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B aşvekil Doktor Refik Say-i-
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~~b~r~ls~~n~1~ld~c~~~~~u~~r. ~:k ı J K u r s k v e 1 
belli ki bu ziyaretten maksat, hal· 1 
kı n faşeslne ait tedbirlerin verdiği J 
neticeleri tetk'ik etmek ve v.arı. Har kof ta 
lacak kana atlere göre yeni tedbir- ) 
ler almaktır. ) 

Bu gibi tetkik ve temaslarda 1. 1 
ki nevi usu lle hareket edilmesi ha. s • 
tırıı. gelebilir. B irincisi şimdiye ka- ovyet meVZ't • 
dar tutula n yolun doğru olduğuna, ... 
buna yapılan her ıtirazın fena ni· ı • ld 

1 
yetten ve;ya gizli menfaatten ileri erı yarı 1 
geldiğine ipt'idadan iman etmek, 
her tenkidi uhalls imana ve hak , 
yolunan karşı küfllr saymak, yal. J Alman üstünlüğü 
nız memurları ve: uHer yapılan 1 1 
pek iyidir, pek AlAdır, ayni kera. ı çok ezici ) 
m cttlrli d iyecek adamları aramak, ) 
bulmak, söyletmektir. Ç k 

İkinci usul, h iç bir ııahsi fikre O • fddeW Y8 kanb 1 
iptidadan saplanıp kalmamak, her muharebeler ola~r > 
söz sahibini aramak, açıkça konuş· Bcrlln, :; (A.A.) _ Alman or-
mıya teşvık etmek, temasları ge. duları başkomutanlıgıııın tebllğı: 
niş tutmak, hakikate varmıya ça. Sivastopol cenup bntısında, son 
Jışmak ve b unu gcmş bir ruhla kalan duşman grupları anudane 
karşılayarak her türli.l icraatın ha· bir müdafnadnn sonra Ci r veya 
reket noktası yapmaktır. yok edilmişlerdir. Böylece Slvasto· 

pol muharebesi bitmiş bulunmak. 
H ilk ümct reisinin ve Ticaret Ve. tadır. Esır sayısı ve alınan gani 

klllnln bir inci usule esir kalacak. 1 metler mıktarı daha sonra bildırl: 
ları bir san~yc lçJn bile hatırımıza lceeklir. 
gelmez. Yapacaklıırı temas ve tet· Rosto! deniz 
klklcr, tuttukları yolun yanlış ol. 
duğunu bile ı:östcrse. kendilerine 
şahsım b r saniye lçın acı bil gcL 
1ıc, serbest \'c geniş bir goruşle 

haklkntı ara: n.caklarına ııüphe et· 
mi yor uz. 

bölgcsındc Hırvat 

or<1uslt1'a mensup av uçakları bir 
dlişman hırlı botu 1mttrm1Ji r ve 
başka bir dil!:man gemisini cıddi 
hasara uğrntmışlardı::. 

O rtadaki dava, milletin geçimi, 
sağlığı, maddi ve mflncvi muka. 
vemetl dı>v~ıdır. Ayni zamanda 
yarının d aha fena olabilecek lhtl
mallerme karşı lptidndan hazır

lanmak ve dünyartv.1 hali karşısın. 
d a ik tısPdi taarruza geçerek, mem 
leket hesabına her türlü istifade 
yollarını sistem dairesinde aramak 
meseleleri de halle ıhtlyaç göster· 
mcktcdlr. 

Kursk ve Harkof ar~ındnki düş 
man mcvzılerlnln yarılmasından 
sonra Alman ve müttefik kuvvet
leri kol başıları geniş bir cephe 

(Devamı ·a . S, S U. ı de) -c 

Çörçilin 
tebriki 

)fısır Baş\'eklll :Xahas Pa, a 

Mıs1r iç in 
propaganda 

Almanlar, Mısır 
Mısırlılarındır 

diyorlar 

Alman uçakları Süvey

şe mayin döktüler 

lıkeaderl1e bawa 
mo1danı ltombalandı 

rj ı n g iliz ~ 
J taarruzu r 
Jdevam ediyor 11 

J Almanlar bu taarruz J 
) karşısınd a > 

~
l çekil:yorlor ıJ 

Amerika kıt'aları da 

1 
Elalemep c apbeılndo 

1 
J 1er aldılar > 

K ahire, 5 (A.A.) - Orloşark 

İngiliz ku\'vetlcri umumi karargiı· 
hının pazar tebliği: 

K ara ve hava kuvvetleri El A
lcmeyn bölgcs nde dün de düşma. 
nn taarruza devam etmişlerdir. 

Di.işmar.ın zırhiı kuvvetleri bir çok 
tanklarının kullanılmaz hale ge· 
tırilmiş olmalarından dolayı, El A
lemcyn'ın ccnubund2ki tepeden 
geri çekilmek zorunda kalmışlar. 

dır. 

Uçaklarnnız düşmana karşı fı· 

zami gıyretı sarfetm ş ve Eldabba 
bö}gesindeki lntş alanları iyiden ı_ 

yiye hücuma uğramış ve mitral. 
yöz atcşire tutulmuştı.:r. 

Dün gece, orta ve acır bomba 
uçaklarımız Eldabba yolu yakı· 
nında düşmanın ıııoto:-lii bir taşı. 

t rna ve B!ngazldekl hedeflere hii. 
cum etmişlerdir. Y ine o gece, di.\ş· 

manın kacal ve İskendcı'iye bölge. 

u .. nera l AU<·hlnle<·k 

B u işlerin maddi ve vledaııl me. 
suliyctf o kad-:r ağırdır k hiç bir 
bcnlık "ddiasınn, hiç bir şahsi hisse 
yer bır!?'kamaz. 

Berlln, 5 (A.A.) - «lhsır Mısır

' Iılarındır> esasına dayanan TQllşte· 
rek Alman _ ltalyan demecini mev-

Q l"ta Şark ha Va zuubatıs eden Alman basını dıyor kl: sinde yapmış olduğu akınlar es. 

k ı . Almanya ile Italyanın Mısıra ımr- nasında, av ucaklnrımız düşmanın 
UVVet erı kuman şı lngiltereninklnden bllsbUtUn b~- beş bomba uçağını dfüıürmüşlerdir. 
danını tebrı"k ett1" ka bir vaziyette olduklarını bu de· Bud~peştc, 5 (A.A.) - Buda. 

Yapılan her hatayı tam bir hu. 
lüsla görmek, sabit fikirlerin ee· 
rcyaııına değll, hskiki durumun ı. 
caplanna uyarak dUzcltmek en ta
b ii ve zar uri yoldur. 

l ptidııdan kabul etmeliyiz ki hü
kümctlıı vazi fesi çetindir ve her 
birim i;cin karşıdan karşıya takdir 
eJebllcceğlmizdcn çok ağırdır. Bir 
meseleyi tenkide kalkışan adam, 
mahdut bir, iki zaviyeden hareket 
eder, halbuki hükümet türlü türlü 
torlukhırı telif etmiyc mecburdur. 

Sonra şunu dn kabul etmek la· 
zımdır ki. bugiinkü ş rtlar altında 
h r rlerde, hepimizi hoşnut ede
cek çareler b ulmak imkansız bir 

(Devamı: Sa. S; SU. 4 te) -

meç lsbat eder. lngııtcre Mısır hu. peşte radyosunun bildirdiğine gö. 
Londra, 5 (A.A.) - M. Çörçil, Or- dutlarını korumak iddiasında ise de re. Magyer Orsaag Macar gazetesi 

taşarktnki lngillz hnva kuvvetleri hakikatte ancak kendi askeri '1-"C lk· Berlin muhnb'rinln işarınn atfen, 
kumandanı Mareşal Tcdder'e aşag-1• usadi mcnfnallcrini korumak kay- şimal Afrikadıt mihver ordularının 
daki telgrafı göndeı·mıştir: gısmdadır. ilk defa olarak Birleşik Amerika 
.Mısır'da cereyan eden meydan Berlin, 5 (A.A.) - Alman uçak- kıtalarilc temasa geçmiş bulunduk 

muharebesinde lngillz hava kuvvet· larr dlln gece Sllvt'yş kanalına mayin !arı haberini vNmektcd r. Birlcsik 
!erinin sarfeltıkleri paılak \'C yük· döknıUşler ve SUvcyş ch·aı·ını lnfL Amerika km·ve11cri El Alcmeyıı 
sek ga)Tctl burada Anavatnnda he- !Akli bombalarla tesirlı bir taan u- ccphes ndc yer almışlardır. 
pimiz heyecanla görüyoruz. Dört ta· za uğratmışlardır. Londra, 5 (A.A.) - Rı•utcr: 
raftan gelen. haberler Nil vndlsi için 1 Berlln, 5 (A.A ) - Almnn radyo· Bucün alınan haberler. R inci 
yapılan knhınmanca mücadelede .su- su, Alman uçaklarının 3 Temmuzda (Deu.mı: l"a. S, Sli. 6; dal ! 
baylarımızın Ye erlerıml.zin oynadı. 1 Iskenderlye kesimı ıhava alanını 1

------- - -----

ğı hayati rolUn önemini göstcrmek-ı bombaln":klarrnı bildlriyor. Ordu- Dev 
tcdlr. BUyUk Britanya muharebe gılhlar ve aske.rl tesisler de bomba. ·Uçak 
gtlnlerl Ana vat.andan uzakta teker- lanmıştır. Savaş uçakları Kahire ye 
rllr - ·mektedlr. Sizin şanlı ordumuz kadar uzanmışlar ve beyannameler 
için sonuna kadar .sadık kalan dost atmışlardır. Iskenderlye civarındaki 
olacağınıza cmi~iz. j marşandiz garı bombalanmıştır. 

f DıUınklbiı ~p©>ır h~ır~ke'itD~ırö f 
İlk tayyare, 
Amerikada as

keri hizmete girdi • • 

Dun ınanbulda d~nlz ajanlığının tertııı ctuğl ~-elkcn müsabakaları Modada yapılı1ı 'c yarışlar !:Ok 
bir mücadele Jı;inde ~eı;tı. Spor J:azı ıarımız.1 üı:fuıcü ııayla.Dllıldll bu.laralmn.ıı.. 

150 k i şi oiıp 40 ton 
~bomba toşıyabi !iyor 
Vaşington, fı (A.A.) - 150 kl7l 

taşıyabilecek kabıllyette olan ilk 1 
dev tayyare hizmete girmiştir. Bu 1 

münasebetle Bahriye Nazırı Stlm· J 
son, motörslııı: uçuş mt'ktebınde U\. , 
llm gören gençlere ve efrada geniş 
bir program mucibince pilotlarla ef
rad:n planörle uçuş t'ı.llnılerl yııpa- ı 

caklarını, bundan höyic orduların 1 
gitgtde daha fazla plı\nör lcullana- 1 
l"ıı.klarını. hunun en mııderıı sistem 

• olduğunu ve Anırriknlılarııı bu usııL 
de diıter milletleri çok fazla gcr;nılş 
olduklarını söylemlşttr. BUtUn tec
htzatlle beraber 150 kişi taşıyabile· 

cck olan tayyareye gr.llncc, bunun 
sür'ati 480 kllonıctreden fnzlndır. 

Ayni uımıı.nd:ı torpil ve bombalar ta· 
şıınaktadır. Birkaç giln içinde bu 1 
tayyarelerden şaşılacak derecede faz 

j 
la miktarda hizmete girecektir. Ay. 
nca her biri 40 ton bomba taşıyabl· 

~etin len tayyareler de hizmete alınacak· 
lır. 

... 

Londra Bli~·iik Elc;hnlz nııy Rauf Orh:ıy lnglltel'e ı .. tıhbarat Neı:areUnl zl) n rct etmiş ,.e t!;tihlıarın Nazırı 

Br<'nılan Bra<'ken Jle g·ıirii~ıııii~IUr. Yuknrıılnkl r<'slm bu 7Jy11r ctt<: Ne1.ıı rot bina ıııılıı Türk bayrağını dalga
lnn ı rl•cn tesbtt etmrkltmir. 

Orduya 
genç saba 

D 
lar 

Piyade afiş okulunu bitiren subay
lara diplomalan törenle v r ildi 
Çankırı, ~ ( A .A .) - P iyade atış hlcmlekct mUdııtaasında ve hlzrne- 1 mllll rcnklcrirnlzie ÇC\Tele:ımlş bir 

ol<Ulunu bitirerek orduyıı katılan 
1 

tinde kendilerine düşen ödevlerin Ö· ı bllstünU tatpyan tank etrafında yer 
genç subaylarımıza diploma ve mU· ı nemini b('lirtmlştir. 1 alan genç mezunların and içmelerin. 
kA!aUarının te\•zll için dün burada Bunu mliteakip Mılll MUdn.faa ve. ı den sonra. da bUtün hazır bulunan· 
yapılan tören ile Çankın büyUk bir kili General Ali Rıza Artunkal su- , ların sevgilerini ve takdırlerini top· 
bayram gUnU yaşamıştır. J.ti!U MU· baylarımıza diplomalarını ve mUkll· !ayan bir geçit resmi yapılmıştır. 
dafaa Vekili General Ali Rıza Ar. fatlarını vererek kendilerini tebrik Tö'rcnden sonra Milli Müdafaa Ve· 
tunkalın riyaset ettiği bu törende 

Genelkurmay müfettişleri \'e ordıı· 

muz ileri gelenleri, Vali ve vilayet ve 
Beledıye ve Parti erkirnı ile kalaba· 
lık bir halk kUtlcsi lhazır bulunmak
ta idiler. 
Komutanlık bahçesinde yapılan ve 

&aat U de ba~layan bu tören subay_ 

lnrımızın söyledikleri IstlklAl marşı 

ile açılmış. okul komutanı kurmay 
Tuğbay Ziya Karan okulu bltlrenlc· 
re hıtaben söylediği bir nutukta 

Pragda, 86 kişi 
daha idam edildi 

idam odilenlerlı. ıa1111 
1300 kltlfi 'balda 

Loııdra, 5 (A.A.) - Budapeşte 

radyosu, Pı·ag'da SG kişinin daha i
dam edıldığinl bildirmektedir. Böy
lelikle, Heydrkhe'e yapılan sulkru;t
tenberi idam edilenlerin sayısı 1300 U 
bulmuştur. 

etmiş ve söz alan geırç bir subay he
yecanlı bir hıtabe ile arkadaşlarının 
duygularını izhar eylemiştir. 

