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3 ~hlı:'. 400 ~ 

iade edilme2 

MISIR 
Mullarebesi 

• 
Kim önce tak
viye alırsa •• 

l\hıır çüllainııle sevkecllen 
1ıir eair kolu· 

M 1S1 R Cephesinde 

-

italyan 
Botları 

• 
ıKaradenize na· 
sıl geçirildik· 
leri ifşaedildi 

lngilizler t- l gündür ce
ıuet ve muvaffakiyetle 

dayanıyorlar. Fakat he
nüz .tehlike uzaklatm•! 
değildir. 

ETEM iZZET BE.NiCE 
Sovyel <'t'plıesindc Alman ta. 

arruzu Y\'r yer müsbet inkişalla· 
r~ııı takip Mlerken .'.\lı"'1" cephe
anıde de lngilizl"r beş giindiir 
dayanıyorlar, Ceplıod<"n gelen en 
son haf,<.•rlc.r iyi "e üınillidir. 
An.,aJc, tehlike benii:ı uıaklaşıaış 
V~ galebe fngiluler için emniyet 
~ tt~a yüı.de yiiz alnmış degildir. 

Harp tekrar 
1 ve şi~detli bir 
şekilde başladı 

Bunlar sökü
lüp trenle 
Tuna'ga gö-

e!><eyi taınanıile aydınlatacak 
:teni nıubarobclcri bekl<nnek Hi
:tundu·. Yeni muharebelerin yeni 
fak" l \:ılr- eorle yapılacağına ~1tphe 
Yoktur. Bunun ~n de bir an önce 
tck"H almak iki tara{ irin de 
l'Ülıiiu M ba,·ati nıevzuu ~ln1u~ .. 
tur. İı14:iliıll'; Elalem<'lll • Ka.ıt;
~a . .ı.attuıda tııtunmnkla pre-tij
İırıui, ~fıqn, Yakın \C Orta Sark ~ 
nparat°"luklarmı kurtarnıak 

bak: ~uıda~ı il~ mu\·affakiı eti g;i.,-· ı 
~crnı.;lerdır. l·akat. r .. mnnıel daha 
onçe ht.•klctli~i tak\ ive kıt'alaruıı 
alır Ye sc-ki1,lnci Jngili:ı ordnsunuıı ı 
nıub.1·~ınt"tini delip yıkını~·a ınu· 
\ı'aflak oiur!'a ].1ıs.ırı kurtarıııa 
Üıni~i f<-kT::ır sukuta ugrar Ye 
~ehhke hi\tiin ~iddet \'e nzan1cti 
11 <' geriye gelir. ı:ilh:ıkil<a. j•.,iLiz· 
ı.,. h" . ' d ar ~andan en yak1n ~h~ılotr· 

rn trze k"""'ll\ \i.etl<"r alnu}a c;alı
tırlarken bir yandan da Ramrn1.."l 
ordu un ı il<nınl rd<cek kll\ vet
lerin gr.Ji.,iııi akamete ııi!ı atmak 
için gmis olrıide gane; sarfına 
başlaını.Jarılır. Donanmıı. hna 
kıın<'tıeri k .. ndio.iııden be:ı..len<.>n 
cnrrot · · d...c.. hl ır . ı~ın •V'lr. Tra "'garp, 

'ı"~•zı, Tohruk n dii;er Lib:ı a 
~ ııllerj ıleııizdeıı 'e havadan 
!!lddr~li tahrip oomhardınıanla-
rına ırraru t 1 k . Ü<.I . " tu u ına ta, Italyan 

'"">nden Litıyaya nakliyat \'a-
Pılmaı;:!lı:n ·· .. .1 . • 

ı.ı. "!'ııne geçı mı}ie çalı-
:. ~ktad,., lııgiliz gayrcli bu yol
.k~ndi e.r 8,i"t ~iraz dalıa artarak 

nı gosı .. ru ve Ar;ıp Yanına
dasından l'<f • ..,. 

1 
fi ırtılnıekte olan ,ak· 

1,1Ye •r <>ekizinci 11rd11yu miistacc-
l)'ctle b-ı . . ar ~ <'1'5e yenı ınıtkabıl ta-

ııii•ıu1arta RoL'lınel'i geldi:li yere 
bı;n~ek, hattiı bü~ iik kuv..etlerle 
T taarnrı yapılabildiği takdirde 

nıu.nu, hududuna kadar gitmek 
Unık"" 

111 
un olur. Hatta, bu defa Mı-

il;~~ d~okrasiler harp planının 
L tatbikatı bakımından bayati 

e"".ıııın· ret' . •y·eti ve l\lib,·er harp gay-
•nın H" d' .ı., m ıstan - Arap Yarıma· 

nı ': - Şiuıali Afrika ve Akdeniıe 
.ı a u( hedefinin akamcti gö2önün· 

e tutula k . t.. . ra ~lıcnıdıal Ubyavı 
0• 17leın .. k Akd • h'k" •. tin· .· ,.c enn a _ımıye· 

le 1 .l ~17de l üz ele almak Jngiliz· 
r ı~ın b" • zııııct.r ırınri tedbir olmak la-

• Bunun için dl': 
.. - ll olsu er ne paba,ma olursa 

---··---
Bütün İngiliz 

ınevzileri 
dayanıyor 

Romeııkı noktaya ta
rrazuna tekıll etti 
Londra 6 (A,A.)- MtSJr top

ralcl'1nnda, Elalc-mcy1ıin CC'nUp 

ve batıSJııdaki sahada muharebe 
dün y<:nıden ş;ndctlcr.m.iştir. Ka!'i • 
'bır <leği~lk>Lk yolss;ı da, mm-er 
hlicumları h!c b:r netice Ve'l'n;e

m;ş!ir 

Britich Unilerl Pres> mubabô
ril'e göre, Y~ni Ze!;ı'lda kıt'ala.rı 

mcvaını 3 üncü s.-tı'IO<lo) 

---o----
Mısır Hava 
t-.4 azırJığınıİı 

Tebliği 
Lımti!ı 6 (AA.)- iıı::r :.v 

n ~ ıiı ı :-ıbe ·Jer !:ı<'.ı.\ si, İng liz 
av v~ bomba nç.ıklarır.ın dün 
batı ıfı'·ündc İng•lız kara cı«J ula
nnın gözleri önıinde kara he<lef-

(Devanıı 3 üncü Sahifed.•) 

ı ı türülmüş/ 
' Nakliyat - hususi 
ı vagonlarla ve bir 
I haftada yapıldı 

: Bunlar Sıvaıtopol 
1 ıaYaşına 
ı,tırak ettiler 

1 Rcma 6 CA.A.)- J:lmiyan 
1, ~ücum bo1!1arıını.n I<ıaııadeni

ze nastl geçirilmiş ol'cfu.ldarı İ 
hak:londa Jınmala Dıtalıya 
ga'.W'..esin.ıc ifşaat yapılıınır 

tır. Ga7.deyc ı;ö<e karadan 
yapılan bu naıkl\yat millet
lerin a>ll<eri tar.h:nde . misli 1 

_ _ CDrvamı 3 üncü S_ahlfcde) __ ;. 

i~kcnd.eriye b3!geı;iııi müdafaa 
eden uçak sıı:var toplann.dan 

bin ateşe luızı:rlamyor 

Eski Şark Demiryolları Memurlarının Derdi 

•• uz e ce memu-
run ·s· tehlikede! 
B olar, eılll şlt"'.;ret zım&nıadakl mesılle

rlain fauınmaıını istiyorlar ... 
Eıf.<i Şaı·k Dtmıryt>I '" n şirke- 1 

tirıde ~en.e1eı'CP hiZJn' ..... eu-11'io oJo.n 
ı.:c ~iırııd:i Dr ;~~ut D('rrr r,yu!lo.'l \ 
idaresi emo:r.cd ça1'l{n'l mc•nur
lar, i~ik:bJl!t·rinln kc:ıran'.11,1 kar- 'ı 
şısmda en<lişe duymaktadıda:-. 
Bu yüzlerce meınu~ ü.T'ası.:ıda bi:
c,.·ogunun yaş!! 'ee1crn -~ olduğun· 
dan ,bunlar her zaman iç.n on 
p&ra<ıı a~ıkta kalmak teH;J;es:J<ı 
lkanıı J.:.ar0 ııa bl,IU>.-mıak!.adırlar. 
Halbuk: bi.ltlin bu ımemur!an 's-
t ;;:bat:n ka-ranlığın<lan kurtarmak 
imli<.Gııı cıl'cluğu anlaşılıııaktad:r. 

Yurdun diğer biJl'gclerinde ec
rı.cbitcre ait olan bazı hallar dev-

!et~c salın a~ıııırkcn 'buralarda 
\'uh ••r:' n1c111uttl-arı;n en az on sc
nc,i·k h.znıülcri kabul dunmuş, 
j'akat Şaı~c Dem!~1t>~l~rı n1.cmur
•lan ~ak"ııı.:la nedcr.:;e bu şekil
d-c bır karar a!.ınanaom~ır. İ~te 
yüzqerce memur, e~kil şirkette 

çdı;t•kları uzun ~nckııdcn hiç 
o'.ııoaz.>' bi>ı~., bir kısmanın ka-

<Deva;nı 3 lıncü 5ahi!edr) 

:ta\ n dunanma)ı Ort:ı Akde.nize 

11~k1'.'ak, sıkı bir kon (Tol te is et· 
bütUn ~ı;cden Marsilyaya kadar 
ru Şıınaı Afrikası - Cenup A,._ ı--------------ı 
d~~.~ nıuvasolasını gc.:eli gün- Piyade Atış 

Okulundaki 

Üniversite asker
lik kampı bu 
sa hah açıldı 

• 
11 uçurulacak tay<·are fitola-

• mın ta ·• M it •rruxuna hazır tutıruık, 

1 ~ ayı kuvvetlendirmek, Trab. 
1:.•n Elaleıneyu'e kadar biitün 

: 
1 nıuvasalasıuı woccli güııdiizlü 

t
.?•nbalamak, Ro~ımcl'i me\'Cut 
ıanenler· 1 • . 

b h 1 ve ma zcııı<"sı ıle ba~-
·~a ırakmek 
b • 

nı 'b-;- Elaleıne>n - Ka!tJıra hat(ı: 
tar~ Y:.ndan mııL.avemet1e tıı
tak · . ır ) andan da sür'atle 

· Hye cyleıııek \e muhariple· 
rın Iuıh,·altı t . 
nuı ·ın k d •P>ileriniıı lıazırlaıı

s a a ar in k _, ce eleyip sık d<ı-
:uııı,..,an hemen bii• .. k ··ı .. d 

\·e en a,, • d . , u o çu e 
f 

.. .anu crecc~ındcı cesaret 
edakarlık ve feraı;ate d 1 :rak k . ayanı a-

mu abıl taarruza ~ k 
Run l' ,..çmc ' 

. un.e. e P..aınmel'in yaptığının 
bir tşını tatbik etmek; , 
en b•·ta ı· ..., ge •r. Aksi lıalde ve bun-
l~rın yaprl.tuaını~ ol.Jnasınd~n İs· 
tilade ile Romnıel daha önce tak

(Devailll 3 Uncu S.fltıU~d,.) 

• 
merasım 

E\·veiki gün Çonkmda, Pi~ ade 
Atış Okulunu hiliiren genç sıdıoy
larıımzn dipk•ına ve nıiilı:iıfatla

rınuı te,·zii nıüııasebetile bi.- me· 
rasim Y"!PılmL5tır, 

(Dt1.von·1 3 üııca s."»ht!c<lf') 

İstaııbuı üro;ve..siı.esi ve yülksek 
okullann•n askerlik kamplarııırn 
b:rıncı de\'Tes: bugün ıbaşlamış
tr. 

Sabahfryin saat 9 <la kampa i§
tirak Nit n •alc-bc~et' üniversite 
bahı;«s:nJ,e topl~ıınıışlar ve talim 
tabu " koml.tanı tara·fmdaıı tef
tiş '"":,ilkler. sonra b;:.;;larında 
b,'.Jci;ı ol>ıiıı~u h~~de S.r.keciye 
gei<>rt'k oradan vapurla Pendiğc 
ha:t_,'k;ct e1mi~1erdir. 

~----------------' 

AVRUPA 
İstilasında 

Kullanılacak 
YENİ ÜSLER 

Şark cephesin.cle omıMkl< bir Yüzlerce Ame-
s:ıhada bir taral!'!ut mevt;; 

Alman - Rus Harbi kan teknisyeni 
• 

Alman kuvvet- Ş. lrlandada se-
leri üç cephede ri halinde inşa
hızla ilerliyor at yapıyor -Çenber içindeki 

RUSLAR 
zor vaziyetterl 

Almıaıar KaUDID • 

Loııdra 6 (A.A.)- B.B.C. Va
ş.inıg:oodan biJdiriJd,ğine göre A
merıkan bahri ve a">keri ü&1eri
njn İngilrerede yıa;;ıılması işleri 
:lerrom e kı1ledir 
İrlandada 2 bUyük levaz>m nıer 

kezinden sonra ~ d1'niz ü.ssünıin 
daha inşa cılunması iç!n n:al:zeme 
tahsis o'lım:ınuştur. 

(Devan~ı 3 üncü Sabife<!e) 

Yeni Erzak Tev
ziatı Başlıy r 
Bu sabahtan 

Birlikleri 
itibaren Halk 

teftiş ediliyor 
llalk B't litlcri vasıtas'1lc erQt~ tevzi::.ı.h.."la b=ışıanılrnı::ısı 'Otti' Arık. -

radan rımir bekl<nnwklcdir. Bu ı'"1rin on beş gilne k<1dar ge erek ocr
hal tatbü<•la cl'Çile«i;i mlasılmedOtadır. T0V2iat1n Jıoangl ma&ıc!cr ırz•-J 
rıin.P J"'81Pll&.ca!ı Mn':Z ]ttt..tyctl(': bell~ de-ğilse dr ı:ıde yti, pir !lç, b(71z P"J'l>İr w ~Jıy.,,.ı dı> ihtiva edeceği tnhmm olunırıakta~ır. <Sonu 3 le) 1 

7500 liralık motörü 20 bine satmışlar! 

ki muhtekir üçe 
yıl hapsedilecek 
Istanbul Milli Korunma Mah-

de de taarruza 18.çtı Büyük Asya.da kemesi ilk ağır cezasını verdi 
L<r.;11:-a, 6 (A.A.) - B,B,C: Du,ı Rı>S e e 
et>~ geıış bir -·•·JY\a pek ıid- ye J am Grla>ıa<!a ,-azıha~!nl bult;r.ı;n ..-e ' "" klll"~~. bir Dİ%1', motörunt> ~t 
d.el)I mubaıU>elf'T cencyon ~tı;riştir. Dl n z Awupa ôle mer!'le!<ctlmiz ar.- it. bn ka gibi fahiş b;r ı. 1 f :1n le .,,_ 

Rc;,.!er mıihabUi v•••Y<ıli cbtl~ bir tııaıat lic....,ti .;ap:m Ag p ve A!e'<sıın- laıi<en yel<a anmıt • 'e M Ko 
cephe 1:ıqyuoca her an pat,annyıı mü- dır adlarında !ki ot-tok. coçenlel'le ıwını.:ı .Malıike:nes'11' ve • .ı . ' <li. 
ot.it biı- -.oJlııao> doiYe tavsif e1•n<':k'.... çan Kay Şck'e bu ~flhm~t eminde bir ıe;nlciye 7500 H- (De\'aIDI 3 Ü CÜ !'; [ de) 

cir. 
YD-i Bİ.R YARIK! 

Haıf.."l'l(un ş:mali Şjrı:t.t!linde Fon: 
Bok oroular• dar bir e<>p.'>ede bir y:U-Jk 

(Devana 3 üncü S;.h-fedı;) 

Almanlar on 
bir fırka ile 
Kursk'a hü-

• cu e ıy r 
Londra 6 (A.A.)- B.B.C. Rus

yad<ı: en şiddeöll ça1i?'Jlnala11 
Ku'"Ellt ceıfıesind.c ())nıak:tadır. 

Allrnanlar 4 taıık ve 2 mOtÖrize 
fıroka >ılı dahil o!mn.1< üızere 11 fır
ka ile lbu ceoflhed.e bi!Mas.ıla hü: 
cumda bulunmaktadır1ar. 

