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Sene 12 - No. 4284 PAZAR 12 TEMMUZ 1942 İdare iılerl telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

• 
lnglllzler 
Mııırda 
taarruza 
geçtiler 

İngiliz tebliği: " 8 
kilometre kadar 

bir ilerleyiş yapıldı,, 
Alman tebliği: 

"Şiddetli hücumlar 
püskürtüldü,, 

Cenub kesiminda 
/nğilizler geri atıldılar 

Kah;l't! 11 (A.A.) - Orta~ark 
Britanya ltuvveılleri umumi karar • 
gahının tebliği: 

Kıt'alarımız, 10 Temmuz sabahı 
tafalda bera.ber cephenin fimal ke • 
timinde taarruz etmitler ve ayni 
a<1n El Alemeyn'den itibaren demir 
Yolu boyunca ba.tı ietİkllmetinde 8 
k.ı1ometre kadar mahdud bir ilerle
)'İf yapmtılaNllT. • 

(Devamı S inci sayfada) 
o 

Amerikalılara göre 

Almanra 
ıalb 

lstırormaş 

URS~ 
(2 

KaStornaya 
S!o&koL' ... 

NO'IYİ 
Syetgorod 

Stdlinoo 

o_: >. 
1JC1rıs ghyebSI< 

Şark ccphestnde htırek4t sa.1ıasını g6stertr harftcı 
r············································, 

Te~liğlere Qöre ı RUSLARIN 
doguda vazıyet DURUMU 
Almanlar ı ÇOK NAZiK 

Baslarda& 1 Moskova durumun\ 
88,689 esir \ çok vahim 1 

aldılar ı olduğunu açıkça l 
ıoo1 zırh~ı tank, 
1688 top iGtinam 

tasdik ediyor 
Ankara, 11 (Radyo gazetesi) -

Lonıdra radyosu bugünkü Macarca Veya tahrib &dif di 
neşriyatında Nevyorit radyosunun 

Londra basını: "Ha
berler fenadır,, diyor 

Başvekil Saracoğlu 
dün· makamında 

tebrikleri kabul etti 
• 

Mare§Qlın Baıvelrili ziyaretine nid intiba 

Devlet reislerinin 
taziye tel9rafları 
Milli Şef teşekkür 

telgraflar ile 
mukabele ettiler 

Yeni Ticaret 
Vekili Ankarada 

Arikara 11 (Hususi) - Başvekil 
ve Harfoiye Velkaleti Vekili Bay 
Şü'krü Saraçoğlu bugün öğleden 
evvel Ba.şve'kfilet rruıkammda teb. 
rikleri kabul etmiştir. Şehrin yük. 
~ mehafiline mensub bütün gü -
zide1er genç Başvelkili hararetle 
tebrik etmişler ve '.kendisine mu -
vaffaikiyet temenni eylemişlerdir. 
Mareşal Fevzi Çaıkmak da Baş. 

Ankara, 11 (A.A.) - Reisıcüm- vekili makamında ziyaret ederek 
bur İsmet İnönü, Dr. Refik Say. bir müddet görüşmüştür. 
damın vefatı münaseebtile devlet ÇaLıma plini 
rels1erinıd:en gelen taziye telgraf- Ankara, 11 (Hususi) - Saraçıoğ. 
lanna teşelldkiir tel,graflarile mu. lu hükmnetinin milli ekonomiyi 
ıkaibele Efuınişlerdir. ilgilendiren işler için bir çalışma 

Kallninin tazi et telsrafı planı teSbit edeceği \•e ~ezri ten_. 
An!k 11 (A ~) R .. _ 1birler alacağı haber venlmektcdır. Yeni Ziraat Vekili Hatıbo!}tu 

MoSkova, 11 (A.A.) - Roy. ara, ... : · - ,., eısıcum- Bu meyanda bilhassa 'sttlısal ve makamında 
ter ajansının hususi :nuhabtri bur İsmet İn~nu. Dr. :::;ayd~mın istihlak g'bi iaşe mevzularında da.. 

bk ha.berini nakletmiştir. Bu h:ı- Sovyet tebliii: «Kuvvetleri-
bere f!Pre Hitler sulh iStemekt~dır. · V · b t d d .. 

(Devamı s inci aayfada) mı~ oroneı a uın. a Uf· 
----o mana taaTTu:& ettıler» 

bildiriyw: vefatı dolayısıle Sovyet .İtıtihadı ha ameli çarelere başvurulacak • Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz bu • k d ., dekı• h be . d Yffiksek şUrası reisi Kalinın tara- t ' gün İzmirde:n şfiliriımize gelmiş v IS en er ye Berlin, 11 (A.A.) - Alman or. Don mketzdlan rnudare sın ke fından gönderilen taziye :.eıgrafı. ır. Ticaret Vekili garda ileri gelenler tarafından ıka 
d 1 ba""'~ ta 1 v t bl'ğ" Sovyet ı a arının urumu ço ~ ... ı,ıı,·· 1 f 'l k b 1 d . 

1 u arı ~ıwmu n ıgının e ı ı. ( 5 1 • f d ) na te"°""'ur te ıgra ı e mu a e e e A'l'llkara 11 (Hususi) Yem şılanmıştır. Fransız fi osu Da:ha önce hususi bir ~bliğle Devamı ncı ••Ya a ./ bulunımuşlardır ---·-------------------
(Devamı 5 inci aayfada) \,,............................................. Hükiımet reialerinin taziyetler) • 

Vişi hukometini ı:: Askeri yaziyet :J ~~~i~~~~t.~.;i·:~~ ihtikar rekoru ! 
meşgul ediyor <D • s · · yf da) 

•i=j;il~~~~) - H•·=0
fi Doğu cepesinde neler ~ 

k.:::~:~;;·:~:r:: oluyor, neler olabilir? TOrk Dil 
17 kuruşa alınan nuhud, leblebi yapılarak 
halka 100 kuruşa sahlıyormuş, muhtekirler 

----=--------- ...----............ _ .. _ .. _. _____ .. _____ -----:-, Kurumu Son günlerde leblebi sarfiyatı 'kendeciye 60.70 kuruştan vedld 
1 

- mühlm milk.tarda arttığından bazı ği anlaşılmıştır. Perakendeciler ı 
Alman plinıntn Tamoçenko ordularını bütün heyetlle inlha oldugu, !kimseler bu maddenin fiatını gay. se, bu leblebileri 100, hatta baz 

birer birer yakalaaıyorlar 

Krat namzedi Donjuan de Borbon 

ispanyada saltanat 
yeniden 

kurulacakmış 
Bern, 11 (A.A.) - Berlin diplo

nıa.ti!k ma'hıfcllerinde İspanyada 
saltanatın yeniden kurulacağı ha
beri dolaşna'kıtadır. 

Basler Naohridhten gazetesinin 
Berlin mulhalbirinin verdiğ"i bıt' ha. 
bere gfue, kral namzedi Donjuan 
de Bouı!bon'dur. 

diie ... tara1tan mareta1 nmoçenkonun da buı tahribata utramakta Kurumun onuncu n meşru şclcilde yülkseltmeğe bS§- !kenar yerlerde 120 kuruşa kaaa 
beraber Doneç .fİmallndei§I kuvvetlerinin büfiik kıammı ıeri çekme- k I .. .. .. lam.ışlardır. Bu hal alakadar ma. satımcddtadırlar. Nohudların leblt 
te imkin bulabildlii anlatılıyor. Mesele fİmdİ bu orduların (Kaf. urtu UŞ yıldonumu kamların na.zan di!kikatini celbet. bi yapılması işi pek mühim m~ 
kuya dalları • Ataiı Volsa) mıntakuı~ ç~ihnek iktidarını - miş ve yapılan tetkikler netkesin. raflara ihtiyaç göstermedıği h~. 

söaterip ıöateremlyeceldermdedir Ankara, ıı .A.A.) _ Tüı'k Dil de 17-22 kuruş arasında alınan no. kilo başına 4-0 kuru.ş kadar bır ı 
--------·---~-----···· .. •••••••• .. ··.,/ Kurumu Genel Sekreterliğinden: hudlann le'b1ebi yapılarak pera. (Devamı 5 mel sayfada) 

y az•n : t.naekli G•n•r•I 1\. o. Bugün Tüıık Dil ~u.:w:ıu~wı O-

H · d H k f nuncu kuruluş yıldönurnudur. 
Mare,at Fon Boch'un, emrindeki diii halde 28 a:.aran a a~ 0 

.: Tütklüğü tarihin en korkunç 
Alı'll3.n ve milttefik ordularile ve Kun.k mınta!kuından ba_ıladıııı bu. blr tehlikesinden kurtararak, çök. 
Alhnan h.wva kuvvetleri tarafından yük yaıma taarruzunun ılk .afhaaı. müş ve ibitmiş bir imparatorluk. 
da fevkıa!ido bir awoUe d~ıtelden. (Devamı 6 ncı .. )'fada) (Devamı 5 inci aayfada) .................................................... 

Dört Çingene karısı 
parasını almak için 
bir erkeği öldürdüler 
r-·························--···-····· ..... , 

Katillerden biri lacia lıur- 5 
hanının lıarı•ıdır. Malıtu
lün baldı%ı: «Eniıtem na • 
mu•uma tecavüz etmelı iı
tedi, ben de lıendiıini öl
dürdüm!» diyerelı cinaye· 
tin mahiyetini değiıtirmelr 

iıtedi. 

'-. ............................................ ./ 
Söğüd (Hususi) - Söğüdün 

Avlamı~ !köyünde bir ormanlık için. 
de bir cinayet iııleruniıtiı. Söğüd 

Çöldeki mu1inreoe1er ~s:ııasında fngtıizler tarafından esir edilen At. mıntakasında dolap~ Çingene grup 
man, tayyar~ı~.-,Zeri bağlı olarak kampa götürülüyor. (Devamı 5 mci aayfada) . . 

- Belediye lokanta camekanlarında yemek teıhirini ye 

k 
., 

aa ettı. • k 
- Keıki ıu Beyoğlu caddeıindeki dükkanların hepıa 

kanla olıa idi! 



2 Sayfa SON POST~ 

Hergün esimli Jllalıale ı = Vazifeyi Öğretmeginiz, sevdiriniz = 
Alman ordusunun 
Zayıf düştügü 
Tahminleri 
Tahakkuk etmedi 
~·--- Ekrem Upklı11ı...J 

194'2 yılının ilik aylarında Sov-
~ devlet reisi Kalinin &wye-t or
dusuna lhitaıben !bir mesaj ne§re
dereık hurasaten dedi ki: 

- cDüşınan ordusunun saldırı
sını ıkıroınız, yürüyüşünü durdur. 
dunuz, bun.dan sonra bir adım ge. 
ri gittrmiy~ın.irz., vazifeniz düJ
manın işgali altına giren toprakla. 
nmızı ged alımalkrtır.> 

Ve Rus 'Ordu&U yüksek şefir.den 
aldığı emre uyarak karşı saldırıya 
geçti. Siibiryaıda ıhususi surette ye
tiştirilerek hususi suretle ciha.,Jaş. 
tınlınış taptaze yeni fırkalarla 
deSt:eıklenımişti. Her,g.ün muntaza. 
maın topraık lkazaıunaya ba~ladı. 

Bize vazifemizi öireten çok bulunur, bu kolay bir ,eydir, bize Sevilmiyerek yaptlan bir vazifenin mutlaka yerine getirilse bile 
vaı!femizi öğretenin çok bulunmasına karıılık vazifemizi sevdirten angarya gibi görünmesi ihtimaline kartı sevilerek yapılan vazifenin 

1942 y;;lınm ks·na ~ddette b:r 
eş bu1ma'k için 140 yıl evveline in
m€'k la2ımrmş. Barometre s·f ru 
altında (4-0). lbazı yerlerde (60) 
dereceye ind1. Taıyyarenin benzini 
dondu, lo'komotıfin kazanı patla
dı, tüfe.ğnın demirini tutan el yapı. 
ş.ı,p 'kaldı ve gfü, yuvasının iç:nde 
dıönnnez okiu. 

az bulunur, bu; eüç teydir. vazife olmaktan çıkarak ze-vk hallnialdığını diiJününilz. ... ·-·········--··· ........................ ._ ... _________________ ..___._.._._ ...... ._... ... . 
r 
l Baberleri ehir· ] 

Bir gün işittiJt iki, Alman hüku
meti Alman mi1Ietıne hitaben b:r 
beyamıarne neşrederek halk.tan 
kıür'k, fanila, yihı çorab; eld;ven; 
sıca:.k ıtuıtan çamaşır namına nesi 
varsa ()rduya vermesini isıtem!ş. 

Kadıköyünde bir "Deli dolu isminin bir 
kuyuda 55 yaşında • " _ 

bir kadın cesedi f ılme konmasından dogan 
iBu, lher lhareıke-tfoi bütün ihti

malleri ıgözöniine alarak dakika,y. 
la a,varlayan Alman ordusunun 
tar·ninde il'k defa vaki olmuı:tur. 

Kadtl<öy!~.ıu~.~~ğirmenind• davaya dOD başlanıldı 
Bevannaım<>vi okuvan herkes 

hlssetıti iki, Vermaht bu defa k ı"a 
karsı hanrl ks•ı<lır, ftıazırlıksız O-

39 numaralı evin zemin katında 
bulunan kuyudan fena fena koku.. 
!ar ge ·diğı dün zabıtaya ilıbar e. 
d ilmi'Ş'tir, 

lunca da Rusva.nın o ucsuz bucak. Bu müracaat üzerine eve giden 
sız tıuz ıderYası üzerinde bir fela- memurlar, ihaıkiıkaten bu kuyunun 
ket1e karnlac:a1bi1ir. N~lyonun taaffün ettiğini görmüşler, içınde 

Ekrem ve Cemal Reşid kardeşler telif hak
larına tecavüz iddiasile ipekçi karaeşlerin 

teczjyesini istiyorlar, tazminat '-ta isteyecekler 

a.'kılbıetine u<rra\·a1lilir. Memlıeketin iki kı,Y1Inetli san'at. 
" b!r cesed ·bulunmak ihtimaline bL k. ·1 t""'"ı,. Tas aian~ bir _!?Ün Mos:ko•::ıdan arı e ~~i kardeşler arasındaki 

naen suyunu boşaltmak ;çin b~r t b' d Asl ' bir te~af <:~kere:k Sovvet ordusu. en ere-san ır avaya ıye 7 nci 
motopomp ~irm~lerclir. .ı. .ı. 'n<l d · nun nefeşi O<<>SMı ve ~7.!Pri J!nr _ ceza ma\LW\,emesı e im başlanıl-

mez 'f>den bir lkar f l!"fırıac;ı ara~ın- Kısa bir zaıman zarfında itfaiye n:uştır. Dava mevzuu olan had'.se 
da s"rlıd1'1'1:1i hir sald r,,.~ ~eQmic; ol- kuyunun suyunu boşalıt..mış ve içe. şudur: 
d11C'ı1rın haber verdi. Hülasa olaraik riden 55 yaşlarında bir kadın Bundan lbiI1kaç ay evvel İpekçi 
dedi iki: cesedi clikarmıştır. 'karoeş:lere aid Filmcilik Türk A-

- Düc:m:ııı inti7 :l"'"'"""' bir !;ekil~ Bu vaziyet karşısında nadiseden nonim Ş:.r!keti Aımerilkadan getir~ 
de. ibirooik !kıt'a ıar• /'birbirine ka"'ı- müddeiumumilik malumattar edil- diği cDaci : Çam Sakızı. isımlı bir 
saıra:Jc dtacımava ·b~<>lam•<:ıtrr. fırka. mi~tir. Müddeiumuımi berabeı"nde filımi cDeli Dolu• müstear ad!le 

13,. ~rasırı-d:ı inlhj -aı v::ı .. dır. adliye dokıtıoru Sal h Ha:;;im o1du- Melek siıneımasında oynatmıştır. 
Fakat ce:JrHmP!Tl;rı ÖP inhilal et. ğu halde cesedin bulunduğu yere Halbuki, maılfırn olduğu üzere Ek.. 

monin de a""ka~ <l!E>lrocdi.. ge1miş, adli tetıkiklere ba~lamıştır. rem Reşid .tarafından yazılan ve 
İddia esassız m,~1• mübal~alı Ad'.iiye doktoru Salih Haş·m cese. b!raderi san'atı"kar Cemal Reşid ta.. 

mııvdı? di muayene etmiş, boğula.rak öl- rafından bestelenen maruf bir 
lfavır. lkı~ llıarbi 'b"tin te baıhar düğünü tesbit etmiştir. Bundan 'Dürk oper~ de ayni ismi taşı. 

oonra müdıdıeiurnurni 39 numaralı maktadır T...+,, Ekrem ve Cemal J?e1diiti zaımsın hi.,7;ıt l\ ıman dPv1et · ~""'· 
rei<inin ~l>!mi-c; nl~ıılhı bir nu. evde oturanları sorguya çe-km1ş. Reşid !kardeşler İpekçilerin bu ha. 

yacağım söyli~rek: 
«- Hadise, şirketi ve şirkette 

mes'ul olanları alaıkadar eder; biz 
ise idare heyeti azalarıyız. Bu da
va, şaıhıslarınuz namına açılamaz.> 

Demişlerdir. 
Daıvacılar v~li Esad Mahmud 

Karakurd ise, aıksi jddia.da buluna. 
ralk davanın İ;pelkçi kardeşlerin 
şahıslarına maıtuf olacağını beyan 
e1ımiş ve .bunu tevsik için malıke
meye 'bir cSicilli Ticaret> gazetesi 
iıbraz etmiştir. Ve!kil, mahkemenin 
bu ci!l:ıeti .karara bağlamasını iste. 
miştir. 

