lıen!lz 7'mıi ;rııışında ..,.,,. 

tı ıt;jeıd)a mOsetekm- a,tirü: ehil 
ft~ ·~-ti. -
9CllİIJie, .A.Fl'tn, Yunımiolatu '8rke\.. 
tljl cllıbl nva1eı o WlUE. So6>kks )'lı-
nıi defa bu traJecı,a .-1ııı1<aıarua 
iftinılt otınıı ve htt .ııreıtmle ~ 
..... taemı ....... .,. ....,.,,. oı. """'°r. & leıl çıolr ....,. ~
*'· 'PP a?ble:ı..._.......,. 
lmmandan .......... Genen.Uer de 
liJ'•troJ& _.,.. 8a0ıklea"lıı ftet'le~ 
al allat amlflardır. 
AııW..- ~- ilk -.a 

Yazan: 

eCtlrclill Ciin, lılltQn ACiDI ldeCa .,..._ 

nım 7ııt>IJ'Vl'du. ~n. --- ı l!llleol, M l 'ne Deais Aminli• Pol· 
yıestn; yerdi. l'ortltles ile benbor Si· 
8'111 <Rc't"lne ıı;,. llQfere ettli. 

Sofbtı:ıe. aıtm,. l<f!lll! dıımmdan çıs. 

J.ışmlf, 1Ülclen ta.zla .er Jf1Zn1Jş1lr. Q, 
Allnalıl- ea ,ııaı1e ,.iri idi. 

Orıwı töhre'tl &ünden IJ(lne artı. 
yordu. Ç<ıit mt'lll'ut ve ı.cwı bir 1ıtııJat 
Japdı. Son IÜDlerine iladıor d
nın par\aklıaı ... töhrdi ~ e1U. 
Daima AllıııUa ..-..rma11 tıercllı etti. 
~kle.s M•IAltan "vwl 405 yılında 

öl uştü Erı...; -. ~ı Kv
maııdli> Lirandr MfmJı ~ 
surlan :r*tı cem11erı 7..ı.tı. 

Sofoltlea, YV!'dunuo t)u fe ikelini 
!!Örmeden h:ıo'İlta 115<1 .. ywr!mllf!U 

Meıılıur ~ Aşil, ki- Yu
ma m.tw lirlzmdea toıırtııı- ... 
sah:n"7e kıırıU§:ıtıdan ~ .k.ncl bir 
aktör daha. cıı1<amaı. 7(lllilliini 711l>
mıştı. !tııtıkhlı i8e, etorlerlDıll" mO
~ dalı& t...ıa lıi< cııahlı& ve 
hareket vermişti. Jl.ıılıram•ııluıa 
wa1ıtsınıw, c1aa ...ıp bir ıın.-. 
wt aııl•dt. Billlııın, llllhn<'ye flçQnall 
aklörö dır 8Dlalııles çıkardı. 

• 

7 

ı · 'ili eerleıfııde w nt 
uıl tnJedinin rubUDU '"ııko1 eden ... 
lustachr. Oııun tı>lllııetle.4, tref~ 

ımı mE'tmlıınu \atltH eder. lııiad -
tldın rolll, 11111 h' WWillı bınet 
"!' lllli ,..ataıııkllr UllllDeil .... 
tllt -, "'=ede lulrelrel dolmMID• 
18l'llım eder, lılıdı...lenıı aı1t11 ve ..... 
!ine lıbınet edesdl Se7irdniıt ....... 
de balbınıfıla ..,. • entrb iti. 
gı6ı -'1eaf, blıdlse ye ha.o 

reJtet!eriıı •laıı ile met • m ~ 
dı Trajl'<!y:ılarılıt h r de koro var. 
dt. Irooro, doıııwıan m>tN7& <kama 

iıliıa .. ..-~ -· .... tlılMd 
~ meı>.ı.n. ı ıkaran blı- ıı.ı..-

~L 
SollolclWln Wrl ""'- lııelan en. 

bllyillc l'nımtt ldlolti R . '!lir. Ra
ııjıl'la -~ ..,.. ... ,n bııra 
leoirleri cörtıllir. So&ıkleıı'de eııciı> 
bir ..,•at ruhu ,,.rdı. Gllrc!Hl' 1111-
l•lMI ,.., ~ f'debi}mifli. Bı'.iyli1ı: .... 
tuııdan Jıaıvw!I• tıııııvir edcbilnbf.. 
tir. v-e lıu tı.virleulnde 9Dk tabll
dir. üsanı tıımiz. sade ve be)-<!<:alılı 
lıl. 

E*i mOel itler 9DIDl<lla ırnc 
«Bter lilzelılk ır.uıa>boı..ıtı. Sofok.

ı..,. ic&t "'1enli > Der!• r. 
Sof<ı&les'ıu 1~ 7'(izi!en tazta 
tr~n. ~ MOoıl: 7er:li iane. 
si mewutt...-. Bu eoerl rln lalııılert 
f'JnlaTdır: 

AJ !:! ~r. Filok'tcv, T'radıRıö-
-. K!'<ıl Ödip, Öıllp Kol..ıa ve ... ,._. 

Dt•iet Ko..ervıııluan 'n7atro g,. 
1111 tanıf:ııolalt ~14& temsi 1 edl
lecet olan .m~ tı.lt""""°"" 
mevzuu hu1Aııe4en flldur: 

Pbllnd öle ~ Eteclrl babala
nma Mueeine aJt o=• blribirlerinl 
6ldllrllrlıır. Krem, JlUlbılo'iD c-1i
ni eömmefl 111 Wr. Adi• IJılaou. 

lıilır, fakat -ıı -ı- tllırmet. 
Ur oldujwıden Kreun'un tebdiU tine 
cötiJlı. cerer. Kar lltll .... edl üıııtrı
mutaıcldes nesirleri saçar. Tiran m~ 
tıaıızlumıtaa biri ........ ,.... .. 
- Bir .. 7• d9ıiaıle OJulmut mata. 
- d.ld diri ..-mı-.. llllftka. >edi-
lir. Hula ve vUıar illi.- lider sre
c:m 'mı ... Hanon 'ı 1 ==· tel .. eder 

ve ~ -·-· 7MllGd& iıı&L 
.-rııtçı; 

DIŞ POLİTI~ 

parıtffl•la ...... 
Y-: Ali Kemal S1111..
lS4G ~az>ranının 9Cllllu Alman· 

yanın Avr.upa kıt'asında Fransa
yı yendiği deviııd>r. 1941 senesL 
hazinmwım wnu da Alımın ordu.
lannm R&ııy a üzerine yüriiılllğii 
mevsırodir. 

Hu- ilı.i rarilı ıır-nd• ~ 
olan bir yıl zarfında ise ha~ sah
nelerinde hep AJnnınyarıın lehi
<ne kaydi?dilen hareketlıer gorili· 
dü. Eğer cJinıranın dikkati 22 ha· 
zirıın 941 denberi Rus • Allma.n 
ırx.iır.rıebesine çcwilmiş olıınasay 
dı fr .g:Ji<z • Ahnan harbinin dur
gun Oir haJde devam ediıp get· 
~i dün~ a matbuatın on gil.gide 
~-ıdnlZ askeri mnharr· 1 rni meş
fıul eden, ydmn her gazete oku
yMJa &t>tık merak veıemez olan 
'bir :mnzu okııp .kalacaktı. Llktn 
heyecanla ıaıkip edilen haıb rler 
yal'!liz·Rus • Ahnan c'<!p'lıesindi>n 
~lın<"kl<' kıılnıadı. Aradan altı 
ay zam n - Uza Ş ı:ı!ı:ta 
Japonun da bndeab re har kete 
geçıiğı ~- Jıılihvenn ıki 
~vvell tarafı hlrer türl'il f aü
yette idi. Aiman Ol'd ulan Rusv a
da ~ ıedüi olarak gen ~ ür
lı.'en Japonlar da güzel bir ı!Wm 
için~ ()lı.ya.ıuıa adaıl2r1Dl ele ge-
ciriyoftaıdı. Düıııyanm o tuıı.fia· 
i-mıı:ıan gelen lıaberlıer de her giln 
daha srtah bir merak uyaııdır
malcılan geri kdnamışhr. 

Şinwli.ki Uıya harek8tı da göe
teııd. lıJ 1Jl8iliz - Akıtan bari>' bi• 
ri.nci dere<'ede merakla tak.ip e-
dilecek satlWaıdail geçmek>te
dir. Bu aaftıalar at- ap de~ 
meiıftdir. Uıkin 938 dan'ben ı.a· 
ritıı!l en biqilk vaık :ısoru İngiliz· 
Mnan haııb: t~I ed>yor. Bunum 
varıııcaiı netııce ~-anuı ileriıP 
i.çm yeni ibtioınalere yd açayor. 
f:ngiliz. ~an baı:ıbin.iJJ sonu. ne 
olacııih dÜ!f(iniı1dU!oçe dünyayw 
kaplıyan ıntimallerin sıralanma· 
aı şundan ileri ııeld>ği ıua.lil:mdur: 
İngi~ dendiğı zaman yalTııı 
Avrupa ~asmm yanılııışındald 
Bıritanya adalan d<'ğil, derı'zıı.,. 
n Uzak yederdl'kl imparatorluk 
hatıra gelrnekıted.ir .Brttanya a· 
dalanndati bıgt~ imtc18yiı ut
- faıparnırluğun cılduğu gıli 
kal.ibi)ınesine inikiıı görii'"ırrıü
lılDI' Memleket veıımeMe rıı.hat 
~imez. Koca bir 1J11P8ratoı'"luo
ııun şurasından burasmdan b'...et' 
parça ay1rarak et:rdtatileri rnem 
nun ellııeğe ruı o1m8k de' .m!ı 
bir çare ıtej!ilılW. BuDD her ıaba
kadatı lııgillze iyiden lylıye an· 
latan da bu harp olmuştur. 

ÇıinJııll 931 eytCılinde hıır'I> Ç?k· 
madan l!"'V'el bıelkı ~nya a u
zaklarda yer 'l"I!~ tııg'!iz lın
parı.to~mm .ur sııııdan bura· 
ı;mdan ~eke a,....arıık Al· 
:ıııanyayı memnun elıınek f!krln· 
de elan İngıltzter yo'k devildi. 
937 den 939 a kadar cfünYll mal· 
bu. ıı 1ıql bunun ded kc6ı.ısu ı· 
T!M!şgııl olmlt'ltur. Şu ık b n· 
ni ksbull etmelı: İng uM"e iç n za· 
.ı.rrt gö.."UZTilyoı-du. 