İzvestia "vatan 
hen Üz tehlike

dedir,, diyor! 
Londra 6 (A.A.)- B.B,C. Mos

Joovada.n bHrliddiğine göre İzvcs
:ti~· a ga.2le<tesi dün anavaıana 
karşı me'\·cut tehlikenin. henüz 
wtaraf edikınediğinı yazarak 
§i>y•t'e dP-mi~ir: 

(Dc•vamı 3 üncü Sahifede) 

gayede Japonlarla 
birleşmesi tavsiye 

edildi 
Ta.":1-o 6 (AA.)- Dcmeı ajan

sm:. eöTe Birma~·ada :; aşıygn 
400 bın Çin! adına 5 m'.ihım ,ah 
Sı), r Mıol'Pşal Çankayşekc bir 
mektup gundt•rcrrK kendis>nd<>n 
ve Cm m '!leı·nd ~ buy .ik Asya
da yeni n.zam tesisi ıçin Japon
larla ~ir]jği yapılma mı • e:n.ş 

'} ' r. ----er--
Laval Paris'te 

LcmQr,ı 6 (A.A.)- F''hllSIZ baş

vek.ti Lava!, Şimdi Paaiste bulun

maktadır. Bapekil, bura® harp 
eSi:rlıerine .ait aııeselt>ler ile uğr~

maktzdır .• 

ÇÖRÇİL'İN 
Çin Milletine 

MESAJI: 
"Bütün maddi ve 
manevi yardımımızı 

• w • 
sıze verecegız,, 

S t l 
.J Lo.ııdra G (AA.)- B.B.C. Ja

ı va s o p o ua ponyan;n Çine hücumunun 5 in
ci yıldöııiiımü mfuıa ebetile Çör

Almanla ı 300 çH Çinlilere bir me:-aj gooder-
miştr. 

bin ölü Vermiş! tng!liz Ba:i'\'E<kili bu mesajında 
lbüı-ıin dünyanın, Çınin yalııı1ı mu 

Londra 6 (A.A.)- B.B.C. :\1os- (Dçvamı 3 Oncll Sahifede) 

k.ovaıcla dün ne:rdhınan resmi bir t--------------1 
tebliğe gCıce 8 ay devam eden Si
vastopıc4 muhasarasıııda Allman-
1ar 300 bin nefer ka:ı,IJl<>tmi~ler
dir. 

Sovyet hava kuvcvetleri geçen 
av 1000 den fazla Alman tanb 
imha et:m:~erdir. 

--·-<'----

Don nehriııe ula
şan Almanların 

hedefi ne? 
Londra 6 (A.A.)- Don nehri

ne nlaşmağa çalışan A'.lıııanların 
hedefi hayati ehemmiyet! haiz 
Ml>Skova - Rosto! dem;I")-olunu 
k.e=ek olduğu söylen.mektcdl.r. 
Alır.anlar, ateş lıaı1rtına yeni ıak
cv'.ye ku\·vdleri gctirm~lertlir. 

Amerikada otomobil 
yarışı yasak! 

Vişl 6 (A.A.)- Ncvyc.rkıan a
hl'an bir hıııbere göre, AmHika
da otomobil yorı;ları y::ııak edil
mi~ir. 

KISACA 

Mu11r meselesi 
Ebü'llZiya ude Velid Bey •Mısır 

sükfın ve huzur içinde iıniış!• adlı 
makalesinde: 
•- Ajanslar biraz daha gayret 

etseler, •lllısır sevinç içinde ter 
ter tepiıüyor.• diye haberler ve
recekler!. 

Diye telaş .-eya endişe ediyor. 
Bmm mabuda, 
- Ne derWı iistad?. 
o;~ e sordum da, gü !erek: 
- Ebüz..ziya udenin tasavvur 

ett.iği haber de muhakkak gele· 
cekt ir. Roınmel, taarruzunun dur· 
dunıhtıası 'Ve 111.ısmn "muhakkak 
bir harabl ve felaketten kurta
rılması karşısında Mısır ter ter 
tepinmeyip de ağlıyııcak değil 

ya??. 
Dedi v1' .. ilıhe etti: 
- Eğer buna rağmen Velid 

Bey durmaz da ağlarsa o vakit 
elbette gözünün yaşını sileeek 
brr mendil bulunur .• 

A. ŞEK1J> 

Müşteri Almıyan Şoförler 

laka a ı isti da
ı a başlandı! 

Gece iki şoför cezalandırıldı 
Ahıncı şu'lx> memu~arı müş

teri alır.Jydn taksi şoförlerınl sıkı 
suret.re taı'kJ:ı•1 başl'am~la.<dır. 

Bunlara bir;nci defasında pa
ra cezası ver;ımekt<ı ildncisindc 

p!ıikaları on gün m , ~eri 
alınmaktaıh!r. Bu Uık p ne• , sir
de eskiden her<cn her vrün 
b.-ııvuı>dı:ğu bu g bı ta c :c·'crin 

cn.~vamı 3 ünct\ s hı!ode) 

Samatya'da bu 
sabahki yangın 

İki manav dükkanını yakan ateş 
semti tehlikeye düşürdü! 

Ne kaybettiler? 
NEciP FAZU.. K.ISAKL'ltEK 

Büüin <lav•, bir z;ıınanlar 
Mihver ve dC3lıoknı~yalar 

araı;wda So\-yctlerce şahit olun
mak isteııdiği g>bi, Almanların 
Sovyet Rusya iş.ini ne ni'b~to bir 
kayıpla başaracağmda ... 

Ötecleu beri tahmhı ettiğint §C• 

kilde, eğer bu kayıplar fazla olur
sa, demokrasyalar 1\fih,·erle hlı;bir 
anla.~rwya yatmıyacak, neticede 
lltilı\'eri kendi elile Sovyet Rus-
7anm yanıbaşnı.a ı:e;mnıek istiye
c:ek; Alman kayJpları az olduğu 
ve semest Alımın ordulanna te· 
sir imlkAru zayıf göründilğü tak· 
dirde de belki Mihverle dcınok
rasyalar arasında bir uzlaşma )·o

lıı açılacaktır. 

Bütün bu h~ap lar, enin.de so
n.unda, doğu cephesindeki Al· 
me.n kayıplannın hakikaıt ve nis
beüne bağlı ... 

Onun içindir ki bu cephedeki 
Alman kayıplan, dMl<>laasyala· 
nn plamnı )·üzdr: yüz müofuet 
veya menfi şekle irca edebilece-k 
esesi bir kıymet to ıyor. 

Almanlar, );ayıplarını bildirdi: 
•300 - 400 bin! ..• 
Buna S<>v~ etler giildü; 

(Yazısı 3 üncii 'nhift'de) 

•Yalan? En aşağı bu .. ırnnım 
30 nıi,Jinl kaybettiler!• 

Doğnıyıı, ~üphe,iz ki, ne Al· 
manlar, ne de Sovyetler ı~ ~ or .. 
Sovyetlcrin esir, ölü ve l ar-ılı c;la· 
rak 5 - 6 milyonluk ka) tbın.a nm• 
kabil, hala aı: ve~ a çcı1t bör 11110-

kavemet görn1elı.te olan Almanla· 
rııı, bıınıın yarı.s1 kadar kaybd
nıe.miş oln1ası inlkftn~ıd11·. 

En hasis ül~üye gure doı(ıı cep
hesindeki Alıot>ın ka~ ıbını 2 bu· 
çuk milyon kabul edelıiliıiı. 

Alınanl~rın bu 2amıına kadar 
başka cephelerde kaybettil<lerile 
bundan böyle Sov~·et Rı•<yada 
kaybedc.:eklerini de bir o kadar 
f:ırzederı;ek, Jine en hasis ôl\-ii e 
göre Alman ordu ·unun üçte iki
si eder. 
Yakın bir İ•tikbalde telıifbi 

miinıkiin olmıyacak tarula nıev
cudıınun ü~e iki~ini ka~ htın~ 
bir Alman ordu bakiy·.-i de EJ;tt 
bu hesap tahakkuk eclrrs.-, de
mokrasyalnrı her türlii rolınta ka• 
'\'ll~turaca.k ve onlnrı herhan-gi bir 

pazarlığa girmekten alıko\ acak 
derecede ümit verkidir, 

İşte deınokrasyalar rrnl ®· 
de, hele Amerikanın harbe glrw} 
~inden Qlnra, bütün ol;.ıılar 'e 

bitenler bu şahane ümıde ıla~ •· 
111yor. 
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1-1 ALI' FİLOZOFU 

BOGAZİÇI 

İsbnbulıtıı en e,ld, t.nınm17 
ve ad ta ·kila,,ik. va~fına layık 
aayfiy,..i B<>ğazi,idir. O•manb 
İmparatorlujtu zan1a:ılltda, Bo
ğazın iki sahilinde. devrin i~ri 
r;elenleri tarnfmdan yaptırılan 
yılılarda.ıı Mr kısmı. hali, dıı
rur. 

Bu '8hllltrde, yazı geçirmek 
üzere, Mısırdan ı:eıen zengin
ler bile vardı. Huliu, yerli ve 
ecnebi, herkes, Bo;:oza rağbet 
ederdi. 

Bunun sebebi basitti: Sıcak 
aylan!a serin bir yer ararız. 
Sayfiyeden mak~at diı bol te. 
miı TI! bilhassa -serin bir yer. 
de oturmaktır. tstanhulu~ dı· 
·er bütün .ayfiyeleri, "'cal..Uın 
by•ar, Yalnız lJuğuiçrdir k;, 
scrb, hatla, hım nk~mlan ol· 
dukrıı 'OOğnY.hır. • 
rskidcnbe~i b"li • iz, lloğnı, 

sıığlam in ~nların olurtta'<ı 
'Y'Cr olarıı tnnı ut br. EL'n, ge
çeni rde, kendi kendime şöyle 

'J:Ai{SİLE!ÜS 

SAJ.TANA'Il 
itan odilen boit yeni ..tenbihi 

l/eledj•ye göre, bumlan bö~·le tak· 
si ot.>moblikri, i~inde mü~te · 
y<l'.ıkcuı .aatlerini daima açı.k bu· 
lundurarıd;lar, "\'e nriira.,aat eden 
mil,te.-'yi ınut!ııka abcaltlarılır. 

İy• mma, almıyorlar, ne ~·apa• 
lıın ?. 'ioförl mııcılrta, bir mey· 
dan muharebesine mi gir~q;iz?. 