Mahlkeme, bu nakıtayı bilAhare 
karara bağlama:k üzere gel.mi yen 
iki suçlunun cefüi için, duruşmayı 
aıyın 17 sine bıra!knmştıT. 

tulkıtan arı.Jadıfk iki. Tı:ıqın habr--rfn- bunlar kuyuya ka1.a neticesinde retketini ıtelif ha'klarına yapılmış 
dP lha.kilkatin ene-vıc,. 'büviik bir hı:s. düşerek boğulduğunu iddia et1ik- bir tecavüz addetmişler ve İpekçi. Küçükpazar yangını 
~ vsımı ve lk•cı.fl ~::ır<:• hımrlıksız leri mağrukun 10 gün ef!vel ken- ler aleyıhine matlbuat kanununun bir kadının dikkatsiz· 
elan A lm.:ıın ordu•m 'kısın amansız di1erine misafir ~len Satırya a~ 62 nci maddesine tevfikan bir hak. 
bir sid~etle lka:~ın !k:nrnrd•ılhı bir dında bir kadın olduğunu söylemiş kl telif davası açmışlardır. Dava liği yüzünden çıkmış 
buz ,.öTünün ortaqmfla. kı"ta·n yı1- leTdir. olunanlar şlnketin müdürü Cemil ı:;\..--l~-: rl'i; K" 

... Bu tagayyüb !hadisesinden ev- ile idare heyetini teşkil eden Fa. wvv-.;; 11\..l 5 ... n uçüikıpazarda VU-

mayan cesur bir dü~anın önünde velce zaıbııta haberdar ed;lmc>diği hir, Naci, İhsan; Vahid; Ekrem ve kua gelen ibüyüik yangın etrafında 
her şeyi birden ika:'f'lbeıbmek tebli- . h ,,,_ b f d '"dd . r...--.an r·p-,·çı'den mu"rek"'bdr·r. adli ve idari tahlk.iıkata devam o-~ ı ....... ıçin ev aı..ıı.ının u i a esi mu eı. v;:,uıı ~ '"' 
k~ile karşıd ar.şıya .. ge ır.11 1"~.ök. umumi tarafından şüpheli ı;örül. Dün davacılar ve vekilleri Esad lunmaktadır. 

Aılnnan or usunun uzerıne ç en A • ıLn.·k "" fı Mahmud Kara'kurd ı'le Cem.;! ve Adli taibıkikatı idare eden milel.. 
ğn ğ d ~ _ ı .. st müştür. dli ta'rvr. ıı atın mr. 1 şa 

ö1iim sa a ın an n~a mu esna . Vahklden maada- dava olunanlar deiumuımi muavini Ali Kemal dün 
bia' irade :ımv:veii ile kurtulmuş ic;ın, cesed monga kaldırılmıştır. Belediye Fen Heyeti mühendisle. 
olduğunu bize ancak tarih öğrete- ======-======== mahlkemede hazır bulunmuşlardır. rile birlikte yangın mahalline git. 
cektir. Bugün yalnız şu kadarını r~r delili olarak kabul ediiebilir_ lcd~J~e açılıp teSbditi hul·viyetd ya. miş ve bura.da bir keşif yapılmış. 
biliyoruz iki, Sovyet devlet reisi. eli, bu sur~ başlamış ola.n yaz pı lh~~aln -~nra avacı andnclr; .ava tır. Yangının talaş üstünde kabak 
nl·n Sovyet topra"-1 arını au··"=-man- hareık.et:ı. er.mm devam etmesı bek... aırzu a i ur.unmuş ve ma ı ve •ıu '< - kızartan Cemile adındaki kadının 
dan geri. almak 1·çı·n verdıgv1· en1ir lenebilırdı. fakat M.ayıs v. e Haz~- manevi tazminat taleb etımek üze. 

ak h kl ı.. tedbirsizHik ve dikkatsizliğinden 
Yerl·n.., get1'n'lem"'"";. ,...,.. Alman ran ay.lan lharelketsız geçınce :na. re ayu:ıca dava açm a arı mau_ a·ım· "" '-'"'""" v"" ı.1 lb b k d ft!ıkıtığı kafi olaraik teSbit e ı ış-
ordusu ikı.ş tecrübesinden sağlam ruldı ki, Alınan ordusunun hesab.. fuz kaLmal\. a· era er, yu ar1 a 

Kömür tevziatında 
sobaların nevileri 

nazarı itibara 
alınacak 

Eb'bank kömür tevzi müesse. 
ıesl tarafından sobalı ve kalo. 
riferll ev ve apartımanlara sö. 
mikok tevzilne Cuma günün • 
den itibaren batl•runııttr. Bu 1. 
b°barla iki gündenbel'I muhtelif 
semtlerdeki bayiler, ihtiyacı o. 
lanlara beyanname tevziine de. 
vaor ebneldedirler. Beyanname. 
lerde istenilen kömür miktal'I 
sarih olarak bildirilecek ve ay. 
rıca alınacak kömürün yakıla. 
cağı, .aobanın cimi ve markası 
yazılacaktır, Bu suretle verile • 
cek kömür miktarı sobanın nev 
ine göre tayin edilecektir. Ma -
halle birlikleri semtlerdeki kalo. 
riferli aparlımanlann bir liste. 
sini yapacaklar ve verilen be • 
yannameleri bu listeye göre tas. 
dik edeceklerdir. Birlikler lilıu. 
mu halinde emniyet teıkili.tı 
nıemurlarından ve bekçilerden 
istifade edebileceklerdir. 

Diğer taraftarı beyannameyi 
hilafı hakikat olarak dolduran. 
ların aldıkları kömürler tevzi 
müessesesince hakikat meyda • 
na çıktığı takdirde i.stirdad e • 
dlleceldlr. Mahalle birlikleri bu 
haftadan itibarep mıntakalan 

dahilindeki ev ve apartımanla. 
rı kütük defterlerine göre sıkı 
bir kontrola tabi tutacaklardır. 

Bir kin yüzünden 
HasköyU yakmıya 

kalkan kadın 
lar da ıbi d gv · ilkliık. yap lm .,,+ zikredilen matlbuat kanununun tir. olara'k kurtulmuştur. ın r e ış 1 . 1~·ır. Yanıgında açrkıta kafan 600 va- HaSköyıde Caımi ookağında 1 nu-

Mütelhassıs bir Fransız generali Alman ordusu Rus sefermden maddesine göre su<;lıuların teczi. tanıdaş vilayet ve Kızılay taTafın. maralı evde oturan Fatma adında. 
askerin !kış tecrübesinden kurtul. vaz mı. g~~i. MıSLra mı .dönecek, ye.sini istedilkleri anlaşılmıştır. dan m.uMeliıf yerlere yer1eştiTi1- 'ki bu kadın, b1r müddetıtenb~ri ay. 
maısının gelecek günleri iy'.mser yıdkısa Ingı.lter.eıye ık~~ bır saldırı Mütealkııben suçluların sorgusu. miş'lerdiI. Bunların iaşeleri Kı- ni yerde Kalaycıhahçe sokağında 
görmeye yetişmiyeceğine inanır, ya~~ nıye:ı~e mıdır?. . na geçilmiş, dava olunanlan:- bu zılay tarafından temin olunmaL 94 numaralı evde oturan Eminin 
bahar ve yaz ,k•ştan da t.ehlikeli .. ~t~n lbu .iMmıallec bı.rer bırer daıvarun şahıslarına rnatuf olamı. tadır. karısı Zehıra ile bir meseleden. do-
olabilir. Bütün lkıŞ"t ölümle pençe- göıJonuI?e alın?ı ve _bu arada da r··············••H•••····· .................. , ---o--- layı kavgalı bulunmaktadır, 
leşerek geçiren aSker baharın ılık Rusıya ıle İn;gılterenın Alman O!"- c k d v r y ı · Bu sebeıble Eminle karısına kar. 
güneşi altında gevşemiş, uyuşmuş. dusunu yarvaş yavaş kuvvetten ~ uma gecesi an ifi a 1 artn ge IJOr şı oonsuz bir !kin besliyen Fatma, 
tur. yeni hamleye güç hazırlanır. düşmüş fa.I'7etmeye meylettikleri Merhum Başvelk.il Dr. Refik evıvıellki gece saat 23 te tahta par-

Düşrnanıru 1941 yılında imha işitiıldi. Saydamın cenazesile birlikte An- çaları ve bizlerden mürekkeb bü-
etırneye muvaffak ola.mayan Al: Şjmdi görülüyor ~. Alman or~ fst.a.Dbul :&lüftöltiiilrulen: karaya giden Vali ve Belediye Re. yüık bir kundaık meydana getirmiş 
rnan ordusu 1942 yılınıda ayını dusu va'kıtile Savıyet ordusunu 16 15 Temmuz 942 Çarşamb isi Dr. L'utfi Kıroar bu akşam An- ve üzerine bir hayli de gazyağı 
malksada erişebilecek midir? hafta içinde yanilecek bir kuvvet günü Receb ayının birine mil- 'karadan hareket edecıeık. ve yarın cLakımeği unutmayara.k tenha 90-

Kerç ve HaI1kof Alıman ordusu. sanıma.kla nasıl aldatmış 1se bugün sadif olmakla ertesi Perşembe sa/bah şelırimi~e geleceıkıtiır. Va1i kakları taık~ hasımlarının evi
nuıı t'dk zıor ve öldürücü şartlar de Ruslar ile İngili2ıler Almanları günü akşannı (Cumıı gecesi) ve Belediye Reisi A.nıkarada, şeh. nin önüne gelmiştir. 
a1t·mda mütlh~ bir 'k1$ geçirmiş ol- zaıyl!flamış sanımaıkla ayni şek!lde Leylei Regaib olduğu ilan olu. rimizin iaşe işleri elTafında Yeni Ciiretm kadın, büyük bir so
masına ra.ğ!men hamle 'kuvvetini yamlmı.şlarıclır. Zira Alıman ordu. nur. Ticaret Ve!kili Dr. Behçet Uzla te- ~anlılıkla kundağı Eminın evL 
mulhafaza etmekte oldıuğunl.ln bi. su sakhrıya geçer ıgeçımhez 1

1
940 ıkn \... ............................................ / mas'.laTda bulunıı:nuştur. nin duvarı arasındalk:i çatıya yer. 

.................... -.............................. yıllıdı.rım lharlblerini atır ataca· leışt:iıııni..ş ve bir kibrit çakarak a-
b.iır durumda olduğunu isbat et- teşlemiştic. Fakat bu sırada büyük 

TAKViM 

Rlaml Hot 

Mle8 -
• 

12 
Pazar 

miştir. 1 STER 1 NAN, ibir tesadüf eseri olarak, oradan 
IBugiln Ver:malıı'tı 300 kilometre- geçmekıte olan zabıta memurları, 

Arel - 0 lik bir cePhe üzerinde Don kıyılaL. 1 S T E R 1 N A N M A ( gecenin lka.ranlıığında birdenbire !!! nnda buluyoruz. Söylendiğine gö.. parlıyan 'kundağın alevini gör-

Temmu 

Temmuz 12 

Sabahtan Sabaha: 

Sinema art ·sterine 
Benzemege çalışan 
Gençler mutlak bir 
Şöhreti taklid etmek 
istiyorlarsa ... 

"-·--- Burhan Cahid 
Q ençlilk şölh.rete dü.şkündürı 

~ele ~afası cılız, ruhu y 
vansa !l:ıer ş(i:ı,ret onu kendine çe 
ker. O çağıda şöhretin yaldızlısı v 
~rdahlısı ile sıom altın arasmd 
~ f~ı da göremezler. Bir alim 
bır J?Utefelckire bir ~ adamın 
benzıyec~ yerde gider :>uratı bd 
yal;, ~r.zı Çırağı kıyafetli sinemg 
aı:?~~e. 'be:rı:emiye çalışırlar. Çil 
kü ~· nııutefekkiri, iş .:ıdamı 
ta!k;lıd efmek için okumak alın te 
ri, P ınuru dökme'k ister.' Halb 
bı~ı ~13;tıp uçlarını kırptı 
mı, teI"Z'lye gıdı,p omuzları dört k 
şe elbise yaptır~ın mı, ya Klar~ 
Gableye benzet'Siın ya Duğlas FaYi 
banksa. 

Genç kızları affedelim. Fak 
Türle gençleriıne bu hareketi ya 
kıştıramam. 

Eğer hayatlarında kendı1er!n 
1fu örnek. model seçımelk ihtiyacı 
da iseler onlara yetişmiş bir ins 
nın hlkiyesini anlata yun: 

.Anadblunun küçüık bir kasab 
sında, zeki bir Türk çocuğu ilkme 
tebini pek iyi bitiriyor. Ailesi v 
yakınlan bak.~yorlar ki çocukt 
;re'ka işlek. Goz~eri alev ,~ibi parlı 
yor. - Şunu bıraz daha okut 
hm. J)jıyorlar 'Ve en yakın or. 
ta meklteıbe yol'luyurlar. Çocuk o 
rada da ateş gibi. Çalış.kan mı Çllj 
lıŞkan: ~~ktelbi hiç zahmet çekme 
den bıtirıyor. Kasahsına dönüyo 
Kasaba1ı balkıycr ki delikanlı y 
man.. cevher var, o1clu olacak: ş 
na bir de yüıkse& tahsil yaptıra! 
aıvorJar ve bir olup İstanbula«Me 
te'bi Mülkiye> ye gönderiyorl 
O artık tanı kafası işleyecek çağ 
gelaniştir. Ar1kada~lan a.rasmd 
müsaıbaka imtihanını su gib; ve 
yor ve yüksek ta!hsilini de böyl 
takdirler kazanarak bitiriyor v 
Mülkiyıed~n de iyi derece ile çı 
vıor. Artıık memleketıte onun içi 
~'kuyacak bir ilim ocağı kalm 
mıştır. Bu sefer kasaıbasının bağ~ 
olduğu 'viM,yeıt bu şerefli ve zeBj 
evladı Avrupaya g-Oınderlyor. Delil 
'kanlı yabancı memlekette Türkü 
zelk3sını, e-nerjisni ispat etmek f 
satını bulduğu için memnundu 
Üç yıl orada dlnıyor. Artık irf 
hazinesi tamam olmuştur. Meml 
ketine dönüyor. Onu vaktik ok 
duğu mkıtebe mua1lim yapı:yorla~ 
Artık kitab ve !kalemin:ı vaz'.fes 
i'kinci plana dü.şmüştür. Onun içi~ 
derhal silaha sarılı~r ve Tiir1 
toprağına aya'k basanlara karşı h1 
ğusmağa baslıvm. Mücadele uz:ı~ 
sürmüyor. Çünikü ibu toprağ 
tıplkı onun p:ib ceviherli çocukla 
nın da el birllği1e dü'Ş'.man va+am 
(Harimi ismetinden) sökülüp at 
lıvor ve o vatan cıoı-u~ bu sefe 
memll"'ketin daha ü~n hizmetle 
ne ba~lıvor.> 

Bu iihilraye bir hakika,bfü. Bu ç 
cuik Sükrü Saracol!ludur. Tür 
gençleri kendinize örne1~ mi ar 
y.orsu.rıu'Z. in~l-3.b kaıh:ramnl arı ar 
sında aradığı:nızdan çok fazlas 
bulursunuz. 

(/Jul!tan Ca.ktd 
-n••••--••••••n•·• ....... .,. ..................... .. 

