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Tebliğlere göre 
Mısırda vaziyet 

Bir meydan 
savaşına 

intizar 
ediliyor 
iki taraf ta 

hücumların akim 
kaldığını bildiriyor 

Marsa Matruh lngiUz 
donanması tarafınd~n 
ıiddetle bombalandı 

Mı•ırda kabine toplantıları 
tehrar baıladı, /ngilizlerin 

földeki uaziyetleri müsaid 
ıörülüyor 

,.. Kahire 13 (A.A./ - Bugün 
öğle üzeri neıredilen ngiüz Orta.. 
tazi teb!ifi: 

Şima!l kesimin.de aon il~ri hare • 
ketim iz esnasında za.ptedilen mev~ 
ıilerin ,imal batı bö)ıesine karşı düt 
manin dün yaptığı taarruz ktt'al~ 
timıı:ı: tarafından püskürtülmüştür, 
Jopçumuz El Alemeyn cephesinde 
Ve merkez kesim inde faaliyet göı • 
termiftir. 

Cenub · kesiminde ıeyyar grup .. 
farımız ve tıopçu kıt' alanınız dü§ .. 
manı htrpa1amı~tır. 

(Devamı 6 inci aayfada) 

&ttlee 
dedi klı 

''Çörçili kimse 

SALI 14 TEMMUZ 1942 İdare iılerl tele.fonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 
••-IJ4••~ ........ tı••#!""""lliZ •••r._ __ ,_ ___ _ 

kabine, dün Ye 
• 

• 
1 

1 ön-niin reisliği 
al ında toplandı 

Milli Şef, Parti Genel Başkan 
M~şaıFonBockbirpiyad• kumandanındanızahataııyor Vekilliğine Başvekil ,............................................... ~ . 

R~:::~~~~:1::~:k-' Saracoglunu tayın buyurdular 

«Çö.:~~~~m.:~.~~~~;;bir C ~skerl vaziyet :J 
Yerde görülmiyen bır ahenk AI 1 hedefı· ve .. 

yaratmııtır» man arın 
Londra. 13 (A.A.) - Dün Tin 

Briıcige Wells'de bir nutuk söyli. 
Yen M. Albtlee şöyle demiştir: 

Bu harode doğıru veya eğri yap.. 
tığı ne olursa olsun başvek~i ~iç 
bir kimse itd'lam edemez. Çorçılle 
ı>arlamenbonun arasını açmak ve 

(Devamı 5 inci sayfada) -················································-
Refik Saydamın 

. ~efall münasebetile 

Saracoğluna 
gönderilen 
telgraflar 

lran gazeteleri mer· 
hum Saydam hakkında 
uzun yazılar yazıyor 

Mısırdaki 1ngiliz fevkaUide komi. 

Sovyetlerin niyetleri ··r::.n~::! :OkumZ"bi~·;:.':!1iği 
____ _ Bulgar radyosuna 

Almanlar Timoçenko kuvvetlerini Moıkova mıntakaıındaki •• t ı f ki 
kuvvetlerden nasıl ayırmıı iseler Kalkaı dağları iıtikametin 00f8 Op ar, an ar 
den de öylece ayırmak ve imha etmek istiyorlar. Bu vazi ·ı k 
yet karıııında Timoçenkonun bugün tutunmak iıtediği hat Saraya Çe Vrl ere 

bizce tehlikelidir • 

Yaz•n: Emekli General K. o. Kral Faruk 
llarbı 

girmesi 
için tebdld 
edilmişi 

Kral, •arayı çeviren kuvvetler 
derhal çekilmezıe lngilrereye 
harb ilan edeceğini •öylemİf ! 

Şevket Rqld Hatiboğlu Ziraat Veklniğl makamında 
(Yazısın ı 3 üncü l!ayfamızaa buracaksıniz) 

Bazı yerli mamulatın 
vasıfları bozuluyor 1 

Bu mamullerin İmallerindeki yolsuzlukların 
bertaraf edilmesi için sıkı tedbirler alınıyor 

(Yazısı 5 inci sayfada) 

Tahta kadın ayakkabıları modası 
- Kıılık odun aldın mı? 

.. 
- Karımla kızlarım ayda bir ayakkabı deği§tiriyorlar. 

bu yıl mahrukat ııluntısı çekeceğimizi aannuyonun. 
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Hergün Resimli 'M•ka'e: Fransız nasihatleri f 

Sa!h ne vakit ? 
~---- Ekrem u~-L~·--" 

:Sulh ne va:kit? 
\Aa:n.eri.ıka senatosunda askeri 

encümen reisi Mister May 
iyimser, yahud da teselli sever bir 
adam &malı. 

Soru karpsmda mı kalmış, yok. 
sa '.kendiliğinden söylemek ihıtiya. 
cını mı duymuş., belli değil; fakat 
kül"5'ÜyE çıtkar.aık demiş ki: 

- Harb bu yıl bitecektir. 
Temmuzun ortasında)llZ. sene. 

nin tarourilaırıma.sın& beı buçuk ay 
kaldı. Kabusun sonuna yaklaşryıo -
ruz. 

Mister Mayı beşaret getirici 
melek sanaca.j'rz. ne yazık ki. tah
minini dayabtl,ğı temeli anl.atma -
mı.ş~ yaıhud t~lgrafı çeken muhar. 
rir bize anlatmıya lüzum görme • 
rniş, yalnız verdiği beşeretin he
men akalbi:nde Amerikanın bu yıl 
içinde 4.5 milyonluk blr orduya 
sa'h:b olacağını ı:öyleıniş o.lmanıa 
lbalkaraık hli'kımediyoruz ki, sulhu 
kuvvetin getireceğine; kuvvetin de 
çaıbu!k ed:nil~bileoeeğine. derhal te
sir yapacağına inananların ha~ın
da bulunanlanfandır. Fakat acaba 
mesele bundan mı ibaret? 

* 

Söyl.iyee zararda, dinllyea daima kirdadır. KuJ.i'ıa iki, dlUn tek ,..,..tıldığını hatniaylDIL ........ .. .. ·-···--·· -··--....... _________________ , _ _....._..... -~---_.;; _________ _ 
c Sehir Haberleri 1 .. 
Fakir halk~ ~1.c~k ' Fevkalade kazançlardan 
yemek tamını ıçın l k . 

500 bin lira ayrıldı a ınaca vergı 
! 

Olur mu? 
Bu derdli anaya kim 
yardım edecek? 

Ameriıka radyosunda tanınmış 
bir sp1iker bir müsahabe yapıyor. 
Onun ele alldığı konu da gene 
sul!htür. Dayandığı temei de gene 
kuvvettir, yalnız Amerik:ı radyo • 
sunun spikeri askeri encümen rei- Vakcllar idaresi önümüzdeki Ticaret alemi mensublan ile alikadar Dün mtıtba.amıza, yqh bir 
sinden daha ilh.tiyatlıdır. Diyor ki: kış fakir halka parasız odun, h . 1· d .. kk b h t" kadın miincaat etti. Denli pek 

_ Sulh 1943 yılı içinde ~lecek. şa sıye 1er en mur e eye 10 büyük ve yürekler -=ıst .. Oğlu, 
kömür dağıtmak için ıimdi 

tir. Zira o vakte kadar Amerika- kanaati verginin aleyhinde imiş ! İ§gal senelerinde ~il kov. 
nın kurduğu makine Almanyaya den tedbirler alıyor vetler tanlftnclaD ~'a aü • 
karşı cehennem saçacaktır. • rülmiif .• Orada korkımç bir esa. 

Elde bir yılıdanda kısa bir za • Vakıflar tdate.si önümüzdeki kış ·Resmi makamlann ;,anıııra ayni mev~u• etiiJ eden ticari ret hayatı yapdıldan 80Dl'9, el. 
maıı içinde milktan 4,5 milyonu mevsiminde fak ir halca, parasız o. heyet temailarda bulanmak üzere Ankuraya gidiyor ğerlerlni kemiren bir illetle 
bulan bir ordu ile bu ordu tara. dun ve .kömür dağıünıak üzere ha - memlekete dönmiit. Posta Te 
fmdan kullanılacak cehennem sa. zırlıklar yapmak.tadıor. Evkaf, o • Fevka:llide ka.urııçlardan ve irad. ı Çukurovadan üç kişilik bir grupun Telsnf idaresinde bir müddet 
çan bir makine bulunduktan sonra dun ve kömür temini. için mahru • laııdan vergi abunasının bir müd. 1l't.ihakı .iııltemni,ar. Bu heyet Anka. çalııarak, ihtiyar ana.mu geçin. 
ellbette ok~anan he.r ihtimal yakın kat ofisile ı:emasa geçmiştir. dettenberi -~e"'.2'1ıı1Mhs olduğu • ve r~ya giderek temaslar yapacak ve c:lirmit- Fakat eurette yeka)an.. 
görulUr. Dijer tıaır~tan Kızılay ve Vakı~- 'bu m.ese1e uzer.ınde g~rek r~ ~ tuccarlar ıtaraıfınıdan hazırlanan mu- dıiı miihlik deırd, gfttikw.iler-
Yalnız a.caba Mihver devletleri far kla.resinın kıt aYlarında fakıir kaAmılarıo ve ııerdt ticaret ilemile kabil projenin esaslarınl bildiıecek. lediğl cihetle; İfİnİ bırakmak 

k ctileri jçin hazırlanmasına ça • halka paT&Slz a1cak yemek veıme. alidtadar ıahısfarın meşgul ~uık. ı- tir. Tüccarlar yeni verginin; piyasa mecburiyetinde kalmış. Bu za • 
lı~~an a;)dbetin gelip çatacağı günü leri h.u9Umındaıki hazırlıklarına d~ ~arı m~dur. Bu arada ~ ve faaliyeti iizerinıde menfi biı' rol oy. vallı ,,..tandat timdi butanede. 
beklemiye razı olurlar mı? devam olunm~taıd~r. Ev~af l~aresı ~anb~ tuecaılar~nda.n . ~ır grup nıyacağı kanaatindedirler. dir, O; korbnç "bir bastalıiın 

_,,_ -l. "k . bu Eyüb, Ü·küdar ve Hasekıdekı ye • hır müddettenberı şdırimizde bu kemin:llgw ı ci~erlerini kurtarma~ 
.Aımeı~a rau.ıyosunun spı erı . th 1 . . l - ·00 Lu.ri a.hiy "M '"f · · 1 d• - 15

• 
suale menfi cevab veriyor, onun mek dağıtı1an ımBareiktaane Ten ~kamş- ~~~ e ~erı e__L d•rl m c·· e~te U ettışım.,, ıye çahfUD, her tiirlü yardımdan 

• •• A ,_ 1h ıs· te letecek ayrıca eş ş, op P ı; gorupneR:r yapuaa'ta ~ ar. orUf- • d mahrum bulunan .,.vallı annesi·, 
kanaatıne gore n..ı.ıuanya su • ' ı· · -·1 ı· _JL __ , T Sa · O gır ı'g"' 1° hama 1 soyan ..... - : d d' f k t ulha 'kuvvetini Çapa ve Kasımpasa hava ısmde ye. meıer ::h.uow ıcueıt .ve n~yı • ID on parasız ortada kalmıfbr. 
f·~l e ır'aık ada ·ı s laşmıya çalı • ni. a~ evleri açacak'tıır. Aş evleri B:. da&Jıılda ~pılrmJ •e b!Z heyetin ~n yaman bir hırs.1z Hasta oğlunu kurtarmak için ne 

u anar keğı anı· d d" spı'ker rincite<ırinin 15 ine doğru faaliyete karaya gıderek ali.kad.arlarla dog ,.. . __ ı.:-_..ı • 
Şaralk varma eme ın e ır, .. . . . O . 

1
. __ .J d ~ · aı varsa ~uueoen Vermlf o • 

. k.. geçecektir. Bu ı~er ıçın 50 bin 1- n.ıoan ogruya temasa gcçmesı mu- Dün Alk'.bıyı:k hamamında olduk. lan bu denlli _..., flnMll ekmek 
dıyor _ı • 'k · l ra aaıfeclrk<:.ddir. yaıfık cörülmiiştür. Buuun üzerine ça garib bir hırsızlık vak' ası cere- parası 'buhDlııldml lıcizdlr. BeL 

- Hitler Rusy~ Amen a ve ?· l.ıanbu'ldan 3; İzmiııd.en 3 ve An • yan et ..... ;.. yaman bir hırsz tara. iL h~~ı h ben n ~ ki de yarın, kamını doyurab' giltere ile ~anan mu. ne 1_ kanu:lan da 3 o1ım.ak üzere dokuz fındıan bu barnaın sahibin.in 290 
kendisini mutlak bir he~etE go. Maarif Vekili kifilik bir heyet KÇilm·iıtir. Ayrıca lira ki.ğıd parasile ziynet altınları mek için bir köıe bqında el aç. 
tü-~ ... ; anl~ır. İngıltere ve h . . •d• r-a.lmmı.ştır. mak zorunda kalacaktır. Evli -
~;rb~ile su1h yaparak Rusyaya şe rtmıze ge~ J r-··--·--···-·--·--·-··· .... _. .... , -. Dü dını vatan için esarete yollaımt 

kJ · K k ·· n Alkıbıytk hamamına müfet.. bir lraclanı, el~iai memle • 
dönmek. yahud da bunun a sme Maarif Vekili Hasan Ali Yücel o··mu··r n) ıı·y~ tiş okiuğunu söyliyen temiz kıya. ~ 
Rusya ile sulh yaparak İngiltert!- dün sabahki ekspresle Ankaradan ~ fetli bir zat (!) gelmiş, hamam ket oinma ..-ennİf bir ...atım ço. 
ye dönmek isteğindedir.• şehrimize gelm:Ştir. .. müstahdemleri tarafından büyük c:uiunun annesini böyle y6züa. 

Fak"aıt bu miimkün olabilir mi? Veldl, Haydarpaşada Universite ücretleri bir izzet ve ikramla k:arplanmış- tümü. blnlkacain? İçtimai yar 
Amedta rad~un spikeri: Relkt&ü Cemil Bilsel. Maairf Mü. tır. Hamam sahifbi Mehmede aid dım tetekküllerln.den IMıncisi 

- Hayır. di~r. Sulh ancak müt. durü Muhsin Binal, Güzel San'at- kararlaştırıı'dı odanın yanmdalki odaya alınan bu bu dercnt anayı kurtaracaktır? 
tetikler tara.fıooan nihai zafer ka. lar Akademisi Müdürü Bürlıan yağlı müşteri derhal soyunup içe. Ona ekmek parasım kim temin 
zanıld&ıtan sonra yapı~acaktır. Toprak:. profesörler ve dostları ta. ~ ~mıemiş, sebeb olarak ta: edecektir? Bu vazife banci ma.. * rafı.ndan karşılanmıştır. İstanbul semti için ton ba c- Kalıbim.den rahat.sızım, dok~ kama düşüyor? Allkadarları va. 

Yeni bir edebi dava 
Adalet .huzurunda ... 
~--- Burhan Cahi :1 
B iri :azan biri besteliyen iki 

san atik.ar kardeş Cemal Re. 
şid ve Ek.rem Reş!d kardeşler bir 
sinema şirketi aleyhine ha.kk! te
l·' davası açımışlar. tki san'atkar 
\... leşin hazırladıkları bir piyesin 
adını sinema şirketi filım lerinden 
birine kuj'1IDU-5· Dava netıcelenin. 
ciy~ kadar bekliyelim. 

Yalnız sinema<!llaruı bazı kötü 
filmleri tutturmak ıçın f ilınln 
mevıuu ile mü.na9ebeti bHe olnu. 
yan isimler uydurduk:lan gözdet 
kaQJ11ıyor. Hatta daha leri g!derek 
böyle piyes vıe roman gibi fkir pL 
yasasında yer etmiş isimleri de 
filmin başına oturttukları roaliım. 
dur Benim (Harb dönüşü, Düğün 
gecesi) gi'bi romanlarımın isimleri 
de bu şekilde kulanılmıştır. Gerçi 
kanun böyle sirikatlere karşı mü. 
ellifi himaye eder. Fakat arada 
dostlu~. ah.lbaıblık olunca !nsan bu 
işi telk1ifsfaliğe vuruyor. Gerçi bu 
t&li.fsizlik yapanlara karlı oJuyor, 
hiç oJıınazsa zahmet _çekmeden 
filmlerini reklam ediyorlar amma 
bu habersiz isim bayalığı benim 
de hoşuma gi1miyor. 

Romanlarımın ka.hramanlarınm 
adlarını bugünkü nesil çocuklan 
pay'laşmış gibidh-ler. Aytenler, A.,. 
sumanlar, Gönül1er, Elvanlal'j 
Nurtenler; Yıldızlar; Meral1ar hep 
manevi eıvlA&a:rd.ıT. 

Fakat ıbu isimleri 90cuklarına ve 
ren ana ve babalar sırf ~vk ve 
ı;evıgilerine uygun buldukları için 
benimsemişlerdir. Masum h!sler! .. 
ne hlirmet ederim. Sinemacıları • 
mıza gelince yalnu iktısadi dü • 
şüncelerle hare/ket ettikleri için 
Wklifsizlilklerini laübalilik say • 
marn tabiidi'l'. 

