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Saracoğlu kabinesi 
Londra ve Berlinde 

ı ehemmiyetle 
'--- karşılandı -

Bltarallık 
itidal ve 

dlrlstllk 
--

Taymisin yazısı 
•' Türkigenin bitaraf lıgı 

hem arzu, hem de 
takdir edilmektedir,, 

Berlinde kanaat 
(<Saraçoğlu Berlinde Almanya 
ile doıtça münaıebetler idama 

etmiı bir ıahıiyet olarak 
tanınmaktadır» 

BaıvekTI Şükrü Saraçoalu 
iJono.ra,12 (A.A.) - ~ükrii S~

raooğlunun kai~ne reislığıne tayı.. 
nini müsaid b!r şekilde karşılayan 
'l'imcs gazetesi, yeni Başvekilin va 

(Devamı 5 inci ıayfada) 
--o--

Denizlerde 

Almanlar yeniden 
18 ticaret gemisi 
daha batırdllar 

T emmu.z baıındanb,,ri batırı • 
lan gemilerin ıayuı 34ü buldu 

Ber'lin, 12 (A.A.) - Hususi teb. 
l~: 

Alman orduları başkumandan. 
ltiı bildiriyor: 

Alıman den1za~ıtıları Birleşik A
(Devamı 5 inci sayfada) --,o--

Havalarda 

/ngÜizler 
Danzig'i 

bombaladılar 
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İdare iıleri tele.fonu: 20203 Fiatı 5 kurut 

· ı Türk gençleri için 
ciddi bir kazanç 
şahası açıldı 

• 
Gençler bayale delil 
baklkate baQlansınlar 
ı·----···---·-· .. ·-···--·-····-··-·---····--······-·····-· .. ·········--
: Kabotaj kanunu Karadeniz çocuklarına tüken • ' 
i me.z bir kazanç ıahaıı açtı. Yeni inhiıarlar ka· 1 
i nunu Ja memlekete hizmet etmeği ıerbest meı· 1 
İ lekte arayacak gençlere ayni lırıatı verecektir. 1 

Mısır cephesinde: Bir Alman agu· topu faalfyette 

\. ...... ~~ki hayale_.'!::.!~ .. ~~kik~~.':.'ğl~~~-~:._-.. J 
Yezan: Burhan Cııhid 

Tebliğlere göre 
doğuda vaziyet 

Almanlar 
Basları 

taklb 
edlrorlar 

Ruslar Kareli berza
hında iki tümenle 

r········································· .... 
1 Mısırda 
i İngilizler 

2 bin esir 
aldılar 

Bir istasyon 
işgal edildi 

·. 
Berlinin 

(Bu kıymetli yazıyı 2 nci aayfamızda Sabah. 
lan Saba. ha sütunumuzda bulacaksınız.) 

.. 1;.;;;:~e Maltepe askeri lisesinden 
ba ,..ı ynzlerce genç Harb 
ıçtade Okuluna geçti 

varılacak., Dün Akşehirde yapılan mezuniyet töreninde 

Al t b/·11 • t · "Timeçenko cephesinin man e ı5 ı çe ın " 
! h b l . d gıkıldıgı soglenirse 

okul komutanı gençlere vazifelerini 
anlatan \ıeyecanlı bir nutuk söyledi 

ı mu are e erın evam 1. h d .1 . l K 1 1. k " 1. · · 47 · · ld - .. .. .. taarruza geçtiler l tt ·". . b ·ıd· . ata e ı mış o maz,, u e ı as erı ısesının ıncı yı onumu mu· 
. 1 e 15 ını ı ırıyor ı Berli.n. 

12 
(A.A.) -D N B Fran nasebetile Kongada da büyük bir tören yapıldı 

Berlın, 12 (A.A.) - Alınan o~- • Kahire, 12 (A.A.) - İngilli sa lrlı.:dbindenberi Alman b~u.. 
~~ları başkuımandanlığının tcblı- 1 Ortaşaıit kara ve hava kuvvet.. mandanlığının b ·· n ilk defa o. Aktehir 12 (A.A.) - Maltepe lunan Ak.tehir Belediye b:nuı ıs 
gıŞ: ik ..,ıı.., • • • • ,. leri umumi karargahlarının larak: cDüş.man ~lasız kova.lanı- AskCJ"i Lisesi mezuniyet töreni bu • nünde yapı.lan törene latildil mart 

a~ CCy·.~esının ~enub kesımın. müşterek tebliği: yor» cümlesini kullanması Timo. cün Akıehirde yıapıhnıı ve yüzler- ile batlanmı., mezunlara kıymeti 
de pı~a~e tumenler!_ne mensub s~y 1 Aralarında Avustralyalı un. çenko ordulannın nasıl bir akı be- ce genç Harb Okuluna geçmiftir. mükifaelar verihnit. okul komuta 
yar bırlikler .~e mufre~der çekil. surları da ihtiva eden kıt'aları- te uğratıldığını gösterir. ASkerl Millt Mücadele yıllarında Milli nı kurmay yar.bay Remzi Ataaı 
:n;e'kıte olan d~şmanı durm.~dan ta. (Devamı 5 inci sayfada) mütahasıslar bu ibareye çok ehem Şef lnönü'nün garib cephesi karar • cenç mezunlara va:zifelerini anlamı 
kıb e1ımektedırler. Mevzu rnuka- \ ' (D 5 · · f d ) ahı ı k ibi tarihi hatırası bu. (Devamı 5 inci aayfada) 

(Devamı 5 inci sayfada) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' ..;._ ___ ev_a_m_ı __ m_cı_ıay_•_a __ c __ 0 _m_a_c ________________ _ 

Stalinoo 

Şark cephesintn cerıub mıntakasında Mareşal Fon Bock ve MareJal 
Timoçenko ordulannın takribi vaziyetlerini gösterir kroki 

C: Askeri vaziyet :J 

C DDnkD spor harek8tleri ::J 
Velief endi at yarışları çok 
lıegecanlı ve güzel oldu 

Deniz bayramının yarışları dün yapıldı, Alman 
tenisçileri son müsabakalarını da kazandılar 

1 ,. 

" . 
-~~ 

A.t 1arıılarindan seyircilerden bir ~ 
Ve1iefendi at yarı'1arına dün bl 

Yen., kuvvetler alan Atman · · ç:~ t~~:!:~ı&~~::u;:r~.t~~1

:n:;~ 
general Fahreddin Altay da hazaı 
bulunmujtur. 

A•ı::h\irn~aı.:~~r::~ıe;ark ordu 1 an kar ş 1 s m da m ar eş a 1 rni~Er:.,k.:: ~~ilyd:.,:::c·~-e~rl: 
Londra 12 (A.A.) - Hava ne. :r Y ,.. 

~roct_i_nikn tcdb'liği: k 1 L Tı'moçenko ne ·yapacak 'J ~r;~.~;n dt:~t~am~?r7:ı:~~·~;:~i 
• L •• un Ü umartcsi a şamı o~~ lıı. 1 'k" . elld" G 100 1· 160 

nenuz kararmadan Lancester tipin. l ıncı g 1• anyan • P ~ 

do 'bom'ba tayyoreler'İnden mürek • Yazan • s:=:-ekli General K. o ıkuru,. 
k~b birkaç filo Danzig' de mühim • .~u ·., • • jkinci koıu: Üç ve daha yukari 
l>ır denizaltı inc:aa.t tezeühına taar. 1 - Şaı'k ceph~de\ laahasında Almanlarla müttefikleri yaşta İngiü.z at ve kısrakları ara • 
1'\ız etmiştir. Taarıuz bulutlarl"ll üS • 12 Temmuz tarif.fP Alrhan . resmi nin maha!lli mukavemetleri her ta. sında yapıldı. Hümahatun 1.43.5 
tüne pek bu"lyük bir yiı.kıeklikten tebliği OSkoı i1e o3n nehİrlfi•İ ara rafta kırarak mareşal Timoçenko • te birinci, Şen'kt:z ikinci oldu. 

(Devamı 5 inci sayfada.) sında ve aYTlca Ddıl nehrinin doiu (Devamı 5 inci aayfada) (Devamı 3/1 de) 
1' r 

Dünldl deniz bayramından bir ıörünllt 
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Hergün -... Saadet basit bir varlık değildir -= = Sabahtan Sabaha: 

Yahudi meselesi 

~---· Ekrem U,.ıdıı 
1941 yılının sonlarına doğru le. 

viçro hükiımcô ~bir ~apur ea. 
tın aldı. Vapuru J114ıilizlerden mü.. 
aaade alarak erzıUt ıötürmek için 
ce~i Amerikaya yotiaclı, 

1sviçıe taro.f.ı:ı bir hükOmettir. 
Bayra,&\ her a~i yerde hürmetle 
selamlanır. İn-gilizlerin uNevi Serf» 
adını ver<h1tlcri aey&hat mlinadesi 
de kaptanın cebinde olunca lıviçre 
bayrağını taflyan vapur ~nubi 
Amcrikaya lnzuı.z olarak ıidip 
geldi, ve 'bmlerce ton buğdaydan 
baıka Brezi}ya.da çı&an bir ıazete
nin bir niislhaaını ıetircli, 

-

Türk Gençleri için 
Ciddi bir kazanç 
Sahası açıldı. Fırsatı 
Kaçırmasın/ar. 

,.. ___ Burhan Cahid 

B ugün mi'lll ticaret ve i.ktisa 
hayatımız yeni bir genişlem 

hamlesi yaptı. Çünkü yeni inhisar 
lar ıkanu1tu bugünden itibaren inbf 
sar maddelerinin yapmak ve sat 
mak baltkını yalnız Türk vatanda 
iarınn vennekftedir. 

ı.Jornal do Brasilıı in kim bilir 
kaç haftada Avrupaya gelmiı olan 
nüshaıını görmddim, lıvİçreli bir 
meelckdaşın eline geıçmiş. Bu mea. 
lektaş anlatılan İspanyolca biliyor. 
muı. Evirip çevirerek didiklemiş ve 
içinde en enteresan haber olarak 
Cabo de Hornes vapurunun hiknye.. 
aini bulmuş, bir '.k.Lsmını ok.uyuculn. 
rına anlatma.k istemiş, 

Gençlik, i\iz.elllk, aıhbatlllik veya Rll&'inllk 011'1 ayrı hiç 
nıcs'ud etmiye yetlpnez. 

kimaeyl Saadet b&ı bir perçasi bulunan bir mekanizmaya benzer, tam ola. 
rak iflemeal için her parçanın yerinde olmuı l.Uımdır. 

Saltanat devrinde kanlı bir k:oJc 
kaçakçı faciası halinde devam ede 
reji memleket kaynaklarını yabanc 
to~raklara çcıkip götüren para tu .. 
zngı olmuştu, Her yıJ otuz kırk mi 
yon Jirahk bir getir imtiyazla ya • 
hancı a~m~ayeye katılıp ~.fiyordu. 
Devlet. mhısarı bu ıebekenin haya. 
tına nıhayet verdi. Fakat ticaret jl
Jerimize ıkarışan yabancı eller ve 
yabancı •ennayeier bünyemize o 
kadar i~lemişti ki hepsini birden sil .. 
kip atma'k İç.İn zeminin hazırlanma. 

·-------------------------------------
Wagner'in saye ·nde bütün dün. 

yan:ın kiasik müzi'k vt: edebiyat ta. 
rihıne geçmiş bir cSerseri Hollan.. 

( Şehir Haberleri l aI ve zamanın c;alı§ması lazımdı. 
Nasıl k.i Cahotage işinde de önce 
vasıtaları hazırladılk ve sonra .kımu. 

dair » ~faancsi vardır. Kıyamet günü • • 
ne kadar içindeki tayfasile birlikte Usküdarda ihtiyar 
dünya den'zlerini dolaşmıya mah. 

:.~~ a::!~:~ bir y&enlinin hikaye. kahveciyi öldüren 
Cabo de Horne. vapurunu efaa. k ı·ı k 1 d 

nenin bu yelkenliüıe bcnzoteıbil:i.. a 1 ya a an 1 
rız. Şu far'kla ki, vapurda ta.yfaaın-
dan başka 89 tane Yahudi yolcu Üç gece evvel Üsküdarrla tüyler 
vardır. ürpertici bir o.inayet ~lendiği:ni 

Kimsesizler aşhaneleri 
2,5 ay sonra açılıyor 
Hazırlıklara başlandı, ilk hamlede 10 

bin fakir ve kimsesize günde 
övün yemek verilecek 

bir Cabo & Hornea vapuru muha. ihtiyar bir kahvecinin parasına ta. 
rebenin ilk aylarında ateşte.o kaçan maen bir veya birfkaç kişi tarafın. 
bır Yahudi kafileıs1 ile cenuhi Ame.. dan başına demirle vurulmak su.. 
tcaıikııya gitmdk üzere AVTupanın retile öldürfildüğünü yazmıştık. 
kim b'lir hangi limanından kalkmıı. Hadise etrafında ÜSküdar Müd. Önümiizdekıi kış mevslminde fa,masa geçmiştir. A,hanelerln ıtesL 
Atlantiği geçmiı, Rio d-e Janeiro'ya deiumumHiği ve şehrimız zabıta.. kir ve kimsemz halka sıcak yemek sinde lüzumlu olan kazan ve buna 
-urmı~. Fakaıt Brezilya hükfunetin. sınca ilti gündenberl devam eden verilmesi için Kız.ılay ve Evlkaf mümasil ~alarm temini için ya.. 
den karaya çılkmak müsaade.si al. ge<::eH gündüzlü tahkı~at netice. idaresinin faaliyete geçtiğini :ya:r- !kında Kızılay maden! eşya imalci.. 
mıının imkanı yok, vapur aeyahati. lenmiş ve cinayetin üstünü örten mrştıilc.. Aşhaneler tesisi &lak'kmda !erinin iştiraJdle bir toplantı :yapı. 
ne de,·am ederek Montevideoya gel esrar pertlesi kaldırılmıştır. Bu fe Kızılay İstanbul mümessilliği ta.. lacaktır. , 
m~~. fakat Urugu~ hükumeti de ci cinayeti işleyen kabil., ÜSküdar rafından hazırlanan proje Kızılay Aşhaneler için yenı bina inşa 
merhl\metsiz.dir. Vapur oradan da da Hüsaım,paşa arsasında bir kulü- genel merkezi ıtara:fından tasdik e. edilemiyeceğinden. eski imarelerle 
kalkmıı, yol ya4kındır. Buenos _ Ai. bede attıran Ali adında 26 yaşla. dilmiştir. medreseler ve Kızılaya aid bina. 
res'i tutmu ş. Görmüş ki Arjantin de rında bir şahıstır. Kızılay İstanbulun bütün kaza lardan dstüade olunacaktır. Bu gi. 
yabımcı Yahudi istemiyor. Adeta Ali, ma:ktul Btahveci Kemal A'k. ve nahiyelerinde iki buçuk ay son l)i imaret ve medreselerde icab 
cenubi Amerikan:n bütün hükl'ımeot günün va!k'a· günü b:r yer<len 150 ra !faaliyete geçecek olan bu aşha. eden tamirat yapılacaktır. 
leri aralarmda söz birr ~i yapmış lıra para aldığını öğrenmiş ve bu neler i.çin şimdiden hazırlıklara t~anbulda ilk tıamiede öğ1enle. 
g bidirler. Pasifi'k aahilind-e bulunan parayı ele geçirmeik çareler'ni sraş başlamıştır. Kızılay aşhaneler ıçln ri 10 ibin fukaraya gün.de bir övün 
Şii • Peru, Co'?omhia da nynı karar. lırm~~a koyu.lmu~r. Ni~nyet "mu. lfilı.tiyacı karşılayacak miktarda o.. yemek verilecektir. Bu mik.t.lr ted 
dadır Yatn•z B rtleşik Amerılka tadı uzere geç vakıt evıne donen dun mübatyaa edebilmek üzere be. riccn 30 b'n ldşiye kadar çııkanla. 
Cıhnhuriyetlerindeıki nüfuz sahibi ı mtiyarı kulübes.nden çıkarak ka. lediye vasıtasile oduncularla :te. caktır. 
YahU<Ji ma'hf'lleri, yun:ldaşı bulun. r~nlıkta önlemiş ve ~a~ındaki 150 
dukları hüklımete kabul ettireme- hrayı mrla gaS'oetımıştir. Ancak 
dikleri bu mü'hacir ka.filesi için Pa. gözlerini ıkan 'bürüyen ka.ti~ b~ ka 
raguay hiı1cümetind~n bazı ıartlar darla da lka~mamış. za.vallı t.hıtıyar~ 
hı d müsaade almıılar fakat Pa. başına demır vurmaık: suretıle fecı 

a n a. . 'o . b ·r şelk lde o1dürmü.ş.tür. 
raguay ın ıahilı yoikıur. raya git- · tam d .. 1 

· · · Bııe:zilyox:!a:ı ahud da Zabıta paraya aen a. am o -
mek ıçın ya '' Y . • d.. Aliyli yakalayarak Ü9'cüdar 
Arjantin' den geçmek lazım.· Bu ıkı uren . . . 

1
. . 

hükumet ise Yahudi kafilesinin top. ~üd1deıunnumılığ ne tes ım etmış. 
raklarından kapa1ı vagon İçinde tır. . 

