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Almanrara 
'lddeOI bir 
bava akını· 

- -- -------------·---
Şükrli Saracoğluna 

rapıldl 

Ruhr ve Vestfalya 
çevresinde birçok 

yerlere hucum edildi 

tebrik telgrafları 

Alman tebligi, sifJiller 
arasında kayıblar o/du
tunu, binaların hasara 
utradıtını bildiriyor 

lark ceptt.esfncle t>lr Atm.an motôr!ü ko?t1 

Tebliğlere göre 
doğuda vaziyet 

Voronelde 
ltlr ıowrıt 

r···················-·······················, 
Almanlara göre 

Timoçenko 
artık vaziyete 
hakim değil 
Rusyadaki harb grapa 

ka,atıldı 
1 

günün propağanda 
mevzularından birini 

ı teıkil ediyor 

Saracoilu kabinen azaaı ilk toplantısından •onra Milli Şell~ bi, arada 

Almanlar inadla 
mudaf aa edilen 

mevzileri yardtlar 
lJir lngiliz tayyarecısı düşman --
toprak?.a.rmdaı bombalanan hedef. Jl,f k Al l 

?erin resimlerini alıyor ıvıos ova, man arın 
Londra 14 (A.A.) _ İngiltere Voronej şehrine kadar 

bava nazırlığı tebliği: bir 1tedik açtıklarını 
Dunku Pazarteeıl • Salı ffecesi 6 . . 

1 Londra radyosunun 
1 Macarca neşriyatı 

((Almanyada kadın ve 
çocuktan baıka kimse kal 
mamııtır. Hayat aaha11 

uğrunela hayatlar 
ıör.düriilmektcdir 

İnıgıliz ha:va ıku'YVetler.lııe mensu.b bıldırıgor 
bir bomba teşkili Ruhr havzasın. Berlin l <f (A.A.) - D. N. 
daki sınai hedeflere taarruz etmiş.. Berlin, 14 (A.A.) - Alman or. B. Alman taarruzu dQğu cephe. 
tir. Uçaklarımızın hedeften ayrılı. du1axı baŞkomutanlığınm tebliği: sinde, doğu cenub istikametin. 

(Devamı S inci ıayfada) Doğu ceptıesinin cenub 'kesi. de eürat1e inldıaf etmektedir. 
minde Alman taaıTuz cephesı ce. Rus ordulari öyle bir hale düt 
nuba dbğru büyütülmüştür. İnad. (Devamı S inci .. )'fada) 

(Yazısı 5 inci sayfa.da.) '9 ............................................ J 

/skenderige j 
limanındaki 1 
Fransız filosu 

Baıvılt 
Vlşlye iki 
teklllte 
llalaada 
Vişi hUkOmetı 

teklifleri reddetti 
Milli Şel Baıvelıaletten ayrılırlarken 

Göbbels siyası ve 
askeri durumu 
şeflere anlattı -- Vaşington, 14 (A.A.) - İsken. Ankara, 14 (A.A.) - Şükrü Sa. mıtesı reısı Mareşal Şan.Kay.Şek. 

deri.yede emin biır limanda muattal racoğlu'nun Başvekilliği ve Hari. &manya hükumet reısi Mareşal 
duran Fransız bari> gemılerinin ciye Vekaleti Vekilli~ni üzerine Antonesco, Romanya oaşvekil mu. 
de'Vıri için M. Rusvelt tarafından alınış olması münasebetile İngil. avini M. M'hailantonesco ve Irak 
yapılan iki tek.lifin Vichy hükU. tere hariciye nazın Mist<!r Antony başvekili Nuri Paşa Elsa d taraf.. 

"Ne pahasına olursa 
olsun zafer düstüru 
muhafaza edilecek,, metince redıdedildığini M. Welles Eden. milli Çin hükumetı icra ko- (Devamı 5 inci aayfacla) 

tıabe!- wrmiştir. - Ruzvelt, bu .teklifler kabul edil- s • k • d • 1 
medJ~ takdirde Büyük Britanya. ır ecı emıryo nnn 
~!!ı~!ı:e~~~~i! x~~~:n~~ • 
$=:7: ~~~r:~!~ Reşadıye caddesine kadar 
haıklı olacağını Viohy b.ükfımetine uzatmak tasavvuru var ! ihtar ettiği gene M. Welles tara. 
tından bildirilmiştir. 

Edenin Fransa oze
rine atılan mesajı 

Parise, Vişiye S milyon 
beyanname abldı 

Mısırda Mr Atman tanksavar topu facıliyeıra Hindliler tam bir .. ısı•da olmuş.toc. Hava .ı:nuhare~el~~inde s·ıyast ·ıst•ıklAI .. .- ve uçaksavar ateşıle 12 Ingilız u. a 
çağı du~ü.rülmüştıüır. 

me-·ıı Filistın sahili açıklarında bır ·ısıı·yorlar 
W • Aıman denizaltısı, kuvve~i bir ~i. 

1 
nıaye altında seyreden bı_r. kaf~l~ Va.rona, 14 (A.A.) - Kon e 

la-a, ar arasında bir petrol gemısıne iki te11kikler ı. ı:t . . t k gr W 21.omı esının e rar top. 
torpil a'brn~ll'. . .. • lanarak bundan böyle Hindistanda 

1 
Malta adasındakı hava u_sler~ c-ingiliz siyasi kuvvetinin, kalma. O llJOI' Alman ve İtalyan hava teşıkıllerı masını istemeğe karar verdiğini 

tarafından devamlı surette bom. bildkiyor. Bu istek İngiliz kuvvet. 
balanmıştır ı · · Hind' Mib İaamızlar ükürf"ldü erının istandan ayrılmuı 

Mı•hvefCl•ıerı•n Lo ;• 14 (A.A )ı ~ R yiu er a. manasına ~eğildir, fakat dominyon 
n a, • · . . 0 • • muamelesıne dahi tabi tutulmaya. 

Londra 14 (AA.) - 13/ 14 ) jansının askerı rnuhabırı bıldır!. c-·1· olan H' a·..... . · ta b. · 
1' 

· yor· i1A ın .,,ıan ıçın rn ır sı. 
emmuz 8ecea Eden in Fransa ü. taaffUZ afi (De 

terine aulan mesajında Franıız Kahi.<rede bugün neşredilen teb. vanu 
5 

ind sayfada) 

rnif'let'ne yaılnız doat değil, ayni za. pu•• sku•• rtu•• ıdu.. liğde Tel El İsa'da yapılan İngılız 
manda mütteflc r&birile hitab edil- ileri hareketmin Rommeli endışe- Amerikalılar ikinci 
rnektedir. Mesajda dcn'fiyor ki: ye düşürdüğü ve marE':şalin vazi. e h • d h 1 

Milti bayramınız münasebetile ve yeti düzeltmek için büvük bir gay. C p enıo er a 
biitun Jnglliz m neti namına .ue ht. Kahire /ngilizlerin ıret sartetıtiği kaydednmekted r. kurulmasını istiyorlar 

. 
Sirkecideki antrepolar dolduğundan, hattın 
gümrük antrepoları önüne ka :lar temdidi ve 
ithalat eıyasının buraya nakli düşün ühiyor 

, 

tab ediyorum. S:lze yalnız do&t ta. h ,/ Rommel yalnız piyade 'kıt'alarile 
birHe değil, ayni zamanda rnütte • teşebbüsü mu al aza başlacltğı taarruzlara sonradan Nevyork, 14 (A.A.) - Sanayi . . . 
fi1c. tabhile lh tab ediyorum. Zira t "kl · • b '/d' · t~~~n da 'iŞtirak ettirmişt'r. teşeldtülleri Jcıongresı; Ru.zvelte Reşad. ye ca4.desmden b r manzara 
Bordeaux badi•elerindenber. geçen et 1 erznı ı .ırıyor Çun'kü tarafımızı:ian gösterılen hitaben yarım m.lyon kartpostal k\·.rupa hanının ıaç lrnası aola- d lmekte olan ıhtiyacı hergün ıt.. 
iki yı1 zarfında müşterek düımana ~ mukavemet onun tahmininden da- dağıtmağa başlamı§tır. 250 teşek. yısile orta Avrupa memleketlerin. hal edilen eşya :milctarı k:ırşıla-
l.qı mücadeleye devam etmek eu- . Bertin, 14 ~~-; i teb.liha sağlam ol~uştur. külün d~laleti~e dağıtılan bu ~art. d~n son z.amanlarda şe~ı.miz~ maktan uzaık bulunmaktadır. Bu 
1'•tile ea.cldk müttefikler olduğunu. liğ: • ;. ~ Rommel dun birkaç kere taar. larda hiç vait geçırmaden bır L gun<ie ·vasatı olarak gelen ıstıhlAk yuzden D. D. Y. İdar si yen ted. 
aıa i.ııbat ettiniz. Mısırda ~ 'I; · meyn böl. ruz etmişse de ilerıeyememış ve kinci cepheye ihtiyaç olduğu söy. eşyam 3.4 vagon kadardır. Piyasa. birler alma.ya lüzum görmüştür. 

(Denml & inci SQ{ada) geainde me~liluliarebe faaliyeti (Dennu S inci •rfada) ıenmektedir. da i'1tıal&'t eşyalarına karşı hisse. (Dnaml i iacl ..,,..). 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

ikinci cephe degil, 
Üçüncü cephe ..• 

'-"--- FJaem u,.Jdı..,.m# 

B e • e btihınan gazeteciler 
eoe Atman tcb!iğterinden bL 

riııi Alman eözcüiaünc (IÖtjiserck 
izah ediilneliiM · • ~. 

Bu tdıı1iide: 
.Alman bıvvdlcrillıia çekilm& 

te olan Rue oııdueunu dunnadan ta
kıb etmekte ordu'Jdaı-1» cümlesi wr 
dır. 

Abu eözı:• bu .. mİD ;ze. 
rinde dua -y)e demir. 

- ASkeri r bu cümlenin 
Franaa haıbirrdenbcri ; defa ola. 
ra4' kuJlan&uı olmasına d'kkatl 
çei-tiicr ve ndanh~ hedefi • 
ne vamca - lıl naat getı::r.nıemiş ol 
s:ıydı, bu tabır.i k nmıızdı, dedi
ler. 

tının en 
de li ola 

ekte bir nu .. 
ya 1 1 ğ bu undu 

m Zir ' c cep
...... , ....... anb n Ll~a 

Bu ccpb 
I. il rı için de 

Avam Kamar nda 
an .ınl ld ğ. 

ak ordu H Ztran 
i1eriye tılacaktı, 

fakat düşman u niyeti sezdi • 

Ra dev .. cu Af na 
mahkum oldu 

madam A nah 

SON POST~ 

s Her şey kolay veya zordur -

Temmuz 15 

Mi !etlerin bünyesini 
Sağlam ve temiz 
Tutmakta 
Merhametsiz olmak 
G re/.:. 

'-'--· Burh n C Jıi 
B ir te at İngilteıı Vtn'! • 

guncu arm topI ma kamp .. 
larına gönder.ı.Icceklenni hırber 
v • İ cü de Du habcrın tn.. 
gfl eden gelmesı hayret uyandı .. 
rıyor. Fakat njansın :iık nei cümlesi 
haberi ay<lınlatı~: c- Bu vur .. 
guncuiiuın yabancılnrdır.> 

İsvıçrehler, ngıli:ıler; hatta AL. 
manlar lhnklkında ed:nil n bir 
ka t va.tıdır. Bu mllletler kül 
hal~e ol.gun ve s::ığlamdırlar. 
Ku türleri gib: karakteri rı de 
b" tilndür. Milli b r dav arka n • 

zord • Kolay e da ayaldandrkl n zaımın beşeri 
dejj), ztd!arı Y .. nıne1tte güçlük çek .. 

T alcbe yurdlaTı, dispanser 
ler, vakıf ve maarife bağlı 
müesBc&clere tevziat baıla 
dı, i1lı olmak pirinç ve 

T aryağ oeriliyo1' 

mezler. Çu:rlku ahlak ve imanları. 
hayat kavrayış'lnn saRlam temel • 
1 e day.anrnıçtır. Haı b gibi bir 
mffii ieda:knrlı'k im1 hamndn gev • 
çe.m 1er .hatıra lınez. t gar.b 
mılletlen arası.nda karakt rin'n 
b ünluğu ile tanınm tn~il'ı1e .. 
r'n hal'b f n;atlarınd n ist"f dP e. 
d rl'!k vm-mınculuğa :kaDca~lan 
zihinlerde b'rikmiş bu ana tıere 
a n dii r. Bu nokt:ıdan vur .. 
gunculu!un daha zivade yabnncı. 
tar tarafından yapıld ğ nı b.ldi • 
r n · cumle kana tlm.izı sarsıl 
ınakt:ın kurUırıY\'.)r . 

.Iiarl:>. ceph lerle beraber g ri • 
leri de kasıp k vurdu u için mu .. 
cadele beşeri catin; milli muka. 
vem tin de ölçu ~ odu. Yoklu 
k nm la; f rsatla!'dan i fadc 
et:rnc.Jk ayni vasıfta b er karakter 

anıd r. Vatand rının sefa. 
1 tınden zev!k alırcasına harb yağ. 

htanbul ıehrlnin ihtiyacını mncı'lı na kalkan insan menfur 
kal'f üzere R)'l'ılan iÇm. b:ı- mahl<ıktur. Bu d · nlükte; 
cü pnrti gıdn m ddClerinin tev. bu ma a irtS nlann aı veya çok 
zl" rp. t olarak bulundu cenuyetler ı;n;m !mti -1 
pirinç v TOryağı dllğıtıfinak • hanlarda bu olçüye ıCre mu tave.\ 
tndır. Dünden itibar met eder er. Yalnız m·m bünye •1 

d d. ----' ı :rde zamanla ve dı münasebet.! 
~ • ~~ly çok 
Vekaletine bağlı müesseseler, rl1 az temiz vasıf • 

14 y ın a i h1rsız vakıflar, maarif müesseseleri, trneğe mnh'kUmdur -

ld ... meccnn blodotl n, rııh :ıt lar. Her c · t ~ind vurguncu; 
ça ıgı par l:'l müeued eri v irc k dl his.. da; bo74Cllncu da çıkabilir. Fnknt 

Yeı e yak la dı werlne düıen miktarları alma - bunlnr nltın ,g1ıb' kum döşer plajda 
ğa bn amır. Bu aefeiô bclirnl .ş yosun g1b"d'r. Suyun ber} 

Necib Hancı ı e bi!' z h"r İly nd ndn lbir çocuk evvelki t vziatta er b ~ıı bu r ~ ığını ve kumun tern~i n kir. 
tüccarı b' · kımselere "f 100 gece Yemişte Hasırcılar caddesın- lunan ısların yısı e tu • et mezler. M s'ud o miilcttır ki; 
den fazla fiılı ~rla nohud sat.. de V le aid 42 numaralı mawaza. tulmuştur. TeV7.lalın halka ne e n n..'tcör ve mt"!lfur fnsnnfara 
m ş. fakat y&kalanarak mılli ko. atına kurşun borulara b r zarnım yapılacaiı henllz nıalilm ~ tilks nti duyar ve harb zen .. 
run:ma m·· eıumunuliğ'nc tes im .ked bı 'tırmanarak çı.kmış, pen- değı10ır l?fn"ni d nç ve gürbüz bir vücuda 
edil.m.işUr. ceren n <"aTIUnı kırarak içeriy.e gir. \, • .J y p sm sa.l'kom g o· ;ğT gö ~ 

Suçlu 2 ıncl millı korururuı mah- ır. rür. HükUmeiler<? dü en vaz"fe · e 
kemes!nde yap lan sorgusunu mü. Hırsız çocu1t Vasilin çekmece. Tüfün İmal tipJeTİ için b' ve b roe oldulfu g b bu 
tea'lnb tevlkif edilmiştir. sinde !bulunan 188 lira parayı çal.. çirlrin ve i!°re'J'lç sarltomlnTı nester. 

