
( lhl ) 
HALKIN 6 

HALKIN KUL 

HAL KIN Dl 
I" 

Sene 12 - No. 4283 Yazı ifleri tıelıefoına: 20203 CUMARTESi 11 TEMMUZ 1942 İdare hıleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruf 

Dr. Refik Saydam dün defnedildi 1 Mnıı Şefin 
~Cenaze alaya' Ankarada yapılan cenaze teş~kkllr. 

töreni çok lıazin oldu ve dıl_~klerı 
Millt Şef cenazeyi yaya olarak takib buyurdular 

Ankaııa 10 (A.A.) - Ri
yaseticümhur Umumi Katibli. 
ğinden: 

Reisicüm.hur ismet Jnönü, 
Dr. ReEık Saydamın ani ve 
elem verici ölümü münaısebe. 
tile yurdun her tarafından ge
len taziyet.1lere te~kkürlerinin 
ve yurddaşlara sağlık dilekle. 
rinin iblağına Anadolu Ajan- ~ 
sını memur etmişlerdir . 

Aım·anya devlet reisi ile İtalyan hükumet reisi ve Almanya, 
ltal;ya hariciye nazırları namına birer çelenk gönderildi 

.,,.,.,,~~ 

Cümhurreisinin 
yeni kah.ne 
hakkındaki 

tezkeresi 
Ankara, 10 (Hu:su:;i.) -· Reısi

cüm!hur tarafından yenı kab.ne 
hstesinin tasvi'bin.? n.uteailık Bas.. 
vekil Şükrü Sara.;o~luna ya:z.ıla..:o 
teı1kere, Resımi gazetede neşredıl. 
miştir. Te7!kere 'iyneo ŞİJ,iİcdlr: 

"Anltarada Jünlıü cenaze mercuiminden ilıi intiba: Cenaze Ul Vekiltlnt~~b ve _irJıa e. ~ nız ~cra · Sıhhı· ,,. V k l aı meyda~ı~dan geçerken erının tayın.(>r tas\ ı\J OLUn-
ve y... e ci eti önünde yapılan meraıim eınaunda Mıllı Şel muştur. Hepiniza yüce h zmeUer 

Ankara 1 O (A.A.) - Başvekil Teke, 2rup idare heyeti a ala 1 ve muvaffaıkıyetle; dıl.;?rim. 

( Ş k h • ı Dr. Refik Saydamın cenaze töreni müstakil grup Teis vele.ili Aznkar' Yeni Ziraat Vekili ar Cep eSJ b:ugün öğleden evvel büyük. mera_ Vali ve Bdlediye Reisi.,' gamiz;~ Ankara, . ~O lHus•tsi) ~ Yenı 
_ _ sımle yap11mı1tıT. ve meı3'ez komutanları, Emniyet Zıraat -yekılı Şevket Hatıbo~lu. 

Al 1 
Cenaze ile rofa'k.at eden zevatı Direktörü tarafından k.u§ılanmış • beraberın~e halefı Mu~lıs.. E_rk. man ar taşıyan hususi tren saat tam 9 da tır. Tabutun bulunduğu vagon bay. men oldu~_:ı hald~ huının o7ğ.ear:n Ankara oarın.a gir.mi.. v• B M kl 1 ... ,1 .... T b ,__ v evvel Velkalete gelerek, 'ekalet 

o .,, ... • . ra ar a ortu ım.ıştu. a ut. ,oayraga kA ·ı t • b lkl 

1 bl 
Meclisi reisi AJbdüih l'k R d 1 b. '- ld .. ı'- • il . .. er anı ı e anışını~ ve ~e t • er 

1811 
' 

r • • .. avl en &, Sari mi't lr na e, RSKenn e erı US. kabul etJmiş:tir 
Başvekıl Şükru Saraço~lu, Genel tünde cenaze otomohiline konulmuv y · T' __: V k ı· B ı.n t U 
Kurm B hı M.a 1 F · enı ıcakL e , ı e • .,.e ı 

ay aş nı r~şa . ·e:vzı ve t~~b eden otom~ill.erle B. M. ise, İz.mirden yar· 1 ;iChıım:ı;e va:-. 

Cepb ' de Çakmak, Vekalcr, Medıs reıs ve - Medı~ı ve C. H. Pantsı yolun _ b 1 akt 
kili · • . . mış u unac ır. 

erı. grup ~CJll • veki!l~_rı; Parti dan Başveka.lot meydanına getiri • ---oo---
genel se'kreten; Rıyasetıcumhur baş !erek burada top ara:basına naklo • ş k s "'ı llerllyo:rlar yami Celi.l Ôno• ve Y•V« Ulv; lur.mu,ıu..(Dev.,,,ı 5 ll>cl aayfad•) Ü rü araçog U 

kabinesi Berlinde 
hararetle karşılandı Veronej de Sovyet 

mukabil taarruzu 
püskürtüldü 

Moskova, Almanların 
iki meskun mahalden 

püskürtüldüklerini 
bildiriyor 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman or. 
duları başkumandanlığmın teb'ii
ğinde bilhassa şöyle denilmekte. M-i?zar 

Berlin. 10 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Hariciye V etkili Şükrü Saraçoğ. 
hmun yeni kabineyı tcşkıle me 
mur edildiği hakkında 1\~rkıye 
CümhurreIBi tarafından yapılan 
tebligat Berlin gazetclcrın:n ala
ik&Sını çekmiştir. Bütun gazeteler 
Tilrkiyıenin yeni Başvekilınin fo. 
'kıgrafını neşretmişlerdir. 

D€utsche A:llgeme ne Ze.itung 
~"zctesi Saraçoğlunun sıyasi faa
JiyPtini belirtmeıkte ve geçen sene 
aktedilen Türftt , Alman dostluk 
paktının onun tarafından imzalan. 

(Devamı 5 inci aayfnda) 

dir; (Devamı 5 inci aayfada) 

Bir mi~skerin Dün Küçükpazarda 23 ev 
iştirak etliği kıyası- tamamen 7 ev de kısmen yandı 
ya meydan savaşı --'--------

Nüfusça zayiat yoktur, yangının ne suretle çıktığı anlaşılamadı, 
Moskova - Rostov 
demiryolu kesildi 

MoSkova, 10 (A.A.) - Royter 
ajansının hususi ınuha!>iri b .ciiı ·-
yor: (Devamı 5 inci sayfada) ---o---

Alman tenisçileri 
dün Taksimde ilk 
maçlarını yaptdar 
Misafir tenisçiler bu 

maÇlarda yüksek kabi
liyetlerini gösterdiler 

açıkta kalan vatandaşlara yardım edildi 

t ,,,,._- Dünkü KüçUkpazar yangınından iki intıba 
Aakarada dün1dl cenaze aTayı: Çelenkle?). cenaze ve cenazeyi takıb Misafir Alman tenisçileri dün Dün Küçü:'kpazar ve Unkapam, 7 evin de kısn;en yanmalarile ne- nacı Hasanın 4/ 6 numaraiı üç kat. 
edc.nler. 1 - Merhumun ailesi, efr~..::::•M.ifli Şef 3 - Marcsal, ilk maÇ!arını Taksim .ırordlarında eski Zeyrcık yaneınını hatırlatan ticelenen crüı*ü yangın; saat 15 tc lı r:.bşab evinin 2 nci katından çık.. 
4 - Meclis Reis:,. 5 - Başvekil, '€ - Orgeneral sdliJı. Om..ı~rta1e, )"aptılar. Bu münasebetle saha büyük bir tehlike at1atrnı~tır. Küçükpaı:arda Leblebici mahalle • mi§tır. 
1 - istanbul VaLısı, 8 - Ankara Va~, Ş ;:-- Ve11fflcr. ve ecne!>i etçiler: .(Devamı 6 inci aay(ada) 23 ovin ve l dükkanın tamıı.men atnde Arabçcşme ıol...ıı.ğında rnav. (Devamı 6 ncı sayfada) 
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2 S&yta 

Hergün 
-····-

Başvekilin 
Arkadaşlarını 
Seçmekt~ 
Gösterdigi isabet 
~---- Ekrem U,.ıdııl 

D olkitoı" Behçet Uz.un meb'us 
seçileeeği.ni bir riıvayet ha

füıde işi:ttiği~Z' zaman cidden ü. 
zülmüş olduğumuzu hatırlıyoruz. 

« Ümid ede4m ki, haber yanlış 
çıJksm; demiıftiık. Deınixli kendisini 
temsil etmek &ıerefini vermek üre
~e bir hem.şeri daha bulabilir, fa. 
kat İzmi!' Behçet Uzun kudretinde 
bir Belediye Rei&ni güç bulacak .. 
tır.> 

Haber~ ÇJkt1 ve Behçet Uz 
meb'us seçıiadi. 

Bugün IımWr Belediyesinin al.. 
dığı hıı:la, içinde bulunduğu iler. 