Büyüdt üstad Halid Ziyanın ro. 
manların.d*i isimler de bizim n~ 
lin çocukları arasında kapışılmı~tı. 
Raman kahramanlarının adları L 
dıeta bir neslin nüfus cilıdanında 
saklanır. Münevver bir aile eıvll. 
dının yaşını sormadan adını öğ .. 
renmelde he.ngi nesilden oldu~nu 
anlıyabilirsiniz. Ve bu netice ro. 
ınan mutıarriri için cidrlen şerefli 
bir maılhariyettir. Fakat sinema • 
cılara ne di~yim ki birkaç kere 
basılmış, bir neslin hafızasında 
yer etmiş romanın adını sorma .. 
dan. izin almadan bir film1n tepı:. 
sine kaımanço ediveri'V"Orla~. Hl~ 
olmazsa neııalket olsun ıiiye telefo .. 
nu açıp: - Yahu. senin şu eseri. 
nin adını şu filme aktarma ede • 
oe:ğiz, ne dersin?> diye sormuş ol. 
salar insan bu hatırşinaslığa karşı 
hatta üsteli!k teşekkür bi1e eder. 
Fikir mahsu1atına sıebrze h.alındeki 
semizotu kadar kıymet verilme .. 
mesiclir ki işte böyle insanı mah .. 
kemelere kadar götürüyıor. 

Sulh kelimeleri bugünlerde A. Hasan Ali Yücel dün Haydarpa- S Be wl • · 4 lira torum gelııı€den sıcağa girmek zlfeye çağırıyoruz. Kadıncllğal 

mer
•n·ada oldugu· g::bi L-0ndrada da şadan GOOıtepedeki evine gidere'k ıma k' yog a ıçıln k ihtiıyatsnlığmda bulunmam~ .. > di!. böyle yÜJıÜatH blnıiı:mak .......... ...-•• -.,-. -·-.. --··-.. ---
- iatirahat etmiştir. Vekil bum1n ü. na tiye ücreti a ınaca ,....;..+;.... Ol ft 1 1 dıola.şt: . Yalnız biraz farklı .o~arak. ~ "'- ·~~ ur mu ... R A D y o 

t'Bu,,J,a,,. Ca./,ı"d 

İngilizler Amerikalılar gıbı sul. niversitede ve di~er maar'.f mües- Bu suretle odada bir müddet • 

hun bu yıl içinde kurv-vetle elde seselerinde tetlk~klerde buluna. Fi.at Müra.kcıbe Komisyomı kalan 'bay müfettiş (!) hamam sa- l J .. ___________ _ 
dün Vali Muavi1ti Ahmed Kı.. hib' M_,_ _ _,,ı, ........ ft,_.l-ml · · • 

edileceğini _söylemiyorlar. Za.manı. calkıtır. ı ı t:"Il!Ll~e mu.,,...,.ılıUU erının k SALI 14/'7/'HZ 

lll da tayin etmiyorlar. İddıaları; Diğer taraftan tehir edilen Gü- :;;ı:ıu.~::s:n~s~!ı~ ;~p~~n:: ~!erile meşgul olduıkları bir sıra. Gemi inşat şir eti 
sullhun AJımanya tarafından isie • zel San'atlar :Akaderoisin:n 60 ıncı da Mebmedin od.asına geçmiş. bu~ 
Dı.1ıdig-ldir, yahud da Alrnanyada yıldönümü merasimi önümüııdeki roda fthıt:n kömür nakliye i§i. radaki çekmeceyi kolaylık.la aça. ·ık 1 la bSIDI 

ni go··ruşm<i;.:tür. Beledi.ye hctı.. a1k · ı· d b l 290 lira ~a;;.ıd 1 op n olduıtı kadar müttefik memleket. Cumartesi günü saat 17 de yapıla. ~ r ı.ç n e u unan a.ag 
lerde de maneviyatı yükseltmett e.ıktır.. sad Müdürlüğünün teklifine gö. para ile 11 aded ziynet altınını a- d 
için Rusvanm muhtemel bir Ylkıl. re kömür nakliye, tahmil ı>.e şırımış, ceblerine yerleştirmiftir. ün yapb 
masında~ sonra An.glo.Sakson ale- dığı mes'ulıiyEti artırmakta olduğu tah~ rz-~ıe.ri ;ilzfia~ ~ Çok kısa bir zamanda bu SllY-
mi ile uyu~ulacağı şeklinde riva - haber verilmiş midir? tes ıt e ı rrv.ştir. ıı. at ar ge. gunculu~ yapan cürettdr adam. T~kiil etmek üızere olduğunu 
ye.tJ.erin bizzat Almanya ta:afm - Salih~yetli nazır cevab veriyor: çen seneye ıta.ıaran ~ 75•80 'bir müddet sı:ln:l'a dokkırun ,elme- geçenlerde haber verdiğimiz ge. 

dan ;"'"'" -..l'ldı.g.vi-0.ir. Halbuki Lon. +- :! 1_.,, nisbeti1'de bi,. fazla!Jc göster. mesin.i iler. i. sürerek hamamdan çı. n:ıi in-at Tüık anonim tı"?Ce _ 
.......- t."'lJ.. - E>vet, wgiltere hi.Lhuımeti e- mektedir, !stanbul semti için ,,,., .... ....:;......,;.,..ır r-

dra "mle diyıor: !inde bulunan her vasıtaya müra. ......, !'j"~ • •• ti ilk umumt he7et toplao -
V" ~ ton batı"4 5. Beyoğlu ıemti için Hamamcının vukubulan mur&-

- A1manva He Almanyaya kar. caat ederek bu vazifeyi yapmıştır. de tem~--~ 4 ıü-a "4kli_, iic. ı· - . ---·ta bu yaman hır. tıaı dıün aaıb.h yapmııtır. Yu -
• b' · f k 1· da ve G k Anı ·k 1• ıng· il ~...... :ti'"' caa 1 uzerme :unn __ t z· ö · Em-- 11'-L ll T h" 

11 kat'ı ır za er azanı ma n ereı erı a ve gereA • reti kcırarl.aşiırılm~tır. Tahmil cız.ı dün akşam yak.alam.ıştır. Ah- Blll" ıya nıı. n:ı.ıMIP tay, a 1T 

Al yanın başından Hitler çe tereden gelen sulh bahisleri ara • 'tıe tcıhliye ücreti ise ton ba§U"G med adındaki bu adam bugün Okyay; Muhterem Onay; Bürbao 
sıında propaıganda ile doğrunun 75 kıırııştıır. müddeiumumiliğe teslim edilecek. Atkun ve ekonomi sahasında tanın. 

ma,n -
kilmed~n sul'h yapılamaz. 

Sulh kelimeleri İngiii'z radyo • 
sunda olduğu gibi İngiliz kamara. ' 
sın&a da dola)71sile geçti. 

Bir meıb'us soruyor: 
- A1rnan milletine nasyonal -

sosvalist rejiımine müzaheret et • 
miye devam eıtımekle üzerine al -
·······-···· ....... -··-·······-···-···----

TAKVlM • Temmu 

a.- ..... 1 14 Ar9"1 ... 

18i8 •ı - Sah ti: Temmuı ·---1 t042 '10 

GU>IEŞ c. ihır liwı.iAK 

~. "· •• .... . 
1 40 30 • 16 

09 00 06 " 09'. ..... Alıı- v .... 
•• "· ı. 1'. •• o. • • o. 

v. 111 10 17 19 IO •o la 88 •. ' 19 a tıs 111 - 1 18 

hia;,el~rini aymi etmiye çahşmı • \. ı di~ kk b b · 
yalım, meydanda olan tek hakikat, ' ... ·------ •• ....,, tir. mlf ·~r zevattan müre e eyeb 
Alımanyanın ~lonya ve Fransa -============:.:..._-------------- umumiye boplanıtıaında evvell ida-
zaferlerinden sonra resmi ~de f re heyeti seçimi yapıılmıı, miiteakı.. 
sullh teklifleri yaptılt, Ras sefe • 1 S T E ft 1 N A N, 1 ben de ,u4tet mim.kıbları aeçilmiı -
rlne tabdıdüm ve bu seferi takib 1 1 ·tir. Gemi endiiııtriııi .lıaaında önem. 
eden günlerde de belki husus! şe. S TER N A N M A 1 li bir yer tutacak olan ~rke~ ni.. 
kilde AqtlA.Sakson ilemi ile uz. Ada yolculari her sabah, ida. ŞeMm çöplıedal t.ti1u mav. zamnamesi de yakında tamamen bi.. 
lqımıya çalıştığı. fakat bütün te. rem. taMis elmek l~ ha.. mler lııwwlaa •8ÇID'ıkte, ve çöp. tirilmif olacaktır. 
~ n~ticesiz kaldığıdır. Jıaadqu büyük bir ,,.....,.ıa, bir leri aula wla ~- dc;lnqelde.. 
Bugün durumun hep o halde bu • ...tUk siize1 lııir JQİcalak Japl • cfirlll'. ip bet altı dakikalık bir 
lunduğu iddia edilemez, zira Ja .. ~arlar. fstam...J.m lloetlni seyre." ,olcalak ......,, da böylece müL 
ponya ile Amerikanın muharebeye dip, taniz cleaia lııanaf1ıe c:iierle. bit Wr uah olarak seçmektedir. 
g:irl1meleri biİ' nzlaşmay1 hemen rİDI fİl&re tifire tel.re ulqtyorlu. Biz ,ebrln • ga-1 ..&illerinin 
hemen imlk!kwız bir hale getirmiş.. F.kat Moda açıklarına ~cliklfri bw bale dulmulna Wanbal Be.. 
tlr, fakat aterlenıberi bütün mu • niFtlt, bımlartna varan .,.. mi. lediye.uıln de rua olam.tyacait. 
hare'J:min Mdlbetinin şark seferinin cWennl .ıw.: bulM: eden miıl • j - sainiz w derde liinıtle çare 
aııribetiıne bajh olduğunu iddia et. tell:reh bir kaklı De bu s1bel '" bulap çıöplei cWııa 84'~ dök. 
tıik, bugün gene ayni &irdeyiz: fiirll riylllllan a,rm1nıriyorlar. türecefine lmnfYOl'1D. Fa!ıat ey 
Alım.aıryanm Rusyada ı:uu:vaffak Sebeb pek buiıttir: okuyucu aen 
o!ıma.sı elb!. olamaması da mu:ha • 1 S T E ft 
rebenin büıtiin dünyada değil, fa. . .... 
k!ıt ~a k:ııt:asında sonunu teş. .. ·,~ - • 1 STER 
kil edece4cttr. . " .... ~.- J 

&.f .... tt.,.,ı.,~ ;~~e, - ' 

iNAN. 
INANMAI 

Açık Teşekkür 
Aileme memul> ld klfln1n &1!'1 &)"n 

iki r.ılı.eımnlyeUI ameli3'Mmı da IMiYiiık 
DlllftlfakJreÜll baean.n ye en k.ısa a.. 
manda ~ a.tlyeüerinl iade nre. 
tile 7ibek ıaa.lıaüerbd ıiltereo saJ• 
Pnıleair Fa*1 Fehim Cacllli'r-e .-saz 
~ lllllArml. 

Kergenenıl 

C. Cahlt Toydemir 

M.Yİ - Hukuk Fak.li1'esinden al • 
dJt- tebekemi ka.YM'tlm. Biikümsib 
ol4utaım UiıD eder.im. 

8328 Salılr Erman. 

1.st: Saat ann. '7.la: Viieudumosa 
phıftırabm. T.te: AJa.m llalterleri, U51 
Seıılcıldk ~ (Pi.). 8.ZO: Svta saati, 
lZ.30: saat ayarı, 12.33: Şarkılar, lZ.45) 
AJı1m laakrlsi. U: Fas&l hQeU. 18 ı 

Saat a1a.rı. 18.03: Fasıl heyeti, 19 ı 

(ı>enlietme nil), 19.lS: Fi.sıl 11rog • 
ramının deva.mı. 19.30: Saat ayarı ve 
aJa.M ha.berlerl. 19.45: ı3erbest 10 dakf. 
ka, 19.55: Su eserleri ve o$'1UI havalan, 
20.115: Hadır• ara.zetesl, 20.45: Genç 
~ekkW aerlsi CŞaRılar). %1: Zira.at 

talııVlml, 21.10: 1'1endel990bn • «Bir \V&S 
cecesl rüyası» ndan parçalar l Pi. ), 
!'UO: dktiaa aaati), 11.45: Klklk 
Tirk miİIİil pregramı, 22.30: Saat ayan 

aJa.m ba.belieri ""' ""9alaT. 

lstanbul borsası ---
IS/'l/Mt ~ıhe • kQ&aış fia.tları 

Aoalll .. 
Len4ra 1 Sterlia 
·.;ew.Yoıtl Uf Delu 
ennn YO ........ 

'IJMld4 WI ~ 
.(lkholm HO inet &L 

Bir a.lt1a lira 
Z4 ayarlık bir ınm kfilee 

Altm 

% 7 9' 1 Deımıfryo la n 
Merkez Banlı;•a• 
İstallıbal Rıatmı Dok 

k 'la<'Hf 

~· 130.70 
30.36:S 

12.9375 
31.16 
31.10 

438 

19.58 
151.-
16.-
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Kabinede yeni bir sima 
P i. dohlo eu et Rasi H ı ü u 

[Ziraat bah · sleri] · 
Güllere ne zaman ve nasıl 

• aşı yapmalı? 
.. ( '•Son ~osta,, nın Ziraat işleri mütahassısı yazı or ) 

Cuzel manzaraları ılc bahçeleri., ehli gülden aiı k h 1 • Y 
Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

k'bal devirlerinde bulunan dıoet..!~ışt·r. H~alıyı büyü~ bi~ muvaffar~e A~ra y~ek ziraat enstit?- mizi süsleyen gW'lerin agılanma mev olan göz bu Y ~vara 1 azı.r ·~·nm~ nı g~kr mümkün olduğu kadar 
lara kartı ha;'kiki do&tluk; mu - kiye.tle brtıren Şevkctı, Zıraat Ve. sune rektor ve ıktısad hocası tnyın simi gelmitıtir. .. 

1 

ac:ılıman yab a.r gaü]• .. yer eştın ~~-."':'e topraga yakın yer.lerindeki boğaz 
ff b• nm:--lik h aıt 1 anı g un aşı OO'ıua. noktasından v rt bo 1 ··ıı d 

va akıyet'.lerini övmek.ten z
0

ya.de ka1eti kısa ır mua"Ai'ı.rn ay ın. edihni~ti. Şev'kc!t bu hocaya doçent Hava şartları normal geçen se- s nda kaldıTıian kabuklan ile konu. j • . d .. e .? a . Y u gu er .. e 
g.örülecek kusut1larıru gjzlememek Jdan sonra A1m.nyaya göndenni~ - oldu. ıı Türkiyeıde zirai buhran » neler.de bu İ~ umuntlyetle May:s son lan gözün i1ci tarafı kısmen kapatı. c~~~ı ;~n ~un. bı'.. ~eç t~şek~~ 
tır. Bu yazımı aziz biT d-Ostu övmdtltir. Kendlıııi.ni 1927 yrlında B,.rlin. «Türkiyede buğda..y mesel.c&ı<> ~er. larına doğru yapılabılirsc de buse- lır ve göz kısmı dışarıda kalmak oldu~ kç J_ y ~ hS!uludnk~~mkun 
• • _ı_ _ 1 • n h al l.ıl •..• d k ~- gu BQiilr ~ı ıza a ı uç cla-
ıçın değtl; onu en yakından tanı - de tanııdım. Ve deııruu gÜvenılecek 1erj bu devrin mahsulüdür. Fakat be av ar geç ı~ınm~sı yuzun. en ve pe alKI olmamak üzere bir saz lından ve b. leyb ~ k d 
Yan bir intıan ınfatile herkese tanıt- bı"r do_. i.f~.,_ __ - _ı~~e'-- b·ıT vatan.. Şe_.ft__.._.n ı_ __ d ·ı-J k" ıl üh" • u aşıya başlanabılmesı de b raz veya pamuk ipliği ile bagvl 1 1 ınaena uç no ta an 

"'"' ~ ean~~ ıı; w=u ıou ev .J'Oe ı as n ·k · · M fih .. n M anır. B§I anma arı muvafıktır 
mak gibi bir va.zile ifası iç.in yazı. d b ld v tüıııaettim ı ım gec~ maştır. aama gu er a. Bodur gül elde etmek jçin yaba (D 6 . 
yorum, aş u ugumu · eseri Dönüm natmi1e neşrett"ği mec. yla - Ha.ziran aylarında aş landık. • evamı ncı Mayfada) 

En baı;ta şunu teabit etmeliyim : Şevket e~eli Bedin yük~e~ z.~ muası olmuştur. Diğer. bazı değerli lar, gibi Ağustos • Eyliıl arlar nda ( "S p - J 
Ş.evket Ha:ti'boğlunu bu mcvkie ge. r.aa.t me.ktCb. ın.d e; aonra .. d~ Liyihzıg,arka.da~larının yardımı le. çıkan bu da aşrlana'bi~ı1ler. Yaln ız AğustoR. on osta nın bulmacası• 2 6 (}2 

.fa.lc. ,.1ı d k d.a Ş gEuyn)ü)göa.zyl:~ •. ~ıdoaluypapbı ulannlaarşeılratersidsu~- \.. '' • - ı } tı~m~ olmak; devlet ve hWıtıimetlümversııteaa zıraat ~eıın e o u. ~ecmua ev~et cıVa'k alar ve dü. ...,..., ._ 

reııSlerimi.z iç.in baştı b.aıına ~11-ıd.u. ~n~a, .h~ ne tekil.de o~u~ ol+uncelen. ~aııl.ıgı a~tında memleket ne ilkbaharda sürerler. Maamafih Bunlardan 30 taneıini halleJ~ek bir arada yollıyan her 
vaffakiyet saylfmıya deier. Çun- aun bıT ilnu anvan afmak gihı. mah.,mest-lelerını bırer bırer ele almış ve her _iki mevsimde de aş ntn yapılma oku~ucumuza bir 1.-Jiye takclim ecleceğis 
kü Şevket; bütün i~ti~ar ve:dud bir düşü~ ula görülınemİştir. bütün realitcllerimizi oldukları gib: tarz, aynıdır. Soldan s:ıb doğ 