Harp !lltcmly<'n İngiliz erıteo 
elhette mllstemlelre ayınp ver
mek fi.krınl tercih edenltt de 
vaıdı. Uıllc!n bu yııhrı ve uzak 
b.T ~z -~ tıarblntıı önü· 
ne geçecek kat'! bır tdlr sayı
lamı;uıdu. Bugün IR ll1'Uk İngil· 
tel<'de et'UT tamam!le bu haıtıl 
tıqamıak işine saplamn,.ıır. 
M~mletet ll'l'm!ek!e k811'daki 

kuvvet!! tarafı sustunmı.lr ancak 
mvv:ılllıat btr zaman için kabil 
olabı1irdl HalnJlri fııgiltz lmpa~ 
Rk!r\uğu ~ lrııkhlııça Ollll 
en yanatıınaealr :ıerMınden wr
mıı\. istiyec ltkrdlr. A'lmanın. İ• 
talyanın \'e Ja.ponun gayes bu• 
dur. Onlan memnım edebilmek 
tçill hqıara1ıorlukl'an kendılerl• 
ne yer aYırtp ve.ımek daha b~ 
cpk teblikelerı davet edecekti. Bd 
hırlar biivftk bir İtnFar orlu a 
ı;ahip olanlar ıç"n en 1ıe<:nnr.lt 
;>Ol OJl1l muhafazaya, müdafaayı 
çalışmak yoludur . 

':eiri!"i.1~=ılEDDi l 
tfepım1Z11 1 
Hiç sulannnyan bir 

yol daha.. 
Clıu7~ a Bilfiil ,,,..,,., 
cV~ Sı;;ıcfe .._ ,.,ıt'llf 

91*' lfla bl' ye ve tıı 
lcıprak i<;iDde ' .ındulıı halde 
~ eulıannıaanak\odlr. Btıkd ıe
DJD mwı d..,... crlbf"dE:ıek 
.,..._ .... 1ıııpraldaD ı...na-

ra • 
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SON 24 SAAT.İCİNDEKI Mısırda Marıa Matrubun 
cenup babaında, Mısı• 

rın ikıbetini tayin ede
Qeği söylenen büyük 
meydan muhıı.rebesi dün 
öğleden sonra ba~la· 

mı§tır. Buradaki lngiliz 

mevzilerinin, Alınanlar 

larafında11 arkadan çev
rildiği bildiriliyor. A~ 
manlar, muharebenin 
kendi lebledne olarak 
devam ettiğini söyliiyor• 
1ar. 

IHIA DJI· S ELE IR~ .· . ., ~ .. " 
(Bu yazının ıne"t«ıleri Anadolu A
jamı Dilltonlerin<len almmlfltr.) 

Telhis eden Muammer ALATUR 

Mı.surl·a, Maı"Sa Matruh !:>ah 
cenubıında İngiliz ve A:,lm;an bü
yü•k kuvv-ctleri Q'(iın bü)Oill< bil' 
mı.barebeye tutuşnwşlardır. 

lngiliz tebliği şicidet.ıi çanpıli'\1la
lar ohduğunu bil&rıyor. Man;a 
'Matruhun ba~ısında İngiliz mev- , 
zile.ini at.kadan çeviren Alman 
zor'.i'Jlı kuvve1!leri Ş:ddEtli taeyik 
y .•;zna~dır. İr\,"'1Jız zıritlı kuv
\•e:•'.cr: bu ntr.dada A:ttıan zırhlı 
:ırn,.,etl~r'ne hücum etmiştir. Al
manlar, l;u rr.e;dan muharebc-si
nin Alman k'ıvvctlerinin lehine 
o' arak devam et.tığıni bilkliri·VOl'
üar. 

İtaiyan tebliği, m'h\Cr kuvvet
lrrinin Marsa Ma1ıruhun cenup 
batısında i:Jerledikleriff ve MarSa 
MatTuhun doğusuna 30 kibrıet
re mesafede sahil bOyırna vardık
larını bildirmekle~. Burada bir 
kaç ~·LO' lrıg'"z esiri alımlı!:ı, 'b;r 
ıkac tank ve tc1p tahrip edilıcligi de 
ibve ohımrıaktadır, 

BÜ1.'ÜN KUYVınLlJRLE , 

Kahi<eden gelen haberler, Mı
sır için meydan muharebesinin 
di."n öğleden sonra ıki çarpışma 

l1e ·başladığını ifade ediyor. Al
mnnlar, bu meydan mulıarL'oe
sinde, seyyar ktı.V'Vcller, İJLa')yan 
ıırxı.ıöıCü tÜllTl'enleri de d&hil ol
mak üzere bütün kuvvetlerini 
kulla una kıtadır. Ajırıailların, 

:Marsa Matruhun çenu.bı.rndakı 
İngiliz ~'nilednde bir geu.·k aç
tıkları haberini Röy~r muhabiri 
te'kzip e1ımekteclli. Muharc•be git
tıikçe şiclıdetini aııttunnal<ta<dır. 

Gecen cuma günü Libyada ya
pılan rruftıarebe'le.ı® iki İailyan 
genıı:ralinin ma\tıı.l diişliilğö bil
diri}ınektedir. Bu generaller ko
lorou kamutaru Ba lda;sare ile 
Piacenzodur • 

İTALYANLARIN İDDİASI 

İtalyanların, sahile \·ardıkları 
idd:asını Alınan tebliği te':)·it et
memiştir. 

İngilizler, Libya muharebele
rinden alınan derslerle, hava 
kııweHerinin tabiyesinde mühim 
değifklik yapıbnasını iStenıelcle
dir. Ordu ile hava kuvvetleri a
rasında daha sılu irti·bat ve a
!ıenk lazım geldiği ileri siiıriil

anektedir. 
Son iki gütıı içinde, miılıverci· 

ler ,Malta adasma ~niden şid
detıli hava akınları yapınağa ba?" 
lamış'.ıudır. Kahireden verileon biT 
habere gıöre de, nrotöı"ıü Ameri
kan tol'J)İtdlan A•kıdenizdeki İn
gil:z filosuna iltihak etmişlerdir. 

9 VE 10 UNCU ORDULAR 
D. N. B. ajansının askeri mu

habirinin ; • 2!the,ma göre, Orta 
Şarlu'aki 9 uncu ve ın u11cu iu
giliz oduları .. 1ııra har ket et
mi,;ı~ir. Bu orrlular Suril'.e ve Fi
listinde bulunuyudu. lng.l.iZ::er 
Suriyeyi tan.~men. Fil~~inı de 
kv-m-ı:~n bo.şa.1tım1;;"lard1r. Bu iki 

u Morsa 11.fatruhta haıibrden 
8 inci ~il:z ordusuna takviye 
olarak giindeir!ımişıi.'. 

Faıkat A!lmaıı kaynaklan, 9 un
cu ve 10 uncu İngiliz ordulanmn 
ha~ ka::ıiliye>tinin, si!Wı ve teçlni
zat vaziyetinin çok müsait obna
dığını, n>haye>t bu iJd ordunun bi
rer '--~al "'"dusu oXluğunu s&yllıü-·"' . yortar. 8 inci Ingiliz ordusu, 'bu 
iki orduya nazaran ço.'< daha k•y
ıırıelti idi. 

AVAM KA.MARASINIDA 
Londracian gelen habeclere gö-

I>e Çür~ilin Avam Kamarasında
ki müızakerelcri çarşamba günfu 
aQirıası muhtemel görül'iiy<>r. 

Çörçil - RIJ'ZVelt mülakatından 
sonra neşı·edilen beyanat, harbin 
yeni ve s<>n sa.Mlıaya girmesinin 
) akın olduğunu gö:ıte11!l1C'ktedir. 
Mi.11ıtefiıkler, kat'i bir kuvvet tıop
lama.k .çın yaptıklan fedakiirlık
lann meyvasını t0plıyacak.'lardır. 

İngiliz mabbuatnın, Libya mağ
lüb:ycti OO:ayısilc, Çöııçile yaptı
gı l:ı.iiıcumlardan oonra, tanınmış 
muharriri erden Garvin bir maka
le neşrederek Çörçilin feda edi
lem:yeceğini yaııin.ıştor. Suııoday 
Times g< zetcsi de Avrupada bü
tün yüikü Rusların çel<'tiğini kay
demıelotcdir. Gazete bur.dan son
ra diyar ki: 

TÜRKİYEYİ 'I1ECRİT Mİ? 

•Kırım ve Libyadakl taarruz. 
!arın ayrıl vakte raSl:µn;ı.sı strate
jik bak:.ır.ıdan şu in tıbaı verınek
ted!r: Almanlar Kar:ıdeniz.clıe 

hakim ci'rrıak, Tüııkiyeyi Ailodeniz 
tarafından tecrit etmek, Kankas
yaya, oradaki petrol. kqyularma 
,.e Keza Orta Şarıka yeni yollar 
açmak istiyo,rflar .• Eğ~ Cliişman 
l\'l.:sırda yenilirse ıbu. hedeflere 
erişemiye<!ekıtir. 

Diğer İngi1iz gazeteleri, hükıi· 
mele hücuma devam ederek aı.. 
nan tecll'oirlerin :kafi ollmadığını 
tebarüz ettirııneffite<brler. 

İKİNCİ CElPHiE . 

Vaşingtımda ,mümessiller mec
lisi reisi Snyder, Haı:foiye N ezare
tinin tali ]<cmitesinde beyanatta 
bulunarak müttefiklerin kış gel
meden en müsait bir anda ikinci 
ccp'beyi kuracaklarını sö1Jemiş
ti.r. Hatip şunları ilave etmiştir: 

c- Bu, dünyada şimdıiye ka· 
dar bir eşi grjtühniyen bir istiM 
ile bit.ilkte kütle halinde bir is
yan o)!acaktır .• 

RUS HAlmİ 

'.Allman ordulannm bir telıl.iği
ne göre, Sıvastqıolun d:oğu ke
simmde, Allınan ve Ruımen kıt
aları sid!detli istihk8ım muhare'be
leriooe ~.manı tepelerdeki bir 
çdk kuvvetili rr.evzlieroen çı!ka
rıp atınoŞ\a·rdır. Rus cephesinin 
cenıı.p kesiminde Alınan ve tral
,·an k• 'aları mi.Jleaddit dl'mnan 
taan-uzlarını pü.skiirtımÜ!Şlerdiı. 

VOı'kıof kesimin&e çevrilmL:; o
lan Rus kuvwtf'..eri yok edil,ıııek 
üzcrcrlh- . 

