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iftçiler iş başına!. 
Hububat meselesine dair 
mühim kararlar verildi 

Koyın hububatını serbestçe satabilecek 
Kışa kadar pahalılık güzünden hasıl olan 
iaşe zorlukları hafifletilecek, fakir halkı 

koruyacak, cezri ve ameli tedbirler alınacak 
Sabit kazançlı memurlara maliyet fiatına ne ıuretle yiyecek 

giyecek eşyası tevzi edilebileceği de tedkik olunmaktadır 
ve 

Saracoğlo 
kabinesinin 
· ilk karari 

1 

Çiftçiler mahsüllerinin 
yalnız bir kısmını 

yük~ek fiatla hüku
mete ıatacaklar 

Bir basad manzar,ıi, köteefe Tlcaret Vekili Behçet Uı 
Ankara, 15 (A.A.) - Aldığımız mw,kül meseleyi bir an evvel darlık içinde gören Vektller, fıe 

haberlere ~re yeni Ticaret Veki- halletmek için bunları bir kere hUbubatıtan başlamak lazım geldi.. 
limi7.. evvel.ki gün İcra Vekilleri daha tetkik etmiş ve icab eden ğlni görmüş ve ötedenberi hazır
heyctine geniş izahlarda bulun.. tedbirleri bit4biri ar1casından al- laıunı.ş olan raprları ve teklifleri 
ım.ıştur. Buı izahatı dinleyen Ve. ma~a karar vermiştir. Bugün bir kere daha gözden geçirerek 
killer heyeti, en başta ekmek bu- memeketimiız.in birçok yer~erlni bir karara v.Asıl olmuştur. Hadise. 
lunmak üzere birkaç mühim ve yeni mahsule kavuşuncaya kadar (Devamı 8 inci .. yfada) 

Mısırda 
barekit 
ballDedl 
Keşif kolları 
arasında f- .. 

çarpışmalar oluyor -
Kahire, 15 (A,A.) - Çarşamba 

aünü neırodilen mütterek ıaılk harb 
• teb!iğ.i: 

Şimal ltes.lminde akşam geç va. 
lt;te kadar hiÇbir faaİtyet Olmamış 
falcat onda.n eonra düpna.n tanldarı 
~c piyadcai Tel El İsada'ki ileri pos 
t•larırnza taarruz etmi~lerdir. Mu. 
ha.-ehe gece de devam etmiştir. 

(Devamı 5 inci aayfada) 

ikinci cephe 
meselesi tekrar 

tazelendi 

Doğuda hare1t8t sahasını gösterir harita 

C Askeri wazlret :::ı 

Şark cephesinden gelen 
son haberlerden başlıca 

·iki netice çıkıyor 

( Doğu cephesi ) 

Alman Deri 
bareketl 
ılraOe 
devam 
edlror 

Belediye, meyva ve 
sebze ihtikirile 

mücadeleye başladı 
Manavların ve seggar satıcı
ların kar hadleri tayin olundu 

Belediye, şehirde meyva ve seb. 
ze fiatları.mn gayri tabil bir ,ekil. 
de yü:kselişine mAni olmak üzere 

Alman tebıı•gv İ yeni kararlar vermiştir. 
Halde toptancılar tarafından ya. 

"Takib esnasında 
düşman kolları 

bozguna ugratıldı,, 

Ptfoskova radyosuna 
göre Voronej 

cephesin~e mevziler 
geri alındı 

pılacak satışlarda alıcıya hal ida. 
resinin tesbit ettiğı fiatlara göre 
birer fatura verilecek ve manav. 
lar bunlara muayıyen kir hadleri. 
ni ilave ederek perakende satış 
yapacaklardır. Müşteriler her ana. 
navdan istedikleri zaman bu fatu. 
raları sorabileee!ld~ir. 
Manavların azami kar haddini 

tay.in için İstanbul mıntakalara 
ayrılmıştır: 

Birinci mınta1ca: Beyoğlu sem.. 
ti, Balı,kpazan; Şi.şli; Maçlka; Bo. 
ğaziçi, Adalar; Kadıköy; Anadolu 

ıBerlin, 15 (A.A.) - Alman or- şimendifer güzergahı; Yeşilköy, 
dulan başkwnandanlığının tebli. Bakıııköy semtleridir. Buralarda 
,R.nıde bilhassa şöyle denilmekte. bUfunum selxıeler ve meyn;alar 1 t b ld b' ..ı 
dir: • ımanaıvlarida hfil fiatlarma azamt s an u a ır pazar ye."' 

Şaı«c cephesinde Alınan ve müt.. % 50, seyyar satıcılara % 35 na.. da hfil fiatlarına % 40, seyyar SL 

tetik kıt'aları bütün taamız cep. vesile satrJacaktır. tıcı1arda % 30 ilavesile satılabile. 
hesi genişliğinde süratle ilerle. tkinci mın'tı&a: İstanbul Balık- <.-ektir. 
meldetlirler. Düşman ardcılatJ pazan, Tophane; Beş·~aş; Fatih; Kış ımeyvalan birinci :nıntaka
mağlub edılmiş, kısmen ise dağı- Aksaray; Eyüb; Sarnatya; Edirne- da hru fiatlarına manavlarda % 40, 
tı1mış ve imha olunmuştur. Dur. ~apı, Topkapı; Yenika;pı; Kumka. seyyar satıcılarda 7o 30, ikinci 
madan devam eden bl.c takib es.. pı sem'tleridir. Bilumum sebze ve mıntakada manavlarda °/., 30, sey-
nasında teşkiHerirniz düşman kol- mevvalar lbu semtlerde manavlar- (Devamı 5 inci sayfada) 
lannı bozguna uğratmışlar ve düş
man ~rilerinde şark ile irtibatla. 
rmı kesm~lerdir. 

(Devamı & inci sayfada) 
~ 

Rusyada harb 
gayretleri 

gevşedi mi? 

Pravda gazetesi 
cephe gerisindeki 

faaliyetten muştaki 
"Parti azaları tem
bellik ve lakaydiye 

mani olmalıdır,, 

Ankara, 15 (Rad;}•-0 gazetesi) -
MoSkova ıradyosu bugünkü yayı
mında cPravda> gazetesinin cephe 

Başvekil Ankara kız 
enstitüsünde açılan 
sergiyi ziyaret etti 

Ankara, 1 S (A.A.) - Sayın Başıaa.londa rnütahassıe öğretmenlerden 
vekil Şükrü Saracoğlu bugün saat izahat a1mııtlaroır. 
15 de, Ankarada lsmctpata Kız Sayın Başvekil teŞıir edilen de
En9titüsünde ac;ı~an sergiyi teırif ğerli C9Crlerden ve enstitüde görü. 
buyurmuşlar ve M~arH v ~ekilli~i len büyük inkiıaAardan dolayı ena. 
~~epri,. ~iz !de~nr.ıt ~~re hm MI u: titü idare ve öğretmen heyetlerini 
duru ensbtu mu ur ve ogrctmen erı . . 

f' d k ..n mı•'ardır bilhassa yükfJek takdırlerini ıılıar tara m an arııııan ,... . . 
Sayın Başvekı1 aergin•n bütün aa buyurarak. saat 16.30 da acrgıden 

fonlarını ayrı ayn gezmişler ve her ayrılmş1ardır. 

Fakir ailelerin 
çocuklarına parasız 

gerisindeki faaliyetten şiıkayet e. k t • t 
den bir ma"kalesini neşretmiştir. 

Pravda bu malta lesinde diyor ki: şe er e vzıa ı başlıyor 
- Bazı sınai müesseseleri ken. --~----~-----..------------

di faallycUerini plftn mucibince İ b 1 ·ı" • • 45 b• ı· · • (Devamı s inci ı~fada) stan U VI ayetı Cmrıae 10 ıra verıldı 

Japon Hariciye 
Nazırına göre muha
sımların durumu · 
Tokyo, 15 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı Toiao~ eöylediği bir nutukta, 
lngUiz - Aanerikaaı • Sovyet cephe 
•İnden bahsederek ezcümle demiıtir 
ki: (Devamı & inci aayfacla) 

Genel sınai 
birliği 

ve tevziat için derhal faaliyete geçildi 

Nevyork times Ruzveltin 
ikinci cephe hakkında 

Molotofa vAdde 
bulunmadığım yazıyor 

An1kara. 15 (Radyo gazetesi) - yan ~cuklu ailelere parasız ŞC'ker de yapılacaktır: 
kuru/ugor Hükü~e~ geçımt ınüsaıd olma., Parasız şeker ıcvzıatı şu şektl. 

Yazan: Emekli General K. O. H~ber verildiğine göre hükumet; verilmesi hakkında bir muddettcn A)hk gelıri 30 lıra olan a.Ieler 
Aı1kara, 15 (Radyo gazetesi} . . , . . .. n:ııır k!>~a kanununun 34 ün- beri yapmalkta olduğu tetkıklerı de beş yaşına 'kadar olan üç çocu 

Rusyada'ki ihanb durumu ikinci 13. ve ~4 T~uz .t~rıhlı Alınan lkırt. aların~n derın.Hk.ler:ıne nufuız cu. m.add~.ne ~~inade~. genel sı- ikımal etmiş ve icnb ed~n kar~rları ğa ayda yar m kılo hcsnbılc ve 
~e ımeseleshti tekrar canlan.. tebliğlerı. . lbı:ıibırlerını ta~anila. etıtilk:!erını ve bazı kesımlcroe ba- naı bırlığ~ :e bölge sınaı birlıkleri vererek, derhal şeker tevz atına dört a -lığı birden olmak üzere şe. 
dııım~tır. .Aıvam · Kamarasında, m~ surctile şark .ccphesının ce- zı. du~an ~r?cılarını .Inha veya 'k~.ak ıçın İ~tısnd Vekaletine baş;ıanmasını aln.kadarlnra llıildir. ker verilecdkt·r. 
baı1b istihsaliıtı hakkmda cereyan nub mı.ntırkasmdaki Alman taa:- esır e~lerım, Alman hava ku.v. salanıyet verecektir. miştir. Avlık geliri 40 lıra olan n lelere 
ed~ müzakereler tsnasında işçi ruz cephesinin ~cenubıı doğru .. bü... v_etlenn.m geri çe~ıl.en 5_?vyet hır. İktısad y~et nin birlikler Sıhlıat ve İçtimai Muavenet Ve- de 'beş yaşına kadar olan dört ÇO-
~eb us Smitıh., AvrUJpanm herhan- yütülmüş o.M~nu, ın~dıa. ~uda. lı:klerını imlha edıcı hucum~ard.a !kurmak s~lahıyeti, daha evvel ıt. kaleti İstanbul dahiılindeki geçımi ruğa gene ayıda yarım ki1o hesa
gı bir nıo'ktasında hltincl bir cephe faa edilen. Sovyet mcvzılerının ya~ bulunduklarını ve Voronezin şı. hal'at tacırlerile toptancı ve yarı müsaid olmayan çocuklu ailelere b·le dört avlık şeker verlleccktir. 
açıJımasının acil mahiy<ıt iktisab rfulığıI1ı1, Alman .~törlü kıt'ala- mal lbatıs·nda kuşa.tılmLŞ olan bir toptancılara da teşmil edilmiş bu- yapılaca'k tevziat için dün vilayet Beş ya mdan büyuk olan çocukla. 

(Yazısı 5 inci sayfada) rının l:tare1<et 1ıtr.ndelti Sovyet (Devamı 5 mel aayfada) lunuyordu. • emrine 45 b:.n lira göndermiştir. (Devamı s inci sayfada) 
\ ,. 



2 Sayfa SON POST.,{ 

Hergün 
-. .... -

Fransa ne yaptı, 
Bundan ıonra 
Ne yapacak? 

,.. ___ F.bem Utafdııı 

p r~ bu yıl milli bayramın.. 
. da bir ~uk. asıroaııbcri ıör 

mıye ııflttığı ıemni töreni yapmadt. 
Büyük fdad...etlezi takib eden iıÜll 

lerde millet:lec y.a kendilerini saıbof 
edip unuttuıan eifcnce kaıeı~ 
tıra.sında a:vundunna.lr. iaeder, ya. • 
hud da u.ğradık&.rı fe!Uketin aebeb. 
lcri üzerinde <lüfiinerek zararı tela.. 
fi etmenin çaclerini bufmıya çalı • 
;ıırlar. 

wraka1e: 

Fransa ikinci şıikı tercih eni. 
Forama hu ha.tb İçinde ordusun _ 

d8'1 ı 25 bin. sivil halkından 300 
biD ölü vermic:tir. Yanıp yıkılan ma 
murelerin temSl ettiği maddi zara
rı hesah etmek b :1e şimdilik imkan. 
e•rzdır. Oaclik Fransa harl:ı harici Fransız Jaalı yena~rck dÜflııanlna esir düpükten sonra annesine 
ıkalması !iz.erinden iki yıl geçmiş yazdıiı mektubun ilk satırlarında ıu cümleyi kullanmıftır: 
ıobnuına raimen harb dıtı değil - - Şeref müstesna olarak her ,eyi kaybettim. 
dır. Topl'2.ğ n n h r büyüik kı m! Büyük Fransız tarihçi.si Michelet bu hadiseden bahsederken §Öyle 
elim işgal ndadır. Ve bu işgal dcmİJlir: 

ah·ndn bulunan t'op?'ağın üzerine ··-.. ---·----·--·-·------------·---

Ceza cürme göre verilir = = 

Karıındakine haklı veya haksız olarak kızabillrsin münakaıaya gi. 
rqebillrsin, zaman güne,c benzer. En koyu lekeleri bile bir müddet 
aonra ailmesi kabildir. Yalnız bir noktayı hatırdan çıkanna: 

Karıındakinin nefis izzetini kırmak aranıza doldurulması imkansız 
bir uçurum açar, onun ıcrefini elinden almak f se onu öldürmek de .. 
mektir, 

aık s 'k lngiiiz bombası yağıyor, -··----

~a dında~n~im~bv- Lr·----------------------------~----------------------~J ~~. nden ziyade Fransız vatandaşı. r e e r 
Bununh beraber talih, te adüf, 

~;:: :.E.:::~= !!~~~~: {~~ Dün fahiş fiat:a mal vı·ıaye ler en ı· ~ta li hula 
mclıarcbeyj hangi devlet ka. satan b. k - :J ;.,; 
zan•rsa !kazansın mi11i dümene hB- ırço t: c~7~d~::~8:j:ıint~~~·~~: esnaf yakaiandı ekmuk karnesı· getı·r·ıerek 
gahb devletten de az zararla k.uttuL 

manin imklnını bulabilir. l ~ • ı • 
Milli bayramını milıli düıünme Bir bakkal, amele kıyafetine sa 1 ıu""' ı za ne• 1 ıyor 

günü yapan Frans:ın'n hırsa, k·,e giren iaıe memurlarına kilosu • 

Gümrük idaresile 
tüccarlar ve 
motörculer 

arasında ihtilaf 
ve menfaate kapılmıyan ayd;nlık 120 kuruıtan pirinç, 450 __ _ 
kafaları b:ç şüphe yok ki bu imkanı ku H 

· h tt• -" ·ı t t 1 k 1- d r .. ..ruıtan yağ '.atarken Böloge iaşe mW:lürüTüg"'ü, kazalar lkontrdl •"!inde daha sık1 bir faaı:..·et aziranın 1 inden itibaren sezmış, a n c.r l e u u aca 11>& a h d h l d k .,, u, ınerlyete .n...... !L-acaı r--=~e 
'- ·· ·· la k1 d curmumeı u a ın c ya ayı dahil.inddki haılk birliklerinin elle. göstermeleri ıirin de çal...ı~makta. •--· uır ........... ytıKln gormuş o ca ar ır. ~ ,,.. aid kanun -'L1-~-ıuın tatb!'-!-

* 
ele verdi rinde, tevzi edil'ıniyerek arta kalmıo dır. AWUUU uun-

"" de gümrükler idaresile ihracat 
Fran~ 918 de muharebeden za. cıdan ekmek karneleıinin süratle iade Diğer ta~ bölge iaıe müdür. 

fer aamoŞluğu ile çktı. K12.ı'fropnı&ta Bağdad cadd,..sin. e~esi iç.in alikadarlara emir ver- }üğünde. ağır işçi karnesi almak için emteuı cötüren yerli ve ecnebi 
Al~Lor-en artık biT hedef, ta. ~~ ~a:k.kafl .. th~m Ozan, yapı~an mişU~ •. Ayni zamanda maha.~e bir. müracaat edenlerin durumunu ince- ~=r .=::ı i~~lif~~~l~ı:: 

m · rat adı akında ö!~üruz tazminat lbır ılvbar uzenne amele kıyafet.ine liklen.nın hC6a:'h'Iarı da bugunlerde l _L •• ta_->..t dil k . ~ . tk'k. edil k . . d . em.,.-. uzere vuı- e en omıS)"On 1 Hazirandan evvel yükeletfl. 
ta artik yet' 'r lbir mükafat de~ildi. gıren ıa~e memurlarına kilosu l 20 te ı e<:e ve ııeçen ay ıçm ekı f ar . . . tkik b" . faka herha 

Mareşal Foş 12 milyon Alman kuruştan pirinç ve kilosu 540 ku~ fan!iy.ete nid i~ler tasfiye olunacak. ıı ıyetefi ~cçk~ veMıaşe te Eku. Jnlf t nıri bir taleple 

d 
. . l k t ... k .. .. .ı. d .. 1 5 ·· ' _J '-- -k · ..:Ln .. L! rosu şe ı:o rem unmmer o. sefere çıkınamıı olan motörler. 

halk nı a Fransan.n ıçme a artı ruş an yag aaıtnr en curmume;ıuu .. T. on gunrerue eıun.c · lSLıillln~ , _:....~ alt d . ~ 
m'lli hududu Ren boylarına gö.tÜT- halin.de yttka.lanmı~ır. Bakkalın nin bir mikıtar artmış ol:rnası da a!ıi. nom ~n :=-u~ 111 a: w to~ a.nmış. den gümrük idaresi merlyetc 
mek istedi, Anglo.Sakson aleminin bu şdkilde çok faıhiş fiatlarln satışa kadarların nazarı dikkatini cclbet- tır .. Ko~ısyıo~ tlWn&cre agır ışçı kar- giren kanun ahkinu mucibince 
muhalef~t' ile kar •laıtı ve o zamnn an:ettiğİ pirin9 erin miktarı 75.5 ki. mi§tİr. Bu lhal de ş~hir dahiline ya. nesı ver.ılecegı. ~usutı~nd~ bazı e as. artmıı olan rüsumun farkını is. 
zaferi !kazanan Fransanın 5u}hü lo, yağların miktaırı iıe 18 kilodur. kın vı1ayetlcrden gizlice ekmek kar- le.r teabıt etml~r. Ş ındı bu e.aael•r teınektedir. 
ka:ı;:bettiğ İni sö:Ylemiye başladı. ·~· Suçlu dü~ ak~m. ~ünnümeşhud nesi aetirilerıdk sı:~ıhlığı şüphes·ni d~linde t.~z.ia~ ?~va~. edi.~ek. 1 Halbuki motör sahiblerl ka. 