4 5 6 7 8 9 m~~yeti. ite. beraber ınzı~ velO zaman tahsilde .btı~na-nlarımız a-ltemit etmiştir. Memleketçi b:r mem Mayıs _ 1 Iaziran aylarında aş•. ru: 1 2 3 
l.stıgna alemınıcle ya,ıyan . hır ıa-1 rasında memlekeıtimızhn hakiki ih.. lelcet çocuğunun bu samimi yazılar: n in yapılmasına, açılan ilk ç

0

çckl•. l - DarüU'ü • ır==-==ı====r=-==;===9==;==~==:===::;=== 
d~mdır. Fııtri ve afi\'! .hır ~a~-1tiy.adarını en iyi bi\en ve ona görelher sınıftan münevverlerimizi ya _ rin dökiJlmesinden oonra başlanabi. nun (10). 1 
~ıy.et ve .~ahe~bluk. kend~ ~-·,ve çok e~ı ,elo1dc hazırlanmak kından ilgilendirmiştir. lir. Bu .zamanda art ı'k çiçekleri dö. 2 - Emniyet 2 
tını teıbaruz ettır:mesıne manıdır. lf-ı·· .. ·e .k d .di 1 '<ulen.dallarda gözler İyi te~ekkül ('7), 

. . it" uzumunu en ıyı ı ra e en o ı . Şevketin z iraat dJoçentliğ i n-den etmiqtir. Binaen:ıleyb aş•da muvaf. 3 - Fra.nsızca. 
tkc bd~ seb~~,_, d~ındyısÜebduıl~p \::ıOnun bu azmini aldığı dok.tora t~-mülkiyc me1ctchi profesörlüğüne fakıyet için, n1ınaca.k gözlerin iyi da bir hıırtın oka.. ~ 

en ı mesaı &ıU§C9 e •ı_·ı ~ • T·· . ı b (2) P'-"· •--+---ı 
L· n_ eti k rej;mi zıoue g ...... emııye yeter: « urkıyegeçmesi ona daima geni!ı bir saha tı-şekkül etmiş olması ve ya nni {:Ü naşu • '""' - 4 

Uayot maKamınıı g rme · - · ... 1· T••_J!_, .k • d" • 1 · l b v kola·.d ·' l d k yıcı bir madde 
miz.in halk.iki değet!leri bulmıya ver.,zıra~u' urııuye ı tısa ı~at.ını.~ te -,açmıştır. Genç ımü!l'ciyelıler yeni ho. un :a ugunun "' ı< a o. un ı s.. 

mel ola alt b La b - f mından ayrıı'hnası lazımdır. Çoğal. m. S 
dig•i önemi ....;:.ııeren bir had.ise ol - .. 1 

• r ». u._,eser, yı zıg a -1calarının deierini pek çabuk kavra. ,. ·- y ...... 1• bı·r 
.. ~ ı_ ı Jd - tması İS'tenilen giil c=nsınin, hasta. '9c ~~ 

lnu4tur. ıı:u.tesınc ven lgı z.aman müm-eyyiz mıclar ve ona sam.imi bir sur_...~ - ...... 
" -s °"'- lıksız ve üzerinde l"11vvetli gözler -· .. - (5). (. 

+ J~eyeti !fll mütaleada bu\unmu,tur : 1b~ğlanm1!'llardıT. O, bu deviroe her:ı bulunan bir da1ı ..ki buna aşıcıl·kta 5 · - Bas'on 
Şevket Hatiboğkı Halkalı Ziraat~~u sa.d~~e, ·hlr doktora tt'zi değil hocalığında hem de umumi müra. kalem denilir. alınarak bunun üze. l3l • Maruf bir 7 

mektebinin memlekete kazandırdı., ır Habilit~?" tıtaıvaydırıı yan i kabc heyeti aza.i•ğında çalıf!llıştır. Tindeki bütün yapraklar, birer san- sah~iyetimlzin soy 
ğı kıymetlerden birisidir. Bu fcyizlirevzuat musaıd oo'Psayıdı fakült~si. ~-Bu devir, ıonu hüBtumet ve devlet ti metre kadar sapları kalacak tarz. a.dı (5). [ 

ilim ·ocağımız; birçok mensu~lar~n-,nu,. sadece b~ trava7da duçen.tlı~e reislerimize daha yakından tanıtm:ş da kesilir. Bundan sonra kalem ter. 6 tlziimıtl 9 
da olduğu gi'bi Şevkette de ilim ıh. tayı~ cdeceliı.Rahakıka bu -esen dık ve pek hak1 ı olarak kazandığı iti. sine ıtutulara'k ool ele al nır ve a~ı :::~vecl(::/;)~e. 
tirasını bi'term<>; ~'Paki k•ıdret ve aa-ıkatlı olarak okuyanlar onun memJe. mad neticesinde MiJlet Meclisine çakı~11 ile yaprak sap•nın biraz yu_ 

" d af d f krısından başlanarak yaprak sap•. 7 İstfkbaı 
labeti artıumııı: memleket ve mil1et ket av arına erin nü u:ııunu ve aza seç.ilmiştıir. nın dibindeiki göz. bira:r odun par. (3), E.•t a'fa.be • :=--:::S=-ııiıım•==---=~=-=m=-===1 
aevglaini k~nniflir: Şevket her metıe1ede ilmi bir soğukkanlı - Ziraat Veküi profesör Şevket çası .ile beraber uzunluğuna çıkar. mhıde bir harfin okunu$a (3), Vlli 3 - Başın (K) gelirse bir noi çamur 
yüksele t.JMilini biıirmeden önee bL hk.la.~~ defmolc.ten çekin ·ıRa,id kıTlc dört yaşındadır ve kahi. t•larok al:nır. Bunu müteakib ka. :ret (2). olur (2), Zaman (5). 

rinci Cihan Haıblne yedek 1IUba.y o.. medıgınl gorurler. nenin en genç unsurudur. Fakat ya. bukla beraber ç kmış olan ince o. 8 - Tenri ni)-e-t, tasavvur et), Aia ' - Mühlet ((), :Sebatlarm sapı 131. 

lal'ak iştirak etmiş memleket için e- Bu .ftita'b buglin de Türkiye ikti. şından çok ileri bir olgunluk, zengin d•rn parçası kabuktan çıkarılır ve <3>. 5 - Emniyet reUrmek (9). 

1 L __ J! h-'-k d L.. 1 yabani gü'l'iin a ·ıhca'k Vt'r· n· n kn. 9 - Btndesecle bir \al>lr 12), lrad 6 A ..... 1 1 aarete düşmüş böy ece birço~ me. -Wyatı a:ıt in a yazııwı~ en mu. bir hayat tecrübesi, hepsinden evvel - "'11J>.....,.. b r neh r (3), {'yan. 
• • 1 • . olmak ı buk kı~mında aşı c;ak•s• ile 2.3 san kelimeslle berabtt bllanılır 14), 1\lül. dırma (4). 

selclerimizi en ıçten tetkik etmek fassal bır monıOlg'TQlfı vasfını,hakiki bir ihni e>toriteyi haizdir. time>tıe uzunlıı~unda ''e yanm •an. k\yet u.miri eki m. 7 _ Spor alanı C?l, Bir harfin tcıar. 
fıraatırıı bu'hnuştur, Bu fırsat Şevke-!nıuhafaza etmelcteclir. Enerjik, bilgin ve temiz bir mem timetre genişliğinde T eklinde bir lG - Ne sıcak. ~ sotuk ((), Rlr ruzu (2). 

te bedbinlik leğil bilakis millet~ Şevket, memlekete dönünce ta ~ leket çocuğu olan Şevk.etin millete çİ~!:d yapı·lır ve ekser a!ll ~ak•ların. ha.J'fin telaffuzu m, Tel"!li kalil rzı. s _Bir renk m. 
~ar~ı . derin bir gilve.n ve memJekejıihin bir maııhariyct:inc uğTamı~ır.[büyük iıizmetler yapace.ğln:l güve. da _b~1unan kemik veya b~vnuır par Yukarıdan aşaiıya llotru: 9 - Bir batında do~an 11.1 kardcs ı ı. 
~ ~;ı~~=(:e~~~~ın:;ı~~~ılee~:~k: ! : ::n ~~:u;::: Y~;),(10). vu!!ı~ş~r aknba (4), 7.C)'• (Dit kıLı. 



