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2 Temmuz 1942 
PERŞEMBE 

l'IL: 25 • SAYI: 8778 ' 
ıcı..n. evt: AAUmn t. ~- Yur .. u 

tde'fon: ldUe (Mı10), y_. CDtllJ 
._ __ _. l't'": btaııbaJ Vam&-Pneta ka1ma:'4 

b:ı~ ra.ııı m.ın:ı.s~ı> •tiyle dUıı şelırlınıı.ıle b.lyı.ıı{ ıu.:ra.~lın yupıhnıştır. Hcsiınlorlınu; Be&lktaşt& 
ttlrbe31 önünde ynpılan meraslrudeıı fld anı t-Osblt ediyor. Bu hmmııtiıkl t:ıfııllM 8ncll saytamızılAdrr 

Aaane.da 
bu sene 

Yazan 

b'7Jk çiftçilerin 
uğradığı zorluk 
Asım. Us 

Ada.nada Devlet i~letmclerinin resinin \cr<lJJ;;-i karneden fazla ek
lfozucu o;.ıundald lıreune ~lftliği mek ve bulgur temin edemedikle
)'anmda Çulrurovanm büyül1. zira.. ri için l~i bulmakta büyük zorıus.. 
n~çılıı.rmdruı H~du Bosnanm çift- Jara uğramıştır. Hatta devlet iı:
liğt var. I>evlet işletmelerinin mo· ıctmclerl bui:;-day unu, bulgur yeri. 
dern bat-Oz nuı.k·nesini yerindi! i5. ne faıroJye, nohut gibi ba.kllyat cin
ler ha.ide (!Önlükten sonra Hakkı E.inden yemeklerle işçi tutma.il is. 
lk>~~anm ~iftliğinc gittik. 1 tediği halde yine muvaffak olama. 

Çıftllk blnusmm esnsını iki yer mı§tır. 

Doğu cephesınde 

Sivastopol 
Viıiden gelen bir habere 

göre 

dDn dilştu 
Cephenin diğer 
noktalarında da 

Almanlar büyük 
bir taarruza 

girişltler 
\'işi, 1 (A.A.) - Ofi: Alıns.n or 

dula.rı beşkomutmılığı tar.ıfmc1an 
neşrcd:Ien hU8US1 tebliğ Sivıasto -
polun bugün öğleden scın.ra dilş -
UğUnü bildinnektcdir. 

Askerler bile ınğmalilardao 
aynlamıyor 

Moekova. ı (A.A.) - Slvastopol 
ııtmdl dll§man toplarının devamlı ate
li altındadır. Bazı anlarda askerror 
bile Biğınakl&nnı terkedem~rnelttc 

dirler. Mtıatahkem mevklln surları L; 
nündeki muharebelerin §lddeU saat
ten aaat.e art.maktadır. 

Iuradeniz filosunun üssü neresi 
olacak! 

l...oadra, 1 (A.A.) - Eğer Sivas 
topol düşece!k olunm, Karadeniz j 
.Jloısunun hareketlerin<. ba.c;ka bir 

odı:ı.sı ile kapısı mer<'livcnlc çıkılır Resmi kontrol altında olan fa.il 
bir t:ı.~ya ~ılnn bir odadan ve rlkalann ,.e ~·let i~letnıeleriniıı 
bunlann yanmıln ağıl biçiminde yapamadığı bu ia§e işini hususi 
dört lnrafı du\arla ~vrilmlş ge- ~lftlik sahipleri nasıl tem1n edi
nf a\1u t~kll ediyor. Çiftliğin at, yorlarf Bunu anlamak zor değil· 
&ruba ve saire gibi ~"metli vaı>ı- dlr: Kara piyasaya başvurmak. 

Büyük J. urk cıeııızcı111 

Ba;yretunıa k.ır.brlıoe 

konıılurken... 

~D .. roıi üsien devam cdeb'lcceği bugün Lon 
~ j dnıda s6ylemnektedir. 

(Devamı Sa. 2, Sü. 3 ele) 

talannı muhafıı:ıaya mahsus olan Sayısı yetmiş, seksen bini lmWı .,..~,....·.l''"..t•-..,""'"J>ı""''.l.t ...... """-.ı""' ..t .. "J>ı 
bu geni, avluya bir kapıdan gir. ziraat amelesini buğday esasına ~~ M dak · J T k 
dik Ve merdh·enılen yukany'll çı. dayanaıı gıda maddeleri ile besle. ı~~ ısır 1 

•• "~ ı.z 0 1!"'· 
kara~ ~ftllk sahtbine mahSUfl oda- mek ihtiyacı N!ğde,Konya, Aku. ~l tanınan gunluk emn: 
nm önUndekf taraçada otnrduk. A· ray taraflarmdan ~hk lllll'e- ı ~ o •• 
§a~dakl iki ycrodnsms çiftlik-... üle Adanaya baiday giittlııeNk ·ı'~ uşmanın 
hlbınln n<lamlan ruiitema.diyen gi- satmak ve böylelikle bu vil&yette i~ 
r.ip çıkıyor. Hemen bir dönüm g;e. bir karaborsa vtkude gelmeıdne ~ ta katı 
nlşl'ğinde geniş bir sa?tayı dört sebep olmn~tur. Buğdayın kilo8u ~l 
Uıraftan ihR.ta eden du,·ulann 50 knnışa k:IM.'~r çıknn~br Son ~~ 
diplerini tiftHkte sayılan yüze gUnlere kadar Adanada -~y ~lkesı•ıı•nce 
)'ldcm haft.nlıkh amelelr erkekU ka- wnelesi hep ba lekikle -1ılf.Dd. ~ u 
dmh, !:'Qluldd çocuklu bir halde mı~. ~ 
tutmuşlar. KöyliiJ.ertn mutat olan gllıncJeDk 'l~ye kadar 

Çift'ij;i ziyaretimiz ~:ımba gıdalarmdG sene balunmam&91, r~ 
gunü oğieye tesadüf ettif.i için hatta bakliyattan ziyade balday ~ 
haftalıkla çalışan bütün bu yüze 15tihlik edilmekte olma&r bugibıkii ~~ dayana 
yakın işçiler :işlerim bırakımşlar- fo§e nsalUmUzde dlklmt~ almacak ~~ • 
dit'. Ertesi günü Adananın Ka.le- bir nol.."fudıı-. Bugünkü usule gö- ~~ v ' 
kapısında kurulacak olan amele re müstahsil obn köylll i1e tehlrll ~ cagız 
rıazanna gitmek Uzcre hazırlık ya- a~mda fark g~lmfyor. Her ~ • 
pıyorlar. Perşeıhbe günii orada ya- hngday mllst.aMn.. olan aUeye a. r~ "Mıaır için muharebe 
pılaoa)( ...... A.rbkta uyu~uluna aam ba§ma ayda yınnl~ kllo ye.. ~ d" bu uhar bed 

Zeytinyagı satışlar 
serbest bıraklldı 

2 ıncı sayfada 
-l--~~~~~~~~~_j 

l\lısırdat.ı İl\;';illz lrnvvotlcrl bao 
komutanı General Oblnlok 

Mısır mu arebesi 

Rom mel 
lskenderiye ye 
100 kilometre 

mesafede! 
Mısırdaki •on lngiliz mÜ•

tahkem mevkii olan 
Elalemeyn' e taarruzlar 

ba§laJı 

lngilızler 
Takviye almak için 

Vakit kazanmağa 
çahşıyorlar 

(Yazısı 2 ,ıd saufamızda) 

~T.~':!fl'."Jtı:.Y.~~"AtıO.Y.~~~Y."A;.~~:.O:~Y.;.a,,;~~:Y.AI 

lnguız parlamentosunda 

ÇOrçili 
tellkit 

müzakerelerı 
başlaaı 

ltımatsızhk takr~rinın 
sahıbı dıyor k. 

Bizi dii§mandan daima geri 
bıraktıran sebepler hak. 
kında tahkikat yapılmalıdı 

Çörçil bugün 
cevap verecek 

~ 

Lonclra, 1 (A.A) - ltlın . ...uı•uou."'I 
takriri hakkmdakl mllzakereyt 
etmek için Avam kamaraamda 
tefebbUB yapılıntelır. 

MU.at.akil mebus Kinghal, Mıaır m 
ha.rebul vuzuhlu bir netice aııncıy 
kadar takririnl. geciktlrmealnl v 
l&v lılllne'den lsteml§tir. Vadlav 
ne, Taziyetln, milletin menfaati 
kmıından mUzakerenin yapılma 
lıc&b etUrecek kadar Umltslz oldu 
yalnız hUkilmet tarafındaı s!Jylene .. 
bileceği cevabını Terml§ vo eğer htı.. 
kamet. mUzakerenin başka zamana 
brralalınasI!U lstcmlıı olsa idi, kon • 
dlslnln ~. kendi fikrine l§tırak eden. 
lerln de buna derhaı muv&(; ut ede. 
oek olduklarım nıı.ve etmt Ur 

(Dnt·amı ~". , 

· r-- · . klik 11..~•-by ~ e ıyonız m e e Yıne bu riftJiğo gelcce!derdJr; ya.- me'".dik ~e ekme uu~ or. ~ •• ' ah 
hut di~er bir -~Ut.1iğe gld ecelder- Yirmi kilo buğday ~birlerde ve ~l dUfma~n m volmau 