---o- drlct::ın sonra, bu defa pencere ke.. dün yapılan toplantı tevip milli bünyeyi tcmizlemekti:'.
1 Valinin dünkü tetkikleri narlarına tu.tunnra bu mağazanın ITJ. /, ( I · • 

V ve Belediye Rei · Dr. LUt. yanındaki 4:2 numaralı dükkfuın Dün. Mın a Ticar t Müdurlu.. U 'u.11 ıa.n a.hid 
f
·
1 

.n,..,.,.,,'!:, buradan da 200 lira para ğünde; Samrun; Ma:nınara. mınta ...................... - • • • • .... -
Kırdar, dün sabah Kad köyüne z:.---.ı 1zmi l 1 

giderek, kömür teni işlerini ve ça ar çmı.ştır. k ve r tutun tüccarlarının Talebe yurd arına ve Sıhhat 
el hı. evvel hazır • 
umulana ula nmadı, 

bunun a ·ne r k 'mdi nuik bir 
durwndad r. lng lte.renin bütün g:ıy 
retini k ncl ne ç mektedir. Şu haL 
de aç }m ı · .. n len cephenin nu. 

ha dağrtma bitlliklcrinin faaliye- liırsıilıktan habemar: olan z:ıhı. i . a.'ki e lbu;; . K ıbır :tı>plantı Y"- Okuluna talebe alınacak 1 

o!an tin: tet ctmi t'r. ta dün bu meQ!ıul faili ara ·rır .. pd.mıştır. Toplantıda Zıraat Vck:l. S:hlı t içtimai Mu vcnet Ve.. 
o ukları- ,···-····-~····-·--·---·- ken, İlyasın çalıhğı paralarla Flor. let namına Y~y tohum ıs ah kiTI ğ": ~u Y;ı1 dn şehr"mizdeki ikü: 

suçlulardan • ı yada bir mir ed" gibi para har- tasy-0nu şefi Mir:m, Tıcaret Ve.. çük t memudarı okulu ile ya .. 
Dikka. 't ! 1 cndiğı nazarı d:ldtnti celbetmi ve kfiletı .namına Vekal :tın tu :un ttılı T b Talebe yurdlarına parasız~ 

ak laz.:mdlr~ 
vcrm"ştir. yakalıınmUjlbr. mu vırı F • Soyer ve

1 
İnhisar. ''e yatılı ttılebe ahnağu karu veT . ' --- f llyas, lkl6ll bir 9l?'gll-Y1l tmıt - lar V ti namına nhisarlar . ti" 

Kahveler lnhisarlara eril:yor : E m ... k karnelerinizi. k ; suçunu itiraf etmi yaprak tüt.ün mtibayaa şubesi mu. nu__:ş_r_. ----------

Üçüncu 
ile Avı.ıpt 

mi~ 

* cephe, dah çık tah"ri lnhisaıilar İdar "nce Ticar.et O • 
bı.r cephe kurulahı r 

1 
f sin· n elinde bulun:ın kahvelerin 
devir alınma ına ba lanmıştır. Bu 

J iste · k, önde ha. i jçin Ofie taraf ndanı bir heyet 
rka ıı erin ta nM t~ k ·ı cdilmi · r. Heyet bugün M r. 

kadar gemiye; bu sine hareket edecektir. 
r > e ve him ye birliğine 
w u; bin n eyh te eh çapta, mcvz!i ve normal b"r 

ndüğüoı.i söylıiyoTl r. hatb ıçinde u1u ydı bütün bu 
Fakat gem , u 1-c:, himnye birliği güçlükleı;Je, tdhli1 deri göze nlnbi -
dcıecea"nde m hm bir ba amıl lirdi. Fakat lbu ıh bütün Br'tnn. 
d ha v 'el r k.i, o da üzerine aynk ya mp ratorruğunu çevr lemi ir, 
b ,Jac ııopr • n müttefik toprak üstelik nomıal değilliir. 
<> ma ı zann.t dir. İngiltere bö) e 'r hatbde, Dun. 

lngiltc. a rlarda Avrupa kerque'in felaketinden sonr baf • 
k 1·as1na İlç dôrt defa ordu yo~ • tımba§n yeni o1 rak tcıki? etti(;ri ve 
d . f at r el f nda te ehbuac gurur verce .dereceye getird • or 
g"rifm~en "ncc ar.ık baaılac:ak t'OP dusunu ha1'.b tıanunda mumkun ol • 
r • n mÜ1.tef ını temin ettt. duğu adar arrll ve her devlet" nki 
Bu ün iw: ib c r imk'" n yoktur. ne · ün bir durumda erde bufun • 
Bu ba1lrmdan .da :zo fuk ile tehlike durmak ımnm:tinde idi. 
mw:n·e nazaTBn ~ f d r. _ Bunun içi r ki i~ dıttan eı. 

Bum. raimen «*el' fngıltere kü • kı,tırıbnaeına r ğmen Ru.ya • Al • 
................................................. -. manya mtıh.areb ·nin ilk. y1lı z.ar. 

TAKVİM • T eDUDGS f ında hep bu zarureti gözönünde 
Wundural'llk hareket ctmiştır. Bu. 

-.... -----r-:;1'.iiS~--ırA..w--... -~ cün iı9e Ru. <rrd n cenub ke. 
!19 .. fimfnde 98 tJm n bazıfaT na dtı.. 
- romun de - umntnl verebilir 

T-;.,.• ve bu zan fngiltereyi fedakiıriığa, 
~!""""'""!"'"1...:.---~..,.-;ı::~~ tdl eyi öze ellmay aevicedeb" -

· . Fakat. var · L"bya ceph i -
de cmuıbi a ceph ne ya. 

kln bir n e unma ı fUlldi 
Jngiltereyİ' maddi im'kansızlık knr • 

ı-4__.....:..~----::~--ı.:--=y:"'ataı--ır ıisinda biirabn1 lr. Çaresiz, isten • 
1-~.-.__,...-..,.~~•....,......,~-v .se de, btenmese de §ark cephesi 

•• g. -A:., . --•-
.. l'l bannerine buJı 9e)"lrci ına~ .. 
ı 6fl tir. 

. iyi muhafaza e ın1z .,ı duru ıbulun.muşlıırdı.r. Ayrıca 1 R A D y o 1 
Bir çocuk denize düterek Mıntaka T car it Mudür Muavin:i 

- 1 boğuldu F · Kemal, ihracat ba~ontrolo.. ----------
Vili.yet, kaybedenlere ye J Dun K'reçbumunda 13 r:ü Şadi de toplant1da bulunmuş.. CAR$AMBA lS/'7/lMZ 

niainin verilıniyeceğini j ya .. lar nda bir çocuk. bo ~ hmı lardır. Toplan'tlda tütün imnl tip;. 'f.30: Saat Qım, 7.sz: Vilcudumum 
teyid ediyor i K"r umuntm AI.lr:r. BGDV n.d• ı ü de görüşülmu ve c.. eatıştırahm. '1,ılS: AJ:m haberleri. 7.u5: 

Ahmed Çi ek de l ıtıuışo ~cstrası. s za. vtn l.l 
Vilayetten tcblig olunmuştur: •

1
: o~r ~ ~ N ıç. vıın:: i.ak 1 r i leri tesbıt 0 unm 12.ıo: ı ayıın. 11.33: arkı ve tür,. 

Ekmek kartla.n.Jıı zay. eden. nın ° u 0 n ecau ap •. ittiler, 12.fti: Ajans haberleri, ısııuoı 

l lcrc yenilcrinın ve~ilmiycceği i 1 civ~r. ndn alı'k ~tarke~ m;r-z ti ~ ş r1o ve türkü!"' Pl'OK?amının de-ramı. 
1.Temmuz.194.2 tarih de saym : nes nı lkoy!Bedne'k d~~e. Uf111 Maarif Vekilinin tetkikleri 18: t ayarı, 18.03: Radyo dıın os. 
halk mıza teblıg dilm..tti. i etrafta kim e ~~dlgl ıçuı kurla. ~ k ı, 18.45: be :az, 12.30: a:ıt a 

Son günlerde bu gıbi müra. rr.lamıyıar !l bogurmu tur. Maarif Vcltili Hasan Alı Yücel yan ve a haberleri, 1 ,fS. dbesi 
caatlaT tevalı etmektedir. Ek. bugün :.rimf.zdeki V kfil le bağ. ıo dalt11ta. 12.55: Hfizr:ım m:ı'leammdan 
mek kartlarını zayt edenlere <ıAntigonen yarın ıron olarak 1ı anü ve o'kul arda tetkik. şarkılar. 2G.15: Ra\'l>o ı.tıızetesl, 20.45: 
hiçb.r suretle yeni karne veril. temsil edilecek lerde bu unacaktır. Vekil öğleden Bir yoruz. 21: Zlnıat tak.. 
miyeccğinden ekmek karneleri. Devlet Klo:aservalU'VIUl tarafın .. evvel Ün versıteye uğrayarak Ha- vımt. 2LlO: şı.rttla:r, 21.so. Ko. 
ni iyi muhafaza etmeleri va. • dan yarıın at 2J <le Ses ainemas n- 1 .. i:ran devresi imtihan neticeleri (Av ve 6'J)Ol'a claır), 21.45· Rly:ı. .. 
tan.da§lcmı ehemmi.ı;et!e bir da;. ~ da ha a eon o'larak. bit uc~ t~m • etrafında aınkadadnrdan izahat ur b:md 22.30: aat apn. 
ha teb ğ olunur. i .sil verilecdk ve Antigone p1ye51 oy. alacaktır~ Hnsan Ali Yücel ayrıca h bcrlcrt ve bor tar. 

• ...................... - ......... - ........ .,/ nanacakUr. ~den t~Si İstanhul bölgesi 

iSTER iNAN, 
iSTE INANMAl 

Bir aı4cadaf ımızın f ıkraauıda 
fU garib hadi.eyi okudtık: 

cı- Bir kere Fındıklıda elma 
alırken başımdan • gerçi ender 
vukua gelen cinsten • bir hadise 
geçmifti, anlatayım: 

lhtiyar. bir düldWıca yemlfl ri 
tarttı. «Kaça? dedinı. Yirmi 
befa.> o zainaDkl (imanda gÖ%

lerlnden» birini ar.attım. Bir ÇeJ 

rek reri verdi. 
- Hani yjrml bete7di? 
- Ahali pazarlik istiyo~ da, 

8eD de çekifeceksln diye öyle d 
dim. Febt ben b.n Aleme 20 
ye erirken aeni ald amanı ojul, 
Al ç ini! 

Eli öpü tn 
Hatta Çlllllltln omumda heykeli 
dikil bir dükkiını::ı !JJ 

iSTER 
IS17E 

INA 
iNANMA! 

müdörlitifinde de meşıgul olacak. 
t~. 

Mima1' Sinuı heykeli müsaba 
kamn kazananlar 

Anh:rada nb.ediecek ol n mi -
aıar Sinnn hoy'k~ için san'atkar a. 
rım~ MMJncia · müsabaka açıl. 
mı ı. Devlet jüriei, «yenilen> res'm 
ve hey.kel grupuıtdım Hüseyin An
kn'nın hutrladrğı projeyi birinci ve 
heyke Nusret Suman'tn proje. 
aini ikinci ra:k eçmi t"r. H di 
Bara, Ziiıtü MiirldoC!u. Ratib Aşir, 
Hakkı Atamoğlu gibi aan'atkarl r 
araslnda genç 6ır aınıf adamımı • 
ztn bu muvaff yet n"atsever 
muhitlcrıde b~ bir alukn uyan • 

lstanbul borsası 
-·••\- • 

14/'1 /9«% açılış • kapanış ıf&atlıı.rı 

Aoilif ff ıta.ı 1 

l Stmhı 5.U 
ıo Dcı1&t l!J0. 7 
lOO tl"fi"re n. 30.l 5 
ı reoeta 12.83 
1M İnet 31.15 

31.1 

ZZ.75 
151.50 

f 



15 Temmuz SON POSTA 

EDEBİYAT 
Ef Mısır ki nler tarafından, 

AhmedMithat · denberi nasal istil·ii edildi ? 

r Tarihten 
• 

sagfc.-ılar: 

h• b• d ""' • d• •~ [ "So~ Posta t "h" b h" iç Rr Şey eglşme 'I mı. t' . 4 • tt nın arı 1 a ısler muharriri yazıyor ] 
JI i ı'Iaddan (2500) sene evvel,paratorılu~ .. 

