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Sahip •• 11....,.~ı....nrı: ıı:RM lzzn BXNİCll 
, 111 ION TILIBArJ.ABI Y• BABBBLBBI V18BN AlllAU GAZITlll C.:ııeteye ıönderilen enalı: iade edilmez 

Alman taar .. 
ruzun un 

ilk hedefleri 

leningrad
ft.Aoskova

Ka_f kasga 

MISIR CEPHESİ 

. Ml.Romel 
Beklenen 
Taarruza 
geçti! -···---

Bazı mevziler 
İngilizlerin 

elinden alındı 

r--------------------------------~ Anawataaa İıtlhalılıa 4 lncı Yılı 

Alnıan taarruzu son 48 
aaattenberi en tiddetli 
inki!af!arını kaydebniye 
başlamı§tır. TaarruLun 

ilk hedeflerini Lening• 
rad- Moskova· Kafkasya 
diye çerçevelemek müm
kündür, 

fngiliz ordusuna tak- 1 Elall'me~n'd: da.r miidafa~ hatt1111 ~ l'<keaderiyeye kadar diğer ihtiyat müdafaa hatlarını gösterir bari~ 

Hataylılar Bugün 
En Büyük Bagr.am
larını Kutluyorlar 
Sabahleyin Antakyada büyük 
tören yapıldı ve kahraman or· 
dunun geçi ti iftiharla seyredildi 
Antak)a 5 (Ht:>U>i)- Bugün; 

- Hatayııı kurluhışu un 4 üncü 
yıkJ;,,uımütlür. 

viye ve her türlü Kahıre de vazıyet 

, ETEM /ZZET".BENl;E· ı malzeme yağdırılıyor 'ff r. bir e OK-
Vi~i 5 (A.A.)- Th 1mel, E!al~- 1 Ç Ş Y Y 

Şark ccphc;indo son kırk sekiz / 
;·-~tljr, Alman taarruzu şiddetli 
ını"~a!lar kaydclmiy-0 ba~!Jdı. 
Alınaoların ilk hede-flel'İni Le· 
n·n;;rzd • Moskova • Kafkas~ a· 
n.~ lt:~il t'ftii:'ini SÖ)lc8"'k )~Cr
"1Z • •a3 :lnıaı. Almanlar, ı;eçcn 
yılkı laJrruz tecriibell>l'inılen ivi 
ders alıııı~ olarak hu dda claha 
nıiile~nn; ve daha sağlam adım· 
l<ır atınak kararınd,ıdırlıır. Kerç 
'r Sın.stopol bu kar~rın ill ıııi
~a ıı, ridir, Leningradı da her ne 
pahasına olursa oı,uu dti~iinnek 
gay~t \·e irad~i krndin.i g;1~ter. 
mrht~dir. Çtinldi, Sov3·rt ıımka
~cmeüniu ciddiyeti lı:arşısuıda 
Alınanlar harbin bu l'&'L da bit
nıi~rbilrrcğini güzö.;iindc tuta· 
ruk ~us tepleriude kıışladıkları 
takdirdr esaslı mr mtldafaa hat
tında tutun1uay1 ve az kov\·ctlt' 
hrr tii-rlii haz1rhkla kışı ge.çirı1u~: 

rraynin' <k>ğusunca tasrru,;.ı geç 'muş gibi ftalk 
mışf. r, Bazı ll'<1'\7:Ieı- l.n~ılızı<'?"'ın ' 

eli•ı<kn ;ılınmıştır. su··•-u""net~.e ı·şıone 

11 h1uhalt.kak ki, tasarl:yor ve ona 
ı:urc admılannı atıyorlar. Görii
nıir le, Ru• nıukanmetinin yıkıI
Dlftsmın pek Z.>r olacağı anıa,~ı. 
nıaktadır B ll.' • · e ı, Rus ordu.."lı "er 
)''" ·rk'I ' ~ 1 •<ı·k, yer yer bozulacak 
Ve fakat h , crhaldr bu yaz içind~ 
" «ıııu da R t~lrı kn us ordusunu imha 
, 1 n<.> Alnıaıı iktidarı dışında 
'"' atakt n lnr '.'· uunun için, Alman· 

tenıngrad pil ...... d h 
llirhi e . ..... ruzunu e er 
ı ld ç tınh~ıtıe raii'nıoo ortadan 
"u ırmak 
nıokt , ve çok tuprok kazıın-

an zıyade i<uvrnt ve enıllf
)~t l<uı.anın·'- . 
d 1 "" uıııı ''" kararında .. ır ar ı·-k . ' ·l:•r, bu yaz sun1111a kadar 

1 nıugrad dii•iirülür, ;\loskou 
e. ae,' ·ı· ... 

~ 4;ıra ırse ,;.aıııal ve merkl"z 
ttplı . > 
t< k ;:'ınde Alman <>rdusu gele· 

'

• 
1 ~ lıakıınırulan emuiyeti te· 

ıs etın· · 
L 1. ış ve Rus orduswıu hir 
l •> ; ~tniş, ı:eriletmiı; -ve As)a 
~~f,'rc ruıa 'ıirıni\ş 'Olur. Ki, hu da 

1 k kı~ın \'C l aıın inkiu( 
C< <ll'k 1 • d' .,.. 
nı· ıa ısdcri kar~ısında Al-
• •ııya i\'İıı biiyük fii,.üde bir ka· 
··ıı~ te . ' 
b ınuı cd<'lıilecekt'r Nı'haqt 1lvn-· .... " .,., 
İleri!' LIJ'ettc ,\iman ordusu daha 
ıııaı.. ere Hrnıak il·. tiyacmı duy-

'17ın k• d' . . . '-' l nılid r .... n J!\~ 1çın m-l' es.ası 
et:ııe~ aa hat.ıı tr,i< vo. talıkiın 
tl'dafüi .~u~ctıJc l?u'i~·aya karjt 
•. \ •ııı ete ı:cçrr ve bir il<ln-

1 «·ı•lıt· 'hl' ı· . tr, t · • •ıııa uıı dahi önlemek 
a ını 1c.... h'l· 

"' 

•• il• ı ır. Ancak, Al· an d 
'•tler~r. ı~uııun bıi~ ük Rus ltuv· 
1\1 k

. ıuı ıııba t>!miş Looingr:ıd 
v tl\'.. , ' 

uı.anıa&;~.vı ele g'f'çLrmiş ve harbin 
d ı· - . kıırşt<;.uıda ltusya da tc-• uı h1r , .. · 
labilııı, .. a~ılet alııu~ olarak ka· 

"" ıçııı b" . b . • farı eld Ulun u nnlıan-
d.;ıvasın: :trnekle beraber Ka{ka• 
b. · . a lıall•tıni bulunması 
ır•ncı =·tt 

AJ ·-· ır. Kufluı6 d.ıvasının ~ .. - .. n rnany3 ,. 
lcr ac"-' lda k"-'andll'acağı nimet· ... • 'f·•ar 1r: 

l - l'etrol "" \'a' b t 1 k fuel'C b"t" · g aşa oma 
~ u un J><'truı nıii.~~<katı 
• - SO\'" t R ' rit 'e ıısyayı l<ıın tec-

roı.ı:," A-~•ıa tıkıııak, h<>i pet· 
n 1U3hruın etuı·"· 3 ı .,...., 

. raka inmek 
rıııads-ına h'k' \le Arap Ya
geçml'k, a ım kunet haline 

4 llindi•t•nı g• .• d 
l. rısın eıı \·e • 

ııı~ mdnı tehdit alı . şı-'11• alnıak J 
Jl<ınya ile rlcle veı ıııek ' •· 

' S - lfarbiıı uıaın;ı.,; 1 takd' . d 
Kafkas 1 'le . . • ırııı e 
, ~O ll I IJ)f.Üttı ınaddl! 
ılıt ncını ve nıuku\f'm,pt . J . Ull">ıır~ 
nrın t\·nıin t•dehilıne imk5.nını 
ar:ııua, , 

. ıı. - Knradeı.i,; •ınin bir iç dt
nızı halınc so~ıua. 

\Dr • am, ı n, : .. s:.ıı.te.ıe) 

İ ıgılizler kar~; taar ·· za gc<;-mış ~ 
lor, fakat hiçbir neitce clre ede- d d• 
mcmişlerdr. evam t: ıyor 
Mıhver uçakları, harp salıasma 

gPlmek!c olan iııg'l'2 tnkv•ye kıt 
al:u·ını durmadan baıdıard;·m<ın 
P'Jmelctt>d:~-Jer. İ>ı e-><kriYP ve 
İs:ı:ailiye br.•mbard Jl'an ;djJ.miş-
tir. 

LO~"DRAYA GÖRE VAZİYET 

Lo.ndra 5 (A.A.)- B.B,C. Mıs;r 
ccı1Lcs 1ndtn ııbııan son Jıam:,ı·ler 
yeni biı· d~g·~:klik b.kLıınıemek
tcd;ı., Dünkü faaliyet bütün gün 

(DPvaını 3 ilı~ü Sahifedı') 

Kursk'ta büyük 
bir meydan mu· 
harebesi oluyor 

lskenderiyede hayat 
normal şeklindedir 
In. •d: ;.ı 5 (A.A.)- B.B.C. Röy

tM· aJü.nsının bir muhabiri ?ırlısır
dan t"'3wde.rdlg;. telgrafla diyor k!: 

c- D0~tun~uz l\'fısı.rtlılar bize 
fümatlarıııı gösteımişlertiir. Ka

hire hal!kı vaz·lf.elerine :;ıüikünctle 
devam etmck.tedfr. Heı,kes sessiz
ce ve hiç bir şey y<Jlmnuş g bi 
çalı~m~ktad:rlar. 

'J'!lbrnğun sukutundanberi her 
kt-s bu hru'biıı mll>Yer ve hürri
yet o;-dusu arasında kat'i bir çar

pışm oldui,'Unu"ictrak e\Jr.c1ıte
dır • 

İS;;C'llderiyedc de hayat no.r
maldir. Gayet sakin b:r şekılde 
işlerıııe giden İ.'lkl'nderiye hal:kı

nın bugiin yü7Jle.ri g~eğe baş
lamıştır. ----c,----

Se.Daaci Nil ordu;u Kumandanı 
Gcueral Ohiııkk 

1 yadadün; 
86 kişi daha 
idam edildi · 

M .sk;}\'a ;; (A.A.)- KUl'S'k cep- 1 
lıcsin.:'c n<"hir civarm.cla şımdi 
tanklar arasınoa b·r çok büyük 
meyda·n rr.uharebesi ohr.aktadır. 
A'\m:ınJ~r nehrin bir noktasında 
öte tarafa oo,g:u atı:ınıtş!ar, ağır 
tank kayıp:aı ~a ııirramışılar. fa
ka'! dıjğcr bir ıv:oktada da Sovyet 
k1t'alaf! yen. ır1üdafaa ha!Drın.a 
çckiknek rorunda ka:mışl~r, bu 
arada Sovyd tankh.rı 5 saat s.l
n.m bir artçı mulıarcb<'Sl verm~
lcrd;r. Bu ımılıort,bede Am>an 
tanklarının :yüzde ;jQ si :>a\aş ha· 
r;ci bı;rakı!aı.ış \ c A:::nanlar ta
an"Uza devam ede.ıniyecek kadar 
fazla za) ıf d;iıı:ı;üış'Jı.lr, 

,İngilizler şimdiyeı 
kadar 4408 uçak 

düşürdüler 

Bu suretle idam 
edilenlerin sayısı 
1300 Ü buluyor 

ı:,_,, t-a, 5 (AA.) -- •B, B, C: ; 
l .Eu~~e ~· dJ.·v .ıutın g ce bi 1 .. 

d •'dıg&Jlıı(' g "-e Çı""!:.o.: }Qya!.yada 

----
ALEUT'taki 

d in 86 ·J ~ id: olu;ın:.. • .ı.ş
Lur. Ba 8Ul"C•lc; H ,,\!'dıin k.J.:lin
d:-. · ri i<l:~ ~ :lı·n~e.ıin sayıaı 
130-0 e b1 .. Jı( o!n ı.J~tl •. Bun·a!·ın 
iç.:lıde tıı-kırn. 0 1 tvlori y.l.kıl3T<lk: . r .. 
ı.. .... ··ıcrı t.cf'ı'Yekô n 1dam eıdi!erı iki 

1 Uy 'ha~ı d~h~l rle~ 1 ::-Cr. 

Londa 5 (A.A.)- B.B.C. Bri
tanya a.navatan hava kuvvel!leri 
h:ıziro.nda gündüz a:unlarında 43 
d'J.~man tayyare.oi d%iiımı-üŞ:er

dir .A ı·cı ta;,'Yareleri de geceleri 
pşırtıcı f:ıt.li)·ı·tl ~ile 12 tayyare 
ta hır p e~m~lerdir. Biı surE.-tle a-

J8pOD üsleri navo.taıı ha\'a kuvvetlerinin şim- R1ızvelt Amerı· -
diye kadar düşüıtlıüglt dü,jiınan 

b b la tıı;'VaN'lcrf.nin yekı'.ınu 4408 e ba- kanın ı·stı·kıa"" ı om a nıyor 1 )i~ •olmU!f.t>r I 

Lon<'lra, 5 (A.A.) - A.mcrik<> Bnh- y 1 Fr ... I 1 •• •• d be 
nye '1 "ırL.i:ıı>;n b>r I• bhg. Aleuı A- , 81! ansız -çı.s g u Dun e ır 
cla•·ıı·u~Ja Anwrlk,_,n U\'aklarının Li<. d. .\ d U 
ı00s: ,de .ı,;· ÇI', Japon üsleri"" ıa:ır- . Ba ape,dt en geç t k •• f d• 
,..., rtt !erl:ıô b;J,• m«·kt<..ıı:r Vi i. 5 (A.A.) _ rransanın Jcnt D U u SO y e 1 

Hcınl:a uç kla.r• K<oka ımıa.: 111 1n "'- Ankara Elçisi Bud~pe}led•ıı geç-1 Londra, 5 (A.A.) _ •B.B.C.• 
tırs tesf~ı~· ,p taarouz .-ı.tm:elıenil~. • · v 'f · · b h k 
Peı~mlrn .Unü., b-Omba ıı.;akları- nu~hr. azı esıııın aşma ge ne - Amerikan isHkl;il ı:ü.nii mü.nase· 

n.1' 3 j:ı ıx•n ınkl:şı' ,.,,.,..;ne "' hi- te ola~ ~iç iyi Fran~anın Budııpe.ş- 1 betile dün ::U. Rm.\ elt bir nutuk 
mayc g<'mlie:inc tanmız ctm-.leroir. te :mçı.sı garda kar_şılamıştır, .. . • • 

su~ lcmıştır. Amerikan Reisicunı· 
hum bu nutkunda Amc.rika Bir· 
!eşile De,lctlcrinin istrklal güniin
de temsil alıınan demokratik, ser· 

(D.-aıııı 3 iln ·ü Sab•fede) 

"•rpten sonra 
Ameri1<alrla. har•! Jıaııl harp

ten -~onray1 clii.şun11ıekre 11ıe~gul

ler.. llarp görE'n 'J1>ıe1,,!eketlere 
l>ıı~day mı gönderı1miy:?cek, hıı

bubatm aUisı ını dagıtılmyacak, 
t YL .. r'>~enm t~e i(..·nJ.<.'11."in çe§idi mi. 

gırtlu.ğo. kacl.ar yayılmıyacak, ·ne
ler rrelcr ytı~••1nıı!)llt'ak?. 

t 

De\'let Ko~r\:ıtfn,•aı·ı tlllchesi !tu grce •.ı-\.ntigon•11n ilk tem~ilini 1 

~tl1'ecclJcrdir, San'atkiır gençler düıı ögle:lcn ~4.kıra, rrji.siirlrrile 
hirlıikte fııbideye g!dcrck çelenk kovmuşlartlır. R<!siınde tale~cyi çcknk 
koyduk.taıı sonra istilJiıl .Maı·ş.ını SÖ>lerken .ı:örül·oı·~ııııLU. 

Bizim l!\:?'ıut!ıı lm bahsi 7,onu
~'<yord"k da. 

- A .. iki gö:::iinı ofeııdiın, şu 
A ır.erlkalı do.<tlarım.: harpten 
smırayt düşi.'ııcc~.k1erir..e 1'arbin 
i iı~ şöyk daha c:alnık t"dbirlen
dn""eyi dii{'iinseler dalıa mı az 
ilJ o(e~rle1?. 

A. ŞEKİP 

RUS CEPHESİ 

ielgorod, 
Volça nsk 
kes"'minde 
ızı ordu. 

çekiliyor 1 

Geçen hafta tahrip 
edilen alman tankları 
800 den aşağı değil! 

250 kilometrelik 
b:r cephe üzerin
de çarpışmalar 

devam ediyor 

Kıl'hranıar Tü~k o.-Uusu bun
dan 4 yıl ewcl b· RGn Hataya 
gi,m'~ VP her tarafta ~un te
w"ü:rlC'rle ka~ılarun ştı, 

Her sene 5 temmu •u en büyük 
ba:- am oforal; kal>ul eden Ha
ta"! ar bu ,.,ı da kurtul~larının 
n!ıdöıı\ın11ilnti bü;'iik bir sevill\'le 
tes'it e~icncc·loledirlc-

Daha sabalıtan Huta -ın her ta
rafı bayıralr1ar. t!ıik!ar ve ç:çek
Tı:-rlc dtmatılmıs., yer yer zafer 
tiıkfan kurulınu')tıtr. Bu meyan
da A'a~ ismet tııöııü, Al;ım 
Gündüz ı·c ŞUkıii Kanatlı cadkle-
IPı-i bayra!<ı~r ve takla:-la süslen
miıJlir. Törcrc! ıştiralt etımt'k ü
zere ki~ykıden akın akın halıJc 
şdı ·rr:i1c m!safir gelrnisl'.r. 