80 liralık yazı ma.kineai 
175 liraya ıatmıı 

Galatada Billfu sdkağında 2 nu, 
marada Naili Güşteikin ticaretha 
nesi 80 lia:aya satılmakta olan yaz 
makinesini 175 liraya satarkeı 
ciimıümeŞhu<l halinde yakalanın 
ve tanzim etmiş olduğu fatura ili 
biruıkte adliyeye teslim edilmiştir 

Mes'ud bir evlenme 
Ba.na Lema.o 'Üstüık.aracı ne. tanın 

mış razete tevsi memuriannılan Hali 
Üstükaracmm evleJ11D1e törenleri, dW 
Uııpm aa,a.t 19 da.n sa.baba. kadar süreı 
ııam.lmi ve neş'e!f bir ha.va. iolnde ve &'Ü 

dete bir davetli kütlesinin lşt.ıraldle sa 
ra.yburnu ga:Dinosunda. icra edllm!ştiı 
Geoo evlilere saadetler c!ller, ailelerin 
tebrik ederiz. 

iRTiHAL HaJirH 
19 

RHaı .... 
t042 

Hınr re 29 Hazirandan 10 Temmuza ka- Bir mecliste dört arkadaştık. Taze bamyayi ele alarak hu fıtrk.. müşler, 0 tarafa koşmuşlardır. 
68 dar 12 günlük lbLr o:aman zarfında Bahis yiyecek flatlan üzerinde lan §Öylece sıralıyabillriz: Bir dargınlık sebebile koca bir E.5ki vüzeradan Mehmed Köse Ra.i 

1-0""!0N'!"9.'~r-"'-----r.l~M:'::S~A~K~H nmoçenlkıo ordulal'lnı: hissedilir durdu, sebzelere intikal etti ve Çemberlltqta kilosu 80 kurut semti yanma tehlilkesine maruz bı- Paş:ı.nm ottu emekli hariciye memur c. ahır surette sarsm1Ş. bir kısmını esir, komıpn.amızı bitlrdiilmiz zaman Alaarayda )) 60 )) r<ıntan cüreti.r kadın yakalanmış, laruulan 
s. o. bir !kısmını yok etmiş, bir kısmını hayretle cördük ki t.taubalun Fatihte • 40 » suçunu itfraf etmiştir. 

89 as 8 24. da çekilme~ mrlamıştır. Fakat bıı muhtellE semtlerinde sebze fiaL Amlaalunda ı> 60 » (NİHAD KÖSE RAİF) 
1_o_s-f-f/1~'-:'~--.----;-o-:-:s-=--'-2-u muvaMakı·yet Alman ordusunun ~arı birblrind,en çok farklıdtr. Beyoğhmda • 100 • Maarifte tayinler ~özünü bayata. 1umm.U1J n dünkü Cu 

:111~. :.ır .. ; ;. t·~. ~tec~ı;:ı~d~z~a~~ ~ir~i IS TER I NAN ne1i,~ ~~!!P~hf~~:~;~:ş1k~: =~z:a:;eşviki~:::: 
l'l 19 10 41 11 40 daha yem lbaışlryıor. 1 STER 1 N AN MA 1 ffilt Günel yerine de ilkinci sınıf eda. olnndu1<ttan sonra Ferikoy ubrista: 

8 ısız ll 
1 

69 tf, ~ •• ,,. ZttajJ,~~JJ._.....!.3ıııı!---===ıı==--====......,......,=......,.......,......,...,.."'=!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:...!...!~~a u.-2'.. .. f~·~!..t.S~~~~·~;!;!ra~ie~n~r~·o_sm __ an __ H_o_r_as_a_n_ı1_n_mA __ 'om_·· _ ülm_·· _ üe_t_ür_.__:_:& ... ös_e.:.._Ra._if_aı_·ı_esı_ 
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Milli ıstıfa bakımından SPOR C Tarihten saylalar ::J 
Sof oklis kimdir ? 

Yazan : Kadircan Kaflı mecburi kısırlaştırma 
Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

Alman tenisçileri 
dünkü maçları da 

kazindllar 
Sofoküs eııld Yunani.tan&n en bü lerini ve el.anelerini dilcıkade oh 

yiılı. ve yaratıcı tre.jed.i ,airlcrindcn. muştu; mükemmel bir müzik tabail 
dır, öJ;r....::n:w. uze'' rind-.. n ( 2 3 ... 7) d " .ı.. • -··... -- -. e aormiiftü: Mlllİ.ni teıwiye etmİft& 
sene &eçtiği h..lde eeerieri biltün On alb yaıına &"ddiii ııırada biıtül 
medeni dünyada en büyük tiyatro.. T esalyadan eonra Atinayı da abalı 

B ·· Awnıpeıda psikopat.. celc!T wn:D8Bi ~letl bu usu. sif llltıla için ÜıÇli:DCÜ bir çare ba. Bugün al yaqlan, alletiun luda en ~ arti.tler tarafından olan lran Mhimdarı Se?t.a, Sala 
~ ıı, jtjyw:lf .YY&i O- l" ~atındaki mütiıı;iW pek ~r O da a909Y&l unsurları mii1abaluıları ue yibmekr oynanır. K'lf.iWeria okunmadıAt ve min deniz mubarebeeinde majlM 
canı, ~ . .kü leni un . . . • ·. . oynanmadıCı memlekette hakiki ohnuftu. Yunanfıl• muhtqem bit 

larak on mıl'yıonlult bir t n bü)'\itıtür. Çün5ü cıemıyet ıçınde me<bırl bir klsırla.şıtırma amelı. uar Hn'at ve tiyatııo Mli tetekkül ed .. zafer *:rı y.ptı2ar; ıraıaimederil 
bulund~ he98b edOnüştir. Her cayrımeıFU IUJ1!ıMe tena&1Ü i~Aı:ı yatına tM:ıi titmaktır. Bu :.ısul A- mcz. etrafında d.m 8'1iler. Sofoltlıs bt 
:yerde yapılan ilıtatiıitik ilıpet edi- ıarı deinaa ~. merikada ve Alıma.oyada vasi mik.. 1_. Misafi~ A!n.n t~~il~~ dün i.. Sofoldia M41idldan 497 eene ~"- çılgın bayrMD stinılerinde sençlcr • 

"~"'-.ı- ... 'L.:"L 11.ınci ına,....arını aynı aanaa. yaptı• \'el Kolonoe _..J..r'ınd ...1-id L_L_ yıor ki bu tipler vasatinin ÜBl.Ü.ıJU'C n..·na rar.....- bu suı.tin tatUİA yasta ta~ ediJ.m~.· . Ve sim. ' D"-'-'" · "-- d Al ,... • uv u. DllıM- den kurulan bir koroya tef)ik yapt 
gw ,p-.. ıar. unıuı eoyın:vc.- araaı.n a • al bir si18hçı idi· · d" il 

~ğalımaıktad:r. 4:n daha fenası ed1Jditi yıerlerde di.ğer !>azı müsa. diye kadar yapılan beş oin· müte- man büyiA elçisi Fon Papen de bu. İyi bir tabı.il ve.di~eS::ui. 0bü~~= ve ;~~~~ı: 7lltlnda iken miiM. 
bu kütk!-nin ferdieri DOl'lllllll leni.. iıd neticeleT almmıştn'. BBhassa ca'\"İZ arne-liyatın ferd için 5t'tiıi bir nuyorıdu. ...._ D r_ Yunan şürlcrini. trajed;lerini, tarih. (De.mm 

6 
ncı .. yfacla) 

~rle değil kendi ıibilerile evlen. bu ferdlerin. erienınıesine müsaade mat.ur da dojurmadığını görmüs PrOKramın ıa maÇ!nl r. ~ert -;;::;::;::=:=====================:;;:-
mektedirleT. Onun ~ iş kendi edilmediği müDUib vas•U&larla rer.dk. Bu ameJtyaıttta bertaraf ed·- 'le Fehmi yaptı. Beş set üzerinden ( 'S p t b 1 24· ) 
haline bıralkıll'l'M bu sosyal 91ntfın iUm edil'iıııce bu netice daha iyi len şey cinBf kuvıvet değildir. YaL kabul edilen bu ma~ f:vk.alade .. he. ' on OS a nın U macasr - :t2) 

ukadd rd' ı-...1~ ycc.anlı oadu. Meve:mın en guze} \ 17 • 
beş on mis1ıi artmUI nı e ır: bH' ~l a~. l"altat SÖ.Y t:U-1- nız tenasül hücrelerinin har!ce maç:nı yapan f ehıni rakibi Dr. E- '-
Halb~i yükd kabiliyet ailf'IE'I"! ~im~ gD kat'i bir Çare olmaktan çlbnası meınEdlıir. Bu hu'l.lsta en gerti hayli yoran bir oyundan eonra Bunlardan 30 tane•ini PtalleflttHlt bir OTatla yollt)'tın lwr 
gitti'k.çe arıalma.kiadır. Onun için uzaktır. çdk ta1ft:>ik edilen vazeboo.'Tli ame1i. mağlub oldu. Maç. ilk aeue 6.3 Feb olın,,.cvmrıza 6ir M/iy• talrJim eJecefls 
miJ.Ji uıtı:fa.ya aık.tlıf f!!kilde müd~- 2 _ Asoeyal unswlarııı bit' mü. yatı husyıeleri taıma!Mll salim bı. m:nin l ... h'ndc bitti. G ttikçe aç lan Solıian saia dol 
h 1 -----= __.__ kendi l !bir oyundan 90nra Dr. Egert 6.3, a e eıtınS ™uı~ 19\-......- • awesede tıop anması. r•ır. Yalırıırı meni hüC"t"e'erini d 

6.2, 6.3 ile b• ıixfu maçı kazan ı. 
sini ~mıi'l'tir. Cemiyıeıt içinde bazı ferdlf"rin bu p~ao<ia getiren meni kanalını bir Bu lt,arılatma bir •at yirmi bet 
Yapılacak müdahak!\erin i!lti~ad suretle bün'i-yıetini tahd.id hu1ruk yerinden ba~ar. Bu suretle f€'rd daltilta devam c«i. 

na: 
1 - Bafftlkill. 

.... (9). 1 
ı - 'lnd re&lrea 

milk (6), Ud ta.. 2 

ı 2 3 4 

~ebileceği ilmi e91ı8 ve-r.-t bıyo. nazariyıaıtınca belki doğru olamı- ciflsi kn.ıv•v•e:tfoi hk kaybetmez Bu ikinci maç: E. Kadı ile Nişan a. 
loj;isidir. yan bir şeydir. Fakat cemiyetin k\Jl\llVet belki de fazlalıa~ır. Yalnı"l ras•nd.t yapıld'. Almanyanın bu ıöh 
Şimdi~ kadar ~eöi~ bazı l:iitvük menfaatleri bunu ieab etili. meni borusu kapalı olduğu ~in retli ~uncwııu h~n hiç yorulma. 

yazılarda vıet"M!t biyolojisinin en rinte ta1bilcinııien çekiıwnemeık IA. cimi temas esML4'tnda 'Tleni dısa. dın bu maçı 6.0. 6.1 lcazandı. Muh 

1aD (il. 3---T--ı---ı~-

I - Btr enek 
edı (4), Takil e& 4 
(1). h • telitin ilk maçını Hasan.Fehmi çif. müıhim a.slannı ve cem~t a. z-lir. ~nrıııı ,.ı1mnaz. Bıu amelry' W.m iyı' ne 

ı -·"l'>- •J- ..,. tile Semiı. Nijernan yaptılar. Maçı 4 - Bir nebaLıa 5 
yatında oyınadıfı rolli izaha ça 1'°" Asosyal unısurlarm biıtün ha. tiıce~en ör.si de ista.tist:k:!er. S.7. 6.2; 6.2 H.a-.n Fehmı ç'fti &iilel ıtelıiuu fit). 

tım. Bu yazımda rtMlll*lif memle- yatlen müddeıtinoe bir müessese. 'r ispet edildiği veQh.ile cinsi hacı. uzandı. s - B~ renk 6 
ketlerin ıstıfa Silltıelnlıerini bilhaMa de kalmaları w orada ~ cemi. ~.alılkl:arın azalmasına yardım e Son maçı: Dr. f.gert.. Koch çifti m 
med>uri kl:Slrl~ ifini gözden yet içUı kendilerine uıygun işkrle mektir. Demek ki ıbu iıf,de gayrı in- ile Suad; Krie çifti oynadı. Alman. 8 - Sabib ol. 7 
geçir~. . meşgul olmaları hem cemtyethı a.ni bir 'f'!!Y )'lelktur. Ve m<Qbir kim. yalı tenieçiler bu maçı çok rahat mail <ıoı. 

Aan_,,._ a· ı :a. deırietlen bu '-- d • • d'. " ve zevkıli bir oyundan 90nra 6.2; 'ı - Abis lf), l 
n-.a ır eş-. meınfaatine, u~u e JnSanı usun. " bir şey kll'Vbetm.i~r. Yalnız ce. 6.2 kaza.f!'dı'lar. Maçlara bugün de. 

rada EW'Vel:A irsi ha«alıkların mik.. relere u~ rad:kal bir çar€'dir rn7v-et ~liketi ~rlardan kur. vam edilece1ltir. :ı~~ :S::"n:: 5 
tarı ve menşe~ri istamtilder!e tes Ancak bu usuın:n kab _P-t:ırdı~= qı~r. Yegan" d'~at edilecek latanbul atl~zm b"rincilikleri m . l 

biıt ed!ilmiıştjr. Bu istatistiklerin masraf.len da ~ır trer~ düşün~k l'l<>kb amelivata ta.bi tutulcınlarırı 1 tanbul ade'tİJUı birincilikleri bu 1 - isim (!), ·t 

s 6 7 8 11 

verdiği netice QOlc dikkate şayan. ~.r. ~ka gibi. en ~ng:~ ·vi ve dıoğr~ 9eÇitnı.iış otmalandır. gün Fcnerbabçe aıt.ad:nda yapılaca•· Ba1atı m. u..-a.=-
dır. Bunlanlan bir misal alalım: bir millıeıt bi-le bu usulti tamım e - Maamafih cirıayetlerin tekerriirü n. 1\1-lMaLa.'ltalara saat 16 da baş - 11 - Zff'~en m. Dini nıMl fi), ıltl lm'&W7e (1) Scılfs• ~ı. m. 
Bu Amerikadıa ~ im Kol"I!. miye ımwaffalt olamamıştır. Avr~ . . .... la::ıacıi\tır. 11 - Yemek (1), Bir rlda madıld ı - ll&1ftnlll 1eclll1 m. Ters! 14~ 
alı 1500 d n ferdin u!ıen 16 n. palılar i.çerleriınde bulunan lO mıl ve aym .9U~. cınayoet tem.ayu~u ~·ı ınorlar\ müM.hakaları l6l. , ~oa nldua m. 
· ·-..ı- ,.~ • .;ı ] 6 k' · ""'n -val ferdi b6vle bir yerel<> yanında <laha bıır taık:m ruhı ga Y'- Bir Temmuzda havanın fenşl•f:.ı Yllbndııuı -.&lva clotnl: 'ı - MıDı iDIUl (1). ' cı asw"" nıvı upii:tUa.n ge en lfl- J~ _,.,.,J - • .. n,1 . _.,;ı~...,.ı.; ( -..J' 

d .. ld .. ı ·1 .,., kapalı tutmak ve beslemek imka r:ıtalbıılL'A enn me'Vuuu • .J"'W• en.ıın dolayıqilc te'hir edilen deniz yar•., 1 - Deraiuıl (8). 8 - Teni raramaa ~ti& (4). ~ en ureme o ugu an aşı mı"'"'r. . 1 1 ._ .. , ___ ... -.ı · ı-
. . . d" nından büSbüfün mahrumdurlar. eroadında psı.kopatlarm bu unuş.u \u• bugün Mod-a koyunda vapı" . 2 - va& ..... ..._ l4>, -r emır ••· <ıı . 

.. B~~~ seleksi,,ona uç çare u Aısyanın faıkiir mlllıeıtleri için !se müthim l'P uçlar:dır. Ve bu nokta- caktır. Kürek: yiil1me: fl'ka; a:n'7 Zevee, muşab\h '(!). 9 - 'hll bir - (1), VMIU riill+Q. 

~u- Bu ~lerin brli.,_larına lXiyle bir şey şimdilik batıra bile lar nar.arı itibara alınınca bir hak üz;_dnl de kayaık v1e4 3a0lamdanab ~~~· ! = ~~. (~:rı •lrllltll Nm(ll • .W (4), Bir 'bal* tatma "91tQ 
111""" '~ ..,,,..... .. ilr :.\.....:- -ı· .. 1 • 'baKa atı.na MM . a a;rwın.. 

