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1 
YIZ ıeaellll terc~e eıer. 

ıer we kaliteli Tlrk 
mallarrlrleri 

vazısı 3 üncü sayfada 
1 _J 

Mısır 
silah 

harbinde 
UstünlüğU Başvekilin tetkikleri Mısır cephesıncre 

lngilizler Yazan: Asım us, Dr Say·,dam 
ftlnıırdıı son İngiliz m.'lğlf,lılyeti j · 1 

ııe sebep olan iimillerin ara.smtlıı • • • 

Partide Halk 
Ahn.ı.nlı:.rın bu cepheye ~etirdıl• ('• b 1rlık1er1 
rı s.ıiulıı.rm üstün liii,'11 de ' anlı.·. 
Buııda kimsen n eüphe&i kaimadı, 

hakkında izahat aldı 
l ~ i.lt ln!o'il.zlerle Amerikahlarm •d h 
ın 1c ilstU11 oldugunu dü~Uncillı!r 1 A lil!lula~a nisbe~le harp ~ayi • , Partı• Re;sleri ııe 1 are e-
biı:,lc bir \!Uiyet karşısında müte- ti • 1 t d bulund 
~/;;;0g::'!~r::!:r!o:•!h~:=-~ ye erı top an ısın a u 
lı· ·~ıijzler·u harp sanayii sahıı.-.ın:1a 1 bıaobul, 4 (A.A) _ B&§Vekll Dok. lt'lerle halk birlikleri faallyetı Uze. 
,\ :ı~nl:!,.ın tecrllbe.erind"n istifa. tor Refik Saydam bu.JÜD öğleden rinde tzahat alml§trr. 
d" c'mi~ olmıı.lan llzım geldiğine evvel beraberinde Ticaret voltlll ve 
ı:.örc, Liby:ı. ceph~lndeki Alman iaşe mUsteşarı olduğu halde CUmhu. 
tn.1k:nı·ın:.o ve toplarının İngiliz riyet Halk partısi binasında İdtanb:ıl 
tanı larwdan \'e top·nrmdan km· idare heyeti usları ile kaza parti 

Ma.srlf Vekilinin tct!<i!< s.• J. ,ı.'n tl 

Slvaıı, 4 (A.A) - Mııarlf veklll 
Hasan AU YUceJ buradaki tc~klkle-

\etli olınMn mantıki bulmuyorlar, l reisleri topıantıamda bulu!lna,. ı.. rinl bitirerek §ehrlmlz:ien ayrıl.lllf. 
llak'katen herkes biliyor ki tanbulu alA.kadar eden çeşitli meıııe. tır. 

l'ransa mağlübl~ ctin:l~n sonra tn 
r,illzler garp cephcı;inu('ki bütür. 
t •nklannı 'e toplarını bır.ıktı.ar. 
Bunı.i:uı sonra tamanılylc yl'ni dp 
tanklar \'e ta~yareler rJHDağa bar. 
ladılar \e bnnJrı yaparken elbette 
Almanların Fransa meydan mutı. 
rebeCSeinde ku'laııdıklan silahlan 
örnek alarak bunlardan mükem • 
lllcllııi J'Bpmaj:a çalıştılar. Libya 
harb"nin ilk safhasmda lngill:ı sl • 
liblanıun İtalyan sllib arma üs. 
tün olduğunu da gönlük. HattA 
Alman generali Romel bu cepheye 
Aönd!rildlkten sonra yine tn~ll:ı 
r.llib'an İtalyanlarla beraber Al• 
maa sllihl:ınna karşı üstiinlüğtlnü 
111utıaraza ctU. 

Anck şimdi son Alman İtalyan 
taarruzunı1a mihver ku\'vetJcrin'n 
aldı:.ları Detlce ..,,ubaşkadır. Ger. 
Çekten J{ÖrilJllyof ld Almao'u bu 
defa Llbyada İngiliz kuvvetlerine 
tamamen Yeni tip tanklar ve to~ 
larla blicıım etınlıtlerdlr \'e bu Y• 
ni tip s'ilhluını gcc:en bir 5e11e 
ıçlnde hazırlU11Jt'a.rdır. Alınan 
harp sanayUııi idare edenlV Ub • 
nya ~önd~rtlecek yeni tip 'tankla
" c;öl harbinin lhtlyıu;lanna uy • 
d•l'lınıfll:.rdo: ,...; bu t.anldarm 
~rslne Almaa a.kerlerlnin d•71' 
tulınaı dereeedeld ~I ucaklılmA 
kolayca mukavemet •edebllmelerl. 
111 temin edeoek ~pkhava terti• 
batı ltOYMUt}lar, toplarmı tngll'• 
tanJchrmı daha uzaktan vurup 
tahrip edettk şekilde lnn'Vetli 
Yanmak ~ini bulmO!J'ardır. 
~ bagtbl J1am1a 8 lnel tngi. 

Uz ordusunun 11padı~ • bUytlk 
1.0rlak Alman harp 11U1&yltnin g8: 
C!H bir sene f<';lade yaptılı yeııı 
tanklar ve toplara karp İngiliz 
t.akJ-;nnın ve toplarmm kifayet. 
tıb kalmış olmuJdır. 

lngrtz devlet adanılan bu yeni 
tip Alman tankJamıdan ve topla 
'1lldaa babseclerken Amerikalıla • 
l'llıı daha üstln olan .. tlihlan der. 
hal yardan olank ll'll'IJJ'a gittiğini 
haber verdiler. Mr.ııırda cereyan &> 

den !f1l hi.dise'er gösteriyor kim~ 
dern harbin en mwdk tarafı slli.b 
kuvvetinin ilırttbtlti~ meselesidir. 
\ alaa tng'lte~ ve Amerika kendi 
'' tlvaçlan l('ln ba defa harp ana
,.;ını ~ni"'etlrken Almanlann ge. 
~İmtl!'I olduklan teerftbeleri ömek 
a'mışlardl!'; buna mukabil Alman 
1'!tm samn1ı de tn~Hlz·ve Amerika 
""wıt aanllyllnr nhbetl .. ~. altı 
nt evvel lıııe bMl~. Be,, altı 
"'' .. ,'V<"l •~ ı.a-1amış olmak o dt
r~ .. ,.,... t~rilbede i'eri olmak de 
tn"'rtlr, !illhlhe Yok. tnnilizlerhı ve 
\mr-rf1"' 1,11\nn har psanavl'ne t,.to. 
"'" Ptt:lt'erl 11ennayp •e Ok aıa~de 
41muı1anntdn• U~tUnclUr. Kemiyet 
Wbartı,. mttttefiklf"r aıibvereller • 
d"'n fıt.z'a harp malzemıe!ll• eıka~ 
lı YMfl>r. Ff\ll'at a•~~r taraftan mü~ 
f4'ft'd"'J'd ... n beş attı yıl evvel tank 
fon Yp tavvar" ""'"'"" ı,,11fom~ 
"'"n m;hv .. rcl'erln f1.- hıı!'n !18'13 -

' nn:n t ... ,, ... ,, tf'('riih .. 1..rin-1 .. liııtÜft• 

lt!J<' •Yi ''""11' '\"ı> Mıııırrrlnk; tRnk 
""" tn .. H•t"n lff~\ ,.., .. 'hn ~lrn:l< fef! 
"''""" tt..tn.,ttt~ftn bir netlt'eAI ol. 

Ekmek karnesı ça'anlar 
F ranaaaa miiebbecl hap•e 

mal.kam edildiler 
Parts, t (A.A.) - Ekmek karnesi 

caımaktan euçlu a kişi cuma g1lll0 
lrıUebbed kürek cezaama mahkt\m e. 
dilınııur. tkt maznun hakkında da. 
ha Dlllbl«}mıyet kararlan verllmif, 
birı 20 lene kUrek. öteki 2 1ene ba. 
P1• cezasına çarpılmııtır Jlabkeme 
11
'·nca mllbkt:ln:!::.rnı mallarının mu. 

.. sine hUkmetmlftlr. 

Erzurum da 
Atatürk gonu 

Ayni zamanda Aziziye 
kahramanbğınm yddö. 

nümü kınlandı 
Ermnım. ' <A.A) - Enurum dt1D 

iki bUyl1k ve ıerefJI gUnlln 23 ncu 
ve 63 nci yıldönJlmlerlnl idrak etmiş. 
tır. Bunlardan blrlai Ebedi Şef Ata.. 
türkün kurtuluı ve 1nkıllp aavaııma 
ba§lamak Uzere Erzurum& ilk ayak 
baıııtığl günUn 23 ncU yıldönUmU, dL 
ğerl de 1877 harbinde Aziziye kahra.. 
manlığuun 65 ncl yıldönOmüdllr. 

Birinci tören aaa\ 9,30 da Ebedi 
Şefin bUstünü t&tJyan otomobllill on 
adrm ilerisinde bir aubay kumanda.. 
amdakl manganın İltanbul k&puıı 

medhallne girilen alyab perdeyi 8ÜD· 

gü Ue parçalryarak içeri gtrm..ıyıe 
bqlam11tır. Bu mrada ,ehlrdekl fab. 
rlkalar, 1okomotlfler ve bUtUn k&m.. 
yonlar dtldUk ve kornalamu, b&lldO 
da İstlkW marıını ç&lmata batlaouı 
ve 21 top atılmıştır. 

OJleden ~l!U ~ren ıehrtıı cip 
d&ki kOfU metdAalada aat 17 ele ol. 
mqtur. 

Tören aallulndald bir nıangama 

havaya Qg defa :va11ım at8flyle bera. 
ber Am&tye tabyuma bayrak «l8ktı. 
mi§ ve ı.tıkW DW'fl lliSyleDmlftlr, 

üniversite 
mensuplarının 

terfi ve terf ihleri 
Maarif vekaleti bir kanun 

liyihaıı hazırlıyor 

Ankara, t (Valut muhabirin • 
df'll) - Maarif VeWeti yeni bir 
kanun projttll hazırlamaktadır. 
Bu kanun projesi ile tlnivenıite 
tedr.lıs heyetinin terfih ve tefi u • 
sulleri yeni esulara bağlanacak 
ve da.ha faydalı bir ha1' getirilme.. 
sine ~llşıl&caktrr. Ası.tanlık. doo 
~ntlik profesörlük mUddetleri, 
bunlarm birinden diler.ine terfi 
1~rl, llvakat gartlan ya.alacak 

Birmanyada kılhk 
ve salgın başladı 

Yerli kabileler ef:zak 
depolarını banyorlar 

Kalktita, 4 (A.A.) - Britanova 
Birmanya.da kıtlık başgöster • 

mişUr. Bundan bafka plrlııce el 
koyan J&pon.la.r kabilelerin ve bil• 
lıassa San'larla KJ.ren'leırin mu.hıı. 
lef etiyle ka.r§Wı.§mald.adıriaT. Ka • 
tileler ani baslrmJar yaparak depo 
lan yğma etmektedirler. 

Japonlar Bmnanyalııaro.m milis 
kuvvetleri tetıJdl etmitlerae de bu 
kuvvetler mi\sfümanlara söz gcçio 
rtmemektedirle:r. 

Bundan bePa İngiliz lllhhbe 
ıstnıi81erinin t*ndiYe kadR berta.. 
naf etmeğe muvaffak oldmlan ..ı
gmlar ve kolera yenicle'n ~ • 
temr:lltü'. BlılWllı3'mm her tarafı 
kal"ll)lktır. 

Ankara tenis 
turnuvası 

Alman fUDPiyonlan bmsüıı 
finale kaldılar 

.bJmra. • (AA.) - Anbra te.. 
Dİ8 tumlMllllDa bugUn dewım edile 
Ddl Te tek edr.eklerdıe Allmn tmn
piyonlan ~t ve Kodı, -t eı
ke-klercle Alman wamplyonluiyte 
Haaaıı w Felm:ai ç:Jtti, tek baJm • 
larda Jılmlı& ve Ahti~. b.nwtk. 
Ia.rda Epmt.Oulide Ve Koch-Bö
ldng çifti f"ıınnle bhmtlarchr. 
~ mUaabakalar yama yapda • 

cıaıktrr. Tumuva Anlmnıda misl:l 
görUJmemJt bir aJlb ~ 
tır. 

Avrupadaki 
Amerikan 
tayyareleri 

ilk dela olarak meıırul 
araziyi bombaladılar 

ilmf eserlerin terfideki rolU ve da Loadr&, t (A.A) - Bugün ilk de. 
ha blm'ltD gibi Un~e1"9ite tedris M., fa olarak Amerikan tayyareleri AL 
yetini ilgilendiren hususlar bu manya tarafindan llP-1 edilen top -
euretle daha eeeah bir hale sak••J• raklar Uzerine yapılan hava h&rekeL 
muş olacaktır. Vekllet bu kanun leriDe lfUrak •tmlflerdlr. Ban. ne
çrknıcaya kadar Univenrite kadro zarettnın bu haberi kaydeden tebU • 
ve teşklJAtmda herhangi ~ terfi tlDde llAve edlldlttne gGre 12 Boston 
ve tebeddül yapmak niyetinde de- tipinde bomba tayyareal Amertk&Jı 

ğildir. l (Devamı Sa. !, Bü. 6 da) 

Devlet konservatuvarı temsilleri 

8&Datk&ıtu Mide hinde hUkl&I ~ lll7lerlerk• 

Ank&ra devlet koaeenatuvan 1 (Antigon)un Ut temaill bu gece 
anatk&rlan dDn l&8t 16 da bqla- Franam tlyatroeunda verı1ecet • 
rmda konservatuvar mlldtlrll oldu tir. DUn sahalı tiyatroda ilk prova 
ğu hlde TaUime gidere-il A.bideyc yapılmqbr_. • 
lıir -1..Jr 1ncwınrı .... rdJr_ 

..... ~--------------------------------------------
• • 
ıyı. 

vaziyette 
lngili:z mevzileri ıitltletli 

hüeamlara dayam-yor 

Ohinlek 
Amerikan menbalanna 

göre 

Çevirme harekei 
YatJıyor 

RCJmel ıaeri ile irtib11k 
kesilmek tehlilıeai 

ka11ıamda .•• 
Amılıara, 4: (Bad70 ....... , 

AmeriJl8lun &.tem. radyoeu bll8ID 
ldl ~Yar bat.me "* 
~ malfMnıat::ı Veımııiı!tür: • 

Mma- ıUIBarine v'G milıveı.r 
rtJllMDım durduruitluğuna m'uıbeılll;l 
kak DMB.riyle 1MıiıabiJir. 
durmaıruş <Msa.ydı mihver buı&ei 
İııikend•iyeye gj,rmlş olacaktı. Ma
r€eal Romel bugUn ordusunun ık • 
ır.al iıı6eri baıkmımdan en gUç da • 
:ruına girmiştir. &mel ikmal ,.m. .. 
luı keıııiebilirae Tunue hududana 
kadar atııa.mrr. 