Mı"Stnda kal1{aşahklar vardı. Bi- ,_ ~dhudud1arı ıçınde kaldı; ı lam oldu; memle!ket arabla"ti. 
S · ed H zan~•o.n ı are olundu B' 1 ~ 

J
U l d C:' h • o urty e oturan ik.1Süra'ler bunu fırr Miladın 6 '. . • / ır ara ık vof.lkü't vakit gö-nliıTiü u Yazan . -ıa . r a rz za nSOlj ~t . bıüdiler: ~ hahnde Ddta)a ha.Hfesi Öm~ 4~~ :en"3'1.n.de l«lam k;r v.e~~ köle oılara'k Mısıra g'tmit 

• . . .. . • gırdı~er; yenı hır medeniyet kurdu- danl ınd.an ' ıu~~et,lı kuman_, O!a~ . f urkler, kölemenler Mısırın 

A h:med Mithat Efendi hakkın lofur roman oıhır; bana avuç dolun- ridir, Yahıız bug-tm o hıssı eserkırın lar; tlci yüz klli.k bin kh;jf:k munta f th' . ~murlbn l.ıs a Mısırın eahıbi oJdular· hatta Surivevi zap 
• ' c__ l k. eli d d . J~ı_· _ _,,_ w, ~ • • e lnı emreta· bu k d d"' . ' J J• -

da bir f~ra dinlemiJtim.BiL para k.azan.dırır. ,;,en ası erı er- e Jllll(lll(;.l zev<x.e uynıJyacag.nı tcs- zam ordu yaptılar; cenubda kendi. b' d ı G ' . uman an ort tettder. Yavuz Sultan Selim zama. 
'd .. _,,_,, "zl .. k •=- bnek . b d 1 ın a Ker.e azza d'iln yola ıkt ela k' 1 l rnem, evvelce 4:ıir y-a:zıriida naklet _ ine yan: çumı.~ go ertnı a.payıp 111u e ıca e er. enine itaat etmi.yen Tep h~ümdar. s· sl'la ·~.aııı b . ç ı; nın ö emen er devleti en muh. 

tim ıni idi? Hidueye ~ olan,'rnil)"onla yalan düşünsen Öml'Ünceı Evet, ioaıb e<ler eliyorum, fakat~Jarını yere serme& İçin iki yüz JK"ne l ızdan u'f rk sı.fe'k a,J bıle etmemit- teş~m Ve büyü-le devrini Y'dŞlyordu 
b • .w .. ---"1·,L~ d_ -~--L-- 'I_ •· } 00·.,ıl_.J' eli ' er" ate mukavemetle j ly 1517 ' ana, çok. eskiden bunu ,öyle anlat.. zilgun:ıU&Aen ~uITI.UiHTlazısln.11 ıı.at ıyet e J•c:ıulf yemıyorum. dövüştUler. Ancak aftı asır sonra d . . f k . r o - avuz de Mısıra girdi, parlak 

• - . -..1....l .....:.ı.. • N d ., Ç'"n.k" aıd 1 ı . u, ertesı sene 'S endenye za~e b" f ' - -- _ı • m.§tı: 1 eposıne .Y" ..... ırtm i!l~i men bu e enr u u ar an gcç~n yar m ..,1.;nci AınoZllS tarafından Mısır kur clild:i Ar:alb 'd · k }d h Mc .. - ır :za er Kaza.nal ve bu zengin mem 
sözler üetüne herif aer.o.eınledı, mo. asırlrk bir zamanıdan sonr.ı Öugün( tatııldı · 

1 
ares uru u: a ıs. (Devamı 4/2 de) 

<ı-- Beyıkoz çayırında dıolaşt.yor. rardı, kı~ardı ve ettiği şa~aya binıde Mithat Ef.endin'.11 hies.i romanlla..~ Mil~ddan ( 701) sene C'V'Vel A ur• ( 
durn. Ba.ktını 'ki Ahmed M1ıhat kete na~ım o!Jdu, ~ana gelınce, Ah. rı tarz:nda bır tak.ım :nodern ( I) Kralı Sanahrip Mı~ır•n kap•lar:M j \.. ''So~ Posta,' nın bulmacası.· 21-3·121 
Efendi H.aareıtleri bir ağaca, arkas'ımed Mıt.bat EferıWnin '° günkü ha. e.sederın ellerde do.faiJtlgırıı hayret geld' . t .. • 1 f l . ' . ı ı .. . 1-I 4 b ı; nvaye e gore ~ara are eri 
üstü ya.tar vaziyette yaala-nmtş dmleızır cevah'lığını aıılla U<nutamam ıı ive esefle gomtekteyım. atta un. b' d" ~- 1 . . k 1 ---. ' .. · l . . d·ı. _ h f k ır gece uşınan aııı~er erının : ıç 
eıvor· heıtki de baft.iı tatlı etten ruz ardan hın, ana geçen a ta, os k· I 1.,1 1 · · Bur.lrrrclan 30 tancai11i halleierek bir arada uollı.)·an h-. ' · k · le ·ı- l l l ııd d 1 narını, ['B.VaKJtarını, yay arını; 1p. ,, .... 
gar!n aih•ınc!a hafi'f bir uyku estır- Ahmed Mithat Efendiye aid din. oca I' an a11 a gazete c e oımzuı •• 1 1• • '--lk 1 , 1 k d'I . ol-t"''"Cumrı:za bir IMltli-.- takdı·- ... Jece~ı'• 

· _J b' · · b _ _ı,_ "'d ı· d l er nı ve ıı;.a anıar,n emır ı er, J- ••• "" ., .. 
nıek istiyoT. Kendıs.ini tanıraım. lemıiş olduğum f•kra burada bitiyor. cu ınının asır.l:S:Tıl muı e 1yo•r u d ··ı~I\._ k lm . k'f . Sold.&n sağa doğ 
Y d 

ı_ • • • IB d k _n "\ D d"k 'L: b or u sl dlJslz a oa gen çe ı dı 1 2 3 4 S 11 aık~aşttm F alkat nere en zıınur Bundan şıu neticeye varmak ıstıyo. u ne rme o;uyıor r e ~· ıu u D h /1. __ __._ d M · ru: 6 
· · : k t 1 M'.ıL Ef d' k d. '- d k"l" '-1d' , · · a a st:;tnra rutaill(a um •sırı ıstı. ettr. bi'Jm,iyoruım., •()! saatte pe en- rum: ımat en ı. ·en 1 zame.. K:a ar u tur laı ıam.z, gayretım1z, ,.. . M •---d lak. b 'L 1 - Arrupada cp=:;z==;===r===;===;:==;==;:===='=" 

7 8 

ha olan rayırın 'bir t:ı&rafından birnında; 'bir talkım hayret verici vak'almt-ktehler;ml:ı:de yüık&C'k dereceli bir la ettı;dva erl """Y _u}. · in u mı 1 __ ' __ ' ________ ' __ ' __ ' __ --~ 
.. •• .. ... "- _ı_ b 1· d' b da 1 -~: ,ı_ ıı_ k d d b- b=l-' ·•ik k ~ et ora a yert eşem·~ı. bir nehir (101. uçuncu şan~ Clll e ır 1 ve en · - ar tasaVVUT ,ı:uıp ıoun:ıe.rt, ço sa e e e ı 1..ıKI ve ze.,, verme ugrun. . .. 2 - btnnbnlcb 
ba ağacın yanına varmadan benden b;r Pisan!Ja. lbi~r1ıerine zincir -~aki emekılerimiz sonunda bile ha. .. Bır irahk Y~nan.lılar Mısır hu. meşhur bir hilnın 2 • 
evvel üsta.d•n önüne dikildi. O za-1leyereık mePaldtı rom11nlia.r yaz .kiki değel'Cl.elki eserlerin basıklSl ni. ~umda:rları emn~~ çalı':"1.ak su.re. isml (4ı, Bir er. ---------------
man ~övle ı\oonu .. tuk1arını işittim: imiş ve hiç ohıım.alt zevki ohn· an_hayet iki üç bin içinde (o da kaç tile hu memleketin ıdaresmı ellerine kek ismi CS), 3 liiiiiİ • ----

- E.~endi hazretleri. nasılsınız? la_ra bile dkıutup beğend irme;.yim.tanesi~) kab:nağa _ma?kum oluyor aldw:~ar.: lakin bu, askeri bir istila 3 - İlive ma • 4 _,-__ - --.---_-_.--
- lyryim, eVfadl !kanını buhnuşruT, Demek k.i onun! a, dl.ger taraftan bır sinema >roma- degıt.dı. nasıruı bir kelime 
_ Diişüniiyordunuz gariha .. yeni bu eseileri, edebt k!Ymetten ve re. nı, sanki fevkalade bir ~debi eser. lran h\jkilinıda.rı KC'Y'hüsrev'in ye. (<il, Baston (3). 

b;r e 0 er için mi? ı1aliteden mııltrum oQ'makla berab.-r miş gibi, böy]e ikap:°' kapış kapı~ı- r;ne geçen Keylkavüııı Mıs!·r üzerine 4 _Bilgi.o in 5 __ ı__ ---- •----
- Eh, belki.. diğer hayı1'! bir İt g-ÖTm~ oluyol, hyort Ne hazin manzara! Yarım yüriiıdü; evvela Amaziıs, &<>nra Psa.. san (8). t il\ ---
-Kim bi'lrr gene ne yalan1arlbf:.rlıangi lbrr şe4a1de ok.time.le zev'lclasır evvelk:i zevke, ve bilgiye dö~ metih mağllılb oldufar; Mısır istik- 5-Altuıverü -----,·------- ------

tahayyül ediyoıidunuz~ 

1

ve arzusuntı uyandırıyo1ıcfo. f'!Je Ah nerek mi yeni ne<rllerİn ruhunu ve }cifi ve e:slki Misıır medeniyeti ııona müş gibi şeylerin 7 1 11111 
Muhaıta'bını.n bu oon erözub .. üstd" übn.em<-.d MiıMıAaıt 1cEfendinin asıl hizmeti:~!,~"'n'Ef avdd:n1.aı'ıyıoruz';I Ahme.d erdi. cıerecei sa.ffet.ı. (l), ----- --------------

ef,.nd~ hazretleri hh.l dete . ir en"ı.,bu-dur. nca.. .... . . ııvumaıt e~ ~uen b~~e kadar ge. Büyi1k lWkender Miladdan evvel Isl~lık '31. l 
re dogruldu ve, o .anda ben1 de gor. E-vet, b.ugun ı.ııçın Mıthat efendi çen zaman ıçtnde, done d.olaAa ede. ( 332) de Mısır k"'ınılarına geldigw i 6 - Takım lf), 
dü. Hem~n hfumetle kendisini se~romanlarıntn biT «ancak,, tarafmıbi zevkimiz gene ,ayni noktava mı zaman burası lran~Iarın bir var~ı ııa.num eşyasm. s,------------------
la:mih:id:m. O zaman elini bana uza.ıdüşünme1iyiz. O romı:rnların içinde,:aaplenacalkh} Bu davanın üstünde tarafından idare olunuyordu Muka. da.n (3). ,----ı•-- ___ il 
t·n. bası i~e ötdki adımıı :İ~ret ede~1ba9İ.t okuyucı.t'la.rın .<kuyup da anla. halki\att>n dumıak ve derin derin vemet görmedi. Ku nbanlar ~osildi. '7 - Nota (2), 1 ( imi 111 --------
rck: lya'- -ıe~eg~İ tattL'da bir nevi adapteldüşünmek laz:m. Fakat çare ne? S Ik Hararet (3). Bir ~ 

1 
DYl "' r onra 8 enderiye-nin palnını ç'.zdi; 

_ Duyıdun mo bunun 9Öriinü? ııayılabilec~ «L,dam Okamelya>. tiraf ederim ki bu edebi ze~ ve şehri tesis e~ti. ı.s&.ender öldüıkten harfin telUfmu (2). 

Dedi. j «Gahriye!in .güınahrn giıbi hisai olan bilgi inhitatı karş:sı nda hu çareyi ı.o.:nra onun kumandankırından Bat. 8 - Yavaş. kaide ((J, Bir erkek 
Ben, sanki atababattıi iımişim gibiLarı .da vandır. Ve pek tabii olarak, ben de henÜz bulamıyorum. Her- mi (5). 

1 h ld ;ı,•w d ~· d b• lamyÜ.3 Mısada bir saltanat ktırd\l. 
ürkere& cevalb v~rd&m: 1okuyuouların seviyesini bir me'ktebı a ke bg~~~g.eklikver igımiz e e ı Bun1ardan Kleıopatra zamanında 9 - Nota (2), Ba.yatl (3). 

_Evet, efenıdımT hocası gibi (zaten kendisine hocaiıZeY te ır "&'Si var, onu tamam 10 - Sıcak bi:r içki (51. 
Bunun Üzerine, Mitıhat Efendi\evvohı talbirini kendisi vermişti.r)ılamak medburiyelıindeyiz. Yahud, Romablar zengin Mısın zaptettiler; Yukarıdan aşağı.ya clotnı: 

ı 
5 - Mohterilı (5). 

is. i .- Bir e!ttek ismi (i), Sooaııa (A) 

(elinle bir kış sebzeei otar (5) • 

7 - Jıi.r ha.rfin okwuı.sa tıı. Lahsa 
(2). 

kt ;\_1 d ~ v;layet halinde asırlan::a sahih ol 1 Bi .... 
hazretleri' o aıdama döndü: 1her yıl yi.&seltmek istiyen efendime eo er e vemıeğe ugraııt ğımız - :- emir ((), ı.mllet (4). 

.. _ . H~tın var! d~.di._ ben iş~_e bazretleri~~n bu h~~keti·'· .. g~ne .. aje.d;bi ~iiıftürü !baltalayan _bi rçoı~. ~a- dul~~a im.paraoorluğu 2 - Tersi işaret edaıı <2l, Ntoa m, 
(gozlenmı kapar:, hın turlü yalan du-lzaman"': gor~ ç~ ~el du~unulm~ş1rıcı teairler vaır. O tesırler, blzım Miladın Temiz kanlı (4). 

8 - Alı l6), Temellük ol.una.u lar. 
metli şey (3) • 

s - Bil' ~ es•. Bit bdln 1smt 
(i). • 

(şürıü:timı. Falkıat lbu yalanlar vak'a ve ıa:tbotk eıdl-bniış h'i:!zınl.etlerınden hı) (Devemi 4/2 de) dörd~ü asrı sonlarıında ikiye ay. 3 - Bir ka.dm ismi (6l. 
.,.W"WW~~~~~~ıwıwlllMlllllMlllllMll~~----~~~~,_.~_,.~__...,...,.._,._,._,vvvvvv~ııw'-1rıldı:ğt zil.Ulan MıslT şarld Roma im. 4 - Tamamen, lyiu (10). 

ıt - Emin ol (l), llielz:J.lp (1) • 
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Abdülgani Efondi han pordal::ı. - Anları hemen nallat. 1 muştu. Vücudu yara ve bere için. 
r,ndan içeriye girınce, sağ tarafta Mestan utangaç utangaç mınl • deydi. Sineklerin yüzü kalkıp bıni 
taş bir basamakla çıkılan chan dandı: konuyordu. c!Bu adam bir gün 
ka'lıvesi> kapısını aralayıp başını - Üç beş akçe ihsan etler mi- evvel debdebe içinde yaşıyordu!> c- Kayınbiraderimizi dinlemek - Çocuık Esirgeme Kurumu 
uzattı 1 kahve ocağındaki tıraş ba~- siz sulitanım. di'Ye hatırından ıeç!rdi, meydana bize yüz liraya patladı• diye. Ya. menfaatine de ondan ... .Mecburen 
lı adama sordu: Gani Efendi hiç itiraz etmedi, vurdu. zılhane.ye kurum azaları loca bilet.i bilet ala.nlar olmuştur. 

_ Baka Mustafa ağa, Kızanlıklı ~inden bir altın çıkarıp uzattı: Güneş yavaş yavaş yükseliyor. gönıdermişler; utanmış, cbenim ka- Bir başka grup: 
Sarı Mestan gitti mi? - Al Mestan. du. Binlerce insan kalabalığı ara~ yınbiraderim, onun locasmdayız!> - Yahu bu ne kalabalık ... Kor~ 

Ocaktaki adam az düşündükten Ara'ba<tı altını gözleri parlıya. sında Patrona Halilin chasır atıp diyememiş... Far.kında olmadan to geldiği zaman bile burada inler 
sonra cevab verdi: rak kaptı: lrüküm sürdüğü yere yaklaştı. Eli enişte bey, benim yüreğimi sızla. cinler top oynuyordu. 

_ Y<>k, daha gitme.dı. A:z ev..-el - Hay benim efendim. palalı yeniçeriler büyük bir halka tan; Meserret ablayı üzen, ona da - Gar.ı'b, Awupada pek meşhur; 
bWlda idi efendi. BaŞka bir şey söyleşmed.iler. KÖ- çevimli:şlerdi. ~ülgani Elendi dudalklarını dişleten bir pot kırdı: memleketinde tanmmıyor. 