BAH ELER.DE 

izniir t\.'I 
Şe.lırin hemen bij tiin sazlı sözli1 

bahçeltırinde, n iith~ b;.r bık.erule, 
izd ihaou var. örte ki, bil· 

hassa t..til günleri ak.)aınında, bu 
bahçe~lo masalar, • k.emleler, 

~~~ta irl>iriııüı i~iıı.e giriy<ır. Ar
tık, nıilijteri bu nziyett., geni§ ıre· 
niş otur•un, n>hat e 'n!. 

Bir IJ"Y d.-;'iil, lnsaıı kendi foi 
traım«ayda &anıl""' ..., lııoh(e ii
ri;yecok ırit.i. İ(:İıı\İzo bir his gel.i
)'ort 

\T 

Bundan bir nıud l«t E'\'Vel, Ilc· 
!&diye, ı;:ııi te ' at y pmry an fı· 

rı.,ları 1 ll)'l san'l\&lıııa rutmL1ııriş

ti. Şmırli, bu fırınlardan hır kısmı, 
asri t batı tııın:ımlıtdıkl:uını bil· 

d ,..,.clı;, ~al a mtis:uuk'li iste
m lcr" 

lI ''..t, t t bul fın ıl ının asri 
tes· ttan mal: rltnı bui -' .t°'.."tlna 
ih oıal nırilabillr ıni?. llal;s ıuza. 

b'rçogu, l<>kantııl::.ra rgiln, a~ıl?
t.ıın ku k dat.i satabll ~·or. 

lı tl\A.Illın 

T~UZU 

Bazı ajans tel:graf:an, si)·aosi ve 
111>'.keri .u~kale mııha.nirleri, l!itlM, 

•illıo!ı.:ılmr taarruzu. klişesini Lul· 
laıuyarl r. Bir kere dil alı§IWI, 
g•libıı ... 

Ha lmki, T ·ınmuı içiııdesiz.. ar• 
tık, ha..,gi 'l<bah..,.~ .. Bizce, yeni 
lıir hare:k le: ·Y:ız sıcaf:ı taarru

ııth i ılaba d~ru olur. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

düşiinfrrordmn: 
Auba, bugün, Boğar:m, eski-

41en olduğu kadar rnji'bet gör
~.mesiııin illeti neGir?. 

Bunu s.ıthatimizin gitt.ikçe 
bozulmasına hamk-t1i.m, Eski 
Jnsa:ıılar • kadınlar dahil • kaıı· 
lı caulı, al al yanaklı, bir otu• 
ruşta kuzu yiyen kimse!~. 
Bwılar, Boğazın ~al"ına da
yanırlardı. 

Vaktaki zayrllık modası ~ık· 
h, rejim yapını :n bn~ladık ve 
lıillıa~a k;ıdmlar, incdınek stY· 

Wısına dti~tüler, o uman, vÜ· 
ruların1rnala Boğazın ~ert rii7:
garına karşı mııkııvemet kuv• 
veli artık kalmntlı. 

nugünün na:ri.n, çıt'\ln1si~ ve 
kan ı-ı vücutları, Bogazi-çine 
dayanamıyor. 

r.u 4>&ğ1em havayı, sağlam· 

lığını l.endi elimizle nıah,·etti
ğimiz nicutlanmıız, a.rUk isle· 
mıyor. 

Ne yazık!" 

Bir doçentin bütün Ankara 
ovasını koplıyan 40 metre 

kolınlıgınd;; bir su tabokaaı 
buldu 

Yüksek zirnat enstikiSU fizik 
as '1.,11ları, dan Sat Ali Aıı ·ara 
isn· ıL c.e genç bir ı.!=m a<l.an1.wnız 

g<-çcn yıl A~ kara<:ıa Gazi omı.an 
çi~l1ig nd.e cwfizik usul'>ie bir 
yeraltı a!"ll.Şlırırası yapmış ve el
de ebfti ııctittyi b:ır raporla Zi· 
r.ııat V .-.kt!ne bi.lcl ... rm~t.i. 

'J OPRAGA ELEKTRİK 
CEREYA1'I VERİLIKCE .. 

RaılOra göre tQpra)!a .e lckt..rik 
C<' •• anı 'enlerck lbu oorcyanın 
geçr ._~ tab.ııkala•ın vas.marını ıcs.. 
b:ıt e<kn bu usul n<ıt cc.in® 7 in· 
c. tab~ka<la, yani 7-0 inci mclı'l:'d1! 
30 metre kahılı!!ında b.r ı;u· t®a· 
kaısnın .ıne\"CUt cı?duğu k.cşfcdil
ıın ;tır. Bu keıoe mcz.kıir yerde 
Ziraat \'el<Mcti taraf.ınnan bir 
art<'Ziyen kuyusu aç.fnmı ve fil
M-t "a 70 metre derinlilt!lıe zen· 
gın b.r su tabakasL bulunmuştur. 
30 rr.etre ksı!ınlı.,, nda o.lan bu su 
faba1ta J ın An k.ara ov= o::n ,.-e. o 

ııiş bir s:ıb.asuu apl:ıdığı taluııin 
o1w.m:ıktadır. Bu s1U"elı3e Ankara 
1'.tl'Nl bö1 ve m rafsız bir suya 
ok"~uşmır;~ur. ZiraıMt \'eh: ?ti ay· 
Ti !'e1"1 ki !tecrübelere Sait A:l 
.A.""lkarııyı r <~halıın:l.:ı da 
vam <'l rccekt r. - 1 

---<>--

T aı'ıribat yapan dolu 
Lükbur<'u (Hasu İ)-· K at"ll 

za 'b ğlı.Karaa aç ki.">y.u.nc o•>l'u 
dü ıınü ,ür, M:a ,u c.r zar r gi:c· 
mü tur. 

Krr.dl'llirıe itim t e 
bize ptları ımıattı: t 
nebi ' • ili.Yet c:ı~ı.Jı;ıılndc!ki Yar 

llirekt<i<·kll< -;,, veydc pry k•\:hrıl-
m:>Ol ltwoı-1 tı. M(Jrıha•kre k~e ta. 

y n cdllmiyecck. Mesel.,,, bundan bir 
ı~ kadar evvel !ır!ı··~ı eden olr ye. 

re Dınse t.:yi.n edil.mıyor. 

Fı*at, lı\JIJd!ın b;r a.r k&d.or evvel 
iTbiiU eden biT b~ ındclO!>t.-ld 
yue, dem& 1 bir yenisi tayin eth'iyot". 
Bu, nasıl !ş'tlr!. Kırrar, mektebt, adıll

m.1 9ÖI'e dr!1siı;yur mu'!. 

BURHAN CEVAT 

r 
EDE.Esi ROMAN: 2·1' 

ve G-ZYASI 
i.J 

'az11n : S E L A M 1 İ Z Z E T 
BİRL'< ci KISllU 

Rem ,.-r.ı:ı bu '"' ne yapaco!<.tı? · ı 
l ...:: ala.r ıınc4 4'.- kadımı 7•· 
r . 

h ... 1 • ı;:ı bu neı!!nlcri baı- l 
k;:ı b c'lrı:ı mı v~?. An:mıı 
ha Cı s? K ""lan SM"I naı tızerıı-
ne b a bor it :.nı sev t. ._ n. ya.•. 1 
,& A it d3 · Vi1 "Ü g{Qdere:nezdl 1 
$:>,; 

la l'>';'tl. Nılt:ınd:ı.n a!d.~ 
b !<aç parça k~ tii ~iıerl bir 
bı , • U..uına k<ıfJu VagonlıYe U:· 

ı. P&tf.Fe btr b• akh, gece d&Eu.z.. 
S•;Eec ılM trene bdıdl. 

Gr l.mem<:tt <ı.zere i.sl:u1bulda.n ay· 
nl .r<Jll'du. 

-tı-

s :ı:<o ~ smı. i '18 çalıoı
,..,...ı . 

r.an.llt brdcı m. 
~ sevıım ıfıo avı-

B tel ele ben • ~ oldum. 
y 'u ;,:aı ııııuh:ıld< .ll< l<oca ~ U', 

Eng n anl'7'0mı;ıoordu: 

- Kocan ııedoo Yusutu çalsın? 
- Bentın QOCUtwn ı. !ıqr.le 

1 
· - aldı. 

~. 

blllyor mu?. 
• Kocıamla. olluııu ~a 

g,'\ti. 
- Bu •eliil<t~ bom t>edezı ~ 

s6yleaıet',r.I•!. 

- &nden AdaıX>llilt i.1ti10l'do*. 
- Olur tn~ böyt. IC.l'I 
- sen dll;'TIUlclaa Yuoutu bulmı;ra 

i•)'l'e t .edece tilt. 

- Kocanın ııettd\ı oldutuou bil· 
niıyORt"ı Öy la D>İ 7, 

- Hayır. 

- sanı bırakıp bçtığtna emin 
aıi3in?. 

- Emlnlmı. 
- Şu b&lde Yurufu dla g•!i .,..... 

tnM .. Ne lıt<tbaht ..,.yun beo. .. Ho.
:ra.tta b;ı· ee~ oltum vw-dl, o da 

rıor1ayı pa alıya 
mal etmiye~im 

P:: uya vlAj'..ı.rnw.ı, bu .3e1.ı.; e~t.a 

CJCJ ~iu iı .!1"""1 le DJ91:1eır l<ıratııırlcn 
~= ! :\·xı iOOı.a o: llıJ'IOr. 'tcrılı.<:a. 
tı:Jıbt·.ai.c~ gOre, Z'l007~un, mnt iJir su 
\·e p~j ~chrl olaıbihneşı için daha bir 
\"(4{ tt.:.Trn"- l 5ıl.tiı. t.rr.ek ıaz.ııınJır. .1!.V
veldı plaJlarm ...,br..a mulıtaç rr..Jtım 

bil· lkıwı vnııxi::r. ~\ui.a sıcak olan ı>a. 
zc.r gu:ıieti ~'-'t'('nlf'Ddıc o1!'11 ı ~u
bur-:ıya banyo)'"a gırlen.!er, boş J"CX lıu-

1.a.ın'O..ln.;; \:e donUp &.:~ ~lem.ır. 
Dı.."fnıl ık ki, evt.,ıelii;, plajı, dlatıa oot

rı..ısu dana.~ gu-te:n s=ıhayı ve bbine
ler.l ger:ı&letn · ' lhı:ndır. B\xıdan 
b:t!11ta, gaz;rnnun ıi.ııt' 1alcı.."n t'!..<- U:.{k~-

lt ıi \a."'du· Bunlar t.ını. ı.ııan.:oaıktır. 

Swra, tren \ t't"ln k;:ıI11 tarafı h 
o'w::an:ıhdu-. Bı.n.d.J. oaa~h1tlat·~ kU
ç~ nrıınur.l vücudc g · -tlıe~. 
Dıı.ll:i ııa:ıım ı::ı, bur•Dlill en bl:yljk 
l>l..J:ı.cı <>lan ol<-1 :ı.:ıa ol.:ıımalJdır. 

E'l<.yada otel olnı ına.sı cıd.dt~ ·ga
r•P!.lı' 

Bü1C'!l tJı. ış:<'r h>Zla l.Y rı:aca1tı.. 

NP )" "' , dünya btu•bl ır Yi<I g.~. 
ns çc ı/, ~ nları o- t di1n '". t rdı. 

km 1 ik >ne!giiJl. 
a ·'" ıl,... ştır BU-
ıy , t• ı ., • v _eçlk ı;> ~ dahıi-

kı. " ur l t:;;şo. r, v.l!ôlar 
y._,ı. kl~·du. 

t locy r.ı = • lccı emt'!< ve Tum-
Jıy u...urı, bl..y\Jk 

.Ş.:i.ft>-t e-tt & 1 'lş. 
dJ... l '<ea, 

n "TU b ~ı ... 
ı;.., nıı...'ıim bır meselt'<ir.r~ .. 

Bh; rıv y • 5 . l' , onumt:.X.~ E• 11~ 
ta-: ... et k. ell gı -. l tıct~ . r.!~_>t;e. 

1 «ı~ıtUk bır <1'.et ~ ptırdiııcc...,tu. Plij-
•rı..ri, .. a.ı:.nonun bı_r klGJ.lll n~ı 

tmn&.ıınl t r 
Faıku t bi.,. 'm kanut:..r iae gıne dıin• 

,-a chıvalı <biayı.sıy!e, b~·.m. ba g\bi 
f. dyctlel"\l(>, Uiçii ı rin izi dar t.uf.trrl)'"fl 
ıneot.ur kaJ.rı ız.. Svııra, yapacağımız 

.şlcr çok ,oaııaııya mal olur. Be·"'· b:r 
Uım ma..b:ıerr.e vo \ .!!lal.an btiaın!
Y3"'<i:cm z irin, ış!n dta .ı.,.ıl ı>eıı: .,,.:ı.. 

mrr.-e. de o~ 
Biııauıdeyn, Floı, .n b".'Yül< 3le-

rını sanı ya, harp sonıras•na btT4k
IDU. d.-ha ~ g.bı ee-14", Ne .. Nor
mal Z&1J' ı a.vde~ ed :x-e, 71 ~..:a.
ğıt:ll'l ~icr .... atle baş.arma~- LT.i.ta ... 

n..:ı ~ıp bulu:•~nı ~u·..:.:.t ... , bL.gı...;.n 
rnali.rl'tl ji:ula ol::n Y:e yapıı.: lı: bu 
~u,ri noı1.l: e etrr rk ~in, bucadıa tı .. er 
nevi 1ı UE-r. <le y-ül~c'k tutr.'!2.k ic:lp 
c<IP<"ektir. lt.>. 'btikf, • rtııc, t;'t>lt y·ck..ıt 
ti0ıtle ym)p ic;i.lrnı, ya.t:lıp '"'l'k.1la11., 
y.ecanılan, gr.1ili.p toıı.u.la.n. ,-~ ~ 

v~ıvmel;y;z. 

R. SABiT 

• 
Buz ihtikarı 

Eir kr-hvccinin dük· 
kanı ıs gün rnüdC:et

le ı~apatı!clı 
Şc1ıtimizın bazı semt'!cnnoe 

n:ııfuıan fazlaya bw: oSat.ı:.U.gı liaık 
ı:~ nd!~ i ı:. J~ ye" ır :.:..:.cr"'1<> ·ı 
bir k r ~,.) u.' Jnul ... 

:.r, Bu , ntr<ıa E n-
S hr~y eed + ·i>;ıJc-

61 ı. ra!ı <:\"de ol ran 
..de Ln ır 

~ı. tnız ~atı:ıb go- ı 
... :ır rn !ronrr :ı 

'---~~re vcrilinişt r. N t <-.:· 

b ı:o ı • · ve aO 
c z ~ık .koJ/'ve~. n 

Cl mC: let e trnpaı..ın1sı.~ ltıi· 

·ın :>t!t 
-· -0- .... 

lr b,_t1 d 3 c C5'a ! 
M)OOQ<ıu·e!lı' ar, (HUSUf'i) - Vi

J:ayeürr.tze bağlı Bolvadl!ı kaza.
sırı.da oturan F.ınıiıııe i&mirıde bia' 
kadın BolvaUin DoğumevHle 3 
çocı.Jk 'b!ıtlen doğurmuştur. 

ç.ooıik Es!rgeme Kurumu, 'bu 
vcllı.d anaya ye üçü de sıhhatte 
buluın:an yavrulara hediyeler Vet'

mıi§tir. 

eıımıc,, ıf\ti ... Ölıom pm ~ 
art.ılı: ... 

Jla4;ını avuçlarının arasına aldı, su,._ 
tu. IMJ1 ~z &«lGZ aallyur, Sevgin 
... çlarını 111)'0<-du ... 

&ıghı O'l't'uk mınldruuyroiu: 

- Oğhı)U .bir d "'.a gö!'l:•mi~ce--
fi!n ... Oğ)umu elirod a •lr:iıl.ır!... O· 
nu tr; le .ıortc .. '11 C-!• yı:mı.u .k Arcı,.. 
ma bir etin Sidi .> gyrecegır.ıı <J:ı;u:>e· 1 
1.t t 1 bulu;yf'>rctum.... ~ ndi, 
bundl'ı.n ne yıı ao ~ıra•. Göl"· 
1nC1c Orofi.'tl .>hr..:ıdı Ben b111lll b
lıamn: edem Yl'cC!t4"Il... Öl«rt"fu>!lz 
bani ... r"'1i ~ r.Oa..,.. ... 
~u eli 'n ltco-.cti:;ini ıstedi-

iım zam.:.:ı g Jii~eg"' 1. rd.ı!.an 
~d.iı.:' yan ndJ. ı..a L..-.' ~cf!!i m.rr..an 
,.:ilrLl.aı ..• Du1ııcb.n sonra btlkı ue o
nun yaıımdan lı"; •yrılmaz.dım, onu 
e.rt:k yaln~ b•ra.kı Z:..ı..n • .Arwıt.;...:ım, 

a..ıt . ~ b 'n ola 'itl!llll .~nir. 
di. Beni bi<" ~ gibı ö:.'iJ, bir- anne 
gibi ıtverdi 

s.,..çin yalv.ıtrdı: 
- Aı'tılt ırııs 4'Bn!cı;l'D ... Bu fel.»:e. 

tdı bro<oı ;vüzf1mderı b>Şına ,ıldi~ılll 

düşOıııd <!el>:r• ~-
~D ba;mt S&lhdl: 

- San boş yere üzülme, bu !el6-
ltrt b ,_,. Alla.hın bir gaza!; dır. Sen 
liç bôr IJl'Y ;acm dın; ""in 11;,: bır su
çıaı, !:iç bi. g\lnahızı y Eııer beu 

Hare Vaziyet~ 
l Bütün cephelerde muharebe
ler ve muhtemel inkişafları 

M A.llKF:ME:lERı 

''Aç~azsan 
..., 

eger ••• ,, 
i'lma! l Rıış y.arı JW~anf, 7arı 

('fendi, kcı1uşrrı.ası tdt va Stı:'l, k:ıra
ya.gız btr dı·i~lı _ Rl.Şf:ll rna.ı...ıı,rıı... 

dur, Kcııd~'.n.lcn, Hııırrt·tn adında 
g.r.:nç bir r.ı:tın ~v~cıd•r. Hurrem id
dia6Hll şüylıı• yapmakta<kf': 

Çörç l'e ıtl 
Yazan: Alımet .ŞiJrrii ES.VEll 

ÇörçiJrn Amcrikada bııJıındıığu 
sırada çıkan dahili pdlit .. a buh· 
.ranı hükür:ıetin >tiırat "'Y al· 
Jras1 üu:-r'ıı.c nı!ı.ayetc erım ştir. 

Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Pa.siftk'<le ve Çin<le: 

Şimaıli Pasıf>l<.'de Alootıtiemıe 
takı.ın adalarmda, kayda değer 
bir oeğişik:llk olınaına.kla l:>e«ı:ber 
.A."llcrin<an hava oku vvetl<>ri.ni.n gün 
geçti ıe arttığı vıe hava hücum· 
löt"ının sf< sık tekr&r edildiği an· 
laş.lı~r. Japo: !arın ~ faali· 
yetine bukılJt"sa yeni b.ir adaya 
asker çıkamın tE.~.sün<le bu· 
lunmalan n:.ulıte·nelıcHr. 

Ç >el • Kiangsi eyaletmde Çin 
<ıc<lu:ıu kAl"Şllık t:ı:ırrıızu yapmış 
ve N~an;: "ın 120 kiloındre ce
n up <luı:wwı.da lıırceang ~ini 
geri ahnış'ır. J<:p<>n OrG"-'U Nan· 
şang'n d;qğru geri çoki'miqtir. 

J ·· ı r y~k..n Hr istı;J-..alde Ja. 
pno adal2rll" bü)"iik bir hava 

llC z l:;alac ldarını 
ede ek Aleoı;t en e talı:ıım 

ad.:.' r ı · ~ l etrr.ck ist--m ·lcc
.3u pl :m u; dtl;ll" '.ü-. 'fa<t. 

al \C ~u Çi. e e>r 'eri 
kıittı-ı btt oobcbi de Japc n a

dalım:: a uç ~1 elvecişli bulur>ruı 

Ç :ı hın·2 moytd::rılar nı ele gpÇir-"t r. Bun3 da büyük öl :OOe 
mU\nfJ<ıa: o! m:ıdı1<4-n aı ·~.ı. 
mal:'todll'. 

A t•U:.'11.ralya şimal Ç<'"Vl"e3l n.de 
müttefik hava kuvv(!t1eıi ü~1ıün

lügü mulhafaza ediyor. J aıpon ı;ş-
ga liııe geçerı a•falara ve ütılere 
:f.t sık hava oornJı .. rdunanları yta• 
pılması Ye Japonlarn mukııbel<>
de bulunamıt!ntiı 'btmu gfo:tıer. 

m rtedir 
Mıısı:r ceph sinde: 

Gör~ ı;örc Crlmeral A • dın
lek, y~ı nnıkabil tac.rru:zla 
muharebemu 5 inci gününü de 
="'2!ll~rinde clıın::nmaı: suretae 
lrazao:m..,ıtır Mlhver k.<t'aları Ale
meyn c<'nubund....,k,i tepeden geri 
çekıii'm€k Torunda kal'TI!';'lar<lır. 

Cephede ''e ~epılıoe geri.siınrle 

başı ıca şu lk:i 'hareket gö7.e çar· 
pı;yur: 

ı - İki taraf da i:ııl.im.iın tanık. 
!arını tıııiınbe ~~'yor. Bu nıakı
satla iki ordu arasında ~etli 
toı:ıçu düe11:ose ('(lreyan edryor; 

ıı -,tı.u. ..,," a.. ~ e · · 
de ~"iı:k hir h<VVa Ia<ırt~·eti güs
teııınektroiır. Alınan • İblyan U· 

çak:brı Sü'\'ley'Ş Ka:nalıına nıayn 
dö.'<mü.<ler ve deniz boyunda tıop. 
l:ır:m l~i.z yardım k !'alarmı 
~lam 'ardır. Maksat, İngiliz 
or<l \lSUmın ikmal ~ t:;ı!wiı, ~e 
.rn.lııi oı.,.. ak B '1.a muh l '.} İn!"I :z 

wa ku otlcri de .r;hlaoo 'dan t.ıı ' 
B..nga ·,"kadar büt ·n Mır <-r lı-
manl· ını ")0'1".ıb:ııı;, ıx .... 

l\J: '.i 12"at 
~ n .<l i k =n· 

r. ' ı-

•l d er s ı 

y 

ordu ~'n u:nu!J'.q 
Ku .a b-... ' l.gı dolaşa <t lJti. 
> .. lı. ıdk ... ~ tmn t rc:k-ctiı .. (; gi· 
~ c, mı: t r el (i,I(" r. lıi}-o 

ver t)I'( t ,u İ~ 1irz cEf e&.ıL c rn _ı ... 
ıha '<:kak tıoo• n . .ıut :ııon. nda ... :r. E
ger ö'?~lent-n lJ)ı ·ver tııa...rr zu yi~ 
ne m~vaüa otrna2.3a, '1G e:!al 
Rcır·ın\el:~ fl!a!on<'yn g~ı11.>:ııd-e 
unrr:usı r-·· 1 ıJ.ı r.,tt ı.fLcaılclı.n. 
DÖGU C1'1Pınl>İNDE: 
A'ım~nlara ı:fue Har!;:of - Ku.rSlt 

arllfl<nd ki Rus ınev'Z>leci yarılımı+ 
ve ik-ri e.tılan kı.t':1lann "lrolb~· 
1sır Don nehrine u1aşıajlardır. 

ııünah .lıılcmost'Ydim seni ilham ede
nlt·?:l.crdi, CıDn!Jü. .ıeni b nim gi.uı.a.hı.
mı ör1ıbas elırr ''k için kl·udil1* oN.a,.a 
altı.n, gunslu li;stüoo aldın. K•d<c l§i 
bu ııale gç>!. "d!. Kader oöyhe imi;;; e. 
ğer ıooder Ulyl o!ın.,:;-ydı t.::b:ım ku
ııı..ır oyır< naz, k"rnl r oyıut.mak ~·n 

ili,; ... veır:ıemi. Hep.ınız. babıcıru.z"-.n 

~ ~ıc .ı.ı. 

İlci k1':! _...,!ar Sl52im t.ım 
ma- :.ey'l. t:.l.Şlb n. \" lı.: • ::ı;evguı 

alnını Eı>Zl>ı;n •!nı c.cıyad" 
D.;t.J. kc 1 mı \ ı.un:..ş. ı:O&-

:y;: .u- nı ""O '4t k: -eue a" . 
~ dt ıy'l: l. 

Sm 'l ooıı ı:löndıl: 
- 6Dn loOye g t dedi, ~~ı <>-

ı1'l!:a ı..~ 9l• un; b r Je7 sor-
. • tiı (ley SW-ll ITI CPp CCC;l'. 

Dadı ıııı. "' e.çiı -ı.. • 
- Kow 11.e diy cok Kim ~ ooyll-

YL~'. -
- n;• li olmn. !~ 9"n .,;. le so

l"'!> "'"' IJr bıı.Y.ıılın'; belit lı'r gı;.. 
""'' llMl.i. b>" d,yon olmu.şt..ıc? .&il<> 
y«ıı bfr he:ber a ıM"Sm ••• 

- Gldc-;.m, eUtıxlcıı ı0lent yap9.· 
yan... Aım.'TIA ~ "Y 1 pamıyacağım, 
7''Dl ıı;r- ıey öl:~•.iım gibi. 
.,ley<><' bana... Si• de """" ı,;.,. akıl 
ötrelin •, ya poi:"ı s: lir de b;r şey oo
ra;r;sôl ne cev._, V(Jl'f'ytm• 

(Devamı vat' 