Sabahleyin be meydanında 

biiıyük mer~,.-::m yapılanış ve kah
CD<" n .. 3 Uncll Sahit.O:e) 

BAŞVEKİL 

1 

Dr. REFİK 
SAYDAM 

• 
Dün Parti Merke
zinde Halkbirlikle
ri faaliyeti ile meş-

gul oldular 
Baş< t.«>ı ~1<>< Reli'~ l>ay<i..cn 

bıcün (d- n ı tıe:..b,rıcrtn.ı., n
OON't Veiti!i Vt h ;t,~eFI 
>l:lt,ğu hol~, ;TI!ııri;r-t Hal.it 
Plll'tlsi blıı:mnd i..t.amul İde!>l 
Ht'Y'•ti """~rlyJe Kaza Part; Rt>-

1
, ;.ıe.ıi top!&ntısU><tı bulnnmuı, ls
tanbulu ali.kadar eden C'<Ş!tli !111€· : 
o.delerie lliılit Birlikleri faal;,r.,tı 

. Uıu>riode lz.ahat almı;ı:ır. 
İsl<ırA>ul, ( 

BOGAZİÇİ YOLCULARI ŞJRKETİ 

HAYHİYEDEN DERT YANIYOR 

• v~. 5 (A.A.) - .Mosko,aıdan 
R<»tu!a kadar uzanan hi.r cephe 
üzerinde ; ridetli çarptşmalar diin 
de devam elnıiştir. 
Kurı.k'un doğ'u'1ında Almanlar 

çckilıntı..tc olRn Rıt,lara ağır ka, 
)ıplar rnrdirm~ktedirle.r, 

Vapurlar eh· 
ell remi bırak 

s 
dı? 

Bir İngiliz haberine göre, Rm.· 
laı· Hiel;:orad 'e Volsansk keı;i
mlnde de ~ri ~l'kilıuişlcrdir. 

(Dev; J 3 U:lcli S"!ıı.!'erif.') 

Hırvat köylerin
de birçok erkek
ler dağa çıkıyor! 

• 
Hırvat 
ferle 

yeri 

Lideri asi
çarpışıfan 

ri gezdi 
ln>d-,. 5 1 A A ) - 1', il, < ~ tl"\·at 

Lideri P•· 1 ç •lrdt• ça.'P•. lan yer-. ı 
]eri g~ı 1 ..., ;,ı!nnda vata. ·
\·e:I ~ :.11 ırt.."i:' "ı.ı . .:ı g ~tlAt"C • :u ı 't 

bir_ t''k köyk in ..-J;ı;<•ld~r~n l:~rgürı 1 
aaglara ç:ff -·ı•iı oğ C!>ol:miŞtı• 

Dıgt'r ta.ı;.ı:tt. n B J.rılattta ır.iihim 

müdaf."1 ıcrt·batı alınJı1ftl3 old\ıi:'.> da ı 
O"""'rulı.,"'"".ı ti.r. B lJ"-"':~;J . Wlı~ -de ağ
br ynpılr.: .r.• , ~<nt".!:.\J:ıJa:a k..ll'Şt 
rr.fı.~cılar karı.ıl •."d\! .. ü;ı•. 

--"--

Mogolistanda 
Japon taarruzu 

dıırduruldu 
Loı t . 5 • A.'\.) - K• g-. ya'c

t ·~ d ı:"Yo ı bM .. ne· Cı""'l ifti
ka.. etınctP. J~ ~ , J, le .. <'tdı d:rI• ı. 
~!og'lli...oıtc.n a. J ı- L . ,.,.ttcnun dur-
o ;.ı. ..yl.u..-,,n ~ttt•di'" 

Kışın 30 bin fa
kire sıcak ye· 

mek verilecek 
Ftı,:; h k~tn TQt"C'C n ,., mdi 

• ''"' F,,>Qc f 
P., .al 

vt"'rmek h ... ~ Kızıl 

İd:I,.... 4ıb "' ,. P" 
İdare-' >n !':;. · p, Ü • , ... 11 ... ~J.c!-

Yt~ nek <kı- ı 
1 

ğlatn in""..arcf;hant"'' ı ı r•a•t!c- r:P.on·~ı-e- ı 

(Dc\'amı 3 il cfı S•hiledc) 

' 

811 ıabab, 65 amaraıı Yaparaa 20 dakika 

Ad 
geç 
ıar 

gelmesi JlzC!adea Ya!GYa, 
yolcuları il ö p r ı de kaldılar ! 

&m ı:-Jnlı'l' e Ş Jrtli Hay;rry.ı \3-
P: l.a""m ..ı •efı .. ıe, ll':i~ g&:ıOl~ lnti. 
~!').S lJ!t ar'lı 1$ vıe he°'nen ~"llen 
tarı ,-.ı~re h ç ııa_yct. ec! ı tz. blr l:ı.ı

le geh t•r. Ez: "'1e bu sabah ta •a
nıt 7 20 d' Yt."lı.i.:nulw.lled:•n haı'riteıt t-... 

..; n 66 nu1n.."\rllı vapu-r KOp:il:ye saat 
S,t5 !.<' v~rcı:ıc:ı L.--ap ett l!!i halde tam 

Bundan böyle 
NEClP FAZILKJSAK~ 

~ ih..er lntH'<"tk~inln l\lı~ır 

~ ünkrindc dardmuJın~ ol
duğu kesk"1 bir vakıadır. ('I-.ıb
nık)da almalt bJLla Süveyşe ka
dar Llpla:nak, ('fobrıık)da elde t· 
dilen İııgiliz knrga.,.alıi;ını Sü..ey
şc kadar dnam ettirmek hevesine 
bir an için eh eda! Bir an her an
dır. 

~Iih\l'r bundan böyle )•eni bir 
hll olmak gayretindeyse onu~
di buluııdni':u )crdrn alnuya ~ah· 
§lK'•khr. Dunu da alıp alaııııyaca
ğı bir m...,..ıe ... 

A.ıl bundan bö~·IP, İngilizll>l'e 
düıen va7ife, kor•lardaıı, dt>nfz. 
!erden, mlha sa haıalar>fan nl· 
dıkları ,.e alnc:akları takviyeleri 
çalrncak diizl'nlcyip büyük bir 
nıııkabil taarnızln 'c :\tL>ır iintc
rinden a.Iaea1.ları hızla Trahlıısa 
kadar ırıanmok ... 

Biiyül~ bir aı.Utcr olduğnr.dan 

kinı•cn>n şiiphe ebııccliği (Rom· 
n1cl)in. o 7an1an, gCirü kararn1ıc; 

hareketine bir kar ılı!· olnrak 
zaptcdiJe<'<'l!İ. ve ~lareş:1!Jii'1t• bira:ı 
erken ,·ük"'!"llilın·, olduğu nl-e.Y· 
dann rık•.hilir. 

. ı .. ıma ;~in (bun.lan böyle)si 
İngilizlere t~rettHp .,diyor. 

• 
So\•yrı Uu• ·ada • . lih\'erin gi-

20 d:>katalı:t b·r 
ı:<;lebl~ >:. 

Yolovtl)&, Adalara V<: lloı-o-~
,.a gı.t,ıce< olan :yokı. ar bu yll:d(>n 
ir<lbat temin edlJemeruı;ucıen ';ıpor
larını kaçuı;ruşlar, Kôı>rli&:- lı:aJ:nı"
lıa.rdır, 

(Devamı 3 Uncu S;. !•de) 

d!şi kıyaktır. 
Şu an ; ·iu l{aikn•~ a~ la meme· 

:ı;j Rtı!'ya araMıwlaki büt<ın irti· 
battan kesmek gayesini ~üJen 
Alman taarruzu nıı».·affakhel 
yolunda ... 

l\Ia~llah di3 elim~ 

Almanlar bu ilk bt-ddlerine 
,-arır \.·armaz:, ikiye böliinnıiiş Rus 

ordu kümt>krinin a) rı • ·rı oo~e

lemıw. i lt'Ş<'l>hlisü ha ,ll)·•~ak ,-e 
kananti.rnce btt yaz ıne,• i.nıi itinde 
Sovyet Ru;yanın işi bitirilecclı.
tir. 
Soı')d Ru )·a saba. ının (bun· 

d.:ın hö~ le)si de Alıruuı:la.r.ı terct• ' 
tiip ediyor, 

• 
Fakat &'11 bunu talı.: p edecelr 

bir (bundan böyle) rnrJır 1, .> 
da, Su\'yet J U>ya il.i dizi üzerin

de yere çôkcrkrn, ıam ~ül.ttel(i 
\ c artık m i•;nkil hır kı met ol· 
nıakCa·n rıkat'afı. fakat !\fih\eri 

de C"ki. lih,.er olnuıkta11 belki çt· 
karacağı antla; l"\·rt, ~ HLlcrl'<' mil· 
JOn İD'anın btklcdi:li 'ı~ lH'"" t"rn
ni~·etin da\ andığı o t-sr ( a:ıtte, 

dcınokras-~·a1arın ktit1rd "k lıl \·er 
üwrinc ~·üklr~cf"e~i. ~ uklt: -:ıİ· 

Y<''-""'k \ 3Zİ,\ cth .. · ol ursu da 'ı: ıla 
anla~t:ağidır. 

Hele :\lı ır buhranı lıtr ntlatıJ. 
sıu; ~in (hundan bı;1-lcH drmok
rasyalar hc.> .. buı• eııfc<tir . 

1 
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:2 ~ S O N 1' E L G R A F - 5 TEMJılUZ 1MI, 

HALK FiLOZOFU 
"""'"""·=~---~----======= 

M harririİı konferansı 
REŞAT FEYZi 

l"ilanra lblkev:nin ktl~ük bir 
ilanı: •Paıarte:;i günü saat 21 de 
&\'İltıis sıılonlanndıı tertip rdi· 
len ed.ehiyftl g~esindo muhar· 
rir filkn<:& taralındaıı .edebiy .. 
tıınız- hakkıoda bir kouıqma 
yapılauktır •• 

•Edebiyatımız. hakkında ko
nt1~ı.~ yapac1'k 1>lan hu filanca 
mulıarririD i~mini, lııifna da
ğarc:ığ"ımtla arıyorunl, arı)·o

rum. bulaını) <rn1m. Hu muhar• 
rir ki.~tlir!. Mühim o!ma-.ı ti .. 
T>m. ciln kü, l•ir kau H2lkevin· 
de ·odcbiyatıınız•a ddir hir ko
ııu~ma y•pabifccek kadar <aLi
hiyetlidir. Arkad>~hra sorn)·o
nım: 

- lll"Jharr·r filiıı>ra;ı tııuıyor 
tnusunıu!. 

- JlaylT, diyurbr. 
Ben, Ras1n Jljrliği i<late hey. 

eli bas.ıyın>. Toı>lant.ı ~iinü-

GÜZf::UlK 
AMI:LİYArl 

Bir ı:autede, hu<usi bir kim iğin 
ilaıunı gördüm; şöyle diyonlu: 
•Estetik, gençkşlinno, giUcllik a
mrii)atları Y•ııılıı'.• 
Artık. Ol'RSı, bir t.ıb messcscsi 

değ:l, berber diikkiıu haline gel
miş demektir. Birçok hastalıklar 
var ki, tqJıis ve tedavi edilemiyor. 
Bunu farak1p, gü•ellilde ullr>ıt
manın sırası nu!. 

HAl.IlARL 
TJThlİZT.it::t 

Yin gl\zetcle.rdc, blr başlı ilan, 
fÖ) le diyor: •Halılaruı.ı~ı teıni• 
Jetmf'~- i 1n filiın ınüesse!'eye gOn
deri'liz. Tertem:, yaprlıT.• 

Filaki, lıalılarınuzı temideti• 
yorın ilmına, böylesi değiL.. Şu 
ıamn~da, bütün bütün temiT:e ha
vale ediyor, giitiiTüp ~tıyon1?!. 

ALA TllI'.Iei 
YJLDJ'l.I P.I 

Bu ~ı-Tie, il de(a,. i111t.ll.'lı\lİcla 
alaturka ~ukı okuyan )ıldızlar 
bereketlwdi. Hunen h,r bahçen 
.ı::s,ino, bii)·ük ve kudretti bir )Il· 
dm r kliim ediyor, Meğer, ne de 
1ok· ı·ı'dız varrn~! .. 
Golıbn, r:" kyilzil çok p:n'\ak, 

ufukbr •çık, bütün yılılızlar !<'.;;y

daoa ç.ıkıyoc. 

<,i)t, 't: 
nı..·ız 
Mareşal Konımerln Liby9dlli 

muvalfaki.}ctlerir.i, onun ~öl ta· 
bi) esir.:. iyi bilmesine atfooiyor
lar. Cö!, denizt- ben:uıdiği iı;in, 

ı'll'Cl lutra mulıareloelerı tabi
ye i d•J:ıl, deniz tfıbiyesi btbik 
ediv.ınnuş!" 

O l::ı1de, bundan wııra: 

De • bdııı ~. Hiç iıw"=:.lt 
olma.tha" 

:'tfısro1 birinci kcliıneioini 
•Çol• şeklinde de okuyabiliriz. 

AHM~T RAUF 

/,ömür iatihudatı için 
2 milycın lira ayrıldı 

Mad?Jı lr.i;iınürü !i:ıtlarmıı düzen 
len 'k rna t"S.oıdi:e Eref:li k<imiirle
r iş!etnx> ,e 2 milyon hrıW<c bir 
tahsisat vnilrnesi kıoordmasyoo 
he yel: t:ı.rat.ndan kuarl:ıştırıl

m~. 

ınOzde Reisimiz Hakkı Tank 
Us'a soruyorum: 

- Filanca muharriri ta:uyor 
musunuz'?. 

- Bayır, diyor, 
- Bizim birlik katibi Tur· 

hana soruyvrum: 
- Bizde kaydı var mıdır?. 
DcCterleri açıp bakıyoınır. 

Hayır, bu nunola bir muharrir 
yok .• 

Şöhret olarak tanımı)·orus, 

eserlerile tanınu)"Oruz, l<aydcıı 
Ba.ın Birliğincle taannıyonız. 

O ha ide, hu filanca muharri
ri, rn:nca mı.ı.harrirleri kim ta
:aı~·or?. 

Fak9.t, biz tanın11yalım, zarar 
yok, o (il:'\nca nıuharrir, r;·Jinca 
Halkeviııde •edebiyat:mıı:, hnk· 
kındaki l:onu':11lalnr11111 devam 
ediyor, 

Ne i tir, bunlar yahu! 

12 mi yon liralık ' 
manifatura 
getiril ecel< 

T;c~et Vc'«•~ti L<ıtanbul..,,. İz
mir manifaturacı bir!.klerin'in ee
şeaıfuile muhteLf mem.'ek<>t.ıer· 
den tak;jJıen 12 ın>lyun liralı.!< 
manifatura eşyaıoı gctwimıes:ın., 

dair muamdeyi ikmal eyı...mek 
üzeredir. Yapılacaik sipııri~ler.n 
yüıxle 85 i yünlü ve pamuk!u 
mensucata, yüzde 15 i de ipekti 
mensucata ait alacaklı«. 

Gazi terbiye enstitüsü beden 
terbiyeıi ıubesi Y eıilköyde 

bir kamp kuruyor 
Ankara Gazi t.eıiblyıe en•!iılıu6ü 

1x'<ien teı<biyesi şıobesi talebeleri 
için geçen yıl oldu;:u gil.ıi bu yıl. 

da şehrun b:de bir ciızcii&k "" yilı;. 
me kanıyır. kurutması ka rad0§>
tı t1)m ı H". '.ll..ı k""1p c Yeşi~y. 

de tesi3 ohınacak ve b·r buçuc< ay 
devam edec-clctir. 

Narhtan lazlaya ekm.eh 
actrnqlar 

Fat;hre Ç~ada Hm.ı;n Feh 
m·nın fırınında çalışan Ruou ve 
'l' .lltaka;cdıe &;ibuncu hanındıa 

l:ıade..-ne Abdi offeu .!{,asım yük
sek f" aela eki!' k satl&klat :ı<lıan 
2 iıııcı milli :xmı=ıa m-·ı>\:emc

sinıe verı1môşicııd:ir. N eticedc lnın
larrlan Kasım 10 liııa, Husu ·10 li
ra para ooza;;ına ıınahkfun edJ
mi~erd:.r. 

tt&b r, ı fmlze 
ge·mıyor 

Geçmlerdı, bOr bal<k.Jtıı 52 ~ 
4.:ıc. .e.ırmç ... t.:bm g"'.lt'' lor yaznııs
·~ dı. ~111 gLı 'Cic, d'ı.ger bl . .m batc
kal~tıt'. 120 ku.ı:. ~ııu satı.ş y3pı:yo.ıiar
<lı. insan mttailt: eofyo,.: Bu balci. 1 ~ 
k1'nışa '""ıı satış yapal::>l';yo<"•. De· 
mck, böy. bir y münı!kurnlılr. ve 
d•>!'Cr büt.ln bakltalar lhtıilıııı en 
~..,ü!Ji;ini yr.pışot'la.r. 

Belki, 120 kuı'ua:ı p.:lnç 5"i<ın balc
okalltı.rı lhba.r etmeye pll<ışoal<, biltün 
.isı.nbul b:ı.kt<allaranı habeT verm<'lı: 
lkırn ~lt<.U . .l\kft ~. b:ld..-al, pi
rinç "*· di1'0" ve ...ım_.. p;r"1ç._<iz 
kalmama iç;,. ıtl1'1niıi ı;ıkarınod<cı ve 
120 yi Vbıl'el aJJ.)'\.~Dl.l'l. 