l\lıaır L>epbf181ndc nı..ı:ı:ırebc ııab:ısım gösterir har.ita ... 

~~~~~~b~a~~~~~ ~~ ,~~---~~~.----~-------------------------~ 
ltibnrcn öbür hafta ~r§&lllba gil· ~ilidir. Çünkti ~~birlerde oturan Kahire 1 (A.A.) - General O- Alman ,aetelen yazıyor: D h • ı • v k • ı • • k 
lift Ö"'leye ]aı.dar yeni pazarlık herkes yeınekler,nde ekmekkn hinılek, s inci oNuya yad.ığı .. ı Kolo yad ..., 1 a 1 1 ye e 1 1 n 1 n ayma k a 
~~ıerl .ıftlikte ıo.•- •.:':m~~'-::.::ı ::·~.:~ ~ıilm ...- dl> .... "'.' .. • n . a sag anı 

Adan:ıdn zi~t amelesinin iş pe.. töylillcr için gündelik gtda bil- 'M~ebe henuz bitmemiştır. bınaya nam z t 1 • ı h b • h ı • ı.ıt.rhğı yaparken ileriye sürdüğü ha.~ buğdayla kırma veya yarma Ve du,.cwanı biz yemneden e'\;-eı e e r 1 e a s 1 a 1 
~:: )~ğinJ:. ~:~ t:!; ~~=-~~rd=~~~ ~= =:ı~~t1f; rastlanamıyor 
edi m tama i bN'la Ad: çıt ·ıe • köylülere tavaş y.ı.pıyorsunuz. Agtf kayıpla· Ş . ... 
lar lınesi<l"r. Bondan sonra para o- U :ma ~1 rı hk 20 kil ra uğrad~ Fs:'kat gayretleri ehırde enkaz yıgınlarından 
h ak almBCak ücret •!"dır. ~o adanı bsşma30,·eı:uo n ay lkanl~ nlze rağmen. z:trhlı kıt&f:ı.r bakı : neler meydana geldi 
~~ hııft:ılıl• bir i~i ~ 8 ~ ~.uğc:la~eceğ" fi:Oded~r mmd:uı ilstfuı:ıilğc oohip düşmanın Stokholm, 1 ( A.A.). - Alman 
k ~e bedeli olam'i< en aşa~ azmı g 1 

• önünde arazi ka.ybe~k a.cnmu gazetecilerinin Kolonyaya gitmeleri 
gll~ıf cl:ıha hesap etmek lazım M 1 A •k <iuydunuz. Onun da dıddt kayıp - ııe müs:ıde edilmi5tir. 

eA1:i . • orta ziraat a ta ya merı an lara uğnı.dığmı l!D.Utm:mıak tazım. - İngilnz hava kun-e'lerlnin 1000 uca. 
Yap 3:'aada bttytik '!:.,.·i akit c:ır. DU.cmufnın birlikleri, mevcut kla buraya tar~larından clolnyı 

ı>ekl~le~ tu~~;~ ;;:e~;:nn ayn tayyareleri bak~ındruı ~ azalım§trr 'V'e dii3- oncB:ık ~ir ay geçıniştır .. 
olarak 1 hhlltl rl h mm ~ıaıı ı:ışe merlcalerme QCık U%8k • erlıner. Boersen. Zeıtunğ ıntıha_ 
dört oğ·a.şe taa c kt" e:: " go··nderı'ldı· t.adır. Durum, ~di hepbıizin. a.- biri şunıan yazmaktadır. 

1 
iln Jemek '\C~ , ~k ola- za.m1 gayret göstemıemia icap et- Sokaklar hala enbı yığınlarıyla 

rak 'iOO S 2~: erken k ~a ekmek. ~· kapalıdır. Bu yığınlaNlan tepeler 
2 _ ~ ~~ndar kuşluk Bunlan Amerikanın hir ' (Devamt Sa.!, Sü. 3 dl) meyd:ına gelmi~ır. Y~ngın.ıardan 

Y
em -· ,_ k b -d k~··m tayyare gemiıi götürdü _.,,,. kalan yanık kokusu bugun bıle her 

egı oıara ug ny .. ..._,. • f d · 
dan '\"Cj bffnle yapılan '.Pflb yi. Vatlng'ton, 1 (A.A), - Bahriye na.. Mısırda dahı·ıı tara ta uyulmaktadır. Bırçok m11ha. ne bi e . l _. __ ,. ' llc.lerde ayakta kalmıış binal:rra rn.sla 

r somun oı.uıca. zırlıft tebllği: k ek gn " 
S - Öğleden sonrn. sast Sile 4 Malt.aya gönderilen uça.le ta)mye. ma_p_· __ c_t_u_r. _______ _ 

arasmıla ayranla bir somun ek- ıerl: lnglllz hava kuvv'eUerlne men.. vaziyet gerginmiş Amer·ıkanın 
hı.öt. sup plloUar tarafından idare edilen 

4 - Ak~am sut yedi buçukta uçaklar Malta clvarmda Vaap uçak 
Olbahleyin p·ta\' ol:ırak yediği yar- gemlainden havalandıktan 90nra Mal Kahirede büyük bir aabiyet harp masrafları 

Vekil Sil/asal Bılgiler 
zzyaret ederek Okıılunu 

• 
çaıışmalarıa ılgılendz 

A.nkura, 1 (\ ulnt ıııulıablrindcn)
Dahı:Iye vek.ll Siyasal bllgilcr oltu
luna gıderek burada kurs ı;örmekte 
olan kaymaknm na nz.ıtıerlyle bir 
hasbıhalde l:ulu muştur. Veldl kurs 

rüş ve kararlarınızla m mı k t iyi 
hizmetler yaptığınızı ve lu,:umu ka. 
do.r faydalı oldu.,u ..ızu görm kle 
bahtiyar olacağız. Slzı r h 
boyunca hep mu\'affal,\.}et d ı 

mUdavimlcrlyle yap.ığı bu konuşma. ıı.rkadaşla.rım. 

dıı. czcilml~ şunları sôylemiştır: ( Dcram Sa. 1?, S '· 5 e) 
- Yapt • .-,nız )Uh k talı::ılle na.ve. ---------------

ten sizlerı yeni ve ıd:ırl bır irfan ha. 
mulesi ile teçhiz ctm k iste~ imiz 
gireceğiniz ıdarl bayatta. sizleri ınu
vnf!ıı.k kılmak ve memlekete daho. 
nAfı ve faydalı olmanızı temln etmek 
içindir. İşte bu maksatla ve bu se. 
beple bu kursları nçmıı; bulunuyor1Jz. manm bu sefer içeriı.ine fas'lllye taya taarruz eden düşme.o mtıda.taa- hüküm .ürüyor 

ve mercimek kablmıık suretile ,.e ya. t,,t.irak eden fa.zla aayıd& av uçak 
çlğid yağı lli.ve"flle çorbası ve yi- ıarmm baskmma uğramlf ve çok 
ne bir somun elonek. mUhim kayıplar vermiştir. 
' Adanada 2.J.raat amelesinin giin. Vasp uça\c gemisinden yUkıeıen u.. 

U:Z·on, 1 (LA) - Slefanl: 
Kahircdcn alınan telgrnflard:ı. 

anlaşıldı~ına göre, Mısırın dahili 
siyasi'!! vaziyeti rıek gergindir. Hü• 
kiı.mct merkezinde hüyiık bir asab1

• 

yet hüküm sünnrkt;cdir. $ehir··~ 
siyasi gnıpl:ır ve dint cerni)ctle
toplantılnr yopmnktn ,.e bu topl:ı.n. 
tılnr:ı lngilizleri kabul etmemekte· 
dirler. 

V&flnl'ton. 1 (A.A.) - Dtın biten lJnksat bu olunca sLlcrin de bu kurs 
mall sene birlC§lk Amerika. tarihinin larJ-ın lstLade için 1' uzı c:ın eder • 
en masraflı senestydl. Bu yıl içinde cesıne çalışmanız lcıı.b:ı 1 •r, Bu icabı 

yapılan masraflar otuz Ud buçuk yc.ptığmıza V' yapmakta olduğunu. 

Medeni fcanur.da 
yapılacak 

de~;şi!diklvr 
Miitc:ıast;ısların tetkik 
çalt§maları ilerliyor 

delik dört öğün gıd:ı.'Jmı teşkil e· çaklar adada karaya inmeden Malta 
den bu Yemeklerin içinde sebııe bu- UııtUndcki dUşma.na taarruz etmişler. 
lunmaması \'e bu gıdanın esa.•mı dlr. Bu uçaklar Maltaya Vartfl&rm
lıuğdnym tc'şkil etmeosi tftllldüfi hir dan yarım saat aonra karad& aka.r 
§ey dt>P.:lldir. Bo. köylü amelenin yakıt aımı§lar ve d~ma.:u p!lsktırL 
Yemek it•ya<lı netiresidir. meğe devam etml§lerdlr. 

Onun irin bu sene memlel•ctln Nevyork, ı (A.A) - Hava takvt-
<liğer ter:ıflann<la olduğu gibi A- yelerl getiren Vaııp uçak gemiııl otuz Erten, Nnhns pııc::ıya bir telgrnf 
danada d:ıhi eımıeı:>in karne 08u. mil stıratlnde, seksen d6rt uçak ta.. ı_ıöndererek lnsill<'rt. hükumetinin 
IUne tahi tutulması \'e bulgurla oıyabllen U,700 tonllAto tutarında Mıstrı mfidafaayn nzmetmlş oldu~ıl'" 
bnğdny ununun serb<'<:t satış piya. bir gemidir. Vasp•m ~imdiye kadar nu bildirmisı:r. T ~~ıirnnın bu hu. 
"a'"ınrlan kaldınlmac:ı bir i~t buh- :Maltaya blrçok gidiş gell.şi olduğu .«usla Kahire hükômetine teminat 
tanı clo~rnınsf ıır. Rt"m'i muraka. bilinmekte !se de btınlarm tam sayı.. ı ,·rrmelıi lüzumlu snyması pek ma • 
be nltnuh olnn fabrilu~lar İa§e lda. 11 açığa vurulmamaktadır. nidardır. 

m1lyar dolan bulmuştur. Bu miktar za ııllphe ctmıyı.1rum. Anltar:ı, ı (Ynlat nıuh::ı.IJirln· 
geçen umum1 harp içinde yapıJan B lir<Jinlz ki arkada.,'arı n atılmnk <lr:n) - Neseb. na.-
maııraf yek1lnunu geçmektedir. nk lstedl~lnlz : ı.rl h'\yat çetı:ıllklerle 1 :rnn çocuklnr.n ~ zl. "l 13-

rakamlardan anl&§ıldığına göre 26 dolu bir hayn•tır. Bu çl'tlnııklcrln · lalı etme:t ve l!'e ru oı.m \ n 
milyar dolar doğrudan doğruya harp yenilmesi bu hayattıı. muvaffak olun. lmmclerc mani 0 mn.k i · ·ne 