Uzerlnde AtatUrk'Un· sUngUler ı.·e 

Jdllmlzle yanlarında bulunan zevat 
şehrimizin görUlecek yerlerini gez. 
mlşler ve sant 17 de Ankaraya dön· 
mck Uzere buradan ayrılmışlardır. 

Nüfus m mu 
maaslanna 

ı ın 

zam 
Büyük kazalardaki memurların 
maaşları 30 liraya çıkarddı 

Ankara, 5 (Vııtan) - Dahiliye almaktadır. Ist.anbul ve Ankarad& 
Vcklletl, BUyUk Millet Meclisinden nahiye n!lfus memurlarının maaşla.. 
alınıın kadrorara dayanarak kaza 

rı 15, diğer nahlyderdekl memurla· 
nlifus memurları maaşlarını 2.., il· 
raya çıkarmıştır. Büyük kazalarda- rın 10 liraya çıkarılmıştır. Veklılet 
ki nUfus memurlarnın maaşları da bu e::aslııra göre hazırladığı kadro· 
80 firaya yükselmiştir. I<aza ikinci lar1 peyderpey vlla.yetıere gonder
nUfus memurları nüfus kAtıbl adını meğe başlamıştır. 

1 

( l ___ A._n_ti g_o_n_, __ m_u_v a_f fak ıyetl e temsil edildi 

De,·Jet Konser\"atuarı tall'bdcıi Anttgınnı crnn ak~aın mul"Bffakıyetıc 1 eınsn ettJlcr. l"ukarıdalô resim, 
diin ak.~amkl temsilden bir aabneyi gostcrmektcdir. Bu hnı;ustakl yaı.ı ) ı UçUnciı a) laınıı.ıJa bulacaksın&&. 



• 
VATAN 

Habe eri 
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Şehr:mizde, on bin 
yok!u1

0 parasız 

yem .... k verilecek 
b ı h dı e t lakk olur.uyordu. Çiln 
ku o devırö , (Turk) kelime , bil. Yoksullara paru ıı. yemek ver· 
ttı A .)'a ve Avrup da en korkunç mek hususunda Evkaf umum mu. 
bır mlina ifade ediyordu. dürliığil ile Kızılay kurumu a.ra· 

Edırnc çarçabuk, snltaı at tebr _ sı da bir iş bir ıgl kurulma ı e os
klnc gelen elçilerle doldu. Bunl - ları üzer ndc t m blr anla ma ya· 
rın en başında, rlyaktır ve sufli pıldığı Ankaradan alımı haberlN. 

Mısır uzun asırlardanberi, doğu ülkelerini, halt memleketlerine Bağl!yan 
büyük tarihi yolun bir geçit noktası olarak şöhret ve kıymet kazanmış:ı. 
Bakalım şimdiki savaşta tar:hin bu büyiik geçidi, nasil bir rol oymyacaktlr? 

Yazan : 84 TA L \--------..,_, 

ra ugun herkcsın b rblrine 
{g) sordugu bir sual vardır: 

~ rta ç jlar, Mısırın çografi 

V::.:-d/ yıldızının en parlak bir 

dcvrld r. Mısır dokuz yüz sene 
kadar Romalıların ve Bizanslıla
rın elinde kaldıktan sonra, Mi. 
latt n sonra yedinci asırda. Mtis· 
lilman orduları kum ndanı, Am
rlbrt Asın burosını, znptetmcsl 
uzerine l\lı~ırın ktısadi ve umu· 
mi durumunda büyük bir gC'l . 
me oluyor. (MC'nfis) ln yerıre ku 
rulan (Kahire) li hr , dUn) nın 
er btlvuk ilim, medr.ntycl ve re· 
frh me>rkezlerlndcn biri hal ne 
giriyor. Mıııır n hayntındak bu 
büyıık ini{ af ı:;Uphe vok ki Mus. 
!um nlnrın, Mı.:ırın co r fi clıı
rumund çek iyi fııydaln mııyı 

bllm ş olmnlarındıın ıli:-,.1 gcll) or. 
du. Bu el vlrdc MU lOmrın ı;enıi
c leri, gerek gemicilikteki u ta. 
hk arı, gerek pusla ku llnnm ~ 1 rı 
s :vesinde AkdeQiz ticaret nı elle· 
rine geçlrmi~lerdl. He c MU&Hi. 
ma ları ve Türklerın mali Af· 
r kayı, İspanyayı, Suriye v A
nadoluyu zapletmelcıri üzer ne, 
Mısır ~olunun ticaret tamamen 
TUrklcrin ve Müslümanların eh· 
n geçmlt olu)ordu. O ı.rımanlor. 
Avrupalı! rca çek makbul ol n 
H ndlst nın clmaslıırı, baharatı, 

Ç nln ıpe~lcrı ve çny nrı, Irnkın 
ve Sur yenin gümüş \ e altın iş. 

lemclf s111ihları, kumaşları, sc: 
merkandın kfıgıtlnrı ve cam eş. 
y lorı, hu!Usa şark diyarının goz 
kama§tıran çeşit çeşit malları hep 
kervanlarla Mısıra getirilir, İı::· 
kendir yeden gem lcre yUklenc. 
rek Avrupaya sevkedılird . Diğer 
tar<ftan ispanyanın busda.>l rı. 
gümiı leri, Ege havzasının zeytın 
yağlnrı, madenleri, mcrmcrlerı, 

Avrupalılardan tutulan esırler de 
hep tıYni yolla Asyaya gönderi
lirdi. 

Milletler Oeınl)tıti himayesindeki 
J'lundg ı;('rbe t elırllıı A\,u;turyıl 

Anşlııs'n tAbi olmtı!j' ve Atnıanyııl ıı 
Jlhnk edllnıl-: tmlunınaktndır. Çe
ko ... ıomk:o,ntla ;\iman hlmnyo lilu 
rt~J de-,;am ctnıel.-tcdir. Arnıl\ut

luk, Bclrlkıı. D:mlmıirkıı, Estonyn, 
Frıırı"ia, Holanda, Letonya, Lit-,;tm
ya, l..lik-scnhurg, ı\"cıne.-:. Polonya, 
l'unıuıbtaıı -,;c l'ugoslu,·~a mihver 
lşgall altındadır. Bunlardan Al'nn
\ ııUıık, Danimarka, Estonya, ı~ran. 

ıki 

tavırlar takınmıs olan B znns el den anla5ılm ktııdır. 1 
ç le ı bulunuyordu. 1 Kızılay kurumu genel direktbrlı 

Bunlar, bütfin diplomatlıklarını Ziya, İstanbulda bu ş ile llgllı in. 
go ermek istiyorlar .. genç ve tec. celcmeler yapmış ve kurumun bu 
rübeslz sultanı ilk haml de avla. h yırlı işte v pabtleceğı munver.et 
yab lmek için, Sultan Orhanın im· ler karaı·la tırmıştır 

p:ırator hancdanile akrnbalığından, Ögrendi mize göre, Evkaf ida. 
a tı P dl h devr ndckl Turk ve resinin Es up, tlsküd r ve> Aksa· 
B zans dostluklarından bahscdiyorl rayda Hn e>ki semt nde bulu ıın as 
1 rdı. evleri derhal bu 1 e elverişi bir 

Genç hiıkumd r, onlaraan daha hal getirilecek ve avrıc Topk pı, 
fazla diplomatça davrandı. Korku· Çopa, Knsımpnşa, B ş klcı semt. 

ürüyordu .. ı rını rıyakiırlıklnrllc maskeleme. l('rlndc de yenı ş evkr tc i e· 
veyahut muca- :ye r;alı 30 Bb:ıın.c; clçllcı ın zzctlc- dilecekt'r. Bunun lr; n lu.wınu o

l • e, ikramlara, ItifoUara gorkede· lan gıda mrd'idcrl ıle odun, kl:i· 
sınln nUfu.w 1e rek damaklarına birer parmak bnl miir ve saire glb malı:e>men n bir 

(Bı.ı:::ın t) nln kuvv t ç r. çaldı. HattCı, ('n yüksek d ploınııt- kısmı Evkaf !der i tarafından te. ı 
pış yordu. Bu yuzd mlıc de e· !ar gibı, dilşünceslnl sezd rmemek min ro imiş, dı er bir kı mının da 
sız gun geçmiyordu Her gün CA- için, Bızans s r ylrırındıı ikamet e. tedarikini de Kı ı1ay kurumu de· 
yasofya) mabed nın ctrafınd den ŞehzndC' Orhnnn da senevi üç ruhtc etmiştir. Bu hazırlıkların ö-

- Batsın YC' llerf.. yuı: b 
0 

akça nıans bağladı. rümilzdC'kı teşrlnıevvclc do ru ta· 
- Geb r in, m vıler' Bu schz de, Yıldırım Bcyazıdın m ı:nlanacağı ve teşrınıcvvel n orı 
FcryaU rı yuk el :yor bu hld· beşınde de y mck tevz atma baş. 

torunu ve ke dlsinin amcnzadcs !· detıı numny r b an da ka 1ı !anıl cıogı kuvvetle umlt cd imek· 
hadı elerl n t c 1 ly rdu dı. Y ptıgı munasebetslz bır hare. tcdlr. Bu hayrrh l için hnrc:ınaca. 

(İklncl Sul an Mur d) ın v fuU ketten dolayı kaçmış, Bizanslılara ğı tahmin olunan 500 b n lira lk' 
ve Osm nlı t ht e ç (SJllan ı tica etmışt . Genç, dındar, m uı- idare tnr fmdan tc-m n olu ncnk-

Mehme<l) n ç km ı B z h kı yetperver ve hamly tll hfıkümda. c ktır 
ıwrınde çok korkunç bir tesır hu. Darüşşafaka mezunları rın, yabancı bir memlekete iltica 
ule getırdı Çunku, O manlı ve· 

ı hdi'ni bu un dil Uncelerı in etmiş olan bir Osn'lanlt prens ne lü- kongresi 
(Biz n k !) uz r nde toplanmış tufkiir dovrnnması imkfin ve ihtL 
oldtığu. rn çhul b r ı;ey d ğlldı. mal haricinde !eli. Fakot yenı hü·, Daruşşafpka llsC'sl mezunları ce. 

y rl sulta parl k bir hare· mlyetı senelik kongresi Emir.onu 
kfiındnr, Bizanslıların s1yaset ne Halkevindc yapılmıştır. c m "Ct i-

k tle ortaya atılmıs.. ve lya et ., 
Bızan hl rın aynı sıyasetit' muk b le etmi~ · çin çok faydalı bir şekılde çalı tı-

ker dısini dostluk tuzağına düşür. ğı anlaşılan eski idare heyet ol· 
mek lstiyenlerı, daha derin b r çu- duğu gibi ipka cd lm ştir. Kongre. 
kura yuvarlamakta hıç b•r bels de, mezunlard n hep inin cemiye· 

sara:-, ınd., görmemişti. te kayded•lmelcrl ve varidatı art. 
Türk tehlikesi, B zanslıları der n tırmak iç n yenı membalar bulun· 

Taht ve blr duşunct'ye sevk dece!\ der ceck ması hususlarında cu;ter len erzu. I 
lar umum tarafından l abul \c ta -

mUhimdt. B,za s hilkOmet ve dL vip edllmı tir. Cemiyet, bu h~ırlı 
uz .-mı yanet erk ~ı Uırafınd , bu chem-1 mües e eyi buton vatandıışlara t -

r y şı d bulun n el aht m•yC't takdır edtldi. Rum k 1 sesi 1 k b tJ ld t d 
rh 1 ye nde fı lam • ile Roma kilise 1 nrn ı da clçldı ve bnlı m • \t'ct u skurie i c vbar a ını a 

raz ar ırma ç n ır mecmua 
Çnbuk Atımı... samimi bir t l(ıf vüeudc getirllerek k 1 k 1 1 b 1 

D v b!l rm Bin k t ının ti· ı l hHkcyc karııı ltl hat yapılmasına 1 çı ~rı ~nsmı arar ııı; ırmı!j u un-
n t r n (C nbo O i mindckl kar r ver idi. E •er bu kilise ltilflfı mıı ta ır. 