BVRllAN CEVAT 

f EDEBi ROMAN: 23 ..... ... ' 
ve GOZYAŞI 

Y nuo : S E L A M 1 1 Z Z E, T , 
ntaiNci KJS.w 

Gc" ı:~ .... cO:c-1)1 btr •--~d'üfle o-
na c J rne t .)'QP n ~ alması ç<ık 

t c... """'ti" bolıuedon od1, .M
Uı!lt "· y.ıl.a ı. ılt. y -.::il ba- ka ..:xkm 
\18J<~, le k..rtul.muf oldu .• 

""" t:t1 k. '1.:Jlımuş olı.::..ı an: •· \~1 kıın 
ag yoc ı ı eeYdiği, canı gJ>L, 1 
ktvr..ı C:'tJıt e ğı b.r kaııc!ıod.a:ı G71'11.. 
n ..... , bele böyle btr ı bt>p.e ayrıur.ası 
çu;< acıydı. 

K .. .an lc:;,,ıtbmln kanC.. ~ı.ru, sızla~ 
!ır .. ':ı.:: yordu. 

K"1'an bl.:n!&ı~ o:fü$i)noilı•<-en ru.,kır
m Jc rÇ<ı 1teno;n! güç zoptediyw.-ı. 
Yf:rur.de, ı.i)zleriı>J.e öyle acı.<IJ. bir 
ifade a!\:i.1 ki, kim &:önse onun caı> 

evmd n VJuktuğımu an:lıl"'llı, 

ı nb:..ld ~ ç .ıp g\tm..ye l<esin 
bt·aır ve:· ~i, İstanbulda oturamaz.. 
dı. F'li<:a.t C'~ evvel de he< ne 
tııluıw oloun adıu ~-:ııı kaduıa 
~ bir redalirhlt daha :yapacıı.ıctı. 

Ne ya;. cıılı:T Nereye gidecelı;tiT. 

Jıcıo le)'•hlt mo edeccltli? •• 

Hl'm b acın ırlııtmıısmQ nr.t:;;o var 
mıydı•, 

Geidiğo yrn-e ıJo~ abesti. Altı 
at!ne çe.kı.ğ; ınanrum.yeı,e, 5*ıntcya 

lı::rıılı> ıç.n k&llan.caılt:, ktıniıı ıı;e ça. 
~t•f. 

Ke"Xln t>ı,ı:ı.me kııd:ır ıı:arısı \'e ile-r
de dot. -'it ı;ocıAbrı ıç.., ça; fm16lı. 
Ka..'"l"i ın blr ÇOou.,.u va-ı'Ch, fakat ba
bosıkenci.:Sı clt'i:ildi. Kadl<t e ':ıelte ki 
çocutuııun bs.basırıı eeviyo<du, 

Aklına l><ndenbire bir ~ ge ldl. 
KöşkUn babçeo;iod,, gördügil. çocuk. 

o phç Konanın adını l"f'Y"'du.. Mt>o
iıal;jcıııt lıeıicl'J 1J01A K"""'11ı> otlu 
zamıc><l'.yordu .•• 

Kenan karası.. ymro•fadı ve bor 
oe pahadına oluna olsuı. adlı>l 1aş,. 

yan luıdıın. OD pa.raı;ı>: btral<ıp g;lm<* 
istemedi. 

Bir notere ıinl!, oo<eriıı kendi.D 
buldu. ilci bin <b-t yiJ,z liralılt bir çete 
)"l!Zdı, b;r se!W't ln=a la& ve bl; çdt 
m!lddetle ı.ıı.rıaına dd ;yın lira vt.r •l· 

Çalışkan t aleb·e 
ıporıa neden 

me,gul degıı lr? 
Eslıi spo<'CU!lltdaıo kime ııorsan:.ır., 

,öyle diyor: 
- Spor git~ geriliyoır. Çlin!t\i, 

Uü,pkrı -~ meoba ~.. Du 
ıneııtıa md<ıeplcrair. MWıeV"o·er genç
ıerctır Ha.IJuki, ı..lt'!>eı>i:ıı Jr.lüplc.ce t;ıl'
mesi yar.;akt.ı.r. Sonra, bir tak ıruı iddre 
hataları vardJ:r. Talimatname, ~m.
nımıelcr Yeniden letltlk ve \itıf.l eıı.1-
m('lidir. T•iJ5ta, iş br-ına spor:u da
ha i1i arıhyan korllbcii a.cinınel~:r geı&
ri4nel.i.ctı.r. Sor.ıra, b'POI' .aô\.eikI•yetl 
k.a..~u da realiteye UIYllUn ta.r.t:ucı. ııs
]ah;ı, ın<ilıtoçtır. 

Bu d-t•ı:tlcı·, YlUard•r si.ırGp g;c:ty<X". 
lıL~ r.ıyet SLJhıbı \."'e bu ~ın t'rbabı o
l•n bır ÇQk kımııclcr de bu !.Kirde oı... 
duiu:>d:ı .. , bu ~ialar .. hak ve.-mcmei< 
QCJk zoı'CUJ'. Sinı.di, bütün Spor iilcri 
y·cn: iJ'lştL.t\ vr n1ub'ı.;Iii bak ... n!aıden 
reıatlA: edlHTIL~JC<Lr. Bu tctk\klertn so
nundta, yeni kar Jar.a v1t:rılacagı, biır 

çcııt ir1<.;r c.ı4D&<"&g1. nıüıı.ıın dt'giş.. 

melt'(" )' ıp. '.acağı -elbette beklencodıı. 
\"c bu -s t· '7 :.e olac ı t...r. 
!ll~ltp ~ ı lup ı ltn a.yır-

dfc am:. -a, b-tı: .. m .ıt ... 1 ltt 1..: bu Aş 

hıç ıe Y• yüri>ınedl. Yıne e"k; tas, e&-
k. Jıam:;oı. Ç ı>. ..<u, ml'k ı<ı b ı;ott 

\.u /ıı:s. lıCd u bıtıncı p. ~ 
m:.yoı Çl !CU. u elt nd.n ı l'ttl-esi, 
' ta rr • f.csf., ın k 11 mıeseh: i ..... U 
p r..ı lC' el \ , "'C. • 

~1.a f \ t k ,llı.:1, u-C u:e ~ .spll" 

1'eı'1lı w..ıl bıx ll<'klc soıkacnk•. Bu, 
~ ır rcJt cdi!eın bır . lllt:'\'Zuduır. 
~:eseıe ~ı! , tetkik. satır ınd'.:ıd~r İc
raat v ı.d.k·ııkat.ı ~<ı;ilınesı .çi.n h,ç oıl

"'"'"• b.~ y 1 l><i<..cınek Uzım ıeldi&i 
:naat~illd ·y.lız. 

AnL' 'k, t.wir :v.ı &aıı:l.la<lJr ki, yeni ka
rııd ann tıı.lbilt!n; görebi);riz ve Jıyi ne
tice .:.:ınıp alıın..-nıadığım g.}z.J.,ı:imiz.le 
g5'."tlr;:z. Hrmal;lıo, aı>,:tl'ı., ;ynlına bir 
mıdlc ~J. blır u'.11lJITll. tel&!:ki, bir 
l'llh tlavs. ı<lır, K2ra C'(ltŞ!DlL:Jyl<>, vi> 
c ... ça ·nar1111 berııbeır ,-ü.riltn:,,... rrce. 
,,., e.;ı. Diz., ılÜi: ı; na mıııv:ıffaJ;: ola
mada. Mekteplerdı- ~ iyi, en çal..,
kaın \'C en nmım.n·l ta !ebeler, spJt'la 
''""&ul o. ; lar. N~·. İ:;>n bı;.mte
lo ~ l!ctkl <\a<lır. 

n. SABiT 

Uniııeraiteliler kampı yarm 
•abah arıtıyor 

ün ve..~iıe b.i:r'.ııci devre as e ... 
]Jc karr.rılıın ; arınkl pac.. lesi 
glİ'."Ü aÇ>lact.l:ıtır. Taleıbe!cr raat 
9 da Ü ı>wı,rsö.1ıe meydanında top
Joa naca,\ılw ve h usu.>i lir vapuTla 
P""'°iia he. t Lltcel• ı· • 

Üt; kasap m:ılıkiım "ildi 
S' 'ide Hali.'1' fuı::azi eaddes!ın· 

d Kusap Y~kup oğlu :Mebnet, 
C ( ·• ,;J ! j t "-., •' A -... ru "-"6.u e ID!ıC .,,..e!ll .. '"C ru -

sen cıg!u Ar<L-ş rn "lli lk.orunma 
kuncnuııa mı.t'ıaJıefctten 2~ er tn-a 
para ce,:eswa ve b!r{'r haftq mfd
det le d- t.cc:rettcn mıen'e mah
kfım edr 11 ,,_,r ve cen.1°-r kesô: 
kat'iyet e1,n·,ı:ır. 

--<>--

Yenimahalle Tal.sim ıaya 
çeşmuiwl eki aı-ıza izale 

edildi 
~-ta ta YeP 'IW!h~ c .JJı 

'J.'cl<l:im suyu ç~- 'n ço& az 
a1 ıITT.! lıtkmdr.~;.; ş·~~a.,~.er }){ e ... 
c ıyece tctı! !< olun.'nuşlUT. Dün 
<hu hu~ıı • beJedı.ycicn §U 2zab.at 
\.'V!!"'ıni"! r· 

•- Meı'<ür çe,;ımenin bir olti 
g':iın az a.;..-Ua!'t; m :ır•akadaki çcş· 
ıru:.-)!-rP su \~en 'h:aruıede biri
ken suyun civarda bu'unaıı mü· 
esqesell'r tarafından fıo,.;~aca kul
lanı)masından ve kcnd; su ~ 
!unda bir anza vukua .gelımcsiın
den !le i gehni.şı..T. Falrat bu kere 
ydl tamir olun.:ı.rak bu arına izalıe 
eami§ ve miiımıkün mertei>e faz
la su veıi.ımc3i.ııe hili>Jatulnı~tır .• 

mt'ISinl tl'.min ctu. 
Çıka~ .-ıtcre: 

- Du pora ıın Bayan Sevogin D•ğl;.. 
ya ne Cı.rc.-t e vert]dığ!oe dtılr bir şey 

aöylenm.'llt:OSt.ni, ıU:iıhat veriln~eme~ıni 
rb. e<l.ı. laı, dedi. 

Ve ila'-e cıu: 
- Halta b~ni g""::Jğ(lnilzü b;le 

SÔl c.ıiz iyi olıır. 

- Pt ki etene m. 
B"' bu gı ce S<')'<'ıole çılı:ıyorısn. 

Neroye g ece:: -ıl ben de bılmlyorum 
enı ::a, bır daha geri &elmiy•ceğiml 
bılıyol'\Mn. 

B t.yle bir heyec 11-, ı;eso btrı. 

ye.rck s[ıylcdi ık.1 1 noter dura adı ... Dic 
cı•~Y SÖYlrrr.rı..k ı.:ited~. vi?&.i.t bulam~ 
Kenan çıkıp &·iti. 

TL ... .kll ar vapura bind;, Jlaycıa..rpqaya 
gL'Çti • .BJ.ğ~j daireüıd~n t·~yalarını 
aldı. So>'"!l•n için il:i ""1ldık cl<ılll<'u hı;. 
U.,-e vardı. 
K~na. ın yıne yQrı>gl sız.ladı. Bü ıUn 

evvel oe kadar me.s'uttu Yo.11:·abbi! ... 
Neler t.aısavvW" o~"?Ms~.i. Se\'ı:n koca-
6ll1Hı bqynwıa sarıLııôk, ocu tekraır 
tocrdk: öpıece:k; r.on"'a hediye sandıfı. 
açıl"""'k, hr.r çıl.--an eşya Scv~;nl s&
°Vtndirt"C~kti. 

D:işi.ndiik'er', la!'<\vvw- ı>ttllldeti tle 
hllcik&t tai>an laballil uyı:u .ızdu ..• 

(Devamı t:aT 

• 
Sekizinci lngiliz ordusu Rom-
melin yen· taarruzunu göğüs-' 
lemi ye muvaffak olacak mı ? 

Yazan : i .. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
MISIR CEPIIES1NDE: 

Mareşal Rommelin ı>-.1ru şim
dilik suya düşmüştür. General 
Olnnlek kuman<layı ele alınca, 
bizim son "andıa bile ıı:ııMınl<.'Ün 
göraüğün:ıüz giiç işi başarmıştır. 

Rcıımnel, İ:JgiJ.iz yardım kıt'a· 
lau ve malume y-etişrr.<>den ön· 
ce fsk.end~yl"ye ularmak ve 
bc~i de &üvc)'Ş kanalma kadar 
uzaıIDlı.'lk iBHywd :ı. Bu mı<:ili:sa tla 
dsr.11 1 t;cn.ıınuz ı;.ıiınü !mgiLz oo
dusunuıı n'l'C'VLiJ.crini yarıp İsıi:.en 
deriyeye sü.r'ııtle ile~kmesi !a
zınııdı M.hver oıdusı. bu son 
1:.ıınks. _, m·ıv~f zk olamamış
ı.r. B") '.• 'e &mmıel tam il<l
defe 11lııışae:ığı bir zamanda 4 gün 
ka.\ıhc•1ıır 'i . 

Bı.: a rr• 21'1! C'n:nera! Oh r.
lek, bı · ı üanıııl"°'r,., ke., ·;,,, 1-ıır 

anda, b r kaç gür !~beri ıs arla 
\.!imal verd ğıt!'. z ve~!Afc. Kat
tara • F lc1neyn bataklığı ara· 
sıncıki sed mevzilerinde mihveP 
ordusuu .... n seri ve kuvvcUi taar ... 
ro.ı;:armı !: ıırnı~ hatıla mukabil 
taarruza geçerek mihver ()!'(!usu· 
nu l!k çıkış mev.oilcrine kadar ge
ri afımı.,<ıtır. General Ohinlek, ta
ze yattlım kıt'aları ve rnal.zcmıe 
ahnak içın 4 giin kazanmıştır. 

General Ohinlekin bu azirrnka
ro.ııe tıarekui, bana Bliyük Fr<>d
rtki n şu güu>I sö:cl rini hatırlattı: 

•- K&det" beni isted·ği yere 
ııünilikıkı ·,,, !:.ısa v ~ a nın z~man 

için o!st fc ·kc•.o du,.7llf ola· 
yım. Beniır çiıı l:~::c"- bir.dir. t aJk 
ilT '<l"11 kesip Ş'dıyete b:ı.şfa3a da 
"' P h'c bi• !elik< t karşısında it
"€1Tl<'"m İno an ken.!is·n: biitün 

ümitler kesildiği 2aman ~er
melidir.• , 
Rorrımel y-eni bir taaınıza giri

şecekt: r. Çimkü E!.alemeyn böl
ges.lnde Ju.rup kalamaz. Ya iler
Je~k veya geri çekilmek :zorun
dadır. Geri muvasalası jngi'!iz h.a· 
va ve d::n;z 'kuvvetlerinin sürel<
li faatyctile tehi keye gimıişfu. 
İrgiliz orouı .ı yeni mihver taar
ruzunu kmııbilecek ml ?. Bu ihti
mal şirr.ıdi kuvvetlenm şlir. Bunu 
pek yakmcla anlıvacaf:ız. 

DOGU CEPHESİNDE: 
KuV\•zt t 'bir Alman orl.'.usu, 

Har.kıof - Ku · - arasında 5-6 glln
denlıen 'ılıyük bir t.ıarru .. .ı ,giri.~-
1141.ir. Gurı.t•uşe gôre, Ah.an sağ 
cenahı Vd '1.".<:m..:lan ~areutle 

lla••kııı-' - Kup,~ . k • OJ! ~x 

der.ı1r\'Ulun 1 VC' &-11 cenal .. ta Vo
""1<'S Knrılk ciemiryolunu tak.p 
emıcıct cl,r :Mo)..ova - Root.o.f 
dr'Tt: ..,·ry}u Vo ı:mes ,.e Ostrogo.."lk 
da.n gc~ ~tcdir. Aıtrnan oırlc.~u
nul' bu iki .mevkic ller;iyerek,or
t.ada k~laiı Rus kuvvetlerini çe
virımdk istediği anla~ılı; or K tıp· 
jansk cvv<-ke alınmış o;ıduğu için 
A:!!ınan 'ağ cenahının ilerleır.esi 
halinde Kum!< - Bielgorod haLt.'ll
daki Ru• ktNvctleriıı n vaz.;eti 
tcııli.keye dilijcb:lir 

Fa.kat Rw1ar g3rii.nii.,e ı.,"i.-e çok 
:yi da~'.l maktadırlar. Afkl°'sn or
d. / 5-6 -.ünde •beri stratejik sa 
L " ka; da d~ğcr bir net!.-e ala· 
nıanH~ır Rus rr.PT;fkez ve cenup 
ordulrrı aıası 13trkaıll(O·t;no<> ya· 
pıl.en bu tırnıTUz ,Rusla•ı ş:: ·rt
m~ l!Şlır. Artık bu Alınan t tı.zye. 

sici biliyorlar 

MAllKEMELERı 

Yağmurdan 
Kaçarken~~! 

Ali, kuJ,w;ı,ınış bir post& pulunu 
~aır bır ıml'~uba yaıpı~1rara'k kul
lanmei<lıan DJ'ZCUn olare.1< maldı:eme
ıre wr>lınlı;li, 

Ali, l.IÜl·k iciek bir adam... Kmdisi, 
ktmlıciumcuJ.ı.r. A-1<::1!11kemeye &irince. 
kıon<ara«. ç<.ttiJı~ı·etı; :yİld'Ü71%. G
cllro maan...ı aand&Jy"6;ne otım.ıyor. 