_Ya, ir gclür mü? se adam han pordalarmdan çıkar. kalın ve ctkömür der> ~ibi bir ses c.- Ben de, bileti biz.ım daktilo. - Her halde yüksek bir virtüöz 
_ Az mekseylen efendi, belki ken geriye döndü: iştti'.oi: Patrona Halilin. oğlunun ya vereyim bari, ar:kadaşlaı:ile olacald 

alhıra lhayıvanlann yanına gitnüŞ- - Baka Mestan, akşam; gün sesini... İMiyann yüreği çarptı, gitsinler; dedim; meğer onlar ev. ıBir diğer muhavere: 
tır. Bir yol soralım. baıt.madan, unutman oğlum. kalabalık arasına karışarak sokul- ve1 davranıp en ön sıradan yerle. - Üstad bu bir mucize ••.• Mu. 

Gani Efendi içeriye girmcdı; Mestan b~mı salladı. du. Halilin sesi bir daha kömürde. rini almışlar bile ... Bizim 25 H. siki zevkimiz hirtlenbia-e bu derece 
kahveci .!kapıya çıkıp, geniş han Abdülgani Efendi Şehzadebaşın. di: ralılk. loca biletine tenezzül eden yüü<lseldi mi? Musikiye karşı bu ne 
avlusuna doğru haykırdı: dan bir lkira beyıgirine atladı, hay. - Baacın yoldaşım, padişah ket- olmadı.> işti~a? .•. 

_ ibo, bre ibo. vanı döııtınala Etmeytlanına doğru hüda ve derterdan katlettirip gön. Ona çak lciyık gördüğüm bu a- - Bu bir tecessüs azizim! Her. 
Avlunun alt başındaki cvurgun> koşturnnağa başladı. dermiş, anuna şu gördüğünüz cl8.. ]akayı kı.Skanı~ruan. Kcşkt bu kes memleketinde ilk konserini 

arabaları arasından bir delikanlı Etmeytlanmda cv1c1r vıcır:a in. şe• İbrahim Paşaaıın değildir. [E - konser meselesi ortaya çıkmasay. verecc!k olan san'atkarı merak edJ-
başını kaldırdı: san lkaynaşı·yıortlu. GözlüklU köse !indeki yatağan biçağının geniş dı. Teklifi yapan atlkadaşına, kan. yor. İyi de rekltiım edildi ha! ... 

_ Hoy ... Beni mi çığınrsız ~1- dörtyul ağzlnda be)~rden indi. yürile ölünün ()muzuna bir iki do- dırdığım için kendi kendıme kızı- !Bir y~lı erikek. yaŞlndan ço'k 
'daşım. Veziriazam İıbrahim Paşa kethü : 'lruoou] ana ziyades'le benziyen yorum. o kendi kabuğunda kal • genç görünen. şahane bir kadın; 

_ Beli, Mestan kandedir? dasının toz toprak içindeki cesedı birinindir bu 18.şe yoldasım. malıydı. Gözünün öniinde yalnız zcı.ki bakışlannda can sıkıntısı se-
- Ahurda yoldaşım. orada. kaldırım kenannda vatıyor. Yeni<;"eri1er arasında bir homur. ben obnahyıd'lm.. Ah Yarabbi, ne zilen. ısuratını a.sımış cazib bir genç 
Kahıveci Abdülgani Efendiye dö kimse başını döndürüp de bakmı • tu oldu. Yerde yatan ölü, be,•giır saçıma şeyler düşünüY')rum. kı.z.. Ve ... Sonra bunlara iltihak 

nüp güliimsedi: . yordu. Abdülgani efendi bir lôhza ardında cekilip sürüklenmekten K · eden baŞka bir erkek ... Kalabalığı 
_ Ahurda imiş efendi. İStersenız du.:r'du: Ölü,...Ji.in 1

12&leri patl':ı.~Lf. yara ve bere içinoev<li. 00S8f Q0C8SI yaıımağa çalışrywlar. Genç kız. 
bir v:ol ahura kadar zahmet eylen. bk kar~ sarlkan d.ilüıin yar..sı kop. (Arlcasr var) Tiyatronun bol ışığa gömülmüş ikide bir yüzünü buruşturuyor. 

T;raş başlı adam henüz lakırdı. kapısında, hususi otomobiller tak. - Öyle fena yere dü~ük ki. 
sını bitirm~miş idi ki. araba yı~n- lst. Hava Mıntıka Depo Amirligı"" • nden: siler bir.biri peşine duruyor; için_ sahneyi yakından göremiyeceğiz. 
ları arasından sallana sallana bi. den; tkürld:ü; muhteşem kıyafetli Hep kabahat babamda ... Yer kal. 
rinin gelmeıkte olduğunu gördü _ Dava birWı:aet-1 ihtiyacı i~n beş yüz itin aded mintan clütmeü 'Puarlıkla ve !kadınlar, hatta; bazan .fraklı; sime. mıyacak, teı.wana kapatalım; de-
ler. Kal!weci neş'cli neş'eli seslen. nümuneslne söre satm alınaeakhr. istekliler nt't t.emlnat t'lltarı olan dU• kinli erkeler iniyor. G<!niş holde, d.im; anlatamadım. 
di: lira «541» kurusu Bakırköy Malmüıiürlüiüne 7atararak makbıısları ile Wrllk&e vestiverin önünü tıkayan kalaba- Y~lı er!kak, kim bilir '.kaçıncı 

_ K:ındes;n bre Mestan. Baka 29.7.ttı J'aza.rt.ıesi pnil saat 11 cif' Yeni Po9t.&baııe karımnda BiiJiilı: Kmacı lıikla vk.ı,pırdanacak yer yuk. defa rnulıcrta'b olduğu ~u. müaheze 
&u efendi buba seni :;orar. 7au ban ikinci kat No. 9/10 da Ha..a S&~malma ~onmuta balamaJarı. Gişeler ıkapalı ... üstlerinde clo- karşıstnda dudaıkları şışmnekte ... 

Dedi kahveden içeriye girdi. c'H'l'h ca kalma~mH'• ckoltuk kalma - - Ne biley,iım ben kızıan. Bizim 
Mest.anın çakır gözleri güiümsü- mıstır• levh~lan' asılı. En dipdeki bildiğimiz konserlerde salon yarı 

y.ordu. Dilini yalama cludaklan a. M. M. Vekaletinden: ~e. elde kalmış birkaç paradi bi- yarıya boştw-. Hele localarm bır 
Tasında ~mirclikten sotıra Ab - letiıni iş1iy<>r. Yer bulamıyan loca. iki tanesi anca'k dolar. .. 
dülgani Efend'nin yanına ~oştu: If85 Sl.Tılı kanuna cöre bu sene barb :ma.lüllerile tehld yetimlerine isabet Irk müsteırilerden; buna da razı Sonradan katılan el'kek. lakayd 

_ Vay benim velinimetnn. ne eden 1.kraml)'e mikd&ı"ları &$ııiwh cös~rilmlşlir. Paraların datıtılış müddeti t olanlar pe'k çok. biı' tavı:1a: . . _ 
istersiz? dive elini ya1rnlayıp cşap. ay olup pnlerı mahalli lknm•7e tevsi komisyonla.rınca aynca ilan ~!lece. Bu ge<:e piyano restiyali verecek ~ - - Göreoeksinız. bu ~adar u ... 
padaık:e öptü. Gani Efendi ciddi tinden ıstihk.a.k -.hlblert ten•ai. samanında (raı><>r, resmi -ned ve ellerinde-. san'ııtir hattında pek fikir sa- zuntuye değmiyecek;. dıyor. E~a!1 

kazanamıyacak diyorlar. İşe ba 
kın ki, ben hatırınız için; haya 
tımda ilık defa paradiye; ayak ( 
kımı arasına çıkacağım. 

Kalabalı-at; arkadan yasland1k , 
ça; adeta aya'kları yerden kes'le .. 
rek ilerliyorlar. Parterlc, baıkon 
ve paradinin bölündüğü kısımda; 
ikinci e.rıkek ay.rılıyor. 
Şimdi salondayız. Tiyatro müs

tahdemini: kanter içinde; içeri gi .. 
renlerin biletlerini alıyor, koltuk 
numaralarına bakmak için e~riliş. 
biletlerin iadesi; ele bir program 
tutu~uruş ... 

Localarda İstanbulun -en gii?ide 
ve tanınmış şahsiyetleri görülü -
\"Or. Bilhassa kadın elbiseler· göz 
kamaştırmakta... Locadan locaya 
kıyafet dedikodusu. 

a·rinci zil çalıyor. 
Salonda dalgalanan te"taş ••. 
~alarda, düzeltilen sandalye. 

lerin sesi. ••• 
Son öksürükler. 
Fuayyeden s!ıgara dönüşü. 
Sahneye geçiyoruz. 
P yanonun tozu ahnı)-ur. Sarı 

bezin tuşlar üstünden b!r kere da
ha geçişi. Telaşlı konuşmalar. 

- Hiıkmet Bey, hazır mısınız? 
- Ben sözü nerede söyliyece • 

ğim? 
- Perdenin önüne ç:kacaksmız! 
Sahnenin hemen yanındaki ocla. 

da. Vedad; ablası ve 1'~üsun. 
Vedad; yumuşaması :çin ellerini 

ılık suya sokmuştur. Yüzü heve -
candan hafif sararmış, dudakları 
Litri;-nr. 

(Arkası var) 

7..AYİ - Eyiib ntifus mcmorluğunda.n, 
aldığım nüfus kiğıdımı kaybettim Yf'. 
nbtnl çdraracatmhn cs\lslnin hukmU cid<li sordu: ki lltnmlye tefti cünt•n!ari!e birlikte) ıı~m oldukları ikramiye ten.! komis. h!b olmadığı halde, sırf tuvalet!~ daha san'at mahıfellerınde kendısı. 

- Hazır mısırı; oğlum? ,. ..., yonları.na müracaatları. rini ~ereceık bir fırsat çık.tığı n! kıymet v~ren _yok. Herkes çok Salih otlu Yusuf Ten.loğlu 
Mestan sıntıtı: r Lira. Kr. i<;in konsere gelenler de, bu izdi - şu~p'h:..:.:.:e:.:.U:.:.·.:..:":..._H_ı..!ç.....:.b_ır __ rn_,u_v_a_f_fa_k_i.:.y_e_t --------------

yoktur. 

- Kangi saat dilerseniz. ı. el derece nbaya 276 50 ı ci derece ere ' ham kM"ŞlSlnda dudak büküş ... 
_ Ak.şama, gün batmadan ko. 2 • J> • 148 85 2 J) > • konuşmalar: 

nak önünde bulunabilür misiz? a • • • 193 55 ı • • • - Bu adama değer mi ıey bu 
Arabacı az terddüd ettikıten son.. ' • • • 18!S 90 f • • • kadar? 

ra cevab verdi: IJ • • • 1111 !5 ıs • • • -· İsmi yuıi işitiliyor. Kimse 

Maarif Vekilliğinden 
Bu pl halce san'at okullarile :raın usta okullarına alınae&lt oarasıı 7a.hlı 