-ut g bl beyaz atı 1 l• riııe atlar yapılıruıyıp ta mUcadelc devam e. Buz tevziatını belediye 
t lamaz 1 decek olursn. hlc sUı>h~s z kı Tlirk k 

B n ır rk d n ccı_I tehllkesı kar ısında Papa, nız ınsa yapaca 
ın 

D ycrek h ycanını 

yardım ~tmiyecek'. yeni v.e genç 
uzla. ı;ultar., Bızens kartalını bir yum· 

rukt ezecekti 
Ne kadar garıp ve ne derce 

dıl: • te ayandır k fırkalar ara
ı da ver len bu karar bllc cıddi 

ve mimi dc ılctı. Fırkacılnr, da
h htıl~ gizliden gizliye blrb'rlcrl. 
ne husumet be !emekte devam et

i. o· me-ktelerdı. 
(Arkası var) 
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Belediye, bugünden it\bnr<'n bu~ 
tev?.ıatını et motör ve kamyonlaı ı 

ıle yapacak ve bu suretle şehr n buz 
lhtıyacını karşılamağa çalışncaklır. 

Belediye, bayilere buzun kılosunu ı 

sturuştnn verecek, bayiler de beş ku· 
ruşa satmak urctlle kilo başında bir 
kuru klr coccf'kl rdlr. 

Pamuklu mensucat tev
ziatı hazırhkları 

Yerli Mallar Pazarları Mudiır· 
li.ığü, dördünei.ı partı ola.r k p.a_ 
muklu mensucat te>vzi tı iç n ha

I' ZAR1'ESİ ' zırhklarını bitirmi tir. Tevz at ev-
A Y 7 - Giin 187 - Hızır 62 velcc Ul)•ln olunan yerlerde bu· 
RU d 1358 - HAZİH.AN 23 günden itibaren başlıyacsktır. 
Hicri 1361 - Cemazlel!ıhir 22 K f' 
VAKİT Zl'!VJ\Lİ l~ZANİ ömür ıyatlarmı 
ctiNEŞ s,35 a,sı tanzim için 
ÖGLE 13,18 4,35 
İKİN'Oİ i7,l9 8,35 
AKSAM 20,44 12,00 
YA 'rSI 22,45 2 Ol 
İl\tSAK 3,17 6,Ş3 

Maden ve kok ltöntUrlcri fi:vaUarı
nı dUzentemek maksadıle Ereğli kö.. 
mllrlcri i•letmc ine 2 milyon liralık 

bir tahsisat "' rilmest Koordınasyon 
Heyetince kararlaştırılmıştır. 

Acaba lnglllzlerlc Almanı rın Mı. 
sıra sahip olmak için bu kadar 
çc_•tin muharebeler yapmalarının 

ı;cbeplcrl nelerdır? 
Bu suale e<::vap vermek !çın 

nsanın aklınn bir stırü lhtım l· 
lcr ve fikırlcr .. ellyor. F kal bu. 
tun bunları sayıp dokmiyc ne 
lüzum var? Mısırın be' bin st'nc. 
hk t rihi. Mı->ırın cograh brem 
hnkjundak lıukmunü çoktan 
vermiştir. Bu sun! n butün c -
vapları, şu tarihi h ktkntın içinde 
toplanmı~tır. ~Mısır. Avrupa ile 
Asyayı birbirine bağlıynn en bil· 
~ uk ve en kısa tar hi yolun, cok 

önemlı bir geçit noktasıdır. Bu 

gC'çidc s hip olan mtllet, bu vo. 
la hakim olur. Bu cihetle İnrtı

lizlerif' Almanların, bu tarihi yo. 
la sahip olm k için bu kadar kan 

dokmelerl elbette cok yer d dır. 

Mısırın Almnnları, lruk ve İran 
petrollerine kavuşturacak en kes
tirme yol s yılması. geç t .>erinin 
tnrıhi ve coğrafi ehemmiyetin 
bir kat daha arttırmıştır. 

İ~lcr bu merkezde oldu~una 
göre bugünkü harbin mukadde. 
nıtında btıyilk b r rol oynnmnk 
istidadı gö:;teren Mısırın, uzun a· 
sırlarda t rlhte o~nadı ı bilvük 
rolü de gozclen geçirmek faydalı 
olacaktır. 

M ı ırın coğrafi durumunda. 
k bu ehemmiyet, daha 

ilk çağlarda kendini gb termi ti. 
O sıralarda Mısır, Orta As) a Tilrk 
terinin buralarn göçlcrile başlı

y n ve onra Fir unlar devrinde 
en yüksek mertebe irf' ulıı an 
par-1 k bir mede ly tin e i 1 ol. 
mustu ve bu medcnıyct n gerek 
doğuşunda, gerek ınk ş fında, Mı-, 
ırın coğrafi mevkiınırı dalma en 

mühim bir amil olarnk boşta gel
d ğlni goru.)'oruz. 

Bu tarihlerde F .nlkc ve Ege 
Yeni 

13 Unclı nsırda haçlı seferlerin
den sonra, 'l'lirk gemicilerinin 
VcnC'dik ve Ceneviz gemicilerıle 
de ış birliğ' yapıp bu miıhim Mı. 
sır transit iııini beraberce ba ar· 
dtkları gorıılm~ktedlr. Yine bu 
sıralarda Akdcnızde bir çok yeni 
1 munl::ırın birdenbire parladığı 
sozc ç rpmakt dır. Bunlar ara. 
s1nda b m Antak~ ıı ve İskende· 
run lim<ınları da vardır 

bir 

Bu muazzam deniz ,fıınlı) l'ticrl 
:ıyC' "de, Mısır ile beraber bil. 

tur Akdenıt memleketleri yeni 
b:ışten C' n ve ha:-, t kazanmı~ 

yuzlerce şehir mamıır olmuş, y!iz 
b nlcrcc nsan refaha kavu5m11 • 
tu 

O n he!;lncı asırdan sonra, 

Mı •r ile bı;ırnbcr bullin 
Akdeniz ehırlerinın . bu muhte-

C'm •kba ::-. ıldızının bırdrırıblr • 
k rımnı:-, b .şlnclığını ve niheyot 
bu b tün sbnup g'tt ğlni gorilyo· 
ruz Bunurı sebebi şudur: (Vasko 
Dogı mu) ısmlnde bir Portekiz 
gt'micisınin, 1498 •cnes.nde Afri. 
irnyı cenııptıın dolasarak H nd s· 
tana ltmesı uzerlnc, Avrupayı 

Asyııyn b ğlıy cak yedi bir yol 
l<e fcclılm·ıı oldu. Bunun üzerlnrı 
biıtUn gomicller, Akdeniz ve l\Iı
sır yolunu l;>ırakıırak Ümıtburnu 
yoluvia nakl yat yapınıya ba in· 
dıiıır. Mr dcrn nııkliyP vasıtol11rı 

\'e Sı v Yii k nalı l e karı ınca 
Mı ır l olu bugün Asyanın en kr. 
sa l olu hııllni almıştır. Fakat Mı
sırdan geçe kervan yolları o z&. 

( U C\U[lll ı-.a • .ı, il. 1 de) 

tahrrıin 
gemicileri, rkl.ın kervaw rla ~ cnçral ele Haull , 111\ıttf!tik· 1 Benim bllıliğlm htlkiül hali , erll-
getlr-ilip Mı ıra yıgılı.ın cşynl rı, 1 ~ lcrlc mrııu;r arıısındıı 011 mf'I, alınır. 
buı·adan gemılcr ne ytıklc" ip Ak ı ISIRA O'"A GEI "'J " nıuhnrebeıılıı ı~ran"il\ foprnklıtrımla · • .ı,T 
de>niz memleketll'rine '.'ltarlardı. 1 t'i 11 tt 1 ;y •• 1 Amerlkalılllr 70 ton u"'ırlır.ındu ,._, '" ma ı 'e e o n<·aı.ını ı;o) r.· 1> .. 
Ayn suretle Akdeniz bolgeslı den • lılr «l1çaıı Z rhlı» .'aımıı,lar. Bu llli'j. 
tcplndıkları cşyııları dıı, Mısır yo· 7..ırhlı Amcrdkııdaıı A' ruıaa~a gele. 
luyla şark memlekt'tlerine sev. lfurpten encl huı;ihıkb modern bıl!X'ck H! ;) ere lnıııedr.ıı tf!krar ,\. 
kederlerdi. 1 te Mısırın bu tran· hnrıı, ,nrtlım hukkındn 3 ürUttUitll, merlka) a ıliinehilooek kahnl) ettcılir. 

fııkut klrıtı;orn dlnlııtcınedlğl t h. 
sıt vazl) eti S") csinded r ki o zn. 
zaman Mısırın mt'rkczl olan 
(Menfıs) şehri. milletler ııra ı 
büyük b'r pazar h iıne gelmişti. 

«l'~ıın Knle» \t' «Uçnn Zırhlı» ıhııı 
mlnler h:ırrt harflrıe gcrçt•kle tlğinr. 

örf' flc.nC".ral de Gnııllfl'lın bu ) eni oııra artık sıra clI!:aıı tnn nre ge· 
giı;I» ne gr.ldl. Amerikalılar bunu da 

tııJunlıılni <to ~u yabana ııtıııııı)o. 
~ aparlarso nıe5f'la elli ta~ .ntrc)i bir 
3 ı>rden lılr :ı ı•re toplu hir halde nıık-

Bir dlız.u;ıc ulanıııı :ıuknl.ıdı~ı- lcdeblh•ı•r.lder , -e lfüunı ı;orılıiklerl 
nll.• o.ır kim eııtn -'"-lcrlııo na ıl 

•· '" ımu; 31erde harekete geçireı·eh:ler. 

Bu ılk zamanlarda Mısır (ilke· 
si ııç büyük k ~\ min stllfı ın u . 
rndı. Evvcllı Mıl{ıttan önce 525 
senesinde İr n imp rntoru Kam- lnanmıımoğn başlarsnk, doğnı iiy- lla)dl lıayırlısı ! 

stmtlBI BASiT bls tarafından zaptedıldl. Mil(ıt. Icdıı;.-ı 'eyıı doğru fahmlıılarde t~o-
331 d Bil ilk

• lunduğıı nnJa,;ılnn kinıselr.rln de ö:ı_ tan once sC'ncs n c y · t li ~orıııı- :-.i\a,.,topolda ıın ... ara uğramamı~ 
fskcnderln isUlfısı üzeri e Mıbır, lerlne er gr.ç kıJ' nıe 'ermt IJlnıt ~ okmu~ ~alım bü~·ilk kilise '"'" 

dıı,·ıı. Makedonyalıların ve nlhnyct yOz " lam knlınış. 
sene kadar sonrıt dn Romalıların O. Al.INffil tuhıısııra kil\ v~Ut-rhıiıı ~h·nsfo. 
hfikimıyetı altın gırdi. F kat bil· Mlh\cr ı;lyasi bir tnıırrıız.ıı ı;ı~e- ı>Ola giiıılen•o yağdırdıkları oblb \e 
tün bu yeni ist l{ılnra ruğmen Mı. re-k Mısırdan 1>ao:kıı Pillstln, urlye boml.'3lardan kllbe>J'l ma tın hulun· 
ırın coğrafi chemmiy ti azal· 'e lrıık"a da lstiklııl 'aadettı. Her durmak ustalığını ~östf'.nne>il'ri, c· 

madı, arttı. Hele Bilyük 1skcndcr, kim olursa oJ,.un ba';'kİlları tarafın. klz • muhasarada• sonrı:ı Sh sto. 
İskenderiye ı manını kurduktan dnn vııııdedilen istik!. llıı, lmfes için. ııoL"l glrmef-e munt.f{şk olahiklildcrl 
sonra, Mısırın bu ehemmiyetini do hllr "" nıiı .. takil ( !) ~ıışıı;ııın ka- lçln ktll5f!dc dua edip Allaha ';'ftkret
blıyük bir hı:ı: ka'zandığını görü- nnr~nnın btlkliıllnden fnrkı;ız olıw • mek maksadllc olsa r,erektir. 
yoruz. ı t;ı muhakkaktır. 1 '1.ATLI 'ERT 

~ V\elkl ı;ıın hu 1 o edkle A· 

~ merlknlılann 4 Trunmuz bn)- ,,.--------------------mll'!~-----------------------------------------------------
0.mmdnn b:ılısetml'jtlrıt. Bonn ll:t\O 

olnr.ıl 11.c tuhaf bir t'.) so,\ll.)TCC. 
ğlm: l ıı;iltero. An ril>ıırı i tlklalinl 
rrsmcn tanıdı. 18\2 lınrblııd n ı;onra 
lı.J millrt devoml bir barı' u' do!it• 
hılt lçlııde 3 a dıl r, g en lıarrıt-0 

twrulıCN'll dö\il'ftlıl r, faknt ıu clnıı 

bu kil kUnlUk du u u iç el, lk ol· 
m dı. l'nnl Jn lllıl r i\meı ika fı;tlk· 

i!ıllnl 160 yıl 1 ııd bir tlırlü h:ızınet. 
nıeılller. 

nlatı1maktndır. 

ER 

b zı tenkit etmek olacnk.tır. Çünkü şlm· 
diki nş 1 .. , ci hôvle bir z hniyetl 
kabul etmeleri · çtOr. Unuttun mu, 
G ston, ç.ftçının kızı Terez, çomıfwnu 

do •uracn • Vnlentlnc'yl uzaklara 
g dermek ihtiyacını duyduk ve ken· 
el sik ı:ıöril mc ne mtınl olduk. Halbuki 
Tcrcz kızımızın en ynkın çocukluk ıır. 

knd ~ı idi. Bu hareketimizin eczasını 

işte s rndl çek ) oru.ı: 
Colctıc o z mon kabahatli d!Ye gôs. 

tcrdig ın z Tcre.ı' n h h n blılmkindcn 

farklı olduğunu n ıl zah edeceksin? 
Her söz llramızda .• sankl farklı mı) dı? 