Fransa Mar şal Foşun isted ğı mahkemesıne veriPmtştir. uyandırmışttr. Alaırndnrlar bu hu. tedrr. Tevzı ip ıhir ıkı gun ıçınde nunun meriyete giriş tarihinden 
gıbi milli hududunu Hen boylarına Kumlkapıda .kömürcü Ali Trak. susta esa.s'tı ıtahkikat yapmaktadır. ikmallk edilecek ve bundan &anra 

1
an :.~:ın~r~~t ~r!::~~ı v!ü~,!: 

&tndaT götüreb heydi. götürdükten yadan pelen lbir vagon .kömütü.. hü. lar, Mahallelerdeki halk birlıkleri. ca :iıstimai vaziyett .. kalan kimse er kı müktesepleri olduğunu iddia 
sonra da Alman.yaya karşı demir el viyet1edni be1li eıtmiyen in1c mc- nin ekmek istihla'ki ve sarfiyatını üzerinde durulacaktır. ederek tekrar rüsum farkı ver. 
polit k.a !nl daha şiddetlendirere-k murlarına t!Optan olarak 1 1,5 kurut mek istememektedirler. Bu iddi 
yaşatabilseydi. kazanın patıam~ını ta-ı satmağa ~a!kmış ve cünnümeş- Nişanlısını öldüren Denizbank erkanı aya karıı gümrükler idaresi me% 
b elki beş on yıl daha geçiktirebilir. hud haTinde yakalanmıştır. Kömür. 1 h kk d k• Ak d kUr motörlerin le.endi ihtiyarla.. 
dı. Fa'ket 'bunu yapamadı, bunu ya. lere el k-onarnk civar kömürcülere poaİS a i n 8 1 SU davasın a da rile hareketlerini tehir etmiı bu. 

pamay~~k A~nbyadile kbihr ııbndla1- ~ ~~rudşta~ aat1'mış 'lı:'e paraskı, d8Uç karar d\; g"" 'ştirilme:Iİ beraet ettiler lunduklarını ihraç resmi veril. 
ma poıni ası taııd e ere a.r en n ın a ~arar ven inceye a ar meyince hareketlerine müsaade 
ebed yen kurtu!m ya çalışabilirdi, mnhfuz kafmak Üzere bankaya ya. Bundan ibir müdet evvel Fatihte E.ilci Den12!bank umum müdürü edibniyeceğini b11dinnqtir. Mo. 
hu5lls· ıe Hitlerin 935 yılında söyle- tınhnıştır. Hoca ÜVeyz mahallesinde, kendisi. , Yusuf Ziya Önio ile banka erkanın. tör sahlbleri vaziyetin halledil.. 
eliği bir nutu&la önüne bir fırsat Hasır i8kelesi, Tuzcularda 13 nu. ni te·ketmc 'nden dolayı duyduğu d-.n Tahlr KeVlk.eh, avukat İsmail mesi için Gümrük ve 1nhsarlar 
çıkmıştı , zira Alman devlet teİai bu marada Şevket Canköy toptan fiat.. infialin tesinle ve ta.banca ile ni:an- laa Camı. Cemil Arıkaan, Murad Vekaletine müracaat etmlt bu. 
nutkunda şöyle demi~ti: la sattığı zeytinyağlarının beher te. &ısı Hayrünnisayı öldüren '\'e o es- Güney, Nepd Ake'f, Baha Değer, lunmaktadırlar. Bununla bera. 

_ Frans:l'Z hiikiımcti ile bir an. nekesi ibaşına 80 kuruş açıktan ki\r nada vak'a yerinde bulunan kom. Hamdi Emin Üap V!! etilci liman ber bir kJsun motör aahibleri 
]aşma yapmıyıa her zaman .hazırım. istemiş ve cürmümelhud halinde şuiarı ... dan 14 ya ında ŞükranLn da üd İki millete müraıcaa.t edchm. Ben y .. ıkalanm1.,"1ıT. Bu şekilde satı ,a ar- ölümüne sdbdb oılan Polis Ali Öz- m" ürü Müfid Necdet Deniz. aleyiı ihracat resmini vaziyet aydın. 

Temmuz 

Sah,.hta.n Saha.ha: 

I dare işlerinde de 
feri görüş gerektir. 

N izam, usul, prensiJ 
Zamanına göre 
Süratle değişmel:di 

\ Burh n Cah 1 ...,. 

D ~. ~lit.ill;:anın temiz yür 
. . yuşu uzağı görüşün n€ti 

s;_dir: ı:ru:ı sele re, itiyadlara ve 
ta hadiselerin yarat.tığı heyec 
kapılmadım soğuklcanla ıler 
gcmmeık h.er kula nasib değild.r. 
ıkaç har.bın Yaıkın tarihle!"ln, y 
dığımız iç.in bu hakikatler n 
şahidiyiz. Millet.n talihi üze · 
karar vermenin güçlüğü, mes 
makamd_:ı oturanlar için pek ağ 
dır. Verilecek karar ve ahnac 
tedbirde geri kalmak veya ac• 
etmek bahsi tehlikeleri yara! 
B ı noktada tam 'bir emniyet 
huzur içinde olmrımızı başımızd 
buyuk ınsana borçluyuz. H.d 
krin rıXı..şı g6sterm1ştir k onı 
ileri ~ kudreti bize ibugü nl 
süklın v? e~ni?'~ti kazand rmı~ 

İd~.1?.lerımızın de ayni rahat 
Jıilcfa yurumesi için idare am!rl~ 
rinin ileri görüş kuvvetforin' 
tmnalan g€reklidır. Zaman her 
de yen~ ~areket; y<?ni karar; ye 
kanun istıYQr. İaşe :şlerinden im 
iŞler:ne k.adar idrıre çerçevesi i 
ne giren bütün faaliyetlerde ih:ti 
yacı önceden gijrm{;!'k b · ze hem v 
kit kazandırır. hem de Iüzumsıı 
s kıntılann b'zi zorlamasına 
çe!:ker. İhtiyaçları ve verilen ka 
rarların neticelerini önceden göt 
menin fazileti şudur ki mcmleke 
tin umumi hayatı hiç değism"de 
ve aherınt bozu1madan yürümek 
devam eder. Böyle buhd"anlı za 
manlnrda bunu başarmak da irl 
reci gözünün ileriyi ve olaca 
~ekteki bas;re-tine bağlıdıı 
Bir misalle ayrlınlatayım. İmar i 
lroinde veyahud ihtiyaç gön.ile 
hallertle büikfımet daireleri ve b 
lediv-eler münakasalar açıyıorla 
Eld~ artırma; eks'Umc kanunla 
rı bugünün flctısndi durnmu ile u 
yuşoa:mıyıor. Resmi daire-nin yaptığ 
keş~:rıe p1yasa arasında mürıascbe 
kal:mamıştır. Bu yüzden tal'b bu 
mak; ihale yıapınak ve işi başar 

n!k imkfını o :muyor. Netice i 
rl !kalı or. t böyle n leırd• 

iler'tyi, ihtiyacı ve zaruret görü; 
önceden deği ecek nizam var 
d ğ~; alınacak tcdb'r vars 

l:mak elıbette doğru olur. İşi rrıu 
laka sarpa sardıktan, kanun vey• 
kararla çaııpıştıktan sonra; b rak, 
rnaik !boş yere vaki:t. 'kav!betmektiı'\ 
Bövle niee işler va:r ki eSiki me • 
todlara; C'Ski lkara!"lara göre başla. 
nıvor. yürümediği 11nlaşılınca veni 
tedb'r1E'r alımak: nizamname: ka ~ 
nun: !ka:rar değ.st·rmek mecburi ~ 
veti bas ~rivor. İşte idarecinin 
·ıcri ~s kudreti bu noktalarda 
l:J'ze va'kit kazand1Tabi1ir. H:ır kPt,. 
li. elastiki ve ileri görüslü h ir :da .. 
re m--!k"nesi hic aksamaz. 

c2>u11han Cahid 
·············-················· ... ················· Ahnan milletinden soruyorum: Harb zedilen zeytinya~arl 52 tenekedir. demirin 1 inci ağırcezada na'kzen lerinde açılan Lir dava 1 inci ağır landıklan sonra geri almak Üze. 

ıh ceza mahkcmeeinıde dün ııı.eticclen. re depozit olarak gümrük vezne B' b ~ Jd b' k d J Laltasının gömü:lmesini, su un y<'r- Gene Haısıreılar T uzcularda 7 nu. görülen duruşmas dün neticc1enmi,.. ır genç ogu u, ır a ın a v . miat" sine yatırıp hareket etmiflerdir. d d 
lc,.mesini istJY'Or musun? Eğer istı- marada zahireci Cemal dede oğlu 

1 
tir. &&;. kararda isabet görülmüı r~·· l J çocuğu da enize üştü 

yorsan <ıcvet» de, Hududun öbür da 1 çuval f~enin kilosunu top. Ye ~atil ~ gin yeniden 30 sene Dava mevzuu olan iddiaya na. '- Tophanede Saltpazarında bir an. 
ltaraf·nda Framl'Z milletine de ayni tan 36 •kuruşa satarken cürmümcş. müddetle aığrr hapse 1000 lira da :z.aran. bu zevatın Aksu vapurunun Fakı·r .... . ılk ve orta• bar<la bammalhk yapan Sabri adın. 
aual soru1Sun, hiç şüphe etmiyorum, nud hatinde yakalanmştır. tazminata malhk\ım edilmiştir. büyiik avacya hesalblarında, Güney. da 25 ya~r~nıcla. bir şalıtb evvelki 

0 
da an1apnayl; barışmayı istiye. 8Unun bavuzlanmaaı ve Deııizibanka k ı t ı b • gün yıkanmak üzere Sn1ıpnzarı sa.. 

cc'ktir.» munun kenanna kadir sürüklendi. Mensucat karnelerinin intikııl eden 'harzı emvali metruke- 0 U a 8 8Sln8 bifterinde denize girmit. yüzme bil. 
Fransa, Hitlerin teklifini ~üphe~- Deru1ebfür ki Fransada tehlike- muntazam dağıldığı nahiyeler nin ktymcdendirilmcsi veaair bazı 1 k d mediğinden bir müddet &onra au.. 

le karş.'lad !. Bugün Fıansada mazı- ndin biiıyük.l~~ü ancak aonuncu gün. S" _,,_ !k y li M LI 'd . i~erde vazifdl.erini .suiistimal ettik. yapı aca yar ım ların cereyanına ıkapılarak boğuL 
yi karıştıranlcı:r 0 vakit bir anla ma e ve aoc&·K mabdud bir zümre ta. . umeroan: er a ar ı ares.ı. aeri :id1dia olun~rdu. mu,rur. 
ya leş bbüs edi!'rnemesindc yahudi rafında~. an'la.tılmıştır. . . nın pamuklu merurucat kuponları- M-L•- d l la h k Yobu'l çıonrk!lara yardım kuru- Zavallı gencin cesedi dün sudan 
tesiri de dalh l olmak üzere muhte. ı Bu zumrıenm başı-nda Hancıye nıın tevzii telhrin birçok yeterinde ~eme, ava 0 unan r n - mu dün öğleden sonra Pa~ Vilii- çılcarı'hnış, dye ~toru tarafın .. 
lfif amiUerin ıe'beb olmuı olduğunu Nazırı Bonnet vardı. muntazam~n -devam etmektedir. Bi. kında va\.i iddia.farı varid görme. yet mcrlkez:i binumda kurum reisi, dan muayene edilerek gömülmesine 
anlatıyorlar. Eğer Bonnet Ba,vekili ikna et. rinci parti ıtev-ı:iatı tamamlanmak Ü- miş ve hepsinin beraetlerine karar edebiyat fakü teısi dekanı Hamid izin verilmiştir. 
H~ sdbeb ne olurN olsun, miye. mu~ffıdc. o!saydı, İtalyan hii- zeredir. Yalcnda ikinci parti ıtevzi. vetmiotir. Ongunsu'nun reisliğinde top'lanmış.. Beşildta ta Hamam sokağında o .. 

Fransa açık bir anlatmıya teıebbüs kumet reıiısının eon dakikada yap. ata ba~naca!ktır. Bugüne ~adar UT. turan Sıdı!ka ad•nda bir kadın da 
etmeyince pol'tikasının ihtiyaç göe. mış olduğu tevamut telclifi kabu'l Kumkapı ve Ailem.dar nah-iyelerin- dan Yuuf Necati Cünüset ve Mus. Kurum lbu yııl fe'4;aladc vaziyet.. evveEki gün yanında 6 ynşlarında 
terdiği Gcuvveıftr bir orduya sahı"b ol edilecek. lbu bıkdirde İngiltere de de 35 lbinden fazla kupon tevzi 'tafa Receb Tarı'nın tevziatı idarede ler do1ayısie yardı~a muhtaç ilko. kızı mukaddes olduğu hallde Beşik
mak zaruretindeydi. Fakat ônu da Frarıanın müzaheretinden mahrum edilmiıtir. Bu iki nahiyelerde Sü- gösterdikileri dikkat ve ib.Limam halk kul çoculClarının faz:la olacağını köz 'taşta Rıhtım kenarında dolaşırlar. 

hi d kalacaiı için, ıo da bu derece geni~ merbank yeılli mal!ar memurların.. ua.sında memnuniyet uyandırmıştır. önünde bulundurarak bu iş için ny. ken her ikisi de denize düşmüşler, 
yapmadı ve Amanya ale:r "n e ıt-
tifaldar po1itı1uwna devam ederek. 
günüıt birinde bu ittifaklar po\itika. 
sı zıncirinin lbir 1ıaklkaııında beliri-
veten hadise yii2ündon hatb uçuıu.. 

···················· -······························ 
TAKVİM • Temmu .... .,. 16 AnıM-.o 

ı• p~ 
MM - -Temmus ~ ..... Hı11r 

8 t 42 ?J 

GONF.S Receb 
IM»AK 

li. v. ·r· il ,2 a 8 i8 

09 02 G8 '8 

Ôtf• .il.indi Alıııaa Yat.ı 

• u. "•· ., >. D. ' a. a . 
v. lli 20 • ti) 19 n 12 86 
i.. • '° 8' • ~ - ı 

., 
' 

tehlikeli bir rnıbrebeye sürüklen.: nlan tahsisatı m'Üıhim miktarda gc. e traftan yetişen sanalcılar tarafın. 
mekten kurtulmut olacaktı. FB3cat J nişletmeğe karar vermiştir. Bu yar. dan kurtarılmış1ardJT. 
ıne çare ki, bütlin dünyanın büyük 1 STER 1 NAN, dlln hlerinde biJlhaasa Maarif Mü. 
bir imtihan geçırmeei mukaddermiı. dü"Iftüiü ile etb bir işbirliği yapıla-

Fıranlı!la bu irntlıaDİn ilk darbesin IS TER 1 NAN M A 1 ca~tır. Diğer taraftan kurumun ilk 
de yıkıldı, fakat Mareıal Pcten'in okul çocu1k1anna yaytığı btL yardı. 
sayesinde miili birliğini sareıimak - Avrupada benzin ve kömür en f'azla para eden meta halini mm henüz çoeuk1ttk çağında bulu • 
tan kurtatıdı, Almenya galcibe eder. yokluğu bütün 9iddetile kendini almıftır. Neticede birçok Avrupa nan olta ıolku!I talebelerine de teş.. 
ae, yahud Üt' anlaşrna'"aulhüne im.. hisaettlriyor. Tramvay, tren, va. §ehirlerlnde en fazla aıirılan fCY mili hakktnda azalar tarafından 
kin bulunursa iM Avrupa p~tika. pur ve otomobil seferlerine büyilk ohın&Jtur. kurum umumi beyet'ine verilen tdalkt.-
ai ta~ edelbilirı. aksi hal·dc ise hö.. ölçüde tahdidler konulmuıtur, Bir İsviçre gazetesi, birinci say rir müzalkere edı1erek kabul e i 
ktim~n d'Uınenbıi lngilterede top.- Bu yilzden taksilerin yerini bisiklet fasınsa çift sütun üzerine yazdığı m . tir. 
lanm~ oi:a.n Framj'z mültecileri gıu. ı .. r almakta .,.ec.ikmemi.,tir. Avru.. b' d bisikl h zl Bu itiba-&a bu yıl yrudıma muh. 
puna reisim eddfjtlir, her iki takdirde " 0 :r ır yazı a, et ırsı arının taç orta olu1 talebeleri de kurumun 
de zareırl A1ma'l'cy'antn yahud f ngiL padan gelen son mecmualarda artma.sına karfı muhakkak çare yaı•chmllarıından geniş ölçüde istifa. 
ter • uğradıldla.rt zarardan az ola.. yanları «aepetli> yeni çeıld tabi bulunmasını ve bunun için de hır de edecdk.1en:H-r. 

b isikleth!:rinin resimleri vardır. -- '--- daha ldd tll ---1
-- ---ıo"-----aıldİT. Fren.say? tehdid edebilecek ııı.aara f c c~ ve.. -

olatl tdc' tehlike Marenin bu iki gnıp Tabinin yerini tutunca. bisiklet rilmesini istiyor. 

h&ı,icind~. müfrit icleoloji taraftarla. J S T E R 1 N A N 
TU\Ln cl"ı:ne geçmesi ihtimalidir. Bu ı 
tAdir.de Fnmsa. da lspanyol ihtilii- \ 1 STER 1 N AN MA ! 
linin !bir L'enurine iııtizcn edilebi. 
ti-. • --.. Elıraıı Urtıltlıeil 

Vali iaşe müdürlijğünde 
meşgul oldu 

V.aii ve Belediye R~i Dok:tor 
Uitfi Kırdar dün öğleden evvel böl 
ge ia.§e mii<lürluğüne gelerek §chrin 
iaşe flerjte meflgUI olm u~tur. 