~aadıe eıtmemek. getirilemez. sızlık ya..,..~ ııılll.DllıLd 1 ~ eş r. k 14). ıe - aa.ma '(B) ,._ bir erkek Ilı. .. . . ı.nd Sadi Irmak ca tir. ., 
Nazarlı.at itibarile muaaıct neti. 3 - Bu zaruret1ıer ltarşıa ıı pa ·- .- -. _ .- -. -. - - -. -. - ~ (Denmt 6 acı aayfada) . 5 - Bir barda ........ fil, "~ mi.._ I'>· lllW (1). w.v..v..-..r.,..r.,..r...,.r ..... 

uıu 



Dışarıda ortalık az daha aytlın
lanıyordu. İhtiyar adam göğsün~ 
dayalı olan Hal!lin başındaki kı. 

-~ı-cık siy.ah saçllrmı titriyen et 
rerile &şadı: 

...... Doğrul Halil s&n gibi yiğite 
a.ğlamak yaraşiık almaz. Yaı>ılacak 
!~in <>klu,ğunu hatırdan çıkarma. 

Dedij yavaş yavaş ayağıa kalik • 
tılar. Halil yavafÇll sordu ı 

- Demek o adam; Nigar git>i a. 
nam bin.ıına dalli gil'mi~it? 
İhtiyarın cevab vem1esiru? mey. 

daın kaimRdı; sbkaktan birinin ka
pıyı ~m güıth tekmeleyip yük. 
sek sesle hayfkırdtğı ciuyuldu: 

- Hey ... K&cmen dişle.nk; kav 
lim.iz on dakika için 'Wıi; yirmi da. 
kvka geçti yo.Maşım. 

Paıtırona biT ~ey anlıyamadığı 
i«.n babasının gözlerine baktı. 

Köse Aıbdülgani Efendi gözleri
ni ıkısa kısa izah etti: 

- Cellad Kara Velidi.r. tbrahi • 
mıiın ceseditıi on daki·ka için bana 
vermiş i<li. 

- Ya; .,şimdi anı mı1 i.Ster? 
- Etımeydaruna; saına teslim et-

melk için itter. 
- tbrah~min ötO.sünü bana mı 

geiürür idi? 
- Beli, padişah ö~ emteyle. 

ITli~ idi. . 
Halil bıir şey söy1emed~n pence

re camını ve ardından kafesi ııyı. 
rarak ba~ını d şarıya u1.attı: 

- Kimdfr anda b'~debUk ed.en? 
Aşağıda sokağı doldura!l iht: -

la~ci süvarllec bir ıığ,zdan c~vab 
verdiler: 

- Bir adam, bir cesed ister. 
Hallil vukarıdan ccvab vt!rtY.: 
- Yakalan herifi, oııda duran 

boş öküz ara-basına ilka eylen. 
Aşağıdan bir •boğuşma gürülti.isi.i 

ıeldi. Patrona ~kak kapıya k01'tu: 
- Durun yoldaşlar, şu adamı gö 

relim. 
th.tilalcill-er araba iı,;ine attı'kları 

i!C1ladı omuzlarmdan tı.;tup kaldır. 
aılar, Halile gösterdiler: 

- işte budur. 
Halil kaldıran üs.tüne çıktı: 
- Bre sen cellad mısın? 1 
Kara Veli korkudan titriye tit-

a'Ye cevab Vi!rdi: 
-~-- Bel' y~ ~ celladıüz. 

1 ~Son Po.ta» nm edeht tomanı: 47 

- Ya; bunda geıf:firdııiğil.n cih le .. ı -Beli, kız karındaşın. 

~fz~~ğİ kadı D ~, 
NU~llET ÇAfA eOfKIJN iYaratır z şini kande götürür i<lıi.n ! •Başlarını göğüsleri üzerine düşü 

- Eıttınıe~an~?· .. c~e~ı~et başa rerek iler!lediler. Abdülgani Efen. 
Paptrona Ha~:ıe .~turur idık. di ön-e geçti, Nigarın bulunduğ.u Kendini aratmıyıordu a.m • 

a.trona güildu: oda kapısı önünde durdu. Kapı re. ma; hislerine zaman ~man \a-
- P8:~ro°:~Y~. t~n~ mJıSın? zesini yavaşça kaldırdı; Elif bacı hasmir duyd.uraıl:>iliyıordu. Laıkin, 
- GqrmüaJ.üi}ümuz yoktur. ·ı N" A • 'd 'd'l G k ah ne olur; ruıhun.dak.i bu derin u-
HaUl ihtilalıcil!ere döilıdü: ı ~ .. ııtı~al r ıçen e ı <'; erf~ ,_ etnç ız 

Şu. ~-- d 
1 

guıruı. u ere uyanmış.,ı, i:lı.Ka şuuru çurumu doldurabiılseytli... Gittik. 
- a'-1.öllıı aza ey en. . d , ...... d :ıı-. • • h. b' çe Sem hat .. .. d b' ~-ı.. 

A _ ı.. u .J A b k 
1 

? ycrı:nı ıe oı.ıı.N:t 16 .. ıçın ıç 11' şey a gozun € ıraz 1..ı-cma 
-. rualJ'aJ ı ua ıra a ım mı .. L.!.!.... b td bü .. -. . ...ı ı..~ b k , k h 

BeJ.. ..ı...A •. d 'l..J, •• v •• anhyamıyor; bön uvı:ı '.ıkıyo u. yu~r. oıııua vır aş aıı ; ru a 
- l, ar-sı ıçlfi c s~IU\lgu ;;~ . ,.. Ef nd' . k d siikilrıet veren, ualnı'Z cinsi arzu. 

ye~e y.dolsın. . ~'D;l~~~~- e ., ı?ı'n ~p1ı a~ J 

llhtil'alciler Oküz arabasını boş- gıdığını gıorunce. clıilrn:atılt dikkatli ları d-0yuran değil; bütün his iıle. 
l dıJ »' ·ht·ı•ı . "k" 1 · , bakı,p gülürneedi İbtiyar :ıdam mini dolduran 'bir fevkaladelik bu
a ar . .o.ur ı ı ca cı o ıız enn cı.ı.. . . · luyordu O· !stanıbulda olsaydı bu 
bırını yakaladı-, ara.bayı döndürdü; Halıhn lrolund.M1 tutmuştu. Patro. ~- .: . t' ed k d;'s· . 'd 
;:ıı_:~-, - v •• .. v ba n d .daa..ı r t'tr ~"-rd Nic:M•· M.tnsen, .ıs e-nım en en . ı ıca eUNUuer agır agır yurumege ş • na ın u ~ a ı ı eyv u. ı:.--• d cekf F k t· b l d ~ 
ladılar. Ce~iı.d Kara Veli arabadan ona da güfü:rnsedi. Halil yavaşça: b~ :~- aka 1• .... ~n1unğ u '"tıınrnd a .~6• 
b - -~·. T d b ' b b ? n· ı.r saJJlluU; a ..a•ua 1 ı o l\4l ar l a-
agınu. . - anı 1 ~1 enım uı aın. 1• desiz buluyordu kıi ... Yalnız ona 
- ~ p~d~ahırnızd:ı.n havfey. ye sor~~·. ~ya.r. adam kederli çaJmak, c~te istediğin ad9 m ol. 

lemez mıısız. .. . kederlı ıçını çelkiti: dum!» demek istiyordu. Bir ümid!e 
Ham. :kaldınm uzerınd.en milt- - Yok Halı11 kimesneleri tanı- flredıi 

hiş bir ka'hlkaha attı: yamaz. ' 'G · A il 
t azetelerde konserin ilanı an çı-

- Aha bizden ferade erade se- _ Ya, 1·f-n·a"- ı..uı-"z mı? k ak A b ı · · 
A öll\. ~ ı.ı ........ ac tı. ca a bun arı görünce 

lam söylen y<>kla~ım. _ Anı Alla.h ·bifür! a.. 1 .. -.;n 
'İıl1tilalti1er kaba kaba gülüştü • ıs.'aılkar ~tir mi.r ..... ı · 

Patrona Hali1 k)Z kardeşinin ö. Sonu bir swkutu hayal de o1sa. 
le1iıalil içeriye girip kapıyı kapa.. nünde hareıke>tsiz duruyM"du. Nı. bir müci<lt~t için bıöyle b1r ümidle 

..AM r • k ltl tıın na do;,... ızat. oyalanmak fev1kalade cazib geldi. 
dı. ı:;;o.ı. e ını a ı '"' o n·u t B'rd b' , 1 nd' . d b. 
Babası mern;ven başında bekli. tı: 1 en ıre neşe e ı, içın e 1r 

·o'i'd'u. Urlu, cek"ldiği odada tafü - Sen benim bubam değil mi. canlılık dm·du. 
bir sabah uvltusuna dA.1m fltı. A'b. sin? Fenere kadar uzanmak niyetin. 
dülgani Efendi oRlunu k-0lundan De1ikan1ı başını e~i. Gen" ka. devıdl. Va7~i, döndil. 

,,... " Bah(ede Füsun1-a karsılaştı1ar: 
tutn:p verir bahçesinde a.ldını ()y. dın yüksek S€sle gu"ldü: 

,, ... - Ne çabuık dön.düniiz Vedad 
nadan Nigarın odasına doğru cer... _ He.m buıbam hem .ıınam de. 
· G d k · k"ld' ağaıbr>y? .. tı. em,ç a ıarn sararara . ır ı . ı: ~il m;ı;.in? 

- Gı>ne anahtar delüğünden mi - Konserin programını yapa -
göc:terccltsiz? Pence-r~erderı yavaş yavas ol- cagıım. 
İMivar ı;ilcfü: gu::nı1aşmağa başlayan bir avdınlık Sev!nde baitırdı gene kız: 
- E1em çekıtnen oğ:'Jum: kız,kA • dolu:rordu. Abdülıgatıi 'Efe-tıdi: - Demek karar verdiniz! Ooh 

r rn"1:'c:·nıtı ruib--rıı ırörecehiz. - Çıkalım. Di~ Patronaya dön ne iYf. ne iyi ... 
D"'FlqıTıh h 1 rilr·rilı: dü. Beraber ôdasına çıktılar. 
- :Krz karıl'dP· .. ·m. (Arkası var) Notaları karıştı:nvordu. 

Nişantaş Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
ı - OkUl binasında yaplırıl.a.cak. baıl 1.amlra.t '-e tadil:i.t işleri açık 4.'ksilt. 

moe konulm-ur. 
2 - Keşif bed~li 9903 l'ra. 29 kuruş mnvaltka.t teminatı '742 lira '75 kuru.~ul'. 
~ _ Eksiltme ısı~ yJı Tenınuızmıutı 1'7 inci Cuma. giinü alışımı saal 14 de 

YUJe:-.ek Mekteblet Mutıııslpllti binasında. (-Opwıacak kıomisyı>n ti.lrafındıın ya. 

pılacakf.ır. 

4 - ~lılka\tele genel, hu<ıu'!i ve fenni şa.rtna.meleri proje ve kt'şlf hülasasile 
buna. miiteferri evra.!c Pazartesi ve Perşembe günleri sabah 9 dan l'.? ye. ka. 

dar ldaremlztl.e görülebilir. 
5 - hıtekllleri.n en az blr taa.bbüite 6000 liralık bu işe benrer bir iş yap. 

tığına daiır lcla.rclerlnden almış oklukları vesikalara da1an:ua.i is'anbul vilii. 
yetine müracaatla. eksiltme tarihinden 3 gün evvel alınmış eb11yet ve 1942 
mali 7alma aid Ti<:are~ Odası "Wesikalaıiıe komMiıycma relmeleri. c7060:. 

- Ne C'alacağız Füsun? ... 
- Li!ttzdcn ba~a kimi isterse. 

niz ... 
Havretlc doğruldu: 
- Niçinı. 
Genç kız, dudaklarını ısırıyordu. 

Söyl-ediğine pi~an olmti.ştu. Bi -
lh ordu iki: Lisziti mutlaka çala • 
c~kttı. Çü nlkü; Mesen-et ablanın 
ağzından kaçudığı gibi, onun so. 
natının Vedadda unutulmıyan ha. 
tırası vardı. 
Unuıtulmıyan s~vgiliyi hatırla _ 

ma:k için, unutulınıyan sonat ınut. 
laka çalınaca·kıtı. Ooh; içini öyle 

bir kıskançlık ateşi kavuruyordu ı - Demek p :ogramda Liszt var .. 
ki ... Kek-eledi: baş:ka ne çalacaksını~? 
~ Bilmem; bana :pek cazib gel- - Beethoven'den de b tr sonat 

miyor da... koyacağım. 
- A, soodıen i}itmeınel~ydim bu. - Keooi eserledn"zden <;alını· 

nu Füsun ... Liszt'de bazı k,ısur • yacaık mısınız? 
lar yok değildir; kullandığı tem. - Buna henüz karar vcrm('• 
ler umumiyette pek z-engin e\.'Sa.f- elim. 
ta olıma:ınakla; dölgun ve işlenme. - Mutlaka çalmalısınz .. son oıa. 
miş bulunmakla beraber; onun en rak da kendi sonatlarınızdan bi· 
basit eserinde bile daima blı' ate~ rini koyun! 
ve hareket vardır. Taborede bir yarım dönüş yap• 

Bilhassa el hare•ketleri, konse. tı: 
re, musiki zevkini yüklenmeden - Mesela hangisini? .. 
ge~ ohınlan da oyalayabilir. Dolu dolu olan gözlerini kaçır. 

- SıTf bu yüırlen mi Liszti ter. mağa çalışarak, hafif bir se.,.le: 
elli ediyorsunuz? _ cBeni seveı:ı bir kadın \•ardı,. 

Kelimelerin üstü.ne basa basa Ha dan başka hanıgisini isterseniz!. 
ve etti: Dedi. Sörunü bitiriır ıb'.tırmcz. 

- ~u nt~pozitö7ün :~ütün e. kanapelere çarpa çarpa kapıya 
serlerme degıl de bır tekıne karşı 'kostu. şimdi, Vedad, onun rnerdi
zaaf~nız o_lduğunu sa.m~rum. veni.eri dörden beşer atlayan ayak 

El:ndekı notaları kapa.~rak doğ \arının sesini duyuYordu. 
rulmu~u. Genç kw ha.kiki mak. B° aR müteha'\rvi ·· ı k Jd 
sadma nüfuz etmeğe çahşan ısrar. .. ır b h J rr. C1Y ~ . a 1

• 

1 b. ba:k l -zdü Fusunun u areıketıne nıcbır ma 
ı ır "-ısa su . d. D v • 

Füsun, bu dik'katli süzüşten s!- na vere~e ı. aha do~rusu, b~ 
k J 1 ,_ Au·:rn • · Ü "il hareketı manalandırmak :s.temedı. 
ı.~ış. man~~ı~. ı•J\. cvı.ııs: ,~ın zt - Gülil~iyıeret: 

muş, roaşını onun~ eğmı~ı. .. _ çocuk. o bir son t ., 
Evet, Füsun dıOgru. BOyluyorrlu. . nldandı a mı. 

d " .. 1 kl k 1 Dıve mı . Yalnıız •ogı:ıu soy -eme e a mtyot. " 
bir şeyler b:Jdiğini de ihscı.s ~di. .Piyanoda egze.rsiz Y~ağQ başla. 
vordu. Li'S'Lt'in bütün eserlerine de mıştı., Yavaş Y.avaş. Fusunun ~a: 
ğil, yalınız birine ka!"Şı inciınb1 reketı ona .. tesı.r edıyurdu: Ellerını 
vardı w mutlaka tla 'b•ınu konsc. kla:vy~ler u~erınden çeı'ktı. Bu ÇO• 
rinde çalacaktı. Semahat.in yüzü. cuk nı:ır-e bÖy-le ya~rnıştı; program 

f 1 tt ;y ..,..,,r J3ıkn Füsunun hazırlanırken kendı ar21Jsunun da ne ır a ı,.,ı ~ .. 'tib ı · 
b hadiseye aid malfımatmıtı naıaM l ara a mmasını :rn: ıste-
L~sııt'e ka~ı antipati doğurmu~ı mişti? Bu ~ara~~nan biı' iuetinefis 

d ? deprenımesı mı. 
ne en... (Aka ) 

Gene kız sesi titrevere.'k sordu: r aı var 

C. Müddei Umunıiliğhıden: Sinop 
Sinop lllblllllİ ()e7.& e\'intkld mahküm ve ınevkuflara 942 mali yılı için:Je n. 

rilt'Ce'k 182590 ili. 2924108 ade4 ekınt'k 2/'J/942 cü.niindeıı itibaren yirm1 &iin 
miicWet.le ve ka.Ph ZM"f usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Ye~iye 500 Hi. 800 aded ekmrk vertlecek'.ir. 