Neşredilen hususi bir Nman 
tel>\ ğinde Plına·n kat'alıarının İl
men ıgölü '['malinde çevrilen d!:iş
n-an oıdulaı~nı a:yılarca sÜ'ren çe
tin savn;~.aroan sonra yıci!< ettik

leri ve bu harcketller e''!last1.da 
SovyeUeri.n 32, 759 esir vrrdı kleri, 

00 rop, 171 tanık ve 2900 mitral
y&z kaybettildleri b:ldirilmekte· 
dir. 

Fin Mareşali MannerhaY\l'.!l Al
man umum lkarangahına gelerek 
Hilleri aiyaret e1ınıiştir. 

( .Ş E H I R D E N ve lif E M L E K !_T 'f E N ) 

ANKARADAN •• 
JıIBMLlXETTEN: 

* l\1aa rıl Vrklli B. H"""'1 Ali Yil
cel c:Lün Erxurı.w iG:ın Kaırsa. nıuvasa .. 
!at eL.ntoUr. * Ttr'd'e Atl· füm lı.ı:tlııSlikl~ 
mC.aD:ıe..ka arı 18 v~ 19 Temmuz Cu
ma Lesi giinlf't·i A ':.!lr.:::c!:a.. ·era olu.n.a
cKtır, Bu y ı Tllr'ıo,e Atıeu....,,, bi
rincilik1eri n1&ab ·aııar:ınıa. ş<>h-rimiz.. 
dt"ll ve diğeır şr.ıl'ürl t'df'lrl gidccı_.'k ol311 
kız c.ıtletı .-imfx do ı,ati.:nk cdccek-
le.rdır. .. 

+ D,..,;z ~slx telgraf<;ıl b;r bir-
lik teşkil etcr..lyp, J.ra!"ar vl·rrnislcr<lir. * A ma,,,.ada btıl uı-.ıtıı denwY<>lu 
lıPy't iıu.iz b<J"'.ı ub· y.ıali:lr y<tl)urak 
f"hrımi.oe m.iltev '<cilıcn Borllııden 
hareket etmiştir, 
+ Mahrıı'.:at O~si Çekiıoi 9 lirtidan 

odun wtlöıı» g Jpcek ayı.ıı ıı.iha)>c'
lerine duı,'!'U başl'y;ı,~ilecek~r. 

+ A'\orup& tr n :ro'UıDun a~l.mAsı 
teenne nuıhtcliC ır.emleketJ ~en mal 
ve t'l<)'a ı:ı·lmiye ~lQlll:olır. Dun.la. 

rın l~udi.'.14 doğı u:ra Sirkeci gürn
ıi.it~t· çıkm·dalilmf"si ~io mevcu.t 
ola.n lrl'n lu\tının s;rke~ Reşadiye 

C':'lddt"!ıindr~.U gilmrilk binaı .. ına kadar 
ttrrdtt olun.-n.a,..,-ı i.çiu tetkıikat icra o
Lıımaktadır, 

+ Yeni.~~a-pı .g:lz!n<>larmdan birin. 
do bit• h yli içere~ s::.r~ otı:ın Kerim 

.sminde lı!rl etra.fı raııatsı.z ed"qı po

ı;,;e Jınkaret ettiğirıden m<lfıkemeye 

VMıimiş ve n-0~ic,,,:dC bir ay h:.Pl>e ve 

bir lira pnra cezasına malllnin1 olun.. 
n1uş'f:.!r. * Kazanç vergisinin birlnci taik
s~.nn ödernİıesi müddeti yaırın
lki salı günü akşamı niıhayet bu
lacaktır. * Büyükadada İsıplfuodit ote
linde lbulaşrloçılık eden B"'Yıram 

lbir hnyli yemek taJumı çalmış ve 
bunları aJm1'balarıııdao Sad.tl<la 
satarken yak:aılanarak birer aıy 20 

şer gün ba.pse mahkıiım olmuşlar
dır. 

Midvay deniz 
muharebesinin 

kat'i raporu 
Londrıı. 29 (A.A ) - B. B, C: Mld

vay a.dı;..sı civarında. oeryan p.tn1iş o
lan oon deniz ve ha.va ıh"..ırbtnln tekmii 
raporlaırı nın t.elloild jiimd.i kabil ola
bil ın~:ir. 

Japon kay;p]arının ilk rakka:mlar
ckı.n W: ha mw.li::ı olduğa bu tetk'lk 
nı..ı:loesinde anlaşı.Jmı.jt.Pr. 

Hiç olmtıı5a dıiirt jrıpoıı uçak ge
m;,,i 275 tay•yarro d dı;) - 3, lıı"'P<to 
muhribi batınlım,;tn-. Bı">lll.Tdan 6z1h.. 
lı, 2 ağır kra\""1.!Öı' \-e 4 nııi<liye ge.nU
sl hasara uğroın11~tır. 

Japon denizi 
altında tünel 
V'şi, 29 (A.A.) - Çıınkiı-.gden ll"

lf•n bır habeı-e gOrc jau,xmlar ya~ 
olduklo:ı n1uazzan1 Moj<J - Şimono 
den:z1ltı tüneli snye-siınde japonya
c!a.n Kareye -.ır sevk<tmeie baola.. 
nıı...c;l.:ı.Nlır. 

Çin m~hf.ilJe.ri J(orelı:in Şangaya 

drrr:ir;volu ile bağlt oldıığuın.a i-~ret 
ctlerc·k j:ıpon plfrnlaı-ının büyük. ga,... 
y('fıinı tebarüz ettirmektech!'ler. 

--<>---

Şiddetli bir 
hava akını 

Londra, 21l (A.A.) - Dün. ge
ce İngilterenin cenubu garbi böl
gesi bir müddett.enlıeri bu bölge
de görülmemiş şiddette bir tJıar• 
ruza uğramışbr, Birkaç yangın 
çıkmıştır. iki Alman tayyaresi 
düşürülmüştür, 

----<>----
Kaloriferli apar
tımanlara ver ı

!ecek kömür 
Kıok ve maden kıömüırü tevzia

tı için sdlıalı ve kaloriferli ewere 
veritecelı: dlan beyannaııneler t11-
l:dlu nma.lotıad>r. 

DiğeJ" taraftan Ebibank kömür 
tevızi bürosu İs!arllıul şttltiği şeh
rimiıııcieki ka~.Ierli apartunan
ların sayJ$tllı tesbit corr:elQte ve 
buruarın sahipl-eı~ni davet ede
rek kendıilıerinden h'rer mutıı.ba
katıname allrnaktadır. Şimdiye 

kadar 447 kaloriferli apam;qnan 
sahutanıden alı.nm.ışt.r. Daha 250 
sindoen de alınacaktır. Bu kağıt
larda ne miktar kömür yakılıelığ:l 
ve apa-r<tımanın mevkii yazılmak 
tadın-. Kalorifer ve soba sah'ploe
rine bir kı.ş yetecek miıktarda kö
mür tevzi olunacaktır. 

Polisin parzfıvı çalıp 
be rda iyen qe11e ! 
Şükrü isminde bir genç Sirke· 

cide istasyon. otelinde nıisalrlre
ten oturmakt;ı Glan ve Anadoluda 
bir vilayette polis memurluğu ya
pa~ ll .. rahiın ismiııdc birinin i~i.ın

dc 35 lira olan ciizdanmı çnlw.ış· 
tır. 

Şiikrü paraları Beyoiilırndn hir 
baNla yerken yakalan~'°" maı.. 
J..cıneye verilerek 1 ay 20 gün 
nıiiddetle hapse ı:::ıahkıim olun
muştur. 

B~itün gözler 
MISIR'da~~ 

(.Basmakal.:dcn Devam t 
dayanacaktır. Yani lngiliz Orta ve 
Yakın Şark İmparatorluğu yıkıla
cak, HindistJn tecrit oluıoacaktır. 
Ayni 2.llınanda şimdiki halde Har
kof istikametinıl<>ı> Kafkasyayı 
hedef tutan Alman tııarruzu da 
hızla ve bütiin gücü ile ilerkmek 
fırsatını anyacak, Alınan ol'dusu 
merkez ve ş:rnal bolgesinde nıü· 
dafaada kalacak ve Irakta yuka· 
nda n gelen, aşağuıa•ıı çıkan l\lih
ver orduları elele nreccktir, P ;y. 
le bir netice karşısında l'ı ru-sa -
Matruh'da b1t dakikalarda rere
yan eden harbin ehemmiyeti k1'n· 
diliğinden bir kat dı>lıa gözöniinc 
çıkmaktadır. 

Görülüyor !d, Mısırdaki müca
dele İngiliz İmparatorluğu ve miit
tefiklcr harp planının istikbali 
bakımından fe'l!kalfıd" ha)ati e
hemmiyeti hp.;~ bir mücadeledir 
ve hatla bu anda ikinci cephe, 
Atlantik ve Pasifik muvasalası 
şu ve bu gibi yine bininci derece
de hayati mevzular M:ısırdaki nc
ti.:eye bağlanmış olarak ikirw:i 
planda kalmnktadırl:ır. 

ETEM iZZET_ BENiCE 

Hitler Manner- Çinliler yeni 
heim görüşme- muvaffakıyetler 
si samimi oldu kazandılar 

!Bodm 29 (A.A.)- D.N.B. ajan
sının hususi muhabiri :Maresal 
Manneilıaynni•n ziyareti hakıkm
,:a şt tafsiıat. veriyor: 

Dal:a örııce rrmrl bir teb:6ğle 
de ıı;_ irilmıiş olan bu ziyaret 
Fi.llirerin umumi karargahında 
bü;ıüık lir samimiyet havası için
de cereyan etırniş~jr .Bu görüşme, 
boJııe\'ikiiğe ka~ı ö'.üun - dirim 
mücadelesine atılan O<".ciularmın 
baş;;na geı;ımi§ iki asker ara.,n
da büyük b:r sadelik içinde vu
ku bulan bir ınüllt.kattı. 

İ!ki ."ef ve yanJarındaki ) üksck 
şaroyetler Führerin umumi ka
rargahında l'Oplanarak askeri du
rumu uzun ı.lzadı,ya te1lki!k etmiş
lc.dir. 

--0---

Cebelüttarık 
bombalandı 

Beı'.hn 29 (A.A.)- Lalı en adan 
DN.B. ajansına b:Hi'rii:bğine gö
re bir kaç bomba tayyaresi ciün 
gece Celbelüb~ankı borrJbalamış
tı.r. On i'k.i luıdaı· bomlba as.kcrl 
hava meydanına isabet e1ımiş, 

bir kaç tayyare harap dlmuştur. 
Hava bataryaları faaliycte ge-ç
mişse de baraj ateşi, "nlıaşıidığ .. 
na göre !hiç bir nebice vennemiş
t:r. Hava me}idanının tesis'.erind.e 
çıkan yangınnar Lali11€<i w E:ce
zi ... asdan görümnekıte idi. 
~ 

2 bin küçük gemi 
denizaltllar a 
sava acak 

Londra, 29 (A.A.) - Şimdiki 
halde, Amerika kıy1S1 boyun~a 

düşman denizaltılarile miicadelo 
eden küçük tonilatodJı gemilerin 
adedi yüzdür. Bunlann )"kında 
2,200 e çıkarılma,;ı için gereken 
tedbirlel' alınmıştır. 