Hirkin1.in ~nu:u auatcre, dcta ~ 
11ar·aı1c, dudMi&rı ve """i ~ı,;,..-.ı. ce
vap ~ri,or: 

- Adın?. 
-Ali ... 
- Ne ~ yaptıı"Unf. 
- Kıtmd.uracı. .. 
- Kaç ya;ıınd&sın?. 
- Yumi cbı.'1.. Vt-&ıire •• 
- Anlat b:ruılım, Al-; ko!laru!mış 

pasta p;,.ı.. nu t'Okıc-w.ı kti.·llan.:..ı.,.ış::ı.n. 
A1di::1.Lbtın l.:Dı.-: ,·Cıc yapŞ.1rnı1ŞSl:n.. Ne 
diyeco'k..:fn b<ı..'·aiı.":\?. 

_ Ne ôiyuyim, cfcnıtfun. Ya.'3.k ol
duğuıı.u bıln1i)yrurn. 

- Na<ıl bilmezsin? İ1*ln iö.Yle b;r 
düşüme, yas.....ıt oklllğıınu ool.r. ~ 
pul bıl' dcf11<kın f z.ıa k"'llaını*sa, hılr-
il«'5 kulllH'll" .•• Alet olı>r ... B•lre •:mi
sin? Ht n de, ik lU bCıır ~n!.t:'>:, k<:'.IlU
nn özür 6ftY1FTlôJZ N~ıl 1.--ur: ~"İlll, aI)oo 

lat bııkal .m? 
- Efe :.rn. !\:Ie!ttr+n 1". cc yı'J ... dım

dı. Gece v '''• d , -.dı..cn, ~: ılım. .. 
PuJu ocrccı<n IY•lacı.ğım gece? 

- Geıce pul bı.aıt p t .. n y._ •:. L'"ı? 
Pul da bulc. •.• .u, postaya vU'f lrc<.1t 
mis~ gece:?. I ... ti.. Eı :'ti hi: , pul 
al, pcet )"il 'I'<. D g. I il'. oT 

ı tendin . Oruı ,ac ö~ 
Y"'l Bir lıt:.'ı.ir ettim. Bu seferlik aı 
edin. Af büyUkJerin fO'lnin:> 

- YıL\""Uın ... Sen.ı bC'n af edı"".nCm. 
Af da e<1:.ı.'t5t', n.a.')kUm da e::ie:'5C ıkılt

niUll"l. cdıfoc<.k. lll•:r n.eysc... Soınıra ne 
;;aptın?. 

_ En<! ... M<!kl.ı1'!>u yo:: ncıı. p ,J bu
laımadrm. \ 13.l<it tt: gece,... Crb'.môe biır 
n''f'llctt.1p \'1lrdı Üı:eırincir de l'l' :lar vcır
li'- lıl•t:p o pulları crka:-clıın. &• mck
t~ y;ıp1...,tl'rıv tJOA'a ıt .. tU3l.l.lX1 abt.ım. 

Fl:-!ıes! gna mci<tu"u ı: .!irop <bu ":cin 
mi? Giyt> ~ 1>1r. L"\~ ck'<iian.. 

Mektııılnıı üWriTı<\! ik ıru:cn kıılla.. 
nılmıı, lJl.! oJdugı.:: ıu <ı. "lıyün memur
la tlr aıi<nd:ışı ,ah t o'a:-alı: <linJcn:l
dilt>r I~kirr., k , t Ltd' ;'di; 

- S<-rjn ~ , n 11 :ııs prLt;:ı p\.'ilunu 
tekreT ~·ll 11.!;:.."l. ~hm ü:zf"ıriın.e 

(Uı•va·T!ı 3 ilacil Sshıfede) 

Sekizinci er u 
Balası •• 

Yazan: Ali Kemal Surımaıt 
Muvaffakiyet veya mm·~ffaki

yetsizLltıe gi}re öl.o,>Ulen kıynı<-tLer 
vardır .Hanp ise bu itıharla haya
tın d:ğcr sathal•mrdan ziyade 
hassastır. Bıımın yakııı m:salirı.I 
şimali Afr.tı<ada ingili.t1cr n seki
~inci orduıııını..n dalıa dLiııe ka· 
dar başında bulunan o tar.ınıruı 
general gö.~t.erd.i. Onun a; l<ırdan
°'"ri metJ1i işitiliyordu. Herhdde 
kendisinden büyük mııvaffnki
yetler bekleniyordu. Fakat olma
dı. Tdbruk maı':~iıbiyNı üzerine 
artı<k o generalin yorini ba:;kası .. 
na verIIK'k ıtız•m geldi; övle ya
pıldı. Pru~yan "l meşhur Kralı 
llönc; Fredrik hr m diplomoımış. 
hem de aGker. Fredi. ıi< maj\'1 iıp ır 
lan bir kumandanı değ·~ rmck 
fJtı-inde değihniş. Bunu da ~uy· 
le an latırnı.ş: 

- Eğer yerJim bir kut: , 1,onı 

dcğiştır :rsem yerıne gclecc •n ) e
n Hm )'t'cegint kın tem"n c \,; \? 
Onun iç, ana · > ~ ..... rr ı d nı 

JtrinJe tuta m. 'I · ki o r a ıl
biy<.>t" s.i!ercl: bir Zlft'r kıız, ,,. ya 
k~nd. '>ıni Tr!Ccbur gôrsf n. 

Kumandan yeti t.imıekıc malt· 
Jı:ıb<yetin vcrd·ği derslcrdrn isti 
fade cdilecej! r dii~ n Prusya 
kıat:nın müt~'easın1 l:endis:n::,,n 
sonra gelenler harf• hbrl.ir.c ria
yet ettiler mi, (>'"Jnediler mi?. Bu 
b"his de ayrıdır. 

( DENİZCİLİ~" BAHİSLERİ ) 

Sözü ;-r.oo sek z:nci Ol'duya ge
tirmek lt.zım: İn,giUz matibuatının 
her ves;ıe il.e tekr&r ettiğine göre 
sekizinci ordu baur1aı-.ını ı. Da 
ha da hazırlanıy0<du. Sekiz"ncl 
ordu için yeni km-vet.lcr a'rnak 
y.:ı!.ları ve inlk!m!arı dai.rra açı.kta. 
O halıde c.na indirlkcek darbeyi 
daha ziyade bd<lemeks'.zln b.r an 
evvel vurmak zamanı gelar.iştL 
Mihver tarafının haw·l;ğ. ise Af· 
rikz<la miles::ir bir taaıTuza geç
mek mak,adJe ayl:mlaruberi de· 
\'am eid!yordu .İıı.g,Jizlcı· bu ta
arruzu mti.hı.kkıık sayı)o~forrlıı. 
Yalnız taarruzun ne günü başh· 
ytcağı bil'nanenıiştir. Çiinkü se
nen.ı:n en sıcak bir mevsim1r.in 
bö)ıle bir hareket için en uvgun 
sayılacağı pek şüphe!: bir işti. lhtiyar Deniz Kurtlarının 

Genç GemicilereNasihat e i . . 
~.ra.-ıan arcşa1 n ~neıa\ 

Raın;r-~lin ııasıl b"r hesapla hare· 
ket edeceği rnerak ccLliyoı-du. O 
da yapacağını yqTS11a>kt.a daiıa zi
}ac!i? lxklel:mer. o,\;r. .Mihver n 
ka.; aydır lı.ııı:ıı•!nrım s Jru\•vet!e
rile böyl<' bir ınsrru:'a git ~~k 
için en .z.iyade ıhtirr ıl va• (fl key
fiyet sonbahara kadar d\ıru'.a·~
cağı olnMışl'lır. Pd'onk. vakayl 
baŞl<a tür.iti .,alındı: Alin 1 ta
rafı iç·n muthıka yeni ve e~'n
mi etli bir is "Ö'mck l'üz· mu 
\a lı. Şimali Ailı-ı!ı: ~a asır. ~kçe 
müh·fi', yerleri bir an e\'\ 1 e'e 
geçirN t>k ondan SCır>T'l'Sı • • 11 da
ha l-.az.rlanmıya 'ır ır,a.... bıJmak 
.izrmd. O halde bu e11 ~ıe-'< mev· 
s:m taarruz lcin de en ır; ·n za
m n gön..'md,<:tür 

Akutnız tı 'l'ilr.lt oı?:t - oldıu en 
...,..r::ı Tir.le B~)l"lli': ı, 11 O'..-;yatl\lr 
au• a.

1 
g~t.ı:-a, ve ~ava S?"ıll t:ri.rıe-, 

Atlas ~a-, f7
1a,...da \"C' G~'Q

enl rxtı aşan.ıl\. ~i ı 'lli 1M1'JC1'l1'"•a~ Ter .. 
00\' J:ıttları a kR<'· r gt,türen 11.irk ge .. 
~~ı.er, •)'t.'tı;'ır -z. Amiıral_. B:;.rlJ~ 1 
ı-ı:ısu, lfll t 'CTin pırı sa',) rl lloroı 

Dt nlz Ckaucıc~ tlllJ'\.L"l.'2., ı 

Du "I ar"" bJ. u 
O.:" T .4Z rılı1ı. alıJl .• 
.Bi-- J la.. 1Zi.li d .ı.f'f' ... 
Di;,'e ovı ı ~ı. ı... , T\. .. ık gerr·s

cile ı r 'ı, t: n u 'l a.r
b ı ol tc s r •I ·n·z ~ '1. ..ı-

r.nd2 "" ~ blr·t K ure-
ı;, a4'< y 1 b... dle· 
n n 
~,_·1J * k ~ 

r ğil • dıcrya h A l.. .:ı c.ı \."t.' Jc • 'a Ct..:il-

gi .,;hva l\, toı unl"' ıR m~verı·t et
mt,liall"' oı T•n &Oı.lwıcu dır1l<.-..el1-

ya.\n kendi l'f'Yİ He a•t t'l t•lnt'n~ 
oil'; ıt.c:~ı·ı b. "ine gıdt nıe.r c .. ya 

ne' .o· Oi.l..ıı~aı; bı.ı. yüzden ciü:;..ıle
cı ·::C: hal nı11 zar~rı y·L1ıı; k··ndi.iı.ıe 
değil, ct-c-v'i't ve ıni!l~ı·dır! 
+ .na:ıa ııa.a &ollnti.el '• irr ik n el. 

vcrd'.ı.ıeÇ(:, İs~ubul Ttını ... nf'~e ya
pı.lınai.ı:d.ıfi ~ n•, mJi>.eımnel blr ter
ııanEde hem çabıK .lwm sallar çıkar. * Gt•nı.ilt1 rJn, techiz.:!t b:kıminıdan 
en Jctiı;U\. bir ~i ck.s'.!<. olm~ma.lıtil.r; 
tu>r {'y; ve.ıı:; ;nde, zallWlU':da. <iO: 
fL} :ı>~;.ctir, bu ş ihmal gö\ü.ı>mez. * Bogaı.a.an çtkJılbCa, kJ..rak.o!a e
beımmıyct Vt.'rm••li; tcı :.Uı.-'a li kaUta 
iJ.s: ınil f"1ıtlcn gılmcli; do.::~i.llT.& liman.
da ~at..'.wke-ıı de Jıiti alzrga aç;dtia yat
nı.alı. Dutıanma k2;1,ki;k~n wur::a iki 
bey, gemlil lnr s~at &<ınr.a 'tal~ma.lı, 
ltamda. a~r dı:ıKtil-r: ili'ı:lı vıwsa kııp-

lar. + ıx.ıscmıa 200 par;;J gemi;r bu. 
l.JJ"$a, a.,k, Lktya ay ılıruı.lıdır,' yüz ""Par-
çası. Roôıl: l"a•a l"" ..n n.:h 
o · ~ evvcı ıoo n K '" zr her li-
man bu. Kadar gf' Uyi nlnınz. 

+ Donıa'",ma, Adalar arcı mda d1:>
l~m;a, <>lledoo 1ra &'Cii."cn ilk 
ı :naca gıı ıı~elld.r; Zira, rüzgAr çı
• :ı.1· ve ,;t.<..-.: basa."33, A~~r arasında. 
periş .. :ık olur Gı Cl'lE: 1, CN"..,.nc.en 
ea.yn re -de nc.ı!~ yutmuk ha-blıd'lC. 
+ Boğazı çık !<tan 1117.'rn, saiıah 

nm1'tZ.ını kıbnıny1nca t:a .crruımalıdı.l'. 

+ Başka.:öa rci.ilori, Adai<ırda d.,_ 
l~nıo, yıllarca denizlr-r gezn1C,, kôt'

rıl.ık tt.1.i; o!nuıLdıı·. Zira B~...ar
d.alaruı h· rekctlerine b· g: dlıl" Blhas
Sil paşa D:ışta.rdasın<la! 

+ D<:ıoauı:;a g;acrlk""<I, Baoi&rda 
kü.-ekcılt•i cKa.rt.J. Kanad~. ycı.Dıl yap 
yap çelup ağır · iıc g:koelic' t;cr. Pa
ıa gc-m .,,"' ultıık gem.iJıi ı:ibi 9Gr'at1i giL 
m<'z. fs.,xmyol kap\anl•n: <Sizin ge-
n\1, rin~ yü,. t~ , : rğlldr!.• denıi~!e-r, 
bi.~.im trılftan Arlt lccır~.acı. ,ır: cBLıim 

2r.rı.lleı.ıJnız kacanı ı:rovaıA.ı .~.,z. kD-\u-

l~y_n.:L .. u k . .ıçrr:ı.ı?· ... > Deyip f: .iclJI' .. 

trueiI~ı·. 
+ Bc·y ~c.nıi!eıj her \,.ki1 f',3Jk&r

rit-yi geçı._, OOwıdcn ' lidı'!'; ~l'ıni 
lerin ~tıOnc eht.ırr:ı '.>et v..:rilmeli
&-. B~l 1:da, dc..n. ~Jl.\'3.UUl bf.ı.tti.n 
gem.loı-ı ceçıı..-ı &ılı..na, (.;(.ıt'. lll'l ·,)l gc
r.:ı :.! bıra ;J.t1S&, !.Crek"\r • r.ı.llill g :d-
yı b T' t l il lt v :'\.llI' * Gwı ... ..er -w. :ını '*'' ıı, llmanda 
l'ıri ıhu,wt 04.11 .. l ..w.ı., ""'' kı .ıu yaDta
nıl"Kı;'Il ı;,•r ı;:tUll la ııo.ıetı.e o ıa ıc.:ır. 

'Y i ~ ıı.;..-c.e 4'\.l ı e.: ~ • ..J.n ba ~nına. 
Uıg ffiJ;.ı. tiı. l 

"'*" ı>o. ı:.ua cN \ ın> ı. nanüla ı 
va A :a ık.ı. tanı;. yar ... ı· kJ.lila c~~
man ya.Jt ina o. 1 \ı :sır} aıuıı.,,.a. gOn.-. 

d()r.ıııeııc...... ı!Gtı· c..u-.. H&,ıla1· hf ..... ın:a-
ua f.:zla J·:..ıvvc' topJa 11 >-J ..){', 'll:ı. ıerl 
mı...::.:tfaza etıııc:dc ı;,ı_,;,l,fd ctm.ı liu..;r. 

+ Du.ı-rn:ınm .Me~:ıôa fazla. tuv
veh yc.U' i,,,e, dUşma.n. sahillcrlllİ. vur
!Tlki.k yo.ı'1ut en,gınc z..çumak i.,tiyen 
tt-arıta-ıMr, N&\'M"iDQC en aı en beş 
pa~.ı 6en~.ıyt buzın:ılı, ya i: K· .rtk:cl 
ve cet.~!lerini çıkar·p geırr.ılcalrn 
2aLıı.ın ula-111.<.ırını, bıır.aıkıp el.inç ve ıt.<i
VürM:l Jııitı:eb.ıçilcr ve ce~ıcr seç.p 
git.meii.. * N:.vaıYaı>ex> ""line çıi<arlten 
varillt't"c- en az on beş ıtmli.k w dbl
duru! nuıs.ı ltmb-tb. rdıln1c~. Na\-aırin.. 
dt'lfl ~n1 !!"dlllz.ınôan sıonf'a çlı..ınılllı: 
Navı>r·n haiJ<ı yiııo.eJ< biı' yerde bir 
gti,t bir gece a.tl;'J yo.ıkn1alı ki, fırtına 
çK. r·. n dot'l.'l..Dm.a llıno:tnı kolay bal
su:ı; bu hLiSlt..i 1'·in uzeı:lcrine b'r a
daın b;uık.ılnı..:;.lı. 

y Donanaıu t:ngın<le IlZ"tıırınya tutu
lun>a, he- 1'C'1T'll tenerinı Yaktmclıdır, 
t~eri olnuy&n ı:ı tına içln fener as
malı.. ,.~ a gomı~~t· biribi.."inin üze
rlıı<> dll~p p<Lı'\'alanır. * Ma er s.r~sı sı§ :r«rier.;ür, ita
ya k .... ntıları vardır, b!r rü;zeAr çıK.
sa otuz t.:!rlü gösteı.r, Ç<>k s<m; he Jiılı: 
olır~ . .Ad:ılax ırasma cOOnanm& 
salha.nesl• C:eırl31", rN!er ç<>I< d~
lı bulu rmı<> lı. 

+ On parça kalite, Adolar &rasm. 
da d<ıl<'r.1 kall2lool dolaşmalı, * Donaııma glı!<>rl<en pus ve <h.
man (!h::) o':urs ve sahil ya.kıMa be
l'C'e'n dem!.r ı_.ıtmalıdU"'; eğ!!r enginde 
isP, yoluna devoıım eder, yalnı% Paş& 

Ba:;taı..ı~,ıı00a Moh.eıtıane (bando) 
çai.-n;ya başlar ve pu.s açı'.ıncıya ka
dar ıltlRI"'o6""Z, * ı: ... ıcr <i>"'Y• IJın;ni ı;<>k iyi bil.. 
rnıye ı;:11ışııl&lıdır; ge-nçler harita ah
vai.!R c." enmiye, pusula vesair ~Jet
leri. 'ku · lanmıya herı;rs etn-.clidi!"lpr. 