Bedeli muhammen 32120 Hu olup temina~~ mnvakkate 2409 Ilra.!ır. 
İhale 22/7 /94 2 Çarşamb1 gfintt p.a~ OD tlörtte Sfnott Ciimhurlyet l\11.iddel. 

lIDltJmlliğtndc )apılacaıı.tır. 
şartname taUI rünknnden :ııta:M1a lat!r giliı Sinop Cibnhariyet Miid:deluma.. 

miliii kalemlnde görüleııllt~n'lle.a ıatıölerin müracaa.tlatı !lan olanu". 
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2200 metre mikab muhtelif cinı maden direkle
rinin nakil ve istif iıi açık ekailtmeai 

1 - Ka.rabiılt dnlet orman işlet.meslne ballı Büyükclüz bölgesinin Bllla • 
lııoMan llaıabiik, Oakriren ve Gedcz ka.-ıyon ,-olunun mnhtelif 11tıhatkrine 
naltledllınlış 'ft edilee~ ...._ iabmlMll 2211 iki Na iki ri& mdre •tltMı muh. 
telif eJns ma6en clJnılderiDln Xa.ralriıik istasyon d~ ;aaJdI ve istif .. 
lkinel&etria 1'2 ...... bdar tama.en :ifa edllnı.İf bulunmak şartlJe ba .İl ~ık 
fb11tııneye eıJca~. 

! - :ile* ebl1tme H Tenım• 90 &arihine raatlar.uı Peqembe rinü Rat H 
de Kara.biilt ievW emıan işletmesi revir lmlıil!i biılasmb ~\anacak oıa:a 
k.omlsyon hmıllf'Uncla. yaJ)ılacakt.ır, 

· 3 - Birinci maddede yau.\1 şarl.lt.r ch1n:t;lnde 11bn emvalin nakil Te ist.U 
işinin beher meh'e mlkfı.bma muhammen be4d şckb liradır. 

4 m Tun!na.t a.kçesi ç;, 7.5 ltesabile 1320 UnA.r. 
5 - nu işe ald açık e'ksilt.me Ş3riaameleıi Anbra(b orman lıllllaa müdür. 

lüiii ile Zonzu]dak orman tnirge ndldürlilğünde n ~ revir i.ınirll}iıı.cle 
ıiirii1eblllr. 

6 - ~klllerhı. eksiltme (tintin4e tenlbıa.t altoe)rrllc ıtıiriikte l'Cvir Amirli. 
iinıe miiracaaı etmeleri lıibuauı Ula olunur, c7342.D 



4/2 Sayfa 

f'M~j1 Devlet Demiryolları işletme U. M. den: Bulunmaz bir fırsat 
Küçük Camhcada satıhk 

büy .. k arsa 
iz mirde İzm.itte 

Bir kız evine alıp karpuz Y cadmuevenler cemiyeti 
ediği delikanlıyı, 5.000 lira • yeni idare heyeti seçildi ve 
sını çalmakla itham etti çall§malanna hız verdi 
İzmir (Husueıi') - İıkiçeşmeli~e lzmit ( Husuai ) - Şehrimizde 

827 nci soka:k.ta 32 sayıh evde otu.. Yardımseven.1er cemiyeti yeni bir 
ran Şükri: kızı Sıdıka karak.ol<a mü- idare lıeyefi ile çaıl1şmalarına hjz 
racaat ederek Hasan oğlu Mehmed vermi,tir. Cemiyetia reisliğine süt 
Koku adı rufa bir gençle tanıştığı nı, çocuğu ~ene ve 
hu genci bir gün evvel evde yalnızlta.bibi dolior bıatv>an Vasfiye Sayin 
b:ıa·karak kıaı~uz allmak üzere &a _ecçilımişth. 
kağa g.ittiğini , kıarıpı.ız alarak evel lzmitin münevver bayanlarını 
döndüğünü k.aırıpu.zu beraberce ye- teşkil eıden .i.due heyeti esaslı bir 
diklerini, mutfa.k:ta bir o;epet !çin.d.e program1a çatı~ başlamıştır. 
sakladığı 5000 lira parasile para! Cemiyet 3 A.ğw;tıosta İzmit kör
kemerinin çıaılın.dığ;nı, bifahare an-fezinde va.puıi!a bir gezinti, 9 Ağus. 
lıı.dığ . nı, bu par.ayı Mehmed Koku. tosta da gaııdenpa.nti tertib etmiştir. 
nun ç.al:d.ığını zıannettiğini .öyleımi,.. Aynj :zam.B.nda çıolk ç.ocuklu anne 
tir. leri de himıaye etmiye karar vermiş 

Mehımed Kolku tutulmuş i&e de ve tatbike geçmiştir. 
j)aradan lhalberıdiar ol.'ınadğını iddia Öyle unw!luyor ki, faal e~erde o. 
eylemiştir. Beş bin lira paran n bir lan Yar.dım.evenler cemiyeti bu me 
sepet içinde mutfak.ıta saklanmış oL sa.isinde muvaH.aik olacaktır. 
nıası şiiphe!li görli.i"1nekle bera.bcr 
h .. ıhkikata devam ech'1mek.tedir. Bilecik vali•inin tetkik ve 

içtiği ilaçla çıldıran adam teltit1leri 
Anafa11talar caddesinde Ömer Bilecik ( Husus.i ) - Valimiz 

Y :lmaz tutulduğu bir haSolıalığı le- Rifat Şa!ıinbaş orak zamanının yak 
davi etmok üzere Mcıhmed E.ryum • laşması O.Olaylı.ile Boz.ö.yük.İnönü 
ruk adında bırinden tedarik ettiği ek.im mınta'kası üzerinde tetkikler 
il:\çlatı kullanmış ve asabi bir buh. yaparak subaşı te~kilatlarının he -
ran geçimrişrir. Akili mu.vazcn~~ men k.uru•lınıasını ve işe başlamala. 
bozulduğu an'la-şılan_ Ömer Yılmaz rın.ı kaymakam vek!·li Yap.ta bil • 
memleket hastahanesi asabiye ko - dirmi,tir. Valimiz bilhassa ekim İf
ğuşımda tedıa.ıvi ahına alınmıştır. lerile ve kıöylülerle çok alakadar ol. 
M,.hmed Eryumntk hakkında tak;·muşlardır. 
bata başlanm~~tır. ----o----

lzmit Kız San'at Enstitüsünün 
Ankara Türk Gücü Vedad .. 
Ürli'nin ((Beyaz Baykuş» İzmit (Hu:.~)gı•ı Şehrimiz Ma. 
piyeainde çok muvaliak arif hayatının en güzel varlıkların. 

oldu dan biri olan ve memleketde deTin 
Ankara - Türık gücü gençleri, bir sevgi ve güven kazanan Kız 

Cu.martesi. ve Pazar günleri akşamı, Saın' at Enstitüsü, .ders yılının sona 
muharrir1er:imizden Vedad Örfinin ermesi m'Ünasdbetille okul b)nasında 
geçen seneler C. H. Genel Sekr.eter. bir sergi aç.ml'ŞtlT. Serginin aç1 l:ş 
liği piyes mülkafatını kazanmış o., törenirıde Valimiz Ziya Tekeli ile 
lan (Beyaz Baylkuş} eserini cidden İzm i tin ileri ge.fen bir çok tan:nm : ş 
biiyck bir muvaffakıyet göstererek simaları bulunmuştur. Açtlış töıeni 
oynamışlardır. Bu münasebetle .ti- vanmizin oozleri ile yapılmış ve da~ 
yatro salonu gürz.ide yüz;erce da- vetliler taraf:ndan gezilen sergi 
vecli ile doltmuştu. Rol alan Türk takdir toplamıştır. 
Ciicii gnç'leri ayrı ayırt muvaffakı. Gelecek y :llarda daha çok inki:ıaf 

jyetler ibda ed.erelk aikışlanmışlar.1edecek olan İzmit Kız San'at Ens..) 
dır. titüsü geçen ırene açılmıştır. \ 

~· -~ 

Muhammen bedell 6338 (altı bin üç yüz otm seki:4) lira 38 (otuı; s~ki:z) 

k111'11Ş olan cem'an 50 (elli) mel.re mikibı 707 (yedi yüz yedi) :uled •.;a.m diln:.e 

(28.Temmuz.19!2) Salı günü saat (16) on altıda Ha.ydarpaşaıla Gar binası da. 
biUrukıki lıDımıiSYOıı t.a.nfında.n kapalı z:ırt usullie sa.tın alınaca.Uır. 

Bıı işe gimıek Jstt>yenlerin 4.75 (dör1 Yiiz ~tmi.ş beş) lira 38 (otuz sekiz) 
k~uk muvakkat tcınin&t ve kanmtun ta.ybı ettiği vesika.larla t.eklillerini 

muhtevi za.rflanıu ayni cüıı sa.at .15) on beşe k.aıdu komisyon ~islitine ver; 
m.e lert ID.zı.mdı.r. . 

Bn işe aid şıarbıamekr Jromiı;.yondan paruız olarak clağ'ıtı.lnıa.\rladır, 17389} 

Muha.ınmeıı heıleli 14165 (on dört bln yüz beş) lira olan oem's.n 112 (yüz 
on iki) metre m.iübı840 (seki-ı yiiı& klrk) desimetre mi.kiı.bı muhtelif eb'adda 
190 (yiiog doksan) aded cam kalas ve 5180 (beş bJn yüz seksen) '.M!led çam 

ta.hta (Z.S.Temımuz.1942) Salı günü sa.at (15,:W) on beş b~ak.ta. Ba.ydarpa. 
8ada Gar binası daJıil~ komisyeo ta.rafından ka.plLlt ır.ari USulile sa.tın alı_ 
naeıdııf.a. 

B11. işe rirmek i.st.eyenlerin 1057 ıbin eW 7edi) lira 88 (ee'ırsen 9ekizl kuruş. 
hık muıvaltka.t teminat ve kanunuu tayin ettiği vesikalarla. tekliflerini mııbleviı 

:ı:arflalını a.Ytıl Pin saat H,30) on dört el.uza. kadar komisyon R.eislltine ver. 
meler! 18.zımdtr. 

Bu işe aid şartnamel.er komisyondan parası. olarak dağıtLlma.ıcıta.dır, 17388) 

İzmit Deniz Satın alma Komisyonundan : 
Cinsıl. Kilosıı Tahmini fiya.tı Tutarı 

K11t11Ş Lira 

Sem.iıııoıtu 6000 10 600 
K&bait 10000 lt 1000 
Pa.thcAn 1ouoe 16 1500 
Bam:ra. 5900 Z5 1250 
Salç& 1tıoo 80 800 
Ltdı.a.na 2000 11 200 
Tue f~ 10000 30 3000 
Dcmı.a.tea 5060 16 '150 
8opn 7000 us 1260 
Pa.ta.tes 15000 Si 41>00 
t<Jpa:n.ak 5000 15 750 
Prua. s.ıoe 15 750 

lll3GO 

1 - 2/T1!ımmm/M2 &'iiDöude yaoıl•n bpall r.arf eksiltmesinde talılıı oık. 
mayan yııkarıda. cins ve miiı:da.rı ya:ı:tlı 112 kalem selırenin ilc:incl d.tla. ltl\palı 

zarf ea®ltmesl 23/Temmuz/942 Pertembe Po.ü saat 16 da İzmlUe Tersane 
ka.pısm.dakl komisyonda. ya.pıLLcaktır. 

2 - Şa.rtna.mesi bede!&W ola.rak Jwınlsyoodıao alınabilir. Muvaldca.& temina.h 
«1227,, liradır. 

3 - İsteklilerin ilgili tiuret ve ehliyet veslk.a.lannı ve 2490 "1-yUl kanunun 

Küçük Çamlıca yolu üzerinde fevkalade 
manzaralı Marmarayı görür, ifraza müsait 

büyük bir arsa sahlıyor. 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Kıymeti TemlnMa 
Esas 'No: Yeri T. L. Cinsi Mesahası T. L: 

69 Ü~üdar BulgurJıı mtıh. 22208.- Arazi 55520 ın 2221 
Küçük Ça.mlıca. caddesi No: 
Es. 1 YenJ 13 taJ 6/ 13 

Yt*arıda tafstıatı ya.ztlı a.razi peşin para ile ff ~.ik ar1iC.ınna usu.lile aa.t.dıl,,. 
caktır. 

İhale 23/7 /1H2 Perşembe günü saa.t 10 dadır. 
Müzayede sıra.smda verilen bedel mukadder kıymeti ceftiki talıtdlrde temhuıt 

akçesi derhal arttmlmcyarak ihalıe kimin uhdeSine icra edilirse a.rıubki fa.ık 
ondan tahsil edilec~tlr. 

İsteklilerin nüfus t.eôeresi, teminat aıoı;ıesl, ve üç kıt'a fotona.na birllüe 
bildirilen giin. ve saa.te kada.r şubemiz emlAk servisi.ne ~lınelerl. «7085• 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

l. - Beher ldl.osıına. bhmin oltıııall bedel d6.o k...-wJ «30• santim olaa 
SO.OOt kllo sabıınun. 15/Temmıız/942 Çarşamba JÜllÜ saa.& 15 de ı>a&arlıkla 
eksiltmesi yapıla.ca.ktır. 

2. - İlk teminatı «1941» lira. «'Jb lrur~ oluP ,,arln&mesi cl30» kUf'UI 
muka.biliınde alına.bilir. 