--<>---

Alman - Japon 
dostluğu 

Bl\rlln, 29 (A.A.) - jaıponya'!ın 

Bt•rfo Bi.tYük Elç;si Alman - Japon 
D<>;-t'.uk Cemi.v<>tizıin Stü·~rd Ş'L~ 
açma.it içln sıtüfcard'a gi\m.iştir, 

Mısır meydan 
muharebesi 

(1 lru:i Sahifeden De.-am) 
dilen yerler:.n tutrulm.:ısı mevzuu 
bahis deği.:ldir. Her iki tarafm kuv 
vetlcri ~kıcıdır. Muharebc'er he
n üz ooy0:< bir tank çarpışmas• 
lıal:ı Je ink~af dmemiştir. 
Muh~rnbe ed'.!en yer Marsa 

Ma<ruilıı.:n 15 kilorr.etre ce.nubuna 
dü,,-<:>n s:di1'amzaya kadar uza
ma;kladır. Mihver kuvvetleri ye
niden takviyeler a!mışla <lıır. 

kgiliz kıt'ala.rı da takviye o
hunmu~ur. 

Eıüyilk me:y•dan muharebesi 
b~l'<amadan evvel Britan.ya er
kanıhaı'bryesi m.hvercilerin millt
tefik '.kuvveilerin muharebeye 
girmek istıedilktl-eri yece kadar get
melerine .müsaade etmiştir. Düş
man ileııleyişi inkişaf halinde i
ken cenahtan yıpratılmakta idi. 
Müttefik hava kuvvetleri de fa
sılasız. hücumlar yapıyıaıılaroı. 

Cumartesi günü ve dün hava 
faally<eti çcık am>uştur. Avcı tay
yareleri çal~ırlaıilı:en Amerikan 
tayyareleri de dahli olmak üzere 
muharebe mıntakasıında düşman 
lro!l•nna ve den;.ııde gemilere 
şidldetli daıfbeler indirmişlerdir. 

YAKINDA 
( ı inci Sahil eden Devam) 

mz. Tekmil endÜdtıılimiz 'yakın bir 
istiltıbalıde mühim bir işçi küıtle
sin :n aıJkere alııcınasile karş.ıla

~acakıtır. 
Haro·:n en 'kesif noktasıına gel

mekteyiz. İsti.kbabcle açacağımız 
cepheleıe se\Akedeceğimiz kim5e
le1-irı tam bir talim kursuna t~bi 
tutufilıalarını emni~t altına al
malı:yız.• 

TAYYARE İMALATI 
L'vc.ıpol 29 (A.A.)- Pazar ak

şamı Liverpo.i'da bir nutuk :ırat 
ooen iş Nazırı Bevin İngiliz tay
yare fabr:kabrı istihsaliLtınm 
A!'rnan fabrikalarının verimini 
ge<:tiğmi ve gemilerin 'havuzlar.• 
ması ıımselesinin geniş ölçüde ·.s
lah ed>!l<iii!ini söyı!Cmi§'tir, 

Londra: 2Ş (AA.) - P • ..,.. günü 
DU}redHen çiınüng , l:ı!<ı!mde, 23 lın
a:mu.cıa., Çoosi vo I! raı:ı. eyaletı.,,-i 

iı.udU<lu 'liıze.Mncle Lın.;ien Ş(•hnniın 

ktırvvetli duşır.""'n nıuk.'.iv·em~lfne rağ

men çi.nlilcr t.ara.tırxı.ın o.ı!ınd 1 g1 btld.i
rilmektcıdir. 

T<.!ıun dajj1aııııu'I {'l('klerhı<le ça.r
I»Şınıa.lar dıevam etn ı·klodir. 

Klane:;i n.fbri ü:ı.ı ı !r:ıde jal)Oollla't' yu,
. n şcıhrini almış~a.rdır. Bu.tada plan 

B<>kak malı.aı~lbı.;lN'i devam el>mA!k.tc
dir. 

---<>---

Meksikanun pet
rol kuyular• teh

l~kede mi? 
Larıdra 29 (A.A.)- Meks>ka

nın Tampik() lirr.anında fe\'kala
de alwal vaziy t i';\n ecı:ım i'tir. 
Düı;ımanm denied"Cn petrol kuyu
larını bcımbardıı.-r.an etmesinden 
k.orku;maktadır. Işık söndürme 
limanıda ve _şehirde tatbik edile
C<!kılir, 

Vaparlır tskende • 
rana kadar gidecek 

Akıdeni.z y<alıcu vapuru seferl-e
ri uzun miiddetter1beri yalınız İs
tanbul - Mersin arasında yap111-
maıkta idi. Seferlerin 3 temmuz
dan itiba·ren i.s.'<enderun if:maru
na kadar temdit cilunması karar· 
laştıırı lın ı,şm. 

İstanbuidan İskenderuna ka-
dar ilik postayı 2 tıemmuz perşem
be günü Çanru:ıkale vapuru ya
pacakhr. 

Portekize inen garip 
bir paraşüt 

Londra 29 (A.A.) - Şimalt 
Potte1<iz.de, Me!gacıo şehrine cu
martesi güınü, Alman ımarkalı 

tenmametre, bı'aoınetre ve ra~ 
makinelerinhı ası:lı aldu,ğu bir 
paıa~üıt innıi§Lr. 
~ * Lon<lra, 29 (A.A.) - Kral ,.., 

Kra;!içe Şimalt irJ;-ınıiad&a Jlicl.'61tec 
mUln'i,b; ile döımııüılı-rdir. -Kaza neticesinde 
dört çocuk öldü 

(l ıncı Sahlieden Devam 1 
elnde otumıı 1a yaşlarıında Ercüment 
adnıdeı bi.t• çocuk ta. t.ıa.mvay cadde
slnıd.ık' cJe.ktrik diııeğııne t1ı·:n.Mup tel· 
lC'ri tutmnk i.steı\Ken, cereyan ç;ı;rp

rruısiyle caıddeye <h'-ın~ kaldırıldığı 
Şi:j.i Hast~hmesı.:. .~ dün. gece öl~ 
tü.r. 

Taksimde Slı'll>er.ıleroe Sabri<lın 

altı ay evvel doğan. ikiz çocuk11nn
dnn Kemal a.üı; .. ~ı YDl\<"lll do. dUn 
bi.rdL•nbire ö'n1iışlu • Ad}tye dı:fıe.toru 

öli!mil şüpheli gö.-.nü:;, Kemalin ce
cıedlni morga k.aki•rm~ltr. 

Ft.'riköyCnde Feıiwt ~.:ğınıd ..... 5 Jl'IJ

maraCı:ı oturan Pt"ı bf' ~:.nda bir kn
dm 00 dı n el~tn öliı bir Çl'C'Uk cll
guımı.;.şt\.r. Bu st,;k •un bir lc'İza ıne· 
ti~e··i. old u.ğu tah· niıı o hı.rınraktadır. 
Ö~ü Nev .... at. mo:ıg ı k;.ldırılmı.ııt:.r. ----o--

r.:teşililAt tam&mla Ilı 
(1 inci S>hifeden Devam) 

bet dalıilinde dagıtıılması yQ!u.na 
gidı1miş bulumnakıtadır. Du plan 
~e'hrimiz ııruınifa ıuracılar biı-l.ii;>i
ne de gönderilmiştior. Pl'ana naza
ran manifatura e';t''Dsı 22 grupa 
a)"111lmıı:;ıt.r. Bu r,ı•uplara da-hil o
lan manifatura e.~vası vti:ı.yet!erin 
ikl'm, nüfus v-e ihtiyaçları bakı
ın.••uımı şimdilik sabıt bir niofu'l!t 
dah :lınde a)'rlJ.m ~ı.r. 
Maıı.!Iatu:ala"'n en miillüırıı kıs

mı İstanbul, Aınkara ve İzmir vi,. 

!ayetlerine verilecektir. 

Büyilk şehirlerde hem itha~at· 
çıçıhk, hem perakendecilik veya
hut da ima;.:.çılik yapan müesse
selere gt>l;recekleri malların %6.5 
ile 85 i seı'best e sattınlacak ve 
geri kalan kı.sma fievzie tiiıbi tu
tulacal.nr. _ __,,___ 

~zmit'in kurtuluşu 
(1 inci So.h;fe<len Df'"V".:ı.!1) 

b:r ı up şehri,, kenarında topla
naıt 1.'1Li.;.ın alkış!arı arasında 

şehre dahil olmuş ve onlırı kah
raman ordumuz tak:.p ebnişrir. 

Geçit alayı dog>Uca Cumhuri
yet mcyıdanma giderek Atatünlc 
he)ı;;cline çelenkler lroyıım <tur. 
Nutuıklandan soı-.ra bir grup şe

hitliğ> ziyaret elm '.;;tir. Gece bir 
fe alayı yapı!mı~ ve Hal'ke
vinde de bir tE:msn verilm'stir. 
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Vilayette bu 
sabah bir 

toplantı yapıldı 
Bu sabah saat 1(),30 da viliıyet

te Valıi ve BeJedıye Reisi Lütfi 
Kır · rın reisnCci-L:le biiıt" ka
za kayrnakamlannın ilfı ·r k.i.le 
hır tcµlantı yapclımşt.ır, 

Top'lantıda iaşe mt<Gli>ıi. Mlım• 
taz Rck de bulunmuştur. 

Halk birliRfierinin faaliyc•i ha~
kmtla gihişülmüş, kaymakam ve 
nah:ye mt>düıı';erinin b,iı:'J.'klerin 

~alış.ınasile yakmdan a]ô.kadar 
<>:1meları ıkarar«aşını,.tır. İyi çakş
mı;an, \'azifelerini vaktinde yap
mryan ve ihmal gii.5\eren birlik
ler ve bıı lik aza la<ı kaymakam 
,.e nahiye müchlr;eri tarafu~!tın 

'kıarıtırol ed·Jecek.tıı' . 
Malılm c-Jdugu ürzere iaşe be

yananmesf. verHmes. )ıann akşa· 
ma lıadar devam edet-ekıtır. Bun
dan soı.ı.o yalnız maze,reti oılan
ların beyannamesi kabul edile
cektir. 