+ R•i !er. teoriibeli ve yaşlı iht;,.aır 
cı.-:ınıcılpr Ö!llnde lml;!an <><ffimeli. * DcJışmana ras"celir.diğinde, bizlm 
<f<.,;,a.ıırna duıımaıı ile kara ar-.;ında 

fc:.I... ~ 01 hucr ... n etmem~ J. ce.nk 
erıier.t,\n ~u kar: a e 'dtr, _ı;; l ka
J'!2(1.3-dıı·, C1ltnı.ya ki c• ıuı1 .. ri ~nga... 
r.r. eıt.t'rf'll·:r. AO"'rna. cm.lşma.n, bizlm 
mnanı::::?lt l.e k.arn zmı:.;;.rıı,daa yi:i"ut hN 
&( oo.ıa t:!l:!la- lJ' üe :lıSt', di•ı;;maııa 

r;ııt..no:ı.li; a:Q:;er:ııı yı..ı cev.ı.rrı.'! ilıt .elli 
~roeınr * n· ..:j- • ı gt~nı eri iyon i e, tıe ... 
m "" Qi'tım • 'ı., e' L~ UZ'll<la n dô
'1l6 t.M·e zat1un ct.ro li, dem ~i \-e & 
~ k ıi 1.z,n lKJ'. 3 Ü'Z .. 1 V&t'

fnıli, t; c ~ r tı e :) • u, borck ye! -
ıl p, "1C ~' li ve rl!-~-.T1ll 

r l: p t r',. 
b r f <>!el', 

Pr un-
m !ı, ~' ;da he:ı 
&~-:"nı de ont. ırlfa:ef - etmt. 

+ Kaptan l'<:Ş. r d!llşına"' baza.t 
caı.ı:nJıya hl ves et.o:~ t ı, ge nsitt.den 
her ne . t•pl~ c.'uma ol un ç.kma.. 
rnc.lı, ktl.flık ile durwıJm;,i gemileri. a
r..ısında dolaşn> askeri tC.)IVlk ct..nek 
btiyt:ı!c iJ-,,..,.o""2 t: ızhk, <lc1· •1• a için 
ıc! ik · r, Uı:ış g.dincc a~ ya pt!rıazr 
S<;...~vın yar rl ıgı, yer xtıe ducıı.nası ... 
dır! * G~·t.rtn kil:c~"\·tsl <i\1:.ışkar> 
ole, ;rant ·n:a,'1< ,ç üırsa ka.rı.r.Jr. ola~ 
to.'SJJar zincir kırıp gc:n. b<=nııya.
hır. Pôşa. gt."ll'..isinin her küct•ğin:i Uç 

l'or"" ve <JCrt 'füıiı: Ç< kmeli. 1'ü'1lı:iin 
bJd iği k.at:1~ r kiirek ~lc-ı'!('~ ~a.run 
rr.<ha.reimc tercih o!unu:r Fo~...,,laı·n 

bas:p zaptctt:,ı.:i gt'flıl~· hesa~r. * Cem: l'llllllSında fthit ve .r=olı
!&r aüı.'.:.tl{I a.a.b.:ıı..ı k.ıoauln:ı..ı.!ı. oı-ta 
b ı raı.k:ıl:!r~ı. e~ },. 'llllll• ces..retini 
kırar. 

Eıı ı..y.gun• V<" c-za.r:•ıri. div ... i1.5.
Voe etrr'ek ıiz·:m gelecek, C nhi 
mihv<>r tnra.fı da· e1dc e<leo<'ğ! 
mııva{fakiyr:li kı:zgın ı;..ineyn al
tında olrrôkıtıın .ı Afr:ka tıcağ1· 
nın daha yatıştığı aylatda kazan

mayı i~temcz de"ildir. Halhı.ıltl o 
z~ana foadi3r sekizinci ordunun 
daha hazıclanacağı •« sonbaharın 
mü.saackr.inden daha iyi istıfade 

edebileceği dü'i1ÜIIÜ.lrnili;tür. Bu 
czaruri. 1'arelke ııten sonra nen.ye 
varıJaca . mc-.elesi vardır. Btmu 
da devam eden muharebelerin ne 
licesi ~öster~celctir. Sı•kiz:inci or
dur.un verdiiti zayiat a7. d.');~.ld:r. 
Bl..l!C~la b~rab~r ıısrl-dzinci orou 
yine m~\-ruttur. 

+ Bir c.lüşroan gf"U~i z~~tediJinre, 
evvti!J topllltt yef:Jauı: ve \-;vilt:r.4; f 

gl\nticilcr ci:üşman gem;. ııM, cenk 90 .. r---------------
nuııda yoğınaya lroyul-..I:dıır r . . . 
* G l'<mlll ~ su . inden a;ıo.ğı 1 B 1 rı !'" . z . n Ren •• 

gülle . bel .,.._..., .... , L.ı,ıa içerdıcn ka- . H ft mızıııt:.H;K _·ı. 
ponllmaz., o zıı..'1lan ... ı :zc, uzım ıbez L: Jıı" J 
p:i.rç&la.n, rık ve P "'ı er atf , ge .. 
m ye do.an ...,,." c reyam lınlo.n çe- ~ Bek.diyenin bir 
kip sW>.>:i.ler "' r ~'. yı k:ıp:ır; ı,;r 'k, b 
QOk gı- r h:ıbıru bı> tedbirlEr ş ı ayete ceva l 

iıle k<Jl'lc tıı:ıtur. ıt 6 1912 ta hll gozet >De * Tupç" •, çırııJ<l..--rına 1ıop kul- ez •yr~k y ·ı$Ulı..n ıı.I • baş. 
lanma:rı vaJ<l Ykı ögretmellcL"· '>k!ı l> r ıızıJa bu )"<>h >''-< * Baı ut ı:yi t '11:.iye dil<tLŞ cılmalı- OOzUlt nldu~ ve ruç · ~11-
dtt' !ti dü~ ate& tk,1.lirı .z.iğü temin m:ıdığı·ıL..... .., k yet o! :nmuf1lu. 
edilsin. Bu İ\.Cl'h~ Bclediy Neşri)' t .. lll-

• Cenk e"l•"TfnVı ~cWc. ve heyeca- d.ür}ügu.-ıden .ı.!C:~JT"'llZ bı·· t(lrke-
nmı Mhlla ıkıonanalı~ Balce:" kullan.mek. re~ ş.l:llyetiı.Piz!.n +et!..ik ol.:n-
bünerdir! duğu b.(d;riI rek 

+ K~onlar, dooliI na.,-ı Boğazdan _ cAll'lo'kadar .t rt'drn bi'~i-
çlkaırmca geri dönmeli; ç~titi f"!o}a.. rlld ğU:::ı.:: .giire. b"'h m vzuu olan 
tlflda ·kalyonlar ay:ılc bağı olur, ray- yol. hcnuz l"l>Cled:r. Bu-
dast yok zuraın. vm-dn. .ınla h~ -aUer, t' e mı \.C _1: aı ı-* Düşın3'111.D en D••.İh1'1t u·.crlnd\on ı..-.zlerle ve 1 1n 'ı t 
bin~ olan Korfu Adası, d-.ı.r.me.~ yaj:. k·~ v ı' ıul 'ln d - • d~n i-
ma edilmel;d;r, tioz edi'meHdır. rn<C<ttdir U•leıi\ve N v t n. * G,..nicHer, bıltQn kaplanlarımı- • .• rlü,:;J,-.L;~ bu a ka ve 'ıass:ı • 
- o«erteıMıl, ma<'ef&!anl!ı <*ııruıı l • ' lir.e leı>Pkl<iır e "'· 
kııssııd:ıa histe l<ı.ıpın1ı.lıW.-lar, 



(Bu ,..-un.ı.n me!.cnleri Anadolu A
Jn>ı Bu touleri.nMu alııun>şlır ) 

Telhis eden lıluommer ALATUR 

Mısırın toprak oütü:n.higiia.ıe ve 
hUı<.tlıııranık halklarına ıJil,kunul
m_yac-n[ına d>ir, mihveT devlet· 
~f'!nin n~li.~"'rl•1t beyannamt>leri
nu:, şimıct daha g.eni~le~'lmış e>l
duı:=u öğı-cıı;yoruz. 

B<>rtniıı yarı resmı b;r kayna
ğından verilen ınali.ımala göre, ı 
Mısıra veflen bu krninat bü:tl.in 
Ya.'wı §:lıl't mi'...etltrine teşmil e· 
d; 'l .ş\ 1 Y:.r.i A.!ııı.ınva ve İtal
ya S• Tiye, Irak \~ Fi!ist'inin is
tik • ·ne d'akunrnıyacak!larını 
da laalı'bıüıt e~elatedirler . 

. D~r taraf!ıan gelen bir habere 
g.,re ısc, b.r tayyare ile Mısırdan 
k·-~·k ..• ıik ... ~ .... ,... ı!.ı~ıC en ya.kal'1 ıan ve 
aSJ<er' d' ı •vaına vc~.len A~man ta· 
rattarlıgile maruf Ali Mah;r Paşa 
Mısu'<ian Filist:ne n:ı:.Ucdi!.n4tir. 
MlSlR CJ.;p'ff)SİNDE VAZİYET 

N~ , "flRKFZDE• 
Mısır<! har.eka:t n na•ıl mk,,ıaf 

e . gı ıy ·ce kesLr· ~ ij \ GörU
:~e gi.ır<>, vaz ve ı roiiı!ıim hır • 
K >,.ş el k alm::unşıtır. Muharebe 

.a tnra bcıtoJ..,!,,.. ile Lo r "Yn 
btl:'l'si aras ndnki dar e<.ı:ı.hede 
c~rey~n e~J<ıtedir 

bııiliz:Jcr: • Va?Jycİi a~cak mu-

d!a~am bir gayret kurtarabili~· 
jOl'lar. 

Aııner!kafün Bostan. radyosu 
Roınmel kuvvetlerinin durdurul-
duğu~ · .. d ... a ıııan.y'lr. Oylc o:ımasay-

• ? n.& ........ 
Mısır cephesinde olduğu 
ıibi, Ruı cephesinde de 
muharebe• harekatı dün· 
denberi sarih bir g li ıne 
göster~miştir - Avru
pa akınlarına ilk defa 
Amerikan tayyareleri de 
i~tirak etti - Y ı.nanis
tanda halk ot ve çiçekle 
geçiniyor, 

Rus orôusu bak•yelerini.n gös· 
ıer<lık::en mı:kanmctıiıı de kırıl
dığıııı bildi~kte<lir . 

Harloof - Kur9k kes;m!erinde 
bir taarruz hareketi netices;,nde 
mühım Sovyet kuvvetilcri çem
ber iç.ıne alııımıj!lır, Alına.:Jar, 
Don i!ıtikaımetinde siiır'aııle ilerle
mdrtedirler. Hedefin Ti.moç,ııloo 
ve Zukof ordularını ayımıak için 
Rwtof!a 1!oSkQVa ar"5ındaki çift 
~ıaılı <!cınırıdıma ulaşmak ~
dcğu anla·;ı!ıyıo.-. Ruo!ar bu hat
tan ~.ma 'den cenuba ve ıceııuptan 
ş:rrale kuvvet kavdırıyoı'ardı 

Bunun1a bEr her l\fı.s1r -c he
s:ooe o!duğu gıbi, Rus crpl> -sin
de de ~urekiııtııı ,,d.şi u henüz 
sarih b'r şekle bürünırerr ştır. 

KARADENİZDEKİ RUS 
DONANMASI 

Sofva 'a!l venlen b·,.. hdbere 
göre, Karadeııizdeki S?vyet dıo

nanmasının büyük bir k=ıı Nov· 
rosisk ı:.manuıa iltica etmLştir. 
Afilıan tayyareler! bu limana hü
cum ederek bir çok harp ve ti~ 
caret gemilerini hasa'T'8 uğratımış
tır. Diğer bir habere göre i.se, 
Sovyct harp ge:m1leri Bal'.ımda 
bulunm.a·ktadır. 

AVRUPA ÜZERl'NDE 
AMERiKAN TAYYARELERİ 

.1. mihvcrc'lcr Ç'Oktan !Jk-,nde
rryeye ~;, >n:~ bulunurlardı. Hoaı 
n>e! bir taraftan il<ıınal 1>;ıkıınuı
da •. g[i,ç''uıı<' d.üştU/''iı gi·bi, diğ<?r 
taraf!an Oh.n1ek mühim miktar- 1 
da l:llrnıye kuvvetleri ve rr.üiıim· 1 Londradan verilen malumata 
mat • ~ ıkt~·l!r, göre, dün i'k defa olarak Anıeri-

_'Mihver tebliğlerinde de, hare- kan tayyardcri A\..,Up•.da A'ı.ınan 
~.atı·n· il1 hatıan d7iha ikrilcre, Nil !şgali a}tıııda bulunan topraklar 
~adısıne int kal cut:.;jine dair ye- üzermde akınlar yapmı;ılardır. 
ni bir haber ~·oktur. İııı.giliz ıayyareleri ile birli'kte A-
İSKE.."\DERİYEDEKt FRAıNSIZ r:ıerikalı mliıettebat tarafır.dan 

DONANMASI idare edilen 6 tayyare Holinndada 
Fransız donanmasından İn~·. düşman hava meyıdanlarına ve 

tizlere tesl m olan bir kısım .,;;_ sı;hilde karakdl gemilecine hü-
lıkı!c~ İııl<C'llderiye<~e cn,terne e· cum ed?:":ti~ir. Amerikan müret-
d 1"':1şlerdi. Vişi lıükQ.mctmin bu !ebat ıaııa1ıından idare edillen 2 
g"r;1•1"'1' haklkı.ıda Amerika ,.
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•.asıle İn ıl•ere lıUklımet.i nezdin- baroıman tayyaresi gen aör>.me-

cıı: teşebbü!'f.e bulunduğu b!Jcfail- mi~\or, 
mı;se de, bu haber yalanlanmış- YUNANİSTA."{!)A AÇLIK 
tır. Yunanistandan kaçmağa muvai'· 

İRA'!\"DA ENDİŞE fak olan bazı killlSeler, müstakil 
ı,.~;~ırdaki. ttühver ilerleyiışinin Fransız ajansının Bey<rut :muha-
lıy a.,_endışe uyandır.;lığı :ılnaşı- ~ birine .bu koanışu memleketteki 
a~r. ı.a·hrk"lda çıkan Elıtıtılaat aç'lığın feca:ıt:nl anlatmışlardır. 

g etesı şunları yazınıştır: Bunların söy<Jed:klerlne göl'e, ka· 
•Bu harbin ne zaman biteceği ra piyasa yiyecek f:atlarını o ka-

~e ~e netice vereceJFni kestire- dar yii>ksdLmiştir ki, yakla:ımnk 
b.:,Y.ız. Şu cıhct nıa!Uınıdur ki kabil de~'iltlir. Halk ot ve çiçek 

1
u,un dıiinya ile ictihatı.."llız kesi~ ,yiyerek beslemneğe ça-Iışıyor. Her 
m~~ızi l>f-k!iyen akıbet açlığa sabah ötede be::.de aç!ı.kıtan olen· 

19
, i "'u1? olııı.atlat.ır. Onun için ııirai ler:n cesetleri topl&nıY'CJ.f. BıP!ıas-

, t•c:nızı arlıtırmalıyız,. sa çocuklar acmac~k dt•roimda· 
nus CEPHES"""E "AZl.YET dı• Et, yalnız A'lmanlara tahsis 

ıı'u • ediren Jokant.alardıa bulunt"akta· 
K;nman tebl·ğı, Sıvasto,polda dır Halkın et yüz'l gii<di.ı[ll.i yok· 

"=::rsan:::'.'.'.'."==Y=a=rı=ın=a=das==~ı.n~a~~s~ıg:·~ın:an:..=l=t=u=r:.=========-=============== 

1 
15 er yıl htı~ tt•nzil olunmuştur. 

Köy ır, •arı ~rustnfa suça te~vikıt.erı. 
bera.ot. L·lrnişlir, 

+ Kozltç<>:ımde Demiıfuıı:>e<!e Za
bet K;-,1:.ı.""ytıi!ı.ın k~zma ve kürıcıc fab
rika.sındaiti nafhıiin hnaliltıh:n>es~crı 
bir yan&ın çıkımı,itır. Fab:·:k.a İdare 

~'.Iüdürü "laksut ve amelele!"<if'n ser
gis yanl3!anrruşlarıdır. 

_ + Yclkt'ın lefvil< mllsabaklarınm 
biri~C.ıt 14,31) da yapılQ.Caktır. 

+ Ahm~t ;sm'nde 13 Y11$ında bi!' 
90cıtt dün İstilolôl caddee!rıden g~ 
tramvaya ~tıa.m,. Y"-"e düşerek atır 
au.reite yaralamnıştı<, 

Bu çocuk neden 
öldü? 

Orıtaköydc oturan Zuhal lsmİıı· 
de bir kadın ölü bir çoouk do
(;'lll'nı u~hır. Kadm çocuğunun ebe
nin ehliyetsizliği yfü.ünıJc.ıı ölli 

ıkığduı;unu ;ddia e~tir. Ceset 

bu iıldian.:ı tahkiki için morga 
kaldırılmıştır, 

Ceniz levazım Saimalma Ko:n:syorı~ ilan!Jrı 

Sıvastopr:>l'da 
liman batan 

gemilerle dolu 
S'.o\dıolm 5 (A.A.)- Sıvr.stıo

ptıl Jin:anı bat,rılrmş kru\·aıör, 

mul-... ip vıe diğer harp gcm 1leri 
enk:azile ®ludı:r. Şehird<ı hasara 
uğramamış b:na yoktur, Yalnı.z 

büyük kilise \'e bazı mağazalar 
sağl~m kalınL~tır, 

Alman hava kuvvetinin NOVTO
sisk ve Aınape limanlarına akı.n· ı 
lan, AJın:ınlarıın K.reç ~ğazını 
geçrocğe başlamaman evwl Rus 
donanmaısını dağıtmak istedikle· 
rini ~termc-ktcdir. 