SON POSTA 

Resimli 11faka.le : Fransız ata sözleri = = 

leme yıoluna devam e.tıtiği temina. l 
tına ek olarak Behçet Uzun Tica- -~~-~~:'?.ı.~~!:~ .. ~~!!~~~~~~-d_::~.~~ .. ~-bı'-· -------~~ payLı,ddı · mı yarı ;.y_ar_ı;.ya_ek_s_il_ır_. ---------

~~~~;=:n ~~~d~rnife!fa~ lr • a b e r 1 e r .- 1 
ve ümid duyu:YQrum. Ayni zaman- s e h ... r 
da da Behçet Uzu tanıyan. yahud 
da biT.m gi.bi, faaliyetini uzaktan \,, .. 
"taikib eden1erin istisnasız olarak 
bu \iım4di payla..,~aiklanm muhak. 
kak buluyorum. Bunun sebebi Dr. 
Be:hıçeıt Uzun dokıtıorluk san'atı ar
kasmdıarı yaman bir ış başancısı 
olaraık keruiis:ni göstermiş olma. 

Üsküdar yangınınm 1 

kasden çıkarı:dığı 
neticssine varlldı 

Gomrok muhafaza 
teşkilahndaki tadilat 

mnsbet neticeler verdi 

ır ' 
iş yerleri ve 

sıdır. 
İ:mnirliler Dr. Behçet Uzu şeh.. 

rin başm.a getirdikileri laman İz. 
mirin hüıkUımet konağından Pun. •• ... 
taya kadar u~a.n. e9ki. devirler.dt> 5. cluklı~ın tamamen yanma
en mamur kı6ffil bir harabe halın- sile netıcelenen yangının krı.n-
deydi, mı.ıh.itin meşhur ımbat rüz- duracı Mehmed tarci.lından Jç deniz iskele karako!larının ·vazifelerini 
garı ba~layınca. bu hara.ben~~ üze. aigorta ptJTtutna tamaen çıka-
oo~e.>n koyu b.r duman yükselır :rılJr.ğı anltqılJı suçlu . liyıkile yapamadığı anlaşıldı, şimdi 
ve Izmirlüere, o, hiç. unutulm:ıya- tevkif eclildi k 
calk olan yangm facıasmı hatırla. o_.troi işleri s:ir'at .. a görülmektedir 
tı:rdı. •O Üsküda:rda Ça~ıiçinde 3 gün G'" •• , A 

~çet Uı.: her şeyden on~e en- evvel ç:ikıan bir yangın 5 dükk..inL.:ı umri.i~ muh~faza w!~~latı~.a J ger~ .y~bancı gemilerindeki kon • 
kazı kakhrl 'P yangın yerini te- t ·ıı t" lenmış· t: tton defo ıcra ed:iD.en degışıklıkler u.. tr<>l işuu süraıde yapmaktadırlar. · ı-4-~ · ..J.. .. ..:ı~! ku" çük' öir amıunen yanım as. e ne ıce l· • • ...___ .. •• , 

mız c-ı.urı:;)'J e.u..qınU'l.I ve Bu hadise haJdcında Üslküoelar l zerıne yap . .mıakıta olan butun ha. Yalnız Montreux rnukavelenamesi 
keşif net:ces:nde anladı ki., bu ;şin .. . rrwnl' - · 1 t h zırlıklar tamarolanımı;r. Eski te§ - mucibince Li.ınanımızdan transit ge_ ı 
ba~anlması milyonlara l>akar. ~üddeıu . ı~nce yap. an a •

1
._· kili.ta bailı Glan iıı!kelelerde1ti kara- . ı. oll 

İşgal faciası esnasında çoeukla- kıkat neheelenmış ve yangının .., I kol l arın, b illıama Marmara m~nta _ çecle'll. an ticaret gemileri muaye. 
__ .;ı_ bir c-.oguv ile birl"ılrto serve. gorta paruına tamaen 86 numara- k d k·ı . lA .L:ı l d neye mıhi ıtutulmıamakta, ancak gi. 

l'..IUU<ln - · 11 A.undu~.Dcı dü'kkanın:n sahibi 

1 

.. asınl a .1 erın, 'ay.IJ!>!U. e 'ça. 1.şama 1 • :-erken dililca•t gösterihnelüedir. o:. 
tini de ~i"' olan ~zel Izm:r 'K ·- ~• r- y k ı- b 

1 
_, ., d b l n? Mehmed t1arıafınıdan kasden ç ka • 5~ a~ aşlı.mlş.t~T. e~ t>et 1 at u va_ ğer taraftan İstan.hul limanında ree.. 

mi yoıuan nere en u su · ld v 1 ~ . t zıyetl tamamıle gıderecek §~kilde 
· U k k ld rtın tC' rı · g an aş ı1m ş ıT me tabi eşya taşıyan b' lumum mera 

Beıhçe-t :z e-n azı a l r' - Sa-l.· ..... k!' .lar ~gu h.iltimlimn_ hazı r'lanımışhr: Karadeniz Ve. Ça - konulduvu 
miz1etmenin yer.İtle bütün sahaya <r". us_ı ~;_ ... ~. e.~- nakkale Boğazların.da ve Jı;tan- kible bu gibi eşyanın s 
mu .. savı· ni"'bette taksim ederek ze. c.e t~vıkif culıaı""'tlil\. b ı ı· nd .le u· b " L d anbar anıtrepo ve deıpolarln .muha .., ---o u ımanı a uvve ı ır w;a • ' • • . -
miınin on, on bes santim yükseltil- ro ile işe bıqılayan kornrol teş. f~za Uc:lrolar_ı Ada taık.vıye edı.Jmış -
meGi pahasna bu.~n. ~çinden ç·k. ç;ftçi mallarını kilatı, gerelt Tür'k. gcmilerinddc1, tır. Yenı te~kilat yapıhııken lbılhassa 
mayı dıü~üındü. Imnırın Kordon k • ıkara sularımızdaki münakalatın ko-
tarafıları mün..*'ıaftır, bu tasavvu- koruma Omlsyonu .................................................. , Jaylaştır:lması ve dalı"li ticaretimL 

run tato~· b'.ç rerıa bir netice ver. faaliyete geçiyor = K k k.. .. .. e b. ı zin sertbest yap:llaıbiamesi gözönün. 
meyecek, bHaı'kis !ayda da temin Q omurun .r i de tutulmu;tur. Eski te,kliatta a.. 
edt:rekıti. Çiitıçi mallarının kornnma ko. "kt ki" f tıl b ir vaziyette kalan iç denizde 
F~aıt e~arnun yaptml·p frs- :misyunu teşık.ilfrtı etcaf.mdak faa. mı 3f na ıye 1 ve Bo~azdaki küçü\ karakol me -

viye cıth5r11mes! de paraya bakar. liyet tamamlanmıştır. Komisyonun 

1 
k murları da üç karaıkıolda birl~ıtiriL 

Paran111 ise azı ela yoktur. . mesai progranu biooç gün içeri~ zammı yapı aca l d 
Bir müıteahlhid lazım, ö:~rle bır s:.Ude te-~i't edilffeık <!ay.ele bil- f miştir. Kadroda ~azife a .~ayan i. 

müteahbid ki, bu işi kendi parası dirilecektir. Program devletçe ka.
1 

_ __ f ğer memurlar Sunye vıe dı~er hudud 

1·1e yano::ı.n, b:r :ikecek vlan olacağı. b·ul ve tasdik edildiıkiEn sonra ko. Ş h . . kok k"" .. .. k. 1 !andaki kuaık.oLrın takvıye işinr!P. 
~ 1 . e rımıze omuru na 1 kul1anı1acakt1r. 

na mukab:l de belediye malı 0 an misyoo aybaş ndan iti.oaren biL hyatı yap~ak olanlar yann I ---c>---
arsalardan bir kaçını aakid mu- fiil faaliyete geçecektir. Korrrisyo- Belediye Iktısa.d. Müdi.'7 lüğün. • , • • .., • 
11ca:bmn<>e kabuıı etmeye muvara. nun teşeGclrii.1oodeki başlıca gaye de .topzanaca1c1ara.ır. 1 Behçet Uz un vekılhgı 
kat etsin. her kövün çjtltçi aleıt.ıler~r.in ihti. Öğrerıd ğimize göre bu top. 1 • d 

Harabe arasında arsa kaç para vaç mikıtar:larını ve b:mlar n nev;. lant.da u.mumi nakil vaziyeti.. 
1 

pıyasa a 

ahnacak tedbirler 
nasd olacak? 

Her nevi İf mücueaeleri 
MTi hcW.alıklara, mealeki 
kazalara karıı sıhhi ve len 
ni emniyet tedbirleri alma• 
ia mecburlar, teftit/.ere 
ayın 15 inde baılanacak 

1, yerlerinin tefrit ve tanzi. 
mi baklonda Ankaradu tebri .. 
mizdekl alikadarlara yem baz• 
dfreldifler verllmittir Bu direk. 
tiflere nazaran ağır ve hafif her 
DeTI İf miiesae9elerile bwılartn 
müttemilitlart ve itçilerin otur. 
dukları evlerin sdihi dunımlarl 
devamlı bir teftite tibl tutula. 
caldtr. Te.bit edilen aulara gö. 
re huralarda bilbaaaa sari bas. 
talıklara ve mealeki kazalara 
kartı uhbi - fenni tedbirler .. 
lınacaktır. Elde edil~ rruilu • 
mata nazaran tehrimizde bu va. 
ziyette .. ....._ miileMdlc1 it 
yerleri tesLit eclllmittir. Fahri -
ka, matbaa ve diğer müessese
ler, kua ve hastalıklar vukınm .. 

iiratlP müdahale ~ bekim. 
ler ve s.ıblai levazmı hulundur • 
mai• mecbwdtaiar. 

Ba noksanların tamamlanma. 
aı için bel' mİİeaeaeJ'e muayyen 
bir müddet miiaa.acle verilecek • 
tir. 

Diğer t...aftan ba müeueae • 
lerde emniyet tedbirleri de a. 
lınmuı kararLaftırılmı~tr. Tef. 
tİflere ayın 15 inden itibaren 
baJJaneraktır.. . . . .• 

Temmuz 

Sabahtan Sabaha: 

Tarihe borcumuzu 
Öderken ist.'kbale 
Olan vazifemizi de 
Unutmayalım. 

"-"---Burhan Cahid _J 
- Sayın vali Dr. Lut.fi Kıxdara -

p atih de~rind~n kalmış eser. 
ier tamır edılecek dıye bir 

haber ÇJlkıtı. Eğer doğru ise bu 
eserlerin 1başmtıa pek tabii olarak 
Hisar gelir. Rumelihisarı. 
Boğazın en dar yeri.ndeıki yama

ca kartal yuvası gib-i kurula n Hi. 
s~r heylbetli ?ir ortaçağ kalesi. 
dir. Thlkat b1r Lanb dönümünün 
hatU"ası gibi A~upadan Asyaya 
bakan ibu kalenın azametini tabia. 
tin hükmü değil, bizim tabiatsiz _ 
liğiıniziin zevbizliğimiz..in marifeti 
kı.nnıştır. O haşmetli k:ı.le beden. 
leri arasına çattığımız çerden çöp
ten binalara ıhiç sıkrl.madan ve dü
Şüm:neden bi.r de (Kalei~i rr..'<'hal .. 