GIDA MADDESİ TEVZİATI 
İÇIN Hl·J. uz Bili 1".>lJR ~VK 

Bu S<>i>alı.kı b;r gazete temmuz 
b<~ınC:a h&.Jk l>i.ı.Yer.nm .aşe 
ınaadesi te'l<Tliaıına ooşl:qyacagını 
ya:ııın.,.t.r, İ~ mi.>tıw-.ügll!lde 
yapugunız tal .kikata gör·e, yeni
den gı.dn .ınc<.ı:tesi tevziatı için 
henüz lı.r karar yıoktur. İiL< ya
ptlııcak te\ziat haziran ayı ·çin 
olacakrtır, 

Çok masraflı 
oluyormuş 1 

( ı ınci Sahi!eı!= Df'Vlllll) 1 
lı ve kareli bir k.Agıda yapıft:Jt'ılmı:ı.k.

ta ağır. 'liÇi !'11• ise hor l<iıgı~ içirı 2281 
ekınc-.tlık., B k.alne;ı be 114 e.lınıı'1ı:lilı: 
ı;ıocıık karne& ise 57 tı<urt:l<l k ıın 
vcrilmek.ı..edir, 

H!'T flı'll>Cl ıoaç kağıt ~id, ya.. 
ni kaç eJ<JnıE&. sar.tetWgı.na s&t'ı bir bc
;ı.·annııln.eye yazınakt:.ı be)·aıınanıeit>t 

\'U {1§.,-r Joınıı.rol edıler~k mu.kabi:in
cıe o kadar un vl)rilme"atcd!r. 

Fakat ek...""C-rl fll'lDCılar"'bu yeni~ 
Jin htm zıor ve heıu de m96ra.flı oı. 
dujplaı soyl•y<orek ıtiroz et."llek\('<!Jr
leır. Bımiar di.;»rlar iti: 

- <Beh<'r zamk1 ı kıftğıdı J;lanek
ç;ıer CıımiyertUıden ııo paray" satın 
alıyoruz. Vasati olarak günde lı.-r 
fıt·ın 20 tane k3iı.\. P8l'a5l veriyoc. 
Beyımna~1ıc k.l.Jıtla.•ıoo da yüzer pe .. 
:ra vcrlyuıuz. Bunları doldu~. ye.
p:ştııl"l'T.ak, ~azmak ic;in anrda 20 - 26 
lira erkc1<, kız ki.lAp Par&.."!. yoeriyo.. 
ruz. B,, sebeple m3Srafımız 90gat.. 
mışt.1r. ~:ootye l.ıiı.f zannı.an kUJ'oo 
i.a.rnı-a-k iı.?.t•.rt• dordimtıe ~ çaore bu-[ .. 

malıdır. Yol= bu g:d,5ie zarar edt>
ceğiz!t 

Bulgar Kralı sergide 
Sofya, 29 (A.A.) - Bulgar Kralı 

~ris, Alm;;ızı <lok't<>rıi Tı>d t"·,kiliıtı 

taratımcı.ın açılım, a"..cm:>l>ıl ''C otıo
mobii :ı<>lu sergooi g<zm;ştir. 

GAYRhIB.'\TKUL 

Gazinocuların 
garip bir fiat 

tarifesi! 
S.yt'iye ycrlorioocolti 8 ,· o ahiple.1 

D< lee.iye tanfeslnin ı. t , ındaA 
]·w1:uln-s::ı.k için çay k!!hvt~, gN>Xız gibi 
moo-1 l.t>atı P.&.28:r giıtLeı-ı Y'i>!Ilam .. kta. 
\S m"U;Aor.ılr.ırıın.e " Lt blraden 
baoı;ka b;r ~Y olm<.-d &ıru !Y,Ylenıeı.. 
tedirl•·..r. 

DJn Ycışılköyde ur ÇCK k s l•r bu 
va1.iy ~tıe it~ı-;u ,.de,.~ lr.: uş .... (a da 
cıv•nm alikalı ınemt;r bul.m dıl<l\l• 
nını k<yfinu ...abi <ıln dır 

lstanbul nak~I 
vasıtaları 

( 1 int S2.lı iedt'u Deı.-am) 
Bunlar; Eınınöniı - Taksim 

Em.ırônü • Şişli, Sc~kcci - Maejka 
ve Be)l\2.ıt - Yecıı.kule ara ın<i-a 
işllyeccklcı:dir 

Otobüslerden üdbıun Gazıkôt>
rii<;ü yoı·yıe :6t2r.bul - BcyogAı 
arasında işleillm<csi de mıılııtc-me• 
<lir, 

GANDI 
(1 inci Sa.hıfede,ı D· \3m) 

kı.nda. yatdığı. bi.r m leci :Y't ili. 
;yw; 

Mllt!!:'I>kle<'<iM k t 1 maglı\.b<yeli 
!$ı<; edecek. 'bir lı<><iı: "' b ım• 
ır.a.urı.nı talep e-lc.:ı c :ı~ &Ş]e.. 
l! k ~n-ıem. Şt1d:~t l l a·ur. ak 
f'lfyasel ..,İn hııer eeyi t(ml.lD t'(i lJll ·\~ 

ğı \'tl j~an bize sa.Ji.ıırma. .. tan 
nı.erıode<? ı;;i hususunda oo · ... r.1inat 
"-eremem. Miıttef~k · rın d rruıl çeki.· 
hp gı'ırt'!il biz.l j.ııiJı:.':ı ~ ıle kar
şı.! ştırı:bl~oji g;ı,· Ç"1'irı de J:at'l 
Sltrett.e ~lnleeini irrt.aç edebılir. 
B.m baı'l<t·t.lO!jmJe ciyle bır fo•:.t:ea> 
~ olm~yı a::ı.la o~·v nn1e4ıiın. 

Almaıılar Kursk'da 
( 1 ;,,ci S.r;J:eden 1'ev•m) 

n?t:.ş.1.ur. Bu babeı'i \•('l'rn ~ceki Sov• 
)Ti tObllğırde: 

c.Düınkıü ıgUn Ku ı~k l"~k~:ı<>tinde 
taıaı'IVZa goçt-n Alman ku\'ı.·~~! ri.rle 
teımae terr.in oLunmu~tar,> 

Da>i.ldi'l<'trn som 5,..,,,,..ııoi• h~ 

cum ockin Mi!ıver lro.u\-.t '! r .. ~ &oka• 
mete uğratıld1\.cl..'.:ı.rı \-.e ı,.t.v kcsiln. 
!erde ,_yanı ı.: .. yıt bir del)i5il<lil: ol. 
madığı b;Jdirilmektedir. 

SİVASTOPOL CEPHESL,'DI: 
UıPcını, 22 (A.A.) - B. B, C: Sf,. 

V"9~1 nmbarorası 4 'Lj1C\.ı. baftas.ına 
girınl!Sf.ir Fak-at mi\da.file-.ıin mu'k:BN& 
metinden hftlA bir ı;ey ......::ı..tımifUt", 

Kalmm.ıı.n müda!ıler el!ln dil;;ıuaıı.. 
kaı·.ı <iwınak.t.ıdırl"t". 

Son 3 bo.rta içi~ Sh.,,~lde 
100 l>n A:mıı.n ölmüştil!', 

Alroan tanlı: ve .piyadelori kl'lldl 
aik.erlerınin ;yığı.}.an ce::u•UM ü.Derin
den goçerek !iücum etmiye ç~l ıı;ıruıı.
t.:ıdırl:ır. 

Rus Karedeniz .~ 9t'l'
müşkıü1ata Tal(UlOO. .biJ mi.ıınfmmet 

ve yi;yeıcelt y(lliutirmiye muvaliak oı.. 

maktodı.r. 
HAJlKOFIA 

LGndra, 29 (A.A.) - H rio:ıl c
h"'""1<le Kn.pyansk'in lerisinde Alman 
taarruzunun dıııılurulduğu !ahır.in o>
au~.ıı.ı(:dir, Tim.oçeıılt<>, Q:i<nl nıiıri 

oola.y'anııda k:uv,-etJ~riırl tcplamalda 
mewzidu.r. 

Beyoğlu Sulh Mahkemesi na,µ. aüpliğindeın: 

Ölü Mani zade Hacı Hü.seyin 
Hüsnü w1·isleri Tsh:r, Ali, A)§e, 
Sanij c \'e Mani z2.c1c ölü Hacı 
io_aı~~ . .,,, v8.riSlcri Beh:ce, Alla
nın ve evkı.fm ve Yani Karaku· 
lıdi (Yli\aı\ veledi l\lır.a K ran
çela oğ[u) nun şayian ve miişte
reken mutasarr;fı bu!um:luklan 
Gariatada Kemor:ıkq Kara Mus
tafı>JRşa caadesııınc 68, 70 No. 
!arla '"" RıMmı ca<.ldesin<le 43 
No. ile muralılk:am 'e fe\lkı.ni üç 
katlı olup her kat :.da ik ~er oda 
vP b:r -O::t!&p ve en ii;,-t katmda 
tıir tarasa \'e bır heliıs1 ve el&· 
trik ve terk-OS suyu tesisatını ha
vi bırlunan tamamı 45 metre mu
ra·bbaı saha üzerine inşa ed'lıniş 
10000 on bin lira kıymeti mu
hammenesinde lciıııgir bir düıkkan 
şuyuunun izaJeı;i zımnında açık 
arttı.mıaya kx:ınıUmııştur. Bu gay
ri menkufün evsaf ve taksimat. 
w taf5i.la.tı vaz'ıyed zabıt varaka· 
smda ve keşif raporunda yazılı
tlır. 