Uçan zrrhb 
NcV'ı"<>rk 5 (A.A)- .Arnerka

da 70 ton ağ·rlıgında büyü 'ı: bir 
uçak yap1!mışlır. }:hı uçağın ka· 
ııadarı arasmdakı me>2fe 60 
melıre tutuyar. Uçan zırhlı adı 
veden bı. uçak A;merikadan Av
rı;:raya g!dip yere inmeden ,?eri 
dön~bilir. 

--.o<L--

Aktarma tram
vay biletleri 

Oıkftdar • İstanbul 
ar1tıın.dada geçecek 

Üsküdar halk tr,.mvayları tas
fiye heyet" tasfi) c işini iki ayda 
tamamlıyacaktır. Diğ'er taraıtan 

b.anbul tramvay ;daresi, Üs..Joii... 
dar halk tramvaylarırıı tamıunıen 
dewal<lıkt<ı.n oonra biletier de 
teV'hit edilecek, haı...n İs(anbulda 
taUblk edilen al<taruna bileUeri 
fatanıbulda Üsküdar ırı.mvayfan 
arasında cl<ı tatıbik olunacaktı.r. 

-·~--

Yerli mallar pazarla· 
rında 4 üncü parti tcv• 
ziat yarın başlıyor 
Yerlıl Mal \ar Paar Jaıı.n.<ları. 4 ünc(I 

pa.rt.i baınıa ve eı~.a.U te1.1Di:·hna ya
rllll şabalıl<m itibaren ~:anılaoa.ktü". 
Ha114ıi D1.IITTllO'Olaıla ne.ı~lendm .ı.na
caı:= yarın aa.n edeceğiz. 

RUZVET 
{ 1 inci 83...:l!feden Dt.-vam) 

best hllrriyd ruhunun bfrlün dün
yaya yayıldığını beyan etıniş ve: 

•-lGG l'ıldır 4 Tcınmu~ hürri· 
yetin bir scmb:ılü olnıuştur. Bu 
yıfdönüıııUniin ıniına>ı çok bii> ük· 
tür. Şinıdi Afril;a çiilleıinde, ıııs

yuda, A\'ltslralyada, Çinde ve di
ğer yerlerde medeııiyctlel'On h>iir
ı·iyet ve ııezahell~riıd ımılıafaza 

içln \arııışılı)'Or, t;Ünkü ln~aniyet 
tal'ihindc emsali olnııyan hir şe
ki!dc hiırri~cte \.e dinlere lıiicuın 
c<lilmiştiı.• d"diklen sonra şun· 
!arı i!iırn etmiştir: 
•- Eugiin bayrama rağm.en 

tayyare, top, silah ve lır.rp nıal
zemesi ;mal eden tabrikalanmız 
taıtil yapruaJan \alışarak bııgünü 
kutluyor. Bir sani~e bile durma
dan çalışmak ... ,İ,ıle bı14tüuii böyle 
tes'id ediyoruz ... • 

HARİCİYE NAZffi1NIN NUTKU 
Londl'a, S (A.A.) - •B.B.C .• 

4 Temmuz istiklal bayramı müua· 
sebetite Amerikan Hariciye Nazırı 
1\1. Bul bir nutuk söyliycırek ez. 
cümle demiştir ki: 
~Bu harbi hürriyet ve serbe•· 

tı kazanacaktır. Bu ruh; Birleşik 
milletlerin heJ>ıoi tarafın.dan en 
son haddine bdar bilinmelidir.• 

Alman taar-

• 
ruzun un 

ilk hedefi< rı 
• 

CBasmakaJ..~den OP-..·an: t 
Bütün bu •ehcplcr ve askeri 

fa)·dalar Alman ordll!'unun K..t· 
kas davasını halle ne dereceye 
kadar mulıla~ ve mecbur oldu· 
ğunu tebarüz ettiren unsurlnrdır. 
Bunun i;'iııdi< k~ inkişaf etmekle 
bulunan Alman taarruzunun ce· 
nupta Moskova. Kafkasya muva
sala y<:>llannın tamanıile kesilme• 
sinden sonra herhalde birçok sür
prizleri de l .. avrnını..: olarak en 
şiddeotH hali ile Knfka )"ll!'a karşı 
teveccüh ve tcıucrkiiz edereğİu· 

den şüphe ctmcm,•k laznndır: 
ı-: ı:.M lZZE r il.El''llCE 

Amerikada 9435 Kut-s.1< bö/ge
şüpheli şahıs sinde Alnıanlar 

tevkif e d i 1 dil '[!'!,'! c':f.~ı~~::.= 
Kırk eekiz casus da Kurak ve Volıcansk - Biefgarod 

mıntakısır.da Alımanla!ı-,n i!.d hü
tevkif hane ye &tlldl cumu geli;•mektedir. Bu .. al.aırU.a 

Vaşington, 5 (AA.) _ Birl"ıik A- milyonlarca ask~r dövüşüyor. 
merik:a Mli<ldei1Jmwnlsi Flranc'.5 Bed- Ha'!'bin bevndanberi ilk defa bu 
dle, Birlcş.Jc An1t>tik1<111'1 haıtıe sirıl>- kadar zırhlı malzeme, tc~u kuv 
ili tariliterıbed 6 c:ııs~ !Şonden Yeti ve uçak muharebeye iştirak 
dolayı lwdın e:!lı.d'.< 48 c:ısuısun h•P66 eımek>tedir. h1manbr Sovyet cep 
atıld!Jını söy]"1tli~ı;r, Kaıwaşalı!< çı- hesinln zayıf noktasını arı)"Orlar, 
d<arı.cı vı•ya h\lkiimcte sada!ın4o'izldc 
faaJ;ye~lerir>clen dolayı Adliye ı;n.ak~m- Kurskun do~uslj,Jlda Almanlar 
ları 12-0Q klşıy; ııöz lıap.,ıine alrnr;lar- .bir gc<l:k açmı~lar, Voııı'l"eze 140 
d1r. Tıı.tıktkaıt bürosu •,O zaııw<ıda kikmıctre Tim şohr;ni ele geçir-
suçl-aı·ı sadece hük(.ınıe\ıc ka..nşı sad:aı- m'~'erdir • 
k.al&izlf<ten tb:ı.ret o!M 94>5 şüpheli 
yaba."OC>yı da te\•lıit etm~. Rı.ıfıla. 
ı:ın °47G l'u Japon, 3120' ııi Alnı.an, 
ıs21•i İt.a.l)'~ır. 

...;,..--~---

Mozsmbik kıylla· 
rında denizaltı 
VŞ, 5 (A.A) - A!rL'oanın Ce: up 

Doğwu::tda \'C Madıag:ı.- A ' "m 
ka..~ısıoda bulunan Mazanıbik k,yı1"
rında bir deo!ızalt.t iki vapura ta~t.z 
etıo.11.f, bunlaıxlan bfri& ba,tırıl .... ıış~ır. ---+ Loadna, ~ (AA.) - o;in sa!ı<ıh 
Malta Adası fuetlndtı 3 ~nıan uça.
ğı taıı.rin e<Ulmlştir. Gt'<'•l~Y'll ele ay. 
nca 2 uçak ~ürü:lmilftllr. 

Mısır cephesi 
(1 inci Sahı!eıi(b Dl~, a 11) 

sü.ren topçu düelloouııdan ibaret 
kahruştır. Bu harp a)ni mJıtai:a· 
da, yımi EJialecıe~m ik! bataklık 
arasında'ki kıorido.ııda vukua gel· 
miştir. !'faziler..ın lbir yamıa te
şebbüsü akamete uğratı!mı~ ve 
8 i11<:i İr.glliz ardusu mi.i:1i ,n bir 
kL'lil1< A.Iıman piyaıdclerlııe n. n
sup o:ımak üzere 600 esir aJ.m~· 
tır. 

M:~verciler C'llma gürni mühim 
bir tepeyi zaptlçin yaptığ> hare
ketite akamete uğrntıldığı zaman 
21 tank ile 44 taıık dafi topu kay
betaniştir. 

Cuma günii yapı'la.Iı J:ıorrJl:ıardı
man tayyarelerinin u~<ırı Or
ta Şa!tl<ta bir rekıar teşkil e1ımiş
l!r. Alkın.lar bütiln gün ve gece 
dcvaııı1 etmi~ ve yibılcrce tu; bom 
ha atılm~1t-xr. 
ş:mdi 8 inci İıı.giliz Ordusuna 

her taraftan harp mab.emesi, yar 
dım yağtlınhnaktadır. Her çe~it 
takıviyeler, .Am<>ri'kan tarık ve 
tcırJarı çöl ~<0.>esi boyunca Efale· 
meııne croğ'ru ilerler elck<i:r. 

ÇÖRÇİL HAVA KUVVEILERİ-
' 'i TEBRiK ETTI 

--200 bin Japon ÇEne 
hicret etti 

Çun ,: 5 (A.A.) - ş:mali 
ç.rclcn g 'en habeı~ere göre, 18 
nL•anda Tuky~ 'üze•'ııe ve j~p:m
)"aının d ğer sanayi bôlıgelerine 
Aml't'ikan bomba uçakları tara· 
fındaın yapılan hücurr.Jar netice· 
sinde son iki ay zarlmda 200,000 
den fazla sivil japoın şimali Çin-e 
h~ret e1.nı~ir. 

---0--

Rus cephesi 
. ( 1 inci Sahıiedl\ı DPvam) 

Bffi J!Al'TALIK AL.'IA."i 
TA.'\'K ZAYİATI: 800 

Lou-Jra, S (A.A.) - Doğıula, 
250 kilometre uzunluğunda bir 
cephe bo~ ı:ııca çarp~lar de
vam etmckte4ir. 
~fosko..ada neşredilen Sovyet 

tebliği, Rusların Kursk k.,,;imU.. 
de J'eni mcv.ilere çekildikll'riııi 
bildirnıcl· tcdir. 
Diğ<T keo;imlenlc Ruslar Al· 

manlara ağır darbel..r iı•dirmdtte
dirler. 

Röytcr aj..n~ının hususi nıuha· 
biri, geçen hafta içinde tahrip e
dilen Alman tankları sa~,~ının 
800 den n)Bğ'ı olmadığını söyle• 
mektcdir. 

Kalinln kl'J5İıninde de menü fa. 
aliyet ol:mu tur. 

--u---

iki muhtekir cezalandırıldı 
M<.1i kcrc·nma kanununa nıu· 

haDdb suç·le acll.Joeye verilen 
Ça'kımnkçılarda Bc)'iilı< Ycn.:ı.'ı~ııd:ı 
47-48 nı:m~rada man.faıtutacı 

Aii· Oa\'it 5() hra para ce:zasıına, 
7 giin roüddeU!e hapse ~'le 15 gün 
müd:detre de dü~ nm kapatıt
masıııa m~ıhkUm <.'dl~. 

Ceza kesbi kıat 'iyoet etır,;;ştir, 
Unkaı;ı.n nda Tekirdağ ıskcle

s'1r.de kiimüroii Ali oi:'u Kadr· de 
ht (-ti.:. n 5 ·ra paııa cezası ve 

bir haf' a müıı:l tle dükkanının 
b.:ıatı nasına D' iliitılın edilııniş1ir. 

.J - s o N T n L G R A F - :; nmru.z l ~ 

ap ar e ·ısiz 
leremi b rak ldı? 

Bu haiin Şi'l'kelihoyriye vapıır
lo•ındak; el<"manların son zoman 
!ı.'Xla a-zalımasuıdan ileri geldiği 
ar:l~şılrnabladı ... Buna sebep de 
şirketin müS'\alıdeıninine malliıp 
derecede bahınarnası ve hayat 
paıhalılığı zammı vormeddği iıdJ.icı
s:ıdır. 

Söyıleııd;ğinc göre lbu yüzdeı 
lkendi.Ier'ne daha dolgun ücret 

ve müsait '§MUla hariçte iş bul.an
ların yEı'leriııe e'hit olrnryan ba
zı kimseler pek ucuz bir ücretle 
etiriWıiş!erdir. Bir kısmının yer 

ler:ne ise henüz kimse kPnulıma
m.ştır. Halbuki ikinci kaptan ye-

HATAYLILAR 
(1 inci S3hlfeden Devam) 

ra'Il_lan ordumı:zım geçit resmi 
sürekli alkışlar arasında iftiharla 
seyıredilzl';ştı.r. 

Gece C:c muazzam bir f<"ncr 
alayı fE.rt p e<lılecektir. 

l\LI\ HKEMELEC: 

Yağmurdan kaçarken .• 
(2 inci Sallifrdı·n Deo.-am) 

yapıştıniılın sobit oluyaıo, A.ı. Uııır&

keti.ne uyau Ti1Ilt c.eı.a KanU'lunu.n 
329 U11cu ma<.;.ti'C6iırlıe göre (AH Lurada 
kımi<.udan !enal>k geçirir gııı; bir ıu.. 

bı:.!laşlı.) 25 li'1> paıra. ceuısı ,-c,'l?cek
en. Haydi ba.lc.alım... Bir daha bc\Yle 
fl"Y)'ôpln&! 

- Al!:;Qı ömı>rl !'>r ,.,,,,,;., em.a.lım. .. 
Sanki, AlinCı gijjı.il.ne o:ı.rtulımış bir 

<,'<'iki t<;şı birci ""tfre ka l!l=ış, bCJ'\* 
biı· tazyik ttrtanf olmuştu,. O kıadlır 

terabJ.adı. 

:Ma ucır,;.,. bpısında, dlı>Je71c!-
le..'den biri~ 

- Jiyad~ ~ ucu. • '"'dun, de-
di. Eğer pulun daınga. ını nhr,.ş ol.-
88.y'Clı.n, ı,;r seneye G<ndar :7"1u -
ba[b"in! 

Ali, 
- B;ı-.;, caınım, d<-dl Uc<.11Z ~-

tulmaık mı bu? Yağ1ı1Uı1Ui.n kaç.-alım. 
OO:iren do! ya t~tuk >m. Pul par
k.:ıç -· !< 0 7. Yi'1ni beş lir vc<·eoe
j;ITTı şbndi. 

5'l.'1l·a, ll'ilcu eW: 

- Y.ue şQJrü.-, ~i. Sa!hl =..z l<ır
tul<ium. Ya l1ap1& etst"lt'l!'d( ne 7•• 
pa.:?.'dlım.? ••• 

HÜSEYL'i BEHÇi."? 

rine lost.ronııo, iki.,ci n1:ık·n ve· 
rine j'llğcı \'Cj a ' macı, ocakçı 
Y"'"'·ne de işten atı• ı t'.\" n, t;"l m
siz bir adanıın ku a "l n«1sı ht m 
kanunen nıerroıu ve hem de ,-ol
cuların emniyeti b:ık mından bW, 
suçtur. Buna müsaade etmen-ek, 
her işte ehlinin bulunınw.;ına ne

zaret etımek de !iman idarcsın.ıı 
va:zifesidir. 

Ke~yeti alik:ıcL ırların ehenr 
miyetl-e nazarı di~atin e koyar 
ve halkın bu 'kabil şiıkayetlerile 
daima y-..ktndan alakadar ol:ın 
Şiııketıi Hayriyenln bu işi bir an 
evvel dürelt~ir.i ünııi.t eder'.z. 

Kışuı 30 bin fakire 
( 1 inci Sııt.tcı.en Dov.m) 

tilecıtc, aynca Ç~. To~ı, Ka-ım
P'41•, Be; !<ta:; hav·l•ndc:' de •ı c\·leri 
açı J,t.ca.1:tır. 

Te~mevvclio oo ~ ıx· dtığı'u ye
mek tewline bao.?an!l k ve •.'k h;.nı.o 

lede ö! e ~ ıtlecj ar. bın 181kıre &ün
de bir ı;. ıın yemeıt ' .ece< . . . ıı.. 
lnl1t tar tc:. :-icen o tu2 b tüC" 1-. :a rüe.
caactır. Bu ın.::ı:...ııa y~r~n ,,., .. yı:ııı &. 
ra ::=canaca.kt•r. Aı?n..""C<4k n ticelcn. 
göre ~bibe yazın da devam olU111>
caıktır 

Diii<'ır tara!ta>ı E\t<at k11ın şetıri. 
niro<> !aoklrlcre lı:O:OOr ve odun te1171 
edecel<tir. K2lar Koraılen;z 1ıcı,....to1 
mlkı.na 1500 1ıoo U-J6lr tevzi ed•·c .. 
ta-. 

Çamaşırı, 
lpekliyi, 

Yünlüyü 
Elhasıl her Df'Yi lru:rııqı!armıı.zı 

ÇAPA Mı\RKALI 

'' K A L ,, 
Sabunu ile yıkayınız. 

Tearütıe eım• olanla~ artılı: baş
ka maJ'!oa sabun lk l!anınıyoılar 
Depoou· İııtanb.ılda Hasır iskele
•;nde Fıl'll\ 11o1tok 24 No. 

ZAYİ DEr:rı:a 

317/42 ıııkış&nu saa.t 9 da Yedil<ul• 
ye g;cı,..., hnv>.yd3 b;r muhııo"be 
<feneri ts>otıalmuç\ur llulaıı, DaV'ltll
p:ş:ı İ!celrsi Tra!IMly cadılasinde 61 
r>Umaraya eet~ "'1tdl.-.te mt'~ 
eoı ect:E.tir, 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

1 - Şarlırı<'.mest m JCi!ıin.;, <2> ad#t •200> litre!« ou ""tutıra cihazı aç~ 
el<>ill:mc u .yle satı.ı a!ınar.:ı.ktır. 