Allahtan <'n namuslu ve diirust bir 

ndom 1n da beni aldın. Yoksa ben de 
Ter z gibi kuc Aımda b r p ı; ile kula· 
bilirdım. O zamnn halim ~ ne olurdu? 
Hal ır .. ben Col tte ile bu mcs~\cyt gü 
rfi!iemiyece~im. Bunu yapacak kuvv • 
tim yok. 
~ Mullokıı 1 zım olsaydı ben konu. 

şurdum. !takat bana da bu güç gelecek .. 
Mad m de la Gu eh rdcırc den hem 

Colett . hem de Sav ne n me el yi 
a J tmn l"\1 rica ederiz .. Eminim ki 
k bu el r Çünkil Col tt 'ı h m çok 
sever, h m rl gok d raycıtı kadınchr. 
Bltarııf oldulu ıç n bu meŞ<:leden daha 
kolaylıkla b hsedebil r. 

Tam o sırada Colett'in ayak SC'sleri 
duyuldu. Geldlğını l tUrmek (ti!: lOzu-

Yazan: Andre Jnurols 

mund•n faılıı llrültü cdıyordu. B rıız. 
yıınlarında oturduktan sonra yatmıyn 
gitti. Onlar da bir koç dakıka sonra kal· 
kıp odalar a ç klld lcr ve aynı mevzu 
uıerinc yeniden konuşmat?a daldılar. 
Yuzlcrcc dctu oyn1 ozlerl tekrar cttılk
t onro n ha:> et s babın ik sınde uyu. 
dular. 

Mc 1eyl h b<'r alınca, Mad m de lo 
Oulchnrderle tahmin etttklcri gıbl kız· 

m dı, onlnrn çatmadı. Bu tş tamamlle 
ak m olnrcık merak ve alflkasını faz· 
ı sıle uya dırmı tı. lht yar d-Ostlarının 
ahliıkını iyice bllmıv olsalardı böyle olu_ 
en • ı kol :> ca t hmin cdeblUrlerdı. 

Mcıd m de la Gulcharderle'nın bazı 
J.1 uı rı v ı dı Bu ku urların baı;Jıcn. 
1 urur ve az m t di. Kin beslediği 

yahut d int kam ~Jmak ı tedii: zaman· 
lar muti ka knroısındakl ı yenmek is· 
ter ve merhametsiz olurdu. 

ı-~akat aururu n roğmen hiç riyakAr 

-t6-

dcğlld · Herhangi bir mesele;vı kendine 
gore ayıp tehikkı etmcdıği ı;aman bunu 
fen goruyormuı gibi davranmnzdı. 

H yah&da çok defa erkek scvmi U. 
Bunların içinde ahllıksızları da olmuş. 
tu Aşk ve sevda meseleleri hakkında 
derin bir müsamahası vardı. On sene. 

ncnbcrı yanı bn~ıı dn ı:nyet dar ve mü· 
te • sıp bır muhit içinde ya[iamış olan 
Vıılentln 'ln hayatını yakından takiP, 

etml ti, gene kndının btitün ömrünü ko· 
casınn ~ çocuı:una vakfctmia olduğuna 
ahtı. 

Valcntın 'in kcndiı den el hu tcmıı ve 
pııruzsüz bir h yatı olduğunu dUşündü, 

knr. Gnston'un anlnttıgı hlkfiye onlara 

bozınaclı. Y lnız buyük b r tecrube sa· 
be 1<' l t ' ecüh \ e muhabb tı hiç 

h bi oldutlu için cemiyet halinde yara· 
yan lns nlnr aruındakı ahlAk ölçüleri. 
nln ne olduğur. u pek tıllı bilirdi. 

İnsanlara 1) llik vcyn kotuluk dam. 
g sı yaptıkları l:ilerc bakarak vurulmaz 

is}n görü,ni.ışiınc gorc vurulur. Zahiri 
manznrnnın cemiyetin kabul edebilece
ği yoldn olmnsı lliıımdır. 

İhtiyar madam gcnçllğincle çok defa 
kocasını aldatmıştı. Hatta devamlı ve 
dcdıkodulu maceraları da olmu~tu. Fa· 
kat bunhırdan hiçbir berbatlık çıkma
mı , kocıısı ,daima kendisini saymı§, 

scvmlıı, bu suretle de ihtiyarlık çağına 
rahat r h t ve gönlü ferah bir halde 
criumtştı. Rom illf'Jcrin ınacerıısında da 
Madam d in Gulcharderlc'yi dü iindU· 
ren ve i.mm nokta, osıl i~enml olan suç 
de il de bunun rcıımi idllcrc geçml~ 
olma ıydı. 

Ne ak ı .. ne aksi! dl) c söylendi. 
Prcyssnc şııtosuQun geniş mcras m a

lonunda Gnston ile karşı karsıyn oturu
yorlardı. Duvarlarda çok kıymetli hah· 
lıır nsıh idi. Bun-larclon bazılarının )(e· 
r..arındaki ular ekli jdi. Bu ekler hah
lrmn kıymetini aıı:aıtıyordu. Bir nralık 
gozicrl hıılılnra clıı,ldı ve şöyle dil~Undü: 

- Artık bu gibi nnııt esel'lerınln de 
kıymetini bilen yok. S tı a çıksa alıcı 1 

Qlmnz. Amnn bunu dU&ilnmenln sırası 
mı şımql. .. 

K roıda oturan Gtı ton'un dürüst ve 
tcml:ı: yuıunc b&\ı;tı. Yir.mi otuz aene 
vvel oliaydı tam ıeveblleceil bir erkek 

gütelı idi. Bunları bulundukları güç va• 
zlyetlcn mutlaka kurtarmak IAıımdı. 

(Arlı:MI .,) 

11, Lctonya \'C Lit\anya dışında. 

kalanlar nılh\'erle lıarp hallndedir
ı~r Hı fu'fiaf buldukları yerlerde 
rnuhnrÔbelcrc iştirak etmektedir
ler. Fransa (Vhzi 'e hür Fransız
lar) ndlıırile lki;ıc ayrılmıştır. Hür 
trmn ular harbe devam, \ rl,l l e 
(ldnrel maslahat) eylemektedir. AJ. 
manya, ıtal~ a ve tlapoltya :nıDn:et· 
ilkte berdc,·amdır. ,Bulgaristan, 
ı··ınıancliy\\, taı:arl ;tan, Romanya 
'c dört tıırnfı Jtulyan toımtklıulle 
ı;:e' rlll kllciik l.-'nn l'\Jarino cümhu. 
rl~ ctı nılh\'Cr :ıfındadır. Fintandl-
l ll, nıüttt>flklcrtlen ) alnız Rn a ite 
lııırp Jıalindcdl r. Ulıtem7tay'1 prens. 
liğl bii iik ı>atırılı içinde unııtutmu~ 
l\1omıko ımmsllği hıc Montekarlo 
koıııarlıı:uıl'"l"i ııııetıneğe de\ant et
mekte bııiıımııuştur, :Serbebt lrlan• 
ıla, ı .. ımnya, 1 "·er, l 'ıcrc, Porte• 
klz, 1'brkiye tarafs11; ve hıtrp dı ın.. 
dnthrlnr. Bunlı:tnlan PortekJz lngll
tereııln e J.i bir mlıttefiki, J.;paıı3 a 
i'ifl ıııihverln ki bir mütemO.) m
ııır. Papalık makamı ftr5at dü • 
tiikçr mııha:-lplere ulh ta\"t!lye et. ' 
nwl\h•dlr. Blrl~k Anırırlka, Bü,Uk 
Brltanya ( lnglltcre, !Kıt.nada.. 
'ustrnlya, l'eııl Zcrnnda, Hindis
tan), 9Jn \'e :,o,·3et Ru ya, nıUttc
nklf'r zümreı;lııln diirt bü.) ük Jicle
ridir. 

ı rıuı \il Jrıık miitte.fiklcr lşgalln

ılcdlr ' e Işı-al eıleıılcrle müttefik· 
tir. ıırl~e \e Uibnnn harpten on. 

rn iı;tlklt\llertne ka,-m:turulmak 

'uııılilı• ':iınılilik milttenklerin 1-:
ı;ıılindeıUr. Filbtlndc lngUi1; mnn· 
dabı dc\'lllll etmektedir. ·umli Ara· 

bl'ttuıı 'o ta' era~ 1 Erdlin mlitte
rlklere ın1")11lidlrter. Afganistan 

turufsıılığıııı bilclirmlş, 1~ am 

«~lemle.ketimi somınıı kadar mü. 
dafıın e<leıc·cgiıno diye miitteflklerf 

alda ti ıktan "oıırn Japonlarla itti
fak kıktnıı,,tır. l\lançuttko Japon
ya~ a tfıhl bir Jıı'1de bur ,-e nıü ta kil 
~ ıunağa ıhıuım etıııek~dlr. Ne
pal Mulrn ra,·nlıjı Jnglllz lllnılhtıı. 
nınm nlifmm altında ntiitteflkler 
~ufınılıı, fnkııt hurıı dı mdııdır. 

Fıı., '11111\nlığı, Tıınus Beyliği \ 1 
ı Frırnı;aı;ıııııı göı.iınUn lclne bak• 

nıııktadır, "ıııır hem lııgllte.re 111" 
herııher hnrrJrnt ctnıeku~ kem lutr• 
he kurısnıanıaktıı 'e blrıı'Z da teh. 
llkedo buhınmııktndır. 'egl.is .)Cııl

den J>.tlkl llııe knrn an Hnb i ta
nı tan:r.hnle Hı l<ızını cv~ndlrmelr

lc nırşguldlir. l.lber3 a :f-enel Clim. 
hıırlltıtl Oı'. (rıgiltere Jılıııııyeıslrııle 

uışa~ıııı ~aıııltıar 'ç ta kat ı-.ııl-
tıınl.trınııı dl\n) antn beşte \'lördiiniı 
ıı rın.ş bl r lıarııtcn belki de Jınheır

leri bile yoktur; Tonga Krali~esl dr.ı 

ci~ le. 
l\lok'.)ikıt, l'ırnaıııa, Guat('mıtla, 

1 lonılııras, ~ııh ııdor. ;:\ 11\llragıın, 
Ko,,111 • tW\ı.ı.. rjıuıtin, Brezil~ a, 
~ili, KoloıııhlR, t~luıııtor, l'araı~\luy, 
l'cru. l'ruguul. Yeııcııı ııa ciiıııhu_ 
riJ llrrl ile ili rlc~lk Amerika 'e 
onun \ Rfti:ı: ro<•ul•lurı Kiihıı, :;an 
Donıtng-o, llalll cümlıurlyetıcrt, 
ran.Anıerlklın birll,rinl te .. kll t•t
mektı•; Arjantiıılc ;:aliden ınunda'>ı 

111111\-ere karşı nı1.I) et alını-: bu
lı.ının:ı.ı..-ıuılır. \'nzlyet ı.tıınlardnn 
Orta Amerlkııııın nllı cilmhuriyeti 
ile Blrlm;ıik Aıııeriknnın ,·ııftl7. ço. 
e;ııkları \ C llek .. ikn lllTI<'ll mihvere 
Jııu ıı ık• 11 ıı ııtıııi,lcritlr. 

Jo:te, ""~ ııı oırnrlurım, hafta '-O· 

ıııanılıl Ul\ 11 Ilı ılUnyımın t·ot;"Tafi 'e 
tnrllıi dııruıını hudur. 

KÜR KADI 

Tepside kıymalı 
domates 

D omalı: benilı ucuzlamamakb 

berah~r dl •er bCln.eler de p:ı-
hah ... ~n iki kilo d()mat al<lını. 

Ort-asıncl!ln dulmıı )'tıptM'ıtkıtlıf'm gt. 
bi ~ılrRrı•k hlr tepı;iye ınraladıııı. l1· 
:ı.winc Mğda biraz çc,lrdlğlın •Jğaıı 

\e kı~ ıııa~ ı ya~·ılun, li-stUne w~ ıra 

daha ılomat.eı> di7.diııı, Bir kao;;ık )'Bğ 
ltataraı. \'C bol lll8.)'d811Ql. rrıe:r~k 

at.efe koJdunı, Kat'ly~en ıı katma· 
dtm. Domııtc:;hı saln erdiği u, teı•
.ının Uıitündcn ~ekllhıceye "-dıaP 
piJU. Çok aefl blr yemek oldu, Q.I. 
~· ekmeJderlmbl banarak HV• 

eve yedik. 
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} nkorada tenis 

maçlorı 
Ankara, 5 (A.A.) - Ankara le. 

"!is turnuvası bugün çok kalabalık 
b r seyirci kuUcs> bnUndc ve cld
de heyeeanh karşılı::ımalardan 
onra neticelenmiştir. 

rl"k kadınlar: 

İlk maçı yap n Mualla - Bah
tıye ile yapmıştır. Beyan Mııel A 
kendiı;lnc maOşus parlak oyunu • 
e her lkı setı de kolayca almış -.e 

maç1 6-1. 6---0 gnllp bıtirmlı;tır. 