talmcnln müsabaka tmtiltanları 29 ~ viıbet mertte:ı:luln4e :yapıla • 

eıak~. Bu Jmtfhanlara ,.lrmdt ıst~nlerln .. rtla.rı ötrumek i&ere Ma.vif _Beli. bulunabilürüz. Salt hay. • • • • ııo 80 • • • • ha'klkında fikir sahibi değil .•• 
vanları naUatma.k iSter, .• . (Beher phlcl alleıal Ce S1 rer lit'a alacatJaıdır.>. - Ya bu kala<balıık!'-~~-_.!.....lılüıiiidiiı11JAı:ın.....-..... -.. .... 
~~~~~~- =---~--~~~~~~~ 



4/t Sayfa 

lZMlR HiKAYESi: 7 

SON POSTA 

YAEAN: · 
MALiDZiYA 
UŞAl<'LIG iL 

2 1 

Temmuz 15 

l/~/lH! cüaü Türk ea.,,. Kuramcı .menf.3.atlne K.:ır.:ı.su k :r.:ı ·oda 
b üyük pehll\'all gtireşlııri J2P11Acaktu. Galiplere verilecek ikramiye lls'e 1 a .ı ı. 

ya çılEanlmap-. A!Tıca Adaı;ar.:tn Kımısu ar.ısında pehtin.'ntttT için ve :ıit 

temin edilm'lş oklui;'anaan unlü 11mlitaJllanm.mn bu m iıtt.sra ~ lr .... ıut 
bilhassa rica dhınur. a.7682• 

İkram1yelcr 
Lira 
20G Ra,.c;a 
109 Baş aıtma 

ıt Orlaya 
40 ıtüçus eıta,.a 

30 ~ 



SON POSTA 

Tarihten sayfalar 
de ,a.nis da en e (Battıarafı 3/1 de) j tik1aJ verdliler; fakat bu istiklalin! 

leket'i Osmanılı imparate>rluğu hu- inanası bizi'm bildiğimiz genişlıkte 
dudları içine kattı. değildir. 1 

Bir köylü iki kifi tarafından Yeni val.i muhtelil mevzulm 1798 de Napol}"On Bonapart Şimdiye kadar Mısır ya şarktan 
evinden kaldırdarak öldürül üzerinde dikkatle çalt§mağa Mıaııra denizıden girdi; Ehrdm!ar yahud denizden istila edilmiştir; 
dü, bir başka köylü de tarla baıla.dı rnuharebesini !kazandı; Suriyeye bugünkü İstila teşebbüsü garbden 

yüzünden can verdi Manisa (Hu.ııusi) _Yeni vali- yaptığı taarruzda hayatının iJ:k mu.
1
geilyor. Hududu aşan ordu bu mem 

va•ffakiyet~İ-ğ'ini Tüılk silahlar:n. leke't için tamande yeni. ırkta, ye~ 
Henddk (Hususi) - Kazamıza miz Ali Rıza Dinç.er Halkevinde da. dan tattı i ertc$İ sene kendi i acele ni tiptedir. Kadircan Kaflı 

bağlı Kara Çökdk köyünd'! bir ci. ğ,tma bir'llık1erni topladı, kencLle. Fuı.nsaya döndü; orduda fazla knl. o· 
nayet itrltınmiştıir. Bu köyde otumnlrine bu ~iıtb.ikıleTin k_u_:ulu~şundakl • y A T 
Dilsiz Bekir' in evine iki meçhul §a. mabadı ızah ve vılayetm de bu n~~anlı hülkUnıe-ti adına vazife E D E B f 
h s gl:i'filce girm.iŞler, B~iri tehdidlnıevzuda çdk haasa.9 davranacağını ile giden Kavalalı Mehmed Ali ağa (Bll§tarafı 3/1 de) 
ede'rek ka.tdırm~llar b ir tarla içinc1işaret etti, Mı.s:rda p.arl.aıdı ;· iıster i~temez vali vermek istedüderimi'zden daha kııv 
götürerek orada öUürmüşlen:lir. ) Bun'dan 801lra yeni yıl mahsulü. yapıEdı; 1841 Londra muahedesi le vetli r ve bunun içindir ki. yüz bin. 

Cin&ye~ten ha!berdar ıo·lan zab-ıtanün tıoplaınmasında halktan belde. ve Hidiv unvanHe mii'srakil oldu; lerce nüsha ın•n et'erde dolaşma • 
derhal faaryete geçerek katil1eri nen yardımlıara temasla e? konacak Osmanlı dev'1etine bağlılığı 13.fıa sini özleyeceğimiz eserler, mahdud 
meydana ç::kamı.ı~tır Bunlar Meh-mah.sullerıin d.erhal pamıssı ödenmek idi; seımlbofik mahiyette biraz vergi baıskııları ile kütüıbhanelerin raf1a. 
med ve Ş"ıkir adında iki köylüdür. euret'ifi a1 naca.ğ:ını söylemi~tir. veriyordu. 1881 de Arabi Paşa M•. rında sararıp scJuyor ve bun:ı. mu-. 
Yakalandıktan sonra adliyeye ve-ı Yali, iaşe müıelüdyetine de gele.. eır mültecilerini ayaklandırdı; yap. kabıl en ba•it kitab1ar hu derece 
cilm:şlerdir. rek yeni iaşe mil'd'ürü Cemal Albay. tığı har'b1er ve işler yüzünden borç.. rağbetle karşılanıyor. Hakikaten ar. 

İkinci cinayet ralda vilayet iaşe işlleri hakkında ko lanan M1'8'T, lnı:giliz ve Fransızların tık bu davanın ~.tünde dmmak ve 
İkinci cinayet de Güldibi köyüne!nuşmuş, 'bifhMlsıa dağ· trna işleıinde kontııoTünde idi; bunu kaldırmak bu yarayı deşmeık, ihmali caiz ol -

merbut Şev'ketiye mahaltesindc ol-k&Ylü ibt'iyadennın daima gözönün i-sti;"'<>ııclu. İngi'llzlCT Hidivi himaye m:yan milli lbir kültür borcumuz 
muştur. Bu mahallede oturan Süley de buh.ınduruhnasıı meselesi ü:zerin- iddiasile asker gönderdiler; ancak dur. 
mania Meıhmed adında iki köylü a-

1
de durmtŞtıur. Va.fi, yeni yıl bütçe 1922 de ib.ir mıVı ~tİfaP üzerine İs. 

rasın& ta~ me~l~nd~ k~p1~a~n d~nndea~bh &lıele~~--------------------------------~ Halit Fahri Ozansoy 

ç•kmı·ş, Mdmıed bıçakla Süleyman:1~pıla.ca\: işleri hazırtlamıyi başla- Osküdar Asliye Hukuk Hakim • 
yaralayara·k öldünnüttür. Kalıil ya ... mıştır. liğinden: 
ka 'anmış, ad'llyeye venlmiştir. Yeni vallim:izin Mani.sa için daha Ö:mer Kmı.ndok oı;hı ta.rafından. karı. 

faydalı ol.l.acağı v~ daha faal ~ir 81 Küçülk.ııazs.r Ketenci s. No. 7 ff 
Bi.gada koza borsası açıldı devr~ yıaı:ıatacağı ümird edilmektedir. Matııbıule aleylbbıe açıla.n boşanma da.. 

Biga (Hususi) - Haziranın son vasında.n dolayı M. a.l:eyhi.n ikame!gahı 
hıı.fo.smda burada yaş koza borsası Kon'j#Q. ~ kız san' at meıınuı, oldınğunda.n ııanen t.ebl~a.t ic. 
açılmış ve alım satıma başlanmı~ır. okulunun faaliyeti rasızu. ve ta.blkbttn 18/9/942 saat 14 

kBö-cebk' tut~ ~~da ge~~ haL Konya (H~~) - Ki.% san'aıt talikine karar yerilmiş olduğundan bu 
ı n ırçogu ·oza umu u ama. k l .. bir ha.ft.a açrk bu • ba.bda yazıbn da.ntiye ma.hkeme di. 

mış ve bir haylli dut yaprajiı dihi:ne ol u unludn,~terg:JS--nra kapanmı.,,..ır. 
'J k · ed'l · · d unuru uxı an -.. Cf• vanhanesiM asıldı.tındıı.n M. aleyh MaJc. 

kesi ere zıy~n ı mlş .ı&e e gene Şa ka.dan ba"ka dikiş, moda, ç!çe.1<: 
.geçen yl'la nmhetılıe. şehirde kozacı. P ~ . . 

1 
. h' ed'l . bulenin yevmi med.-imla. ıelınesi ve ak. 

ltk b. d-1_ h alın b se. çamaşır ve nakış ış en teş ır ı mış si .. -lde "''"a.bında tahk.ika.ta devam o. ıraz ana ız ış ve u 1 . k beyü.k bir muvaffa. ıuo • .., 
nek.i mahı;u;ün 15.000 kiloyu bula. 0 an sergL 90 . lunıwıatı tebliğ ma.kımıına. kaim olına.k 

w • Jı .... ır kiyct kazanmıştır. Ancak dar bır ,..,._e l"""n olmıur. cagı an-ıa.ş.,m"'l" . w • • • .. w _..,. .-.... 

Fiatlar, malına g'Öre tehaliif et - bina içinde bulund\ı'S'.'1 ıçı.:1 s~r~ı og. --------------
mekte, ve en iyilerinin ~İle>su 185 retrnenleııin arzu etıtıkler~ gı~ı ~I ... Tokad Sulh Hukuk Hakim 
kuruşa !tadar mü!haya.ıı. edHmolte.. mam~ıT. Okut daha genış hır bına- l' ı.. • d 

Antalya Sulh Hukuk Hal.imli 
ğinden: 

'Atııta.lyad.a. şoför Fuad eşi Meryem ve. 
lı.ili avukat Melımed Hilmı Bekenin AnJ 
t.a1Yanın Ba.badoğ'an maJıA.lleslnde mu. 
khn Çirklııoba.h Dıırmuş veresesinden' 
k.aorısı Naciye Peker ve İbnış kızt Nuri..ı 
ye aleyhlerine a~mış ol.dıığıı iıalei şüyu 

davasının durUŞJIUSı •ura.sınıb: l\lüdde •. 
abilı ırayTi menkullerden iki parça t:ır ., 
ıa.u 400 8ehlmde 12 şer ıuıhıninin Nuri. 
ye nam kimsenin Ga.rga.ra. mübadille. 
rinden ı-öçnıeın olması hasebile malıalll 
ikame gahı mııçhul bulundutundım ı:-a. 

zoe~ni~ ~/6/9!2 tarihilute Antalya 
sulh hukuk mahkemesinde ha.ZLr bulun. 

ııwn veya bir vekili kanuni bulundur. 
ması hakkındaki Hana cev"b vürud et. 
mediğimwn bu dda Nuriye n·amın3 gı. 

Temmuz 15 

TtiRK:iYE iş BA:NKASI 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLAHJ 

JC.mŞWELER: 1 Şubat, 4 Mayıa, 8 Alusıot. 2 WncJ.teit'lll 
tal'lhleriıl ele J8.Pılll'. 

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık - 2000.- Lira (0 • ıoo • -•ooo.-
' • 1000 • - 3000.- • 60 > IO • -2soo.-
2 • 750 • - ısoo.- • 200 31 • .... 5000.-- 11>00.- • 1 • 600 > • 10 > 260 • ..... 2500.- • 200 • 10 • - 2000.-

• 
• 
• 
• dir. ya muh'tactır. ıgın en: 

---c:> Okuiun hiTinci sınıfında 139. Tokadın reni Dıaöaklıaoe mahallesin. 
Tekirdağ Halkevi temsil kolu ikinci sınııfında 71 talebe :-a~dı. Bu den İbra.l:ı.i:ıp. oğlu Bekir Sıtkı Bıı:yra.k. 

ya.b kıa.ra.nnm da. ilf\llen yıı.pılmasına '---------------------------~-.1 
karar verlhniş olmakla mWıakemede 21/ 

B' aJ sene okuT 69 mezun vermıştır. Bu. çekenin 17/4/942 t.arihl.ode vefatı ile 
tg a . nun 32 si d.iık İş, 5 i moda, 11 i çL aJıiren veresenin mü.raca.atları üzerine 

Biga (Hı.tsusl) - H~zıranı? k 12 si çamaşır ve dokuzu d.a na- terekesi y~ılmış ve terekeden b\r kısmı 
13 ünde Telcindağı Halhvı temsıl çe ' ı~ d . 

l h . h bu" f y ·kıştan mezun olnıu?ııal' ır. satıku-aık bedeli banka.ya. tı-vdi edilmiş. 
c ukk;Tet~ uraia ~ 1! 1~~ 1 ~7'1 Birinci sınııf.tan ikinci sınıfa ge. tir. Mi»teveffa.ıla.n sureti kaL'iyede ab.. 

te~~d elb en o es ra1 a lmdıktanr renlerin kırk alftl.Jıl dikişten, 14 ü eaklı bu~na.nlac va.rsa. lli.nıo neşrl tarı. muu et azı parça a.r ça ~ . · 18 · 
sonra «Marn Sarrafoı piyesi temsil modadan. 25 ı. çıçekten, 2 çama. binden i.t:buen bir ay içinde Toka.d 
edilmiş ve bin1'erce seyirci tarafın.. şır.dan ve 22 _ttallebe d.e n~lşta~ ka- sulh hukuk tııa.hkemesine müraca.at et. 
dan aTbşlamnıştıır. zan..!_ra_! ~'.!:1...!1~f~geç~şT~'..-. meleri ve abi takdirde alaakla.nnm -- ...... .-. .......... _ _.....__......__.....~~~...-...v~~ ..... 
~~~ .................. .....- ....... _ 

.UC" YC: L~~,.._..- "'""" 

8/942 Pazartesi günü saa.t 9 ı;a. mua.nak 
bıılunduğunda.n mü<ldela.leylıa Nuriye. 
nin Antalya snlh hukuk mabkemef;iude 
hazır bulunması veva bir vekili ka.nuni 
bulundırnna.<>ı için ı:-ıya.b kararı maka. 
mına ka.im olmak üz~re ilan olunur. 

na7.ara alınnıı.yarak mt'vcu:l pa.r:ı.nın 

ta.ksim muamelesi :ya.pılaeaiı ııan olu_ 
nur. (T. No. 20) 

Çanakale Deniz Komutanlığından: 
Cinsi Ton 

Zeyt.inyatı 20 1; !H .45 
Zeytin · 16 7t3.'76 

İhale rünü 

21.'1,942 
21.7.94.2 

SaıLU 

15 de 
16 da 

ı _ Yukarıda. yal!ılı iki ita.lem erıa.k ta.palı zarfla eksiltmeye lconulnmstur. 
2 _ Tallblerin mezkur lıin ve saatte Çıuuıkka.le Deniz Komut.a.nlıtı Satıu1l. 

ma Komisyonuna. mürae:ı.:ı.lhrı. 

3 _Buna aid şartnameler Anka.ra. J)z. Lv. Müdiidü!iind~ıı ve Çana.kkllc De~ 
nb Komuta.nlıtı Satınaıma Komi51on11D& müracaatla alınahil.lr. d9:i5~ «'7298» 
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t"ırdaki A er"kanl ll a r · JiS i j evyork aymisin Sirkeci demiryolunu 
ordusunun rolü "tire J\ k d Türkiye hakkında Reşadiye caddesine 

• m!ıs; ~·k~!d~~ .• d./lı~ ç er . ara a bir makalesi kadar uzatm, ak 
başı Lodge'nm Libya muhrırcbel • __ 
ri hakkımla v.crcliği ızahatı ~inl~- Bursa, 14 (A.A) - As"ı<eri H elmiz dün Atntütık ih~yikcline b:r çe. Ncv;yoı:ik. 14 (A.A.) - Nevyork faS 1 
mi$tk. Şunal Afı adtı.n yetll do. son smıf ı lcbelcnne trıct'B$1mle 1 ym rdır Buı?ün Ankara Tayımıs gazetesi ne etti i bır ya. avvuru var . 
nen M ster Lodge bilhassa şöyle d~lomalnn ıverilmi~. Gençlen. ya !fia-relwt edeceklerdir. • zıda Türkiyenln 02tarafhğından (il-- • • 
demişt.İ!": bahsef.me-kteclir. Gazete, Türkiye. • .....,,t.arafı 1 ıncı sayfada) 

A.frikadan ()!"ada buiunan ordu- Tebl.""le e .. M d ." nin; geçen Umumi Harbd topre'k.. İthalat e_şy rının az rn ktardn 
muzun büyük ve tarıhi .~şl~r ba a. ıg r gore ısır a mevzıı larll!ın an~lhim bir kısm:nı kaybet.. ~esınm bleri ytılnız vagon 
ra'bileceiı kıınaa le donu)IC>rultl. d .., d . rnesme rag.men milli birli i kur. h ınln 1 g lme.mesı de ı. 
Mnerikttn tarik birl' eri Tobru- ogu a vazıyet 1 ı mağu muvaffa:k olduğunu V€ kuv- auın ç~a51;Jldan evvel Sıvilln.. 
kun ccnu'bunoo çok iyi muha be savaş ar o uyor veili oldu u halde bitaraflık siya. gr::ı getirılmiş olan. emtıanın 
ettn' lcrdJr. Or nt i tanklarımı- (Bqtarafı ı inci sayfada) Baf • • setine devam ettiğini tc-ba.ıiiz et. :1 ~ m ide ttl bir vnı ycıtc 
zın :ıırtı ıabalcnları çok sağlamdır. la müdafna edilen düşman mevzi. bü <.. tarafı 1 :n~ ~yfod .? tirmdktcdir. h~:;ın n olmasındnndır. A·vrupa 

1 'o Bürilatd~<l topların menzili de lerı yarılmıştır. Motörlü ·ıt'alan. tün hucumlan gen puskurtul. çılrnadan evvel S vilıngrrıd.. 
düşmaıı tarlklarmdaki tnpları:n mız düşmanı tak'b ederken hare. mu ur. Hava faaliyet nin rtması Almanyaya ~iddetli bir K pı'kulc yoluyla getirilen ıthalat 

. ind n.d r k i h r d b 1 d" , d iıa.rck ırrı umumi urette gc. y ından btr ısınının )"O un 
Vışı 15 (A.A.) - 500 kilomet • memıl en uzu u . ı:rı a ı~ c u dn~l u~an kıt.a. nı lcdiğ1nc bir ş ret s yılubılır. hava akın& yapıldı çılmasından sonra han.gı tarı .J; 

relik b:.r cephe üzerinde, von Book • .. . nın ıçme . erın emesınc gır. ltalyan t bliği gcrtirıleecğl h • ında s·v 1 ngrad 
drdti'lım; ç ki:Imekıte olan Tnno .. imanlara gore ~şl~:nve ferı çekılcn her sınıftan Roma 14 (AA) - ltalynn or. CBaıtan:fı 1 bıc1 yf da) m~aml. nle ma~ ınhi cr1 r sın. 
çettko ord~anm ta: ıb \rtJC'k+..c - Rı2\ h l~la~n~ yen~şlerdir. duları umum} kararguhının 777 nu.. ı ıral ınd b rço y ınlar de. da ihtıl iba gootcrmişt r. 
dir. B arafı 1 • el yfada) kara a, e u untın. uşman~ m J'lllı tel> ğı: vam ctımektc idi. D ğer taraftan Tuna t ı ··ıe 