Sovyet mııko il tnarruo1al'• ağır 
ka)IJı.nlar vcrdirikrek ger' püs· 
Küııülımüştür.1'uslar Bielg.ırod ve 
Ku'1"S!c k<.-slııtle.-inde geri ç<>kil.d.Jk· 
!erini oo~t:üyc.riar. Şu ılıatde Al· 
man taarruzu, ianmin ettiğim'a: 
şekill<le Rus cephes·nin cenahla
rında lnki'.),;afa b·ışl?mışt...r. 11 r· 
ha1de Almı.nlar )\!a.;ikova • Roo
tıof d<'mlryolu üzcriudc Vorones 
ve Ckı~ogook şehirler:nc ·!:ıir an 
evve u!.ıışıook ve arı.ada kalan 
Rııs kuvvetik ·...,_; n Don nehri şar· 
kına çtkihnesine m< vtlan verme
rı. k pr~n.mı. t,k;p cd:yavlar. 

R•ı rrın g<:ri çek·amesin.e se
bep, Alın< n ann \'<>k -ı:ılıktaroa 
t 3.1 'k kü:Jcle ve bun' rı dt.. '.ek· 
Ly<.n '·wv\•el ı, a f ' rı kul
} nnıalare • Şimd 1 i h • k t.ıık 
ve hr.va ıi~u" 1gü A' • 1 ne
ı· <.d. 

'1 PeJ< v "'&r ,.,de d~ 
'' taarrıı t ~ıi--

m· • r. :-"Mek-m Ru &r lr---l"run 
cq: c '!Je '\: anl-rm ta== 
Pctı';l ıi ve bu t<ıarruzun püs

tKlr.tiild;igünü söy'Liyon!ar. Rc"yk. 
l K:ıE A'.ımar tnarruz.ııcu~ Ha--of-

n önel' Ktm ıl a udar vıe ..mra 
Mt • !OV1l l;G1'bindek; cerlwye ka· 
dar ynyi\mat üzere O:du(?·u an· 
lar'l'lır;.r: Kftadır~ 

Ytlncz Al'Ilan lrolbaşlanrun 
Don nehrine v&r.ırış o\mı1ıan ak· 
la ynkın görürımemckı!edir Du
nu ancak vaziyN•n irlkişafından 
an!ıyııbiJ.eceğ z. 

Ruhsatsız Tadyo kullanan bir 
koJın bir ay hapse mnhkii.m 

edildi 
Radlvo ;dares:r.c>en nıru at>\·e 

ırlma<lan rad::.o kullanan Beyıo"ğ. 
hında dlu1'1ln BC'dia il'minde ıbir 
'bayan asliye 8 lnci ceza mah<ke
mesince bir ay hapes ana~ı1m 
olunm'uş, fa.kat cezası ıt.ccil ıxil
m "ı;ıt,r, 

- Bon, dul bi:r ~dının1~ Ruıo;f·n ui ... 
zim ıraha!J.ede oturur. Gelip i~tüu;e 
beni ı:ö· >ıN z:ı.man takılır, eöz ata.r 
Ecm, rd:il t>;r kl!dırum. mç ses çık:ı.r

mam, .. &ı1unı İY-lüm.e (•ğıp gt:Jçeırim.. 

Ben ses çıık.-ııım3dı:k.ç"~. b~ı :rüı. 
buklu. Nltıayct, ~ azıttı. Dun gece 
saaı an su1arınd.a ç.ot çat kapı çaım
<iı. oı.,,,,,,ıya l«ım;uhrdan. b.r< geldi 
zannettmı. Attın1rl.. ~-&ıltit te geç. Gece
ı.;,, o w11obı mlsıtir de p..ıc. gelmez. 
Ne)'6e etendi.m... Kıı.p:yı açmoda.n 
pu<JCuredı n b<ıJttı.:.n. Ke:ı.pınm öuünde 
bar t·r1kl'lk goı'1'.U.m.. 

- Kım o? D11e seslendim. 
- liu run a.b .. , be:n;;m! Dedi. 
Va!lal>t, bllDUn 'logı.ı:>u <la ar.la-

madr.n. A:.F.lZl, gece v ... 'kı b-JYle evi
me g~ lıece\: 1 t...:ı..ı~ıı.~ hıç ~ cı'kdt 

y<Jkt.,r Mel:: 1 ıu oglll vardır. O da, 
hem ~e Wo'.. o .ı. u · • l-t....;ın de, n.e 

- ~ k•rr: m" ~un. 
- lk.ı, H.~n, <ka •. Aç kapıyı.; 
-- A, a, a. a 1 ~~ R...,tJen de 

kn.ı.n o uy01 • 5c .ı k n oJ .ıy U!l ki 
&n3 kap yı ac~k un.. f 

- A..,! D..., ı; c A m.ıın ~ 

Buhran lıaubin se,·Jt \'C idaresi 
hak!kırıda verilc-n ba· ilimat,,.zlık 
t~lr..r!ri- Ü".11eriııe Ç1kmı 1. IlLt mü· 
nas<'bct'le A'Vam •, arasında ya• 
pılan görii:şmcl. rd<> en Jmvvchi 
nutku söyliyen Çörç:i ohnııştur. 

Çö.rç:•l, IJiiyü.k b,. h~ iı; ve usta 
bir par!Cıne to t:Ob:vr.c;sid:r. Bir 
buçuk saat sfüen nmkt nda ıak· 
rô•ri çüı'1:itmelıte!1 rbarc' olan ga· 
~nin dışına çıknak is'e'l~mı'İ"' 
ii.r. Tak r :ır, ha ııbiJl .mcr'' ztlt> n 
se;ık ve idr.ıresin<le zaaf JUğU· 
nu idd:a ediyord..ı. C orç l hô.> le 
bir zaaf o!ına>iığını isha• ~tmek 
istem ;ıtir Fakat bunu t yol· 
lu söylcd.ıg. sözj('r ,L,.> " ;.czı. 
<m<'li .efa·,1fında \i c"lrar r<-rdc• ni 
aç:- ıc şeytc dursı.ı , t r ı ola· 
rcık •.. J"l 'J:!'.t f'\.J.eyn ( - _:ı :rc..rb 

b'r t'"'nr •·ra verm ~·r ı.,i' .... •lrlen 
anlıy<lrLı ki, hatıl b d:" ı z • 
man, Ş·mal A•rıka c p, ı.ı.t İn· 
g.J1z?cr 'l yüz bin ııs! cr1 •ın k _r 

~~ n:'.h\ ·rc·ıenn dol=n b n as
':':: 1 k<'rler ':r:ıdı İ ııl.er h v ~a 

fu:: .. no ' r tnn .-ı ve t.c ~t· 

ter, seni ::-ı. ke r' • ya 
y , ıın-. ö, oc . S nı k 
ll1 1' ~ J. n &. ~ , İl n ık J.r Ett , ııeın 

tcıilC t ettt.. . Ttk..r .ı·, 

- Ih:ı.y 1 ~OKıİ k:lprnıı.""1 Ö! ....ndc;n! 
uea;ın. 

- ~:1 l"ğor, ikl!ndıini .,.~ bil! 
Dcd.ı. l'enct\i: Cn vagırdım, Ko.nıçu
lar, n-,aıhııLetıJor clktılar; bel:çi geJ..... 
<f* ..• YaıkaladıJar (•fendim 

İBmail Ruşen, ne cı..reccf:i oıo.'Ulun. 
oa, 

- Etınj ın, do<li • .ı\lc;;am b;raz iç. 
mİ.jtm... H-mı ~ kflll ınm. .öuündcn 
ı;;CÇ<:ı<keı;, ııa 'kı stoy!t·di:n: 

•Açır-=:ın ctor, kıılb~-ne sc.ı :r.ı· 
"'4 l>ôcrola 

cYıllao- ~""'"" r.41<ıına b~ perdei 

lari da d ha bold'u. Es::.x'l •Ge-
n.oral (~ı'"'"nr. "ki tankıların 
marifetlerin' bir gun evvel J91 ':ı.· 
sal Nazırı Iıyttlteıwıu., ağzından 
işi':rrıi~ti.k. Nazır ıbunların, Rom· 
mel 1arafrndan kulJkıru':m en 'Yi 
t:ankJn ayarır.fa dtluklarmı te• 
min etıınişti. Şu halee daha çQC 
sayıda asker datıa üstün hav& 
.kuYveti ve daha bol ma!>z,eme ve 
~izatır sah"p olan Brltauy& 
!kuvvet.len neden san ay i .nıM! 

ağır mağlü'biyeıe uğramışlardır?. 
Çö~il de buna t'eVap vernriyor. 

.U..,;ın> Ba~ck;t.n ıı&.lerlnden anh)0ruz 
DO"\!. llanıı:--~a <.!a, zaten. biraz a-

ramız vı>roı ilanı, göruru:e gtil<'l'di Tobrugun düşınes;, berke i r.e 
fil.r.I Yokısa, ~en wk ~ ı;arJun!ılılı; kadar hay<rele o4fimıi;şs<', RuL• 
e4 cr·k a<la'.'l t-lim. \'e!t'11 yazı odasın:r g;.rerk• n al· 

- Yan., kapuun örr!iıırle, !>'l"<'nad <lığ. bu haber, kcndısıni de, o de· 
e&ıledm''· rece ha)'ttte <lüşüımiışlclr. Şehir 

- Jtoyır c!IGn::!imı .. H' i B'>n öıYle dlişınezden evvel b:ı§l!'..cımuwındaa. 
şey !<.ohu! ct:r. 'm. O <i('(\igini"t, önı- :ı~dığı bir tcJgl"afta Tdxuk gar· 
ı-Gl\ıde yııplıt= :,ey ceğ;ld; •• 1ı.iroı•unı>n mükemmel m.fu:la.Zaa 

Samiltc' :>r.mnc\a gülı,...neh" oldu. 
l<'ıltim, tctdfbatı alımı; olchlğu ,.e askeri 

- 5,. t:""' d;1e s!zln söy'edigın;z üç ay ıbe liyecek yiye;: ·k hulun· 
Yeni lnhüıarlar U. Müdür· 8 :.0, 04s. şn:ıtanna dt,,->er, d.cdl. duğu b'Miriı) ..-dı.:. Şdırin mu· 

l"p wıawıauı Lırrs ııiauııcn"'1ted K..,...,.._ --- +~--..-~ 'lıın-r;.., 

Yoeni nh'sarlar u.ınunı m.. .rhl- e .,.. r ' ı ltı;.peyı, Y c yapa. nun için de gere i °''lan t 
nrıı !J.'Ylc yap<ır '> gibi t " ·•er ahlln1Ş\ı. F&kat B •vekil ertc>si 

/f,L. cmıcmUr
0

l!l n Z~-uıllan}eSJ '- ~iJt... ...a. :ıı....- - ~ Ru y 
J oa-.ır·•U<w•ı.c ""T·'= ıer ıe<ı, gil Tobru.,•ın düctüğü habnıd 

f'('k ta en cıkara.k ll">e.r'iyere _ Y•loo eüs ı.u_rortzr, dodi. nea cc . . almışt:r Çörç-1 '.l'dl>ruğun kimin 
gurnı,.qt.r, Urc!l Sahlhd") 

~:;:;~~;:;~~;;n~~~~;,;;;~~;;r;~~R:.~~~ t~fm ar tc m edilıcr i sunUre 
1 

cevap <:>•:><ak, t~•li"'1 'kanınnın 
:'.ile 4ıomutanı :arafındnıı vl'ril<li
ğin i : l!ıvc cimi • r. 

h ' ,,.unı.> ~n ta • ..nuıler a:n· 
Sll'"i...Jı ... ba_..,..ı c-."nall l. n biri 

_ şu olmıı;ıtı Bu yaz A l<lil.l.ar 

{le, ka · dı. r Sı a:k b85t i:;ı i9:n 
art.k r u:Mreb )C t ~·· ;..aır.ıı:.lar. 
S::mD:ı-. ha rı elk'lıiy.ec c kı!ertli:r _. ""e 
sa.::re g! i. 
Haılbukj Llby.ıı h.ıırek.Uitımn en 

müh:.m sa!ha.'ll ve Alrııan muvaf· 
faltiyet1erinin kaydedil<:Lği hazi· 
r.ıın sonfarı ~ur. Yani gün 
dön.Ü.mü ile sıcuğın daha artnı.A· 
ğa ba.'.jiadıığı ıooVSim. 

S.c&k ç.~e :ım.ıhaı'l"be etımek 
içm ~ıı ı;eııeaı4leri ona göre 
~s'·tt yetişti.ı.mişler. Bu sefor d~ 
bu anl:ı~;!dı. Çünl<ü geçen urnumı 
hllıpieıı.her; Alman tarafı pek tc
eıtiif ei;tiği bir mahrumiyet du· 
ya yordu: E'inde öyle sıcağa da· 
yanıır, susu211uğa ka11!an<r Afr'ka· 
lı rulker y-W..i.ıı. Eğer Afrilalı as
keri o!ısaydı W.mb!!i.r nen~l-ere ka· 
dar giderek ornla,ro zıı.pt~ceğini. 
~ünen A!nı.aıı.lar vaı.ı.. Alman 
•\ir Afrü:ıda Mügtem1<>":e sahi!X 
o!ırak ve -0ra"'m Y"',.1il~ri'lden 
ıaüh.m hlr kuV\ et vüc-Jde gcti· 
reıbi '14!" ~'C'< büyük b r gaye o.i
rr.t•şt r, Bu harbır ari!csindcki 
sen kr batll'a getirilsin .. 

Af: ·adakı cs:Cı mil~emlekele· 
r.n n tekrar Alımarıyaya iade e
diJcc_tgı b:ıhbi CJ11taya çıkmış, Bc-r 
Lv ile ::..ıındra arasında bunun et· 
ratm i hayli yazıla.r yezılıınış, 
ııOO!cr söyı..e,..mL.'114. Alman tarafı 
o za1?'an ço.<e fım,de dü.şınÜ.Ş"ıi. Af
rika kııt sı nda bir kere c',aha 
ın ::S..rr: }~ye $dı. p ol.mıı.k iJtilk· 
bal için türl:ü üımi1i!ere v?1 a:;ıyor
dıı. Lrr<rn bu sefer da!ı.a l• ız rl:ık· 
ı. tmıak ltı:zamdı. Bunun için de 
AfriJ::anın sııeağına dayanacak Al· 
nı.ın yctışt.:rıip oralara gön.cl-er
mc:k keyfı.,,eti gözöc üne alınm1~ 
tır. Bı.. mak.satla Almanyada ik> 

~ c~ t~ is c, \mı,ı.tr. 
B-ı.. !Xl,1 t l .,.,, ve t ı. )-e gor -
c~k ., nç asJ. erle• daima yi'lısek 
tutıılan bir s cak c. reı:E"Si ınoc 

lng liz Bashx li, şim:ıl Af' lka· 
da Bn'" ya si'!.'ıl nnm uj;'I" dıi;'l 
nıar{·ı 'Y tten ~ n va. ,.ct"n 

rlı ı giz! m1ye ç '• . • :;t.r, 

T rs n!ar-1k ~u .so :rnz 
vetın ~ rlır "'lI b -ni t !". c:l 'Z 

ş;.'.lldi Frans " n · km<! n be-
.-i Or'• Şl ,.e Ak 
m·ııerim" " ZJ!l 

m"-:!1 g mem'ş b"r c er 
l'a S r l bulıı U}Q.rU,.,• 

wç , <"C~et!· < 3 a ı- 11.a· 
tıt• c>lJresinl beki nıek g,.. 
re'"' lıı n."'u ı;ı.'yl verek, y ı. n 
lstild:ol h 10k11•da he..1-•'I' b:r 
üm:ıt "'·fükdcmiy<>r~ • n a 'a•· 

l; ... unac .., ar<i O n1°n.\ezLerın 
her yed böyle çöl sıcngı le kız,,aı 
bir bale ctml.ırı~. onun i mde 
de o !!1':çınıe hlman ~sk.ı tııfun 
e~(rılırcğc, en bu,.ıı!tıcı sıoak;ta 

u/ıraştırılınaga başla"!lışm. Bu as
kerin ı-e onun baş da bulunan· 
!arın o sıcak orıeTkezlerdoo şu ve
ya bu surefle ay:ııhnasına da im· 
kar, hırnkı.lmanı.ıştı. Bu med<ez· 
.len:le • elişt~llen as1cerlerin );Yit> 
İQ!llesi ık ona g&re tertip edilmi,,· 
tir. Hurosa tam A!rika çöllerinde 
.kalrnaga ve döğüşıneğe m<ıobur 
rut'trlacak bir a3!<.er nasıi olmak 
13.?>ıın ise öyle C>hn ak. 

• =k f'!\tıniılır. Fakat hn §l!Ye 
ra~ · n B~şvekil snn ı:afet n müt 
tefllıı1er tarafı'ldan l<nznnılaeağı 
hak.k.ında'\d it madmın bor u;rre· 
s'.ni bae ka~tm em~tı~. 

Bununla benabcr ilk sevinç çok 
BÜmıem şlir. Alın.an yaya eski 
müısbcıin'lek'elcrinin vcn1eceği bah 
sı ka-pandı. İll(:illzler cdki Alman 
müctemlekcleıiııdcn llttp de ge
çen '-111'?'..en mımık! takliimJ.e 
kend h ~'!er ne troşen y{.rkrde· 
!:i haikıın bir c:.ı:.~ Al.ına'l'ları is
te'!'ıedikh!"''li ve yerli halkı arla 
Abnant:ınn ida es'ne bırak 'llt• 

y~>ıll<arın~ sôyledller. ~ ınü· 
zako.-c ıı ii-e müs•em e!< 'er;. .. 
g<:ri •lmoak i.lr.; dı kalın". dı, !'...ı ' 

gi:'een A "la.r Af'.J<a ıçm -;s. 
lcd!~1 tc.ıct\"'~ ur~'"'rd:iiı da vaz 
mı ge;ımt-<k1'1tr•. Bu un ('E\abı 
da şudur: Kalı:ırl.!crlc o çöl ıca
ğmda yetişı"«" ıc" askcr'n btt n· 
duğu iki meı:tk ı: y·ne m:...h feza 
e "li:niştır, ~ o çöl _ ca~ mn 
1 ':-ıde o seçme ::ısk.cnn yet· ·ıt.:r1· 
me5ine ~vam olUllldu. 11.fareiııl 
ohın GeTıeral Rıruımıcl A1 kaya 
gıeçeı.1<en o askeri götürdu O 
türlü tnsaVV'urların tatb'k·ıı şım-
d! şirra it Afn'kanm çöller nde ya· 
nı yerinde yapılıyw ckmektır_ 

Arlı.ya ımüıraC'aat edildiği z:a. 
ıınan, lıru<ı"uncti-ı 25 reye karşı. 

475 itbıtıat reyi ekl ğı görülmüş· 
tUr. Zaten netkel'l.n böyle olaca· 
ğ.na kimse teerddilt ı !.ıncn. ;m. 
Hakikat şudur k1 Uuk ~riıtald 
ve Liby>adaki ma~1ubiretleı-c rağ· 
men. ngili2:!cr, bugünku vazıye
ıin kendikrire -ti sene evvel 
Çörç.l n ık1tıdar.ı gecttl'!ı g:ind ki 
vaziyette d<ıha ~tvcı <oli ol u~na 
İO"a"mal<ıta" rlsr. S. na ka r har 
betımek anıurde bul •n n 1 11 ;ı; 
ler, Çôrçilı:k r•cWoları ! ~ i bul· 
ımuş!a~ı r ve b nurµ er.mi zayıf· 
ta"' <M< Ç ın;ıl de feda cd kr.! 
yec kti~ 

Demir;yruları idaresi imti • 
lıarıla memur alıyt>f' 

De\1cl Dcm:ryııOarı idırre "as-
yu.."'l 51n1. 1'""'" :!s. , .. rmak 
(zere orta m ' ~"'Jop. "'nlnrı :ını 
ımtıhr.nla !Y'cınu far abra'• a-
rar Vı..; t r 

Tal'ıp o aıılarır 18 30 ara· 
E nda o!malan \IC bu a)1n 1 J ncl: 
günün ka ar müra<1ıat ctm ı<::-t 

icap c ek e\iir Kaz•n.anlar GO 
Şll'r !ıra ııı:ıl.lılt üc t ver c ·ıir. 
D"ğer ıar-f•an Yii' k ' ' · • rne
'ZunlarındJn da mı • ı ınu.ıvın
ler. aran .~ :.ıd·.r. 

• 



-

• 

(Bu yaz.ının mettnlerl Anadolu A
lon;-, Bültenlerinden alınmışllr.) 

Telhis eden Muammer ALATUR 

Alınıan tooliğioo göre Mısırda, 
El Aleıneyn yakı""'dakıi tahh
mat siutooıinde İngilirzler taraiın
dan yapılan karştlrk taarruıilar ı 

iPusloiiııtülmüştür. İııııgiliizJer, ha- 'ı 
va çaııp.ıışırıalarında 19 uçak kay
betmiştir. 
Sin·eyş Kanalında, Elkan1ara

d:ık, ~ıl·z hava ~Ü l;ıoıJlbaian
mışbr. 

Orta Şar1t İngiliz ~uvvetlıeri Ur 

mumi karm-gahmın t .. bliğme gö
re i.-;e müttefl'.t kara ve hava kuv
V<>t:la:ri El All'!lreyn bölgesinde 
dün de taarrtıı:7.a devam ctmişler
dLr. :•lihverd1c·nn zıılılı kuvvet
leri hi.rç<ıık taıl!klarmın kul!, "lıl
mı.z tı.aı~ getlnhniş oln•afar,n<lan 
dol y., El Aıuroyn'in ceı1'u;bun
da.<, tc peden geri ç-01ııi.!rnek zo
runda kalmıışlraıdır. 

l\1utkf'1t tayysrelcrı düşmana 
ka ~r.a.ı:nı ~ay eı. ı;a ofet.n:.ş, El
d;ı;bba 'Lı.. T mdoıcı· ın al:ıınları . .., 
ıyldt;;f! •Y y"' huC'\.illn" "'" ,. ·-r...~ ve 
rr. tr .;tiz a ;I'~ t1>tulıi Uliltur 

A.v u,-..1<.ları boş Mcsscrrohmitd 
!iç Y .kers 87, bir Mıııc..:L 202 d ı-
§ lerc..r 
TEŞEJiliüS KİMİN ELİNDE' 
Rövter aıansınm diplomatik 
. ~iri M..sırdan gelen haber

lerın çoft< daha ryi olduğlınu kay
det.m<ıkte faıkat teŞdbbiıısün h:ılir. 
&:nır:ıcl'm elın<len alınıınatlLğıru 
EiÖy l{'ID(ıkte<l i:r. 

.. Kdhır:? mahfilleri iroıe teşcl.Jbü
sun İ"l:ıilizleri.n eıline geçtiği irdclia- 1 
=ddr~ 1 

ALMANLAR DON NEHRİNİ 
GEÇI'İLER! 

aorık ct'jlhıesfoocki harelca t çak 
Şldd.et lemn,ıtir. Alman telb1igin e 
gore KUMk. ve Harık.of arasında.ki 
&wyat ~w:il,.ıinin yarumas~ 1 
dan sonra Alman ve miittef!k "ıtuıv
~ 'i.eTi ,o;oJbaşrlraı ~ni.~ boir crıpne 
'lôı"rı.nae IA>ıı ne!ı rine nl;,.ş.ııı.ı;
la<lır. Sovyet louvvt:t -ıirıin z'r'1lı 
teGkJill - -ede Y'aıptlklıur karioLk ta-
~rnııl~r, dü.;ı:-ena ağır kayıplar 1 
v<>rdırrl~k püekürtü lmüştür. 

~ll<'n>H savaş \"e t:•hdp t<>şkil- 1 
len ç:<'l)ışmclar e<;na.;ında, Mih- J 
ver k vv!"tlori?li des~kle~!er 
Ye Ruslara kanlı Ye ağr yeni ka- ı 
Y ırıa r v<:rd il'!Il işlerdir. 

• J 

. RUSLARA GÖRE 1 

_Rus boblif;nde ise Kursk"da ye- ı 
:,.7~re çekildigi bil1it>JJ.
lar ·' ed "• Ta.s aj::nsı da Alman-
1ıe ı,ı_; Dan nehrini geçtı,,.Jcrin.i 

Y"" etındrte<lir. 

HEYEC.'\.N UYANDIRICI 
HABERLER BEKLENİYOR! 
StoJı:baım'dA• 1..;1~"'"' ,.. •• 

rE di"n .~ .. '""""" ,in() go-
.le·· d<! 1 •:;et!. Alo an ~lıfil-

l • Ş<Jyle denilmiştir; 
de - AhnarJarın Rus cephe:.:ı

ve hıih a bu cqıhroın doı,<ıı 
==~=--=:: c S E H l R D E N ve 

A.'>.~ANn 
MEMLEKET.ı'EN: 
ııı \;'foh'u.s Feridun F kri, Ham
Suat 0an! ~~.elunet A.:i Yürüker, 
Sadı;t _rg.Jplu, Abiılin Biıılkaya, 
kil<a tin Erı1n, Fethi Altay t.et
Ya eııde. bull!nmak üZere Burs.a-

lriln-ıi<ftertlir . te!n Mal.ıtemcıemı YlliZ tatili 20 
V(·~e , a ~ıyaoııkıt.ır. A.dLye 
•""'-·t li n<lbetç• mal.kemeleri 