TPk erk<-klcr: 
İkinci maçı Koch ile Doktor Eg

gert oynadılar. K och bi.ı.} tik şampl. 
Yonlara yakıŞ<'l.n fcvkalfıde b!r o. 
Yunla w. 6-3, 6-2, 6-4 bir 
skorl yaal rakibine blr 9Cl blle 
Vcnneden vatanda[iını )eaın ş1lr. 

c;:ı erkekler: ~ 
Öğleden sonr ak i ilk oyun dok

tor E gert - Koctı çifti jle Fehmi
Hasan çırtl arasında oyn nmıştır. 
Şampiyonlarımız bırıncl sette çok 
Parlak bır oyun çıkarmışlar ve 
ku\ivetll raktplerne çckişml5lerdır. 
Bu set şampl~onlarımız için şerefli 
bır nisbct demek olan 7-5 ile Al. 
manlnrın lehine n<."ticelenmi(itir .. 
Mlsa!irler lk ncı ve uçıinctı set
leri 6-..-3, 6-2 gibi daha kolay sa
vıtarla kazanmışlardır. 
Karı.,'jık: 
.En son maçı Koch. Bayar. Bo. 

lting çıfti ile Doktor Eggert Julide 
çifti oynadılar. Müsabaka çok 
levkli oldu v<ı net eede K och Ba
yan Bcikln~ çifti 7-.-5. 6-3 maçı 
kazandı. 

Kursk ve Harkofta 
(Başı J ineıide) ...

üzcı· de Don n ehrine ulaşmışlar. 
dır. Sovyct kuvvetlerinin zırhlı teş 
kı t"rle yaptıkları umltsız kareılık 
taarruzlar. dilşmana ağır kayıplar 
\ erdır lcrek püskütulmuştür. 

Önemli Bavnş ve tahrip teşkilleri 
çarpışmalar esnasında, kuvvctleri
m ·zı dcsteklcml ler ve dü!imana 
kanlı ve agır yeni kayıplar vcrdır
rnişlerdır. Hava sava larında 51 
Sovyct uçağı dUşürülmüştür. 

Londra, 5 (A.A.) - Reutcr'in 
Moskovadakı hususl uhabi.rjn_ 
den: 

Bielgo rod kcsimind~ Alm n b s
kısı artmıştır Kızılyıldız gazetesL 
ııc göre bazı yerl<'rde Almım sayı 
iımun!OğU çok ez cidir. Sovyet mu 
dafıler çok yakından sıkıştırılmış 

bulunmakta d uru « arı ı • 
v giıç gorunmektedir 

Alman komutanlığı, Kur k cep_ 
hesinin yan kanadınd'- dövüşen Al 
nan kıtalarilc birle mek içın ı:ji· 

rnaı doğudan vurmıya t ebbüs et
rnektedir. 

Buyüjc bir me kün mahal, her 
sın ıfa mensup sllfıhlı kuvvetlerın 
ı;Ura kıle yapılan çok çç:tin b ir çar. 
Pı madan sonra terkcdilmlşUr-

Londra, 5 (A.A.) - Londranın 
salfıhlyctll mahfilİcr ndc söylendi· 
ğlnc göre, Kursk ve Harko! ara-
ındaki Alman taarruzu açı1'ça ge. 

lışir ~ bı g(Jrunmekte ise de çar
P'şmanın hangi ölçüde oldu~u bı
ı nmcmektcdır. 

Mo.,kova, 5 (A.A.) - So ... -yct ge_ 
l'(' vnrışı tebll~l ekinde denildiği
ne göre, Almanlar Moskovanın ba
tı !ILmallndc K allnin cephcsinöc bir 
taı:ırruza gcçm y tcşcbbil ctmi • 
lcr ve iki bin ölu vermişler, 27 
lanlc kny:bctmlşlcrdlr. Ertesi g un j 
ayni tcşebbUs tekrar edilmiş se 
:le bütiın hücuml r püskUrtülmii -
tur. Savaşlara devam ed iliyor. 

Moskova. 5 (A.A.) - Bashcn 
Alınan yrctı ıslmdi K ursk cep. 
hesinin merkezine yôr.ctılmiş bu. 
lunuyor. Almanlar esas tank 1tu v
Vetlerlnl buraya yığmıslardır ve 
48 snattenberi cheınmıyctll blr şfh 
rln ele gcçlnilm 1 için çok şiddetli 
tnuharebeler olm ktadır. D üz sa
hada kl\tlc halinde ilerllyen Almen 
lnnkları Sovyet topçusunun ve tay_ 
Yarelerinin rıgır taarruzlrırına uğ
ramnktadır. Almanların ptığr cep 
he taarruzu akim kalmıştı. Bunun 
için Almanlar mdl daha .ıhtiyatlı 
hareket ederek hnva keşiflerinden 
v hazırlık bomburdımonlarından 
~onra siperlerinden çıkıyorlar. Y u
kard ki şehri znptetmck h us\lsun. 
d~ki Alman ayr ctlcrl ş md lye ka· 
dur muvaffak olamamıştır. 

Moskov , ş (A.A·) - Alma 1 r 
avıcn uı;tiln olmalarına rnğmcn 

Volçan k cephçsloclc Jılss dlllr i. 
lcrlcmc lç.ayde<iememişlerdtr. Bazı 
kl'sı.mlQrdc ceplıcye çok u u klardan 
biıyiık ihtiyat kuvvetlcr1 getiriyor. 
lar. Alman t biyesi saclecc sayı Os
tfınlUÇünc dııyannrnk So~yct nıü-
afaalarını yarmoklır. Bu cephc. 

il'kl b lllün Alman taarruzlar ı hat ta 
"ovyet mU'Cl !o.asının yandan aşıt
d.ı ı-. n o'ktn<la b ile , a k im kalmışa 
benziyor . 

Almanlar perşembe ve cuma 
' unlcri bı.nlorcc olü ve 200 
kaybehnlşlerdir. 

~A·n 

NUCuıı .k ğıdımı 'e No.b ek· 
il'\ k kamemi ve fabrika kapı k 
ıllrnı ıayl etum. Yenilerini oıkara· 
cammdan kilcrinln bUkmU yoktur. 

Jllıse~ in o~lu Mehmet Kul 
306 do umlu 

VATAN 

BAŞ ALEDEN DEVAM J 

(Ba..,. 1 lnci~I') - ru 1 bedelin ödemek~ kaim ~·.I 

Elalemeyn 
e phesinde 

S<'Ycİll"· BU'tun f nlar g bi, iste!' iki fuu li bedel d ıha ödily<>r ki, 
ı b ...__ --" "'- d u11nn E. A'lame:> n bolgesınde 

ıııtcmcz sıkıı tılar, n) hrumı)d er, ur ...... d .... ..,.,..n g~oenmeslndcn L 
rah tsızlıkl, r ~kecc ız IN"i gelet nt arz noksanmm 'YC mukavemet ~mekte otduğuı tı ve 

Fakat lr. anı wrtanda m bun-la· bir de lursız\ama satı.ştak rlski<?r'n Al ların QOI y-O<luylı'ı çevn·'.nc 
t 

.J.!\ t., ..... , horekcll yopmnlarınııı mumklin 
rın 1'ıakkını vermekte trr ddUdu ve un~ t ..... "ı fi1aSt'aflar>n ınuka- . 

k
t A lok· t bl'lidır · ~n<lı~ıı-.ı teyıt etmektcdır. 

y-0 ur. cı gelen şey, 1 umc 1 ı · ı B zuıt Almanhtr lrnvvc-tlerıntn 
çok makul v-c hnklı olan es s ga_ Bu gkhş alal>iidıgtt1e devam e<tıp M M"'t htn b. . b"" k ,, 

ıd. ıı..-k k• -'- t ıırı;a a ru .. n erı llYll • vır 
~c crınrn gerçekleşememc-s ve u- g ınce . ...,.. ı ı ucrdr~ h Hini kim- · 

1 
_... • • • muka\ emete maruz kalmış olduk 

D"'\t-t Ko1 t ı b' . munıı m<'nfaatl k rumak 'liOlunda c S .,,,.ınmcyınce, sunı \C gi~ll bır -
"' "" en uarı ta e e•erı, met! r yetı§tırcb leccğrm ıı:I ortaya 

1 
d k iki h kısım fl'-·atL.rı~ tesl 1• alt d }arını kal>uı (·tmekt<Cd r er 

dun uk~ıım Be ... ·oğlu F t rorm~ creccde b"cer e a- ., •.a .. r ın a ser • ., ran ı:ı: t ) a • koymu lardır ,_ d 
1 

' bcst ""Ya fi""tlar d ··~ ... - .. Alın nlar, perşembe günil El A· 
ro unda tik tem ıllerı"nl v d 1 T ld kA 1 rer>ct c ı m mc ld r ~.,, ,,- ı a gııın.n:n '"'· • d" ı • er er. cmsl en sonra halk, sanot · .. r. V d 

1 
k, -'.n. ne fı ........ vınca· vata d kt ğ" 

0
- lamcyn ın zaptc ılmış o dugunu bıl 

Antlgon muvnf'nkı eti d ııtan ac: ıçın hı kulT' u ı-•.ı. , r as çc ı ı st· .. 
.. 1 ) c oynnn ı tarı dakikalarca alkış amış ve bu d b"I .

11
11 

1 
harek"tıı kıntının kısme 1 1 ld ğ Hlrdiklerl halde dun bu mnha lın 

Salon t marn" d ı dl E 
1 

. . c 11 ı gı , ccrık .. ı uzum uz o u 1
u· ..ı1 o u ı . v11c fi candan alkışlara kıymeti rcJl:;or na ve daha ·, •• 1 bir çar"" buluı'a ellerınde olmadıgını la clmı~ler. 

Eminômi Halkcv n mınıı Keme.: K 1 E '-- t k b 1 d b 1 ornıelr Arkı. ruhi h r Mı)< çtır. ....., • 1 
ar r.,.,r mu a e c e u un- Hukitmet "lcrıııci dilekle tatbL bitcccğıne knU oluyor - d r 

Emrn, bır kaç soz. SO'lıl yerck An. muş, sanat yıldızları Antlgonu oy- "' H add rcl<'n faz:lil sıcakt u le. 
t gondan b hsctmi • Kari Ebert i- navıın Mualzcr İlcın ile kırallce • • htıyac a çıtrc ı:ır 11 

da bu- darik me e esi, RommP 'ın El A• 
le orkc tra şefı Fl'rıt Al nara le- lü t E 1 11 ~ uk :n kırı1 ıklar gorur 'l bun. Hukiımet neden en basit vatan-ro nu yapan • erm n gu u c er • 

1 
d d . 1 t A k daşm kullanabil""ef1ı· 0. lçu··• rlc •be lameyn'c kadar • r • 'tız:un-

kkü 
1 1 

ti k k C t 
0

. k 1 d 1 arın a evam edıp ı ıı; ne a. ... .... ., , 1 "e r m r Bundı.ın sonra da n sı ma , uney q ç r n c a _ 1 . h t cerlkli,. ~amıyor, neden herkese den karşısına cıken bclu b ı nw. 

D 1 t K 
n nd opmck suretıl<' kendıl rinl na t get rırsc ruhan eza ve ra a - selelcrde.- birıd r. 

ev e onservntuaı ı t !ebeleri • • n . e sız ık du ·ar. bol bol tenk t hak ve Cırsatl veri- • 

A t
i t 11 tcbrık etmış Vf' sanatkôrlar dn ho- ı !\" 1/ t d ı ki hü "'or?. Knh•re, 5 (A.A.) Cepheden n gonu ems etm şler ve tem. . . , ı::c u va cı.n a g ıru:ı; or , - ., 

sllde hakıkaten biiylik bir muvaf- calyarınmAcı:~rlnd~r o~mühşlkekrdııd·. kıimet benzin tasarruf etınl k ıç n Çliııkii hük ümct tabiatın kanun.! ~:len so1. n 1~a~~ler m1.ahaın te.~}; fakıyct gostermişlerdir Bu urel.- k a;~n n ~02 e~~111 San· 111 a bir takım kayıtlar koymuştur Fa- lıırına aylorı olarak hareket edı- 'l~ısur: ng z er 
11 

e ıne geçtıt:ın 
abr ak ıştı"mk ız a un b l P vcının kat teneke başına c ıtındnn 15. 16 yor. gdstermcktcdlr Durum veniden 

le de sanat tılemınde ne büyuk kıv ır ı· ı ynzı,,ını u ne ksıııız K ttfeı.a olmamakla,, \•asıflıındırıln•~k "' · lira verirse iz bu kayıtı rı hicc nrşınızda ne kador ıorluk gö- • '" ------------------ o ı tadır. saymak miimkündUr. Bu manz ra r rsen z b unlarla c,.-arpı mek lçin o 
kendı lnl' şu flkrl ver r k tawrruf kadar kuvvet ayaklandınnagı ta- Sanıldığına göre, m hver km-

1 mnk.sndı tc>mın cd lemi\ or, fak t bii gorürsünüz, değıl mi? vctl ri. fü Alameyn ccnubund 
yaratılan darlık bir ur uncu c n İktısndi isll'rdc huki\met, bunun batıdan doğu\ a gıde tepr erden 
v ya scclyes z b r menıur için ka- tamamile aksini yapmıştır. ~Tüc. simdi tamam! c atılmış "c mu -
z::ınç fırsatı oluyor. Bunu herkes carlık vurguncu manasına gelır, mü$lcrdlr. 
bil!ilor \ e goniyor. fakat hiJkO. d•ye ptldndıın bir karar vererek, l 9 uncu hafıf Alman . 
met uzu,

1 
hır zaman iç,nde gore-1 ıktı adi hnyntın tnbit nkı ını dur- mensup 5oo Alınan ıısker bu tu-

- d dbl d · . me•ıf' vnpıı n fcı ıla 11 bombard mc\ ne<' ve kagıt uzerı11 e tc r urmuş ve yenı mecraların idnresı l · . . -

• 
aımağı k. f• s ~ ır en \·ahınd hü· "çin ncak memur k drolıırın ıı d - mand n sonra dün bıtk blr. ha•. 