lesi) adı vererek tapuda ve bele. 
diyed€ te~ ~~~- O ne _saygı
sızılıllctır ~ tarihin jki çağını ayırd 
eden Mdısede en büyük vazifeyi 
görmüş hisarları tahta parçaların. 
dan cüce evl:rıe doldunnuşuz. 

Sırasına gıore ecdadın kahra • 
manlığmdan dem vurur. onların 
eserlerile gururlanırız. Fakat 0 e. 
serlere ıbah~ duvarımız kadar kıy. 
met vermeyız. 
Yazı odam her iiki Hisarı bir çer. 

çeve içine almışt.ıır. Hergiin bu t:ı. 
rıiM tabloyu ~asamm başında sey. 
recleroim. BJhassa. Rumelfüısarı 
Boğazın güneşe v: .rüzgara gö.:re 
değişen renk ve g(>l,ge yığmlan a
rasıında bazaın kor'kunç bir kale, 
bazan :rornantique bir şaoo p,ibi gö
riiı:rlür. Uxa1den bu kadar düsıün _ 
diirücü görü.nen o muhteşem burç. 
lar ve beden!er yaıkmD.an ne yüre'k 
sızlat1C1dır. O Öl?l'..ez kale bc>den. 
leri arasındaki tahdıa viraneler 
yeimiyormuş gibi onlardan daha 
çirkin bir çatı, çerden çöpten bir 
leylek yuvası; iğretiliğin ve ze\rk.. 
sıi7Jliğ'in timsali gibi o lıurçl ardan 
birine, hem de pencereleri kale 
siperlerine uydurularak kondunil
mus ve böyleJJ-kle Türk zafer ta , 
rihinin alnına iğrenç bi!' küstahiık 
damgası vurulmuş. 
~atihin eseri tamir edilirken 

.şiiıphe yOk bu sa:yıgısıclık nümune. 
1eri de silip süpürülecektir. Pakat 
tarihe olan borcumuzu öder'keıı ·s.. 
ti~e olan v~emiz.i de ihmal 
edersek gene hataya düşmüş olu. 
"UZ. H" sarı tamir ederlten Hisarın 
v.olunu da bu yaz içinde b;t irme • 
l;yi:z. Bebek • lstinye asfalt yolu 
ı;aten kendd k-eındi!ııe yıkılmak teh
likesi ~eren bir iki harabenin 
istimlak muame]"si vü~ndPn hala 
gec-.iki~r. Tuıtıtuğunu koparan bir 
"darec; c)larak kabul ettiğim savın 
LUrtfi Kırdann bu rolu yarını bı. 
rakmaması icab eder. 

ümid ederim ki Cüımhuriyet 
bav.rıammda bu yıo1un açılma tö
ren "ni kend:si vımaraktır. 

t ~ul!han Cakld eder, metresine üç beş lira veren lerini tes'bit ed.~ al~adar ın:a- ne .göre §ehrim.izin muhtelif i memnu:ıiyet uyandırdı 
biUe yoktur. kam~ar vasııtasıle temı.n etmektır semtlerinde kok kömüruniin 1 

ıBulunacak müteahhi~ inana:r- Bundan b~a ziraat alet:er~~~ • satı§ fiatlar\ tesbit edilecek~r. 1 Ticaret Vek.filetine Dr. Behçet e·· 1 h b• ı· ·--········-··· .. ···-------......... . 
malr ki, bu arsalar, ~lnd~~~ tem:~ mümkü!Il okiuğu k.adar tekamulu- : Geçen sene bir ton kömür §eh. ! Uz'un getirilmesiı şehrimiz p.ya. oy e a er 1 I~ R A D y o 1 
~eo.iop saha tamim edı . ıgı za.mo. nü temiın de lromi~~urr me~gul i rimizde azami 23,5 liray satıL i sasında derin hir 11?emnuniyct u- tı · 
altın edeceMir, kar getırecektır. ola-cağı mev:zuaıt dahılınde bulu. : makta idi. Bu sene nakH vası.. : yandıırmıştır. Dün Istanbul Tica. teftiş olur mu ( -

t..-.e B....ı.u.c<t Uz bunu. yaptı. B.n- -3-ı.,.,. • tal ah l l • .:ı-z 7 ·1- • Bo T ' S CT..._. ..... ,....,.ı· 11 "'/19 .... uı~ °'""' na.cAAı~..... : arının p a ı ı.gı cw a.yısıa.e: : ret rsasma ve ıcaret ve an"- 8 _,,_;_J· c...· L-. • ..,~ ... ~ ,. -
.. s-ıı..ayı temi:zlenmıc:, tanzım o • b fi' l b" "kt • . o.:ı- b ht l'f t . eıı=ııye tencl.Ş '"'11- önümüz - rt gun aıu • "( .. : u .at aro ır mı a-r za.m ya. : yı \Jli'isına mensuı mu e ı ac:r. d 4 _. p .. .. ,__~--:! 1_ d-- --'ı 7.at: .saa.ı uarı, 7.3!: Ba a.nm be. 

edilmiş, Tüll.1kiyenin en guzel bu~- Yerlı' Mallar Pazarı Aksaraw : l ca:kt : l · T' t V kT · t 1 e.ıu azar gunu outun ~a roııwe ı 5 · 
1 . uht em bı 3 ·,pı a ır. .). er f~l;eru ~- :ııcakreoteb 'ke ! ..::!:ı~e d~ - şdmmizin mu.htdil 9Cmtlerinde bu.. aen t~ resi 'Pl'O&'f3.DU. '·'. : A.iaus ııa.. 

varlarile süs enmı.ş, m eş - - b • )d gra ar çeı<.ere rı: e11111'1Ş1er :r. 1 -ı . . . Wlerl, ?.55/8.ıs: Senfonik proçam 
nalarla bezenmiş, bir :namure o. fU esı açı 1 .......................... -................. un.an eg eoce yerJıerını eaallı bır 

T ak k Swn.. eJLanlk Ye~11· Mallar Pazar- te.fb".M · .ı_~· B ftı'-1 (!'l.), 13•3o: S&a.t aJ'&n, 13•34 Türkoe 
lun çıkmıs cr(i,rÜYOfUZ. 'C>pI' lY• ro IU if•CQ geçlTece.ulr. U le ı;uer ~ . 

...... ..,. a lı t r l A'--- b . d"" . 1 ~ d b. ~•-1...J } "- • plilüat', 13.•5: AJam babedert, 14/1'.30: 
.,..,Mı' de .<tı•rçeıkten a1tm o mu.ş u : arı ~ra.y şuı eaı un meraamı e I e, ır mvuıcet ev:ve veruen ennr • 
..... Behıcet "'uzun bir ruu hikavesı açılınıftlT. Meııa91İ.ın(ie müdür mua.. s TER 1 NAN, l Iere göre garaon.lartn mü,teriterden R.iyuet~ibnlnır ~·: Saat a:ran. 

d ·ki ba-şh başına anlatılma- vini Ziya Arif Si>rel ve umum satl§ [ S T ER 1 N A N M A I ıyii2ıde 1 O ücret almağa devam edip ıs.13: B.adyo an;8 4~. e u:;muı ı: 
var derr w ' fakat bunu bir başka şefi Sadi Altay bufunmuşlarclır. i etmedikleri, sa.bit yazılarla yazılan te~ F~·-· · a. 10 ~ 
ya ger, ıtaadik.li tarifelerin hı&llun görebile - lrliilıii. ı 9.ae: ._.. ayan ve ajans _. • 
zanNlna saklıyalım. Bürlum Felek bir yazlMoa «Git ı bön bakıyor ve kıpirdamiyorlar.) j w- ,_ 1 lm d _ berieri 19.'5: Sel1>e6t ıo dAk.lka. 19.55: 

* 
tri, iş ve tarım adamlarından 12 b • ikA 1 b bw k İ.Je ..:::....ıiiniiz •a! <:egı yer~re aaı~ıp, aaı a 1gı ve • -.ıs· ... _4 ---•--' 
:ı,.;.,.;ı·k ~- h_...... t _,_.1 00. b em f ayet et.» aı gtnı oy. r-- 15..uv ., _ t .1 . . ... d k.. tıı<ıeSU ,..ıı, ,.v . .u... 10 ı~ 
.... ,._,,,,ıı vrı ~J"' ~ e~ı ıyor, u muı, ıunlart ,apla.tıyor: _ İyi ama ben arabaya asıl • mut en enn onun en artan yeme llİeaki kamıncb rk lar Beş aıtı ay evvel yurdumuzu.n 

ekonomi i!Şlerirıden . b.ahsederken 
Amerilka Cümlhurreisının bır te
şeW.iısünü hatl'rlamış ~ y:azmış.. 

heyt.>tin başlılla da rey müsaviliği sam beni indb iyoawm! ~erin ltuJlanı1.ıp bıl!anılm.adığı gibi 21.45: r m: n ~. 1 
• 

ha•1iınıde temyıiz kud.ret:ni kullan- «- Geçende, gene haıuvay aaakt muhtelif hu.sueaıt tetlti.k edilecektir. ıı: (AJıa es«le!"), wl.lS: Dbüeym is .. 

m "'<n> :.....~ği ı"le h-R-em --·'l.1t..eme"; münasebetile bir seyrüsefer sne.. - Arabaya aallmak )' lr, o·w c..___ • •• b t*1ef'I. Zl.'5: ($lir Ye nesiT saa.ti), 22: 
...... ~ ~ .lillUlJA """' - Arabaya girip baıkalarına ıger tıa.raııuuı gene ayn1 gun e.. 

...,;_ r....,> ... ; nooı-i ... irurır, bü" yu'"~- eko. muruna IDÜraCaıllt eltim: J •• _c:oc_..:..ı. ·ııe b. ı·k.t IA. R*'° saloa -~ t.ı.Jt: Saa.t a. 
ıtım. b' ...:ıtı·ı. 

l1'3ı "' ... ~. ~ .... J_ 11. yer yeın•wnek yaMk dej.il mi? 1edıye mı.ıı.>u•.•ren ır 1 e p aı • na.1 
nonrl W ha.rb endüstrisi i~rini - Azizim. Şu .-.buıln ÖD ta. _ Uzun etme efendi! Yapını. fara gidecek hültUaıet tabiıbleri bu- yan. sJ&mı ha.berlerl ve bo ar. 

Harb iQinde memıl~t . ı-r \i-U 
1~ 

ve bir fatırifkadı!". Çiftlik ile f~bl'ı
b da müıtebasın& tar~dan, ~ a. 

bu ~ jdere edeceikılir. rafı bot- Yolcuları, bot olan ÖD yorunı iftel Gıt beni ılkiyet et! raların temiZliklerine bakacaklar ve 
!Bi7.:iaı Ziraat '9'e 'ncaret Vekil. ......,, .... ~iz de biz de t_ .. _ JlllllW'alD! can kurtarma levıa.zimatının mev • 

miitebass binaek. ~ cud olup olmachğmı k!ontrol edecek 
lstanbul borsası ----1.Atleri için birer ·· ısa, bi. Q~..L.a:- n:-ı-=- ,__ Bu vaziyet kalemde ele bijyle. 

rer ~ adanlımıa ;ıı..ı.;..--._.,...,\Z vardır, - ~.J'-- &laun:u.ıııt.JOr..... d' ~erdlr. Teftitkııd.e ~ediye emirle - ka f'-"-w 
--- ....,."il .... .:-<... Yakaları .. yaptflp zorla Rriik • ır~ Efendim! Evrakım tekiz rine riayet etmed.iide.ri teaıbit .edi • ._.1•11•7./Kı-•ulhl----·pa.nış---=..,,•--' 

damı clile idace edıi!Lir. _ 
MiSter Ru:z:vei!t tanınmış endus. 

~ Ziraat Veik.ili.miıin meslek.. li,.emem ,.al gündir burada. Git ıel, cit ıel lenıler bail.ınd• para cezuı verile-