Voroncj kes':tninde Rus ÖrdusU müılCTdi~ J Tıimoçenko artık bu taııJ;, ~~~ ~~~:ı~r~~~~n~:~~ Mısır cep'hes'nde İtalyan ve A'L Uçakla~ızdan be~i. ~k5 ktır. Karaden zdcn lımanımıza r. ~ek. 
d~?atı ~ ı!1~tcdl r. Rus kuv kuvveı!?ere hü'kim değLldir. So"}'et edici hiıcumlarda bulunmuşlardır. man müfrezele~n . taarruzl~rı iyi Bertin, 1~ ; bllğ~esıni 1cb- ~er o~~sm th ~ e ~~sından ~uhım 

n, ~=>o e e 0 ~n n .. baıkumarıdsnı y nı.ı kendi ordu • Voronejin şimal b~tısında :t rhlı netkeler venn tir. B rçok esar alın. l'w. · nı ara enız ~un~ 
veıtlerlnin anlatılmaz bır OOZ.gu 

1 1 
d ğı1, du.şm nın tfo neıcleıe teŞk'll . 'iz d" k . ml§ \"&bu arada lbir tabur kumandn ıg,. . . kapanması basebile demıryolıle 

IUMa. harelket ett ıdE!l'ihı b Idirınek ar:; w e bilm kt d" de ı e~~ bu~an uvvetlerm. nJ da ~ dı t Ingılt~renın cenub sahilınde ha- getiiım k ıkt~za ctmekt d r Bu 
tedır. 'a Iglnl Pro em~ J :~: hu~u:ı~ :k ~tırtı~·~1fupu sen bir Tobl"U'k hava ~~ry launın 11 _ fif savaş uçaklanmız bır İngilız yuzden Tuna limanlarında 

0

bırik-
V• Alınanlar Rus batlatına dctinl·· A.nbra 14 (Radyo g zetesl) _ C ~ i uş t şk ;.ı . d . t l yaral n 2 İngıliz tayy resi dev:rı e gemisi batırmışlardır. .. rn}ş emtin da şırnend fer 1 )on. 
gın~ nüiuz e1m ıcroır. R d-ı..ı ,__.... durum ıgü ü ep en n ~r nb. e mın .. e du§. de denize d't..n.U ü Tob w Diln Manş sahih üzertnde dort larına parb par:tı get.lr ım kte ve 

B" Ü R 1 lboZ~ usyı W' rnm.> u n n manın meV'Zıı ırçok hucumları ~··· r. rugıı ya. d'" r. d"..rı "l ·.,..u bu 
.ut n ~ede us ar " propaganda mevızuJarından b 'ti p"s'k""rtül .. b h" pıl n düşman akınları net 'ce "ndc uşma~ uçanı u"? ... ru mu~· .. r. istasyonlarda tekrar b r mua. 

halınde çe'kilme ted rler. 
1 

te il "'"'lr • .. ~1.,~1 ~~ş ve azı ucum ha. bnkar AT-ı_ ijbnli• Ha t h İnJ:!ilız bom'ba uçaklnn dun gec mele, ·b tutulduktan sonr 
- -o--- n t:U • """ ı.K arı wta.ntete uhPatılrtu ır ~ nv ,...ur. sara ma R h V •6 l . d bir . . 

1 
Alınan !kaynaklan Rus kuma... v '"· f w: d n•

11 
• duddur u r v e lda ye çevresm e şehrinrlze gctır lmektcd~. Bunun. 

Al ar · ··· O=o ce11ın e )"ap an temiz • ,...,Jt, ı h" tm .,.ir s ·ı ı ıı...... '-~ • r man d anlığı cenubda arttk V8z.i ete ha leme harek'ıi.tı csrtnsmda Sovve.i lling zi bava batary . rı da bir -..vr.. yer ere ucum e 'l' • JVl • IU\:La~. şimdıl az m tard .. u kim de~ ldir, diyorlar. Almanlara ikin i hücum ordusu komutanı Ge dü§man tayynT i tahrib etmi ler _ le.r arasında irnyıblar . ~lm~c:_tur. gelen ıtiuılat cmtıasıl? S rk ıdek •• • b• d rb gôre TimOçenkO OT<1US'U f likete ncırı:ıl Wlassow saklı:ındı ·erd; diı. Bu re e dü ü:ülen tayyare • B 111 • ~~ ehrınm ıka. D. D. Y. İdare n aid antr\:pola. m iŞ ır sürüklenm· tr. Bu fel ketin geniş ete geçırJ miştir ğı -:; ler n yısı yüzil bulmu tur. metgfı.h semıta~de b. na~aı:cia h.~ rın hemen hepsı faz.las le do mu • • • d li~i y~ındn görülecektir. S et tebll 1 Ta Ven ila bava limanı Mihver snrlara sebeli' t verıın; .. ır. H~- bulunmn.'kt.adır, Bu yüzd n dan 
1 ıreca lerın en D ~er taraftan Lôndt1\ rQdv·osu Moskova,"7.ı (A.AJ _ Sovyet bomba tqki ıini.n ta rruzun he. ~~üe;~~ uçaklardan ucu aüşu. BeJ~l}e ~: ;e::;bu re Re. 

1 
da Mıtcarca n ŞTl')'lltınc!I! şunları gece yarısı ıteb,iği. def olmuı-tur.Bu hareketi ı unaııın- ru · şa 1 ~ ca. f ~ .:u ntre. 

hs d·y r r söylem' ir: 13 Temmuz guntl kuvvetler"m1z da lngtt % hav6 kuvvetlen )•edı tay. Ed . F u . r a n ıstı a e etnıe maksadı-
- Almanyada kadın ve ÇOCU'k _ Voronej çevresinde bir noktada Y.ure ybetrni erdir .. B~lnrdan be 9018 ransa Z8rln8 e, A~ıırupadan gelen · ~emiryo!unu 

tan ba n kimse kalnıamıştır. Ha. b'r edik olan Alın n ordu- fı ltalyan aveı1arı, ikı ı Almanlar atılan mesaı· ı meikCır caddenin n ha~~tine kadar 

Voro:ıej k iminde 
cer yan den ç rpış· 

lar son safhasınd 

yat ah • u~a hn at'ar "n • larına m nsu'b bir gnıpa kurşı d. tarafında~ düşüriılmüşwr. , uza~aya 'k~rar ve~~r... .. 
dürülım'ktedir. Hitler, Alman mil. detli sa slara gır m tir. Son iln ün zirfında yapıl n ha. (Bqtarafı 1 mel yfada) Böylece Sırltec gumruğunun o. 
letini feltı'kete sürukled ğı yetrni • Be>gu,.ar Gııri çevresinde dılş.. r kltlerien 6 tayyaıemiz üslerine Eden, Fransıı§ann bütün saha • nUne ad-ar _uzayacak olan dem·r. 
yonn gıhi, Macarları da uçuru. man tan:'k ve ıp'yades ne karşı g rı. dönmemlŞlerdlı. lar~~~ n:ıukavemetini ögdükten ve Y<>lu vasıtasıle Avrupa~dan gelen 
ma mıeiklted" r.. şıfon 'ddetli savıışlara devam celil- l enderiye 14 (A.A.) - Mer- İn2ılızkrın Fransızlar el nden bu v . !?Onlar do~trudan dogruy Re a. 

Londra 15 (A.A.) - ·Mos!kovn.. Macarlar; gözlerinizi açınız. Hlt mektedir. sa • Matnıh'a yapılan rnütni§ bom. topraldarı almağı hiçhir ıaman dü.. diye :~esind~k~ cN• e.nt eposu. 
dan alınan son haberlere göre Al. lerin «~di milleHne havırı olma. Lisich nSk doğusunda kuvvetle. bcı.rdıman esna ında donanma ve §ÜnmedMerini ba:tırlatnktan :Sonra, nun °?une ~etı~llece'k ve yap la
man kıt'aları Voronej şclui mm - dığınd · onun i ti'kbnl hakkında rimiz yeni müdafaa mevzilcr"ne hava kuvveı!lerinin silAhları arasın. mesaıını ~öyle bitiriyor: cak vmç tesısaüle antrep~a bo
ta'kasınıda bir gedık açmaya mu. size )'ap;ığı vadlere inanmayınız. çeıkilınişla-dir. Cephen•n d ğer :ke. da mükemmel lbiT ahenk ve yardıın 14 Temmuz, Fransanın mazide. şaltılaca~tır. Bu hususta zırla. 

olmu rdır, Ş!.mdi burada Du hl sirnleTinde önemli ha- değış'klık gö•ulmü ur. S!'h e y k •n bir rne. ki ibütün zulümlerden 'kurtuluşu gil.. nan )~roıe .~~ıı:~ek uzere 
çok kanlı çarpışmalar cereyan et. rum V .m ol.mamıştlr. aafeden donanmaya mensuh hafi~ nüdlit. Bugiin o tarihi Fransanın Vekil tc """"' .... c ı.,~r .. 
metktedir. Vahamet gitt kçe. artı : Londra, 14 (A.A.) - Moskova. Moskova, 14 (A.A.) _ Sovy t g~ner 1im'ana 700 obü'S atmışlar, ~al~e'J? zuTünt'lerden de kurtulacA -
~r: Alman tnnkları. ve p:yadcsı dnn gelen raporlara göre; Ukray. ö le ıteb ği: . ayn zamanda donanmaya mensub gı uı:n.id ve ka!'natıle ıkutluyo;.ur.. 
~un r duman. perdesı at"kasındn na?a durum çok vah mdır. Voro. 13 Tcrr.muz gec . kuvvet r;. t yyare1er Iımnnı b'r bomba yağ • Bılı;>ıaruZ ki. ? kurt?luı gunu biz 
ılerle~~ır~er. .. . neJ kcsımınde meydan muharebe. mh, Voronej yakınlarında ve Bo .. muruna tutmutlnrdır. Tahritb işi bir ve Fransa m ~Ti ; Y nid n ailih ar .. 

ŞükrU Saracogluna 
hariçten gönderilen 
tebrik telgraf arı V~roneJın cıvar koY:!er.ınd~ ;,>_ve s. şıddetıle devam etmekte ise de guşar cenubunda düşmanla d- çeyrek aatte ıblt'r' mi tır. Gemiler k~.d?11 ı oT~cagız. O ~amana _kadar 

şehrın sokaklarında goğüs go0 usc b~ şehrın nl n_d ~ ~aık'.kmda nlt.ı dctll sav~lar yap~ardır. Cephe. ''e tayy?reler salımen Uslerlne dön- Buy~~ !3rıtanya ımlletı ~ güniln gel 
çarpışmalar olmaktadır. gun evvel ilerı surulen Ahnan id- n'n ~~a Jtesimlennde ôneml• de. müşlcrdır. mesı ıçın dun ctmektedır. (&Jtarafı 1 inci &ayfada) 

[) ğer taraftan Alınanların Bu • dıa~arı ~ooüz. R.uslnr tarafından ğlşlntl k oLtnamışlı.r. . Kahire 14 (AA.) - Reutcr • . L?~dra, ~.4 (A.A.) - Haber ~e- lanndan onderilcn oo.brik telgraf. 
guşarm cenuıbunda Sovyet kuv • teyıd edılmemiŞbr. V<JNmej ikesiininde Alınanlar Jan ının hu t muhabıri lbildiriyorı rildığıne gore; Fransanın m~i larına. Başvekil ve Har~cıye Ve. 
v~crıni çevirmek için yapt•kları B.~ }erlerde meydan muhat~- şehre tkadar bir gedik açmağa mu. Çölde lngiliz teıcbbU Uniln mu • bayramı olan bugiln, saba~~ •ın ktılet.t V li Şükrü Sara<:o lu te. 
hareke. akim kalmıştır. Ruslar ye. ~ının Don nefırı~ın ~o~u stıh. v ffak olrn~lardır, ~ faza edi1d w• ve cenubdnki lngi • er'kenden b?mba~dı~n ervıs! u. eldkürlerıni t 1.grafla bildlrmck 
ni anevzıle:re çekilmeğe muıvaffak linde cereyan ettıği a~lkardır. Fıı. MoSkova, 14 (A.A.) - Sovyet J z durumunun 'kuvv tl ndiği iddia çak1an Parıse. Vıchy "{e ve Frnn. suret.ile mukabe e ctm'şlerdır. 
olmuşlardır. k t nehri geçmeğc muvaffak olan tebliğine ·r: cdilebi ır, Cenubda Katt rıı çölünün sa şimaUnde-'kl sanayı bölgesine Vlıl'de nlAka 

Mos'kova kaynaldarı, Alınanla • Alman kıt'alarırtın muıvasale yo1
• 12 Temmuzda, hava birlikler"- kenarında, düşman gene müdafaa. beş milyon tane beyanname atın Vid'l'j', 14 )A-~) - Hu usi mu.. 

rın Buguşann cenubunda v Kan. larıle irtibatı ke lmrş o1dufundnn miz; c~1enin muhtelif kesımle. dadır. Dilşmanın. Tdeli!ıa'nın lngi. lardır. habırimizden: 
tem ırovska~ı~ ~mal işarkis.ndc bunlar mü ül bir durumdadır. r:lnde Almanların 26 tankını ve !zler tarafından zaptınd n önce bao • Vı~ mahfelleri Saraco lunun 
1'ler1edik1erını b ldirmekted'rlcr. Her ne kadar Almanlar nehrin öte asker veya malzeme ta yan ll5 ladığı doğru isti\amct'ndcki hare. GHbbels sıyasi ve askeri ik"'tidar mev.kilne gelmesın k rş 

.Aılmanların .stal nogrnd ·ıe Ro • kıyısın Ruslar sayıca üı;t:jn kamyonunu ya tahrib veya hasara keti durmuŞtUr. Müttef"kler cenub • d f ı 1 tt alaka g&tcımekte ıse.ıC\ de bu hu. 
t.ovu. hedef ittıhaz ett kleri anlaşıl- büyü'k kuwetler t.mşid etme~ uğratınrşlar rv.e deniz taşıtı Jlc kı dnki muharebe nıplartnl ileri gön. urum şe ere an a 1 susta resmi veya yarı re mf her-
ma:J(;tadır. Stal.mogracl muhim bir muvafak olmuşlarsa da, Tımoçen. karnJrol gemisini b3tnımışlardır. . d~nnekted r, tot>!ar da faıılfyette - (Bnftarafı 1 inci sayfada) hangı ibir beyanatta bulunmak lü. 
sınai mcr+kezdır. Burada So-vyet koi Almanlann da itiraf eU'ğ g;. BaŞka bir kıesimde, kuvvct1erı- dır1er Büyü'k Britanyn ile BiTlt!ş k Ame. zumunu h etmemektedirler. Bu. 
tan'k fabrikaları var~.ır. b. kuv:veıierini büyük bir ,ntı. mlı:; bi1'0k hücumlara knlkm!.Şiır. Ş rnalde, ·ae • 1 ltalytın <>1 n rika için fe15lketli bi:r hale gelen nun sebebi de Vichy hukumetinlıı. 