maksatları ,çln sarf edilmiştir. BUtün mnsı vercce'1'ınlz k rarhrın s rı ve tedbirler a mm.ası ıazun gc.l 
makHtlar 1çtn bundan evvelki mas. bilhassa inbetlı oım1ı;ı lçtn bllgl h-ıkkmdaki tet':.i\' re uevam 
raflar yek~nu 30 haziran 1919 da lfızımdır. İ§tc bu bil"'iyl vcrm~k için ır.ektedir. Hazrrlo.nm olnn nı 
biten sene içinde ancak on sekiz bu. bu lrnrsları açmış bulunuyoruz. Çok ı rıın profesör ve mut h:ıssısl.lr ta
ı:uk milyar• tutmuştu. Umit ederim kl blrk ç gUn sonra ya. I rafından :incelenme.si b tmek üze-

Bugün ı temmuzda başlıyan ma11 pılncak yoklamal9.rd:ın ntnr\l!';ımız 1- redir. tgili ve"<"lrt memurların • 
yılın masraf bUtçesinde daha şlmdL yl neticelerle eıneklerim1 zln b,oşa gtt.

1 

cıan tC1'kil o'una k komisyoo lııto
den dUn biten mail yıl ma.srafiarının mediğhıi görerek sevineceğiz. 1ş ba. ı.urJ.a.rda yaprlacak ge-rekll d~I\ 
Ud m1all derpl§ edllmektedlr. 1 ema geçtiğiniz va.kıt de isabetli gij.. §iklikleri tesbit edecektir. 



\A,JilI. 

(BÖ§tarafı l inti StJYfiida) 
<)lrQl1 tehlrl ~~ 

Jııl QırrQn!' ayağa: kalkmıf, stırekU 
ıqla1' arasmda §11 ı:Ozlerl eO)'Wnl§

tlri • 
~ Jı!ue1e §imdi eok ııerıeıııi§tir. 

Ve bJr hafta.dan fazla bir za.mandaıı. 
bert te'fırtrJere mevzu te§kll etmi§Ur. 
Onun lçln bence §imdi karar vermek 
ten bu karan geclktirmek c1aha za... 
rarlı olıı.blllr." 

T111a1r aalalbl ktlrsllde ... 
Bunun Uurlne Vardlav takrirl.nl 

tekli! ederek bu ta'krtrln harbtn mllm 
kün mertebe klaa bir ZMnandıı. kııza.. 
nılmaıımıı. yardun 1ç1n verUdlğlnl ıöy 
le.mi§ ve aôzlertne ~y'le devam et -
zıı4+.1r: 
"- Öyle bir ııa.thaya gclm.1§ bulu

ı:ruyonaz ki, tehlikeli bir durumda 
o!duğumum ve bir hareket yapılma
sı J.Azmıgeldlğlnl açıkça a.nlatmak 
gerektir. Bu titrlr, Mlerdeki subay. 
lara kargı bir htıewn değll, Loıııdra
dı&lq 111erkez:t idareye kal"§t a.çıktan 

~ bir hllcumdar. lıf.uva.tfakiyet -
ıd.T;llğlml.zin sebebi. Llbyadan ziyade 
'bara dadrr ... 

VarcDaY Mllntl, bıı harpte lılerulen 
mc hatanm bıı.şve.ldlllk yazt:fe8iyte 
mndataa nazırlığı nzlfealnln birle.,_ 
tirilm~1d11ğmnl .eylemi§ ve demi§ 
1'r ld: 

,._ Btze 1Azım dan, btıtun zamanı. 

nı m.IMeDAh kuneöertn üç §U'bet!lnc 
baaeden, zafetin -temln.1 için elzem 
olen mtMJ!an isteyecek "9'e generalle.. 
'l"e, marqaltere w ha.va ~§&lleri
'Jle kendi blldlk'lerl gibi ve yüksek 

~ m.bttllerln ltlzurnsuz mQdabalest ol
madan yerine getirmeleri selAhlyeU. 
Din wrlbneslnl temin edecek k&ds.r 
~dı"etn ve enerjik bir reistir.,. 
.ı-vardlav Mllne, bunun Uzerlne Doc 

ordusu kuman 
tf etmı:,, takat 
:'mlLIDt§ .ve ~ 
»k mtrtaleı:ı. -
&!yet ?WDl~ -.. 

Çlrçlll tenkit 
mtlzakerelerl 

Art.ur Grmvud ezcl!mle, Eytelto 
te.rafmdan verikn cevap gibi tam 
veda.ha mükemmel bir cevap vc

Keys, Akdeniz flloeuna lcabeden rilmesini is~t.ir. 
deniz tayyare.si kuvvetlerini vermedi. MilzaJte~ bitirilmesi yarma 
ğinden dolayx amlrallrğt muaheze et. talik edilmiştir, 
tikten sonra aö.rJerlni §Öyle bitir • LORDLAR KAMARASINDA 
mlftir: Ü>rcD 

.. _Bu takriri teyld mevkilnde kal Londra, 1 (A.A.) - ar 
kamarasmda. da h8ll> durumunun 

dığuna. mUtee8Slrlm. M.Ql)rçlltn mem miizcı;kere ve mllılt.ı.ka§8SI ya.pılını§
leketln bquıda bulunmaSI ha.yatı bir 
önemi haizdir. Fakat 'bu 1gi 8!.yast tır. 

Lord Bivcııbruk, Libyadn malzc. 
menfaaUeri uzls.gtirma.k auretiyte me ckbiltl:iği olmadığını söylemiş 
te.•lrll edilen bir hUkOmctıc değ11. ba.-

" ve: 
kild bir mllll hOkOmetlc yapmalı idi.., "Hiç çekinm.eksir.ln ~ o.-

htlhs:ı.1 nazırı cevap vcr:lyor 
lstllıs:ıl nazın Llttelton, hllk~met ~ ifade edebilirim ld., demiır 

namma söz alarak, Vıırdlııv Milne t.ir, .A:lma.n ve İtalyanlann her ik.i
rjnden fa.zle. I.Ji.bya.da. tan:klarmıız 

ne Keys'in sözlen tezadlI olduğunu vardı. Da.ha ağ:r top2ar ve daha 
söylemi§ ve demi§tlr ki: 

,._ Vardlav MJ!M, M. Çörçllin har Jrudreıtli. zırh12:rla bplaıımış tank
bln merkezden lda?'C8i l§ine faz.la mn. l:ır elde ede'billll.("k için, fnhrika. -

lard:a.n seri halinde tank çıkarıl -
dahale ettiğinden gtkft.yetçtdir. Keys masmm önüne geçilme6inin gerek 
ise M. çarçJifn selA.hlycUnt daha faz. li olduğunu eimdl nnb;yoruz. Böyle 
ıa s&ıtermesl lüzumuna kani bulunu. meseleler mütclıassısla.ra blrakıl _ 
yor. Birisi harbin merkezden idare - ırı.aınalıdır. Çilnkil, bunlar her za
flnde değişildik yapılmBBI ııızumun - man bil'birl~le ihtnaf .. balinde • 
dan bahsederken, diğeri harbin mer_ 
lte.zden idarelllne çok yakın mevkide c\~ı-d'.' Bive.riıınık Rusynya tank 
bulanan M. ~rçllln mesuUyctlerlni gönderil:m~.nin I.Abyaya g6ııderlle 
hiçbir veçhlle elinden atmamak 1A - ce-k tankla.rm sayısını azaltbğ; id
zım geldiği fikrindedir ... 

L1tteıton. 6 lfbrcllk mennllcr atan diaStDm doğru olmadığmr söyle -
:ntiş ve Başvekfiletıe müdafaa na -

tngtllz toplan ima.ıo.tmdakl gell§imln zrlığı vazifelerinin bbi>irinden ay. 
takdire değer .sınat bir muvat'f3.ldyet nbna.'!Illa :rnuhali1' bulunduğunu 
olduğunu söylemi§ ve demi&!Ur kL 
"- ı Haziranda bunlardan S50 ta... ıı:Bve e~Ur. 

Lo'rd Adison ~yle demi5t1:r: 
nesi Ort.8.şarka gönderllml§. fa.kat .. _ Se!erde yapılan hatalar dr-
ııimd!ki ııeferln b9.şlnn~eında bu gön §mda, düşmnndan kıyıoot ft.iıba.ril'C 
derilen toplarm pek a:ı:ı faaliyete geç daha. diişkün t?plar ve ta.nkl3.?'la 

miftir. ha.ı1bin üçUncll senesi içinde buhuı 
Ltttelton d&n\§tir ki: 
"- 6 librelik mermi atan topu • duğumuzu sö;ı.iiyeb'i.lir:iz.,, 

Lord Kra.nboın hlikOmet :rwnrna. muzdan dah:ı. kuvvetli ve sureti ma.h-
ırusada lmft.l cdllml tnnksavar s11Ah. cevnp vCıım.fe, Tobruk ba.kkuı.daki 
lar da tekemmUt ettirilmektedir. Bun lbirdir:ı. diğinden sonra !bugün de 

§iddeUe devanı edıe.n ~t~anın 
]arın lstlhsa!lnc çok yakm bir O.Ude 

muhtelif safhalannı çl:ı;ın ş Ve sa. 
b::ı. Janac&g't umuluyor. Hazırlanmak.. vaşm ruı.srl ve ne !iekiklc ge l~e<:e-

& olan yamn ağır tanklarımız TC ğini royieme:ni:n açı:kçııı. IOOV'SL'lllliZ 
daha kuvveW piyade tankls.nmızda. 
<Vs.rdrr. Bımlards.n bazılan yakmda olaooğmı ilave etm1şt.lr. 
imO.l edilecek ve ktt.aıa°nnuzm eıterl. Her tiJd ta.ro.f makine gıöl çar. 
ne vııraca.ktır. pışm.Tfllardrr. Savaşın B1t .'!ıafha -

"General Grant,, tanklıı.n muba.re- lnrmda netice hiç de kaü değil _ 

bede Romelln kullıuıdığı en mükcm-, <irriiimdl CCMrctsizliğe dil.şülecl!k 
P'ınm •e Bir- ınol Alman tanklan ayarmdadır. Hal zaman değil, Vım ve karml ha.ki _ 
a mevmu eL buk1 flmdl Blrl~l'k Amerlkada genlıı 
fWllan UA.ve J ~lçUde lmo.l edDen "Mark Four,. tan.. 1-:ati.n ilzcrln.e l:ıasıln.Cll.lt sıra gel

la dabıı. yen1 ve General Grıınt tan. ml,ıtir.,. 
daima geri kından daha teslrlı bir sllAhtn'." 
~ tahkikat l\lağlOblyetın &ebcpll'rlnden bıtrl-
PJAWarnnız _ Lltteıton, sözlerine §Öy'le devam 
Sal\mtzde ne etm~tir: 