tea y~ bi'r müıtehas.sı-s oldu. - Lüin elendim! Siz bu ite ne zaman çıkacak? Dediniz mi: ct:ğı gibi hu.ı:ıd.ardan halkın ııhb.atini 
~ görüyoruz. Yeni Ticaret Ve- memur..-zl Dhılemirorlar ohv - Ne yapayım efendim! Bo.. ihW eıttiidleri anlapl.nlar da ınah • AtUlt " 

A.rltA - kilimiıırde i;ıe en güç, en karışık iş. m•? yacı küpü değil bu! Muameletıi kemeye te"YW otu.nacaklardır. • _.,. ı BıtırUD 
- lerin. ~ bile çıikaıbiı!oceık bü- - Be birader! Lif uılami • var. Keyfimiz için tutmuyoruz ·-.Yeril lH Dolar 

... ~- ii: ,.rilc m iş adaını kabiliıyet.i bulun. yor 1111111111? Git cliyoram, Kitmi- ya! Git fikiyet et! elerler. Kadın neden öldü? _.,... llt ~ ... na;- a;'..Z.. 6i dujwıu bıl.i~yıoruz. yor. itte hir clıe aenia öniinde eöy Satıcı da ayni yolu tuttu... Müdıdeiuın!ıırn.i:ik §Üpheli bir ö - •.!A4rtt Jff ~ 
1-""!!""""'"'!'"'l"'.,:. ___ -...,~lM»~~A:':K~ ~beraber yeni Vettillerj.. llyeylm. - Bu ne if yahu!Daha geçen lüm hadisesi etrafında tahkikat yap Bir ~ .;:: tııftlf s.ı. 

c;ONQ C ihır ıD.men hıar.ika beklemiyelim. Mu. (Pwereden bizim muhavere.. hafta otuz lmnq olan el ..bun. ma.lttadıır. 
•· 9. • 1 • D. harebe .lıi:Zi lbazırlıksız. biıaz da mlzi cl.inliyea yolculara) yahu! )arı., §İmdi elli bete çıkmış?. Kocam\19tıafapapda oturan Ka - H a7arlık bir ıram kiilee 
1 1 88 a7 a, 211 tedbiıli:z bul:ıu, kendilerini bekli.. Biraz ileri p.enize! (Yolcular - Öyle bayım! Gider komis. zim kızı Afiye imiinde bir kadın al&m 

ı;e ' ıııılilil 1181 '4 ı ' ~n ia ~ ~r. ..:ur- anJ.mayoriannlf cibi bön yona fikiyet edersiaJz!» bhdenbire u.nc.ılanmş ve biraz son.. 
t-°'-ı-~-r"!~-.-:~-r~y:;-._:-.... ,-ı J ~M v~~ ve onlardan .... ~... 1 S T ER 1 N A N ra da ölmüttür. 

(J ti• iki.dl Alıı ...a ... ötu··m --.....ı. ..,..- go·· rülmü•, cesedi &llııa. zfıJ'eıde, <;ı:ıllc ieabetli seçişin. tuı>"""ıı y 

v. ~ ~~ ~ : ~t ·~-·WJ' ~~-~· ... : deıı ~ Başvekilimia tebrik • ı s T ER 1 N A N MA 1 :::~::e~:~~y~:;~b~attı~ıL 
E. • l'I 8 ,IO D< -i •• '"" - ;;~u.,..""*" '-, , ;;:!: ~;ı,tiir. Tahkikat 

TAKVlll • y......, 

____ .......... .-.---........ hl·-
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lgraE, Tele:fon Ve Telsiz llaberleri J 
Bu sabahki 1 Moskova bildiriyor Hususi Fin tebliği Milli Şefle ~uzvelt Dr • Refik Sa da 

Almanlar Don Sovyetlerin 17 kara- arasınd~ tel~r~flar d .. d f d~Jd• m Haberler -----·· Baslar 
Bossos'an 
tabi yesinl 

teyld 
ediyorlar 

Alman taarruzu Har
kofun 200 Km. cenubu 
§arkısındaki Lisiçansk 

istikamatind 
inkiş~f ediyor 

Londra, 21 (AA) - RU5Yada 
Kurrnk?ta başlayan Alman taarru
zu cenu'ba doğru gelişmektedir. 

Bu geccl<ı Sovyet teblığ: muha
rıeobler.in Harlkofun 200 k.wmet.re 
cenub şarkisinde buiunan LisL 
çan$k istiıkametin<lc inkişaf ettiği. 
ni bildi:rmelktcdfr. 

Alm.:ınlar İzyum'dan 100 k.ilo
me~ i'lerlemişlcndir. 
Rossos Ru lac taa-afından talıli

y~ edilmiştir. Rus :rookamlan mu
harebelerin Kantemirovka'da dahi 
cereyan ettiğini tebarüz ettirmek
tcdıdeı-. 

Mulhareıbeler naz.Lk bir sa4baya 
ganniştir. 

Almanlar Don nebrinı ikı yec-
dl"fl .geçmişlerdir. 

Almanlar Rosaosa girdiler 
Londra, 11 (A.A.) - Roy~erin 

muha,birinin bildiroiğine göre Ma
reşal Von Bodk orduları ROSFıOs 
şehrine girunişleroir. Ruslar çok 
güç şartlar içinde mukavemet et.. 
mektedirlıer. 

Rossos civarında şiddetlt Rus 
mukavemeti karşısıında Almanlar 
iki yandan Ruslnn tehdid edeıre'k 
Rus mevzilerine glıımeğe ve derin 
liğ.ine ilerlemeğe muvaffak olmuş 
kırdrr. 

Bu suretle de Voronez'de Don 
rıEllırini geçmeğe rnuvafak olmuş.. 
laırdır. 

Vaziyet vahim 
Vişi, 11 (A.A.) - Alınanlar do. 

ğuda geniş bir cephe boyunca ile: 
leane'k.tedirler. Moskovadan alman 
telıgıraflar vaziyetin vahametıni he 
li:rtnnektedir. 

Timoçenko orduları 
Stalino bölgesinden 

çakiliyolar 
Ruslar Kerç yarım 
adasına ihraç teşeb
büs:inde bu!uadular 

nehrini iki kol gemisi ile bir teatı edddı un e ne ı ı 
kt d t·ı t k b ld Ankara 10 (A.A.) - Amerika. no 8 an geç 1 er opçe er atırf 1 nın istik.lal günü yıldönümü müna_ S (8aftaralı t ~ci Ml~f~da) 1 yısiie İtalya hükCı.met reisı, Porte. 

acbetile Reisicümhur ismet lnönü ~~ahın. ~n aaatındcn ıbbarcm kız başvekili ve hanciye ::ıaZll'l, 
. . .. Amerika Bi~leşik . de~lctlcri reisi :J:;asımc ~~ra1' edec.~~. askeri kıt.. I:-ak başvekili, Mısır başvekıli ve 

:Mask.ova, 10 (AA) - Pravda Helsmkı. 10 (A.A.) Bu1r4.ı~ M. Ruzvelte ıtd>Ttklerıni teJgrafla ~eı'Jı:ırn alrnıı, bütun resmi ve h.:r.ciye nazın ve Romany.ı hari-
gazetesinin cephcdeJd muhabirin. h.;: rl> tebliğm.de haber verilen ve bildirmiı ve Amerika devlet reisi husu~ m.u~er bayrakluını ya- cıye nazın tarafındnn Hariciye 
den ge1en bugünkü habcrleıde de~ d<.ni.2. 'kuvıvetJeri faaliyetine daiT de gene telgrafla tcııc'kkürlerini sun- rız~ ındı~erdi. Cenazenin geçe. Vek;li Şükrü Saracoğluya tnz.iye 
nilcy or ki: • oian hususi tebliğin metni şudur~ muştur. ~~ .c~ddeleııde de intizamı temin telJn afları çeıkılmiştir 

Don nehrinin batı sahilmde Vo. 8 Temmuz gecesi düşman ö.. ıç.ın ık:i taraflı po'l~ ve. jandarmabr Merhumun kabri 
rcncjin batısında düşmanın tank nemı: kuvvetlerle Suursaari şi. Alman tenisçileri dün Y.er ahnıolarıclı. ~em~ bır b~lk k.utle- Ankara. 10 (HusUSl) _ Merhum 
ve ınotörlü ıta.ş~tnardan mürekkeb malinde Somcrinsaari adasını zap. aı de~ kıymet'li T'~ evJ.ad•na .. kar Dr. Refik Saydamın bı.ıgün çe. 
buyük 'kuvvetleri birı.k.mi§tir. S(')v. tetnıek iç-in bir teşebbüste bulun. Taksimde ilk maçlarım ııı son .iht.ı~m resmını !8pmak uze- len'Jclerie örtülü bulunan mezarı, 
yet tankları ve piyades· Almanla. mustuc. Adanın zaptı için hemen l 1 re mera5:1mın yapıl~c~g.1 meydanı ynkı~a müstesna vatc:UlSevere ıa.. 
rııı şiddetli hücumlarını kar§ıla- hemen iki gün karada, denizde ve yap 1 ar çevrelcmı§. caddekn J.lci tanıflı dol yJ.k bır ka de ıle sü~Ier.ecektir. 
maktadır. Düşman çok büyük ka. havalarda şiddetli bir muharebe (Ba,taratı 1 3ıci sayfada) durmu~tu. 1upterede teessür 
yı'biar pahasına nehrn şark kıyı. cerf'yan etmiştir. .Alıruın - Türik bay:raidarıle süslen. . .saa~? buçuğa .doğru B. M. 'Mec.. Londr1t 1 O (A.A.) - Dr. Rehk 
s:n<> iki no'ktadan ula.şmağa mu.. Deniz kuvvetlcrimizie hava ve miş'ti Seyirciler arasında Alınan lısı reıg, Başv&ıl, Genel Kumıay Sa:> damın cenaze merasiminin bu _ 
vaffak olınuştur. Yüzlerce tank sahil müdafaa !kuvvetier~L ara- sefareti müsteşarı ve .ronsolosha. Başkanı, Velu1ler meb'uslar: büyük gün yapJJacağı dün akşam Londra.. 
m~un bi.r mahalle doğru y<'! al- snı<frı yapılan mükemmel işbirliği ne erknnı da bulunuyorlardı. eiçiler: elçiler ve elçmkkr erkanı da öğreruhnl~r. Türle milletınin 
m~ar ise de Sovyetlerin tanklar. sayesinde düşmanın hücum teşeb. İl!k maçı E. Kaciı ile Hasan yap- ile komutanlJar: vekaletler ileri ge • Ba§vekiüni son ikametgahına götÜ
la. vaptrlkları bir ka~ı hücumla büsıü bir hezimete inkı\ab dmiştir. tı. Yüksek bir kabiliıyet. ve o nis.. le.nl~i BaşvWlet meyclanı~da ken. rürken h~edeceği acı v~ matemi.. 
durclurul!ınuşlardır. Dü;µnan belli Savaşlar esnasında düşmanın 16 bette oyununda büyük bır mü.. dılerın.e ayrdan me~len almı ne İngiltere bütün kalbile i§tirak et. 
baclı kuvvetlerini neh;rden ~ır- kara'kol gemisile seri:bl>tu ve M~ kemırneliyet bulunan E. Kaclı ma. bulunuyo&.rclı. Merasıme başlama- mektedir. 
mak için neiieesiz te~bbüs:er ya. kova sınıfına mensub bır topçeker çı 6.3, 6.1 gibi bk fark.la kazandı. dan az önce de Re.isicfim:hur ve MiL Bulgar matbuatının neşriyatl 