ÇEVİRME HAREKErt 

--...ı Bomel (ortada) Jılıau cephesinde_ 

Vaşington, 4: (A.A.) - lfBI: 
topraklımnda mulıa:rebe, şimdi ı. 
kender:iyuıin 96 k.ilometr~ batmm 
da cereyan ct:mekte<lir. 

Doğu cephesinde 

Timoçenko 

"""l 1 Mısır hadiseleri 
dolayısiyle 

V~t 1ng.Di7Jerin lehinde gG • 
zllkmektedir. 

KaT•k' da Alman 
taarnaanıı tlrmlrrnıralı 

Mukabil 
taarruza 

geçti 
Sivaatopolda birkaç yerde 
Çarpıımalarm hali devam 

ettijini bildiriyorlar 

Sivastopolda işe 
yarar birşey 
bırakılmamış 

Müdafaanın fiddeti dola.. 
yiaiyle eair adedi ölü ve 

yaralılardan çok cız 
BerJln, 4: (A.A.) Alman ordulan 

baik.umandanlığmm bugünkü tel=. 
Ji~ bilhassa şöyle denilmek. 

tedir. 
Kerzoo.es yarm>adasmda bolff• 

vlk kıtalannm bold,yyeleri tara. 
!mdan gösterilen muıkavemek k·. 
nlmıştrr. Beton sığmaklarda çem. 
btr içine aiınnuş olan. mtlnferid 
kilçU'k gunıplarnı imhası tamaır. 
lanmak üzeredir. 

Kmm'm cenubunda muharebe 
tayyareleıı Nr karakol gemisini 
ba.t.nmışlardır, 

(Devanıt Sa. !, Sil. 3 dt) 

Alman yadan 
tahliye edilen 

Almanlar 
Franaaya gönderildiği 

için bunlann iaıeai 
meseleai çıktı 

LoDcln,' (A.A)- Tlmes gueteaı, 
ll'ranmz hududundan aldıtı bir muha 
bir mektubun& atfen hOkQmetln ıım. 
di bqlıca dtl§üncelerinden birinin ;yi. 
yeeek meaeleai olduğunu yumakta.. 
dır, Almanyanm İngiliz tayyareleri 
taratmdan bombalanan kıammdan 

ll'ran.eaya Almanlarnı gelmem vaat -
yeU b08b1lttln mU1kUlle,tlrml§Ur. Zl· 
raat nazırmm vı,ı kabinesindeki be-

(~ı Ba. S, BU. 1 dl) 

1 . 
ıranda 
endişe 
başladı 
Memleket ltfıaır 

tarafından çevrilirse 
açlıktan korkuluyor 

Ankara. ' (B.aqo gueteııl) -
Jılwrdaki ilerleyişin İranda as çc>k 
bir eadl§e uyandırdJtr Tahran radyo 
sunun bugUnkU neırlyatmdan &nl&§L. 
lryor. Bu radyo bugUnkU neıırlyatın. 
da "Ittılaat,. gazeteainln bir maka
lesinden b&bsetmi§Ur. Gazete tunlae 
yazmakta.dır: 

"Bu harbin ne zaman aoaa erecefl 
nl ve ne neticeler doğuracağını kes
tiremeyiz. Ancak ııu cihet malt:lm • 
dur k1 hldlaeıerln blra.z daha IDklııa. 
fı neticesinde p.yet bUUlD dUnya Ue 
lrttbatmnz kesilirse blzl bekliyen L 
klbet korkunçtur, Bu lkıbet açlık.. 
tır!., 

Gazate bundan aonra memlekette 
zlraatm lnki§atına ehemmiyet verll
mcsı IUzumun;hn "b:ı~ı;.:ıtm lt•e Ur. 

Romcl, bllt5n kuvvetlerini• 
Alcmeync karşı toıplru:!ığmdaıı tn. 
giliz generalı Ohinlek genif lıflt 

. c,e"rirmc hareketi yapmıştır, 

DUşmanm, böylelikte irtibatr -
silmek tehlllııeıııl llWNOUttur. 

Romel!in batıya dofı'u ~ 
de bDdirllımektedir. 

(Devamı Sa . .t Si. 5 •l 

Mısıra Amerikan 
kuvvetleri 

gönderildi mi ? 
Amerikan müdafaa wwwı 

malGmat ftr'IDİJOr 
Vaflngtoa, i (A. A.) - 0-

kingten gelen bir haber mllhim & 
mcrJron kunetleriniıı lılmra I' 
karılmıt otdutumı bDı!iımlfU., 

Bu hususta kendialne ..ı Snııl 
'dilen .Ame.riltu. mtıdafaa 11111111 
şunlan demiştir: 

- Bu lıu&usta söyllyeoek 
~eyim yoktll:r. Almanlar )'alm 
herler çık&r.ı.rak malftmat aJrıı nlif 
:ıstemc-ktedir!er. Çunpjngten ft • 
len haber <l~ bu cümledendir. ---·---------________ .. ,. 

TABABET i~TiSASI 
MUOOETLERi DEGiŞTiRiliYOR 
Mevcut nizamnamenin birkaç maddest

nin değiştirilmesi kabul edildi 

- !He krt: İJıkı:ip Biçki _ D ki.§ yurdu lmtlhunla.ıoı bitır rek 20 
kuı. f<'.lıaletıınn;c-Jerlnl nrml7tlr. ('.ok zengin bl~kl ve dikli eeeıieriJle 

IH'zeowlıı ola'J eergl~I Ça ıkkalelller ıeımıı, tak lirle karsrla.:ıaıtlarbr. 
lmtllıuılnrda blrlnC'illkh mın nff ık ol:.ına bir Ut~. ikinciye bir ~tın 

n:rllmlttlr, ~rgl kalabahlt davetli huı.ur)yle vali taralı.nclaıı açılmy v • 
mD.lıiUaUar teni o1qnmutı.ar. 



Yazının ekscrly.etini teşkil eden \ sorgunun neti<.'esinde şnhst olnral. 
uzun tahlillerin nihal etindeki iki şu hükmü çıkarı ·r.>r ız: Muharrir .ele 
vnk'o bu dört kozmopolit mnymu. ı ınmamlanmn~n ."e :kemale crdı~
nun &ara, kıllı vfkullannın ve iri ten sonrn h::ılledılmc!te doj:iru hır 
patlak gözlcrilc, yapmacıklı h:ır~ 

ketlerinin asıl kopyasını harice 
vurmaktadır. Sersem ve hoyrol lın. 
reketi ile denize düşürdüğil çocıı., 

~un boğulmak üzere olduğunu gör
dü~ü h:ılde s.ı.hild<'n ııptal opl-ıl 

seyre ha.kan dü üncesiz, 1\clz , ... 
lmr dü!:künü yabancı ı.ch yahudi. 
sinin ortaya serilen s,,ırnktcri ç-0k 
güzel tol'liplenmiştlr. Yine bo~uı. 

ma.k üzere olan bir insnnln, lıaPi 
ldstfk oyn.kkopları. tiril tJril keten 
gômleat. yıkandıt:ça ibcyazlıışon, 
sıığlnml~n, iyi bi('ıkili pnntalon':l 
arasınıda bir terdh yaparnk hu 
düşünce\inc çocuğu feda etmeitz 
karar 'Veren Ingiliz mektc:binde o
kumıış ve hiılcn de teldon şirketi 
momurlanndıuı olan sene , asillik 
taslayan l ltl•süc tahalrnnın düş. 
Hi~ '.komik tiplerin en canlısıdır. 

O t1pler ki memleketin dertlc
rint'en uuı.'k, dana, süvere ve o
yunla, esas iı.üUeden ayn \'c lıii 

klm bir husfuıfy~t tıdı:ınma'k; daha 
doArmm aşağı tnbıt.radnn, dünyanın 
bir buc:ı,ğmda kalmış vahşllcrin 
ATntpıdıJnr ltnrşıc;ında göster.dik. 
len za,vnllıl~ı, tıciz.llği, (kLc;aea) 
hayranlıi,;'1, beklcmel •edlr. 

Bu zfhnll·etle hnre':>ct edenlerin 
troji • komi:k sahnelerini laınn san 
ntkı\r hu insanlan yabancı ve hn.. 
kıkl olmak ur.ere her iki yirzü ile 
d l.arşımızn çı4tarmak, yerli ve öz 
kandan olnn içi dışı a):ııı bnlıkc .. 
lnrln belirsiz ınnknyescsindt• onln. 
rın pelynnçoluğl.ınu 'Ve o mütl"\ ıı.. 
7.1 1 nsnnJıınn ıtemiı, nsll 'e fodo • 
kAr yilre'lclrrinl ortaya koyarnk io;
lcmcsini hllmi5tir. "P1"i insanları .. 
nııı mft!remmel tekniAi yanında nk 
sn) nn "Dın urlun annc;ı .. da his ba. 
ktmındı:ın yühl'klir. Ruh yeni ve 
ı:iizcl ! .. İfode parlnlctır; öyle ki; 
Snitln diğer hlkl\yelcrfnde bu ko 
rf r kıc;:ı cümlclrre, tek renkli tns· 
virlcre rasllamnk pe'k nz miiınklin. 
dür. Hiç ~ı·p'he yol· ki bu ynzıd l 
hikh~ mal~mesi 'oktur; faknt bn 
rız malzeme il" böyle bir bil,tıyc

mc' dana Re1irmek san::ıtk:'lnn ne_ 
't şnho;ınn mnnJ.ı 'ilr bir tel:nlk. 
tir. 

Snit Tnik'!n " Sarnıç,, laif ya .. 
7ıhrınd., hıırekel ve muhavere ·e 
p k nz ~ r ı: ern ('Sine ınııknbil ü_ 

11rü kitabı ol n "$:ıh-nıer-Oıın , 
tla bı.ı hııITT'ısiyetinclen \'OZ geç rek, 
ziynde 1 cnuşmıı;t:o - C:ünku ha· 
ıc el :rin(' azdır - I>öndül!ü ı:c
rulür, 

"S rrıır, ın derin tnhlilleri lll
nınd " :ılım('r lnn,. ın 'ıılrnl:ırı 

sıralanmıştır Bfrindcle m:un nn
lntışJ::ır. ikincide kısa nıün koş •• 
Jnr Mı'<ırnıJir. 

F\·v,.JkilerıJe renle, kn?m foıln, 
sonr. kilertle i5(> porlrenln çiz •L 
lrrl sık \'C dahil tlerindir. Romar• 
ti7!nılr re:ıliuni lıirhirıle mc:z:rc•
mi~ ol r:ı1. t:ı"l t:ı 'ren bik·,, eo;i_ 
de rc:ılir.m Mıine b r delf;işme mev 
cuıtur. Du u"~1şmc mn anılk un· 
sunın b:r z dah:ı rz:üm'\sındın i· 
barMti; l oks:ı Salt l'ai'; kuru rr. 
nlianin l ıızıcı ı olm:Uı. :ı tı"aktır. 

Yırmi Jı '. ·ıyed"n müfr~ckkiı o. 
lan "Şahrn,.11<l:ın,. ın lıık·ıYesi snıı 
atL!ırın şimdiye J,ııdnr 'azdıf:iı Jıı. 
ki)elerin en filzltı rcnllst olan•. 
dır. 

''aka tertibi bakımından Gorki. 
yf, iradenin kuru ve hare:!>l ol· 
rnasıyla ıda Gogol'il hntırlot:ın bir 
hikiıye,. Çnlışmalnrında hirlıirlerl. 
ne kar~ılı.klı yıırdun eden iki a
meleden birinin k:ınc.ıkcn kentti 
işini de arkndaşına y{iklemesini ıın 
l:ıtnn lıikA:re trajil< !bir neticeye 
baf!kınan muvomık olmıı., bir tek
nilıe sabfptir. Y z1<la snbırl:ı, c1ıı
laver.enfn boy ölç:üş1üğü gibi i~in 
cabnk bitmesi il<' çalış.m:ıdn 1edn· 
trllrl.ık omuz aınuz:ı yfırümektedlr. 

Apturrıdımnıun, S:ıllhi denize 
n!çin i!) bitmbden önce atmodı!h. 
alila gell\-ercn bir sorgudur, Bu 

temayül ''ardır. "'Satılık dfinyn,, 
"Park,, ve 'Stclyanos hrlsopulos 
scmlsi,, ndc de böyle .1eğll midir'! 
fünnkaşa ve '·nka tnmamlnndıktan 

sonra netice hasıl olur. "S:ıtıhk 
dün)n,, da Emin niçin oi;lunuıı ve 
hnlnsının ölilmfinden evvel hır. 
sız.lık yapamaz? "Stelyanos gem·_ 
si., neden lezgühtıı iken kırılıp, lıo· 
zulmazda denl:t<le batınlır? 