2 - Mı.Jıamme.:ı: brdılii cısoo' Ji"' ~ 7,5 mu,·aJditat tHninatı 97,50 J;r:ıdır. 

3 - .cıı,,.;1~r.e 17.7 042 ~ günQ snat 10 c!:ı Kaba,~ Levazım Şubııslıı.
eti<i Me.onz Satın Alın• Kon · yoouınıla yıı.p:lacnk.!ı:r, 

4 - Şaı1n.ııme her i ı• 'roen swıra oö2- geçen şube<!• l"l<>Üle?>i\;r. 
5 - istek~ rin r ~ ,. iç .n ta:rin olur.an (l'1 \ e s:ratte % 7,5 IÜVC1Wl19 

oarnsiy!e bir' k oe meıJcı'.ır «0-:-n.:9-Y'0tla m<lracaa:fa .. c7206> 

~----------

lstanlul Nar·a r1iüdürlüğünden: 
23 7 !>42 ~ e ~t (15) te Eıl<s•ltıme Jıxım y oe :ıda 

(~547.76) lir k l bı ul Gümıii.ıtler< E- .mOCürli.ı.,"il , ı. Jorı-

I.ıco.d;.a 5 (A.A.)- B.B.C. Çör
c;il rıı.suxlaki hava kuwe~rı ku· 
m n:l2nı.rıa ':>ir mesaj gfüııde ı·ek 
tebr·k etm·ş ve he,, ta~fta'l su
b~y ve f:"leri" Nil vadisi .çm ya
pılan bu çıırpışr:-da ?Y'Jla..ııklan 
ncuh '1, mı;v;ffak rof'eti h:barü·, 
ettiren rtporlann 2lmdığım bil
dlrııuı;tır. 

---------------Ircr ve Asa r t !J. , t 'rri a. rt.ı:iltmeye 'kıam.r.~tu ... :ATı.ıt:avc ~. D;. u.ı.. 

SÜVEYŞE YAPII.AN AKIN 
,Londra 5 (A,A.)- Cuma günü 
Sl.lve}'l kanalı l>m&csine yapılan 
taarnız esnasında lı.ir k~:nin fil. 
dıüğü ve iki kişinin y.ara1andı3ı 
şim:!i ö,treni}rniştlr. 

ELDM3ADA YENİ YA.'>GINLAR 
ÇIKARILDI 

Lcm<ira 5 (A.A.)- Cuma günü 
İngiliz boırlba uçakları kara kuv
veder'.ni destekk!m~ler \'e nakli
y-e kullarile diüşınan toplululda
rına taar.rı.rz e1ımi.şlerdir. 

E;dabada bir çcık yangınlar çı
karılimıştır. 

~- iJ T L tJ'-. me, E;yındullk ıol~ri. ıırn 1, t~. ıı."1 ve l • §arllıa nd...., p le ile<, t h asa-
,,- · ~ •'Y~ bll'lla n:uı, ferr' d tr. ..., .k da~"'""'"- g Jı.L<Cı'ktir. 

Kaplıc~lar.na Mın:ıı: "ı ır , ı (4'6> ııı rn9ı ıc ...... 
l:;.tf'k}ill•nn rn az •r tL! J~u·t (3S00) 1 ::ml.m: bu işe bcnz r fş 7aptığmı& 

dair daire!• l'icdcn almış oldufo vesika! m i<ıt.iı.ııd.,,, isJ.aım:>ul vıır.y~t;nc mü.. 
:acaa.ıtla t·.K :~ bıPihı d('n tatil günılt r.i h::ıl'ie c3• g ın evvel el!.OC?NŞ ehllyf't: 

Yenıokl"rini 1crntlı1C'ri tem'.n e
dl"nll'r gulpLıJir. İkamrt üct·f'ti 3 
liradır. \Banyo dah:ldir) A!Jele.. 
ıcyle i;C1enJe.ı:e 2,5 liıradır. 

RAŞİD RİZA Tİ:YATROSU 
Ilalide Pişkin beraber 

Haı'biy<>de, BelvU Bah!l'>Smicı Alaı..tca 
K-oında Her ıece _.~ı (21,30) da 

Bu Gece 
BENİ ÖPÜNtlZ 

Komedi -3- Perda 
Yazan: Bf·dıla Foo. Şl.a.l1J0r 

Hey'et b{'or ll'<'e W lvü Ila<ıç<&nci& 
trmsil ~ı,.neıktedir. 

~ e M2 yılın:ı ait T•ctı ·et Odası \4~lariyle gelmeleri. ('1221) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Deek1.'t\nır M.uavinli;tt oda .ylc pul ve muhskcm.a.t ve irtt ve eeıvet mQ... 

düdJ:tl eri bu rolannria yarı!ı"!ı..c.ıc <1556,64• in !ı:tş;.t bot:i<lll sabo! dosya 
oolopları 13/7/942 Pazartesi güı>\i saat 14 de M'ili Emlt.ıı: J.1.idilrl~;ı mıı
te.~rk.i<ıll 1<cml"YQnda ı>Ç* ek'l,V.me ile 'hale edil«:ektir. MuvııJıll,. .... ı tMninO,t 
cll7> ltradır. İs' ... .ıtl'1..-in en ıa bir "'8.'>lröıte b'n liralık bu l§e be<J,:er &; yap
tıJi!na dair idarelcrıiden alın~ ol<t.ıju v ·!<tııı,,. lıııtin.•d..,,, İslarl>ul Viltı, eline 
ıll'lirac>atla tok.!~ tarihinden totil cfinleori bıı<iç üç 1Jiin ıwvel alırmııo oı.;iyel 
ve 1>42 yılıın:ı ait ticaret '~ !tıru etmı•l('<'i ınuıoıe.rtı;r. M\11'1'•-tlr eır.
silwe, &oymd.rltıı İ61t~ g<n<l, h- ve ıennt fil· .,.,ı,,n proje ~i!' oo.
J!&oıası ile bo.ına ı:Wtefe:'J'. dlt"r evnılr. 1.1" il :&- 1 ' M" -ürıotrındc cll"İİ'lı">iJir, 

c6S39:t 

İNCİLİZ GAZETELERİ DAHA 
ÜMİTLİ 

L'1!1dra, 5 (AA.) - Röyter: EJ. 
alı-mcynde İnıgiliz mevzileri sııkı 
mu'. anrr.et gôötcr y<>r, Bu sa
b2h gazeteler.n yazıları daha ee· 
r.:•-et ver:cidir. 1'1' 1 ver kuV\•t.t.ye
rir. ;n 4-5 ık ~ı:anetrt geri atıldığı 
b i'cliril'ef'kle be.aber tehi kenin 
geçmecLbl, diliha iddt'tl.i hJ:t-um
lar bckı .. n ., E1alemcy11 n ku
şa ümak ıehlikesı karşısında bu
lunduğu bilıchrilıyor. 

Valdebağı Prevantoryom ve Sanatoryomunun 1942 
mali yeh yiyecek vo y kacak eksiltme ilanı 

Tir.ıes diY'Jll' ki: cDurum mem· 
nunıy~~ verici olmakla beraber 
Po,,..,mel teşebbü!IÜ elin.de tut· 
ma·katdır ve bunu geri ııllrnak :a>r 
I!' '1un rnr. En büyük te'ıl:ke sey· 
yar biı'lik1erdir. Bunların lıava 
yardım, görürlerse, durdurulması 
&'i~~ür. Parlfuncntıodaki irtı b:ıa 
ı;Bre yer.' I!'UVeffakiye z:Lkler 
ihfümıli ~kla beraber ikAnci 
bir Tobruk Mdisesı göcW.,., yecek 
tir .• 

Gurup Kilo Demcl Ad t Çeld Tut.ı.n İlk Terr.iuat J.fünaıa.sa 
No::Eı ...... nı Cin.!i Lira L>l'& Kr. Saa~ 

s. D. -1 Ekn k 50000 t :>o 393 75 -tO 10 
2 D. ·' .;, ırunı, ı:. lır etl~rl ~zooo 4ti >0 3476 25 10 20 
3 z~..,.ı nya.tı, oolıun, soCa 11000 94-10 708 00 10 Z9 
•. Sade, Traboon, Tur yai:lıırı 70(l9 lseoo 1185 00 10 40 
5 8 ka1em kuru e-zs.k 19300 190~0 1431 co 10 50 
8 P~" tes, soğan, S&l'lll1'lak, ;ııı- 19000 400'>0 73511 552 25 11 

lnarta 
7 SU.4 yoğurt, terfyaf:L 32.500 1C625 12<1~ 87 il 10 
8 36 kalem ;r~ srbı:0 ve meyve 61600 1500 16500 l7:l05 1297 87 11 20 

J\.1•'..St', eürgcu odunu, m_.t 10000 eoo 9100 882 50 11 30 
körTtürü 

10 Dt yaz. b;ar peyniri 3000 4500 327 50 il 40 
11 Reı·cl 1500 1800 ı:ıs 00 11 50 

Va l.ı.>a&ı Prevan1>:.ryom "" Sanatc~ <rnuıun yuld>Tıda ciru ve mil:ı~·tan yazılı 1942 m>ll yılı yiyecek ve .r3l. kl:ın 
eıaııll"'<Ye lroıvm ~t~·. Eksiltme 13/Vll/1942 Pazarlesi günü s:ııı.ı 10 u 10 dakika geçeden ti!>:lr"" ist<ımuMa c ~, 10 11. 
lurub Yük:ırk Mrkt...'Pler Mı h-l><'Niği binasmda 'ııplaoacak oları ~ 11>ıla<o:ılrtır İstekl•l'"ln g-1 lar hi
zıulnda Y'•tılı sıı.::tlerde teın.ııa, mektuplan, ;reni oa:ıe T'ıcaret Odaeı v.,.:ka.sı ile mf' 'llcaat r~ıerı, Prr>!r ,.. r.,. l gu. 

nıplo -mdan eyri kapalı zarf usu!iyle lh le§ yAp:l- ol&.'l tr=lara ait t.ok ! mr':tup[arını efai'tm' •"at.r ı,;r 
••al '"'" ı l k:mıı.s na teslim eımc:.en pı1'. -. Şartnam Jer Pı-ev..nt.ı>ı)ıom vw Saııawl)'Oın i, • c>iııe nıilr""""1 ""'"'.ı<* 

i.l':i.t" :ı.bıhr. (6908, 
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istaWul Sıblıl Jdti<d<Gcl<rlıı 1942 moll yı•ı ıııı;y"'lla>' o oa{'Uıki ıar'Jt>aıne" vq,•t.il~ u bır •y ınüı:Me:le poza,rJ*-

le ~.,.e ~~t.r 

l - El'. "!Wı>e b<T Çaııı:;:r.iıa re:ci saat ıs. de Caı:>loğ' ınd.a S:t-.hat w• J~iım-ri Uuav "" MlıılurHıi'ü b.nasıııda 

~!anın 11.{.~a yap?Jacaık1ı.r. 

2 _ lJlwltmeor.l.n uıuharoa><"n ı;ya·\lar. ve lrnt·ı IN11•nalilill'ı Ha?ŞıJarı.'°"' go>Jt•rilrr.i,tor 

3 _ i~tki-le:r 194~ yılı T-=a.ı "'t Odası \·csıWiy1c 24!>0 vıyılı. k&n:Jllı(ia yaıılı v~a .ır ılt bı·lli gün \ie scı~l-tf. }.on).is ... 

S T emmu:ı 1942 
11.00 1\.-arrı '"' M-•rnlei.et Sut 

AJa:n. 
11.00 M cdic: Ra..\yo Dano O:ıkeatr;ı.. 

"" (N<had E>etııgin :ili..-e,;indf). 
18.40 lııfür.lk.: Fo•ıl Ucy'eti. 
19.30 Momle!o..ct S;,ı.at A.yarl vı• Aj"u 

!!~be. Jeıi. 

19.45 Sft:<>ı .... J ıı DokÜ<•. 
19.s.5 ı.ıüı<ı..: Şan K<>ni5erl - Nec

<kt Dııııno7 (M.>ır.o-&-.prano). 
Pi:mo: Poo.!. C<'OlC: }.t:ııtrovitz. 

20 15 K<>nu,:na (Tı.;tum ve Bakt.mJ. 
20 :-,o Müzi : K.tlrlj.ik Ş<?ı.:r.tı ve Tür .. 

lruler. 1 
21 .00 KorıUŞ<nn (Zi.ıa.;t Saat:) 1 
21.10 Jlfüzll<: Opo:'G Parçaları CPJ). 
22.30 }.(PJnl<'irE't Saat A-yrırı ve Ajans· 

Jfabl',krl ve ııorsular. 
22.45/22.50 Ya..W.i Program ve 

KnJ)Glı~ 

ASKERUK iŞLERi: ! 
F;ıtih AE. Şu-xı<icı: 1 
l-.'139 ooguıalu V" ou d•>glllnlular- 1 

ia n)UQ1l:.eltye ~i nı~~llefJCj.·in Hk v~ • 
son yctu!am.a~ .. ına 6/7 ı :,).:2 P-.uırtesi 
tiU>ahlıxhı.n ~aren lıt•.r &ün sabah 
9 dan 12 Y•' i:ada:· lt"bP bm35ında 
b...ş1.unacag.,cdao yc:-"l<lıı}dya gelecek. 
mu.kellet;enn pobto,n m~aıt il<.ı
nıe\Cah lf'nPdıı ve ı.lö~ı;. aH.et [otoı,n:a!la 

birl.!kt-e Biri!ı<l"J. 4 lilncll ma&1.c<l.e ta
yin cdt!t-o. tG::.'li.hle-rde şubey-e m.f.iro:ı.co.

a.tla..•>. 
2 - 338 ~lul.rla nıuamtltye 

t'.dıo. ol·~p tal.eoı• olct~lichtruıd.r.ı. er-
1ıc!iiı sent'YC b~rak:h1.J1. ıı.ük .. !!Cile~· 339 
Wbumlulc:. la t..:t<ıra.r m ıam!'lı•;ye t:ı

tıl tırtulıı.calarırıdan ba cib;Jerin 
m~<'P iharclerinıdc.n gotir·ı·ct·:k le.ri 
)"Lll!H t;,.ııJıebe. leci} V~i.~:;:ıla.~·lı~ h1yin-
ecii:l'n :ruıu;,ııu,tt içinde ftılı1.•Y" rr.Ül"J.-
caatlaırı. 

3 - Y0<h>ına)a "•nuru ncJdli~t 1 
içi.nde ge:utıiyenle1· ha..-x;~~~oo A::ktl'l~ ı• 
K,a:amıt;mm ceıa mhckit• L t.ı.t'bi\. cd:
l~. 

4 - 339 OOtıın~h:r..ü .. ;n yı..:l-Lanı~e.ı.... 1 
na Tr.drPU.Z \,(! Agı.ırtos 9'-l-2 etylı.ı>-ında 
dt\am eo<Jt\ ... ~ındf~n Fat.ih M'f''(~ez 
nahi:)t:!>iylr Jı..;.ı:ı"".ıpı ruı.h ;:>-Cl<-l'ine 

kayıtlı ıniit.:c?!efi ... ~··::ı J'ce<,l;,,ı larHl.l 
Terrırnuı. 942 niıhuyct.'.ne k-'.' i.1tl :-. f't ~<'T 
nah'Yesiyle şubt.-mıiz.l! m!'raıp Eıyüp 
nüfU9lM'bda lk:ı.yıtlı n1ü:i<'llt•fle-r l A
t,'U..-.İ<:R ıH2 d-4,;n 20 Au~ıı:too 94-2 larlhi
D• •k.ada:r 338 den ter~edilen ta!rbeler 
ile a:ııı dog-.mılu takb<!lt•r 20 Agu>l<>s 

~ cı..ı. /ı.ğ• .st<>s 942 nilı.ayetirı» kadar 
fl,IJbt..."';YC mü~cıc:ıatları Jlfln olunur. 