f, - Şa.rl.ııamesini &"örmek istiyenleriıı heıwiin ve paza.rhğa iştirak ~ 
lerin de belli g'Üı1l ve saatte Kasıınpa.şa.da ~una.n komisyona mür&w 
caatları. «'7371> 

~~~---~--~-
1 - Tahmin edilen bedeli «2'1000)) lira olan 500 aded sepbiye oa.mandıraa._ 

nm 24.7.942 Cuma. gU.nü sa.a.t 15,30 da~ bulunan Denb Le. 
vazun sa.ıına.lma. Komisyonunda kapalı rJLrl usulile eksiltmesi 7aptJa.ı 
caktır. 

! - İlk teminatı a2025» lir.ı. olup ııartna.mesi her ıiin iş l&a.ii dahllltıde ili 
kuıu, bedel muka.biUndc mezkur komisYondan alınır ve resmi do ko,. 

misyonlla. &"örülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sa.yılı kanunun lstedfii ?eSika.larla. birlikte verecekleıt 

tekİif mektubl.&rını belli fiin ve sutteo bir saat evveline ka.da.r m.ak.ba 
mukabilinde a.dı ıeçen komisyon relsUflne 'ftllneleri. .t726S. 

tarifa.tı veçhlle tanzim e.ıleecklerl tek\\f m~ublannı yukarıda ya.züı temina.t. !------------------------------. 
~:e~:~lkte :;~~2~ ve -ma•ten t•m bir aaa.t evveline kadar om!syona 1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 

A 

lstan bul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Da.va birlikleri ihtiyacı içiu 90 melte miki.bı çam kadron pa.za.rl:ıkla satm 

a.lınaca.kt.ır. İstekliler kat'i tenı.ina.t tutarı ola.n «18Z2" lira. 50 kuruşu Bakır. 
' köy mabniidürlütüne yatınırrı..k ma.k.bııda.n ile bi.Tlikıte 18/7 /942 Cuma.rt.esi 

C'Ünü sa.a.t 11 de Yeni Postahane Ita.rşıstnda Büyük Kınaeıyan Ban ikinci kat 
No. 9/10 da Da.va sa.hııal.ma komisyonu.nda bulunmaları. c7S76• 

Evsaf ve resmi askeri fa.brikııla.r ten pbeSi.nde verilmek şa.rtile ehemmiyet.il 
miktarda. ve küçük eb'a.dda pik döküm malzeme yaptırılacalı:tır. Bu işi mem.. 
leket dahilinde fabrika ve a.telyelerinde yapmai'a. muktedir olanlııruı b.brika 
veya a.tetyelerinln. kudreti ve bu işi yapmafa kabiliyeti olduğııını lsba.t edecelıı 

vesaikle birlikte görüşmek üzere 20/7 /912 tarihine k&dar hergiin saat 14 de.ıı 
16 ya. kada.r amummüdiirlök fen şubesi müdürlüiüne müra<ıaM ııdilnıesl ili.il 
olunur. -7520• 



12 Temmuz SON POSTJi. 
Sayfa S 
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Bu sabahki Teb iğlJre göre iskenderiyedeki Rusların durumu 

* w d w d Fransız filosu 
R herler onu a vaziyet (Baıtarafı 1 inci sayfada) çok nazik 

(Ba,t.arafı 1 inci .. yfada) dasınd~ Fıransız filosunun İs. (Baştaratı J inci sayfada) • 
bildirildiğı gibi hava kuvvetler:n.. ~~:r:ooe 

1 
~unmnsı .. F-:ansayı naz.ilkleşmıştir. A1man baSkısı de. 

den esaslı bir yardım göcen Al- selele cşgu. . . ~n en muhım me. vam ctroelkte ve dehşetli muhare. A • k . 
man ve mü:fJte!ik :kıt'alan Don Au~~!rıdıx. . be ne gece, ne gün<iüz kat•;~en merı anın karşı- r~ıkal~ yerden ibiien mantarlar 

Stokholma göre: 

Almanlar nehrinin batı.:ında cereyan eden sına dov eaı:utu, Nılın delta.. hafıflennemekıtcdir. laştlğı zorluklar gıbı urem~ başladılar. 
~amız harekatı esnasında, 28 Ha- d t~ ç ~ zorun?a. kat. MoSkova, 11 (A.A.) - 15 gün _ F~at hazırh!klarda görü:en bu 

Bostola 
taarruza 
başladılar 

zıran iJe 10 Temmuz tarihleri ara- ~ F rde bu __ fılo Ill€Seıesı İn. evvel KurSk:ta ba~lıyan ve biraz D ~asi cephesinin iki bii-ı suratın bu tempoda devam ettiri
sı_nda d~şn_ıan lw.".'Vetle~lıti ezici raı.:~u:a:rız~nasc'bet.ler:~: da- sonra B.el,gorod ve Volehansk dcs.. lrıtık ümid .~ay;ıağı var: Bıri l~iy:ceği pek çabttk anlaşıldı. 
bır şekılde ycnmışlerdır. 7 Tem- V"clı dek ya. sokabıuA.. tekleme hüoumlarHe takıb edilen ~-et Rusya, diğen Amerika. Çün'kü Amerika, i.hk defa· ilk mad 
muzda Voronejin. zaptından sonra ~ Y. 1 .g~:_~tecı mahfellcr•n. büyük taaııruz, şimdi hemen be- ?et RuSJ~a~'la karşı Alınanya de. deniJen kıymetli nesn~nin yok. 
kıt'alarımız şehrin cenuhwıda 50 de :ışan:t ~ildıgıne_ ğare Fransa- men 3?..0 kilometre genişliğinde ve mu.ttefihlennın yapmakta ol. 1'-!gunu hissetm:iye başfamıştı 
kilometce bir cephe boyunca Don nın vazıyetı tereddud~ yer bırak- bir cephe üzerinde uzanmış bu. du'ldan taarruz bu memleketı mu Şimdiye kadar böyle bir zorlukl~ 
nclırine va~ışlnr ve nehrin öbür n:uyac~ kadar sarilı_tır .. 1~;nde. lunma!kıtadır. iharebe hari~ ederse, geriye tek Hta~ılaşmaımış olduğu için Ameri.. 
kıyısında bırçıok köprü başlan nye?eki ~~ gemılen sılfıhtan Alınanlann şimdiki taarruzla el- başına. ~eTika kalır: .. ~anın ~arş~ına dikilen bu enge. 
kurmuşlardrr. Don nehrindeki bu t.ecrıd edilmiş olmakla beraber de etikleri kazançlar planlar ... "lda Yem dunya da galıba boyle bir ~ı:ı yenılmesıne çahşılı~r. Fakat 
ceJ)he ile evıvelce Alman kuvvet- Fransız dona~asının :cy-nlm.az geç kalmış ve insan 've malzeme a'kı:betten endişe ettiği içindir ki ha ıtiraf etmek lilnmdır ki mesele 
l~i tarafından tehdid edılen ve -?~rçalarını teşkil etmek~dir. Bu iba1tımından olaganüstü kayıblara zırl~aırına ona göre düz.en ve hız z~n~ldipnden çok daha mü~ 
şıımdi 300 kilometre· geride kalan irtiıbarla bunlar~ . hukuı:ı ~uru- uğramış bulunmalarına rağmen, venm.ıye çalışmaktadır. ~ldur .. Oümm Amerika, bu ba. 
Hankof ve KurSk şehirleri arasın. munda heı:ıangı bır değişiklık, ta- çok büyü'kıtür. Fransa mağlübiyetinden sonra h~e. bılhassa Aıvrupa miUetleri. 
d~lki bö~ede artı\k kayıtla değer ~V'\'1lr edilemez. God:rroy-Cun.. MoSkovada durumun cok vahim mlli\•':r karşısında tek başına ka- mn en geris;ndıedir ve onlann se. 
duşman kuv"rcti kalmamıştır. ~am anl~sına gore. hu ge- olduğu açıkça tasdik ve mılletin lan . Ingilte~eııln mulkave~etı ve nelen: ~1 ~al~;ütikleri birçok 

Kantemirovka 
Almanlar tarafından 

işgal edi;di 
Şimalden ve ce:Jubdan 
gelen kuvvet:er Okry 

de birleştiler 

.. Şu ana kadar alınan haberlere nuler Fr?~ız filosunun _dı~cr kı. şimdiye kadar görülmemiş nisbet.. ~aıibi, Amen3m filen kendısine il. z.:rhı:klsrı, ~~ı dunyıa, ancak bu
gore bu muhare'belerde düşman- sı:mlar~ gıbı m~amel~ye tii:bı tutul- te fedaknrmtlar yapmağa hazır tihak edinceye kadar idame edebil gun ve bugunden yarına hallet. 
dan 88.689 esir alınmıştır. Aynca mak lazım J?el~. Mutareike şar~~a- bulwıduğu da kabul edılmektedir. ııniş o_!ınası ne derece şayanı hay. mek meclburi~tinde ulunuyor. 
1007 zı.~lı tan!k ve 1688 topla sa- rı gayet sarıhtır. ~u ~rtlarn gore Boston radyosı.ma göre ret bir şey olursa olsun, gene im. ** 
yısız dıger hatb malzemesi iğtinam Flransız .. h~ g<~rnıle:;.ı kara ordu- An'kara. 11 (Radyo gazetesi) - kansız bir hadise sayılamazdı. Çün 
veya tahrib edilmiştir. B:.ından S1Hla yii:kletılen mukellefiyetler. Şarfk cephesindeki aSkeri durumu kü Büyük Britanya im,paratorlu- Do""rl ç· k 
~~. 34-0 Sovyet uç.ağı dü.şiiri.il. den muaf tutulmuştur. ?u hurusi ve AL-nanların Moslrova - Rostok ğunu kuranların, emellerimn mut- IDQ0n9 arlSI 
muştür. Esirlerin ve ganimetlerin r~ıa:a Fr~nsa kadar Mihver dev- d~'Olunu kesmek için sarfet. lak w mükemmel eserine erişme- parasım almak için 

Of"· AL sayısı dunna'ksızm artıyor Orelin et en de rıayot etmektedir. tik1eri muazzam gavreti tahlil e den evvel pek çok mahrumiyetle. • 
rn~f!~l~o!f~A:~~ı- taa~uzu şian~ "!:e şimaLbatısındakl J3ii§.. l940 Haziran~d~nberi ~içb~ den Boınon radyosu: diyor ki: - re lraila~kları meçhul olan bir bir erkeği öldürdüler 

yılm3.kt dı man huc~a~ı püSkürtüldüğü sı. Fra;nsız harlb ~ermsı hernangı bJr Kafkaslara doğru Alınan ileri ha'kı1kat değildi. Buna mukabil A-
filen baş=o~antn itir:ıı r. rada ta!h:rıb e_dilen 390 tank bu ra- ~ld<: 1tnl~a) ~ vey,a Almanyaya hareketinin inkişai ettiği şu gün. m.erintanm haTh temposuna ayak (Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

MbSkova 12 (AA.) _ ıı gün .. :a~?ra dahıl değildir. Düşman~n ~;;~~l:,~pıdı~. ~st~alde ~c&.a leme, bi!'Ç<1k mühim noktaları ge. uyıd~abilmesi dir ki asıl hayreti la.rından birine :ıne.n~b ohın dö~ 
d be 

. Al la 320 kilometrelik ın7 duııma1ksızın devam cdıl. d ı...JL ·-~nı duşunmek ıçın ride bıTa!kara'k yapılan bu hare. mu-cıb oluyıor. Çıngene karıın1e iki Çıngene erltcgı 
en rı man r me!ktedir e se.ucu yOK.rnr Am rıı_ -:ı. · s··--d.. H ,,_ .. ·· d ı::....:ı_, 

cephe üzerinde taarruzlarda bu _ A · . .. .. Hakı"Rat u<l · k. . . !ket.ten anlaşılı~10r ki, Almanlar erm.ayı y~ından bılen ve ta. ogu u~ annan :ıı>oyun en ~ • 
1 

kıt d 
1 

lman hava kuvvetlerı g-Jnduz 
1 

ik ş ur ı ortada bır hu. bir an evvel K.aflrnsyaya varmak ruyanlıarın kanaatlerine göre Bir- şehre gıdel'lerıkcn yolda 4 :kadınla 
u~~an~a~rj~nca ve malzemeee ~~~~~~~irleriınd~i ye Aza'k ~=~eıı/ar:: ~unu .~.a Daka:, ve buradaki petrol.len ele geçir- leşik devletlerin lharbden evvelki bir erkek. akrabalan bulunan diğer 

av k v . 
1 

de ızın ı hman tesısle:rıni bom. vır v a arı g:ı 1 acı ~ı- melı: · stivurlar. hayadlan, derin bir gafletten baş. erkeğin yanıncla l:ülliyetlı para ol 
k gır ayı:blara u.?T~ış .1se er bal~mışla~ ve _çekilen d~man kol- ~ller doğurı:ıaktadır. Fran.sa. şu~- Alman kaynaklarına göre !ka bir şey değildi. Dahili politi.ka duğunu sezmiş, Süleyman adındaki 
azançları. çok buyuk 01muştur. lanle _:ıehırlerın geçid noktalar"'.lna dıden nokıtaı na.~arını bıl?1rm:ş Diğer taraftan Alman knymık- mücadeleleri, nuıa:z:zam bir serve- bu erkeği öklür.meğe karar vermi1-
v· . 1~a-f;::;: kuvvetler R ve. mu~a&al: hatlarına hÜ<:Uı.'ll et- b~~yıor. Bu mutalea ~eddı ~abıl lan ıse, Rus ~esinin durumunu tin tabiaten doğurduğu israf mey. ~erdir. Kad1nlar içlerinde Sülcyma. 

yad~ŞlPerşcmıbe ~ --:. ~ryet ;~ - ~ erdır. Düşman son g:inlerde ~· ~an~~m huku~13de~l1e~e incele)erek, ordu gruplarının ar. li, bu memleketin iç birliğini yal. nın karı ı da oiduğu halde ormana 
rini işgal eden A.:a : ileri agı! ka!ıhl~ra uğradığı cihetle O. d~ taib.: ~·ım~u ;e enın tık bir kül teş'kil etmedıif.ni, bir- nız kuru lbir lafurlan ibaret bir ghdiMeri zaman bu tasavvurlannı 
ileri hareıktlerine deva':n eder~ 80 relın şınıalindelki hücumlarda az dan kuvvet almakt ıd ış 0 masın. b r1erinden habersiz <>lduklannı hale getirmişti, Bu hal, Pearl. Har tatbik mevkiine koymu r, hep bir. 
kilometre cenubda bulunan Kan. kuvvet ~ll~~a~ihn.~~~· Bu hü- __ -<>-a ır. ve mu~yy~n ~!" ~edefle hareket bour fa<?asına kadar böylece de- d~n Süleıyman1n üzerine çullanmış.. 
teanirovlkayı işgal etmişlerdir. cumlm-.. puSkürtulmüşfür. A~n •ht•k k 1 etmed: klenni ooyluyorlar. vam etti. 1ar, cebinden a dıktarı ltama ile za-

Şianali gaıfui ve cenubu garbi • ~arşı hu~aı:ı rnuvaffakıyetlı ne 1 1 ar re oru • _Aıyni kayın?~lar~ göre M~reşa1 ~~at ~earl • Harbour vak'ası v~ilıyı bıça~hyarak öklünnü,.ler .. 
den gelen zı"rlılı Alman kuvvetleri tıceleı:_,v~. . .. 

1 
T~~n!k.o, bır fela'ket ~. goster. muUıiş hır darbe oldu. Bunun ilk dir. . . . . 

Voronejin 120 kilometre şarkında ~ın'ün batı..cenub~ndakı bö,. (Bqtarafı 1 inci sayfada) dıgı ta'kdm:le, rnulttelif keS&mlerde a!tSi tesiri nihaıyetsiz bir hiddet ~mayetı hır soygunculuk mchi • 
bulunan Okry<Ie birleşmeğe mu • ~e ~':şa±Jlmı:ş olan düşman kuv- mal m~afının eklenerek pera- çarpışan Rus kıt'alarmı Kafkasya. fırtınasıle kendini gösterdi. SonrG yetınden çikannak için maktulün 
vaffa'k o!muŞlardır. v:tlerının hırpal~masın~ daha k~nd~ı?.'e s~tı! yapılması çok fa.. ya toplamaik niyetindedir. . bunun yerini şüphe ve tereddüd balıdızı Av4amış köyüne gitmiş, köy 

--o--- şıdde:tle de\Taım edılıneattcdıT. Bun- hı.ş gnrulmüşfür. Bunun üzerine Londra 11 (AA.) - lngıliz aldı ve ondan sonra Ameı<ka. mubtanna çıkıp: 

Londraya göre 
şark cephesi 

ların mulkav-emet kudretleri kırıl. alaıkadar makamlar-, hiçA:>ir imal basını: Süratle kendini toplamıya b·aşladı. - Eniştem benim namusuma te. 
mıştır. Münferi<l düşman grupla- ve kar !kaidesine uymayan bu gibi Ruı>yadan gelen haberler fenadır. Ve böylece. muazzam mllyarların cavüz etmek· edl, hen de kendisini 