"P.ırk,, ta Ali efendi hangi de
ltişik düşünce ile intihardan va~ 

geçer? Demek ki, bu suııllerc cevap 
verilince rnuhnrrirde bütüne, tam 
ve olğunn do!jrıı gidiş; h:ıyntı ya_ 
şnmak yolunda bir arzu olcluAu sü
rülür, 

(f?cvamr ı• ·' 

Tababet ihtisası 
Anlmm, 4 (Vakıt muhabirin. 

den> - Ta.ha.bet ve ihtisas vesi· 
kal:ırz ha!dmıdaki nizamnamenin 
dördüncU maddtsinin değ;şurllmc• 
Pi, beşinci maddesinin 'kaldmlDMı. 
sına ve muvakkat hir m.ıı.dde <:ik • 
leıunesine dair kararname Vek.;J.cr 
heyetince !kabul cdilmiştd'. Bu k:ı .. 
ra:ma.:; e esasları şudur: 

Dahili w. harici hastalıklar eu • 
belermde ihtisas sahibi olmnk için 
bu §Ubelere wt serir~-at ve labo_ 
ıatu\'arla.nb en az Uç sene ve eli· 
ğer &Ubeler için en az iki sene mu 
vazmf n&stan dfatzyle çe.Irşmalt 
f;O:rtt.Ir. Şu kadar ki kulak, boğaz, 
bunın ve doğum. ve kadın hastali:t
ları ve bevliye şubelerinde mute • 
hasSIS olııl:ıilmelk için aynca bir sc• 
ve lınriciye (Ju.besmdc çalışın.ak ıa. 
zımclır. Bu çalşnak zama.nı gi.irü• 
lecek liiztıma ve müesseselerin ve 
kadrola.mnn verdiği imkfuıa. göre 
sıhhat vekaletince ve)ıa tıp fa.kili· 
tcsin.e mensup olanlıoır için bu fn • 
kUlte dekanlığınca tayin olunur. 
Hıfzısmhlıa ffilbesi için ihtkns mild 
deti dö:rt senedir. Bu milddetln 
eıhh:ıt vekaletince te.yiıı edil ecclt 
Wcildo bakteriyoloji hıfzı.ss:ıhlıa. 
ll!bore.tuvarlan ve cm.nızı s~lr'ye 

~C'r.i:riyatlarmda geçirilmesi ııarttır 
Ba.kteriyoloii şubesinde mUtehas • 
rus obııla.r için bu müddet iki se
neye indiril:r, muvn.zzaf asistan 
olnuyarak fahri asistan sıfntiylc 
seıiıiynt ve laboratuvarlara de • 
Yam edenler iç.in yukard::ıiki mfid • 
det}{-re b!.r sene zammedilir. Ni _ 
z;.;.mn:ımeye a.ı;ıağıdnld muvakknt 
n a.dde ekle~ı.nü:--tir: 

''Bu niza.mna.m{"l)jn nesrinden ev 
vel muv~ veya fahri oia.ro.k a• 
@stanlığa tayin e<Ulmis bulunan • 
fardruı l'..I"Dl edenlere ve kfı.fı bilgi 
knzandıklan, çalıstrkı'Ul S("J'friyat 
ve lfiborntuvn.r eeflcr; tarafından 
tnsdi1;: C><lilenlerin asistanlık mUd • 
cletleri eski 63l1;1n.ra ve htil<Umlcl'e 
röre hc"ap olunur. 

2nyadmn ta !iye 
ı !dalar 
(Baştaraf ı 1 inci $01/f ada) 

yanatı b'JyUl( b1r c\ıdigc uyanjırmış. 
tır. Frnnsanın ı;ınal ııltmda b:.ılu:ıan 

\•e bulunmayan kıs;mlarmdıı yiyecek 
maddel rlnln glttlkçe RZ.llmaktn ol • 
ma6llla. rağmen Alm:ınlar, lnglılz 

akınları ytlztı.ndcn meskenalz kalan 
binlerce kimseyi. Frn.neaya naklet ~ 
mektedlrler. 

Par-'B c1vurındıı KolODya.d~ tahll· 
ye edilen 30 bin çocuk ve 1.0 bin bt1.. 
yük vnrdı:r. Bu iUbnrln Frans:ı. zl -
rant na~rmın dıı. Baytedlğl gibi nzo... 
lan menba ve lmkA:ılıı.rla. b:lytlk blr 
nU!us beslemek zorundı:ıdır. Bu hal 
.Almruılarm Franendıın ztrnnt işçile. 
rlni çekmelerine d,mırrolu mııtzemc 
sine ve bu ara.da 100 lokomoUfc el 
lcoymalllrm:ı. m!nl olamamaktadır. 

BulgaT maliye nazın 
Berline çağırılclı 

VA KIT 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Pamuk qağı 

f igatları Ha.rkof ve Kursk kesimlerinde 
Alm:ı.n ve mUttefik kıtaları biltUn 
taarruz cephesinde dU~ m:ıf• Ticaret vekaleti 'bir tebliğ 
lup etmişlerdir. Bir Çevirme taar. ne§retti 
ruzu neticesinde mühim Sovy.ct 1 Anltam. 4 (A.A.) - 1ktısat vc. 
kuvveUerl çember içine almmıetır. kfıletin:le~ bildll-.llımştin 
Seri t~'killer Don istikrunetindc 1.7.942 t.:ırihlnden rofine pa.."lluk 
lkrlemektedirler. Muharebe, tar. ynğnım mu:unele vergisi dahil ~ıp
rip ve tayy:ırclerinden mürekkep ' lak olarak toptan fabrika.da teslim 
filolar taarruz hıı":"eketlerine de"• satış fiyatı kilo başma 77 kuruş 
teklcyere:k dU~am insan ve ma·. ci::ıro.k tes'bit edılıni8tir. Toptan 
zemece mahsus kayrplara uğrat. ı;atrş asgari bee tcneke<llr. 
mışb.rdır. Fa.brikalar asgari beş tenekeye 

lUUKABİL TAARRUZ kadar satıB yapmağa mecburdur. 
l\lo 'ko\'n, 4 (A.A.) - TM ajan. Rafine pamuk yağının ikinci ve 

emm bildirdiğine göre, Kur.;k cep· üçUncU ellerıie azami fiyatlan zey 
besinde Alman taarruzu durdurul tin ynğmd!'.ki esaslar:ı göre fiyat 
mue ve Mareşal T:imooenko ordu • milra.kabo komisyonlarınca aynca 
lan mukabil tanrnızlara geçmia - tesbit olun:ıcakllr. 
lt.rdir. 

TİMOÇEN'KONlJN BİR 
MUVAFF AIHYETİ 

Bursa - Mudanya hatbnda 
trenler işlemeğe başladı 
Ankara, 4 (A.A.) - Sel istilô.sı 

~iizündcn iki gi.lndenberi seyrllsc. 
feri duran Bursa • Mudanya hııt· 
~mdat.i tnhıibat süratle tamir c:di_ 
lerek bug1ln saat 15.30 dan iti:bn· 
ren trenler tdmır işlemeğe başla· 

Kuybtsef, 4 (A.A.) - Mareşal 
Tanoçcnko, M.oskovı:·Rostov demir 
yolundan Voroncz veya Gordok. 
Sivn.stopol istil:ametlne giden Al • 
n:an b;ıs~asııu durdurmu,tur. M:ı • 
resal Alınan hücum tümenine ö • 
nemli tank kuvveUerile mukave • 
rr.et ederek ge<lik nçılm.asııın m!ini ını~tır. 
clmus ve Alınanları 60 kilometre ----rı-----
daha. cenubta ve:~ ve Biclo • T e'lif hakkı kanunu projesi 
gora.tta yeni tecrübeler ya.pmnğa Ank:ı~, 4 (Vnkıt muhabirin • 
mecbur etmiştir, den) - H:ı.kkı telif kanun projesi 

Almanların başlangıçta sayı üs _ Uzer.indeki çalıg.mala.rn devam o ~ 
tünl!ii;"İllle sahip bulundukları bu lunm3'ktadn-. Projenin meclisin bu 
yeni ocphede Sovyet kumandanlığı ~neki içtima. devreslııde bi.tinlece 
fs.ştrlmac::ı uğra.nuı.mrş olup Har • ğ'i bild;.xilm~!ctedir. 
kof istikametinde yeniden ı;iddct. 
ü ·savaşl.:ır olmasl ihtimali vardır. 

Timoçen!ro, Alınnn tanklarını 
muharebe meydanında kalm~ğn. 
DlC'Cbur etmis, ~en yaz esruısıncla 
yapmn,ğx fi.det cd;.."ndikleri gibi bil· 
yük hamlelerle ileri a.tılm.-ıları:nn 
mfuıi olmuştU'r. Sovyet tankl!!.n 
\'e topçu.su d~nr her kesimde 
dar 'bir cephe üzerinde muharebe 
a;a.bul etmeğe mecbur bırakmaktı!. 
C.!J:r. 

SOVYET DONANMASI 
Sofyıı., 4 (A.A.) - Dnei~ gazt' 

lesinin bildirdiğine göre, Karade• 
:rıizdeki. Sovy(>t dollnI1lJlaSlIUn bil ... 
)1ik bir k'rsmI Novorossisk limnnı
na iltica etm~. Alman tayynre. 
leli bu Jima.l'..a tna.rnız ederek bir 
ç.ok ha..--p ve ticaret genrllcrlnl ha• 
mm uğratmışlardu. 

15 bin AIII11..<ı ID!lktul cJUıJttı 

1,ondra, 4 ( A.A.) - Doı!u cep. 
lıeslndc bilhassa Kursk kesiminde 
g:ıyet şiddetli ('arpışrnnlar vuku 
bulmnkl:ıdır. Diln gere ynrm Mo~ • 
kovada neşredilen Rus lchli~indc, 
Ruslar, Rursk kMiminde Almanla
rın bilha.,o;n şld !etli tank bücumhı" 
rını ııüc;kürtınüşlcrcllr. n r cünde 
250 Alman tankı tahrip edilmiş, 

15.000 den fazla Alınan öldüriil. 
mü~tür. 

Bcrlin, Kursk muharebesini Rus 
seferinin en şiddc-tll Sa\•tışı diye 
\•asıflnndırmakln \'e rakip tank \"e 
hııva kuvv<>llcrinin birbirine denk 
olduğunu bildirmekte .., e neticenin 
belirsiz oldu~nu itiraf eylemekte. 
dir, 

StvASTOPOI.DA ZA1.1AT 
MosltO\'a, 4 (A.A.) - Mo •. _,,-a 

radyosu, Alman':ırm S~t.öpoln 
karşı yaptıkfo.rr oon yirmi beı:ı gür
lü!t hUcum. esn&mda 150 000 su • 
bay ve er kaybet•ını tini bu sab.:ı.h 
erltcnden söylıer.ıi~r. Almanların 
bu müddet rn.""frnd:!.ld malzeme 
kayıplan 250 den fazla tank, tak _ 
rlben 300 ta:yya.re ve 250 topu bul 
rr.tı<:ıtur. 

8 ny silren mub!lsara renasnıcla 
MThvt'r kıtal:ı.rmdan t()pyekCın SOO 
b n ölü ve ynrab veriınti tir. 

7 hsz'!.randan 3 l.cmrt'u.z:ı. kadar 
Sovyet .kayıp1:ırı 11.385 ölü, 21.099 
ynralı ve 8.300 kayrptır. O AlT...a:l 
piyad.? t:ümcni, 1 Alıruııı tan."< ili· 
;r..e:ni ve 3 Romen piyade tümeni 
son 25 glln içinde bozguna uğra • 
trlınıı>br. Sovyetlerin 7 haiinındnn 
$ temmuza kadar o'an malzeme 
ikayıblan 30 tank, 300 top, 77 u • 
çakttr. 

ALlfA?lı'LAR ~ GÖRE •• 
Uhranyt\ cepb~i, 4 (A.A.) 
Shııst-~lda b5ıiaı.ç yerde çar 

p~la.r devam etmel<ted~. mr • 
kaç muka\•emet yuvası henUz nev_ 
:ıri1dane mulcı.vcmet etmerkt.OOir. 
Ga.mizonun daha kuvvetli olcl'uğu • 
nu zmneden tı.L.~DL'!ar lT'-ıhfillerde 
a:lm:m es;r adeöinin az11ğı ha)Tet 
11Yadtrmmt.Ir. Bununl!'l berrıb r, 

Basma alan kadınlara 
musallat yankesiciler 
~. Hasfnın sokağm<la 

2 numn.r:ıdn otlll"an İffet, dün yer
li m"llar p-... mnnda. b3sma alırlten, 
knlaba.lık ar.ısmd bir ynkesicı en· 
trWnin cebinde 'bulunnn eek•z li· 
ra ile tek taşlı el.mas yilzUğUnU. 
ve bir alyansını çalmıştır. 

Bun.da..n bs.'.ikn gene yerlimallar 
pazarlarmda alış veri!] eden Bakn• 
köyli\ Refika adında bir kadının 
cln J O lim<ır ça.lnınıı.•;trr, 
~hıta. bu hususta sıkı tertibat 

nlarak hırsız;nn araŞtmnağa bn~
J.m.I§tır, 

----410----
Amerikada günde 3 gemi 

İn§a ediliyor 
Va~ngton, 4 (A.A.> - Bahriye 

nermret.i Amerikan tezgablannd.a 
cimdl sUndc ÜQ ~ in a cdlldiği
;r..i bildinncit.teQir. Bu suretle Ruz· 
Yeltin C.rztLqı.ı yerine getirilmf.ştir. 

Almanyaya 170 bin Fran:sız 
İ§çısı gönderildi 

Farla, 4 (A.A.) - Almanyadakl 
Fronsız 1§ ~berler merkezi, Almlln. 
yadn çalışmak Uzcrc Fransadan ay. 
nlıı.n kadın ve erkek 170.800 ı~çldcn 
57,100 tanesinin Franss.da.n ayrılma. 
dan evvel orada ikamet eden ecnebi 
tebaası olduklarını bildiriyor. 

Yugoslav kralı V~ingtonda 
Nevy<ırk, 4 (A.A.) - Yugosıa,·. 

ya Kıralı Vasingtonn varmıştır. 

nm Kerç boğazında harckc-+e ba§ • 
!ama.dan evvel bu filoyu. dağrt.."ll~ 
~teruğiırl göstermektedir. Ç!lnkü 
Ahn:ı.n hnrekatı Rus filosunun 
muhtemel bir taarruzu ıle sekteye 
uf;rnıyab.tlir. 