RADYO 1 
PERŞEMBE 16/'J/1942 

7.30: ~aat ayan. 7.32: Vucudumuzu 
çalıştıralım, 7.40: AJım haberleri, 7.55: 
brışik program (Pl.). &.20/8.35: fuin 
satl, 12,30: S:ı.a.ı ay:ın, 1%,33: Saz e • 
serleri, lZ.45: Ajans haberleri, 13/13,33: 
Ş:ı.rkı \'C (iltkiller, 18: Saat a~arı. 18.03: 
Çitte fasıl, tı;9: mıs pollUka icmali), 
19.15: !Dans müziği IPL), 19,30: 6ad 
ayan ,.c aJans haberleri, 19 45: Halk 
Ultküleri, 20.15: mın10 cıu:etcsl, 20,45: 
Bera.beT ıs:n1nlar, 21: Ziraat takvimi, 
21,10: K.ürdlllhlcazldtr m:ıkıımmdaa 
şaıtula.r, eınG: (Kahramanlar saa~t. 
21,45: senrontk 1)1'oırr:ım <PI.) •. 22,30: 
suı ayan. aJ nashublrı:'ocmnı • cınfh 
Saat ayarı, ajans Jı~leri ve bOTSalar. 



SPOR 
Karpuz kabuğu suya düşmeden 

denize oirmemeli mi? Müsabakalar 18 ve 19 Temmuz günleri Sarayburnunda yapılacak, 
O T. k dün Beykoz ve Büyıik:lerede abş tecri heleri icra olundu Yazan : 'Pro-lesör doktor Sadi 1.rma 18 "" .. 19 T~mınuz Cu~arteS> ve Ekip haı:n.ıe abşlara iştirak e- ve}'<lhud deneme masası g...-

Yedi bölge arasında atış 
müsabakaları tertib edildi 

'J ~ d .. t · eden va azar gunlerı İstanbul bölgesı atış decekilex iç'n a+.., şartları ,;:.unlar. den, ifa şartı: 9 dan aşağı olmaya. . ibi' bi 1 ayanmayı en ıyı errun • S k ı. -11 .,.. Pl
• ·ı ...wı.... 1 ı......- la .. da ~t.- lbir spol' her yarma tedbır g r 1 -..1 b' . d i annrlarıdır poligonunda ( aryaburnu) ınıu e dır: cak veyahud bq isabet yekılnu a1 ara 

5
.....,.n er uı.wa • 's"""'- :-..1 t istifade sıta an.ıan ınsı en z ""I""' • ,.,,., d tı ba.k Tüf_,,-

22 
·ı:- -ft'~--

l y h.ıil.i ecneb'lerd ld ğunu felakettir. Derı.:aıaen am IH 1 b' . den· 1 nmiz gibi şifa t:'.ı.ıer arasın a a ~ musa a an ır:ıA. DUuuıetre, mesafe 50 48 ola"'4W\jw.ı.-. :~nl B : k ı° 
0

..:; sa . lelanok .,..ı.tır. Bu tam faydalan. ı.: •ak!. ızxn ld ıt~ıununca bun yapılacaktır Bu müsbakalara hıç metre; hedef 12 dawe takaimatıı. Bu aU(ıla en fazla puvan ala h 
rur .er. 1:1 m~ e e .

1

~ T mayı temin içi.rı başlangıçta nezle yn an e e k b' .~ askerl:k yapmam~ o a 1 mıike lef. atıştan evvel bir tecrübe mermisi, birinciye bir kostümlük kumaş. L ihlerı, ııe.ı:ze gınnek ıçın emmu · ·,~gibi hafif n.kleri gö.. danbaiik,Jefa~lanınama. ır 811 ler işıirıık edecektir. Musabakaa. At"" aded' 5 dir. k!nciye br kol saati, üçilncil1< ~un on Ceınu .. veya ,hrpuz .kabu. ,llilıi almalı:· bunlordan ebediyen mu.. nalı ol11< · Filhakil<a .uJtnıv~ole şua ra yedi bölgeci<>n gelecek o' an atı. Nişan vaziyeti: Yatarak destekli (0..- 8 acı ....,ı..ı.ı g~un 5?Ya ?uşmes nı beklıyOl' • : kalmak için en iyi çaredir. Yok. l~ı ~ ~ı. olan deruzler. ~ztm de. cıla.r girecelk, bö geler bir'ncisi 
lar. De~ gıren mah.dud zevat _ 1 lmı _,m diye denize n'Werımi.2Jdir. İstanbul gıbı her ta. iJ~.-.ıı-ti G 

1 
ek b" :ael"""· E. 

Fl :.ı.: ad ta b' banyo suyu. sa ncc..we 0 Y-,T-·· af i1 ·ım· b'r memleket seç t.",;t:A r. e ec o..,, ..... · oıya g-..ııı e ır. v ·~ veya Temmuzun on be. r 1 s~ 1 .e ç~ı ış 1 • y d me. Kr.r'klareli, Tekirdag; Bursa; 
nu andıran ılık denızl.ere rağbet~ . beklemek nezleden ve bron • te ta.blaıtin ısrafla ibzal e~ıg bu Kocaeli Çana.krkale· İstanbu 
ediyurlar. G~en gün bir Pazar 

01
: ~:_ ~eın kurtulmamııya yol ~ti ~ minnet bilmeli Bu bÖl.geler atıc İarı evvel~e a. 

masına rabnen Salacakta yenı ~ .. D......,;_ ne zaman aiıırneli ? yız. Kendı vucudları!1:1z ~an tal. 1 rında s.....+iikleri birinc'leri bu Bunlardan 30 tanaini ltall.,/ereJı bir arada J'Ollıyan her 
J" bi t k T"rke ruf«eleıne.açtlr. -·- r "ri<ek· 'dııyımız ol•bılır H·ç ol ra a .,. 

0
&..,..,_,,,,

11
zo 6lr Wi79 tıılnlüıı ed«cf& ~i~;ı" 00 :. ~azin u maıızaraclır- ı._ Bu sual~ ~eril«ek cevab . bizd:m ~ ..... ·~!arımızı baŞita türlü at~lara i~iorak etti'.~cek!e~~İıın. Soldan - d•i 

( "Son Posta,,mn bulmacası: 28 - ·121) 

taaııbuıl ~i b:r deniz cennetinden ananelerimizde m~u~dur.. Dart etiştirelim. Çocuık, bir yaşın<lan Ayrıca Ista~~! bolgesı.. ra: 1 2 3 4 5 8 7 8 9 11 
~ yüz bin nüfuslu bir şehir töy ~evsimcle de dt?nıze gırmelı. ~e • Ttibaıren denize sokuhnalıdır. İdeal te -:una~~~plerde e~~~:~:~~-
ıe mi faydalan.malı? n~-en faydala.~anın ~n cezrı .u. 'sflade sı:vkli herJ?iin deniıe gir • ~l~ ~~k o~a.k~~e:e yed şe; 

Hdlt w yanm müne'V'Yerler ba. sulu buduır. Dört mevsım denıze melct.ir Yani havalar sıo~uduğurıda ş dy .. ,..,_ b bi .. er ....ı-·ı.p ha 
l · ı 'de ı b' sııhha.t,... kavuşur · b k ad de t atıcı an murel\!Ae "" el\. • zı b.Uıl inanışlara ~k bağlı ka • gıroo ~: 1 

a. .1r y - ·da arlk.asını ıra m an vam e rnd · tirak edebileceklerdır. Bu 
maılatadırlar. Ben eminim ki bu lar. Böylelerını ~~e hasta.Irk mel«ir. Deniz. tıa~aıdan dah3 ya c:ıc. ee~ müsabaıkalara iştırak eL 
~uz ~ h:ikiyes~ atalan • ramedemez. Hele. gıi::)ğus .hastalıık • ,.~ ısınm so~du~ın.dan ve hara r. . 

18 
Temmuz Cumartesi 

mıza balwz yere izafe edilen ve !arına kallfl adeta muaf Yet kaza. ret rebeddülleri ~~ vava~ vı.ıı~u - ~ü ~nat 14 de pol gonda bulu. 
be!ki de bir düşman taraf•ndan uy. nı.rlar. .. _ .. buMueund~n ~:l!lln denızP gır~n nacak tertift> heyetine kayıd1arını durulan bir aörzıdür. Gerçek bir ata Hem Türle, .hem mu~l~an ol. • ~n da '°Tebıhr ve~ bunda~ • h:c ıracaklardır. Miii;abakalara 
9&-zü dejt.iidjır. Çünkü bizim atala. duğum~ .i~I? su sevgı;n bızde ~ıl. biT" sıMti mahzuT doı'Tnıı.. Rılakıs :frak edecek olan bütün atıcılar 
rımız en fiddıetl'i kışlarda Tunanın 'i ve d.ın.ı bır anan~ır .. Bu guzel biivv.lc fa~a ~asıl olu~. <?ncu~la .• 18 Temmuz Cumartesi günü öğle. 
buzlarını kırıp yıkanmak itiyadın- anaııeyı ınkıraz. ~~nmız ~arsınış. nım.ızı barı. bö~~e y~t~ştı~~l yız. den sonra saat 14 de poligonda a. 
da bulunan adamlardı. Kendile:ı tı~. M~ll~ . benlı~mıze dönerken Yani tam bır Türk ıstbi. · · Turk .. 0 tış ekze.rs:zlerini yapabilecekler. 
bunu yaputcen evlAdlanna bır mılletimtzın asil Adet ve ananet~.· dusu Tooanın buzlarını kıra.a d' H ilk' ::--'--'·alara i.cıtirak 

. . . 'lıtm k 1>a t l bır +:; d k rtb ır. er ı mw:Hl!UdA .,.. meSkeneıt düsturu yadıgl:- edemez rıni .dıı:ı· e en . ş a ge en . . yılkanırken za*"ı:rce c~ u an edecelk atıcıların birinci, iikinci ve 
lerdi. bedbirtinı-. Bu, denız sporları ıçın vermi~rdu. Demzle alakamızı ke. .. .. ..

1 
. federasyonca kıy. 

Tüı1k ıkadar suyu seven ve su • de böyledir. Şimdiki halde 'I'üı1k selidenlberi bu .~astalık tahribat ~~~~=ler verilecektir. 
dan faydalanmasını bilm!ş olan bir elkseriyeti detlİ7.e Temmuz ortala • ya.pmaıktadır. Dıger hasta.lıklar da Aıtış şartları şunlardır: 
millet daha ~rileme7.. Bu kar .. nnda girip ~ustıos. ort~l~rında böyle. B"z. gene ~er.tl~ mıye, be • Tüfek müstamel Yunan tüfeği, 
puz ıtcabuğu efsanesi olsa olsa Os. veda etmekıtedır Yanı on ıkı ayda deni muJcavemetımızı esa.sl ~~ mesafe 50 metre, H d f. bu tüf~e 
manlı imparatorluğunun inhitat bir tek ay deni~en. ~aydala~mak. rette aırtltır~ıya ~uhtac hır mıJeft m•us daireli hedef; atıştan ev. 
devirlerinde halkın nane reollalaş. tadır. Bu: sıhha.tı~ızın, denızlen. ti:z. Orıun içın denıze muıhıtacız. D \•el ı tec-rüıbe .mermisi, Atım ade. 
mıya bafladı.A'ı bir sırada ortaya mizin; an anele!"1m1zın ha~nı ve ni7Jden azami surette faydalanma7 di 

5 
menni; Nişan vaz.i:vet : Yata. 

çıkmış olabil.İT. fıtiraf etmeli ki memek demektir. Oysam .kı s.ıhhat mıza mani olan bütü~ s bebler raık destekli, ifa şartı: Bütün mer. 
spogın minasını ve mahiyetini ta. ve kuvvet ~~~a en çok mu~. orta.dan .kaldırmak lazı~dır. ~u miler isabet edecektır 
mamile kavırıyaanamış >0lan bazı~~ olan b~ mı11etız; ~orkunç bır 9e'~blerın ba~.ınd~ bat•l .. ı~anı~ ar Puvanlar 50.60 biırınci, 40.50 
rrııünevverler.rniz de her nevi spor dunya boğuşması ı~mde her_ an ~~lı~ .. B~n~ar uzerınde duşun.m ye. k'nd: 

35
_
40 

ü~ncü. 
da olduğu gibi deniz sporunda da a.ğır iırn?hanlara .çektlmek vazıye. ba·bınmızı .. a~ınlatmıva mecbu Mükafat l.2..3 ünc'liye Umum 
korlkalk bir itidal tavsiye ederek, tınde nobet beklıyor:ız. Ruh~n ~e ruz. Bu m.uıhım. adı~ başardıktan Müdürlük mükafatı. 6 ıncıya ka. 
llfak tefek tebliıkeleri pek fazla bü bedenen çOk 1ruvvetlı, çok gurbuz 90nra denıze gırmeyı ~cuz~atrnak ıar taıkıdirnarne. 
yütel'e'k bir deniz korkusu yaratmı ve hazır bulunmak :rorundayız. ve kıo1ayla~ınna'k tedbırlerıne sı. !Birinci çıkan bö1geye ay1rıca bir 
ya vardım etmişlerdir. Kötü ,,e az Hastalıklara, rneşakıkatlere _ k_.!rŞl_ r..:. ~l~~~ - - - -. - - - -. takdirname verilecektir. ............... ~ ~~~~ 

UöJJ d1 \:.0.A 

dırlar . .,. ...... 

1 - TaUatuna l 
koPU'&D lns:ın (1) . 

ı - Bir lı.Mlm 2 11---ı--ı----ı--t--ı---. ilmi (8). Bir am 
bu&on (Si. 3 

S -Aahtn.,.. 
dlii (4)' Elıkl ... 4 
ırk (5). 

C - Ba.tma <I> S 
relll"le IMbiil o • 
1111' (!). M11baft1Hı 6 
'lriiklerintlen biri. 
nln etli adı (Cl. i 

5 - Fenalıtın 
saıldı l6), Aktiribı l 
1ap•ıtı (3). 

1 - İııadeı la • 9 
•nlar için lirle .. 
nir (11). )( 

7 - Çr'rik tC>. •-:ı.::.....ıı..a. 

ı - Tablm etme. ~ırma CJ), Blladı C - Alman.yada bir aanaıt la&~ 
(!). (S), Bir Dm iokl (5), 

1 - Ko~ delil (3), Kör (3). 5 - him (!), Faıbol llUlflannın lılr 
10 - Acetncfıden 1'lr •11 (3), AIW., ne.I (3). 

lı (f). 6 - Delmek (11). 
Yakandan ....ıı1a llotn: 7 - Eııld 1ti1' IPOI' (!),Olar••• .. 
ı - Pammla mell9Ucatın bir nm laDnD& celil' <S>. 