Birincı açık arttuıması '2.l/7 /942 
tariJür.e tesadüf eden Salı günü 
saar g den 16 ya kadar Beyoğlu 
Ru'lh Mahkemeleri kalem odasın
tla başkatip De'1Jdinde y"dptlacak
trr. Aııttuma bedeli muhammen 
kıy>rnetin .yüzde yetmi1 beşini 
bt•'.madığı takıdirde mli7.ayede on 
gün trmd:t edilerek n: .oi açık 
art!lı!11l1ası 31/7/942 tarihine nıü
M<hf cımıa gifnü saat H den 16 
ya kada.r 1cra edilerek en çok at11-
tırana kat'i otarak ihale ediiecek
t'r. lbale gününe kadbr birikımiş 
ve birikecek beled ye bina vergi.
lerile <"O:af icaresi his:>edarlara 
ı-e ih'a2ı> pulu, dell.l.liye rüsumu, 
20 S('n~l:l< taviz bedeli, tapu ve 
kada9\m harçlan mü~teriye ait
t;r, Artıı1rmaya iştirak eılecek 

kimselerin gayrı menkuliin mu· 
'hamıN!n 'lmımetinin yüzde yedi 
buçujhı nisbetinde ;-ey ak~< sini 

v~ya m!Jl1i bir ban.k:::nın bu nL~
b.:t.(e !em'nat mektubı.:nu ve nıc!e 
ri sarttır. A.:o:ıtI!l'ma .bld<'linin 1'en
ıt:sine ihale olunan tarafından 
ıhale gi.nümden ıtilı ren Vd .e
cek n ilhlet içinde ınalıJ<eme ka
sasına iidenmesı mecburid r. (i. 
der..ıncdi[;i ra.kdıroe ihale fechP
tU!-c-r( k l.:C'nuısiııa n evvel ıen 

yü.lı<'k tck.I:file bulı.:n3n k·mse 
arze-trni!i l)lr!uğu b~dcl i!.e a:ım~ğa 
razı o'.unsa ana ihale ed lece · ve 
O da razı omraz •C ·a bulunamaz
sa hemen .vedi gün müddetle art
tırmaya ç arıl~caktır. Yapılacak 

Han aliikadarlara tebli1'1 edihni
yecektir. Mii.zayeı]e sonunda en 
9ci1< amıtana kat'i olarak ihale 
edrkcek vp tıer iki hal'ıle birinci 
ihale edi1en kimse iki ihale are
sındaki farkıtan ve zarardan meıt
ul tutulacakltr. İhale becidi farkı. 
\"e geçen s ünlerin yüLdt be~ fa .. 
i7.i ayrıca hükme Hacet kalmaksı· 
zın tahsil olunacakıtır. İpot~k sa
hibi alacakiı!larla diğer al:iı.kadar
ların gayri mer.lkul i.'-u>riııdeki 

lıakllarını ve faiz \"e masrafa ve 
sai,..ye dair olan haıc ve ı~.ala
rını il •. n tarihinden itibaren on 
beş gün içinde evrakı mı.iGbitele
rile sal1Ş nıemmu bulunan mah
keme başkMı<bı e b.ld mıeleri 
!azımtlır. Aksi taJrd rde hakları 
tapu sicil'lerile \ahit o':noıyanlar 
satış bedelinin pa:·la~masındlın 
hariç kalacaklardır. Mürzaycdeye 
istirak edenlerin b" ün satll'j şart
ları11J ka>bul etm" ve evvelden 
öğrenmiş ve bilPrelt gayri men
kule talip bulunmuş oldui<ları 
add<"dil~k so.m·adı;n itira_Jan 
mesmu olamıyacal!ından satıı 
günilr.rlen evvel talipler;n gayri 
menkuiü gezip gönmeleri ve faz
Jıa malumat almak st ~enlerin 
942/27 No. ih mahkeme baskaLi
bine ırAr.acaat etın,,leri ;ı;., olu-
nıu-. ~/27 
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H A SAN ViTAMiN KRE M .LER • 
1 

Vücut için vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bi lir. Cilt iç in de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa v.., Amerikanın ıtriyat ve güze ilik enstitüleri vitaminli kremi istimal ebneğe ba,lamı§lar ve 
güzel neticeler elde etmişlerdir. Ciltlerini ~)emek l'e gayri tabiilikler ini ve enfekıiyonlan nı gidermek yolundaki eayele rinin tahakkuku üzerine bilhas aa kadınlar araaında müthif bir heyecan tevlit eden bu krem· 
ler bütün müıtahzaratı alemşümul bir mahiyet alan Eczacı H asa'nın enerjik mesaiıile i&tihz ar edilebilmit ve Hasan Vitamin Kremleri namile piyasaya ç ıkarılmıttır . Yüzdeki sivilceler le ergenlikler ve buruşuklukları 
izale eden, ihtiyarları gençle§t İren , gençleri güzellC§tİren bu kremler i derhal ve bilateredd üt istimal ediniz. Hasan Deposu ve ıubelerinde Küçük Tüp 17,5, Büyük 30, Dört misli büyük kavanoz 125 kuruştur. 

Tarihi Tefrika: 106 

Ehlisalibe Karş ı Kılıç Arslan TESİR İ K A T'İ 
TAZE MEYVALABDAN İSTİHSAL EDİLMIŞ 

g D R iS M 0 S H i L 
\.. ____ _ 

Yazan : M. Sami Karayel _J 

ü v k 1 e r ; Hıristiyanhğın mukaddes 
beldesi olan Arzımukaddesi zapte·iti 

(GAZOZ J, U) 

L MONATASI c;:tt;;u;e ruilane sefah::-t;c-rle 
b n t tü., hay yetim k1'an 
Krol:<;e en adi taıbaı<dJau naLk a
ır,sın<la en iri y;ırı güzd a<la.'11-
lar inti'.ıap ett.i. U~andııkça bun
forı. foda ediyordu. Hiç ki:ru;o_ ar
t •. ;.. Kr.c.ı..içı.:nio .kıx-as1 Ot!znaık ıstc~ 

ır ·ymtıu. Evlenmek ;çir. is>..inııyet
t• n vaıııgcvmeBini arzu ettiği gEn
cdi bir Türk müslüman bu teklifi 
n~ldc:tımok cür'e~kiı;-Jığında bulun
d.ı. Bu, KraHçenirı. ~öhret ve hay
s.yetini .Lekeliyen sefaiıatier Gür
culerin ıhürriyetlerinm muhafaza
sına hizmet ıotti. 

Güreüıst.aıı Selçukilemı Wıh 

twkunüne düşmtık illere idi. Scıçu-
kiler Rumlar ta.rafmdan tehdidata 
maruz bulunınadıklarmdan, eh.li
sali'l>m geçmesi yüzünden gaile
lere duçar olmadıklanııdan h.iküm 
ve nüfllilların1 F'n:at ta-raflarına 

doğru ~ikçe tevGie imkiııı bulu
yorlardı, 

İstaıııbu l lmıpar>Pb:>rl Uığu Lltin
lcr eline d Ü.,<rnÜl}tÜ. Rum İrnpara
tor"kığu bin rıı.iişkülatla ve Kc>nıya 
Sdçıııkilerirıin himayesi!ııde İznik
t-0 l.TrJparat.orluk kuımuştu. Jo;hli
salip akınları şinxl.ilik kesilnıi:i gi
bi idi. Binae.ı.aleyttı, Türkıle:-, ser
iı<>Gt Jraldıklarından da-hili iş'erİJli 
tamim ediyorlar .. ve, etrafta bu
l=m pürüzlere el a.tıınıya vaıkit 
bu a1bi li1yorlardı. 

Güroüstanın cenı.Jrunda kain 
olan memleketler o zaman art:k 
tı.rwti,y<ltn hükümdarlarına tfıhi 

'iklı. Adeta parça haliııı<le idiler. 
Ve bi4- kıs un parçalar da Tü rJr 
Emi..-.lerinin elinde idi. 

Bıınlardan i>iri olan Mes'ut E
met şdlrincle hükümran oluyordu. 
Alaettirı Keyk".Jbat, Hasan Man
auru ve Kiihtayı b:ınun elinden 
zapt..tti. 

Hasan Mansur, Sıvoola Malatya 
arasında Kangaldan öteye<iir. De· 
re lçimM! çukur b ir vadidedir. 

Gürcüsta.nın cenubunda Orto
kidas ailelerine mensup olan hü
kümdarlar vardı. Bu Ortokides-

ler, yahut Ertokiler, Selçukiler gi
J:ıı Türk nesıinden olup bu mem
k , tte yerlcşmi.şler<:!i. Bu muha· 
c reti akvam düşünülünce hayret
lere düşrr:emd< kabil dcgildi. Ta
taTi.itanın "'11lakından harok:el werı 
bu Tüı•klerin ne kadar çok yerlere 1 

' yayıldıklarını gördük. Azim kuv-

• 
Lezzeti Hoş• içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: Fiatı 60 kuru§. 
Sıhhat »C İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

İstanb ul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilanla rı 

~ yazıiJ mevadın k1&palı zarfla cjtısılttrncleri hizalarında yazılı eün. saat ve mahallerdeki ASk.eri sa.tlıll Alma 
Ko..,ıisyonJarmda yaptlacahlu. Talıple-Mn k.o1nwıl \"u.ikaJariyle tekli! mektuplarını iha!e saallcr:inckn bLr saat evvel ait 
01\iı.::g ... lrom~y<>:na yC:nTı€lar:i. 

c)~i 

Odun 
Odun 
Odtul 
KılYU&ı etı 
Slgır ~ti 

Kcyun eti l<uyrufu ;J ı; 
Sığır eti 

Mıktarı 

Kilo 

500,000 
~oo.ooo 

600,001) 

Tutarı 
Lira 

16,000 
JC,000 
16,000 
28,UO 
21,180 

36,401! 
~2,000 

Teminatı 
Lira 

-
1200 
1200 
1200 
2118 ) 
1588,50) 

2730 
mo 

ihale güıı, &a•t ve Mahalli. 

29/6/942 15 Ardahan. 
211/6/94~ 17 Ardahan 
19/6/942 16 Ardahan 

1/7/942 ı e AQı 

2/7/942 18 Sıvas 

2/7/942 11- Sıvas.. 

vetlerle Arabist.ana, Anadolu iç· 
lerıne w garlı<> d1:>ğru yayılan bu 
mırhadr Türkler, Halifeler lınpa
ratorluğunu ~iddetle sarstılar. Ve 
ellerine aldılar. HnistiyanJığ1n 

mukaddes beldesi olan Arzı Mu
ıkaddeei t:>htı hükümlerine aJdı
Jar. Burıun üzerine Avrupanın 

en u-zak yerlerinden Türkl€ri tar
det.ınek üzere binlerce adamlar 
geldi. Fra.nklar vesair ehlisalip, 
Tiirl< İmparatorlı.ığur,u te-zelzüle 
uı;ratmak }çın uğraşttlaır. Fa-kat 
Anclolu divarı... Filistin yolları 
eııl16alibi:n mc-..arı oldu. Miiyon
larca hrri<ıtiyan orduları Türklerin 
kahlıar ıl<uvvetleri 'karşısuıda mafı

\'<llup .gıitti. 

K;.bo.k 

!5,3-00 
15,300 
86,000 
60,000 
%5,000 
ao,ooo 
15,000 
4.000 

25,000 E.lilisalıp, lstanbul İınparatıorlu
ğu Tilıık akınları önünde perişan 
olup giderken bir yandan da As
yarun iıçerilerinden dunnadan 
Türk muhacereti devam ed~p du
ruyordu. 