rının yaptığı çıkış teşebbüsleri a- satışlar haddkında takibat yapılma- Bu ~abahki gazeteler de vaziyetin ta!!ısisile bir kara, hnva ve deniz öldürdüm! demi!".tir. Fakat yapılan 
k~cte uğratılmıştır. Volkof cep- sına ihtiyaç hissetm1ştir. Dun ya- vahim olduğunu sı&Jamağa çalıs • programı meyd:ann getirildi. Bir tablcilcat sonunda cinayetin rnahi • 
hes:.n<re zıriılı tamların yardımile pılan araştırmada Hasırcılarda 21 mamaktndırlar. Gazeteler, Alman. se;rıede yapıl'B.n nn.ı'hn"b1er altı ay. yeti anlaşıhnış, katifter yakalanmlş. 
yapıfan Soy.yet hücumları kısmen numarada Prodromos adında ibiri ların Rue cenub ve merkez ordu • da den5ze iıxrrilıniye. tayyare fab tir. 

Don civarın _a 100 
tankile bir A.man 
tümeni kuşatılnuş 

göğüs göğüse çarpışmalar netice- 19 kuruşa kendisine malolan no.. larını biıhirinden ayırmak ve ce
sinde akim kalmıştıc. Münfer·d lhudları leblebi yaparak 60 kuruşa nubdan gelecek iatc yardtmlarını 
kuıvvetler karşı hücumlar esnasm- sataıiken yakalanmıştır. Gene Ha. durdurmak hususundaki hedefleri • 
da tasfiye edilmiştir. Bu harekat sıreılarda 75 numarada Yorgi A. nin tahakkuk etmeğe ba ladığını 
esnasında 19 düşman tankı muha. cernoğlu da 20-22 kuruşa aldığı zımnen kabul etm ·tedirler. 
relbe dışı edilmiştir. ıdıudlardan yapmış olduğu leble. o---

Londra 12 - T.im~enko D<Y.rı • Ka~a or~usumm a.ğır t~u bır- bileri 6() kur~D.I?- sata;rkerı ~aka- ·ıngı·.ı·zıer Mısırda 
üzerine doğru ve MoSkova _ Rostof h~erı Lcnm;graddiıikı askerı ehem- lanmıştır. Yorgmın elınde kılosu 
demiryıolunu kesmek gayesile Al. mıyeti haiz tesisleri müessir bir 17 kur~tan alınmış mühim mik.. 
manların üç koldan yapmakta ol - a.tes altın~ almışlardır. tanı~ nohud da bulunmuştur. . . taarruza geçıı·!er 
duklan taarruzlan önleıneğe ua • Uz:& ııma1ide A1man bava kuv • Alakadar makamlar, l2blebı l-

1 

raşmak.tadır. 
0 

vetl~rı. ~mıanın ba.lıkı;ılar ndasln- malini ve bu işin kar nisbetlerini, (Baılarafı ı inci sayfada) 
800 kilometrelik bir cephe üze- dakı pıyade ve topçu mevzilerini pjyasa vaziyetine göre ayarlama. Bir mtktar esir alınmış ve düş • 

rinde cereyan eden harb zamanı • bombardıman etmiştir. Şimal Buz ğa, ve bu madde üzerinde hiçbir mana ha ·a kayıhlar ve hasar ver
mızın cın büyülk ta~ ve hava mu- deni~n<l~ ~opyeldin ~ 3 bin ton spekülasyon yaptırmamağa k~ra~ dirilmi§tir. 
h.arebelerini te{kil etmektedir. ~acmınde 2 düflllmı ticaret gemisi veımişlerdir. Bu kararın netıces Cenub kesiminde kuvvetlerimiz 

Ruslar Alınan taarrulaını tar _ ile bir knrulko1 gemisi tam isabetle olarak leblebinin toptan kiiosunnn doğu istı'kametincle ilerii:yen duş .. 
detımdkle kalmamakta mukabii ta- atılan hom'balada tabrib ed.hniştir. 30..35 kuruşa 'kadar düşeceği anla. man tankını tahrih eylemişlerdır. 
arruzlara dn'hi gıeçmeikted!rler. Al. Bundan ha ka Alman uçakları Ko. şılmafl...""'tadIT. Av tayyarelerimiz El Alemeyn çev. 
ananlar bazı l:r#kıtalania gedikler la koyunda 6000 tonluk bir ticaret resinde-ki dü~an topçu mevzileri. 
a.çımağa muvaffak olmuşlarsa da ~~misini batırmı ardır. Sovyetler Devlet reisJerinin taziye ne toplu hücumlar yapm\ş.tlT. 
h~ç bir yerde derinliğine ilerliye • aun 94 uçak_ ka:Ybetmiılerdir. Biz 7 telgrafları Alınan tebliğleri 
:mc.mişlertlir. uçak kayhettık. Berlin 11 (A.A) - Resmi tebliğ: 

Don civannda bir Alman piyade Sovyet tebliği {8.ttarafı 1 inci sa)"f•da) Mıaırda El Alemeyn keaıminde 
fnikası 100 tankı ile beraber ku. MoSlrova 11 (AA.) - Sovyet riciye nazırı Laval, Amerik:ı B;r_ şiddetli muharelıeler o:luyor. Düşma 
şaıtılımıştır. öğle teblH~<i: leşik devletleri hariciye nazın nın Alınan • ltacyan cephesinin ~i -

Bu noıktada Almanlar müdafaa t O T.emırnuz gecesi kuvvetlerimiz Hull, Macar başvekili ve harıciye mal ''e merkez k.ısımfarına kaTŞ1 yap 
harbi yaµmatkıtııdırlar. VoroneJ ba:tısinda Kantemirovka nazın Kalay, Suudi Arabistan ha. t•ğı ş:iddetli hücumlar püskürtülmüş 
Kantemirovıkayı almakla Mos .. y~k:nında Lisiobanslk istikametinde riciye ve.ziri Faysal, Çin ıcra ko- tür. Cenub kesiminde düşman Al . 

kova _ RosU>f demiryolu kesilmiş duş:mano taarruz -etmişlerdir. mitesi reisi Mareşal Çan-Kay-Şek rnan ve İtalyan kıt" alannın bir bas. 
olmakıtadır. , ~a. 8 lkerim'lende önemli hiç bir ve Fransa devlet nazırı Benoit kın hore'keb1e geri atılmıştır. Kuv. 

Almanlar ayni zamanda Lis, - afgış !ti& oll'mamıŞtır. Medhin taraflarından çekilen tel- vetli Ahnan hava te illeri bütün 
can.Skda demiryoluna varmak iste. -o graflara Başvekil ve Hariciye Ve. cephe boyunca yapılan hareld\t1 e • 
mekıtedirler. ~ Türk Dil Kurumu 'J...·ili Şilikrü Saracoğlu tarafından henuniyetü surette deırteklemiş.ler 

Kalinindc Alman faaliyeti de , • (Bqtarnfı l inci 5ayfada) teşelk{kür telıgraflarile mu°İ{abele ve malzeme depoları ne mo1örlü 
vam etmdkıtedir. tan ~ve taze ulusal b"r dmlhu- edilmiştir. a:aba kampiarına hücum etımi'1~r _ 

SoyYet tebliği riyet yarat~ Büyük Atat .... k B. Çörçll'ln taziye~i d. ~· Hava mtlhare:hel!erinde 33 ln • 
Londra 12 (A.A.) - Dün gece yeni varlığa Heri inan! ~ u.l ' b~ Anikara, 11 (.AA.) - 1ngiltere g liz uçağı düşürülmüştür. 

yansı Mosfkovada neşredilen Sav- yolundaki sıra devriınl~ aşı am~ başvekili B. Çörçil, Ba~vekıl ve 
~~t resmi tebliğinde Voronej - Li d"l işine bugün kutsal r&:SS1n :ı Hariciye Vekilcti Vekili Şükrü Amerikalılara göre 
s;cansk • Ka.nıtcmirov'ka'da şiddet- d~n kovmuştur. e ını yenı- Saıracoğluına, Reii.k Saydamı.n \·e- • • 
lı ç~rpışmaların vui:ua ~elmekte 0 gÜndenberi on yıld r bü. _,_ !atından dolayı telgrafla tazıyetle. N J~~fı 1b :na ~yf.da) 
oldum• b·ı..]· ·ı -~-t d' ı :vu.. · . b·ıd· . B , ·ı • f evyıc>nı. rou..r~ u ınunasebe• ...... ı uıTı m~ e ır. Türik lkurrlarıcısının a"tığı v M·ıı· rını ı mımş ve aşveı<ı .ara ın. l H "tl . lh . . -

--o '.l' e • ı d k -..l' • t kiik .. 1 kabe· e, ı er mçın su istiyor sunlını 

L"b Şefi'Yl}iZ sevgili Cümlhurreisimiz İs. an euuısıne eşe ur e mu sormakta ve te'krar kendisı izahat 

Akyazı askeri kereste fabrikası 
müdürlüğünden: 

Kapah zarf ilanı 
ı _ AJcya.zı weri kereste ra~n Süleymanlye ormarunda mnca4 

«533» met.re ~UI> dl~ud.ak 1oaıuklannın demiri mute:ıbhidc aicl ol.malt üzere 
lld ~ • S • ışallnde demir calımak ve Mapazarı istasyonuna na.kledıırell 

...acon tç~ teslim edilnH:k prWc nakll.ratı ka.pa.lı zarf usulile ek ltınen 

uıım •. 
2 - Eksiltme H/Tem11uı1/9i! Cuma rinü saat oo dörite Map:ızarınıla 

paı-k tarşısıDcb fabrikanın yoilnm1' clafresbade ~tır. 
3 - Beher metı-e :muhammen nüllyatı ;yinııt beş lira ve muvakkat 

~mhıatı bin liradlr. 
4 - Elaifitmeye ılrebibnek için Tiraret Oc1:abnnd:ı by.uilı lJulunduldarma 

dair 1/Buira.ıı/942 t.arlhlnd~n onra ahnmıış ftSika ihraz etmek şarU.ır. 
5 - isialiJeriD IU.UaTJ"CD &iinc)e s::aat OD dinJe kadar ikapalı za.rflannı ko. 

misyona vermeleri ve şal'tnamednl cöraek W'eyenleı:lıı fa.lırika miitllirlüline 
m.üracıaa.tlan ilAn olunur. «'780'7• 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden : 

Tahminen 4000 metre mikib muhtelif cinı maden direk • 
lerinin nakil ve istif iıi açık eksiltmesi 

1 - itan.bük devlet orman !S1etmesine bıakh lta.rakaya bölcesinin s•z ,.ııa 
kesimine tabi tutulan muhtelif mlkta.rlarila diı>"en t.esibn tahminen 4000 
dört bin metre mikib radde lnc1e muhtelif cins maden ~ ~a.ruı veri.. 
lecek ölcib'c göTe dlre&; bo)'lanna t:ıUim UmJ"VD 70la ıbo7una ve ramp.ılara na.. 
lril ve istifi Te ormanda ürı"fl yolu miiiea:bhidbae aJd olmak u lllııcKeıiriıı 
9'2 fiOnuna ltııdar tam:ı.men ifa. ciiilmlş lndmıımk ,..nlle bu iş a.eık dı:sllt.mqe 
çıb.rllmıştır. 

2 - Açık eksiltme 16/Tmtmaı./!142 tarihine rastla.yan ~ cünü aaa.t 
14 de Kıırabük devlet onnan fş1etmcsJ rerir imlrliii bbıasında Cıoplınacak olan 
kmnisyon huzurunda yapıbcalttır. 

3 - Birln<'i maddede J'&Zılı şartlar daİnıı;iade tŞba emvalin direk besa.blle 
behf'r ~re mlkibına muhammen bedel sekiz liradır. 

4 - Muvakkat teminat ıı.kçesl % '7,5 hcsa.bile uoo liradır 
5 - Bu işe a.id açlk elısilttne şartnameleri Arıkarada ~an amum mfidür. 

lüi'ü ilf Zongulaak omıan t'C'rirgc :müdürlüğünde ve Karabük revir iı.mlrl.iiinde 
,erülebllir. 

6 - İstddilerin eks'illme gününae ıemtııa.tlarll:e birliki.e revir i.mlrllğimize 
müracaat etmeleri lüznmu ilin olunur. c.'7Hb ' yada son vaz·ıyet met Inönünün de eşs·z bir canlan- lede bulunu~uştur. • . '"ermektedir: 

.. dırışla vürüdüguy .. ~ol üzerinde Kont Clano nun tazıyet. telgrafı u~tı . : ... -d.ği ,;ı.. l .. k v· v .ı. ca_ An'k 11 (A.A.) Itl ha LU enn .ı.:ıı.c ı SUm muva'l\, at 
ışi 12 (AA.) - Mısırda Rom. lışan Türik Dil Kurumu bu y!ldö. . . ıır~T K.o c·- r;ın R • bir sulhtur. ffitlerin arzusu tng•I. , __________ _ 

mel kuıv-vetleri şimdi El Al-emeyn nümü dolayı.c;ile. ,A!taüirkün yüce r~elye v 1 ı n:t ıano, r. .e. tere ve Amerıka ıle sulh y~parak 
ve El K.attarıı çöl yoiunun kon - ruhuna rahmetler diler, İnönünün fık . ~ay<lamın ''.efa,tı . ~ola'::sıl_: Rusyaya karşı serbest kalmak ve 
trolunu ellerine almış bulunmak- yüksek varlığı önünde sonsuz Har:cı)~ ~Elkaletı 'ekılı. Şuk.~ bilahare tekrar İn.giltereye ve A,.. 

BUGÜN 

tadırlar. saygı ve sevgilerle eğilir ve sayın S~r~co~lu) a te~a?a taz.ı~ctlet 1~· mermava hücum ot:mektir 
Londraya göre Türık ulusuna ve yurdumuzün bü- ~ıl~ırmış ve Hancıye ~eıkıl Ve~ı. Bu ı:~k ohnadığı taW.rde Hitler 

Londra 12 (A.A.) - Mısırda tün dil severlerine candan ••üreık- ıım z tarafından teışe.'kkurle muka. R . 1 d liL garlb"' .. ld .. • "' bPl 1 stu US) a ı e e su -u yapmaya ve 
1 

1 ço e ~un bütün gün El A. t€'J1 kut1amalnnnı sunar. " 0 unmu r Anglo.'Sa!ksonlarla he.a;bla~!ıktan 
~1?1~~ gaıibinde ve cenubu gar. Bu onuncu yıklönümü dolayısi. mayı düşünmüş idi. On dört yıllık sonra tekrar Rusyaya saldınuağa mi: e çaTJX'..şıruılnr de\•am et - le günümüzden alfabe devrinı:ne vazı ve dil işlerimizi bir aı:ıda razıdır. Çfüt-tü Hiıtler nnlamıŞ'tır 
~1· ledk m.. •. _ .. A kadar yapılmış dil yayınlarile ('a- tbplayaca'k olan bu sergi 10 A~US- ki, İngiltere. Aanerıka ve Rusya 

hluhai~ ~şebbüsu hali lışma ~]erini bir sergi halin. txıs 1942 de dördüncü Türk Dil ile bir arada hru'betım • kendisi 
e r. de yurddaşların gözü önüne koy. kurultayile birlillt.te açılacaktır. için felôkeıttir. 

5 A RAY Sinemasında 
Mevsimi11 2 ~ ve iAWvı&ffalciyetli fi'lmi'.le müstesna programı: 

ARJANTiNA 
VE 

HALLO! .• BRODW AY! ... 
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,~.~~ ~~~i!:tw. ~:~~~t fl'r A•uı. 'MERiKAN KOL~Ji 
,._. ı..-.ı. ~ -.,- .. ıL o..ı ı.;;a..ı..ıne ıeçöriln .';.h: aibi. ı.;. ~ .ı..m n u. ıraıem ti'z JÇJj'iiiüft!~;,~~:::l • :,:::;~~•ERKEK JUSHI 
Ml ve J8 ~ _9 T-nm-za Doa ...,._ ... ..b ... d-ki Al. yanı u.17oq1 Y_..llh: baalar man-
_.ar .___ eden bu i8' ~ -. .... wı -*eEit kuvvederioi tak • zumd~.: .. oywı -... .. •at ~ ba!- KA YiT GÜNLERi: Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Pertenıbe günleri saat 9 
DM1nda ...eır• *n taal'TIIZI ı.a.. Yiye.re .... ~ Ei ik' . _.ı. ladı; oileJ'e it.da~ uç traJedl ve bır dan 12 kad E 1 ld 
.&etleT ...,,., · tle Timoçenk.o or. tatbik edleH'ime ~ıar::ct,;;. dram, öğleden 8Glll'a da bir komedi ye ar, 10 Y u en aonra bergün. 
~rınG.a ~ a6n 111111,.etJi kıt"a. t'Olle& Y.JI Orei m1atabla ında . oynanırdı. Halk. yMltJ.k, kiJiın; yi. • • Bu yıl, • erkek kı11111 (Robert Kolej) e ainnek 
larıa, k.lımli bir iıııı:ıl.a denebilecek. di.ki ı..Me ~ lııoriwlart b.ıpm. rece.it ve içeç~ ıelirler, lıÇlk M u s A B A K A 1 M 1· 1 H A N 1 ,. L E o L A c A K T 1 R 
eerecetle -iar bİI' -il6Diyete ui • dıjı a ........ Ye Don aehrinin m:; hava tİyatroeunun buamakfarİftd• , • 
-ıiclığı 11 T••- tazibli Alman aabuınd.lllki 1-arcıketleri · eh fil. yerlqir1eııdi; •eııleıi ya alkıflar M•• baka L--, 