Kul'Sktn birkaç nokt...ı.dn dlq;m"n 
şidd tle muka.b'l turnıza ı:'eC'.mi • 
tir. Bununla. beraber bu taarrıu: • 
lar Mare,,<ıal Von Bock taraf'mdnn 
Y'a!)ıbn ta9JTUZlar kadar :;idcletli 
deği!di·r. Vokonejcnin cenubu gsr. 
bis3ıde Alman ileri harek'"'ti va • 
\'a!}lu.:ınqt.Jr. .. 
J\lUllAIUrnENIN so;o.: V.\Zlll!.'Tt 

Sofyn, 4 ( \.A.) - Alma.nya ma Sovyct mt'c::ıv.emetlııin son derece 
llyc nazrrı: von l{rozlg'in d:ıvetl U.. irntçT o'ınası ölU ve ~"O..tı\lı e.Mdi • 
zeri.ne Bulg:ır.istan maliye n'lzm nin ~a- s.:ı:vmından f'O~;: ol.,.,nsınt 
Be ılof bu aah:ı.h Berline htı.r~ket muc!p oL"ll,..•tUl" ~i~:topol l'nı!!Itt 

• Gtıne§ kendl ıcın:!ckl fırtm:ıl~ 

1 
etm' :tf.r. ve ıı.s'ceıi trfl~"'erl i1e f1ehrlll e~ 

Ukr:ınya c~plı~si, 4 (A, \.) -
Eiy ı;orociı.ın şn:rkmcfa A manlar 
Trous!myaclı:ı.n cenup istiJ.·..amctinde 
taarruz etmektı:d.r!cr. \ olşansk 
cebi henilz ika.panmanllı;fhr. Göril • 
nıUşe göre, ilerliyc.n Alman mUfl'{'. 
zeleri Os!kol nehrine varmış bulun• 
maktadırlar. Burada Sovyet top -
~ularmm işti.raKiyle muharebe ce
reyn:n etmektf>.Air. Kup)aiıskm ş:ır 
km.da şidtletli çarprşmn.l.n.r olmak _ 
tadır. Ruslnr bura.da. Veronej • Ros 
tov hnttınm kesilmesine m.8.nl ol. 
mak ~in bUyük gayretler sarlet • 
mektedirler. Sovyetlerin Trebib • 
aı.~ şimali gatbisinde ynptıklan 
~etli mukabil taarruz geri piis
kilrt:Ulmil!:::t\lr. Umumi surette 
Kursk ile Lis:ç:ı..nsk a"raSmdaki cep 
henin vaziyeti pCk müphemdir. 
Bazı mahallerde girintili çıkmtılt 

olan cephenin muhtel!! ke31mlerl ara. 
sında. lrtllnt yoktur. .Almanlar ve 
Ruslar tarafmdaR husule getlrllen 
ceblcrde do hal böyledir. Şimdi bu 
gen I} cephede cereyan etmekte olan 
muhnr~benin ilk hedefi bu cepheleri 
dilzeıtmek ve mUmklln olduğu ka. 
dnr dllz l:ilr cephe kurma'ktır. 

esn~da. ıın: tızcrl:ıde lrtı.r1'lda.n fır. ==========-=====:.! m\i'ı!m h:..nJıı.rr 1·1111,.n·Im<ı.z bfr Jınl 
tnuılD.r ihdac edlyo:-muş! O haWe gl.\. , _ ~edi,. Ci.i'lkii Rusı.ar cıe1dlı:rıccl•"' 
nea bQyük 'llll:darJ:ı. elc'ttr.ği haiz. ı r- ııı .; ;;;eı e~ ? 1 t..vvel Um~da o~fer rtl~bil'°cf1c v -
d1r. Yahut zlyıı llc d lttrllt :ır:ı.sın:in ~ e ~:::: .. _ :iyette H,. f,.k l"'err.i r•ral:ır.-ım 
bUyük fark yok. Mamafi hnva yaL 1 - -- "*" kr. r.• vr~ lıı>:p 'nl }ınvııvrı tıf'•ır 
nız buJ"JUu old:.ı[;'U zamnn ile oldukÇa {Dlrl> canlı, cd.rlm) cnnlıltk, (dl. !""'!: t-,.rlrr. A lro,...,, hnvn kııvvetle • 
§tddetll rnz~~rlnr t'stıtı zam!l.n arn. rl!mc) c ıı1anm., d m kUr. ,.;11-n ı:''lm' t Ifom ~ 11iz filfl""'"l.\!Jl 

mnds. gUnc 'l zlyasın<!ı. bir talıwvül Vt\. • No' {t. ' Md ı n~vt) yerin- ·u;r11 .. t"1! ı- l·ınrltıi'\ı Anr-p.'l \"'" 
gormOyoruz! Anla ılcy:ır ki arzm (dlrlı"l} d meyi d 1 ln,,ıı,. ·.,VO"" • '> 'f''.,fi ..... lm"rl-ırr,.,rı ; : leı lcnıek lstemekt:ıdirlcr. Muharebe. 
mihveri ctrı.ı.~mdn ddn:lUğı.inUn do bu B zc göre C r lme) demeli, (dl· .:.,,...,• l;'r • 11 ••,. lY\TYlı rrhl" ., 

1 
lı>r bllytlk bir şiddetle de ·a.m ctmek-

Tnganrog cephesinde Sovyet kıta. 
ları 3 temmuz gecesinde ba:1layan h~ 
reketıcrdc Stallno • Ta-rl\nrog h'.lttı. 

nı k mC'k ve Mtus nehrine kadar t. 

veç~ tıı.rkmda. det;-Uız, rlm) d•mcmell. edilm<.'si Alman ~ "tı.rmmıd.,nlı~ı. tedlr. 

Mısır barbl 
(BO§tarafı 1 inci ııaııfada)~ 

lNGtLtz T.EBı..101 
Kablre, 4 (A.A.) - lnglll.z orta.. 

~rk umumi kan:ı.rga.b.mm tebliği: 
DUnkU cuma gllııU Eelalemeyn 

~lgesinde doğuya doğru bir bulan 
ynpmağn. teşebbüs eden dU,,mana 
kuvvetıerlmlz hUcum etml§lerdlr, Ha. 
va lruvveUerimlz ortaprkta §imdiye 
kadar misll görlllmemiş bir ölçUde 
kara lruvvetıcrlmizle işbirliği yapa -
ra.k dll§mımı bUtUn gtln hırpalamış • 
lardır. mtalarımız blrtakmı dllşman 

tanklarmı kullanılmaz bir hale ge • 
Urml§ler, 40 top ganimet ve yüzlerce 
esir almrglardır • .Avcılarımız 16 Yun. 
kers 87 ve 7 tane .Messerşmlt 109, 1 
Mn.cchl 202 uçağı dll§Urmllşıerdir. 

Sldl Barranlde ini.§ alanları. ordu. 
gft.hlar ve yollar tallrnıza uğramı§ ve 
4 Messerşmlt 109 yerde tnhrlp edll. 
m!§tır. Dllşman Maıtaya yaptığı hll.. 
cumlnra dün devam etmlşUr. Blr 
Messer~lt düşUrülmüştUr. 

ALMAN TEBL1Gt 

' - , - 19J 

/ Malta üzerinde . 
9 mihver tayyare!:ı 

dGşlirlldil 
Malta, 4 <A. A.) - Pcrı:cmbt 

akşamı Ma.lİ.nj'Jıı kart1ı yapılan iki 
dü§man akını esnasında bir A! • 
n:ıan ve bir İtalyan av uçağı t.aıı. 
ıip edil.ınbj ve daha başka av u· 
çakla.n hasara uğraulmı§tır. 

İlk altın mihver av uçaklarm • 
dan mürekkep bir devriye tara • 
fmdan, ilduei akm av uçakları re 
fakatinde az miktarda bomba u • 
çağı tamfmdan yapılmır;ıtır. 

Per.scrobe akşamı g~ vakit bi. 
ten 24 saatlik müddet zarfında 
tahrip edilen d'.1,."l!Ilan uçaklan ye. 
kfınu 9 u bulmu~tur. 

Avrupadaki Amerikan 
tayyarelerı 

'(Başlarafı 1 inci sdy/ada) 

Berlln, 4 (AA.) - Alman ordulo.n mtırıettcbat tara!mdan ıdare edııeo 
başkumandanlığuım bugUnkU tebliği: 
Mısırda kuvvetle tahkim edllml§ 

olan ElAlemeyn mevzlıne karııı mUca. 
dele inatla devam etmektedir. Dil§· 
manm gönderilen takviyelerle yaptı_ 
ğı mukabH taarruzlar §lddetll çarpış 
malar DeUccslnde gerl pUskUrtW.. 
mll§tUr, Yeniden birkaç mukavemet 
yuvası yokedllmiştir. 

Yapılan tıava çarpı§mıılarında. Al. 
man ve İtalyan avcıları 28 lngtllz 
tayyaresi dilşUrUlmllşlerdlr. 

lTALYA.N TEBLİG1 
r.om:ı, 4 (A.A.) - ltalyan o::dula. 

n umumı knrargll.bmm 767 numaralı 
tebliği: 

Eeltı.lemeynin doğu ve cenup bal • 
gcsindc muharebe meydanına asker 
ve malzemccc Bnmnll takvlye~cr yı • 
ğan dllşman, kal'§l taarruzlarla ilerl 
hnreketlmlz1 durdurmağn tc§cbbUs 
etmişse de çetin anva.şlar esn sındll 
birliklerimiz tarafından sürntıe ve a. 
zlmlc pllskürtUlmU§tUr, 
DUşmanm mukavemet merkezleri. 

nln tedrlct surette ızaleslne devam o. 
lunuyor. DUn bUyUk birliklerin ha.re. 
keUnl desteklemek için bUyUk bı.r 

r;ayretlc çalıııan mihver uçaktan ye. 
nl muvn!fnklyetler eıdc etmlı,ılcrdlr. 

Alman ve ttalynn av uçaklarş ekse. 
riya sayıca kendll~Tl.nc çolc nstUn 
teı,ıklllero karııı yaptıkları muzafto. 
rlyetll ve sürekli uzun bir savaşta 2S 
tngil!z uçaı;:ı dUşUrUlmtıştUr. Uçak 
tcşklllerlmtz snveyı,ı kanalında Ismıı. 

tıiye hıı.vn Umonma hücum et~lşler. 
dlr. Bu llmand'l tnzla sayıda tnfilflk. 
tar ve yangınlar ı;örtllmU~tUr. 

Maltnda da gece ve gll!ıdllz bom. 
bardımanlnr birbirini takip etmiştir. 
Bu harel:c~ler esnasında nvıı.şlar 

neticesi 2 Spıtfıre ve yerde dnba baş. 
ka Splttıre tayyaıelcrl tahrip edil. 
mt~tır. GUnJUz yapılan hareketlerde 
biz 4 uçak kaybettik. Port Salt açı.. 
ğında İtalyan torpil UÇ'lkln,.ından 

mllrekl<cp bir devriye orta tonajda 
lkl dU,man vapuruna tsalrt ıu.ydet. 
mtştlr. 

SON 'ÜÇ GÜNl"''CK 
l\.i.UIL\REBEJ.I-,R1N T .. \}i'>:İL ~l'i 

Lonclrn, 4 ( A.A.) - Röyter a _ 
j-:ınsmm dıplomatik muhabiri yaz·. 
yol': 

Llbyndan nlmnn haberler sara • 
h::.trn dn! n. h idir. Sc'dzinl' orclu 
oiınkU muk'lbil ta .. "ruzunc'ln mu • 
\':ıffnk olmu tur, Fakat ı;imJi blr 
mukabil lMrruz, c!e\T~ ine ı;irmİfi! 
ohlu'1u ıç n e~·veldcn sevinmek doğ 
ru dc~ıJd;r Tı:!iebblls hen\iz Ro • 
n· ldeT\ nlmm .rnıstrr. n ııunla be -
rr. :-r, ıu:kcri bir sö:C'il hug'Jn R"'. 
m 0 lin ilerl"mı>r e muvaffak otama· 
öıwrnı söylem: tir. 

Londr nm s liılıivl'tli ma'ıfı'le -
rir.ı'I<- 6-0n ü r,Un i~inee yn.ı.ıılan lın· 
rckfıt f!Övl ... huJ~'i'l erl'Jr.lektedir: 

Car<:a'Tlba gilnü R.omd Et Alc _ 
mcyn r .. , ~"i"d" üı: ke~ taarru?a 
geçmiştir. Bu taa.rruzl.arm ürüncll_ 
sU pe<k siddetli olmu..5tur. Akşıı.ma 
doğnı ~.ark ist::ırnm .. tincle vaprlıı.n 
bu harekat esnnsmda giin- as • 
kcrlenmizin gözlerl:ıi kall13.,'itrr 
makıta id. Alman ve İtalyan tPb 
lir;-Ierindc iknyrlcd'l:cn geçici mu _ 
va.ffa.kıyet ya bu ta:ımtz vcva hns 
ka. bir t":ımı:z Cfi!l3Smd.-ı t-1dc edil 
mişlir. Bu U>bli?IE'rdt- mihver or • 
dusunun nıa.iilfrn tnırlliz ordusunur. 
bo.k.velı:>rlni t:ı1dp ettıği kaydolun· 
nrnl,......a.ydr. 

Pcrşerı:.1>e sabahı sakin ~ı:m~. 
fakat &Yl~~en sonra hU ii.k bir te
;ırnız bflJ'ln.nuı:;tır, Di.i~ .. n niyn. • 
f"!..,,.,; u ~er bnı;a. geı-irilen ton~u. 
nı:n hfmavesfnde hare'kf:t ehn,,..,ı: • 
t.tnr'li T()1X'U, l!'"liP bir ilıti!"lA.l(' 
!ol'lhrntılZI tab.rp etm<'k ve bu mı• 
rl''"lc Y.!?'1ı1t tın~nrlarm b~r mınbyn 

uı'!r:ım:ı.<lan ik'rlcme'eri11i t ... min Pt 
-mek maktıPdJvl~ b 'l. ge~lrilrr.i-t:. 
Bu ,.~,.,; ·et b>~'STJl'ln. tn~ıi.,ler 
crnunU\"I mukılb 1 t .. anı.ı? . .a f."e<'mi~ 

Jcrrl:... .Alm'l.tl ;:•rhlt unsurlıın bu 
mııkı.bil tasu-ruzn lı::a·YI kovmıık ·
rln i"'tik-ımı>t1·•~ el ;-:r .. ....,.,; .. ınr 

ve bu scb~T.'1 ~ !"ı"1ıd-.:yi him3ve e • 
,: .. .m.Mn'<;lerol.r. Neti,.ed dür1'7'-:ınn: 

htı!T'ı"m nkim knlm ve ~'drl,.llc 
~.'rt.!lılnn bu çarpıı;.ma neticesinde 

6 tayyare de dahil olmak üzere HO· 
landada dllşmanm hava mcyda~ları. 
na taarruz etml§lcrdJr. Hamstede ve 
Alkmıuır'da bomb31ar havıf&, meydazı. 

lo.rınm muhtelif noktalarına tsabel 
ctml.§lerdir. 