· 1 ~ le · bil razı Suçlu hallckında hazırlık ıtahklıka 
trlan ıt ol ar geçme rıne e tı başlamıştır. Henüz bu tahkikat 
o mamı ar.. . l · d :n 

Yahudi kafileıS'ini fena ıöhretli netice enmamışse e maznunu 
f ki k . ı d ··t cıklil bu fili gasb 6uçunu saklamak mak 

veya. a r ı!'!',se1':'n~r etn 'ımu edş••ru"•t sadile i.şlediğı kat'i şeı'kil de b'lin-
aa •ımayınız. C» ac~ıs cm z, 'U ~ • 

insanlardır. Servet durumlarını an. mektedır. 
___ , __ _ 

latan garib bir hadiaeyi söyliydim: 
Cenubi Amerikanın ba, vurulan Üzerinde 270 lira bulunan 

sonuncu hükumclti de kafileyi kabul dilenci 
etmiye raz.ı olmayınca vapurun 'Belediye zabıtası son hafta için 
kaplanı çare i.z Avrupaya dönmiye de yaptığı sılkı ar~tırmal:ır neti. 
Jcarar yermiş. O zaman Yahudiler cesinde 9 dilene' yaıkalamış, bun. 
vapurun güvertesinde toplanarak !ardan birinin üstünde 270 lira çık 
ayak basacaktlarl il'k hıı:.istiyan mcm mı~tır. 
leketinde Hazreti Meryem namına Bundan ba.~a tramvaylara ası. 
bir abide yap~maalna tahsis edil- lan veva at1avan 56 atişi derhal 
mek üzere para ıtoplamışlar. Rakam birer lira para cezasına çar.p'hnl. 
üç beş dakika içinde on hin Türk mışlar. 14 şoför ve oU>mobil sahibi 
lirunl geçmiş.. beledi"W ni2aım4lanna aV'kırı hare. 

Vapurda tam on ay deniz orta. ket efft'klerl~ mu'lırelif cezalar 
sında çalkandıktan aonra bu temen.. 1a tE>CZive olunmuslard ır. 
niler arasında tıdkrar Avrupanın yo. 
)unu tutmuş .. 

Benim hikB.yeyİ okuduğum gün.. 
d b " k d bir buçuk yıl geç en ugune a ar 
ti. Bu müddelt zarfım:la ihtiyar la. 
panyol vapuru yoılcu)arını bir topra.. 
ia çJkarml'ya muvaffak olmuş mu.. 
dur, olmam}? mıdır, btimiyorut?· Fa 
icat ıeçenle-rde radyoda Sıyo -
niat 'ltonıgrCllinin bu clefa A. 
merikada toıplandıiıni ve itk 
it olmak üzere bir Musevi or. 

'duaunun tejld'I edilmesini ika -
rar aıltına aldığ-rni işittiğim zaman 
···················································· 
TAKVİM • Temmuz 

a..ı .... 13 A..-ı ... 
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• 19 ae • il • 18 .. " o .. ~ Alr- .... 

bu hikayeyi hatırladım. ve düşün
düm iü, 89 Yahudinin baota Anglo
Sakson alemi Ohnak üzere dünya. 
nın hiçbir mmnldketinde melce bu. 
lamamuını mudib olan meeele na. 
zari yahud fiti Olarak te~k.il editecek 
bir Yahudi ord.m'ıle, battl bu Yahu. 
di ordusunun da yardımı aayeıinde 
Ahnanyanın yenilme•İle halledil. 
mez, Derd Y ahudli unsurunun itte en 
aon Almanyanm misalin.de olduğu 
gibi dünyanı11 bir köırea:nde haksız. 
lığa uğradığı uman dünyanın bü. 
tün di§'er taTaf1annda yaşıyan ırk. 
daılarfnin ha.au1yete ve harekıete 
geçmesini temin cıd'en beynelmilel 
U~i.nden dQğt1yor. Bunun da aiyaıet 
aleminde b'üyük tdsiri görülüyor. 
Korkuyla ~inmeyi veren budur. 

KudUsiln yıllctldıığ• gün ba§lamtı 
olan Yahu,:ı!i meeelesi hele bu harb. 
ae ıör.C üz teldi aldık.tan eonra 
Almany. yıkı!Jmaale halfedile. 
mez, 

Milli oyun} ar festi
vaHne hazı1'hklar 

devam ediyor 
Eminönü Halkevi sosyal yardım 

kolu tarafından tertib olunan mi.1. 
li oyunlar festivaline a :d hazırlık.. 
lara devam edilmektedir. 

Festival 14 Ağustos Cuma günü 
Taksim Belediye Gazi.nosun • 
da verılecek bir gardenpart: He 
açılacak 'Ve se'kiz gün devam ede
ceıkıt.ir. 

15 A,ğustosta Saray'burnu Park 
ga.2İnosunda. 16 Ağustosta Büyük.. 
adada, 17 Ağustosta Büyükdere 
Beyaz park gazinosundan milli O

yunlar oynanacaktır. 18 Ağu~a 
Parkotelde bir festival balosu ve.. 
rilecek, eğlencelere 19 Ağustosta 
Beıbek belediye gazinosunda, 20 
Ağustbsta Tepebaşı Halk gazino.. 
sunda, 21 Ağustosta Suadiye plaj 
gazlııosunda, 22 Ağustosta Fener. 
ba!hçe stadında devam edilecektir. 
2.2 Ağustos Cumartesi saat 21 de 
Fene~ stadında yapılacak me 
rasimle feStivale nihayet ven1ecek 
tir. Festival için ar'kadaşımız Nus.. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA! 

Lozan sulh :in ün 
yıldönümü mera· 

simine hazırlık 
Lcnan sulhünün yıldönUmü mü

nasebet.ile ayın 24 üncü günü 
Ünivemiede büy.ü'k merasim ya.. 
pılacaktır. 

Hukukçular bayramı olarak ka. 
lbul edilen Lozan gününün bu se. 
ne daha ıeni.ş bir şekilde kutlan. 
ması için zengin bir program ba
zırlanma.icıtadır. ÜniveNl.te merkez 
binasında yapıl~a!k Lozan günü 
merasimine !stilk1!1 Marşile başla. 
nacak, müteakiben Üni~mte Rek 
törü Cemil Bil.sel açış nutkunu 
söyliyece'ktıir. 

Rektörden sonra profesör ve ta
le1belertlen ıbazıları birer hitabede 
bulunacaklardır. 

ret Safa Coşkun tarafmdan bir 
festival şarkısı hanrlanmış, bu pr 
kı Cemil Türkarman 1arafından 
beStelemniŞt.ir. Plağa da alınan 
festival şarkısı her eğlenceden ev 
vel bütün gr:uplar tarafından s&y. 
lenecektir. 

Meddiyeköyiinde eT bark aa. rahata kaVUflllUflali. 
bibi olmuf, bu yeni ve güzel kö. Dostumm ciddi ciddi bu der. 
ye ymefl1llt bir doetummu zi • dini anlattıktan sonra ıülerek 1-
yarete ıltmİftik. Bahia ılvrialneL lav• etti: 
lere intikal etti. Doetumuz: - Alqam oJdufu zaman ya. 

- Şu aon günlerde çekmedi. tak odalarımızın bütün pencere. 
ilmlz kalmadı, dedi. Birdenbire }erini kapıyona. Dört ojlumla 
koca köy sivrisinek istiluına uğ. bir kızım var, kendilerini derhal 
radı. KabD olsa da bir gece ya. harekete geçiriyorum, Beher ılv. 
tabllsenlz, ertesi aUn vucuduna. risinek bqına on para ..• Onlar 
zun her tarafında pul pul kırını. ellerinde bll'fll' mukavva olduiu 
zı yuvarlaklar bulursunuz, Vızıl. halde ana babalarının, kendile • 
tılanndan da geceleri uyku uyu -
mamız kabil olmuyor.. E, dost rlnin odalarına dağılıyorlar, bir 
bir olup belediyemize ve Sıhhat müddet tak tuk devam ediyor ve 
Müdürlüğüne b8fvunnağa karar birer kiğıd üzerine öJdürülmü, 
verdik. Çünkü geçen seneler lçln veya bayıltılmıt sivrisinekler ol • 
de de gene böyle bir latllaya ma.. duğu halde geliyorlar, ietilıkakla. 
ruz kalmıftrk, mücadele edilince rını abyorlar • 

iSTER iNAN 

r········---.. ······--········-··········, nu çıkatd1k. Büyük ticaret işlerınde 

1 Ol ? o)gunlapnaidan Heri atılmanın za • ur mu rar!arl mailim.dur. lnhi8'3r :nad~ele. 
1 rinın yapılmaıı ve sat1lması jşınde 

1 
Kadıko··y h • milli aermaye ve milli enerji kema. 

avagazı J'ni bulduğu için hu kanunu hare • 

şirketinin lakaydisi kete geçirmekte tereddüd etmedik. 

1 

İktiandi lıayatımızda iki hedef 
- vardır. Biri dünya vaziyetine göre 

Suadiyede oturan bir dostu. büyük !kayna5t.1an devletleştirmek 

1 
muz, Kadıköy Havagazi .Şırk<?. biride i~nci derecededci faaliyetleri 
timn abonelerine karıı olan z.a. millileştınnel:, Bu kamın işt bu i .. 
kaydisinden yana yakıla §ika. kin~ hedefe varacak adımlardan bi.. 
yet ediyor, Dostumuz bu şika. ridır. Bugünden itibaren rakı, şarap 
yetinde yalnız değildir. Birçok tütün ve diğer inhisar maddeleri • 
okuyucularımız da ulakadarla.. nin yapması ve eıa'!ı'nui yahtız Türlt 
rın nazarı dı~katini celbetme. vadandaşının hakkıdır. 
miz için bize müracaat ettiler. Bu ~anun küçülk setmaye Mhib. 
Şirket, tesisatta bozukluk oldu. }erine, seıb~ iş hayatında ça1ışma1C 
·ğunu ileri sürerek cereyan ve- 1 istiyenleıe emniyet6 bir kazanç sa.. 
ritm.esinde ni.zamsızlıklar vuku. : ıhası açıyor. Kollarında yaldızlı dip .. 
bulduğunu söylüyordu, Geçen l ıomalarla kapı kapı memuriyet arı. 

• müddet, bir bozukluğun gide. E yan. ömrünü bir kalem odaaıının du,. 
rilmesi için değil, yenı bir hava ! varları içinde terfi müjdesi bckliye.. ı 
gazi şebekesi kurulmasına kafi ! Tek geçirmiye hazırlanan gcnçl~r it 
gelecek bir zaman hacmini dol 1 sahibi o!matk, para kazanmak ieti .. 
durduğu cihetle, bir kere daha İ yorlarsa bu e.rzunun barem basa • 
nazarı dikkati çekme!]i bir va. ı maklarında nabet beklemekle elde 
zife bildik. edilemiycccğİne atıtık inanmalıdır • 

Kadıköy ha.vaga.zi şirketi, bü lar. Bizde ~ıımızda sençli:k rü.z "' 
tün havaliye .'b~lhassa Su.adiye, i garı eser. i çirmzde edehıye.t a,1ıc{ 
Erenköy semtleri pek müşteki 

1
. tüterken köşe başın<la nargilesinf 

dir. muntazam cereyan 'Verme- tutuftUnıp on iki buçuk on paralılı: 
mekte, müracaa.tla.ra, ~adrasi. : sigara palc~den iki buçuk para 
nizi bırakın memur göndere. : kazanan tütüncüye merhametle ba., 

l lim!> cevabını vererek hiç al: l ıcarchk. Ve ko'ttuğumuzun altındald 
dınnamaktadır. Son §ikciyetı i Hlt imzalı eserimizi tükenmez hazf. 

ı yapan dOstumuz, beş defa mü. 1 ne sanarak b&bürlenirken tü'tüncU 4 

f racaat ettiği halde, hiçbir ~e- 1 nün bize ne acı ietmza ile baktığım 
ı tice almadığını söylemeJctedır. g8rmezdik. 

Alakadarlann nazan dlkkatine 1 Çoğumuz hayal alemin~en mah'.. 
ehemmiyette arzedılecek bir ıumiyet diyarına göçtü. Fa\:at acl .. 
mesele_ Muntazam cereyan ve 1 yaTa'k baktığnnız köşe ha,1nda1ti tü. 
müra.caatlere cerab vcrmiyen I tüncü her pa1cetten iki bucuk para 

1 .ô.mme hizmeti yapan bır mües. 1 otJOplıyarak emlak, akar nhibi ot • 

1 
st.sc; mu"tu. 

Olur mu 1) 1 Cabotage 'kanunu Karadeni7: ço. 
• cuklarına tükenmez bir çalışma Vf 

\ .......... - •• - .............................. -" kaz.anma ıahaei açtı. inhisar kanu. 
nu da ml"mldcete hizmet etmeyi 11eı 

40 yıldanberi binlerce 
talebe yetiştiren 

değerli bir san'atkar 

Muallim CeUil Arkmı 

40 seneden'beri Sanayi Mekte
binde hDcahk eden ve b :nlerce 
san'atikar ve teknisyen y~tiştiren 
muallim Celal Arlkun ıçin evvelki 
gün san'at meıktebleri mezunları 

cem.lyet1 taraftndan bir jübile ya. 
pılmı~ır. Toplanıtıtla Celal AT
kun'un meziyetleri, hocalık ikud
reti tebarüz ettirilmiş, vazifese. 

hest me!'tlekte anyaca.k gen-;lere aY• 
ni kazanç fıniau verecektir. Y cte1 
ki hayale deği~ hakikate bağlanı!n. 
Iar. 

___ .... ._..... ............................... . 
ispirtolu içkiler 
kanunu bugün 
mer'iyete girdi 

İspirto ve ispirtıolu içkiıer kanu
nu bugünden itibaren rneriyet 
ımev!kiine girmiştir. Şehrımizde bu 
Junan üç tbüyük rakı fabrikasile 
toptaneı ıtütiln tüccarlarından ba. 
zıları, Türk talbiiyetinde bulunma.. 
dıklan için faaliyetlerinı tatil et. 
m~lerdir. 

Türk tabiiyetinde olmıyan rakı 
amilleri ve satış mağazalarını Türk 
firmalarına devredeceklerdir. 

Çok acı bir ölüm 
Beyazıdda İdamet fınnı sahi.. 

bi ve Tekirdağ un fabrikaaı müste. 
ciri Mehmed Girginin oğlu Vefa lL 
aeai son sınıf talebesinden 

CAHİD GİRGlN 

ı. ~. •• D •• v. 11 1SI 17 19 ıo 

I>. ... D . 
41 il 19 

Siyoonhıt IDongresl bir Ya.hu.eli or. 
duau tet\ltinden z:iyade derdin e!a. 
.Sn! ~il,Unmd1i, kökünden halled:iL 
metinin yolunu bu!ma?i, btltlin me
deniyet alJeım! de kendi aeJameıti 
namiııa ona tyaTc:lf m etmelidir. 

1 STER 1NANMA1 verliği övülmüştür. Merasimden 
\... ___) sonra dave1ı'lilere blr ~ay ziyafott 

bir aYdan'beri müptela olduğu hu. 
tnhktan kurtulamıyarak rahmeti :ı-ah 
mana kavupnu~r. Cenaze namazi 
bugün ikindi vakti Beyazıd cami • 
ainde kı1ınarak aile kabristanına 
defnedilecek'tir. 