(8). 1 - Bir nm • kMI CS), Bir mllı 
2 - Toplul'* (1), Bir Mrfln tellf. (Z). 

fmu (2). 9 - Nota (!), Yatmar borusu (U. 
3 - ll&t&Jda bir nehir 13). Dahllt ıt - Anluu olao (1), BeraberUl 

ılola delil (1). .... (1)' 



ru~ıA 

ıiiıi~iiPAtRONA- HALil irk;g~ehi~dio ~~- Y~HlN: :V 
~ ~~ p~a ~~ ~- ~nn~zk~~~~nır~sın~~~m~ l~~~~~~~M~:~~~=#~=:·~,-~~~~~~~~~~~-~·~-~~---
. Belinden aşağısını örten --:. Elib~ sarayı basaruz! . ı · -Söyl_en im~i. ne söyliyecek NU)RET C'l\f.A eQt""KU .. ' l .aratır 
muştu. Yalnız önünde apı • ru.ğuna baA1arlar.ken Halil palasını - Haa._ .. Ba'ka zabit yoldaş, bi::a 
şını sıiklı}an büyücek b:r bez par. kaldırdı: El'ime:ydanmdan gelürüz ve pad} - - Haydi siz locanıza geçin, zil Yüzüne bakmadan, koşarcasına Projektörler s :ıneye bol 1ş.k yal 
çası vardı. Halıl yatağan uou ile - Hey ... Balkın yoldaşlar. İsti - şahın cah eyleyüp veziriazam lb- çaldı. odadan çıkıyor. dırıy-0r. Salon; nefes almacW 
bez parçasını sı.ymp attı. B:rltaç yen Muslu yoldaş ile gidebilür! raıhian Paşadır deyu gönderdiğ li. Bir an C<VVel yalnız kalm&k is. Sahnede koşuşma... sa!1'at'kiin bekliyor. 
yeniçeri bir ağızdan bağrdılar: :Bi~ yüz kişi palalarını çekip şeyıi ana red eylerüz. ti,:ı•or. Acaba o geldi mi? - Rrojektörleri ve ramt>ı ya - Işte ... Müf!hiş bir alkış fırtına 

- Sünneti dahi yok imiş yolda. baği1dıla.T: Zab"it. gürledi: Kaç defa, nazarı diıkkat: celbet. kın ... Söz esnasında perde açılmı- sı. Salonda müsbet tesirin ilk a 
şım! . - Elbet saTayı hümayuna va. - Bre siz ne pervasız adamlar. memeğe çalışarak; perde arasın _ yacak. kisleri. .. Fısıltılar: 

Kaba kaba gülüştüler; b'r köse. nnz. Abd.W!gani Efendi arkadan srz! İbrahim Pac:ayı isHyen .. iz de. dan localara; ön koltuklara baktı. Hikmet, çok heyecanlı. .. Perde - Çok yakışıklı adam! 
nin gözlük camları altında g~ - Patrona Hali.liın diırseğini dürttü. ğil mi idünüz? Ölüsüne el eriş'ti. Yok, her yer dolu; fakat o gelme.. aı'kasında bir aşağı b'r yıikan - Saçlan ne güzel! 
leri parıl panl yanarak önündeki başile caz gelmesini> işaret etti rince simdi beğenmez misrz? miş. elerirıi oğuşturarak dolaşıyor. E • Vedad. ağır ağır sahnenin orta 
Fki yeniçeriyi itip ortaya çıktığını •••••••••••••••••••••.•••. · · • .. •• ••· Muslu yüksek sesle güldü: Bu ne vfıhi bir ümid. ne ümidsiz l~inin sesi: sıına doğru yürüyor. Sol elilP ps 
gördüler. Güneş Top!capı sarayı kurşun ~ - Bre hcJklknbaz. clıli zimmet'ten bir bekleyişti. Şayed gelmış ol.say. - Tamamı!... yanonun ıkenannı tutarak zarif 

Köse eğ! ·p ölünün yüzüne dik. Jouildan üzerine dikilıneğe s:ıvaşı • gi,inatısız adamı ihnak ettirip cİb. dı haber vermez m'V'dı? Böyle ÇO- Perdeyi aralıywlar; Hikmet reveransla halıln sel&mlıyor. Aillİ 
ka:tli d&'kaili baktıktan sonra alın yodu. Muslu ardındaki kalabalıkla ralhim Paşadır> deyu gönderme • cukça ümidlere düştüğü için kendi haThla kaTşı karşıya. taburasma oturuncıya kadar de 
ç"zıgileri kırışik başını ka~dırdı: Ayasofyada, üçüncü Afıımed Çt!~ _ n!zi kimler söylemiş idi? İmdi ka- kendini garibıriyonlu. Antalya gib Vedad; koHuğunda da}gın, hat. vam edi<yor, salonda sanki hiç k 

- Bu İbrahlın Paşa değildir. mesi önüsıe geldi Sarayın dış ka. pıyı küşad eyfon ve Jciirkçü l\fa - yerden kalkıp Semahat konserine ~ yorgun sırasını bekliyor:. se yok. Bü.tün gözler san'atkad. 
Patrona Halil gülümsedi: pısı ylıımi oluz adım ötede karan. nolu ahp padi.şhınızın huzuru şe- gelecek! Bunun biıwk bakımlar. Hı1mnet neler söyli.ıyor. dinle • üstünde toplanmış. O; omuzl~ 
- Ya kimdir? yordu. Nöbetçiler mazgallara ko • rifine idhal eylen. dan imlkfuısıZlığını düşündü. İşte miytır bile... geriye doğru iten dcrın bir ne• 
- Kürkçübaşı Manoldur. H~tan şuşt.ular. Mus1u cSünnetsiz leşi> sil - ! . . . artı!k ~ işden geçmişti. Birkaç da • Ş.imdi, salon kurum adına ko • alıdılktan sonra, ellerin tuşlar ii5 

s z olduğunu dahi görmez misiz? rüyen be;ıgi.ı"i ileriye sürüp haykır İçeriden ses sada çramayınca kiika sonra konserine başlıyacaktı. nuşan Hikmeti dinliyor. Hikmet; tüne koyımuştur. Piyanonun kal 
'İn'ııtiyar gene 'kalabalıık arasına dı: Muslu b:raz belklemeğe karar ver- Bü.tü.? ~eyecanını, ar:ıu~nu ~3Y; büyük san'atlkar otarak vasıflan • kılk lkapağı arasından, gözleri ka 

karı~ı kaJboMu. Pak-ona Halı} _ Hey... Yoldaşım. az bakar d:i. betm:işti. Ha:ftalardanberı bugunu dırdığı Vedadın memlekette ılk localan ck>laşıytır. Hala onu arı 
palasını başı üzerine kal'dınp sal. mısız? . v d vı 1 beklemişti. bu ümidle yaşamıştı konserini, -kurum namına ve !ah- yor. 
ladı~ __ Beyıgıı kuy.rugun a. bag ı :eşe S"""'ailinin heyecanile değil; şimdi rı"yen vercliaın· ı· so"..11· ..... --ı- ona V€ Tekrar genış· bir nefes alış ..• Kıtpıdaki küçük delikten bır mu gunıı><:. vuruvnr kara sınekler b rer -·~· ,.,, ;p J""ı:~ 

- &· gözilnüzle görürsüz yol ~ hafız cevab verdi: ilk~ vızı;d°a$mağa başlıyord~. sadece sa~at e~dişesile halkın hu- kon.sere karşı büyük b"r alaka gös Tabureye iyi yerleşmek i~ 
daşı.m. İşte cpadişah İbrahim Pa • _Ne istersiz.? akik d b" zu.runa ç ıvor u. teren halka teşekkürle içeri çeki • hafif b"r kıpırdanış. 
şayı ketm ve ibfa ve ehli zimmet- On d . a ka ar ır zaman geç. İikinci zil -çalıyor. li:yor. Biırdenlbire f ı.ş'kıran harikulal 
ten küıık.çü Manolu ana feda eyle. - İStediığirmizi şimd' anlarsız. tfkt;.e.n sonra kapı deliğinden kadın Elile kalbini bastırdı. Bu konse. Alkı-ş seslerile kendine geldi. nağmeler. Konser başladı. Beet 
m·ş. Hilafet postunda oturan ada- Zabitiniz kan.dedir, zabit.iniz? ~ne benziyen ince b r sada gel. rin çarpıntısı değildir. Sevgilinin Hi'kmelin işı" bi1ımi""'i. boven kl>nuşuyor. ccıa·r de 

s·r susıı..ma olduktan sonra baş. di· ,.,_:,,._..ı 1 ıı......ı. ~ • lı 
ma kizib ye hilaf Jaraşu:- mu ve --<··· • . . ? ış· ~ ünüuue :ça amamanın, ~ _Hazır mısın üstad!... lfuıeı ı ça yor . 
• al eyleme:1' la,:ı ık ,.e seza mıdır? ka bir ses aksetti: -- Vul~. ne ıstersız. te şev • leruni.ş bir günün; arzulanan şart. Doğruldu. bir defa daha ayna- Gayet ~ ... Şiirli pozi&yo~ 

_ ! . . . - Zab~t istiyen kimdir? k~u padışa.hımı~ me~ıarın:za lar içinde gelmenesinden doğan ya ba.ktı. Yüzü ne kadar sanydı. rı tı~ı gıttiikçe ce.ı.bedi~r. Ha 
Patrona etrafına ba'kındı: Urlu beygirin yularını tutup ba- m~~e eylemedıler. ~. ~azluın bir ıztırabın aksülamelidir. Kravatını düızeltiırken: umumıyet!le san' attan .evvel gri 
- Bre Muslu; orada m:sız yol • ğa-d : veızınn başını yemcdınız mı. - Muıvaffalkiyetler Vedad!. ·· _ Açabilirsiniz! terişe balkar. 

dnşım. - B:z :dük. (Arkası ...,.) Ablası, k>caya geçmek üzere ay. Dedi. Sülkseni.n ilk akisleri: 
Muslu ö ünün ayakucu wrafında .. nlıyor. Meseret Hanım; ka!'deşi • Perde yavaş yavaş açılı)"'rdu. - H~ulooe çalıyor. 

duruyordu: O~retmen Aranıyor ni:n frağının yakasını düzeltirken Ha.lıkaların birbirine çammasın - - Mülkemmeı... Fakat ni~ 
- Bundayız yoldaşım; dedi. - fısıldıyor: dan hasıl olan sesden baş]rn çıt bövle hareı alem br sonatı ter" 
Haı;ı yeniçeri kalaba! ğıııa dön. As'<eri Fa 'brikalar Umum Müdürlüğünden - Gelemedi Vedad! ••. Mutlaka ~- Mtiııteşem bir :b>nser p·va _ etti? 

du ... · . gelirdi. Üzülme; kim bilir ne va. -.3 (A k ) 
1 _ u. .. miilliirlütümimin ıtırı.tkaJedeki maMdiL orta ohluıwla det> u.. nosu sahınenin tam ortası11<1a... r ası var 

- B'r bunu ge-türen bevgir ne. ziyettedir. ----------------------------ra.1a. ita.dar ucretu e:Ma.tema.tik • Geometri» <tFrıı.naaeaıt dlıııaauca> c'l'&riJı • O k nd ·m;"' <fibı" çal Bu rc:de<lir? ar.şı a ı ~ ,..,. . .. 
Arlkadan kalabalık arasından bir Colraf)a> «T&bilyeıı !IFfzl .. - Kfmy:u iinfmenlikla-J aç•t.-. akşam ço'k büıyük bir muvaffa'lti • 

z - Orta okul ötretnıenlitl saliıhJeUai haia istekllleria: t k ı.:."ırn' Unu'--a bu ses cevab verdi: ye azamnan ıcu. • um • 

B d d b d .ı\ - ~afm hüYiyet eömanı, .,.,,,~unda ilik kıonseriruiir. _ 
- un a ır. un a. .• 1 t rtıi ·k ,,.,,...... blanı b -

. B - .Uker i.k e s vesı ası. Füsun; Meserret a n u. SOZ-
Halil Musluya işaret ettı: c _ Dlploma -nya orta okul öfretmenHfi dıliyetnamesl. }erini tamamile duymuştur. Lım-0n 
- Şu !fı.şP)'İ havvnnm kuyruğu. D _ oturduı;...· yer zabıtıısınıl:ın alın-- l:rl hal kii'tdı ve öpelmenUfe en. f" --~ı l ·· ·· b"raz da na bag~lan, saray kapısına götürüp 6 .. ---v kü ü k.u.ıı;•u a mış yuzu 1 -

gel m:ıhkiımlyeti bulunmadıtın:ı dair miiıJlJeiwnumil!Jı: vesitrası. ha bulutlan~r. Dolu dolu olan 
geril cred> eylen. E _ + .. , hfmıet .. ,,,.ıdı veva. halen blr Jılzmeüe balanuyorlarsa miisadılak ••tı .. ti"t • b"'ku"1en dudak Muslu hemen harekete geçti~ AJ .... 6 ~ go ermı nyen. u • 

_ Dahi bir şey demiyelim mi sicil hülisa.sı. larını göstermemek için başını çe. 
lıd F - En son çıkazılm'i bir boJ rotofrarı ve dlldtçelerile Temmuz sonuna viriyur. 

yo asım. . h • ed"' kada.r Kırıkkale hususi muhtelU orta •kul miidüriiitüne göndermeleri ve far.la 1 Üı(,'iincü zi! ... 
küm~~en ~~:: 1 

istem u. ıuı.at ~in ımıum müdiirliiiiimüz ut Jeleri müdürlüiüne ft)'a okul müdürlü. - Mupıvaffakiyetler Vedad aia-
- Ya isma eylemezler ise? tüne baf vunnaları. (7600) bey! 

lzmit deniz sahna1ma komisyonundan: 
Tahmini ftai.I 

Cinai ip bal7e Tel balya 
ıt.rı. ~. 

Teminatı 

Lira 

Kura oı ıao.ooe 6.50 'Z 1890 

1 _ Yllkarıda miluları 1a.1.1u kuru ot bir ııartide tesllm olunmak şartfJI 
puarbtı 17.Temmm.HZ euma cünü saaı 15 lele lmıltte Tersane kapı,,, 
sanda Jıııomisyoo blDUmda yapılaeaktır. 

2 - Evsaf ve prinamesi bcdelsb olaı'a.k k.omlSJoodan alınabilir. 
3 - J:kailt:meye lşUrak edecek tallWel'in i1&iJI ticaret Ysikalannı ve btu.sı-.. 

u yaıalı tıemlaa&larUe Wılikte belli ~ün ve saatte ıumılayoıaa aürac~ 

• kın. e'JSGia 
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POSTA 
ki ona: - Ne olur, canım; bana 
cevet!. .. > deyiversen... diye yal
ıvarı3ordu. 

Arbk Fato bu musallat gözler. 
den s:ı!kılır oldu; Mırmır Ş:ıkir'n 
alkadaşları da oğlanın kıza r.bayı 
')aktığının faıikında id ler. Fato tıür 
kü mnklannıken gillümsiyerek 
bakışıym-lardı. 

Bir gün Fato ana türküsünün 
Dört günden'beri şe gidiyordu. ı bir na'karatile ce\·ab verdi: 

Evlerinin önünden heır sabah gü c c Var g.t oğlan var git; ben sc • 
11eş doğmadan beş genç kızdan ~ nin olmam:ı., 
müre'kkeb bir kafıle geçerdi. Bun.. cAnamdan babamdan beddu'a 
larla goo. fuşinalığt vardı, omara ,ı]mam •. 
katıldı. Beraberce Mezarlık başın.. Dcr.kcn gözleri ci~te bu senin 
dan; Ba duraktan; Şadırvan altın.. açln» diyen bir mana ile Mmmır 
dem geç-erler, Yemiş çarşısına akar Şakire dikilmişti. Onun yanında -
lar; burada kızlardan dördü güm.. kiler bunu far'kettılcr ve Şakire: 
rük -karşısında ambarlarda çalıştık d3u sana w.ş!. . .> ded:ler. 
ları iç-in ayrılırlar; yalnız bir1; * 
Ma3<1bulc; Fatma He bklikte Ce.. Fato kaç gündür Şimşek Aliyıi 
2ayir aıanına seğirtirlerdi. ~rmemişti. İ.şc ba.şladığınm haL 
Hanın geniş iç acvl•sında sıra sı.. tası geçmeden bir akşam M.}k'bulc 

ra ıpeyıkeler ''ardı; ve bunlar yan. ile beraber dönüyorlardı. tam e -
larında deniz suyu dolw kovalarla, / vin önünde kapıyı çalmak üzere 
önJerlndc masalarla erkek işçilere iken $im.şek Ali an:ı bileğind-c.n 
mahsustu. Kadınlar b·raz uzakta, ,·7':.... .... .~ ~·alltaladı; biraz beriye çeıkt'. 'Mırlı:-
yan tarafta idiler. Kadın işçi ola.. ;.ı:...-" . ..:::::;.._ _./ bule: - Allaha ısmarladık!... dı. 
ra!k handa yuımi 'kişi- ya vardı; ya -:.. ·~ T ye ayrılmıştı. 
ydkıtu· Fato Malkbule ile beraber. ~..... U . / l Ali ile Fato birbir.ne bak~ılar. 
.işbaş; Halil !pehlivan 'tarafından - ., Ali yavaş seSle: - Jt'atocugu.?1! 

kend;lerine .g~erilen diğer ka • - . • . , dedi. Ona birinci defa olarak böy. 
d l d b. ~ed"' Ltr ... -ere Hiş.. Onlara gostenlen t§ pek 1ıafıf koaıy re tcmızdi le hita!b edivordu. ın ar an ıraz u• .. l• J ı n· k .. - M ·..a......1 -S ı_ 1 B" .. b .. , .. J _ 