~~~----ı>---~~ 

Mısırdaki İngtUz 
komutanının emrı 

•- Son savaoıardakt kıı.yııpluma 8 7 
( aştarafı mci sayfa'1f1) 

ragıtıen Ohlnlek'ln elinde dııha önem Mısır mU'.harebeısıi ya.pryonız, Bu 
-=-----~ n mlln&a!.p u.. ıı mlittarda ıtan'k vardır. Bunlar umu muh~e dü~ mahvolma

nd& çok ııay;.;la uçak., top Ye mil- mlyetle çall§t:mlmaktadrr. Ve muha... eı lizmıdır, Siz dnrbcye göğüs 
hlmmat bulund ırmaktan b~ mene. robe meydanına her gün daha başka ge"rebileceğinizi i:ıbat ettJnJz. Ve 
den ~ nedir?.. tanklar gelmektedir... ben biliyorum ki sonuna kadar, 

Çlrçll Mdbclcre lıAkkllle vakıf Ltttelton, İngiliz lmvvet~rintn IBln cllişxııanm ta:mtl kesilinceye ka _ 
deftlmı,ı gazide pllslrllr.tnımelerlne baŞlıca !e.. dar d..1.yan:ı.caksmız. DU~a, ye. 

Vard1av .M ıne: "Rusyayı tamaınen bep, tabiye hs.talariyle Cruııader tank re serileceği lı.r.a ftradar nefes nı. 
~steklem k Z3rureti bahsinde muta- lnnnm çöl için elverişsiz ve Almo.n dı.rmamak lılzmıdır. DÜ.5iJXl8.lll her 
bıkım. o olmasa. J.dl, Allah blllr hali. tanklarının ağırlık ve menzil btı.aı - bulduğunuz yerde :!urpa.lıunanız, 
miz nice olurdu?, dedikten sonrıı tn mmdan dııha Ustun sllG.hl.:ırıı. sahip 

Mısır müarebell 
Kahire, 1 (A.A.) - Orta OtU1' 

Jaı.re. ·ve haV'8. harbine ait bugiln
kU çarşamba tehliği: 

Dfin cereyan eden muharebe~ 
nasmda dUşmenm bir milrtar zırh
lı a.ra!ıasr ve tankı tahrip edilmiş.. 
f'ir. Dil§Ul8Jl gtl:ndüz mevzllerlmft
~ baztlarma yaklaşmış ise de 
sa~ bUyUk ölçlide olmam.I§tır. 
Müttefik hava kuvvetleri dUn 
mulıare!bc bölgesinde dtigma.n top 
lulukl&rma taamıze. devam et -
~terdir. DUn ~ bomba ~ -
!a.:rmuz Fuka bölgesindeki toplu -
!ntroia• ve iniş ela.nlamıa muva!fa 
ki.retli 'taarruzlar ynpmış1arorr. 
Düşm.nm 29-30 htm.m.n gecesi Mal 
taya !karşı yaptığı bir akın esna -
smda. .. gece avcılarmı.ız bil' Yunkers 
88 ıtayysresi tahrip dmişlcrdir. 

MUJIAREBE GEIJŞtYOR 
Londra, 1 (A.A.) - Londn sa.

lfı.hiyetli malıfilleri Kahire tcbll· 
ğinin • gena-al Ohinldt ta.mfmdan 
muharebenin bugün bUyük öiçilde 
sell..cuncısi beklendiği.nl gösterdiği 
miltaleasmda.dırla.r. Müttefik kuv 
vetıeri El.dcba bölgesinde ve bu 
bö1.genin dbğusur.e. dtL.~ bir nok
tnd::ı. bulundukları an18Ş'Jlıyor. 
İNGlLtZl,ER DUŞMA1"1 YIPRAT 

MAGA ÇALişn·oRLAR 
Kahire, 1 (A.A.) - Genc:ra..1 

Ohbılek ~diye kadar cfıddi bri 
t.a.rpşns yapmaktan çe1dmn.fş ve 
ilediyen Abnanla.n yıpratme.ğl ter 
cJh etmiştir. Ohinlek fev!kal!cle 
t!eyyal ku~ kullanmakta, tak 
viye ve malzıeme almak için imkin 
ıds'bet.inde mman bz:ınınağı göz. 
önünde tut.reaktadlr, 

İngiliz bBşkomutruılığmm ls. 
kcnderiyeden takriben 110 kilo -
metre mesafede El Alameynde 
ımtJstahkeın bir mewli bitlmıek ü
?'JE'TC olduğu tahmin ediliyoır, Bu -
rada Katanıı tuleıııiyle deniz ara. 
smda uzanan toprak pe.rça.sr en dnr 
eahamna girmektedir, Ve tuzla ba
tak lığı ile deniz arasındaki meea
fe ancak 60 :kilometre kadarclır. 
Bu toprak ~mru cenuptan çe. 
vjrmenin fevkallde güç olduğu 
ısöylcniyor. Rommel, vakit kaybet 
t.iği t.:ı.kdirdc bir caha bu kndv 
mfuiait bir fırso.t.ı eel geçir€miYe -
eeğini çok iy:i bilmekte ve bu iti
hıria en krs6 yoldan gitmeyi ter
cih etmek tcdi:r. 

El Da.ba batı ve doğusunda talt 
chemmi..vetli muharebeler cer<?yan 
ctm!"ktcdir. 
tNGtLtz M'ÜS'IAHKIDI ME\'K1 i

LE i'EMAS~ GEÇJI~Dt 
Kahire, J (A.A.) - Mrstrda se. 

kizincl lngiliz orowsu ncroindeki 
Röyte:- muhn.birlnden: 
DU.~an büyük bir tearnıza ge~ 

ınek için El Da.ha c;evre!rlnde top
lanmış göründüğünden bugün bu 
çevrede en bUyük ~ışmnnm vu. 
ima geleceği sannlyor, 

Pasifikteki· Japon 
üslerine karşı 

Amerikan tayya
releri flddeW 

baskınlar yapacak 
Yeni Gineye bir ihraç 
tqebbürii yapıldı 

lluııay, 1 ( A •• 4.J. - Orta Pas!
riic:te Amerikan donanmasının ha,•ı 
hareketlerini Jdare eden general 
VaUi.s Hale ı::eren cumartec;I günfi 
Vakc ndası tızcrlncle yapılan akını 
PMifikle dll;eT' Japon üslerine kıır 
şı yeni darbelerin tnkip cdeccAini 
söylemiş ve şunlan ilhe etmiştir: 

Buna berner Te d:ı.ha coı. miktnr. 
dıı vazifeler vepılacnktır. 

1.ondra, 1 (A.A.) - Avustralya 
müttefik senC't kornrgfıhtndan alına'\ 
habederc göre, mrıtıcrıkler karn 
kuvvetleri scccleyin Solamnne ll 
innnına bir a~ker çıkınınn harek -
tinde hulunmnşl:ıri:lır. Ada gllrnlzr." 
nunn tonnn ddUmi5 ve 60 kndnr OJj 
,·cı-dirllmiştlr. 

Dilicr bnş'ka haberler, mfitıcflk 
ur:ı.klnrın J.ne ve Robaul'a tanr. 
ruz elliklerini bildirmektedir. 

Cenubi Alrlka 
kara kuvvetleri 

Madagaskara 
çıktı 

Prelorla 1 (A .A.) - Salı ~şnm• 
resmen hildirildiğine söre cenulıi 
Afrika kara ve hava orduların.1 

mensup bü1rfik bir kuvvet Madaga<ı• 
karıda hulunmakl;ıdır. General Se. 
reşhal'ln ktnno.ndasında buluna t 
lmtün Cenubi Afrika kuvvetleri hiç 
bir arızıı~·a uftramadan 1\fadagoskorn 
seılrilip karaya ('ıl:arılmıştır. 

Vergi tenzilatın dan iıtif ade 
edecek fabrikalar 

Ankara, l (Vakıt muhablrlnden)
Vergi tenzllAtından isU!ade edecek 
oıan sun'l lpek fabrika.larınm ı hazi
ran 942 tarihinden lUbaren kilovat 
saat ba§m& 0,24 kurut elektrik la
Uhl&ıt resmi Memeleri ha.klanda.ki 
kararname Vekiller heyeUnce tasdlk 
edilmlftlr. 

Silifke ovasının ıulanma11 
tesisleri 

Ankara, 1 (Vakrt muhablrlnden)
Slll!ke ova:ıının ııulanmBSI lçln Gök
su ı,ıebrl Uz.erinde yaptınlacak rcgll. 
laUSr, alton ve muhtellf sınat inşaat 
ve kanal işleri cksiltmeğe konulmak 
üzeredir. Bu işler l<;ln 1 milyon 305 
milyon lira earfedlleeektlr. 

Zeytinyağ salışı 
serbest 

Yalnız rafine yağlara 
hükfunetçe el kondu 

İstanbul ViJAyetfnden: 
- 24/3/942 tarihinde beyana 

tlıbi tululan zeytin ya~lardan ra. 
fineler hariç olmak (}zere evvelce 
ı;erbest bırakılan ~emeklik ya~lıı 
ra inzlmamen .sabunluk ve bllumurı 
zeytin yağlaıiJe pamuk ya~lannın 
satışı scrb~t bırakılmıştır. 

2 - ~yana t!bl tutulan yaa_ 
lordan rafine zc~1in yaAlııra Milll 
korunma kanunu Ye buna mfislen•t 
kararnnmeler hilkOmlerl dahilinde 
TJcaret Vekiileiin~ el konulmuş oı.. 
duğu tebll~ olunur. 

--~----o,~~-----

Bir müt~aviz guç üstün· 
de yakalanarak ağır 

cezaya verildi 
iç Erenk5yünde bah('ivonhk ıı . 

pan Hıfıı adında birisi, dün Fıkir 
tepesinde g~lnen 15 yaşında Ay· 
sel adında bir gene kıza zorla te. 
c:ıvüz te~ehhüsfinde bulunmuş, fd. 
kat kı~ın feryadı üzerine yetişen. 
ler larafından suç üzerinde ya'ka. 
lanmı,hr. 

Hıfzı CürmümeşhU1lu ol:ırıık 
ikinci ıığır ecza mahkemesine ve .. 
rilmiştir. 

Kaza ile arkadaşını 
yaralıyan küçük çoban 

Bakır kföe bağlı KayaJıaşı kö. 
yünden 12 yn~ında Da)Tam, Cifin 
kırda koyun ollatırken, elindeki cif 
tcyi karıştırmağa başlamı~, Silah 
birdenbire ateş alarak cıkan kur. 
şun arkadaşı Alinin sırtına Sl!p. 

Janmıştı:-. 

Ali ağır ~ureıte yaralı olarak 
Cerrahpaşa hastehan~fne kaldırıl. 
mış, suçlu çocuk yakalanmı~hr. 

Y eTli çuval imaline 
ba landı 

Giresunda kurulan bir lmalAtb:ı.. 
ııe t.amaınile :vcrli çuval yapmnl"'ta
dır. İmaHit fcln yerli kendir ip. 
liftlndcn ı..ıır ıde cdlumekt-e ,.c gii 
nde 50 çuval yapılmakl:ı.dır • Bu 
ı ... o;iı; tın ~crdısi müspet neticeler gc.;ı 
nüne alınarak diljcr bazı m0leşet!.ı1 

ıler de yeril çuval yopmaları için a 
ıkııdarlardan mfürnade iı;leme/! 

l:ıırtı r 'Vermişlerdir. 

Belediye emlak 
müdürlüğü 

Tapo koda lro umum mudürlü. 
Etü merkez knclnslro müdlırlı Eimln 
Akın htnnbul hcl.diHsi cı lak iş
IPrl mildürliil;une tay1n eclılrni~tlr. --cna saldrrmanız liıZlDldir.,, gt .z. erin Llby:.da Almanlara. en az. buıunmnl rt olduğunu kabul etml§... __ ,, 

mtl:':ıvl dereeede slt!\hıarls. ve teçbl_ tir. D A b i 
9at!a kar~ ~k:Wdarın:ı dair Çörçtlin Ltttelton, hUMmetln pllte bombar. 019D cep es nde 
llCzlımtll ve b&Ş'vekllin Slngapur bak dıms.n uçaktarma öteden beri ehemmi ( Ba§tara/t ı inci saıt/ada) 

Dün dilşm.a:rı El Dabnda.n iltTi 
harekete geçmjş ve El Alaıncyn 
çevrcsindeld mevz:iJ.crimi.zle tema
m g'lmıiştir. Bazı mihver k•Jvvct • 
lerinin bu noktanın doğusuna ge~ 
m:ş bulundukları ha.beri doğru de
ğildir . 