r., .. sa a ıs u 
Ekrem UıC4klıgil 

- 1 69 
~~~--~------~~----------------~------ yerilmiştir. 
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Yahudiler: " 'arihi bağlar dolayısj e bizim Fil is ·ne olan 
haklumız Arablardan daha üstündür,, diyoriar 

G 
(Ba tsrntı 1 inci ı;ayfada) 1 Tahlisi l 

anyan 300 kuruş "erd i 1 Aye er: 
O ·· .. 1- O · - nadolu f · 2 R . çwıcu u.opı: ç ve d aha yukarı m eli f • enen. - u. 

yaşta Arab at ve kısrakları ara• •n 1 ene n .. 
da idi. Tuna 1,37 d e bır ncı Se . • K-:- Denız T caret üçüncü e ın f. 
'k' . ld G • • vım tan uz•m 2 D . T ı · ı ncı o u . anyan 325 pinse 150 . .. • - nız ca ret ü • 
'> 00 ' lçuncu sın • ftan A dufla h 

Fı liııt ' nin, münha-sıran, özbeö.ıl i f etrrüye Iro.lkışdar. Bu 1937 Tem'n·ıı sonhu .na doğru Arablar mühim .. n'·· d'' .. k Ü Beş çıfte nlnmana · . k -i ı:1 d F k C •• h. l 1 or uncu oşu: ç ve d ha yu., 1 - C . . 
en ı öueleri olduğunu iddia eden muzuna ras Jyor u. a ·at mu tu ~e ır erı ıstı a ve ~::ıptedebiıccek ka. karı yaşta İngil z atl ·na mnhsu tu . nple, 2 - Anadolu fe _ 

:'-eviI en: lbı·alıim H oyi 

Arablura :karşı Yahudiler «tarihi Hacı Hüseyin Elemini Sudanlı mu. dar ku,-vet~en-diler. Cerç..ckten; 0 D d ' I · · nen. b - ı 1 1 'ılb1ct M • M d an ı .59 da birmci; Özclemir i. 400 .. 
ag nr ve burasını örrcoden İ§gal et. hafız arı e bı e aırnmatı_ u- ~re~e muvaffak ' yetler elde ettiler kinci oldu.Ganyan 2, 75 pinse 125 2 .. •. •• ~ctr~n~uz~e: On dört yü. 

ınem ;ı dolay:.sile, Filistinde bi:am kacldcse mıntakas1na kaçtı, sıgmdı. kı "\ ahudiler; lng ı lizlerin Arabları ' 'erdi. uc~nun Iştırax cttıgı bu yı:ır .şl Ka. 
hak•k : mız siz Arablardan daha faz_ lngilizler kend.imni takibe cesaret.susturmak; sind:mıok gibi ciddi bir B«;şfncı .. • kotu: iki yaşında halis ~~~7[adHaa!~aez\?nnddıe.n İbrahim 5. 18 
la ve ü tündür .. • d iyorlar. Yahudi- edemediler. Zira böıyl~ bir hareket ar..ı:ııda bulurunad :ğına.; kesim ola. k I I I ·K .. 

ler 1200 miladi yıl:nda f;listini.önüne geçi1cmiyecek bir infilak, bir rak ınnndılar. Gerçekten ) bin kisi. t~~I nf' ~ ~k adrı abr~~ın~:ıpidi1. D~s- Su üzerinde ıkayakta Deniz Ti _ 
zaptetmiş, ve on üç li!lır cl!er.indelisyan doğurah 'fodi. Müftü, Bırinci yı n'}m 'yan Ar-ab çetel:ri Hayfa ~i. . . a . 

1 
a a ınncı, 0 :ı.t 1 

- cnret Lisesinden Hadi bıri.nci De 
tutmuşlardı. N~i~e bazı Yahudi- tcşrine kadar mabeıdde kald ı. Bır bi büyük şehi~erd-e poJis kaTakolla. kınc ı oldu. <?anyan I OO, plisse 100 n z T.icaret Lisesind«.-n Necat.' :ikinc: 
1 . d ' t el ·u h d b ve 2.00 verdı. oldu. ı 
crın 722 y:l:ndanheri burada yer.

1
a ım al~~rı:.a a aıma ı. ıvıu n

1 
sara arını a.sıyor, hazineleri ı;:nrpıp kaç:. Ç f bah' H 

le enlerin ahfad•ndan ofduğu söyle. ve her turlu yaroımdan uza.;c kal _ yorlaraı. 1 
le : ümahatun, Tuna Hava durgun o~uğu için y Ik 

n:r. Arablar 637 den 1516 ya ka.mıştı. Fakat Birinciteşrinin ahı.j 9 Jkinciteşrin 1938 de Jngilız hü. l I, J?an<Ü •• Deft~g~l 4 
lira verdi. yar•şlarl yap ı lamadı. Müôab.J.a~~ 

dar f iiistine teeahiib etmişler, on Jsı.n~~ blT ~;ah. dilencisıi kıl ı ğ • na kum eti bölünme projesini geri aldı, _ fktFi bahıs: .. lk~~cı .. koşu l 6, üçi~n. sonunda derece alanlara kupalar ve 
dan sonra da bir numarill Cihan gıra. ı. İngılızlen aldatıp. , Oltlatarak ve ilk ad ım ohn.a'k üzere bütu"n Fı· . c~ ~-oşu 7

: dord~ı.rıcu yarış 4; beşın. nakdi mükafat verildi. 
S k (2 eı k'.oışu da 12 lıra verdi 

hıırbint> ~ada.r bu y.er Osmanlı Türk
1 
urıyeye açltı. ) B•}indiği gibi !istin meselesine, Arablarl..t YııhudL D . · Alman tenisç!lerinin son 

leri~.i~ elinde kalmı~ı~. . ı~onraları lr.~'k~ ora~~n lrar.a kapa.ıler araunda kurulacak b•r yuvarlak emz yarı!lan maçları 
Fılıstin Arablar ıçın ırl.: ve dıl !{I at~n muftu, İngilız ve Rushrın masa !.."'Onferansında bir ha~ çaresi lrnnuşundan daha önemlidir. Onlar. Iranı şgal etmeleri üı.zerinc bir yo_ bulunacağ ını ilan ettiler. Ve adeta Temmuz denizciler bavraını Alman tenisçılerı dün oon maç. 

F 1
. · ed d' • l b l 'k B Jll• d d • 'd A günü havanın fena olması dol~ydsi. ların. yapt~ar ve yu'' k.,-~ bı· r galı·b; 

ca i ıı;tın müceırr m manasın: unu u a~ .. er.ıme, ora an a an ı e ro'b isyanl: ihtllali söndü · ..-.-. -r. ı· J A bl R t""~.,+; • d F le geri bırak .lan müsabakalat diin yetle bütün m ç.ları kazanarak tur. 
tıışır. r .iustin, mü~ üman ra aral ~~y~ gı ·· . ....-:r. sın i. akat Lonıdrada toplcnnn ...-u. oldu~ı koadar hıris:iyanlarla Yahu. Fılısttnde mtızamsızlıklar gitgide varl11k masa ıkıonferansı l 9 39 IVİar. Moda ld .·yunda mü....cmmel bir şekil nuvaya n hayet verdileı. Dünıkü 
dilere de muk.add·estir. Bu da, bu./yayıldı, ve bu İS{Yan, ihtilal kazanı. t·nda .nkitaa uğradı. değil yaln i7 de yapıldı. Akısu ve Alemdar va. m çları buyük bir kalabalık seyret. 

d 
·k "ı..· •L'd · b 1 nı ka 

1 
ta d k A bl purları seyirdlere tahsis edilm' i. ti. Almanya bü-vün. e'-'ıa 1• Fon P~pen 

ra a ı ·ı mwı1m a.ol enıa u unma- n ynay P ~asın a ç ' arı o. ra .arln Yahudiler uyu~up anln§a- " ":<" M ıfllndan ileri gelmektedir. Bunlarda~ lan .yaba~cı maka.anlar tarafındanrnadılarl Bir müddet müftii taraf _ Müsaha.'kaların neticeleri şöyle _ de maçları 'bizzat takib ettiler. 
b ris· Süleyman m~bedini.n merkezı ltesvık edıldikıçe ediTd ı . Arablar işi darı oimıyan Arablat, müftü •araf. dir: ilk maç E. Kodı ile Dr E.gert a. 
noktasında Hazreti lbrahım kaya • azıttıkça azlt!ılar, ve 19 38 yazına darı Arablarla yanvana ot nn 1 Bayanlar: ras.nda yapıldı. Çok sfuen bir mü. 

· d k --"' B ··t _ _]_ • 1d ~ ··ık · -' • f-~ J u ay T-'- Galat ~ 40 F cadel d E K h - 5 6 2 aın:n ?'en~. e urwan e~u,m~a_Jd- ~.g~~ .~ eyı a'?;tii C1Ce uğrattılar. reddettiler. Nihayet, lng:lizler, hom eıK - asaray :.>. ·ener. e en sonra . oc- /. , _ , 
des, citektSJ de aSl:nda bır hımtı . ,Gorunmde lngıliz kuvvet, kudret Arabların· heım de yahud· ı i .t. bahçe. 6.2, 5.7 ga1ib ge!di. 

k · ı· · 1 M ·d· Ak d " f h ' 
1 

er n 
1 1

• İki 'f F b h 4 58 ç·f d Al ' yan · ı ıses ı o an escı ı cıa ır. ve nu uzu er mıntta'kadıı azalmakta raz ettrkleri bir tak·m t kl' fl d çı te - ener a çe . ı t maçın a ma:ııara karşı 
• • ı_ b 1 k . . ' . e ı er e G l LJ - h Mescıdı ~kısa. Me41c~~ ~c M:dıne.d:n ıuy oma ta ıd.ı. Ted~'.~çiler gemilbulundular. (Bl .. tekliflerin iletidc'l<i a ata.saray, r df'an • fe mi ç ifti oynadı. Alman 

sonr~ ıslııınln en ~uyuk mube~ıdır. a~ ıya almı~larıdı .. ~~hışın e!ası, hii.müznkcrelere esas ,)nası muhıemel. Dörıl tek - Galatasaray 4.45 takımının yüksek oyunu bu maçı 
Ayn • bölge yahudılercc de aynı de. kumet kuvve~rıru gızH ve el altın. dir) bu ıtekll'fler şunlardı: Fenemahçe. da 6.0, 8.6; 6.1 ıkazanmalarına se 
rece ve niıibei:te mukaddestir. Çün. dan yollarla bozmak. dıığ:tmaktır. Bir geçid devresinden sonra. Ya Feneıibahçc 'birinci geldiği halde beb oldu. 
kü Ağlama duvarl ( l) buradadır. Ve h~lk tedh~~i1erle bir olnuğu, on. hud i.er nka1Jiyeti t c ~'-"il etnlek ;arti.. diskalifiye edildi. Dün a~m misafir tenisçiler ~e-

l!lte bu dini tezahürat yüzünden lan gızleyıp, ~lay?p kendilerine le müstakil bir .-ilistin htikumetinin Et'ke1der: refine Taksim ga.zinosunda bir zi • 
~iltcıtinde yeniden tedh iş hareketle. y~rdlm etmİye deva~ eyled.iği tak.,vücudn getiri efil. Yahud ıle: umu _ ! ek: Galatasaray 10.23; Taksim yafet verildi. 
rı başladı. A~kaaından dahili harbldırde keııenke! gc:mslemestnin de mi nüfu un üçte birini doldurun • iki çifte: Takısim 9.09; Galata • İstanbul atletizm birncililderi 
patlak verdi. Araıblar, bu bölünme ihtimali var.dır. Hiikumetin gözö -ıcaya kadar her y·q 15 bin Yahud! saray, İ tanbul aeletizm b irincilikleri 
proj~inf" karşı. sava~rnaya karar niinde tutacağı ım~le, hııl'kını ted. muhacirinin memleket~ g i rıınıo,şin:n • Dört tek: Taksim 8.1 O; Galata. dün Fener .stadında çok sönük bir 
ver~ıler ve i~.erıye aıtı1dılar. 1hi~çilerden d-aha fazla hük\•mettenlkabulü. Yahudiler; bum kal .. b·lc saray. şekilde yapttdı. Alınan neticeler 

't er yer vucu.da golM kar· şıklık- ko:-kmıya haznlWnaktır. 19 38 yılı_ al:nak istemed i er. Yahurlı muhace. Be, çifte mc!l..-teb flikaları: şunlardır: 
lardan sonra İngilizler müftüyü tev. retinin <lurdurulmas·nı ve müstak:J 1 - Deniz Ticaret Lısesi ikinci Kızlar: 100 metre - 14.4 Fah. 

m Bu yudum m~rciml~ ken!is!b·r ..\rac'b devl <><t"nin kurulması~? sı nıf 10.43: 2- DenizTicaretLl. riye, İnci. 
(ll 1929 karg'aş11ı~lı.rı, b-ı.zı Yahudi 3'7 yılının orialarına. dotru Berutta derhal istİyen Arab1ar .:ıa a•-'n·ı f'ıkri sesi üçiı.' nck ınıf. 800 m. - 2 45 3 1 · K 

1 
n J • , ncı, sena • 

cen.çlerinin ıbu atlama duvannda ibadet Fransız ımakamlannın gös:ı.ltı hııpsinde\?:üttüler: Denızyodarı - Devlet Limanları kis. 
(a~:·nıerinin ·:üıa..cıını genlJ!letmiye t.eşt>b. oturmak'la olduğu evde ziyaret etmiş\ Bunun üzerine konfcnns dağ : \d ı. flıka yarışı: 4Xl 00 B. - 60. 1 B. H E: Kur. 
lb~ ~melerind"n çıkınıstı. fakat korııuıµı.mAmı$i.1. (Devamı 6 ncı sayfada) 1 - Devlet limanları 10.S6; tuluş 
..,,..~~ ............................................................... ~.................................................................................................................... 2 D · ll -...... ............ ~~..wr-4?~•• ... ~~......-.-r~ - enızyo arı. Gülle - 9m.07 Nennin; HB.le. 

Di k - 1 7m.60 Prodromidu; 
Nermin. 

Yubok - lm.33 Stradiyadis; 
D a ron. 

Uzun - 4m.29 Una, Stradiya. 
d is , 

Erkekler: 110 m .- 16.J Faik. 
M~rih. 

800 - 2.04.6 Receb Ahmed 
3 ad ·m - l 3m.3 1 s:lim, Ka~ 

malengo. 

l 00 - 11.5 Cezmi, Dogan. 

fkY~ksck - 1m.73 Cüner, Hol • 
ya m 

Gülle - 12m.60 Jeba: Bülend. 
g~~n - 6m65 Cüner; Muzaffer 
ırid 52rn.60 Kemal Me lih. • • 

5000 16.205 Hüseyin, Raif 

400 - 52.9 Receb: Muzaffer. 
200 Cezmi 23.3, Doğan. 
1500 - Rıza 4.20.1, lsmail 
Sı rık - Muhiddin 3.50, H:: 'id 
Çekiç - Pamukoğlu 24.04 A. 

lacddin, ' 

. ~a~kan bayrağ ı - Fcnerbahc;e 
l>ırıncı, Galataısaray ikiııci oldu. 

Ömer Be.sim 

Yatılı okullarda patatesli 
yemekler bol yenecek 

Maarif Vekfiletı, alahodar1ara 
gönderdi_~i bir tamimde bu sene 
patates:n bol olacağını bildınniş 

ve besleme kıymeti yüksek olan 
patatese yatılı okullarm yemeklerı 

arasında daha geniş mikyasta yer 
verilmesini istemiştir. 

----01---
Kösele hırsızı çocuk 

Beyazıdda Abdülkadire a :d kun. 
dura im1atlhanes'nde çaıışan İsa 
adında bir çocuk atel1yedcn 31 lira 
değerinde lkösele çalınış. yakalan. 
mışbr. 

Suçlu çocuk dün adlieyey verit 
miş, 2 nci sulh cezada yapı!an du. 
ruşması sonunda 2 ay hapse malı. 
lki'lm edilmiş. tcvk;f olunmuştur. 
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Çıktılar. Sol tartta bir oda ka4 
pısı önünde durdular. Patrona: cBu 
rada ne var?:t g"bHerde babasınuı 
yüzüne bakıyordu. İhtiyar şehadet. 
parmağını dudaıkları.rıa götürdü: 

- Sükut eylen. Öyle bir şey 
görc:ceksiz ki, kendunizi sıkı tutun. 

Dedi. oda kap•sını açtı. İçerde, 
döı,emeler ilerinde veziriazaım İb
rohım Paşanın soğuk ölüsü yatıyor 
du. 

Patrona bir adım geriledi: 
- Yüzü mosmor, ihna.k eylemiş 

ler. 
- iki saat evel boğuldu. 
Halil ilerledi. Bir ayağı ih vezi. 

rin g<>t.."'sü üzerine bastı: 
- Kalk imdi. celladlannı ve si. 

lah~rlarıru çığı.r~ 

Eğfüp öliinün yüzüne tükürdük 
ten sonra babasına döndü. Abdül. 
gani Efendi ar.kasını duvara ver
miş, dalgın dalgın seyrediyordu. 
Halil titredi: 

- Bu tbrahim Paşa değil mi bu çııkmıştır. İ!ktiza etse idi, katil da-
ba? · • hi eylemekten çekinmez idik be. 

! · · · nfan oğlum. 
idi? Ya, etteki odadaki leş kiın!n . Bu adamı ne yapmak istersiz . Yo~. Me~rret ablanın geveze. 

bu:bacığı.m. lııklerıle kulakları dolan F"" ~ 
İhti~r tıTl.kı ötelki odada olduguv ro ~.;k ı,.., usun, 

J- l:' - Anı dahi <>imdi .c;.cn.eneceksiz. man;.... uir genç kız h"' i~t· .. ı.· gibi dıöşeırneler üzerinde yatan ikı4 " ~6• ·1 L" · .....,., 1 ruuı-Bu adamın cesedini bir beygir yesı e ıszıt'in, cBeni seven bir ka. 
ranıta sakallı cesedin yanına yak~ dın vard 

kuyruğuna /bağlayıp Etmeydanına y. • •• ı.:>. nm ona ıztırab verdL 