• • • 
~ AB'.<f'l'llk ş,..!>eöim:len: 

133!1 ôngt11ıilular ve bu doğum!Ur 
)arla 11-..ıan .. ~:eye ~ı erlc.:.-in ilk. ,.e 
""" yo.<L.malN'ı. ayn• :ırıın.ında 8 Tem
..._... Q4ı2._ ~ ı · Jl'UL_ ha:rta.naı 

Salı, Pe:ıı,enlbe re C.ıma g!itiffinde j 
A ;u.,tno 9U -• knd:I<' •l l>ah S23( ı 
9 dan 12 ,.... kıldar dcvrın; rdec<'ğin

dcn mli.l,ellt'fler-Uı ntih.s cia.:..anı. 4 a
det foiıv!r:>.! \·e llc.~iıh, talebelerin 
11:&~p Vf';1;tu:ıl,•rı ve Ea.ntatki:r erlt~

rl-n de sı:ı'atini göı:;-: C'~ v~3la!'lyle 
rnc·1,kfır ta.ı-tbt-On ıti>arrn t .. yin edilen 
:~:·rın.tr:"in ve saatlwdc .)l:bt• mı.•ı'k_ezinı.. 

ri'C buLmn-..aları. Y<i<.~:J-!T'.Ol3nnı "-a',ı:
tirı.ılr. ye.ptımzyn.nla!· hi".ıkk~n"3:ı. kam.ıni J 
t;;k.hat yaı:ıı?o.cağ..,. jJ;ln oJU1YLU'. 1 

~ 1N01-a~aatlat1. ..7266> 

-=--==--==-===="2==z==-==========~=====as.-=====-- 1 

l:ımit Deniz Satın alma Komisyonundan: j I r[ıvr 'ı:t [ · il l' 1 . ' • ·. 
1 

cinsi K;J,.u. İ~,~~~ r:eı 'Bal re Te=ı:atı ~ urtır}C. arı ve ıır.ar..arı r~:efma U: ldarnsi llanları ı 1 
K•ş Kl'I. T,ira 

K>Lu<lt ıeoooo 650 7 ıs90 1 1 D~J·• ~~~~~:.., ~-~~N~~~~~i'mık me:·e mfı-
ı - YIAtdı-da cins ve ro~t.trı yazılı. k n: ot l.ı r p:ırttcf, .. oln..ai< üe1.:. · pıaar- .Glllxıke ıJ. Qrf;l nf"i(. p ın('"li,ınh\ .. n<lan t:.:ı. et mf' ur nam~ .. ui i.l c.ac. k:.ır. 1 

tdr: fıki.•l~ '1 Te.mııJı.17. 94'.2 P.,;.~ esi gü::ı.J ... at 1!'> d{' 111..rı ıttt! Tf'l'<ian«!' Kapır- 1 2 - ~,ı ı bak dn tta7"1':n n il 60 ı a f"t 'lır.nlı'<ekt 
ıı:rı,laki. K('tllnıayonda yapıhıc..ıki?T. 1 3-'\! aka.. ırrıWıaau 18.i.!)•.2 C.u!n.-rte"• gaıti r-~t 14-_ .:iP li:1.yM.e:-pu';'..'l, A:n-

;,ı - 1.-"vı&af ve ı:ı.rtna :n("!i a«.r !'.nd n a!ırıaoJ:: ,k ~r. a~~·i<· ı • K:ıys .1, .1:1J~ty<-: 1 Atkula, Aıyc , l.:ını<, S•ı•kı•cı, brll::'un1 \"'e 

3 - F' }"1ı<'lj'e iştiı K edt"C'Nt t 'pl('lı., l"' h \ı('R. '( t ves&al;ır.ı.. l Vt: h.7.a- l:. ı.: la, L)lc.ııne JıH;. ,,;\. ı.;ı.: ır ~··, s~VR.$ l'(' • .ı.tüly~ ııl(lt· )'i.~p•.. i{ •:. :"ı: ·~rncn.-
~ıda. ,aı.ıh tem!na.tıaıl')M? bitikte belli gi.D \' Ga::.ıte k.-o.r.a")-ona mı. &c :ı. 1 

r lA.ı i 1 trr:clt!" v A( !. p ?.:JdJ.rllı.g;ı v<' i..-t .·:·<Jcı Ş· !!ı.-.ıt. la.cc kn.t..ıl 
t:";'1 'i·1'f. 

c . , 
~~~~~e~ern ~!~!~!Kdiğc~~~J~ 1~~ı ve 1 

ımıımyak imali-e n~s. !'le.\trZcle mül!'harrlk t~~tı ha
.vid:X. Tutün Güxrnk Kara'>ol sok:ıik • o 5 İbrahi'!' So; kar.'a 

._---=---•-•müracaat. ıel!ll-m:ıı•aıı::zımım1dıl 

o""" 
1 4 1'1 .. .Kn~·:ı ~~1r::ıııt ı:::eralti şun .. lıı.· 

1 - Tt !<. rılm:ık. 
2 - J.D.ebt h. k rr"r ilt• r-" o~n.ama~r. 
3 - 18 ,, ŞlJ"i" ')ı• -:niş \•e an gE:~"ll'l.":T iş ohr.n,c .. 30 yas d;..'ı.·l• 
.ı - A 1t• 11 0 1 ya.prnı0 v~'YJ Lıske;-l;ı.i 11 )3ıpmas'-P ... ~ en a:;;: bi. ~ zan::m 

• ,.. ...-ış o ... kJo cnıAall~·:ı 9lıah a!lınci.a ·~·~u:,J.n \(>ya coe-ll>ı• t:ı.bi oJa.r: 1a:dan 

ita lt")'•t ı~i ~cpl('rl PrU·: s<·ne:>··· L:. o;;ı.ıl:a!uı• ıştir::ı!t rdr:mı.;!er.> 
5 - Ask:e lıgı. y.;.,pır.ış ve ihtiy;:ı!.a g(.• iş , ~.ır ayni d•:ı"ı{'.cede ka.w

-- - --- -- .nanla.ra t6ı "I e •ılecı ktir. 
1 6 .- İ<l;ı e do:t'lorlat1 tara'fınd.rı.n y aJi) '.oe.a\ nıu..ı:"C:ıode 6ılıhl duTunıları 

DevEet DemiryoOarı işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

ı1>emıı·y ı ~ ~nuc "w!f" g., mı•.ı;•· pl\.-e:·ışli bulu.:ı.nı~k.. 

J 5 - ~,(1-ııuraat ~tıd.<•l9rı.na bogJaflaC«k \OF~'kal .. ı• iunlardır: 
~ft[;,ıs cü:o:d.::ıuı. dlplonıa v~a tasOik ..... ~'\ a~x:erı tk Vt.'ı;ikası v~ ;ı...:kerl'.k 

Dmı l~ ])eın:ı.trıyolları Ha.roket S~r,·is in<lc ıuilnh l bulunan m IJfııtt~ nwa-.. 
V!llikleri.nc ;yapılacak .o:Nsabaita in-t:ham Ut1 yU,;çhrk ta11611 mezt;,nl.aı" ., .r.a- l

:.··-~la-r;alcirı. polUı.tr:o,n tatK!ikli İ)'İ huy k3L;!c!l, çiı,;+'k ~·§•Sl kfıg:.•11 ~e"·li b.c evle-ı ı
rr cU,;:(.1;:.rıı . o 1 1 a.det vesı~1 1k i0tog~:ıı!. 

1. tJ - !)aha fa zla. nü:l:11nat a'n.:ık ic;Uyerıl-e:·in t~lı·tlrıe ~fiıdürlükl~rine vey<ı. 

AM:a.r~d4 25 Temmuz 9t2 •C·ı. ,ı~tttsı> g'.U:il r....at J<l ı • .. • )'l'.'n ~cfl:iklt•rı•\f' bıızat min"ac<ı.at ı·tın,.lidırlc-. 

l ; - Is!ı.d.alar en &cRı 14.7 942 gf';nü saat 12 ye kJJ.a.- l-.;ub.Jl olun1.u 

()l!kl ır 

de yapıia<"ıl•:tır. 

Mvs:: b:>k aya gormelt iç.n. 
l - 3~ 7o.pn1 geçmio; o.tma~:ı:;ı;;. 

'i. Taı'I< olır..ıık. 

3 - ı:cnoot ile f!\ !' fJhn::.ır.a~. 
., - ldare heJrim1.-rıace h'.z.metı;ıo eı"·t~rrş1i olduğu tasdii;: edilrr.lş bul1!nrnak. 

5 Fı ı ~..rl, h•z.rneti.nf ya.pnı.1~ ol;:ak VP ihtiy-.t'üc <'c~ıe ilgisi bu-

G JI ~~il h ... ! :ı.ı pc1 iı;1.('>..n: t~ ı<li v~oı:ilta \lt> tcw:ı:t et. e4( $arttır. .. 

'1 fo"atl::ı. tA~ !t ar:ııa~ isLlyenler İe'e'me )JldürlUkl e-ııne nıüreı.:ııat 
{l!· re« of:ren®ı.hrJe-r. 

;( y Tal'Ple-r vps1-.&alarıJl'lı::: 20 Temmuı 942 •Pav.art!?-'sl> g;..n.{a ak~at: :ı. 
lmdıa mru"Wkala,ndJltı İşı~.ırıe }1: :dilr lklerLne mf)ra<-a-at etnH·lot;;ri il:ın olu-

r r •47ti0> •70:J:ll 

. 
ELEKTROMOTOR ARANIYOR 

VE SATILIYOR 
9 Berc;rJ'1< 110/tSO vol. •le lş'"r b:r ın!:'ö:' o\411aca~• " %50, ;o~ 

'ol .. ıle ış?r:r B.aıJ\'Veı~ ma~!ı 9 beyf."U'~Ü az ku1I "1ılrr:a J400 df'v r ı 
b r ır.oL..ır a;ı,tL~.k·ır. Göcmek isti_ =-n \"'t')'eı ·~ satm:ik ist'Yı'l1lcf"iı1 23183 

iC n ımaraya tı•lefu,'1 t'•me1'!ra ilin o1oo 

'W r r ==snn==Qı .. 

•4-7.59, •7032') 

İzmit Deniı. Satınalma Komisyonundan : 
Tıc ,... .. ,atı K!losu Cins • Kut'C9 _ _'.:_:.._ 1 

Koyun eti 02.000 120 6i'7G 
s.jpr eti 92 ooo eo 5;190 

ı - Yukarc':.-. miktarı yazılı iiti kalt"1n et ;ıyrl aJ rı tnl!p}c.rı~ ıhale , 
f<i;lfl'l.(jt suret!.) le k; p:ılı ı..a~ ek"Jltm.c•si ı ı Tfmn-:uz 942 Cumnrtı•si günü saat 1 
1 J ..ıe lı:mit!(~ Termı:.~e k..npısLı:1dak kom.i6yvn lı:n.:ı.suı- uı yııpıl8.C:Jkh~·. 

2 - S<trlnnnrc;cr1 ,r::;52 k ~ ınvka• ... iJınd~ lt.<ırr·.i....yonda.n aluıobtlir 
3 _ İst::k.Ulerin ilg:li oJdıı~lJ r•ı Tic et ve l·J"l!i' et ve:ı.ik1.l<.ı:-:nı, 2490 ~rıyı

h ktu'.ıunu.n ta.--i!ııtı \'t~ilr. ~nzi.., edec ;c,lflri te-A J f mtktt,p'a ını ve y, karda 
mıict" ı yaz ı k"11".h aı~.ariylı! bit'lı;,c .. • belli &Jn ve :uıtiA-n tam bl~· tra&!t t>V\'f)ine 

knd.aı· koıı J.Şl ... na vc~mclı>ri. •&831 > 

l Üniversite Rektörlüğünden ~ 
Kampa çıkacak talebenin G Te 111nııız paıartesi ırü,.;; . aat 9 da 

1 tui•er.ile bahçe.inde hazır lmluıı nıaları. 
726? 

Radyo Neşriyab 
Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki Dinleyicilere 

Fransızca neırlyat saatlerini b ildirirler 

Amerikadan Fransızca 

• 

Tü_'"r_k_i~y_e~sa_a_t~l~~-=P-=-:roc_r_anı.~~-
9:4.5 - 10:00 H~lı<orler 

.. 
ll:bO - 11:15 Habeıit'rin tahlili 

• • 
15:00 - 15:15 Haberler 

• 
15:15 - 15:30 Halıerlerm bthlili 

17:30 - 17:45 

18:00 - 18:1E 

• 

• • 

• 
Halı erler 

,. 
18:15 - 18:30 H:ıberlerinı tahlili 

• • 
18:30 - 18:45 l(aberler 

" 

.. 
19:00 - 19:15 :Qaberkr 

.. 
\ • ... 

Gii<>ler 

Sah ila Pazu 

Pazartesi 

Salı ili Pazaı 

Puarte.i 

n~~n 

.. 
Hergün 

• 

• 
Jkrgüu 

" 

• 
ffergüo 

• 

' 

Pazarlc i ila Cu:marles.i 

• • 
Paurte<i ila Cuma 

• 
• 

U:.15 -::-- 19:311 lUvıik ve ll.al>ulerio tahlili Paınlc•i ıltı Cuma 

D 

• 
20:30 - 20:4S Haberler 

.. 
?.1:00 - 21:15 Ha berki' 

.. 

.. 
2i:"ı5 - 21:30 Haberlerin tahlili 

.. , 

.. • 
21:30 - 21:.:i Haberler 

.. 

.. 
21:45 - 22:00 llaberlerin tahlili 

22:30 - 22:45 • • 
• 
• >! 

Haberler 

.. 
%2:45 - ~3:0() Haberlerin tahlili 

.. 
R 

.. 
23:00 - :!3:1S Haberler 

• 
:3:15 - ıt3:30 llnberlcrin tablill 

• > 

23:15 - 23:30 Ualıerlerln tahlili 

ı:ı:30 - 23:4'.ı 

23: 30 - 23: fS 

23:45 - 24:00 

(Bu 

" ,. 
Haberler 

Haberler 

:ıı 

) 

lllüzik 

• 

!J 

Haberl""in tahli\i 

Listeyi 

, 

,. 

" 

• 

.. 
• 

P nartesl ili Cumarte-;i 

.. " 
• 

Herııüo 

• 
.. 

11~-rı;iin 

Pnarte.<ı ili Cumartesi 

Pv.ar 

Jlergiin 

Par.ar 

• 
.. 

Hergiııı 

• 

.. 

• 
llerı;ün 

• 
Herglio 

.. 
Pazarte.;;I ila Cumarleı;i 

• 
• 

Hergiin 

llergüo 

• 
• 

.. 

Salı , -e Per rmbe 

• • 
llergiin 

• 

Lutfen Kesıp 

Radyo 
.UerJ..ezi 

WRCA 

Wl\"BI 

WRCA 

WNBI 
WCBX 

WCRC 

WCBX 
WCRC 

'\VL\\"0 

wcw 
wcn..x 
WCRC 

WCBX 

WCRC 

WLWO 

wcw 
WRt:L 

WRLW 

wııcA 

WNBI 

WBOS 

W'RCA 

WNBI 

WBOS 

WL\\'0 

wcw 
WGEA 

'\\"CBX 

wcr.c 
WRUL 

WRUW 

WRCS 

WGEA 

WCBX 

WCRC 

WGl':A 

WLWO 

\ cw 
WGEA 

WRCL 

WRl'W 

WRl1S 

wı .wo 

wcw 
WRl'L 

\:Rl"W 

WRl" 

WGEA 

WP..C.-\ 

\\;.mı 

\'RCA 

W1'BI 

WRL'L 

WltU\V 

WRUS 

WCDA 

WGEA 

WLWO 

wcw 
WRCA 

w.;.sı 

Dalga u&wılui;'lı 

Kilosikl. Metre 

9,671) 

11,890 

9,670 

11,800 

15.270 

17.830 

15.270 

17.8:10 

ıs.2;-,11 

ıs.s;;o 

15.270 

17.öJO 

11 .ıı:ıo 

15.25Q 

15.RjO 

15,350 

17.751) 

ı~.ı;;o 

17,780 

15,210 

1•.H:ıo 

15.210 

15,250 

lS,850 

15 .. 130 

15.~70 

17.830 

11,790 

9,700 

6,0-ltı 

15,330 

lj,270 

17 ~30 

15.330 

15.250 

:ıt.02 

25.23 

:ıı.02 

25.23 

19.6 

16.8 

19.6 

16.8 

19.7 

18.9 

l!l.6 

lG.8 

19,6 

)b.8 

19.7 

18.9 

l!).3 

ltl.!l 

19.8 

16,(1. 

l!.l,72 

19,S 

16.8 

19.12 

19.7 

18.9 

J!l.56 

1!1.6 

1&.8 

25.4 

30.9 

411.6 

19.~6 

19.6 

1&.8 

19.56 

19.7 

15.8.W ___18 9 

ı::..sso 

15,:llO 

11,'90 

!1,700 

f,u!O 

15.!!>ll 

15 &:iO 

U,7!.10 

!1,700 

G.040 

15,330 

9,r.ıo 

17,8 o 
9,1/ıO 

l .iSO 

11 ~90 

Y,700 

G fi ;ı 

17,li30 

15.3311 

15,250 

15.1150 

9,tıo 

11.i8fl 

18.3 

19.56 

2::..4. 

30.9 

49.6 

19.7 

18.9 

25.4 

30.9 

49.6 

19.56 

31.(12 

tG.8 

31.02 

ıu.ı> 

2-5.-1 

~(l.ll 

WGEA 15,330 

49.6 

IG.8 

19.56 

19.7 

lR.9 

aı.02 

16.8 

19.56 

Saklayınız) 

Pırl:uıtah ve eln:asl ı ,..ıı.t dcmtll<. bir !reli,,,., ile S İ N O ER 8 AA T İ d("n~kfü. Çil>ık u. 
Pır4ınt:ılı ve rlm3..~h saatlerin bütün hDikikl pv:xıfı m~unı aı~ olan 8 t N G E R s-.m-Jt• ... ı top-

ıann:L,hr. Bunun için: Sant alacağınız za·man, tereddütsl\:z: S İ N G E R Saati :ı.}n:.:allS'.nıı ''C Fa:1.tin üze-
rinde-ki S i N G E R 1\ta-:-lca.-;ına, mü<"99esemiVn adJ~P di~~ Ptm4lniz 141Jmchr. 

Mue~Y• tokip eılen her asoı k:ıdın i~in kıymetli taışJ.ıır;yJe ve nellıı i~leı;yle haklkaU•n = ı dikl<atl 
cel"<'den böyle, b'r 'lıaT'ikı~ade SİN G E it &o.tine ..WUp olmol< adet.. bir saa.ırıı;r. 

SiNGER SAATİ ·!:i"bu~~:e;:kGu:=ı HEDİYELİKTİR 
No. 82 - C Elrr .• sı. , .• oı'tadııld büyuk olmak ü.ztre 11 pc Jruıl.o)ı 

650 tlra, N 82 - E. Elmu!ı ve ort:ıdn!:i ile ikj 1'.e,.'12.rnuia!d b"Jyük olnıe.k llZ<'..., 11 pır1antıılı 800 ı;ra 
EUSALLEili OİBt 15 SF.'11': GARANTİLİDİR. 

DİllKAT: <;İ!\Gl'R Saotlcri ist..-.bulda yajruz Eır,.,,.ıınu , ,.,_,,dt ki mğ<lzamızda satılır lr.tııw-'da ıubc-r..z 
ş<*tur. Ad.re.>; !>İNGDL SAAT Maı;-.z lıırL i:ıııantıul E:ninönu .·o. 8 •••••••• , 