~~~~ 
lııııt.rDomıabahçeden Beşiktaşa 
pılacaır~;n kalclLrımlar aııiah ya-

"'! &n . 24 saatte on dro.'tuz di-
11,, ~ Y~kalanınış d'ü9k\ir,:cr evi..-

'"'><Xı 1 U'llnl uşt ardır - . 

Almanlar Don nehrini ~· 
lcr - RlKlara göro - Hrye. 
~an uyaııdınu ha beri er bck
lcn iyor - Sıvastopol'a 75 bin 
ton bomba atıldı - Bir aylık 
tayyare zayiatı 

her tii.r:lü hareket-
IC'ııinin gayesi, tıoprak kazancın

dan ziyade düşman kuvvet:erinô 
yok eumelct:ir. 

2 - Halen yııpılan savaşın !!O

nu hak.kında pok yaıkıoda heye
can uya.r.<l ıTacak ha.herler lı&.lre
mek lazmldrr. 

SiY ASTOPOLA 75 RİN TON 
B<»1BA VE Mli"RJ\fl ATILDI 
Alman Generali Şupke c.lin 5,_ 

vas'..<ıpolun zaptı bakkıncl.ı şun-

1.ıı.rı sö;~emiştir: 

•- Kaleye t<>pçumuz 50 bin, 
tayyarckrimiz de 25 bin ton çe
lik yağd:rmışlardır. Karşo koyma 
batary-alannuz 88 milimet.ı:eLk 

t·oplarla 180 hin meı:mi .;trr.~t..r. 
Asıl fevb l<idelilt şudur k• ağı-r • c• ta ~;ıpkrla ve ;onlarla bomba 
a·~n StLkaların .kı:.h;,nılmasına 

raC>rrıen R.>S menileri sarsılma
n ~t,r Bunları zapt~l.mck için 
d !''llı"llıt ku, lP-.,..,alc ~ere L"'l il~r:. 

BİR AYLIK TAYYARE 
ZAY'u\Tl 

P.üyt.cr ajansın.n bıiıJirdiğine 

,gore gc<,cn bir ay .rind garp 
cephesmde İngil'.zlcr 424, Aiınan
lar 328 tayyare l«ıybel•rn ~;erdir. 

LAZKİYE VALİSİ ILE 15 KIŞI 
.BİR İNFİLAKTA ÖI..DULER 
A~rr-"in kıontro~ü altmda bulu

nan Paris rad)'O'unun bild·:ııd.ği
ne gör<', şimal '>urivcde Lazlkiye 
valisi ile başka 15 ki~i v !ayet ko
na/:ırı<la:k bir infilak neti- esinde 
ifflr>ü.şl< rdi.r. 

Alman. Rus harbi 
(1 inci saıı.r..ıen D~~> 

açm-lya rrııuv..::~< olml~ .Aıooak 
lt.J.)lar yanl.a.ra da.ya.Oı3ıl'aık tLğ1.r zayiat 
,.~ rC>ım ~lerdlr. 

Da.tı Crnupta A'nlHllar Volç•nııJlr.' 

t.e '11'>00111 bi.r H~ril'N y"'""mya "'"'" 
,\.ff::ik o.:...rnı..ışlaırdır. 

Cep içine ah nan 
kuvvetler 

Vişi, 6 (A.A.) - KuroJ.. da da
laiJ oldlığıı halde AtmanI.r ıÜ~ C!ep

hede ilerlemekteilirler. Eıı ııiddetli 
mu.lıarehcler Kunk'da BK-lgorod 
ve Vol.,-a'tlsk keamlezinde cereyatı 
etmelotedir. 

Alman ordıılarınm 9'>1 cenahı 
Voroncj ~a:.ının:la Don n<-hr.ini 
geçmi~lerdir. Sağ cenah ı.ırhlı kıt
alıı.rile birlikte ~imclirlen Oslı.olun 
sol kıyısında Stnryjoı;kol ile Wa
lujki arasıııdadır. 

En •nrc•tle S<n.~·.et kııvv..tl<'ri 
büyük bir çember içİlıe gimı.iş
lcrdir. 

Ilu cep Don - Kun.k • V<»-..nej
U.jclgorod arasırıclndır. 

Aln anlar Ka!Uıin'ıle de ta.ır
raza ı:cçm~lerı!ir. , 

* Ycş-.,Jwyle .Fhrya arasında 
M ustafanın arpa tarlası.n<l.a dün 
Y"'fig;ı1 ç.lrunış, söndl.i.rllltw~tür. * Para..ız yat.ılı taldıelcrin irn
tilıaıru Eylül başımda yapılacaıkıt.ır. 
AğUB!a,ia maru-ue müra.caaıt ıa
zmıd.ır. 

Yeni Erzak Te zi· 
atı başhyor 

(! inci Sa-1'1feod~ Deva:n) 
İaşe Belgeleri haz.,·!al>lnCQ'a k:ıdar 

tewiatın tkırndr: k.arnt'leırinıin 4.Tem .. 
rm><> ki.i;rsi kesilmt'lı: ıruıı>t-le ;r:ııııloctı
ğ1 ır.mnedi!.mek'l.roir. 

Diı!er tara1tıın Htlk Blrhk.lerir.in 
lk:'l:ük dcftorh-rinin ~ılr<>lüne bu sa
boıh\ıın itibaren başl•nıf;t.~rır. Bu me
~rux!:ı her ır:-lk Birliği İdare H ·y't·ti 
,;_.. dtğer birliğin defterlc_ıinıi tıxıtrol 
ed~1ir. 

I' ırık-Kale Satınalma K-~misyonundan: 
~ .... kiz al~m sebze ahnacak 

c· 

-- ' 
Fiatı 

Kr Sn. 

Patf ea,. -
p l1t,•ı 6C ~00 KJ. 20 
K bak 70.000 > 2:; 
Tan ıuw,. 10 000 • ıı; 
Domaı.-. 40.DOO > 20 
T b" r 1$.CDO > 20 
T ze ~an-.ya ıo.ooo • 20 
K :n; Fam iye ı O ooo • fa 

i :ıc 1" :nma u 
LI a ·r 

900 co 
1312 

112 
600 

50 
50 
00 

225 00 
150 OD 
300 00 
225 00 

İhale Gürı Saat 

20.7 1912 15 
2ô. 7 19'2 15 
:ıo.7.1942 15 

ıs 20.7.19-12 
20.7.1942 15 
20.7.1942 15 
20.7.19~ 15 
20.7.llli2 ıı; 

1 
. 20.000 • ı; 

" T~ ~ Cılr>ün.d 
cin!; ve tTuKt.lın • ih t'n tUl:ıarrn 2 Teı. 942 scnun.a kadar erat isi1hk.akı olan 
da .Cô: ttıl"jt~ 

8 
t. ~ ale gün ve muharrırtııf'ı1 bed,..Jl ile i!C tıea-.irıatı:ı.rı Y'""kaı\. 

l<llcıe GUN M ~UOın_ ~"" hizalar• l<l•lı.i ı:liıı ve saatte lta~ı zart U31JlilP ta. 
,.,ı Mtt.ı L..! ~ u" utu~ ~ek ~il satın Alnı& K.oınlayoııu 1&ıratındıııı 

ıın'""" aıea Y<1Ptlacaktı.r. 
2 - Talip'eıin -~ """' ı C' '."Uı> ~t~ t1...-ını me•k1lr ıüı>d• !hole ııaaı..-. bir saat 

lıı!ovdi e~erı 10to ~utı3"0becilif01e ~tıı._ rna!ıhudıı.nnı Joıırnlo:r<ma 
liltala •Yle blrf evle 2490 aayı;ı kanunun 2 - S ilnoil ınaddQ)..eri.'ldeld yatılı ve-

3 _ Ew"a!lr.n kom>qona m!iracaatları. . 
bul AMte.-t Fııbrlk Al*- A.sltert Fabrikalar Levazım Mlldilrl(llQ ile iatao-
0, L! . . a r Yollama Saim Alma Konı~ ve Kırıldoale 

""11> ..,....J\.lğü S.\m Alma KOILio\rollltrmd& c~. c7041> 

Mogolislan 'da İngilizler Mısır- Uzak şark 'ta 
Çinliler bir daki vaziyet müttefik uçak-

şehir aldılar: l için ne diyor? ların faaliyeti 
Lornlra 6 (A.A.)- Japonlu 

Çi'Od.e i~al ellikleri yerleri sağ
la.mll.aştırmakla me~uldıürler. Fa 
kat Çanka~ek kuvvetleri d'Umıa 
dan düşım.nı hırpal.amabtadır. 

İç MO'b'l:llie~nda Çinliler Ja
ponların elinden Muçan şehrini 
ahruşlardır. 

--<>--

Hayf ada alarm 
Londra 6 (A.A..)- Dün Hay

faoo hll'\ a tehlike işaı<etı veri1-
m;ştir. Uçaksavar tıcıpları faaliye
te geçmişleıı;e de h:ç bır hadise 
olmamıştır. 