Valkenburg hava meydanı fidt1etl 
bir mltrnlyö~ ate§I aıtına altnmıştır 
Yerde bulunan bir dllşman avcısı 

yanml§t.Ir. 
DUşmnnm karakol gemileri de Ho

ln nd'l sahnt açığında taarruza uğra.
nu,,trr. Bu hııreka.t netlcestnde Ame· 
rlkalı mUretteb:ıt tarnfmhn idare 
cdllcn iki tn.yyare de da~l olmak U. 
zere S bomba tayyareeı dönmcm11ur 

lngttterede Amerikan bslerl 

Londrn, • (A.A) - trlandada bt1· 
ıunnn Amiral Grl!fen'nln k"Jmanda • 
sındııkl Amerlltnn filosu taratındllJI 

kullanılan Londonderry UesUndPn \Ntf 
kn. bUytlk Brltnnyadıı Amerlkalııat 
için yeniden Uç deniz üssU bazırıan
mnktadır. 

Amiral Grlffen'ln filosu bir zırbl 
birkaç knıvaz5r, muhripler ve yar· 
drmct gemilerden m'lrekkeptlr 

her ikl taraf da kayıplara uğra.mı= 
tır. 

Cwnn gUnU Romel, El Aleme)rtl 
deki lngıliz mevzilerine bir netice 
vermeden yeni b'r ta:ı.truzda bu , 
!unmuş ve bu arnda tanklar ka)'• 
bet.mi§ ve toplarından 40 ı alın • 
mıet.rr. AS!t::rlerindcn blrkııç ytlıO • 
ce esir tlüruı~tür. .... 

Rnm:ı, 4 (A.A.) - ltaly•ın u • 
ınumt kr:r:ırcfL'lu tan>.fından bu • 
gtin n~!iTedilen tebliğ hakkındll 
tefsirlerde bulunan aıomale Dftn, 
!ia g<ıZ tesi lngilizler'n J.~l Ale • 
ır.e) füle ~ ettikleri müdafn 
tertibatını tar'f etmektedir. S \hil' 
<len El Alemcyn'in içerlcıine ka • 
üar ve M'l1<7art•Lııbbaktan Gatuı .. 
rn b::ıta.l.tlıklnrma kadar uz.<ı.nnn bıl 
kuvvetle tah'-im edilen hat cenuP 
krniminde lt:ı.ly!'ln ve Alman ku'" 
vetlerl t'imfrnd~n yarılmış ise de 
cr~rr iki kes!ır.de inatln dayan • 
ma1't.ndır. lngilız kumandanlığı o
rs.ıin n teşckkülUnden istifade e 
de.ek mild!lfaa hnttr.-da bütuıı 
me·.·C".ıt km'\0etleri top'am1 tı.r, B 
kuvvetler aro .. mda v km ve ortn 
f;IU"ktan gf>1irilmi~ olan askc~ler ' 
le Irnktan selen b~r Hrnt tümen 
\•ardır. 

Bundan bn.c;da tnınlf.Ier Kahıre 
,.e lcıkend"riYe ntelye'cnnde tn ' 
rrir ed:lmekte olan btHUn zırhlı 
,.:'.Srta!arla e"nubt Afrika ümanl , 
rın'i:ın getlıilmjı1 olan Grand tipıtı 
C:eki yen1 Ameıi.!mn tanklon dn 
d:ılıll ('tlmR.k Uzere ltJtün zır?-!? l'"'' 
vct !eri muhar~bcyc snnnuqJl'rclir. 
!ngliz kumandanlıih Mısırda Ak • 
o.enizin, yakın ve orta ~rknı uıı..: .. 
telif kesimlcrlndrn getirilen biiturı 
hava kuvvetlerini M13II'da tab~i<l 
etmiştir. Bu kuvvetler 24 saatten.. 
bE-ri faaliyete geçm!ş ve bt.ınlnrtll 
ehemmiyeti dtinlil ve bu@nk11 
resmi tcl>llğlE:l'de İngiliz bava kıı" 
vetler'.nc uğrntt1an mahsus zayj • 
atla da meydana çrkmıı1trr. 

fngiltz m•ıkavemetinin görünlir
de iki hedefi vardır, Mihverin bU• 
yük kuvvetlerinin ileri hııro.:tcrinl 
geciktirmek. İngilizlere Nil del • 
tam u.zurlui;'-mcn yl"ni mUdafaa hııt 
lnrr l!<tZ11'lamak 1.amanm1 temin et' 
mck. Diğ~ cfhctten ltı:.lyan .. J, '• 
rı'.ln kumandanlığı mihver bMi.klc" 
rini.'l t::mruruvle serbest geçmes!!\1 

tem1n için El Ale.-nevn mUclnfa& 
rebekderini ortadan kaldırmak i"'• 
tcmekte<liT, 

Fuzuli'den secmeler: 

Da~ıdmı:ı nALı ıkd.I zutrann 
~a.ı sa~ı 

Fltnf' ehil olnmn cenı•ı pt•nşlin 

OUa ycf: 
DUn rıızOU !('L\ Pd.p geı:mı, 

mcy.U m~ ••kt."lll• 
Tc\ b C'd p lnı yıı.ru:ın i, ten pe!ôi. 

m:ın oba ) cl1 
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:J.~ic pe ~at' .. fŞEHiR HABERLER1:~ ~~~ 
Yuz senelık tercume eserler a - Olayların nıarıfelı ! .... ''""" i doıa,., ...... fog;ı;, 
Ve kall.teıı· Tu··rk h . 1 1 Parasın ap an bir Obylarda, çat'IDlızın uknlahırıru ~~~:;s:ı:e:~!~; ~~::~ m U a r r 1 r er 1 ~lııya ı:;amarlaya mateden f8• Jıarp ejderhasını bcsllyemiye?rek 

v ı •• k a• •• liırucı bir hal Yar, ~1ikccek diyenlerle lmrşılaşıyor-

Vazan. SADBİ IRTEM eg ence u unu gijı.:otu:ı:..:1~m~f~~h f!~~~ du~ vakrtt:ınberl ü9 yıl gec;tl, Al-
• ı.. lcıJ ul Ö-a .n -.'1.. ki dan ı;ıkarmışla.r ,·c: manya, ~ kalmadı. Adrlya.tik, 

Anltra cadlle51nde blrk:ıç tabiin ınekte, pn.zY ona göre nizıunlıın • Sar.ra.v. e..,..n &:ımlmc.ıı açınca anŞam - Alt.ı haftada her 5eY biter, İyonyen kıyılarına lnclJ. "Glrlt"i 
diikkllnma uğrıı.dını. Bu eski Ye c. nınktadır. Şu halde edebiyat eser- abbab!le parası ın Sil' ol g.rt;ına gördü Rusyadl\yeni nizam kurulur, "Ros. aldı. Mııltaya. göznçtımındı. Jşte 
nıektar a.rkada.şln.rbı ayaküstü ko.. lcri hakkında da moWr, lokomotif ~ j 1of"truı füıflmsl:ıra bir srçrayı~ta son ajanslal'\la da arhk ~lütta. 
bVfim:ılannı esnamıda dikka.te b'\• l"87ffesini görmek tercüme nrıı.ek · Ka.dıköyündc oturan Tevfik adın yaıwld3.ki k.ıdmlar bıı ufek trfek ı vanlır. nğm döğül~ğc bnşlnmlığmı oku· 
yık bazı müşahedeler elde etmek Jere dü'1Jlüştür. 'da b'risi ıevvelld gece vn.purdn yaralzm ehemmiyet vcrm~ler Demll;lcrdi. Toplar gürleıJi. )'onn:, 
fırsatuu kaza.ndnn, Bir kahve, vo Sosyal hn.yatmuzm !'!On asra ait Sndiye ~e Muazzez ndmd~ fki g-en~ ve y:ınlarından geçen başka bir 

1 
~r~ılık?' lld ccıılıe; fkf yanartl&ğ l'ine bu lif ebeleri, Ubyadıı 

bir çay içimi müddeti içinde dük Jıususlyetterf.ndcn birl olan bu hal, kadınla tnnşnış ve kendilerini bir 1 trJksiy:i durdurarak Hacı.osmıın ba· ı 2mcl~ :;ıbl t.u~;uı:tu. Altı ha!~ fırtına. bulutJ:ınnm blrlktiğl gün.. 
kfınianı. gelen mti~torilerin iste. bizlm fikir ,.e sanat hayatmnzı tıı. g<:zintlse d:ıvet etmisUr. ymndaJd gazinoya gitmişlerdir. 1 geçt.ı. nltı ay, hır sene g~tl. Hala lerde: 
dikleri kitap lshnleri dikkatimi uımak istlycnler lı;in bir projektiir Kadınlar Bcşiktnşta. oturr.n ~n. Grup bura.da sa:b:ılu lro.d:ı.r .ıçe J.cnıngrad duruyor \"C ~ıvastopol - Slrenaik cephesin<1e artık s\l 
tekti. Bunların pek ~oğu kaUtcll '11z.ifesinJ görecektir. Tanzimattau diye ile F~;&ö.>•ünde oturan Mu~1• rek eğlenmiş ve nilı.n.yet s:ıbadı o ancak dün düş\itüleblldi. Hatta o.. :rckll •ldm3lar ynpılamnz. Hücum 
garp eserleriydi, Genç v.e orta yarr beri dtwom eden fercUme faallye- zcz GUlizanlır. Bunlar Tevfiğin d:ı.· tunca gene otoll'ol:filc biner~ d5n.. r::d:ı. bo~'JL51ll!llarm hata ·Unlü " mevshı:ıi geçti. Güze kıırlnr herke!! 
taki ol.-uyu.culann satuı almak U. ti h&kkındl\ %1\IDan zaman yapılan ve.tini kabul etmişler re bir oto • , mUı:1lerdi.r. Muazzezi Pangaltrda ğu bile soylcnlyor, rahattır. 
7.ere bedellerini tediye ettikleri neşriyat al&kalılan temir cclecck mobile athynrak beraberce 'kalmak mmk!ın Şndiye ile Tevfik, bura .. Kavga. Polonyaya saldın!jla baı;. Buy.unnnş~a.rdı. Fn.Jaıt Jtom('l 
kitapların bir llsteslnl horada yn.:ı- nıahly.ettedir. İsmail Habibin ''Av. üzere Yenlı'l.töyde lfı.r otele gl:tmış· j dan sonra Şa.dlyenhı Beşik~tr.ki ladığı ,.nlot, yine bu yüksok baş. ordulımru bu fetva arln değil, ken .. 
rnıya lüzum yoktur, Gene bu arada rupıa edebiyatı n biz'' adlı e!leri !erdir. U..ı:ltin otıelde yer olmadığın evine g·~lcrdir. Jılar: dl deha!'lile yürllt:tü. Slrenalk geçll-
TUrlt muharrirlerine alt edebi TUrk edelıiyntmm tercUme mab. dan 'burada.ıı d"önmeğ3 mecbur kal· Anoak, kadmla birlikte kalan - Şimdiki S!l.-\'aŞ, tarihin anlat. di. Aşılma'Z ~hretli (ll:ı.1fayn)lar, 
m:ıhlyetteki eserlerin de okuyucu.. sulte:rı h:ıkkmdıı. en bariz bir nıisal mışlardır • .Alrni tes.aaUf otomobıl .. Tevfik, öğleye doğru g5zlerini ar. tığı muhal'ebelere benr.eınez. Artık (Tobnık)lar ~ildi. Mısır smırla
llU' a.r.ı..smda bir alaka uyandırmış teşkil etmektedir. İsmıtil Halıibln Ieri 'hım Hrıcıosman b:ıyınndan tığı ve cli.7.danmı yolda<lığı zamııu &lper harbi. oynak cepheli tabiye n atlanı:lı, Şimdi Delblarm ı;amur· 
oldni;mlu is:ıret etmek gerektir. bu ~eri Tanı:lmattanberl memle. geçerken, fazla silr:ı.t yUzUnden ı pnro.Jarmın yerinde yeller ~ğini hıırbi yoktur, Ordulu, =-ımrlıı.rıı Ju sularla <lolo hendekleri a1°M1D" 

Fnydah t:ercllme e~rlerıe ka.li· kettel'i tercüme stoklan ,.e kalite <icvrilmiş \'e şoför ile kadın'la.r da 1 görmüş, dethal zabrtaya müracaat gülle gibi ~.arpııcalt ve yıl<lınm h1o da boğuşuluyor, tskencleriyc cam.. 
teli l'Url< muharrlrlerlnin klbtplan Jerini derecelemek isteyenler itin dahil olrn.ai~ u7.eı:e yolC'Uların hep. 1 t.'l.mi,r,tir. ziyle Uil\eler aljılacnk. !an top se5Jeri~·le zıowrdıyor, Ka. 
8dcta birbirini siirüklüyor. Fakat emsalsiz bir hazinedir. si de hafif 6Ul'ette y:ıro~mr. Bunun üzerine Şadiye yakalan • Jfülmıünü ,.<"rınl,lerdl. Jılrcıdc t.eli..5lı foplantılar var. Bl .. 
burada .elıemmiyetll bir noktayı i Türk edebfyatma JŞik vazifc..<rf c":rr. m.n hc.m hft'SIZ11t, hem de otomob.l zlm bir zamanlar Snrlyede uğradı. 
t,,arct etmemek yani büt\in moko • görmek 50n yüz yıl içinde A\TUpah La:kl:n otele gitmeden evvel HL • k32.33l etrafında tahkJknta başlan• Orduln.r, demlrlıer.e bUrUnmU~tü. ğnmx hlyanetlmn, İngilizla.n Mı • 
motif ,-az1yctte bulun:uı zihniyeti, muharrire «lilşmUştilr. Bu ı~ıl< yli:L de berlde içmiş olan hovardg, ile 1 mı:ştır, Onlan ort:ı çağm kale lraJlılannı ~rrda arkadan \'UftDağa Jmllaşma91 
teliıkkiyı anlatmamak sanıyorum t:-e»e ı~e pek az fstisnıılarla (Jaj. Jar:ın "I\oçbnşlan" haline getirmek da pek imkansız değildir, 
ki büyült bir noksanlık ola.ca.ktır. JJlA bugünkü üstün seviyenin llcıtii- ç k b h 1 . D'kkaıs·ızlı"kle i~in ne liızmısa. yapılmıştı. Siperle Ra~larken de söyledim ya, 0-

Blule, son asır fikir tarllılnin u.e çıkamamıştır. OCU a çe erı c I ı.Uah :ı.rnsmda, o bith.ez tükenmez laylar, ral;nnmn uka131armı yer-
blr zarureti, bir husucılyeti olarak l'üz senelllı terclhrıe küfüpba.ne- boğuctmo.yı bir kere daha seyret. den yere '"tlrmakla eğleniyor. Bari 
gÖrdti,'Ümijz \ltJna. 6Udur: miz son beıJ on yılın kaliteli faali- 40 öğretmen bu bahçeM o••ıu••me sebeb"ıyet tik, Falmt Ü!; sene evvel yayından bundan Sonra, artık dillerini tvf. 