'Temmvz 1011 POSTA 

.s.nP-~>~i'PAlii®NA HAL il &k;ii-k~dı D 
Y 2~N~ iv. t 

A!ildilllga.ni Efendi ile birl3'&ıte ~ İbrahim Paşa mı o yoldaşım? labalıık içinden palasını havaya c- ~ ara ır 
~~~~~~lli~~ını~ -B~bnfu~~~ğru&.b~~*~~~a&~~ ~H~U~1l~~~E~T~:~~A:~~A~~~=f~K:U~N~~~~~~~~~~~-·-······ 
cere çerçevesine dayamış horlıya meyıdanına isal eyliyeceksiz! lıyarak bağırdı: • 
horliya uyUıyordu. Halil omuzuna Kapı önüne topl~anlar ürkek - Hoşça kalın benim buibam. Allahım; bu içimdeki aı·- iki defa gece dönmediği oluyor, ne ı nosunun üstüne bırakmak şeklinde 
d-0kunar.aık seslendi: ürlke-k b~ı~rlardı. Iki ihtilalci Ö- ıGani Efendi kederli kederli te. sız sevgiyi bir türlü öldüre • rede kalıyor, ne yapıy~r. çıldJra • çılgın filkirler saplanıyor kafa • 

- Heıy ... Urlu... Göı.lerni a.g lüyü ·baş ve ayadıtlarından tutarak bessüm etti, kapıyı acele kapıya • miyorum. Gitıt.i'k.çe cü!'etkar olu _ cağım.. Meserret ablaya soruyo - ına ... Bu azabı çekmektense her iŞ 
yoldaşım. . -yıol ort~ına a~ılar: • raık yulkarıya koştu. yor; · benimlki&i ne 'küstahlık!.. . rum. Manalı manlı yüzüme bakı • bir an evıvel olsun bitsin! Ya beni 

Urlu yerınıde-n sı.~: . - Bir. be~. kuyruğu uı.unca Elif bacıyı sofada buldu. Bacı.. Hliç Ved~d a~aıbey, - . of, 'bu cağa. yor. Tahmin et:meğe çalışıyorum: gülüıııç bulur, y.a rğrenç, yahud .•• 
- Ne var k~.. . bir ?e~rA~daŞJ.m. v nın rengi Çdk sararmı.Ştı. bey» kelı~e~ ~e sak1,l • bana b~IB.i.r kadına gidiyıor. Bu kad:n da Bunu hiç ümid etmiyorum; na • 
Köse. ihtiyar bir elın.ı Urlunun . ~1~ futil~cı y~dek\e tuttugu bey İlhıtiyar adam• az düşündük.ten ka~ ml? Hala brr çocu;: muameles: mutlaıka Saadet Hanım~ Ne bah. zarlarını ve hislerini keud~me çe • 

omuzuna koydu: . gırını ı:ekti: sonra dedi: edı~r. ti yar insan ... Bu kadına gitmemesi · w e -.u-'- 1 H r 
H1nndi o;:;,ı,,_ T.ı.--t..<- n... .. a.. - n.., .... yum• ....... ı..•ır yoldasım ~ K"nser P"Ogra"""'""a g"""'e Lıs' """''' . . b·'t" -·ı.. di ı· vnnıeg muva.ı..ll:l.I!. o uruır_ ayı ' 

- -J • • 6 .......... , .ııuı.CLU.Uu .~-~- ..... ıı....ı ~ :.ti<. .J~h' tm H ~ ' - Çekmeceni hazırlan. Yatak "' .. c.u..aı • "'" ""~ • ıçın u un ıwuum.:.ı, rnevcu ye 1. . . •v. 
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1 
koydu. Çala.rtken bib·o.rum dala- . k 1_,1__ y h hayır. sanki bu delıhgı yapmxşıJ.1) 

. . . 1 d fn 1 ı...- -1 ·ı · k-.l · Et da ve yurg arı eı.111\. ey en. -. • • mı arşı .w'ı:>ı~ vermege azırım · :ıı....~ .. · So .. .. bahçedekıi ınC'l atına e ey en. ı.Mğ an, ı eşb t:'<.lersu.ce mey .. El'~ b 'kı lk bi 1 d . cak; eski hatıralan yaşıyacak. Me- haThulk" N ._.._: 1 -= .: ' g~ uırperıyorum. nra yuzune 
Urlu anlamadı: nına ula$ırabilürsü.z. a acı ~ı. ? r sese sor u. seITet ablamın söylediğine göre~ o ..nrnn .... ~: e 5~:-'n şeyı~r uuşuE- nasıl bakarını? Anlaşılıyor ki, bu 
- Manolu mu. İbrahiımi mi de. Patr-oına başım sallach: - A'Cele mıdır· . kadını bekliyormuş, cmutlak:ı kon. :·-J~ ~. ne ~.nca şey er.··. • korkunç sır benimle defterim ara.-

dünüz? - Doğrudu'- Kedersiz ulaş.malı -Alkşama kadar benı.m bacım. sere gelir> ~i~~ş. Ya gelirse ~~rra.~at~am~i~laedid:ı:tl.mda ghir~l rshl!!l, sınıfa kal.~ağa mah~um. Sabah1ara 
- tbrahimi, İbrahimi. Y<>!d<ı.?ıı:m.. ~ !... bu 'kadın.? Hıç şuphe::n ~k. tekrar :> -:--'1 ~.. .. a kadar mrucadel-e içmde geçen uy-
- Ya zemiyi neyliyeeekstz? llılt±yar Albdi.Ugani Efendi 'kapı IJ11tiyar başıka tek kelime söyle. sevişe<:€llcler. :Ben unutulacağım. alacak, bu ıŞkenceler beru oldurse kusm: geceler aza•blı gonler haf.. 
_ Anı Etm.eydanında öğre!'lür. arah~ndan başrnı uzatmış bakı - meden aşağıya indi, sokak kapısı.. Bcillkıi derslerimize bile devam ede~ ı de kurtulsam. Zaman zaman ;n ~ 
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süz! ymdn. Cesedi beygirin eğerinin nı açıp caddeye uğradı. cKoSka> ya miyec~ğiz. Rakibim bir tane değil tilhan tasarlıyorum. B:!nden bü • ~·ar;gfJ:;k yı ar halmde devanı 
Urlu itiraz etmeden İbrahim Pa- ard kıs:nına bağladılar. Biri gfü;. d-0ğru acele acele ~it.meğe başla. ki... Hele o Saadet Hanım! yük; haddini bilmez hislerimi de ıp d h ~~ . A • 

sanın cesecli bulunan odaya gitti, lerini açaralk 'ba.ğırd1: dı iki taraflı dükk.iniar birer ikL Ne laüba.n bir kadm ... Hiç utan beaııber su .. rükliu-ere'.r -0ıu·· c1 de Ev e ep enn lafı ... Emş.. 
' l" ı v b l şl d Ak J ·.... r n' - t ne kadar ehemm' t · r cclad Kara Velinin paşam~ ö u. - Bre, ya kuyruğuna hağlamaz. şer açı maga aş amı ar.!'. • ması yok. ikide bir telefon ediyor. rim. Faı'k:at cesaretim yok: Hayır; wn ıy.e verıyo 
sünii sardığı hasır orada, lutelen.. sız! sarayrdan Beyazıda çııkan ıki taraf Kaç defa terıslemek, telefonu ka.. an.dan aynlımak i~emiyorum. A _ bu lkıonsere •.• Halbuki, ckonseu 
miş olara'k duvara dayalı duruTOr- Urlu 'ka.şlannı çatarak araya gir a!hşaıb evli dar caddeye bir kınııl • patmak istedim. Cesaretim yok. Ya caba bana a.clr ml? cZ!lvalh Fü _ kelimesi ~iyor mu iüylerim di
du. H~sırı soğuklkanlılıkla yer.eldi: danma geliyıo.rdu. K-osıkadan Şeh .. Vedad ağa,bey payi.arsa ... Kencilm sun~• diye arıkam<lan yanar mı? ken d!iken oluyor. Bu komer ha • 
strdi, lbraıhIDı Paşantn kan t::ızyl. 1 - Kar•şman yo1d~c:.'1m. Kuyru~a zade carniiniın arka taxafına. ~sk den büsbütün şüphe'.endireceğim. Yaşamak, gülmek, mes'ud. ol _ yatıC?a ~n~ üzüntül~r ~atacağa 
kinden yüzü morararak dili hır ka 1 bağlanırsa lhayıvan huylanıp leşi otalara ayrılan dar yola saptı., Ile. Meserret abla bir şeyler sezd'i ga. ma!k arzularının henü~ dodıma.gva "enzı~r. Içımde garı-b br,: kor~ 
~ dışarıya sarkık ölüsünü ku - ..,are pare eyler. [Güldü) sabi iken r!de: kösesinde biır nalband dü'k • liba ... Yüz.Ütme vurmadı arımıa, f:i·~ı H "L-ı- b Is 

h t' h ... ~sı.,;ı,;ı,, b" wd öl" •• .. d.. .. var lÇ yer A4ll113m1Ş, ütün -
caıklıyarak hası:ra ya.tı.rdı, asırı hiç it kuyruğuna teneke bağlama- kam bulunan büyük ~ir han por. zafımı anlryo-r. Oh Allahım ne ~ ~· ır çag a umu uşun- · kl v 

yerde yuvarladı. dmız mı, bihnez misiz? daları önünde dudu. Iki yeniçeri yapmalıyım. Hayır, irnkiım yak ay meık ~ fena! ... Bu muzta.rib ya • tarlbul meraı a onu b~lemege ha. 
Gani Efendi ile Patrona Halil !. . . üst ba~aki akar ç~meden su içi. rılp gidemem. Haşretik ölürüm şamanın o1ümden ne farkı var? Z!rlanıyor. Kurum mınnettar va. 

kapıdan bakıyorlardı. Ur!u hiç bır A1av halinde, ağır a~ır ilerle . yıo.rdu. mutlaka •.. Kendi kendime cıra - Hiç b:r t~IH~, hiç bir ümide ziyette .•• 
şey söylemeden cesedi yüklend:. mağe başladılal'. Patrona HalH l:a. (Arkasi .ar) mızdaki deriın farkları sayarak; bu malik olmadan daima ıZ'trrab çe. Biletler~ çok pah.alı satmı~lar, 
hep b;rden bahçeye indiler, kamna nun gülünç, saçma bir aşk oldu. klerk, krSkanarak, hislerini söyH • mülhim m~ıktarda hasılat elcle edil-
küreıkle çaıbucak bir ,ukur kaz:ıp Çanakkale Valiliği~ulen: ğtmu, mç btr netice-y~ varması i·m- y<eım.eden yıllan saymak... Ooh miş ... Enıştem, geçen akşam ye -
ic;ne gömdü:le-r. İş bittikten sonra Yeni kurulan vilayet ve taZ!I. ia~ teşkilA~mm ro, 75, 15, ıoe, ııt Drahk 1qe kanı bulunıı:nadılını telkin ~tmeık, Allah:ıım bana acı ... Zaman :taman, ınekıte ona takılıyordu. 
Urlu elinin tersile alnındaki ter !mir w lriiro şefliği kadrola.rına g-erek 111İİ1bhclem memmla.JQ.n ve gereks~ bu hislerden sı.ynlınak isıti)'()rum: se?giımi yazmak, mektubu; piya • (Arka.sa vu) 
damlalarını sıy1np mezar üzerine ha.ri~tb ınemur alı.naea.kt.ı:r. Müstahdem memll.Tb.r '6'9 sayılı bınıuna röre İ:mkinsı.ı.. • · 
serpe-le<li: blllwıMiukları derecenin bir derece üstüne n hariç-len alınaea.klaria yine bn ıra.. Derslerde çektiğim heycan ve M. M. Vekaletinden: - Sıra ze.miye gelmedi mi ~u- DDR•n hükümleri dalresiude ta.hsil der~erine röre iic1'et a.labF~l.rdlr. 12Jtıora'b . .. Çok şiddetli, fakat ne ka. 
ba? dar tatlı ... i"\.m.etti<Ti şarkıları bü. ·· b -..~rb -~ 1ull&ü' ..... _ ... ıd ti ı ın ı ... _t Hariçten talih olanlaır b&c1Aiüd ettiği. takdil'de miisaıba.m yapılacaktır-. Talib o_ '-'5-'- ,.,. 148.5 sayılı ka.aım.a rwe ıı sene ....,. u.... " ~ ye m er e sa...., 

Diye köse adamın gözlerine bak~ la.ııların memurin kanllllltll 4 üneü madtlesinde yazılı vesa.ik suretleri batlı dJ. tün ruhumla söylüyorum. Kaç -k.e. eden ikram.iye mikda.rla.rı a.şağHla ıöster.ilmfşiir. Parala.rın dağıtılış müddeti ' 
tı. İlhtiyar cevaıb vermeden eve lt?ıkçele-rile ıniiracaa.tları ili.rı olımur. ('7570 re boğazıma tıkanan hıçkırıklarla a,y oluP güınleri maııam ikramiye tevsi k«mıİsyonlannca aynca ili.n editece. 
doğru yürü®. Yukarıda yatan mücadele ettim. Kaç defa ~ yaş.. l'inden istihkak sa.hfbleı1 tevziat nmaıundııl (rapo.r, reani Mned. ve ~btlk. 
•SÜnneıts!z> ölünün yanına '?lktı: 1 İstanbul Belediyesi il"' ıı - 1 ları.mı göst~mk için di.§iroi sık- ki &n.mlye ~ uürirnhn~e birlikie) ~ili o~ ~Q-e Wn-i komi•. 

- imdi. bunu taşra ç1karın. an arı ___J tım, Her derste. dizlerine düşi.i;p, yonlarııua müra.ca.a.Uarı.. 
Dedi, cesedi gösterdi. Urlu yalnız cseviyorum.! Dayanamıyac~ğım ar Lira ~r. Lira 

iç donu ile <bırak'"llan atadavrayı ~Ynt.ı> KiımiJ Doeı-t'ri ~Jaanesinln ta.m.irl aç.* eksiltmeye k•nul. tılk!> deırnemek için kend1mi gü~ 
K.r. 

sırtla-el.ığı gibi aşağıya indirdi. .-ıctltt'. K'411 Rllell ım lira S9 ksq ve i~ iıemmatı 107 lira. sı luıl'uştur. tuttum. Bir gün gülüne olmaktan, 
Halil kapıda bekleşen ibıtilalci _ Keşif ve şa.rtna.me Zıt)ıt. Ye .Mum.elit Mlüdiiı:rlül'ü kaleminde fÖl'i.tlebiUı:. iı.ı.ale iğre~ tel&kıki edilmek:ten ktırku ~ 

lerden iık!sini çağırdı: f:T/7/941 Puariesi ıüniL aaa.i H de Daimi Jm.ciimıımıle yapılacaktır. ymum. Herkeste~ k~s.karuyorum 
_ Vezirin cesdidir anı bir bey. Ta.Ilplerm lt '9ılna.t aakba:z ..-eya ~ ihale tarihioıilen ti) riiD. onu ... İStanbula ınmege kalkıyar. 

gir kuyruğuna bağl~. evvel Belediye Fen işı«l lıl'iidih'lüiüne Oliİiıraea.atla alacakları fenni. ekll.vet B.ı:n onsuz n~ıl yaşarım? ~lr _gün 
İilrtilalc:ler hep birden kapıya ü- -re ammen ibrası 1inm reı- di"r vesDıaiarile ihale l"iAü. ._n-e.a li3alta . ~~esm delı oluyorum. Şımdı sı!t 

çüşüp bağırdılar: ..... ~--- Datnıi ıtaeüım..mıe 1Jıu1eı lan. ('1«4) sık Ut.aıı.ili.uld.a kalıyo.r. hafta.da bir 
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POSTA 
İmemın sevincinden gözlerinde 

bir parıltı Q}du: - Meseli? ... diye 
sordu. Fato bu kadar ilerledikten 
sonra daha ötey-e geçımeğe cesaret 
etti: - İşte Sara... Ne güzel kız! 
Hamarat, yüreği de ıyi... Sizden 
yüz bulsa! Siz sabahları kur'an o
kurf;{en ağlıyarak öy1e bir dinleyi 
~: var ki nerede ise ona hidayet 

... erecek Onu müslüman eder, nikah 
Bugünden sonra iki çocuk ara • !arsınız; hem bir can kurtarmış 

muda küskünlük kalmadı. faka\ olursunuz, hem ... 
ikisi de tatbii bir halde değildiler; Aşağı'Sını getiremedi. imam a _ 
Alide daha fazla bfr du~un!t.:k; yağa !kalkarak doğruldu; gülümsi-
bir çekingenli!k. Fatoda dn bir. ü7 yen ,gözlerle sanlki içinin gizli elem 
zünıtü, bir kuruntu var gibiyıdi. Ikı lerini keşfeden bu zeki kıza, balt. 
si- de ne di.öanda cer~yan eden tı: - Amma yaptın ha; Fatma; o 
vak'adan, ne de mevl d gecesi kı- körpe ku. beni ister mı? 
Ztll Toprak sokaktaki çılgınlığın • Fato biraz daha cesaret etti, 
dan tele bir kelime söylemediler. sonra: zilhminin bir merakını hal -
Şimdi artık yaz biıtmek üzere :di. letmelk isti~-ordu, cacaba Sarayı 
Fatonun incir ~e gitınesı ih'ti • benden ziyade mi C'3nı çekiyor?• 
mali kalımamı,.,<;;ı. J:ki çocuk da pek diyen bir merak ... 
a-z ibuluşu)'IOI'laıdı. 'arasıra .Fa-~ G&Llerhıi indirer~, sanki uta • 
dükkiı:nm önünden ~eç:r:ken ıçerı.. m 10rım~asına muıkabele etti: 
lie müŞteri ydrsa Aliye k.1_~ca: • - İstemeyip de ne yapacak? • da-
-Merlıa.ba All!...ı> diyerek gülü;n. ha yava.ş it1ir sesle • İşte ben! Ben 
ırer, o da: cGene sokaklara düş &' sizin gibi bir koca bulsam hiç dü. 
müşrun, evinde oturamaz mısın?• şümnem ... 
Yollu; belki de kdançlıktan gel.e~ O ıaman imam çıldırm1şa dön.. 
tr..r itab ile .mukabele ~erdL Iki dü: Afı Fatocuğu.m! Ah benim şe. 
~en birinin hali müsaid olur. ker yavrum! Bu sözünle beni ihya 

Ali de dük'kimnı kapam~ bulım?:r lıte o :ıııaman imam ç'lldınnip döndü .• em:m_ Bana taze bir hayat vermiş 
sa • ki 'bu f:asatlar pek ınaaır fazla şiodetle acvam edeıı bir kav. Henüz kıI'k. gün geçmerniştı, bir e>ldu. Gel, seni öpüp okş1yayım; 
V'Ukua gelirdi _ gene blltuşrtaz de- gadan sonra ık.adın birdenbire tı • saıbah mutfaıkta imamı yalnız bu- bağrıma basayım ••• 
ğillerdi. O zaman yan yana otur- kamvernı~ ve ölmüştü. O günü lan FatD; zihnin.iın bir ili~ini hal- Fa<tı> iç:nden: - Fırsat buldu; 
mağı terc:h edrlerdi, us~u .U:slu. Fato hiç unutamıyaoak. Gasil, tec. !etmek malksadile ihtiyann elini aı:rt.ıık bıra.Jmnalı .•. İhtiyarın zihni. 
cımın omuza yapışarak; birbır:i.nin hiz ve teBofın, cenaze merasimi; öpert"k: - Sizin yalnızlığmıza çok ne bir de kwd 'koymU$ olacağnn. 
sı.cakl?A mı duym21da. ko'kusunu fill.'tiyar imamın alk sa:jcahnm üze • üzülüyıorum... dedi. bOyleee on.dan öcümü çıkarımı~ o. 
alma'kla içlerinde hep taşmağa ha. rinden a~an yaşlar, dualar; iliı.hi. O, işin<fo deı,'Clm ederek; lxışın1 lu.ruım; diyerek imama atıldı; o 
zır duran i~ buhranlarını tes • ler .•. Fato da ağlamıştı; konu kaldırmadan cevoo ?Crtli: - Hak. kJ.'ZJ ütıiyen ellerile sarih, yanakla 
irin edebilmek imk&nını bulll:r~ar - komşu hep tôplannuşlar, hep ağ. kın var; yavrum. Kadıncağız otuz rından başlıyarak çenes:ne; çe~e. 
dı. Bu daılilltalarda Fat-onun ıçı~e laşmı:şlardı. Fa;tonun ~ederine rağ. beş senelik eşimdi. Şimdi yeri boş sinden inerek boynuna kadar op.. 
.Ne için bana sarı~r, ne ıçm men içinde memnuniyeti andırır kaldı... 11ü. ve orada gecitereic sömüre sö.. 
beni göğsüne basmıyor. fırsat bul- bir his de vardı: cEh, artık Sara. Bu söıii y~alıyarak FatD :ıave müre kokladı ..• 
chıfkça beni okşayan, öpen füt!yar ya yol görünece'k ... > diye umuyor- ~: - O yeri doldurmak sizin e. Sonra, Fat>o memnun. cherif be. 
imam gim taşmıynr?• derdi, Ali du, fakat bu; b>şa çıktı; Yahudi linİ?Jde... ni hala istiyor!> diye düşünül'ken 
de: «Bu .g1z beni çileden ~ıkara: kızı e\Wellkinden ziyade yerleşiyor D:ııtiyar başını kaldırdı: - Daha ihtiyar kendine gelerek çeki1~i: 
ca!k.. Yüz vermeğ gelmH!. .. > dı. gibiydi~ halita ufak tefek eşyasını kırkı dolmadan, bunu nasıl düşü. - Canını Fato! ... Sana beni'l'll gıb• 
yerek brr tmlilre<len k~mırca'i:~a bile evde tutuyor, kendi eV'ine gö. nebilirim? diy-e cevab verdi. bir ihtiyar değil. kendin kadar gü. 
çekingen davır~nmağa 1üzum go • türmüyt>rdu. Demek; kule gün dolduiktan son ı..el, kendin kadar körpe b?r koca 
-....ı- Fatx> bu i.c:ı> pek mana veremi - ra bunu dii-criinebileçekti! FatD he- lazım. Işte' Şimşek Ali ne güne du. ru n.1U. ~ -,..- •• 
imamın onu okşamak, öpmek yorou amma :zlhni.nde sinsi sinsi JllE'?1 arikasıını işletti: - Nihayet ruyur? Adı üstünde nurdan do. 