laştı, ölünün iç donunu dizkapak. gını d k 
}arma kadar sıyırdı. Halil fa-:-kına götürecek.siz. Donwıu anda çıka .. uşu.nere mi, vazgeçirmeğe 

racaksu.: cBaka .,rold~cım, "'-· zemi çalış:mışLt. Bu arzusu yapılınıyan varmadan deıhışeıt içinde bi.r daha J -< uu çocukla ı 
haykırdı: kürıkıçü Maooldur. Padişah bizleri ? ' ra m8: 1SUS bir hırçınlık 

iğifal Ye hah im Paşa'". cizlü-m>~ nu ... Sonra, lstaıııhulıa geldiği gün 
- Sünnetli dahf değil imiş! .,. ·o J - denberi, Fü~unda derhal ~e çar. 
Albdüffiga·ni iımmı.iye istemiy8 gü relk kaçırdı. Padişah olana kiztı ya P_~n .. tahavvüJıl.eri düşündü. Bu ..ı:~ 

lums.. y ,....., raşur mu?• diyece!ksiz! c::-ıı uu.-emege sava.,. .. ,; :f~nuş. onu garib hükümlere netL 
- Qğlum bu iıhraıhim Pasa de. Pırtrona Halil döşeme tahtaları celere götürüyordu. Başını ~llaya 

ğildir, evel gıördüğün İbrahim idi. üzerine diz çöktü: rak tekrar ellerini tuşların üstüne 
Paıtr'ona abdal a'bdal gözlerini - Ya padişaıh her dedüğümüzü koydu: 

bönleşt.inH: yapı;p meraımımıza müsaade eyle. Füsuın akışam. yemeğine ınmedi. 
- Ya ıbu kim? Benim bubam. medi mi, iş-te alim ve sefih ve a- Meserret Haniım: 
- Bu adam biır ckürkçÜ• zemL yafk:daşları i1hnak eclilipgenderil - - Biraz kın.klığı varmış! 

dir. miş, imdi hünka:rdaın ne isterük? '?e
1 

11ken kardeşile gÖ'Z göze gt>L 
- An1amaduk benim bubam. - Anın d~i tahtından atıhnası mış erdi. 

Ya bu kafir leşinin bunda işi ne. lazımdır. Sultan Ahmed yerinde Vedad, ablasının bu ~aJus.laruı.. 
- Bu adam, anamdan sonra k1z dir? kalur ise bu küçüklüğü ha?.mE'diıp d_a g~rib_ bir mana sezmi-ş, g~yri"h. 

karmdasımın kanma gı'rmi<t idi! tıyarı gozieriru· ka"" ha 
, · ... - Öyle ilktiza idi Halil. Anı bu- işlediğinizi yanınıza koyar mı? .. - y ~ırrruş, ~:ı-m 

- · · · · 1 k 1 ı·· . . U _ '· .. • onune egımişti. 
- İmdi ,ezasım ç~--o.r. Anı at 

1
\l'P rve ya 

1
a ayı:p·f~ urmesını r. .. .. Relk1,&ndar4 şatafattan. hoşlan.. 

kuyıruğunda sokaklarda sürütsem uya ısmar aım~ 1 • - Durman, ıiyade duşunmen. mıyan siliik bir şahsiyet halinde 
gerek.. - Anı Urlu mu katleyledi? Urlu y~ı:_ ~~adadır.·v• . ı kaJımağı daima tercih eden Ve:dad 

1 - Yo'k. E!ıamdülillah elimiz - B~ıur:uz·. ~eldigımızde yan O- her gün gazeteleri merakla be.k.lı~ 
- •· •• masum kanma sıvaşmadı. Kendü. daya gı;fım.ı't'C ıdı. vıardu. Ko"'"erı' genı·ş bı"r - 1.;:.1.a u-PMrona pencereye koştu, ihrti. ·-s J .,., ;.u.u. 

yar ardından omuzuna dokundu: lüğünden ceceli mev'udu• ile canı (Aıka.a var) yan.dımruşiı. Hiikınet. akşamları 
- Acele etımen oğlum, az dahi ---------------------------- telefon ediyor, bilet sat.ı.ş.ı. hakkın.. 

6abre:rıcn. Devlet orma:ı işletmesi Karabük revir da malümat veriyordu. Birinci kat 
- Yoldaşlara anın mürdar ~eşi- ... I d localar tamamen satılmış, ikinci 

ni bir bargir kuyru@na bağlayıp amir iği'.'.} en: katta peJı.: az kaliznıştı . .Parter he. 
hayvana bir kamçı çalmaiarım Tahminen 2200 metre mikib muhtelif cins maden direkle- men hemen b:tmek üzeteytli. Kon 
söyleyecek idik. rinin nakil ve istif İ!İ açık ekıiltmesi serine karşı gösteı·ilen bu alclka-

- Gene söylers:Z. İsti<:al eyle- dan mütehassis oluımyor değildi. 
ı - Kaıvök ôe-rlet onnan işldmcs1ne bağla Büyük.düz bölgesinin Ba11la • ı;:a'kat aı.sıl ımesele onun gelmesiy. 

men. hostan Karabük, Çıı.kırören ve Gecles kam.yaa 7ol:anuıı nıoht.elif ınahı\l..luine dı. 

Halil babasının ne yapmak :ste nakled.ilnıiş l'e edfücek otan t.ıbmi~n 2200 iki bin tki 3ii.z metre miki.lı muh. Bunun i~in şimdi gazetelerdeki 
d;ğini bilımed:ğ· için kaşlarım çal- telif cins maden dirı~lerioin K.vatıiik istasyon deposuna. mLk.il ve istif i~ ] k • 
tı. Ko··se adam '"'n" adamı ·•'1ı·-·1en •·- yazı ara, re famlara ehemmiyet 

n- -. ~ uu .odnclteşrin 942 sonuna .kadar tamamen .ifa roilmi.ş bulunmak şa..rtlle bu iş açık · H"k.m 
tutarak odadan dr~a"'"'a çekti: verıyor' ~ etin muhtelif r.aze. 

-s .. J eksiltmeye çık&rılımlfhr. te!crden gönderdiği röportaj mu-
- Gel imdi. ı - ~ık ~ksiUme 16 Tenınnn 942 t.a.rihine rastlayan Perşembe !rÜDil !Jllat H hanirlerinin binbir sualiıne cevab 
Anı ooda haline mi bırakmak de Karabük dnltot orman Wetmesi revir i.mlrllğl binasında to.ı>lADa.eak olan \'errnekifen yoruLmuyordu. E1b~L 

is1ersiz? lr«AİSıy<>n hımH'unda. :raınlac•\kt.tr. te okuyacaktı. Birkaç defa mektub 
_ Şimdi anlarsı..ı.. gelin imdi. 3 - Birinci maddede .JUJ!ı şan!a.r da.iresin:M işim ftllnlin ııaı.il ve istlJ yazmağı. çağırmağı düşündü. Bu-
Aılt başta bahçe üzerine bakan işinin bHln metre miki.bma mıı.hanıı:nen bedel scltis Uradır. na hem cesaret edme<li, ..çünkü, 

karanlı:k odaya doğru yürüdüler. 4 - Temina.t a.k~.esi % 7.5 h~ile 1320 liradır. son mektubuna cevab almamıştı. 
Pencerelerden bah')edeki ağaçlar 5 - Ba * aid ~ eksiUme şartnameleri Anka.rada ormaa mnlllll müdür. hem de bu hareketini garib ad-deıt. 
görünüyordu. Odadan içeTıye gir- lüğü ile Zonguldak orman çevirge ıuüdüriü:tünde n Kuabü.lı: revir amlrlliinık ti. Bunu Semahat:n akı:l ttmesini 
diler. Patrona Halil hayretinden göriilebilir. istiyordu. Kendiliğinden ka!kı.p 
dona kaldı. Düşmemek için kapı- 6 - isteklilerin eksiltme günüde tembıat ak~ birlikte .revir amirli. gelmeliydi. 
ya yaslanarak bağınlı: tine müraeaat etmeleri ta:nuaa ilan olıınur. c't342• Mektebler açıknışıtı, 

c:iadır 

.Aıcaıba Gönül İstanbla d-Onmüş 
müydü? 

Onu getirmetk bahanesile, bera. 
ber gelemez mi? 

Her geçen gün intizarını ateşli
yor. 

Artlik havalar adamakıllı soğu -
muş, kış sonlbahan.n yerine geç -
mişti. Hfila köıyd-en inmemişlerdi. 
Meserret Hanım ~nmeğe de pe'k ta~ 
raftar görünmüyordu. Kendisi kon 
serden sonra milirtakbel hayatına 
aid karalrar vermek niyetindeyd:. 
Bu atalet daha fazla devam f;demez 
di. KlŞ büsbütün bastırınca. köyde 

ağa:bey! Dersler yarım mı kala . 
cak? diycbi1miştL ' 

Genç kızı temin etmişt! k:, ders· 
ler yarım kalınıyacak, memleket ıı 
şırı bir yere gitm!i,yıordu ya! Elbet 
köye gelecek; ,bazı günler de Füsun 
ona iııe<:ekti. 

Bu karardan yegane rnemnuıı 
olan Saadet Hanıındı. Duyduğu v.a 
kit taşlkın bir sevinç göstermiş. 

- Ne iyi Vedad, her zaman be· 
raber olacağJız! 

Demişti. 

füsunun notlarmdan .. 
kapalı kalac.aMı. Yalnız başma 'kü. Bugün. konserde giyeceği fı'ağın 
çiik b-ir daire tutarak ş<>J1rt! inmek provasıru yaptı. Daralmış o!acağını 
istiyordu. Konservatuvarda bir ho4 tahmin ediyordu. Ooh, ne kadar 
cabk alan.ak, ayrıca hususi dersler yaraştı ona ... Bu siyah elbise bir 
vemnek niyetindeydi. Bu arzusunu kat daha asalet ve güz.ellik verdi. 
W arasında söylediği zaman ab • Mescr:ret ablam. elbisenin kontro
las1 ile eniştesi, kararlarının ikin~ lu:nu yapa.tiken. gfuler:mı kırpma 
cisini clıoğru bulm~lar, fakat 'ken.. dan onu seyTettim. Yüzlerce ınsaıı 
dilerinden aJ7Ümak meselesine ~id alkışlıyacak, takdir edecek, beiıld 
detıle itiraz e1ımişlerdi. Hele Fü .. bu konserle yeni maceralar da lıa.ş. 
sun! ... Adeta dili tutulmuş, ıkızar. lıyacak. hen büsbütün si1ik ve u . 
mış: zakta .kalacağım. 

- Ya ben ne olacağ!m Vedad (Arlı:ası var) 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

T ah.minen 4000 metre mikab muhtelif cins maden d:rek · 
lerinin na.kil ve iM.if İ§İ açık eksiltme& 

ı - Jtan.J.till dıtvleı Ol'lll&n tşletmcsiae lNı.tlı Kıın&aya bilcesinin 9.4:! 11Jı 
leı.i:miue tabi tutub.n mııhtelif milı.iarlardıl clipien llesilıaiş iahm.iııen 4t00 
ılört bin metre ıntib r.ııddeslnde ıauhıelif eiM ma4len direklik af~la.rın nrl. 
Ieeek ölfüye pre ılirek boyra.rına. ~ kalJU•D Y•~• HY\lna Ye ramp.ıl.a.ra ın.. 
rriI ft j.,~ifi ve onna.naa sürn yeh mii.t.ea"hWline af4l elın2.k "ile İkinciıteşrin 
942 sonuna ı::uıar tamamen ııa. erb"laiş ttulımmak eartile ba ta aç.ık eksiltmeye 

ı.ııtanluuşbr. 
2 - Açılı etsilt.me 16/Temmuz/9U t&rihi&e rastlasa.o Pe!'$emt.e &'İİDÜ sad 

H de Karabük dı-v~ orman işletmesi are.Ir amirliği biDa&mda top.Unacak otan 

keım)syen hu:mnm.da ,ıaııüacü:\D". 
3 - Bidnoi madiede y:ıaılı prtııır dairesinde işbu emvalin liirek M.sallile 

beher ~e mlltibma ıallhımmııea ~del stti-ı: liradır. 
4 - MU"Va.kka.t temtna.t a.lı:çesi % 1.s hesabile 2489 liradır. 
5 - Bu ~ aid ~ı!t ebilhntı şartnam~leri Anka.ra.da onn:ı.u. wnw.n ınlidiiT. 

lüğii ne Zonguld."\k onn.an ~r&'e JDüdiriütiincle ve .l[arabi:ik rerir imir:mnıd.;c 
görülebilir. 

6 - isteftlilerf.n eluıilJme ibiilllle t.em.inaUari?e ~ mir itnı.irliiiınize 
müracaat etmeleri lünmn flin olanur. «1343» 
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86 

e evşehi Sınd gıda . 

28 Haziran bilmecemizda kazananlar 
Vefat eden emekli tii.mgene ·Büyük bir orman yangını çık- ada Demir Hasan büzülüyor, t.oplu gü. - Sıyır çaprazı be! 
ral Hakkı Sutekin merasimle tı, 6000 hektar çamlık 2i Haziran taribl.i bilmecemiJde k:ai>ı Mehmedpaşa sokak 17 ırum:ır reşıyor, korunuyordu. Ve, İe'\~kala - Haydi oğlum! ... 

defnedildi tamamen yandı kaaanan okuucularıınum tsim.teri a.. Nermin Alpan. dE: güzel bir mı.idafaa tabıyesi!e - Tam bu sırada Aluned, bir. 
Nevfehir (1 Iususi) - lstirnhate Sındıııgı (HJ.susi>. -. -. Sınclırgi • ~=~ ~~:.~~!:ı:=e:.: Kokulu saf.un hasmının hamlelerine karş1 koyu- denoire yan ba§a oondü ve; mü-

c;ekilmıs bulunan değerli aJkerleri • nın U!'US oran:ınına hıhş:ık ve bu or. Perşembe günler! uiletlen liOnra blua& (Son Posta Hatıralı) yordu. Demir Hasanın hemşeri • kemnıel ?-ir dönüşle hasmına bir 
mizden, emekli ~ ,,...~ ~\man~n müştemilatından olan Ah ~ idlU'dıaneınb.clen alm.al:m ü.zımdır. F<ıça. mahnüıd'ilrü kızı Tezer 1:aner, leri bırbirlerine: de köstek yet"şlirdi. Hüsmen, yan 
tümgeneral f lak. · med Ek,ti, 3<irJçaova ve Sek deTesl Taşrada buhuuuı.la..rın bed~ posta Eskişehir Akca.mi ma.ha.lle~i .Ta.pın so • ~ Aferin Hasan!. İyıi bir gür~ş ı başla k!ö.ste~! ~€~·.ince ~ıy_rılacaık ~.ı. 
kı Sutekin tu _ ormaı:ı.la.rından 6000 hektar mesa- ile adreslerine e-önderll.lr. kak 2 numa.rada Orhan Özı.tır~, htan. ttııbıyesi tuttu. 1 du, Aıhmedın onune dızlıyerek d04 
tulduğu hasta • halı en güzel ~am _vesair ağaçları.n. Bir fite kolonya bul Beylerbeyi Küpl\ice caddesı 62 nu. - Böyle giderse güre~ denkle- tü. Ahırned, derhal hasmının üze _ 
lıktan kurtula. dan müt~ekld ibır yer tamarmle ista.ooıh erkek lisesi orl~ kısun sınıf marada Nadide Er:mua. şir... rine yürüdü. Fa·kat Hüsmen daha 
m:yarak vefat yanmı~Hr. Zara.r ve ziyanın bir iki 3 ticn 436 Abdü:rralı.ın4;1 Kocadayı. Alüminyom bardak - Berabere de gidebilir... tetik davr~narak birden f rla ·ıp 
etmiş. cenazesi • m:ilıyon lira olduğu tahmin ediliyor. Bir düzüne karşun kalem (Son Posla Hatıralı) - M<:ğl~b ~~asın da nereye gi. kaçtı; a~a ka~ktı. Ayağa. kal~~ 
biiyilk bir tören. ---o Gemtik aSel'i ııast..uıe bl.5tab1bi al. Bursa Fevz~a.luna-k caddesi Bükük derse. gıtsm gureş. · · kalkmaz da çırpınarak bır ııara 
le kaldtrıknıştıır. lzmitte seylabdan zarar bay ibra.Wm Gönül kızı Halide Gönül. so'kak 3 numarada. Afet Aya.ta., Uzun - - Inşallah!... savurdu: 
1283 de ['.İevşeh görenlere yardım edilecek Bir Atatürk tablosu lı.ıöprö :&luradlye m&ha.Hesi Gazimah - Kara Afumedle Hiliınıenin gür~şi - Hayda be!. .. 
rl'n Avcılar kö - - (H .) Hük" • t r· 't Lfaıııbul u-t-•··aJ. lis . 5/C den ud sokaiı ı2 numarada Musta.ra Aras, çetin idi. Hüsmen hasmına daha Ahmed de çırpındı ve bir nara 

12ımit ususı . ume z.mı ..., ... .., • ...,y......,- esı ~uı Diva.nyolu 182 numarada is ~ilk elden merhaba demeö.en çao - savurdu: .. 
yün<le doğmuş f< • ~eylabınd.an zarar gören köylümü - 1016 İlhan. mail u Dünda.r. raza girmişti. Ve, ilk elde Kara j _ H~y~ Husme~. be!.:. 
buh:nan merhum • ~ 'l!e varıd.ıım et..rrırğe kararı ve-rm;ştır. Mürekkebli kalem oğl: Abırnedi. boş bularalk topariadığ1 ismaıl aganın gozlerınden yaş 
Erzincan ve Bağ ~:-9' Bu karar müıS'tahsili çok 9eVindir. (Son PO$la Hatıralı) Ayna gfüi süıımüşiü. Ahmed, hasmınm gel.mişt'i. Kara Afnnedin yanbaşı ve 
dad orduları er. miştir . .Amlkaradan veril.en maltı. .Buna Ziraat o'kuln sınıf 3 den S.1'7 (Son Posta Hatıralı) hmnı !kesemedi. Gerisin geriye ça. kösteği tam yerinde olmılştn. 