Ttirltlye fikir, t:!anat örneklerini yeti ile mu1'ayese edilecek bir lerde vazife aldı fıTlayıuı yNlmm, hi\li\ dU,mcdl n mağı öğrenseler . 
• ~'Topadnn aımatrtaaır. h:tlde değildir. Bir sandalcı sekiz ay siper harbiyle nhy edenler, stpeT. HAK.Kl SUHA GEZGiN 

ÖlçU, Avntpa marka'" taşımn.I<- Yüz senelik tercüme ı.;ıtupbanc- t<>tanbul Mnmif :Müdürlüğü her h'-~ ld ler içinde kı~ladtlar. 
: tntıır. Oradan ne ge]lne, ne ~jnin en mebzul eserleri kaliteden sene oldui;ru gibi bu yıl da i.kokul hapse ma Kum O U ========================:::::.::=========== 
~kilde gelirse bir müddet sonra mahrum bir sürü lciiğıt yığınıdır. çocukla:rı:na tatil ayJarmdn. çocuk B;.r müddet evvel, Haliçte Kn" K il b z ı ·ıı 
f:l.'iirklycde bir moda \'Ücude getir· Ru J<iığrt yığını teui kotaylığr, A,·_ bshçelcr.i a.çmıı:;tır. Bahçekr b.r ~pafFl.ya götii:rdüğü Biran adlı arta 1 ÇO anın arar f ası e 

rnpah prestijine dayanarak yerli temmuzdan itibaren fa.aliyete gc~ 'l: r mlişterlsiıtin dikkatsizlikle san 

B• f b •k d eseri de kendine benzetmeğe mn· miştfr. Şlındllilt bunlar Eminönü dalnu vapl!ra çarptmı.ro.k ölümU • kat•ıııer•ı gazoz yapanlar 1 r a r 1 a a ·ruf fak olmuştu. bza.smcla 3, 5 inci Fatihte l3, 54 ne sebep olan Hliseyln lsiml:i. ka. 

Jlalbnld yeni t~rcüme eserJ.crde 27 incl, Bakrrköy 13 üncü, Üs'kü· y:ikçı dün ikinci ağır C".eza ma.hkc.. On beşer sene hapse Uç seneden on seneye kadar 
yangın ekscrİ''Ct olg11n kallt<?li muha.r- a·ar 19 uncu, J7-d..,·öy 35 incı· oktıl· mosi tarafından 8 ay müddetle ha.p 

"' .,...., :uı. .ı..r. o ı d ~lii ta · t ·· hapisle cezalandınlacaklar 
:rlrler tarn.fmdan işgal edilmeld;e • Jsrdadrr. Çocuk bahçelerinde 4 O se, 65 ira n ° m r.mma 1 o. mahkum oldular Gazoz ımallnde kuJLıu:ııln.n limon _ 

Bir i~çi yaralandı, yangın 
genitlemeden &Öndürüldü 

cJlr. Bu st?tt1Je tercüme r.debl)ntı d c-meğe mahkfım edilmiştir. Ka • 
öğret.men vazife alını§ttr. k 66 ı· ..ı_ para cezası Blr mUddet e--ı Knrtala bnll>tı tuzu veya aslttartrlk yerine a.s1t ok. if1barlr, ~refll bir hi:ı:metle liiitilp.. yı çı nyrıca ıra "'1 • ·~ .. ""b 

Dün sbah Samatyn.da bir yangın 
olmuş, Zelım adında bir ks.dma 
e :t bulunan bir drmir inşaat fab.. 
ıSkesı tutu.şmuştur. 

hıınelcrln raflannda yer almaktn ku ödlycccld:ir. ~abUyllk köyUnde bir cinayet l~ zallk ismindeki zehirli blr maddeyi 
Sivil telsizci rsunu -----c>----- lenmiş, 'Murad adında bir çoban, sa. satltklan ve hatta. bu maddeyi kU -dırnu a.ereru, itibarlı Avrupa kül. bitirenler Zeytinyağı fiyatları 3,5 bahattln ve lbrahlm ısımu iki çoban çük kutular& koyarak llmontuzu eti. 

ttirlinden dilimtze Çel'l'ilen eserler Sivil telsizci yetiştirmek için a- kuruş arttı tara.tmdıı.n dövUlmek ve ta.§la başma ketiyle piyasaya aUrdUkleri görüL 
kaliteli Türk muharririnin de TUrk çı:ıa.n kuraa on kişi if}tirfı.k etm ş • Bir mliddct evvel ist.Dılil: vergi• vurulmak suretlle bayıltılm1§, sonra 1 mU§tUr. • 

Alevler fabrikayı birdenbire 
sarmış, bu arada Maksut ad."llda 
birisi ateşler içinde kala.rak muh· 
telif yPrlel'inden ağır surette yan• 

O' ·u..,...culan tarnfın<lan ze,•klc tn- ,_....:ı ·1.~..ı kur ·-1; da bo"'azı telle sıkılarak llldUrfilm\lo Sıhhat 'Ye 1çUma1 muavenet vekA.. " •.. ..,. tı.r: BunUl.l'lan ı~ı su muv"-1" f'.inc t.-a.nıb.n zam dola~'lsile lstan- tt ı tl 1 lcll _,_,_ hallcın aıh.. kip' edı·ımesine imkln hazırlanıı"I. • · p T T d .J .,. e , gazoz ma e.Ullil, 
fı>.kıyi.\tle bitirmiş, biri · · · e bul fiya t mfirakabe •komisyonu tU.. haUne çok muzur olan bu maddeyi tır. Bir zamanlar ''Nnsıl ,.e niçin':" liJı _,_,_ muvnffnk olmm: - f 1 k'l d 3 ı:: 
un an ve.~=- ..., • zeyt'nyagı iyat armn ı o a •" SabııhatUn ue tbrahlm kendllerinl kullanmaktan olddetıe menedllmele. edebiyatı bir sari gazetecilik rüz. tur. DiğCJ'i imtihan \•ermodiği itin kunı~ z:run kabul etmiı1tir. Hu uıın köy muhtan Musta!anın teovlk ettt... !erini alAkadarlara blldirdlğt gibi, • diktan sor..-a kurta.rılmıştlr. 

Ma1'-4rut Cemı.hp:ı.'i8 hastanesine 
kaldınim..... v,.+:cıen itfaiye ateşi 

"an ı"le fikir ve sanat ufuklannıı- m·--""-1• -•---dı f"'--dı"lıniatk t ,.__ -•· d .,~t la.ra öl"'' 
" uv<Uıun. uı=ı= -·- .,, • op ...... ve 'Pt"nuı .. en e .... l!i şı:• ıs-ını, bekçi Halllln de Muradı ... ~r. gazozcularm alaca.klan llmontuzları 
ZJ lcaplamı!'I kalite \"e flkfr adeta lkioo' kursa .... tlril.k edecekleri -'ldir b ...... ~ 

EÖndiJr:ımUşUir. F:ı.brika si.,"'Ortasız 
ufnnıı--1. bı"rer mahlfık lıaline 1 ~ ' rw • dUğUnU, kendllerlnhı korkularmdan nı veya diğer a.ııitlerl kullanmadan 

"' '"""" kurısta mı.ıvaffak o1dl!Kları takdır .. sadece 'bekçlyo yardmı ettiklerini evvel belediye veya bükQmet kimya 
<hr. Nöbetçi müddeimnımıt muavl· 
ni ta.hktltat..:ı e I koymuştur. 

girmişti. Fikirden ve fuıt\ln lcalite <ie bile P. T. T . de l:if!.tihan vcrmc:ik Y apag"' ı ve tiftik söylem••lerse de, ikinci ağır cezada lAboratuarls.rmda paraıııs olarak c\en b:ıhseılen Türk muharriri bir b · tind old··•·•-- hato-latı- ~ 
mcc unye c ...........,. standard nümunelerİ görlllen muhakeme oeUceslnde mub tahin ettlrebllmelerlnl tembı etmı, ~nrip hihiycti tnşmlr. Şôhr~tli facakt.Jr. tarın da bekçinin de kab:ıhatl olmn. Ur. 

Türk mclıarrlri olınal< ist<?yenler Yapağı ve tiftik standard:izııs • --· 
Mayısta gümrük ~el~ri 

Mayıs nymda. Jstanbtıl glilnrU~· 
Jetinin varidatı 4 milyon 600 bin 
lira idi. Haziron symm varldab ise 
2 milyon 250 bin l.i.myı geç:ne~· 
1ir. 

· · bl her .,_ dı,.. anltı.§rlmış, her iklsl de beract Buna rafmen, a.ııl.d okzalik ne <lninıa Öl'ft('k olarak "hafif, d<lıli Buz meselesi hallediliyor yon nı..zamnruneru muc nce ~ ı;• lb hl 
~ ne yapağı ve tiftikletin tip nUınt·- etmişlerdir. Snbahlttln ile ra m gazoz yapanlar bulunursa, haklarm 

ohnryn.n, belden aŞa6 ..... an bahse • İstanbul bdcdiyesı buz l;,ıertnl nor 15 r sene mUddcUe ıı"'ır l:ıapls cezas·. da TUrk ceza kanununun 394 ncU -" ı 1 nelen· lınz.rrlo.mruıktndrr. Bu sene ı:. vf"n ~er er yııızma.cıı, macera nr • mal bir .,..klle koymm• ve her knzndn d _, 
,,.~ -,, _,. 1" ğ •-- ""'nr dn tif na çarpUml§l&rdır. ma deıune göre takibat yaprlacak dan bah~Une!'li ta\"slye edilirdi." buz bulunmasını temin etmek mnk- ue evve ı:ı. yaoa !luuuı, ""' a 

4-...,:lcrln tip standard nfununeleri tır. Bu madde, suçları tahakkuk e Kalitenin en ll<1tün mertt'bcsl olr.- ııM!lyle '-'apmaltta oldu~u tetkikleri. u.r. 

" ı 1 numuneler mühUr lkm l k l b l denlerln, 3 .eneden 10 seneye kadar J'nk "eepiri" bir şahika halinde nl ikmal ctmJ.,Ur. Hazırlanan proje ınzrr an!Illş ve - a ura aTI U yı 
" ı · ti hapisle oezalandmlmıılarmı derpl§ fos:wvnr cdi!irdl, tMdlk edilme!< Uzere y a r ı n en.mı r. etmektedir, 