i\-in fırsat kıollayışıru düşünürken işli)-erı bir şü{he de vaırdı. lma.m booa karar verirsiniz elbet... kühnüş bir oğlan, sen de elmas ka. 
J'a.<tmaınm hatırına S'ln bir vak'a her saıbah karısının ruhuna kur'an İttiyar in!kar etmedi. yalnız: dar ,parlalk bir kız... İkinizi bir 
eeliyordu: dkuyordu. Onun yaru:k bir sesi, pek - Beni kim ister; altmışlık bir ib. araya geti:nmelk boynumun borcu 

Bir müdde1tenberi imamla yata. de güzel bir edası vardı, o sıra • tiyar!. .. dedi. olsun. Onu kendi elimle senin kol. 

mryarak arkadaşına anlatan Fak>: imam zengindir; varını yoğun 
- Görecekmn, ihtiyar Yahudi kı.. ölünce hep yeni karısına bıraka 
zıru ımüslüman edecek ve nikahla ca'ktı. Sonra ha Musa; ha Meh 
alac.ik... med; .ilnsi de birbirinin benzer. idi 

Ali buna ihtimal vermedi anmın Kız dilerse gene gizl~cc kendi di~ 
Faoonun kehaneti de çok geçme • nini muhafaza etsin. Hatta ismi 
den çıktı. O zaman İz.mirde müs. b!le değişmiyecekti. Sara? ... Müs. 
lüınan olmak istiyen Yahudi kız.. l Iüman kızlarında da bu ishn vardı. 
l:ırı oldu!kça srlt zuhu.ı: ederdi. Bul Şu halde ortada bir malız.ur kal -
rasime ihüktime·t konağında, vali madı ... 
dairesinde, nreclisi idare odDsında Bu hadise İz:rnirde epeyce çal • 
cereyan ederdi. B"r hahamın re _ kandı durdu. sonra her iş yatıştı. 
fakatinde kızın akrabası toplanır, Sara yukarı katın hanımı sıfatını 
haham nasihat ec~;'uo öte'k:ler kolaylıkla tarkındL Sık sık Arasta'. 
ağ1ıyaraık, bağırıp çağırarak bir daki dıüklkana uğruyor, .!.kide birde 
kızlca kıyamet koparırla:-, h!ilkfı - entari değiştiriyordu, hatta şimdi 
met 'konağını çın çın öttürürlerdı. bir de yeldirme işi çıktı. Ona Sa. 
Kararından g.eri dönen Yahudi lime kadın düğün hediyesı olarak 

~ı21.arı ~ nadirdi; onlar ~kseriyet en güzellerinden bir barortüsü 
uz~e ~uzel.' yakışıklı; her suretle verdi; kantarcı Osman Efendı de 
cazıbelı dcl!ıkanlılara IŞÖnül vermiş büyük bir kwtu elleme ıncir hediye 
olurlardı. Fakat bu sefer oobis etti. 
mevzuu altırnışlık b:r ihtıyar imam Sara Fnto kadar açık saçık ~z.. 
dı. Herkes buna şaşıp kalmıştı. mezdi. başım sıkı 5W örter: yel. 

Der1ken. bu velvele 'lrasında b ·r dirmeflini iyice kapardı. Hatta bir 
h~e oldu. Biri .kimdir o?. kızın gün Şimşelk Ali, sene kıskançlığın 
akrabasının arasına sokuldu, ana.. ~vllole ola~: Fatoya: - Yahud· 
sının kulağına bir şeyler söyledi. kızından ibret al!. .. O kend'sini 
Kala'balıikta 'bir fıskos ceıeyan et. erkek gözünden nasıl saklıyor. seiı., 
ti, blı-dcn gürültü durdu; hahamla l}ntm ters:ne; san'ki nerke-:·n gözü. 
beraber hepsi savuştular. Sara da nü üzerine çe-kımeğe çalış•yorsun; 
müslüman oldu. demişti. 

K17..ln anasının kulağına söyle - Fato Alinin bu k,~anchğına 
nen ne idi? Btıınu muhtelif şekil • memnun, fakat örtünüp sak-.nma. 
lerde tahımin edenle: oldu ve bu ~a da lüzum gfuım«li. 
tahımiınlcr az çok hakikate. yakındı. (Arkası nr) 

O, klm .ise. demiş olacaktı ki: H. Z. tişaklıgil 

lstanbul fiat mürakabe komisyonunda:l: 
tJin numarası 1 '7S 
Bir tun kok llömiıriin&n mıllt.a.kMara ıöre D&Jıil üereUeri 7mldcn a.ı:ıtwa 

röısterilditl tR\lde t.elblt Mllıtilı Ub •lımw, 
Kunc;eşmeden 

Jld»ek • Btşlktaf 300 kur~ 
Beyotlu . .. • 
Btyand • FHer • llalltly 580 • 
Sular • BJÜIJ • Saraajq 600 il 

llalmtli.r 700 • 
Yf'fllkö1 • Ballıab 900 • 
lsttnye 500 • 
Trabya 150 • 
Tenhnahaile "iSO • 
Aiblar .ıenlmı'lllu l'l5 lt 

ıtu'M•oyünd en 

l\foda J5t • 
Erenköy HO ., lak ku?Slrurı .kınııgalan hadrlen a. larda Sara ~anda yavaş ad~m- ihnam yaşlılıığma teessüf edi • lanna atmak isterim, 00.yleee ben 

~ bir radde~ vaıınuştı. Gaiiba larla oolaş;r, arasıra merdivenin ~rdu. ,o~a .•• Fato bir az7z.lik de nasibimi almış olurum; dedi. 
kadncağu Sarayı • güzel Yahudi üst basamaıJrlar~ birimle otu • yapm~; ~em l>i: ş'liphe&ini ha~~ Sonra .yavaşça ilaıve ~~: - ~a. 
km da günden ~ne daha serpili. rarak bu. yaru~ rı:esu;- ku:'an oku. mek ~dı: - . S_ıze ~yılırlar. Gu. ttya gelınce, o da l>a~a bır bahıs!. 
:7'01' şe'kerlesi-vordu • kıs'Unmağa yuşı.mu dinlerdı. Galıba bırkaı;; ke. 7Jel bl1" eık~n'VL. Şöyle kıvracık. * 

Bostancı 

Kartal • Yaka.cık 
twwdar 
Beyleriıt'y • Çenıelkö1 

'i50 D 

ız D 

ıoo D 

iOI • 
başla:mıçtı. Hakkı da vardı ya... re ele ses çlkaımaaan ~~1~. Kı körpe kızlar bile aize varmak }Çin . B:ı1 hikaıyeyi, bi.rkaç r.erin.i de. 

Nihayet bi'r eiin her v~ zm J'ÜI'eii de fena değildı.,.. can atarlar. ,... ..,. - ği§tirerek. bele Ali bahsıni hıç aç. 
- ----

Bisu 
,. D 

~os 980 lt uı 5!JS:I 



lf/2 Sa~ 

r~ıuıfierierr 
tzmirde Ödemişte 

SON POSTA 

.lstanbul mınhka ticaret müdürlüğünden: 

Ellerinde yağlı tohumlar 
bulunanlara 

Elerinde 941 tıe UJı.a enclki seneler ma.hsulü sus:lm, keten tohumu, ay çl. 
petl tGılımnıı, yer fıstığı ve kendir tohumu bulunanla.ruı 15 Temaııız 19'2 ta. 

Temmuz 14 

•San Pa.ta. nıa ıpor tefrlk..11 87 
~ 

AlıraAhmet 
Kara Ahmedin çırpını,ıar1 

Kızılçulluda bir lGf ocağında Bir köy muhtarı kendi.ini ağır rlhlıle ka:ilar mallannı, mtıctar ve e\"Sırını bildirir birer beyanname ile. lh~a.ı 
Y'!_Va~la~. bi~ '!o.ya iki ameleyi aureUe yaralıyan bir genci b~kontrolörlütüne blldlrere!ı: usulü vcçhile mlihürlcttird.!k:lcri takdirde yeni Ustaca bir hareket idi En büyi.ık du. Hem de ma.ğl(ı.b ederek. DildlJI 
oldurdu~ bırını de yaraladı öldürdü, gencin bab~ı da t.lyat reJimloe mut.ealllk 56 No ıu sirküler biilııibnlerlnden lst.lsna edilecekleri tehlikeyi atlatmıştı. Ahmedı se • çengellemiye çalışıyordu. Bağır , 
İzmir (Rususi) - Evvelki alt _ yaraladı llb ohmmuştu. venler bağırışt.ılar: malar gene başl'.adıı: 

şam saat 16 sula:rında Kızılçullu ci.. f . (H A Ô . VeUiet 7iiksdl makamınca lııı hususta aJ.ma.n 7eul bir kararla İ.pğıda.kl ta. - Yaşa Ahımed! ... - Ha Ahmed!, 
var nda taş ocaldarın.clan bı'rı'nde : 1- ·ı . zmır U9Ue1) - demı.şte Bir. d.lbU )'al>ıbnıştır. - Aferin Ahmed!... - Y"''"*ı.r ç~ .• ..... hi . . K·ı.. ı_ .... d b' k' i ... ~. "'115=" 
ıc: ... ın n "~ü -- ~1 ....:- - 1 b' L gı ~ yeaının "9""' ~oyun e ır ı. 1 - KeıC.en tolıumwıa. ald beyannllmeı~ın k.aıbul ve mühiirlımmesl eskisi wlbl smail ağa da bagı" rıyordu: - Ha Husm" en.' ..... o m..ue n ....... cıenen ı r ~az.a . "T" .. 'k.i k . . . l .. _ 
olmuştur şmın ° umu ve 1 l§Inın yara an. 15 Temmıız 19-J2 de hHama err.ıiş bulunuaktır. - Aferın Ahmed be!... - Toparla Hüsmen kendini!. 

Kend; taş ocai:-ın.da çalışmalcta ma.si~ b~icelenen bir vak'a olmu.,"- 2 - Yer fıstığı, susam, ~ çiçek! ve kendir tohumlanna aid bcyıınnıımeler Eğer Ahmed, yan~a kiisteği Ahali ~ yağa fırlamıştı. ~ 
olan Ahmed Dcatereci, yanın.dak ~r ..... e ·~ tarlasına har-an ı Atusf.Oll 1942 tarihine kadar tevdi edilmiş bulu:naeakf.Jr. yetştirmemiş olsaytlı. Yüzde yüz mail Ağa da ayağa kalkııut batın. 
işçilerh: birlikte büyük bir kayanın Hsu~u ve z:ı.ra.r .!apmdad_t;r. 3 - KendiT tohumlannın ınü.lıbrle.nme&I işi 1 Atııstos 1942 tarihinde hl. tehlikede idi. Her ne hal ise has. yıordu: 
d ib 'ndeki molozla ı t ·zı · b aoıse, gece saat yamı uıı; nı eıe. &ama ennlş bulunaeakl.ır. mmın acı ve zehir g 'bi çaprazın • - Ha Ahmed!., 
iş b ' tince kayan:ınr ye::~e:mı!yna: ~1e ~ere~ö,ollü Aıhmed Çetinin 4 - Yer fıstıiı, sunm Te ay çi~tı toham1aruım mü~nmesl lşj 15 A. dan yakasını kurrtarmıştı, Ahmed, - Ha oğlum!. 
d ı ğı göriilmilştür. Aıhrned Desıterecij u ası a uştur, tustGe 1M2 de sona erecektir, boşa gelmişti. Yoksa böyle b~rden. - Yetiştir çengeli .•• 
yan 'nda çatışan amelelere hemen: Kıfla k.öyü muhtarı Halil oğıu 5 - ~lce depolama. maJaalleri olarak blklirlleıdere ltanieıı reınni kontrol bire kendini kaptırmazdı. Ahme • Güreş tekrar ~ndı. ~ 

- Kaçın, ta,, dü.tiiYorl Mehmed Kıdıç, Aıhmed Çetinin tar. mertııesi buhınao Gittsuıı. Onlu, FatAa. tnd»ola. Mendenm, Teklnlai, ca. din canı sı!kııidıı, Ve, kendi kendine raz üStüne çapraz dolduran hasımı. 
Diye hail rm:.Ştır. Fakat ameleler lasına koyun diirüSü 90kmak İ•te • na.tılııale ve Bandannada lrohınan 9u.alla~ n ••alli 'fflOlılle açılma,.acak kızdı. Hatta söylendi... lar biııtnrlerlmi hemen ilk elde 

buna ihtimal veımc:ıdikleri gibi ka. miş ~e ~u yfuıd.eın tarla sahibi Ah. eekiı.le mtiıbiirleri tM.ı1nııs buhma.n yattı tohumiaı' mah&llıerinde de cıaooıaaa. - Var gör eşelk! · · · Az kalsın ye. mağl:Ub etmıeğe SMrapyorlardı. Ni.. 
çacak zaman da bulamamışlar, bü. ~edın oglu 1 7 yaşın.da İbrahim Çe. c8k ,ani müılıürlenebllecelrllr. nileceıktin be! hayet Ahmed, C~li yetişt:irdl 
vi~k bi r itaya yuvaırlanmış, ameleden tı nle aralarında kavga çıkmışt ır. 6 - KA>ntrolörliilt teŞIUIAh bulunmayan Tfl!'lerden Tek1"1ıa!, Br.n4ama. Ça.. İsmail ağanın gene ağzı kulak. Falket Hfuımen, Qengıeli yel' yemea 
Mehmed -oiJu Ka!Xat ile Uşak!· ibraıhi~ ~eıti?, müınak.aıantn alev - nllÖ'aleclekl aliıbdarlar beyannamelerini ySandalti müadetkrt aşmamak il. larına varmıştı. Yüzü gülüym-du. birdenbire dandü, yüzü koyun. 
Abdullah oğlu 45 y~arınd.a Mch. lenmesı ırzeııne yanında bulundur. seT"e W.nbul Mmta.ka Tiunt Müdürltltü Uır:w:at B1M5kontrolörtiiJiine, fıııten. Murad ağaya dönerek: kendisini )'!e:l'e &1ltı. Eğer bu ":ma.. 
medin ve Ahmed Deeterecinin üze. duğu tabancayı çeıkerek ateş etnuş; - Ağa, bu ne hal idi be? Oğlan nevrayı yapmamış o1saydı yüzde 
ri.1e diMımı;~ • ..;~ •. Ahclu.lbh olguw Meh muhtar Meıh.med Kılıcı M>I memesi deraadald ali.kada.rla.T ise Mmıin Ticaret Müıdürlütüne teril edeceklerdir, az kalsın yenili~rdu. yüz sırtüstü gİCli<yordu. Hatta Ah. 

-.,.. .. ....,_.. l ne! w lam h '7 - Ba Iimuı 'f'f' merk~ler haricinde veya döUııe halinde bulunan yaklı to. y 1 f"~k f b ' hlik li 
med haEi.f surette baıea.ğındao yara.atı an aglr surette yara ış, mu 1rlllnlana 111iih~nme Vf' dePolanmalarına laıüll bahmmıwlllmdarı alikalıl&. - a .... vv ena ır te e med, ~ V'lJl'duiu azr.an baJa,.. 
lanmış, diğer İ.k.ilİ ıkayanın ahında tar Mehmed. de aıteş ettiği tabanca. atlattı. r~lar oldu: ı 
ezilerek ahniiı.tür. aile tbrahimi başın.dan yaralıyaralt rın lıderinl ona röre tamıhn etmeleri. ._RAC•T - Ne güzel bir yan.baş attı de. - Oklu, yaşa Kara Ahmed! .. 

-. l ı 8 - Dalına fasla lsa.hatın İJrtanbul sı--ı w .____ .. -..-ı .an ~ w ·ı . ., b .. .ıh 1 
Abdu1lah oğlu Mehınedin ferya • ö düımüş ve bu ara.:la brahim'n ,._,, ._ __. gı mı .... Fakat cas•rmalar ağızda boğD.\ 

dı üzerine vak'a hıaıber alınmış ma_ babası Ahmed Çetini de ağır suret. BAŞKONTROLÖltliÖGtlNDEN alınabllecetf, - Tam yerinde ... Yoksa ta • lup kaldı. Hüsmen yakasını kua.i 
halline miiıdıdeiumumi muıwi:U B. le yaralamııtır. iki. yaralı, lzmir llA.n olan•. «'7S6'7• mamdı işi... tam11ıştı. Hüsmen ~ düşer diif.. 
Ethem Tüfcıkıçioğıtu yanında hüku. mCTnleltet hastanetlne getirilerc4c te. Güreş tekrar başladı. Hüa:men. mez gene k891lak istıedi. Likta. 
met tabibi oldu.ğu halde ~tmiştir. davi aPtına ıı11ımnı,Ludır. Ôdemit Deniz Levazım Satmalma Komisyonu illnları daha ziyade h1zlanmıştı, Daha zi. Kar& Mlmed, hasmın üzerine çı&· 
Hiı.didenin bir k&Ud.an ibaret o1du. müddeill'lllumili.ği hacla tahkik.atı yade cesaret alınıştı. Kara Ahme- Ianmı$L Kemaıı:ı~ geçip hasıma 
ğ..: anlatılarak iki ölünün defnine na devam ehnektedir. ı. - Beher kile9uD.l tabının olanan bedel «8611 lmnle db ısantim olan din sersemliği üze.rinde idi. Çap • nı bağladı, 1 

ruh at veribniftir. o--- SO.lff lkUo l&banua. 15/Temmaz/9'2 CaqamlJ& cünü uat 15 ile paaarWda raz onu afallatmıştı. Az kalsın ilk Demir Ha.sanla, Yıldırımın ~j 
Samaun Halkevinin temsilleri elılllıtme.t yapılaeakilr. elıde gidi~rdu. Hamle yapacağı r~eri ay:o.1 miımü üzere devam• 

EdirneJe beden terbiyeai Sameun ( Hu9U9İ ) - Halkevi z. _ illt temiadı «lHb Ura «'75• kw'at ollllll ~ dSh yerde müdafaaya girdi. Bunu her- ediyordu. H~ ki prehlivan da mi 
,_ _,_,__..1-: temc1 tuıbesi aan'atkarlar! Mehmed klll'llt kes Aıhmedin koıicıtuğuna hamlet. da!aada kalmakta devam ediyoe. 
mı ... Reı" .... • m'*81>111•+ alım.bilir. mişti. Fakat Ahmedın müdafaada Yıldınm ise h6cumı.arına devam 

Edirne (HIUl'l!Iİ) - Şehrimize gel.Ali Çamlııc.anın ik.i perdelik (A~am 4. - Şartaa.mMİDI cinnek 1ati1enlertn herciin n D8Urilt& ltttrak edecek. kalışı birderlbire kendini t<>parlı • edeyordu. 
diği n.i bildiMiğİm Beden T~rbiyesij•arra.fı» k.omed i~i ,. üstüste dört lerin de beW rün ft saa&.ıe Kasımpafada balman l&omlQıoa.a miira_. yamadığından ileri geliyordu. Hat. 
yükselt iatişare heyeti azasından gece tem.ıl et:mJşkraır. Memlekette caatlan. uU'Jb ta, bazılan şöyle konuştular. 
Mazhar Kazancı burada kaldığı iki İyi bir alaka uyandıran ve modern - Aıhmed. korktu Hüsmenden, Maarif Müdürlüğü bademele 
gün içinde 9'çalı 9P0r salonunda tiyal'ro zevkini muhite tamamen ·- İzmit deniz sabnalma komisyonundan: Fakat Ahmed.in müda!aa güreşi • de b' . ku d bo"' ı...ı... 
\'al:miz Ferid ~erle Maarif mü.t11amtş olan genç aan'atUrlarımız. TaL-'-l ftatı ~sürmedi. Ancak beş dakika ita nn .n. 111 yu a IU QW 
dürü ve bö\ge menaublannın hazır her tem&1de olduğu gibi bu ltome.. _... dar... Ondan sonra aklını başına Zincırlilru.yuda Kasab sokağında 
bu\unduğu toplantılarda gençliğe dide ç.ok muvaffak olmuşlar ve baL Clnd Kiloea ip balye Tel Ml7a t T=&ı toparlı'Yan Ahmed. birdenbire hü. oturan ve Maari1 Müdii.rlüğünde 
salon sporları haıldk.ında İzahat ver. kımızın takcürlerini kazanmışlardır. ~ Krt. cuma geçti. Ve; illt iş olarak Hüs. badem~~ yaı>a!l H~yin, dün ak. 
mıiş ve Barf&s haTek.et ve göıı~erL Mevsimin fazla sıcaklığını nazarı JCıma 8' 181.001 6.50 '7 ıut meni kısa ve kalın kollan arasına şaın evının yarundaıki ~de bu..ı 
leri yapmıştır. . itibara Jan san'atk.arhuımız b irkaç ı - Yabrııda mikdan J'&&Jlı kura ot bir parlWe tmllm olamnak ..,.W. alarak sürdü Bu. sefer de Ahmed; lunan ku}"Udan su çekerken m~ 

Okul gençl iğine de bu spOT ha. ay için t.em5il1ere fulia verecekler; ....-,rlıit l'J,TeaınMILMI C1lma Siinıii 9&M 15 de i.mlU.. Teaane btı.. çapraza gi~. Hüsmen; hasmı- vazenesini ka.~ dü.şm,_1 
Tek-etleri ha.kıkın<la gösterilerde bu.~akat bu müddet zarfında her hafta amcla 1ııomls,.on binasında ıapalaeaktar. nın çaprazını önlemeğe çalıştı. LA. ~· Zavallı odacının ~ 
Jumın Mazhar Kazancı yapılan at. muhte'lif radyofonik ternsiFler ya.p 2 _ Efta.f ft prlnamesi beclelsls olaraılk lııam..,..... almabllir. 

1 

kin muvaffak olamadı, akıntıya sedi kuyudan çıkarılmış, adlıyeı 
ı~tizm çan,ma!la.rmda ve atış rnüsa- 'le. mahalli t.ürkülr.r çalmak ve 3 _ llıılAHmeJ~ lftlnk edecek ~lblerin ııcw UCM'et nsblannı Ye hluml. kapılmış bir odun parçaSt giıbi sü- dıok!toru Em:er. Karan tan~n~ 
baltaların.da bUlunduban ~on.ra tehlsöy'lemek wreti'D bu. faaliyeti başka da 1aaı11 t.embaa&laıtie ıtlrllkte beJ11 sia" ...... ......__. airncMl.. rü1clenip g ttti. Kara Ahmed; has • muayene edilditkten sonra gömülıi 
rim;zden ayrr'tmıttır. sahada gösterrmye çalı~caklardır. • lan. «7586• romdan ~ · · ;.m_ v-'''"""'-ı+!.----_.._-