pıyor. Nehrin geçid nr:>ıdaları Sov. b:ıt nlmıştır. Ada müdaflerı 8 ge. İlkinci maçı Dr. K. Egert ile eski li Şef İsmet lnönü gelmıılerdi. Sofya 10 (A.A.) - Bulgar a. 
V""t topçusuntl!l w Smıyet tayya. mi. kara kuvrvetleri 7 gemi ve ha.. tenisçilerimizden Suad Subay oy. Ceouıe alayı jansı b!ldiriyor: 
relerinin kesif ateşi altındadır. va topçusu bir karakr:>l gerr isi ve nadı. K. Egert daha "nırçın ve sert Tören t~m ~t. 1 O da başlarnıı Türk Başvekilı Refik Saydamın 
Sovyet kıt'alan Voı'>nP.jin balı- bir topçeker batımıışlardır. Bun- o;muyordu. Uzun bir muikaıvemet :ve alay, Rıyasetıcülnhur bandosu • vefatı haberi bütün gazetelerde ne1-
ı::m~aki hattı inadla tutmaktadır. d:m baŞka düşmanın ıki gemisi gOOteremeyen Suad maçı 6..1, 6.2 nun matem havuile yürÜyüşe geç. :redilmış ve umumi bir teessür uyan.. 
)ar ve hatlı aşan düşman grupla- ha.:;:.;ra uğTamıştır. Bunlardan biri ka;ibeıtıti.. miştir. dımı•~tk. Kral taziyetierini Reisi • 
rını yok e1ımiş1erdir. bir denizaltı<ltT. Hasan • Fehmi çifti, Melih - Önde bir süvari bölüğü, &ancak.. cümhur İsmet İnönü'ye bildırmiı 

Scmm€rinsaari adasma ayak ba- Nişan çift.ile yaptığı maçı 6..3, 3-6, lar:iie hir piyade a9ayı, R:yaseticüm. olduğu gibi ba~ekil Füov dıı. Tür. 
san 128 düşman a.skerı muharebe 6.3 kazandı. hur bancl05U ve başta Reisicümhu- kiye Ba~vekili Seraç.oğluya bir ta • 
meydanında ölmüştür. Esir edilen Dr. K. Egert • E. Kaclı çifti son run ve diğer dev'let ve hükumet ziye telgrafı gönderımiftir. Ayni ve-
14:3 aSkerden ıo u oatanakta olan maçı Suad. Enese karşı oynadı. reislerinin Olma1' üzere 150 ye ya. sile ile saray nazırı Pomenav ve pro 

Libyada normal 
topçu faaliyeti 
devam ediy r 

Kahire 1 O (A.A.) - Orta,ark 
İngiliz kara ve hava kuvvetleri u • 
mumi karargahıntn müşterek teb • 
liği: 

Cemıb 1'eaiminde seyyar kuvvet. 
lerim.iz düşman 'kuvvetlerine ve 
tanklarına hücum etmişler ve bun. 
ları şi~\ iı;,tik.ametinde çekilmek 
zorunda bırabnıpmhr. Diğer ke -
ıimlerde normal 'ihir dopçu faaliyeti 

dü~man gemill.~en kurtarılan.. Misa:fj:r txınlısçilcr rahat bir an. kın c;elenik bulunuyordu. Muhterem tokol şefi Türkiye :maslahatgüzarı • 
1aratr. tTerunan yapar gibi bir oyunla öl~'lÜn tabutunu ta~ıyan top araba. na giderek kralın ve hükumetin ta. 

150 makineli tüfeık gan'met ola. ma~ı. 6..0. 6.-t. kazanarak )~iksek ıın!n arkasınd.? .d~ Başvekalet hu • ziyetlerini bildirmişlerdir. 
ra'k alınmış, oeniz kuvvetlerimiz k~bılıyetıe:ını tatlı oyunl~rıle ~- ausı. kale~ miidınle Ba§Ve~&let Y~· • Gazeteler Refik Sayd~mın bu 8 • 

btçbfr kayı.ba uğramamıştır. Ada yı~e bır kere daha gootermış verı ellenn~e moıhumun ~ı~h bır nı vefatı h&ında tafsılat vererek 
nı~dafileri aırası.nda l3 ü noksan. oldular. ynuık ü2erlne kıonmuş lstıklaJ ma. rahmet1inin resirlerini ve hal ter. 
dn. 41 si yaralanmıştır. , Maçla:a b~n saat 15.30 da de- dalyasını taıoı;yodaroı. ~~nu mer - cümesinı neşretme'kte, ve vefatilı: 

--~ vam edıl~EfNtrr.. • • • • humun akltibalaTI; Hancıye proto - Tüıkiyenin uğradığı hiiyük kayıba 
9· 'I k · · f k J\tletızm bır·nmhklerı kol umum müdüru; Rcicieüınhur ve işaret ~e:mektedir1er. lr mı yon as erın iŞ ıra 1· ~ Atlet•....,.,.. A. ı y ~.J- • Milli Şef lsmct lnönü ve maiyetleri.. Zora gazetesi başmakalesinde §öy 

tt•V• k d .-.~. -u• Jan lgtıı.u.c.ı.n. • kil d b c rı ö 1 _ 

8 IQI tyasıya may an 12/7/942 Pa:z.ar günü yapılacak nhı t~. kel en ~~-d~'":~rs·· e a nAer, .ı,e yTa·~~~~ı~~ . d _.. d 
Ol 1. ~- 'k 1 tl tizm b' . iJ:l- ususı a eım mu uru urcyya n. u,~e mquıur bir cyıet a a • 

savaş' an ;:ııı.anuu a e ırınc ı'A.- d . d.... ı 1 · '-' ı· 'k • le · · iıd d ek g~ıd . . erıman ve ıger yaverıer e erge - mını ve azım1i oir po ttı acısını 
rmı are e ec aşa a ı~ım.. 1 5 rh Om a3c A ka ı ık yb . . ş- ~ k lci R · · 

(Bqtarafc 1 inci sayfada) leri yazılı: olan hakem arkadaşla.. rıerba __ 'ı aVı _11· urtB JI 'd. n rR:ı °':'el ~ a hetmıştındr ... up c -y_ob' de~ı : 
., • ıkfı .. t 15 • O da }"' tan w au ve eıc ıye eı" erı, cÜJn ur ke ısıne yenı ır yar ımcı 

Vorone] den RJr.o;':l \adar uza~ rm me r gun sna ,3 . e- An-kara garni2ıoo ~mutanı, E.mni. bulmakta mü~ku1at çekmiyecektir. 
İtalyan tebliği yan 250 ki.lometre ~yunda az ~k ner stadında bulunmaları rıca o. yet ve Mad>uat Umum Müdürleri, Çünkü Tür!kiye, Bı!lrların tesiri al • 

Roma 1 O (AA.) _ İtalyan or. fasıfasız bır cephe uzennd~ t'e:·e- lunur. .. az arl:adan da B. M. Meclm Reisi, tında kurulmuş. kendine göre td. 

olmuştur. 

duları wnwni karareahının 774 nu yan eden kıyasıya naeydan muba. Hole M.ora.n, Mübeccel Argun, Baıvelcil. Genel KunnaY Başl,c.anı v,. kinlere ve görene'klere malik mü • 
maralı te~iği: rebesine bior mil:y'önd yakın nskı-r U~van Ta:yüuroğiu, .?r· Mehmed az geriden de veliller; kordiploma. kemmel bir idare mnkinesine s:ıhib. 

Mısır ceplheısinde topçu düetlo • ~tirak etmiştir. Alı A~ i:r T~1t~· ö. tik: meb'uslar; komutanlar; veka - dir. Bunun içiır<lcn Saydam'a en 
su ohnu~r. Ofü:manın hafif zırhlı Von Kleistin 'kumandasındakı ~er . Tüfcltçi ı:~·uk a~ l şr~~ letler ileri gelenleri cenazeyi yaya ziyade layık bir halef bulmakta güç 
bMikleı i tarafından geri hatlartmı. 4 Ün<:Ü A1man ordu:mn.ın külli ~zmı C 1,' V y ~· :X· olarak tak1b edjy.oriaroı. lük çek;hniyecebir. · 
za yap~lan birkııç akın neticesinde kısmı Don nehrının batısındn zap. A r~ ~er q, ~ · ın S 1;! Alay Ulus meydanı • Atatürk Yarı resm'i Veçer gazetesi de 
birkaç kamyon tanrib ed•lmiş veya tedilmiş bulunmakla berabf>: A·- ~· N . t, ~ 'sın pyan. Et u ı bulvarını takıbcn Sıhhat ve içtimai §unları yazmalcta<lır: 
kuJ1an1hnaz bir hale getirilın:ıtir. maruar şimdi nen..1.1 cioğ~ kıyı.. D' ız, eA]a; vn~~ymAal? Bes~ Muavenet VelcilJeti önüne gelmi, T~e BaJVckili Refik Sayda.. 

d b . h b b l ı ıvana, . ...~.,........ ı ım b d . ·ı . - ··1·· .. k d . b" sın a ır mu are !! V<"re ı me { c::: ... J, 
1 

.... t. Ceınil U ~ 1 M h. ve ura a merasım.e son verı mı~ • mln o umu omşumuzu erın ır 

Şark cephesi 
(Ba,tarah 1 iaci sayfada) 

,Şaıık cephesinin cemili k<..'>Simınde 
Alman ve mü.ttefi.k kuvvetlen ge. 
niş . bir cephede, kaçan düşmanı 
takıb etmclctedirler. M.e-ı.•zii muka. 
ve.metler ikırılmıştlıI'. 

Voronejin şimali garbisıncU! düŞ
manın tanlldarm himayesinde yap. 
tığı taarruı.lar ağır kayıblarla geri 
püskürtübnüştüır. Kuvvetli hava 
teşkilleri hai"ekiıtı deı>ı.eitlemışler, 
geri çekilmekte olan ve tahrib e
dilen geçidlerin önünde bir:k.en 
Sovyet kollarmı büyüK bir mu. 
vaffa'k1yetle bomlbe.ıanuş!ardır. 

ıçin Voronej bölg~sinde Donun ~ol ~a ~ t ır .;unfog uH. ve tir. kedere düı1ÜTımelktedir. Bulgar mil. 
..:ı. "~ u eve ı, au asagası, T hı:t tdt arabasına l b ık k.e~ hiiıkiı t .• 

sahilinde kili mik:.srJa a::ıır.er bu- Ruşen, Selian Duru, Sedad, Apo- k al _ı .k rar cenaze• 1 v e.tı uf·~ vb~. !!'l_ ı me kTtClald.· 
Iundurmaktadıri~·. ş:mdi büti.m di kos 1ıı......-ı.,_ v~ Ih. İ ·onu ou tan sonra aın mezar :ga nın ve HUıe uyUK ve mu e ır ya , ı..>ıöill'uu ~zun. san • . .. ·n _,_ d L la b d. b' d 1 d k . .ıt.. d T··..ı. 
şiddetile devam edem savaş, Voro- pekçi H yıd gcıturu ere&. ora a nazır nan. c e ı ır ev et a amını a,.,ue en u~ 
nejin akıbetini tay:ıı edeı-.ı 1.::tir. ' a ar. istir~h~tgahına tev-di edilmiştır.R~~ milletinin ye'sine iştiııak eder. 
Almanların zora ,geçid temıni girmişler ise de uçt ... r:r.: esaslı su .. metlının akrabaları, B. M. Meclıs --o---