Altın fbyatı 
Dahiliye Ve~ilinin kayma- Dun bir altının flntı S2,4S lira, 

kam namzetlerıle hasbihah kü'ç~ altının hır r;rnm fı tı c;c 440 
kmda.k1 demec.lnde Nil vadi.sine, t.ank yet verdlğiai ve Blrl~lk Amerlkaya 
... modem tankeo.var topl:ır bakımın ilk siparl1Jl 1040 hıızırtuımda. gönder. Şu iki, ÜÇ ey z:ır!mda Sivasto. 
4ıML riıghan verildiği yolundaki it& _ dlğlnl söylemi§ ve demŞtlr ki: poJ deniz Ussil ola.ra.k kulla.nılama-

• deillıd balirlatara.k hA.dlselere hııkldy .. _ Tesirli av ve bomba. tayyarel0- mıştir. 
ıe ~kıt hlÇ'b.r müdela.ıı. nazınnm ha.. rUe birçok harp sahalurmda han ü.ıı F'aka.t Novrosjsk hareket nokta.-

, lıfbte uymayan böyle demeçlerde tUnhiğUnü kazandık. Ve bu UslUnlUk 81 vazifeej görmil§tür. Si\'&!!ltopol 

Dl!nkü çarplŞmadn her iki ta -
l1lfta üın'tl::ı.r harekete iştira.k et· 
rruş ve ka~J]MJ11S bizim baknnı -
ımzdan b1.r ba.ı;.arı olmWjlur. 
CENUBi AF'.tdKA taJVVETLf;Rt O.E 

ibut!Bıamryacağan eöyleml§tlr. sayesinde pike bombardıman tay)are az çox Çembar içine clmmrştı ve 
ll ...... .hava ·---·z.ı,, ... na•t---nd .. _ l.'E'J1ŞT1 Amiral KeJ"S'in teııkidlcrt lerlnden iSlUadc edeceğlmızl umdu - ,,_ WJ.U.<-ıu ~· '""'~ K h. ( 

ti Sivastopolo. malzeme "etinn"k a ırt, 1 A.A.J - Rö~ tı_-r: Amiral Kl'!va, vardl:ıv Mllne'nln ğumw: gibi bunları denizde 1~1 ne • ----- ., • 
...ııçl...,tı'gwindcn btı-~ deniz Ü""'Ü Seçme Cenubi Afrika kıtalarının tıt.Jıcririnl teyldcn ?al. Çörçllln harbin c'Cler almak eurettyle kullanabllece • 6" -.1 ·~· ·~ , 

c.lar.ı.k ta.biatile kıymetin l'l{a·~et- rıu~u~ı birlikleri !jinıdl rmfr alır a,• ftk Dd. senu! ~artmdıı. §lmıı.l Atrlk&- ğtmtzden emlnlz... JU ,
1 miş bulunuyordu, mRr. " ı ,ır muhareh<'sinc i~lirAk el da tumı karad::ı., h"m denizde hareke. En mllhlm ka~,p ha\'a alanlan 

te -bflen kuneUer vaııtaslyle ta Llttelton, pike bombardıman tayya ı\1.1.\IAN TEDL1Gt mc~e h'l1.ır lrnhınm:ıktadırlıır. <:..-
~ .. ...,.. • • Berl"n, J (A.A.) _ R-ı· teb- nuLi Afri!rnJıJnr, h.,,.n kun·cll· : 
anıamlar yapmanın çok lehinde oldu- releri hakkında kendisinden istenilen .. .,.... 

tg~: Siv"'"topo'.n taft-•zda mıı•. rnüslcsna olmak il1C'rr., l\tnırdn h" «mıa Te bu ı;:ctf:lerln \•azlyetl baştan bazı malClmatıı. cevaben, dUıJm'-!lm pi a.a .. ..,. •'- .. ., 

'başa degiıstırecektertni çok iyi blljL ke bombardıman tnyyorelerlnin ço!t talıkem mevkiln iç kumıf;'IDda ac;r- rfiz tarrn~m:unı~lnr ıı da Tohnıl'hın 
ıım aöylem~tlr. Keys dem :ıtır ki: tesirsiz olduğu görUldUğUnU söylemlıı ~n gedik bir no.lttasm<ian genişle- intiknmırıı nlı' "ı ~zmelnıişl<' dir. 

.. _ Genellmmıay ba§kanlan komi ve deml§tir kl: tilmiş ve burası ynnlmı.cıtn·. Alman A!\IERlKAN TA~\1l"EJ..ırnt 
.._ .-.. itllı&r.lyle bunu tasvip"' et- "- Blriha.kem'in sukutu, pike bom kıtnları iha\'n krtııJa.rının mWı:em- OF.:LDt 
ımlf'otl'tuğu hatde harp tıeşkllAb oka.. bardnnıı.n, tayyareleri sayesinde ol - mel yardrmiyle Şehmı doğu cep l'çşlnoton, 1 (A.A.) - J3ırlcşlk 
~aar ,m•halefet yapnugtrr k1 bu hare. duğu iddis.ıımı lsbata ya.rar hlçbtr htsi.deQa milcla.faa mevzilerine gir- Amer,ikada emin bir menbodan fiS-
11!11'. ~r bizi geride bıralo.ncrya. 00111 yoktur. Trablusun, Blngazlnln mie ve ceki Kırım h&.rbinde etöhret renildlğine söre Oşinlek ordusu 
llllEd~y bafk&nlarmm tam mü ve Tobnılwn bnvadn.n bombardıman ı1mza.na.n Va.lak\'U hilcumhı. zapt.el- daha şimdiden binlerce 'Amerikan • 
b.du~iktirllmlı§ ve M. Çörç1ltn edilmeleri dll§ma.n takviye kuvvetle. mlştir. Doğudan Uuınırı eden tU. askeriyle takviye iıdilmlş ve Mısın 
-.:tıerctl olma.dan göze a.lamıyaıcağı rinl.n ge~alnl engellemek• sıuetıyle mffl1-er Tahun mc'V3rlletini ele gc- çok miktarda Amerikan harp mal • 
ara!ııatanıtar ;yarı:ıtılmtıJtn'. Ve M. birinci derecede bir önemi bıı.tzdlr ki çtrdikten flOnra geniş bir cephede zemes.f gelmiştir. 
ÇGroU. o tarlbde bu meza.?ıerett te. atxr bomba. uGak.lanmIZ bu vazifeyi r,oık derint~nc ilcrlenllşt.ir. Bu ALMAN TEBLtG1 
mtııı,. esltmuılfUr.,. )-erine getirmek için rılmdl talmye -:ıümenlcr tnarr.ıza devam ediyor: Berli~ 1 (A.A.) - Alınan or-

..1..mt!'aıl K-eys. M. ~ harp e41~lcrdlr. A.ııker1 ctratejlml.zın•bi- Burada. şiddetJi muha.rebclenlc dulan ibaşkumruıda.nlığmm tebli • 
gildifuıaitı tamamfyle kenm eline a. rtncı hedctı, Sllveyş kıınalrnı, Irak bir t.Mkn lk~ mfldııfaa çukuru ğinden: Mısırda Alımın ve İtalyan 
lıııÔat!'hakkmd&Jc1 rıvı:ıyeUerln yalan petrol tarta.larmı, 1r.uı petrol tarı~ mrlannuş ve tepelerde.ki l:Y5r çok krtala.rı ileri yUrilyUşlerinc devam 
oldDgimu ~y'ladlkte:ı sonra §(Syle de- ıarmı ve Ortacnrktakl dost ve milt. mevkiler ele geçirilmiştir. ~n ı ı ctmfştir. Şimdi lSkcnderiyenin ö
,,.m ~tmlJllr: tetik milletler! mUdııfaıı etmclttır. Bu krtalan Bal:ıkhı.va ~rinc \'armq. ılitnde SOJl dü..,c:man mlist.ahkem 
~ Ç".ok lyl ullm görmQ§, hareb. gün önemli stratejik bedctıer tehdL trr. mevkii ohm Ekılt"m~yn'e taarruz 

te ~ek için l!abmnlla.nıı.n, her de maruzdur. Fakat henıız kaybedil- Rus eephce.inin cenup ve orta edilmektedir. 
t11r1!1 8i1Abtn.rla mUcehhez. karadn ve ml.g değildir. Maruz bulunduğumuz k15ID\larmd3 A 1mnn ve müttefik JTALYAN TEBLtGt 
4ellizdıı bareket edebilir bir teşklle be.§ltea zara.r, d~manm flmdl hava trt.alar tnerıı.ıza ~iştir. Roma, 1 (A.A.) - ttalyan orduları 
ınh!p bulunmamıza rağmen bu tcıı • ııla:ılarma hUkmetmesldlr. Öyle ki umumt kararga.hmın 764 numaralı 

lrt\, ba§Yek111n dım\z mntıı.vlrlerl ta - tealslerimlzl daha v'fddettl bir havn tebl1ğ1: 

Mtnıdan flerl ııllril1e::ı mlltalC':ı. UZ"ri. bombardımanına tatabllır, 1 m' ci meli ? 1 İts.lyan • Alınan moU5rlU kuvveUe 
tul ı.yta?'Ca ~ rutulmu~tur. E~cr J,ltteıton oozlerlni §öyle bitlrm~- •'18 eme ı rl Daba 'bölgeıılnl geçml§ler ve Mısır; 
~kil, a.ınlrallık dairesinde çoktan Ur: da hareketlerine devam etmekte bu 
heri yapılmı\B'? lcabeden bir d"~ ~lk- "- Benl:n mütalcama g!Sre, dU~- Anadolu ajanıımm bir telgıratı bir lunmuııls.rdır. 