~~~~~..-.~..-.~..-.~..-.~..-.~..-.~--~-~--~-~--~-~--~-~~ .. ~..-.~..-.~..-.~..-.~..-.~..-.~..-.~--~-~--~-~._~-~--~~..-.~..-.~..-.~..-.~..-.~..-.~--~..-.~--~--~-~--~-~--~-~--~~ ...... ~ ... ~..-.~·~__.:~~:...__.:~:::_::__ __ ~~---~---~--~~~--~ 
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!ON POSTA Sayfa 5 

Tele:fon Ve Telsiz llaberl • 
1. 

eh iğlere göre 1 Rusyadaki harb Matbuat heyeti 
ısırda vaziyet hakkında Almanyaya Per-
(&ftarafı t inci sayfada) mütalaalar şemba gu··nu gı·d·ıyor dek. So (&,tarafı 1 ~~~ada). kisin?e bulunan StaJingrad şehri de 

Kum fırtına'larının hava hareket. 1 vyeıt kuvvetlennın §1ddedi tehd d edici bir duruma girmiştir 
!erini güçleştirmiş oLnasıııa reimen • l,,rıt:ılma taarruilarımn püskürtü) - Bu kr in.hat, büyük kuvvctkn ti . (&,tuafı 1 inci sayfada) Antkara, 13 (Hususı) - Alman mesı aırnsında ı ı ı Sovyet tankı ın d . . . 
::c~~r;:;,~z ~~~~;ıx:~; 8:Jı:~::: muşlardır. Başlıca Alman taamı. hük\ımetinin daveti üzerine Nec. tahrib edildiğini 1'ldizmek'e v Ri aras~n ad czı~ ;;:tanla tank ve tay 

~ zunun yapıldığı bu kesimde va.ti.. meddin Sada:1kııı reisliğ~de Al. yev cc.nııb batı mınta.k~s dae 2• yBarekerk e ~,u . . an mareşal. Fon 
bölgesindeki hedetrere hücum etmiş t' ~ hi ld • · decek 1 t.b at T oc uvveı:ıennın, cephclerı ce _ 
tir. iki dü§lllan uçağı dü~ürühnü~- ye ın ~...,.... va m o ugu sanılmak- maıryaya gı o an lll3: u emmuzd.a Ahnan taanuz.unun baş nuba üt cih ld • T" 

Askeri va~iyet 
-----------

tadır. Daha ccnubda; Rus kuvvet. heyetimiz bu ayın 16 sındı Ista~ ladı~ı esnada 1.kuşatıfouş bulunan cnko 1:nfü~cc ~J ~~ ~e . ımo • 
Gece yarısı neşredilen tür. Mersa Mabuh boır.balandı leri =·~n 7 ki~ome:e adar buldan h~. ~ü~~cM~ ~et piyad~ ve süva_ ~e vunnağa a~:~ü: ~~;~r!rd::: 

Jelcenderiye 13 (AA.) - Reu. ce~ .. . d ani:os~v ayı V<! Do- f ·ırı b 11 tum.~ ır. zııhlı Sovyct l1JıCa • fazla haznllnnm~t bulundukları hal 
bir tebliğ Voronezde ter ajaMlnln huw.i muhabiri bil'di- ne u~nn e to Wl 200 kilo. ra. sız mı 1 ayramı yının 1 ası iıınin Ilerlcillexek bun.. de takriben .350 K 1 v <!a 

riyor: metre şınıal batısında LlsişanSkı t t • l d • l • k !ardan 1 1 günde.nheri devam eden bulunan Stnl' d m. Vuzun ·r'\un d 
Vazİyeti::ı vehamet Mısır muhareibeeine iştirak eden 'boşalltmışlaniır. 400 kilometrelik es 1 e 1 mıyece nıuhaıdbe1erde uğraeıktuı a.ğır za. hattı c'k ~a • .:1 .. 1 oro~ı o ... ~~~ 

k d • lbir cephe üzerinde ~mı:i'~:e adar Vichy 13 (A.A.) Fransız yi ttan da 30,000 Csiı alındı .. Ja~ın~amap 1 Ta·,,<ı;AJA~ıf OtaU&-cl esbettiğini bil irıyor İngiliz donanması, Şımall Afrika ea . iıtilmedik 'elde •'j' b - - h ld .... • • reşa ımoçenJi.Onun a 
hilinde en ileri Mihver malzeme Ü9- J'Ş Şl tte savaşlar ol. mı.ı ı ayramı gunu er dene o u.. g:n', nynca 218 tank. 591 top ve Doneç kaviai gam·nddd k tl 

Londra. 14 (A.A.) - Rusyada sü olan Menıa Mamıh'u ağır suret. malk't;ıdır. iu gibi bir tatil günü olacaktır. Yur birçolc diğer ailalı, harb malzemesi rinin fİmA1 kanad~ Voro;iJ"~ c • 
Don nehri gad> 1.:ıyısında cerey~n te bombaifamıştır. Haı'o gemilerı sa Tnne;s. gazetes!n!n Stokholmdaki d~n ~i~ matt;mi mün~~ebetile bu~ v.e sair.el~~?i~ de ~am ver:" tan. da çdluniş oldui:'U halde şi~;j~ -
etmekte olan büyük muh~;cbenın Lifin çok yaldnine gelerek limana muhabiri, Sovryet .ıx:ımesinin. b;l. gun hiçbir sevınç tezahuratı yapıl • rıh ~ıgını ve esır.lerle ganımet - Taganrug batısı • Vom ·ıofgrad • 
hızı her an artmakta.dır. Dun. gece 53tvo üstüne satıvo a'te~ açm şlar, ~a~ Don ~~ durumunu ml'yacaktu. ler v m.:l"tnr~nın daha da aıtmakta ol Stalıngrad hatıtlnda tutumnnğa ça • 
yarısı n~re<ltlcn S:ı!vyet resmı teb.. b!rço&.: yangınlar çrita.ııtmışlardır. mcelıyerek di-y~r kı: o •• duguntt ilave etmektedir. lışmı&ta bulunduğunu göstermek -
lığ: Cephenin Voronez mıntakasın Kahire 13 (AA.) _ Sekizinci Vaziyetin ciddiyet.ine olursa ol. TebJigv }ere gore Sovyet'lerin Volhbf mıntakasın ... tedir. 
da düşmanın bir nolkbiya nüfuz et- ordu neııdindeki Reuter muhabiri sun Timoçenikonun ric'ati munta- da te'kra.rlad~aıı taanuzla.rtn ged Timoçen'k:ooun tutmn isted'ğ" talı 
nıcğe muvaffı& @uğu ve bir düş. bidiriyor: zam olmuş ve ordularının teşkilıl. k h • attldığından da l:r.ıhseden Alman min ediien bu hat, bilhassa Doneç 
man cüzü tamı jile kanlı çarpışm~l~ General Audhin1eck kıt'alar: elan u ibozulmam ır. Bunu esasen Al- şar Cep eSJ ıcsmi tebliğinin Riy-ev'd~l.:i imh garbile Vonaışi)ofgraıl ve S•al!ngrnd 
rın vukua ge.lld.iği bitdirilm~::ı~ Te~eleyir tepesini tutmaktadırlar. m~ar da ~aı:~eler ~akkınd.a (Baftanfı ı inci aayfada) hiidis · hııl&ında. ~ mlntaka~ mıntakala:ının çok miisbhkero ol. 

Boguçar m1nta.kasında duş Esı~ sayf<SI ~ 2000 i geçmek • ta~& ·vermken tıraf .edıyor~r. Rjev'fo cenubu garıbisindekı ke. ~mu harekot1e;ım ~. k.u.?rctl ması~ ragmen yakın .gerisı~de Dou 
moııörize kuvvetUeri ile muharebe de todır. Romm~l. ikri hatlara doğru T:~es baŞY;azısında dıyor kt : simde iki Temmuzda b~lıyan ve l:ıır ~a.~ .ynpah~eceklcrm~. 8.öst~- ~dır~ bulunması dola~:ıaıle .tch _ 
vam. ~melı.edir. eri eki. zırhlı ku:.VCt~r göndermektedir.Ve Düşmanı;ı .. ıllk hedefı. K~fkasya hava kuvvetleri tara!ından m:ı1es.. mesı ıh~rile c~. _çok . muhımd~r. h~eli ;e Ahnan1arın y~nı H ~~ 

Lisican.sk ta ~°'~~tkr g . ç .. her an l:ıüyiik bir meydan muhare JQllannı mudafaa eden Timoçon.. srr surette destcltlenen taarruz. Fakat.o ıtira.f eıtmehdir. k.ı b t.eh11 - kar hır yarma barekeıtıne musaıd 
l~re~ y~nı ~cvzilen ı~aI ettikierını besi gelişebilir. lko oroularile Mosk;>vayı koruyan ormanlarda müŞkül şartlar iç!nde ğ~n bugün şa~ ~ephe:n hare'kntının bir hatdedir ve bundan dolayt n . 
bildi~ ~eroır. v • Alman tebliği Şakof oroularuun Kavuşak nokta.. yaprlan muharebeler neticesinde agıır1ık merkez:ın1 teşkıl eden cen.ub moçeo'lcloınun bu hatta duunak is • 

Oıger cepheletde kayd.e d~~.e__rdbır Benin 13 (A.A.) _ Resmi teb larında bir uc tcş.l·il ~tmektir. dii<:m~n llle'VZiler.i sisteminuı yarıl. mlnak<tnsına aid kı çok mübbem temesi doğru değildır. Omuı. bütün 
Şe" olmamıştLr. Bu resm.ı leU1 g en Jiv M .ı_ d• .,, ~·-· .. d• A 1_ b tanlıv •- l . · J .._ f _1 J " So ·ük l g: o:ını1.ova ne ıyor ı masınıdan sonra birlkaç duşman ır ve .t"UDlan a :omu :gt, ce - ırnvvct ennl, o0nna nzaa za.ıar: ara 
eoııra gece ya;~ı vye\ ~d - Mısırda El Afemeyn lc:esıimin~e Mo&kova, 13 (A.A.) _ Alınan. avcı ve süvari tümeninin ve bir r~n etmekte olan büyük hareket. uğratmabızm hay Stalin tarafı,, .. 
a~k , 8'umand_an l(.'1 bl"}ara ın .. an yeni lngtliz hücumer1 ağır byıblar lar Kalinin cephesinde 'kend'ileri. zııhlı tugayın çember ı~ine alına .. lerı zamanınd.a.n evve? ifşa ~tmi~ oa .. dan tahkim ettinıaiği söylenen ve 
Vrşredıle.n bır .. te ıge h gore verdirrlerel.: püski7rtü'tmüştür. ne bir yol açımağa çalışıyorlar. rn"k yok cdilmesile neticelenmiştir. mamalk üzere belki de b filtizaı:Q 400 Km. imtida<lında olan (Stalin 

oronez de vazıyet va amet Alman ve ita~ haıva kuvvet - Fn'kaı sayıca mevzii bir üstünlüğe 1l tri]n devam eden bu muhare. böyle müphem ma'41mat vermekte.. grad - Donskay.a. - Rast.ofa do·ru 
l:e hetmiŞth. ~ogucar cenub~n~_a, lerinden müreklkeb teşkHler Malta malik bulunmalarına rağmen esas bede 30 bin esir alınnıl§, 218 tank. dir. . . Don nehri mecrası - R~on hatU 
Rudar kend?Ienn<l.e~ adede~ ustun adas1ıada'ki frııgi'liz hura üslerini t.ah Sovyet müdafaa baUmı bozmağn 591 top; 1301 makineli füfok ve Fn'kat, 'bır tanıhan Anadolu ~ M çekerek. ve R oftan cenuba 
Alınan 6'uvveıt!em ıle çarpışmak ~ ribe devan etmdktediTler. muvafi&rk olıımamışlarchr. On gün her ciın ten birçok siliıh ve harb jnnsı~ın SQvyct b ~~duı:ıd~ a.Jdıgı ,:loğru KeTÇ bo~zilc Anaya ve: No 
tadırlar. M..w kaılftnesl den.beri devam eden muharebelere malzemesi ~~nam veya tahrib e- ka~dile . ne~eyl~ l 2 Temmuz '"°1'0Sİ · e kadar: olan ayı da 

---o Kahire 13 (A.A.} - iki gün'iük ~tirilen taze Alman ·kıt'aları so. a:1m·ştir. tarıhli bir t.e}graf, hır tara~tan da. kara, hava ve deniz kuvvetlerile t-e .. londr aya gö Q bir durcunlukta~ eonra Cumartesi kulmuştur. Muharebeıer gfilı Al. Düşmanın uğradığı kanlı kayı.b. Sovyet ıteb'liğlerile gazcteler ınden al min etmeği ı;özönünde bulundura. 
günii kabine faaliyeti tekrar ha la. maR!arın gB!ı Rusların lclı ine ce. lar pek büyüktür. Ganimet. ve esir dıklari habe.t.1er üzerine mütalea yü. rak sağ kanadı Volgaya, Stalingmd 

Almanlar mutla a mıpır. Ba~el\dl Ne.ha.s paşa Kral reyan etmeikitedir. Düşman birkaç sayısı artımakta devam ediyor. rüten Londra mahfefierile gazete • ile Donskaya arasındaki kıaml Vot 
Faruk loarafındıan kabul edilmiş n ndktada gedi'k aç.mağa muvaffak R~ tebliğ \erinin verillkleri haberler şark cep ga ve Don neh'l'leri aras:ndak: 70 

Kafkasy .~ya varmak ~aziyctin g~i~ hakkında Kula olmuşsa da bu büyük bir derinlik.. Berlin, 13 ~A.A.) :- Alınan o:: h.esi~in cenub mnıtakasındaki v~ .. kilometrelik en dar :ıahar;_a •.. bü:ün 
-· ıza'ha.t vermlştir. te değıldir ve düşmanın bu ınuvai. duları umumı karaTgarunın tebl·gı zıyeti oidukça ceyd1nlatacnk mahı - cephesi Don nehrinin manuyetine 

Akpma doğru kaıbine askeri du faktyeti kendisine pahalıya malo1. Doğu eeµ'hesinin cenub kesimin- yettedirler ve lbun'rarı hülasa eder - ve 80} kanadı Rostofa dayanan bu is Uyor1ar n~u müzakere. için ~.opıl~nmı,tır. muştur. c.ePb.eden gelen telgrafla.. de. düşman .geniş bir ~phe:cıe ıakib aek şu n~ce.ıere vasıl. oluruz: hattı müdafaay~ çaJışmasl kanaati.. 
Müdafaa ezaretınd'C mudafia na:t'rl ra göre .M:manfar baştanbaşa ken.. edılmektedir. Ehemmıyetli h:wa VoroneJ ıııma! ve şimal b ı.sın. mizce daha doğru olur. K. O. 

Londra, 14 (AA.) _ Royterin ile kurmay ba am ve İngili z a eri eli slkerl . . cesedl il dı>l kuvvetleri takiıb muharebelerini da bazı Sovyet kuvvetleri s llı.ıştırıt. * 
as'keri muharririne göre Londrada beyeti şefi general Napier ve ba - ~d ennı~ ~{ e . u a- destekle~1er ve geceli g'ındüzlü mış bir ha'lidedi r ve bunlax, k.en. Tashih - Dünkü yaz1mizdn ln. 
h -k·· .. k J-1 1 ka v"be!k fahsi,,et1er ara,•nd- 1.'.ZUn razı enl geçmD.. surfetakı e a:.~.z~ k~ hücumlarda Don ve Doncç üzerin. dilerini kurtanmak için ş1dcledi" ta· ..:t jz gemi :ıtayıbı 400,000 ton ola. u ·um suren anaat -ıit erin mut. ~ zanıyor ar W1 .şa Vtt:l\.tl bır "J B L! k ~~ 
fa'ka Kafkasyayaı varımak arzusun aörüşrndl-cr yapı!llmı,tıT. B~- k So t kıt' lar h- de yenid n b~ço'k geç.idlerl t.ahr'b arruzlar yapmaktad~ar. u mr e- r gösterı1mişt.ir. 225,000 ton .o • 
d ki v k . d d' • tin nazımr medisi nezıdindeki mu. çok A~n[ a 1 

• ~cumlerda gEÇ
1
e- etmişlerdir. norn bırakılacak olursa Almanlarh ]acn'ktır. Oitte'ttir ve özür dHerız. 

a :oo ut~ı mc\ ~zı; :. ır. h .. rahhası ve M 'r iıük\ı.metile büyük ; çirdikt . a~ so~ guıı k' e e ~ Savaş uça-klarımız Kafikasya sa- müttefikleri Don nehrinin ıark ~.e 
. orne T ı r ce~ e. uz~ fü'tanya eiçiiiği a ıo.da :irtibat su. . c:rı ~ ye.rı ve 1 t lll~.':Zll hili üzerinde Nov:rosisit. hmamnda ~ar'bile Doneç ~n'dan olmak ~ Bazı ye~ıı· mamu'aAtın 

tmde 2 milyon a er muthış b r L--•J v _ _!l • • O ışgal etımışlerdır. 500 den fazla Al- ~n .. : vfr,,,,.., ha'"'"'a aln .. l"n>nta 00.., ·· ı'st"kam...-en ilerle:mekie ve 
h b • . . b 1 k d U4':f 1~"1 Vit&alesmı yapan sman pa.. ~1,.,- -lmüş· ~:- ~- nk .LOA.ı J '_.......,. w,,... 6 ..... . -,.. .... z.ere uç ı .,. .... 

mu ate eye gırıpmş u unma ta lr şa gazetec 'lere şöyıle deı:ni ir: ~n oıuuru. _ve. "':"Q06 ta balarla tam isabetler kay"<letm~ş.. geri çeki'?mdkte olan Timoçenlco 
Yar. . «Son a1·nan habeder iyidir. in. "e to:p tahr?. edi~ış.tır. lerdlr. kuvvetlerini beran yeni yarma ve vasıfları bozuluyor' 
. Mar~l Vo~ Bıodk YStannograd ıs ailizler çö'lde vaziyete ha.kim bıılun . Bcrlin.in mutaleuı Vorone 'in şimal ve şımaLbatı. kıııatma Teketlcri kaı:şlsi.nda hı • • 
t~kametınde ılerilemegc çalı~makta. m&ktadır.Iar.» • Berhn, l~. (~) - D. N. B: sında düşmanın dünkü şaşırtma r acak rurette ve ço~ ağır bir şe. Ankara, 13 (Hususi) - Ticaret. 
rrr. aJansı, bugunku tet>Lığ ha'k!kında mukabil hücumlarwa karşı yapı. kikle tazyik etmektedirler. Don r te tağşiş"n men'i ve ihracatın mü. 