Sovyet tıa'!:>erl~. bur.?su şefi. ~- zamla çekn1l~r. Bu sene savaşlar Sava meydanında Alınanlar ~00 dü~man piyad • mütt fiklerin tut- devamlı gemi kayıbları bu kötüm. bugün'kU durumu dolayısıle, k n. 
rovs'ki dün ~end!Sıle gor~en Ingı. geçen cıneye n:Sbetle daha şiddet. kadar ölü lbırakmı lardır. Duş. tultları çıkıntıyı azaTtmağn çalışmif serliğı artırmıştır. Bu kadnr gayri dini vaziyet almak me\kiindc gör. 
liz ve Amerikah .gazetecılere; ~l • ıı olmuştur. man, muharebeye yeni kuvvetler tır. Bu düşmnn ~ıt'aları F'az.ar gü • müsnid askeri durum kn~ısında memf$tlr. 
manlarm deh~etlı bir darbe yıye- -- o so~ur. Ş'ddetli müdofna h:ı- n"i me\7:

0

ledmlre girmcf':e mu"Vaffak müt.tclıkler rakamların blöflerine -------------
ce'kler'ni ve bu anın g ç k lnuyS\. Hindli er tam bir siyasi rc-ketler'ndcn sonra, birlıkleT

0

miz; o1mu da Avustralyalılar tarafın.. ve yeni psikolojik cepheler ıhda-
calt ru söylemiştir. • yeni mevzilere çekilmışlerdir. , dan süngü ile p"' ürtülmüşlerdir. sına gitıt'kçe artan bir rusbetle baş 

Londra 15 (A.A.) - Vorone1 ke istiklll istiyorlar Katinin cephesinin bazı kes m. vuruyorlar. 
siminde cereyan et:rnekt" ol~ ~a: !erinde, tanlk1ann müzaheret' ile Müsahhih aranıyor Dr. Göbbels, sıötlerini bitir"~ n 
p al son sa as na ,gm:l ğı (Ba,tarafı 1 inci yfada) harelket eden Alınan oivades'; ıınü- • • durumun büyü!k b r iyimserl'ğ 

h."sst-di edir. Yasi i iklal istenmektedir. dafanlarımı:zın ilk hntlarma hü. . Ta ih ıtnennden çok iyi anlar icab etıtirdiğıni söylemiş ve ene pa. 
. Vaırdha 14 (A.A.) - Kongre cum etmişlerdir. Mot.örlü b•rlikle- ~r arkada iht1ynç vardır. Hergün hasına olursa olsun 2nfer> dustu. 

A m ılar Do nehrini ıcra &oomiıes·nin ne redilcn tebliğin- rimiz, düşmanın yakıaşmnsına ogleden sonra .adarenanem1ze mü - runun muhaıau cd·ıec ğint uave 
~e muttefik rnilietler' n ham gayre. müsaade ct.m'~er; fakat sonra; ya. rncnat ediimcsı. et.mi yeni bir nokt dan t ne engel o1mağa mümkün merte. kından düşmana ateş açmışlardtr. ____________ ....:....::.:.:.:::..::.::..:.. _________ _:_ ___ ....._ _______ __, 

·ı ~e meydan vermemek arzusu be • Almanlar, 700 subay \."'e er ölü bı • 
. na g çtı er l:r~e~1e .bcr r lngiliz otorite - ra'k.nns1aro1r. r~====: 

~ 15 (A.A.) _ Sovyet ge. 8 hı Hin~ndan çekilmesi tawi. Arvcılar h"mayesinde uçan bom-
ce yarı ı tebliği ek nde b l~ rıl~ ye 0 nma adır. ba u~ arımız. b r dümıan uçak 
trine gôre Almanlar VoroneJ kes • G alanına hücum etmişler ve 60 düş. 
minele- ço ağır kayıblara maruz ece i f ırltnadan mrın ucağını tabrib evlemi lerdtt. 
ka1malarına rağmen hücumlara de • · • f ·, e 
vam etm ırler. ·ık·ı ev ç""kt·· lıfo~ava. 14 (A.A.) - Sov ·et 

Bu kesimde, bir Sovyet teŞek • · O lJ t.ebl.lğine ek: .. . 
külünün müdafaa ett..:ğ mıntaka. .. Kalinin cephesinde 6 gun sür n 
da; on gün içinde Almanlar stibay Dun ~am saat 21 e doğru şeh. b" e 2000 Alman öldü. 
ve er olarak 25 bin Clu ve yaralı rimizde 0 du'k~ . ddet~ı bir fırtı. rü~s. 54 Alman tat kı taMib e-
vermişlerdir. na olmuŞtur. Gıtıti'kçe şıddetini ar. dilmiştir 
Ayrıca 167 Aman tan - t~ı:ı ~~ 1~. e ~otu haJıfliy<ın kuv. B a ·bir kesimd Almanlar 3 

la fahr'b edilın'sür. \'t..•ıtıı !l" ruzgar zu umana kat. piyade ta.buru ve 42 tankla hücu-
D <rer b"r habere göı"e de. Al - mış ve bu arada da bazı h 3sarata ma geQt Jeri sırada 700 Alman lbatunar.) 

.rnanlar dün Don nehri.nj yeni bir s beb olmustur. Bu. µıeyanda Ka. Yok d"~J T iiSk-ürtUJ 
noktadan daha asmağa muvnf!alt ragümrükte Nurettın Tekke cad. m" ~. 1 

v._ r. danı::;,: P1 . mc" 
·__z Ş"k .. "d k' k u h u ur. ~ı or u <l:U\er erı .-

olmu !ardır desıuue u ruyc a 1 1 a 1 a • 'kUn b" h 11 . y aşan 
· şeb biT evle, Yen kap:da Mahrama bir A;: ma 3 ~ . .:ı:m~~~.;av de 

~ISlrda iman fan farı soka~a Me a.ıı~~l a"d 21 ;u:na· keza yu:1e:r8!~~ ~~ıbom-
hucuma Çtl

, ralı 3 !katlı ev YIJA.J nıı .:r:r. rın~ı ba ve av tayyareleri bir hava ala-
evde oturan 70 yn.?lannda Be~ır nınd:ı 113 Alman uça~nı tnhrib 

v 15 (A.A.) _ Kahlreien alı.. "shnli b'r vatanda l kansı .A!b de e m1c:1erdir. 

~=ım~e;~df. ~ıs~ep~~~ ;~a~r;:~r ~:f!in :ı~:~~:ı~t~ Paten Lavalle görilşlU 
lr~üyalı ·erleı n mevzilerine kar Kumkapıdaki e kimse bulun - Vl 15 (A.A.J - fareµl Pe -
şı Ahnan ta.n'khırının taarruz ettik- ~a.n nüfusça zayiat olma- tain dün b ekil LôvaJı kabul et
forin.i bildirmektedir. mıştır. mış ve uzun uzadıya görüşmüşttlr. 

tTE 
" 

Hakkında yazıı·anlardan: 
tflralmdan tcs n'M mııvaffakll'eUcrl.nden biri, bip ht'Slı. A L A. 

lJn,Dıann mticndtlcJcri sonwıda ö ıı lOPla bh- R 

Nluımech!ln Nazif (:lstiklat '7 /7 /942) 
3.blldl.) 

15 Kişilik 

1 

Nusret fa ~ <Son Posla 28/6/942l 
Ulunay (Tan 26/8/9'2) 

lirıırlz, yapmıştır. O ) e bir bafkıısı la 
A F 1 Y bir lı:ere d :ı t et. 
eşad FcyzJ (Son TeJ.ı:rar l/7/9n) 

halindedir. Bu in eı'b:Lbı olan ı E hneyl 
ektedir. l U A M M E R'I her tiırlü ıakdirln fevkinde 

n ~d Feyxt <Son Te!zr ı ın/942) 

[O 

Saz Heyeti 
. 
1 E E 

!'ELE ON 4.tCOQ = 



1 Sayfa 

..- SIMBB BARK 
lıtaallal Satıaaıma llldlrlyetllldea: 

Memur alınacaktır 
3659 sayılı devlet mile.sseseleı-i Ye bankat.r l>arem un.unu mucibince 

müdiriyetlml&e yüksek mekteb ve1.a. lise m~wından 100 lıralık aylık 
ucretle, bh' 120 .l:iralı.k aylık ücretle bir Ye ın lira.ya. kadar aylık ücretle 
üç memm lm.tıtaanla alıoacMLr. 

Atideki şeraiti iı.a.iz' bulunan tali>leria TemmllZS yirmisine kadal' 
Galata.da. Baıa.lıalar CGClde&inde Sümer Baalda bu:luıo:aıı m.üdiri:retim.ir;e n. 
;;a.ilı:ioi. ibraz elaeleri ve bntıban olmak mere ~3 Temm.u.z Perşembe &'ilnö 
saat 9,3t aa aiidil'İJette ıı.a,ır bulunma.tan 1i.amchr. 

Şerait: İIN'a& edilecek Y.alk: 
ı - Yüksek at!ideb Teya lise 1 - Niifas hüTi:rd cii.zdanı 

me'ZU.Du olmak 
2 - Askerlliiai yapmış whın. Z - Ta.UR v~ikası 

malı. veya alakası olma.mak 
3 - Yaşı 35 ı &'eomiş bulanoıa. 3 - Aı*«iik YeSlbsı 

~· 1 .. - P-'is h-......: ı..a1 k" ıc..A. t - lstfhdaaı:aa m.aal hali o. , - - .... • ...... 
ımamak. 

5 - İmtihawıda. mıwaffak olan. 5 - Varsa. himıet veslbsl 

bnuz 'lloU01'11Ila. t.esbit et. C - ( aded vesika fotoit'a.fı. 

1 
lar sıhhi durımıb.rını ba.ıı. 

NOT! = llsaalanlan lnrllizce. almanca TeY<l fra.ıunzca &lle11.ler terdh 
~dnecetıtir. 108 liı&lık vazifeye talih ola.nm makine ile yazı ya.mta.!mı bil. 

' mesl prltır. ~ 

Silici Aranıyor 
İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletm1eleti umum müdürlüğünden: 

İşletmelerimiz Ş~JI. Beşiktaş n Aksa.ray a.rabahklan iç\n lmtih:wıda cöste. 
rettğl liyakate ıöre sa~tte 15 kuruşa kadar ücret Yerilmek suretile 12 11illci7e 
UıtlJ'at va.rdır. Ask.erlllde al.ikası olmay;uı ~lilerl11 nüfus hüviyeL cüzdam, 

hüsnühal kii.fıdı, 4 aded Teslka fotoğrafı Te şlıodlye kadar ça.lı•mış oldukları 

1nü~lerclen &IUllDJŞ iyi hlunet nslloalarile ltirllkte 29.'7.912 cünö saat H 
den 17 ,.-e ~aılaır idarenin Met.re bııa zemtn katındaki Za.t İşleri ye sicil mü • 
ılürlütüne müracaatları lüzımıu blldirtUr. ('7i33) 

M 

Hemşire Aranıyor 
lşletmemizill maden hastahanesi için Kazılay Cemiyeti Hemı!re 

me'ktebiıiden diplomalı ve ameliyııthaaele«ie ç.alıtmıt tecr<ibeli bir 
hemşireye :ihtiyaç va;rdır. Hastahanede ikamet emutsi meşırut bulun
duğundan ia.şe ve ibate~i hastaha.ne tarafından temin ediılecek ve 
kendisine l 00 liıraya kadar iicret verilecektir. TaÇ olanların hal 

l
tercümeleriM birlikte di.plomr. sureti huy vesika~! ve evvelce çalıı 
tıklan yerlerde alını, oldukla~ı b?nae~~ ve üç. a.d~ f~to.~~~fı. 

(Ergani Bakırı Türk AnonımŞirket1 lıletmesı dırektorlugu-Ma-
den) adresine göRdenneleri il€ı.n olunu. , 

iLAN 
Bu sene İldncileşrinin blrlnci günültde Ankaırada Barb Akademisi emrl.ıtde 

~ılaeak hesab ve mu:unele memuru okuluruı Yd. ıriibaylarda.n 100 talebe alı_ 
nacaktır. 'İsteklllet'in nihayet 31.Temmuz.94:? tarlhlne kadar bu.lnndu.kla.n ;,er. 

4eki as.1terlik pbelerine müra.caa.t etmeleri. (491.'7613) 

Maarif Vekaleti 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

NEŞRiYATI 
&elen Terblye&I Umımı Muılürliiiü tarafından neşredilen kitaplardan a.')4. 

ğıdakilel' ~ı.aanı b-Nell.-rle satışa. eaka.rılmı<;tır. isteye.ıı}er: 
AJıb,rada: AklJra Kitabevinden. istanbulda l\lu.a.lUm Ahmet Ba.fü, İt'kılip 

ve Çıfır Kltabevlerladen. Karata: Mehmet Türkel'dlen, Boluda: Za.Cer Ki. 
t.a.bevinden, Ankara, ist.anl~tl İımir, Dlya.rba&ur, Afyon, Konya, Anla.lya, 
Aitana, A.ntak)ııa, Sıvaı., Erzlll'um, Tratnıon, ~un Maarif. Vekllli~i Ya_ 
yınevierindeıı sa'LD aJp1tllırler. «726~ı> 

Kuruş . 
50 Atletizm el kitabı 
40 Fut.bol hs.kem klavuzu 
50 Beynel.mUei fııtbol kaideleri 
50 Futbol lda.vasu 
20 Ki>y spor s-d.h.ahr. hakkında ökü'lel' 

lZ.S E&kl Tu.rk sporları ~rinde araş~ı.rnıalar 

'75 Mockrn aU~t.17.m 
50 Balkan kır kc>ŞUSll 

50 Balkan gureo>leri 
150 Greko • Romen ıüre& OYlltllan 
150 Tenis 
'15 ita.yak sporu 

Bu Kltabevlerlnde Bedtn Tef'blJesl ve Spor meMıuası da. bulunur. 

Deniz Levuim Satmalma Komisyonu ilAnları 

ı _ Beher Iıcilosunun tahmin olona.n bedeli 8'7 ~ 20 santim olan 40000 
kUo eabun1111, 20.Temmuz.942 raı.a.rtCtil ıünü saa.t 15 de pazarlıkla. cbiil:t.mesi 
ya.pıl.M:aktır. 

2 _ i.şbvı 4f ton sa.bnnUJl tamamı İzmit~ te&Bm edilecektir. 
ı - tık teminatı 2616 lira. olup şartnamesi her cibı 1'75 ku.TUIJ bedet mulı:a.bi. 

lllllle lı.oJnisyoındaıı almablllr. 
ı - İstekUlerln belli ıiirı n saatte ıtasımpaşada bulunan komisyonda h~ır 

bumnma.J&n. c1sı2) 

(TITATBOLAB) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Halide Pi,kin beraber 
Harbiyede, Belvü bahç.t:sinİn alatur. 

ka kıısrruın.da BU GECE 
SAÇLARINDAN UTAN 
Yazan: Mahmud Yesari 

ZAYİ - Gire.son nüru.s memurluğun .. 
'dan aldığım nüfus cüz.danlle, 550 sayılı 
askerlik terhis tezkeremi ve ekmek kar. 
nemi kaybettim, 1enilerlni çıkaracatım.. 
dan esklicrlnm hükmü yokLur. 

Fa.Uh Hı.rkaişertf Fırın soka.k 47 nıı .. 
manada misa.fir, GirC6un Ka.pı ma.halle .. 
sinden. Halim ottu l\lnstafa. 