.. _. b · . . . k\ırrete fena b r ot vcı·h or. ynnmıştır. Halbuki bu kadroların 1 de hallnrımıza gelerek llC'r nı kal-
ısıal'I uı Su porl rı JBnlıgı ta- çekısmelerı buyuk b r all'ıka ile V t d U ı' kt hUkll tccrfbc h"bi 1 1 1 8 d•rmıs'ar \'C teslim olmu .cırclır 

rafından tertip ed len mevsimin takip cdtlmt Ur. 
1 
a an ~., ~ r:e gor ~ 0drol rı kıl~ ı~tı <ı~a ;d k~ mıı~ iç n 1 z :ı~~- Berlln 5 (AA.) - TPblil!· 

1 
ilk yelken )' rı ı dun Moda klü. Bu ki kıymetli yelkf'ncnın hem rrık ~n p,e~ıs ~11ef':° 11 ~ a rakrbc ilC' 7ı~ ııYttc. 0 u t~n ~.;~l esl tı • MMrclo. F.I Al mc~n ,akıınnda-
bünde havanın sert -.;c denlzln çok birbirini geçmlye ve hccn ele de- ır farı ra ı~u mu fıynl sı Bı c l"h"ı ~ure ke d aı,: ~~~ şl r. ki tahkimat ın~temtnd~ İ g li;:lcr 
dalgalı olmasın rağmen muvaffa-. nizlC'rl kollıynrak ark, du ınrı gibi ıkıw ·gku 0 utvobr"t\ edime ı:-uFak t ısır~ şı~·dns 3 ıye 1 no sarlı 1

1
'". 11

1 
l - 1 t rııfırd'ln v'lrııl karsılık tııarruz 

kıyetı· bir k ld 
1 

t DU 

1 

1 ed 1 ı sı ·ıya e" ı c ~oı·. memur anı ma ıa ı şıır arın 1 k ı şe ı o yap mış ır. n devr m en yarışı biUrmiye çn. kcnd• lhtt\ cını tcd rık etmlyc ge. cnbm göre, scrbc tçe hurc}t<'l lıır pü iirtıılmüşl ur. Dlıc;man ha. 
kil poyraz rUzgurır ın deniz\ k - Jısmnları Moda koyunu dolduran r t · d b rı tla h ç bir lmk 11 k d \'n çaroışmol rında 12 Uçılk kay· 
be.rtması yiızünden }'Crı§lar çok seyırcıler tarafı dan heyecanla t ncef v .. anı ııbş • u Y 

111 1 "Ok işi .ın~ lbverkl se marzharkn kçott- e- betmlstir 
çetin ge,.,.....I lk fi b t 1 rn ta ma ıı m \ or ., • r. a u memur R ı e 7.Bll 1 

h d 
,,.... ve Y ene er u ser karşılanmuı ve 3 deniz mili olnn mu? Var. fakat resmi bir v rlığı, dlldlglnden deha mağdur bir hal- SUveyş kann'ında Flk ntar a. 

av~ a yarışı net celendtrerek bil . · k" 1 ı h ·· ·· b 1 
yük bi f 

• mı•srbaka nctiCP!illıde Demirsporlu muntazam defteri ola , hukurnet dcd r, çünkü halkın knrı;ısına mc- ı r.g ız vıı ll"SU oın1>a n mış 
r mu\'a fakıyet göstcrm ş- u t lerclir. Fcyy,ız yarışı bir ncılikle b tirmlye ve ·gı verme · lôzım gelen t ccar- sul bir nsan sıfatile cıkm sına r. 

Mu··s 
8 

mıırnff k olarak pek lıııklı bir su_ dt n f tura ile kd~rlk C'd emiyor. mukabıl "ıı ahtyctl yok gibidir Londra. 5 (A.A.) - Bu ıı ko 
ab ka e na ındn uç şarp r: pc) ıln -.•. , n dll U belir z Bur.dan ba. kn memurların iş sa- rrnıaı ~i.ıniı Londr nın alfıhıvet i 

!ekncsl devrıldığlndcn, iki t ne ı r<'tte takdır ve alkış toplamı tır. bir racıdsn kaç k \ e hır ızlnrı1a lılplerile temas eden kı ımları a- " l 'ller nd ı;o~ lend n ı:or . 
e fazla u aldıı,:ı dan y rışı :\' - Mü bakaları t knik netıcclc- t dar k cdı eb - r, sında hususi mcnfaı.ıt n r ol oy- 1':1 A lamey çevre indeki i gll.L 
rıda bırakmak mecbur~ et•nde rlnl sırasile bild rıyoruz: Uyor. Boylc şkr her yerde oldu_ nam sı, kurulan teşkilatın gn~ e. me,•zller loıal<'n sağlam durmakt 
kalmışlardır. Kıdemli sarp !er· fru g b llsna eklınde de~il. ôde. den uzakla~cak surette ş gôrme. ve kar~ılıı-; hir taarruz dcv"m ct-

Dcvrllcn tekneler ve murettcba. F tn rlormal ticaret "ki de tekrar sinin b:\ lıca sebepleri d n bırl- nwktf'ctir Dııruın İngllızJc., ı .. n el-1 - eyya.z, Rıdv ıı (Demir. .. ._ • 
tı yarışları takip eden Aj nlık mo edilip gıdincc vatandaş rahatsızlık dlr. ve lc;s

1
z deği dir. 

tiirlcri tara..,.ndar. derhal kıırtnrıl- spor) 5ı.3o.4, 2 - Samim. Ergin 1 .ı• duyuyor ve soru:ı;1.1r: oAvuç do u. =:::::::::;:;::=:::;::::;;:::::-=======-== 
m>ş ve tekneler snh le çckılmlştlr. (Gnlatasaray) 52.07.8 sıı maaş verip kullandığım memur Bu müşkül davanın hal ı;areı::i tatbike dı)ğrtı bazı ı:dım'Iıır attıgı 

Müsabakalara muhtcllC sınıf tek. Kıdemsiz şarpılcr: kadroları neden bu l in önüne Ge- Kristof Koloınbun yumurtası ka· ;ve l'"-i nclİl'e de aldığı halde doğru 
nelerden 17 tekne ıı;tlrak etmıs ve 1 - Sndık. Ahmet <Fenerbohçe) çC'ıniyor. Beccrıksız m , voksa vur- dar beslttir. iş hayatınd yuğurul. yolı:t-a ylırüm ye bir ttirlU cesaret 

rl he 1 1 t 33.11, 2 Gazi, Turhan (Galat 1 t übe' 11 1 \...1 b" edememıc ve el' ıtiha" et ticnret bir_ yarıi1'ar cok yeC'ln ı o muş ur. fınrıı:)) 37,29 3 _ H ısan, Sntı (G - , guncu le biı ilk mi',. muş, cer , o ı:un. vayük ıı· " 
B Iha a kıdemli sı Lfı arpı yarı- lata..,arav) 37 45. Vatandaş şuru da gorüyor ki, kısmı namus ve ha s yel sahibi llklnl; umumi kAtlplik, muamc-
şında eski şnmpıyonl rdan Mnh- 15 lık Yolt'ler lıııki'ımctın ta, ın c~t ğl resmi f. insı:ınlnrdan mürekkep bulun \ic - 'At şcfllğ , merkezi bııro teı;k lat -
mut ile Nedimin kullıındıkl rı tek. 

1 
) t ara bır t kını :ı; yecek e } asmı ret mekanizması nı devlet te klla- le korkuluk haline irdlrilm tır. 

Halim, Ze3-nep (Coşkun) nelerin devrılmcc;ı Lıman ençlik t darik edemıy r. Bu rr mı fi.> at- tıı:a ılhak etmek ve umumi men- Umarız ki Başvekil mız n bu de. 
klübündc.n ve bcynclmil l yelken· 5 3'l,8· 2 - 1i )'rı. Alım 1 <P0 nlz lar mal rik b kın ınd n - n- at olçüslll' calıitırm ktıı·. O c. I !ak ! tcmnslar-ında llaklkat old~ 
oflerimlzden Bchzıtdın kullıındıgı klubu) ı.2.11, 3 l\lcl h Ta)fur c ~e vardım ve- kolaylık olmu- klld ki her ~ahıı~a ait tııccsr. mu. ~ıbı ke frdılecek . sabit f kirler 11 

w~nenln ful su alarak ) • ter- (Den z klubü) 1 2.18 ~ or, lhtl~acını todartk etme ino fu. mes ilerini h ç bir ıcs re tabt tu- fcslrı ortadan kalkacak v vcrlm-
ketmcsl üzerine ortada kabn ge_ 25 lık k ba yolelcr: zu11 b r e • 1 tc kil <'d vor. Ra- tıılmıyarek seçsin ve bunların ha· ıı b<..C• rlkl ek de i lere <iiızen 
Çf'n se entn i tanbul ampiyonu 1 - Rcfık, Hikmet, Saluhaddi h0aL<;ızlığa katlanıp malla karşı kar- reketlcrlr:dcki mcsullyete tnmn.

1 

verm~in yolu nihayet bulunacnk-
Gnla ta araytı Samim ile Marmara (Anadolu) 64,37,6, 2 - Ferit, Tur şıya geldi 1 

" mnn da ynlnız ma· mile ortnk olsun. tır. 
şampıyonu Dem"rsporlu Feyyazın gut, Gilney (Deniz klllbü) 50.52. lın serbest pty sadakl tabii ve z - G rlptir ki hUk~met bu usurti Ahnıet Emin Al. AN 

3 

Menhus talihle 
mücadele 

Y n : M: 11. ~,AJ, 

~.MJ 4lsırdnkl talihi çarpı mıı

U W U ı lıiıtun iıll'ın derin bir he

~ et•ıınl.ı tnl,ib(' dc\lım cc:llyor. Do· 
gıı <"PJılıe.,lnde kat kat biı3 tık kU\ · 
'ı>t1eril' 3 ıpılnn ınubarr.bcler bile 
dikkati Çl'kl' ıni~ cır. 

Şlnııll nrt ık bl'lll olıııu':'tur ki. 
\l,ırP-:nı JloınınPI, bozgunu u ra. 
~ .ın ktıH etinin hıı':'ınn yıldırım 

ı;-lbl lııt>nıeınistlr. lııglliz.ler. A lıuan 
lkmnl hntlnrınııı ıızunluı;unu kPn
ıll hıhlc;rl np çt'\ ı mM'jte. dokuzum·u 
or<luııurı nıllhlııı kısırnlarını Mı,.ı · 

rn gctlnııri;'ı· \I' nınne\ lyatları rıı 

t.ıınlre Hl kit \ r imkan lmlmuslar
ılır. Arıııln 3cıı i ıl en mıhıuene k ıı. 

nıhıı ıı ': t u r ki hu ~niİ\ ıızeııc ~ nrııı 

ıtomml'l'ln ale~11hır döıımeğe b.ı ş

lıynhlllr. 

Ortıı Şark nımnlekotlerlncten ge
len h ıberler, '"\hsırılnkl ıne~dan 

mııhnrclıe,ınlıı hı•r tarııttn dl.'rln 
cıull,.ı-lere ~ nl • • t ıi:'ını gOı.terl) o r. 
Ru ı.~ le hlr nıuhorelm ki J llh.Un, 
i'iıtrl~P. lr•k, Jnuı gibi mcınlckct
lf'rln ınıık ıdıluntırıı. bir mlıddct 

1 in olsun. trr!ilnr. ce\ lreblllr. nu 
itibari ı 1ı .. ır ımıharohe..;;lnlıı hem 
"'l)ıısi, hem lktı .. adı, hf'm ('\e sah '>i 
"Jwknt u;:1 onlura me\-zu olın ı ııelc 

tnblıdir. l\lısır ımılıarrb~ll'H tııgL 
ll ılcr ka ' hı>ılıweı. olıırlnrsn O rt 
ı;ıurk ~ olıı ııçılıwnk, F llbtln , S u rl· 
~ e. Jruk "' lranıla rejimler, hlikiı
nıetlcr, ~ı lı ı"I r cleflıwc.-ek, piyas:ı 
d ki malların fi) atları yl'nl yf'ni 
k 1) ınr.t olçUlı•rlno tılbl olacak, lı L 
'kın biıtlın ya'iııınn snrtları snr ıln· 
<aktır. llıı kadar geni b ir h rc•ıı 

mrrç ka\ ıı::ıftı olnbllC('ek bfr mııhu· 
r;~ıeııln. (harbt> nlt hlııllselerıtcn 
hlrl) dh kııı ,ılnnnı:lld;ı kalnınm.ı

""· al"ıknlı ınPnılPketler '\'P ılllet lrr 
hcı.ahııı:ı dıı drrlıı hı>~('("8n , ,. ffta~
lıır ıı~ ıınılırın sı ~k tnblıcll r. 