Dün akşam Londrayn gelen h~. Çör~İIİ kı"mL'G ith~m edemez aSkeri bk kaynaktan aşağıdaki lan müdaifaa muharebesi esnasııı. kından ileııleyen Alman ve mütte. ralka'be ve korunması. hakkındaki 
berlere göre A1manlar Tagnnrog a 'f 010 taimlatı almLŞtır: da 111 Sovyet tackı muharebe dı. fik k.oJları ise ayrıca marcpl Ti - kanuna müsteniden ~elce t"p ve 
knrşı taarruza ha~_:'mı~ladır. (Ba,tarafı 1 İnci sayfada) Cephenin cenuıb kesiminde cere. şı edilmıişür. moçeıılronun lbü:tiliı kııvvetlerini v~ v:asıfları nizamnameTur.lc tesbit e. 

herlhangi bir iş fena gittiğt zaman yan etmekte olan takib muharebe. Volikof ceph.esinde dii.şmanm bir ya hiç olmazsa bunların büyük bır dilen kadın çorapları, ipeklı ku. 

Alm-ınlar VoroneJ· de ınilleti bundan yalmz başvekilin sinin vasfı savaşın şimdı Ç')k geni~ kqpriibaşına karşı yaptığı şiddetli . mınl V~a nehrinin garhındaki maşlar. aput bezleri; koni-rplikt 
, mes'ul_ olduğuna 'nandırmak için bir cephe üzerinde yapılmasıdır. b.r hücum püSJ'..-ürtülroü.ştür. Vol. aa'hadn çevirmek ve bu kuvvetle.ti tuğla; çimenix>; sabun ve bunun 

tanklarının • ÇJS teşe~~e; yapıhnışt.ır. Bu yanlış. Burada işaret edilmesi gerekli o. !kofun batı kıyısına çıkarıtan dlış. Mo:.kova mıntakasırulaki Sovyet gibi bazı mamullerin son zaman.. 
l tır. Ç&çilın iş arkadaşları yapıla~ lan şey bu savaşın biır meydan man kU'VVetlermden m.ürekıkeb b;T kcvvetler'indcn nuı1 nyınnış !scler Iarda vasıflarının bozulduğu gö.. 

b 
. 1 h~r işlen ?olayı onun. mes'uliy~~ muharebesinde mağlub edilen ~ir gru~ imha edi~şti;1'. öylece Kafkas dağ1arı istikametin - rülmüş ve bu mamullerin imalin. 

b•ırı•n•ı k . y etmış er n.ı tamamı! kabul edıyorl r. ~~- düşmana karşı yapılan btr tab!~e ;F~a~ya kwfezı~e. mayn ge .. den d.e ayltaI~ neticede imha et - deki yolsuzlukların be!taı:af edil.. 
- çil bu m.eml~e!_e ~a~ka ih_ıçb.r hareketi oluşudur. Muhsrebelenll' mılerımız tarafından oır Sovyet meğe çal.ı.şmakıtadıtllar. mesi için bu matldelerın sıkı bir 

Londra 14 (A.A.) - Dün gece memlC"kette gorulemıyecck b.r .a~ diğer bir vasfı da yeni yarmalar denizaltısı. batırılm~. Almanfarı'Ja müttefikleri bu mak.. 'kontrola tabi tutuli:naları kaxar-
~ova radyosunda bir askeri ~enk _sa~l.amıştı.r. Muvaf!akıyetsu:.. v€ seri ileri hareketlerile cephele. Uzak şıma.lde pike uçalclarımı_z sadla f:zyum bö1gesinderı Don-eç neh l~ırılın~ır: iktısad Vekal<?U bu 
ınüneh."kid voronej çarpışmalarını lı~le~ızden b ~çı ü~erine ~Ü- tin çok müteharrik blr hale gel. Murm~ Y.~ınmda ~ostada lı. n soı'l sahili boyunca 1:-isiçan&k iliti- ma.l'ltsadla alakalılara t<?bl gatta 
tarif etmi~tir. yuk bır sdt.ıntı h~--se~~lme.k~c ıse ntiş bulunmasıdır. ~a:ı. tesıslerını bomba,am~şlardır. kametinde ~erlettıldıerı kuvvetlerle bulunmuştur. Ankarada a'Ukalı 

Muharebe sahası binlerce tank d:, R.~7Neltın de dıledıgı gAıbı. bu- Londra 13 (A.A.) _ Royte.r: Infıl~l~r ve yangınlar muşahede ve şidderli muhareıbderde.n ~onra bu memurlar ıp'yasayı dol~makta. 
1 l\n harab olmuş iske • ~nkü durumumuz Sonkanunrla. Rusvada teşebbüsün. Don üze. C:!dHmiştir. :ro.evkii zapt~r. 90 k 1-ometre evsafı bozuk malları müsadere et. 

~~ 3.)~ar~n ludur Münekikid Al - kınd~n ço'k. .daha iyı, 1940 Temmu- rinde kurulan köprü başları sayı. Sovyet öğle tebliği daha cenub doğuda ve gene Do - melde bu gibi mal~arı imal eden. 
e1rı 

1 e bo ad t. ank kuvvetleri. zun!kı?d.e? ıse !hududsuz surette sı ne olursa olsun Alnıanlarda ol- MoSkova, 13 (A.A.) - SOvyet neçin üzerinde bulunan Woroşilof. ler ha~ında takibata tevessül o-
man arın ur a . . .. daha iıyitlır • -m t bliği'. . v il 1 k b d nin ~e birini kay:bettiklennı troY- Bundan · , . _ . duğµ anlaşılıyor. Olaylar tama. Oa e e · . . grad şehnne dognı er eme, te u. tunmakta 1r. 
1 . ti sonra tan.it ımalatına J~ ntile geF.::inciye kadar meçhul o- 12 Temmuz gecesı kuıvvetlerı. Junmuşlardır. Kczal&. Don un sol ---<>---
emış r. bu kadar şaret eden M. At~e:·· tenkidcilcır lan cihet ... Van Bodk'u~ doğrudan miz, Voroneş civarlarında ve Bo. sahilindki Rosoş ve onu ta1dben Kan Faruk harbe girmesi için 

h A1::1l~r t~g~~~larak yap ~ra!~a~ ~k kuçük gösterilen dbğruya Rostofa ve Donun aşağı gQu1ıcı'har kesiminde düşmanla çar. tarniroSka şehirlerini aldıktan sonrcı 
eskat d ;ıyan an tt°T~nıan a ıv-....~~etinin Liliyada mecrasına yürümek ve bu suretle pışmalanna devam et.mişlcroi.r. gene şidde~li muharebelerle Kanto. tehdid edifmiŞl 

rna a t'l"ıar. .. a .ı - '""'"'Eiı.uıa u:ıı-.~an kuv- d _ _,_ Cen ..... en·ın ba-'l>a kesı'mlerı"nde n k "'O Km d-" __ L.. ın--a.--fı l :.....: --.J:...da) 
uth .J... ı Vorone3ın ld y auu. Timoçen:ko or usunun ~asını r-'11 ~ • _,_ rairos anın /; , ao cen~n • ~a. - .-y..-Halen m art.'ue er vet o ugıunu 've bu tankların Rü nemli bir değişiklik oimamışıır h . ı 1 d i · 1· 

surları altında cereyan etmekte • vada büyük bir müessirlfk:le kui: çevirmeğ"e çalışıp ~lışmıyacağı. MOSk • 13 (AA) _ Ö~l · .. c:hki Bogu~r ~e ~e u a~ı1 ar ..fo· Bu vaziyet karşısında ngı.ız 
!anılmakta bulunduğun ü sövl dır. Belki A'Za'k denıLI ve No\TO- . ına, . · ~-~ ~- Bu son şehır Vo~oşilıo~radın da 1 kUIV'Vetleri çekilmişlerdir. Kral. 

Almanların burasını ç~ırm~ m~ · e- sl$k yolile deni2'Jden ve havadan ~1:1 d n~ıe;ı So~t teb.lı~:ıın Km. !kadar şimadincie bulunduğuna 1ngiliz büyük elçisinin harbe şti. 
ru •etleri a'kim kalmıştır. · Timoçenko ordusunun gerilerine e ın e an ann VoroneJ cıv~. göre Doneç sanayi havzasının bu ra!k te'klifiue red cevabı vermiŞ!-

)1 ---o--- nakledeceği krt'alarla hücumlarda rı:ıda cereyan eden muhar€'bede ~ mühim şehri iki istik.ametteu çok tir.> 

B b ld A . bulunmak suretile nmoçerlkoyu ~ kayı;~lara uğradıkları kayde. tdı1ikeli bir reiıd "d allına ginniş .de Bulgar radyosttn.un bu haberini erlin İ iriy r: S S 0mm01 r tctı~eye düşürmeğe yeltenecek. dilmektedır. .. . , mektir. Kezalik, Don varkı:ı~an. 1 : ihtiyatla ka~ılamak lazımdır. 
bellti de Timoçen:koyu durdurma- ~ar bölgesinde Sovyet kıta lerleyen Alman kuv":etlerJnın ılen Berlin, 13 (A.A.) - Yan resmi "Sovyet ordusu ( Asomuar) ğa çal:ışarak şimale dönecek ve lan ıler~n ~an kıt'alarma kısımQarı, Don ndl~nın _Bo~~~~r - b ir kaynaktan bildiriliyor: 

foskova • cepbesindeki Alman ka~şı y:a~lan mudafaa muharebe. dan sonra prka Ooiru ~-on~ugu k.te Mısırdaki Britany: işgal makam 

k 
Fransa.na eıı büıUk .muı:an~ıta. kuvvet1€rini tehcUd eden Rus kuv. lennde şıddetle çat?ışma~tadır. mı üzerinde veclbq mevkim '50 Km. larının kral Faruk uz.crınde baslkı arll vaziyete rmdan Emil Zola'nın im meşhur vetlerini çevirmeğe yeltenecektir. lar. Rus hatlarında bır Ç.~. k a~- kadar şaTkı cenulbisinde bulunan yaptığı haldtındaJcl şayialara k~rşı: 

ıblr olan bu ruaan pek bü. U.m.umiyet itibarile ilk ihtimal da. ~~a muva ~~ ?lan buyük bır ElenJluıya ıd,rine viıısıl olmuş, ay - Alman hariciye nazırlığı •. vazıyet 

haA k·ım deg~ İ dir,, lilk bir manrtakıyetıe türkçc)'e. ha kuvvetlidir. Çünkü cenubdak.i bırlık yolk edil~. . ted' . ni zamanda aşağı Vo}ge.nın aağ ... almaktan imtina etme-ktea:r. 
tercüme ohınmuştur. i\Jd erclml Timoçen!ko ord\ılarının mukave. ~e şunlar ılav.e e.~~k ır. h"linde Sovyet Rusyantn en büyüt Akıbetle~ son de~ agır v.e 
merhmn is.mail ıüştak l\layakon. meti A~manlar için azalmış gürün.. . L ~ışa~n yenı ,muda.aa md~v- tank ve tntikror fabrikalarını Dl"lıt - v&him olab.Iecok bu rıvay~t ed'l.. Berlin, 14 (A.A.) - Askeri kay 

na:ldardan bi!dirıih:liğine göre cenub 
<:c:phesinde Sovyet ordusu amk vaz.i 
Yete hakim O>ulunmanıaktadır. Ti
l'nOÇenko f elfıkete sürüldenınekte. 
Gir. 

Vişiye göre 
Vifi 14 (A.A.) - Moskova vaıi. 

dın. Terciime o kadar ad'" o ka. melkıtedir. zılerıne çciulcn kıt aları .. 'lUZ ~ş.. tevi bir şe'hri Oiop Elen~aya'nın len hadLc;e baklkında burada mev. 
da.l' gü:eldir ki türkçeıle >a. man piyade ve tank kuvvet~cnle 200 kr1o~tTe kad.r cenub.ı ,.,_ ıdt nlaliimat yoktur. 
ıı.ılmış bir ~ah~rdir. Kitab her. V E F A T ~arpışmağa devam etmektedııler. 
kesi aı· dar eder. Bl :.ı btitun Dün muti geçti? 
~ileri, faWlka. a.melclerinl. p:ıt.,. Son Telgraf ve İkdam gazeteleri.. LondTa. 13 (A.A.) - Moskova 

• 1 nin tcV"Zi memuru Hasan Kazma- rad rosunun b lwrdiğine göre, Al. ronıa.ruu ctalta ziyade Glika an. :ı.. 
.. nm :r.ayınped'erı Tahsin Kalkavan manlar V~roneJ· civarında Don dJJ'lr. Seve SC1'C okun~k en mu. lb 

him ~lr eserdir. t ha:vatmda ge. u g~e saat 2 de vefat etti. l\1er. nehrini yüzleree tanklar ve bill-
hwm Cena:b.ıhntan rahme_t cı:ıer ı ree ·erlerle ge~erdir. 

J; iai üımbı edeR bütün kızlara kcdC!l'li ailesine en der·n taziyele : Bir Rus motıörlü birliğ' tek ba. 
ve kadınbra aa tıı.vsiyt'i olunur. . . 

rinuı.ı sunarız:. Cenazesi b\l"!!Ün Ş"..na nehri geçmcğe teşebbüs eden 
Fiatı 125 kunıştur. saM: 2 de Beşik"taş Sinanpaşa ca _ bir Alınan taburunu imha etmiş. 
Hiı..Mi KİT mi mi'nde namazı kılınarak Feriköy tir. Ayni b:rı• "k birkaç taıtk il~ 60 

,. Kadıköy OPERA Sinemasında 

•zati Su.ngnr 
3 bcü ;reni pro:cnaıa: Wr ..S.. CIÇUJ'Ol 

Her ~ .-n-J.r .-t 2,30 -ia b.,.Lı..r. Ye:dcrinh.i bcaMa teda rilc: 
edin.iz. Telefon: 60821 

Yetin vahamet keSbtttiğini gizle • 
nı.emeldediir: Ruslar. bütün kesim.. 
lerife fafilt Jbl.r düşmanla karşı kar. 

,§Jy,ayız deme · ler. '"'11•-----• .. ••'tr aile kabrine defnedilecektir. Alınan t~tım tahrib etmiştir. 
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Mahrukat ofisi stok 
yapma faaliyetine 

devam ediyor 

Bir Macur futbol 
takımı davet edildi 

Teklif kabul edildiği ıakdirde 
Macarlar ıehrimizde Beıilrtaı 

la iki maç yapacaklar 

Beşiktaş klübü, yeni mevsim 
maçlarına b~lamadan ev\•el ~h.. 
rimize bir Macar takımı davet et. 
mek üzere teşebbüse geçmiştir. 
Klüp Macaristanın N. A. C. ısimli 
b ir taktmını 16 ve 23 Ağustosta iki 
maç yapmak üzere şehrimize davet 
etımiştir. 

Atıcılık müsabakaları 
Atıcılık federasyonu 18 ve 19 

Temrnu7Xl.a !stanbukla bir atış mü. 
&a.balkası tertib etmiştir. İstanbul, 
iIDd..irne; Tekirdağ; Kırklareli; Bur. 
\ta ve Çanakkale bölgelerine men
sub beden terbiyesi mükellefleri 
arası.n.da yapılacak olan bu müsa
lba.'kalar Saray:burnundaki poligon
& icra edilecektir. Türkiye atış 
blrinrili'kleri Ankarada yapılacak. 
Itır. 

Gazi terbiye enıtitüıü kampı 
Gazi Terbiye Enstitüsü beden 

tıeıibiyesi şubesi talebelerinin izci
lik ve yiizme faaliyetleri Lçin 25 
Temmwxia Y eşi1kö;rde bir kamp 
açı l1acaıktır. 

Beden terbiyesi hocaları 
kurıu 

Mektebler beden terbiyesi hoca. 
lanrun spor faaliyetlerini gözden 
geçirmek ve toplu olarak bir çalrş. 
ma ya.pmalan maksadile Ağustos 
bidayetinde bir kurs açılacaktır. 
Haydarpaşa ltsesinde açılacak kurs 
bir ay kadar devam edecektir. 

HAŞ{YELI 
ve 1 ZAH LI 

Türk 

Kanunu Medenisi 

Mahrub.t Ofisi, İstanbul tlıtlya.. 
oı için civar yerlerden 250 bin çeki 
odun temin etmif, bunun 50 bin 
çekisi getirilerek stok edilmiştir. 
Mütebaki 200 bin çeki de peyder. 
pey getlrilece'k'tir. 

Istranca ormanlarında İstanbul 
için beş bin ton kömür yapılmak.. 
tadır. · ---o-,---

Vali Ankaradan döndü 
Meııhum Dr. Retiık Saydamın 

cenazesile birlikte Ankaraya gL 
den Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lıltıfi Kırdar dün saıbahki ekspres. 
Ie şehrimize dön.müŞtür. 