kan:harmye de. Emekli Tü.mge • mata göre yardınıın şekil ve 111aih•i. Ahmed Yapar, ista11i1>tıl B:ı.kn'kö:v ildnei :istanbel Fatih Saraçha.nebaşı Hay "'la ayaik sürüldü. Hüsmen, dişl~rini (Arkası var) 
vairi şu.lbe rei.s - neraı Hakkı yeti haiklkınd.a bir program haır: ilılı: okııl 4/B doen Güler Atyu-, İstanbul darbey sokak s nlun.:ı.rad:\. Faruk Der. sııkmış canını dişine taık.uuş öyle 
likletinde bulun- Sutek,.;n lanma'19tadır. NU!l"OOillDaDlye caddesi. 3 n11ma.rad~ or man, istanbo.1. Gözteı>e Oifteha.ıvuzla.r gidi~rdu. Bir elde hasmını yen - Deli F ato 
muş ve oranın nari<tasını almıştır. Tepegös sok.alı: 12 nunia.r:uh Ya.lçın .Ka. mek istiyordu. Bu hal hcycanı mıı. (Battarafı 4/1 de) 
Necit k~t'asnın i11>yan ve asayi~izliği /zmit Halkevi temsilleri n:_ /.,_. ,,,_ va., +~-n1nı1 SanyeT Piyasa. caddesı 85 -:11.. oldu. Ha~aA ~ı'reil"r a~ga- · 

· N ,,.h ...,.Mf •• :Y..... ~ - l..llı..ı ~~ ~~J " J - birden kuvvetı tükt?nrek ko"-a koşa üzerıne edıt ıs~tini v mdmu~en İzmit (l-Lu8Usi) - lzmit Halkevi (Son Posta Hatıralı) numarada Bmt Giöer. fırladılar. Kara Abııned. daha ilk başödtüsü, yeldirmcsınin ;tekleri 
Necit ka' uı kum an :g:n a u. temsil kolu İzmiıti.n k.urtuluş hayra- Mih&T~ tlk o1ı:iU1 ıımrt 5 dm 4-5 Kitab eiden gidiyurdu. İsmail ağa, M:.ı - savrula savrula oo~ağın karanJık. 
lu.nmu.·,'!ur,Bilahare Am.asya redif fır mı münasdbetHe Andaval Palas ia.. M:oam:mer Tiryaki. &mit P~ nıa.hallesi ~ Hamam 90ka.k ı nama.ta. rad a~ şaşı.rmıışlardı. Onlar d~ lanna dalarak sıolwt soluğa anne • 
kası kumandıarllığıN:la bulunduktan mindeki kornedi)"i temsil Baıbri7e 9ıbnast 5S numarada. Ruşen De rada AdDaD Başaran, Kırklareli devlet yer'lerinden nrlamışlardı. !sm:aıl siııin yanına seğirtti, 
sonr.ı. zuhtır eden Amavwi Mal'isor Anıdeval Palas şehrimiz mir, İst.a.abuJ Be,>anl Taban<:a. 10kaı1ı: 2 dem.iıTollan kıSmı şefi otıu Erciimencl ağ.an;n dili damağı kurumuştu. rkı Ali onun sesini V<' türk:.ısünü ışi-
ü:yan :n! ten'ki.I etmiş. mirlivalığa ter sahnesinde bizçoGt doe:falar Damanda Slba2aa>ttin Noyan, Le1nıt. Blleeik a.vuiaıt Mebmed Desen de bırde: tince yerinden Iırıamı~tı, kapıyı 
fi eylemiştir. M~~iben A Balk~n dimi§tir. Dif mar.unu okla Baliık Desen, Akyazı inhlsa.ı-J.ar - Vay aksi şeyıtan!. F~na kaıotı' aQIIlak üzere iken bu d<.?li kızı iyi. 
harbinde Edirne ılen harekatına ı§- • Aıdapısan Ça.ıtl ~ Gazha.ne 10 • tılareslnde AU Onat eme Saa.dd Nazlı. dı kendini be!. ce haş1'amak ~yo1·du. cSen art!k 
tiTakle Erurne istirdadında fırkasil~ Sivas bel.ediye Tem vefat etti kak 2 n~ Fikret Gölday, Y07.Pd ista.nbu1 Bakırköy im; ort:ı. okolund:a.n - Tuh.!. Yenilecek be'. büsbütün aklını 'kaybettin. Bari 
bulunmuştur. Batkan h.arb'.nde .. 

11 
Son Siv'8115 (Hu~nJ>Sl) - Bir müddet. Seferberlik M. otiu Dol'an K. Ara.rat, 165 Nevin Kma.ytürk, ista.nbul Lilell - Abe, ilik elden yenılecek be!. timarhaneye gir. Beni belaya so " 

ra l O uncu ordu kumandanlıgı ve. ten beri kaJbinıden raQıabız bulunan isıtallinll Ki.idi> Muslihlttln m.ab.alleaJ Şair Fitna.t fJIOkJLk 4/2 ismaiı Ulusoy. - Bu, oğlanda dalgınhJı: vardı kacalksın. Bu yaptığın nedir? Konu 
kaletile Geli'boluda bulunmuş, ~un: l değerl'i belescliye reis.imiz Adil Tar. Fethiye selı:a.k 'l'l' nuoııu-ada. Cemal Balta K t t l be!. komşu ne d~r~e:r? ..• Benden dayak! 
dan sonra Umumiı Harbde 11 ınc! kan bütün itiımam ve tedavilere rağ Büyük muhtıra de/teri ar pos a . Murad ağanın hiç sesi ç1kımyor~ n.ı yemek istıyorstın!. .. > diyecek.. 
kolor.c!u kuman.dan vekaleti v~ kollmen maat~eıf lkurtulamam}ş ve Cu- Zo.JICU]dadr rueteler ba.flf Ra.ll.ml 00 Merzifon Sofular ma.h~Ues:I ~ll'Pi 90

• du. Fakat o da şaşırmıştı. Saıh.ıder. ti. Onu rta uzaGcta karanhğ'ln ara.. • 
_,ı h · ~ı. h ti 'sli~ vazi ~1 • • .__ k kak 11 ııumanda Selma. Canıoren, Bi. "'--ed 1 ık .. id" d b' cıın1 ... ~ 1 ı· d , 

OI'OU a ZJaıJXer eye reı ..,,... "ımartesİ g\iınii gıö:aennı na:yaıta apa. JMIJ" ellle Tar& Y~m, Ba.tıkeslr iM)Sta. d .n.r.ııı:n , yuvar arana U7..er-e l. sm a ır c.v~ı.s<= şe,t.tD e KOŞUyor i 
felerHe tekaüıd oluncaya kadar mıştlr, ·telgraf lllüdürü oilıı& Halük Engin. is. ga. M. Kemal ma.ba.Uesl 59 numara a Hüsmenin hem.şeri'leri bağırıyor - görürken agzından bir kel'me çı • 
• 1332 ye kadar. h~ete dev~ml Cena2:esi •a:t t 5,30 da ev.in<len tanbu1 SuKanalhmed Na.kilbend 90bk 62 Huriye Şim&elr. İstanbul Uok&panı lardı: kamadı. bağıramadı, fakat :çinde . 
eylem.iştir. BilAhaıre iıttık\iil harıbm. lca\dır1lerM göz ya,Jaıri içinde vali. num:mwla Neılret. desi 33 numaraö Mehmed Cakan. - Ha Hüsmen!... bir baŞka ses: cYoksa ça~mp :çe.. 
de hirinci Büyülk Millet Meclisi aza. komutan, doıduı ve bütün Mildi. Ku··çu-L m:ılriıra delteri - Köstekle!. riye alsaydım, İş otacağ:na va .' 

1 k b l R Beden terU-·esi iıti•are heyeti · ı·ı clinord K ı.n k lığındıı Niğıde meb'usu o ara . u.: met erkanı ve ık.alabalık bir halk Ödmdıs ~icl malmüdüril Tevfik ıny -s - Yetiştir çenge ı·. ••• rır ... > J" u. apı,Yl lM.lp yar-i 
lunmv,tur. Ahzıa8ker şubelerı mu-kütlesi tta~ından HallfeMk me!Zal' , kızı Arhaa "Öi'W, Uşak Işık mahallesi azalan İzmire gidiyor Hüsmen. ateye kadar has - içeri girdi. O gece lıer i'k:si de uyu.. 
Eetti~1iği ve E.\cezire ietiklal muha-Iığına defncdil;ı:niştir. ~sakak 23 numa.ra.da Sa.ha.bat, is. Şehrim.mie bulunmakta olan be. mını sünnüş bulu'?luyordu. Art~.k yamadı, her ilk.isinde bir cıru;'.y<-t 
keome~ azalığı gibi mü1l.im va.tan1 taıılıal ~ Dotapdere caddıt.sl ıst den t~iıyeısi. .isbişare heyeti azala. seyircilerin saflarına yanaşmak u. buhranı vardı. Ali kıvraud: durdu~ 
hizmeıt1er;ni ifa e~İr. Bundan bir bina kazanı<lınnıağa muvaffak oL mmzaraı1a. BmiDe Oenı-ö'L n bugün İmı.ire hare~et edecek- zere idıllıer. Halkı ne olacağını daha Fato da h.e-p göğsünün tümsek!e .. 
eonra C. H. Partlsi Nev~ehir kaza muştur. Nevşebir. w~e reisliği za.. Albiim lerdir. Heyet azalan lıımk bölge. iyi görmelk için o~?uğu yertlen a- rinde bir ~rginlik, bir sızı, bur -
teşkild.tını taoz.im ve ıslah ederek manında Nevıe}ıı11e bir de ta.>'!3'r~ Soma ma.Mreme bafkA.tibi Kemal öz.. sinıde tatlkiklerini ikmal ettikten yağa kalkmıştı. _Husı:rıe?, h~smına nunda Alinin .kokusu, ~elmiy€n1 teşlcilatı geniwıctmit ve HaHc-evine kazandınnl!ş'Mr. Kizı:lay Cemıye~· k6lı: ol1u aauır Ör.kök, ~ .... Seli.Dik solU'a Anikaraya dönecek ve Maa. ~ir türlü çen.gelı !eti.ştı_;emıyordu. uy(lru.yu Pekledı. · · 
itk defa Novş~irıde açmak. husu • re:ialiğiode aencleree çalıtarak. te'1c1

- cad4ıeısil a'I mıaı.aradıa. bora. apa.rtnna.nı rif Vekilliğine raporlarını verecek Ismail ağa da bagırmaga başladı: , l (Ark.asi var) 
sundıı meaa.i şarfeyliyerelı: modem 18.t!andlwn&§t'İr. • _ _ l lnGI _.,. :Meliba ıımo. t8'ıı.nbul KG.Dlıı lerdir, _Ahmed; ha oğlumt H. Z. U§<\lcfıgff ""'-"' wr•,.. 

~- ~ ~---- -

A med hasmını bırakmıyor ! 
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~---~~--~~o.:;-==-~~~~----e_____J 
u sabahki [T e~lig"' lere ~örej Saracoğlu kabinesi 1 Mısırda İngilizler 2 j _ Londra va Borlinde A kerA vaz·yet Haberler doguda vazıyet ehemmiyetle ~arşılandı bin esir al llar 

(Bqtarafı 1 ~ .. yf~). (~ ı. ~ci. yfada) (&,tarafı 1 mci sayfada) <~· 1 inci sayfada) vaffak da olmuştur. lngilizler hl! 

SOV'fe 
vemetler her tarafta mıha cdıhnı tanseverligı ıve kabilıyetı hakkında bi .. 

1 
T 

1 1
,. nun een. çe!kiTmeJdte olan kıt'alarını taarruzu Avuırtr.ıb-ab kuvvetlerll 

tir. vatandaşl~ına OO;m bir ~timad tel. mız r ~ evv: e ~ ısanm aras hır 6Urctte tnkib ettiklerini, ynptıklarını b dirıdiklerine Ör< 
n~---·.:ıa ve K !l_m_•a sahiUnin kin edecek sry' asi bir .mazivo sah'b batısına dogru yap.ıkları ılerleme bu talcib ihareke:tıl ·ı ·ı· 1 k .. b l F'=ı=~= . g 
fiV::JW'ttl ~J .r~ ı de ı · 'len d" · · e 1 gı 1 0 ma u • un arın 4WfllD ve Sunyeden gelen 

dala ID b 'rkaç limanında aS!teri ve strnte. olduğunu yazmaktadır. d!!K.~ e geç.1[1 . . 1~~an arazı:ı~~ zere Sovyet lcıııt'alannın gerılerile, yerı i kuvvetler drdıısu v· El Ale 
j!k hedefler bomıbalanmıştır. Times, Şükrü Sarac.oğlunun si. w 1 mevzı erını ef!l~Z .gunu mün~~Je merkezleri ve gcçid ma • meyn karşı ında:ki Mihv;r kuvvet· 

Voronej'in şimali garl:risinde dUş yasi hayatını belirtti!kten sonra :::ılaml~~~ır M Ik.1 bı~de~ ~a~~nuın ve ayrıca Rostof şdırile lerirun de gafil nvlandı.ldaıı anla · 

I' C'a maı:un ıkendini kurtarmak için yap ,ayıe diyor: . a ~r. a ... ~us> ... r. erKez esı- . a asyanın Karadeniz sahilindeki fılmııktııdır Et Afemeyn ile Kata· 
) tığı taarruzla~ dün de hiç bir neti- 1938 Belgrad konferansından mınde ~~lı kollarımız ve topçu. limanlar~ dahiTı~dc bulunan aakcri ra batakl&iarı arasındaki cepheni;. 

__ ce ve.ıımcmiştir. Bu muharebeler sonra BaM<an devletlecı harici larımız duşmanla muharebeye tu- hedeflenn yenıden şiddetli hava k 

B V ·ı esna.~mda tayyarelerin d~ yardım! nazırları. Saracoğ'lunu dinl · ~~ tuşmuşlardır. Cemrb kesiminde bomha.ndımAnlarına ti.bi tutuldu mer. ~.ve ceouh k..rsunlarındn dr 
U orı:iufar OfOŞJ OY• ile 63 A:.;., ....... an tankı !ahrib edil.. salaTdı memleketlerin.in nnı~hı'd seY.ar kollarınuz düşman ialiyetl. ğunu, Voroncz, Orel ve Vothof mı~ ayılmıı gun zMırrfı,~~-a_ı_1~1azı hharck~ler 

... ~"" \oloC' • ı . .:ı ğun b"ld' · ı-.-.:1 : ı_ la . o Uftur. er~c:::z.o;;ıe.;.I er e emmı gracl - Ro.stof hatbna miştir... . . . . . c7p'hesini !belki de muhafaza ede. nın az oı.uu u ı u:mış t:ıU!r. tan rında ~e~erı~ kuvvetli pi. yctli değildir. Cenuhda ise Mihve; 

ı 1 ]ar Orel ın şmıa~. ve şınıa~~ ~ıibis~- bıl~'klerdi. Bu birlik bozluduğu Abnan tebliil ~d~ ve. zı~ı ıbır.Tıkleri.k devam et. kuvvetlerinin bir taarruzu mah H 
U aşmıya ça 1.ŞlyOr deki sahada duşman millum mık. tahhz-de Balkan devietlerinin te- !Berlin, 12 (AA.) - Resmi tcb. tırd :k2erı dıdetli taanuzların Al - bir muvaffa.kiyet temin etınt-kl b 

• ..,. ---:-:- • tarda piyade kuvvetleri V!e. tanklar ker ~e-'Jrer istilaya uğramaları ve liğ: Mısırda El Alemeyn etrafın. ~an ~a kuvvetlerini~. ~ ~ücs. raber fngilizler tarafından du~u e: 
Rus febfıgı ıkı şehrm d ha la taarruzları~ı tekrar etmiştır. B:-ı haysıyet kırıcı muamelelere ma. da!ki çetin muharebeler devam et. sır muz.a'heret ve destegıle çetin mu. rulmuştur. Bu muharebe gününd<' 

. . . . d" d' taarrutlar çetın muharebeler neti- ruz kalmaları mukadderdi. mc!l...ıedir. Muharebe ve pike bom. barebderden eonra tekrar püslkür - her ı1ci tamfın ta are faaliyetı pek 
tablıJJSIDI bal lr 1 ces~nd~ ~.aY'!.ar~~~n yardımı ile Türk • Alman mualıedeai ba tayarelerinden nuire'kkeb filo. tüldüğün~ ve 11 Temmuz gününde faz1ıı. oimu tur. 1ngitizler, bilhasss 

y · · 1 (A.A.) _ Harkofun ce • gen piınkurıt:ülm~ştur... ..Ayni gazete Saracoğlu'nun lar ağır ~~ pek aipr ?<1Pta bom~- Sovye~erın 74 tayyare kayıbına Mihver Saıt'alarile gerilerindeki ve 
nub 1§1 şarkis' de Sovyet ric"ati her Volkof cephesı.nde Juşman taar. Türk - Alınan muahedesinin imza. larla İ~liz meV7.1lermc ve motör. mukabıl AllllQnlann yalnız 6 tny • Meısa Matrıuh"tak' düşman toplu _ 
iSt;amettenmyapılmakta<il!". Arka. ru2la~ı .~im 'kalmış ~e bolşevik- sı sırasında ~lman dostluğunun lü gruplara taarruz etımişlerdir. yare ltay.bettiklerini bildirmekte, fa. luklanna, münakalelerine ve gemi. 
dan len Rus kuV'Vctleri Don neh.. ler buyuk kal'.'.rb~.ara uğramışlardır Tü~iye~ ile lngiltere arasındakl Düşman ağır hasarlar~ uğTatılmış kat .~ov:et za~at~ h~kı~dn dünkü Uerıne, nyrıca Mersa Matruh ile Tob 
.. ge ·yecclderini görünce 11 Temmuz .gunu Sovyet hava kuv ahdı bag1an 1..aafa uğratmıyacağı. tır. Hava muharebelerıne Alman tcbliglcnnde bildirdıklerı Tnkamla. TUk araa•nda iş1eme'k'te küçük Mih 
~etz~eç~ küUe halinde geri vetleri 74 t~Y'}'are ka}'lbetmişler<lir. nı açıkça tebarüz ettirmiş olduğu. ve İıtalyan tay:yareleri 14 düşman rı değiştirici yeni mkamlar zikret. ver gemilerine ıtne.rroz etmişlerdir -

kilmckıt e Voroşılovgrad Ros.. 6 tayyarcmız kayıpdır. nu da kay(le1ırne'ktedir tayyaresi düşürmüşlerdir memdctedir. l il il . b ff k" tl . · f:r ha ın: ~laşmağa gay:ret ~tmek Sovyet tebliği İran ve Suriye nfidiseforiruien Londra ı 2 (AA.) - lngiliz ünsen Sovyet bafkomutanlığı nın r:~~ 0~:~;: ::ı~:nebu: 