Hllt un dlın~ • lııı rhln uı.omn..,ıım 

sebep olablleı ek her Jıadlsey! de dı'

rln bi r nl:ıka ilr knr,.ıhyor. l\fısırılıı 

Alnııııılnr ka t ' ı bir 7..nfere ' nrırlar
"ll Afrlkaııııı \e Orta -:-arkın mal
zeme ka) naklu rı enerlne g~e<>ek, 

,\kıll'ıılze lı.ıkhıı ulncııklar, hnr hl 
117.ııtmak ftln çok lrnHeUI kot.l:ır 

kaıanuı•akln rdı r. 

k"lııc olurnk cleınokrn.•I t.: rafı. 
nııı hu knd:.ı r bt•rba t bir bm:guıııı 

bir 7.afcrc Çe\ lrtwek kadar irıulc H~ 

ınıdrrt gö..,terıncsi. harbin bütilıı 

!!f')Tltıl deı:a-h:tlrtıeek \C ~luztaodı

rncaklır. 

1 tıı;er bin ı.ı'illlk Hcl ordu ııra-

ıııdakl hir ı:arııışmn~a bu kadar 
mlHılm '" e ıı"lı net kelerin bağlı 
olnmsı. tarihte n:ullr t c:.adüf ııdl

leıı bir maıızıırııdır. 

• 
n Radyo e rı 

Amerika Radyo Şirketleri Tür: i ·~deki in .. eyicilere Türkçe Neşriyat Saatlerini Bildirirler: 

Türkiye saati 

8: 70 - 8: 30 

8: 15 - 8 . 30 . 
8': 30 - 8 . 45 . 

8: 45 - 9 . 00 

18: 75 - 78 30 

18: 45 ... 79 : 00 

19: 00 .. 19 : 15 

19: 15 - 19 : 30 

21: 30 - 21 : 4:J 
21 : 45 - 22: 00 

Program 

A1üzik 

Müzik 
flaberl~ 

Haberlerin tahlili 

Haberler 

Haberler 

Haberler 

Haberlerin tahlili 

Haberler 
Haberlerin tahlıli 

Günler 

Salı, Çarşanıba, Perşembe, Cuma .. 
Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Salı, Çarşarnba, Perşeınbe, Cuma, 
Cuınarlesi, Paza.7' 

Pazarte$i 
Her giin 

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 
Cu111artesi, Pazar 

Pazartes1. 
Her gün 

Pazartesi ve Perşem~ 

Fazoriesi, Salı, Çarşamba, Perşı,-mbl. 
Guma 

Pazartes.', Salı, Çarşamba, Perşeınbe 
Cunı.a, Cumartesi 

,, 
Pazartesi, Salı, Çar'şamba, Perşem~ 

Cuma, Cunıartesi 
,, 

Her gun 
Her gün 

WRCA 

WNBI 
WRCA 

WNBI 
WLWO 
WRCA 

WNB! 
WLWO 
WRUL 
WRUW 
WCBX 

WCRC 
WRUL 

WRUW 
WRUL 

WRUU; 
WNBI 
WNBI 

( Bu Listeyi Lii fen Kesip Saklayınız ) 

l>tı a uı. nluğu 

.tülo iki lct rc 

9,670 31.02 

11,890 25.23 
9,670 37.02 

71,890 25.23 
75,250 79.7 
9,670 37.02 

17,890 25.23 
15,250 79.7 
15,130 79.8 
17.750 76,9 
15,270 19.6 

17,830 16.8 
17,750 J.6.9 

75, 730 19.8 
17,750 16.9 

15,130 19.8 
17,780 16.8 
17,780 16.8 

o 

1 



Mısır 
bir 

tarihine 
bakış 

(Ba_,ı: in<"lde) 

1n11r.larda deniz yolundan daha 
uzun, dahı zahmetli ve tehlikeli 
idi. Çünkü J-Iindistanden kervan
lara yüklet'.lerck nakled!len eş_ 
yalar, Afganistan, 1rzn, Irak gibi 
yoldan mahrun1 memleketlerde 
daima eşkiya tehlikesıne m3ruz 
clarak geçen çetin yolculuklar
dan sonra bir kaç a:rda ancak 
İEkenderiyeyc vara biliyordu. 
Ümıtburnu yolunun keşfi, Mar 

silya, Venedik, Napoli limanları 

gibi iskcnd<"rıyc limanını da son. 
durdü ve fakirleştirdi . Bu hal, 
hele Mısır ülkesinde vahim bir 
g~lm darlığı meydana getirdi. 
l\'lısırın tabii zenginlikleri, bu 
mli~kül iktısadl durumu önliye
medi, çünkü Mısır, kendi kend!ni 
ıeçindircmiyen memleketler ari:.
sındadır. 

Evet, 1'-fısırda pamuk, pirinç, 
hububat ve sebze gibl m11hsu1-
ler çok bereketli yetişir, fakat 
yalnız bu servet kaynaklarile bir 
miJJehn kendi kendini geçindir
me5iı:e imkin yoktur. l\{ısırda di
ğer bir çe>k mahsullerin yet:şme. 
mcs.i, bilhassa sanayiin ruhu o
lan, madenlerin, demirin, köınü
rün ve petrolün bulunmaması, 

Mtsırı müşkül bir mcvkie koyan 
sebepler arasındadır. Nitekim 
640 bin kilometre genişliğinde bu 
lunan ve Fransadan bile büyük 
olan Mısırda işe yarayan arazinin 
sahası 30 bin km. murabbaını 
ve burada yaşıyan insanların sa· 
yısı da 15 milyonu gecmez. Bu 
hal, yağmursuz bir iklime malik 
olan l\fısırın, ziraatlni y~lnız Ni. 
lin sularına bağlamak zorunda 
kalmasından ileri geliyor. Sözün 
kısası şu ki Mısır zengin bir mem 
Jeket değildir. Onu zengin yapan 
sebep, coğrafi vaziyetinin kcndi
s1rc bchşcttiği büyük bir imti
yazdır. 

M ısırın ikbal yıldızının tek

rar parlaması için, tamam 

üç yüz elli sene geçmesi lAzım 

gelmiştir. 1869 senesir:.dc, Fran. 
sız mühendisi Ferdinand Dö Le· 
srps'in 10 scnclık çelin uğr0l.5ma
lardan sonra, Süveyş kanalını 
pçmtya muv2ffak olması, Mtsı· 

rın taliini birdenbire değiştirm!ş. 
tir. Bu tarihlerde Mısır resmen 1 

Osmanlı devletinin vergi veren 
b r vil3yet! idi.Hakikatte ise •Hi. 
div~ denilen bir kıralın ;daresln. 
de ta~~milc müstakil bir halde 
bulu:-:uyordu. Süveyş kanalının 
aoı\mcfsı üzerine, artık Asyaya. 
gitmek için gemicilerin, Afrika
yı dolaşmalarına lüzum kalma. 
mııstı. Bundan sonra, yalnız ~'Iısır 
değil, bütün Akdeniz limanları da 
eski t{4rihi rollerini oynamıya baş 
!adılar. B r tara(ten İskenderiye, 
İzmir gibi şarkt Akder.iz liman· 
ları, diğer taraftan Venedik, Ce
nova, Marsilya gibi Garbi Akde
niz 1in1~.nhrı yüz sene iÇ:nde b'r. 
dcnbir lnkiş:ıf etti ve hepsi de 
r:.üfusları yilz binleri, milyon1arı 
a~an muazzam şehırler haline g'.
ri\·crdi. 

11\..J!il ısırın kazandığı bu yeni 
U W D ehemmiyetli durum. Fran 

sızlarla, İngilizlerin gözlerinden 
kaçmamıştı. Hele Hindistanı ele 
~cçirm:ş ote1n İngilizler, Süvey:Cj 
yolunun Htndistan için çok ha
yati bir m ... vkie sahip bulundu· 
4ui.tt çoktan anlamışlardr. Hatta 
kana1ın açılma~ınd~n çok evvel. 
Fransızlarla İngJlzlerln 1r1:ısırı e. 
le geçirmek için bir takım askeri 
hareketlere girişmek veya bin 
türlü politika dalavereleri çevir
mek suretlle b:rbirlerile uzun mil 
cadelt:lcr yapmış oldukları gö
rülmekted·r. Nih~yet Mısır için 
yl'pılan bu mücadelede İngilizler 
galip çlkmtşlsr, Mısırda İngiliz 
alacaklarının ve sermayesinin teh 
l'kede olduğunu bahane ederek 
1882 senesinde buraya asker çı
kararak ?t'Iısırı işgal etmi,lerdi. 
O sırada Alman tehlıkesl karşı. 

sında bulunan Fr.!nsızlar da Is· 
ter isten1ez bu işgale ses çıkara
mamışlardı. 

H arp çıktı çıkalı, üç scne

derbcri 1\.tısırtn ikb?I yıl: 

dızı yine kararmıştır. Çi.lr.kü Al
man tayyarelerinin Akdcnizdeki 
hBkimiyetlf>ri, İngilizlerin Akde
niz hfiıkimıyetiı:i suya düşürmüş, 
r.cticcde l\1ısır, artık b r transit 
yo.u olmaktan çıkmı1tır. Bu
nunla beraber tna:iltzler bugün 
işlerine yaramıyan bu yolun, ya_ 
rın ttyyarr hflkimiyctinl ellerine 
alınca tekrar canlanacağına emin 
dirler, d ğcr taraftan Alman tar, 
r..·t1sırı zaplederler~e bu yoldan 
bir c;"Ok lstiCadelcr ede<!cklerlr.1 ve 
bu arad-:ı Irak petrollerine koşa. 
caklarını tngilizlcr p~k aıa bili
yorlar ve her ne pahasına olur. 
sa olsun, Mısırı kaplırmartuya ça. 
ltşyyorlar. Bakalım htıstrın tar!· 
hi yolura hAk;m olmak için ya_ 
p11an mücadele ne gibi b:r neti
ce verecektir. 

Baha TANSEL 

Salılbl ve Nefnyat MUdUrD 

Ahmet Emla YALMAN 
Vat&n Ne.,-iyat Türk Ltd. ŞU. 

v~""' llbt-

VATAN 9 - • - .... 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 
6 - 7 - 942 Tarihinden killaren YapıJacak T~vziatın Kupon Numaraları ile Müracaat Günü ve Mahalleleri Aşağıda Gösterilmiş Olup : 

1.) Numaraları .Uitn edJJmi' olan kuponlar himitlMln.ln nltfu!J cllz.4.lanlartle beraber bikUrfJen mahallere müracaatları. 
'?.) Ayni soyadruı ta,ı;ran birkaç nüfus cüzdarunıu, atJe efradından btrisl tarafından lhraı.ında kuponları mukabtUndc Jstıh1<aklarıoın ,-erlJebileceğf. 
S.) 1-fenti:ı ilin etll1nlemi, olan numaralar i(ln müteab:lp UAnlanmızla. te\>--,;l günleri btldlrUeceğlndeo numa.rata.rı ilin edllmlyen kupon hıimlJlerinln rnilıacaat etmemelerı~ 
4.) Te\·zı eklplerlmlz taralından e\-ierloln ziyaretlerinde e\.de bulunmayan 'eya. henilz teV'~l kuponu almamı~ kimselere nahiyeleri mıntaka.sıoda te\·zJ. kuponu verUeceği.nden bu dıığıtma.ya intizar etmeleri rica ve 

118.n olunur. 

D 0R .D1) N C: t) L i 1T1 
~Jüroeaat olunacak mahal 

6/l/H2 
Pazart~i 

Kupon No. 

Renan Bti)1ikaknıan Eyüp Rami 121801-121000 
Mahmudiye caddesi No. 2 

Mehmet Kafadar Eyüp Rami Malt- 216901-217000 
mudiye ca.ddeei No' 31 

Ahmet Güvenç Mahmutpaşa ba,ı 182501-182650 
No. 149 

Fethi Bener Kasımpaşa Bahriye 189001-1894.00 
cadde'ji No. 66 

Remziye Atalay Ka.sımpaşa Uzun 225801-22:5900 
yol Turşucu sokak 6/1 

Abdülvahap Şehremini Saraymeyda. 204001-204200 
nı caddesi 37 

Arusyak Balıkçıojtlu Jlfahmutpa9a 206001-200300 
baııı No. 130 

Hüseyin OzRaraç Be~tktaş Ortaçeş· 21:1201-2('1.300 
me caddesi No. 67 

Mıgırdıç Baltayan Mahmutpa.,a baııı 245201-245500 
No. 68 

7(1/94, 
Sah 

ii.upon No. 

8/T/912 
Çarşamba 

Kupon No. 

121901-114000 202501-202600 

253572-253700 253701-253800 

182651-182800 182801-182950 

189401-189800 189801-190200 

225901-226000 226001-226100 

204201-204400 204101-204600 

205301-2o6600 20\;601-20\;900 

244301-244400 244401-244500 

2411501-245750 245751-246000 

Mlracaat Edilecek Ollller : 
91'/fW!. 
Per~ 
Kupon No. 

10/l/1»2 
Cuma 

Kupon No. 