11~ yap:ıcak C\l•ın;!'! bıı, hem mcmlı:-. maıtı yakında. birçok önemli ııila.blo.r tehrln dolay mahallelerinde harp ol. Malta askeı1 leslslerl mihver ha.va 
ltet tçtn, hem bah ıy \ç n b r f rııh. bo.' mmrı nmalzeme ltlb3.r le geride dllğ\ınu blldi"ıyor. tc§klllerl t.aratmdan tekrar taarruza 
bk teekll ed~ekl'r. Geçen eylU'de bırakaca~ ,, Dolay mahalleler,.. ajansın mllter_ uğramı§ ve bombalanmıııur. lkl Splt• 
mJ'lıa" bt' muvıı.:ı:ene halinle iken Or. f,(lndm, ı ( .A.) _Avam ka- c·mırri dış rnahııllclcr, kıyı mahalle. fire tnyyare:ıl dll.şUrlllmll§tUr. Uçak 
~rkt& lcı~t·ı 'r rol oynamak k:ı - n 'll:l:ı. bugünkü mi.Jzakercl"r 

1 
ı<'r gıbı halı ,. eski Tilrkçc tabirler larımızdan Diri gllndUz yaptığı hare • 

b'1 yetlnde, ıı fa V" de:ıl7.de h re- ron ın~ b:ı.,c.'l 3 d h:ı ıtıe-ı fıatınler ol1umı.,•ı h-ıtırlamıy "'k kadar dili. ketlerdrn DssUne dö:ımemfştlr. 
ht j"'jmbfle"'"'< k•ıvv tll lr t 1<11<' rt !"" in~nı;aya ?!;lir~ <'t..m• !er • ı ml:ı y b " ı mıdırlar? Slrcnnllttekl iııııe hs.rekeUerl ~ • 
llltb. :P nl!Ml"'!lll mftrnlcU'l btı1 nduı!'tı -ı dlr. (Dı• mannlle er) d<'melf, (dolıı.y nR.stnds. torplllcnmn ncLcc31nde bir 
cu tel&rar<ln hl~ tcreddU•JUm yoktur . ., Harp ka.b nesi s:ıbı': azalarından , mııbo.lleler) demem ıı. ~ refakat avlzosu kaybettik tayfalar-

(8tı!I tarafı J nclde) 
Vekil bundan ıso:ıra daha btr mUd. 

det mUdllrlük odaııında. kalmıo ve 
kursun çalışmaları, kon!eraııslıırı 

mevzuları Uzcrin:le ilgililerle görtı,up 
izahat alarak okuldan ayrıımıotır. 

Kaymakamlar kursuna dcvaıu eden. 
ler yarm akgam treniyle Eskt,eblre 
gideceklerdir. Kurııa. devam edenler 
Eskit<ehlrdeki koy enautUııllnU, ~eker 
!abrtkasmı, tohum ıslah istasyonları. 
nı gez:eccklerdlr. Gezllerı bir haftn 
ııUreeekUr. 

Etna yanardağı faaliyete 
başladı 

Uonıa, 1 ( A.A.) - Eınn l ıınıırda§ı 
tckar:ır faolfntc başlamış ır. 11,i F 
ni krater rlııhıı açılınışıır indifa htı 
len Ynhiııı hfr mahiyet göstermekte 
dl~ . 

Leon Dode öldü 
l'l~l. 1 ( A.A.) - Aetion Fransa Is 

Ra7.elccıi nılışlerek s:ıhiplcrlnden ve 
Goncourt akademiı;i azalarından M. 
l.t'on Dauıteı Provanceda Sııint Re 
ıııyıle ölmüşlilr. 

J,urıışlu. 

Kum, darı ve kaplıca 
fiyatları 

Ankara, 1. 4.4. - Tkarct YclA 
lcllnrlcn l bli edıhnlşllr: 

321 ~:ı)ılı koordino;)on k ırı 
İlt' hiıktııl'et~e rff <'r huhnh;.ıt me 
~anında el konan l\ııplıc ı ve da 
rıııın toprak m:ıhsullrri ofı~inc~ 

ınlistnh5ild n muhnlaa fıaıJ rı a ı. 
11ıd:ıki cl,i!r.lc ıc~bit cdılnıi~llr: 

1- \':ıh ncı nı ıtdesi 1ı111Je 3 o. 
lıın kapıfc:ının kılo~u 10 k• r ı ıur. 

2 - Y:ılı:ıncı m:ıdde~i l ıı:ı:dc 3 o. 
l:ın 'kum d:ırıııın kılo u l 1 ku 
ıuşlur. 

ı:ı - lh1 rıallar 1912 ~ılı m:ıh,u. 
liınc aittir. 

4 - Diğer neYI ve krı'ile un
ların fiatlıın toprak m3hsullt'ri ofi. 
since mübnyaa olunan hnhub:ıtı 
tatbik edilen tarzda tayin olunur. 

Nafia Ve-kinin Adanada 
tetkikleri 

Adana, 1. A.A. - Adnnayn gel n ============== Nafia Vck11i \'iliıyeii, partiyi 'c t.o 
dan bllyük bir kısmı kurtarıldı. 
Doğu Akde:ılzde Ya:fıı.nın batı ce

nubunda himayeli ka!ileye da.bil 500 
5000 tonil!toluk bir dll§man ticaret 
gemisi torpil uçaklarımız taratmdıuı 
batınımı§tır. 

BÜ\'ÜK MUHARERELER 
BAŞL.\DI 

Kahire, 1 CA.A.) - Mtsır cep
hesindeki muharebe bu sahalı er
kenden ~lamı§tır. Halen zırh'ı 
kuvvetler büyük krsmılannrn :ı.-ar
§ıiaştrkları b 1ldirilmektedlr. 

Ş1DDJ,1'Ll ~'ARPIŞ~IAI ın 
Kahire, 1 (A.A..) - Çarpf!fma

nın Elalcmeyn batı.sında cereyan 
ctUğl öSren:ıJmcktedir. Bu mevki
m doihı.su:ıda hiç bir tarcket yok 
tur. Kıyıd!l.n itibaren deniz kena
ıına ul~53Jl ovaya kadar o'nn çcv. 
re içınde şiddetli ça.rp~mnlar yn -
pılmakhırhr 

mııtıınlı~ı r.i~aret ~tikten sonra b.ı
rajı gezmiştir. Vekil tetkiklerine d• 
\'Dm etmektedir. 

---o-----
y eni Erzincanın kurulu~ 

faaliyeti 

Er:incan, 1. A.A. - Yeni Erıin, 
can kuruluş kooperatif şirketi na.. 
fia vekaletinden t tikli ev tlpltrlnc 
sörEı 50 evin in~asmı mfilteaahld" 
ihale etmiştir. 

Fransrz hükumet merkezinin 
Pariıe donÜ§Üne doğru mu? 

,. i 1 f ı • ı - 1 !J40 <'1 e~·nden• 

beri Fran nın i r 1 ııllın•l ı bıılıın 
mrı il k 1sm111 1 rlJıy .. l' 7'.tr nın r" 
ıı.ıı~ındc lopıaıırı 1-la ol ın ıf" ı 
İ• ~I bu.gfirı,1 ,. Ş mb J.0 

-ı " nllnmrı~tür. ; ~ 

ç 
E 

t 
t 
t 





-4- ... ,, 2 - 7 - 1942 

llSJ~jgiB~~~~~~i»!~~~"'~...:~"'~:..~'"'~:..N,.,~:..~~~-...~~~-......tT,. ~..,.~..,,~,.,,,,.~·~~ 

~ 

Yazan: f ran!fu va Körmendı 
-107-

"'C_ 

Çeviren : M uza/ter- Acar 

- Görüyor musunuz Mösyö E.a
da'l', dedi, hala saklıyorum ve bil4 

tun lı.ayatmıc:ı lıunu s.1klıyacağıın .. 
Alla.hm :, a.rclımiylc bu bana uğur 
ve saadet getirdi, 

:;. * :[. 
Bu ılık temmuz gecesinde onu 

sokağa sevdekcn, daha doğrusu 
çeken :rı:ıikn.:ıtisi kuwet muhakkak 
ki Agntha'mn boynunch gördüğü 
uğur yapr:ığmdan çıkryordu, Dön~r 
ken: 

"Dcn1clt !!i n:esut ve ynhatından 
memnun' .. d:Ye dii"üidü. O zaman. 
d mb .. ,.i tamam on bir sene geçti.. 
Az d0~1.l bu tn..'na..'11 on bir uzun 
sene. Bu zam:ın zarfında evlenmiş 
ve hediye ettiğim uğur <'içeği de
mek ke'l}.~e u"ur ve saade• &e
tirmiı:ı .. 

Yolda ;vavm:ı ynvaş aıleta duro
ıal' yfrrü<lü. Otele gel<liği zaman 
saat :.·~di olrmıı:;tıı Kafası cc~t do). 
;.:-ıındu. Ar,-alhı. ko.llarr n.ra;ma ı:ıT. 
C1ğı ilk ikarlındı ... Ve K "-d:ı.r ince 
zin"iri on b"r sene evvelki Agatha
nın ı:rüzel tnynundn göriir gibi ol
du ''e cocı.tkc·n. bir h;sle hatıraian
llI gen· ıetmek, ma1..iye biifün te
fcrüatile dönmek isterli . Agathn
ııın uzm pnrrn..'.lklı beyaz elini vü
c11du \"7 -·'l"..:ıe 'h~"dP • ~'bi olrlu. 
beyaz, m"rtn7.am lı<>tlnrile ol !?'lln. 

vüe1ıtlunu. dağ•nrk siyııh sada;un 
eski A<"tı.tlıaVt 'hütlin hı•.,ı c:;iyetle~ 
ri1e t :ı:rn'!' l?Örüvor gibiYdi. 

Ve sonra yavaş yavaş bu silin
meğe ye:rıni başka bir hayale ter
ketmeğe lx:ısl..'tdı .• .Ar,atha.nm dağı. 
mk kml saçları b rden sararmış, 
s.:>nra biraz cb.ha koynlaşmtş ve kı
zıl bir renk almıştı.. Vlicudunun 
ren i de l>imz daha açıl.nın?, omuz
lan darlacıırnış, memeleri kilçül
mii~Lü, elleri ne kadar ufalmıs ne 
kadnr dn·ralnuştr .. Bu eller a~a.bn 
piyano çalıyor muydu? Teşekkül 
el'len bu ;,;eni hayal kime aitti. Ha.. 
'.\ ır IUıdnr bunu hiç tam:mryordu. 
B•ı lıaval tam::ımen yabanCl idi; h;ç 
görmecr!n bir kadma aitti ... Fakat 
grip değil l"'l.İ, daldıkça, cltişündük
c,:e h'l.yalini serretmekte olduğu 
bu k~mı, bu esrarcngi.7. va.rlrğı 
rıuha.k!tak bir yerde gördtiğüne 
il'a'llyordu. Buz viicuUu, burı çeh
reli. buz lezzetu hu kan1rk Mtı
ral" rı rla trnı)-· bu hayalleri zorla 
&ilttnek ici r ••• rini :vıınırlu .. Fa
k t 'lll!Vaff k o hmacl r .. Ka '1d::r, o
telin salonunu geçti drşa.nya çtkt". 
Karnım önünde duran otomobili -
2ıc l •ı.medi ve ylirüyert'k And.rassi 
cacldt: :ne dofuıı yollandı. 

"H'lh. edivorum. Odama çrk
mam • m~k yemem ve yatmam 
lazım .. ,, 

Divordu .• F:ık.-ıt odasına döne. 
ınj or, yoluna devam ediyor, mik-
11.atrsi kuvvetin tesitıinden k~ndi

• ıline geldi.. Piyanoda usta bir el 
Şopenin melodilerinden birini çal. 
oı .. Bu muh~tk.ek bir Ste'lnvay pi. 
y~nosudur, dedi.. Piyanonun nağ. 
melerl ba.hçe üzcr,ııe ıu~1lıru~ b:t' 
ı:cn ecre ~len 1.aş1~'0l'd u .. 