semai t 1 Sii.,,&e WWirWımdttedir. yet ve p"'llllü ıdaM daıı:'mar. emmı. yahud ıelıkla b111'atdı. Sofoklisin ua imti

1111111 
tarihleri: Aiuatoa 3 ve 4 • Eylul 1 ve 2 

Bu trMii, söre 7 Temmuzda Ahaaalartn ba kıotKularının her eserleri çcıt alkıt topladi Ye o dev~ lmtjleep prtlart Kolej İcı..inclen )"UI ile isteallebillr. 

• 0 l'Ollez·· ...,tı.-. aon~ b.ınua halde.- 0 k..dar büıyiik olmadıvı rin üetad trajedi flliri E.ıhilosu mai- Derslere 24 EylOI Perşembe Sabahı Başlanacaktır. 
cenabunıla ._ 3SO ldbnetrelik bir MotAtov.,.ı adıafaza ye mödaf! 16b ederek bDıinoi miittl.atı Jd1. 
ıenitlık iııleriaııle ,..brı Don neh- ke,.fiyeti.u .uöniinden ayJramıyarı . ~~fok1iain muvaffaltiyetleri bir • Kız kıemınd• veni talabs lçı·n ver yoktur. 
sine viıNI olua Almaa ve müttdik Sovyetlerin marqa1 Zukof oıdula. b~nnı kovafıyoııdu; yirmiden fazla I , b.veıdm m ......... b\L nehrin rıadaa Or• için d.be fazla kuvvet bırinci m~ bandı; biç biT za.. ~--••••••••••••·~~~1111--•~~-.;.. •• ;...~-------' 
tark wf .... miiteaddid köprü .,-ıram~rl Orel Riyev ve man wnciılik.ten ataiı ciütmec:li. Fa. ,. ___________ .. E T ı· B A N K T A N 
bqlarJ elde tıtııci,lııs, bir taıaftan Wolboi mı~rında bulunan kat yazdığı yüz ,illniden fazla eeer. 111 
da ıeri~e l>ı111ııl111ıı1 oldukları &eadi lwYffderiınin kiti olduiu den yalnız Y:ecli __. z:smanımıza H A Ş 1 Y E L 1 

• Şovyet bwveıllesiaıitı ctraftndallİ zannında buluftd.tiar da hiuecüL kadar k.al:mıJll' • 
.-b•ded ................ bunlann ....... u. ve S-,.eılerin ... moho.. ~Lllddan evT•I 440 ... ..anife ve 1 z A H L 1 ... val hat l~iD 
bıtulamıık ve seli ç~mek. için Tebeleııde taalt Ye tanare kay~a.. •Antigoa» cnjeclitıi 071&andıiı za. TUrk ÇELİK HALAT ARANJYQR 
~apt~sı çılk ... gaıaazları mü. rmın çek dhMı d.Layıaile bu zan. man ba:rk gö~İt derecede ~e. 
eemadiyea tu1111u._ıır ve 9 Tem. 1-arı....da be1ki de haıldıdırlar. Alman yecan ve tı&diıle coflu. Muharnre Kanunu Meden·ısı· 
muz tarihiae ,__. verdirdikleri a. larla ınütıtefilr:leri ..:-...ı.: Kur.k'tan deniz kumandan.Tığı verildi; Pen'lt. Muka • 145 ır -/ ll 34 36 itt yilılia o.ti · l · l ,. .. _. 1ea1 'biıUdt s· az · f vemeti -. iDiii, kutru ve mm olan ve 

za '~ veya ~ Tagazoğa luı.lar tem.tli eden 500 e, e ı.-m ertne •e er YMaa: llaUe Supr bani hatlarda •••ı ... cı olarak kullanılan cı'nıten 
•ata.ındaa ~ederin yaptıklan kıiomt>trdit Scwyet cenub cephelİ. yaptı. M IMiJMk ..wte -s- ı · 
liddedi ~. pü.ekürtlilmeei nin Doneç tiımaıi..deki JSO kitomet "Sahnere .ayni zamanda çıbn alt.. PWa SH Kr. ÇELİK TEL HALATLA'ra 
...... ıncla ~ edile~ 390 Sov • reiik kı.aıaı yerinııılen oynatmqılar, ~rl.~r ikiden fula ~zch;. ~ ..... l9t: ...,.._ 11811& w 
~et tankı ~ cılawıit uze:e bu. Sov.. buradaki kuVY~ini kremen tan • laa uçe çtkaıdı_: ~ıo aıtistlennı~ •· Alılıa, ı.t.mltal'ıla a..-
Jet kuvv~a &6,669 eıır al .. rib ettikten aıenra cenwba n pdt• yııını da on ıkiden on bete yük .. Kltaltnled i!ıtiyaç T&l'dır. Elinde bunlardan "t'eJ& yakın .evsafta çe. 
~par, e-.e l>amialtA 1190 .. tankla.. doinı altmıt1enl1'1' ve bu lu.mın ıelui: bu wrede y~lnız eser yaz. • ~------------' lik tel balat bulunanlann evsaf, miktar ve fıatlarını bil-
Dle 1688 ....S.ı191 ve dıger pek akıbet ve mukeıtlıdellllını bi1'an ev. malda blmad.ı; tıyattic>da teknık dirir teklif mektublarını acele ((ETi BANK • ANKA 
~ Diiıh. mabeme Ye vasıtalarını vel tayın İçin tekmil cu.dretlerile ça .. geni,letmeler yardb. ~ Dr lbrah. De k RA> c1res· önd 1 . 
iitinam veya 1ıllııi> etmişler. qrıca lı akta. mümkün olan bütün tcd. Eskil~r onu trajedi yazan pirl~ .. ,- • ım n er ) a me • eraıe en. 
S40 ,...,..,.ı..;,,; de düıünnüole• • Lin:,ı iaiı.az -ekted.,)e<- Hava rin en büyüğü ..,.,ı.,. Ded~, kı: l .,, ........ _ -· ...._ Saçıma Dlkalt11- D--mzda Kepek •araa? 
dir. luıvvederinin sem çekilen Sovyet ctCüzelli'k kaybc*ayclı Sofoıklıı ya. ......._ &er stila _. 15 &ea •DrA .....,. 

Teblii, Don nehri ürzerinc:leki bu luıvvetlerile 1.un1ann gerilerine kar. ratır~ı:• • . B&ıoilıa • .uao-na. Bakımlac• MAJı•K SAÇ EKSı•Rı• 
cephe ile lıilQdi .30t Km. let"İde fi çaık elttı ltiıı .urette istihdamı; Mı lackian evve1 405 ~ne11nde oa4lılelıl ClııMceeme M1bk N'•. ıs 
blmıı olaa ilk Haatılof.l(unık cep - Ka&a.yanuı Kar.deniz sahilindeki bir rivayete yöre boğazına üzüm Telelua: U46I. ..... ,. .... ___ KullanmlL tuirinl derhal -Artirsünüz 
la.eli aruleda ad zibe f&Y-11 1'iç. Anaya; NO'\"O ... İ" Tuapsa veea. kaçarak, bir ri~ete yöııe de son · 15" ----· 
Wr dÜıflDUI ll*MJiıGJ ve dideM ire cibi timanla..ı.a 'buluaaan laarb p:yeainin göadüiü yübek takdirin ---------------.-----------------------===~ 
pnimeııle-'.a aiıMıa- mütemadi- ve tica.r« semi1erinia Ye liman te. verdiği eevİnQten ö.lmüttiir. _ 
ı:en ........ aıılduirıau da bilıliı' • eialerinill havadan ltombaıtdıman Sekam y .. ınde iken oiulların .. 
mektedir " ~ Alınıaalu yarım edilmelli, kezalik en timaldeki Mur. d r n' biri, mİraRll ~~aından k"!-
•eıra öWftı ~ telslti'ıerinde ou ••Dik Ye Aıttancel limanlarina ge. kara~ o~n ~endi~ı iclar~de.n &c:ız 
aıkamları .-i .. lce-4erla arurma- len ve plecek o1an yaı'Ciım ltafilele.. oldugunu ıdc:lia etmıt; otuz bir aza. 
7acak + 'lz•a Y ...... taamızuaun Pine karş ~ ve denizaltılada •1 olan vr. areopaj ~enile~ ~~e • 
ita Dk ~-.ki llUIV&ffkİyetle • yapılan CU'VVelİli sizetleme tertibatı me önüne çılanlf; bl~ lr•Jed.~11nden 
9aia nı..r• l 20 .: 1 SO bin m.-.cu- M ltu c~eneİT. parçalar okumuıt: evıne hunn-etle 
•acla btt 5-r)'• orduaile bazı Alman 'N,lııocnutMılıiıntn planı.. ve alayla ı~meeine ltarar ve -
lovyet mldl lri4Wninjn biiy\.&çe aun muetal T i1D9Çenko ordularını ribniıl . .. . 
bir ltı.nıaha ..... uwılan ibaret ol büt.. h et"ı'le ,_._, etm_,_ ld .. Sofokbe aynı amanda a\toıd"u: Uft e, - e&. O Ul'J- _._ , _ _ı _f..! uL• L h 
euiuna, fllr.aıt ., • ...ı..ra aiıtl bezi taNnta dlianebe ve bu h\ISUlta bü. birçok ~·~rn:rlnaau en rnUtllm . ~a • 
biınlarıa da seı:i çeiü&ebilmit ol • yük llir fımatın kendieini göaıterdiii ra~anluı temWt1 ve k.otoyu i<lare 
P,.klarına Mlıına..ı&e.ektir. Şey.ti, mütahe.le edimebetiir. Buna mu • ettı . • . -.m1ar MWıctılt o'- Sovyet ZL vaffak olu.._. straaın Moekova insan ruhunu. 419Yet 1Yl an1amı,!-
7iatı ~ la';fmrnün de aıtıı ve Leninsrad mı'llta&alarına gele • tır: Eıh.loeun Pfeııde dolattı~ıgı 
•'lttedaa pN deii.....-i tabii ola. cei · de filphe edilemez. tra jediyi o yel')'imine ve hakikate 
•tar. A. ellik diier taraftan maretal Ti indi..di. 

Gene ba tdıliie söre 10 Tem. ~nko da, fimdiye kadar ban 
muz cünü, o...lia fimaıli&e ıiınal ba. tabribaı.a uir.-nakla beraber Doneç 

----o--

taeından, ... cüııJe.de düçar c*iuk.. pmlindeki kuvveılerinin büyüık kıs.. S P O R 
ları b~ myiaıt dıeiayııile ~aız mıaı seriye çebneie imkan bula • (.__.,. 3/1 •> 
zayıf kuvvede"- tM,..ıdara kalka. t,ihnittir. Eier, ._.ı memul olan At ---•--
l:Nlea ~rin bu taarruzları da takviydeıle cepheıainin pmal ktemı Y--~ • . f püak~a Ke.iik. Riyev'in bu eureie brı1mıt olduiu halele Al. Varit ve ıelah enc~enı !ara ın-
cenub bau ..a...ınde k.utatılmıt o .. manılaıia m~eıfikierinin taarruzla • dan tertib ~ılen Veliefendı at ya .. 
lan Sovytııt lcvvvedeıi daha zıyade rına mukavemette devam edebilirse rıılnrı na bugun eaM l 5.30 da bat-
elk11tırıhn1t ve bunların mukave •• ki ço\ tddikelidir ve çok az me • laMnaca~ftırM. ..d •• 1..... .. d diink• •• 
met kuclreıtletıi ....il lair .urette itı. muldur. veyalwd daha fazla kuvvet aarı u ur ugun e U 
r~lnııttıT. S..,.eıleır Volhof cephe • kaptJrmllPnıık bütün heyetwe Kaf. toplanb .· 
ade de taamula....c tekrarlamıı - be,a clailart • Ataiı Volga mlntL Beden ted:>iyetıi ieıtipre heyeti 
lar ve Lir ,.ende Alıınan hatlaTında beına c;eldlelônek kudretini ııös. azasından Büıban Felekle, Vildan 
ufak bir cecliık eçm:ak euretile bir terirae Alman ba,komutanhğı aca - A rir dün de tetkitlerine devam et • 
de muv.affalııiyet kazanmıtlaraa da ba p'llnında ne gibi deği,iklikler miŞletıdir. Maarif Müdürlüğünde 
9()k pddtlti muhareıltelerden eonra yapmak zaruretini hi.-edecektir) yap·lan bu tıop1antıda eski sporcu -
bu de netic.-Z kalmtttır. Hldiıeelerin teferriietını llyıkile larla uzun ve eon bir görütıne chha 

11 Temımuz ta~ tebliiferinin bHemediiimiz için bu sualin ceve. y11pılm:,tır. Heyet azuı Pazarteei 
iAt lcıemi1e bayiit yarma taarruzu • bınt ola(ylua barabnağı tercih edi. aabahı lzmire hareket edecek ve o 
nun ilk .a...ının bir hilangcıMI. yoruz. K. D. bölgede de temıatlara devam ede .. 
nu 7apan Abnanlaıın 7 Temmuz ~ ceklerdir. 
tarihindenl>eri bu Wiyük taarruzun 1 Aalıerlllı işleri tstanhul Asliye 12 ncl Hukuk 
ikinci afhaaını da esa.lı bir surette • Hikimlljinclen: 
celittiımit ~ukları malWnc;lur. Ay Şubeye çajınlanlar ...._ Kl/783 
nca, R&,terın Mc*oevadald muha. 
Wrinin 1 O ılıMMi Wr telcrafıaa gö. .... ... fJIA •lınMD: Klarar: MZ/5M 

d 
w •4 L- Aplft .......... ıualı 911baJJarua 14 J)aWCt: l'a&ma ~: BJllt Abr. 

re e OllOll• en eonra uun11D ,..... 8iltlecıi -- 11 Neı. 
ZSO Km. lradar cmauıbcla .e Doa'un IUi ..,_.. ... ,..._ miiraoMtlan. al eahi'1i-' bu1u R b .._, .... •ıl " .. llülanDda Ul'1i) Dank: Meluaed .... llalllr: Detir. 
• • ~__._ ...... _na_:, 600IO!:'_f9L,• ~ ~ ..W .... -Dı& pn aııeu'Se ~·· Uıa ..... ~ 

rıaı ve OG• ._uca ımc ....-. ~ WUlııtiimlıle Br 
dar daha cea.._. bulunan Kanto. -" ~ ilin olaıuar. • mt'rovtıb ~ derine aeçiren AL '1- M. T .... llMu olta Zl1a 15987. 1~~...t~ ._ llalala- a. 

. --.ı -:ıı.t- tbrahhn - --· ••• -· --- mlld. .. nların Den'ua doiu uhuına. Ta. T-. M. Ttm. a -- ... ,._ ~ • .., u. ti. moçenlııo'a•n hem ceri çekilen kuv. ftlll • ..... ....ı~ .... ·~e _,.ı • • ~L:a.. ek b d Do Te k T .... •ellmeıl otla Caıald De - Sl7 ft llADea 1QIU Yaıerım -"' .etm , em e - wllıı&P...-l ........ iL-. lH. ııaı 
MÇ .. .t>ı..d..kı ve Roetıof ıab•ın. Naibe& UMI. ilkleri .._. 
claki .J!:.er ~illlıleriai icabına pre l'bMe T ... B ......... elta Mat.la Hl el •~ iW .......,,_. -- Nabi .... • ....... w •-ah== ... ... 
çmıbe .. emeie çaı.naık üzere klfi iMA. 1 ,, Dl &le e.......,eıe= ---•-"--
.__ . • olı:I Ll 9 k'Mt= T .... Alılıu etla Uitll ' _,_ 
.-wYYet 1ec;ı11111t U5 art ve · ı1a1r ftriPee •fi/MI tullali " Ml/111 

eanmma kadar Don garb aabuın. 1t7M. awnla ram "n WRiiHm?erW. .._ 
ela~ altında bulunan Sovyet 8• 1. a K. Jlllmıl .... JIMu Tali. metclla•• mecıbaBJeliae ...._ il&. 
bvvederinin idıaü uiratmlt o.. llL KaJll Ne. ,-. nea w.u.aı ...... ...,_ wrllenk 111.. 
lan Fon K1eJ11t bımutuınaaki dör • * .._ rm rrna 1ı1r .-et& tellllt reft1i8 
d&ncü Alman o.-dueunun da artık Jllııılma ~ 8 .. e 'INlm: ~ lıaen _...,,., ........... .. 
aerlMıet bldıiı anlatihnaktadır. P. Tela. 8allla atla M. W. U• &allk elillwıüe ..._.,.11 ...... ıı&a &a. 

Bu o.la, WSI durumun ırWe. (CiNi). ~I• ...... y sllD 1fiMe .._,.. 
,.... ..ılrw& .... alltl w..... 

Kızılay Cemiyeti 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Afyonkarahisar M•densuyunun 
latanbal Vilayeti (Belediye Hadrula içimi•) 

Umumi Bayiliği Müteahhide Verilecektir. 
Şartnamesi Ankarada Kıday CemiJ'eti Umumi Merkezinden ve 

l.taubulda Y enı Poıtane caddesinde Kızı'la, deposundan verilir. 
TiM> olaınlArln 15 Temmurz 1942 ta.riıine kadar yazı ile Anka 

racla Kallay Umumi Merkezine müracaat etmeleri illn olunur, 

blllllllll bi'lı•ııll"il tıeUI elmak tllleN , ........ 
~ GÔZ DOKTORU .. 

Nuri Fehmi Aperk 
...,..,,... ltlmW butlDlli 

,._ m6'eballlll 
......... ...,. blla 

TeL mu 

····························-·· .. ··-·········--
Soe Poeta Mı .. ıM'ı 

IIAç, mU.stahzarat ve kimyevi terklb
lerden bah&f'dllen her yerde MERCK 
ismi hususi bir takdirle anılır. 
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