. . kl k • h- • rette genişletem'.!mişaerdu-. Reisi, Baıvekil, Vekiller, meb'us • S k S "'I k b. • 
ıç.m Y_?Ptı aTr~ .ı.vv~ı..lD ucumhıa: Rosoş yakmınC:a ö:.ıı·ı.lm. 'Iımc:ı. lar ve diğer pek ço1c zevat otomo- , Ü rü araÇOQ U a ln8SI 
ra ragmen ırno~ruco Ol' ne. rı -·1-~ · · d ·d...ı d R ı b 11 ı ı___ • ı....u 5 - t t CfJJ'.MI ıçın e c Jl ır. us ar. sa- 1 ere cenaze araoa.sını 8ll!I mezar. Berlı'nde hararetle 
ını..lıı.mı ~. u ... nu;ı ur. yı bakımından üstün kuvv~tleı le lığa kadar taltib etmek suretile rah. 
. Don ~nın b2tısınd'i Kursk karşılaşmıŞiar ve şeh.ı tcrkctmek metl.ye en 90n Minnet vazifelerini karşılandı 
ue VoroneJ ara., odak ~ vr4•de suretile Alrnanla.m Moo;kovn • ifa etmitıerdir. 
Almaraar, birlrnç kestnıde Sovyet Rostov de.m.iryolu.:ı'J ke.;melerıne Çelenkler (Baıtarafı 1 inci sayfada) 
müdafaa hattına b rl: ı ~ rı'lktadan !~an vermişlerd r. Ankara, 10 (A.A.) _ Daş.vek•l n!ış o~duğunu hatırlam~aktadır. 

"Son Posta,,nın bulmacası: 23 -<ııı) 
Bani«TJan 30 tanaini hall•daelı im orada yoU.yan h• 

okııYlfftlnMtNI bir 1*/iye lalıJine eJecefis 
ürelin şimali garb!Sinde diiçınan 

büyük piyade ve zırhlı kuvver.ler 
kullanmak sw-etiJ.e taarruzlarını 

bBerlin, 11 (A~) - vo;~şe: ~e tekrarlaıruştır. Bu taaıruz.la:: çetin 
~ ~hter gazetcsı Voronez ın ışg". muharebelerden sonra g r· üs.. 

Soldan sağa doi 
l'1L! ı 2 3 4 5 7 8 9 10 

Dr. Refik Saydamın cenazesi rnü- . ~crlıner Ldkal _Anzeıger gazete.. 
nasebetiile gönderilen 150 kadar s: ae .Alman -:. ~ dost .... , mua. 
ÇC'lE:rlk arasın<ln Reis cümhu:- İsmet hcdcsınde Şukrü Saraçoglunun 
İnönü. Büyüik Millet Meclisi Rei. imzası ~ulunduğu~. işaret ederek 
s! Af>dülhalilk Renda, Başvekil ;e~ı Tü~ .Başvcki~ ta~afından 
Şükuii Saraçoğlu. Mar,,ş:ıl Fevzi :nkı~ edi~ş ol~? sıya::.e~n!. uza. 
CDkmak ve bütün vekiJler ı.ıra- gı .goren bır polıt&anın butun va. 
fmd&n gönder'ilenlerle şehrim·zde sıflarını. taşıdığını. ya.z.ma~adr, 
bulunan büfün büyük elçil'kler lzı:nır ıuetelennln ne4")'at.' 
ve -e1~ilikilerin çclcnkleı i en başta imuı:~ 10 (~.A.) - f' Zt. ~eler lının ehemmiyeti hakkında u..:un kürtülmüştii B h ek~ ı f. 

bir yazı yazmıştır. !ngilizler Ti- sın· de taıı......:ı.. red. ·ıu 1a:,.~ ne ıcc. 
l
. böl unv ı en aılA.ların sayı. 

nıoçenllro ordularının St.ı tr.O • sı 390 l bulmuştur 
gesinden çekilmek zorunda kaldık . ,. • .. 
ları.nı şimdiden kaJbul ediyorlar. Rı:~ lll cenuıbu g.uıı:r.sınde çe!n-

ber ıçinde bulunan Sovyet kıt'<ı
Voronez Moskova ile Rusyanın larmın yapt.ılk!ları bır çıkı .. 'eşe'b. 

~~ıulb anıntakaJarını birle.ştiren büsü akim kalmıştır ~ • v 

muhim demi.ryolu üzeı indedir. T l ı ..:ı- • 
Unutm k · b ed •-· b böl a~re er e uıt:nualtılar Kutub 

ama ıca er .At u • d · -..:ı- t ır... -· a..ler .1 d•Y •• ,_ il ooızıuu1: aanuza u5.·a~ an '>uyu« 
"~· J e ıger muna""ate yu arı i ·ı· A-- .iik k f 1 · . daha evıveı . 1 edilmi ;f ngı ız - ruu~r an a ı çsuıın ba. 

ı~a ~ ı:. kiyelerini k~e\nıişle:rtll.r. l'rç 
.Kerçe ihraç te§ebbusu . muhrib ve iki rouhafaa geırn;!nin 

Berlın, 11 (A.A.) - BolşevıJc. ıhiınay~ giden ve üç vapur. 
ler Kerç yarımadasına gemilerle dan ibaret olan bu kafıle bu üç 
ask~.r çılka.nnağa teşebbüs etmiş. vapuru da ka)ibetmiştir. Bunlar
~~ır: Te~s evvelden g5rül- dan ikisi denizaltılarımız tarafın. 

u .. '\ie ~m bıra_kıtırılmıştır. dan batırıilmıf1t.ır. 
ua denualtıları Sovyet tcbiğl 

Helsinki, ıı (A.A.) _ Finlan 
diya körfez.inin doğu kısmında si: .. _Moskov~~· 10 (A.A.) - Sovyet 
kı§mış bulunan Rus deııizaltıiarı ogle teıblgı: 
deni21e çıkabilmek için çaıbalamak 9 Temmuz gecesi kuvvelleı mh 
ta faıknt muvnffak olamamaıktadir Voronej batısında v~ Hos.,eıtın şth
lar. ri civarında düşmana taaruz et. 

Libyada vaziyet 
Londra, 11 (A.A.) - Mısırdan 

alın~ ıhaberJere nazaTan El Ale. 
ıneynde durıgunılu.k, şimal çarpış~ 
ınaları iJe nihay.et bulmıŞur. 
Haıva faaliyeti s,ıoit arWıı!Şt.ır. 

nrlşlerdir. Ceı:Ahenlıı başka kes m
lerinde önem!li h.içb;.r değ·şıkhk 
olmamıştır. 

Almanlar Roase ıehrine girdiler 
Stokholım, 10 (A.A.) - Krcc;n2-

ya Sve'lJda gazetesi Almcın ileri 
miıfrezelerinin Rossos ş.a~r:nc gir. 
dıklerini bild.ir.i.yc:ır. .,. 

1 - Milli Şefi. 
mlz (10). 1 

2 - 'Bir kadın 2 '1!--·l--1--1---+--~ 

ismi (5), Kısa r.a .. 
ma.n (2), 3 

3 - Trakyada 
bir aehir (4), E. 4 
debiyaita bir vezin 
m. s 

4 - Bir veldti. 
rnbiıı &0yadı (S), t 
Bir emir (2). 

5 - hmlrlllerlo 7 
(8). 

6 - Bir kadın l 
ismi (5), Fransız. 

ea (altın) (2). 9 
'7 - Tarasa 

C 5) , Et.nı.fı s11.1la l C 
çevriH kara (3). ~-~-:...-------------= 

lca\'o~ savandır. yeıu huikUmetin SaraÇ')ğ.u tara-
AJman deYlet reisinia çelenii fı~an kurulmasını ~ttehi~r. a~l. 

Ayni zamanda Alınan ve İtalyan k~şı.amah"i.a, Başvekilın tenıız, d.u. 
büyük elçileri Almanya devlet re. rust. çal~an ve daıma yur~ hız.. 
isiı~ İtalyan hıükfunet 1 eis ve Al. met ınde~ an ~ yer almış bır va. 
manya ve İtalya harıciye nazırla. tan evladı oldu~uA kayde>derken 
rı namına da birer çıelenk. gönder- onu cyaratıcı. teşkılatç~. halkı se. 
nl<.'1t hatuşinaslığında bulwımu§. v~n ve ~allkın sevd;iğı Başvekıl-
laı:dır. dıye tavs f etm~edir. 

Taziyet t~rı Akdenizde iki mihver 
gemisi tahrib edildi 

Ankara, 10 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Snyıdamın vefatı dola. 
yı:>he Bulgar kıralı. Romanya dev-
let reisi ve Şa:rlki Ürdün Emiri ta. Londra, 10 (AA J - Ar:ı rallık 
rafıarından Reisiciimhur İsmet :na!kamının teblıf: 
İnö~ye taziye.t telgrofıarı gönde- Te~en Mack~nzie'nin kuman. 
r.lmiştir. C:asında bulunan b•r denizaltımız 

An'kara.. 10 .A.A.) - Başvekil Lıbyaya gitmekte olan ıkı duşman 
Dr. Relik Saydamın vefatı dola- gemisini tahrib <?tmı~t.ıt. 

8 - Sel-gilJ (3), Ama.\-udlukta biri \-anlan (I). 

~bir. (5). 4 - Başına (C) celirse ezanın arka. •• OPERA s· d 
9 - :tkametcih (2), Çctırenln sıfat_ d-.ı olur (3), Oemi edatı m, Bir har. ,. K adıkoy ınemasın a "' 

lanndan (4). van (2). z t • s 
~uk~· =~ ;:sıu (9), (2~. ~er;:)~ı;ı:u(~i~ cMla maddesi a, • ungur 
l - H~ muvaffak olmıık i(ln 6 - Eak.I ün'alet levazıma tından 161, 

en lümmlu tSe3' lS), Hayvan yl1eceti '7 - IBir ksclm ismi (6), Frenk alfa. 
(3). besinden bir harf (8). 

! - Pnra eaala (5), MuUak ıevazı. 8 - San'at (2). 

-t.mclan (4). 9 - Ultlercl (4). Ev böknesl fS). 
1 ı- .KalNkJll Wr aevi ~z hay • 10 - Nam, fibre( m. Najme (6). 

TEMSİLLERi MUV AFFAKİYETLE DEVAM EDİYOR. 

Her ak§Am scaMlar eaat 9,30 da başlar. Yerlerinizi hemen tedarik 
ediniz. Tele fon: 6082 l 

Yarın saat 16 da matine 



Dün Küçükpazarda 23 ev 
tamamen, 7 ev de kısmen yandı 

(Ba,t.arafı 1 inci .. yfada) 

SOR POSTA 

HASAN MÜSTAHZERATI 
Kullananlara Veya Satıcılara 

Bayaıtla.ıwş veya bozulmuş Hasan özlü unlarını ~uklara ve ya.vnıla.ra 

yedirilmesini ve cüneş(.e veya ziyada veya teneke içinde uzun za.ma.n kala. 
rak evsafını kaybeden Basan Zeytinyaf Iarınm m.Icle ve kar!ı4llğer hastalıkla. 
rında. iollmesi muva.fılu sıhhat ola.ııup.cıal'uıclan. bu gibi Hasan miistahZa. 
n.tı Hasan DeI>OSU ve şubelerinde taıelerlyl~ değiştirileceği lli.n olunur. 

Temmuz 11 

·Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Ne auretle çıktığI henüz anlaşI • 
lamıyan aıte§; çıok kısa bir zaman. 
da bu evi tamamen sarmış, bitıi~ • 
iind1elk.i 6 numıaraiı eve a~lamıştır. 
O sıra<la eısmeıkrte olan şiddetli rÜız. 
garın tos:irile yanmağa başlıyan bu 
evlerden at:çrayan kıvılcımlar ve 