. 1 d" Onla:ra gös.terilen iş de gunu BAuu c ona: aınn ır gun gene u tur'Kuyü söy ·l _ Bilemezsin ~ni ne kadar go. 
~~ ~~f~; !kolay ve temizdi. Erkek. handa da t~kü söylivc rım deme. lerlken Ö'te :taraftan; erkeklerin a • i receğlın geldi. Fam gözleı;ini ka. 
ler ellerini ıslatarak incirleri hur. Yasa'!dır- ilitarında bulundu ... o rasından hır ses: pıy.arak: _ Ya ben? ... d:ye ce. 
ma hlçi:minoe ve ellemeleri ~ay • d~a_klaırını burarak: -- ~en t:ır- ~ Ge~an~: ::·· vab verdi. . 
van. Yas.51 b:a- şekilde işledıkten ku .soylem~den duramam ki ... d ye Dıye turikuyu tamamladı. Fato Ali devam ettı: - Babam bede-
sonra onları kadın tarafın::ı geçi • ccva'b verdı. baktı, bu ses:n sahibın; .gördü. Bu limi verdi. aSkel"lik böylece kalmış 
rirlor· onlar da tahta yahud mu .. İLk günler sabretti, fakat lbirkac Mırmı.r .Şa:kir isminde Ikiçcş:me • oldl.11; fakat iyi mi oldu; fena mı 
kavv~ kutulara· alt tarafına hur. gün geçtikten sonra inc·rleri ·s1:.:f l'kli b"r delikanlı idi-. Onun ata'k.. oldu; orası belli değil... 
ma:ları. üstün.c 'eııemeleri 'bir ~i- ederken mıı."lld~?ğa başladı. lıkJa; ~a~ııgacılıkla b:: şöhrPti var. Fato: - Ne için belli olmasın?~ 
çim da;resinde isti! ettikten ve ın. daha sonra cesaret.im artırdı. Ha. mış; butun rn.ahallc.:>ındc herkesi Ali hemen cevab verdi: - Onu 
cirlerin arasma defne yaprakları. lil pehQivan aldıırış E'tımedı, e!'k0 k.. korkutmuş. Bırkaç va.k'ası da o: • sen ibilirsin. 
nı sokuşturduiktan son~a, iş ~al. Icr öt~;=n.:kulaıt. kab~rti.!lar; .~adın m~; hatta 'bir ~.ere .:abıta 1~ra • Fato: _ Ne ~emek istiyorı:u~? 
nız tahta ltu.ıtula:rın çivılenmcsınc; lar gulıüştuler; ıç.lcr nden 'hın: fından beş on gun tevıkıf ed lmiş. Anlıyamaıdnn; dıye sorunca Alı bır 
mu'kavvaların bi:r 1di.~dla örtül • - Yaşa Fato! Ne güzel sesin Ycl<:ışıklı, alımlı bir delikanh Am. çırpıda anlattı: - Bak, Fato; sen 
di.ikten sonra. kapaklarının kapan. var senin! ... diye alkışladı. ma... beni dm:ıemedin; işe ıgidiyorsun. 
masma kalırdı. Bu da gene b"r kil- Nihayet Fatonun cesareti daha Fatoya bakışlarında da pek açık Orada kim bilir nele!" olacak;. sa. 
~k muayeneden geQtikten sonra arl'tı, sesin· :pek yü'kseltmeden ve bir istek ifadesi vard·. Bir gün pay na sırnnşanlar bu~unacak~ belkı de 
eıikek :işçilerin vazifesiydi. İ$başmın uız:vklarda dolaşmasını dus esnasında onu yalnız bulara'k sen bunlardan bırınc baglanacak. 
• Fato pek ziyade neş'eliy.di. Sa. g<nUyerek, türkülermi sıralımuığa yanma so'lrulmuş ve; titr"ven bit' sın ... 
bahleyin bir bayq-am yerine gide • başladı; en ziyade sevdiğı tü'l"kü: sesl<>: - Fato. ne olur sen;nıc ya. Ali iki elleril.c Fa tonun E:ller·ni 
cellaniŞ'çes:ne sevinçle uyanıyor. Deve yülksck alamadım (aman) vu'klansa!k. .. İ!k'miz ne iyi bir çift tutıtu; sıkarak devam eUi: - Bak 
fakaıt. en eski esvabını; yeld rme • olurduk! demişti. bana, gözlerime bak; se-n yalnız 
sini gıyeırelk; zihninin icindc hep Üciidükçe urganı~ Hep ataklıt"r1e ün ;.)alan bu deli. benimsin: ba~a hiç kimsenin ola. 
il!k kazanemdan alınacak mercan ~- çek başına (aman) kanlı ona söyilerlken bu kızdan ür. maı.sm. Ben bütün içim kaynıya. 
gerdanlıkla firuze yüzük, yol a:- • yorganı, kfrvor. lkoııkuyor gib:~·d•. raı'k, vücüdümün her zerresi titri. 
kadaşlarının geçmes:ni sabırsız • Susadılkça al ağzına (aman) ·· Fak> CPvab vı:>rmed·. O gün~en yerek senin isteğin1e doluyum: ge. 
11.'k!la belkliyordu. Yolda da ya on. [Burada !kafiıyeyi söylemekten sonra Mımnr Sa!kir ona hep yıaJ. ce ıgündüz; uyanı'kken; uym1ken 
)arla gülüşer~ konuşuyor, yahud utanır.] varan :$)21Nle bakıwr. elinin at #ızlerimde; zihnimde ·yalnız sen 
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dan'beri seninle tan salıdan beri 1 al götür; evin boşsa eve gid lim 
hep böyle •.. Senin ;çın yasıyorum, dana i} si... Karanlık oldu, dük 
amma senin için ölmesinı de b.lı • kanın ka.pı mı car; yavaşça benı 
r'm; sa.na bir kere daha SÖ.)ledan: 'çerı alırsın. Hani.)a bir gün sen 
işte tekrar eclıyorum; senin bac:ka taşları yık.arken nas 1 benı içeri 
birisine gönül veröi~·ni görsem ç k )Ordun, ·şte b n. al; bugünden 
seni vururum; sonra da benı asar. tezi vo'k; senin olayım ... 
hır... Bunlar hep taiffiağa h:ızı .. roz -

Fa:to susarak dinliyurdu. Al' söy lerdi ve bunlarla asıl ruhunun; 
lerken onurı da içınden tnşmağa ziJminin tercümanı olacaktı. Böyle 
hazır bir cevab vardı: söyhy.cceğine Deli Fato elerin: 

- Ya ben Ali y.a b::?n? d-iye~kti. çtikti: - Bak Alı; yanlış SÖ}lüyoc. 
Benim de senden başka G:>"r düşün. sun. Ben de sana ba~lıyım; ben de 
cem; bir is1eğiı.'11 var m1? Hep stn.i senden başkasının olamam; fakat 
d~ünürüm, h<ıp srni Ö7 liyen bir zorbalığa da gelemem... Anlıyor 
canla yanıp tutuşurum. Geceleri musun? Beni ölümle ko,.kııta.maz. 
senin kollarırun .anı~ınJa uvw.ıo ... · sın· koodi halime bıl'ak. Böyle ~r . . 
senın fiookunla baygınlıklar geçiri. 'kimiz iç'n de hayırlı olur. 
y·oru;n .. Bak. ellerim eller..nde "8- Ve lkaµıyı çaldı: Ali de ses çı -
sıl iitı-ı orum! ... Al'c:~m; benim karmadan geri diinrlü 
gül Al'c~m!. •. Ben n ıl olur da (Arka~ vaır) 
başkasına gönül verehi.lir"m? Ben' H. z U ~'·Zıqil 

ASKERi TIBBIYE OKULU 
( Tabib, Eczac1, Kimya, Dişç~ Hukuk ve 
Öğretmen) Sınıflarına ahnacak Talebe 

Kayıt ve Kabul Şartları 
ı - Tiidliye Oiimhurb<:ti tt'b:ıllsmılao bıılwuuk. 

2 - Soladı ,e fot-Oğrafı kendi nufusu ile bi:'likte ana ''c b:ıb:ısının nü!mı 
!Qtıd.larmın ibra& dm k. Bunlardan her h:uıgl biri 1 \efa.t. elmiş illC 
niif:us ka)'dmda.a birer musaddıık SUl'd &ctirilmesi lizımdır. IEbeı;cy • 
nlne ald işbu tawnma \esİsaları meklt.iıce ~örüldukten ı.onra h!'.men 

iade edilll'. 
a - Lhoom 4PCk iyi \"CS'.a iyi derececle mezun olmak. 
' _ Liseyi bitirme ve olgıuıluk diploması \'ermek, hıı.zırlanmamı.~s;ı. llıle 

mildüri;>ctindrn bir miisaddak Testka \e a•eri tam ehil)·c1n:uıP gi>ı;, • 

terınek. 

5 - On sı:kiz yaşına basmıs ve > irmi üç yaşına glr.aıemlş bulunmak. 
ı - (':içek a lesika.sı ::ös~ ,e tam ıcvttiHUl aıskeri blr sıhhi be,.e\ 

tarafından muayene olmı.k (okurun n.ııoru mcrinde tasdikli f'oieğrafı 

bulunacaktır.) 

'1 - Kendisinln ve alfosinın Jena bal \"C şöhret sahibi olmadığı, okurun al .. 
pnlı \C ıuKilılı bu1nnmaıttğı ha1tkınıla mah:ılb ubıta tanfmilan ta& 
dikli blr \•eslka göstermek. 

8 - Baba \'i? ana ölmüş ise bül ıik lıabıı '\"e a.na, amca, dayı, hab, te)'%c, !kıs 

ve enek kardeş veli ol:ı.bUlr. Sıı kadar ki ana ve ,babanın öldulderine 
~ resıı:ııi bir kitMl cetinneJidir. 

9 - KaJıu1 edlldiklcrl ı..endl~r ne teblit edlldiid.en sonra nli 1 tarafından :tıe 
DGierlilııl.en müsadda.!l okulda örneği :rın.ılı taahhüd semıt'li okula veri. 
1 ttıclı:tlr. 

ıo - 4 x 6 büyüklükte 6 lnt'a :roto&rar. 
11 - 1\lt'ktl''bc k:ıt'i kayıt mu:ı.meles\ Y nda lsieııOen \ıeS2lk verildikten aıon 

l'a {Eylül a 1 smıttnd Vt'-IJUIT.} 

Ll eden pek iyi derecede me:ıun olatlbr blli.im.tilıan alınır. h'.i derecede 
me'lun oh.nlar kadrotbn fııila t.alib olum istckliltt a.ra6ın4a (1 bilDcı 

dil \'e riyaz.ryeden) müsnbn!.-ıı imtilunı ılac:ık ve en çok num.va 
alanlar seçilecektir. İmlihan EJlüJ ayı lft ııartasınıh ya111lır. 

yavaş sesle tüı,külerini mırıldanı. . .. hı; lhı, hı... tında indrleri görmeden işliyerek varsın; an1ı ·or musun, bunu sana 
yordu. Diye muıldanırdı. gözlerini lluzdan ayırmıyor ve san. ilk defa söylüyorum amma yıllar. 

12 - J,ise:.!cn tir sene evnl \C d h3 en'd meuın olanlar bu m~i nerede 
ve ne suretle ceçlrd~ \erin\ IPldirme~ '\'C ~ • mttbıırdııruı-. 

(489.':Gll 

dırlar. 
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~~ J_D_e_niz_L_e_va_zım_s_au_na_im_a_K_om_is_yo_nu __ ila_nı_arı-= :ıra Ahmet 
igad.a, Ed .. rnede 

Bir kitab •ergi11i açıldı, Çczn. l~k böcekçiliği uta•yonu 
pazarköy panayiri kuraldır mühim etüd üzerinde 
Biga (Hususi) - Burada Hallre.. ~cilıımağa bQ§ladı 

vi tarafından büyük bir .ıc.itab ser. Edirne (H'llSum) - İstanbul ve 
gisi açılmış, her çeı::idden olmak ü. Çanalklkale vilayetleri de dahil oL 
zere ha:ka bin1erce kitab teşh r duğu halde 'Drakyanın .ipek böcek.. 
edıl~ ve herıkese okuma hevesi çilıği ile aıtikadar olan Ed:rne İpe'k 
verilıncğe çalışılmıştır. Sergi, böce.kçiliik ista~y~mu bu meSlelk:in 
memlekette hayli alaka u-yandır - ınkiışafmda ıliiyülk önemi olacak ilki 
mıŞtır. ımülhim etüde girişmiş bulunuyor. 

Bu.güınlerde şehrimıze gelmiş o-1 Buın.'lardan biri dut çeşitlerinin 
lan Çanırl<kalenin d~ğerli valisi t.e9biıtii; diğeri de mıntaka koza çe. 
Fehmi Vural da sergıyi geuniş ve şidlerln'in miaoro'klirna hususiyet -
pek beğenmiştir. • !erine göre evsafının tay.ininden 
Teşhir edilen e9erlcr nasında :ıbaretür. &.ı işler için böcckçilik 

eski harflerle basıJımış nadi.de ki • istasyonumuz mıntakanın muhte • 
tablar da vardır. Bunları sergi 'if ~rlerinden nümuneler getir -
mahalli istiab etmemiş, camekan. miŞt:ir. Bu tebkik tlaha birkaç sene 
!arda bıraScılmaik mecburiyetı ha. sürecelktir. 
s•l olın~tua-. Kadın, erkeok; ziya. ·BOcetkç.ilik istasyonu devlet ve 
retçisi ~ fazla olan bu sergi b:r kolektif fdaniarmdan temin ettiği 
'ıafta devam etmi~r. • dut f.i.dıml.aın ile Trakyanın muh • 

Çanpazarköy panayiri au.uldu telif bö~elerinde merkezi dikim 
Dört gün devam eden Çanpazar Y&'JXllıştlr. 

köy panayirine et.Taftan hayli sa- Şarköy; Meriç ve Edirne bölge • 
tıcı gelmiş bi:rçdk yerli malları ser !erinde mu.tı~ böcekç.ilere mec -
~·Jere 4oonan~. ~ güzel halılar canen !kükürt dağıtıldığı gibi bö
ve kilimler t~şhir edilmi~r. Fiat.. celk hast:alığının C>nüne geçilmek 
lar çok yıüksak oldu'?undan hay. ·Q!n icah eden dezenfekte de yapıl
van satışları biraz gevşek olmuş, ınıştır. 
d.cri (i.at1an h•ızlı gi.ttiğinden man- Bölgenin üç yerinde açılan fenni 
da inekleri 200 ile 350 lira 10rasın. inficar eıvlerinde halkın getiı"diğ'i 
da alınıp satılmıştır. 407 (kutu böcek ruhumu fenni u. 

su llerle meccanen in.f.:car e1ıtıi-ril • 
Bir lıöylii çam ağacı altuatla miştfr. 

can oerdi Şehrinti2de açıldığını bildirdi 
Bıoyabad (HtE'USi) - Boyabada ğim böc€!kç.i.ıiık kursunda yapılan 

bağlı Tepe köyünde İbrahim oğlu nazari ve ameli imtihanda 33 tale. 
Mehmed: Albay dağda çam ağacı be muvaflfak olanuştur. 
kese~eı.n ağaç üzerine yıkılmış ve Böcclcçilik istasyonu bu sene 
altında atalan Mehmed ölmüştür. muMaç ıböcekçi'lere tevzi edilmek 

üzere 1000 lkutu t.ohum ~stihsal et.. 

Şibinlıarahisarda belediye 
Faaliyeti 

melde meşg~ bulunuyor. 

Parti mülettifi Osman 
Şahinba~ Kafla 

Ş. Karal.isa:- (Husu~) - Kay. 
makamımız Halil Tufan munzam 
olarak be1ediye 'l'Cis vekaletini de Kaı {Husuıti) - C. H. Partisi 
"fa etmdtte ve belıediye işkrine ö~ mıntaka müfettişi Edirne saylav: 
zel bir önem vennelttedir Her haf. Osman Şahinbaş kazamız parti teş 
ta belediyenin faaÜyenin faaliyet1-e. ki!atını teftiş ed·ere'k Finikeye hare. 
ri arasında yeni döıen.en yollar, in. et etmiştir. 
fil edilen helalar veeair imar işleri Sıhhiye müfettifi ve ııtma rr.Ü

(hep 'biır. seneye yakı-n zamanın malı.. cadelc v~yet .. r:İ•İ dahi kazamı2a 
f sul'tcrichT gelerek donmuş.tür, .,,,.., 

Takt'lben «1800» kilo ıığırhtında. blr danir ile 200 met.re boy ve 35 l\1/l\l 
ıı:uı.raııcb IWr slnclr alına.ca.kt.ır. Elinde bu mabıeme bulunanların en &"eç l 8/7 / 
942 i'UnüDe k.a.dıa.r Kasun,pa~ Deniz Le vazan satın alma. komisyonuna müra. 
caa.tla.n. cı7 644» 

Ahmedin zoru artıyor! 
500 ad~ sephlyc pmandırasına ald ı.t/'7/94-2 tarihinde J8ıl>ılaoatı itan ecll. Her iki pehlivan da gü.I du. Alta düştüğü zaman da m 

len kapalı zarr eksllımesi .ıörülen ıwuma büıaen du.rdurıdml.!$1w-. «7570» rcşe başladıkları dakı:ıcadan .t,ba- kemmcl d'inlcnıyordu. Müdafaa gü 
----- ıen daha birbirlerin. atlar rıa a.ın- r~i yaptığı cihetle yorgunlugı...n:.ı 

4tO kilo nytlnyallı dolma. mamışlardı. Güreş başlayalı o ka. iizerıne yorgunluk 'katımıyordu. 
&ao » » ayşe dar çok olmamı-.:tı. Ancax yırmi da Bır aralık Yıldırım. tehlike geçir. 
soo » • Barl:nın7e ki'ka kadar olmuştu. Fakat Kara di. Hasan, bir fırsat bulup haı.mı.. 
300 » Gül reçeli Ahmedle Hüsmenın gürcşı altaıta nı budayarak a..tma aldL Ve. bek 

1 - Tahmin <1lıınan mecmu bedeli ul8Z5.ıı lira olan yakarıda cins ve mil<.. µstüste heyecanlı devam ed"yordu. letmedcn oturak k.ün.desi alarak a
tar-lan yazılı dörl. kalem konserYe ersa!un 1'7/7/942 Oııma l'ÜDÜ saaJ 16 da I'i pehlivanın alt gü~eş' çetin o .• ~ı~mak istedi. Yıldırım, tehlikede 
paarhklıa etısiH.mesl ya.pılacaktır, du. Ahmedin elinden kurtulmağa :_dı. Bu hali görenler et.raftan l.>a.. 