teıd!irla- osıroı ile Don a.r~da .. wM~~=!. 12 (A.A.) - Sovyet soma T~rkiyenin gerek Almanya radyosunun bildirdiğine göre İngi. Don nehri ahas•ndak.i muharebe • nun daha !büyük ölçüde b~r İngi. 
Rw; orduları t&anmış bir va.zıyet. öğle .. teblıgı. . . . gerek m!ltte~ilkler karşısında ne ka liz kuvveden 1 O Temmuz günü lerJn şimalde Woronez, merkezde liı. taarruzunun 'ha lang ıcı olup ol _ 
t.edirlcr. Alınan orouları Stalıngra. Dün gece kuvetle~ıı V(}roneJ dar na"lilk lbrr vaziyete girdiğini E.l Alemeyn lbatl6ına dcmiryolu ü - Kantamirovsık.a ve daha cenubda msdığını ve mütemadi insıın ve 
da dof:.r.ru süratle ilerlemektedırler. ynlkınların<la Kantemı:rovsk çevre. !belirten Times gazetesi yaz.ısına zerinde Tel El lza istasyonunu * Doneç üzerinde l..isiçanska höfgele.. 1z tak 

1
• _ı · lm k• ldu 

" " ) C b sinde Liss!dhans'k kesim'nde düş.. .. l d t.m ,_. d" . d ııd ~ mıı eme v yeııerı a a ·.a o • Vişi 13 (~ . • -;- enu cep • · . ~ e e ·~rn e e~L~ ı~: gal etmişlerdir. r~n e oı ugunu kabul ı;e Worone. ğu Maltanın devam eden bombar. 
besinde umunu m ate mecbur ka- maaıla Çaı:PJ~şlard':· C~;nı.n .. . İtidal ve durustlük z.ın Almanlar ıtaraimclan uptec:UL dımarıile sn'bit olan general Rom _ 
lan Sovyetler şimalde !ıarbetmekte ba~~kt:~:nde onemı~ lı Çbır Türlkıyeniı: .i~au ve dürüst~ü~ Berıı·nı·n kanaatı· .. diğin i zım~ bir §ek ilde itiraf et - mel" ın bu hareketine nasıl bir ce -
olan Zukof ordularında:ı .ve KaL degı.ş r 

1 
mı.ştır. . . devlet ~emısın".1 . muvazenel! ~ır m:_'kte oldugu gibi Moskovadan at. vııb vermek niyetinde olduğunu bu 

kasy.ayı müdafaa etmek ıçın Volga Lond a,R 2 {A.A.) - ~nlandiya rota .~b e!m~ını temın eylemış. dıgı haherılcre dayanan Londrada gün kest irmek pe!k kabil değildir. 
ile Rostov arasında Stalin tarafın- radyosu, uslann Karelı bcrahın- tır.Türkiyenın bitaraflığı hem arzu {Bqtararı 1 inci t.ayfada) 12 Temmuz tarihli bir telgrafında 
dan in a ettirilm~ olan istihkirn • d.a !ki tümen ile ~·~~a. geçtjkle. edilmekte hem~ takrlir edilmekte mi~ ve~!~rlar. Tünoçe.ı:ıko ~ep. Almanlar!la ımütte!iklerinin Don nch .. 3 .- Garbi Avrupa.da ve Atlan. 
la:rdan şmeded ummaktadırlar. rmı bu_ a:kşa-m _bıldırmış'..ır. . dir. Tüt.kler modern harbin dehşet hesınm. bütun taarruz ~~gesınde ri üzerindeki Sovyct müdafaa mev. tıkte.. . .. . . . 

Londra 13(A.A.) _ Mos!kova • Bu türnenle!i: ~ava kuvvet1erı lerini ve !komşularının iz.tırablan- tamarml~ ~.ldığı ve duşmanın zilerine üç istikametten taarruza de. lngılizler, dun a~~m ıkıncı defe 
RoStof e!ıirleri arasında mühim deSt_e'~~eme!kıt.e ıdi. nı çoık iyi b'.ildilkleri ıçıin etrafları. ?a~a bır rnudafaa h?,zır!a~asına vam ettik!lerini, 300 kilometreden olarak uzun menz~lli b~zı .~ombar 
b' d ~ 1 meı"kezi olan Voro Bütün taa?TUzlann J>Üskürtüldü nı kasıp kavuran hari>e elbette ka ımkan bırakılmadığı soylenırse ha fozl b' ph .. "nd dıman tayyarelenle lr.gı.tereden 
n:J·ın e~.ı;;;:n~a on beş gündenbcri ğü söy1enmeıkteclir rışma'k istemezler. ta edilmiş olmaz. zın a b'~""- e'tuzken ehza~nımh'· 1250 kilometre mesafede bulunan 

Bcrl' 12 (A.A ) Ş"k - S Alın t bl'ğl · 1942 lı n·· "k en Ul}'UK an ve ~va mu a~ D · h · "' ho b şiddetli muharebeler cereyan et ~ k • d ~ı ın, ı::ı..,,,' ..J.:11·~ u ru .a: k t~.n Aelını etarı ), uyu rebesinin ceıeyan etmekte o?duğunu 1 anzıg ~e nnde ~gılr ~apta ın "'~ 
mektedk. Maltepq as eri lisesm en ra<!Og unun ~Vt:ıu ıge tayını ve a 1 an rruzunun başla- b ild' dikt . dah d 'w b ar atmı~ar, eruza. tı mşaat tezgiUl 

Dün geoce yarısı neşredilen Sov Bertin siyasi ma."rlillerinde ehem. dı.ğı in'tıbaını vermektedir. Bu ta. f .1! t•--en L ,.~ :tika ıger aı.Aı 
1
te.. larına ve şehre nğlr hasarlar ika 

YüzlPrCe genç Harb . tl belirt'ı--•· ed' ed d .. . erruc. ........ ıoa:ıısetı ten sonra • . ı _ _] • A1..___ ı b yet resmi tebli:i!i Don nehri kıyı. ' mıyıe e ıuı~t ır. arruzun ner e uracgını tahmın 1 1 1 
R~..ı h . . ]QK etmı ;ıeıuır . .M.IIIJan ar, u tayyare 

-o • Ok 1 t• S wl Bel' de Al ·ı •-~y . k• . ...;ı.t man ar n n v=o:şa şe Tinin m. l d .. d- - d- .. - 1 d ' Al 
Jannda m'\lharelbelerın devam .ve U una geç 1 d ;:_raoogy ~~ 'd manya l .e 0ı,.ıııçge ınt an yvr. UT. cenubunda diğer bir ııehri daha er en dor d~ d UŞr~}u: eT lr, İk 
Ruslann Kantemiro\1kayı · tahlıye (Baftarafı 1 inci sayfada) b?S"'sa~una~ ~er ı am\ et~ıs A.Skeri mütahassıslara göre AL. zapteylcıdiklerini ve bu sebeble Sov m~nH tA?'Yar wen ~~ tye şa11 
ettiklerini biklirırne-.kıtedir. . . ns1t heyecanlı bir nutuk söylem§itir. ~J~ :y~ o ara ı:ın~~· ta. ır. m~m başkumandanlığının ç~ıxliği yet müdafilerinin durumlarının fe. sa •. rıne agır haıff A~a taauu.z 

d 
R~slar .ayni ~anda L1sı~a ı Komutan ezcümle demiştir ki: seti ye.nı; so~ slinen ~nı.. e ı sı~~- h~flere karşı art~ dev.amlı bir na bir iıale gel11diğini haber vemıek- e7ış r ;yrıca ~ h 'U a~ ~1~-
ahı tahliye etmışler ve yenı mev- B .. 1 .. . . . nd yem aşv ıı-•Stna Sıııt! duşınan mu'kavemetı bahıs mt;!vzu tedir ve eğer bu haber doğru ise re '"" ngı tere cenu sa ı erın e ır 

zilere çekilmişlerdir. <i u guzc torell'ımız~ • şu ~ a, sure-tte bağlı bulunuyordu. u olmaz. Bu hedeflere bu yıl için. Don Doneç batıı kavi : dek' Sov den~z teşcıkkülü dahilinde seyreden 
Almanlar mühim kayıblanna kut8al hatıTal.~r ve .tarihı hakıkat - Ankara suiknsdçilerinin muba. de vanl~ır. t k. d!t 'l Rost ; ·n h .

1 
: iki lngilıı. muhribini batırmışlardır. 

rağ!men ilerleme'ktedirler. Voronej blerllc ııdyr!ca aüel~mıı vef 0,~rladnmJ§ kemesi vesilcsile yapılan hnrici te ' yt:raf1aurvıvn_,aerıde b ok şeL:ı t ~el:ıı A1man denizahıları A:lantikte 
. ~ l u un ugunun eweytte ar..dn ası 'WL.'"sl IT'::..n...: • • k «Vaziyet vahlmıı o n n a ya m ıolr en - , 

1 ve Don n€hri boyunca n.US ann va 1 Ç" kü' l t'ı_""'l S _ _ı M'll: şeuuu ere ı uıı.ıuyenın Karşı oy. Moslrova, 12 (A.A) _ Ro'\:rter keve maruz lbir hale geliyorlar de ve Amerika sahil sularında yeniuen 
• . ı..: ,md' n z. un s 1Klla avaşlnaa ı ı agva affak 1 S w "' J ' • 00 h 'nd 18 kli 

zıyeti V~n ırlrn. f 
1
. ~· d ŞeEmiz Büyük İnönü' ye ka~rli:ah- ~ m~~- ~-malsdın~ aBeraco

1
. g. ajansının hususi muhabiri bi!diri- mc.ktir. 1 t 6._o. ~~n ıı.etnı c b na yle 

Kalenınde A an aa ıy"'.ı e - l ~- T" ·'- 1 .. ı_._ '- unun mwruıı ro u o ugu r ın. yıor: G L d d 1 d'W h gemısı ıoaUrrnı ar ve u suret e 
vam etnrektedr lıx yapan ve ur~ u usunun yu~eıı;. de belirtilmektedir. - en.e on ra an ge en ıger a.. Temmuzun birinden beri batırdıkla. 

· heyecan ve hatıralarını taşıyan şu ----<>--- Rus kuvetleri, Voronej şehri mü herler, .A:lmanlnrın Don şaı'k aaha. . . ,.
00 

OOO k 

Al Ordusu • ı d' · daf h d · D Ch h'-11 . rt gemı tona}lnl "' . e çı ar • man mütevazı bo e ıye bınasının mane. Mı"l l"ı Şef'n foto "grafları aa atların a inatla davanmak.. sına yanı. on ve .. oper "!e luen mı~1ardır Şaı'k cephesinde, Mısır -
vi huzurunda bu kuıtlu günü yaşa • tadırlar, F~aıt bazı nokta!

0

arda va.. arasındaki sabaya mutemadıyen ta. ~ U · kd ... d h b I d 

k · K kk 1 H lk · 'h 'k _ J • l: 'kl · · da ve za ogu a nw are e er e r a arşı muk.tayız Ta~ ve te•adüfün bu ırı a e a evme z.iyet ciddidir. ze ı tıyat uvveuen sev etti erJnı d rk ı1bA A At agonrog büyük fii;fu.na minnet ve şükran he. to"re:ıle kondu Cepheden Kızıl Yıldız gazetesine ve bu 6uret1e bu sahadaki Alman v1 a~ke e -'~elg~ dı ~~rupllb ve -
• • · - efi.,_ lk et] · d h • anlı ce..,.. erı e aoeta u mu • 

t
• pmuzın borcudur. cönderilen bir haberde şöyle denil ve mutt ı.ıı;: uvv erı a n §U11 • h b 

1 
_ _, ok . 

1 taarruza geç 1 Okul k.omutanı pundan sonra şu Kırılklkale, 12 (A.A.) - Milli Şe. mcıktedir: diden bir rru1yon insanı ç.ok geçtiği h~dr~ e
1 

c.ıııe yharış eltrnkt ıdsteyen ac 
.. l 1 . w •• fi . . halk h dı ttik.. "b' !L 1 . ~· ,_ d b' b' a ıse ere ne oma a ır. . aoz er e taldbeeıne 90n ögüdlerına mızın evimize e ye c Cumartesi günü Alınanlar Don gı ı oun arLn şımllıye xa ar ıç ır K D 

Vi.şi 13 (A.A.) - Brr telgraf, Al. vermiıtir: leri fot.oğraflan dün merasimle şe. nehrinden yeni kuvvetler geçirt askeri harekette misli görülmemiş · · 
manlann Tağanroğ'da taaırruza cıSevim'l'i Haıibiyeli?er, bu mutlu ref mev1kiine konulmuştur. meğc çalışmışlaniır. Cuma günü derecede Çdk tarrkları bulundu~'\lnu 
geçtillcler.iıni bililirme:kt~ir. a.ün münasdbcitile eon öğüdlerimi şc'hrin yakınlarından nehrin doğu da iıaber vermektedirler. 

iBerlin, cenub kes~nde Alman ••:dere şöyiece hüla~ etmek isterim: Tun usa birçok kıyısına kadar geri atılan düşman Alman başlcomutanlığının Har_ 
ıilerleyişinin muvaffru3:;yetle de aıJ Her muvaffakiyet ye tekamülün, H deste!klenıniş ve yeniden ilerlemiş. kof • Kunıık anha.sından başladığı (Baftarafı 1 inci sayfada) 
vam ettiğinden ve Rus taarruzla. varile hayatındaki hizmet ve meı'u aceri Semavi düştü tir. Ruslar el'an şehrin müdafaa büyük sevkülceyş yarmasını Woro. 
rının akamete uğradığından bah • liyeti artnacağını, dün laciverd el. Tunual2 (A.A.) - Şiddetli bir hatlarını ellerinde tutmaktadırlar. nez'in zaptından sonra cenub do _ yapılmış. Ü3 ve tezgahlar ağır ib.ir 
setmclttedir. ibiseli lise taldbeleri iken yarın ha. fırtma esnasında Beytsafer maden Fakat Almanlann derinliğine nü- ğuya ve cenuba doğru büyük bir hücuma uğramı~ır. 

---o 1'.i efbise)i Harıbiyeli olaC:.ğınızı or. Ç'e'\'Tesine uzun ve geniş parlak jz. fuz. edti:ııildiıkleri yerlerde vaziyet eevkülceyş çevirmesine tııhvil ey • Hemen ııy~i zamanda başka bom 
M d durgunluk du ve miDetin en 1'.uvvetli gÜven ler bıra'kan gayet iri bir Haceri va~dir. Voronej'~ cenubunda !ediği malum o?duğuna göre Don ve ba t~yyarelen pek. a}ç~t~n uçmak 
0~ ısır a kaynakları ibulunduğunuzu asla u. Semavi düşmüş, yangınlar çıkm<ı- ve bıllıassa Kantemırova çevresin. Choper nehirleri arasındaki sahaya auretıle FolenSbu~ ~a bı~ ınş~at te.z 

b 1 nutmayınız. MeıSlcğİniz ve yazife _ sına, sel gı'bi yağımurlar yağması. de büyük mUharebeler cereyan et- mütemadiyen yeni kuvvetler ıev • gthına taarruz etrnı~rdır. Brr kaç 

Yine aş ıyor _ niz Türik yurdunu korumak ve yük. na ve bu bölgede'ki bütün ekinle- mektedir. Almanlar buraya dur. ket:mesini tabii gör.mek liızım ge _ lbombıı. kızııkıların üstünde patlamış 
eeltmelı: okluğuna göre, tercfi k.a • rin harab olmasına sebebiyet ver. ma~ takıvzye kıt'alan göndermek lir. Ya1nız! m~~l Timoçenko'nun tır. . . 

Kahire 13 (A.A.) - Gar~ ço - dar ehemmiyeti de hüyüktür.» miştıir. tedirler. ne ynpacagı layıkı1e anlaşılamamak Bombardıman serv1aıne mensub 
lünde dün çarpışmaların mıkyası . Okul k.omutanı alkış.lnr ara-sındn tad ır. Acaıba Sovyet kıt'a ve şefle. 3 tayyaremiz gündüz.y~pılan bu ha 
azalmıştır. Kaybctmi.ş ~~dukları bıten nutkundan sonra, mezunların ( "S p t b ı 2 5- · ) rinin bariz vasıfrları olan inadla reketlerden clönmemıştır. 
araziyi geri almak içın auşmanın birincisi Mehmed Y\ontar arkadaşla l on QS a,, nın U macası: - ~12) mukavemet keyfiyetine o da tabi Dünkü Cumartesi/ Pazar gecesi 
teşebbüsleri a-ka~te u~a•ıım ş. - Yl adına muka'bde ederek deruhde '- olarak valk.it pek çok geçinceye ka. bomba tayyarelerimiz düşman sula. 
tır. Ele 8'eçirilen mev1<iler tarsın ettikleri vazifenin yüksekli~:ni müd- Bunlcutlan 30 tanesini hallederek bir arada yollıvan ha dar gimdiki hareket şeklinde, yani rına mayn dökmüşlerdir. iki tayya. 
edilmcıkttedir. rik old~l~rını b'clirtmi~ ve törene olr..nracumam bir h4Jiye takdim edeceğia bulunduğu sahalann müdafaasın ~ remiz dönmemiştir. 

---o t son vK~tJ.ıştir. A • • Soldan sağa. dol dan bümutün vazgeçmemekle be • Alınan tebliği 
Kahire elçim;z kra a ~ Askeri Liaesmde 1 2 a 4 s 6 7 8 9 11 raber ~eri çdkihneler icrasında de. 

l•tı·matnamesı" - ı· verdi ~o~ya. ~ (AA) - Kuleli As. ru: vam edecek midir~ Fakat, gazete.. Berlin 12 (A.A.) - Resmi teb 
kerı Lıa.ceının 9.? ncı yıldönünıü mü 1 - i ' s:.U.d Ba. l nüun bugünkü nüshasında dercedi. Jiğ: lngil erenin cenub sahilınde ha 