Asya, yen.iden Çin hudutların
dan ta, Kafiı.as önlerine kadar 
Tür.k muhacir kıallarile yürüyor
du. Bunlar Pıtiıya il.? Avrupanın 
iiki ucunda ve Anadolu ile Suri
ycde telaki ediyorlardı. 

Haraem Sult<,,ı"ilarının >kuvveti 
o zamana kadar Tatar kavim!eı-i
nin Asyanın garp vilayetlerine a
kın yapınalal'ına mıi.ni oloınu.~u. 
Bu hnparatorluğurıı oon Sultanı 
olan Celiilettin (Şaı'kta yetiıjen 

hükümdarların en büyüklerinden
dir) 1raruıı gaıiblr.ide k.iin olan 
~iün memahki zoptetmek tehli
kesini gösteriyordu. 

Bu tehlil?<e Anadou:l Selçuk Hü
kU'!T.dan ile Şam H~ kümdarı ol.an 
Şerefle b;ı,birlerir.i blr~-tirdi. 

(Det1ll0™ var) 

Taze ıat>Ul.l'f 

Dom.ate. 
Yeşıl biber 

19,250 1443.75 l/'iı9-!2 il En.Jncan. 
c147:t (8502) 

280.600 xno ltoyım eti ahnaca:id-ı:r. ,-.-.-. _______ , _ __ -:,-:,-:,_ :;;;;;_·-.,-.-.- .-.-,.-.:-. ::::::::--
K2p::lı zarf!o olmiltmc.sl 3/7/!>42 Cu- f' .... ~ 11 

:.~ s;~:;,.·~:·~o!:,:~:.'~:ı: j I IST ANBUL BELEDiYESi 1LANLARIJ 
Iıu:akttt, Kilosunun tahı:nm bedrli 70 \. 
kuruş ı.)k temin.ah 11.0[>0 liradır, Ta- 1 

lipleı 'n kanun.l vesi~a!a;-iı:f}e teklif 1 TaJn:nirı Bed<"li 
m"kt 1 p1arını ihale sa:i'tintlec bir saat 
~""·c: JtornL·~·yona vr-rmeleri. itır.fye Hort;,ı.ınJanuda :\1:ay-..s &43 SO· 

nlına kıa.da.r ıruhur ('ıdot'Cl"k tahminen 
10,000 ad('t deli~ 11.:ı)"lak surpti.yle 
ıamıri. 

(133 - 6454) .. 
500 t<:>n balyalı J.:uru ot kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Ki
losun.un to.hmin fiatı 7 kunr,;tur. 
İ!ıalesi 1/7/942 çar§aır, a günü 
saat 11 de Esk.i.<jelti:ıle aSkeri sa
tı.'l alıma lromisyoı:n.ında y<ıpıla

caktn-. 50 tondan ~ağı ol:roaınıak 
üzere aıyn ayn taliplere de ;:rıale 
edilebilir. Taliplerin kanuni vesi
kalsrile tekbf mElktuplannı ihale 
saatinden bir saat evvel knırıdı>o-
yona vermeleri. (112) (6370) 

2000,00 

1343,W 

)2.50,-00 

150,00 

101,14: Teıniı.lik işleri K.oşwn 'kılk.ımlarının 
in,alindr kulla'Ilt]m.:ı.k ÜP.t·ırc al.?nacak 
(16) l<al<uı. ı=lıo•me. --·-~~~~~ 

243,75 Çöp uai>ala'! tekerieklerlnin ima
Vntl.~ ku1aıWmak tizı•ı·e alınacak 8,000 
oıd:<>t p<>nn,,k, 5,000 adet İcpit ve 500 
a.c~t Araba ba~lığı. 

~ bedelleri ile ilk tf'rrıincıt 

a.;c<: ekıoi-11.m•Je konul ııuşi.u<. 
mlktnrlan ,...Wnda yıızılı işler SŞ<"l &yrı 

1 

Ş;ııı1o>ıuıııelcri Zabıt ve Ml1'1mclat MüdUrl~ğü kaıeminde görı.ilcbilir. 

iıhıaJcJcri J0/7/942 Cuma günü saat H de Daimi Enoümeııde yapılacakiıı•. 
ITal>p],)l"İ:ı İlk .teminat mak;bw: veya ır.e<.tu.ıılan ve kıiınW1"11 ibrazı ıa:znn gelen 
di,1-·r 'Yoe&ikalario7ie ib.ale güınü.ı mu'3yyen saatte Daincı Ehcümende bulunmaları. 

ı--~~~~~~~~~~~~- (890i) 

De,-Jet Kon.scrvatuan TemLlilen 

•ANTEG01''E• 

Deniz Gedikli Erba'I Orta Okulu Mü
dürlüğünden: 

Reji: Pro! Carl Ebert, 
Müı.\k: Ferit Alnar. 

K<>ronun İş1'rakiyle 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
Mevw;m d.olar..siyli> 1.7.1942 tarilıirulen itibaren hareket saatlerinde aşağıda 

""".erilen değı.,!'Wc yapılmı:tır. 

1 - Ankara P. T. T. den saat H cı.e 'kalkan (J((ıbüe 15.15 de kıal.kacal<:tır. 

2 - ADkarıwJan Elauğa 14.25 c>e k$1.l~an •y;ı-e:re 15.4.0 da Ankarodan 
İlıf;;ıtıbııla 14.40 da tra.Tu.an tayyare 16 da, Aıı.k;ııradan Adımaya 14,30 da kalkan 
~re 15,50 de kalkacaktır. 

1 _ Bu ;rıl do&rudan dojtruya Donmn;aya ""vıkedilme:ı: üzere orta okul 
aııeızun)a.nndan t.alebe ka~">t edilecektir. . 

2 _ iıstaııbul ve civanlld<.n müra.:aat edecekler I.stanbul Deniz Komu-
lanlıf:DW. Mercin Vf ci\"3.rından mür.ıcut cdec<l<ler de Mer,lnd•ki Ob.""U! fil

durlu~. 
3 _ İst&nbul "" Mersin nunt3'ta11 haricinde bu1·ınanı.ınn bulundukları 

Mkertiıl:: Şube.Lerbl~ cii!eltçe ne bildicec ~r ve bu d.ilMç.cnin bir nüshasını 
ıl& İstadı\ıl Den.iz Ke>mutanJıtuı.a veya Met'S<lldel<! Okula iıindereceklerdir. 

B.l~tıer 50 Jrunışt;Jn başlar. 5 ve 7 
'ferrınİUZ grce 12 Te-nunuz geee ve 
gündüz Ses Sineması. Yalruz ~ 'I\.'m
el1. Giş~ler her g\;n 14 - 18 e kadar 
a.çıktır. TcL 49369. 

3 - i~tcınbuldan .Aı::k-ara.~ Adona ~ Elb.ılğa_ 
Ada=d= İstanbul, Ankaraya 

ZAYİ - NU:!us t('"l.[lrerem) ..ıyi et-
Ellz1f'<lan Ankara ve İıstanbııl sererirrinin harek~t .s:aatlrı"inde değtşlkltk 

yok1ıur. 

• _ K~~ 1/6/942 ıarllılnden 30/9/94~ tarihine lud•r devam cde-
ıtinı. YrtYiıU çık.a.r'G<Cağımdal:ı r.s/tiıı:;.;_ 4 - Ankara - Mana ve Ad.ana - A.ııık:ara <.Paz.an eekr]erl kaldı-

c<t<:tit <6576• 
ilin hük.'T.Ü yoktur. nlm~tt. <4601> <69M 

Kaptı kaçtı -Kamyonet satın ahnacak 
A2arnl b1" mlu:k F<n ve')'a ŞevrO le, yeni veya az kullanıl~ bir kaptı 

t.çtı _ ıı:.amyouet satın aJllW:akt.r. Ka ruıerisiı olabi,;rJ. Araba:nın mu.f'1soal 
ewıa!ı ile -•rt fjyatKlın ve nerede b~hmduğunu bir mektupla <!)<•det 
Om= İı;letm.eoô Ilü7'00 R("Vir Am~rlıııi> adresine acele bil<tiri!mesi. <687h 

Ç<ı:rşamba Sultan Sılim ~ nu
nı~rıa 33 Hıkr.ıi iLERLER 

Suhip ve Başmuharriri El= iuet 
~.>ice - NC§r:yat Direklörü 

Ccv.ret KARABİLGIN 
SON TELGRAF MATBAASI 

ğu= ahn:.:~;,~,i~~u~~= ,ıf ~-~ .. =.:·:~:p~ . ~:.:~:-.:. -._·-.-,!), remi zayi. ettan. Yenlslni alacağım-

dan l"Ski.ıınm hükmü yoktur. 
Aksa.roy Horhor caddesi Nu.or.ara 
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ağzına gehmşl.erdi. Tarn.rıi me
muru 'bir kere d<Jiıa başını kal
dırdı.ğı zaman, heri.f'iın yerinde 
yeller estıiğin.i gördü. Kendi ken
di:ne bir küfür savu.ı:du \>ıe tram
va)"ian aşağıya ;rtladl. Fakat pe
§ınden grtti~ adam kaytı&ıııuştu. 

Yaya kaldırmıının kenarında ne 
yapmak lazım geldiğini düşünür
iken birisi aı1kaıdan e~i sılkıtı. • 
Tal=ıri memuru lb.irden başım -çe-
vırdiği ııa.man, karşısında tanıdık 

bir !Iİnla gördü. Gazete muhbiri 
Ko!Ji'yi tan:ırnışb: 

_ Vay sen burala.rtla ne an-
y-OmJil? 

- Sen ne aırıyoraun·? 
- Ben birisine 'bakıyorum. 
- Şu takip etiğin herifi. mi. k ay-

t>eıin? Ben sana söy~e;ı.im. O 

l:ıin.dlm. Nasıl olıdu da beni gör• siıımaya değil, operete gitti~ri·ni 
rr.ecbniz, a.'11ıyamadım. söyledi. 