292601-202700 202701· 202800 

253801-253900 258901-254000 

182951-183100 183101-183250 

190201-190\;00 190601-191000 

226101-226200 226201 226300 

20!601-201800 204801-205000 
• 

13/T/942 
Paza.rte~I 

Kupon No. 

14/7/942 
Sah 

Ku1>0n No. 

202801-202900 202901~203000 

280416-280550 2805lil-280700 

183251 183100 183401-183~ 

191001 19li00 191101-191700 

226301-226400 226401-226500 

205001-203200 205201 - 205400 

15/7/942 
Çar~n1ba. 

Kupon No. 

16/7/94Z 
Perşembe 

Kupon No. 

216617-216700 216701-216800 

280701-280800 280801-280900 

183551-183700 183701-183850 

191701-192000 225001-225400 

226501-226600 2:ı6601-226700 

203101-205600 205601-205800 

206901-201200 201201 2015~201so1-20186020~2osooo--243301-213500z43501-21:3960 

241501-241600 214601 241700 2H701-244800 244801-244900 241901~245000 245001-245100 

216001-246250 246251-246500 216501 -216750 246751-247050 247051-247350 2-17351-247650 

Sıtkı Zorlu BüyUkada Çınar caddesi 238301-238500 
No. :lO 

238501-238700 23870l-238900-----ı38901-239100 239101-2:!9300--23030~239500-239501-230100--239101 2ioofo 356001-356200 

S. B. Yeril Mallay Pazarları Uskü· 208'601-209000 
dar mağazası. 

S. B. Yeril Ma11ar Pazarları Kadıköy 214801-215400 
mağazası. 

Kovarino Çirkinoğlu Kadıköy Pazar. 320001-320100 
yolu No. 152 Koocagill 

Şakir Şatır Sanyer Sarıyer caddesi 251601-251800 
9 - 11 

Burhanettin Baştımar Sarıyer Orta. 3456-01-3415800 
çeııme sokak No. 25 

David Bahar Beykoz Fevzipa.ş.a cad· 3151001-3~1100 
desi No. 72 

2011601-210000 210\;01-211000 

215401-216000 216001-216616 

320101 -320200 320201-320300 

251801-252000 344001-344200 

315801-346000 316001-316200 

351101-351200 351201-351300 

211601-212000 232001- -232700 

217001-217600 217601 218200 

320301-320!00 320401-320500 

344201-344400 344401-344600 

346201-346100 346401-346600 

351301-351400 351401-351500 

232701-233400 233401 234100 234101-234800 234801-235500 

218201-218800 218801-219500 262001-262700 262701-263350 

320501-320600 320601-320700 320701-320800 320801-320900 

3H601-3H800 344801-345000 343001-345200 315201-345400 

346601-346800 346801-347050 317051-347350 347351-347650 

351501-351600 351601-351700 351701-351800 351801-351900 

1'/7/94: 
Cum& 

Kupon No. 

216801-216900 

280901 281000 

183851 184000 

2211401-225800 

226701-226800 

205801-20t!OOO 

2{3901 2'4200 

245101 2~200 

247651-24!!000 

356201-356500 

23il501-2369le 

263351-2'4000 

820901-321000 

3*6401-3~ 

347651-348000 

351901-352900 

Po.rtev Kondu Beykoz Yalıköy Çayır 352001-352100 
cadde~i No. 28 

352101-352200 352201-352300 352301-352400 352401-352500 352501-35:1600 352601-352700 352701-352800 352801-352900 ~ 352901-353000 

Ahmet Turan Beykoz Fevı;ipaşe. cad- 353001-3.53100 
desi No. 38 

Muhıp Alptekin Eyüp Kalenderha· 273001-273150 
ne caddesi No. 78 

Hakkı Satesen Eytip Muhllspaşa 271501-2746.50 
caddesi No. 52. 2 

Osman Eren ve kardeJoli Eyüp Muh.. 374:001-374.100 
llspaşa caddesi No. 6511 

Mehpare Heper vekili Ztki Heper 375001-375100 
EyUp Camiikebir No. 60 

Sultanhamamı caddesi Ece mağaza· 297001-297600 
sı No. 59 23 

Burhan Sunar ve Süleyman Ergene 298801-299100 
Yeni Postahane Aşir Ef. caddesi 58 

Mu!ta!a. Sami 1-Iumanazlı Yeni P. 299701-300300 
Aşlrefendi 11okak 20 

Ahmet Ata Köeeot\u Mahmutpaşa 301501-302100 
ba•ı No. 195_, 197 

Kadri OzUy1lmaz Mahmutpa.şa ba.,ı 303301-303600 
Doğu mağazası 91 

Leon Gevelyan Mahmutpaşa b&Al'ı No. 304.201-30-4350 
13-1 

Ihsan ve Hüseyin Ozer Hacıköcek 304.651-30:>-050 
camisi No. 15 

Hüseyin Hilmi ve Sült!yman Sırrı 30:i851-30ft150 
Kapalır,ar.şt Aynacılar No. 5 

~ı:ehmet Faruk Kapahçarşı Sipahi 306751-306850 
sokak No. 20 

Mehmet Nuri Topbaıı Fincancılar 307051-307550 
cadde.'!'! Mahmudıye han 3, 4 

Hayrl Doğu ve Şeriki Fincancılar 308551-309050 
caddesi ~'lahmudiye han 1 

• Zeki Zerrin ve ortağı Fincancılar 310051-310U>O 
Yusufyan han içinde 

Şermin mağazası Sullanhamam 310651 310950 
meydanı ı, 2 

Halil Hikmet Ergez ~!ahmutpıqa 311551-312000 
lrfanlye caddesi No. 16 

S. B. Yerli Ma1lar Pazarları Bahçe- 398001-399500 
kapı mağazası. 

Tekeoğlu Haygaz Mahmutpa.şa cad- 418001-418200 
desi No. 109 ı 

S. B. Yeril Mallar Pazarları Beyof;. 420001-421000 
Ju ma"Iaza~ı. 

Cemal oğlu Yaşar Tophane Boğazke· 430001-430150 
~n caddesi No. 112 

Pandell llyadis Mahnıutpa\a sabık -132301-432600 
Haçopuıo ha.n 6 

Yerli Mallar Pazarları Aksaray nıa.-
ğazası ?ı{ııratpaşa mahallesi 11-lillet Cad. 48 

353101-353200 353201-353300 

273151-273300 273301-273450 

2746.51-274800 271801-274950 

374101-374200 374201-374300 

375101-375200 375201-375300 

297601-298200 298201-298800 

299101-299~0 299401-299700 

300301-300900 300901-301500 

302101--302700 302701-303300 

303601-303900 303901-304200 

304.351-304.500 3041!01-304.650 

305031-305450 305451-305850 

300151-30\;450 306451-306750 

30\;851-30\;950 306951-307050 

307551-308050 308051-308s:i0 

3090C51-309550 309551-310050 

31U251-310i50 310451-310650 

310951-311250 311251-311550 

39115()1-395800 395801-3961()3 

399501-400750 400751-402000 

418201-418400 418401-418600 

421001-422000 422001-123000 

430151-430300 430301-430450 

432601-432900 432901-433200 

353301-353400 353101-353500 

273451-273600 273601-273750 

274951-275100 275101-275250 

374301-371400 374401-374500 

375301-375400 375101-375500 

360001-360500 360501-361000 

363501-363800 363801-364100 

365601~366200 366201-366800 

369801-370400 370401-371000 

376001-376300 376301 -376600 

378101-378250 378251-378400 

379151-379550 379551~379950 

381951-38225-0 382251-382551 

384051-384100 384151-384250 

384751-385250 385251-385750 

388251-388750 388751-3811250 

3921l01-392ZOO 392201 392400 

393401 393700 393701 394000 

396101-396100 396401-396700 

404001-405500 405501-407000 

118601-418800 418801-419000 

423001--424000 424001-125000 

430451-430600 430601-430750 

433201-·133500 433501-433800 

435301-436700 

353501-353600 353601-353700 353701-3,~3800 353801-353900 353901-354000 

273751-273900 273901-274060 274061-274200 274201-274360 274351-214~ 

275251-275400 275101-275550 275551-275700 275701-275850 275851-278000 

374501-374600 374601-374700 374701-371800 374801-.174900 37'1901-375000 

375501-375600 375601-375700 375701-375800 375801-375900 375901-376000 

361001-361500 3611!01-3S2000 362001-362500 3625-01-363000 363001--363500 

361101-364400 364101-364700 ~6t70l-365000 3&aoo1-36aaoo 365301-36.5600 

366801-367400 367401-368000 368001-368600 368601-369200 369201-369800 

371001-371600 371601-372200 372201-372800 372801-373400 373401-.174000 

376601-3761100 376901-377200 377201-377500 377501-377800 377801-378100 

378401-378550 378551-378700 378701-378850 378851-379000 379001-379150 

379951-380350 380351-38075-0 380751-381150 381151-.181550 381551-381950 

382551-382850 382851-383150 383151-38345-0 383{lll-383750 383751-384050 

384251-381350 384351-38'450 384451-384550 384551-384650 381651-384750 

385751-386250 386251-386750 388751-387250 387251-387750 387751-388250 

389251-389750 3811751-390250 390251-390750 390751-391250 391251--393000 

392401-392600 392601 392800 392801-393000 393001-393200 393201-393400 

394001 394300 394301 394600 39~01 394900 394901 395200 395201-395500 

396701-397000 397001 307300 397301-397600 397601-397800 397801-398000 

407001-408500 408501-410000 410001-411000 411001-412000 416001-418000 

419001 419200 419201 4194()() 419401-419600 419601--4111800 

42ıi001-426000 126001 427000 427001-428000 428001-429000 429001-430000 

430751-430900 430901-431050 431051-432000 432001--432150 432151-432300 

433801-434100 434101-434400 434101-434700 434701-485000 435001-435300 

485701-436200 436201-436700 436701-437200 437201--437700 437701--438200 

Askerlik işleri: 

• B~ikta"' Askerük ş. den: 
339 dcgumiular ve bu doğum. 

tutarla muımclcye tabı erJerin ilk 
ve son yoklamaları 4yr i zaınanda 
6 temmuz 942 tarihinden iti:.>a
ren h;ıftanın fi.alı. perşembe ve cu
ma ~ünlcrindc ağustos 942 sonu
r:a kadar sabah Sllf-t 8 da :ı 12 ye 
kadar devam edeceğinden mükc1_ 
leflcr;n nüfus cüzdan1t 4 adet fo
tograf ve ikametgah. Talebelerin. 
mektep vesikaları ve !'=<ın&tkilr er
lerin de sar.atıc:ı gösterir vesika
larile mezkQr. t2rihten itibaren ta. 
yln edilen ~ünlerde ve saatlerde 
ı::ube mrrkezindr bulunmalarr, yc.k 
lamalarını v~khr:de yaptırmıyanlar 

hakkında kanuni takıbeı.t yapılaca

ğı ll3n olunur. 

DOKTOR·---· 
ORF ANfD[S 

Cild ve Zührevi !'lıüteha.uı.sı 
Beyoğlu Suterazı IOkak No. 5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel 43734 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden BllOmam Fabrika ve Sanayi -~ 
MtleıseseıerlDla Nazarı DlkkaUae: 

KAŞIT RIZA 

Tiy4trosu 

Halide Pişkin beraber 

Harbiyede, Belvü bahçesinin 
c:.laturka kısmında 

Bu gece 

BENİ ÖPÜNÜZ 

Komedi 3 Perde 

Yazan: Bedia Fon Ştat.er 

Heyet her gece Belvü bahçesir.de I 
temsil vermektedir 

1 - 12/6f942 cun10. günü pazarlık usulile alınacağı Hln olunan 
külliyetli miktardaki levanta çiçeğine talip zuhur etmedJğinden bu ke· 
re yeniden pauı.rlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 10/7;942 cuma günü saat 11.10 da Kaba.taşta levazım 
9ubesindeki atın1 komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Jstekltıerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tekli! ede· 
cekleri fiyat Uzerinden % 7,5 güvenme para.siyle birlikte mezkür kO· 
misyona müracaatları. c6901> 

* t - Reslm ve şartnan1esl mucibince 30 adet alttan sünne araba 
kapah zart usultıe satın alınacaktır. 

2 - Sif muhammen bedeli 9000 lira.. ~~ 7,5 muvakkat teminatı 675 
liradır. Yerli malı olarak teklif edildiği takdirde gümrük resmi ve saır 
masarif nisbetinde bedeli artacağından teminat akçeai de bu miktar üze
rinden verilecektir. 

3 - Ekııııtme 14/7/942 Salı gUnU •aat 11 de Kabataşta levazım 

Kullanılmış Her Nevi Madeni Yağları Kimyevi 
Usullerle Kul/anılmam!ş Yağ Evsaftna Getiren 

OLTIS CİiiAZLABIMIZ DELMİŞTiR. 
' Erzurum Han No. 4 - Tel: 229.58 -

şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnan1e levazım şubesinde, resim umum mUdürlUk tUtUn 

fabrikalar şubesinde her gün görülebJllr. 
5 - MUnakagaya girecekler mUhürlU teklif mektuplarını kanuni 

vesaikle <A, 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubunu ihti· 
va edecek olan kapalı zarnannt ihale günü eksiltme saatinden bir saaı 
evveline kadar mezk{)t" komisyon b~kanhğma makbuz mukabilinde ver .. 
melerı ıa.zımdır. Posta.da. vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 

(6966) 