Vali ve Belediye Reisi, Ankara~ 
da İstanbulun iaşe işleri etrafında 
yeni Ticaret Velkili Dr. Behçet Uz. 
la da temaslarda bulunmuştur. ---o 

Ziraat bahisleri 
(Bqtarafı 3/1 de) 

Aşı yapıhlııktan 80nra, kısa b ir 
zamanda a~ını,n kaynayabilmee: 
İçin a~ılanmt!J daDarın uçları keail,. 
miyerek bunlar gövdeye doğru eğiL 
meli ve eaz ile bağ!lanmalıdır. Aşı 
ıürdükte.n 111<mra atLdan itibaren ya. 
bani aül ü.zerinıcle 3 göz bırakılarak 
gerisi kesilir ve biWıarg ıürgünleri 
tamamile t~llül ederek taç huıu
le ge1ince yaibani gül: a,ının tatbiki 
için açılan T harfi şeklindeki yarı. 
ğın, t>u harfi teşkil eden üst çi~i
llİnin b ir santimetre kadar ü.zerın
den lceskin lbir ma.kaa veya çakı ile 
kesilir ve lcıeeikıler ilzerine macun 
ıürülür afi bağlari iıe: ıürmüt olan 
aşi gözleri kabarıklı le peyda ettiği 
zaman keeilme?iril'ler. 

N.G. 

Kayıb aranıyor 
Gtimülclneııln Hacıya.va!J mahallesin. 

cknlloca otlu Bayram kızı Ferid eve 
Jtocaaı Gümülclnenln Şapçı köyünden 
Boşnab>flıı ömerin nerede olduklarım 
bilemecDlbnden bilenlerin aşatıdakl 

adresime lııaanlyet namına bildirmek. 
tini rica ederim. 

Smdırsıda: Belediye ıporrecl!ll Gü • 
miilcineli Boaı-0tlu babası Bayram. 

(TlYATBOL&B) -

ıaa .. oı~a 

TitBKirE iş B.A.KKASI 
KUçllk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 

~B.LJiiR: a lllba'° • lbıJU. a .&&ııa&oe. ı iklnottetnD 
tuWıtrtıaele ~. -

1942 ikramiyeleri 
1 ldet 2000 LiralAk - 2000-Ltra 40 • 100 • -4000.- • • • 1 • 1 • 

10 • 

1000 • - aooo.- • iO • IO • -»oo- • 7IO • - llOO- • - oooo-IOO • - 1600.- • JOO • il • • 
160 • -uoo- • aoo • 10 • -Jooo- • 

F 1KR1 T. KARDEŞ 
Otomobil ve Makinist Ol(ulu 

Bomontl, Tra.-ıvay duratı ftarşı.sı ŞlıU 

Yas t&UU J'a.pa.n okulum• Pa.&arteaı ve Perşembe ciiıı. 

~::tı!ltt.ıaı 181'1 saat 9 d&n 12 Te ~ar ~tide açılacak toför dev. 
resine rlreoeklerln kayrd muamelesine bqlanm!ftır. Okıı. 
lun müddeU, clers prorramları. lmtlbanlan n kabul ta.rt. 
lan b&kkında bilinecek bet' noktaya Ot'va.b veren yenJ 
tallmalııamelerlnl isteyiniz Te yerleorlnlzl timdlden temAn 
ediniz. Telefon: 80259 Ya.zan: Halis San&'W' 

40 Bl.i7ü.k sahife 
Fiatı 300 K.r. 

RAŞtn RIZA TİYATROSU ------------------------
Halide Pi~in ber<lber IST ANBUL ve TAŞRADA ' 

S&t1$ yeri: Anka.rada. Ha.~t ~e 

Akba, ist.anbul'da Haşet 
Jtit.abevlerl 

Harbiyede, Belvü bah.;ı·ııinin alatur. 

1c. kı.mııııda su cr::cE Kitapr.ılar Gazeteciler ı 
SAÇLARINDAN UT AN T 
Yazan: Mahmud Yesari Ve bilumum gazeteler bayilerine mahsus 

MÜHİM İLAN --ETi BANKTAN 
Ha val hat için 

ÇELİK HALAT ARANIYOR 
2 

Mukavemeti 145 Kg/mır., kutru 34 ve 36 mm olan ve 
havai hatlarda ta§ıyıcı olarak kullanılan cinaten 

ÇELİK TEL HALA TLA'ra 
ihtiyaç vardır. Elinde bunlardan veya yakın evsafta çe • 
lik tel halat bulunanların evıaf. miktar ve fiatlarını bil
dirir teklif mektublarını acele ((ETi BANK · ANKA 

RA» adresine göndermeleri. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türki11e c;ımAunve« ile mWMıkiı mukavelenameıt 

Z292 N"maralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla taıdik edilmifıir 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Renni Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 ln~lia Liraıı 
ihtiyat akçeıi ı 1.250.000 İngiliz Liraıı 

Tiirlıiyenin baflıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSIL YA ve NIS' de J 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR KIBRIS, YUNANİSTAN. lRAN, lRAK. FlLl.sTIN 
' ve MAVERA Yl ERDÜN' de 

Merltes u. Şubeleri 
)'UCOSLAVYA, RUMANYA. YUNANiSTAN, SlJRIYE. LÜBNAN 

Fllyalleri •• bitin :>ün:rada Ac:enta ve Mulaablrı.t YWd.. 

H. D•Yİ Banka Muameı.ı.t ~ 
Heaabı carl ve mnduat he.sapları tü.p.dı. 

Ticarl krediler n Te&aikll krediler kfi4adı. 

Türtlye ye Ecnebi memleketler tızerlne keffde eenedat lskon&oısu. 

Borsa emirleri. 
Esham ye tahvUU, altın ve emtaa 1ızerine avana. 
Benedat tahsUMı ve !&lre. 

=======::z===========::::::::ıı 
En yülı•elı emniyet ptlarını haiz kiralık 

Ka•alar Servi•i vardır. 

Piyasanın en milıait tartlarile (kwnbaralı veya 
kum~araıız) tasarruf hesaplan açılır. 

..................................... ....-............. --.. ...... --·----·-···-----
Son Poata Matbauı: Nqriyat MiWiirüı Cibad Babaa 

SAHtBl: A. Ekrem UŞAKUGIL 

Badema: Almanca günlük gazeteler, hafta'1k resimli harb 
mecmuaları, kadın ve mloda mecmuaları 

SINGAL: Almanca, italyanca, frans!zca 
ingiliııce ve rumca 

Gazete ve mecmualarını, teslim şartlarını ve fiat fuıtelerini an • 
• cak aıağıdaki Türkiye için umumi bayiinden tedarik ve temin 

edebilirsiniz: 

Umumi bayii: JOHANN BAYER 
ESKi GÜMRÜK SOKAK No. 38 GALA TA - 1STANBUL 

Posta kutusu: 1580 

Ereğli 
Umum 

Kömürleri İşletmesi 
Müdürlüğünden: 

, 

1 - ldfetmem.izin Havza dahilinde yaptıracağı i1Çİ yurdu ve me. 
mur ik.ameıt'g"ih binaları inpatı kapa;lı ı:arf usuliyla ayı ı ayrı 
gruplar ha'linde eksiltmeye çıkarıPnu,tır. fnpattn yapılacağı 
mıntalcallaır ve ke§if tutarları apğıda göııterilrni,br. 
A) Kozlu 1 7 No. lu ocak civarında: 

3 yatakhane binası tutarı 118. 940 Llra 
\ • 1 Yemekhane binası tutarı 58,399 Lira 

1 Pa.nısiyon binası tutarı 1 08.000 Lira 
B) Karadon civarında: 

2 yatakhane binası tutarı 81.568 Lil'a 
C) Celik'te: 

12 adet (F) Tipi Lojman tutarı 41.040 Lira 
6 edet (E) Tipi Lojman tutarı 36.266 Lira 
1 Pansiyon binaıl tutarı 108.000 Lira 
1 Pansiyon tuta.rı 80.000 Lira 

D) Üzillirnez· de: 
6 Aıdet (E) Tipi Lojman tutarı 36.000 Lira ' 
12 Adet (F) Tipi Lojman trtarı 50.000 Lira. 

2 - Bu eksiltmelere aid fennt ıartname, mukavele, projeler, ek
siltme prtnamesi veaair evrak Zongutdakta Ereğli Kömürle. 
!eri i11let~eainde görülüp tetkik edileb ilir. 

3 - İha.1e Kozlu ve Üzülmez mınta'kaları intaatı 2 7 /7 / 942 Pa • 
zartesi günü Karad.on ve Cetik mıntaka1arı lnpaıtı 28/7 /942· 
Salı günü Zonguldakta i~letmemiz merkezinde saat 1 4 de ya. 
pılacaktır. 

4 - Talip olanfarın bu gibi :iı1eri yaptığına dair ibraz edecekleri 
evraıkl mütrbiteler:le en geç 25/7 / 91,2 ııarihine kadar i,§let. 
memi41e müracaatla ve~ika almaları ve ihaıle günlerinde en 
geç uat 12 ye kadar zarflarını tevdi etmiı bulunmaları ili. 
zumu i1an olunur. 

'!==~~~~~~~~ 1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
zeytlnbanıu Çoı1u ıd1iJı tamlrh&neslnc hamal alı.nacaJdır, !00 kııruş yev. 

mlT• yerileceldU. Heraıü mesklU ..-rbaneJ• mürac.M ocllJıDeal. «691b 

'femmaz 14 

Halka kok hömürü dağıtımı hakkında 
lktisad Vekaletinin tebliği 

Kömür aat.ıf ve tenl müessesesi ve şubelerince ve bu müesseseniıı semt bayi 
ve aJa.nla.n tara.tından kışlık kömür tevzllııe batia.nmıştır. 

Bıı mJineeebetle Milli Korunma ıı.a.nununa tevfıkan neşredilen karar n tali. 
ınatna~e hükümleri daireslııde kömur daktma işinin cereyanını temin için 
aşatııJıald husularm aayın halkımızın dikkatine arzrdılmesl faydalı 6Örül • 
miiştör. 

1 - Kömür tevzii işi, icra Vekilleri Heyetinin 16.1.1942 tarih ve 2/18109 
numaralı karanıa.meslle tatbik ve Resmi Gazetenin 13.G.9-&2 tarihli ııü:sbıısile 
n~ir ve mer'iyet mevkilne konulan 3"8 sayılı koordinasyon kararına tevfikan 
tahdld ve tamim ecıtlmtş ve tem şekli Rmmi Gazetenin 29.6.9"2 tarlhli nus_ 
haaı.nda. neşredilen iktısad Vekaletinin t;aJ.lmatna.mesile perkltllınlştir. Turk.ye 
lı:önıür aatı.e ve tevzi mıie.ssescsi ve şubelerile semt bayllcrlnin n aj:rnl11rın ne 
suretle kömür sata.caklan da lktısad \'ekiletlnce tasdik edilen kömur ~atış ve 
teni t&Umatna.meslnde tasrih edilmiştir. Bu maddede yazılı neşriyat broşür ha. 
!inde Eti Bankta, kömür satış ve telıtl müesse.sesl satış yerlerlle o:an yerlerde, 
tevzi eıdUecekUr. 

3 - Kömür aa.tış ve tevzi mlie$esesf olan yerlerde, bu mlies.-;ese şubelerin. 
den ve semt bayilerinden lı:ömür alınması, behemehal bu satı~ yerleri tar. rın 
dan parasız nrilen beyann&melerin usulü d.a.ireslnde alle reisleri tarafından 
dofru olarak doldurulmuş \'.O imza e()ilmı. olmasına ve dağıtma biri ği te kı 
litı faaliyete ır~iş olan yerlerde bey:ı nnamelt-rin bu birliklerce t.asdlk rdil • 
miş bulunınaaına mütevakkıftır. Alıcılılrdan hÜ\'İYet varalı.ası komlıril .raka • 

ca.Jdar yerin mu.saddak kfra mukavelesi veya tapu senedi istenebilir. 
3 - Kalorlterll mahallerde oturanlarm kömürleri bina. ı.ahib vr.ya müsll'. 

cin tara.tından verilecek beyuın.amelerle en az üç taksitte alınır. Bu bina.lard;ı 
oturanlar için ayrıca kömür verilmez ve kömür talebinde bulunuıamaz. 

4 - Kalorifersiz ~vlerde oturan alleter, het' sob:ı. için iki ton ve sob'l drdl 
ne olursa olsun 9enede tip tonu geçmemek tirle~ kok isteyebilirler. 

5 - Yeni bir ilin tarihine k.tdar Anlcarada alınac:ı.k komür miktaı-ı her ev 
~ln cemaa Od tonu ceçml,recetlndf'n wba adedi ve ihtiyaç ne olurııa olsun. 
m"cud stoklar da dahli biç bir ki~ bir •e muhtf'llf yerlerden ilk ti\ksit iki 
tondan fada kok kömürü alamaz. Dlter talıldt ve te\"ZI zamanı ;tyrıc1 ilan 
edlkcelııtir. 

8 - Kömür d&iıtılmasının kolaylatLınlmaaı maksadlle açılan semt baylle. 
rinl:n 7ukarıdaJd hükümler dalreahıde tevzi edecı*ierl kÖmıir 100 kilodan aşa.ti 
ve blr tondan n*atJ olama'I. ist.a.nbulcla b11 .miktar aza.mi iki tondıır. Bu bayi. 
lttin dahi tevziatı aeatMla yedinci maddedeki ee-ı.ai müeyyidelere tabidir. Gf'. 
rek bu bayilerden ve cerekse kömür satış ve teni müessesesinılen verilen 
kömürlerin yek6nu her hangi bır suretle beflncl maddede yazılı azami mik. 
tarlan ,.eçtltt Jııontrol neticesinde anlaııldıtı t.akcllrde alanlar ha(lı:ında ce. 
zai takibat yapılll'. 

7 - Kömür satış ve tevzi müessesesinJn unı ol.malanzın hiç bir kimse aldıtı 
kömlirii beyuınameslnde yazdı i9tibllk maJM&lll haricine ve biç bır yere h iç 
bir ııruretle nakleıdemlyecetl ribl bulundujıı Jerde dahl b~!lına devir tem_ 
llk ve hibe edemes. Kömürünü her banrı bir suttUe devretmek illecbuı-lyetlnde 
ka.lanlar kömür •tıs ve tevzJ milesse.esinln yazılı müvafakatinl .alma.ta meo • 
burdur. Beyannamesinde ha.kiki vaziyeti ~rmeyen ve yabud ki aldıtı kö • 
miirü ne suretle olursa olsun bapa mahalle n&kli veYa dlterlne devrt'denLer 
hakkında. Milli Konınma mahkemesine• meşlıud suçlar hiiküm~ri dairesinde 
takibat 1a.pılır. 

8 - Kömür aatıt ve tevz.I milesse5esl ye ıubelerlnln depolarından 1aıulauk 
kok kömürü aatıt flatı eıaklsl .ribl, alıcı vasıta.sına t.esll:nı bl"her tona: 

Ankara. ve :&.mirde ..................... Z6,50 
İ9tanbulcla ............. , • . • .. . • • • .. .. .. • 23,50 

liradır. 

Semt b&yllerinln munum masraf]artı.e bl11llirte tesı>lt ve tatbik edilen fiıt. 
ları aatıe yerlerinde asılı bulunacaktır. 

9 - Kok kömürü satış yerlerinde tartılıp teslim edilir. Toz nlsbeti % 5 1 

reçeıntt. Her banırl ecnebi madde, sıı katılamaz. 

ıo - Depolardan ve satış yerlerinden .atılan ve teslim edilen kömürlere ald 
htt türlü &fkAyetıer Eti Banka Vl' kömür sa.tıı, ve teni müessesesine ve sube. 
lerlne. Belediyelere ve icabında İktısaı \'ekiletlne veya mahalli mülkiye amir. 
terine yapılmalıdır. 

ıı - Kömür eat1t ve tevzi müessesesi şubesi bulunma:van yerlerde yukarıda. 
kJ es:ısla.ra müten&zır olarak rereken tedbirler en büyıük mülkiye amiri ta. 
rafınıian alınır. 

12 - Kömür satışlannın intizamını bozacak her türlü yolsuzluklıırdan ka. 
çmılması sayın halkımızln yüksek menfaatleri le.ahı olduğu .röz önünde tutu_ 
Ia.rak kararname ve talimatname hükümlerine d ikkat ve riayet edilmesi ve bu. 
nu lhl11 eden her hadisenin allikalı mt.rcllere blldlrllml"SI rica olunur. 

13 - Bu tebllt suretleri kömür satış yerlerinde alıcıla.ra parasız vcrllecrkt!r. 
(7598) 

Türkiye Cümhuriyeti 

z ·iRAA T BANKASJ 
s.anaı. &arllalı ... 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: Z65 

ZlraJ ve ticari her nevi banka muameleleri 

BiRiKTIRENLERE 28.SJJ 
IKRAMiYE VERiYOit 

l"'AKA 
LiRA 

m.na. Be•lr....... ıuımbanıla .. ....,_ · CM&1T111 beublarıocla • 
• 11 *-- Hl•nv•..,. ...... • ..,. ~ kur'a ile ...,....., ................................. 

4 Aded 1-000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 ,. 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 6,000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 J> 20 • 3,200 • 

Dtkka&a B~ ..,..., lııir 1e11• l~nde it Uraclu ..... 
•a.mtT~ llır.uni7e ıwııtı tall.,... 1' IO f~ nrUeeekUr. 

Kar'alar Mmede' elet-. 11 IPI&, U llulran. 11 87W. ll BrtDd 
~an tarıhlerfn~ c&ileef'ktir. 