Piyanoyu, piyanoyu çalara gör
mek arzının içini yaktı .. Villiı.nın 

bahçe kapmuıı i<Ui. . Faık.at ka.px k,a. 

ı.alı idi.. Konu~'lrak bahçe tarafI
na drılaşb.. Ah bu piyanonun 00.. 
şında acaba dar omuzu, bey·aız ten 
li, kml saçlr bir genç kız mı göre
cekti .. Bahçe tarafına geçti, açık 
pencereden içeriye b'lktı .• Piyano 
ortası camh, ga.."ip, eski bi.r şeydi 
Ye piyanonun ~md~ lre.b:ık kafa. 
lı en az elli yaşmda tahmin oluna
bilec('k bir erlt<'k oturuyordu. Dık~ 
kat edince p',ranomuı liitern:ı g-;.bi 
otom::ı.1 ik, nı::ıJrlneli bir musjki aleti 
o]<luğunu faııketti. Büfün üıniUeri, 
biitün haya.ll<rl tekr:ı.r y?kılnmıtr. 
Hak'J.kat en gti?.~l hatı:ral:ırmr da. 
n:.nhvetmcğ~ çal;şryordu. Dakika -
lıa:rc:t lıareell:t.siı kalark kendisini 
aldat.on riiyadan uyandıran haJdka
ti seyretti. Sonra kendi kendine! 

"Demek ki seviroru.m .. eret se
viyorııru .. ,, di.ye itiraftan çekin -
rnedi. Ve bir müddet daha orada 
eıurdukta nsonra yilrüdü gitti .. 

Hem yürüyor, hem düııünüyordu. 
Halini ifade etmek için bulduğu 
en güzel kelime: ''Artrk zehir'.en -
C.: m ',. olclu. Evet lYlr kere zehir
lenmiş ve bu zehir hiltün derisi
ne, bi.:tiL-ı bcnl:!~irıe, la rclnma ka. 
dar nüfu7 etmişti. 

Romantikler:in n~, so.ntimanta
ıizm, ı;OMlk:bk lıitıralat'Ulı, başka 
bi.r hayatr nr:unı.ı.k, dedôJderi bu 
hastıılık bu nevr..ıııteni hakikatte 
ins::ım yıkan ve mahveden bir kuv
vett.~n bı<;Jrn bir şey de~i!di ve 
h:ter etiket lsterse ~i~e ne olur,:;,a 
olsun ir,:ndeki zclıirin i~mi "Yoli,, 
idi. Bu belkı miithi~ hir ~eydi, fa
hmnmUl oh!naın~·acnk bir h ldi. 
F:lkat kati ~di •. Artık terddüde 
:.:nah.-ıl yoktu: 

" Oh .A1:lah.Im bu <;ok müthiş, 
demek iki nihayet ona iı.c;ılk dduar", 
crLu SCVİ)<>rum, işte bu çok fetta !,. 
diyoro~ Kadar bu sözlerinde 32.

miımi idi. Kendisi giibi ze11g in, müs. 
t:aki.1, !k:e:ııdine h:'i.kjm, ve bii!ha.s.ı:ıa 

evli ve prrnntla gibi kansı olan bil' 
erkek nasıl oluyor d:ı. PeŞte 1i kü
ı.;ük bir kun aşrk oluyordu. Olı bu 
hal muha:kkaJt ki çok acr fakat çok 
da cazipti.. ' 'Yol:yi seYiyorum.,, 
drrkı.-n k:ı1bin.i.n rlık bir hi$le ta.t"ı 
U..tlr mrldığmı hisse:dl.yordu. 
Artık bütün divmncesi Yoli ve 

11a üzerinde topJamnştı. 

l'Devamı vnr ) 

SPOR 
----~ ~ ,...., .--...,,,.. 

Müsabaka tehiri 
t st. Su Sporları Ajanhğmdan: 
Denizciler ba.yra.mt mUna.sebetlyle 

1 Temmuz Çar;ıamb.ı gtlDU Moda ko
yunda tertip edilen su sporları mü.. 
sabakaları havanın muhaıetetl dola_ 

ni kurt:ırruruyonlu. Büyük bir ze- ' 
ka ese'ri olarak ynprlınış, fevkala
de teferrilatlı yıılnrz ruh..sı.ız b.i.r 
m.a.kine gibi idi. ve sancı tesirlerle 
hareket e<I iyordu. Artık düşünmü
yor d u. Hava fevkalade idi. Gök 
Yüzünde bir tek bulut bile yoktu. 
Temmuz ayLarmm s.:ı.yr!Jgrupların
can bi:ı'lni seyrede etle dalgın dal. 
gm yü.rü.mıes!ne devmıı etti. Böyle 
lir havada yl.i.rümck ne kadar gü
zeldL Andra.sl caddesini ba.'.;itanOO.. 
şa katetti. Genç :i:btivar erkek ka
rim büytik bir grup ·akşam gezir.
t.isi yapıyordu. İçlııde bir şeyle. 
n n yavaş yavaş kırıldığmı k endi. 
::-..ini zaafa uğrattrğmı hiSSetti: Ar
tık~ katılığı, kati ıka.ra.rr ve 
nıUcadele azmi lrn.lma.mıstr. Yav·ş 

yısiyle geri bırakılmıştır. 
Bu mllsaoakaların yapılacağt gün 

ayrıca ilAn edilecektir. 

Satılık konserve 
kapatma. makinesi 

100 gır:ımd~n 12 ı.ııoyıı. k:ı.clar y:ı. 

ya;ıa~ caddede ilerle:meü-e başla- pabilen '· ""e:» e l~ palll.i<\ nıaklrc., 
d.rgr.. bu lrus ilk h1:San kalabalrğr- ır:ı tıuktrr. Talip oın.nlar::n a~aJıdllki 
mn arasrn.a. gizlenmesi ve .istediği adr,•se mUrncıı.u.tl:ırı 
hayatı istediği g~bi tetkik etmesi ts A nadolu Unrum na.kllyat nnban 
~ü:ın.~ündü, Bu oocidede her çeş~t Sirkeci l"ıılı k~lüi <'addesı numara. 
lı.ı.sse vardı, Kücük beıya.z bereler, (56) Şa.bu.n Avaraya rullr.l<',a.at. 

kısa. etekler, dolgun kalça'ar, mev < 4035.2) 
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Bütün "KODAK" Satıcilanndan , • -· 
Kodak ~i l.m _isteyiniz. 
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lstanbul Belediyesi Teftiş Hey,etine alınacak 

Müfettiş ve Müfettiş Muavinleri ıçın . 
Müsabaka imtihanı . • ı 

l&tıı.nbul Belediyesi Teftiş H ey•etl kadrosunda mtlnhal bulunan mU.. 
!ettiş ve müfettiş muavinliği mUs;ıbaka. i.mtUıaruna. iştirak edebilmek için: 

ı - Kanunen memur cia.bilmek evsa.tmı h a iz olıne.k, 
2 - Fiil\ askerliğini ikmal etmiş ve 40 Y'&§mt teca.vUz etmemiş bu_ 

ıw ma.k, 
3 - Siyasal Bilgiler okulu, Hukuk ve İktlaa.t ll'akUlteıerlle Yükşek 

İkti.gat ve Tlce.ret mektebi mezunu olmak, 
4 - Yaphrılacak t&hkik&t neticesl.nde seelyye ve ah1Ak1 durum JUbl\_ 

r!'e matlilp evsafı ha.iZ l:>ulunmak, 
15 - Sıhh1 durumunun mU:fetti~lik hizmeUerlne mUt.ehammll ol.duğunıı 

raporla tesbit eltirra~k. 
Bu evsaf; hııJz bwunanıar evveı.t. talır1r1 •e müteakiben şl!alıl olmak 

üzere iki lmlihe.na. tAbi tutulacaklardır. 
bıT1HAN :PROGRAMI: 

ı ..... . . ,. -ı ~;lh-' 

ı - H u!<uk : (İdare Hukulru, :Memurin nı:ııh&kemat kaJlUQ11, ceza. ka.. 
nunu, ooza m~hkemcleri u11uıtı kanunu, kanunu ~deni ve borçla.r kanun11), 

2 - İktl3at: (Naznrt, tatbik i iktisa.d! ve doktrin), 
3 - Ma!iye: Bütçe (İhzar!, ta.sdild, tatblk1 ve kontrolu) Devlet, Hu_ 

su.o;! idar e ve bel~iye bütçderl &l'IU!ındaki farklar, Belediye vergi ve re-
S·!l..leri kı:uıu:ı.u, 

-4: - Bel• diyecillk , Belediyecilik hakkmda umumi ma.10.nı.at v e CUın

lıuriyet Tilrldyesindeki Beledl mevzuat (Belediye kanunu Belediyeye mü.. 
teıı.lli.k a hkQ.rm cezaiye kr..rıunu, Belediye Kanununun latanbul Beledtyesin
ı!e tatbiki sur<ıtine dair n~.amname, Belediye zabrtıuı: talimatna mesi). 

İmtihan program.mm 1, 2 ve 3 Uncü madde!erln1n imtihanı tahrlr!; 
\!i:Sı"dtln.cü mad1enin imtibanı §lfab1 olacalttlr, 

Ta.hrlrl ve §l1'ab1 imtihan nwnaralannm n.sa.Wert muva.ttaklyeıtin 

tayinine esa s olur, Tam numara. (10} olmak ilZere her dersten asgart (5) 
nu!l'lara almal~ şarttlr. 

İmtihanda muvaffak O!anla.rdan evvelce memuriyette bulunup da ba... 
reın kanununa. nazaran mWttesep hakları olanlarm bu ha.ki.arı d& göz 
önünde tut:uıaca.k 30, 35, 40 ve ı:ıo JJr& a.sn nı&a§larl& ta.yinle ri icra edile.. 
QPkUr. 

Müracaatiar Temmuzun 26 inci CUmartMI gUn.11 ak§amma. kadar 
birer istld'a ile !.ata.nbul Bd edlye R iyaseUne yapıl&e&ktı:r. İstida.l&r& dört 
ıı. . .kt fotogra.f ve istenilen v esa.lkin &811 veya sııretlerl bağlı bulu:naca.ktır. 

Ta!lriıi im.tUUnlar 80 Tem.muz Perşembe ve Şlfa.h1 31 Temmuz Cuma gU.. 
nü saat 14 de Belediye binasında umumi roeclls salonunda. yapılacaktır. 