Küçük bilgiler: Bugiln bu l<ötii, bu hafif, bu beJ. dalmt encümene v~nııx:ekUr. Ad~~r, Demir ithalatı açılmıyacak 
den asat;fdan bahseden, cl<ldiyet - 1 Boğazlı;! ve dcnizsahlll olnn d er • li-· Her yıl açılmakta olan talebclc-

~~~~-o----~~ 

Şeref efendi zıokağı • Nuruosma
nl~do me§rutiyetle beraber Un alan 
Şt?ret sokağına acımı veren kimdir, 

bb, yıv15ık eserleri zaman okuyucu yerlere buz, meZbahanm et nakil va.sı Demir ithn.11 iç.in ithnlAt hır gı· r:n ikmal imtihanıı. h:ızrrlamıı kurs-
ilc ittifak ederek f.:ı.sfiye etmekte talarlyle yapılacaktır. Karada nakil ne milhim mHttnrda a.kreditii' ve • '"rI bu yıl a .. ıl:m1''1\Caktrr. Talebc-

Bir teberru 
Teşvikiye S3ğhk Yurdu sah!bi 

Dr. İbraJı'im Osman GUçer, Be§'lk
hış HaUcevi sosyal yardım komite
si emrine 500 hr:ı tcbc:-nıı etml§ _ 
tir. Hnikevi bu zate toeşekkUr et • 
mektedir. 

d• yat için de iki kamyon temin edil· ?f!mi,tir. Bıı a.kreditifJerle muht .. _ = ....,. •.J 

ır. 1 ll _, """l rll ler derslerine va. lnız ça.lışacaklar-Şim•li bu devreye glrmis buh•. ml!Jtir. Belediye buz b'.lyllerln:ı kllo lif mem e1<e ere oupa.4; e't ve • 

1 'hftc bir ku,.,,. kAr vcrecckUr d ği bildirilmektedir. dır. ~~L -~ ·~ • 
bllir misiniz? 

(Sadaret mektupçulugıı kalemi 

hUle.raamdan izzetlC Şeref efendi) Ertr.si günü 12 ağustos 1918 de 
Nuruoamrınıye camisı karşısındaki 

bütün lu:ı.mpta.ki a.SkeTler ve arka-cvler yandığı zaman bu zat orada ~ yuka 
'Maydosıu eski binbaşı Dlmltri kal!a. deşla.rla vedalıı.şarak ll!lagı rı 
nın gtlveyısı tsplro kalfnyıı 277 arşın on ayd:ı.nberi bizim yuvnmrzr teş
nıetre bir yere, 16 buçuk ar§uı yUk· kil eden bu b:unbo knnuşından 
sekliğinde altmda. uç dUkkAıı, dilk.. mamftl odjirınl meskenimizin ön 
kA.nıann Ur.erleri toıos kemeli, altın. , erandasında silzgün yüzleri, me
dn bir sarnıç, üç katlı k~glr btr ev lfıl nazarlarllc bizi te§yi eden e

yaptınnqtrr ve bu evin in,aatı üç mirberler Y'e diğer yakın askc:rle
kntı birden arşın murabba.r ı>qme. riml.zl bu garip illerde sanki ökstiz, 
260 kuruşa mııl olmu§tur. yetim b:aı:ı.kt.Ik ve istasyona yol 

İ§te sokağa adını veren za.tın evi hındık. Tozu dumana katarak gi
de budur ki Sultan Aziz ltD.rglr yapı. den otomobilimizden, aylnrca tep. 
ları kolaylll§trralım d"dlği zaman, tıihmiz bu tozlu yolun sağ ve so. 
Ynnı 1283 de ıııc yapılan cvlerdt'ndlr iv~dn uzaktan yakından görünen 
ve evtn yapılı§m' vaktın resmi gaze- manza.ralru- görlroıüze uclt sönlik 
lesi örnek olarak göstcrmtstlr. ~ürUnUyordu. Trene bindik, :>erli 

Şeref efendi, mutb:ıl: emlııl LU:.!ul. ~·e e.skerlerin veda glirültlileri a.ra
lah etendlntn oğlu idi. Sonraları Da. sında yola diiı1tük. 
°hlllyc ve Evkaf mektupçusu olmuş. 
tu. 1810 d:ı lllmUııtUr. Kalav istasyonuna geldiğimizde 
---. tren ga:.Ti ta.bil oJarnk uzunca za. 

39 lularm askerlik nıan durdu. Bunun sebe.ıb'vıi ve ge· 
ri çevıilinerı.iz ihtimalini ıztxrap ve 

Yoldamalan heyecanla dUşiinerek soruşturu • 
Bl'9U.-taş Askerllk Şubesinden: ~ orduk. Nihayet anlaşıldı ki: ~jr. 
l980 doğ-..ımıuıar \'e bu doğumlu • manya.da esir sıfatile bulundugu • 

larıa rnuatnt'leye tabi erlerin ilk ve muz mildde~e hizmetimize muka. 
l!on Yokla.nuı.tarı ayni zaıno.nda 6 tem bil \"erilen maaşın, ağustoslm 12 
ınuz 942 tarihinden itibaren nafta nci gU.nilne kadar olan kısmı Ka
nın aaıı, pe.-şembe ve cuma gllrılerın. lnv nınlmemurluğunca tesviyesi 
de ag-ustos 942 sonuna kadar eıı.balı • edl '~emU'r onar ı·s 

ıcap yormuş. "'"' • 
D dıı.n 12 v• kadar devam edeceğin. tcrlin kadar tutan bu istihkakmu-
den rnUkeilefierin nil!us cUzdıını 4 a. d b b" v rdiktcn sonra 

zı a. :rer, ı.rer e 
d t roto~re.t, ve lko.met.g&b, tat .. bcle. tren yedi ta.'lt 6Uren inL'i yoluna 
ı in lnektep vesikaıan ve s:ı.natk~r 
erlerın .ııanatını gösterir vesikalarlle girdi. 
me kOr tarihten itibaren tayin edilen Yine lo!:omotif bir önde, bir ar. 
gUnlerdo ve saatlerde şubo merkezin kada kalarak çıXış sUrati gibi i-
ı:ıe bulunmaları yoklanıalaruu vak . niste de akse.nuyar:ık dUzlUğe ka
linde vaptırnııyanlar hakkında kaou. dar aynı de1<01"!1 tem958 ~e ede 
nı takibat yapılacağı nan olunur. vc-hwıuza devam ettik. Tazi illi. 

Ea.k i.sta.syinunda Şveybodan gelen 
trende bir kaç hekim arkadaşa da
ha millakl olduk. MekUa.dakiler 
de geldi. Hep bir arada l!o.ngır.ı 
)olunu tuttuk. 

Bir gece trende yattıktan sonra 
sabahleyin erltenden füuıgonn va· 
sıl olduk. Askeri sevltlpta mnh .. 
f'U6 biruıJar:ı ye:::leştıK, 

Ben Ran.,,.aonu en iyi bilenlerden 
o?duğum icin Rangonu h ~ gbrml· 
yen bazı ankada.cıl:m arzuslyle (Bri 
gat ofis) denilen meYki liva ku • 
mruı<l:.nlığma müracaatla bau ih • 
tiyaçlıı.rmuzı tesviye Jçm 5elıtrde 
doia.cµnak müsaadcs-i.ni :ıl<lı:k. O ak 
t-..'lm hareket edemiyece.;;'imizi öf,· 
r<'nd'ğimi~den c...kşama kadar gez· 
<lik. Ertesi gtinü nles.'3abah karar
gfi.hm öniine diz.ilen arabalara ikl
şer ikişer binerek epeyce uzun b 'r 
kafile halinde irkiip i<ın.!les·ne gc>· 
tlrildik. Ca.ddekrden geçerken ek. 
S<::riycti i.slam ol:ı.n tacirler duk. 
kanlarmm önUne çıkmı§ elleriııi 
göğüsledne derv'0 '.1..'le seUun vazi· 
yetinde koymuş olarak sakit veda· 
larm.ı yapryorlardı. Şu &'lII1İll1t.n'! 

ı:ıliı.ka lıeplı:ıizt mütehassis etti. 
doğrusu. 

Kndmh, erkekli, Hintli, yerli, 
Avrupalı muhtelif unsurdan bir 

kalabalığın naznn tecessüsleri al · 
t.mdn gümrük kapısından girip 
(o.rankola) iınn.:nı taşıyan bliyUk 
bil" yolcu va.punınun bize tahsis E:• 

dilmiş birinci me\•ki kama.ra.larma 
:ycrlest1k. BizirrJe beraber subay 
ve efrattan birtakım hastalar da 
vardı. Bunları da yerler.!.ne yer • 
!~tirdiler. 

Rihtnnda kaynaşan halk ara • 
emda. bizim nazarı dikkatimizi, ar
tık yerli ııemsiyeli Birm.n.n kadın,. 

Jo.rmdan ziyade bellerinde eteklik 
ı;ıöi görlinüp fuıt uzun kısmı ba0 • 

lıınnı oldukça zaıif f:(!kilde örten 
rengürenk kumaştan elbise1erile 
Hintli kadınhrm kulaklarından, 
boyunlarından sarkan ziynet ta· 
kımla:rından maada burunlarına 
da altm hallen vevn fermejtip gibi 
burun kau.a.Unrmm yalnız blr ta• 
rafma geç rdi.klerj küçUk mücev • 
her parçasının güneşin aksiyle 
narbrnası o)-alıyordu. 

Birmnnyanm küçük kas:ı.balann
da pek Sik görülmiyen bunlo.n fil• 
vaki ben daha evveJce gerek Ran. 
g-cnda ve ı:;erek Taytimu veyn sair 
verlerde muhtelif vazifelerle gör • 
~üştüm. Arka.d::ır.:lardan görmiyen• 
lC'rin bu burun zi:vnfleri pek ga • 
ı 'plerlne Mdiycrdu. Bizce sti3 ol• 
ıxa.ktan ziyade ~'iizü gnyrit.n.bH su. 

Altın fiyatı 

rette çirkinleştiren bu ziynetler 
glizel çehrelerin tabil güzellikleri· 
ne engel ol:ı.n tuhaf iltimalar veri. 
yor ve bzim ta.nccüble bakrşları • 
nuz bu b:ı.yanlara bir gurur getiri· 
yol' gibiydi, 

DUn bir altmm fiyat: 32.60 lira 
kUlçe altımn bir gram fiyatı ise 
4:40 kuruştu. 

Fıkaranm gümüeten, firuzeden 
olan bu burun dynetlerl zengin • 
lerde elmas veya pırlantalı altm 
kopçalar halinde hacmen kilçlik 
l;Uylik kıymetli nesnelerdi. 1 

25 yu evvelkı Vakıt 1 
--

6 Temmuz 918 

Japon_ya .ted~biri 
askerıyesı 

l'okyodan blldlrlllyor: 

(Hint ti:rıtrolarmdaki oyuncu 
kızla.rd3 söylccbklMi !58I'kı veya 
manzumeye göre temJ>Q ıle mıktr • 
dayn.n ayak bileklerine ge<;irllmiş 
halhall:ı.n (bilezikleri) bu kulak 
ve burun ziynetlerine ilfive etmek 
ı,-rerektir.) 

Bir de Hint Mecusi kadın ve er
ktklerd" beyaz veya krrmızt bo.~ 
ile almlarm'I. ild .lrasm arasma sU· 
rlilrniiş itini bir işaret de bulun. 
ıPı.k mutaddrr. 

Feld Marepllar ve Amlrallar mt'c. 
llst ordu lle donanmanın hnrekltı 

Krzgm Birmanya giinef:I gnıpn 
ı·s.klaşrrken F.:Lbshtanberi gürUltU • 

arasında bir vahdet husule getirmek 
Uzcre bir plAn karnrl:ıştırmış ve or 
dunun kırk iki fırka veyahut 126 a. 
ıay olmak Uzere 21 kolorduya lblfl 
ğtnı kabul etmıştır. 

lü ııehrin son gördü~müz manzn• 
ra.lan arasmna bunlatı da hntrrln: 
rl cfte:rlerinı.ize geçirdikten sonra 
gecev~ kad:?.r ,·nnura tıı°llmil eıiılen 
)iikler, ~erlerin gürUltU ve P3 p: ı 
trrtılar:1e nvıınnr::ık akı;:ruıı yc•rıegı 1 

V3kt;ni buldu!<. Yan muzlim frrt•· 
nalı bir gece bac:lanğ•C'mda ve k <'- ~ 
ca vanırrıımıız hareket h ıırlıkln · 
ıını t.nmı.mlı:p·kt'n deniz kl'ipilrmr-. 1 
ğn ba.şl:ı.mıstı. Telsiz muhııberat11• l nihayet bize hareket emirJer·n 
srt.tirm!" ol;ırnk ki kO('ll Aro:ınko1 e 
veda dlidllklcr.nı S!lvnrnrak f!eri • 
s;n1_ı> '-"l'l~'l.!"lozb.,. MC:9tıı.k 'Pin~1e 

köıfezlnin karanhklarma daldı. 
(Devamı va") 
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ı1ntı.ı~ı 

Öğle 

fkl.ndl 
Ak15am 
l'a~ı 

lmsak 

-

PAZAR 

5 Tem:nm: 

C'. Ahır: 21 
Hf7Tr• ı:1 

\ llA8 u l!:unı 

:Ut 8.49 

12.20 4.34 
18.10 8.S5 
19.44 ll?.00 
ıı.43 ı.oı 

2.11 6.S<t 

·-

PazartNI 

6 Tcmmu1 

C'. Ahır: %2 
1 H:ıur: f\2 

--
l ıu.oc l!.7.ab 

4 !S 8.60 

12.20 .. !t 
lG,lD 8 34 
19.44 12.00 
21.46 ı.oı 

2.1'7 6.M 



_,_ ..... ., 
A.;;,;;ik~-d;;~~-~F;~-,;sızca Radyo~ Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki dinleyicilere F ı ansızca ne§rİyat ıaatlannı bildirirler 

Ttirkl) e Saati 

9 : •s - ıo : oo 

11 : 00 - 11 : 15 

1G : 00 - 15 : 15 

\a : 15 - J5 : so 

\7 : SO - 17 : 4a 

l~ O - lH : la 

18 : IG - 18 : 30 

18 : su - 18 : 45 

19 • 00 - 19 Hf 

19 : 15 - 19 : 80 

%0 • Si' - 'ZC : 45 

21 • oo - 21 : ıs 

21 : 15 - !l : 30 

ı1 : ao - ıı : u 

11 ıs-n:oo 

n:se-n:•s 

IZ:46-28:00 

ZS:H-%3:!0 

ıs:u-%S:so 

%S:st-2S:41 

23 • 30 - !3 : 45 

Program 

lla.berler .. 
Haberlerlu 'labllll 

" " Haberler 

Haberlerin Tabllll 

• .. 
Haberler 

.. 
H~rl!'r 

,. .. 
Dııberler 

• .. 
n 

Ha.bf>rler 

• 
• 