2 - Şa.rtoamesinl görmek ıste>-enlıerin tıerwün ve pazarlıia iştirak edecek.. savşan Hüsmen, nihayet ek paça gırmağa başladıları • 
ıertn de belli Pıı ve sa.at.te K.aaım,paşada bulıawarı kom~ uZ1175ı1 luırua. kaparak doğruldu, kurtuldu. Ah- - Ha. Hasan! 
luk ıııa.t.'i temlıı:ıtlarlle birlikte nlÜne&&tları. «'7645• med de paçasını 'budayarak aldı. :-- Aşır kündeyi! 

.Bu suretle güreş tekrar ayağa inti llki tarfın wrlaması mütiıiş ol. 
nooo ..ıeıır 40 No. makara JUUM beraaa Jar91 HM 

108 » Çiftli c'binlik 
~ kal etti. İiki pe!hliıvan ayağa kalk- du. Hasan, son bir gayretle hasmı. 

\ tığı zaman bermutad gene ııarala- nı aşırnıağa savaşt}'Qrdu. Yıldırım. 
rıriı savurdular: oturak 3cündesin<len kurtulamıya. 8 • Büırtik kuplu k.&ravaaa 

34 • Kuplu :ruvarlak bl'avaaa 

20 • Madmi sur.ıbl 
1 » Çay kazanı 

! » Yemek t.encereıd 

8000 • YuvarlM. clemlr halka 
atot • Pef\:ln çlvi.ıd 
68tOt • n pulu 
ızoeo • ona perçin J>Gl.a 
52000 • Küçfil perçin pula 

400t lt ~- ya.nm 1Uftl1at hallıa 
4000 • Ktiıçiöt yarHD yınarlak bala• 
fOOO • Yarım )'UVIU"lak ma'ul toka 

40M • Çlft tli.IU toka 
150 kilo Ai ipliif 

'Jf • S&nl(I l,plitJ 
ıoo Mi. Beyaz aırma teri\ 

6000 • ı..-.. fCl'Lt aball 
65eot • Palet teridl 
80000 • Tltt eerU 
19000 » Yiin terU 

3000 • Kol u!an 
1000 adeıl Kenar derisi 
4IOOG » Düime halkUI 

'700 Mt. Şapka şeridi 
990 aded. Mukavva 

Yızkand.a 7aulı "ıs" kalem muhtelif cins malsem9al:n l'r/'7/9U Cama ri. 
Dii saat 14 de Kasımpaşs.ıb bulunan Denls IMUllD •im alma lııDmlsyonan. 
4a. panrlıkı yapılacatından lst.eklilerhı belli • ve aaaüe meaAr tııomis7on& 
IDilıra.caatlıa.n. «7643• 

1 - Beher kilosunun tahmin olunan hedell ın ltana9 ıo •Mim olan 40otO. 
kilo .abunWJ, ıo.Temmm.94! ıoa.rlesl sünü IUi 15 dıe pua.rlık1a elılllKmesl 
ya.pslac&ld ... 

ı - İşba 40 tGn sa.bunun tMmmı bmlt.te tedm edllece~. 
3 - tık teminatı 2616 llra olup prtn&mesl bel' l'ÜD 115 bsat bedel mukabl. 

Unde lııoml.,rondan alınabilir. 
f - t.teklllerln belli l'iin ve aaaUe Kuız ..... 1'ahınu .....,_... ilam 

b•lu:rm•1ın. (752%) 

- Hayda Afıımed be!.. cağım anlayınca yorgun hasmına 
- Hayda Hüsmen bel. bir sayvan.t aşırımağa Aarar verd~ 
Aıhmedle, HüSlll€'1'l.İn güreşı ha.. Ya yenilecekti ve, yahud sayYcınt 

kika.ten enteresandıı. Demir Ha- ıışıracaktı. Eğer Yıldırım. sayvnnt 
sanla YıJdınmın güreşine kimse aşırınacla muvaffak olursa yüz<l• 
bakmı)'Qrdu. Demiır Hasanla YıL yüz Hasan altta kalır ve mağlCıb 
dLTLill adeta lboğuşuıyorln.rdı. De- düşerdi. Falkat sayvant aşırmak 
mir Hasan. canını dişirıe taknuş kolay bir şey değil dl. Hasan kü n.. 
yenilmemek için cebri ne..fs edi. deyi aşıram.ıyacağını anladı. Aşır. 
yordu. Yıldınm, hasmının yoo-gun sa bile bozu1k düzen aşıra.cağı ci.. 
olduğunu bildiği için durmadan bet.le sayvanta düşec<'.~'İni sezdi. 
hücum yapıyor. Bir an evvel has. Bira.Z daha kündeyi oorladı. Etra~ 
mını daha ziyadıe yıprataraık tes. tan durmadan bağınyorlardı. 
liminefs etmesine çahşı.yordu. De- - Haydi Hasan! 
mir Hasan, ~ kavi iıt canlı idi. Bazıları da şöyle bağınyordu: 
Aynıi zamanda fevk.al.Aıde inadçı ol - Hasan, sayıvanıt1 kolla! 
duğundan loolay kolay pes <?dip or Niıha~t Hasan. kündeyi çözdn. 
tayı terlcedeceıklerden değ.ildi. Y1ldı Fa'kat bu sefer de sarmaya girdi 
rım. hasmını üstüste bastırıyor f3- YıldıTıın., doğrulınuştu. Yorguı 
kat mağlıib edemiyordu. Bir kr>- hasmının a1Wdan "ka1kamıvordıı 
layını bulup Hasan ayağa kalkıyor ( Arktı.n var) 

M. M. Vekaletinden: 
1485 IQ'11ı kaııuna ı6re bu ııene barb maliillerile tellte 1eUmleriıla lsabe& 

eclen lkrambe m.ikclarlan qai'ıda ıösMırUmleür. Paralann claiıhlıe mMdetı f 
&J' olup riinJıerl ma.bal.li ikramiye &eni ~ a.JTJoa illa edileoe. 
tinden IBw.ak ııUılb&elS knlat sam&ı:unda (rapor, remü aened n .uertnde: 
ki 1Jı:nml1e teni cWuderi!e l»ldlkie) Ddll o1ıl1*kn lınmil"• tefti kom1' 
ronJanaa mürac&Mları. 

Lira ıtr. Un Kr. 

1. el clereee sub&7a Z76 50 1 cıl 4'lloeoe en 111 %5 

.2 » • lt Hl IS ! • • • lH 8f 

3 • • • 193 55 a • • • ', a 95 • 
' • • • 115 90 t • • • • Si 

5 » • • 118 zs 5 • • • il 65 

6 • • • 111 .. • • • • n 61 

(Beher _.... aUeel .. il rer lira •'•• .......... r 
_,... ,.,., 



ol. 
mı. 

un. 
ya .. 
ın• 
rdi. 
ant 
ant 
:zxle 
lCıb 
ak 
rı. 

ı r .. 
cL 
di. 

·af.. 

16 Temmuz SON POSTA Sayfa S 

e f -•z -1. a 
~------.....:=:..-------------------------------------------~--------------------~-J 

/ Çiftçiler iş başına ! . 1 
Bu Sabahki Haberler 
iimİİİİıı..iiiii ...... ıiiiliiiil .................. ... Askeri vaziyet 

Londraya göre: 

Baslar 
Bogaçar, 
il owo 

şeb ·rıerlal 
boşalttılar· 

A ma lar Rostof a 
10 (m. masaf ede 

============= 
Rusların ikinci 

müdafaa hattında 
tutunabilecekleri 
şüpheli imiş! 

(Ba,t.a.rarı 1 inci sayfada) Haber ald~ı.ma göre sayın Baş.. (&,tarafı 1 inci sayfada) bir müdafaada bulunmava acabe 
lelin seyix ve hare'ket!erine intL veikil milli elkonomiy..i Hgilendircn Sovyct grupuna çok ağır zayiat mu'ktedir olabilecekler midır? 
bak için alınan bu knxar her za. başlıca işlerdoo bir kaçını daha verdirilmek'le beraber bu grupun Bu suale tam bir cevab verebiJ. 
man olduğu gibi bu defa da millet ele almıştır. Bu işler hakkında a.. 125 tan'kmın da tahrJıb edildiginı mek için muktazf maltlmata malik 
menfaati, hak ve adalet gözönü~ lınacak tedbir ve kararlar da önü: b.Bıdimıektedirler. Aynca, ürelin değiliz. Yalnız nazari olarak şun.. 
de tutular~ aı-lıınımıştır. müıxlclı:i günlerde sıra ıle unıumı şıımal ve şimali garbisinde mlıhim lan söyl.iye'biliriz, ki Volgn ile 

Kararlar e1'fıra arzolunacaktır. Sovyet lkuıvvetlerinin yap.makta Ros<..of arasmdaki bu mevzi tabia. 
Bu '.karar, müstahsilleri hemen J Diğer taraftan gene milli ~ko- o~?~ar.~ şiddetli taarruzların ten çok iku\r.\•etlidir ve geri inde. 

lk.a:ıniılen Tfu1k köylüsü olan hu. nomi cihazmın sevit ve ıdaresınde pus'kurtulıncleri sırasında ve 5 Stalingraddan başlıyarak Rostofa 
bubat fiatlanna takriben yüzde vazife al!Jnış muhtelif daireler ara- Temmuzdan 13 Temmuza kadar bir şube vermek üzere Kr:ısnodar 
elli zam yapmağı hem hakka hem sın.da daha sıkı blı- rabıta ve ameli t:ıı'hrriib edilen Sovyet tnnklan sa. ve Novorosiskiye kadar imtidad e. 
ada'.lete hem de milli menfaate uy. faydalar temin edecek ahenkli ~r ~ının da 446 Y? baliğ olduğunu den arzani bir demiryolu ile bir 

Bir Amerikan gazetesi böyle .gunbu bulımaktadır. Bundan baş'ka işbirliği tesis5 hazırlıklarına geçil- ıl~eyl~=ır}e:. b h ~senin bulunması, higwz _ Amc-
• • • • zam, ıbu sene alınmJş ve alın- mişt:ir. . an. e uı; erı~~ u aber. nkalıların İran üzerinden gönder. 

bır hattın mevcudıyetını makta olan 1942 senesi mahsulle- Tatb:k mevlkiinde olan bazı ka- lerı, talnb hare'kebnm devam et.. ~~ oklukları yardım nıalzeınc. 
muhtemel görmüyor rine de teşmil edilmiştir. Yine bu nunların ve milli korunma kanU- mekte olduğunu bildirmeleri iti. sının bu hattın icnb eden no'ktala. 

. . • karara ~e küçük ç:ftçiler mah. nuna dayanılarak neşredilmiş ba.. barile şü.phesh: _çok ~imdirlcr. rma. 1_lisb! bir kolaylıkla gelebıl. 
Vışı 16 (A.A.~. - Bernden na: sulllerinin yüzde yirmi beşini, orta· zı kooroinasyon kararlarının bu- Fakat, f{ene muphemdırler. Mese- mesı imkanının mevcudityeti bu 

ber al~ına gore N~~-York He: çift.çiler yüzde otuz beşini; büyükjgünün ihtiyaçlarına uırgun su~e::tte la; Doneç kavsi garbındaki Sovyct kuvveti daha da artırmaktadır. Bu 
ralid Tn!bune gazetesmm askerı çiJlt.çfilcr yüzde ellisini hükumete tadillerine gitmek için tetkikler kıt1alarile Rootof hakkında hiç rn-evzıin :w.y.f noktası evvelce de 
mütehassısı Ruslann cenub cep - bu yüksek fiatla satmağa mecbur. yaptıl1tılmaktadır. Bu .ctüdler kı- malumat vermedikleri gibi takib yaztlı.ğımız .gibi Rostoftan Kerç 
hesiın~e .ma~ ~rl~ları .. ve topçu dur. Bu yüzdeler ekinlerin orağa sa lb"r zamanda tamamlanacaktır. ~esinin son !lm1.k seki~ saat ~- boğazına kadar imtidad eden mü-

Londra J6 (A.A.) - Sovıyet Rus mev~erıle ~~1 bır muda.faa hat geldiği zaman yapılmış veya ya. Bu hazırlı'klar ve e~üdler?en alı- ç.ınde hangi hatta kadar ıl<?rlem~ş bimce lbir sahanın açık bulunması 
d M :ıw taarruzu dana büyük tı tesis cddbilmış olmalarını pe'k pılaca'k tahmınlcr üzerinden hesab nacak nctice'lere gore ıcabında olduğunu Yc1ev çdk umuınl lbır ve .Ailmanlarla müttefikler"nin 

~~et ~c e~uvvet göstermektedir. az muhıtemell görmektedir. Se~b edilecek ~e müstahsiller bu mik. te:Şkil.atta ve kadrol~:-da gerekli ş~il'de bildir~emektedirler. .Ke- Kcrç lboğazı üzerinden tec:ebbüs 
240 kilometrelik bir cephe boyunca olarak ~Rusln.:ın rnalzem~ye malı~ tar.tar içın bor9landırılacaktır. değişikliklere tevessul olunacak- zaliik ibu teb~lerde, 'V?roş~l~- edecekleri bir hareketin bu mev. 
devam eden bu taarruzda Alır.an- olmadıgını .~e~clktedır. Bu mu Hü'.kUmet, bu yüzdelerle resmi tır. . . grad ve Stalıngrad .ş.ehırlerını? ziin f{erilerini ehemmiyetle tehdid 
lann 80 motörrac tümen; diğer tü- teha$'.S~ gore Tım()Ç€nkonun mak teşeıl&üllerin ve muayyen büyük lstan'bul. ~r ve .. A!1~.ra. g~b: ~ bulund~ları bılı~e.n tehlı- edebilmesidir. 
menler; 4-000 t~; 3000 tayıya~e s~<lı. yenı kuvvetler ve malzeme. ge .şelıirleriın iaşesini üzerine nla. nüfus lkesafot.ı ~~a~ b_?yuk .ıst.hlak kem.n ~.~. ~z saat ı,pntre ne Alınanlarla müttefiklerinin bu 
k 11 d lkl nı Moskova tahmın lıncıye kadar Almanları Stalı - cakt1r. :merke7j\erindc onumuzdckı kışa 'kadar bü~'Umuş ibulundugu hak. hatta cepheden taarruza başladık.. 
~:~i:rı nograd ve Vol,ga hattı önlerinde Müstahsil !borcunu ödedikten kadar pahalılık yüzünden . hasıl o- kında en ~~~k b:X ~. bile ?'~ ian sırada Ta-ganrogdan Rostofa 

Bu gece yarısı Moskovada neş- tutmaktır. .. sonra elinde ~alan bütün hububatı lan iaşe wrluD...qannı hafıfile~cek tur ve butun . b~ .muphemıyet, doğru bir !hareketle Kerç boğazını 
redilen Sovyet tebliği Rusların G~ne bu mt~~hassu;a g.öre. bu iaşesi hükumet tarafından yapılan ve fa!kir halkı koruyacak CNil ve hasın~. beıiıaı;gı .?ın- ıpucu ver:n~· şaıika atlamak suretile bu hnttm 
Voronejde düşmanla şiddetli çar • Yer:: hat't.m muda~~ası imkansız .şe!hirler haricinde satmakta ser. ameli tediHirler alınac~~tı~'. A,,. mek. ı:zere hiç şuphesız ge~ ıltı- gerilerini tehdid edici dığer bir 
pısmaJara devam ettiklerini ve Bo degıl, fakat pe'l<" guç ola<:aktır. bcst olacaktır. Büıyük MHlet M:clisının 3 zamıdir. . . . . hareKeti ayni zamanda yapmaları 
gÜçar ile Milerowoyu tahliye et - Yu'k.arıdaki ikararlar alınmadan ğust.osta nktede~i • topl~ntıya . Yal~ız, bır n.ok~ tasrıh ~ılmış. kuvvetle anuhltcmeldir. Sovy.elerin 
t'ıı:kleriıni bildirmiştir. evvel memleket hububatının, mem arzedilınek üzıere hükümet aııruna tır; kı çok genış bır cephe uzerm- cePhe müdafaaları sırasında bu 

Voronej şimalinde teşebbüs Rus leket ihtiyacına yetip yetmiyeceği sıruia fayda gör~üğtl ~nnmıi ted. de devam. et~rilmeğ~ .. uğraşıl~n harekctılcri de durduracak kara, 
ların elindedir. Almanlar sol yan.. Hoare Balishanın tetlk"k edi~ ve yetmiyecekııniş bir1eri birer pro3e h:ılınde hazırlı- ibu çolk. şiddetlı ve bu~k takıb hava ve bilhassa deniz kll''Vet1e. 
lnrmı müda:faa için başka yeıler. giibi düşünül.er~ kararlarv alınm.a- yacal.."'tır.v .. • . _ _ hareketi esnasın~a . çe.~rme ve rinc malik olup olmadıklarını bL 
den kuvvetler getiıımektedirler. şayanı dı.kkat bı·r sının dahn ilitiyat!lı olacagında ıt.. Saraooglu hukumetı Buyuk ·yarma harcltetlen birbınne k~rış. ze ancak önümüzdeki günlc>rin o. 
Almanların Slalinogrnda karşı ti!ıık edilmiştir. Millet Meclisi huzu:~Jldıı . beyan- mış, ?u .da m~aTC™:le:e y.enı ve layları gösterecektir. K. D. 

yapmaktn oldukları nareketi Rus- ~u ıiyi haberleri bize veren namesini okuyarak ıüm:ıd ,ı;ter'kcn hususı bır ~l .ve~tir. 
}ar ş'mdiye kadar yaptıkları en makalesi mP~3 l':U tavı::"ycde bUl!.JllllVOr: ayni beyannamroe fevkaıad~ ~- Şark Cep'hesının Cenub ffitntaka. 
büıyük oyun diye tavsif etmekte • Haydi çeftçiler, İl batına .• har. zanç vergisi hakkında ~e duşun- sı ha"k!kında son kırk sekiz saat Rusyada harb gayretleri 

gevşedi mi? dirler. · manlannızı istediğiniz yerde yapı. düğünü de işaret eylemış b'.ıluna- i~inde MoSkova ve Londrada pek 
Rostofa 10 kilometre kaldı <(Almanlar Volgaya varırlarsa nız ve neş'e iç.inde yeni ekim hazır. cakt1r: . esaslı mallı.mat vermemişlerdir. 