Kolli :ı:ıu takibin nasııl olsa b'ir Con Leli Matmazelin bu geve-
ycrde inkrtaa uğrıyacağını Jrn:bul zeliID!erine çdk alışkındı. l\1illi 
etmiş görünüyordu. Taharri me- 'Ireıı.t ıkıt.k dört yaşlarında lka-
murundarıı ayrıldı. Meydaında.ki dar, zayıf yüzlü bir kadındı. Za-
saat.e encl~li bir göz atarak, o da man.ıt:ıı:la güzelce bir şey olduğu 

şimdi' bir g01ge gıbi, y<!l"altı de- yortıl.tı h;tasyoounun ıınerdh·enl.e- j anlaştlııyorou. Gözleri harillrnliide 
miryo!ıu i<ıtaızyc111un:dan ll§ıtğrya rinden a.şağl iındi. ı i.di. &Yrdu: 
indi, gitti. 1c· . - Siz neden arada bh· sine-

Talıarri memuru şaşı.rdı.: 1 maya gitıniy<omunuz, şaşıyoruıın. 
- Sen bu adamı tanıyoor mu- Franlk Sı.tblıın'un katibi Matma- _ Anılaımadım. 

sun? ızel Milli Trent sinemayı 901< se-
- Ehh'h ! Mesleğiımıiıı iıeaıbı ta- verdi. Her alujaım hafif bir yemek 

nırnaJıılığıımız lazmı. yer, sonra sinemalardan :biri•ne 
T aharri memuru B1'J'Vll sordu: giderdi. Koni, matıınaze!in bu 
_.Kimdir bu adam? husuoiyetleı~ni ogreımıek .ıı;m, 

Kolli bu suari hlç anlamamaz- uzun zaman W>k.ikler, takipler 
lıkıtan geldi. ya,pm11jtı. 

Tailıarri mc·muruc.uın birnz canı Bir a!kşam da Malımazel Trent'i 
sıkılm~tı : ' tıeklcm€ik icap ebnişt"i. Faıkat o 

_ Peki, onu tak~p ettiğimi ne- akşam l\fatmao'eJ Trent göriinme-

ı-eden anladınız? nıi~i. 
Kolıl.i .ku.Jağu:a üruldadı: Ertesi sabah, büroda işe başla-
- Sana söyliyeyim. Çünkü ben mak üzere dosyalarım açarken, 

de 0 adam1 t ahlp ediyordum. Si· gevezel>k etmekten pek h~Jaoon 
zin atkaııı:«l an ben de t.ramva.ya Matroa:ıel Trent bir gece e'V'Veli 

Con Leli önÜ'Dldeki evra>ka dal· 
mı~tı. Milli devan1 etti: 

- Yani akşamları şuraya, bu
raya çıilomyorsunuz. Herhalde ev
lisiniz galiba! 

- Ben evli dlmadığmıı galiba 
siu yüz defa söyledim. 

- Aıh, evlililk n e iyi şeydir. Be
!llim de sevdiğim lbir kocam olsa, 
onUllla tatlı tatlı lııonuş.maık için 
hiç sine nalara mı giderim? İnsa· 
nın ıkendi evi başka şey! 

- Bari bir rac~..ı almn! 
( Deu<>1m ı:ar) 

29 Haziran 1942 
. 

18 00 ~ n J.!emlekel Saat A· 
7an. 

1,8.03 MUzik: Radyo Dans Ork<S
(Nibıiıd Eoengln İdarasin<ld. 

18.50 Müzôk: Fasıl Hey'eti. 
19.30 Memleıceı Saat A;rarı ~e Alaıuı , 

Haberler i. 
19 45 Strbeıı;t 10 Dakika. 

19.55 Mla.ik: Rasi Mııl<am.ı. 
20.15 :ıtıaıc1yo Gazctooi. 

20.45 Müzil<: Bir Mar~ Öğruıiyo. 
~ - Denizıcl!eı· Marşı. Bıes
teliyec Cemal Rqid Rey. 

21.00 Ziraa t Takvimi. 

21.10 l\!"Jüa;ik: Saı-l<J \•e Tiiırkülcr. 

21.30 Xmuşma (Poot.a Kulusu). 
21.( 5 Milı:ik: Radyo Senıtkıni Ort<..,.,._ 

tr...L (Şef: Dr. Preelnrius). 
22.30 Memleket Saat AJ>arı ve Ajanıı 

Haberleri ve Borsalar. 
22.45/22.50 Yarınki Pnıgnım ve Ka-

• panış 

Zühreviye ve CUdcyoe Mütehass1'ı 

Dr • Bayrı Omer 
Ögledeo SO<>ra Beyoğlu Aila Ca
mii karaısı Hasan Apart. No. 133. 

Tel: 4S58~ 

Devlet ll~m irynlları ve limanları İşletme U. idaresi ilanları 
:lfohammen b<>deli 33000 (oturı üç bin alh ;yilı) lira olan B ad< l Betonı~ 

yer 24/7/1942 Cuma günü saat 15,30 da kapalı 218.l"f u.-ulü ile A1'knrada İdaro 
bln<ısında toplanan MPl'kez 9 uncu k.omi6yontınca sa1ın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin 25::!0 (İki bin beş yüz yirn1i) lir'll-k ;nuyai;kat 
temi~at ilr kanunun tayin ettiği v~sikaları ye teklalt•rini ayni gUrı s~at 14,3C 
a kadar adı geçen Komisyon Reisliğine \"eT·•. pJı>ri Jdzın,dır. 

Şartnamt·ler parasız olarak A'T!.karada Malz.t>me Datre::indt·n, H~ycirırpa-
iada T~llüm ve Sf'\'k Şpfliğinden temin olunur. «6696> 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Kanıpa. iştirak ed/ıcr-k talebenin ekn ı·k • .. esıkalarını Ka.'l'fıp K nıa.-ıdar.tll 

ğroo. t.t•vdi etnl<' !er{. <6092> 

:( HALK SÜTUNU) J 

Ders almak istiyor 
Fiı..ik ''e Kinzya dersleri almak lsti

yorı;m, Çabuk ve kO]ay öğreleı>ek bi

risini nrıyorwn. Arzu edenJerin Sıon 
Telgraf Gaz~t"E!Gi Halk Sütun'OOda S . 

G. re=nzine müracaat. 

Oı ta mektep mezuna genç 
bir kız iş mıyor 

Bu yıl orta mektepten muvaf
!a.kiyetle meı:un dl'muş genç b'r 
kız re9.lll!l, l:ıınmsi müessesele<de 
iş aramal<Wadır. Daktilo da bilir. 
Kendisini tavzif etımek istiyen 
muhterem iş sahipler nin Son 
'lrlgraf 1falk Sütununda M. rem
zine ya:ıımaları mercudur. 

lı arıyan genç bir kız 
Ort.ı okul mezunıiyet imıtihan

l:arıncia yalınız bir dersoen ilkımali 
ola!' yazıısı düzgün., hesabı kıuv
vetlli bir genç kıız şayaru itimat 
bir müessesede iş aramakta&ır. 
Bhraz dlaklti.lo da bilir. Talip olan
kırın Haıllı: Sü1nınwı<la S. K. ıem
zir.e müracaat olunması. rica o
lunur. 

İkmale kalanlara ders 
veriyorlar 

Fvn fakültesi riyaziye fizik 
Ş'Ubesinden mezun 'bi.r1kaç arlkadaş 
iknıole kalan talebelere ve ayırı<:a 
ders!eri.ni kuvv.,tlendirnıek istl• 
yeııleTe tek-ma dersleri veririz. 
M"" a~t V~eeikr Bozdoğan
kemeri No. 39. 

Açık konur::ıa 
G. S:- Danıncz üzerine s:z.e 

fizik ve kimya d~rsi vermek fu. 
zer<> Yerebatanda kiJrcya enstiti;.
sü kimya mühenıdisi son sınıfın
dan 1164 numaralı Mustafa Sükas 
ımüraNıat etmişn'r. MumaiJ.eyh 'n 
ad::esine bir mektup yollıyarak 
adresinizi bi!d;rıneniz mercudur. 

inşallah karagöz· 
lerle l'Jaşrolursun 

(2 inci sa.hi!edaı Dev.ım) 
Da.vacı, kı:>ridor<h ya.nana lop]anan 

üç beş kişiye deı·t yfüıoltrkenı. imam 
Fatin Joc-n<li ke:ıdi!ne söylenerek u
:o:ı.klaştı: 

- Seocien ala Karagöz mü o!u!", 
K~ JayafetJ; her>!?... İn~mllab, 
dlrette de KaragUz.lcrl.e :haşir olu.a:-
sun! .. , 

HÜSEYİN BEHÇE'l' 

BurusukluklarJmr • 

Nasıl 
Giderdim. 

Güzellık Mute. 
ı. a ssıslannın ve 
'ozde'"Buruşuk

luk tara karı ı ·· 
musıahzaratin 

adem ı muvıtta . 

k ı yeı; nden sonra 

ı-. ı tıtoE t al"ıLac a ıı: 

IASIT • •• TE Davı 
MAllJıt.tı r aıa rı• OA 

Akşamlan 

Jatmaıdan -ev. 
veı, tıerkJbıne 

genç hayııan

la rtn hüceyre- ....--.,,. 
1erınden istlh· 
raç edllen BI -
OCEL karışlı· 

rılmJş bir k.ren1 
ta tb!k •dl yo
rum Bu. tıpkı 

U!dlnJzln l'll -
O.:EL·ı gtbı

dır 6lbrlAn1ız 

o1an bu cevher zayesınde zayıfla• 
mı$ clldlruz beslenecek, tazC'le.;'p 
cençleşocek Bu cild gıdası, bütün 
dunyada tanınmış bır cı1ct mUte• 
hassısı tarafından krşf ve halı ha• 
:ıırda pembe renkteki Tokalo!l kre· 
mınin terkıbıne ithal ed1ln11ştır. 

Her ak&am yatmazdan evvel ye• 
gant cıld g1dosı olan bu BIOCEL 'il 
kremi kullanınız. Sabahln.rı da 
beyaı renk~kl Tokalon kremini 
tulJanJnız O clJdı besler, açık. me• 
samelt"r1 sıklaştırır ve •tı.takya)ı 

ltın mUmkun olan en mükemmel 
bır e.Sa'J ~~k:I eder Bu tks kremiD 
lstın1al1nde muessır netlceler ga,.. 
r anl!lldlr Aksi halde verdlğlnll 

oaranın lkl misli tade olunur. 
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TÜRKİYE CUMHURİY ETl 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

liermayctıi: 100,000,000 Türk Lir:111 

Şube ve Ajanıı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı n · ihbarsız t~arruf hesa!!lann~a ell 
u 50 liruı bnlunaniııı'a sen~d• 4 defa ~ekilffek lnı!"'& ııe qaıı;1dakl 

pllna ıı:öre ikramiye dağıtılacaktır. 

f .... 1.00. Liralık 
6 • IOI • 
' • 251 • 

(8 • 111 • 
180 • .. • 
120 • • • 
180 • 19 • 

(.001! 
ı.ooo 
1.GOO 
4.080 
5..IHIO 
«.800 
uoc 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ını ralar bir ııene 1ç;nde rıo liradan 
açaj!ı düşmiveruere ikramiye cıkt ı~ takd'rde % 2~ fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: ı Eylı'.i l. 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haz'ran tarilıleııiııde celdlecektir. 