-----0--

Mısır Ct'phesi 

Londra, 6 (A.A.) - Analist ga- Lcwıdra, t (A.A.) - J\lü~te&k 
zetrsi , lısırda.ki lrı>rp harekitım uçakJ.an iwal altmda bulunan 
tahlil ederek: Bi.nnanyada, Akyab'm 80 giJ.omet-
~ Vaziyet ümit eıılildiğiıı.dm re şimalinde bir hedefe ·taarruz 

daha cesaret verici ve daha iyi- etmişlerdir. 
dir. Fakat ümitlere kapılmıya lü- Avustralya mnumi karaııgidıııı. 
zum yol.tur. Ronrınel'i kafi sıı.- dan hildU:ildiğine göre müttefik 
r"tte yenmek için onu yok etmek uçakları Salamua'ya yenidoo ta.. 
lazımdır.• a= etmişlerdir. 

Piyade atış oku!unda 
cı inci saıı.ıeden D•vamı 

l.\Iil!J J\lüdafaa Vekili Ali Riza 
Artunkal'uı riyasoetimle yapılan 
mer..,Jme Geııdlrumıay mü!et
tişlerile ordu ileri g<"lenleri, ÇaB
kırı Valisi ve diğer erkfuı iştirak 
e.tm.i.~lerdir. Bu ıuüruıw.bcple O
kul Komutanı ve bir tal~.he tan
fından ka~hklı nutuklar söy

Bayram günü.1de 
yaJiden akın 

Sidney 6 (A.A.) Ameri'kanm 
i'ltikliıl yıtdör>ümü günü, Yeni 
G ned-eb Japon iiSerine karşı 
ş.ınd ye kadar yııpılmam~ dere
cede şiddetlı b;r .akınlar sil:ıS)ı>

sire vesile teşkil elıigi haberler 
!!letlkezir.den bildıril" =. 

·a-soN lELCRAF- fJ T.t:ı MUZ t~ 

l Es i ark Denıiryol 
ları emurları 

(! .nci Salı;IC°<ll"n Dı vam) 
/bul edilerek kendilerine ist..kbal 
için limit ver~esini bek1Hpek
tediır1er. Bu karar verilerek o!oc
sa ·bu memurlardan çoğu •ekaüt
]ü~ müddetmi d<lkl\Jracaik kadar 
Z.'.lman kazanmış olacaklar ve 
yeniden -çalw;ma şe"ki kazanaca!t
lardııo • .Nksl takdirde ekserisinin 
Y"{ll elliye ya.kılaşın.ı.ş olan yüz
lerce memur yinmi beş senelik 
teka-ü.Uıüık müddctni bund<ıl\ soın 
ra ool'dunmağa vakit bulamadan, 
scf<a.k or.tasın<la kalacakıford.ır. 

Son 'bir hadise, mcmıırl arı i.ı.

tikba! ıbak::mından yeni bir kxx-

Samatya yangını 

.ku:ra düıüııır.ii ·t:.:r. Ya, a'tmıp 
gC'çm~ o1an ve eski şırket c tuz 
se :eden faz'la hi2lmet C'M üş o
lan Veli i3rnirıde Liı maaks<'ı son 
zamanlarda ya>ı ile .1'caiğ'ndcn 
açı,ğa çıkarJhllı(l!ır. E;,n c pek a. 
'bir para ile i iz kalan bu zavan 
emeMar adam şinııdı her n~ 
arkadaşbrndan yar<hm !Jko .et
mektedir. Bu tıiıd~ ımrmt;rıan 
her gün ;ııtikıb.:ı.l locrkusi!e 0~c!.işe 
ctıme~ir. 

Makadar )"Ü'.ksek ırmrkar-lann 
yimlerce memurun bu vaziyctJ'1 .. 
rine bır son vereeef,i üıınit ve t~ 
mennı olumnaJclııdır. 

J\IAHKl:.'MELER: 

"Açmazsan eğer ... ,, 
(2 inci Slhil'ed('<l De -:ım) 

1cadaır ıosem. ~:r nı• m 'ı.za o 
d.eı•m. 

G lmiı-<'a şahit'e "' çağ 1 
• içle 

rr..ıhd<=e baŞ;.;ı ı; b 1 _ 
Mahk edrn çı.kt' • y 

ıkad.J.n, da\Oacı HuıT• ı ~. 
ır 

- A klZlm. dcd , ~'T>dt ir:•, &<'811\. 
y ı>l~. 

(! lnd Sahifeden Devam) 

bir te!X'fi !L)y rıların ek•den 
ahnşlardır. lendikten sonra lllilli • ıüdafu !-------------.....;. 

Bu sabah saat 5,30 da Samat
yada babkçılar içinde Aliye ait 
54 numaralı dıü.kkıindan ) angın 
çılamış, bit.şiğiıı.cleki 56 saylı di
ğer dük:kana da s:rayet ederek 
he ik~ nin tam e'l ;~'lmasına 
sebep ohmı;ıtur. l!Erkr n uyıku
da oulu. duğu bır sıra<i.:ı zuhur 
eden bu yangın se • ii tcJ:; ,a dü
şünmüşı.ü.r. Fakat 1t!aiyenın sur
atle hareketi am;ın tlzyü esine 
miıni cı.lmuştur. 

Hu . C"rtp v ve > 
-~ cn;a, ud 

A ~erikarun buradaki rr ::__ahi
ci gazl.'lcc.lcre ŞO)~e deır•ştır: 

Ronnnel kuvvetlerine )'eniden 
takviye k•t'aları gdinciy.c kaadır 
İ-ngilizfor'n mihH•r kuvvetllerini 
kıpırdaıtnuyacağı fikrindeyim . 

Gaııcre ımuhab!r:lerl takviye 
.kıt'alarmııı. geldiklerini ve hasara 
ed.~ip yeniden haııp sahasına gön
ugralılan tankların acilen tamir 
dl"!'İidiMerinl g\>rdilkleıini göyJıe-
mişkıdir. · 

_..,___ ' 

7500 liralık motör 
( 1 inci Salı<fed~ Devıı.m) 

Bir .00-"oobcri me\ttuierı ınulı<ı.
kr.,,,,·ler n~ devam eocJiloo. Agopla A
l<kısandtnn su~arı sabit ol~ 
·hı~ ti 9Uçlu cta bu sclxdı 1 mımıaralı 
;\tilH }{(J!·unınw M."'"'.ke-ffi{'5İnde üçer 
yıl akl~ bapsp mRhl;:{Jı;m ecan;ıiş1Prd,r. 

SıJÇJ.ular ayni zamar.Qa 1000 er llnL 
pena c""'"' da öd(yect!.ltl«dir. 

--<>---
Mısır Ha va Nazırlığı 

(1 inci S•lüfeden Devam) 
k-rini b<nlbaiadıklaruu bili'i:riyor. 
Bir defasında bu uça1olarm he
ı>ef tuttuklan )'l!rkr, İngiliz kıt
afarına ancak 400 metre uzakta 
bulunuyo-rdu. Pilcıtbr ve nişancı
lar çcık ş ddeıli bir uç:ıır<:savar 1x>p 
ai<>şile karşıla~tılôarmdan ~layı 

te<l il bir yükse klikten boımba
laır a1ıma.1\a ve İngiliz kıt'alaruu 
vurmam~ için çok-d!kıkat elıme
ğe ın~cbur kalmış~r. 

---<>-

i"· iyan Botları 
(1 inci Saht•cdrn DC'Yrt.m) 

oimo,. ln bir ŞC'}'d''?. Rü<:um bot
.!arı •rnc sığmac!:ğı için husus! 
\•3~kır :yapılmıştır. Bunlar 
hı• 4 gıi~ :ı.c 7000 kikmıe1rerık · 
bir ' ldan Tunaya na~unmuş
J;a. r. Nakılden evvc. torpiller, 
si ' ar ve d.ğer aksam sOkıii.1-
müstür. 

Tw1ava va mıca tekırar rokıla
rak 3 günde Garoşe VB.11mıf.•rchr. 
Nak".ıdcn bir hana oorıra da Ka
ra.deni:ııde faaliyete yeQffiişkr ve 
Siva91ıoıpo'.>da 2 gün scıınra da mu
vafiakiyet .kaı.;ırı.ını1lardırr. 

Vekili binııt diploma ve ntilkii· 
faUan da~~tır. Tevr.>i mütea
kip genç subaylar and içnıiJltt 
ve bir geçit resmi yapnı}lardır. 

• Şoförler 
(1 inci Sa.hifed~ Devam) 

~ azaldığı görüknüştiiır. Dün 
gece taksi saatite müşteri kabul 
ebmiyerek paza•~Nda fazla par& 
istiyen 24()4 pl.1k:alı otomobilin 
şdfôrü Cemil ile boş olrduğu hakre 
yolcu ıjlmak ist!miycn 2750 pla
kalı otıomobH!n şoförü İbrahim 
cezalaııdırıhnışlardır. 

Takibata ara verlhneden de
vam olunacaktır. Bifua!Ea hırlkın, 
kendL<:ir..den faz:a para istiyen ve 
ya:h ur otamdbili rre ahmyan şef.ör 
leri derhal ihbar etım.esi bu yolda" 
Ç(\k müessir olmallatacı,.,. 

Çörçil'in Çin milletine 
• 

mesaJı 

(1 inci Sabifedfn Devam) 

fıarebe meoydarılar.ı.ııda değll; da
hili imar jşlerindeki faaliyetini 

takdir eıüğıni bildir.erek ~ 
demelat'edir: 

•- i'ngifü:ler ve Çin:H1er her 
müteca\ize karçı yanyıma du.r-
ıma!Mill ne ~ğuıru öığorenml~eı
dir. 

Bugün biz ~rek bir düş
ımana karşı harbetımekıteyiz. U
zak Şaı'ktaki hanp nasıl İngfüe
Tenin müdafaası d..mekı;e Av:-u
patlaki harp de Çirıin müdafaası 
de-nekt:r. Eli mimeki btili.i:n mad 
di ve manevi yardımı Çıaı ha:::U
na \"mıel;"e a~itik .• 

- ·-<>--

IZVESTIY.4. 
u inci '" ~!f•1eıı nevam) 

•- Ha.rb'n i ıc gü:nü oM\lğu gi
br bugün de bu- olur dirim me
selesi mevcuttıı. .• 

!zvestiyanın bu Nırarı A.llman
larm Dan nehrini geçl'lrek Ml'.J&.. 
kova - Rootcl demilı)ı:ılımu ke9-
me-k istoı:meJerin~n ileriı gelfıe 
gertll;ıtir. 

MISIR 
Muharebesi Avrupa istiUisında 

(! inci Salıi!eden Devam) 

l"p, Aı 3hın "Tm"JJ' e i.stf 

Karlm, H ll'ieırnl."'.l ıo 1t s· 
1"'1dl: 

Senin de pdt g5n,i!n yu d.ri!ıl 

ya, 31itte. Sen l<ıııı ruğun" ""· :na-

(Ba.."Tnllk•kden Devam) Evvelıce İ'n.gih!'t!eye gehnlş o- sa.o! ... 
llCSEY!N BEH('F:l' 

viyeJ.er alır "" hudutsuz cür'etiııi lan yüz'ICT'Ce Amerikan tı>krnis- -- '-=>Ol 

ZAYİ - !'acar gilııU Bebel<k Hbr 
ec."'9.8lnıCfa tın•·a.ıı teıAc.erR'!li, veagi malt• 
buzl;ıcı ve eooat cüzdaımnı 1 yi ettt
ğİ!Iıdllo y,•ne.oi a;acaJ:m. Eıklsln'n 
hfil<mü )"Cklw. 

ileıi sürerclt İngiliz mukavc-mo- yeılleri.ne illveten yeni gönderı-
t.iı>i yarmıya ve İ.ôkenderiy.,ye len mütehassııılar şimali lrlanda-
girmiye muvaffak olursa Yakın da seri üsler hazırlam!\klaıhrlar. 
ve Orta Şark İngiliz İmpar&tor- Bure.ları Awupa istilıisıncfJ ml-
luğunun çorap sö1'üğü gibi hirilıiri ]anılacak ol•ı.n üslerden 'ıazıl:ırı- Nuruoerı>I',,.,.. Vez:rh!m ~i tıı» 

naa Rliııfoyln Ent •ren r.urn<:.m 79 ardınca çöı:ühnt"m.,..ine in>kan ta- dır. 
savvur etıuek güç olur. E asen, 1===========:=====:;==============:1 
P..ıımmel yeni taJtv;ycler -b..kliye. ORTA LJ.SE ı•k } • t•h } 
rt>k bu. u yapmıya hazırlanma.lrta . - ma ım 1 an al'ı 
ve (Roma - Berlin) müşterek te
minat beyannamesi ile lHhverin 
Yakın ve Orta Şnrlotaki harp he
definin gayesini açıkça ilan et. 
~ bulın>maktadır. 

O halde, kim önce fukviye alır 

hı'..enilzn şekil "" sa:tlerd:e (Çenlıtdi bit .,,.,; tre~ cb"atı kıLrfıcmob 
YABA..'ICI DİLLER ve RİYAZİYE Olmlunda) -.rllj"OruL 

Mt.d:irü: Z. ÇET'İl'ıatA YA 

İzmit Deniz Satın alma Komisyonur.dan: 
ve canını dişine takıp ikriye ırul
maktan sakınmazsa •Mtiır kupası• Cinsi 

1 
on11n olacaktır. ı 

Kilosu 
T•tnıııiDI !Vatı 

İp Ba.ln Tel Bıııl;re 
K<f. K.rf. 

Temiıwlı 
Lira 

ETEM iZZET BENiCE 

RAŞİD RlzA TİYATROSU 
!!alide Pljkin berabft 

Hat'lriyede, Bclvü Bd.11~ A'"~ 
Kwnuıda IW gece soat (21,30) <!a 

Bu Gece 
Bl:Ni ÖPiJNCZ 

Komedi -3- Penle 
Yazan: Be<lia Fon Ştatzer 
Hey'et her goce B<;,.ü 5"lıçeoiale 

ten..,..,! \-etWeklıed;r. 

Deni= Levazım Satınalma j 
Komıryo.ıu lltinları j 

Ku:-u at 180.000 1.50 1 1890 
ı - Yubr.ıa ci115 ve mlktan ya..ı. kıuru ot bir ~ olma1t -., p:ızan 

!ık .,...ılmeıri 7 Tenıımuz 942 Paz..- günü sa&t 16 d, 1-itıe Temane Kap.. 
smdaki Kom!Qonda Y"9l 1aca4ı:llt". 

2 - E, ! ve ş rblmesi ltocın...,mıian a]ınan:ı;.., 
3 - Hosil"'1e.re ı,t.ralı: """"'"* tıoliple"" llcill t<:L..,. veollu.larmı ve !ıöza.. 

ı.......ıa yaz:lı tMIJnllll""7le biJ'[il<l<t bOlll c'Jo ve •aatt.. ~ rnüra"1 

Deniz levazım Satma!ma Kom:syonu İlanl"rı 
1 - K~c nuzda e-<•cut vam! ve ~annıı. <nun olaraic 7500 t>-

lo p met imal eı.t lccektır 
2 - İstf'l<lil«ın rn ı:eç 7 T =uz 942 Sah g!l:ıil ~ kadar Kı151mo 
~ bulunan !wm~ona lddifte bu.. ' n 1'>n. •7219> -

D niz Ged"kU Erb ş Ort o ulu 
1 - T""""1 edi en beddi cıv,oı;• 

lira oıın., n1.evcut e.._: "'fı muc.b~e a.- I 
lıruıcalc olıın U<r adet Dızel clin<ımo ıu-
rubıınıın 10/'i/~ Cwna ~ ... at ı5 I üdür üğünd n: 
ııe Ka.-.11n ş:ıda bdıancn Deniz Lc\9.-
zım Saim Mıro K.ımıeyonu=ı p&zar- j 1 - Bu 1J de . ..:dan do~ Donmm&;ra ııevtedılır:ek üzere ort• o1<ul 
lığı l"ll'ı!ırt"l r. ın«:ıınlarıcdaıı ta.ebe k'l1ıt edil cektir. 

2 _ Kail teaıinılh •1500> , ,,. o[\ıp 1 2 - 1'!.>ılhul ve c ••rır.dun ımirac&•t edecck:.r istıınbul D nı• Komu. 
ş:ı:!n:ıımcsi he- iün lf =tl delı linde tanlı~na Mc."lln Vi' cıv'4"llldan mtı.'"llca..I edecekler ~ Menılndeki 01<~. Mil. 
n.,eılkilr lr<ımi-'V'*>llan bodel&4 nı:ııa- c.ılrllli;üne 
bihr. 3 - İstanbul ve Memn mınt..ıtae1 hari<inde lnfunnnt•nn btılun<!uklan 

3 - İ tc!:ılil6'°iıı belli Zfln ve St1'U. .Aııker'ik Şubell!rine <i!(<Sı:ı"" ile bifdkt'O id.er vtr bu dil•kçcnln bir nüıha.wıa 
2-wo 9aG'llı 'ıkıanunu.ı> lslcdlği veroikle <ia hto.ııbul Deruz Komutanhltruı veya Me,,.ndel:I Ok~la ıı.iad•receltlerdir. 
birlikte adı l)t.'<:<'n lo.-o~'ODA m!J:.acs- 4 - Ka;rıUar l/MK2 tr.rlb"hıdea 80/9/!Kl taıilmıe kadar de• ıu:ıı edeo 
atl&rı. •7269> ~r •8>71> 

(stanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
J.!lktan Muhınnmen bodeil ilk ~ Ebillme GIL>Q Sallti N&r'I 

Mel Kilo K'""t Lira 

nc.neıs:. 40000 11 330 
Muhe~ tedeli 9000 (d.ol<uz; bin) lira olan 1500 (bdı bet yjjz) kilo Don& 

d<or'di (vakt>ta) (13 Temmuz 1942) Pa2arteEi gün(l saıK (15,30) on !>es lıuçulo. 1 _ _:=:::: ______ .:.:;:.;.;. _____ ..= ____________ ı_3.:../7.:../_~_ı_Paa_...;rt.ooi...:.._· _ _;l.:.• __ _:A::~:ılı: 

ta H.:ıo'darp~ Gar binaaı dahilindeki ~ tara!mdan laıpal.ı ZArf usu- 1 • 

!iyle •tın alınacaktır. 
Bu ~ ııimıeıt istiyenlerin 675 (altıyilz ~~ b"ı) IJrıı.lık mu~ te

minat, kooun;uı tayin eltili vesikalarla t~illt!Tinl mıJhı...vi zarflarını a)'DI p 
saat (14.30) on dört otuza kadar komisyon RP.i.~ligine veı:mt·lf'lri lAzımıı:hr. 