UJU.!'.k ve Ilaberlerln TalılHI .. .. 
Haberler 

Haberler 

.. .. 
• .. 

~·a.berlerln Tahllll 

" .. 
• 

Haberler .. 
• 
• 

BaberJarln Tahlili 

• 
"' • 

Haberler 

.. 

• 
• .. 

'Haberlerin TahUU 

.. 
\• 
• 

.. 

• 
• 
" 

Haberlerin Tahlfll 

n .. 
Haberlerin Tahllll 
' 

Jlabcrler 
Haberler 

• .. 
n 

.. .. 

llAberlerlq Tahlili 

Genler 

Salı llA Paar 
Pazartesi 

Sah llA Pazaı 
Pazartesi 
Her glln 

" 
Her gUa 

Der ıtDp 

l! r gUn 

• 
Her gün 

Her ıtm 
.. 

Paurteal HA Ouma.rte91 .. 
Pazartesi llA Cuma 

• • 
• " "-Pazarte.I llA Cuma 
,. 
• 

.. .. 

Her g1lD .. 
Her A'lla 

,. 
• 

• Ber cb• 

• 

• 
• 

Pasar 
Her g1bl 

Pazar 

• .. 
Ber «Da .. 

Pa•I' 

• 
• 
• 

Ser ... 

.. 

.. 

" 
" 

• '1'uaıte91 .. Cumuteııl 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

Ba.dyo 
Merkul 

WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 
WCBX 
WCKC 
WOBX 

WCBO 
WLWO 
wcw 
\\'('BX 

W\.::W 
wcnx 
W<.:RC 

\VLWO 
wcıw 
WRUL 
WRUW 
WBCA 
WNBI 
WBOS 

WRCA 
WNBI 
WBOS 
WLWO 
wcw 
\VGE~ 

WCBX. 
WCIW 
WRUL 

WBUW 
~WRUS 
WGEA 
WCBX 
WCBO 

WGEA 
wı..wo 

wcw 
Wt,'W 

11\'GJCA 
'W&VL 
WBUW 
WRt18 
WLWO 
wcw 
wam. 
wauw 
WBt18 
WGEA 
WBOA 

WNB1 
'WBCA 

WBNI 
waa 
wauw 
WBt11!1 
WCDA 
WGEA 
wı.wo 
wcw 
WBCA 
WNBI 
WG&A 

D&lga uzaalllfu 
Klloalkl Metre 

9,870 
11,890 

9,870 
U,890 
l:S,'UO 
17,830 

16,270 
17,8SO 
115,250 
l:S,850 
l:S,270 
17.BM 
13,170 
li,830 

l6,%öe> 
15,850 
1~50 
17,'7:SO 
16,150 

11,78ft 
16,210 
15,160 
l7,78C 
16,210 

l~.260 

ı~.s;;o 

15,:JSCI 
lG,270 
17,830 
ll,'790 

9,709 
6,010 
u,ı:ıc 

13,170 
17,8SO 

lUSO 
15,169 

16,860 
l:S,830 
ıı,aao 

11,790 
1,700 
8,MO 

15,260 

15,850 
11,790 

e.7to ..... 
15,llO 
1,170 

11,780 
1,879 

17,780 
ıt,M 

t,'JOO 
l,OM 

11,llO 
16,IM 
11,W 
U,8IO 

9,170 
17,780 
16,llO 

31.oı 

z.us 
31.oı 

zus 
19.6 
16.8 

196 
16.8 
19.7 
J8.9 
19.8 
16.8 
19.6 
18.8 

18.'7 
18.9 
19.5 
18.9 
19.8 

18.8 
18.71 
19.8 
18.8 
11.72 

19.'7 

18.9 
19.56 
19.8 
18.8 
11.f 
S0.9 
'9.6 
19.68 
19.6 
18.8 

11.58 
19.'7 
18.9 
18.9 
19.68 
ıG.f 

so.ı 

49.6 
19.7 
18.1 
U.t 

ao.ı 

'9.8 
19.68 
ıı.oı 

ıu 

il.Ol 
18.8 
ıs.c 

I0.9 

•••• 
18.I 
11.M 
19.7 

18.9 

11.oı 

18.8 
lt,M• 

• 

( Ba Hıtert lttlen llellp salllaruaıı ) 

TüRKiYE iŞ BANK ASI 
v :;~·ık T.,. ... ft.,.MJ'f 

M sa ~ı<-.n 

11\,.., t .. ~ ı tkı.. -...n tartblerbıdt 

...-ta. 

lHJ D\IUt.llıl~ 

1 MSet 200(; Llralılr • ZOOO- Un 
ı • ıooc • • ısooo- • 
1 • ıoc • - 1500.-

'· ~. -1.Ş)O-· 
ıo. 2:MI. -~. '° . 100 • - •ooo.- • 
acı • lK! • - :moo- • 

l80 • • • - S>oo.- • 
IOC. lO • -~ • 

i • Or. lbrahim Denker ~ 1 

i Balıklı llaa1ıllDe9I DaldllJ9~ote.. 
1 

......._ Her sQa eaat U tela 80lln 

Be;rotlu - AtwmU. 8Nmatac• 
cadtleet Ç6plllk~ •kak No, 18 

Telf)f.OD: 'ıi68 

Zayi tehadetname 
Şile Umaıwı.a baflı 33 R tonluk lna. 
yeti bahrl admdakt moUSrQmtl 28.8. 
942 mtıddeU dolan muayene fahadeL 
namesini zayi etutimderı yenisin çı. 

karaeatrmdan esklslnln hWmıtı olma 
drfuıı UAn ederlm, 

inayeti Balut :mat4Sr9 Jaıptaaı 

Mtıbme& Seia 

SAHIRJ : ASlll US 
Ra.sıJdıtı yer: VAKiT MATRAASI 

Umamt N~rlnh idare edn 
Refik Ahmet ~~•nofl 

blTANBUL llOK~tilNU

&-7-IU P1yaıtlan 

Acıht •e Kapanı 

1 Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 lmçre Fr. 
Madrld 100 Pezeta 
Stokbolm 100 lav~ Kr. 31,16 

ESHAM VE T A.l{VILA 1 
Anadolu Demlryol ı I ve II 52.~ 

Anadolu Demlryolu % 60 ·so.~o 

Zayi 
1.7.1942 gtlnU hUvlyet cüzdanım 

zayi ettlğimd"n Y"nl 1nl :ı.l'ıc:ııt n 
EIJklalnln hUkmU yoktur. 

Hallo Fenerl Klnımlt cacldeel K•
zaneı Sellm 110kak No. n An Hay
dar Çll\-ana lMO doJıımlu 

Devlet Demiryollan lıle me: Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Dcmlryolları hareket ııervisiııde münhal bulunan mUietti§ 

:mu:ı.vinllkler\ııe yapılacalı: mtlaabıı.ka imtihanı Ue yUkaek tahsil muun. 
ıarı alınacaktır. 

Mtlllabakll lmWıaıu Aııkarada 2S. T!!IDIDua, 942 cumarteal 
.ıaa.ı H de yapılacaktır. 

Mllaab&kaya girmek için: 
ı - - 35 ya§Ul: gf'Ç1Jl1f olm&mak 
2 - TUrk olmak 
8 - Ecnebi ·le evli olmamak 
4 - İdare bek.imlertnce hizmete eıiverl!}ll oldufu taıdtk edllmlf bulunmak 
5 - Fiill aıkerUk hJzmetini yapm11 olmak n lhUyatlık celblte 1lgb1 

bulunmamak 
~ - HüanU halini pollıten tudlkll vesika De tevsik etmek ,arttır. 
7 - Fazıla ~t a1maJıt lateyenıer lfletme mlldUrlllklerlııe müracaat 

ederek 13ğreneblllrler. 
Talipler vestkalarlle 20, Temmus. 942 paurtest gOnU aqamma Jta.. 
dar mmlakalarmd&kl İflet.me KUdtlrlUklerine mUracaat etmeleri 
llln olunur. o( 4760--7083) 

Oniverıite Rektörlüğünden: 
Kampa çıkacak talebenlıı 1 Temmuz paurteıı günU 1&at D da OnL 

Yeralte tıalı9emde Usıı balUmalan. (7387). 

g - , - 1942 

İkrMlll79 
&dedi 

1 

• 
6 

20 
80 

160 
1.200 
1.200 
4.000 
8,000 

160.000 
171.6'H 

ao.ooo 
10.000 
6.000 
2.000 
1.000 

:soo 
100 
60 
20 
10 

2 

Jkn.rnl,ı

ıutan 

Ura 
ao.ooo 
.0.000 
80000 
40.000 
80.000 
80.000 

lJ0.000 

Tam bilet 4, Yarım bUet ! ll.radır. 

Kuhıımı:..ıcn bedeli l69'ıf Con altı bin dokuz yüz yetmıı be§) Un olan 
mu!:ıtellf eb'attıı 3650 (il.; bin altı yüz elll) metre bezli IAatik tranlmia. 

y .. rı kayııı yı:ıJnız muktazı kauçuğu 'dare tarafından teı:niD edıımek Uzere 
117. Temmuz 1942) cuma gUnU saat 06) on altırla Haydaroaıada gar bina 
.sı cahtlln<!ek' komisyon tarafından kapalı zart us'Jllle aatm almacaktrr . 

Bu lfe girmek lsteyenıerln 1273 fblıı iki yUz yetmıı üç) llra ıa (on 
llç} kuruıluli muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vealkalarla tek. 
llClnlnl muoıevl zarflarını aynı gUn saat (15) on beşe kadar komlayOD 
relel.lğlne ve:-melcrt IAzımuır. 

Bu lfe a.!t &ı&rtnanıelf r komisyondan parasız olarak dagıtumaktadu ·, 
(7007). 

• • • 
Memur alınacak 

1 - Devlet Demlryollan l.Stasyon amıfmda istihdam ednl"'le'k Dzf'"e mu 
aabaka ile orta mektep mezunlarından lıareket memur naauedi aıı:. 
nacaktır. 

2 - MUaab.ı.kada kazanaciara 60 lira Ucret verllecektlr. 

! - lııru.s&bııka imtihanı 18.7.942 cumarte•I gtlııO eaat 1' de Haydar • 
paşa, A.tkara, Balıkt.alr, Kayseri, Maıatya, Adana Afyon, lzmır 

Sirkeci Erzurum ve Eskişehir Iıletme merkezlerinde Slvaa cer 
atôlyeal.ııde yapılacaktır. Müracaatlar bu lfletmeler ve atöıye mU. 
dUrlUğtl ve uı.uyon ıetUklerlnce kabul Olaııur. 

4 - · Müsabakaya i§UrAk su.aıu •11ı11a.rdır: 

ı - TOrk olmak 

2 - Eel'~bl bir kJmse ile evli olmamak 

s - 113 vaımı bitirmiş Ye 30 u geçmemi§ olmak '30 raıı dahil'" 

' - Allkerllğl yapmıt veya ukerllginl yapmaaına en az bir "ne 
.zaman kaımıı oıınak "emsalleri sllt.b altmda bulunan veya ceı 
be tlbl olanlarrtu. tahııll veya ııhhl aebeplerı.e erteal eeneyl' 
bırtıkılanıar l§UrAk edemezler," 

IJ - A•~.crllğinl yapmııı ve lbtJyata geçmif oıaıııar aym derececi~ 
kazananlara tercit edilecektir. 

a - ıcıare doktorları tarafınd&JJ yapuacak muayenede ahhl ;!urum. 
ıaı·: Demlryol l~Jerinde vazife görmege eıveriııı bUiwımak 

G - Müracaat IJıtldalarUUl baglanacllk ves ka.la.r §wılardD': 

Nüfuıı cüzdanı, dipıoma veya tasdikname, askerlik vealkam " aa. 
kcrlık yoklamaları, p<ılısten tas:tlkll iyi huy kl\ğıdJ çiçek aıw k&gı. 
d "evıl ise evlenme cüzdanı, altı adet veıılkaıık fotoğraf. 

6 - Daha .azla mıı!Qmat almak lst eyenlerln tııletm.e mUdür!llkleriJıe ve. 
ya lsta.-yon şefllkle- ı;e bl:t.za müracaat etmelidir er. 

1 - lsu alar er.ı aon 14.7 942 g1UlU saat 12 ye kadar kabu. olunur 
<'7~9 -7032) 

.. tt • 

Muhammen bedeli 1153:.: (Sek z bin altı yüz ekıen lkl) ııra 50 (EW 
lrnr1.1 olan S90 (Sekiz y'J:;; doksanı il< t mubtelıf eb'atta Çam dilme f4t 
ı dört yüz ltırk) adet muhttll! ebatta Çam kalas ve 9SO (dokuz Ji1z eli 
ad< t muhtcllı eb'at a ça:- tPhta lan ib ret cem an 69 46 M3 (Altın 

do!rnz metre mlk'abı dört ~Uz aıtmı d slmetre mlk'abı) kereste (15 
Te, .. muz. 1942) Çar~amba günU saat (15) on beşte Haydarpaşada gar 
b!nr;ır. dalılllnd"kı ~ml'Jy'm tarafından pazarlık usuıııe 3ıı.tm alınacaktır 

Bu e girmek isteyen t-rln 1302 (bin Uç yUz ık!) lira 38 (otuz .ıklzJ 
huru~luk kal 1 teminat ... ..ı kanunun tayin ett ğl ve alkle otrllkte pazarlık 
guııiı saatine kadar komlsyona rnUracaatlan IAzımdır. 

Bu l§e alt şartnamele komisyondan par sız olarak dağıtılmaktadır. 
(7270) 

lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 

Ellerinde yağh to~1um ·ar bulunan.ara 
Ellerinde 941 ve daha evvelki seneler mııh.ııulU susam 

ay çiçeği to~umu, Ara it ve kendir tohumı:ı.n ou.unıı.nl r, (.'. ·a lad!kları 
\e fındık çuva!lannda oldı..ğu gibi usuıu veçhUe dikıp k!.lr u:ı arını ta<. 
tıklıı.rı mallarmm cıns, evHf ve m kdarue buluc:ıt .... arı maballcrt ayn 
ayr! blldlren birer beyanname ne ıu ti\CAT B \-.; KONTROL/)UL GVNE 
nıll:-acaatla :!il geç 16.1.942 tarihine ad r muay r. leriru yaptırdıkl&.n ve 
mUl:Urlettirdlklerl takdirde bu mallar 942 ve 943 ııenest mah.su!U ya~b to
bunılarm tAbl tutulacağı U.raç fiyatı rej mine mUtcaıuk 36 No. ıu sırkU. 
!er ahkA.muvuuı iatlaııa ed!.lecekt!r. ı 

NOT: Daha fazla lzabat ve beyanname forpıUllerl Sirkecide 
h4-:ırua llIRAOA'.I BAŞ RONTltOLÖI:LUGONDEN a ınab.llr 

Liman 
(E\997) 

lletodla ders 
Orta. Lise ve YUksck okullar tale 

beılne fl.zik. kimya, ceblr, hendeııe, 

ıtaan (Almanca, Fraıwzca)Tab!lye ve 
dlfer dersler verilir. 

Mllracaat: YllklH'k öğretmt-n oku. 
landa Sal&baWa Söz.111 ve FalıreUlD 

A..lmabd 

- ldrar Yollan ve renaııu 
baıtalıkl:ın mllteJıas ıs 

Dr. KEMAL ôZSAN 
Avdet ve basta! nnı kabule 
baolamıştır. Beyoğlu lstlklil 

Cad. No. MO Bursa J'ınıarı U tt\. ---·Tel: '123 