St0'1dı()1m 16 (A.A.) - Havas bil- R l '"tt f'kl · d mın lıkla~ına koyulunuz. Ge~n zorlaşması karşısında Buınuınla bel'aber, Alman kuvveL (Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
diriyur: Rosoof ile Taganroğ böl. us ar mu e 1 erın yar 1 

Yeni kararlar alınmak üzere sabit '.kazanÇlı sınıfı t<:şldl e<len lerinin Voronez şehrinin içme gir. tahaldkuk ettiımek ıçın, harb sana.. 
gel.erinde Alımanlar esas.11 terak • dan da mahrum kalacaklar)) Ankara, 15 (Hususi) - Saracoğ. memurlan 'korumak iç:ın ~u ~,lın diğini ve ~ehiT dahilinde ve civa. jiinm muntazam çalışmalarına 
kiler ka'V1('i€'tmiışleroir. Alman zırh~ Vışi 16 (AA.) - Bernden bil. lu hüikumetinin müstahsil Slrufı başında alınan maaş ve ucretler.e mırla şiddetli muharebelerin ce. mRni olına'ktadırlar. Bu gibi hare. 
lı kuv:vıcileri Ta,ganroğun son nok- dirildiğine gfüe eski İngiliz har. ollduğu katlar müstehlik smıfı da znm tedbirine ilavetıen ayni sınıfa reyan etmekte olduğunu sakla.. ketler vatana ihanet telakki ed~ 
tasıına geılm· lerdir. biye nazın Hoare Belisha Sphere memnu:n edecek lkararlarından lbL malh'cl fia:tma Ilı! sure~le ~y~ek ma'kta artık onlar da . fa~·da gö.r- mektedir. 
Alınan zırlllı kuvvE>tleri Rostof. adındaki Amerikan mecmuasında rincis bugün ilan edihniş bulun.. ve giyecelk eşyası le·n .. ı edileb le- memış olacaklardır kı bunu bıL Bazı müessese müdürlerı de va. 

dan ancak 10 kilometre uıaktn _ neşrctıtiği. bir makalede Rusyadaki mak~adır. ceği de tet1d'k ohınnıa:ktadır. d~i~~erdir. . . . tan için çalışmanın ne olduğunu 
dırlar şimd.ki durumun vahametini te _ Butün ibu haberler bırbırlerıle anlamamış.1aı:ldır. Baz.l part: aza-

K~t'i aafh.a yakla§ıyor ! barüz ettirmiştir. Ona göre asıl D "' h . F al<ir ailelerin çocnklarma karşılaştır 1dıgı tak.dirde .. şu neti- lan da işleri ciddi tutmnınnktadır. 
Stokıholm 16 (A.A.) _ Mosk.o _ tehlike Ahnn.nlann petrol kuyu • OgU Cep eSI celer meydana ıgelır, mutaleasm. lar. Muharebe bizden aem:r gibi 

Parasız Şeker tevziatı dayız· disiplin ve birlik istemekted"r. Par 
vadan alınan haberlere göre Al • larmı zapte~elerindoo fa.zla ~us (Ba§tarafı J inca sayfada) 1 _.:_Mareşal Fon Bock orduları. ti az.alan temb lik ve lakaydiye 
man ordusunun Rusyada devamlı ordusunun ~ .. oldan mahrum kal. Hava kuvvetlerimiz geri çekil- ba~hyor ı..:: ··k f.fak tl,...· ve bu ~ ... ; olmalıdırlar. Her şey: kon-. d k rıf tind ı · g lmek y nın uuj'll muva ıve =ı ........ ... 
ba.Skısı i€ihılikeyi artırmakta ır. ması e) ıye en ' erı e - me'kte olan düşman kıt'alarına ordulann Mareşnl Tımoçen'lronun trol etmelidirler. Demiryolları. 
Rus halkı gün geçtikçe bu tehli - te'(fr. . . :kar.şı taarruzlarına devam etmek- (Bqt~ı 1 inc.l sayfada) Don ne'h;inin iki taraiile Doneç su yoHan muntazam çalışmahdır. 
q~eyi hissetmeldtedir. Allmanlar Volgayn erıştıkten son tedırler. Rostofn yapılan bır gece ra ,J.f~er verı11!1ıY~c:;ek~:· k t nehri arasındaki kuvvetl.erini yrı.r. Harl)n neticesi buna bağlıdır. 

Pravda gazetesi Rus askerlerini ra Ruslar . ~tx~l<la~ ~~hrum taarruzu netıcesinde şehirde ve .. 11• uyet tevzıat ıçın. ~r şe ~~r a- ma ve çevirme harek~tlerinin her Bazı demi:ryolları işçıleri yükle-
teşci edici ma'kaleler yazmakta ve kaldıkları gıbı muttef ıklerın•n yar demiryıolu tesıslerinde geniş yan. cırı ıle anlaşaca'k ve i:k şer kıloluk şeklini tatbik etmek suretile ımü- rini boşaltımamakta veya istedik.. 
\latanın tehli'kede olduğunu tcba- dımilarından da mahrum kalacak. gıclar çtlrnnlm•c:.tır. pnlkeUer lhazırlatılacaktıT. Bu pa. t d: hırpalayarak cenuba Ieri ,ıerde boşaltmaktadrlar. Bazı 

• "Y ketl h . tl . 'l ema .yen ,, 
rüz ettird"~ten sonra kendil~r n • lardır. Voronej köprliba§ına karşı yapı- er ayı~ cemıyc erın~ ven e. doğru ilerlemeğe çalıştıkları ba. siyasi şubeler de. kendiierine dü-
den fcdakiırlık1ar i.c;temek.~dı.r. .. Alımanlar ileri hareketlerini de. lan mühım düşman taarruzları ge. ce'k v~ cemıyei'!7r vasıtasıle yuk~- riı:dir. şen vazifeyi yapmnmak.tad rlar.11 

Kızıl Yıldız .gazetesine gore mu- vam ettinn.eseler bile Kızıl ord.u- rı puskürtiilımüş ve Sovyctler 38 rıdakı evs~fı ~aız ol~n çocuklu aı. 2 _ Ancak. Mnreşal Timoçen- Bu yazı. Rusvada harb ga'\Tet. 
cade1e kat'i safhasına yaklaşmış- ya in<liriıle.n bu darbe tesirin" hıs. tank kaybetmişlerdir. piyade ve lelere ~vz.ı edilecektır. konun ocdulan da çok müşkül bir lerinin .gevşeddği hissıni vermek-
tır. settirece-ktır. tan!k teşkilleri Voronejın şimali Tevzıat lhazırlıklarma derhal duruma düşmüş. pe'k ziyade sıkış. tedir. 

Londraya göre . . ~i!Y .... ıntleki Sovyct kıt'alannı başlanmıştlr. Bu hazırlıklar pek mış olınalarına rağmen henüz bL ~------------
LondTa 16 (A.A.) - İn~liz as - roff ve St~lı~o~adda A.lman ılerı yok etmişler ve 125 düşman tankı Y~kın<la ikmal edilcr~k şeker tev- lineın şe'.kilde panik yapmamışlar. ""' 

keri müteha'SSls1arı 1942 Mki bü- har~et!lerı gıttikçe derınleşmek - tahrib eylemişlerdir. zıatına başlanacaktır. dır ve bu kadar ağır iayiata uğra- lstanbul borsası 
-,ülk Alınan taarruzunda H.usların tedır. Bu sene muharebelerde. ba- Cephenin merkez kesıminde dı'ktnn sonra dahi birçok kesim- ----
çe'kilımek zorunda kalacaklarını riz fa~ ,RuSların m.u?tazam bır su düşmanın mevzii taarruzları aklın Japon h 3.rİCİye nazırma ler<le hatta kendilerini feda et-

15171942 
a~ılış • kapanış fiııtıarı 

valktile sövlmn:c:.lerdi. retıt.e r~c at etmelerıdır. 1 • kalımıştır. . .. h 1 d mek pahasına inanılmaz b3r inad ı-----------ır::::11-
H&rliselcr aske't"i mürtehassıslarn İlerlıyen Aln:ınn askı:r.erı ccsed. Orellıı şimal ve şimali garbisın. gore ffiU asım arm urumn le arckı nı1Yıarebeleri yapmakta 

aık vc>rdirımiştir. Ruslar bazı nok- lerden ve beyıgır lcşlerıııden başka deki kesimlerde 5.13 Temmuz a. (&,tarafı ı inci sayfada) devam etımektedirler. CEKLEB 

talar.la ···arı..; ..... durumdadırlar. Ros- biır şey görmemektedirler. rasında cereyan eden muvaifakı- So'T'\Mt ıkıt'alarının en buhranlı 
u • awu 6 Şnrlki A~ muharebesinin basın. ·.1-

yetli çarpışmalar esnasında 44 da Amerikan ve lngiliz propnganda zamanlarda ilile eserlerini g~er. onıtra 
&oılıt n 11o • ~,. ııe 

ı Sterlin 5.24 

Mısırda harekat 
hafifledi 

'R•d.arafı 1 inci savfada) 
Merkez ve cenub kı;siminde dev. 

tİıyelcrıle ke~f kollan mahdud ölçü-
4e faaliyette bulunmu~lardır. 

Alman tebliği 
Berlin, 15 (A.A.) - Resmi teb 

li". 
g. ı 'liz 
Mıstr cephesinde mühim . ~gı 

kepf kuvvetleri cenub kesımınd~ 
Yapı!an bir taarruzdan eonra gen 
püSkürtülmüştür. ---o----

lkinci cephe meselesi 
tekrar tazelendi 
(Baftarafı 1 inci &ayfada) 

e;tltığini söylemiştir. 
Nevyor!k Times gazetesi is:. 

Rusyanın aslkeri durumuna tahsıs 
ettiği bir analkalede, Ruzvelt ile 
Molotof arasın.da yapılan göri.!ş
meler esnasında Ru.zvcltin ik~nci 
bir cep91e kurmak hususunda Mo
lotofa hiçbir vadde bulunmadığı. 
nı ve böyJ.ıc bir taahhüde girme
diğ"ni yazmaktadır. 

Bulgar ra~su bugünkü neşri. 
Yatında, Nevyor'k Timcs'in bu ya. 
zısuu ele alarak; di}"Clr ki: Bir za
nıan lar açılacağından güTültü ile 
ıhabsedilen ikinci cephe meselesi 
artrk bahis mevzuu teskil ctmivor. 
Dendrasikrin bu hareketi, kuv
vet ka;rş!Blllda vadini inkar et
nıeiktir. 

Be1ediye, meyva ve sebze 
ihtikAr;ıe mücadeleye 

başladı 
(Bqtarafı 1 incı sayfada) 

yar satıcılarda % 25 1 lfıvesile ya. 
pılacaktır. 

ıBır azami kar had:leri, satılan 
mey.va ve sebzelerin nakil; çürü
me; bozulma; muhtelif semtlerde 
dükkfun kiraları gözönünde tutul
mak suıreti.le tesbit olunmuştur. 

Bütün mana:v ve seyyar satıcı. 
lar bundan sonra ço:k sıkı lbir şe. 
kilde kontrol edileceklerdir. Tes.. 
bit edilen niSbetlerden fazlaya sa. 
t~ yapanlar şiddetle cezalandırı. 
lacaklardır. Halden geç•r:lmiyen 
meyıva ve sebzeler de, hal fatları. 
na göre satılacaktır. 

Hazin bir ölüm 

So\"Yet tankı tahrib edilmiştır. sı, önümüzdeki 3 sene zarfında müt me'klten ~eri kalmadıkları bu bü. ·"·w.Y..-
Alman hava lnıvv~tleri Mur- yük mukavemet !kabBiyeti Ö)~ie cmenw 

mansk hava meydanına taarr.uz tefik'lerin 1-ıa;rlb hazırlıklaıını tamam J?(jrünüyur. ki Timoçenko ordulnrı \ladri4 JtO reoe&a 
ederek !hangarlara ve garajda bu- lnyaeaklarını. sonra taarruza geçe büyük kıSinmm Sta1in.grad • Do- khoba ıoo lnee ILr. 
lunan tayyarelere tam isabetler cek:lerini iddia ediyordu. Son zaman na._c&aya _ aşağı Don nehri _ Rostof Bil' altın lira 
kaydctmişlıerdir. larda bu memlekeı1er, içinde hulun- musta'hkem hattına çekilip yerle. 24 ayarlık blr gram kiilt1e 

Takib muharebeleri duğumuz senenin en nazi'k sene ofa .. ı::eccbilınesine im.ikan verecektir. altm 
Beron, 1 S (A.A.) v- ~l~~n or. cağını ve haıh·n &ibetini tayin ede Timoçen!ko orduları bu kadar 

ıtt noıu ısı.ıo 

llO ı.-n.r. ft. S0.70 

30.85 

12.9375 
31.16 

uı 

Eabam Ye Tahrill.t duları v ba uma~d.anlıgı bıldırı~or.: ceğini söyi.iryoila:r. Bu yeni durum hırpalandıktan sonra adeta ikiye 
Dogu cepheSin n cenuh kesımm- Ang'Do S laso memleketlerinin avrılmış veyahurl şimdiki halde Sıvas • Erzurum Z.7 20.-

de yeniden cephenin bütün .genişli. d .. As- adak!' d 1 h . t Orel ile T""1'!'lnrog batısı arasında. Anadolu Deml17olu ı ve 11 32.50 
.. . d .ı.~ k l k d ogu ya ı C'Vam ı ezıme • ....,,~ . _ _ 2 glncl" urın"""n ova 3nma ta ır. . . b hk d ki parçası daha zıyade buyuk bir Merkez Bankası 15 .-
Bütün bu mubarebelenn mümeyyiz ter nehcemde çok sa ırsız. uy. ~~~· d V ı... t D a -

.. b ı d '-'' 1 ıa ttir ce'b ~ın e o16aya ve or a on 
vdı Alman ·ıt'a:ıarının seri kıt"alar maga aşıa lıqar na a me · eti ·ı b"lıni 1 So et NOT: 14 Temınu 9'2 taribli bUl. • , d • 1 . d doWU g n e ı ş o an vy 
tarafından ricat )~orlar! kesı1en düş. Nazır, .Mihver .~v.~t en .. uru. cephesinin sarsllmış bir hale gel. tcnııe Pt"Jıeta fiyo.tı UJ.9375) obcak 
man toplu1ukilarına bırdeııbire hü~ rnu?un el an ç.ok ~üsaid oldugunu İ.$ bulunan cenub iiusmmda bu iken 3·:anlışlıkla 12.89 çıkını tır. Ta • 
cum etmeleridir. Şiddetli aT<icı ~- behrttikten sonr.a .. Bır~anya yolu~un ~at.'ta verle..,<:e'bilseler bile Alman. bih ederi%.. 
vaşlar esnn.smcla düşman yıokeaıL bpnnmasını muteaıub _ Çung:O_:ı~ 

1 1 
••ttefklierine karşı devamlı \.._"'111._ __________ _,_J 

tnemeğe Qa'lışmış ise de her türlü rejimi vaziyetinin pek guçleştığını ..:.a_r_a_m_u _______________________ _ 

mukavemeti ıkırı.llmış ve bu esnada söy emiş ıre sözcr.ni hiur:r.kcn Japon K • b } ,r • ]""' • d • 
yıalnız lbir tek Alan teşki1ı 12 düş.. yanın durumu, kaya gibi sağlam oıL ayserı e e ıye reıs ıgtn en• 
man takını \ulbdışı etmiştir. dub"llnu ve haklı dava uğrunda vu. Ka)seİi Belediyesine ibUsas me\kllİ \·c 300 Ura ücretli milhenclls veya yük. 