Bu l;ıe ail şartn•meler komisyon<lan parasu; olaı-•k datıtıl-dır. 
. <6971• 

r tnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - şa,..,.,,_ı m '.>ôoc• <Z> ad»I c20l» L~ k su r<>ğıılma cihazı açıl< ~ 
cil:me usul" le satıon aJ~ltr 

2 - Muh:.rrr.ıen b~delo cl3Ci» 1"1\ ')!. 7,!l muvaldı:at teminatı 97.50 l- dır. 
3 - Eks'ilt.ır~ 17 .7 !H2 Ot;m:ı gü.,il saat 1 D da Kab~ Lı wu:.ım şWl)81nddd 

Mf\ ....... Alım K~nc.."'lila l'>ı>Uiıc<Mı:r 
4 - Ş.ll'tna.me her glln öglcd<'n .,.,., oozıı gor <ı ŞUbıode ı:orül<tı,[1". 
5 - İ>t"klıkı>n <' siltmıı i~in tayin ofonsı ıırm ve aa~ % 7.5 ııiivemne 

p:.ı.raPiyle bıı·ı:~te n."Czt .. c_r .knı1,isya.1a müra~+Jaın. c7200i 

-İzmit Deniz Sabnalma J(omisyo_n_u_n_<l_a_n_:_ 

Kuru Uzüm al~ acak· 
1 - 19 6 lli2 ctımııı<le :rı<pıfan pazorlığıncla b•r lkılo.ıuna 11*.li! okm;ııı 66 ıcu

ruş 34 '""""' fiyatı ytibt'*' g6rü.lı-a 250~ ı,.ıo lnru üz!l.rıijn ikinci pazıı hğı 9 
T('olnlrC 942 Floı,.oırıbe pil oaal 15 de Lmııte Te:"'" ne tGıc>ısındQID Jaımisy<lll. 
binaoında yapılııe ı.r. 

2 - Şaı tna<me3i bedebiz otar&k t-~ al Ulr fil>u ilzüıI> b·r pa.--
~ wlim odil~r. 

s _ istıia!ilerin bu ifleo ·~ IJci!I ol<luılarıoa d1hr T!cs~ Veolk<ılannı ve 
2512.50 1 <.adan ;ı,e.ret ı.eınıcı:ıtJariyLe blrjikt~ belli ıriııl v~ NAiie kıaınıiilYona mü
.-ııarı. <71~ 

Sade yal 3500 lt2 5!M • • 14.U Kapalı 

Zeytinyall 2000 122 18~ • • U.30 A\"llt 

sabun 800 77.$ tS.5 > • 14.40 > 

K. QB4 fa«Jl7t 4500 30 
Nohut 2200 30 199..'ll • • 14 15 > 
Yeşil Tru'rcim4* 2000 24 
Kırmrzı Mercimek ~00 28 

'!m weıı:er 4000 93.25 279.7t • • 15 • 
M~l kömürB 6000 10 45 • • 15.ID • ---
Dat]ıç koY\111 eli 4000 ıııs 

s~ et< 4000 115 082 51 
K= ed 2000 1&5 • 5 2, K p lı 

Pirinç 6000 58.12 261.64 • > 15 •o A 1t 

Kuru sol!an 4500 21 

Pal&tes 8000 33 26ll.87 • 1540 • • 
z~ 1500 73 82.12 • • ı~.45 • 
M""1 ve gürsen odun Çeki 300 1015 228.37 • • 15.fiO • 
1 - Yukarıda cin&. m!k1an yazılı meklebin 942 ı:rıall 71tı yi;re.:e ve yaltacnk lhtl11'Çlan Eksiltmeye 1ro m $tur ıı:ı:

siltm-O nev'i, zaman ve saeıli hıı&larmda ııöS!eıilm!flir. Elailtır.e, B!'1'0flu İs'.il<l&l C'ld~sl a'9 mmııırado L' !er ·h:>
~liiğin<J.e t.opl&nıın ~ yapılaC31ktır. İsleklilerln vatinde me1lkür muııaset.. ~""' ya "" <l ~ ilk li:m!.. 
na.t mııkbuzu ile yeni yU Ticaret Odası '.,..;kas mı ve lmpalı ek.!lltme;re ait teklıt;etinl ._.., 2~·~ q.., it: JU!lW> t ti 
dal""'1><1e bazırlı:yaeoıl<la.n 211.rfl•rın. yut:ı.rıı!a hialaıınd& eöolerllen ı..tı bir sat ""'"'li"" k<.dar looın a m:ırtl>u:ı: 
multabllin<le W"rm<lerl; (postıı.da olaıı:alı.gecilaneler bbul "41lmez) ~ık wıllrr.eJ '<le • h.'.ı: lıı:ıncıa ıöot en "'"'ile 
:nıkanda zikttdo1"'1 v,,..ıkalo:rla tıirtllcle i«ım~ mnr_.,,1an; fll1ıı&me "" en::\bıameleri her ı:ün L< 1 M -. 
b«;'ndıe ı:ö:ilı> ı;ırcnmel•ri; 

2 - F.'mıek, Sa:de "" r.eytln,at. mban, faoulre, r.dnıt, mercimek. "b fdoer, vı: 'Mnıl 1 khıtrl1r11 içlr. m l ~ nal 
t>oılelini<ı 1ıediymlndı! keS<1- kazanç, huht1ırı v~rııil•r!1l• mulcwele, tmılnııt mel;; ı '>ı • l~ ....-ene mMrafl..-ı vt 
dam&& reslın:.i biWıarcı ~ ~ııotı iltvc Qıı:CU!a mateehmde lldeoecekW, 46»76> 
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·Sümer ·Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
6 / 7 / 942 tarihinden itibaren y~pılacak tevz.iatın kupon numaraları ile müracaa~ günü ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olup:· 

1.) Numaraları ilan edilm it olan kuponlar hamillerinin n üfuı cüzdaıılarile beraber bildirilen mahallew: müracaatlan. 
2.) Ayni Soyadım ta§ıyan bir kaç nüfus cüzdanının, aile ehadmdan birisi tarafından ibrazında kuponları mukabilinde idihkaklanmn verilebileceği. 
3.l Henüz ilan edilmeroif olan numaralar için müteakip i lanlarımızla tevzi günler i bildirileceğinden numaralan ilan edilmiyen kupon hamillerinin müracaat ebnerneleri. 

4.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretler.inde evde buluııınıya.n veya henüz tevzi .kuponu almamıJ kimselere nahiyeleri mıntakasında tı;vzi kuı>0ııu verileceiindeQ 
b u dajıtmıya in t' zar ·etmeleri rica ve ilan olunur. -

Dördüncü Liste Müracaat Edilecek Günler 
IJtiR\CAAT OJ.t'!\ACAX 'JAHAL 

-
Kooaıı Biiyükakunan Eyüp Ra
mi Mahmudiye caddesi No. 2 
Mffim<:t Kafadar Eyüp Ramı. 
Malı.mud •ye ceddcsi No. 34 
Ahımct Güvenç l\fah .. 'll'Utpaşa 
başı No. 149 
Fettıi Bcner Kasımpa..<;a Bahriye 
caddesi No. 66 
Reıımıiye Atalay Kasımpa.~a U
run yol TıuışuC'll sokak 6/1 
.Aırou: ·ahap Şehremini Sa.ray
meydanı caddesı "J7 
Arusyak Balıkçıoğlu Mahmut
p~a bru;ı No. 130 
HüS<.~in Özsaraç Be§'iktaş Orta 
çışııe caddesi No. 67 
Mıgtrdıç Balt.'.ı)·an Maln::"utpa
şa ha{ıı No. 68 
S•c:t.ı Zorlu Bllyükada Çınar cad 
dC$ No. 30 
S. B. Yerli Mallar Pazar~an 
Üsküdar mağaza.sı. 
S. B. Ycrlia Ml'!ar Pazarlar• 
Ka<hköy mağazası. 
KwaTino Çirkino*1u Kad:l~y 
Pa:ıaryol'U Ko. l 52 Kancagül. 
Şakir Şatır Sarıyer Sarıyer ca~ 
d<eis 9 - 11 
Büroaıoettin Başt.ıınar Sarıyer 
Orlaçeşıne sokak No. 26 
David Bahar BcyJtoz Fevı:i.p:ışa 
caddesi No. 72 
:r.rtev Kondu Beykoz Y alrköy 
Çayır caddesi No. 28 
Abmcl Turan Bc)'koz Fevzip•~a 
cad~si No. 38 
Mulı.'ç A~ekin Eyüp K len
dr!'hnnc c::ddcsi !\o. 78 
H . S1ğesCD Eyüp l\fu'1lispa-
" c '· Jlio. 52/2 
(, 3fi E.; '1 VC hM <i Eyüp 
M ;H\ispaşa caddcs• • 'o. 65/J 
Mı>hp<ıre Hc:ıcr \·ekili Zck. He
per E:, üp CamiJkcbir No. 60 
Sultan rnmam caddesi Ece ma-
1:a2lll6ı No. 59/23 
Buı1han Sw:;;r '" s,iJeymıın Er
geıre Yı j Post.ı .. A1ir Ef. cad
c.:ııi 58 
Musta." San>, H maru;~J; Yelli 
P. A.,ıırcfı·nd:i ı;ok~k 20 
Ahrr et .. 'ı ta KOC 'lg~u ~Iahnıut -
J-.o{C b. ıt No. Hf.ı/]97 
l:J<lri Ozı.iyıJ.maz Ma..'ımutpa...'<11 
~~h D1..li:;lı ın~aznsı 91 
Lcoıı GeYclyan l\Iaknutp~a ba 
şı ;-<,,, 134 

k '1' ve 11 Jsı:.'JT•' Öl • Hacı!-:ö
\ <'k camfaı No. l:i 
Huscyill Hı nu v Sul~-rnan Sır 
rı Kapalıçarşı Ayn;;cılar No. 5 
Mdımct Farn:c K.ıpalıçarşı Si
pahi ııcıl>a~ No. 20 
Mehmet Nuri Toıplbaş Flncruıcı
lar caddesi Malhınııı:liyc har. 3,4 
Hayri Doi;"U ve şerik! Fincancı
lar caddesi Mabmud'Y" han 1 
Zeki Zerrin ve ortağı Fioncancı
la.r Yusufya ııhan iç'nd<> 
Şermin maığazas: Sulta:nlı~mam 
meydanı 1, 2 
Halil Hikmet Eırgez Mahm.ıtpa
ça İrlaniye cadıdPsi No. 16 
S. B. Yerli Mallar Pazarları Bah· 
çekapı ma~ı 
Teln·oğlu Haygaz Mahmutpa~a 
caddesi No. 100 
S. B. Yerli Mallar Pazarları Be
y<>ğlu mağazası 
Cemal oglu Yaşar Tophane Bo
j.(:ıoıke.;m caddesi No. l 12 
Panıdeli İl:yadis tr:Jıroo.tp~a sa
bık Haçapulu han 6 
Yerli Mallar Pazarları Aksaray 
mağazası Murart. '-'1.,<& mahal~ 

e111D.ı2 
Pawrteai 

Kupou No. 

7 /7/9"2 
satı 

Kupoo No. 

8/7/942 
Ç""°n:ba 

Ku;x.1 No. 

9/7/942 
Fı> l'~•ıırr. be 
Kupoo No. --- -------

121801-121900 121901-144000 

216901-217000 253572-25"J700 

182501-182650 182651-182800 

189001-189400 189401-100800 

225801-225900 225901-226000 

w.1001-204200 204201-204400 

206001-206300 2063(}1-206600 

244201-24·'.300 244301-244400 

245201-243500 245501-245750 

2:'>8:l01-238'ı00 238501-238700 

208601-209000 2096()1-210000 

21-WOl-215400 215401-216000 

320001-320100 32~101-320209 

251601-251&00 251801-252000 

345601-345800 345801-3~000 

351001-351100 351101.,'l5l200 

3j2001-352100 352101-352200 

353001.,'l531UO 353101-3532()11 

273001-273150 273151-273300 

274501-274650 2746:H-274800 

374001-374100 37~101-374200 

375001-375100 375101..J75200 

297001-297600 297601-2118!!00 

?.JIG801-299100 299101-299400 

299701-300300 300301-300900 

30l501.,'J02100 302101-302700 

303301-303600 303601-3~3900 

304201-304350 304351-3045-00 

. 
304651-3-05060 305051-3()(;4~0 

305851-306150 306151-306450 

:06751-30685J 306851-3()6950 

307051-3ü7550 307;>51-308050 

308551-309050 309051-30953;) 

310051-310250 :ll0251-310450 

310651-310950 310951-3112:i0 

3ll55J-312000 393501-395800 

398001-399500 399501-400750 

418001-413200 418201-4111400 

420001-421000 421001-422000 

430001·4:<0150 430151-430300 

432301-432600 432601-432900 

Millet Cad. 42 

202501-202600 

253701-253800 

J 8'>..001-182950 

189801-190200 

226001-226100 

2044-01-204600 

206601-206900 

244401-244500 

2'15751-24-0000 

238701-2389-00 

210001-nıcoo 

216001-216616 

320:!01-320300 

344001-344200 

346001-346200 

3:il201-351300 

353201-353300 

273301-273450 

274801-274950 

374201-3<4300 

374201.,')';4300 

3752ül-375300 

298201~98800 

2!19401-299703 

300001-301500 

302701-303300 

303901-304200 

30450 l-304tı:l0 

305451-305351) 

306451-306750 

306951-307050 

308051-308550 

30~51-310050 

31045l-31065Q 

311251~311550 

395801-396100 

400751-40'2000 

41840l-4l86JO 

.f22001-423000 

430301-4304:;() 

432901-433200 

202601-202700 

25a901-25:l900 

182951-183100 

190201-190000 

22fü ()1-22.6200 

2().1601-204000 

206901-207200 

244501-244600 

246001-246250 

238901-239100 

211601-212000 

217001-217600 

320301-320400 

3442.(}l-3444-00 

3462()1-346400 

351301-3514-00 

353301-3534-00 

273451-213600 

274951-275100 

:;74301-374401} 

374301-374400 

375301-371>400 

3G0001-36('600 

363501-363800 

365601-366200 

369801-370400 

316001.,'J76300 

378101-378250 

379151-379550 

381951-382250 

334051-384150 

384751-385250 

388251.,')88750 

.19'200 l -39'2200 

3934CJ -3S3700 

296101-3!16400 

404001-4-05500 

418601-418800 

423001-424000 

4304.51-430600 

433201-433500 

10/7/942 
Cuma 

1< t>!>OO No. 