aievler enkaz parçalan, Değirmen 
.okağındak:i evllere sirayet ettiğin ,. 
den, ateı iki kio1dan ilerlemeğe bll4-
iamıŞtırı. 

Yangın elan haıbeııdar edilen Va • 
li ınuaV'İn'i Ah,med Kınık, b~lediye 
reis rnua.vini Lutfi Alkısoy Küçükpa. 
zara ~er, sönıdürme ve kurtar. 
ma faaliyetlerine nezaret etmişler • 
dir. 

~------------------------~ 
Aabri liselere, Konya askeri orta okuluna ve cedikll hailrlamA orta 

oJnılla.rına talebe a.lU1J7or. 
1 - l.EylüL942 de bıı.şlayaut nnl deırs devresi tııJn Konyada Kuleli, 

Aqehlrde Maltepe ve Bursa askeri Uselerile Konya askeri orta okıulun11D. 
ve Kayseri C'edikll erbaf ha.zırlama orta okulunun her üo sınıfı.na., Merzl. • 
fon l'edUüJ oltulunu.n birinci, ildnoi, üçüncü sınıfl.a.noa, Kırıkkale ııan'ai 
okulu ve Ankan musiki &'i!dikll okulunun yalnız Wriıncı sı.oıflarma maarif 
liseled.n.den, ıuarif o"f.a okullarından ve Uk okul mezunl.a.rmdan talebe 
&Juıacattır • 

İtfaiye ancak birkaç ev yandık. 
tan sonra a:tO§ten baberclar e<l.ildiği 
.için pdk t,a,'bii olarak yangın yerine 
taahhullla gelmiştir. Diğer taı aftan, 
Zeyrek cadd~'inıcleki kanalizasyon 
tesisatı faaliyeti de itfaiye arabala. 
nnın valt'a yerine süratle yetiııebil. 
rnelerini ııeıcilkti rm~ştir. 

F alkat, biitün bunlara rağmen, Fa 
tih itfaiye grupu vıe diğer gruplar 
fevkalae .meeai sıarfı suretile o civar 
için ocıık ciddi bir tehlike ve bir a.. 
let lıaüni affa.n yanıgtnı bir müddet 
eonra ön~~e~e muvaffak olmuşlar. 
dir, 

Yangınln devam ettiği Arabçeş.. 
ıne, Kmertil.etı ve Değirmen 5(>.Kak. 
lanndalki evler tamamen ahşab ve 
hiııbirlerine ldeta girift denebil&eek 
hl r yıılc:ınlhlk'ta bulunduklarından it
faiye grup!arı ancak 2 saat sonra 
ve büyük müıkülat!a yangıni sön. 
dlire'bilmi$rer.dir. 

Rusyaya giden gemilerden 
35 i batırıldı 

B~rtin 1 O (AA) - 1 O Tem 
muz 1942 d.e hava ordusile işbirliği 
yapan Alman denizaltıları Arkan • 
gelsk.' e gitmdlcte olan 38 gemiden 
nıürc'kkeh Amerikan kafilesinin üç 
gem.isim daha batırmışlardır, 

Bu suredie tahriıb edilen gemile. 
tin say!\sl 35 i bufm.u9tur. Kafilede 
Uç yol g eım.isi. lca.llmı ftl r. 

24 ıaat içinde batırılan l'em.İler 
&rlin. 10 (A.A) - Berlin ran

YQSU, 24 saat zanf.ında a u ha.rb ge. 
mtsi, 6 sı yük gemisi olmak üzere 
dfü~rr.anın 15 teıknesıınin bııtırıldı
~ını bildiriyor. ---o---
Japonlar bir lsveç gemisini 

torpillediler 
Stokhohn 1 O (AA.) - Etna -

ren isimli 9050 torJuk hveç yülk 
gemisinin Mozanbik açığında kuv_ 
vetli bir ihtimale göre bir J apor. de. 
nizaihıl tarafından torpülendiği 
l~veç transa:dantik geımi kumpan • 
yast Goeteburg'da haber verilmiş • 
tir. Geminin 34 kişiliık tayfasından 
25 ini hamil iki cankurtaran fili -
kaııı Mozan'bik' e vaıımıştlt. 

Dünkü yaneın neticesinde evleri 
yanan vatanclaftar münasib mahal • 
!erde ısU.n edilmişler, kendilerine 
.tlikadarlaroa yiyecek ve giyecek 
maddeleri tevzi ediLmiştır. 

Oiğ~ tara~tan za.bıta da yanKın 
yerine ica'b eıden Nız'ilbati tedbirleri 
almıı, yangln feılaketine ~ğrayan • 
ların ef)'a!larıınını z1yatna meydan 
vermeiniŞt~I\ 

23 eV'İn ve lbir dülk.k.anin tama. 
men v~ 7 evin. de kısmen yanmala. 
rile neticelenen ya~ın etrafında 
müddeiuımumi muavinlerinden Ali • 
Kema'I talhkikata devam ~tmekte -
dir. 

Müddeiumumi muavini dün geç 
vakte kadar Küçüikpazar Emniyet 
kom'isedliğinıde bu tahkikatla meş -
gul olmuş, yangın çıkan evin sa • 
kinlerile bazı ~elerin malumat • 
!arına m'üracaat etmiştir. 

Dün kenchlSjlJe görüşen bir arka
daşımıza müddeiumumi muavini 
yangın esnas~nda nüf1.1.9Ça zayiat oL 
rnadı ğ in l söyile.m.işıtir. Bugün yan • 
g:n maha'fünıde bdfed.iye mühendis.. 
leıinin iııl'irakire bir ke~if yapıla -
caktır. 

8, 000 kişi ağır işçi 
karnesi istiyor 

Ağır işçi karnesi almak ıçin İs. 
tanibıtl bölge iaşe müdürlüğüne 
yapılan müracaatların sayısı 8000 i 
bull.muştur. Alaıkadarlar bu müra. 
caa.tların haıkllcille karşılanabilmesii 
için hususi bir k.'Omisıyonun çalış. 
masını muvafık g-örmüş'lerdir. İş.. 
çilerin i.ş yerlerindekıi vaziyetleri. 
ni yakından bilen salahiyettar biT 
heyet bu müracaatları teker teker 
teıtlkilk: edecek ve lüzum göıiilen 
kianse'lere ağır işçi karnesi verile~ 
cek:th'. Bu çalışma Temmuzun 
16 sına kadar devam edecekıtir. 

---,o---
Şüpheli bir ölüm hadisesi 
Çatladı.kapıda l>ir mahzen içe • 

risinde yatıp ka~n Mustafa Ha • 
san isııUnde 70 yaşında hir ihti • 
yar dün glinef}enmek için civaxıda. 
ki demİITyfoUunun kenarına gidip o. 
turmuştur. Faı'kat, biraz sonra üstü. 
ne bir fenaUk gellmiş ve sırtüstü dü. 
şüp ölmü§tÜr. 

Hadise adliyeye intikal etmiş, ö. 
lüm şüpheli görüılldüğünden tahki • 
kata başlanm:şttr. 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

Tahminen 2200 metre mikab muhtelif cins maden direkle
rinin nakil ve istif İ§İ açık eksiltmesi 

1 - Kara.bük devlet orman işletmesine baila Büyükdüz bö)&eslnin Bakla • 
bostan Karaıbük, (la.kırören n Gedez kaımıyon yolunun muhtıellt mahallerine 
nakledilmiş ve edUooek olan tahminen ~200 iki bin lk.i yih: metre mlkAb muh. 
~f cins ımaden direlderlnhı Karabük lslasJ'on deposuna. nald1 ve latif i:sS 
iklnc1kşr:tn H2 sonuna. .kadar tamamen ifa edilmiş bulunmak şart.ile bu ı, açık 
eksiltmeye oıkarılm.ı.:;tır. 

2 - Açık eksiltme 16 Temmuz 942 tarililne rastla.yan Perşembe ırtınü saat H 
de Ka.rablllc devlet orman 1.şletmesl revir imlrUtl binasında toplanacak olan 
komisıron .huzurunda. yapılacaktır. 

3 - Birinci ına.ddede ya.zıh şa:rtla.r cla.lreslnde iŞbu emvalln nakil ve istlf 
işinin beheT metre mlkilıbına muhammen bedel 8e'ldz liradır. 

4 - T-e:ınl.na.t a4cçesf % 7 ,5 hesa.bile 1320 liradır. 

5 - Bu işe a.id açık eksiltme şartnameleri Anka.rada orman umum müdür. 
lütü ile Zong-uldak orman çev.i.rge müdürlütünde ve Karabük revir &mlrllğ-inıte 
C'Ö~bilir. 

6 - iİsteklilerin eksiltme gününde teminat akçelerlle birlikte revir i.mlrli. 
kine müracaat etmeleri lüzumu. ilin olunur, «7342» 

Çanakkale Deniz Komutanlığından: 
Cinsi Kilo Muvakkat teminat ihale günü Sa.ati 

Sıtır eti 22000 1650 Ura 13.7.HZ • 15,30 
1 - Yukarıda. yazılı sığır eti kapa.it zarfla. eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tailbleırln mezkur &ii:n ve saatte Çana.kka.le Denb Komutanltı Satınal. 

ma lromisyonıına. müracaatları. 

a - Buna aJd p.rtname A.nlcara Deniz Levazım Müdürlüğünde ve Çanakka.. 
le Deniz Komııta.nlığı Sa.tma.1.ma Kom~nuna mill'a.ila.a.tla ahna.blllr. 

c495b •<'7295» 

lst. Hava ınbka Depo Amirliğinden: 
Hava. birltkılerl ihtiyacı tçln beş yüz bin aded mintan düğmesi pazarlıkla ye 

nWııunes~ cöre satın alınacaktır. İsteklller .kıa.t'i teml.na.t tutarı olan «4'72» 
lira. «50J) klll'uşU Bakırköy Malmüdürlütüne yatırara.k makbuzları ile birlikte 
20.7.942 Pa.za.rtesi günü saat 11 de Yenl Posta.hane karşısında Büyük Kınacı 
yan han ikinci bt No. l>/10 da Haıva. Sa.tmaJma. !komisyonunda bulurunalaJ:t, 

«'1479» 

Satılık Otomobil ve Yedek Malzemeler 
AbdııUaJı Yener ve Nedim Yıldırım otomobil ortülıtuım neticelenmesl 

ü:ııerlne a.şahla mikta.rı yazılı otomobU ve ma.bemeleri a.olk artırma ile 
toptan ve icabı ha.le 'öre peraıkend.e ob.rak rı2/7 /9<lı ~ba cünü Kara. 
casllda haddi ti.yık ırörüldü.lü takdirde sa.tı.lacaktır. 

A.ra.ba..ları.n nw&U. ve dlier hu.susa.t iç.in fazlı& maldm.a.t latiyenler KA 
raoaau A.lıdulla.h rener adresine miiracaatıan. 

Ve alıcının ihale &iintinde Ka.racasuda bulıuı.ma.Iarı llA.n olunur. 