Sovyet tebliği ruşan Japonyann zaferinden hiç. ş~p sek mimar alına.caktır. İht.isı-; mevkilnl haiz olmayan muhendl "' a liiksek 
~ ... imirin tanınmış tüccarlann. Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet he cd'~emiyeceğini ilave eylemıştır. mimar da barem derttesine göre al:ıbllecetı ücret.le tayin olunabilir. 

d 'ıF"Cevdet İpekçin"n oğlu Meh • tebliği şöy'le demektedir: .... .. .. Tnlib ol:uılann 3o.7.9U tıırlhtne kacla.r lk1S3 tercmncl halleri ve rotoğnı.flı 
an İ inın kardeşi Fcı.hir ve İh. 13 Temmuz gÜnü hava 'kuvvet. zin işgal ettiği çevrede l O gun su~.e~ ıstlclalarile Kayseri Belcdlrcsl reisliğine müracaat etmeleri ilan oulnnr «7577o 

med · ~tın eğeni Tıb Fakül _ 1erimiz.e mensub birlikler cephenin savaşlar sıras•nda ~lmanlat olu 
san Ip~... _J t 1 besipden üs muhtelif kesimlerinde 64 Alman ve yn~ı olarak 35 hın subay ve er 
tesi i:kıncı sın.u a e ~ . ..k ı_ .A. ._~ _.] • K tl . ·ı :det İpdkçi el m ve ani b:r tankı, asker ve ha11h matzemcsı yu ·- :Ktıyueuıu;ueTIC1lr. uvve e~ z ay. 
man Cev: ...a...~ 1 -ak dnh" he 1ü 165 kamYıooı ve beş top tahr"b ni çevre;de 167 tank, on bır zırhlı 
h stal·~n kuuuanı o a. ... - 15 k L "b a 'O• ., d- gece e etmiş ve hasara uğratmışlardır. otomo1bil ve amyon tann ey-
nüz ?2 yaşında !i.!tCn un - "dd 1 · rc1· T J_,J _ _.ı • ~ .. k . tır Ce Voronej çevresinde savaş şı et emı~ e ır. an:ımı.rııı. taşımın nışan 
bediy~n g~ennı a:.am \~akol~ le devnm etmektedir. cı s"labendazlarımız Vo·onej cephe 
nazesı bugun Teşvı }Ye •· .. •at Almanların zayiatı sinde A!man:.ann işgalinde bulunan 
yanında Bostan sokagmdakı H .. j YaTnız te lu"I!erimizden biri tara. bir köye geJmiıner ve derhal bura. 
apartıınamndan kal?.ırılarak n;ık- f d rbu cephede elde edilen ne- da soknk mu!ıardbcleri bzıslamıştır. 
mazı Teşvlk.iy.e camıınde 'kılın fn - ~~e aMman1ar1n mumam knyıbla. tank'?aı'la deste'k.1enen s"lahendazları 
tan sonra aile mezarh~ma de e. .. t rınegye yeter Bu te<ikilimi- nıız Ahnaı\ra.rı köyden atmı~lat'dır. 
dilecelktir. rını gos c · ,.. 

Kadıköy OPERA Sinemasında 

Zati Sungur 
3 üncü yeni program: Bir Adam Uçuyor 

Her akşam scanslaT saat 9,30 -ia başlar. Ycrlcrinizı hemen tedarik 
ediniz. Telefon: 60821 



Kömürleri İşletmesi 
Müdürlüğünden: 

Ereğli 
Umum 

SPOR· 
(S.,tarafı 3/1 de) 

münasfib lbfr hediye verilecekttr. 
Aht tecrübleri 

!Beden T e-rb1yesi Umum Müdür. 
lüğü at~ federasyonu baŞkanı is.. 

f _ fffe&nemizıin Ha.vza dahilinde yaptıracaiı itç.i yurdu ve me. tanlbula gelımiştıiır. tlci gündür İs.. 
mur i.k.ame~ binaları inıaatı kapalı zarf uauliyle aYTI •YTI tanbul bölgesi dahilinde teftişler. 
gruplar halinde ek•ittmeye çıkarıhnrıtır. İn,aatın yapıl•cafı de !bulunmaktadır. Memleket genç 
mıntak.al:ıır ve lc.etif tutarları ap.iıda göste~T. ..-. li,ğ'ini iyi atıcı olarak yetiştirmeık 
A) K~ 17 No. lu ocak civarında: gayesile çalışan federasyonun rei. 

.3 ya.takhane binuı tutarı 1 18. 940 Ura si Haıkkı Ogan dün Be-y1'oz ve BU.. 
\ 1 Yemekhane bina~ll tutarı 58,399 Lire. yülkrle.rede müık.ellefler arasında 

1 Panısıi;yon binas ı tutarı 108,000 Lira birer atış tecrübesi ya{>ttrmıştır. 
6) Karadıon civarında: Federasyıon reisi ve Istanbul a. 

2 yatakhane b ina.al tutari 81 .568 Lire ' tı.ş ajanı buglin Üsküdar, Bakır. 

Pırlantalı .,. eımasu saat demet, bir tellme ile s t N G • B S A. A T t demektir. Çünktl: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütiln hakiki evsafı mqlıuru llem olan SİNGEB saatlerinde ~. 

Bunun IQin: saat aıacatıruz zaınan. tereddüdsüz SİNGER saati aımaıısmız. Ve aaatın üzerindeki SİNGD 
mar.tuuıa, müe.sseseİnizin adresine dikkat etmeniz ıo.zundır. 
Mod&Jl takıb eden her asrı kadın için kıymetli taşlt.rile n nett.s lıflemeaile hakikaten nazuı dikkat.I celbe

den bö7le bir harikullde SİNGER saatine sa.hı1> olmalt ldeta bir .saadettir. 

SiNGER SA·ATİ M~kbuı~:e~:kG~~el HEDiYELiKTiR 
~) Gelilt' te: kıöy; Beş~kt aş; Kadıköy kazaları... 

12 a.det (F) Tipi Lojmaa tutarı 41.040 Ur._ na giderek oralarda da bu tecrübe No. 62 • D. Elmaelı ve 11 pırlantalı 600 ]jra 
• 6 adet (E) T ip i Lojman tutan 36.266 Li11a aıtı~larını yaptıracaklardır. No. 82 • C. Elmaslı ve orttada.ki ıbüyük obnak üzere 11 pırlantah 700 lira 
4 1 Pan~on bin.ul tutarı l 08.000 Lira Yüzme te~vik müsabakaları No. 82 • E. Elmaslı ve ortadaki :ile kenarındaki büyük olmak üzere 11 pınlantalı 800 lira 

Y No. 62 • H. Elma.slı ve ortada!ld ile kenarındaki daha büyük o&nak üzere 1 1 pırlantalı 980 lira 
D> 6:~:;;e~ta.rı eo.ooo Ura Cumartesi günü yapıhyor EMSALLERİ - GtBI ıs SENE GARANT1L1DIR. 

6 Aıdet (E) Tipi Lojman tutari 36.000 Ura 1st. Su ~la.rı Ajanlığından: Ol K KAT: S 1 N GER saatleri İstanbulda yalnız Eminönü meıkezindelci mağazamızda satıl ı r . 
12 Adeıt (F) .T ipi Lojman trtuı 50.000 l...ira. 1 - Federasyıon yıüzme teşvik --- lstanlbulda ,Ubemiz yoktur. Adres SİNCER SAAT Mağazaları. lstanbul, Eminönu, No. 8 

2 - Bu ehiltımelere a id fennt ıartname, muka.vde, projeler, eık. müsabakaları 18 Temmuz Cumar. 
c1tıme ıartnamesi veaair evrak Zongutdalcta EreiH Kömürle. tesi günü saat 14 de Moda yüzme 
feri i,retmeısi.nde götü1üp tetkik edilebilir. havuzunda yapılacaktır. Bu müsa. t 

3 - lh.ıle Kozlu ve Üzülmez mıntakaları inşe.atı 2717 / 91,2 Pa • bakalar büyükler küçükler ve ba-
zartesi. r;ünü Karadon ve GeHk mıntakatarı inf&.altl 28/ 7 / 942 yanlaır olanak üzere üç sınıf yü. 
Saı1ı rünü Zonguldekta itletmemiz merkezinde .aat J I, de ya.. zücü arasında olacaktır. 
pılaca.lctır. · 2 - Bötgemi-z mü1kellefleri ara. 

4 -Tali.p olanlarin bu ııibi itleri yaptığına dair ilbra.z edecekleri sında tertib edilen yüııme teşvik 
evraıkı mü$bitelenle en goç 25 / 7 / 942 tarihine kadar iıleL müsa'bM(aları 19 Tem.muz Pazar 
memiııe mÜT&caatla velO'lca abnalan ve ih ... ~e günlerinde en sa.'bahı 10 da Moda yüzme havu-
geç eaat 12 ye kadar ı:arflarını tevıdi etmiş bulunms.lari Hl.. zun.da yapılacaktır. Bu müsabaka. 

A.merikadan 
Türkçe Radyo 

zumu ifan ohınur. ya ya1nız klüplerin mükellef yü. 
' , zücüleri iştiraık edece•k:tir. Neşriyata 

? 
_ Beden terbiyeıi mükellefleri .. 

..... Saçınız D6külüyor.sa, Bqınızda Kepek Yana ~ nin yüzme yarıtı 

MAJ.IK SAÇ EKsı•R•I Beden terbiyesi mükelleflerinin 
yü:z;rne yarışları Pazar sabahı Mo. 
da havuzunda yapılacak, müsaba. 
kalaxa saat 10 da başlanacaktır. 

Amerikadaki Radyo Şirketleri 
TDrkiyedeki Dinleyicilere 

Tiirkçe Neşriyat Saatlarını 
Bildirirler : 

•••-• Kullanınız. teairinl derhal ıörürsl\nüz ••••il' 
Mühim ilan 

Gümrük ve inhisarlar vekaletinden: 
S/8/9U tarihinde baştayacatı bildirilen müfet~ mua.vtnlll'f müsabaka im. 

tihanmı.n cörülen lilmm üzerine 10/ 8/Ha tarihitıU ba.fla.yacatı ve müsabaka. 
tarnılnde ae 1aeını dol4unnamış buiunmak uydının •a ız 1e oı.karıldıtı nan 
•luoıır. c5ZSS• c7549.ıı 

Sıhhat ve ictimai muavenet vekaleti 
merkez hıfzıssıhası müessesesi 

sahnalma komisyonundan: 
1 - Merkez Hıfussıhha. MilesseSl"Si su tesisatı lçln cin&, mlkdar ve muham. 

men bedellle mııvalliat temlnatı aşatula yazılı malzeme 1.oık eksiltme 
euretlle sa.tın ahoacalı:tır. 

! - DmlHıme 3.8.9'2 Pazartesi g-iioü saat 11 ele ınü~e müteşekkil 
S.tmalma lııomisyonuıulı& 1apılacatııtır. 

t - Dı;slltmeye iştirak aimek isteyenler meı:ddir l'iln ve ıJaa.tte ıartna.meslnl 

cıörmek ve mırvakkat tı!mlna.tı ya.tu:ımak üzere daha. evvel komisyona 
mttracaa.t otmeteri. c538lı> «'7638» 

Clnai Mlkiları 

Muhammen 
bedeli 

l'fluvakkd 
temi na.* 

1 pannak clem.lr bora 180 metre 
Şlber mu.shtiu 1 aclecl 

S P&ADM demir nkor a • 
s 
3 
1 
8.,.! 
z 
! 

• d1nelı: ' "" • • 
• Nipel ' • 
• T. 1 • 15 

• Rectüblyon 1 • 
• Tapa ' • 
• Ntpeı l& • 

Z7'15 208 13 

Türkiye Cümhurlyett 

ZiRAA T BANKASI 
S.wallıl walı 1811 

Sermayesh 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajanıı adedi: 265 

Zirai ve ticari her neri banka muameleleri 

rAHA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Sina' Bank ...... ~ ft Ma199 ta• nl ~ -
M 18 l6nıll it••---••• ..... • tda t*fleodl lnll'a ile ...... M 
........ ..... lılLl'Maln ............. .. 

j Aded J-000 Linllk 4.000 Lira 
4 • 600 • z.ooo • 
' • 250 • ı .ooo • 

40 • JOO • 4,000 • 
100 • IO • 6,000 • 
120 • 40 • 4,800 .. 
160 )) 20 • 3,200 • 
Dillbtı B~ 8U&lıu' '6r lleDe ~il ......... 

tllmfı'eaalen lbuıaıir• •'llrtıil tü ...... ,. IO fululLe nrtleeek1k. 
&ur'&lar ten• ' Wa. U llaU1 U Baalnn. 11 &1161. ll Jlrlad 

Urum tarlh.lerincle .-Ueeetta. 

.................................... _.._.. ..... _.... ..... _.__ ...... _ ... _ ..... _.._ ... ......___ 

Galata&arayın kürek 
müsabakaları 

Galatasaray lkül'bünün kilıre.'k 
şampiyonası Pazar ~ünü Bebek • 
Kanlıca arasında yapılacaktır. 

. Yarışlara saat 14,30 da başlana
caktır. 

RAŞiD RIZA TlYA TROSU 
Halide Pitkin be11&ber 

Harbiyede, Belvü bahç.mnm alatur. 
ita kı.mıın<la BU GECE 
SAÇLARINDAN UT AN 
Yazan: Mahmud Yesari 

Saç bakımı güzell :ğin en 

ıbirinci tutıdir. 

PETROL NİZAM 
Her eczanede satthr 

Gerede icra ve İflas Me -
murluğundan: 
Gueie kazasının Mell&'en nahiyesinin 

pazar K den olup .İstanb.ıl Beşikta.şta 
Hasanpap deresinde 47 No. lıı evde 
oturmakta iken 'bulunaınıyaıı ita.raca 

othı 'Bacı l\lust.afa kızı K:ıdriyeye 

Pazar köyünden Mahmud, Ali, Salih 
ve Hatlceye .istanbul 3 üncü Noterli. 
tinin 25/Teşrlnlsa.nl/9?6 tarıh \'e 2274 
No. lu senedile ve Cemallye ile müşte. 
reken borolıı bulundutunu.z (800) lira. 
om tahsili için alacaklılar tıı.ra.fmda.n 

yapılan icra takibi üzerine yukarıda.ki 

adresine gönderilen icra emri bıı ad • 
reste olmadığmwian bahisle Posta teb. 
lii' ımemurlutıınca bllltebllt iade edil. 
m!ş oldutundan hukult usıılil muhake. 
meleri kanunun !141) inci mad1lesine 
tevfikan ili.nen tebllıat icra.sına. karar 
verilmiş Ur. 

Türkiye •aati: 

8:10. 8:30 
' 

8:15 ·8:30 

8:30. 8:45 

8:45- 9:00 

18:15 -18:30 

18:45. 19:00 

19:00 -19:15 

19:15·19:30 

21 :30 • 21 :45 

21:45.22:00 

Program 

Müzik 

Müzik 

Haberler 

Haberlerin 
Tahlili 

Haberler 

Haberler. 

Haberler 

Haberelrin 
Tahlili 

Haberler 

Haberlerin 
Tahlili 

Günler Redvo Merkeı:i 

Sala Çarıamba, Perıem· W RCA 
be, Cuma, Cumarteıi, 

Pazar 

Pazartesi WNBI 

Salı, Çarıamba. Perıem· W RCA 
be, Cuma, Cumartesi, 

Pazar 

Pazartesi WNBI 

Her gün WLWO 

Sah, Çarpmba. Perıem· W RCA 
be, Cuma, Cumartesi, 

Pazar 

Pazartesi WNBI 

Her gün WLWO 

Pazarteıi ve Per§embe WRUL 
)) WRUW 

Pazartesi, Salı, Çarşam· WCBX 
.a, Perıembe, Cuma 

)) WCRC 

Pazartesi~ Sah, Çar!am· W RU L 
ba, Per§embe, Cuma 

)) WRUW . 
Pazartesi, Sah, Çarıam· W RUL 

ha. Perıembe, Cuma 

)) WRUW 

Her gün WNBI 

Her gün WNBI 

' 

Dalga Uıaa.Juta 
Kiloıiki Metre 

9,610 

11,890 

9,610 

11,890 

15,250 

9,610 

11,890 

15,250 

15,130 

17,750 

15,210 

17,830 

11,'!50 

15,130 

11,150 

15,130 

11,180 

11,780 

31.02 

25.23 
31.02 

25.23 

19.1 

31.02 

25.23 

19,1 

19.8 

16.9 

19.6 

16.8 

16.9 

19.8 

16.9 

19.8 

16.8 

16.8 

tıi.n tarihinden itibaren on ~ün ipin. 
de 9'12/9' No. lu d0S1a1a parayı ödeme. 
nlz ve ltlraımız varsa. bu müddet içinde 
taQrlren 1Jeya. şifahen bll.dlnncnlı ve 
aksi halde cebri icra yollle para.ıun talı. 
sili clheUne ckUleoei'l tebllğat maka. • 
mı.na blm olımak üzere ilin olunur • 

(Bu ·Listeyi Liitfen Kesip Saklayınız.) 

. 10/7/9~2 

Izmit oeaız satınaıma komasy nund ..!.ı: 

Cinsi Kilo111 

Kuru fasulye •sooo 

Muha.nımen bedeli 
Lira 

15300 

Teminatı 

Llı·a 

2295 
Zeytinyağı 5000 6300 945 
ı - Yuk.Uıda cins ve mlkduı yazılı iti kalem ycyecek ma.ddelerlnln pazar. 

lıkları 20.Temmuz.942 Pa zartesi ıninü saa\ 15 de İı.mltte Tersane ka. 
pısmda.kl komisyonda yapılacaktır. 

2 - İşbu maddelerin mevzuatı bilii.bedel anbara terk olunm k iizere ve bir 
partide teslim şa.rUle bir veya. ayrı ayrı taliblere IJıale olunabilir. Evsaf 

-
POKER 

Traş Bıçakları 

C ildi tahriş etm ez, 

cildi yumuşatır. 

ve şartnam.elerl komisyondan pa.rasız alınır, 
Son Posta Matbaası ı Nqriyat Müdürü: Cibacl Baban s _ t.sıeklllerin bu ribl işlerle ilgili oldukları ticaret vesika.l.ırlle blrlikte 

Her yerde P O K E R traf 

bıçiklarını arayınız. 

hb:alaruıda yazılı teminat makbuzlannı belli run ve saa.t.&e komisyona SAHfBl:A. Ekrem UŞAKLJG~l~L~~~~~~~~~~~~~-===-~:....:.--_...~~~~~~~:..._~~~-!ı~..__J.Jlııı.-.._ __________________ ... 111mmm .............. ~ 