2()2701-202800 

2.'i31101-254000 

183i01-183250 

190601-191000 

2211201-226300 

204801-205000 

207201-207500 

244601-244700 

246251-2465ÖO 

239101-239300 

232001-232700 

217601-218200 

320401-320500 

3444-01-344600 

3~01-346600 

~1401-351500 

352401-352500 

353401-353500 

27Wll-273750 

275101-275:!.50 

374401-3>4500 

375401-3755Q() 

36()501-361000 

363801-364 !00 

366201.,'J66S<l~ 

370401-371000 

3763ül.,'J765JO 

378251-3784\lj 

37%51-37!1950 

38225l-38:!55il 

38415J-:J8425J 

335251-38.J'/50 

338751-3R925) 

:W.1201-392400 

39370 l -394fl~ 

396401-396700 

405501-4P7000 

408801-419010 

424001 -425000 

430601-43075C 

4335() 1-433 ~ 

435301-435700 

1317;942 • H/719ta ısı?ıP•ı ıe17;942 n1119~2 
Pazartcs• Salı Çarşan,ba ~ Cuıu 

Kupoo Ko. Kupoın No. Kupon No. ll:uj)(lOl N<>. Kı;poo No. 
~~~-.:._--~~--=- -~-·~-------~---

1202601-202900 20::001-203000 216617-216790 

280416-280550 

183251-183400 

191001-191400 

226301-226400 

205001-205200 

207501-207800 

244701-244800 

246501-246750 

2:l9301-239500 

232701-233400 

218201-218800 

320501-320600 

344601-3«ll00 

34&i01-346800 

351501-351600 

353501-352600 

35350 l -353600 

273751-273800 

275251-275400 

374501-37~00 

375501-375600 

351001-361500 

364101-364400 

28<1651-280700 ,, 280701-220000 

183401-183550 183551-183700 

1914ôl-19l 700 191701-192000 

226401-226500 2'26501-2.26600 

2()5201-205400 205-101-205600 

207801-~08000 243301-243600 

244801-244900 244901-245000 

246751-247050 247051-247350 

239501-239100 239701-240000 

233401-234100 234101-234800 

218801-219500 262001-262700 

320601-320700 320701-320800 

24481)1-345000 345001...'M5200 

3~801-347050 .147051-347350 

351601-351700 351701-351800 

352601-352700 352701-352800 

353601-353700 3:i370J -353800 

273901-274()50 274051-274200 

275401-27!}550 275551-27~700 

37~1-374700 374701-374800 

375601.,'J7570J S75"i01-375800 

361501·362000 362001 ·362500 

364401-361700 364701-365000 
--~-~~~--

366801-367400 :J67401-368JOC 268001-368600 

371001-371600 371601-872200 372201-372800 
• 

S76601-37690C 376901-<377200 377201-377500 

378401-378550 378551-378700 378700-378050 

379951-380350 380351.,'l80730 380751-381150 

382551-382850 362851-38Zl50 ~&3l 51-38J450 

384251-384350 384351-384450 384451-384550 

3ll5751 ·3B6250 386251-38675') 386751-::S7250 

389251-~8975() 339751-390250 390251-390750 

392401-392600 392601-392800 39~801-393000 

~94001-394300 39430 l -39·1600 394601 -394900 

398701-397000 397001-397300 3,Q7301-397600 

407001-408500 408501-410000 410001-411000 
• 

419CJ1-419200 419201-419400 419401-4l96:>o 
• 

425001-426000 426001-42700l1 427001-428()()() 

430751-430900 430901-431050 431051-432000 

433801-434100 434101-434400 434401-434700 

435701-436200 436201-436nO 436701-437200 

216701-216800 216301-216900 

280801-280900 280'\01-281000 

183701-183850 183851-1114000 

225001-2::5400 221>401-225800 

226601-226700 226i01-226800 

205601-205800. 205801-206000 

243601-243900 243901-244200 

245001-245100 245101-245200 

247351-247650 247651-248000 

356001-356200 3562()1-3?6500 

234001-235500 235501-23(;916 

262701-263350 263351-24.4000 

320801-320900 320901-321000 

345201-34:>400 3454<}1-34~ 

347351.J47650 847651-348000 

351801-351900 351901 -~"000 

352801-352900 352901..353000 

353801-3'>3900 353901-354060 

274201-274350 174351-27 45()0 

275701-275&50 273351-276000 
• 

374801-374900 374901-375000 

375801-375900 375901-376000 

362501-il630JO ~63001-363500 

365001-365300 365301-365600 

368601.,')69200 369201-369300 

372001.,'J73400 373401.,'l74()00 

377501-377800 377801"378100 

378851-379000 379001-379150 

381151-381550 381001-381950 

383451..383750 383751-384050 

334551-334~50 384651-38475() 

387251..387750 387751-388250 

390751-391250 391251.,')9'2000 

393001-393ZOO 393201-.>ıl3400 

394901-395230 395201-3~5500 

397601..397800 397806-:98000 

-411001-412000 416001-418000 

419601-4198')0 419801-420000 

428001-429000 429001-430000 

432001-432150 432151-432300 

434701-435000 435001-433300 

437201-437700 437701-438200 

.---------... -·------------~ Belediye Sular idaresinden : 
• 

Kızılay Cemiyeti 
UMUMI MERKEZiNDEN 

Afyonksrahisar Maden Suyunun 
!starı.bul Vfüıycfi {B ekıW;ı c hudud:J içinde) 

Umumi Bayiliği Müteahhide verilecektir. 
Şaıctııaımcei Ankarada Kızılay Coır yeti Umumi Meı"k~den 

ve l•tanbulk:la Yeııd P .·fiille t.ıddesi;ııılc Kı:ıılay depoouııdaıı veı:ıiliı'. 
Talip olanların 15 Tcmmu:ı: 1942 tarilıüne kı:ıdar ya.zı ile Anıka. 

r<Jda K.ızılı.y Urr.umi Merkezine n1iiracaat cıınıeleri füın olunu.r. 

Belediye Sular İdaresinden: 
l - 0,..""".latıh•'Y - :lllÇ!o:ı ar...,,,c!a Rcmıell ve T<'ı/Viltİ)"9 ca~ri imlidı>-. 

dl&.: to:cibım. 3200 mı lre n.ilrnı; triU'.şe haL-.dlccektır. 

2 - Bu iıtc ..ıit ,artııanlt" i<i.r._t .ız Lev~un Dairostrıden alı.ru;.\Jilir, 
3 - Ha!riyaL ipr.< ~ a nat<; dıtll'ml.,.:n 11 Tenırıu. 94 2 CumarlN:i gü

dl ,...ı U 1 e kad"1' b •r m<'~l,p:l !Q-a\loı nıı. TeJıEm S1"'asttvH'Cf'd<i::, İd.re Jile<-
..._, p.ndcımcloıı. •n32• 

1 

1 - H:-ıc ı O;man r:-~·vkimdm b~laerıı:ı tdarp tAra!)nd.an gOOtf'll"ilecck gi10eır
g;"ı'1 iitC'~ir.don KP(t>Jl 1'.oy !ll:;ıh:J r:ıddPSio•· kadar 25-00 rr.e:ıre tulünd11 ve tek.ı:i
ben 4000 rr.<":~ ın~p t. .. n'e haılrpdilecat!ir. 

2 - BıJ jşe ait şartr\an"tıe iô::ıremiz Lt:-vaq.mı Dafresiuden alıınabilir. 

3 - Hafriyat işini il:.~~ almek ietiyenlerin 10 Tenmıuz 9~2 Cuma gti .. 
nü sao.t 12 Y" kadar bir m(lkloıp!a ti~J;mm Tlliısim SJTQ.'le'l"v•l<>ı'od•'"ı ;dere 
m l'dtfzine ~~J<>,;, •7205> 

BEKLENMEK'fE OLAN 

POKER 
Traş Bıçakları 

Gehniı:-ti 

DiKKAT: i stubuHa 1 •dedi 
5 kuruştur. 

h tabuldA 10 ad 4 tlik paket 
45 kuru~tur. 

Taşrada l adedi 5, 10 adedi 
50 kuruştur. 

Bütün şık ve kibarlar, Aperitiflerini: 
İstik!Al Cadde<ıi '51, Stadyum üstü 

MASAR • 1 K 
de alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu Hristo Mnimati
dis, Havaien kitarist Hristo Kontis 

Saat 18 den itibaren •çıktır. Telefon: 43lU8 

H eT Paı.ar tesi akşamı l\IASARİK w ukadaşlarının İ§tirakil~ 
· Hususi Suare 

6 Temmuz 1942 
18 00 f\oır-••m '"' Mn ~ ··l<~t SMıl 

l\Y"-'" 
• 

18.03 J\.1ü.zt -. Radyo D ~ Oıkı ~ 
sı.. (Nih;ıd D.€ug.ıa İd. ·!"Sin t')• 

18.-t-O :\Iüı~'<.: Fn ıl Jlr)· l"tj. 
19.3~ l.\lrmll))<et Soat Ayorı \O AJ-0> 

Hal}CI"Jet·ı. 

ll.41 Kor.uşıra (Q-lc .;.- E .;:r 
KUTu~uu Adı a) 

ı~.55 Jolilz~,: Şaıf< ,.c T'lıit<'le .. 
2<l.1J R<:!!.Ş'l GaZ('ltsi. 
20 _, ll1ii4"": Bi · !faik Turkusu Ol· 

l't 1 nil-1<&"uz - lla.o.l..'1tım 'l"tl:.1-._:l'" 
ı;ü 

ıı.-00 Zioont Tak.' ı.~. 
21. J O Mi.Eztk T<.'4 \~t• Ct'l't.IÖ: r ŞG.N>• 

lal'. 
21.30 ı :"-"""'nı. (Gc .. ı;,, ırseleı<.ıiJ. 
21.45 Jlf,;7 : ş..,!o, '" P :Jg"am (Pl) 
22.30 Me~)]~t s at Ay:.ı \'C Ajar.a 

Rab(•rleı vr ı~rs.:: -· 
22.451!?::?.ıst.1 '\"arl' ~l n.og:u.n v~ 

KıtP.:J·' 

Gayri MenkuJ 
Satış İlanı 

8f') oğlu Sulh .Mublı.cm~·leri 
Bıtşkatipliğinden: 

\... ut ue fJ t"f'. ı\. .y- • r. bıa. ' 1 
.t i!}w..tın VJY :ı \'e rn • •'t ı l uU ... 
&a:rınfı buluırıd.uk • t l t) 0 ll lda P._' '"' 
&· ltı Har:-. ..ı:n t'.Skı 1'~!"Sız ı..ı znr.ı~ 
yer:,, Er&tOt"•ron, Ho • o~vlı..iec.-:ıc., 
21 \.'ıc 23 No. li!rla ,,ru :ak.i.4.-!n aiı't1 

<ltıl\ııcdnı nı~.,~nlil, i!lii..i"3ı3l.nd3 t.ü.çU. 
bir ba·lı'ı'CSı buhı.:1::ı.. ı ıo m.etırc ~· 
cctbb· ı ruf':laha· '""'İ'.; "1.<lc vıe bf~ 
mı·1.~·e cep!-e gcııişh · :t?~ bı.xlr°'.am :ta ... 
1.ı.nckın rr. 'lde dört ıL.--atıı, h .hcE11 kt• 
C•I' dahih.'n c.ıh~:ıp o1:.ıp cEman yed"' ~ 
d~ , dıÔDt BOL.11 U\' b-cı.j,. ıK taş!Jık. ki l-"J"' 
}f r. U.\' .;.1:.ırı ~ \"ü b•· ~· ~ yı Y~ E: "' 
Jr4..-ı:"i,;. ve te~ ,ı.s --uyı t;...»;:i11t~ı pati 
t.;ııu .. mı 12000 on bc·i bin h:-a 'kı~..c :l 
muhanllnen~~ b ı r txıp d.üid.:: ..... 
tıan•• ŞU.!'UiJJlu.n ~ zlm.."1.ındn a.ç 
Q.t'l.tır'n~·a ::Jonulmuotı.n B\"t<: fı, ta:: ~ 

ına!; \ c a-'.ıi • tr.i~;.iıt1 v-~:z. ıyed :.c.~ bıt \.tl-' 

ro1~s ~nd~ clı.~v. ılıCl \ i' ıre~ t ıra'J)C"" 
:rnııo :ı yraı:ıJ ıd 

BLı·~ a<,; a 1t.tı ma.:;ı .. 7 /942 b"1 .. 
tıtnc tt-... ~au, e~ Pe.ı 1• g iııl s.aal 
14 C1iCll ltı yn r. .dOl Bt·ı.r ıg u S:.ıC:h :\Iall~ 

:neılcrı ık....ı.ı{'m ~ ~ Ba~A P 
11~~ ) ... p.lC:tCMl I. A .. 1 !"ln3. bedel 

r;,. ı.Mıamınt'lı ıKIJ ~t a yU:cı.h.:! YE! r4 
"'-şıni bulınoıdıg Oa4i. rle son aı-t-
tu"ttn :1 td..ı.hıhl)J \). K• ~. :rı.ak ilZcl8 

mı=~ on gun teL l'di.erect llt 
"' 3','ık ;ır.ot\ı ınlilSı 6/8 24l .ırilıöne m 

• Ptt,J" ı ' ,,be gı1011 • Ü a.:-uı.JA; 

.. c k'ldklt c e-oı • . f'. I,' 

n.ı Jınt'i oi'a .,.;, , .. file ('(! l•·cc'i:<•r. iııal 
gikıtn'(" k•dıa~· birlkn~ vıe biı'\iteceW 
Bt.lJC..i)ıe blllii v<'ı-gıler , ~ Ev"Mt3' ioa.«"" 
si ~..:ı.a.ı:iia.rJ. ve O...·ıli ıııse r~ı 
lhaJ~ pJu. 2u SE'n,1 liık ı ı V\L brd<'lı, Ut .. 
pu \C ~e--.ı..v h:l;;,·~,;ı.. ı ~ı y ... at• 
1'1· Arttınnaya ~tirat: ttfı·Ct"k km • 
ıe~m ~b .n.Pn kt)" lP•:'l yÜzde ~ 
bı.~·uf;ll ni9bı•tirJdıJ pı'y a.ık!;e&lni vf!Y:I 

nC*ltl tı.r bankaru.n bu n •bette terniıı•1 

nl'Oklubunu veımel!'rı .Jt" A ttıı '11 
bt-dcli ·mdı::ıın.c lha o.ıuoon t:rr .. 
tından itı.aJ.c günıünıdt n t.ba.J.·en ver. .. 
ıeooıı: m" .e. ;,-,oc "1.'ılt<.'rr.e t sı.• 

l1ll ö-.lemnr31 cıb ıu , • Oda:ıu dıti> 
~ ı n ıe ft>slıed;l-ert k k;..~d.is ., .. 

dcJı evvel t'11 yuı.< :k t ·~ bul~ 
auıetln'ı; ok!uıı> brdı::I :ıe ;ı)r. o• 

ja. ~ı;,ı.zı ol · ~ ona u n.ıt- cdiıı "--!k ..,.e 
c d..ı. Nı.4 oL-au..z ;-oy 1,;, Ln:.ım___....~ bf''" 
ıı:ıen )"\.d 'un mu.adı 1 U'll': .m çı'" 
~a. ıl.:ı.oau.ıı· Y .ıpıl:..~.. " n a ~o.ır' 
ldra ttOlig ed ı.nJJy~ cek,tı· Atıı.. arttı.: ... 
o-.ı &mtr1Cı en çvk e.ı a.rıa ı at'l °"' 
k ·"" ;tı;ıle ..,_ı," ~ ve '1 ı ıcıe 
birinci .iw.-..;: •"- ıı;tı ıt n ı ı .c o. ... 
••,,ınıd~ıci r..ı,... <l \\? , ::ı .ı. ılın ·ul 
tut.:..:~..;·. iıı. le b oc ı ı , · & " 
11U:>lt :"1 y~c b $ f . ay: C"l .k 
h3cet k.a.1..'lta.Uıl.ln ta c Jil .. k" r. 
~•lt~k saOO aJa,·1klı ılc ooiı· t: 4:~ 

k.1oorı..-,., g<ıgn m<'rokut Uz..· indcıd 
haık!.arın~ fit;.:: 'ı.:. m:;...,... ! 'tt )J eyi 
~ olar. iddl:ı k'i·""'lll l'Vl"'(l-icı mu b : ·
lcr•y ,t ilun '4ıal'lhındıe.11 ltlOü ~11 on bt'1 
giin }(;inde s,at .ş Jr.ı(!IN.ını bı..ıhınan l\J•;ıb" 
kemt- Başka"·b~n bıldir.rcl'leri lüz;.ı1"' 

d>r. A.ıui 1'ı:k.diı"<ll: tıaklnn tepu ı;k•l
le'."'.,-! t• sabit o!m;y.:ınla:- satış be<' ·1"' 

.,.,,, pay)-aşrr>aoındıın ha~ç bııciul"' 
auk:Ja:'dıtr, Müıı.;,3-edeyı• ,tt .. a!...: cd~. 

,;,, b..ı.:in 8'1.t>ı şırlAlrıru kibul •tıı;il 
•\·e evveldt•n öğrru:n!,Ş vı.: i.Xıcre.=· gası<f 
ruentc ... ııe ttalip bulu-.rwnuış o.ldukJ.li"l aV 
dfdol<>'<* sonrru:la.ıı ; liMzla n ınroır ıl 
olamıyaceğ;nd&.ıı tal'ı>lı ıin .atış gi>' 
oi.IDdıt.Tı t:V'\·bl. gayri me:ıkul.:; ~tP 
t:[nl)(•feni ve l.:ızla m;.ılümat a~ ~ 
tiyenl eıım 114.2/B !\o. i le Mal'lk.,me F'1# 
lııatbne nr .J!'ll()QQt etme l ı · rl il 1ın 
0 01'. M2/8 

DEVllEDiLELEK iııTIRA BU:Aı1 

4$ur .. .e natnl;,ıl..ı vı· vrruyajlı crtı '" 

n.~eı ~.,; ha\i o'ı>:~>ic '->ba""'1 ' 
htitıkıninkı ~ için İktı.s.:at ve-katet: l"' 
d em aolırvınılŞ ola.n 5 1'.1aı:yıs 1937 t;u' 
ve 34<20 No. lu nı.Ura bf•rahnın lhUvl 
eTh~ hul<ulc bq, k•rr• başkasına ~ 
v ir \.-'i!"y'cthu! ioadı Türk1yı'df' fflt' 

f il)e koyn•lt i(,·Q'l sa!i.lhiye-t dahi ,~ .. 
ıetı;ıec~:ı· teklif ed;Jmek".., olnoolik'a bC 
huSU>Q t:"1a nıdıiınat edinn:<k ist'• 
yer>lerin Ga!atada Asl:ıo Han 5 !ilci 
'luıt ı - 3 numar•lara müt'acaat tf' 
leınrlp.ri ıl~ olunuı·. 

S,b;p Ye Başnuhsrrlrı Elem İul'l 
Ber!ice - Neşl"'ıy:ıt Direktörü 

Cevdet KAR .. BİLGÜ> 
SON l'ü.GRAF MAl'll.AASI 