nasebetı'le bugun mektebde bü:>iillt lid Zly.ı t: .:ıklıcl. len krokide görüleceği üzere mare. fif muharebe tayyareleri bir dü • 

Halk elçimizi hararetle alkıı· bir tör~n y~:I:n:ştı~ Tören C6na • hn ı.ızetm'zile ~·- 2 şal Timoçenko'nun bugünkü cep _ mnn filO!SUna meruıuH 2 muhrıbi ba 
lıyor, kral kendi•ini yemeğe sında lıse m~uru soylediği bir nu kan ttır lka:resi hesi bu hareket larzına mü.5aid de. tınnıi!ardır. 

alıkoydu tukla mekte'bın şanlı tarihini yaşat. (81. 3 ğildir ve Woronez §imalile, Orel ve Dün gece Ahnan hava kuvvetleri 
Kahire 13 (A.A.) - Anadolu a- mı" ve gene mezun olan gençler • ~ - Kalbunbıı Riyev bö]gclcrindc!k:i So,ryel taat • ağır çapta bombalarla lngillterenin 

jansmın hususi muhabirinin bil - den bir talc:lbe buna mukabele et • geçlrmr..i< (61, Ai 4 ruzları muvaffa olamamakta de - şark. aa.hilinde 6tratejik hedeflere ta 
dird iğine göre yen· Türkiye sefiri miştir. ya.vrusu <3>· vam etıtMerine göre bunda sebat arruz etmiılcııdir. Saint.Georges ka 
krala itimatnamesini takdim et _ Tören güzd bir geçid resmi ile 3 

- Blr oyun 5 ve ısrarı endi e ordulnnnın çok nalının cenub kıısınında bir ticaret 
iniştir. bitmiş ve müsta:k1be1 subaylıı.r•mız fi.le-ti ı 3 ı, Koyun yakında çdk fena bir durumla kar. vapuru bir düşman kalilesine kar 1 

Bu sırada Türkive ıle l\J[ıs r ara. ahaıli tarafından şiddetle alkışlan • r:ı.vrusu <t • 6 şılaşmalarını daba ·uvvetli bir ih. yapılan bir taarruz esnasında ha. 
Gtnoa dostluk b!r Jdefa daha teba- mıştır. t~ı -;c::;~ikm~~ 

7 
--. tımnl dahiline sdkm tadır. sarn uğratılmı~ır. 

liiz etitrilın~tir. (6 2 - Mısır cephesinde: Dün alqan Flenaburg şehrine 
Saraya gidişinde ve dönüşünde Denizlerde ~· ·- Eski Arna. ı _-- · ---- Tarafeynin nislıi bir sükunla ge. lc:ar§ı tcsinriz bir ~kı.n yapan lngil~ 

Sefir ha1lk tarafından hararetle al. (D-·t--~. 1 inci savfada) f.J • dı' .. . 'ki .. ,,_,,_.,_ kı-~ b' d bomba tayyareler! Pazar geces'l ~ ıu-u ~ vu noı: kralı (f}. çır gı ı uç guıuu& ..... ır evre. . . . .. . d k 
kı.şlanmıştır. merlkanın At:ıanti'k kıyıları açığın G - No'a (•), 9 den aonra 11 Temmuz günü gene. D?nzıg ara:ı:ısı uzel'lne e a in et. 

Nahas paşa sefir:n '!<a.bulü sıra. da topyekfın 116 !bin tonilato tuta. Bfr c!amln ha.va ral Ohinlek. c~phesinin gimalinden mışlerdr. 
sında hazır bulunmuştur. Kral se- rında 18 düşman tkaret gemisi b:ı. dahllfnd .. iS..""lll et. lC il yani El Alemeyn mıntakıısından Yangın ve infilak bombaları 
firi yemeğe alayoknıak suretile tırmıştır. tttı yer CS). _ büyük havn kuvvetlerinin fasılasız Danzig'de ikam~ah semtlerinde 
'rürıkiyeye lkatşı hissettiği alfıkayı Bu kayıplar, Temmuz ayı başın. 7 - Sn bbı ( ). 3 - Ltzzetıı (5), Anlam m. gnyretlerle de!:te!lded ıği mühimce maddi hasarlara aebeb olmu,lnrdır. 
g6Stcrmiştir: danberi Altlanii!k, buz Okyanosu 8 - Bir medls (4), &rabrr ıtı. C - Kiııaye (3),Blr ermeru .ismi (6). zırhlı vl! rnotörllü kuvvetlerle gar. Yıkılan bir haı:itanede birçok çocuk 

---o ve Ak.denizde denizaltılarımı; tara 9 - K<>ktılu bir ot s:ı.tıcısı mı. 5 - Vazgeçmek n>, Nota (21. ha doğru dcmiryıô,}u ve şose boyun ölm" tür. Hücum eden uçnklann 
Eski Fransız başvekili fından ilxıtınlan düşman gemHeri- 10 - Vücudıın bir kısnu (GJ, Ct-ml 6 - Bir ttnk (2), ihtiyarlar.ıa..k m. ca ba~ln tar:ı.ında bir taarruza geç.. 4 Ü di.ışürü1rnüştür. 

T · 225 900 ~ ·1:1+- t t eda.tı (3). 7 - Bir harfin okunucon (2), •cllr (4). mi• ve bu taarruz 8 kı1ometre daha ••••••••••••• .. •••••••• ............................ . ardieuye inme ı"ndı' nın say lill . ı.vnl WN' u a. • .. .,, 
rında 34 gemiye yükseltmekte ve 'I'ııkanclın a.şaitya dotru: 8 - Bir patlıcan y-mı~i nı, Bir garbde lbir istasyona kadar ilerle. Son Pos".a Matbaaaıı 

tt}ı işi 13 {A.A.) - Eski başve • bütün cepbe1erd<'ki düşman malze 1 - ti toııra.klarunızdıln peblivom renk (2). mek, 18 Mihver ta ı tahrib edil _ 
1 e~den Tardieu'ye felç isabet et. me ve iaşe münakalatına ağır bir :ı·ctişt.iraı bir saba C9l. 9 - Tt'rsl ezl;ııet {l), Mader (3). nıek ve çoğu ltalyan olmak üzere N~ı M : CIJıad &ban 
~. Vaziyeti ağırlaşmıştır. davoo teŞkil etmektedir, Z - Bir uzvmnuz (2), Tutuştur !3). 10 - Tenvim etmek (7), J500 kadnr esir almak suretile mu. a&ntnt: A. Ekrem t1ŞAELIOİL , 

Havalarda 



1 Sayfa 

' ' Hemşire Aranıyor 
hletmemmn maden hastahanesi için Kı:zılay Cemiyeti Hem7ire 

me'ktebiaden diplomalı ve ameliyathanelerde çali§mlf tecrübeli bir 
hemşireye ihtiyaç vaırclır. Hastahanede ikamet etmesi meşrut bulun. 
duğundan iaşe ~e ibateıi hastahane taretfından temin edilecek ve 
kendisine J 00 liıraya kadar ücret verilecektir. Talip olanlaı.ın hal 
tercümelerile birlikte diploma sureti huy velii.kael ve evveke çalıı 
tıklan yerlerde almış oldukları bonservis ve üç a.ded fotoirafı. 

(Ergani Bakırı Türk. AnonirnŞirketi İfletmeei direktörlüğü.Ma. 
den) adresine göndermeleri ilan ıı>lunur. 

Devlet Denizyolları 

MDdUrlUğü 

işletme Umum 
ilanları 

13-7-942-19·7·942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımı:ıa kalkacak vapurların isimleri ve 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

r 

- Salı 4 de Ak.su, Cu:ıa 4 de C1111ıluıriyet Galata uhtı. 
mınclan, 

- Camsrtesı 18 de Kadeş Sirkeci rılltımuıcla.a, 

- 4'arı ahire Ucla.r 1apılmıyacaldır. 

- Pazartesi, Carşamba Ye Cama 9,50 de Sus, Comar. 
teı;l H de Mara&az, Pazar 9,50 dııe Sus Gala.ta rıh • 
tı.mmclaq, 

- Pasarleıd, ()arşada ve Cuma 8 de Maraba Oalata 
rıhtımından. .'\yrıca ~ 20 ele Mersin Ye (,'11,, 
martesı 20 ile Afttal.ra ToPhane nhtımın&ın. 

- Sah Ye Cama 19 da Bartm Toph&De rıb.tmauı61.n. 
- 1ş'an ahire kadar 1apılau1acakf.no. 

- Çarwa.mba U de nur., Ctun.arleıll ız de Menbt str. 
keei nMmuıulan. 

- Pau.r 13 ff bmfr, Pe~ 13 de TırbaD Galaı& 
nbtımııdaa. 

NOT: VaPUr aeferlert hakkında he!' ı12r11l m&ldm&l apf1d.a telefon 
DtllDlll'8ı1ıaı 78.zılı acentıc!lermıizdec ~lı'l:loi:r. 

• Galata lt&t A.oeotellli O.la.ta nhlnnı Llmanl&r t7Dl9l 

lılllıdtı:rltılü biDul "1tında 4230 
<k1M& evbe • - Galata rıhtımı Mınta.ta L'man 

RelsLii büıea &ltmda 40135 - 6rkMi, Y°'°" Balcme 22'i40 
(1546) 

Küçük Sıhhat Memurları mektebine talebe 
kabul ve şartları 

l - ~ Cüılllhıuiyeti t.ebaa.5Uldan -....: ve ,_ ıs den aşalı 26 dan 
J'1llulrı ...,.,,,...,.N dl den J11ka.n elanlanll lll!lbrWde ltişlli kalma. 
IDMlllS olaca&t .... 

1 - Orta obklaa pek tJi Ye b'J ~ce.ie mfltl'.m olmalı: clJ9e smıflarmıd& 
Wr Y~ IW -e lasta olmmlııe olanlar tercitı edıGeceık.tir. &marJa 

bdılıo ~·- orta d~etller <le atam .• 
1 - ~. bliUiıı eYftkuu ~ı-...uş oldııi1I h&We cWdr(lelel'J• 15 Ey. 

lül ım t...Jhine bdM' Leyli lıı:lSllll lttlı Sıhhat ff toUmai Ma&T91U'l 

Veid.JlltiM, Delaari kanı lc'a baAbul SıJıluJ ve ~t.-i ~l•veaet Mil. 
firiitü yasrluiJe Okul Hür!tirliiiihe c-öndtteeeldenlir. ıı:a•ut m.ame. 
leaıi tam eYl'ak ~ müracaat ıırnına .-.e J"&Pıl ... EYnkı elısik olanlar, 
l::a.m••ladıklan taıihe kadac' miiracaa.t etmemiş ~ılD' Ye laakiarmda 
8l'Dlllele 72o1Hlmaa. 
Gindfdleaek tt9İnlar ·-lanhr: 

.t. - Nülos .ktivlyet ciiıAlaaı allı yeya tucUltU ınarett. 

B - Orta *1 şell.a.detnH1esl •!'Ilı .. naba fada oklun~ olualal'ın ~
hadetuaııne ile bb'lilrie ta.hsil nriiddetlerfnl ias41.1.1ı: ede& resmi 
ye91ku, 

C - Basalmtş örnetine .,,_ ve ii8tünde tasdikli rototrafı buhman 
.. sdıJııat raporıı cBu raporu hasta.ne ba~a.blbleri u.rfl.&yarak 
tiııltı&nli aWbürle)"Cedt ..e llıtekll ı&rahndan miilaiirüi sarf ha. 
RRde oWak ıöDderile<ıe~.I) 
M.aymel« Anl$ra, Sl.a&, Dlyartıakır, ~p1..., Niiwume 
haet&ndeırile tstanbaı Coea hastııhaıte&inde v• tz.nıJr, Bıırsa, 
lton:ra, Ad&Da. SıLmınm, Bıı.lıkesir, ~ :Mf"llllrileL hastane it'. 
n..de J&pt\aealt Ye ıstritliler bu ~sin btılWld•tu ri. 
li.Jetlerin ~üılı.l.t 'e İçtimai Maanınet Müıd.Qrldklerlne blnat 
miraeNK cdecelderdlr. 

D - C*t«hn oklllda.n ,eya mali.atin paWen alınmış jJi hal 
Wıch. 

ıt - •.s X 6 boy1lllda. ti' tane f~f coepheden ahnm"} Ye lnoe 
kf.tııda basdall$ olaoaMır. 

l - Le7'1i kıpnma. kaiHll edikilii kmdllıine teblit olwnlar okııJa iltihak 
edıefteta, önıefl 3.f&i'ıfi yazılı "' noterlikten tasdlHi bıtr taahhüt ıene. 
cl.İlll bitlikte citünnete mecbw...,.ar. Taalıhüt senedSI& veya ômettne 
~aıı ııenedle miiTacaa.L edecekler ta.bul oluırmaıb.r. 

Taalılltit eeDedl öroeft 
Le,ti ltÖfÖk Sıbbat Mem•rları mek&eblne al..a.rak tahsll edip menn ol. 

llıiw •. 8llahM ve İpti mai :Pt!t uend V~IeıllnJn tavin edecetl vazirede btt 
pi ...._. Jı:ab1ı1 ~edltim ve1a Lıalı•l Nlp te mu&nea mödl.leti bitirmeden 
~ ~ benl!n lem sartNllmlt olan ,.rayı tama.men ödemeli ye 
.. faabNM. ~ muc:ıbiaoe ))mdcm l.<ııtenecek para ~n i)demek mecburi. 
JeMmie 0~ tarihteıı lUlıaren '1ı 9 fai:z yürötül:mf.61ın.l blnıl ve taahhild 
eJterim.. İma. •e sarBı 1.ka.meıt.h ad1't <Jl 

Y1lbnıla ..._ Ye JMivl7eıt4 7a'llh olan b1I taalıhütna. 
me muof.lı'ooe ödemek mecburJ~Mnde balundvta hıeır den Jdı için Ud ,;is 
Hn. olmak ÜMl'e bUıüın bhstl mücfdeü tebı cem'uı 408 ]Jn.y& lıı:adar ~ı. 

t....ue benılteı' bo~la bılıttie miitesebıU kdU Ye müo.. 
telllllt miih•shd' 'IMll'tla sıfa&lle öclqece(fm. 

Kdl.. meal.eti •~ sarih adresi 
«6'758• 

Maarif Vekilliğinden 
Bu 1'11 biMlıe aaa'at su.llarlle Jl'Pl •ta otWl&rına ahnacak Para&~ Jll,tılı 

taıebalo ın:jjrsıı4>ab JmUb&rılazı 29 AiUııtosta vilayet llleftederlnde 1aptla • 

~. Ba. JmtUıao1ara rlrmck isil1enlerin .,artları ötrenmek üzere 1'fwll 
Mildürlfddcrlne müracaa.l f'fiıneleri liLEımd:ır. «'7'8b 
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KATIYEN 
IHTiYARLAMIY AN 

KADININ 

1 Asyanm içyuzo 
(Baflarafı 3/1 de) 

Cürü:tliler; patır.dt.iar yeniden baş. 
ladı. Şairin dediği bugün gene, a -
lem gene dl alem, devran gene ol 
devran( .. dır ••• 

* 

Temuıaz 13 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

SIRRJ Müellif, kahir bir surette Yahu. Alfr.eı1 U.Jere, Konra askeri orta okulun.a Ye l'ediJdl ba.ıırlama aria 
dileri tutuYi<n-. Fak.at medeniyet her olnıllarma talebe alm.ıJor, 
zaman için eevi'lmez, gözde ohnaz. 1 - 1.E7ICU.N% de b&sla1ae&Jt ,.eni ders devresJ l~o Konnda Kuleli. 
Siyoniz.ın, sayısız Yahudileri için AqehJnle Hal~ Ye Bursa uked UlıelerıUe ıtonşa ukerl oı+a olııalunmı 
hissi ve arndi bir i'hnyacın cevabı. ve ltaYMri l'tdikll erbaş hamlama orta oblımım her Uç sanıfma, Hersi. • 
d\r. Ve eğer Otı'll devletçilik hakkı fon ~ ob.lmuuı birinci, ltfod. üçüncU ıaoıftann&, KınJdcale an•at. 
da verilıre; biç ,üplıe yok ki muha. olnıha Ye Ankan IDUIJlti cedildl olnıhıDUD nlnız blrincf suııflarma maarif 
ceret meıeelesi kokünden haTLedilmiş lı.e~n. ~f o"'fa oballarmclan n Dk okul memn.Lanndao tale~ 
olur. Lakin Siyonizm Arab halkının aluııacaktD'. 
acı ve köpüren düşmanhğırıa ma • 2 - Alınacak bl*1ıtn Türk Jrtandan -'ınası, sıhhi muayenede satlam 
ruzdur, Bu düşnanlı.3' hi.y de kolay o*maa. wı ~ adedi lhtı1a.otao ta&la oldah t&.kdinle 1a.pdacıak Meme 
kolay ortadan kalkacağa benzemi • tnnavmcla banması Prtt•. 
yor. lngı"gzqer asla Filistin manda. 3 - TahlUi teftırdenler, her ne nbeble oluraa olıhm ~mı btbtitaıib 
eıni terk edecek değil:lirler. Zira Ye7a k~iiltınuie olanlar, bulonduklan obDarm eon ırmavla.rıncla smıfta 
Filiştin Hindistanla Süvevş kanalı. tt7a biU.ün~eye blmaş olanl&r, 7.,,san, bo7ları ve Atır1*lan askeri llsfo. 

nın hava yolJarlnın müdafaasında Jer talbnatmdakt hadlere anwı olımıa91al' kabul olıınmuıar. Yalms re. 
esMlı ve önemli bir noktadJr. Fi • Ali erba$ hazırlama oc1a okullanna bir ili üç eme ıamtu tel'ketmlt olan. 
li9tİn mandaeını muhafazada daY<!· lar almablUr. ' 
nıFmaei güç a~i,sizlik; ge~inlik ve 4 - Bu tıarlla.n ta.fıyaıı ldekH.lerlıı bcdandı.Alal'J Jeriertcı uke:rl..lk fllbe. 
umudlar:n ç.ölküşü demek olduğunu lerinden diter ka7dl kabul prtlanm 6trmıneler1 ve okııl\ıt.rca l!JtülDer 
unutmıyalım. Si~nizm pek te öyle baöala J&PıJmalcf..& olan bhlduı neticelerinin ııeome •ınavl&rma DdM 45 yaşmda olduğu halde yuzUnde hıç 

bir çi~ı. ruçbic buruşuiu yoktur 
Açılc, )'Umuşak, ve bir genç krzınkl 
gıbl kU3Ursuı bir dtt, Adeta btr ha· 