(7090) 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
· ... ~ 

Miktan Cinai 
1200 takım Aıtr. kUtllklU palaska 

1500 adet P alaska k&YI§l "bel,, 
100() ,. Tüfek ka.yıoı._: 

, Tahmlll bedeli 
Lira Knmt 
l 3IOO 00 
1625 00 
1000 00 

Muvakkat tftnlnat 

lJra Kuru, 

'--- ~ - 168%5 ) 1186 ~ 
Wkdıırt, Cinsi, tahmin bcdelt ve muvakkat teminatı yuke,.r da yazılı 

Uı; hall?m malzeme l :l.7.94:? paz .• ı.rtesi ı;ünll saat 115 de İstanbul Taksimde 
J. Sa. Al. J{o. rıuıuu..ıuıı bU:u nı:ıugu mahalde kapalı zart ekBlltmeslle alı_ 

ı:.acaktır. N!inıun,.1f>ri hr•r gun k01J'l tqyonumuz'1:ı. :;ör lllllr, Şartnamesi pa
rasız ıı.lmır. 1slekı:ıerin vesika ve teminat mektup veya ma.l<buzıarmt 

muhtevi ke.palt zarf t ekli! mektuplarını eksiltme gllnU saat U e k&da.r 
kcırusyonumuza vermeleri, (6806) 

Metodla ders 
zun bacaklar, kiiçük sert göğü.~ -
ler, ipekli çoraplar baca.klar !\'P- ı 7,30 Program 7,SS Karışık prog. 
lak ~-··,.;ıı~ -'·] ' tS'fASU Ul. BOHSASL~(N .11.Uı....,. aylWI. ar ve i~eriden ya. ram Pl. 7,45 ajans 8,00 Karışık prog 
r: çıpb.lc vücudunı;n bir cok kr- 1-7-912 I'lyııtları il ram d<'vamı Pl. 8,15 - 8,30 Evin ııaa_ 
9mıla.rtnr ~vveldaı meydan&' koyan Açılış ve Kapanı~ ti. 12,30 Program 12,33 Kadınlardan 
davetkar o.:lbiseler gördü. Yürü - 1 Londra 1 Sterlin 5.22 
yor tı:.n.ıdtk b. · · . J j !asıl şarkıları 12,45 ajans 13.00 • ıa, 

1 Bugünkü radyo 1 
Orta. Lise ve YUksek okullar tale. 

be!ıine fizik, k imya, cebir, hendese, 

ılsa.n (Almanca, Franım:ca)Tabilye ve 
diğ'er dersler verlllr, 

Müra.caat: Yillalek öğretmen oku. 
lıınd:ı Salil.battio 8ö.ı: IU ve Fnhrcttln 

Akbolut 
' . . ır.·sı, a.c;ına bir çeh- 1 .~ vyork 100 Dolar 130.70 30 Faı<ıl şarl<ılnrı pro:;ra.mınm deva. 

r~, eski ib.::r hii.tnıı nı-ayarak .YÜ- Cenevre 100 !:-.viçre Fr. 30.03 1 
11'Yt>!'du. Göz~n.ii.n önünden hir ço:~ 1 ~.!adrld 100 ı• ... :ı:eta mı. 18,0-0 p .. ogram lll,03 BUy\fü fasıl 
Avrupa Ş~r.iler:ı, Afrika.da.ki bir Stokbolm lOil İsveç Kr. ~~:~~ , 19 00 konuşma. (dı' politika icm ali ) 
çc-k Yerler g,,.,.mls ve hepai .si~.ni- · 19 15 Dans mtizlğl Pl. 19.30 lfa'lıcr. 
':E:di.. Ev'cr, kö:f;:lcr, hattıl kur. ESHA~l VE TAH\'tLA1 ıcr 19 45 Piyano :<otoları 20,15 Hadyo 
crng.u kasaıb:l1ar yıkılıyor, yerler'ni. İkramiyeli % 5 933 F.rı;snl 22,ll" Jı gazetrııi 20,•15 Saz ezerl~1'i 21,00 ZI. 
c~ki haf.rr-.ılara teı·kediyorlardr ı:lıva.'3 _ Erznrıı:ıı 2.7 ı!l,ı:l'i raat tak,,-ımı 21,10 karışık prkı ve 
Kendisini b. ı ke.51ne;ke.ş foinde on Anadolu Dcmiryoı11 3 51.50 1 - Rad 
bt:f'l 1 tnrkl!IP.r 21,30 konuşma 21,fo yo · Sen~ C'\l'V('Jllci halile gö::-nrn0--; tş Bar.1,ası Nnma 14 50 
çaışn ! \k ~ senfoni orkestn~r 22;30 Haberler 22, 

• "J·oı c u, Şam olmuş elek - İş Bıınkıı.sı Mü"ssıs 192.- il A5 - 22.50 yıı.rm1<1 progrTam, ka:pam". bikıe:. hnvagıı.zı: ı:unb:ılan yanmış -,cır::::ll!m:ı:::::ı••1E1c•m:::ı%• -ıı:JC:J\::r.ı:::mmıı:::::ı:-.,. _ _ _ ,. "" 3 

tr .. Bır Otl')m t gibi yürüdü. Oto- ---- ----------
rnob ller, a vn· veva süratli olarak ~ İtlr&!" Yolları ve ToonııUlZftl!!!I İSTANB~JL DÖRDtn\CV NOTER.. 
yannıd":ı gedyor, i"8.rct meınunı hnstalıltln rı mütelıa.cıııısı 1 LtGt?lıl>El": 
1ıepe21;o Yol 'erjyordu, Bu hakia ne 
kad r .}li i!dü .. Artık fJchnn hare- Dr. KEMAL ÖZS.4N ! Maric Resanıı.U ne Vıılz Aclman 
~efı Y'lVPŞ y:ıv· ~ 2znlnuştı. G ka- Avdet w• hastalarını kabule mal ayrılı~~ mııkavelcsi yapmışlardır. 
cmr uza..1<:l:ı':lmı:; mıy<lr yo-ksa ,.aı-1·t ba'll:mıışhr. He~·oğl'l tstikll\J Keyfiyet talepleri veçhile ilAn ediL 
mi ~ ~·; B ' el ' - <' ·b ~n :-.ın Cursa Pl'"'H'l Ucotıı. 

.. ~... ır en kul. "n:a t··· · j mek Uzere Yakıt ga:ıet'·.Sl.ne gönde-·an " · 1• pı. TC'I: n:.~;; 13i31:4:.IU~ y 0 ~1 geldi .. Ve bu !'es'e kcn- rılcll. 

[KAYIPLAR) ı 
Hukuk fakUltesinden aldığım şebe- ' 

kewi kayl:ıettım. Yenisini. çıkaraca... 

ğtmdan esk•s!n1n hUkmll yoktur. 

V'nlverslte Hukuk ta.Jdl!te.>Jlnden 
851! nuııınralı Melllha.t Baban 

• * • 
İran sefarethaneslnden 3U t a rih 

V'C 2615 numara ile almı, olduğum 

ı:asaportumu zayi et tim. YenlsinJ çı_ İ 
karacağı:mdan eskisinin hükmU yok.. 
tur. 

IWyoA-lu TR rla.baı,ı Toprak Lote so-
kak No. 6 Hayrullah (40818) 

Ce1nigeti ~~ 
UMUMi MERKEZiNDEN: :~ 

Alyonkarablsar Madensayunan ~: 
~~ lstanbul Vilciyeti (Belediye hududu içinde) .:~ 

Umumi Bayiliği Müteahhide verilecektir. ~~ 
Şartıı6Jllefd An.karada Kmlay Oomlyett Umumi Merk&Llndea ve ~ 

lstanbuldn. Yenl PO!Ptan0 oe.ddeıdnde Kızılay deposundan verilir. ~ 

Talip olanların 15 temmuz 1942 tarihine kadar yazı De Ankara.da ~~ 
Kızılay Umwrri Merkezine mllrtM'aat etmeleri llnn olıınur. ~ 

TURKiYE iS BANK ASI 
l ll-12 DUc,a M ft"El.EW 

Kl1~ül( T~~~rruf ı t.det 2000 l.Jralıl! - 2000.- Ura 

Hesı-n1an • • ıooc • - ısooo.- • • • lCI() • - ı.ooo- .. 
l!Kl~PLANJ • • ~ • - uıoo- • 

10 • 2Ml • - 26<.ıo.- .. 
100 ~ . • -woo- • lnym. ! ~fuAtM, t lkln. sc fi M • - ıısoo- • aneertn larihlertııde 24IO • ıe • - aıol'O.- • 

ıapıbr. 2(.ıU • lO • -~ • 

. ·-
Mu.hamnıen bedeli 169i6 (on altı bin dokuz yüz yetmiş be;> llra olan 

muhtell! eb'atta 3tl50 (Uç bin allı yüz elll) metre bezli 111.sUk traıumls. 
yc.n kayı~ yalnız muld.ıı.zt kauçuğu idare tarafm<lan tcml.n edlımek Uzere 
(17, Temmuz 1942) cuma gUnU saat (16J on altıh Haydıı.rpaşada gar bina 
sı cahllindelti komisyon tarafından kapalı zarf usulile satm alınacaktır. 

B u ışc girmek lsteyenıerin 1273 (bln ilt1 yilz yetmiş \iç) lira 13 (on 
Uç~ kuruşluk mu;·ııkknt teminat, kanunun tayin ettiği vesilmlarla tek. 
liflf.r1nl muhtevi zıırfıarmı aynı gtill ııa11.t (15) on beşe kadar koırll.ayon 

reisliğine vermeleri llzrmarr. 

, Bu t,,e &lt 11artnamelfr komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadir. 
(7057) 

=== + ;w 

TOrk:ye tumlıur11· e" 
ZiRAA T BANKASI 

awuıuş ıa.ruıı: ıAAS.. - &.nnayall: ıoou,000.000 ı'iUıı Ltrna, 

Şube ve Ajı.ıns adedi: 255. 
Zirai ve ticari her 'neııi banka n uameleleri. 

Pıı.ra olrikt1renler .. 28.?.00 Ura lkram.va 11erıvo:r. 

c.ı.ra.ar Bankasında ıı:umtıaralJ W'e lbt.arsrz tasarrw o-:.sapıannaıı en u 
00 Urası oulunanJara senede 4 deta çeltlleıcek ınıra Us aşağıııaJD 

plana göre tkramlye cııı~ıuıacıı.kttr. 

• • ııoo • ı,ooo • ı2cı • '° • &Jlocı • • • ~011 • ~OU<i • 120 • ffl • l .AOC • • • t60 • l ,000 • l 6C • ıc • U O<. 

'° • 100 • &.000 • 

OtKJtA.11': aese.plar mdaltl parntar bir sene •çlnde ~ Urad&ll ~~ııgı 
:lüştrılyenıere Utra:nlye Çtl<Uğı takdlr<ıe % 20 tazıasıyıe V'erl!ecekUı. 

Keş1de1er: U 84&l't, U Hazlnı.ıı. 11 Eylül. U Btrtnc1kAnun tartlıJt 

1ndt' yapıltr 

SAH İBi : A::i/M US 

Umunıl NeşriyalJ idare eden 

Basıldığı yer: VAK11 MATBA .... ı 

Rmh ·thnıeı Sevenon 