GOZEN 
Güzellik Sütü 
Cildi besler a-erer ve 

temizler 

r Çivrilde Acele~ 
Sat.ilk Değirmen 
50 beygirlik motör, a aded taş ve 3 

aded dinamo •e elek tesisatı vesa.i. 
reyi ıh:wl değirmen satılıktır. Ta.fsl. 
lit almak. için Fatih Fevzlpaş;ı cad. 
desi Ziiliillçeşme sokak 2 numarada 

kundltl'acı Aliye müracaat. 

SOR POST~ 

HAŞIYELI 
ve IZAHLI 

Türk 

Kanunu Medenisi 

Temmuz 15 

uuue uru u 
Yazan: Halis Sunrer 

tO Büyük sahife 
Fbtı soo J[r. 

Terkibinde IYOD, TANEN ve Glisero Fosfat vardır. - . KANSIZ.LIGA, v ERE M E istidadı olanlara ve Sdıf yeri: Allkacacb Batet ve 
Ak:ba., İBtanbıü'da. Haşet 

Klta.~ SiNiR hastalıklarına karşı kullanılır. Eczanelerde bulunur. 
Küçük ıişe 80 - Büy6k ıiıe 150 kuruıtur. 

İstanbul vilayeti manifatura 
perakendecilerine : 

ithalatçı ve ihracatçı birlikleri umumi 
katipliğinden: 

İstanbul vita.,-ethıe ayrılan manlfaturanuı t.enilne başlanmıştır. Uınuınt 
kitlbUiimtze kaydedilerek muameleleri tekemmül ~ş olaıı büt.ıın alikada.r. 
lann İalarıbıılda Aşir Efendi caddesinde Kısmet BaDında. 2.1 numarada tevz.ialı 
idare etmelıte olan Manilaturacılar Komitesine a-0ele müracaatları. {76401 

Akyazı askeri kereste fabrikası 
müdürlüğünden: 

Kapalı zarf ilanı 
l - Alt7w aısılı:eri keresıe fa.brik.asının Süleymaniye ormu•nda. w.cad 

«533» me4ce küp cWıl>udak toımrt*larınuı demiri miitea.Jıhlcle aid olmak üzere 
iki tlatma • S • teklinde demir ça.kımak "' Ada.pazarı ista&Yonuna. Da.k.l~d.,.relL 
vacoa içimle teslim edilmek ,a.rtlle nakli)'atı ka.palı zari uıılilo eksiltmeye 
konmu.ştlll'. 

2 - Dsntme 2'/Temmıız/9t2 Cum:ı. günü saat en dıörUe &lapuarırub 

paJtt k.arşı.ı;uuh. (&brikaftm yot.ianu dairesin® 7apıla.caktır. 
3 - Beher metre lriipünöa muhammen 11aldi)'Mı yirmi ı,eş llJ'& w muakbt 

teminatı bin liradır. 
4 - Ela;IItmeye ıdrebilınek 191.n Ticaret Od.alarmda bY1dh bulumh.1da.n.na 

dair 1/Ha~iran/942 tarlhindea sonra a.lınınış yesika ibraz etmek f&l'Uı.r. 

6 - İstalllerin muayyen ~e saat en dörde kacla.r kapah zar:fla.n!H to. 
Dli3yona TermeWıri .e '3rioa.me!lini ıörmek iılteyealeftın fabrika miidllrltiti.inil 
mürMıaa.tları tlin elonor. «'730'1e 

Devlet Demiryolları işletme U. ~1. de i~ 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

4alr.eri li9elere, Konra a.skeri orta okulmıa ve sedildi haınlamt. _.. 
Olnıllarma taJıebe alm.ı:ror. . 

l - 1.EyliU.942 de ba.şlayacalr ~nl ders devreel itin K.onyada Kuleli, 
Aqehfrd~ Ma.lt.eı>e \'e Bursa askeri ll5elerile Konya askeri orta olıml'unUD 
ve KaY$eri redikli elba.ş baZD"lama orta okulunmı her üo sınıfına, Merzl • 
fon cedikll oktılonun birinci, :ildnd. üçüncü sınıflıvına., Kırıkkale sa.n•a.t 
okulu ve AnJıara muslk! ıedikll olndunun yalnız btrlncı sınıflarına maarif 
liselerinden, ~f o-ta Gknllaniıdan ve ilk cıklll mewnlarındau ıalebe 
alınacaJrt ... 

2 - Alınacak blt>..benın Türlı: ttından otnıasl. sıhhi rnua.yeuede satlam 
eıbnam, Te i81ekll •dedi lhtl7a,otaa fula o1daiu ~ 7apılaca.k aeı;me 
111Javmc!a hzanma~ prttır. 

1 - Ta.uııt teft.edcnler, her ne nbeble olursa olsun 7a!JID1 blb"ü&mU., 
ft7a kiie~ eıanı.v-. balrmdmbn okulla.rm &OD amaYla.ruıda ımıfta 
veya btit.Unleme;rıı kalmış olıualar, yqlan. l>C>ylan ve &&.rbkları &ske11 ıtae. 
Jer ta.Unıa.t.mdaki hadlero IQ'&'UD olmı71Ullar kabul olunmuıa... Yalnıa &"e. 

dJkU erbq haaırlaına orta okttllanna bir UA üt ııene ıalısiU tlerkelmlt olan. 
Jar alına.bWr. 

<& - Bu ~ ta.ft;ran Wt"k11leı:fo balundtıklan yerle«ia asJrerU:k fllbe. 
Jcrinden diter La,.U kabul prtlanm 6trm:ımeleı1 ft ok11l\.area istekliler 
baJdımda yapılmak•_. olan tahkillat neüeelerinhı seçme Stna.Tlarma lı:a.<br 
tamamlanarak ı.tek\l!e:ııa bu •naTJara gireblbnelerlnl temin lol:a 15.Ma. 
na.SU dftı iU!ııareo birer d11eqe ile nı arık UoımM a.clR91erb<l ve nüfıma 
kaJ')lltı buhaııhlklan 7erle!'i ıtilekeelerlnde s~ ~ derbaı ıPrmek 
tıwt.edilılel't ok1lıl miidlirtüklerlne ıntlrı.c.at ~leri " :m&&nf oku11armcla 
ılDlf re.eme ınn&'fian bttUkW.11 llOD!"& da ••ter ka7dl ııaoıal lltıdlanıu ıaa. 
r;ırtı;rank aaerlik pbelerl yoln 1ı1e m l"9 to.Aiwıto&.9U 1a.rllılne kadar 
okul müdürlüklerine röndermelert DA.n okınur. •326'7 .5S38• 

Mııham.men Jteıleli lUOS (eu dört bla. na beş) lira olan. cem'an ll2 (yüz "------------------------···-' oıı llı:i) llleWe mlü.bı8ü (lıe&i-ı y1M turk) desimetre aıika.bı muhtelif eb'adda 
190 {yiiıt doksan) adlld ç.am kalas •e 5180 (beş bin 7ilz ııeksea) ııded oam 

tahta (t8.Teamıu11.194t) Sab &ii:nü ıa&t (15 30) on t.ee buçUk~ Ba.ydaıı>a,. 
şada Gar binası ctaAili.ndıeki k~on taraCında.n ka.palı zarf u.sullle satm alı.. 
na.caiılt1r. 

Bu ille girmek ls~;renlerlu 105'1 ıbln elli y~l) lira 88 (&ei&en sekizi kuruş. 
luk mııvakkıı.t tem.inat n ka.aunu.n tayin ettiği YCSlkala.rla tekliflerini muhte~ 

zarflarını ayni tün saat 14:,30) on dört otma. kadar komisyon Belsl.ikine ver. 
melerl Ji.zundır, 

Ba işe a.id şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıhnaktadır. (7388) 

Muhammen bedeli 6338 {altı bin üç yüz ot1E1 sekiz) lira 38 (otuz sekiz) 
kuru.s ol.an cem'an 50 (elll) metre mikabı 707 (yedi yüz yedi) 3.ded ?a.m dilme 
(2B.Temmuz.194'2) Salı günü sa.aL (16) on altıda Uaydarpaşada Gar binası da .. 
hilindeıki komisyon ta.ra.fında.ıı ltapalı Prf mu.ille satı.n alına<ı&ktır. 

Bu işe g"İr:m.e.k isteyenlerin 475 (cJört yüz yetaıl!) beş) lil'a. 38 (otuz sekiz) 
k~uk mııvakka.t teminat ve kanunun tayin ettiti vesikala.l'la tekliflerini 

muhtevi za.rfJanoı ayni gün sa.at .15) on beşe kadar komisyon reisliğine ver; 
meler! lazımdır. 

Bu işe aid ş:artaamele'l' komisyondan parasuı olarak datıtılmalt1adtr, 17389) 

Sinop C. Müd<lei Umumiliğinden: 
Sinop umımıi ~ eviJıdeld mahkum ve mevku.fla.ra. 942 mali yılı içlnde ve. 

rllecdt 18Z500 ili. 2!>2000 aded ekmek 2/'7 /942 &"ününden itibaren yirmi ıün 
müddetle ve kapalı za.rr usullle eksllt.ırnı:re çıkarılmıştlr. 

Yensıiye 500 im 800 aded ekmek yerllecektır. 

Bedeli mllhilmmen 32120 lir:ı olup teminatı mınak.kate 2409 lira.ılır. 

İha~ 22/7 /942 Çarş&lllba (iin.ii sa.at. on dörtte Sinop Cümhuriyet Müddei • 
umaımllitlndc ya.pı.laca.kilr. 

şartname tatlı gibılerinclen uıa.ada. her giin Sinop Cümhuriyet Müddelumu. 
mllifi ka.leminde cöriilebllecetln~n taliblerin müraca.atla.rı !lan olunur. 

ft'7382ıt 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
E?.Saf ve resmi aı keri fa.brikalar fen şubesinde verilmek şa.rtile <'hemıW;reUI 

miktarda ve küçük eb'adda pik döküm malzeme yaptınla.uktı.r. Bu işi mem. 
leket dahilinde fabrika ve atelyelerinde yapmağ-a muktedir olanların fabrika 
veya ak:Jyelerlnln kudreti ve bu işi yapmağa. kabiliyeti olduğunu l<ıba.t edecek 

vesa.ik1e birlikte görüşmek üzere Z0/'7/942 tarihine kaldar hergüu saat H den 
16 ya kadar mnummüdilriök fen &abeaıl müdii.diiğiine müracaat l'ıdllmesl ilAn 

olunur. «'752G11 

Erzurum Transit yolu mıntaka 
müdürlüğünden: 

Transit yolun mı 330 + 000-399 4 .. 000 kilometreleri arasındaki· 6 b.Vcuntmnin 
inşası kapalı ıı:a.rf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 269!)2 lira SG 

kur.,,tur. 
İhalesi 30/'7/942 tarihine miisa.dlf Perşembe cii:nü saat 15 de ıra.nsit yolu 

El'7J1ll'lllll mıntaka. müdürlüğünde müteşekkil komisyonda. yapıla.ca.k. Tallblerln 
iJıa.J.e satindeıı bir saat evvel 2490 s:ıyılı kanun ıereğince tekllC mektublarının 
mmta.k& müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri mecburidir. Postada. vuku 
bulan recikmeler nazarı iti.bara alınmıya.ca.ktır, Eksili.meye rtrmek isteyenler 

ihale &'iinünden 3 rün evvel tl'ansit yolu Erzurum Mıntaka. müdürfüğilne mü... 
ra.oa.a.tl:ı. alacakla.n ehliyet ve Ticaret oıtası vesikalarlle 2024 lira 45 kuruşluk 
temlna..t mektublarını birlikte komisyonlo vermeltti lhımdı.r. Fazla malümat 
almak ve keşifleri rörmek lsteyenler her gün mmtaka müdü.rlülilne ınüracaa.tla 
görebilecekleri ilin olUllıur. «75G8• 

İzmit deniz satınalma komisyonundan: 
Tahmini fia.tı 

Cinsi Kilosu İp balye Tel balya Teminatı 
Krş.. Krş. Lira 

Kuru ot 180.000 6.50 '1 1890 
ı _ Yukarı.da mikdarı yazılı kuru ot bir partide teslim olunmak. şarUle 

paza.rlığı 1'7.Teınmuz.942 Cuma l'üııii saaıt 15 de İzmitte Tersane ka.pı., 
sında komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Evııa.f ve şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınıı.bllir. 
3 _ Ek$ltmeye iştirak edecek tallblerln llglli ticaret vesikalarını ve hizasın. 

da yaınlı teınhıatla.rlle birlikte belli G'ÜB ve saatte komisyona mü.ra.caat. 
• lan. -7566» 

Tabii Limon çiçeklerinden çıkarılan 

iLONt<A 
Kolonyasile loıyonlarını her yerde arayınız 

Satıhk Otomobil ve iedek Malzemeler 
Abdullah Yener ve ~edim Yıldırım Otomobil ortaklıiının net.lcelenmesl 

\berine aşatıda miktarı yazılı otomobU ve malzemeleri açık artırma ile 
toptan ve ica.bı hale f;'Öte perakende olarak 22/'7 /942 Ça.rşa.ml>a giinü Kara. 
caswa haddi layık görüldükii ta.kdir<k aa.hlacaktı.r. 

Ara.bab.rın vaziyeti ve diğer hu.sıısıı.t l~n fazla malüma.t lstiyenler Ka 
racasu Abdullah Y~ner adresine milracaa.thırı. · 

Ve alıcının ihale ciinllnde Karacasuda bulunmaları ilin olunur. 
1 - 38 Model Şa.vrolc Şanıuman, Defraıısi7e1 ve şasi teferrüatı. 
1 - Otobüs Model 39 Fort Çalısır halde 
1 - Otobüs Model 37 l•'ort çalışır ha.ide 
1 - Kamyon Model 39 Fort çalışır haldıe. 

1 - Kamyon Model 36 Fort çalışır halde. 
Ve depoda bulanan eski yeni demir aksamı Te lki adeıl yarım fort mo. 

törü yedek pa.r9ala.r ye yirmi kadar eski IisUk. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASl 
lluruhll &arlh.I: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve 1ie&l'i hu nevi banJta. muameleleri 

t-At<A BiRiKTIRENLERE 28.BUU 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

r.aıaa& Banlı........ IUlmbanll ......... tuuTal IMıublannda -
• IO aan. IMIJUPan'•na .._.. 6 6e.fa ~k ks'a ıı. ............ 
........ .......,. MiıkJaellktıı .. 

4 Aded 1-000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1 ,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 » 50 • 6,000 » 

. 120 • 40 • 4,800 • 
160 » 20 • 3,200 • 

Dtklı;.atı Besablanndakl peraJar ı.ir 11e11• ](-inde 50 llra4aD .... 
üpıi,.en.lue ikramiye twtıtı ... ...,.._ "' ıo tadaalle nrileuldk. 

ltur'alal' 11enede • clefa, 11 llM '· U llasl.ran. 11 lb'UU. 11 BiriDd 
Unun C&rthlerlode oeiLılrHktir. 

. ................. --·-··--.. ·--··--· ....................... __ _ 
• .. ~~ .. p~~;~··M;.,'tbaa!il: Neıriyat Müdürü: Cihad Baban 

SAHiBİ: A. Elaem UŞAKLIGIL 