rıka denebilir. Faka& bunuo CeDoi 
bir tzahı •ardd-. 

parlak surette müe915İr olmamiş: ve tamam.laıılrak ~\l!e;in bD aıatiara ,irebUmclerlnl teınlu iobı 15.Ma. 
gerçekte Siyıonist1ere lcarşi c;evn1 .. :vıa.942 &!ıa ~ea birer cUletçe Ue ye ~ ikamet adılesltttnı Ye ııllfusa 
mi~ hulun.an (n.giliz süngiilerine da. b111llı bahmchllı:lan 7tTlerl clikıkçelerlnde c~k ~ derhal P'melı 

~ olml müdiirlütlerfae m9no&M etmeleri n m.aa.nt Obllarmda yanmaktadir. 

4&e. bu, V17ana Untv...ttest pro:. 
feaöril Oı . Stejslr.al'm .ayam hayret 
keşft olan ''Biocel., llt IM!Ucaldit, 
"Bioceı., her yunuı,all " k\.1$W'SU2 
cj&d için elzem ola.D ~le$&ırkl 
kıymetli ve t.abıi unwrd~. SlmdJ, 
penbe renkW.t Tokalan kl'emil\CW 
"Blocf!,. bulundutuncfan. 11% uyur
ken cildlnııı beller ve ıentleşUrtr 
Her sabah kalktatmızda çiz.at ve 
bun.ışuklulda rın bybolduf\H\u ve 
biraz daha ~inW eorwsu
nüz. 

lllDlf ~ muı.vlan btWktea _.da 4fter lıa7dl :ao111 Utıcıtar11n Jaa. 
Belki günün birinde bütün hu nrfıyank aııılerUk IU'btleri 7011l Uıe en l'fle 10Atulftoe.H2 ta.r!Jıln. bdM 

projeler halledilir; i~ler yoluna ko. olnll mtidürlüklerine röndermelert UA.n ohlnm'· clı6'7.55S8.t 

nulur: düzene girer. Böylelikle mu. 1 'llll•••İlll••••••••••••••••••••••••' haceret meedceine de bir son veri. ı 

Güı:tdüılerı ~in de be)'a renktff.i 
(y~ı\ Tokalon la'emUll kullanıruz 
Bu sayede cılıdınizl weM!r, siyah 
noktalardan kurta1'a w açık rnesa
matını sıklaştll'lr. Ot\ 1aş daha genç 
ıörUnünısz ve oyle de kalmu Ytızu
nuzün z.ayıfiamıı adalelerine nlha
~l ~rlnlz Bu çlrttın wnden kurtu· 
lunuz. Me~plt kız olduiunuı za
mcnJd taze, sıka yanaklarınızı ve 
tatlı cuulliğıııW iktisap edinb. CU· 
dın gıdr.;ı olan bu ikı m~htellf To· 
kalon krermnın harikulade Aetıce· 
ler:.nden fevkala~ mahz.uz kal.ı· 
caksınız Aksi takdirde paranaı 

memnuntyetle iade ~ 

Saç bakımı güzelliğin eta 

birinci şartıdır. 

PETROL NİZAM 
He!' eczanede !atılır 

tir. Bu da nüfuzun mübadelesi i4e 
o!acaktır. lhtİmal ki Anb}ar lraka 
ve Maverayı Şeriaya gider; AVTu. 
padan gelen Yat-ıudiler de Filiatine 
gelerek yeıileşirler. Önümü7.de çok 
lcuvvet:i bir misaı? var: Türklerle 
Yunanlılarin ya.ptıği mübadele de
nemesi. Fıı&at aca4>a bu~ünleri gö. 
recek m:yiz). lbrahim Hoyi 

Yafova gazoz fabrikasmm 
bir tavzihi 

Baııu cueiıeler pzoz fabrikalarının 

(uid okaalik) lkull&naralt sehirli ıa:zoz 
P&Jı.klıpu 1um•rdır. llalbuki bu 
maddeden cazoa 1apldıtı takd.iııü cazo. 
zwı renci ayran cilıi be,~ ~~a n şişe. 

teriQ ct't»inde tmm &&neleri ıibi kr~aı 
bıralı:a. B• YMi1eUe.'clen dolayı (asid 
ebali.k Ue) P&Oa 18Pılması bnliAnsıa 
ılır ve ba amele de plyua.ya bıciine 

kA4ar asld oksa.Uldi ı:uoa oıkmamışhr 

ft. ~ıbmaa. c;..oz firmalarından biri bu 
ha.vadisi fı.raa.t. bllenııt hıı.kika.&J. izah el 
mek ~,.ıe clur'sun hıı..ıkta caaO'&larda a. 
atd cmalik lnıtlanıMıtı zannıııı takvi1e 
edf'Ceık rekli.ın mahiyetinde razı neşret 
m.fF, llaJdbt yukarıda. lza.Ja edllditl 
ftıtlldedir ve hiç bir c-uo.c ttrma ı bu 
oı.a.ddıtyi lıtulla.nmanuştır. Bu vesile ile 

•yın halkımısa incıUere, Alına.oya, it:ıl 
yadan son zamanlarda mılyonlarea ytni 
ıa'lhl tapakları ıeldi(lni v~ ı Yalova ra. 
.-z fabribst) da eslddenberi yeni b. 
pak lııullanmakta tt gaıozlanmızm ta • 
mımıHe sıhhi ş:ı.rtıGr •lahillnde lı:ıurlan. 
makta oldufunu da arıı ve lıı:eyflY'Cli 

taV?.ih edtt. 

VEBOLiD Ltd. 
İıviçrede Vebbollite A. Ş. Umumi Vekili 

Sudald kireci alan ta.afiye cihazları içiın lüzınnhı maddeler ve yedek 
parçaları gelrnııt.M-. Sayın müıterilerim.İ'ze ve acentalarımız.a ilan 

olunur. 
Galata Billur aokak Büyük Tünel han No. 14.15 Posta !tutusu J 094 

Telefon: 44507 

Satıhk Otomobil ve Yedek Malzemeler 
Abd.ulWı Yener n Nedim Yıld.ırtaı Otomobil orı.Jı.J.ıtuun neticelenmesi 

ü:rıerbıe ae&tıda miktarı yaıılı otomobil ve malsemeteri &eık artırma De 
toptan Ye icabı hale ıöre perak.ende olarak %2/7/9'2 Ç&rp.mba. rünli )[ara. 

cuada lıadıli liJak ıiriiıctüiü tak.dlrde aatı.lacakt.ır. 
Arabaların Ya.i.JMI Ye cliier lıumaa.t 1tiD lada mallm.a.t iaUJ'ealer ıı:.a 

racaau Abdullah Yauer adreline mü.racaat.ları.. 
Ve alıcının ihale aiinünde Kaneuadıa bulu.omaları ili.o olunur, 
1 - 38 Model Şavrole Sanzaına.n, Detransiyel Ye tul tefeniaa&.1. 
1 - Otobüs Model 39 Fort ÇaJııır halele 
1 - Otobüs M~l 37 Foıt e.al"'1' halde 
1 - ıta.myon Model 39 Fort. ~r b&Jde, 
l - Ka.myon Model 36 Fert eal.111r h&Jde. 
Ve depoda bulunan Si yen.l deınir aıısamt Ye l\j aded ıarım roıt mo. 

törii yt'dıek pa.roaJar .e Jirml kadıa.r 9*1 liBtik. 
Bep•hwı muJıammen rıa.tı :ıo bht liradır. 

Nafıa Vekaleti Tire Su lş~eri 20 inci 
Şube Müdürlüğünden: 

Küçiilk Menderea feyuan nbiınd.an Km. 3'1+000-3'7 + '700 aracında J&. 
pıl&cak mahmm ye nhhm ctvvariarl Jnpah ~h urr usulu ile t:k9.ltmeye 

konıılmuft.uı'. 
ı - EtMMme Z0/'7/942 tarihine rut...,_n Puıırtesıi rünü saat dOıt da Ti. 

reck su ı.ıeri ZO lDci fD)>e miidürlatü dalı'eeinde toplanan komisJoncb 7apı • 
lacald.ır. 

z - Bu.J$in anabammCn bedeli cH'117» lir& dlu kura., Ye munk'k.at temi. 
natı «2603» Ura d3• kUTIQtur. . '" 

3 - Bu ite aid muk&ve~ projesi, h119Dlli Ye fenni şarlna.me eksiltme şart.. 
na.mest. avan proje Ye birinci keşif hülAsası Tirede su işleri ıo inci şube mü.. 
dürl.üğü Ye İzmir Nafia müdürlüğiinde ıörüleblllr. 
ı - Eksiltmeye cirmek isteyenler her &.ürlü mali ve fenni kudrctlcrinl ıös. 

k!rfr vesikalarını ra.ptedefeklerl blr istida ile re ihale tarilıinden en az üç ıün 
evvel İD:nir valllltine müracaatla bu '1bi inşaatı ya.pa.bileceklerine dair ehllyel 
vesikası a.lm&ları prtt.ar. 

5 - Eksiltmeye ıirecekler teklif zarn&r'llll 2490 &QTılı kanonun Ye eksiltme 
şa.rtna.meshıln tarifi dairesinde hazırla.yarak eksfltmenln 7apıbcıı.ln saatten bir 
saat evveline kadar makbuz muka.billnde ~u işleri 20 inci şubt' müdürlüğü ek. 
siltme komi8Yonuna vermlş olma.la.rı limndır. Postada olan gecıkmeler kabul 
olunmas. c'1159o «3'124» 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı 
Kısmına· Alınacak Talebenin Kabul Şartlan 

1 - İsıtekUleıria, ..-tıda yaııh ftSiuWı tvna.mlarıış oldaldal'.l Mide .,. 
Tlb ve F.czacı kmnından bancisine rlrmek ~erini, tt •bi.t n a.o• ad.. 
reslerioi blld!rmdt 9111'eüle detrudan dotrWYa Sıhhat Ye İ9ti.mai Mu.veDe& 
v~ bÜda tle müracaai et.melerl Jis,ımcb'. 

Tam enak.la 799ılan mliracaa.tlar aay111 lı;adıro ih~d&u fa.da ohma. 
•ti}'d cazet.elerle ilin olunaeH.1-'. 
ı - KMal muameleel clildtçeııbı almdıiı t.arihe cör.e değil veslkalann ta. 

nwnla«Mbtı tarihe &'Öre Ja.&>ıl ... Eksik enü Ue mü.racaat. ed.enlel' nalbl.annı 
t.amunlayacakJan tarihe Udar müracaat eknemlt •Yılr\ar. cJ>Helııeealn a. 
lmdli'ı istdrlinia adresine blldirileceil ,.öııl, UlNd edWo eıdiimedili ile w. 
ıunda IQT.loa yaulacMtır ... V~l batıaıuııa~ cJilekçeltte cevalt 'fedılmes. 
Ve ba di!~ merine hiç bir muamele yapılmac. 

3 - F. K.. B. suulma liseJi vtya u.e c1ereıcıeı+ıde o)dnh Maarif YeldUltin.. 
ce tasılilıı ediJmil obll&rı en atalı l'Ji dereoe ile bitirmiş olanlar .mm. F. J[. 

B. den yubn fakülte unıfla.rı için bulaDılllİ'U uurı pek iyi veJ& qa denıcıe 
9e feçm.İf, Jaba.ncı ıll Ye askerlik hnıi~ vennlş olmak «Tıb Faüilteıııl 
3 iiııcıü eömeetrl ~in F. K. B. ımnfmı bl der~ tle biünnit ve ..ueı.ertaıl • 
1,)1 derece ile yermı, olmallo liıımdar. 

1 - MÜira<'aal edenler, aşağıda kaydedildfll veçhile kabul sırasma kıon._ 
lslaır. G met maddede ya.atlı yeslkabrı 1e1ı1Am olarak cö.ndıenniş olnuık prille,, 

I • Oicunlıt&ı imLlh•nı ve ll&e biUrme dıettee1ıeri cıPek ili.il) olaıım, 
U » <Mrunlı* lmllba.ıu cPek l.ri• lise bitinnP .qi.. olanlar, 
ın » Olsvnhıık imtih-ı .,17in U.e btı.inBe cPelı. eyi• olanla.r, 
V » Tıb Fakiilteısinln muhtelif iınıflanna clMam edenlerden ._pe1ı; iJ'i ve bl 

derecelifer•. 
5 - Yaeları 22 Ti ceçkln oı.n:ı.r, :J."urdıla cılwmAya Ye Uer~ mecburi hl1. 

m.et.l«inl yaıımtya enıeı 9laoak bir haıı&&ICı •e1a arızası bulunanlaı- ve ed..ı 

ler kabul edilmezler. 

6 - Ginderilecdı: vesıkalar ısımlanbr • 
a ,, Türkiye Ciimhurlyeti tebaasında.n etdQtunu blUUren oiif'm hü"7'et en.. 

danının ıwıh veya foto~rafü Ye ta.sdllıı:li nnM • 
b » F. K . B. sımrı için Usc bitirme vıe oıı,.ııhık tebadetnamelerlnm aslı, "

ya şehııdetna.nıesi henö7 tasdikten ıelrnemlş me Lise Müdtirlütünün bitirme 
Ye olgunluk dereces'ni dı• rös'eren fetoğnth ye tasdllcll bir veBekası .. Bu ft9(,. 
ka talebe tara.tından dotrudan dotnıy~ LiBe Mildtit'lütündcn dilekçe ile ..._ 
nlr ve Müdürlükten Sıhba.t Ye içtimai Muavenet Veldlllğlne c-önderilir. Lbe,. 
den bit- yıl veya daha önce mezun olanlar ba m ddeti nel'ede ve ne ıureUe 
~eçiı:d.iklerlni btT vesika ile bildirmete meobardurlar.» 

c » Tıb Fakıültesl binnct mı.atı fçjn F. it. B. imtihan noflannı. ve üçünetl 
!Ömeak için F. K. B. imtihan nottle M notlannı bildlrm Df'lrnnhk Yf'af. 
ka&ı. cBu Yesika istekli tarafmdan Dekaol~ alınarak dilekçrye b.ltta.nır .. 

d » Okuctukla.rı llaedf"ll Yeya oranın emniJat idare9!nden alınmış ~ ı.a 
kitıch. 

e ı. Basthnış imetlne dold.urulmtMJ Ye Wünde tasdikli fof-Ol'ran bulunan ~ 
ahha.t ra.peru. dlaat&ııe başta.blblWeri ba raponı mühürlü sarf içinde Welr.. 
ltye verir.• 

l\luayeneıer Anlrara, Diya.rbakr, Erzıırma, Da.yclupaf&, Sıns nimıune hal,. 
tanelerlle İ*nbıul Çocuk hastanesinde Ye Adana, A.Ydın, Balıkesir, Bwııa, ta. 
mir, Kon,ya, Samsan memleket bastanelıer.inde yapıla.c&J.-tır. lııayene l(lfıı il. 
tdııliler, bu hastanelerlın bulunduğu vlli7etltıdn Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Miiılıiiriüklerine bir dilekçe ı.te bizz:ı.t miınacaat. ~erdir. 

ı » Altı ta.nt fotQtraf ccepheden a1U1aue Ye •.S X 1 fhce kltıda ba&ıhn1' 
olacakt ... e 

'I - Kabul edildikleri kendilerine tebllt ol1111anla:, Yurda tıtilıak e~en. 
örneii a.şa.lulıı. ya.zıh ve Noterilioe tasdlkJl b4r taahhüd 5eneıdlnt blrlikıe el. 
tüınnete m~lar. Taahhiid aenedsbı ft'J'& örnetlne uymayan taabnff 
senediyle Ymda müra.caa.t cdenlerbı lıı:ı\bııl muamelesi yapılmaz .... Ba aened b,, 
tekli t.araruıdan &7DeD tır.nzlm ve mı- deedt, ve alt kısmı örnekindcn rt, 
rüıldütü &ibl ke.fill ta.ra.fında.n usa aynea .e tamamen 1a.zılank tmzalanacalr. 
ı ... 

Taahhüt Ben.ec11 irnelt 
Leyli Tlb Talebe Yarduna kabal eclile"'* berJıanıi bir Tlb Fakültesinden ta. 

blb olara& çütıtımcta 2000 saytlı kanun m.;bılnoe Yurdida cepll'dltinıb sama. 
n111 riaU1Jıer * dabib üçte i1tltıt kadaı' ilk müddetle • X • Sıhhat ve İç&ıimal 
Muavenet Vekaletin.in ıü.wm ıörecetl mab&Uerde bhmet ıtuuu lrabaJ etme. 
~m yqa muayyen müddetı bitirmeden ıMmıeU &erke1ledltim U.kdlrde 
Ylll'dda benim ipln saıfolunan paranm Mı:t Dt.-ıı ödıerMtt ve tıb t.&Wıılılm& 
lefteW;im veya Sllıhi sebebler dışmda Falııiilteden da.imi olan.it çıkardclıtan 
yabad Yun!da bir aeneeun aL bir müdctet kalan.k Yurdu terlıı:.eylediiim tü,, 
dlrdıe bmılm için a.rfeıdilmiş olan parayı tamamen öd.emeği Ye bu tuhbill:l • 
nrıdi mtaelblnce beınden istenecek paralar lcıfn, ôdmıek nıeoburlyetnde oldu... 
tum tarihten iUbaren % 9 Cait yürütülmesini ve 2000 sayılı kanunun c!lter 
cezai hük:ümlerinin d.e hakkımda tat.blktm k.abal ve taabhüd eylerim. #" • 

... • --~ ~ tmza \'e sarih lka.me'&"ah adresi ' ~ 
Yukanıla adree Ye hüvlyed yazllı olan ... ... • nm bu t:a.. 

hiitname mıwtblnce öd~ek mecburiyetinde bulaıi:hıtu her de" nh lohı Do ' 
yli:ı lira olmak ttttte bul.ün tah lI müddeU tçm cem'an cı+ +• llra.yı ve ıld 
ka.tmı ödemek mN"bW'iyeU ha.sıJ olduğu 1.akdirdc 3600 c + + +. » llrayır. kadar 
parayı, raizly'Je beraber borçlu 11.e birlfkk! mütescls!I kefil ve müşterek m~ 
~J borçfu sıfati}le öde)cce!im. Kcfflin mesleği 't"e sarih adrHI 

« *» Eczacı olına.k ls~yenlerin t:ıodm edecekleri senedler • Leyli Tıb Ta. 
lebe Yurduna kabul oo.lerek devlet hesabına okllyup ecz:ıcı çıktığım '.l 3989 
&\yılı kamın mtıclblncc üç sene müddetle S hhnt ve içtimai Muavenc~ Vck&left 

n1n .... .... ...... .. • • UAh• şeklinde l'azal~br. 
«+ +» Ecr.acıla.r :çln 1200 lira. 
•+~+'..4-• Ecz:ıcıl:v lçın 2'100 lira. cG75'b 