1 - 38 Model Şa.vrole Şan.zımıan, Defraıısfyel ve psi teferrüah. 
1 - ot.obüs Model 39 Fort Çaıışı.r halele 
ı - Otobüs Model S'7 Jo'ort ~hşır ha.lde 
1 - Ka.myon Model 39 Fori ealışır haJd.e. 
ı - Kamyon Model 36 Fort caJ.ışır ha.ide. 
Ve depoda bulunan eski yeni demir aksa.mı ve lkl a.ded yarım rort mo. 

törü yedek paroala.r ve yirmi kadar eski ıast.ik. 

Hepsinin muhammen fia.tı 30 bin liradır. 

Devlet orman işletmesi Karabük 
amirliğinden : 

revir 

Tahminen 4000 metre mikab muhtelif cins maden direk • 
lerinin nakil ve istif İ§İ açık eksiltmesi 

1 - Kara.bük devlet orma.n işletme:;ine bağlı Kara.kaya bölgesinin 942 yılı 
kesimine tabi tutulan muhtelif milrtarlarda dipten k.esilmiş ta.ııminen 4000 
dört bin metre mikfı.b raddesinde muhtelif cins maden direklik ala.çla.rın veri. 
lecek ölçüye göre direk boylarına taksim ıkamyon yolıu boyuna ve rampalara na.. 
kU ve istifi ve ormanda. sürgü yolu müteahhidine a.ld olmak YJl İklndteşrin 
9(.2 sonuruı. kadar tamamen ifa. edilmiş bulunmak şa.rtile bu iş a.olk eksiltmeye 
p;fıarılmıştır. 

2 - Açık eksiltıme 16/Temmuz/942 tarihine rastlayan Perşembe rlinü saa.t 
14 de Kar.ıbü'k devlet orman işletmesi revir i.mirliti binasında topLLnaca.k olan 
kom.Js.yon hmurunda yapıla.caktır, 

3 - Birinci maddede ya.zılı şartlar dairesinde iŞbu em.valin d.irek hesabite 
beher metre mlki.bına. mu.ba.mmen bedel sekl'Z liradır. 

4 - Muva.kkaıt temlna.t a.kçesl % '1,5 bcsa.bile 2400 liradır, 
5 ._ Bu işe af.dl açık eksiltııne sartname~I Anka.rada. 011JJ1a.n umum miidüı'. 

liiiü ile Zoııgulda.k orman çcvirıe müdürlüğünde ve Kara.bük revir amirUğinde 
rörilld>ilir. 

6 - Iİ.steklilerin eksiltme cü.nünde temlnatlarlle birlikte revir lmirlitimize 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur, «'7343• 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
Zeyıtinbunıu Oorlu ıdlilı tamlrha.neslne hanıa.1 al.ına.caktır, 200 kuruş yev. 

miye verileeekUr. Berrüıı mezkiir tam1rııaneye müra.ca.t edilmesi. «69lb 

ı• Oksürük ve Bronşit " (TIYATBOLA•) 
TURAL 
Komprimeleri derhal keser. 

Her ecza.nede kutusu 35 kuruştur. 

RAŞİD RIZA TtY ATROSU 
Halide Pitkin beııaber 

TÖRK:l:YE :l:Ş BARKA.Si 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLAN1 

Sermayedar ıerlk a'ralllyor 

Bu L,te lht.isas ve imtlya.zı olan bir 
müessese ç{ik k&rlı bir inş:ı.a.t işi için 
serma.yedaı' şerik aTa.ma.Jııt.ıdır. t~ g·ir. 
mOk için ica.b eden temina.t temin edU. 
mlşUr. Taliblerin görüşmek Ü'Zere gaze. 
teniz vasıtasile (İniJU.l) rümuzuna sa • 
rih adreslerini bitılirmeleri • 

Harbiyedoe, Bdvü bah~inin a1atm. 
ka kı.mı.m<la BU GECE 
SAÇLARINDAN UT AN 
Yazan: Mahmud Yesari 

Suadiyede NUR PARK açık 
hava tiyatrosu KEŞİ.DELER: J iubat. ' Mayıa. 8 Aluaıo.. a b.ıncJ.teart.u 

\ ta.rı.b»ıiaCe yapllır. ... 
1942 ikramiyeleri .. 

1 &det 2000 Lir&lllt - 2000~ Lira 40 • 100 • -4000.-• .1 1000 • -sooo.- • 60 1 H • - 3500.-3 .1 '160 • - 1500.- • 1 • 600 > .-1600- • 200 • aş • .&ooo-
10 • 2.50 " .. asoo- • 300 il 10 • ,.. 2000.-

• • 
• • 

.................................................... 
Son Posta Matbe.ut s 

Netrb'at Hüdürit: Clhad ~ 
IAnfBtt A. Ekrem ~ 

Bu Pazar günU akşamı ERTUGRUL 
SADİ TEK tiyatrıosunun bir müsa. 

meresile açılacaktır. 

Doktor Hafız Cemal 
'(Lokman Hekim>: 

Oinnyolwıda 104 No. da heraün 
basta kabul eder. 

)'elcfoıu 21044-23398 

Z - Alınacak talebenın Türk ırkuıdan oJ;ınası, sıhhi muayenede saflam 
Oılanaaı, ve istekli adedi lhtlyll9tan fa.da oldutu ta.kıdinle Ja.pılac:ı.t aeçme 
ınnannda tar.anması şarttll'. 

3 - Ta.bsllt t~dımler, ber be sebeble olursa olsun Y•$1Dı büyütmiQ 
VflJ'a lr.iiçtiltmüş olanla.!', buhınd1*ları okulların 600 sına.vla.rında suııtta 
veya bütünlemeye kalmış olanlar, yaşları, boyla.n ve ~.ırhkJ.arı askeri ıtse. 
ler tallma.tmdaiı:I hadlere unun olımyanlar bbul olunm.azlar. 'l:al.ııu ce. 
dikli erbaş ha.mla.m.& orta okullanna bir ta ilo sene ıa.ıısıu ter.ket.mı. ola.n. 
lar almabWr. 

' - Bu prtıAl'l taşıyan lstekWedn buhıııdıılılaJ'I yerlerin askerlik pbe 
lerinden cllter kaydi ka.bul şa.rt1anm öjrenJneleırl ve ~l1-.rca lsteklll; 
ha.ldunıda yaıuhna.k+ı. olan tahkikat neUcelerinlın seçme S1DJ1,.Vla.ruıa ka4ar 
f.amamJa.nara.k btelt\l!.e..1n bu ana.nara ıfrebilmelerlnl temin iohı 15.Ma. 
yıs.942 dıen iWıa.ren birer dilekçe ile "' M)ık Jk2.met a.ılrMlerbıi ve nllfusa 
byıdlı bulunchıklan yerleri dilekçelerinde .~ek ÜZet"! derhal ctrmet 
lstecHJcleri okul müdürlüklerine miiraea.a.t etıneleri ve maa.nt okullarında 
smıt &'eonte nıa.vla.rı blWkteın sonra dıP. dlter ka3'di ilaı>ııI kltıdlarnu ha 
ınriı.yuak ukerllk şubeleri ~olu lılıe en ıreç 10.Ai"ustos.9t2 tarihine k~ 
okul müdürlüklerine göndermeleri UA.n olmıur. d267 .5538» 

' ~ , . ' 
Hemşire Aranıyor 

İşletmemizin maden• hastahanesi için Kızılay Cemiyeti Hemşlre 
mektebinden diplomalt ve ameliyathanelerde çahşmış tecrübeli bir 
hemşireye i!htiyaç vardır. Hastahanede ikamet etmesi meşrut bulun.. 
duğundan iaıe ve ibatesi hastahane tar.tfından temin edilecek ve 
kendisine 100 11raya kadar ücret verilecektir. Talip olanların hal 
tercüınelerile birlikle diploma sureti huy vesikası ve evvelce çalış 
tıklan yerlerde almış oldukları bonservis ve üç aded fotoğrafı. 

(Eııgani Bakırı Türk AnonimŞirketi İşletmesi direktörlüğü-Ma. 
den) adresine göndermeleri ilan olunur. ' 

Tabii Limon çiçeklerinden çıkarılan 

i LONKA 
Kolonyasile loayonlarını her yerde arayınız 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu 
Müdürlüğünden: 

ı. - Bu nI cloi?"udan dofruya nona.ıımaya sevk edilmek ~c ortaokul me., 
EUDlarmdan talebe kaydedilecektir. 

2. - İstanbal ve civarmdıLD müracaaı edecekler İstanbııl denlı: komut.an.lalı 
na, Mersin ve clva.rından müraca.a.t edecekler de Mersindeki okul miidilrlüğtine. 

3. - İstanbul ve Mersin mıntaJı;ası haricinde bulunanların bulundukbn 
askerlik şubelerine ıl.llekoe ile bildirecekler ve bu dilekçenin bir nüshası da. ts. 
taınbul denh Jwmutanlığına veya. MerslndekJ olıula. &öndereceklerdlr. 

4. - Kııyıdla.r 1/6/9'2 tarlhlndeıı 10/9/942 tarihine kadar devam ede • 
cektlr. «6576» 

~-BELSAMiTOL-~ 
İdııa:r yollLa.rı. lltfüaıb1, yeni ve esk1 BELSOGUKLUG~. idrar zorluğu, 
mesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli si.stitlere. Bobrek rahatsızlıkla.
r.ı.n.a.kıaırşı en mli:kemmel bir HAç BELSAMİ'I'OL'dur. BELSAMİ'l'OL kulla.. 
n.an.Ja.r Y1lkrurıda ,Yazılı hast.alıklardan çabuk kurtul:ırlar. Btitün Erza 
nelerde bulunur. Satış dePQSu: Sami Aksu. Bahçekapı İ.ş Bankas; 

" arkasında Ra.hvancılar sokak No. 5 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Koru!• &arlhlı 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lir.-.sı 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari heı- nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.suo 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

lrılna& B&nhaıncJa kumba.nlıı "' Uıharım &aarnar lleublarınıla • 
• IO *-- lıulananlata _,.,._ ' 4cla tekileotk lmr'a ile ~ 
pl&aa ..... ~. utıWacalllla. 

4 Aded 1 ·000 Lirabk 4ı.OOO Lira. 
4 • 600 .. 2,000 • 
4 » 250 ' 1 ,000 • 

40 » 100 ~ 4,000 D 
100 » so • 6,000 » 
120 D 40 it 4,800 » 
160 J) 20 • 3,200 • 
l>lkb*ı BCDWan.nd.aJd llU'alar lıılr 11e11e !Qinde 50 Uradan ..... 

Cllfml7enlae ikra.miye tddaiı llall d1rdo " 10 farlulle yerlleoeldlı. 
ltar'ala.r leD.ede ' dela. u lllU '· ll Bastn.n. 11 B7W. 11 BirlDd 

Unan &arlhlerbıde ec1dleNkttl'. 


